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เปาหมายที่ 2  
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

1. กลุมเรื่องสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 

บทนํา  
การเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากรในศตวรรษท่ี 21ประชากรผูสูงวัยมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น 

ซึ่งแปรผกผันกับประชากรในวัยแรงงานท่ีลดลง และการเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณสงผลถึงการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ชาลงรวมถึงระบบบริการสาธารณะเพ่ือผูสูงวัยยังมีไมพียงพอตอความตองการในปจจุบัน  

จึงตองเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถรองรับการเขาสูสังคมผูสูงวัยอย างสมบูรณ อีกทั้งในศตวรรษที่ 21 

สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงดานความกาวหนาในดานเทคโนโลยี การเปนสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขัน 

เพ่ือชิงความไดเปรียบในเชิงธรุกิจการคา ประชากรจึงถือเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนฐานการผลิต 

ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพทั้งทางดานการศึกษา และแรงงานทักษะสูง ประกอบกับ

การแกปญหาความเหลื่อมลํ้าหรือความไมเทาเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดาน

สุขภาพ การศึกษา การเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ และการสรางความม่ันคงของประเทศดวยเทคโนโลยี

การปองกัน เฝาระวัง และการรับมือกับการกอการรายและภัยคุกคาม 
 

1.1 ศักยภาพและโอกาสของผูสูงวัย และการอยูรวมกันของประชากรหลายวัย 
ที่มาและความสําคัญ 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงวัยใหมีบทบาททางสังคม ดํารงชีวิตอยูอยางมี

คุณคา มีศักดิ์ศรี การเสริมสรางสุขภาวะที่ดี การพัฒนาการเปนครอบครัวและการอยูรวมกันไดของประชากร

หลายวัย การมีเงินออมและมีทางเลือกดานผลิตภัณฑการเงินเพ่ือจะบริหารเงินออมอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 

และปลอดภัย การสรางบริการดูแลผูสูงวัยครบวงจร การวางระบบการเงินของผูสูงอายุ การส งเสริมใหมีการ

จางงานผูสูงอายุที่เหมาะสม การปรับแกระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมาย ท่ีเปนอุปสรรคตอการจางงานผูสูงอายุ 

การขยายอายุเกษียณของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ การสงเสริมการออมและการประกอบอาชีพของ

ผูสูงอายุ การมีหลักประกันรายไดท่ีมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการทํางาน การจางงาน

ผูสูงอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูสูงอายุ การศึกษาสําหรับสังคมสูง

วัย การสรางภูมิคุมกันทางสังคมดานคุณธรรมและตระหนักรูหนาที่พลเมือง การพัฒนาพฤติกรรมของคนทุก

ชวงวัยใหมีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเชื่อ คานิยม อุดมการณ วิถีชีวิตของคนตางวัยตาง

ประสบการณ การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกชวงวัย การเลียนแบบและดัดแปลง

เทคโนโลยีและอุปกรณสําหรับผูสูงวัยใหเหมาะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางองคความรูที่สรางความพรอมและศักยภาพใหผูสูงวัยเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ

ของสังคม 

2. เพ่ือสรางองคความรูใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีพลังในเชิงพลวัตและเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุข 

และสามารถอยูรวมกันไดของประชากรทุกวัย 

เปาหมาย 
ผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูในสภาวะที่เปนภาระตองพ่ึงพาลดนอยลง สรางภูมิคุมกันใหผูสูง

วัยสามารถปกปองตนเองจากภัยรอบดานดวยการใหขาวสาร ความรู รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี สงเสริมใหประชาชนทุกเพศวัยมีพฤติกรรมการกินอยู

แ ล ะ ก า รอ อ ก กํ า ลั งก าย เพ่ื อ สุ ข ภ าพ ที่ ดี  มี ค ว าม รู แ ล ะ ว า งแ ผ น ก ารอ อ ม เงิ น ไว เ พ่ื อ ใช จ า ย 

ยามชรา สรางมโนทัศนใหมเกี่ยวกับนิยามผูสูงวัยเพ่ือใหสังคมเห็นวาผูสูงวัยยังมีพลัง มีคุณคาในสังคม และ 

มีศักยภาพเปนผูผลิตในตลาดแรงงาน ใหทุกหนวยงาน ครอบครัว และสถาบันการศึกษามีสวนรวมรณรงค 

ใหประชาชนมีคานิยมเอ้ืออาทรเห็นคุณคา และแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูสูงวัย และสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)และเครือขายในชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย และรวมกัน

สรางกลไกเฝาระวังดูแลผูสูงวัย  

ผลผลิต  
1. ไดนวัตกรรม เทคโนโลยี เคร่ืองมือ รวมถึงสิ่งประดิษฐที่ไดมาตรฐานอํานวยความสะดวก  

ที่เหมาะสมกับผูสูงวัยและสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. ไดมาตรฐานและแนวทางการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองสถานการณ 

ผูสูงวัยอยางเปนปจจุบัน หรือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่ใหคนไทยเจริญวัยขึ้นอยางมีพลัง 

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย แนวทางและมาตรการท่ีไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงวัย 

1.1. การวิจัยการคุมครองทางสังคม (social protection floor) 

1.1.1. หลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงวัย 

1.1.2. หลักประกันรายไดสําหรับผูสูงวัย  

1.1.3. สวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิ ผูสูงวัย

ทีว่างงาน 

1.1.4. การคุมครองผูสูงวัยในฐานะผูบริโภค และลดปญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากธุรกิจ/การบริโภคสมัยใหม   

1.2. การศึกษารูปแบบ/แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งมาตรการทางดานการเงิน การ

คลังที่เหมาะสมกับสถานการณสังคมสูงวัย ในสังคมไทย 
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1.3. การวิจัยรูปแบบการอยูอาศัยสําหรับผูสูงวัยที่ไมมีผูดูแล 

1.4. การศึกษานโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกรอน

และภัยพิบัติที่มีตอผูสูงวัย  

2. กรอบวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงวัย  

2.1 การวิจัยดานการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองและการเสริมสรางคานิยมและความสามารถท่ี

จะให คุณคากับครอบครัวและสังคม 

2.1.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการทําหนาที่ดูแลผูสูงวัย

โดยเฉพาะผูสูงวัยที่อยูในภาวะพึ่งพิง  
2.1.2 แนวทาง/กลวิธีในการสงเสริมศักยภาพผูสูงวัย ในการรวมกลุมของผูสูงวัยทํา

กิจกรรม เสริมสรางสุขภาพ และการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 

2.1.3 การสงเสริมและสรางโอกาสเชิงรุกการทํางานในผูสูงวัย ศึกษาอาชีพที่เหมาะสม

และหลากหลายในการดํารงชีพ ของกลุมผูสูงวัยดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2. การวิจัยเพ่ือสงเสริมคุณคา ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผูสูงวัย เพ่ือเพ่ิมโอกาส/ศักยภาพ

ทางสังคมใหผูสูงวัย ทั้งในกลุมผูสูงวัยที่ชวยเหลือตนเองได  (Active aging) กลุมผูสูงวัยที่ตองการความ

ชวยเหลือ (Need a little help) และผูสูงวัยที่ชวยตัวเองไมได (Need help) เพ่ือใหมีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี 

และมีโอกาสในการทํางานตามศักยภาพและความตองการ ในประเด็น 

2.2.1 การรับรูและเขาถึงสิทธิของตนเองในดานกฎหมาย สุขภาพและสังคม 

2.2.2 การบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ (ท้ังกายและใจ)และสังคม 

2.2.3 สนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสุขภาพและการแพทยเพื่อฟนฟู

ความชรา 

2.2.4. การใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) ของผูสูงวัย  

เพ่ือเสริมทักษะ/ความรูเพ่ือใหผูสูงวัยยังคงมีพลังในขณะที่สูงวัยขึ้น(Active ageing)  

2.2.5 การสงเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุณคาทางศาสนาจริยธรรม วัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีพึงมีในสังคมสูงอาย ุ  

2.2.6 การสนับสนุนผูสูงวัย ที่มีศักยภาพและการขยายโอกาสในการทํางานใหผูสูงวัย 

และการยืดการเกษียณระบบอายุราชการและเอกชน 

2.2.7 การคนหาขอมูลเชิงประจักษ ในกรณีที่มีการกระทําความรุนแรงและการทอดท้ิง 

รวมถึงการละเมิดสิทธิตอผูสูงวัย โดยใหความสําคัญกับมิติเรื่องเพศ (Gender) 

2.2.8 การลดการเลือกปฏิบัติของหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตอผูสูงวัยใน

สังคม 

2.3 การวิจัยเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกิน การอยู และการออกกําลังกาย เพ่ือคนไทย 

เจริญวัยขึ้นอยางมีพลัง 

2.3.1 แนวทางใหคนไทยต้ังแตกอนถึงวัยสูงอายุลดการบริโภคอาหารรสจัด 

2.3.2 สงเสริมการออกกําลังกายในกลุมประชากรทุกเพศวัย และโดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัย 
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2.3.3 การสงเสริมนิสัยใหคนไทยมีวินัย มัธยัสถ และรูจักเก็บออมเพ่ือใหมีเงินใชจายยามชรา  

2.3.4. การปลุกใหสังคมตระหนักถึงการสูงวัยของประชากรดวย “พฤฒิศึกษา”(ageing 

education)  

3. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพ่ือชวยเหลือผูสูงวัย 

3.1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม ในบาน ชุมชน และสังคม ที่ได

มาตรฐาน เอื้ออํานวย เหมาะสมกับผูสูงวัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 

3.2. การวิจัยดานผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูสูงวัย ที่สอดคลองกับความตองการและ

บริบทของสังคมไทย ในมิติตอไปน้ี 

3.2.1 ผลิตภัณฑที่เหมาะสมและปลอดภัย 

3.2.2 ระบบการเฝาระวังในมิติสุขภาพ และมิติสังคม 

3.2.3 ระบบบริการตลอดจนภูมิสถาปตย ผังเมืองที่อํานวยความสะดวกตอประชากรในสังคม

สูงวัย 

3.2.4. การพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงวัย ทั้งที่เปนทางการ(Formal) และไมเปน

ทางการ (Informal) 

3.2.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ชวยในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งสื่อที่

เหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูสูงวัย 

3.2.6 การพัฒนาการประเมินสมรรถภาพทางสมองและองคความรูสําหรับผูสูงวัย 

3.2.7 ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ 

3.3 การศึกษาความตองการและกลไกตลาดในความตองการดานผลิตภัณฑ และบริการที่

ตอบสนองสังคมสูงวัย 

4.. กรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตที่มีความเอ้ืออาทรกัน

ระหวางผูสูงวยัในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน 

4..1 การศึกษาสถานการณการเอ้ืออาทรในกลุมผูสูงวัยดวยกัน และผูสูงวัยกับประชากรตาง

วัย รวมถึงการนําศักยภาพประสบการณ และทักษะของผูสูงวัยมาใชใหเปนประโยชน โดยการจัดตั้งเปนองคกร  

องคความรู เปนตน 

4..2 การวิจัยเพ่ือลดผลกระทบของผูสูงวัยที่อยูตามลําพังคนเดียวหรืออยูตามลําพังกับคูสมรส 

4..3 การวิจัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย (inclusive 

society) 

4..4. การศึกษาผลกระทบดานสังคม ท่ีมีตอผูสูงวัยสตรีซึ่งจะมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมสูงวัย 

4..5 การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือการใหบริการผูสูงวัย  

4..6 การศึกษาขอเท็จจริงและผลกระทบในการอยูตามลําพังของผูสูงวัย 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
๑. การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและมาตรการที่ไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงวัย 
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๒. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงวัย  

๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพ่ือชวยเหลือผูสูงวัย 

๔. การวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตที่มีความเอ้ืออาทรกันระหวาง

ผูสูงวัยในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน 

1.2 เช่ือมประเทศสูประชาคมโลก 
ที่มาและความสําคัญ 
   การวิจัยและนวัตกรรมใหรูถึงผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทางตะวันตกไปสูประเทศทางตะวันออก (บูรพาภิวัตน) 

ความเคล่ือนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบบการศึกษาเปล่ียนแปลง

และผูกโยงระบบการศึกษาโลก การขจัดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีมาใชในระบบ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน การยกคุณภาพการศึกษาสูระดับสากล การเสริมสรางทักษะอาชีพและทักษะชีวิต การพัฒนา

ศักยภาพของคนที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศทั้งใน

ภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย การสรางเครือขายและความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศเพ่ือนบาน 

ประชาคมอาเซียน ประเทศในเอเชีย และองคกรระหวางประเทศ การมีระบบเตือนภัยดานโรคติดตอ มลภาวะ 

และยาเสพติด โดยอาศัยเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ การสรางโอกาสและความรวมมือระหวาง

ประเทศไทยกับนานาประเทศ เพ่ือพัฒนาหรือยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และการมีสวนรวมเพ่ือสรางระบบและกลไกในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางเสริมองคความรูใหเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG) มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปาไมและประมง 

รวมท้ังการพัฒนาและจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และเศรษฐกิจสรางสรรคอยางย่ังยืน 

2. เพ่ือใหไดผลการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถยกระดับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเนนการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูเรื่องภาษา เทคโนโลยี 

นวัตกรรม สารสนเทศ และทักษะชีวิตและการทํางาน 

3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันภัยจากโรคติดตอ มลภาวะ 

และยาเสพติด 

เปาหมาย 
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เพ่ิมศักยภาพของประเทศดวยการเปนศูนยกลางการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย เกิดเครือขาย 

ดานความมั่นคงระหวางประเทศเพ่ือนบานเพ่ือระวังภัยจากโรคติดตอ มลภาวะ และยาเสพติด และ 

สรางองคความรูเพ่ือรองรับสถานการณของโลกท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิต  
1. ไดแนวทางและขอเสนอแนะในการรองรับสถานการณของโลกโดยรวมทุกมิติ 

2. ไดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 

สําหรับภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

4. เกิดเครือขายความรวมมือและระบบเตือนภัยระหวางประเทศเพ่ือปองกันโรคติดตอ มลภาวะ 

และยาเสพติด 

กรอบการวจิัย  
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษทรัพยากรแบบย่ังยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ 

- พัฒนาหรือยกระดับไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

- การสรางเครือข ายความรวม มือระหว างประเทศ  (International cooperative 

networks building) เพ่ือใหเกิดความม่ันคงดานระบบเตือนภัยดานโรคติดตอ มลภาวะ และยาเสพติด 

3. สรางองคความรูแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตามแนวเขตชายแดน เพื่อระวังภัย

ที่มาจากตางประเทศ เชน โรคติดตอ มลภาวะ และยาเสพติด 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2. ความสัมพันธระหวางประเทศ  

1.3 ความมั่นคงของประเทศ 

ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงครอบคลุมความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณที่จําเปน 

เชน เคร่ืองปองกัน เคร่ืองตรวจสอบระเบิด เปนตน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาไปสูการผลิตอาวุธและลด

การนําเขา รวมถึงการผลิตเชิงพาณิชย การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศของตนเอง (Home-

grown technology) องคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และรับมือการกอการราย

และภัยคุกคามตาง ๆ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัยดานความม่ันคง เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ 

เฝาระวัง แจงเตือน ชวยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะตาง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนเมื่อ

ประเทศเขาสูสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤต การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการสืบสวน
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สอบสวน การปองกันและกําจัดคอรรัปชัน การจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการ

โทรคมนาคมระดับชาติ การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ภูมิภาค

อาเซียน ญี่ปุน อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน การคาดการณดานความมั่นคงของประเทศ และความ

มั่นคงขามพรมแดน การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การปองกันและเฝาระวังภัย

คุกคามขามพรมแดนท้ังมิติทางการทหารและมิติอ่ืน เชน การปราบปรามยาเสพติด แนวพรมแดน การลักลอบ

เขาเมือง ปญหาแรงงานขามชาติ การกอการราย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษย การปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม โรคระบาด และโรคติดตอรายแรง รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการ

พัฒนาและเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางองคความรูใหสามารถพัฒนาตอยอด สามารถทดแทนการนําเขาของยุทโธปกรณ 

2. เพ่ือหาแนวทางการปองกันภัยจากภายนอกประเทศ และระบบเตือนภัยพิบัติตางๆ 

3. เพ่ือใหประเทศมีฐานขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศ (Big Data) ใชในการพัฒนาประเทศ

และสามารถเก็บรักษาขอมูลไดอยางปลอดภัย 

4. เพ่ือใหเกิดการเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ อาทิ ระบบโลจิสติกส  

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางเขตเศรษฐกิจภายใตความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย/ทางทหาร และผูที่เกี่ยวของ ในการเพ่ิมขีดความสามารถดาน

วิชาการ สรางความเขาใจในการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดตอรายแรง และยาเสพติดรวมกับ

นานาชาติ 

6. เพ่ือกําหนดโจทยวิจัยดานความมั่นคงที่สนองตอบตอความตองการท่ีนําไปใชประโยชนในการ

ปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติไดจริงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

เปาหมาย  
การสรางความม่ันคงของประเทศ ทั้งในเร่ือง การปองกันภายคุกคามจากภายนอกประเทศ ภัย

พิบัติตางๆ ความปลอดภัยของฐานขอมูลสําคัญของประเทศและขอมูลสวนบุคคล รวมถึงความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในประเทศ 

ผลผลิต  
1. ไดนวัตกรรมดานความปลอดภัยเพื่อลดการนําเขา  

2. ไดแนวทางการ และขอเสนอแนะ ในการปองกันภัยคุกคามจาการขามแดนและทางทะเล  

3. ไดระบบเตือนภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. ไดฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของประเทศ  

5. ไดระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสําคัญของประเทศ และความปลอดภัยของ

ขอมูลสวนบุคคล  

6. ไดแนวทาง และขอเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
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7. บุ คลากรทางการแพทย /ท างทหาร และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งมี ค วามสามารถทางด าน

ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสาร และมีความรูทางวิชาการในการปองกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดตอรายแรง 

และยาเสพติด 

กรอบการวิจัย  
1. ความม่ันคงของประเทศ 

1.1 นวัตกรรมเพ่ือลดการนําเขายุทโธปกรณท่ีจําเปน 

1.2 ภัยคุกคามจากการขามแดน เชน การลักลอบเขาเมือง การคาสิ่งผิดกฎหมายและคา

มนุษย โรคติดตอรายแรง 

1.3 ภัยคุกคามทางทะเล เชน ทะเลอาณาเขต การลุกล้ํานานน้ํา 

1.4 พัฒนา Intelligent logistics ในพ้ืนที ่

1.5 วิจัยเกี่ยวกับหลักการหลักนิยมหรือระบบบริหารจัดการท่ีเสริมสรางขีดความสามารถ           

ในการปองกันประเทศเชิงรุก 

1.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัยดานความมั่นคง 

1.7 เสริมสรางขีดความสามารถเพ่ือการตอบโตในสงครามไซเบอร (Cyber warfare) 

1.8 การสราง/พัฒนา/การบริหาร จัดการบุคลากรวิจัยดานความม่ันคง 

1.9 การพัฒนาหลักสูตรของระดับมัธยมตน เพ่ือการเรียนรูและปฏิบัติการสรางวินัยดวย

วิชาการทหาร ใหเกิดความรักชาติและสามัคคี 

2. ความม่ันคงทางสังคม 

2.1 นวัตกรรมเพ่ือเฝาระวังภัยพิบัติสาธารณะตางๆ 

2.2 ฐานขอมูลและความปลอดภัยทางดานขอมูล 

2.3 พัฒนาประชาธิปไตยกับการบริหารจัดการความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2.4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 

3. ความรวมมือระหวางประเทศ 

3.1 เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

3.2 สรางเครือขายและความรวมมือดานความม่ันคงระหวางประเทศเพ่ือนบานประชาคม

อาเซียน และองคกรระหวางประเทศ 

3.3 สรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่เอ้ือตอการยกระดับคุณภาพ

ของแรงงานตางชาติ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. ความม่ันคงของประเทศ 
2. ความม่ันคงทางสังคม 
3. การสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการพัฒนาและเสริมสรางเพ่ือการกาวสู  

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน   
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1.4. รัฐบาล 4..0 
ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือปรับกลไกการทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพของ E-Government การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารดานการคลังของรัฐบาล ดาน

นโยบายภาษี การยกเวนและลดหยอนภาษีของรัฐบาล การใชสิทธิในการตรวจสอบหนวยงานภาครัฐ การ

ปฏิรูปกฎหมายการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายขอมูลขาวสาร กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการปรับปรุงหรือ

ยกเลิกกฎหมายท่ีลาสมัย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประเทศมีฐานขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ (Big Data) ใชในการบริหารจัดการ

และแกไขปญหาใหกับประชาชน 

2. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการของภาครัฐไดสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได 

3. เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได 

4. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการทุจริต คอรรัปชันและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายขอมูล

ขาวสาร 

เปาหมาย  
การสรางกลไกการดําเนินการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

และการปรับปรุงกฎหมายนโยบายที่ลาสมัย 

ผลผลิต  
1. ไดเครื่องมือในการเสริมการทํางานของภาครัฐ 

2. มาตรการการมีสวนรวมกับเพ่ือนําไปสูความรับผิดชอบของภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได 

กรอบการวิจัย  
1. กลไกการทํางานของภาครัฐ 

1.1 นวัตกรรม เพ่ือใหเกิด E -Government เพ่ือการใหการบริการท่ีตนทุนต่ําและสะดวก

รวดเร็ว 

1.2 การปรับโครงสรางภาครัฐเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 สรางความรวมมือระหวางชุมชน/ประชาคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ในระดับทองถิ่นใหเปนเครือขายธรรมาภิบาลที่เขมแข็ง และยั่งยืน 



50 
  

1.4. สรางจิตสํานึกและคานิยมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.5 การจัดการระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือใหภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลได  

 

2. กระบวนการการมีสวนรวมกับภาครัฐ 

2.1 นวัตกรรมในการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ 

2.2 การมีสวนรวมระหวางประชาชนและภาครัฐเพ่ือนําไปสูความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได 

2.3 การใชสิทธิในการตรวจสอบหนวยงานภาครัฐ 

2.4. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ    

2.5 ศึกษาแนวปฏิบัติและระเบียบของประเทศท่ีมีการคอรรัปชั่นต่ํามากๆ 

3. การพัฒนากฎหมายยุค 4..0  

3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ลาสมัย อาทิ กฎหมายพลังงานและสิ่งแวดลอม กฎหมายเทคโนโลยี

ดิจิทัล กฎหมายทางการคาและอุตสาหกรรม กฎหมายเพ่ือรองรับ EEC ฯลฯ 

3.2 ปฏิรูปกฎหมายการทุจริตและประพฤติชอบ กฎหมายขอมูลขาวสาร กฎหมายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล  

3.3 การวิจัยเปรียบเทียบการเฝาระวัง (Surveillance) การแจงเบาะแส (Whistle blowing) และ

การคุมครองพยาน(witness protection) ของไทยและตางประเทศ 

3.4 เปรียบเทียบกฎหมาย รูปแบบของศาลท่ีสําคัญระหวางไทยกับตางประเทศ 

3.5 ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติสําคัญๆตอความกาวหนาหรือประสิทธิภาพของประเทศ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การวิจัยเพ่ือจัดทําระบบ E –Government เพ่ือการใหบริการท่ีตนทุนต่ําและสะดวกรวดเร็ว

ที่ตอบสนองความตองการของผูใหบริการและรับบริการ 

2. การวิจัยเพ่ือสรางธรรมาภิบาลและลดคอรรัปชั่นโดยประชาชนมีสวนรวม  

3. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสรางกฎหมายยุค 4..0 ไดแก ปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัย ปรับปรุง

กฎหมายขอมูลขาวสารและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

1.5 ความมั่นคงของมนุษย 
ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การ

สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัว การสรางระบบคุมกันทางสังคมดานคุณธรรมและตระหนักรูหนาที่พลเมือง 

ระบบสวัสดิการทางสังคม การคุมครองทางสังคม (Social protection) การออกแบบเพ่ือคนทั้ งมวล 

(Universal design) การมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการสรางหลักประกันความมั่นคงของมนุษยและ

เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาท่ีอยูอาศัย การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การสรางระบบอัจฉริยะในการ
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เฝาระวังโดยไมกาวกายและยังเคารพความเปนสวนตัวและเสรีภาพของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ การ

คุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน และคนพิการ การกระจายของคาจางเงินเดือนในชวงชีวิต เปรียบเทียบขามกลุม

อาชีพและระดับการศึกษา การเพ่ิมรายไดของผูประกอบอาชีพอิสระและคนทํางานนอกระบบ การวิจัยเพ่ือ

วิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ ความย่ังยืน และการบริหารจัดการโครงการเงินออมตาง ๆ ที่เปนเงินออมระยะ

ยาวทั้งท่ีดําเนินการโดยองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชวงวัย มีอาชีพ รายไดและมีชีวิตที่ดี 

2. เพ่ือใหประชาชนรับรูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเพ่ือใหอยูรวมกันในสังคม ทองถิ่น 

ชุมชน อยางมีความสุข 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

เปาหมาย  
มีระบบการบริการจากภาครัฐในการดูแลประชาชนอยางทั่วถึงสงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน 

การสรางหลักประกันความมั่นคงของประชาชนเพ่ือนําไปสูการเสริมสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางระบบคุมกันทาง

สังคม การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย การสรางรายได และการมีสวนรวมกันของทองถิ่นและชุมชนอยางมี

ความสุขและยั่งยืน 

ผลผลิต  
1. ไดแนวทางและขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการบริการจากภาครัฐ 

2. ไดมาตรการ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3. ไดแนวทางการสรางคุณธรรม การตระหนักรูในหนาที่ของพลเมือง และการอยูรวมกันใน

สังคม ชุมชน 

4. ไดแนวทาง ขอเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

5. ไดแนวทางการออมเพ่ือความม่ันคงในการดําเนินชีวิตและความเปนอยูที่ดีเมื่อสูงวัย 

กรอบการวิจัย  
1. การจัดระบบการบริการจากภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

1.1 ระบบการบริการจากภาครัฐ เชน การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการ

วิเคราะหขอมูลสวัสดิการของรัฐ ขอมูลผูมีรายไดนอย สวัสดิภาพผูพิการ เปนตน 

1.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.3 การอยูรวมกันดวยคุณธรรมและการตระหนักรูในหนาที่ของพลเมือง 

1.4. การคุมครองทางสังคม (social protection)   

2. การมีสวนรวมของทองถ่ินชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนหรือสวัสดิการสําหรับทองถิ่น 

2.1 ความรวมมือของคนในชุมชน 

2.2 เศรษฐกิจชุมชน 
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3. สิทธิมนุษย และความม่ันคงในการดํารงชีพ 

3.1 การจางงานเพ่ือการดํารงชีพของผูสูงวัยและคนพิการ เชน กฎหมายและนโยบายที่

เก่ียวของ 

3.2 ปรับปรุงกฎหมายคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และผูพิการ 

3.3 การปรับพฤติกรรมและการวางแผนในการออมของประชาชนทุกชวงวัย 

4. ศึกษาแนวปฏิบัติดานสวัสดิการและการจางงานของประเทศตางๆที่มีความมั่นคงของมนุษยสูง 

5. ศึกษาสาเหตุและขนาดของหน้ีเสีย (NPL) ในสถาบันการเงินตางๆ รวมทั้งสหกรณและมูลนิธิ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การจัดระบบ และการบูรณาการบริการของภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

2. การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาของชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถดํารงชีวิต

ไดดวยตนเอง 

3. สิทธิมนุษย และความม่ันคงในการดํารงชีพ 

1.6 การลดความเหลื่อมล้ํา 
ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา ดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และความยากจน การจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึง

บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ เชน ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สวัสดิการสังคมผูดอยโอกาส การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

บริการสาธารณะที่เอ้ือตอการดําเนินชีวิตของคนพิการ ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา สิทธิการเขาถึง

บริการสาธารณะ การลงทุน การออม และการประกอบอาชีพ เปนตน การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

เชน การสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ การสงเสริมบทบาทของสตรี การพัฒนากฎหมายเพ่ือบริหารจัดการ

ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับความยุติธรรมทางสังคม การ

สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังนวัตกรรมที่ชวยใหการสืบสวน

สอบสวนมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ การกําหนดโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทําผิดทั้งทางอาญา 

แพง ปกครอง และมาตรการจูงใจ การสงเสริมกระบวนการยุติธรรมใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ มีการบังคับใชที่

เสมอภาคและเกิดความเปนธรรมในสังคม การมีสวนรวมของยุติธรรมชุมชน และเครือขายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

รวมท้ังความรูทองถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ํา บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐที่เกี่ยวกับความเปนธรรม

ทางสังคม สวัสดิการและเงินชวยเหลือเด็กยากจน ผูสูงอายุ คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพื่อ

ยกระดับสถานะและคุณภาพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทั้งการลดกระบวนการท่ีทําใหเกิดเปนคนชาย

ขอบ การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนดอยโอกาส การเขาถึงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของฐานขอมูลระดับชาติ เพ่ือการวางแผนลดความเหล่ือมล้ําในระยะยาว การจัดทําฐานขอมูล

รายบุคคลทุกชวงวัยทั้งดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา การจัดทําฐานขอมูล
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ทรัพยสินครัวเรือน การสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเสมอภาคของชุมชนสังคมใน

บริบทดานเทคโนโลยีและดิจิทัล การลดความเหล่ือมล้ําระดับครัวเรือนและความเหลื่อมล้ําขามรุน การเขาถึง

ความรูและเทคโนโลยีของประชากรระดับฐานราก 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการกระจายรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม การ

เขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของรัฐ การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหล่ือมล้ํา

ดานอาชีพ 

2. เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเขาถึงบริการ/กระบวนการของรัฐและ

กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย  

การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดและที่ดินทํากินของบุคคลโดยเฉพาะเกษตรกรและ

กลุมคนยากจนโดยการนอมนําศาสตรพระราชา มาสูการปฏิบัติในชีวิตจริง เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปลอดหน้ี มีเงินเก็บออม มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดการ

ยอมรับในระดับสากล เพ่ือเกิดการเติบโตแบบมีสวนรวม ( Inclusive Growth) รวมถึงพัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายในการลดความเหล่ือมล้ําที่เกิดแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงวัย สตรี เพศ

ทางเลือก เพ่ือความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ผลผลิต 

1. ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถไปใชในการพัฒนาดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน และลดความ 

เหลื่อมล้ํา ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

2. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือสรางมาตรการในการคุมครอง 

สิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงวัย คนพิการ ผูพนโทษ ผูติดยาเสพติด ผูดอยโอกาส และเพศทางเลือก   

3. ไดนโยบาย หรือแนวทางการกระจายบริการจากภาครัฐใหเกิดการเขาถึงความยุติธรรมอยาง

ทั่วถึง  สงผลตอดัชนีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

กรอบการวิจัย  
1. การสรางการกระจายรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 

1.1 วิจัยดานการลดความเหลื่อมล้ําดานรายได  โครงสรางขอมูลทรัพยสินเพื่อการลดความ 

เหลื่อมล้ําดานทรัพยสินของประชาชนในประเทศและการลดความเหลื่อมล้ําดานโครงสรางภาษี 

1.2 วิจัยดานการลดความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนที่ ดานเสรีภาพในการเขาถึงทรัพยากรส่ิงแวดลอม

และการทําการเกษตรกรรมท่ีเทาเทียมกัน  

1.3 วิจัยบทบาทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดานเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือ 

ลดความเหลื่อมล้ําและตอบโจทยตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4. ศึกษาเชิงระบบนิเวศนของมนุษยจากบริบทสังคมไทย เพื่อแกปญหา Bottom 4.0 

(สถานการณกลุมประชากรรอยละ 4.0 ที่มีรายไดต่ําสุด) 

1.5 การวิจัย Internal and External migrant ที่มีผลกระทบความตอความเหลื่อมล้ํา  

1.6 นวัตกรรม  sufficiency economy model ตามบริบทสังคมไทยเพ่ือมุงความม่ันคงทาง

รายได   

1.7 นวัตกรรม ชุมชนพ่ึงตนเอง เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 

2. การศึกษาการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของรัฐ 

2.1 วิจัยการลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา ในมิติคุณภาพ และการใหคําปรึกษาเชิง

คุณภาพ 

2.2 วิจัยการลดความเหลื่อมล้ําดานการบริการสาธารณสุข 

2.3 วิจัยเพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการเขาถึงการบริการจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

คุมครองการใชสื่อสังคมออนไลน และปองกันการปฏิบัติตอการละเมิดดาน IT (กฎหมายคอมพิวเตอร) 

2.4. พัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการความเหลื่อมล้ําทางสังคม การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับความยุติธรรมทางสังคม 

3. การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหล่ือมล้ําดานอาชีพ  

3.1 วิจัยแนวทางการจางของวัยทํางานที่เปนมาตรฐานสากลและไดรับผลตอบแทนท่ีมีความ

เสมอภาคนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําในดานตางๆ 
3.2 วิจัยแนวทางการจางแรงงานภาคการผลิตใหมีความเสมอภาคตามหลักสากลแรงงาน 
3.3 วิจัยเพ่ือหาแนวทางแกปญหาการใชแรงงานภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงานในวัยเรียน 

4. การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

4..1 การวิจัยดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมเพ่ือการ

เขาถึงของผูใชบริการ การลดคาใชจายและลดอุปสรรคตางๆ และทนายอาสาตางๆ 
4..2 วิจัยเพ่ือหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเหยื่ออาชญากรรม พยานในชั้นกระบวนการ

ยุติธรรมตางๆ รวมทั้งเหย่ือของกระบวนการยุติธรรมและจําเลยที่ไดรับการปลอยตัวเพราะไมมีความผิด 

4..3 วิจัยการคุมครองสิทธิมนุษยชนในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีอาญาเพ่ือลด 

ความเหลื่อมล้ําและความลาชาในกระบวนการยุติธรรม การใชอํานาจที่ไมเปนธรรมและการ

เลือกปฏิบัติ  

4..4. วิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการยุติธรรมทางเลือกอ่ืนในการดําเนินคดีอาญาและการลงโทษ 

 4..5 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4..6 ศึกษาการกําหนดโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระทําผิดทั้งทางอาญา แพง ปกครอง 

และมาตรการจูงใจ 

4..7 สงเสริมกระบวนการยุติธรรมใหมีมาตรฐานและบังคับใชใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

4..8 คนหาวิธีการปองกันและสรางความเขาใจไมใหคนผิดหาเรื่องฟองรองผูบริสุทธิ์รวมท้ัง

การศึกษาสภาพการฟองรองไรสาระในศาลปกครอง ฯลฯ 
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5. การคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงวัย คนพิการ ผูพนโทษ ผูดอยโอกาส 

และเพศทางเลือก 

5.1 วิจัยปญหาเชิงพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสนับสนุนสิทธิ

เสรีภาพ รวมถึงการปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม 

5.2 วิจัยเพ่ือสงเสริมการทํางาน สิทธิทางสังคมของสตรี 

5.3 วิจัยเพ่ือสงเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

5.4. วิจัยเพ่ือเลือกปฏิบัติตอเพศทางเลือกอ่ืนๆ และเชื้อชาติอ่ืนๆ ใหมีความเทาเทียมกัน 

5.5 วิจัยเพ่ือสงเสริมผูดอยโอกาสใหมีความเทาเทียมกันในสังคมไทย 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การสรางการกระจายรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 

2. การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหลื่อมล้ําดานอาชีพ 

3. การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน 

 

2. กลุมเรื่องคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดกําหนดเปาหมายเก่ียวกับการพัฒนาคนไทยในอนาคตไววา มีศักยภาพ 

ในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกายใจ 

สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง        

มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม คุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปนรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน สังคม 

รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

โดยปจจัยที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย คือ “คนไทย” เน่ืองจากการพัฒนาทุน

มนุษยที่ดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จะเปนรากฐานในการเสริมสรางคุณภาพและความเขมแข็งใหกับ

สังคมไทย รวมทั้งสรางรากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกดาน และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็จะสามารถลดความ

เหลื่อมล้ําทางสังคมได การพัฒนาสังคมจึงตองมุงพัฒนาโดยเนนเรื่องคุณภาพและความยั่งยืนบนพ้ืนฐานแนวคิด

ของการ "รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน" ดังนั้นการพัฒนาคนไทยทุกคนจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง ตาม

เปาหมายการพัฒนา Thailand 4..0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุมใหดีขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมคนท่ียังตองการเติมเต็มศักยภาพ หรือผูดอยโอกาส หรือที่กําลังประสบกับปญหา  

ความยากจน จะตองทําใหคนในกลุมเหลานี้สามารถมี“โอกาสทางสังคม (Social Mobility)”โดยเนนปองกัน

ความเสี่ยงจากการตกอยูในวงจรแหงความลมเหลวหรือกับดักความยากจนในลักษณะการใหแตมตอและสราง

โอกาส พรอมกับการเสริมสรางศักยภาพไปท่ีตัวคน ครอบครัว และชุมชน 
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2.1 คนไทย 4..0 

ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใหมีทักษะชีวิต ความรูความสามารถและ

คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เต็มศักยภาพในแตละชวงวัย การสรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมี

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค เชน มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม พิทักษผลประโยชนสาธารณะ รวมทั้ง

การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีความมุงม่ันสูการสรางความสําเร็จใน

ชีวิต มีการใชประโยชนและรูเทาทันเทคโนโลยี และสื่อสังคม (Social media) ท่ีสอดรับกับการเขาสูยุคดิจิทัล 

เปนตน การสรางนวัตกรรมและอัตลักษณความเปนไทยที่สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล การสรางการ

รับรู ความเขาใจ เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสราง

ระบบและกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจอธิปไตย การสงเสริมและสรางกลไกการรับรูกฎหมายของ

ประชาชนเพื่อใหเกิดสังคมท่ีเคารพกติกา (Culture of lawfulness) 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถและทักษะสูงมีความสามารถ

ในการรังสรรค นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข

ภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของคนไทยใหสามารถเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและ

นําพาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน  

เปาหมาย 
คนไทยท่ีมีเปนคนท่ีสมบูรณ มีความรูความสามารถและทักษะสูง รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน

เรียนรูเพื่อมุงสรางการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเปนคนไทยท่ีมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล  

ผลผลิต  
มาตรฐาน/เกณฑวัดคุณภาพคนไทย 4..0 และขอกําหนดคุณลักษณะของคนไทย 4..0 ที่เปน 

แนวทางการพัฒนาคนไทยใหเปนคนไทยท่ีสมบูรณแบบในทุกชวงอายุ ใหเปนพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ 

กรอบการวิจัย 
1. กระบวนการสรางคนไทยใหมีคุณลักษณะของคนไทย 4..0 ในทุกชวงวัย โดยเฉพาะ

คุณลักษณะของเยาวชนท่ีจะเปนพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาใหประเทศไปสูความม่ันคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืนตอไป  

2. กระบวนการพัฒนาคนไทยจากคนไทยท่ีมีความรูและทักษะต่ํา เปนคนไทยท่ีมีความรูและ 

ทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม เพ่ือใหอยูไดใน Global Digital  

3. เกณฑวัด เครื่องมือวัดคุณภาพคนไทย 4..0 ท่ีไดมาตรฐานสากล (ความรู การตัดสินในการใชชีวิต) 
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. กระบวนการ/แนวทางในการสรางตนแบบคนไทยใหมีคุณลักษณะของคนไทย 4..0 ในทุกชวงวัย 

2. กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการในการปรับเปลี่ยนคนไทยจากคนไทยที่มีความรูและทักษะต่ํา

เปนคนไทยท่ีมีความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม เพ่ือใหอยูไดใน Global Digital  

3. เกณฑวัด เครื่องมือวัดคุณภาพคนไทย 4..0 ท่ีไดมาตรฐานสากล (ความรู การตัดสินใน การใช

ชีวิต) 

2.2 เด็กและเยาวชน 4..0 
ที่มาและความสําคัญ 

  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กทุกวัยใหไดรับการเลี้ยงดูที่ไดมาตรฐาน มีความผูกพันดีกับ

ผูปกครอง มีพัฒนาการดีทุกดาน มีวินัย ทักษะชีวิต สามารถรับรูและควบคุมอารมณ มีวุฒิภาวะและสามารถ

ปรับตัวในโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสรางฐานขอมูล การคนหาปจจัยเสี่ยง การคิดคนวิธีการชวยเหลือ 

แกไขและฟนฟูเด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม รวมทั้งเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ดานการแกปญหา ดานการมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ การสรางนวัตกรรมลดการ

ลอกเลียนแบบ ดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ดานความรวมมือ ดานการทํางานเปนทีมและ

ภาวะผูนํา ดานการส่ือสารและรูเทาทันสื่อ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทักษะ

อาชีพและทักษะการเรียนรู การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรักในสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การสรางหรือสงเสริมความรูและทักษะความเปนพลเมืองที่ดีและคานิยมการ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการบูรณาการความรูหลากหลาย

ศาสตรเขาดวยกัน การจัดทํามาตรการที่เกี่ยวของเพ่ือปรับใชกระบวนการเรียนรูในบริบทตาง ๆ ทั้งใน

สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนอ่ืน ๆ และในกระบวนการ

ยุติธรรม รวมถึงการขยายผลในกลุมผูดอยโอกาสในสังคม การศึกษาดานสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพ่ือสราง

องคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับโครงสรางกลไกการทํางานของระบบประสาทและสมองท่ีมีอิทธิพลตอ

พัฒนาการ ตลอดจนการทํางานของสมอง จิตใจและพฤติกรรมทุกชวงวัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาคนดานจิตพฤติกรรม ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมทุกชวงวัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาให เด็กและเยาวชนเปนคนที่ สมบูรณ  มีความรู  ความสามารถและ ทักษะสูง 

มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมี

ความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหสามารถเปนตัวหลักในการขับเคลื่ อน 

การเจริญเติบโตและนําพาประเทศไปสูความมั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
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เปาหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กท่ีไดมาตรฐาน มีความฉลาดทางอารมณเพ่ิมมากข้ึน 

2. เพ่ือใหผูปกครองมีสวนรวมและมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาการของเด็ก 

ในทุกชวงวัย 

3. เพ่ือทราบถึงปจจัยเสี่ยงและแนวทางการปองกันความเส่ียงตอชีวิตของเด็กและเยาวชน 

ในทุกชวงวัย 

4. เพ่ือกระตุนความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเด็กและเยาวชนโดยใชแบบฝกทักษะและ

กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองดีและการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลผลิต  
จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ ความคิดสรางสรรค และปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป  

 

กรอบการวิจัย  
1. เด็กทุกวัยโดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กดอยโอกาส ไดรับการเลี้ยงดูที่ไดมาตรฐาน 

1.1 พฤติกรรมการเลี้ยงดูและความฉลาดทางอารมณ 

1.2 บทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมเล้ียงดูเด็ก มีทัศนคติและความเขาใจเด็กและ

เยาวชน 

1.3 การพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยตามแนวทฤษฎี 

การสรางพลังภูมิปญญาชาวบาน 

2. เด็กไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาการที่ดีในทุกดาน 

2.1 แนวทางในการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 

2.2 การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. พัฒนาฐานขอมูลที่รวบรวมปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเด็ก 

3.1 โปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิตทางเพศศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ปองกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

3.2 โปรแกรมทักษะชีวิตในการปองกันยาเสพติดของนักเรียน 

4. พัฒนาวิธีการชวยเหลือแกไขและฟนฟูเด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

4..1 โปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 

4..2 การพัฒนาทักษะชีวิตและเปลี่ยนเจตคติตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กและ

เยาวชน 
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5. พัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเยาวชน 

5.1 การพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค 

5.2 การใชชุดกิจกรรมกระตุนความคิดสรางสรรคและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน

โปรแกรมโซเชียลมีเดียเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

6. พัฒนานวัตกรรมลดการลอกเลียนแบบของเยาวชน 

6.1 การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปนตนแบบละครโทรทัศน   

6.2 การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

7. พัฒนาความรูความเขาใจตางวัฒนธรรมของเยาวชน การถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมใน

ระดับตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน 

8. พัฒนาการสื่อสารและการรูเทาทันสื่อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลและกลุมบุคคลกับทักษะการรูเทาทันสื่อ

อินเทอรเน็ตของเยาวชน 

8.2 การรูเทาทันสื่อและสาร ของเด็กและเยาวชนยุคใหม 

8.3 เด็กยุคดิจิทัลภายใตสังคมแหงสื่อออนไลนและการเรียนรูทางสังคม 

9. พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 

9.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพของเด็ก 

10. พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่ดีและคานิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสราง 

ความพอเพียง ทักษะชีวิต และทักษะการคิดวิเคราะห 

10.2 การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการพ่ึงตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. เด็กและเยาวชนไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาการที่ดีในทุกดาน 

2. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. เด็กยุคดิจิทัลภายใตสังคมแหงสื่อออนไลนและการเรียนรูทางสังคม 

2.3 เกษตรกร 4..0 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมและความเขมแข็งของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ
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อุปกรณและเคร่ืองมือ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟทแวรเพื่อใชในการบริหารจัดการการผลิตและ

การตลาด การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดท่ีทันเหตุการณ และการเปน

ผูประกอบการวิสาหกิจการเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนแรงงาน

อยางเปนระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาสู

มาตรฐานระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดและมูลคาสูง สารสนเทศเพ่ือการเกษตรดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

2. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสินคาดานการเกษตร 

4. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปาหมาย 
เกษตรกรอยางนอยรอยละ 50 มีทางเลือกในการผลิตและมีความมั่นคงทางอาชีพ การสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากการผลิตทางการเกษตรลดลง 

ผลผลิต  
1. รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรที่มีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละ

ทองถ่ิน กอใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือสรางเครือขายกลุมเกษตรกร 

2. เทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

3. นวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. ขอเสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพัฒนาการตลาด และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ

นําเขา-สงออกสินคาเกษตร 

5. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เชน การยืดอายุการเก็บรักษา ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณ

หลังการเก็บเก่ียว 

6. เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีลนตลาด  

7. พันธุพืชใหมที่ตลาดตองการซ่ึงมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก 

8. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเช่ือมโยงขอมูลอยางเปนระบบ 

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1.1 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

1.2 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
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การวิจัยและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตร 

ใหเพียงพอกับพ้ืนที่เกษตร 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสินคาดานการเกษตร 

3.1 การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาดานการเกษตร 

สูมาตรฐานระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดและมูลคาสูง 

3.2 การวิจัยและพัฒนาตลาดและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการนําเขา-สงออกสินคาเกษตร 

ของตลาด AEC+3 

4. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4..1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

4..2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 

4..3 การวิจัยและพัฒนาพันธุพืช 

4..2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การสงเสริมตลาดเชิงรุกกับผลผลิตทั้งพืชและสัตวเศรษฐกิจหลัก และตลาดเฉพาะกลุม 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทัน

เหตุการณ 

3. การวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตผลทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

4. การบริหารจัดการเพ่ือความเขมแข็งของภาคเกษตร 

5. เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสําหรับเกษตรกรรายยอย 

2.4. แรงงาน 4..0 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการให

สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก การสราง

ความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองคกรตางประเทศใน

การพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเปาหมาย การสรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือ

แรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน การสรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการ

ที่มีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับลูกจางตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการใช

เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือการผลิตและบริการ รวมทั้งการสงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

ในการกาวสูยุคประเทศไทย 4..0 
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2. สรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพและ 

กลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 

เปาหมาย 
ยกระดับคุณภาพฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

จํานวน 30,000 คน ภายใน 3 ป 

ผลผลิต  
1. แรงงานมีทักษะฝมือไดมาตรฐานมากข้ึน และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

2. สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และมีความ

รับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน 

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการให

สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก  

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองคกรตางประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเปาหมาย  

3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 

4. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอ

สังคมดานแรงงาน ตลอดจนการสรางแรงจูงใจดวยการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการ 

ที่มีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับลูกจางตามกฎหมาย 

5. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือ

การผลิตและบริการ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก 

2. การยกระดับขีดความสามารถกําลังแรงงานสวนใหญใหเปน Productive Workforce 

3. การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการท่ีมีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับลูกจางตาม

กฎหมาย 

2.5 การศึกษา 4..0 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือหารูปแบบของสถานศึกษาที่มีธรรมาภิบาล (Good governance) 

สถาบันการศึกษาท่ีจะผลิตคนตามความตองการในการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัด

การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน การศึกษาวิจัยดานการเงินและงบประมาณ
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ทางการศึกษาของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัย

ประสิทธิผลและผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาในชวงทศวรรษท่ีผานมา ระบบที่จะสรางแรงจูงใจให

เยาวชนเขาศึกษาระดับอาชีวะมากข้ึน การวิจัยและพัฒนาโครงสราง บทบาทของระบบการบริหารจัดการ

การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได แนวทางการ

กระจายอํานาจทางการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเปนเปาหมายสําคัญ การศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคของ

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทุกระดับ การศึกษาวิจัยพฤติกรรมกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาและความยั่งยืนของ

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือหาแนวปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสรางความรวมมือของทุกภาค

สวนเพ่ือสรางความเสมอภาคดานการศึกษา สําหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

เยาวชนที่มีความตองการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ การวิจัยพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรูชุมชนที่ตอบสนอง

ความตองการเด็ก เยาวชน และพอแมที่มาจากหลากหลายกลุม การศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศในดาน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คานิยมพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใน

อาชีวศึกษา การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลายตอบสนองตอสังคมประชาคมอาเซียนและ

ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนา

ประเทศตามชวงวัยกลุมผูเรียน ไดแก กลุมปฐมวัย กลุมประถมศึกษา กลุมมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุม

เยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทองถิ่นและสังคมเมืองใหมีกา ร

เขาถึงทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (ภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจ จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่พิเศษ) การประเมินผลการศึกษา การหาวิธีการรูปแบบใหมเพ่ือการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในระดับมัธยมเพ่ือการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการ

สอบวัดความรูระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรูระดับตาง ๆ กับการจัดการเรียนการสอน 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ระบบการผลิตครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพ้ืนที่ ผลกระทบจากกระบวนการเลื่ อนวิทยฐานะ การเขียน

ผลงานทางวิชาการและการวิจัย การสรางนวัตกรรมเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสม ไดมาตรฐาน

ทุกชวงวัย และสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี การวิจัยที่พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรม

การเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน การสรางนวัตกรรมเพ่ือการทํางานขามวัฒนธรรมภายใตบริบทสังคมแหง

ปญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือเปดโอกาสใหชาวตางชาติที่มี

ความรู ความสามารถ มีประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่จําเปนและตรงตามความตองการของประเทศ 

เขามาชวยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนทุกชวงวัย ใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มศักยภาพในแตละชวงวัย การสรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยให

มีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค และมีความมุงมั่นสูการสรางความสําเร็จในชีวิต รวมทั้งมีการครอง
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ตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรียภาพในศิลปะตาง ๆ การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนากําลังคนสูตลาดแรงงานอยาง

มีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน การพัฒนาแรงงานใหเปนผูมีทักษะสูง และการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิต

ของคนทุกกลุม เชน กลุมผูเรียนในระบบ กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูที่ออกกลางคันและออกจากระบบการศึกษา

ภาคบังคับ กลุมผูสูงวัย และกลุมผูอยูในกระบวนการยุติธรรม  

วัตถุประสงค   
1. ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือเสริมสรางและสนับสนุนใหคนไทยมีความรู มีทักษะ เปนพลเมืองดี ที่

จะสรางประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืน 

2. ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญใน

กระบวนการขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและทันตอการแขงขันในระดับนานาชาติ 

3. ใชงานวิจัยเพ่ือเปนเครื่องมือในการลดปญหาดานความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย 

เปาหมาย 
1. การพัฒนาคนไทยใหมีความรูและความสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต  

2. การพัฒนาทักษะตางๆ ที่เปนที่ตองการและจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหคนไทยสามารถ

ทํางานในระดับนานาชาติได 

3. การพัฒนาใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ มีสุขภาวะที่ดี

ทั้งกายและใจ 

4. การพัฒนาโครงสรางระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพ่ือใช

ประโยชนในการ 

4..1. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

4..2. กําหนดที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

4..3. การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรที่ตรงกับความตองการของประเทศในทุกระดับ 

4..4.. การเตรียมการพัฒนาครู อาจารยในสาขาตางๆใหสอดรับกับความตองการของประเทศ

ในทุกระดับ 

4..5. การปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ที่เปนปญหาตอการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

ผลผลิต  
1. ไดนวัตกรรมท่ีนําไปใชไดในการพัฒนา สติปญญา ความรู ทักษะ อาชีพ ความเปนคนดี มี

จริยธรรม คุณธรรม เปนพลเมืองดี 

2. ไดนวัตกรรมในการผลิตครู อาจารยที่ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในทุกระดับ 

3. ไดนวัตกรรมท่ีนําไปปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่ว

ประเทศ เพ่ือใชในการปรับปรุงระบบการศึกษาตลอดแนว 

4. ไดกฎหมายที่ทันสมัยเหมาะสมตอการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ 
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 
1. ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูในยุคดิจิทัล 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรูหรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในทุกระดับและประเภทของการศึกษา 

3. พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี (Civic Education) 

3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
บทนํา  

ระบบสุขภาพไทยในปจจุบันกําลังเผชิญกับสถานการณที่ทาทายจากรอบดาน อาทิ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทําใหเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสูสังคม

เมือง การเชื่อมตอการคาการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งทําใหประชาชนมีความ

คาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมากข้ึน ขณะท่ีงบประมาณภาครัฐเริ่มมีจํากัด ไมเพียงพอตอการเพ่ิมขึ้น  

ของคาใชจายดานสาธารณสุข ทําใหระบบสุขภาพไทยตองเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ 

คนไทยมีสาเหตุการตายมาจากโรคไมติดตอเร้ือรังเปนหลัก และตามดวยกลุมโรคติดเชื้อซึ่งเปนโรคที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม และปจจัยทางสังคมนอกระบบ

สาธารณสุข (Social determinants of health) ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลงสภาพปญหาสุขภาพ

ของประชากรไทย อยางไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมามีผลทําใหสุขภาพของคนไทยดีขึ้นสูสถานภาพ  

“การอยูดีกินดี” แตขณะเดียวกันก็สรางปญหาตามมา เชน ปญหาจากมลภาวะ พฤติกรรมสุขภาพ ปญหาสังคม 

สําห รับระบบการรักษาพยาบาล  พฤติกรรมการใชบ ริการสาธารณสุขของประเทศ  การสงตรวจ 

ทางหองปฏิบัติการท่ีอาศัยเทคโนโลยีดานการแพทยชั้นสูงโดยไมคํานึงถึงความจําเปนและความคุมคา  

กับการลงทุน ทําใหระบบบริการสุขภาพของประเทศมีคาใชจายสูงขึ้น ท้ังที่หลายโรคสามารถปองกัน ได  

หลายทศวรรษที่ผานมา แมวาประเทศไดลงทุนวิจัยทางดานนี้ไปไมนอย แตยังขาดความรูและเทคโนโลยีใหม  

ที่จะเปนนวัตกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ขณะที่ปจจัยแวดลอมที่เปนปจจัยเสี่ยง  

ดานสุขภาพมีจํานวนมาก และซับซอนมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองสรางองคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชเปนแนวทางในการ

แกปญหาดังกลาว ซ่ึงการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดานสังคม 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางมากมายและรวดเร็ว ตองมีการสรางความรู เจตคติ และพฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพตนเอง โดยมีองคประกอบในเรื่องการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน การวิจัยทางคลินิก และ

การวิจัยในเชิงบริหารจัดการดานนโยบาย ซึ่งรวมท้ังการกํากับติดตามที่มีคุณภาพ ของระบบบริการสุขภาพ และ

ระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป 
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เพ่ือใหกรอบการวิจัยเกิดประโยชนตอวงวิชาการและวงวิชาชีพ และสานตอใหบรรลุเปาหมายสุขภาพดีของ

ประชาชนชาวไทยทุกคนและเขาถึงบริการสุขภาพดวยความเทาเทียม 

 

 

3.1 ระบบบริการสุขภาพ 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพใหรวดเร็ว ไรรอยตอ มีความ

หลากหลาย ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การสรางเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอ้ือ

ตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน การสรางความตระหนักและความรอบรูในสุขภาพของประชาชนทุกกลุม

วัย การลดปจจัยพฤติกรรมเสี่ยง การบูรณาการการทํางานของภาคสวนตาง ๆ ในระบบสุขภาพเพ่ือใหเชื่อมโยง

กันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการ

สุขภาพใหมีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผูพิการที่มุงไปสูการพ่ึงพาตนเองไดเปนหลัก การจัดระบบหรือการ

จัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกหนวยบริการตาง ๆ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม

การเตรียมความพรอมของระบบบริการเพ่ือรองรับความเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) การ

พัฒนาระบบและรูปแบบบริการสําหรับผูปวยเร้ือรัง (Chronic care) การใชประโยชนจากระบบขอมูล

สารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ การพัฒนา

ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพท่ีบาน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศอันประกอบดวย

หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น องคกรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ให

มีความพรอม มีศักยภาพและขีดความสามารถท่ีรองรับการรักษาและจัดการความเจ็บปวยตาง ๆ ประชาชน 

ทุกคนสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกัน โดยท่ีประชาชนสามารถเขาถึง และเลือกใชบริการ

สุขภาพที่มีบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถรักษาสุขภาพและความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 

ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมกับการดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตาม

ชวงวัยตางๆ รวมท้ังมุงเนนการพัฒนาใหประชาชนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบริการสุขภาพของชุมชนและ

สังคมไทยเพ่ือทําใหเกิดนวัตกรรมที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสียในระบบบริการสุขภาพอยางแทจริง  

เปาหมาย  
สรางศักยภาพใหระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศท่ีประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองและชุมชนไดโดยจัดการสุขภาพเพ่ือ ใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตามชวง

วัยตางๆ มุงสูการ “สรางนําซอม” ท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมการขยายขีดความสามารถในการรักษา เพ่ิมโอกาส

ในการเขาถึงการใหบริการของประชาชนทุกคนดวยความเทาเทียม รวมท้ังจัดการใหเกิดความเสมอภาคในการ
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กระจายตัวของสถานพยาบาลและบุคลากรดานสุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จนเกิดระบบ

บริการทุกระดับตั้งแตระดับปฐมภูมิที่เปนจุดเชื่อมตอกับประชาชน ไปถึงระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิที่เปน

หนวยใหบริการแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไดอยางยั่งยืน   

 

ผลผลิต  
ไดองคความรู/แนวทางปฏิบัติ/รูปแบบ/นวัตกรรมทางดานระบบบริการสุขภาพ (ภายใตกรอบ

การวิจัยที่กําหนด) ที่สามารถนําไปใชเพ่ิมศักยภาพของระบบบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ ขยายขีด

ความสามารถในการรักษาโรคตางๆ จากทั้งระดับปฐมภูมิไปถึงระดับทุติยภูมิ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ

ไดรับการบริการท่ีเทาเทียมอยางตอเนื่อง รวมท้ังในระยะยาวโดยเนนการสงเสริมสุขภาพ เวชศาสตรปองกัน 

Early diagnosis Early treatment และเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งสามารถนํางานวิจัยไปวางแผนพัฒนาหรือนําไปใช

ประโยชนในการสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยาง

เหมาะสมตามชวงวัยตางๆ มีความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง 

ครอบครัวและสังคม ได ประกอบดวย  

- ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอ้ือตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน  

- ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  

- นวัตกรรมทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผูพิการ  

- ระบบและรูปแบบบริการสําหรับผูปวยเรื้อรัง (Chronic care)  

- ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล  

กรอบการวิจัย  
1. การสรางเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอ้ือตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน  

- การวิจัยระบบฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ เชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

- การวิจัยมาตรฐานและโครงสรางขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพการบริการภายใต

ขอบเขตของพ้ืนที่การใหบริการในสถานการณตางๆ ดวยการพัฒนาความสามารถ Big Data Management 

จาก Digital Technology  

- งานวิจัยที่รองรับประเด็นสุขภาพในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ  

2. การสรางความตระหนักและความรอบรูในสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย  

- งานวิจัยที่สงเสริม Health Literacy ตามยุทธศาสตรการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (5 กลุมวัย) 

3. การลดปจจัยพฤติกรรมเสี่ยง  

- การสํารวจสุขภาพโดยการตรวจรางกาย เชน การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (Health 

exam survey) และการสํารวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เปนปญหาสาธารณสุข 

4. การบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนในระบบสุขภาพเพ่ือใหเชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ  
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- งานวิจัยรองรับมติคณะรัฐมนตรี หรือยุทธศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบ

สุขภาพตางๆภายใตการบูรณาการ 4. กระทรวงหลัก (กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/กระทรวงมหาดไทย)  

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการ

สุขภาพใหมีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

- งานวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความคาดหวังของการมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว (FM) และ

สมรรถนะที่เปนอยูของ (FM) และชองวางการพัฒนา 

- ขอเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐม

ภูมิ โดยรองรับความตองการที่หลากหลาย   

- คุณภาพชีวิตของความสุขในการทํางานของกําลังคนดานสุขภาพ 

- ขอเสนอเชิงระบบเก่ียวกับการกระจาย การธํารงกําลังคนไวในระบบสุขภาพ 

6. การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผู

พิการที่มุงไปสูการพ่ึงพาตนเองไดเปนหลัก  

- ความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาพดวยตนเองท่ีตอบสนองตอปญหาและ

ความจําเปนดานสุขภาพและปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพของประชากรกลุมตางๆ 

7. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการสําหรับผูปวยเรื้อรัง (Chronic care)  

- การวิจัยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนารูปแบบการดําเนินการเพื่อปองกันโรคไต

เร้ือรังและการจัดการโรคเบาหวาน 

8. การใชประโยชนจากระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ  

- การวิจัยมาตรฐานระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 

9. การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการดูแลสุขภาพท่ีบาน 

- การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะทาย 

10.  การสรางระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสม

ตามชวงวัยตางๆใหความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและ

สังคม 

11. การจัดระบบหรือการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกหนวยบริการตาง ๆ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพรอมของระบบบริการเพ่ือรองรับความเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)  

- ศึกษาแนวทางบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเปนศูนยกลางทางการแพทย  โดยไมเกิด

ผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพไทยตลอดจนสนับสนุนแนวทางสรางความมั่นใจใหแก 

- ชาวตางประเทศท่ีจะเขามาใชบริการและประชาสัมพันธธุรกิจบริการสุขภาพแก

กลุมเปาหมายหลัก 
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. ระบบฐานขอมูลสําหรับการบริการปฐมภูมิจาก Big data Management ดวย Digital 

Technology 

2. Health Literacy ความตระหนักและความรอบรูในสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย เชน 

การพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพเพ่ือการดูแลตนเอง, การสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ “สรางนําซอม” ในพื้นที่

ใหบริการ และการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวท่ีประชาชนสามารถดูแลตนเองได เปนตน 

3. ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพใหมี

บทบาทในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตาม

ชวงวัยตางๆใหความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและ

สังคม” 

5. การวิจัยเพ่ือหาแนวทาง/มาตรการท่ีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภาพ (เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

ฯลฯ)  และการเบิกจายคารักษาพยาบาลเพ่ือลด non-communicable disease (NCD) เชน อุบัติ เหตุ  

โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และอื่นๆ 

3.2 ระบบการดูแลและรักษาโรค 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมท้ังคุณภาพ

ชีวิตของผูปวย การพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทยแบบแมนยํา และการวินิจฉัยและรักษาในระดับ

โมเลกุล ครอบคลุมกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเร้ือรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 

รวมทั้งโรคทางจิตเวช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซอน

ที่อาจเกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งการศึกษาติดตาม

ระยะยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับ

ผูสูงอายุและผูพิการ และเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สําคัญ การวิจัยเพ่ือนําขอมูลขนาดใหญ (Big data) 

ทางดานสุขภาพและการแพทยสาธารณสุขมาใช   

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหมที่แมนยํา และจําเพาะ

ในระดับโมเลกุล  
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2. เพ่ือใหไดฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรค

เร้ือรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และขอมูลผูปวยมาใชในการควบคุมโรค 

3. เพ่ือใหมีขอเสนอแนะและมาตรการในการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. เพ่ือใหไดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับผูสูงอายุและคนพิการ 

 

เปาหมาย 
1. มีระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมวัยมี

สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. มีฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคและผูปวยเพ่ือใชในการควบคุม และลดการ

แพรระบาดของโรค 

3. มีวิธีการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหมที่ แมนยําและจําเพาะในระดับโมเลกุล ที่มี

ประสิทธิภาพ อาทิเชน โรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรัง 

4. ผูสูงอายุและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผลผลิต  
1. วิธีการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหมที่แมนยํา และจําเพาะในระดับโมเลกุล อาทิเชน 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย โรควัณโรค และโรคเอดส เปนตน  

2. วิธีการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรค ที่เกิดจากภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการ

รักษาในระบบการดูแลรักษาท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

3. ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเรื้อรัง โรค

ระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และผูปวย จํานวน  

4. องคความรู และนวัตกรรมเพื่อการดูแล และรักษาโรค  

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทั้ง

คุณภาพชีวิตของผูปวย การพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทยแบบแมนยํา และการวินิจฉัยและรักษา  

ในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเร้ือรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรค

อุบัติซ้ํารวมทั้งโรคทางจิตเวช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคที่เกิดจาก

ภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  รวมทั้ง

การศึกษาติดตามระยะยาว (Long-term cohort study)  

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับผูสูงอายุและคนพิการ  

3. การวินิจฉัยในระยะแรก และการรักษาโรคที่สําคัญ ซึ่งเปนปญหาของประเทศ อาทิ โรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  
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4. การวิจัยเพ่ือใหไดฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่

เปนโรคเรื้อรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และขอมูลผูปวยมาใชในการควบคุมโรค 

5. ประชากรและผูปวยสามารถไดรับการบริการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต การตรวจ

วินิจฉัยโรคตางๆเปนระยะ ไดรับขอมูลและคําแนะนําที่จําเปนเกี่ยวกับการรักษา ผลกระทบและอาการขางเคียง

จากการรักษา การเขาถึงสิทธิในการไดรับบริการรักษา และดูแลสุขภาพจากระบบประกันสุขภาพตางๆ 

6. การพัฒนาการทํางานรวมกันกับแพทยทางเลือกและนําสมุนไพรมาใชทดแทนในการใชยา

แผนปจจุบัน โดยมีเปาหมายชัดเจนที่จะเพ่ิมยาสมุนไพรเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ  

7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบ ‘Doctor online’ เพ่ือรับปรึกษาปญหาสุขภาพ เพ่ือลดการ

เดินทางมาโรงพยาบาล 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 
1. ระบบการตรวจวินิจฉัย การดูแล และรักษาโรคตั้งแตกอนเกิดโรค (primary prevention) 

เกิดโรคแลว แตยังไมเกิดอาการ (secondary prevention) และเกิดอาการแลว (tertiary prevention) ไดแก 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเร้ือรัง และโรคมะเร็ง  

2. วิธีการรักษาแบบการแพทยแมนยํา สําหรับโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย  

3. การพัฒนาระดับความรอบรูดานสุขภาพในเรื่องโรคไมติดตอเร้ือรัง ใหสามารถดูแลตัวเองและ 

ใชบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

4. การดูแลและรักษากลุมโรคจากความผิดปกติทางสุขภาพจิต ไดแก โรคจิตเภท ซึมเศรา  

โรคอารมณสองขั้วรวมถึงการติดสุรา และสารเสพติดแบบครบวงจร 

5. การพัฒนานวัตกรรมทางระบบขอมูลระบบสารสนเทศใหประชาการและผูปวยสามารถไดรับ

บริการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต การตรวจวินิจฉัยโรคตางๆเปนระยะ ไดรับขอมูลและคําแนะนําที่จําเปน

เกี่ยวกับการเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การคัดกรอง รวมทั้งการเขาถึงสิทธิในการไดรับบริการรักษา และ

ดูแลสุขภาพจากระบบประกันสุขภาพตางๆ 

3.4. การปองกันและเสริมสรางสุขภาพ 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการปองกันและเสริมสรางสุขภาพ รวมถึงการลดปจจัยเสี่ยงตอโรค

และภัยสุขภาพ โดยเปนการพัฒนาและสงเสริมความรู ความเขาใจท่ีถูกตองผานงานวิจัยสหสาขา รวมถึง

ชีววิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ภูมิปญญาเดิมของไทย 

การแพทยแผนไทย (การแพทยพ้ืนบาน) การแพทยทางเลือกและสรางงานวิจัยใหเกิดบริการทางการแพทย

ทางเลือกที่ไดมาตรฐาน การสรางความรอบรู ความเทาทันดานสุขภาพและการเปนแพทยของตนเองของ

ประชาชน รวมทั้งทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสรางเสริมสุขภาพอยางเปนองครวม การ

สรางสุขภาวะในประชากรทุกชวงอายุเพ่ือลดการพ่ึงพิงรัฐและลดภาระทางสังคม เชน การลดปจจัยเสี่ ยงดาน

สุขภาพและใหประชาชนรวมท้ังทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและสภาวะแวดลอมทางสังคมที่
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มีผลตอสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การสงเสริมการเรียนรูวิธีการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ และ

สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน การวางแผน ติดตาม และประเมินผลอยาง

มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา/โรคติดตอไมเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและการจัดการ

ทางสังคมที่เอ้ือใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (การจัดการผังเมือง 

การจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะที่

สงเสริมสุขภาวะ) การสงเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑที่สงผลดีตอสุขภาพ และการ

ใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางเสริมสุขภาพการหาแนวทางในการลดตนทุน เสริมสรางปญญา (Wisdom) และสราง

ภูมิคุมกันทางสติปญญา รวมทั้งการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองตอภัย

สุขภาพตางๆ ตลอดจนมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพท่ีดี อยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

สงผลใหอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เปาหมาย  
1. ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี 

2. มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันทีเพ่ือใหอัตราการ

สูญเสีย และจํานวนผูปวยลดลง 

3. ระบบบริการทางการแพทยทางเลือกมีมาตรฐานระดับสากล 

4. มีระบบคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพของประชาชน 

6. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ และรวมมือในงานดานสงเสริมสุขภาพ และ

ปองกันโรค 

ผลผลิต  
1. ระบบบริการทางการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน  

2. ระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพของประชาชน  

3. แนวทางการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ  

4. แนวทางการสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ขอเสนอแนะและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ  

5. ระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันที  

6. ขอเสนอแนะดานมาตรการและรูปแบบการควบคุมปองกัน และการจัดการโรคอุบัติใหม/โรค

อุบัติซ้ํา/โรคไมติดตอเรื้อรัง  

7. องคความรูเชิงสหสาขา ภูมิปญญาเดิมของไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยพ้ืนบาน) และ

การแพทยทางเลือก  
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กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยเชิงสหสาขา ทั้งชีววิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร ภูมิปญญาเดิมของไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยพ้ืนบาน) และการแพทยทางเลือก 

2. การวิจัยที่มุงเนนวิจัยใหเกิดบริการทางการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน สรางความรอบรู 

ความเทาทันดานสุขภาพและการเปนแพทยของตนเองและประชาชน 

3. การวิจัยเพ่ือสรางทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเส่ียงและสรางเสริมสุขภาพอยาง

เปนองครวมการสรางสุขภาวะในประชากรทุกชวงอายุเพ่ือลดการพ่ึงพิงรัฐและลดภาระทางสังคม เชน  การลด

ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหประชาชนรวมทุกภาคสวนโดยคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและสภาวะ

แวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชน 

4. การวิจัยเพ่ือการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ และสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพ  

5. การวิจัยโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา/โรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ือใหไดขอเสนอแนะดานมาตรการและ

รูปแบบการควบคุมปองกัน และการจัดการโรค ที่ประชาชน ชุมชน และองคกรภาคสวนตางๆมีสวนรวม เพื่อให

ประเทศมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออุบัติ ใหมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 
1. การพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ไดแก โรคระบาด มลพิษทาง

สิ่งแวดลอม และอุบัติเหตุ 

2. การวิจัยเพ่ือการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการในทุกกลุมวัย และสรางความรูความเขาใจที่

ถูกตองเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

3. ระบบบริการทางการแพทยแผนไทยและทางเลือกท่ีไดมาตรฐานและครบวงจร  

4. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบ ‘Health online’ ท่ีเปนมาตรฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถ

คนหาประเด็นปญหาดานสุขภาพตาง ๆ ดวยตนเองซึ่งอาจเปนรูปของบทความส้ัน ๆ การถามตอบ วิดีโอคลิป 

เปนตน 

3.5 ระบบสวัสดิการสังคม 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน ที่ประชาชนพึงไดรับ

ใหครอบคลุม ทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพ ใน 4 เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม ไดแก ระบบการ

ใหบริการสังคม เชน ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน ระบบประกันสังคม เชน 

ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแหงชาติ เปนตน ระบบชวยเหลือทางสังคม อาทิ 

ระบบดูแลผูดอยโอกาส ไดแก คนพิการ คนปวยเรื้อรัง/โครงขายความคุมครองทางสังคม และระบบการสงเสริม
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สนับสนุนหุนสวนทางสังคม อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมท้ังการวางแผนจัดการภาษีและแผนการจัดการ

งบประมาณแผนดินของประเทศใหเกิดความสมดุลสอดคลองกัน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการวิจัยและนวัตกรรมที่ชวยยกระดับระบบสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง

และเทาเทียม โดยเฉพาะการเกิดมาตรการหรือนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการซึ่งเกิดจากประชาชน 

ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง 

เปาหมาย  
จัดระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเสริมประสิทธิภาพทางสังคมใน

ลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสรางเครือขาย เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคม ซ่ึงผนึก

กําลังทางสังคมจากทุกภาคสวนที่สงผลใหประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต  และสอดรับกับ 

แนวทางการลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ เพ่ือคนไทยมีสุขภาพท่ีดีไดอยางยั่งยืน 

ผลผลิต  
ไดผลผลิตจากงานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  

ซึ่งประกอบดวย  

- แนวทางในการยกระดับคุณภาพระบบสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน ใหครอบคลุม ทั่วถึงและเทาเทียม  

- กลไกในการสรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม  

- องคความรูในการพัฒนาขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการพัฒนาสังคม 

ที่กอใหเกิด ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน ใหครอบคลุม 

ทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพ ตาม 4. เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม ไดแก  

1.1 ระบบการใหบริการสังคม เชน ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

- งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนครอบคลุม 4. ดานหลัก ไดแก 

การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอํานวยความสะดวก ที่พักอาศัย 

1.2 ระบบชวยเหลือทางสังคม อาทิ ระบบดูแลผูดอยโอกาส ไดแก คนพิการ คนปวยเรื้อรัง/

โครงขายความคุมครองทางสังคม  

- การศึกษาวิจัยหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อรองรับตอการเขาสู

สังคมผูสูงอายุ 

- การศึกษากลไกการชวยเหลือใหแกผูพิการ/ดอยโอกาส 

1.3 ระบบประกันสังคม เชน ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออม

แหงชาติ เปนตน 

- การศึกษาสวัสดิการสําหรับวัยทํางานไปสูแรงงานนอกระบบ  
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- การศึกษากระบวนการของกองทุนการออมแหงชาติ และปจจัยที่กําหนดใหเกิดการออ 

ของประชาชน 

1.4. ระบบการสงเสริมสนับสนุนหุนสวนทางสังคม อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม  

- งานวิจัยศึกษาสังคมสวัสดิการ คือการท่ีภาคสวนตางๆ อาทิ องคกรปกครองทองถิ่น 

ชุมชนภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ รวมรับผิดชอบใหบริการสวัสดิการนอกเหนือจากภาครัฐ 

2. การวางแผนจัดการภาษีและแผนการจัดการงบประมาณแผนดินของประเทศดานสาธารณสุข   

3. แบบจําลองมาตรการลดหยอนภาษีจากการซ้ือประกันสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมลด 

4. ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพหรือกลไกอ่ืนที่ชวยสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคล 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการสังคม ไดแก ป รับระบบประกันสุขภาพ 

กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2. การวิจัยเชิงนโยบายในการจัดสวัสดิการตางๆ เพ่ือรองรับตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

3. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมถวนหนา  

4. กลุมเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ และสิ่งแวดลอม 

บทนํา 

ทรัพยากรธรรมชาติเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของ

ประชาชน อยางไรก็ตาม ที่ผานมามนุษยไดใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เร็วกวาการฟนตัวหรือเติบโต

ทดแทน สงผลทําใหความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรและการบริโภคที่ไรขีดจํากัดไดสงผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมเชนกัน 

กอใหเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอมทั้งในน้ํา ดิน และอากาศและสงผลเชิงลบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูของ

ประชาชน การวิจัยจึงเปนแนวทางในการหาทางออกและหาคําตอบในการปองกันและแกปญหาการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ไมสมดุล ไมเหมาะสม และไมคุมคา เพ่ือมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

สิ่งแวดลอม ในระยะ 3 ป จึงมุงประเด็นไปที่งานวิจัยและการพัฒนาเรื่องเรงดวนในเชิงบูรณาการ เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาประเทศ ความอยูดีกินดีของประชาชน และเพ่ือการแกไขปญหาสะสมในพื้นที่ทั้งลักษณะการบริหาร

จัดการเชิงโครงสราง (Structure Based) และเชิงพ้ืนที่ (Area Based) โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดงานวิจัยที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปใชในการ

ปองกันและแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็งและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรวมเสริมสรางการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน  
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4..1 การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการประเมินและคาดการณทางอุทกวิทยาในเชิงพ้ืนที่ การ

บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในพ้ืนที่เมืองใหญ/เมืองทองเที่ยว/เมืองอุตสาหกรรม/พ้ืนที่ลุมน้ําของประเทศ 

การบริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานที่จําเปนในการกักเก็บ/การระบายนํ้าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การปองกันและควบคุมมลพิษทางนํ้า 

และการใชแบบจําลองคณิตศาสตรในการศึกษาและหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (น้ําจากฟา 

น้ําผิวดิน และนํ้าบาดาล) ในระดับลุมน้ํา เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศในมิติเชิง

ปริมาณ คุณภาพ และสถานท่ี 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ สรางความม่ันคงของปริมาณน้ําใน

ประเทศท่ีสัมพันธกับพลังงานและอาหาร (Water – Food - Energy NEXUS) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวน สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา  

2. เพ่ือใหประเทศมีน้ําตนทุนอยางเพียงพอ ลดปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ํา และลดการ

สูญเสียในกรณีเกิดปญหาภัยแลงและนํ้าทวม 

3. เพ่ือใหมีกลไกการปฏิบัติงานทั้งในระดับชุมชน จังหวัด พื้นที่ลุมน้ํา และประเทศ นําแนวทางที่

ไดจากการวิจัยไปปฏิบัติและใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

4. เพ่ือการบูรณาการวางผังเมืองและวางผังน้ําในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขยายเมือง 

เชน การสรางระบบถนน และการถมท่ีเปนตน เปนไปอยางสอดคลอง (synergy) กับการจัดการน้ํา และลด

โอกาสการเกิดอุทกภัย  

5. เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและภัยพิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนบนฐานความรู

ความเขาใจทางวิชาการและความเขมแข็งของชุมชน 
2. งานวิจัยสามารถลดคาเฉล่ียปริมาณการใชน้ําในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมหรือการ

ผลิต ภาคครัวเรือน ลงรอยละ 15 ในพ้ืนที่เปาหมาย 
3. มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ กรณีเกิดภัยแลงและน้ําทวม เพ่ือลดการสูญเสีย 
4. หนวยงานในพ้ืนที่มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหา

ทรัพยากรนํ้าและความขัดแยงในการใชน้ํา รวมถึงมีการบริหารจัดการน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต  
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1. ไดแนวทาง/มาตรการ/แผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่อยางเปนระบบ 

และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลองกับปริมาณน้ําฝน น้ําทา น้ําตนทุนในพ้ืนที่ประสบปญหา และเชื่อมโยงระหวาง

มิติความม่ันคงดานน้ํา อาหาร และพลังงาน (Water – Food - Energy NEXUS) 

2. ไดเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการคาดการณ บริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า การจัดการน้ําในภาวะวิกฤต และฟนฟูพ้ืนที่แลงซ้ําซากอยางเปนระบบ 

3. ไดกลไกและเครือขายองคกรและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งมีการ

พยากรณ ระบบเตือนภัย และระบบเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

4. เกิดองคความรูในการวางผังเมือง ผังน้ํา และโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบ 

กรอบการวิจัย  
1. วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีวิธีการบริหาร เครื่องมือการ

จัดการ รูปแบบ กลไกและโครงสราง เพ่ือการบริหารจัดการน้ําเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางบูรณาการ 

2. วิจัยและพัฒนาการคาดการณเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการใชทรัพยากรน้ํา รวมถึง

การสื่อสารที่ตรงกลุมเปาหมาย 

3. วิจัยและพัฒนาแนวทางการลดความเสียหายในพ้ืนที่น้ําทวมและพ้ืนที่ภัยแลงซ้ําซาก รวมท้ัง

พ้ืนที่วิกฤตน้ําเสีย 

4. วิจัยและพัฒนาการกักเก็บน้ําระดับน้ําผิวดินและน้ําใตดิน เพ่ือสงเสริมใหชุมชนเก็บสํารอง

น้ําฝนสําหรับใชในการอุปโภค/บริโภค และการเกษตร 

5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการพยากรณและการเตือนภัยกอนเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง

การฟนฟูและเยียวยาหลังภัยพิบัติทางน้ําที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพใน

ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ชุมชน และการเกษตร 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 
1. ศึกษาการจัดทําสมดุลนํ้า (Water Balance) ในระดับจังหวัด ภูมิภาค พ้ืนที่ลุมน้ํา และ

ประเทศ 

2. ศึกษาการจัดทําขอมูลตนทุนน้ําและแผนการจัดการน้ําในระดับลุมน้ํายอย โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน  

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเตือนภัยกอนเกิดภัยพิบัติและการฟนฟูหลังภัย

พิบัติทางน้ําที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ศึกษาการจัดทําพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการเติมน้ําลงดินหรือใตดิน ทั้งในระดับจังหวัด 

ภูมิภาค หรือประเทศ 

5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) เพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco- efficiency) ในการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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6. วิจัยเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือรักษาสมดุลของน้ําทาและนํ้าใตดิน ในระบบนิเวศ

ธรรมชาติ เพ่ือฟนฟู หวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา ลําธาร และปากแมน้ํา ใหเปนแหลงรองรับน้ําที่ชุมชนไดใช

ประโยชน เปนที่อยูอาศัยของ กุง หอย ปู ปลา นก และแหลงทองเท่ียว 

7. วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การรักษาฟนฟูตลิ่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง 

8. วิจัยพัฒนาแผนที่ตนน้ําที่เปนปาเสื่อมโทรมเพ่ือฟนฟู  

9. ศึกษาความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ําตอปริมาณน้ําทา 

10. การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

4..2 ระบบน้ําชุมชนและเกษตร 

ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหลงตนน้ํา การศึกษาปริมาณและแหลง

น้ําตนทุน ระบบการเก็บน้ํา และระบบการใชน้ําที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

สูงและพ้ืนที่ลุมแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้ําและพ้ืนที่การเกษตรที่เหมาะสม และการคุมครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีของระบบการใหน้ําที่เหมาะสมกับการเกษตรของ

ชุมชนเปาหมาย การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใชน้ําในชวงน้ําแลงและ

น้ําหลากในภาคเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบําบัดน้ําเสียและการนํากลับมาใชของชุมชน 

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือจัดทําแผนที่ผังน้ํา 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหชุมชนมีความสามารถในการบริหารและจัดการน้ําภายในชุมชนไดเองอยางมีประสิทธิภาพ

บนพื้นฐานการมีสวนรวมทุกภาคสวนรวมถึงการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและชวยลดปญหาความยากจน และมี

การใชทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่อยางมีประโยชนและสมดุล  

เปาหมาย 
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารและจัดการน้ําและสามารถถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลไปไป

ยังชุมชนใหมอีกอยางนอย 2 พ้ืนที่ ชุมชนไดใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมความ

เปนอยูที่ดแีละรายไดเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการนํ้าภายในชุมชนและพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมทั้งน้ําอุปโภค

และบริโภค โดยมีแผนการจัดการพ้ืนที่ที่ประสบภัยแลงและภัยแลงขั้นวิกฤต ตลอดจนอุทกภัยของประเทศ 

อยางนอย 5 พ้ืนที ่

ผลผลิต  
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1. ไดพ้ืนที่ที่มีการจัดการทรัพยากรน้ําโดยกลุมชุมชนหรือเครือขายที่ประสบผลสําเร็จ และ

สามารถถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลไปยังกลุมชุมชนใหม รวมถึงการนําตนแบบไปขยายผลในรูปเครือขายของลุม

น้ําอื่น 

2. มีแผนการจัดการพ้ืนที่ที่ประสบภัยแลง ภัยแลงขั้นวิกฤต และอุทกภัยของประเทศ  

3. ชุมชนที่ประสบปญหาภัยแลงและน้ําทวมซ้ําซาก สามารถปรับตัวในการทําการเกษตรท่ี

เหมาะสม มีรายไดเพ่ิมข้ึน และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. ไดแนวทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของนํ้า การคาดการณ และ

บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

 

 

 

กรอบการวิจัย  
1. วิจัยเพ่ือลดและบรรเทาพ้ืนที่ประสบภัยแลงและน้ําทวมแบบมีสวนรวม โดยอาศัยความ

ตองการของชุมชน และศักยภาพนํ้าตนทุนในพ้ืนที่ 

2. วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับทรัพยากรชุมชน โดยการพัฒนาการเพาะปลูก พันธุ

พืช การใชที่ดิน วิธีการใชน้ําแบบประหยัด และน้ําตนทุนใหเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของชุมชน 

รวมถึงการใชพลังงานทดแทน 

3. วิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเพ่ือลดการปนเปอนสารเคมีจากกิจกรรมทางการเกษตรใน

แหลงน้ําและดินของชุมชน รวมถึงแหลงกําเนิดและสาเหตุการปนเปอนของสารปนเปอน 

4. วิจัยและพัฒนาปจจัยความสําเร็จจากชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ จาก

การบริหารนํ้าอยางมีประสิทธิภาพภายในชุมชนสูชุมชนทดลองขยายผลท่ีมีปญหาการบริการจัดการน้ํา เพ่ือ

เรียนรูผลสัมฤทธ์ิ และเพ่ือการประยุกตในภาพกวาง 

5. วิจัยเพ่ิมศักยภาพวิธีการสงน้ําในคลองสงน้ําโดยระบบควบคุมระยะไกลระดับทองถิ่น 

(Telemetering System) 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือปองกันภัยแลงและนํ้าทวมทุก

ระดับ 

2. ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมและที่สอดคลองกับระบบ

ตลาดเพ่ือการเพิ่มรายไดของเกษตรกรหรือ การลดปญหาความยากจน และเพ่ิมมูลคาผลิตผลจากการเกษตรใน

พ้ืนที่น้ํานอย 

3. วิจัยเพ่ือพัฒนาการกักเก็บนํ้าและกระจายน้ําใชในฤดูแลงสําหรับชุมชนเพ่ือวิถีการเกษตร 

4. วิจัยเพ่ือจัดทําแผนผังน้ํา นํ้าเขา น้ําเก็บ น้ําทิ้ง ทางน้ํา และสุขาภิบาลชุมชน 

5. วิจัยเพ่ือจัดทําแผนอนุรักษฟนฟูรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 
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6. การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

4..3 การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนตํ่า 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยกิจกรรมที่เปนคาเฉพาะของ

ประเทศ การพัฒนาฐานขอมูลการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกของประเทศใหไดมาตรฐานและสามารถ

เชื่อมโยงกันได การลดและการกักเก็บกาซเรือนกระจกภาคเกษตรและปาไม กลไกการสนับสนุนทุกภาคสวนใน

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว การสงเสริมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยูกับ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเหมาะสมกับประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือเตรียมความพรอมและกําหนดแผน มาตรการ และกิจกรรมของประเทศในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก เพ่ือการสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี และเปนไปตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ท่ี

ประเทศไดใหสัตยาบันสารและแสดงเจตจํานงคไวอีกทางหนึ่งดวย  

เปาหมาย 
1. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมเปาหมาย และสามารถลดไดอยางครอบคลุมทุก

ภาคสวน การเตรียมการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสวนอ่ืน ๆ โดยมีการดําเนินการในระดับพ้ืนที่

อยางนอย 5 พ้ืนที/่กิจกรรม/ผลิตภัณฑ 

2. สามารถใชแนวทางการกักเก็บคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่

สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางนอย 3 ผลงาน 

3. ไดกลไกและมาตรการท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจในการลดกาซ

เรือนกระจก 

ผลผลิต  
1. ไดแนวทาง รูปแบบ และกลไกในการลดกาซเรือนกระจกที่สามารถดําเนินการตาม 

Nationally Determined Contribution (NDC) ท่ีเก่ียวของกับภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม  

2. ศักยภาพการกักเก็บคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลด

กาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เครื่องมือทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตรรวมทั้งแรงจูงใจตาง ๆ ในการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก 

กรอบการวิจัย  
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1. วิจัยเพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ และกลไกในการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน และเกิด

ตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยในภาพใหญ รวมถึงการสรางนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ

ในการลดและการตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจก 

2. วิจัยเชิงเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมาย มาตรการจูงใจ

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ในภาคเอกชนทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร และการใชงานในวิถีชีวิตของประชาชน 

3. วิจัยและพัฒนาศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของทรัพยากรชีวภาพทางบก ทางน้ํา ทาง

ทะเลและชายฝง รวมถึงทรัพยากรชีวภาพในเชิงพ้ืนที่ที่มีความสําคัญแบบครบวงจร 

4. การวิจัยที่นําไปสูรูปแบบการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ หรือเมืองคารบอนต่ํา 

5. ศึกษาความเสี่ยงของนโยบายท่ีอาจทําใหไมบรรลุตามขอตกลง และเสนอแนวทางในการปรับ

นโยบายหรือมาตรการเพ่ือใหประเทศสามารถบรรลุขอตกลงได 

6. วิจัยการทําเกษตรหรือพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอย CO2 ในระดับต่ําและใหผลผลิตสูง 

7. วิจัย Crop Retain เพ่ือสรางปุยธรรมชาติ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปลอดการเผาใน

นาขาวและพ้ืนที่เกษตรอ่ืน ๆ รวมทั้งปศุสัตว 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. ศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงของนโยบายรัฐที่อาจมีผลทําใหไมบรรลุความตกลงปารีส 

2. วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสวนตาง 

ๆ ในลักษณะผลประโยชนรวม (Co-benefits)  

3. วิจัยเพ่ือพัฒนากลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ

ศักยภาพเก็บกักกาซเรือนกระจกในประเทศไทยดวยกระบวนการทางชีวภาพ 

4. ศึกษาการเพ่ิมศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกการทํานาเปยกสลับแหง และความ

เหมาะสมในการทํานาเปยกสลับแหงในดินตางชนิด รวมทั้งพัฒนาวิธีการทํานา ทําสวน/ไร ที่ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

5. วิจัยและพัฒนากลไกหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Tools) ในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก  

6. วิจัยพัฒนาความเหมาะสมในการประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในภาคการจราจรและ

ขนสง เชน การใชกลไกทางภาษี การเดินทางดวยบัตรเดียวเพ่ือลดคาใชจาย ราคายานพาหนะท่ีลดการปลอย

กาซเรือนกระจก (Eco-car) การวางระบบ Green Logistic เพ่ือการขนสงสินคา เปนตน 

7. วิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองอยางยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ (Smart city) 

8. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหเกิดความสมดุล ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ

สังคม บนฐานการพัฒนาประเทศ 4..0 (Industry 4..0 for Circular Economy) 

4..4. การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มาและความสําคัญ 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจําลองภูมิอากาศในอนาคตใหมีความถูกตองแมนยํา ระบบ

การเตือนภัยลวงหนาและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ในอนาคตโดย

มุงเนนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบตอพ้ืนที่เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนการปรับตัว แผน

ปองกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมีชุมชน

เปนศูนยกลาง ระบบการฟนฟูหลังการเกิดภัยพิบัติที่ตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึ ง

และเปนธรรม การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล การพัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการปรับตัว

ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานตาง ๆ ความมั่นคงของมนุษยตอการเปล่ียนแปลงของ

ภูมิอากาศโลกในอนาคต การสรางองคความรูใหมและสรางกลไกการบริหารจัดการองคความรูดานวิทยาศาสตร

ชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรโลกและสิ่งแวดลอมในอนาคตบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาแนวและกลไกทางการเตรียมรับมือและการปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรและพัฒนากลไกความรวมมือระดับชุมชน 

รวมทั้งความเปนอยูของชุมชนในพื้นท่ีออนไหว 

2. เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรธรรมชาติ

และสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทย  

3. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางดานการสื่อสาร การพยากรณ การเตือน

ภัย การปองกัน และการเยียวยาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สังคมไทยในแตละพ้ืนที่  

4. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสรางศักยภาพในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

5. ศึกษาเพ่ือกําหนดโซนหรือพ้ืนที่ ๆ มีความออนไหวตอผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการปรับตัวที่เหมาะสม 

เปาหมาย 
1. พ้ืนที่มีความพรอมในการปรับตัว รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยางนอย 5 พ้ืนที ่ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

สงเสริมภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวของภาคสวนสําคัญตาง ๆ  
3. งานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือยกระดับศักยภาพ

ของปจจัย 4. ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศและเสริมสรางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชยในสวนที่

เกี่ยวของ รวมถึงการรักษาความหลากหลายและความคงอยูของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในเชิงพ้ืนที่และ

ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  
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4. แนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. พ้ืนที่หรือโซนที่มีความออนไหวตอผลทระทบการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสม 

ผลผลิต 
1. พ้ืนที่ตนแบบท่ีประชาชนมีความพรอมในการรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

พ้ืนที่มีระบบประกันภัยเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนของประเทศ 

2. แนวทางการปรับตัวเพ่ือรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรปรวนของ

สภาพอากาศตอภาคสวนสําคัญของประเทศ เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคสาธารณสุข เปน

ตน และพ้ืนที่ ๆ มีความออนไหว 

3. นวัตกรรมทางดานการสื่อสาร การพยากรณ การเตือนภัย การปองกัน และการเยียวยาจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยในแตละพ้ืนที่  

4. รางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมและพ้ืนที่ที่ออนไหวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สําหรับภาคอุตสาหกรรม และชนิดพันธุทางการเกษตร 

5. นวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลตอปจจัยที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

กรอบการวิจัย  
1. วิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนท่ีมีความออนไหวใหมีความยึดหยุนหรือภูมิตานทานในการรับมือ

กับการเปลี่ยน แปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และเตรียมคว าม

พรอมของพ้ืนที ่

2. วิจัยและศึกษาความเปนไปไดในการประกันภัยที่เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ที่สอดคลองกับ

การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสรางผลผลิตดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ใน

เชิงพาณิชย  

4. วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณผลการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศตอ

ทรัพยากร ธรรมชาติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและนวัตกรรมการสื่อสารขอมูลและเหตุการณที่จะเกิดขึ้นกับผูไดรับ

ผลกระทบ 

6. การศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต เพ่ือใหเขาใจลักษณะ ผลกระทบ 

และภัยธรรมชาติตาง ๆ ท่ีไดเคยเกิดข้ึนมาแลว รวมทั้งสามารถคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงที่คาดวา

เกิดข้ึนในอนาคต และผลกระทบตอการใชที่ดินแตละประเภท 

7. วิจัยและพัฒนานโยบายและแนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือการเกษตร ในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. ศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีบูรณาการผลกระทบทุกดานในระดับ

พ้ืนที ่

2. วิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการกัดเซาะชายฝง  

3. วิจัยและพัฒนานโยบายและแนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือการเกษตรและพังทลายของ

ดินในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

4. วิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบเตือนภัย และติดตามการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

5. วิจัยเพ่ือพัฒนากลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่มีความออนไหว 

6. วิจัยและพัฒนาการแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือคาดการณผลการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ

ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชน 

7. วิจัยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการถนอมอาหารและผลผลิตทางการ

เกษตร และการเก็บรักษาอาหาร  

8. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิตดานการผลิตอาหาร 

9. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตดวยยารักษาโรค 

4..5 การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม การหยุดยั้งการสูญเสียชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่อยูในภาวะถูกคุกคาม

หรือใกลสูญพันธุ การสนับสนุนและยกระดับงานวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับการสรางความเขาใจผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมจากมนุษย การปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ

พัฒนาเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณา

การจัดการคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนที่วิกฤตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การวิจัยเชิง

ปองกัน/คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยธรรมชาติ 

การพัฒนานวัตกรรมและการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและสังคมที่เหมาะสมในการแกไขปญหาวิกฤต

สิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบการจัดการใหสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเปนที่ยอมรับรวมกัน 

การสรางองคความรู จิตสํานึก และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

สงเสริมการจัดตั้งกลุม องคกรภาคประชาชน และเครือขายนักวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดลอม 

การยกระดับฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางบูรณาการ เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการเฝาระวังเตือนภัยและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งการอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชน เพ่ือใหเกิดความอุดมสมบูรณและความสมดุลในดานการ

อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในประเทศอยางยั่งยืน 

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความ

เปนอยูของชุมชนในประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมเชิง

สรางสรรค การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในเชิงพ้ืนที่ (Area Based) และอยูบนพ้ืนฐานของการมี

สวนรวม 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวงงาน

ตาง ๆ โดยใหความสําคัญของการฟนฟูพ้ืนที่วิกฤตดานสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย 
1. ชุ ม ชน /สั งคม ทุ กภ าคส วน  มี จิ ต สํ านึ ก และต ระห นั ก ใน การอนุ รั กษ  และฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตามแนวทางการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน เพ่ือใหเกิด

ความอุดมสมบูรณ 

2. เกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากฐานทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศฯ การบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเชิง

สรางสรรค และการพัฒนาดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. มีการพัฒนาศักยภาพและความพรอมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพในเชิงพ้ืนที่ และอยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต  
1. งานวิจั ยที่ ส ามารถ นํ าไป ใชป ระโยชน ในการอนุ รักษ  ป อ งกัน  พัฒ นา และฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และแกไขปญหามลพิษ อยาง

เปนระบบ 

2. งานวิจัยสายพันธุที่สําคัญทางระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไดรับการคุมครองและการเก็บรักษาอยางเหมาะสม 

3. งาน วิ จั ย เ พ่ื อ รองรับ การจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตรสิ่ งแ วดล อม เชิ ง พ้ื นที่  ( Strategic 

Environmental Assessment, SEA) สําหรับพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ที่มีความออนไหว 

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของน้ํา อากาศ และดิน 

4. งานวิจัยรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่

บริหารจัดการ 
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กรอบการวิจัย  
1. วิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดการ การปองกัน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน รวมถึงการเก็บรักษาชนิดพันธุและพันธุกรรมจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และทราบขอมูลพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนที่ 

2. วิจัยเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในภาวะเส่ียงหรือภาวะวิกฤตหรือ

ในพ้ืนที่วิกฤต กําหนดมาตรการสําหรับพ้ืนที่ที่มีความออนไหวหรือความเปราะบางเพ่ือลดผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึน 

3. วิจัยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนบน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง บนความสมดุลและเหมาะสมของพ้ืนที่ และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก

ประเทศท่ีมีความตองการผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑที่ผลิตจาก

ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน รวมทั้งแนวทางหรือหลักเกณฑในการรับรองมาตรฐาน 

5. วิจัยและพัฒนาในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักของชุมชน และสังคมทุกภาคสวนใน

การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

6. วิจัยและพัฒนารวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร แรงจูงใจ การ

สรางความตระหนักเพ่ือขับเคล่ือนการลดขยะพลาสติก 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. วิจัยสถานภาพ คุณภาพ และศักยภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

2. วิจัยเพ่ือหากลไกทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนใหมีการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน 

3. ศึกษาการลดการปนเปอนของสารพิษที่สําคัญออกสูสิ่งแวดลอม ผานการใชเทคโนโลยี การ

เปลี่ยนวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ การเรียกเก็บซากหลังการใช การสราง

เครือขาย การปรับปรุงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค และฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดรับการปนเปอนจาก

สารพิษหรือของเสีย 

4. ศึกษาและวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน 

เพ่ือนํามาขยายผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนอยา งยั่งยืน รวมท้ังศึกษา

แนวทาง/วิธีการในการอนุรักษและใชประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การจัดการปาชุมชน 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศน การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนชายฝง การจัดการของเสียและมลพิษใน

ระดับชุมชนเมือง เปนตน  

5. วิจัยเพ่ือสรางสภาพปาดิบชื้นใหเกิดข้ึนเร็วกวาสภาพธรรมชาติ 

6. วิจัยและพัฒนาแนวทางถือปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ืออนุรักษแหลงที่อยูอาศัย (Habitat) ของชนิด

พันธุสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม (Threatened species) ใกลสูญพันธุ 
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7. วิจัยเพ่ือสงเสริมการปฏิรูปดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอม ไดแก การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง การพัฒนาเมือง

สิ่งแวดลอมย่ังยืน เปนตน 

8. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

9. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การบริหารจัดการขยะพลาสติก 

 

 

 

 

5 การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู  

บทนํา 
การพัฒนาประเทศจําเปนตองใหความสําคัญกับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคม ในฐานะเปนยุทธศาสตรสําคัญของการสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ําซึ่งเปนปญหาสําคัญของ

ประเทศ การที่เศรษฐกิจและแหลงจางงานมีการกระจุกตัวในเมืองใหญเพียงไมกี่แหง ทําใหเกิดการอพยพ

แรงงาน ทําใหแรงงานตองทิ้งครอบครัวไปหางานทําในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัวและ

ปญหาเยาวชนและสังคมตามมา ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดเมืองหลักใหมากข้ึนและมีการกระจายตัวใน

ทุกภูมิภาค เพ่ือเปนกลจักรสําคัญของการสรางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร แรงงาน ความรูและความริเริ่ม

สรางสรรคของคนในพ้ืนที่  

จากการคาดการณวาในอนาคตเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง ทําใหคาดไดวาประชากรของ

ประเทศไทยเกินกวาครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังประเทศจะอาศัยอยูในเมือง และเสนแบงระหวางเมืองกับชนบท

จะนอยลงเปนลําดับ ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทั่วถึง หากมิไดเตรียมการรองรับกับ

สถานการณดังกลาว อาจเกิดความไมสมดุลในดานสิ่งแวดลอมและเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในเมือง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดทําแนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนเพ่ือใหประชาชนผูอยูอาศัย "อยูดีมี

สุข" ท้ังในมิติสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม  

ดังนั้น การขับเคลื่อนใหเกิดการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และการ

พัฒนาเมืองหลักน้ี จําเปนตองอาศัยขอมูลและความรูจํานวนมากเพ่ือชวยในการตัดสินใจวางแผน และตอง

เชื่อมโยงการพัฒนาและการเปดใหประชาชนในพ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในทุกระดับ

ตั้งแตระดับประเทศ ภาค ระดับจังหวัด ลงไปจนถึงระดับทองถิ่นและชุมชน  

5.1 การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4..0 

ที่มาและความสําคัญ 
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การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได การพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาระบบโล

จิสติกส การพัฒนาระบบขนสงทางรางและการสรางโครงขายที่เชื่อมโยงระบบการขนสงหลายภาคสวน การ

ทองเที่ยว ทักษะรองรับตามศักยภาพของพ้ืนที่ (จังหวัด/กลุมจังหวัด) และพ้ืนที่ (ภาค/กลุมจังหวัดที่มีศักยภาพ

แตกตางกัน) เพ่ือรองรับการขยายความเจริญทั้งในภาคพาณิชย อุตสาหกรรม บริการและเกษตร รวมทั้งพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสรางเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน 

การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับทองถิ่น การสรางโอกาสใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน การกระจายอํานาจสูทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ

คอรัปชั่น การจัดสรรงบประมาณแผนดินและการคลังทองถิ่น การรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนา

และเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน 

 

วัตถุประสงค 
1. วิจัยและพัฒนาขอมูลและระบบฐานขอมูลเพ่ือการวางแผนทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุม

จังหวัด และภูมิภาค เพ่ือใหเกิดการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความมั่นคงทางอาหารและพลังงานภายในกลุมจังหวัดหรือภูมิภาค 

2. สงเสริมยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิต

และบริการท่ีสําคัญ รองรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเปาหมาย 

ผลผลิต 
1. ขอมูล การคาดการณ และแบบจําลองการขยายตัวของเศรษฐกิจและประชากรในกลุมจังหวัด 

และจังหวัดตางๆเปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุมจังหวัด และ

จังหวัด การสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด และจังหวัด 

ในมิติตางๆท้ังดานทรัพยากรที่ดิน แหลงน้ํา โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การประกอบ

อาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒนากําลังคมเพ่ือรองรับอาชีพในระดับจังหวัด กลุม

จังหวัด และภูมิภาค 

3. นวัตกรรม เคร่ืองมือและกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด

ทิศทางและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ การบูรณาการแผนใหเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน 

ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

4. ขอเสนอตอการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายระเบียบตางๆที่

เปนอุปสรรคตอการจัดโครงสรางเพ่ือรองรับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และการ

เพ่ิมอํานาจใหประชาชนผานการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น 

ผลลัพธ 
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1. มีฐานขอมูลขนาดใหญที่มีความถูกตองและทันสมัยในการใชวางแผนในระดับจังหวัด และ

ภูมิภาค ใหมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และแหลงจางงานที่มีความเหลื่อมล้ําลดลง 

2. พ้ืนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการวิจัยและนวัตกรรมและสงเสริมฐานการผลิตและ

บริการในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา 

กรอบการวิจัย  
1. การสํารวจขอมูล การคาดการณ และพัฒนาแบบจําลองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและของ

ประชากรในกลุมจังหวัดตาง ๆ เปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุม

จังหวัด การสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด 

และจังหวัด ในมิติตางๆทั้งดานทรัพยากรท่ีดิน แหลงน้ํา โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การ

ประกอบอาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒนากาํลังคมเพ่ือรองรับอาชีพในแตละพ้ืนที่ 

3. การพัฒนานวัตกรรม เคร่ืองมือและกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน

การกําหนดทิศทางและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ การบูรณาการแผนใหเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับหมูบาน ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

4. การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของพ้ืนที่ และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่น 

5. การศึกษาเพ่ือเสนอแนะตอการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย

ระเบียบตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดโครงสรางเพ่ือรองรับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคม และการเพ่ิมอํานาจใหประชาชนผานการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การสํารวจขอมูล การคาดการณ และพัฒนาแบบจําลองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและของ

ประชากรในกลุมจังหวัดตาง ๆ เปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุม

จังหวัด การสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด 

และจังหวัด ในมิติตางๆทั้งดานทรัพยากรท่ีดิน แหลงน้ํา โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การ

ประกอบอาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒนากําลังคมเพ่ือรองรับอาชีพในแตละพ้ืนที่ 

3. การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของพ้ืนที่ และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่น 

5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด 

ที่มาและความสําคัญ 

การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพ้ืนที่เปนแนวทางหนึ่งในการกระจายความเจริญโดยใชพ้ืนฐาน

ศักยภาพทุนของแตละพ้ืนที่ เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจในระดับจังหวัดเกิดการกระจายรายได การพัฒนาเศรษฐกิจใน
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สังคมและชุมชน สรางความเทาเทียมของการจัดสรรและการกระจายของผลผลิตและความม่ังคั่ง ทั้งดาน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ท้ังในดานการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชน

มีสวนรวมในการแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ การมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และ

รวมรับประโยชน บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู จากการใชทุนของชุมชนท่ีมีอยูหรือสามารถจัดหามาได

ตามศักยภาพ การสรางงานในชุมชน เพื่อลดปญหาการอพยพยายถิ่นไปสูเมืองใหญ 

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ดวยการวิจัยและนวัตกรรมโดยการใช

ประโยชนจากศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม เฉพาะของพ้ืนที่ 

2. สงเสริมการมีสวนรวมในการการผลิตหรือจัดการทรัพยากรสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น  

การสรางงานในชุมชน เพ่ือลดปญหาการอพยพยายถิ่นไปสูเมืองใหญ 

 

เปาหมาย 
1. การเติบโตเศรษฐกิจของพ้ืนที่ที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 

2. การลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจโดยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากที่ใชศักยภาพทุน

ทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม เฉพาะของพ้ืนที่ 

ผลผลิต 
1. ฐานขอมูลศักยภาพทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมของพ้ืนที่เพ่ือใชในการตัดสินใจการบริหาร

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2. แนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่เอ้ือตอการกระจาย

รายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทุน

ทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

ผลลัพธ 
1. ฐานขอมูลศักยภาพทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ถูกตองและทันสมัยเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจการบริหารและกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. ยุทธวิธีปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชนบทหรือทองถิ่นใหมีความ

เปนอยูที่ดีข้ึน รวมถึงกระจายการพัฒนาไปสูกลุมคนที่ยากจนที่สุดซึ่งอยูในชนบท  

กรอบวิจัย 
1. การสํารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ (Area 

Base) และการวิเคราะหเชิงสินคาที่เปนเอกลักษณ (Product Base) 

2. การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่

เอ้ือตอการกระจายรายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตละพ้ืนที่ ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 
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3. การศึกษา โลจิสติกส และโซอุปทานของสินคาหลัก หรือสินคาที่เปนเอกลักษณของพ้ืนที่  

รวมทั้งการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาสินคาหลัก หรือสินคาที่เปนเอกลักษณของพ้ืนที่ 

4. การเสริมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนที่ ทั้งการเพ่ิมความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ

ผลิต เพ่ิมการจางงานโดยการใหความสําคัญสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ตลอดจนการ

วิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ 

5. โครงสรางการกระจายรายไดที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพ้ืนที่ทั้งโครงสรางทาง

สังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน  

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และ

ภูมิภาคเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ 

2. โซอุปทานของสินคาหลัก หรือสินคาที่เปนเอกลักษณของพ้ืนที่ 

3. แนวทางการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของพ้ืนที ่ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

5.3 ผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

ที่มาและความสําคัญ 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบาย

แหงชาติดานการผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองใหสอดคลองกับการปฏิรูป การใช

โครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และดานสิ่งแวดลอมอยาง

เปนระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน การกําหนดการแบงยานการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทตาง ๆ การกําหนดระบบการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคใหสอดคลองสัมพันธกับการใช

ประโยชนที่ดิน 

วัตถุประสงค  
1. สนับสนุนใหมีการใชนโยบายและแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมออกแบบ

เมืองใหสอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ํามลภาวะทางน้ํา 

มลภาวะทางอากาศ การบริหารจัดการขยะและของเสีย และปรากฏการณเกาะความรอนและบริหารจัดระบบ

พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารสูเมือง การบริหารจัดการเมืองเพ่ือการทองเท่ียว โดยใหประชาชนใน

พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

2. พัฒนาระบบกลไกกฎหมายการบริหารจัดการเมืองใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนในการใช

ที่ดินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

เปาหมาย 
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1. ระบบผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนที่เปนไปตามหลักการท่ีดีและสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน มีการใชที่ดินอยางคุมคา  

2. การปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบผังเมืองและการใชที่ดิน 

ผลผลิต  
1. ระบบขอมูลเกี่ยวกับทําเลทางเศรษฐกิจ การใชประโยชนที่ดินและผังเมือง ที่เปนขอมูล

สาธารณะที่ทันสมัย เพ่ือเอ้ือใหองคกรภาคประชาสังคม*และประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได 

2. นวัตกรรมในการจัดทําผังเมือง กลไกการขับเคลื่อนและการบังคับใชผังเมือง 

3. เมืองตนแบบท่ีมีกระบวนการจัดทําผังเมืองแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 

4. ขอเสนอตอการปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สอดคลองกับการปฏิรูป และ

การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน 

 

ผลลัพธ 
มี การวางผั ง เมืองและการพัฒ นาพ้ืนที่ ที่ สอดคล องกับ การพัฒ นาประเทศซึ่ งมี การ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน 

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินและผังเมือง ที่เปนขอมูล

สาธารณะทีท่ันสมัย เพ่ือเอ้ือใหประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได 

2. การพัฒนานวัตกรรมในการจัดทําผังเมือง กลไกการขับเคลื่อนและการบังคับใชผังเมือง 

3. การวิจัยและพัมนาเมืองตนแบบที่มีกระบวนการจัดทําผังเมืองแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 

4. การศึกษาเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สอดคลองกับ

การปฏิรูป และการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน และผังเมืองฯลฯ 

2. การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

3. การพัฒนานวัตกรรมผังเมืองและการบังคับใชผังเมือง 

4. การพัฒนาเมืองตนแบบฯ 

5.4. เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)  

ที่มาและความสําคัญ 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการสรางระบบตนแบบเมืองอัจฉริยะ การวางโครงขายการ

สื่อสารพื้นฐานท่ีสามารถรองรับระบบอุปกรณอัจฉริยะและระบบ Cloud data service การจัดการระบบศูนย

เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจาหนาที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพ่ือเตรียมความพรอมตอการ
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กาวเขาสูเมืองอัจฉริยะ การสรางระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเชื่อมระบบตาง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองสําหรับ

การอยูอาศัย การดําเนินธุรกิจในอนาคต และการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายไดของชุมชน  

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา

รวมถึงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบเตือนภัยและการปองกันภัยพิบัติ การดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง และสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของเมืองไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
ตนแบบเมืองอัจฉริยะท่ีมีระบบบริหารการจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน

ชีวิตของคนทุกกลุม และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 
ผลผลิต 

ตนแบบเมืองอัจฉริยะ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการสรางเมืองอัจฉริยะ 

ผลลัพธ 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารโครงขายการส่ือสารรองรับการระบบอุปกรณ

อัจฉริยะ 

2. ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่รองรับและเชื่อมโยงกับเมืองอัจฉริยะ 

3. บุคลากรดูแลระบบ และซอมบํารุง 

4. พัฒนาประชากรท่ีมีศักยภาพในการอยูอาศัยในเมืองอัจฉริยะ 

กรอบการวิจัย  
1. การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสรางระบบตนแบบเมืองอัจฉริยะ การ

พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและการวางโครงขายการสื่อสารพ้ืนฐานที่

สามารถรองรับระบบอุปกรณอัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service ระบบการจัดการเมืองอัจฉริยะ ระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเชื่อมระบบตาง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเมืองสําหรับการอยูอาศัยและการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคต 

2. การวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเมืองและการพัฒนายกระดับคุณภาพพลเมืองทุกวัยใหมี

ประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะสอดคลองกับการบริบทของประเทศ 

3. การวิจัยดานสังคมเพ่ือสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาค

ประชาสังคมในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ การจัดการความเห็นและความตองการท่ีแตกตางเพ่ือนําสูขอยุติ

หรือขอตกลงรวมกันในการพัฒนาเมือง  

4. การประเมินทักษะความรูความเขาใจเพ่ือการพัฒนาเจาหนาที่ในการดูแลจัดการระบบ  

การพัฒนาประชากรเพ่ือการพรอมตอการกาวเขาสูเมืองอัจฉริยะ  
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสรางเมืองตนแบบอัจฉริยะ 

2. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนายกระดับคุณภาพ

พลเมืองที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

3. มาตรฐานดานเทคนิคในการศึกษาวิเคราะหและประเมินวิธีการท่ีเหมาะสมในการวิจัย 

5.5 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 

ที่มาและความสําคัญ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปจจัยที่สงผลตอ

การพัฒนาความเขมแข็งและความเจริญของชุมชน ซึ่งเปนฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ

เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทั้งองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

การผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีอยูในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนที่ดอยโอกาสหรืออยู

หางไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา 

วัตถุประสงค  
1. สรางเครือขายความรวมมือ และความรูสึกรวมเปนเจาของของจังหวัดและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นท่ีเปนพื้นที่เปาหมาย 

2. สรางความเขมแข็งและพัฒนาความเจริญของชุมชน โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 

เปาหมาย 
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม

ของตนเอง เพ่ือสรางมูลคาและคุณคาที่สูงข้ึนได 

2. ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและจัดการความ

ขัดแยงในดานตางๆได 

3. ชุมชนมีสํานึกพลเมือง จิตสาธารณะ และมีสวนรวมในการสรางประชาธิปไตยที่ระดับฐานรากได  

ผลผลิต 
1. นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือสรางความรวมมือของภาคสวนตางๆและกระบวนการใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการจัดการตนเอง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากร และเทคโนโลยี 

2. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีอยูใน

เมืองและชนบท และบุคคลดอยโอกาส 

ผลลัพธ 
ชุมชนเขมแข็ง และมีความรวมมือกับภาคสวนตางๆในการจัดการและแกปญหาท่ีซับซอนไดมากขึ้น 

กรอบการวิจัย  
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1. การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปจจัยที่สงผล

ตอการพัฒนาความเขมแข็งและความเจริญของชุมชน ซ่ึงเปนฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ  

3. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีอยูใน

เมืองและชนบท และบุคคลดอยโอกาส 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ  
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน 

2. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนท่ีอยูใน

เมืองและชนบท/บุคคลดอยโอกาส 

 


