เปาหมายที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
1. กลุมเรื่องสังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
บทนํา
การเปลี่ ยนแปลงของโครงสรางประชากรในศตวรรษที่ 21ประชากรผู สู งวัยมีสั ดส ว นเพิ่ มขึ้น
ซึ่งแปรผกผันกับประชากรในวัยแรงงานที่ลดลง และการเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณสงผลถึงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ชา ลงรวมถึงระบบบริการสาธารณะเพื่ อผู สู งวัยยังมีไมพี ยงพอตอความตองการในป จจุ บั น
จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถรองรับการเขาสูสังคมผูสูงวัยอย างสมบู รณ อีกทั้งในศตวรรษที่ 21
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความกาวหนาในดานเทคโนโลยี การเป นสั งคมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขัน
เพื่อชิงความไดเปรียบในเชิงธรุกิจการคา ประชากรจึงถือเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนฐานการผลิต
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพทั้งทางดานการศึกษา และแรงงานทักษะสูง ประกอบกับ
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดาน
สุขภาพ การศึกษา การเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ และการสรางความมั่นคงของประเทศดวยเทคโนโลยี
การปองกัน เฝาระวัง และการรับมือกับการกอการรายและภัยคุกคาม

1.1 ศักยภาพและโอกาสของผูสูงวัย และการอยูรวมกันของประชากรหลายวัย
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพผูสู งวัยใหมีบทบาททางสังคม ดํารงชีวิตอยูอยางมี
คุณคา มีศักดิ์ศรี การเสริมสรางสุขภาวะที่ดี การพัฒนาการเปนครอบครัวและการอยูรวมกันไดของประชากร
หลายวัย การมีเงินออมและมีทางเลือกดานผลิตภัณฑการเงินเพื่อจะบริหารเงินออมอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และปลอดภัย การสรางบริการดูแลผูสูงวัยครบวงจร การวางระบบการเงินของผูสูงอายุ การส งเสริมใหมีการ
จางงานผูสูงอายุที่เหมาะสม การปรับแกระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมาย ที่เปนอุปสรรคตอการจางงานผูสูงอายุ
การขยายอายุเกษียณของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ การสงเสริมการออมและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุ การมีหลักประกันรายไดที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการทํางาน การจางงาน
ผูสูงอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูสูงอายุ การศึกษาสําหรับสังคมสูง
วัย การสรางภูมิคุมกันทางสังคมดานคุณธรรมและตระหนักรูหนาที่พลเมือง การพัฒนาพฤติกรรมของคนทุก
ชวงวัยใหมีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเชื่อ คานิยม อุดมการณ วิถีชีวิตของคนตางวัยตาง
ประสบการณ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคมของคนทุกชวงวัย การเลี ยนแบบและดัดแปลง
เทคโนโลยีและอุปกรณสําหรับผูสูงวัยใหเหมาะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางองคความรูที่สรางความพรอมและศักยภาพใหผูสูงวัยเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ
ของสังคม
2. เพื่อสรางองคความรูใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีพลังในเชิงพลวัตและเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุข
และสามารถอยูรวมกันไดของประชากรทุกวัย
เปาหมาย
ผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู ในสภาวะที่เปนภาระตองพึ่งพาลดนอยลง สรางภูมิคุมกันใหผูสูง
วัยสามารถปกปองตนเองจากภัยรอบดานดวยการใหขาวสาร ความรู รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี สงเสริมใหประชาชนทุกเพศวัยมีพฤติกรรมการกิน อยู
แ ล ะ ก า รอ อ ก กํ า ลั งก าย เพื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี มี ค ว า ม รู แ ล ะ ว า งแ ผ น ก าร อ อ ม เงิ น ไว เพื่ อ ใช จ า ย
ยามชรา สรางมโนทัศนใหมเกี่ยวกับนิยามผูสูงวัยเพื่อใหสังคมเห็นวาผูสูงวัยยังมีพลัง มีคุณคาในสังคม และ
มีศักยภาพเป นผูผลิตในตลาดแรงงาน ใหทุกหนวยงาน ครอบครัว และสถาบันการศึกษามีสวนรวมรณรงค
ให ประชาชนมีคานิยมเอื้ออาทรเห็ นคุณคา และแสดงความกตัญ ูกตเวทีตอผูสูงวัย และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)และเครือขายในชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย และรวมกัน
สรางกลไกเฝาระวังดูแลผูสูงวัย
ผลผลิต
1. ไดนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่ องมือ รวมถึงสิ่งประดิษฐที่ไดมาตรฐานอํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมกับผูสูงวัยและสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. ไดมาตรฐานและแนวทางการให บ ริการที่ มีประสิ ทธิภาพ สามารถตอบสนองสถานการณ
ผูสูงวัยอยางเปนปจจุบัน หรือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่ใหคนไทยเจริญวัยขึ้นอยางมีพลัง
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย แนวทางและมาตรการที่ไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงวัย
1.1. การวิจัยการคุมครองทางสังคม (social protection floor)
1.1.1. หลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงวัย
1.1.2. หลักประกันรายไดสําหรับผูสูงวัย
1.1.3. สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับการปองกันชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิ ผูสูงวัย
ทีว่ างงาน
1.1.4. การคุมครองผูสูงวัยในฐานะผูบริโภค และลดปญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากธุรกิจ/การบริโภคสมัยใหม
1.2. การศึกษารูปแบบ/แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งมาตรการทางดานการเงิน การ
คลังที่เหมาะสมกับสถานการณสังคมสูงวัย ในสังคมไทย
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1.3. การวิจัยรูปแบบการอยูอาศัยสําหรับผูสูงวัยที่ไมมีผูดูแล
1.4. การศึกษานโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกรอน
และภัยพิบัติที่มีตอผูสูงวัย
2. กรอบวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงวัย
2.1 การวิจัยดานการสงเสริมการพึ่งพาตนเองและการเสริมสรางคานิยมและความสามารถที่
จะให คุณคากับครอบครัวและสังคม
2.1.1 การส งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของครอบครั ว ในการทํ าหน า ที่ ดู แ ลผู สู งวั ย
โดยเฉพาะผูสูงวัยที่อยูในภาวะพึ่งพิง
2.1.2 แนวทาง/กลวิธีในการส งเสริมศั กยภาพผู สู งวัย ในการรวมกลุ ม ของผู สู งวัยทํ า
กิจกรรม เสริมสรางสุขภาพ และการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
2.1.3 การสงเสริมและสรางโอกาสเชิงรุกการทํางานในผูสูงวัย ศึกษาอาชีพที่เหมาะสม
และหลากหลายในการดํารงชีพ ของกลุมผูสูงวัยดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2. การวิจัยเพื่อสงเสริมคุณคา ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผูสูงวัย เพื่อเพิ่มโอกาส/ศักยภาพ
ทางสั งคมให ผู สู ง วั ย ทั้ ง ในกลุ ม ผู สู งวั ย ที่ ช ว ยเหลื อ ตนเองได (Active aging) กลุ ม ผู สู ง วั ย ที่ ต อ งการความ
ชวยเหลือ (Need a little help) และผูสูงวัยที่ชวยตัวเองไมได (Need help) เพื่อใหมีสุขภาพ/คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีโอกาสในการทํางานตามศักยภาพและความตองการ ในประเด็น
2.2.1 การรับรูและเขาถึงสิทธิของตนเองในดานกฎหมาย สุขภาพและสังคม
2.2.2 การบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ (ทั้งกายและใจ)และสังคม
2.2.3 สนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสุขภาพและการแพทยเพื่อฟนฟู
ความชรา
2.2.4. การให การศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต (Life long learning) ของผู สู งวัย
เพื่อเสริมทักษะ/ความรูเพื่อใหผูสูงวัยยังคงมีพลังในขณะที่สูงวัยขึ้น(Active ageing)
2.2.5 การสงเสริมเจตคติและแนวคิดเชิงคุณคาทางศาสนาจริยธรรม วัฒ นธรรมและ
ประเพณีที่พึงมีในสังคมสูงอายุ
2.2.6 การสนับสนุนผูสูงวัย ที่มีศักยภาพและการขยายโอกาสในการทํางานใหผูสูงวัย
และการยืดการเกษียณระบบอายุราชการและเอกชน
2.2.7 การคนหาขอมูลเชิงประจักษ ในกรณีที่มีการกระทําความรุนแรงและการทอดทิ้ง
รวมถึงการละเมิดสิทธิตอผูสูงวัย โดยใหความสําคัญกับมิติเรื่องเพศ (Gender)
2.2.8 การลดการเลือกปฏิบัติของหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนตอผูสูงวัยใน
สังคม
2.3 การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน การอยู และการออกกําลังกาย เพื่อคนไทย
เจริญวัยขึ้นอยางมีพลัง
2.3.1 แนวทางใหคนไทยตั้งแตกอนถึงวัยสูงอายุลดการบริโภคอาหารรสจัด
2.3.2 สงเสริมการออกกําลังกายในกลุมประชากรทุกเพศวัย และโดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัย
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2.3.3 การสงเสริมนิสัยใหคนไทยมีวินัย มัธยัสถ และรูจักเก็บออมเพื่อใหมีเงินใชจายยามชรา
2.3.4. การปลุกใหสังคมตระหนักถึงการสูงวัยของประชากรดวย “พฤฒิศึกษา”(ageing
education)
3. กรอบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพื่อชวยเหลือผูสูงวัย
3.1. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสภาพแวดล อ ม ในบ าน ชุ ม ชน และสั ง คม ที่ ได
มาตรฐาน เอื้ออํานวย เหมาะสมกับผูสูงวัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
3.2. การวิจั ยดา นผลิตภัณ ฑและบริการสํ าหรับ ผู สูงวัย ที่สอดคล องกับความตองการและ
บริบทของสังคมไทย ในมิติตอไปนี้
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 การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีที่ชวยในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งสื่อที่
เหมาะสมและเกิดประโยชนกับผูสูงวัย
3.2.6 การพัฒนาการประเมินสมรรถภาพทางสมองและองคความรูสําหรับผูสูงวัย
3.2.7 ผลิตภัณฑประกันสุขภาพ
3.3 การศึ กษาความต องการและกลไกตลาดในความต องการด านผลิ ตภั ณ ฑ และบริการที่
ตอบสนองสังคมสูงวัย
4.. กรอบวิจัยเพื่อพั ฒ นาแนวทางให เกิดความมั่น คงในการดําเนิ น ชีวิตที่มี ความเอื้ออาทรกั น
ระหวางผูสูงวัยในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน
4..1 การศึกษาสถานการณการเอื้ออาทรในกลุมผูสูงวัยดวยกัน และผูสูงวัยกับประชากรตาง
วัย รวมถึงการนําศักยภาพประสบการณ และทักษะของผูสูงวัยมาใชใหเป นประโยชน โดยการจัดตั้งเปนองคกร
องคความรู เปนตน
4..2 การวิจัยเพื่อลดผลกระทบของผูสูงวัยที่อยูตามลําพังคนเดียวหรืออยูตามลําพังกับคูสมรส
4..3 การวิจั ยเพื่ อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อสรางสั งคมสํ าหรับคนทุกวัย (inclusive
society)
4..4. การศึกษาผลกระทบดานสังคม ที่มีตอผูสูงวัยสตรีซึ่งจะมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นในสังคมสูงวัย
4..5 การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการใหบริการผูสูงวัย
4..6 การศึกษาขอเท็จจริงและผลกระทบในการอยูตามลําพังของผูสูงวัย
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการที่ไวตอการตอบสนองตอสถานการณผูสูงวัย
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๒. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผูสูงวัย
๓. การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑและบริการเพื่อชวยเหลือผูสูงวัย
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินชีวิตที่มีความเอื้ออาทรกันระหวาง
ผูสูงวัยในวัยเดียวกัน สมาชิกตางวัยกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน

1.2 เชื่อมประเทศสูประชาคมโลก
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมใหรูถึงผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทางประวัติศาสตร
วัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทางตะวั นตกไปสูประเทศทางตะวันออก (บูรพาภิวัตน)
ความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลง
และผู ก โยงระบบการศึ ก ษาโลก การขจั ด ความเหลื่ อ มล้ํ าทางการศึ กษา การนํ าเทคโนโลยี ม าใช ในระบบ
การศึกษาเพิ่มขึ้น การยกคุณภาพการศึกษาสูระดับสากล การเสริมสรางทักษะอาชีพและทักษะชีวิต การพัฒนา
ศักยภาพของคนที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศทั้งใน
ภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย การสรางเครือขายและความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศเพื่อนบาน
ประชาคมอาเซียน ประเทศในเอเชีย และองคกรระหวางประเทศ การมีระบบเตือนภัยดานโรคติดตอ มลภาวะ
และยาเสพติด โดยอาศัยเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ การสรางโอกาสและความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ เพื่อพัฒ นาหรือยกระดับ ใหป ระเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษย และการมีสวนรวมเพื่อสรางระบบและกลไกในการติดตามประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ลเพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเสริมองคความรูใหเปนพื้นฐานสูการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG) มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปาไมและประมง
รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน
2. เพื่อให ไดผ ลการวิจัยและนวัตกรรมที่ ส ามารถยกระดับ ประเทศไทยให เป น ศูน ยกลางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเนนการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูเรื่องภาษา เทคโนโลยี
นวัตกรรม สารสนเทศ และทักษะชีวิตและการทํางาน
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันภัยจากโรคติดตอ มลภาวะ
และยาเสพติด
เปาหมาย
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เพิ่มศักยภาพของประเทศดวยการเปนศูนยกลางการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย เกิดเครือขาย
ด า นความมั่ น คงระหว า งประเทศเพื่ อ นบ า นเพื่ อ ระวั ง ภั ย จากโรคติ ด ต อ มลภาวะ และยาเสพติ ด และ
สรางองคความรูเพื่อรองรับสถานการณของโลกทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ผลผลิต
1. ไดแนวทางและขอเสนอแนะในการรองรับสถานการณของโลกโดยรวมทุกมิติ
2. ได แ นวทางตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy Philosophy)
สําหรับภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ได ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ ส ามารถนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4. เกิดเครือขายความรวมมือและระบบเตือนภัยระหวางประเทศเพื่อปองกันโรคติดตอ มลภาวะ
และยาเสพติด
กรอบการวิจัย
1. การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และการอนุ รั กษ ท รัพ ยากรแบบยั่งยืน โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ
- พัฒนาหรือยกระดับไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ (International cooperative
networks building) เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานระบบเตือนภัยดานโรคติดตอ มลภาวะ และยาเสพติด
3. สรางองคความรูแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตามแนวเขตชายแดน เพื่อระวังภัย
ที่มาจากตางประเทศ เชน โรคติดตอ มลภาวะ และยาเสพติด
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. พัฒนาการศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. ความสัมพันธระหวางประเทศ

1.3 ความมั่นคงของประเทศ
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณที่จําเปน
เชน เครื่องปองกัน เครื่องตรวจสอบระเบิด เปนตน เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสูการผลิตอาวุธและลด
การนําเขา รวมถึงการผลิตเชิงพาณิชย การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศของตนเอง (Homegrown technology) องคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝาระวัง ปองกัน และรับมือการกอการราย
และภัยคุกคามตาง ๆ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัยดานความมั่นคง เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ
เฝาระวัง แจงเตือน ชวยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะตาง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนเมื่อ
ประเทศเขาสูสถานการณ ฉุกเฉินหรือวิกฤต การพัฒ นานวัตกรรมเทคโนโลยี สนับ สนุนกระบวนการสืบสวน
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สอบสวน การปองกันและกําจัดคอรรัปชัน การจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการ
โทรคมนาคมระดับชาติ การเฝ าระวังการเปลี่ ยนแปลงของการเมืองระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ภูมิภ าค
อาเซียน ญี่ปุน อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน การคาดการณดานความมั่นคงของประเทศ และความ
มั่นคงขามพรมแดน การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การปองกัน และเฝาระวังภัย
คุกคามขามพรมแดนทั้งมิติทางการทหารและมิติอื่น เชน การปราบปรามยาเสพติด แนวพรมแดน การลักลอบ
เข า เมื อ ง ป ญ หาแรงงานข ามชาติ การก อ การราย การค า สิ่ งของผิ ด กฎหมาย การค ามนุ ษ ย การป อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรม โรคระบาด และโรคติดตอรายแรง รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการ
พัฒนาและเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางองคความรูใหสามารถพัฒนาตอยอด สามารถทดแทนการนําเขาของยุทโธปกรณ
2. เพื่อหาแนวทางการปองกันภัยจากภายนอกประเทศ และระบบเตือนภัยพิบัติตางๆ
3. เพื่อใหประเทศมีฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ (Big Data) ใชในการพัฒนาประเทศ
และสามารถเก็บรักษาขอมูลไดอยางปลอดภัย
4. เพื่ อ ให เกิ ด การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ อาทิ ระบบโลจิ ส ติ ก ส
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางเขตเศรษฐกิจภายใตความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย/ทางทหาร และผูที่เกี่ยวของ ในการเพิ่มขีดความสามารถดาน
วิชาการ สรางความเขาใจในการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดตอรายแรง และยาเสพติดรวมกับ
นานาชาติ
6. เพื่อกําหนดโจทยวิจัยดานความมั่นคงที่สนองตอบตอความตองการที่นําไปใชประโยชนในการ
ปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติไดจริงทั้งในปจจุบันและอนาคต
เปาหมาย
การสรางความมั่นคงของประเทศ ทั้งในเรื่อง การปองกันภายคุกคามจากภายนอกประเทศ ภัย
พิบัติต างๆ ความปลอดภัยของฐานขอมูล สํ าคัญ ของประเทศและขอมูลส วนบุ คคล รวมถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในประเทศ
ผลผลิต
1. ไดนวัตกรรมดานความปลอดภัยเพื่อลดการนําเขา
2. ไดแนวทางการ และขอเสนอแนะ ในการปองกันภัยคุกคามจาการขามแดนและทางทะเล
3. ไดระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ
4. ไดฐานขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของประเทศ
5. ไดระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสําคัญของประเทศ และความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล
6. ไดแนวทาง และขอเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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7. บุ ค ลากรท างการแพ ทย / ท างทห าร และผู ที่ เกี่ ย วข อ งมี ค วามสามารถท างด า น
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร และมีความรูทางวิชาการในการปองกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดตอรายแรง
และยาเสพติด
กรอบการวิจัย
1. ความมั่นคงของประเทศ
1.1 นวัตกรรมเพื่อลดการนําเขายุทโธปกรณที่จําเปน
1.2 ภัยคุกคามจากการขามแดน เชน การลักลอบเขา เมือง การคาสิ่ งผิ ดกฎหมายและคา
มนุษย โรคติดตอรายแรง
1.3 ภัยคุกคามทางทะเล เชน ทะเลอาณาเขต การลุกล้ํานานน้ํา
1.4 พัฒนา Intelligent logistics ในพื้นที่
1.5 วิจัยเกี่ยวกับหลักการหลักนิยมหรือระบบบริหารจัดการที่เสริมสรางขีดความสามารถ
ในการปองกันประเทศเชิงรุก
1.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัยดานความมั่นคง
1.7 เสริมสรางขีดความสามารถเพื่อการตอบโตในสงครามไซเบอร (Cyber warfare)
1.8 การสราง/พัฒนา/การบริหาร จัดการบุคลากรวิจัยดานความมั่นคง
1.9 การพัฒ นาหลักสู ตรของระดับ มัธยมตน เพื่อการเรียนรูและปฏิบัติการสรางวินั ยดว ย
วิชาการทหาร ใหเกิดความรักชาติและสามัคคี
2. ความมั่นคงทางสังคม
2.1 นวัตกรรมเพื่อเฝาระวังภัยพิบัติสาธารณะตางๆ
2.2 ฐานขอมูลและความปลอดภัยทางดานขอมูล
2.3 พัฒนาประชาธิปไตยกับการบริหารจัดการความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2.4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
3. ความรวมมือระหวางประเทศ
3.1 เศรษฐกิจระหวางประเทศ
3.2 สรางเครือขายและความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศเพื่อนบานประชาคม
อาเซียน และองคกรระหวางประเทศ
3.3 สรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพ
ของแรงงานตางชาติ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ความมั่นคงของประเทศ
2. ความมั่นคงทางสังคม
3. การสร างความรว มมื อกั บ ประเทศเพื่ อนบ า น ในการพั ฒ นาและเสริมสรางเพื่ อการก า วสู
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
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1.4. รัฐบาล 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับกลไกการทํางานของภาครัฐให เขากับการดําเนิ นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคมในยุ ค ดิ จิ ทั ล การแก ไขป ญ หาและตอบสนองความต อ งการของประชาชน การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพของ E-Government การเพิ่ มขีด ความสามารถในการบริ ห ารดานการคลั งของรั ฐบาล ดาน
นโยบายภาษี การยกเวนและลดหยอ นภาษีของรัฐบาล การใชสิทธิในการตรวจสอบหน วยงานภาครัฐ การ
ปฏิรูปกฎหมายการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
การพัฒ นาปรับ ปรุงกฎหมายขอมูลขาวสาร กฎหมายการคุมครองขอมูล สวนบุคคล และการปรั บ ปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประเทศมีฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ (Big Data) ใชในการบริหารจัดการ
และแกไขปญหาใหกับประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการของภาครัฐไดสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได
3. เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได
4. พัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาการทุจริต คอรรัปชันและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายขอมูล
ขาวสาร
เปาหมาย
การสรางกลไกการดําเนินการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และการปรับปรุงกฎหมายนโยบายที่ลาสมัย
ผลผลิต
1. ไดเครื่องมือในการเสริมการทํางานของภาครัฐ
2. มาตรการการมีสวนรวมกับเพื่อนําไปสูความรับผิดชอบของภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได
กรอบการวิจัย
1. กลไกการทํางานของภาครัฐ
1.1 นวั ตกรรม เพื่ อให เกิ ด E -Government เพื่ อการให การบริ การที่ ต น ทุ น ต่ํ าและสะดวก
รวดเร็ว
1.2 การปรับโครงสรางภาครัฐเพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.3 สรางความรวมมือระหวางชุมชน/ประชาคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในระดับทองถิ่นใหเปนเครือขายธรรมาภิบาลที่เขมแข็ง และยั่งยืน
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1.4. สรางจิตสํานึกและคานิยมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.5 การจั ด การระบบฐานข อ มู ล ขนาดใหญ (Big Data) เพื่ อ ให ภ าครั ฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลได
2. กระบวนการการมีสวนรวมกับภาครัฐ
2.1 นวัตกรรมในการตรวจสอบการทํางานภาครัฐ
2.2 การมีสวนรวมระหวางประชาชนและภาครัฐเพื่อนําไปสูความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได
2.3 การใชสิทธิในการตรวจสอบหนวยงานภาครัฐ
2.4. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 ศึกษาแนวปฏิบัติและระเบียบของประเทศที่มีการคอรรัปชั่นต่ํามากๆ
3. การพัฒนากฎหมายยุค 4..0
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่ลาสมัย อาทิ กฎหมายพลังงานและสิ่งแวดลอม กฎหมายเทคโนโลยี
ดิจิทัล กฎหมายทางการคาและอุตสาหกรรม กฎหมายเพื่อรองรับ EEC ฯลฯ
3.2 ปฏิรูปกฎหมายการทุจริตและประพฤติชอบ กฎหมายขอมูลขาวสาร กฎหมายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
3.3 การวิจัยเปรียบเทียบการเฝาระวัง (Surveillance) การแจงเบาะแส (Whistle blowing) และ
การคุมครองพยาน(witness protection) ของไทยและตางประเทศ
3.4 เปรียบเทียบกฎหมาย รูปแบบของศาลที่สําคัญระหวางไทยกับตางประเทศ
3.5 ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติสําคัญๆตอความกาวหนาหรือประสิทธิภาพของประเทศ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยเพื่อจัดทําระบบ E –Government เพื่อการใหบริการที่ตนทุนต่ําและสะดวกรวดเร็ว
ที่ตอบสนองความตองการของผูใหบริการและรับบริการ
2. การวิจัยเพื่อสรางธรรมาภิบาลและลดคอรรัปชั่นโดยประชาชนมีสวนรวม
3. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสรางกฎหมายยุค 4..0 ไดแก ปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย ปรับปรุง
กฎหมายขอมูลขาวสารและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

1.5 ความมั่นคงของมนุษย
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การ
สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัว การสรางระบบคุมกันทางสังคมดานคุณธรรมและตระหนักรูหนาที่พลเมือง
ระบบสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม การคุ ม ครองทางสั ง คม (Social protection) การออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล
(Universal design) การมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการสรางหลักประกันความมั่นคงของมนุษยและ
เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาที่อยูอาศัย การปองกันและปราบปรามการคามนุษย การสรางระบบอัจฉริยะในการ
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เฝ าระวังโดยไมกาวกายและยั งเคารพความเปนส วนตัวและเสรีภ าพของประชาชนภายใตรัฐธรรมนู ญ การ
คุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน และคนพิการ การกระจายของคาจางเงินเดือนในชวงชีวิต เปรียบเทียบขามกลุม
อาชีพและระดับการศึกษา การเพิ่มรายไดของผูประกอบอาชีพอิสระและคนทํางานนอกระบบ การวิจัยเพื่อ
วิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และการบริหารจัดการโครงการเงินออมตาง ๆ ที่เปนเงินออมระยะ
ยาวทั้งที่ดําเนินการโดยองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชวงวัย มีอาชีพ รายไดและมีชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหประชาชนรับรูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเพื่อใหอยูรวมกันในสังคม ทองถิ่น
ชุมชน อยางมีความสุข
3. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาหมาย
มีระบบการบริการจากภาครัฐในการดูแลประชาชนอยางทั่วถึงสงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน
การสรางหลักประกันความมั่นคงของประชาชนเพื่อนําไปสูการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี การสรางระบบคุมกันทาง
สังคม การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย การสรางรายได และการมีสวนรวมกันของทองถิ่นและชุมชนอยางมี
ความสุขและยั่งยืน
ผลผลิต
1. ไดแนวทางและขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการบริการจากภาครัฐ
2. ไดมาตรการ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ไดแนวทางการสรางคุณ ธรรม การตระหนักรูในหนาที่ของพลเมือง และการอยูรวมกันใน
สังคม ชุมชน
4. ไดแนวทาง ขอเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ไดแนวทางการออมเพื่อความมั่นคงในการดําเนินชีวิตและความเปนอยูที่ดีเมื่อสูงวัย
กรอบการวิจัย
1. การจัดระบบการบริการจากภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
1.1 ระบบการบริการจากภาครัฐ เชน การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลสวัสดิการของรัฐ ขอมูลผูมีรายไดนอย สวัสดิภาพผูพิการ เปนตน
1.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.3 การอยูรวมกันดวยคุณธรรมและการตระหนักรูในหนาที่ของพลเมือง
1.4. การคุมครองทางสังคม (social protection)
2. การมีสวนรวมของทองถิ่นชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนหรือสวัสดิการสําหรับทองถิ่น
2.1 ความรวมมือของคนในชุมชน
2.2 เศรษฐกิจชุมชน
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3. สิทธิมนุษย และความมั่นคงในการดํารงชีพ
3.1 การจางงานเพื่อการดํารงชีพของผูสูงวัยและคนพิการ เชน กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวของ
3.2 ปรับปรุงกฎหมายคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และผูพิการ
3.3 การปรับพฤติกรรมและการวางแผนในการออมของประชาชนทุกชวงวัย
4. ศึกษาแนวปฏิบัติดานสวัสดิการและการจางงานของประเทศตางๆที่มีความมั่นคงของมนุษยสูง
5. ศึกษาสาเหตุและขนาดของหนี้เสีย (NPL) ในสถาบันการเงินตางๆ รวมทั้งสหกรณและมูลนิธิ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การจัดระบบ และการบูรณาการบริการของภาครัฐเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
2. การสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาของชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถดํารงชีวิต
ไดดวยตนเอง
3. สิทธิมนุษย และความมั่นคงในการดํารงชีพ

1.6 การลดความเหลื่อมล้ํา
ที่มาและความสําคัญ
การวิจั ย และนวัต กรรมเพื่ อ ลดป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นรายได ข องกลุ ม คนที่ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน และความยากจน การจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึง
บริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เชน ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและการกระจายอํานาจสูทองถิ่น สวัสดิการสังคมผูดอยโอกาส การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
บริการสาธารณะที่เอื้อตอการดําเนินชีวิตของคนพิการ ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สิทธิการเขาถึง
บริการสาธารณะ การลงทุน การออม และการประกอบอาชีพ เปนตน การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม
เชน การสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ การสงเสริมบทบาทของสตรี การพัฒนากฎหมายเพื่ อบริหารจัดการ
ความเหลื่อมล้ําทางสั งคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับความยุติธรรมทางสั งคม การ
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนวัตกรรมที่ชวยใหการสืบสวน
สอบสวนมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ การกําหนดโทษที่มีค วามเหมาะสมกับการกระทําผิดทั้งทางอาญา
แพง ปกครอง และมาตรการจูงใจ การสงเสริมกระบวนการยุติธรรมใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถือ มีการบังคับใชที่
เสมอภาคและเกิดความเป นธรรมในสั งคม การมีส วนรวมของยุติธรรมชุมชน และเครือขายอื่น ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งความรูทองถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ํา บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐที่เกี่ยวกับความเปนธรรม
ทางสังคม สวัสดิการและเงินชวยเหลือเด็กยากจน ผูสูงอายุ คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพื่อ
ยกระดับสถานะและคุณภาพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทั้งการลดกระบวนการที่ทําใหเกิดเปนคนชาย
ขอบ การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนดอยโอกาส การเขาถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของฐานขอมูลระดับชาติ เพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ําในระยะยาว การจัดทําฐานขอมูล
รายบุคคลทุกชวงวัยทั้งดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา การจัดทําฐานขอมูล
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ทรัพยสินครัวเรือน การสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและสรางความเสมอภาคของชุมชนสังคมใน
บริบทดานเทคโนโลยีและดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ําระดับครัวเรือนและความเหลื่อมล้ําขามรุน การเขาถึง
ความรูและเทคโนโลยีของประชากรระดับฐานราก
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการกระจายรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม การ
เขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของรัฐ การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหลื่อมล้ํา
ดานอาชีพ
2. เพื่ อ ให เกิ ด การเพิ่ ม โอกาสของประชาชนในการเข าถึ งบริ ก าร/กระบวนการของรั ฐ และ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดและที่ดินทํากินของบุคคลโดยเฉพาะเกษตรกรและ
กลุมคนยากจนโดยการนอมนําศาสตรพระราชา มาสูการปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดหนี้ มีเงินเก็บออม มีสุ ขภาพกายและใจที่แข็งแรง ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ที่ไดการ
ยอมรั บ ในระดั บ สากล เพื่ อ เกิ ด การเติ บ โตแบบมี ส ว นร ว ม (Inclusive Growth) รวมถึ ง พั ฒ นาแนวทาง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดแกผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงวัย สตรี เพศ
ทางเลือก เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรม
ผลผลิต
1. ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถไปใชในการพัฒนาดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน และลดความ
เหลื่อมล้ํา ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสรางมาตรการในการคุมครอง
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 วิจัยดานการลดความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่ ดานเสรีภาพในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งแวดลอม
และการทําการเกษตรกรรมที่เทาเทียมกัน
1.3 วิจัยบทบาทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดานเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
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 ตามบริบทสังคมไทยเพื่อมุงความมั่นคงทาง
รายได
1.7 นวัตกรรม ชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
2. การศึกษาการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของรัฐ
2.1 วิจัยการลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา ในมิติคุณภาพ และการใหคําปรึกษาเชิง
คุณภาพ
2.2 วิจัยการลดความเหลื่อมล้ําดานการบริการสาธารณสุข
2.3 วิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเขาถึงการบริการจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
คุมครองการใชสื่อสังคมออนไลน และปองกันการปฏิบัติตอการละเมิดดาน IT (กฎหมายคอมพิวเตอร)
2.4. พัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการความเหลื่อมล้ําทางสังคม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับความยุติธรรมทางสังคม
3. การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหลื่อมล้ําดานอาชีพ
3.1 วิจัยแนวทางการจางของวัยทํางานที่เปนมาตรฐานสากลและไดรับผลตอบแทนที่มีความ
เสมอภาคนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําในดานตางๆ
3.2 วิจัยแนวทางการจางแรงงานภาคการผลิตใหมีความเสมอภาคตามหลักสากลแรงงาน
3.3 วิจัยเพื่อหาแนวทางแกปญหาการใชแรงงานภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงานในวัยเรียน
4. การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
4..1 การวิจัยดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมเพื่อการ
เขาถึงของผูใชบริการ การลดคาใชจายและลดอุปสรรคตางๆ และทนายอาสาตางๆ
4..2 วิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเหยื่ออาชญากรรม พยานในชั้นกระบวนการ
ยุติธรรมตางๆ รวมทั้งเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมและจําเลยที่ไดรับการปลอยตัวเพราะไมมีความผิด
4..3 วิจัยการคุมครองสิทธิมนุษยชนในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีอาญาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและความลาชาในกระบวนการยุติธรรม การใชอํานาจที่ไมเปนธรรมและการ
เลือกปฏิบัติ
4..4. วิจัยเพื่อศึกษากระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่นในการดําเนินคดีอาญาและการลงโทษ
4..5 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4..6 ศึกษาการกําหนดโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทําผิดทั้งทางอาญา แพง ปกครอง
และมาตรการจูงใจ
4..7 สงเสริมกระบวนการยุติธรรมใหมีมาตรฐานและบังคับใชใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
4..8 คนหาวิธีการปองกันและสรางความเขาใจไมใหคนผิดหาเรื่องฟองรองผูบริสุทธิ์รวมทั้ง
การศึกษาสภาพการฟองรองไรสาระในศาลปกครอง ฯลฯ
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5. การคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงวัย คนพิการ ผูพนโทษ ผูดอยโอกาส
และเพศทางเลือก
5.1 วิจัยปญหาเชิงพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสนับสนุนสิทธิ
เสรีภาพ รวมถึงการปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 วิจัยเพื่อสงเสริมการทํางาน สิทธิทางสังคมของสตรี
5.3 วิจัยเพื่อสงเสริมสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
5.4. วิจัยเพื่อเลือกปฏิบัติตอเพศทางเลือกอื่นๆ และเชื้อชาติอื่นๆ ใหมีความเทาเทียมกัน
5.5 วิจัยเพื่อสงเสริมผูดอยโอกาสใหมีความเทาเทียมกันในสังคมไทย
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การสรางการกระจายรายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม
2. การกระจายการจางงานหรือโอกาสการทํางาน ลดความเหลื่อมล้ําดานอาชีพ
3. การคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน

2. กลุมเรื่องคนไทยในศตวรรษที่ 21
บทนํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคนไทยในอนาคตไววา มีศักยภาพ
ในการรว มกัน พั ฒ นาประเทศ สามารถปรับ ตัว รองรับ บริบ ทการพั ฒ นาในอนาคต มี ความพรอมทั้งกายใจ
สติป ญ ญา มีทั กษะในการวิเคราะห อยางมีเหตุผ ล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ ยนแปลง
มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม คุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม
รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย
โดยป จ จัยที่สํ าคัญ ที่สุ ดในการขับเคลื่ อนประเทศไทย คือ “คนไทย” เนื่องจากการพัฒ นาทุ น
มนุษยที่ดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จะเปนรากฐานในการเสริมสรางคุณภาพและความเขมแข็งใหกับ
สังคมไทย รวมทั้งสรางรากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกดาน และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็จะสามารถลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมได การพัฒนาสังคมจึงตองมุงพัฒนาโดยเนนเรื่องคุณภาพและความยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิด
ของการ "รูจั กเติม รู จักพอ และรูจักปน " ดังนั้ นการพัฒ นาคนไทยทุกคนจึงเปน สิ่ งที่มีความสํ าคั ญ ยิ่ง ตาม
เป า หมายการพั ฒ นา Thailand 4..0 คื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชนคนไทยทุ กกลุ มให ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง กลุ มคนที่ ยั งตองการเติมเต็มศักยภาพ หรือผู ดอยโอกาส หรือที่กําลั งประสบกับ ปญ หา
ความยากจน จะตองทําใหคนในกลุมเหลานี้สามารถมี “โอกาสทางสังคม (Social Mobility)”โดยเนนปองกัน
ความเสี่ยงจากการตกอยูในวงจรแหงความลมเหลวหรือกับดักความยากจนในลักษณะการใหแตมตอและสราง
โอกาส พรอมกับการเสริมสรางศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน
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2.1 คนไทย 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใหมีทักษะชีวิต ความรูความสามารถและ
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เต็มศักยภาพในแตละชวงวัย การสรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค เชน มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม พิทักษผลประโยชนสาธารณะ รวมทั้ง
การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีความมุงมั่นสูการสรางความสําเร็จใน
ชีวิต มีการใชประโยชนและรูเทาทันเทคโนโลยี และสื่อสังคม (Social media) ที่สอดรับกับการเขาสูยุคดิจิทัล
เปนตน การสรางนวัตกรรมและอัตลักษณความเปนไทยที่สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล การสรางการ
รับรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสราง
ระบบและกลไกการตรวจสอบการใช อํ านาจอธิป ไตย การส งเสริ ม และสร า งกลไกการรั บ รู ก ฎหมายของ
ประชาชนเพื่อใหเกิดสังคมที่เคารพกติกา (Culture of lawfulness)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถและทักษะสูงมีความสามารถ
ในการรังสรรค นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนไทยใหสามารถเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและ
นําพาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เปาหมาย
คนไทยที่มีเปนคนที่สมบูรณ มีความรูความสามารถและทักษะสูง รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
เรียนรูเพื่อมุงสรางการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเปนคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
ผลผลิต
มาตรฐาน/เกณฑ วัดคุณ ภาพคนไทย 4..0 และขอกําหนดคุณ ลั กษณะของคนไทย 4..0 ที่เป น
แนวทางการพัฒนาคนไทยใหเปนคนไทยที่สมบูรณแบบในทุกชวงอายุ ใหเปนพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ
กรอบการวิจัย
1. กระบวนการสร า งคนไทยให มี คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทย 4..0 ในทุ ก ช ว งวั ย โดยเฉพาะ
คุณลักษณะของเยาวชนที่จะเปนพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ อาสาพัฒนาใหประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนตอไป
2. กระบวนการพัฒ นาคนไทยจากคนไทยที่มีความรูและทักษะต่ํา เปนคนไทยที่มีความรูและ
ทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม เพื่อใหอยูไดใน Global Digital
3. เกณฑวัด เครื่องมือวัดคุณภาพคนไทย 4..0 ที่ไดมาตรฐานสากล (ความรู การตัดสินในการใชชีวิต)
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. กระบวนการ/แนวทางในการสรางตนแบบคนไทยใหมีคุณลักษณะของคนไทย 4..0 ในทุกชวงวัย
2. กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการในการปรับเปลี่ยนคนไทยจากคนไทยที่มีความรูและทักษะต่ํา
เปนคนไทยที่มีความรูและทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม เพื่อใหอยูไดใน Global Digital
3. เกณฑวัด เครื่องมือวัดคุณภาพคนไทย 4..0 ที่ไดมาตรฐานสากล (ความรู การตั ดสิ นใน การใช
ชีวิต)

2.2 เด็กและเยาวชน 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทุกวัยใหไดรับการเลี้ยงดูที่ไดมาตรฐาน มีความผูกพันดีกับ
ผูปกครอง มีพัฒนาการดีทุกดาน มีวินัย ทักษะชีวิต สามารถรับรูและควบคุมอารมณ มีวุฒิภาวะและสามารถ
ปรับตัวในโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสรางฐานขอมูล การคนหาปจจัยเสี่ยง การคิดคนวิธีการชวยเหลือ
แกไขและฟนฟูเด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ดานการแกปญ หา ดานการมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ การสรางนวัตกรรมลดการ
ลอกเลียนแบบ ดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ดานความรวมมือ ดานการทํางานเปนทีมและ
ภาวะผูนํา ดานการสื่อสารและรูเทาทันสื่อ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกความรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การสรางหรือสงเสริมความรูและทักษะความเปนพลเมืองที่ดีและคานิยมการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นานวัตกรรม และการบูรณาการความรูห ลากหลาย
ศาสตรเข าด ว ยกั น การจั ด ทํ ามาตรการที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ปรั บ ใช ก ระบวนการเรี ย นรูใน บริบ ทต าง ๆ ทั้ งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหลงการเรียนรูนอกห องเรียนอื่น ๆ และในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงการขยายผลในกลุมผูดอยโอกาสในสังคม การศึกษาดานสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสราง
องคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับโครงสรางกลไกการทํางานของระบบประสาทและสมองที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการ ตลอดจนการทํางานของสมอง จิตใจและพฤติกรรมทุกชวงวัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคนดานจิตพฤติกรรม ใหมีคุณธรรมและจริยธรรมทุกชวงวัย
วัตถุประสงค
1. พั ฒ นาให เ ด็ ก และเยาวชนเป น คนที่ ส มบู ร ณ มี ค วามรู ความสามารถและ ทั ก ษะสู ง
มีความสามารถในการรั งสรรคน วัตกรรม มีคุณ ธรรม จริย ธรรม มีวินั ย ค านิ ย มที่ ดี มี จิต สาธารณะ และมี
ความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนให ส ามารถเป น ตั ว หลั ก ในการขั บ เคลื่ อน
การเจริญเติบโตและนําพาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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เปาหมาย
1. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กที่ไดมาตรฐาน มีความฉลาดทางอารมณเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมและมีบทบาทในการเสริมสรางทักษะชีวิตและพัฒนาการของเด็ก
ในทุกชวงวัย
3. เพื่ อ ทราบถึงป จจั ย เสี่ ยงและแนวทางการป องกั น ความเสี่ ยงตอ ชีวิต ของเด็ กและเยาวชน
ในทุกชวงวัย
4. เพื่อกระตุนความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเด็กและเยาวชนโดยใชแบบฝกทักษะและ
กิจกรรมที่เหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองดีและการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต
จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการส งเสริมความรูและพัฒ นาศักยภาพทั้งทางดานทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ความคิดสรางสรรค และปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
กรอบการวิจัย
1. เด็กทุกวัยโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กดอยโอกาส ไดรับการเลี้ยงดูที่ไดมาตรฐาน
1.1 พฤติกรรมการเลี้ยงดูและความฉลาดทางอารมณ
1.2 บทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีทัศนคติและความเขาใจเด็กและ
เยาวชน
1.3 การพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามแนวทฤษฎี
การสรางพลังภูมิปญญาชาวบาน
2. เด็กไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกดาน
2.1 แนวทางในการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
2.2 การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. พัฒนาฐานขอมูลที่รวบรวมปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
3.1 โปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิตทางเพศศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปองกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3.2 โปรแกรมทักษะชีวิตในการปองกันยาเสพติดของนักเรียน
4. พัฒนาวิธีการชวยเหลือแกไขและฟนฟูเด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม
4..1 โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
4..2 การพัฒนาทักษะชีวิตและเปลี่ยนเจตคติตอพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กและ
เยาวชน
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5. พัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเยาวชน
5.1 การพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรค
5.2 การใชชุดกิจกรรมกระตุนความคิดสรางสรรคและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน
โปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
6. พัฒนานวัตกรรมลดการลอกเลียนแบบของเยาวชน
6.1 การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบศิลปนตนแบบละครโทรทัศน
6.2 การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
7. พัฒนาความรูความเขาใจตางวัฒ นธรรมของเยาวชน การถายทอดมรดกทางวัฒ นธรรมใน
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 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสราง
ความพอเพียง ทักษะชีวิต และทักษะการคิดวิเคราะห
10.2 การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. เด็กและเยาวชนไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกดาน
2. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. เด็กยุคดิจิทัลภายใตสังคมแหงสื่อออนไลนและการเรียนรูทางสังคม

2.3 เกษตรกร 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิจั ย และนวัต กรรมเพื่ อสรางความเข มแข็งให กับ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและความเขมแข็งของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ
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อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟทแวรเพื่อใชในการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาด การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทันเหตุการณ และการเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจการเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน
อยางเปนระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒ นาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาสู
มาตรฐานระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดและมูลคาสูง สารสนเทศเพื่อการเกษตรดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินคาดานการเกษตร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปาหมาย
เกษตรกรอยางนอยรอยละ 50 มีทางเลือกในการผลิตและมีความมั่นคงทางอาชีพ การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการผลิตทางการเกษตรลดลง
ผลผลิต
1. รูปแบบหรือกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรที่มีความสอดคลองกับภูมิสังคมแตละ
ทองถิ่น กอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายกลุมเกษตรกร
2. เทคโนโลยีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. นวัตกรรมหรือกระบวนการจัดการการผลิตสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
4. ขอ เสนอเชิงนโยบายในการวิจัยและพั ฒ นาการตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกั บการ
นําเขา-สงออกสินคาเกษตร
5. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เชน การยืดอายุการเก็บรักษา ตนแบบเครื่องจักรกลและอุปกรณ
หลังการเก็บเกี่ยว
6. เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่ลนตลาด
7. พันธุพืชใหมที่ตลาดตองการซึ่งมีศักยภาพในการแขงขันและสงออก
8. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1.1 การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
1.2 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
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การวิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตร
ใหเพียงพอกับพื้นที่เกษตร
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินคาดานการเกษตร
3.1 การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาดานการเกษตร
สูมาตรฐานระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดและมูลคาสูง
3.2 การวิจัยและพัฒนาตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกสินคาเกษตร
ของตลาด AEC+3
4. การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4..1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4..2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
4..3 การวิจัยและพัฒนาพันธุพืช
4..2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การสงเสริมตลาดเชิงรุกกับผลผลิตทั้งพืชและสัตวเศรษฐกิจหลัก และตลาดเฉพาะกลุม
2. การวิจั ย และพั ฒ นาระบบข อ มู ล เพื่ อ คาดการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงทิ ศ ทางของตลาดที่ ทั น
เหตุการณ
3. การวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ ผลิตผลทางการเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4. การบริหารจัดการเพื่อความเขมแข็งของภาคเกษตร
5. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสําหรับเกษตรกรรายยอย

2.4. แรงงาน 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของแรงงานและผู ป ระกอบการให
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก การสราง
ความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองคกรตางประเทศใน
การพั ฒ นาแรงงานของอุตสาหกรรมเป าหมาย การสรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝ มื อ
แรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน การสรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการ
ที่มีการพั ฒ นาทักษะฝ มือแรงงานให กับ ลู กจางตามกฎหมาย การพั ฒ นาแรงงานให มีความพรอมในการใช
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการผลิตและบริการ รวมทั้งการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ในการกาวสูยุคประเทศไทย 4..0
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2. สรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพและ
กลุมอุตสาหกรรมสําคัญ
เปาหมาย
ยกระดับ คุณ ภาพฝ มือแรงงานให สอดคล องกับ ความต องการและทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ
จํานวน 30,000 คน ภายใน 3 ป
ผลผลิต
1. แรงงานมีทักษะฝมือไดมาตรฐานมากขึ้น และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
2. สถานประกอบการมี ค วามพรอ มด านแรงงานในการแข งขั น ทางเศรษฐกิ จ และมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการให
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก
2. การวิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อ การสรางความรว มมื อ และพั ฒ นาเครือ ข ายพั น ธมิ ต รภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองคกรตางประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเปาหมาย
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอ
สั งคมด า นแรงงาน ตลอดจนการสร า งแรงจู งใจด ว ยการเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ให กั บ สถานประกอบกิ จ การ
ที่มีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับลูกจางตามกฎหมาย
5. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อ
การผลิตและบริการ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก
2. การยกระดับขีดความสามารถกําลังแรงงานสวนใหญใหเปน Productive Workforce
3. การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่มีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับลูกจางตาม
กฎหมาย

2.5 การศึกษา 4..0
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหารูปแบบของสถานศึกษาที่มีธรรมาภิบ าล (Good governance)
สถาบันการศึกษาที่จะผลิตคนตามความตองการในการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัด
การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน การศึกษาวิจัยดานการเงินและงบประมาณ
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ทางการศึ ก ษาของประเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การให เกิ ด ความคุ ม ค าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษาวิจั ย
ประสิทธิผลและผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาในชวงทศวรรษที่ผานมา ระบบที่จะสรางแรงจูงใจให
เยาวชนเขาศึกษาระดับ อาชีวะมากขึ้น การวิจัยและพัฒ นาโครงสราง บทบาทของระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได แนวทางการ
กระจายอํานาจทางการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเปนเปาหมายสําคัญ การศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคของ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทุกระดับ การศึกษาวิจัยพฤติกรรมกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและความยั่งยืนของ
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาแนวปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสรางความรวมมือของทุกภาค
ส วนเพื่อ สรางความเสมอภาคด านการศึกษา สํ าหรับ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่น ทุ รกั นดาร
เยาวชนที่มีความตองการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ การวิจัยพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรูชุมชนที่ตอบสนอง
ความตองการเด็ก เยาวชน และพอแมที่มาจากหลากหลายกลุม การศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศในดาน
หลั กสู ตรและกระบวนการเรียนการสอน คานิยมพฤติกรรมของนั กเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใน
อาชีวศึกษา การสรางวัฒ นธรรมการเรียนรูที่มีความหลากหลายตอบสนองตอสังคมประชาคมอาเซียนและ
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนา
ประเทศตามชวงวัยกลุมผูเรียน ไดแก กลุมปฐมวัย กลุมประถมศึกษา กลุมมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุม
เยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อพั ฒ นารูปแบบการบริห ารจัดการทองถิ่น และสั งคมเมืองให มีการ
เขาถึงทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิงพื้นที่ (ภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ จั งหวัดชายแดนภาคใตและพื้น ที่พิ เศษ) การประเมิ น ผลการศึกษา การหาวิธีการรูปแบบใหมเพื่ อการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการ
สอบวัดความรูระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรูระดับตาง ๆ กับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ระบบการผลิตครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ ผลกระทบจากกระบวนการเลื่ อนวิทยฐานะ การเขียน
ผลงานทางวิชาการและการวิจัย การสรางนวัตกรรมเพื่อการสงเสริมและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูใหมีความเหมาะสม ไดมาตรฐาน
ทุกชวงวัย และสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ การวิจัยที่พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรม
การเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสรางนวัตกรรมเพื่อการทํางานขามวัฒนธรรมภายใตบริบทสังคมแหง
ปญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหชาวตางชาติที่มี
ความรู ความสามารถ มีประสบการณในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่จําเปนและตรงตามความตองการของประเทศ
เขามาชวยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย ใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มศักยภาพในแตละชวงวัย การสรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยให
มีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค และมีความมุงมั่นสูการสรางความสําเร็จในชีวิต รวมทั้งมีการครอง
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ตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรียภาพในศิลปะตา ง ๆ การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนากําลังคนสูตลาดแรงงานอยาง
มีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน การพัฒนาแรงงานใหเปนผูมีทักษะสูง และการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิต
ของคนทุกกลุม เชน กลุมผูเรียนในระบบ กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูที่ออกกลางคันและออกจากระบบการศึกษา
ภาคบังคับ กลุมผูสูงวัย และกลุมผูอยูในกระบวนการยุติธรรม
วัตถุประสงค
1. ใชงานวิจัยเปนเครื่องมือเสริมสรางและสนับสนุนใหคนไทยมีความรู มีทักษะ เปนพลเมืองดี ที่
จะสรางประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
2. ใชงานวิจั ย เป น เครื่ องมื อ พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ เพื่ อเป น เครื่อ งมื อสํ าคั ญ ใน
กระบวนการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและทันตอการแขงขันในระดับนานาชาติ
3. ใชงานวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการลดปญหาดานความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย
เปาหมาย
1. การพัฒนาคนไทยใหมีความรูและความสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต
2. การพัฒ นาทักษะตางๆ ที่เป นที่ตองการและจํ าเป น ในการพัฒ นาอาชีพให คนไทยสามารถ
ทํางานในระดับนานาชาติได
3. การพัฒนาใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีคานิยมที่ดี มีจิ ตสาธารณะ มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจ
4. การพัฒนาโครงสรางระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อใช
ประโยชนในการ
4..1. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4..2. กําหนดที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมาะสมกับพื้นที่
4..3. การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรที่ตรงกับความตองการของประเทศในทุกระดับ
4..4.. การเตรียมการพัฒนาครู อาจารยในสาขาตางๆใหสอดรับกับความตองการของประเทศ
ในทุกระดับ
4..5. การปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ที่เปนปญหาตอการจัดการศึกษาในทุกระดับ
ผลผลิต
1. ไดนวัตกรรมที่นําไปใชไดในการพัฒ นา สติปญ ญา ความรู ทัก ษะ อาชีพ ความเปนคนดี มี
จริยธรรม คุณธรรม เปนพลเมืองดี
2. ไดนวัตกรรมในการผลิตครู อาจารยที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกระดับ
3. ไดนวัตกรรมที่นําไปปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่ว
ประเทศ เพื่อใชในการปรับปรุงระบบการศึกษาตลอดแนว
4. ไดกฎหมายที่ทันสมัยเหมาะสมตอการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครูในยุคดิจิทัล
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูหรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับและประเภทของการศึกษา
3. พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองดี (Civic Education)

3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต
บทนํา
ระบบสุ ข ภาพไทยในป จ จุ บั น กํ า ลั งเผชิ ญ กั บ สถานการณ ที่ ท า ทายจากรอบด า น อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทําใหเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสูสังคม
เมือง การเชื่อมตอการคาการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งทําใหประชาชนมีความ
คาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจํากัด ไมเพียงพอตอการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายดานสาธารณสุ ข ทําให ระบบสุขภาพไทยตองเตรียมรับ มือกับการเปลี่ย นแปลงดังกล าว ทั้งนี้
คนไทยมีสาเหตุการตายมาจากโรคไมติดตอเรื้อรังเปนหลัก และตามดวยกลุมโรคติดเชื้อซึ่งเปนโรคที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม และปจจัยทางสังคมนอกระบบ
สาธารณสุข (Social determinants of health) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพปญหาสุขภาพ
ของประชากรไทย อยางไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมามีผลทําใหสุขภาพของคนไทยดีขึ้นสูสถานภาพ
“การอยูดีกินดี” แตขณะเดียวกันก็สรางปญหาตามมา เชน ปญหาจากมลภาวะ พฤติกรรมสุขภาพ ปญหาสังคม
สํ า หรั บ ระบบการรั ก ษาพยาบาล พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศ การส ง ตรวจ
ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ด า นการแพทย ชั้ น สู ง โดยไม คํ า นึ งถึ งความจํ า เป น และความคุ ม ค า
กับ การลงทุน ทํ าให ร ะบบบริ การสุ ขภาพของประเทศมีค าใช จายสู งขึ้น ทั้งที่ ห ลายโรคสามารถป องกั น ได
หลายทศวรรษที่ผานมา แมวาประเทศไดลงทุนวิจัยทางดานนี้ไปไมนอย แตยังขาดความรูและเทคโนโลยีใหม
ที่จะเป น นวัตกรรมเพื่ อการสรางเสริ มสุ ขภาพและการป องกันโรค ขณะที่ปจจั ยแวดล อมที่เป น ปจจั ยเสี่ ยง
ดานสุขภาพมีจํานวนมาก และซับซอนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองสรางองคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชเปนแนวทางในการ
แกปญหาดังกลาว ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางมากมายและรวดเร็ว ตองมีการสรางความรู เจตคติ และพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยมีองคประกอบในเรื่องการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก และ
การวิจัยในเชิงบริหารจัดการดานนโยบาย ซึ่งรวมทั้งการกํากับติดตามที่มีคุณภาพ ของระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบสวัสดิการสั งคมที่ สอดคล องกับ ยุทธศาสตรช าติ 20 ป และยุ ทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป
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เพื่อใหกรอบการวิจัยเกิดประโยชนตอวงวิชาการและวงวิชาชีพ และสานตอใหบรรลุเปาหมายสุขภาพดีของ
ประชาชนชาวไทยทุกคนและเขาถึงบริการสุขภาพดวยความเทาเทียม

3.1 ระบบบริการสุขภาพ
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพใหรวดเร็ว ไรรอยตอ มีความ
หลากหลาย ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การสรางเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อ
ตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน การสรางความตระหนักและความรอบรูในสุขภาพของประชาชนทุกกลุม
วัย การลดปจจัยพฤติกรรมเสี่ยง การบูรณาการการทํางานของภาคสวนตาง ๆ ในระบบสุขภาพเพื่อใหเชื่อมโยง
กันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการ
สุขภาพให มีบทบาทวิจัยและพัฒ นาระบบบริการสุขภาพ การส งเสริมและพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผูพิการที่มุงไปสูการพึ่งพาตนเองไดเปนหลัก การจัดระบบหรือการ
จัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกหนวยบริการตาง ๆ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม
การเตรียมความพรอมของระบบบริการเพื่อรองรับความเปนศูนย กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) การ
พั ฒ นาระบบและรู ป แบบบริ ก ารสํ า หรั บ ผู ป ว ยเรื้ อ รั ง (Chronic care) การใช ป ระโยชน จ ากระบบข อ มู ล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ การพัฒนา
ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพที่บาน
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารวิจั ยและนวัต กรรมพั ฒ นาระบบบริการสาธารณสุ ข ของประเทศอัน ประกอบด ว ย
หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น องคกรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ให
มีความพรอม มีศักยภาพและขีดความสามารถที่รองรับการรักษาและจัดการความเจ็บปวยตาง ๆ ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกัน โดยที่ประชาชนสามารถเขาถึง และเลือกใชบริการ
สุขภาพที่มีบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถรักษาสุขภาพและความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมกับการดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตาม
ชวงวัยตางๆ รวมทั้งมุงเนนการพัฒนาใหประชาชนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบริการสุขภาพของชุมชนและ
สังคมไทยเพื่อทําใหเกิดนวัตกรรมที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสียในระบบบริการสุขภาพอยางแทจริง
เปาหมาย
สรางศักยภาพใหระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและชุมชนไดโดยจัดการสุขภาพเพื่อ ใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตามชวง
วัยตางๆ มุงสูการ “สรางนําซอม” ที่มีประสิทธิภาพ พรอมการขยายขีดความสามารถในการรักษา เพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงการใหบริการของประชาชนทุกคนดวยความเทาเทียม รวมทั้งจัดการใหเกิดความเสมอภาคในการ
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กระจายตัวของสถานพยาบาลและบุคลากรดานสุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จนเกิดระบบ
บริการทุกระดับตั้งแตระดับปฐมภูมิที่เปนจุดเชื่อมตอกับประชาชน ไปถึงระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิที่เปน
หนวยใหบริการแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไดอยางยั่งยืน

ผลผลิต
ไดองคความรู/แนวทางปฏิบัติ/รูปแบบ/นวัตกรรมทางดานระบบบริการสุขภาพ (ภายใตกรอบ
การวิจั ย ที่ กํ าหนด) ที่ ส ามารถนํ าไปใช เพิ่ ม ศั กยภาพของระบบบริ การสุ ขภาพให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขยายขี ด
ความสามารถในการรักษาโรคตางๆ จากทั้งระดับปฐมภูมิไปถึงระดับทุติยภูมิ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ
ไดรับการบริการที่เทาเทียมอยางตอเนื่อง รวมทั้งในระยะยาวโดยเนนการสงเสริมสุข ภาพ เวชศาสตรปองกัน
Early diagnosis Early treatment และเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งสามารถนํางานวิจัยไปวางแผนพัฒนาหรือนําไปใช
ประโยชน ในการสรางคุณ ภาพชีวิต ของประชาชน เพื่อ ให ป ระชาชนสามารถดูแลสุ ขภาพด วยตัว เองอยาง
เหมาะสมตามชว งวัยตางๆ มี ความเป น อยู ที่ ดีได อย างมั่ น คงและยั่งยื น ไม เป น ภาระทางการเงิน กับ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม ได ประกอบดวย
- ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน
- ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
- นวัตกรรมทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผูพิการ
- ระบบและรูปแบบบริการสําหรับผูปวยเรื้อรัง (Chronic care)
- ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล
กรอบการวิจัย
1. การสรางเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน
- การวิจัยระบบฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ เชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
- การวิจัยมาตรฐานและโครงสรางขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพการบริการภายใต
ขอบเขตของพื้นที่การใหบริการในสถานการณตางๆ 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. การบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนในระบบสุขภาพเพื่อใหเชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ
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- งานวิจัยรองรับมติคณะรัฐมนตรี หรือยุทธศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
สุขภาพตางๆภายใตการบูรณาการ 4. กระทรวงหลัก (กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/กระทรวงมหาดไทย)
5. การพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการกําลั งคนดานสุ ขภาพ การพั ฒ นาบุคลากรในระบบบริการ
สุขภาพใหมีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- งานวิจัยเกี่ยวกับการทบทวนความคาดหวังของการมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว (FM) และ
สมรรถนะที่เปนอยูของ (FM) และชองวางการพัฒนา
- ขอเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐม
ภูมิ โดยรองรับความตองการที่หลากหลาย
- คุณภาพชีวิตของความสุขในการทํางานของกําลังคนดานสุขภาพ
- ขอเสนอเชิงระบบเกี่ยวกับการกระจาย การธํารงกําลังคนไวในระบบสุขภาพ
6. การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานการแพทย สุขภาพ ผูสูงอายุและผู
พิการที่มุงไปสูการพึ่งพาตนเองไดเปนหลัก
- ความรูเพื่อการดูแลสุขภาพและการจัดการสุขภาพดวยตนเองที่ตอบสนองตอปญหาและ
ความจําเปนดานสุขภาพและปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพของประชากรกลุมตางๆ
7. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการสําหรับผูปวยเรื้อรัง (Chronic care)
- การวิจัยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนารูปแบบการดําเนินการเพื่อปองกันโรคไต
เรื้อรังและการจัดการโรคเบาหวาน
8. การใชประโยชนจากระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ
- การวิจัยมาตรฐานระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ
9. การพัฒ นาระบบจัดการคุณ ภาพและความปลอดภัยของผูปวยในสถานพยาบาล การวิจัย
เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพที่บาน
- การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย
10. การสรางระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสม
ตามชวงวัยตางๆใหความเปนอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ไมเปนภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
11. การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกหนวยบริการตาง ๆ
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ขภาพครอบคลุ ม การเตรีย มความพร อ มของระบบบริ ก ารเพื่ อรองรั บ ความเป น
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)
- ศึกษาแนวทางบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเปนศูนยกลางทางการแพทย โดยไมเกิด
ผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพไทยตลอดจนสนับสนุนแนวทางสรางความมั่นใจใหแก
- ชาวต า งประเทศที่ จ ะเข า มาใช บ ริ ก ารและประชาสั ม พั น ธ ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพแก
กลุมเปาหมายหลัก
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ระบบฐานข อ มู ล สํ า หรั บ การบริ ก ารปฐมภู มิ จ าก Big data Management ด ว ย Digital
Technology
2. Health Literacy ความตระหนักและความรอบรูในสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย เชน
การพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง, การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ “สรางนําซอม” ในพื้นที่
ใหบริการ และการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่ประชาชนสามารถดูแลตนเองได เปนตน
3. ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ การพัฒ นาบุคลากรในระบบบริการสุ ขภาพให มี
บทบาทในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพดวยตัวเองอยางเหมาะสมตาม
ชวงวัย ตางๆให ความเป นอยูที่ดีไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ไมเป น ภาระทางการเงินกับตนเอง ครอบครัวและ
สังคม”
5. การวิจัยเพื่อหาแนวทาง/มาตรการที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภาพ (เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
ฯลฯ) และการเบิ ก จ า ยค า รั ก ษาพยาบาลเพื่ อ ลด non-communicable disease (NCD) เช น อุ บั ติ เหตุ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และอื่นๆ

3.2 ระบบการดูแลและรักษาโรค
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทั้งคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย การพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทยแบบแมนยํา และการวินิจฉัยและรักษาในระดับ
โมเลกุล ครอบคลุมกลุมโรคไมติดเชื้ อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเรื้อรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
รวมทั้งโรคทางจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้ งการศึกษาติดตาม
ระยะยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ และเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สําคัญ การวิจัยเพื่อนําขอมูลขนาดใหญ (Big data)
ทางดานสุขภาพและการแพทยสาธารณสุขมาใช
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหมที่แมนยํา และจําเพาะ
ในระดับโมเลกุล
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2. เพื่อใหไดฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป นโรค
เรื้อรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และขอมูลผูปวยมาใชในการควบคุมโรค
3. เพื่อใหมีขอเสนอแนะและมาตรการในการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เพื่อใหไดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับผูสูงอายุและคนพิการ

เปาหมาย
1. มีระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยมี
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. มีฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคและผูปวยเพื่อใชในการควบคุม และลดการ
แพรระบาดของโรค
3. มี วิ ธี ก ารดู แ ลและรั ก ษาโรครู ป แบบใหม ที่ แ ม น ยํ า และจํ า เพาะในระดั บ โมเลกุ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ อาทิเชน โรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรัง
4. ผูสูงอายุและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลผลิต
1. วิธี ก ารดู แ ลและรั ก ษาโรครูป แบบใหม ที่ แ ม น ยํ า และจํ า เพาะในระดั บ โมเลกุ ล อาทิ เช น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย โรควัณโรค และโรคเอดส เปนตน
2. วิธีการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรค ที่เกิดจากภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
รักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
3. ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเรื้อรัง โรค
ระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และผูปวย จํานวน
4. องคความรู และนวัตกรรมเพื่อการดูแล และรักษาโรค
กรอบการวิจัย
1. การวิจั ยและนวัต กรรมเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการดูแลรั กษา รวมทั้ ง
คุณภาพชีวิตของผูปวย การพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทยแบบแมนยํา และการวินิจฉัยและรักษา
ในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เปนโรคเรื้อรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ํารวมทั้งโรคทางจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคที่เกิดจาก
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้ง
การศึกษาติดตามระยะยาว (Long-term cohort study)
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับผูสูงอายุและคนพิการ
3. การวินิจฉัยในระยะแรก และการรักษาโรคที่สําคัญ ซึ่งเปนปญหาของประเทศ อาทิ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
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4. การวิจัยเพื่อใหไดฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของกลุมโรคไมติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่
เปนโรคเรื้อรัง โรคระบาด โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา และขอมูลผูปวยมาใชในการควบคุมโรค
5. ประชากรและผู ป ว ยสามารถได รั บ การบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต การตรวจ
วินิจฉัยโรคตางๆเปนระยะ ไดรับขอมูลและคําแนะนําที่จําเปนเกี่ยวกับการรักษา ผลกระทบและอาการขางเคียง
จากการรักษา การเขาถึงสิทธิในการไดรับบริการรักษา และดูแลสุขภาพจากระบบประกันสุขภาพตางๆ
6. การพัฒ นาการทํางานรวมกันกับแพทยทางเลือกและนําสมุนไพรมาใชทดแทนในการใชยา
แผนปจจุบัน โดยมีเปาหมายชัดเจนที่จะเพิ่มยาสมุนไพรเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ
7. การวิจัยเพื่อการพัฒ นาระบบ ‘Doctor online’ เพื่อรับปรึกษาปญ หาสุขภาพ เพื่อลดการ
เดินทางมาโรงพยาบาล
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ระบบการตรวจวินิจฉัย การดูแล และรั กษาโรคตั้งแตกอนเกิดโรค (primary prevention)
เกิดโรคแลว แตยังไมเกิดอาการ (secondary prevention) และเกิดอาการแลว (tertiary prevention) ไดแก
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
2. วิธีการรักษาแบบการแพทยแมนยํา สําหรับโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย
3. การพัฒนาระดับความรอบรูดานสุขภาพในเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง ใหสามารถดูแลตัวเองและ
ใชบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม
4. การดู แลและรัก ษากลุ ม โรคจากความผิ ด ปกติ ท างสุ ข ภาพจิ ต ได แก โรคจิ ตเภท ซึ มเศรา
โรคอารมณสองขั้วรวมถึงการติดสุรา และสารเสพติดแบบครบวงจร
5. การพัฒนานวัตกรรมทางระบบขอมูลระบบสารสนเทศใหประชาการและผูปวยสามารถไดรับ
บริการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต การตรวจวินิจฉัยโรคตางๆเปนระยะ ไดรับขอมูลและคําแนะนําที่จําเปน
เกี่ยวกับการเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การคัดกรอง รวมทั้งการเขาถึงสิทธิในการไดรับบริการรักษา และ
ดูแลสุขภาพจากระบบประกันสุขภาพตางๆ

3.4. การปองกันและเสริมสรางสุขภาพ
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการปองกันและเสริมสรางสุขภาพ รวมถึงการลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
และภัย สุขภาพ โดยเป นการพัฒ นาและส งเสริมความรู ความเขาใจที่ถูกตองผานงานวิจัยสหสาขา รวมถึง
ชี ว วิ ท ยาศาสตร การแพทย วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คอมพิ ว เตอร ภู มิ ป ญ ญาเดิ ม ของไทย
การแพทยแผนไทย (การแพทยพื้นบาน) การแพทยทางเลือกและสรางงานวิจัยใหเกิดบริการทางการแพทย
ทางเลื อกที่ไดมาตรฐาน การสรางความรอบรู ความเทาทัน ดานสุ ขภาพและการเป นแพทยของตนเองของ
ประชาชน รวมทั้งทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสรางเสริมสุขภาพอยางเปนองครวม การ
สรางสุขภาวะในประชากรทุกชวงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐและลดภาระทางสังคม เชน การลดปจจัยเสี่ ยงดาน
สุขภาพและใหประชาชนรวมทั้งทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและสภาวะแวดลอมทางสังคมที่
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มีผลตอสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การสงเสริมการเรียนรูวิธีการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ และ
สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เปน ตน การวางแผน ติดตาม และประเมินผลอยาง
มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา/โรคติดตอไมเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและการจัดการ
ทางสังคมที่เอื้อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (การจัดการผังเมือง
การจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะที่
สงเสริมสุขภาวะ) การสงเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑที่สงผลดีตอสุขภาพ และการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อสรางเสริมสุขภาพการหาแนวทางในการลดตนทุน เสริมสรางปญญา (Wisdom) และสราง
ภูมิคุมกันทางสติปญญา รวมทั้งการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒ นาการวิจัยและนวัตกรรมในการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองตอ ภัย
สุขภาพตางๆ ตลอดจนมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่ดี อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
สงผลใหอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เปาหมาย
1. ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี
2. มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทัน ทีเพื่อใหอัตราการ
สูญเสีย และจํานวนผูปวยลดลง
3. ระบบบริการทางการแพทยทางเลือกมีมาตรฐานระดับสากล
4. มีระบบคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชน
6. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ และรวมมือในงานดานส งเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรค
ผลผลิต
1. ระบบบริการทางการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน
2. ระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชน
3. แนวทางการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ
4. แนวทางการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ขอเสนอแนะและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
5. ระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันที
6. ขอเสนอแนะดานมาตรการและรูปแบบการควบคุมปองกัน และการจัดการโรคอุบัติใหม/โรค
อุบัติซ้ํา/โรคไมติดตอเรื้อรัง
7. องคความรูเชิงสหสาขา ภูมิปญญาเดิมของไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยพื้ นบาน) และ
การแพทยทางเลือก
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กรอบการวิจัย
1. การวิจั ยเชิงสหสาขา ทั้งชีววิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
คอมพิวเตอร ภูมิปญญาเดิมของไทย การแพทยแผนไทย (การแพทยพื้นบาน) และการแพทยทางเลือก
2. การวิจัยที่มุงเนนวิจัยใหเกิดบริการทางการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน สรางความรอบรู
ความเทาทันดานสุขภาพและการเปนแพทยของตนเองและประชาชน
3. การวิจัยเพื่อสรางทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสรางเสริมสุขภาพอยาง
เปนองครวมการสรางสุขภาวะในประชากรทุกชวงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐและลดภาระทางสังคม เชน การลด
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหประชาชนรวมทุกภาคสวนโดยคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและสภาวะ
แวดลอมทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชน
4. การวิจัยเพื่อการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการ และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
5. การวิจัยโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา/โรคไมติดตอเรื้อรังเพื่อใหไดขอเสนอแนะดานมาตรการและ
รูปแบบการควบคุมปองกัน และการจัดการโรค ที่ประชาชน ชุมชน และองคกรภาคสวนตางๆมีสวนรวม เพื่อให
ประเทศมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออุบัติ ใหมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพั ฒ นาระบบการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ได แก โรคระบาด มลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดลอม และอุบัติเหตุ
2. การวิจัยเพื่อการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการในทุกกลุมวัย และสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
3. ระบบบริการทางการแพทยแผนไทยและทางเลือกที่ไดมาตรฐานและครบวงจร
4. การวิจัยเพื่อการพัฒ นาระบบ ‘Health online’ ที่เปนมาตรฐานเพื่อใหประชาชนสามารถ
คนหาประเด็นปญหาดานสุขภาพตาง ๆ ดวยตนเองซึ่งอาจเปนรูปของบทความสั้น ๆ การถามตอบ วิดีโอคลิป
เปนตน

3.5 ระบบสวัสดิการสังคม
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน ที่ประชาชนพึงไดรับ
ให ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เท าเที ย มและมี คุ ณ ภาพ ใน 4 เสาหลั ก ของระบบสวัส ดิ ก ารสั งคม ได แก ระบบการ
ใหบริการสังคม เชน ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน ระบบประกันสังคม เชน
ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแหงชาติ เปนตน ระบบชวยเหลือทางสังคม อาทิ
ระบบดูแลผูดอยโอกาส ไดแก คนพิการ คนปวยเรื้อรัง/โครงขายความคุมครองทางสังคม และระบบการสงเสริม
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สนั บ สนุน หุ น ส วนทางสังคม อาทิ วิส าหกิจเพื่ อสังคม รวมทั้งการวางแผนจั ด การภาษี และแผนการจัดการ
งบประมาณแผนดินของประเทศใหเกิดความสมดุลสอดคลองกัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการวิจัยและนวัตกรรมที่ชวยยกระดับระบบสวัสดิก ารสังคมที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง
และเทาเทียม โดยเฉพาะการเกิดมาตรการหรือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการซึ่งเกิดจากประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
เปาหมาย
จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเสริมประสิทธิภาพทางสังคมใน
ลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสรางเครือขาย เพื่อสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคม ซึ่งผนึก
กําลังทางสังคมจากทุกภาคสวนที่สงผลใหประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต และสอดรับกับ
แนวทางการลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดีไดอยางยั่งยืน
ผลผลิต
ได ผ ลผลิ ต จากงานวิ จั ย ที่ มี ศั กยภาพเพื่ อ พั ฒ นาระบบสวัส ดิ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพอยางยั่งยื น
ซึ่งประกอบดวย
- แนวทางในการยกระดับคุณภาพระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน ใหครอบคลุม ทั่วถึงและเทาเทียม
- กลไกในการสรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
- องคความรูในการพัฒนาขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการพัฒ นาสังคม
ที่กอใหเกิด ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน ใหครอบคลุม
ทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพ ตาม 4. เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม ไดแก
1.1 ระบบการใหบริการสังคม เชน ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน
- งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนครอบคลุม 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 วิสาหกิจเพื่อสังคม
- งานวิจัยศึกษาสังคมสวัสดิการ คือการที่ภาคสวนตางๆ อาทิ องคกรปกครองทองถิ่น
ชุมชนภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ รวมรับผิดชอบใหบริการสวัสดิการนอกเหนือจากภาครัฐ
2. การวางแผนจัดการภาษีและแผนการจัดการงบประมาณแผนดินของประเทศดานสาธารณสุข
3. แบบจํ าลองมาตรการลดหย อ นภาษี จ ากการซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
พฤติกรรมลด
4. ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพหรือกลไกอื่นที่ชวยสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคล
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒ นาระบบการใหบริการสังคม ไดแก ปรับระบบประกันสุขภาพ
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
2. การวิจัยเชิงนโยบายในการจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อรองรับตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
3. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมถวนหนา

4. กลุมเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสิ่งแวดลอม
บทนํา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เป น ต น ทุ น สํ าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และความเป น อยู ข อง
ประชาชน อย างไรก็ตาม ที่ผ านมามนุษยไดใชทรัพ ยากรธรรมชาติในอัตราที่เร็วกวาการฟน ตัวหรือเติบโต
ทดแทน สงผลทําใหความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกั นการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและการบริโภคที่ไรขีดจํากัดไดสงผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมเชน กัน
กอใหเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอมทั้งในน้ํา ดิน และอากาศและสงผลเชิงลบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูของ
ประชาชน การวิจั ย จึ งเป น แนวทางในการหาทางออกและหาคํ า ตอบในการป อ งกั น และแก ป ญ หาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไมสมดุล ไมเหมาะสม และไมคุมคา เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สิ่งแวดลอม ในระยะ 3 ป จึงมุงประเด็นไปที่งานวิจัยและการพัฒนาเรื่องเรงดวนในเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ความอยูดีกินดีของประชาชน และเพื่อการแกไขปญหาสะสมในพื้นที่ทั้งลักษณะการบริหาร
จัดการเชิงโครงสราง (Structure Based) และเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดงานวิจัยที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปใชในการ
ปองกันและแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดผลเปนรูปธรรม สามารถพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็งและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรวมเสริมสรางการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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4..1 การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
ที่มาและความสําคัญ
การวิจั ยและนวัตกรรมเพื่ อพัฒ นาการประเมินและคาดการณ ทางอุท กวิทยาในเชิงพื้น ที่ การ
บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในพื้นที่เมืองใหญ/เมืองทองเที่ยว/เมืองอุตสาหกรรม/พื้นที่ลุมน้ําของประเทศ
การบริหารจัดการน้ํานอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ การพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนในการกักเก็บ/การระบายน้ําที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา
และการใชแบบจําลองคณิตศาสตรในการศึกษาและหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (น้ําจากฟา
น้ําผิวดิน และน้ําบาดาล) ในระดับ ลุมน้ํ า เพื่อตอบโจทยการพัฒ นาทองถิ่น ภูมิภ าค และประเทศในมิติเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และสถานที่
วัตถุประสงค
1. เพื่ อการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า อย างเป น ระบบ สร างความมั่ น คงของปริ ม าณน้ํ าใน
ประเทศที่สัมพันธกับพลังงานและอาหาร (Water – Food - Energy NEXUS) โดยการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
2. เพื่ อให ป ระเทศมีน้ํ าตน ทุ น อย างเพี ย งพอ ลดป ญ หาการแย งชิงทรัพ ยากรน้ํ า และลดการ
สูญเสียในกรณีเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม
3. เพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติงานทั้งในระดับชุมชน จังหวัด พื้นที่ลุมน้ํา และประเทศ นําแนวทางที่
ไดจากการวิจัยไปปฏิบัติและใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
4. เพื่อการบูรณาการวางผังเมืองและวางผังน้ําในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขยายเมือง
เชน การสรางระบบถนน และการถมที่เปนตน เปนไปอยางสอดคลอง (synergy) กับการจัดการน้ํา และลด
โอกาสการเกิดอุทกภัย
5. เพื่ อ ให ได อ งค ค วามรู นวั ต กรรมในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าและภั ย พิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนบนฐานความรู
ความเขาใจทางวิชาการและความเขมแข็งของชุมชน
2. งานวิจัยสามารถลดคาเฉลี่ยปริมาณการใชน้ําในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมหรือการ
ผลิต ภาคครัวเรือน ลงรอยละ 15 ในพื้นที่เปาหมาย
3. มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ กรณีเกิดภัยแลงและน้ําทวม เพื่อลดการสูญเสีย
4. หนวยงานในพื้นที่มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหา
ทรัพยากรน้ําและความขัดแยงในการใชน้ํา รวมถึงมีการบริหารจัดการน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
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1. ไดแนวทาง/มาตรการ/แผนงานในการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ํ าในพื้น ที่อยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลองกับปริมาณน้ําฝน น้ําทา น้ําตนทุนในพื้นที่ประสบปญหา และเชื่อมโยงระหวาง
มิติความมั่นคงดานน้ํา อาหาร และพลังงาน (Water – Food - Energy NEXUS)
2. ได เทคโนโลยี แ ละสร า งนวั ต กรรมที่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคาดการณ บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ําในภาวะวิกฤต และฟนฟูพื้นที่แลงซ้ําซากอยางเปนระบบ
3. ได กลไกและเครือ ขา ยองค กรและชุม ชนในการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า รวมทั้ งมีก าร
พยากรณ ระบบเตือนภัย และระบบเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. เกิดองคความรูในการวางผังเมือง ผังน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ
กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํ า โดยมีวิธีการบริห าร เครื่องมือการ
จัดการ รูปแบบ กลไกและโครงสราง เพื่อการบริหารจัดการน้ําเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาการคาดการณเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการใชทรัพยากรน้ํา รวมถึง
การสื่อสารที่ตรงกลุมเปาหมาย
3. วิจัยและพัฒนาแนวทางการลดความเสียหายในพื้นที่น้ําทวมและพื้นที่ภัยแลงซ้ําซาก รวมทั้ง
พื้นที่วิกฤตน้ําเสีย
4. วิจัยและพัฒ นาการกักเก็บน้ําระดับน้ําผิวดินและน้ําใตดิน เพื่อสงเสริมใหชุมชนเก็บสํารอง
น้ําฝนสําหรับใชในการอุปโภค/บริโภค และการเกษตร
5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการพยากรณและการเตือนภัยกอนเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง
การฟนฟูและเยียวยาหลังภัยพิบัติทางน้ําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการใช ท รั พ ยากรน้ํ า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ชุมชน และการเกษตร
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ศึ ก ษาการจั ด ทํ า สมดุ ล น้ํ า (Water Balance) ในระดั บ จั งหวั ด ภู มิ ภ าค พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า และ
ประเทศ
2. ศึกษาการจัดทําขอมูลตนทุนน้ําและแผนการจัดการน้ําในระดับลุมน้ํายอย โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเตือนภัยกอนเกิดภัยพิบัติและการฟนฟูหลังภัย
พิบัติทางน้ําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ศึกษาการจัดทําพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการเติมน้ําลงดินหรือใตดิน ทั้งในระดับจังหวัด
ภูมิภาค หรือประเทศ
5. วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ะอาด (Cleaner Technology) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เวศ
เศรษฐกิจ (Eco- efficiency) ในการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
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6. วิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อรักษาสมดุลของน้ําทาและน้ําใตดิน ในระบบนิเวศ
ธรรมชาติ เพื่อฟนฟู หวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา ลําธาร และปากแมน้ํา ใหเปนแหลงรองรับน้ําที่ชุมชนไดใช
ประโยชน เปนที่อยูอาศัยของ กุง หอย ปู ปลา นก และแหลงทองเที่ยว
7. วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การรักษาฟนฟูตลิ่งน้ําธรรมชาติ เพื่อแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง
8. วิจัยพัฒนาแผนที่ตนน้ําที่เปนปาเสื่อมโทรมเพื่อฟนฟู
9. ศึกษาความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ําตอปริมาณน้ําทา
10. การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคการปกครองสวนทองถิ่น

4..2 ระบบน้ําชุมชนและเกษตร
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหลงตนน้ํา การศึกษาปริมาณและแหลง
น้ําตนทุน ระบบการเก็บน้ํา และระบบการใชน้ําที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
สูงและพื้นที่ลุมแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้ําและพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม และการคุมครองพื้ นที่
เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีของระบบการใหน้ําที่เหมาะสมกับการเกษตรของ
ชุมชนเปาหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใชน้ําในชวงน้ําแลงและ
น้ําหลากในภาคเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบําบัดน้ําเสียและการนํากลับมาใชของชุมชน
การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อจัดทําแผนที่ผังน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อใหชุมชนมีความสามารถในการบริหารและจัดการน้ําภายในชุมชนไดเองอยางมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีสวนรวมทุกภาคสวนรวมถึงการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและชวยลดปญหาความยากจน และมี
การใชทรัพยากรน้ําในพื้นที่อยางมีประโยชนและสมดุล
เปาหมาย
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารและจัดการน้ําและสามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปไป
ยังชุมชนใหมอีกอยางนอย 2 พื้นที่ ชุมชนไดใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมความ
เปนอยูที่ดแี ละรายไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําภายในชุมชนและพื้นที่ทําการเกษตร รวมทั้งน้ําอุปโภค
และบริโภค โดยมีแผนการจัดการพื้นที่ที่ประสบภัยแลงและภัยแลงขั้นวิกฤต ตลอดจนอุทกภัยของประเทศ
อยางนอย 5 พื้นที่
ผลผลิต
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1. ไดพื้ นที่ ที่มีการจัดการทรัพ ยากรน้ําโดยกลุ มชุม ชนหรือเครือขายที่ ป ระสบผลสํ าเร็จ และ
สามารถถอดบทเรียนเพื่อขยายผลไปยังกลุมชุมชนใหม รวมถึงการนําตนแบบไปขยายผลในรูปเครือขายของลุม
น้ําอื่น
2. มีแผนการจัดการพื้นที่ที่ประสบภัยแลง ภัยแลงขั้นวิกฤต และอุทกภัยของประเทศ
3. ชุม ชนที่ป ระสบป ญ หาภั ยแล งและน้ําทวมซ้ํา ซาก สามารถปรับ ตั วในการทําการเกษตรที่
เหมาะสม มีรายไดเพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ไดแนวทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพของน้ํา การคาดการณ และ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

กรอบการวิจัย
1. วิจั ย เพื่ อลดและบรรเทาพื้ น ที่ ประสบภั ยแล งและน้ํ าทว มแบบมี ส ว นรว ม โดยอาศั ยความ
ตองการของชุมชน และศักยภาพน้ําตนทุนในพื้นที่
2. วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับทรัพยากรชุมชน โดยการพัฒนาการเพาะปลูก พันธุ
พืช การใชที่ดิน วิธีการใชน้ําแบบประหยัด และน้ําตนทุนใหเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของชุมชน
รวมถึงการใชพลังงานทดแทน
3. วิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเพื่อลดการปนเปอนสารเคมีจากกิจกรรมทางการเกษตรใน
แหลงน้ําและดินของชุมชน รวมถึงแหลงกําเนิดและสาเหตุการปนเปอนของสารปนเปอน
4. วิจัยและพัฒนาปจจัยความสําเร็จจากชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ จาก
การบริหารน้ําอยางมีป ระสิทธิภาพภายในชุมชนสูชุมชนทดลองขยายผลที่มีปญหาการบริการจัดการน้ํา เพื่อ
เรียนรูผลสัมฤทธิ์ และเพื่อการประยุกตในภาพกวาง
5. วิ จั ย เพิ่ ม ศั ก ยภาพวิ ธี ก ารส ง น้ํ า ในคลองส ง น้ํ า โดยระบบควบคุ ม ระยะไกลระดั บ ท อ งถิ่ น
(Telemetering System)
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกันภัยแลงและน้ําทวมทุก
ระดับ
2. ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมและที่สอดคลองกับระบบ
ตลาดเพื่อการเพิ่มรายไดของเกษตรกรหรือ การลดปญหาความยากจน และเพิ่มมูลคาผลิตผลจากการเกษตรใน
พื้นที่น้ํานอย
3. วิจัยเพื่อพัฒนาการกักเก็บน้ําและกระจายน้ําใชในฤดูแลงสําหรับชุมชนเพื่อวิถีการเกษตร
4. วิจัยเพื่อจัดทําแผนผังน้ํา น้ําเขา น้ําเก็บ น้ําทิ้ง ทางน้ํา และสุขาภิบาลชุมชน
5. วิจัยเพื่อจัดทําแผนอนุรักษฟนฟูรักษาสภาพแวดลอมของแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ
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6. การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคการปกครองสวนทองถิ่น

4..3 การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดการปล อยกาซเรือนกระจกตอหนวยกิจกรรมที่เปนคาเฉพาะของ
ประเทศ การพั ฒ นาฐานขอมูล การดําเนิ นการลดก าซเรือนกระจกของประเทศให ไดมาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงกันได การลดและการกักเก็บกาซเรือนกระจกภาคเกษตรและปาไม กลไกการสนับสนุนทุกภาคสวนใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว การสงเสริมอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศ ความรวมมื อระหวางประเทศด านการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยี ที่ มี อยู กั บ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเหมาะสมกับประเทศไทย

วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมและกําหนดแผน มาตรการ และกิจกรรมของประเทศในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เพื่อการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี และเปนไปตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่
ประเทศไดใหสัตยาบันสารและแสดงเจตจํานงคไวอีกทางหนึ่งดวย
เปาหมาย
1. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมเปาหมาย และสามารถลดไดอยางครอบคลุมทุก
ภาคสวน การเตรียมการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสว นอื่น ๆ โดยมีการดําเนินการในระดับพื้นที่
อยางนอย 5 พื้นที/่ กิจกรรม/ผลิตภัณฑ
2. สามารถใชแนวทางการกักเก็บคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางนอย 3 ผลงาน
3. ไดกลไกและมาตรการทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจในการลดกาซ
เรือนกระจก
ผลผลิต
1. ได แ นวทาง รู ป แบบ และกลไกในการลดก า ซเรื อ นกระจกที่ ส ามารถดํ า เนิ น การตาม
Nationally Determined Contribution (NDC) ที่เกี่ยวของกับภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
2. ศักยภาพการกักเก็บคารบอนโดยกระบวนการทางชีวภาพ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลด
กาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
3. เครื่องมือทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตรรวมทั้งแรงจูงใจตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก
กรอบการวิจัย
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1. วิจัยเพื่อหาแนวทาง รูป แบบ และกลไกในการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน และเกิด
ตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยในภาพใหญ รวมถึงการสรางนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ
ในการลดและการตรวจวัดปริมาณกาซเรือนกระจก
2. วิจัยเชิงเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมาย มาตรการจูงใจ
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตของภาคสวนตาง ๆ เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ในภาคเอกชนทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร และการใชงานในวิถีชีวิตของประชาชน
3. วิจัยและพัฒ นาศักยภาพในการกักเก็บคารบอนของทรัพยากรชีวภาพทางบก ทางน้ํา ทาง
ทะเลและชายฝง รวมถึงทรัพยากรชีวภาพในเชิงพื้นที่ที่มีความสําคัญแบบครบวงจร
4. การวิจัยที่นําไปสูรูปแบบการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ หรือเมืองคารบอนต่ํา
5. ศึกษาความเสี่ยงของนโยบายที่อาจทําใหไมบรรลุตามขอตกลง และเสนอแนวทางในการปรับ
นโยบายหรือมาตรการเพื่อใหประเทศสามารถบรรลุขอตกลงได
6. วิจัยการทําเกษตรหรือพืชผลทางการเกษตรที่ปลอย CO2 ในระดับต่ําและใหผลผลิตสูง
7. วิจัย Crop Retain เพื่อสรางปุยธรรมชาติ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและปลอดการเผาใน
นาขาวและพื้นที่เกษตรอื่น ๆ รวมทั้งปศุสัตว
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงของนโยบายรัฐที่อาจมีผลทําใหไมบรรลุความตกลงปารีส
2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสวนตาง
ๆ ในลักษณะผลประโยชนรวม (Co-benefits)
3. วิจัยเพื่อพัฒ นากลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
ศักยภาพเก็บกักกาซเรือนกระจกในประเทศไทยดวยกระบวนการทางชีวภาพ
4. ศึ ก ษาการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการลดก าซเรื อ นกระจกการทํ านาเป ย กสลั บ แห ง และความ
เหมาะสมในการทํานาเปยกสลับแหงในดินตางชนิด รวมทั้งพัฒนาวิธีการทํานา ทําสวน/ไร ที่ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก
5. วิจั ยและพัฒ นากลไกหรือเครื่องมื อทางเศรษฐศาสตร (Economic Tools) ในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก
6. วิจัยพัฒนาความเหมาะสมในการประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในภาคการจราจรและ
ขนสง เชน การใชกลไกทางภาษี การเดินทางดวยบัตรเดียวเพื่อลดคาใชจาย ราคายานพาหนะที่ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (Eco-car) การวางระบบ Green Logistic เพื่อการขนสงสินคา เปนตน
7. วิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองอยางยั่งยืนหรือเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
8. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดความสมดุล ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
สังคม บนฐานการพัฒนาประเทศ 4..0 (Industry 4..0 for Circular Economy)

4..4. การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มาและความสําคัญ
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจําลองภูมิอากาศในอนาคตใหมีความถูกตองแมนยํา ระบบ
การเตือนภัยล วงหน าและระบบสนั บ สนุ นการตัดสิ น ใจ (Decision Support System: DSS) ในอนาคตโดย
มุงเนน พื้น ที่ที่มีความเสี่ยงสู ง การประเมินผลกระทบตอพื้น ที่เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนการปรับ ตัว แผน
ปองกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมีชุมชน
เปนศูนยกลาง ระบบการฟนฟูหลังการเกิดภัยพิบัติที่ตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึ ง
และเปนธรรม การแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานตาง ๆ ความมั่นคงของมนุษยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลกในอนาคต การสรางองคความรูใหมและสรางกลไกการบริหารจัดการองคความรูดานวิทยาศาสตร
ชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรโลกและสิ่งแวดลอมในอนาคตบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒ นาแนวและกลไกทางการเตรียมรับมือและการปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรและพัฒนากลไกความรวมมือระดับชุมชน
รวมทั้งความเปนอยูของชุมชนในพื้นที่ออนไหว
2. เพื่อปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทย
3. เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางดานการสื่อสาร การพยากรณ การเตือน
ภัย การปองกัน และการเยียวยาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกับ
สังคมไทยในแตละพื้นที่
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสรางศักยภาพในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
5. ศึกษาเพื่อกําหนดโซนหรือ พื้น ที่ ๆ มีความออนไหวตอผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัวที่เหมาะสม
เปาหมาย
1. พื้นที่มีความพรอมในการปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยางนอย 5 พื้นที่
2. เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สงเสริมภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวของภาคสวนสําคัญตาง ๆ
3. งานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของปจจัย 4. ใหส อดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศและเสริมสรางเศรษฐกิจในเชิงพาณิ ชยในสวนที่
เกี่ย วของ รวมถึงการรักษาความหลากหลายและความคงอยู ของทรั พยากรธรรมชาติ ทั้งในเชิงพื้ น ที่ และ
ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
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4. แนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พื้น ที่ ห รือ โซนที่ มีค วามอ อนไหวตอ ผลทระทบการการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศและ
รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสม
ผลผลิต
1. พื้นที่ตนแบบที่ประชาชนมีความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พื้นที่มีระบบประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของประเทศ
2. แนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรปรวนของ
สภาพอากาศตอภาคสวนสําคัญของประเทศ เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคสาธารณสุข เปน
ตน และพื้นที่ ๆ มีความออนไหว
3. นวัตกรรมทางดานการสื่อสาร การพยากรณ การเตือนภัย การปองกัน และการเยียวยาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับสังคมไทยในแตละพื้นที่
4. รางแผนการใชที่ดิน ที่เหมาะสมและพื้น ที่ที่ออนไหวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
สําหรับภาคอุตสาหกรรม และชนิดพันธุทางการเกษตร
5. นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอ ปจจัยที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต
กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่มีความออนไหวใหมีความยึดหยุนหรือภูมิตานทานในการรับมือ
กับการเปลี่ยน แปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และเตรียมคว าม
พรอมของพื้นที่
2. วิจั ยและศึกษาความเปนไปไดในการประกัน ภัยที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ที่สอดคลองกับ
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสรางผลผลิตดานปจจั ยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ใน
เชิงพาณิชย
4. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณผลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศตอ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. วิจัยเพื่อพัฒ นาระบบและนวัตกรรมการสื่อสารขอมูลและเหตุการณที่จะเกิ ดขึ้นกับผูไดรับ
ผลกระทบ
6. การศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต เพื่อใหเขาใจลักษณะ ผลกระทบ
และภัยธรรมชาติตาง ๆ ที่ไดเคยเกิดขึ้นมาแลว รวมทั้งสามารถคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คาดวา
เกิดขึ้นในอนาคต และผลกระทบตอการใชที่ดินแตละประเภท
7. วิจัยและพัฒนานโยบายและแนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการเกษตร ในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. ศึกษาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บูรณาการผลกระทบทุกดานในระดับ
พื้นที่
2. วิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการกัดเซาะชายฝง
3. วิจัยและพัฒนานโยบายและแนวทางการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรและพังทลายของ
ดินในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. วิจั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม ศั ก ยภาพเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมระบบเตื อ นภั ย และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
5. วิจัยเพื่ อพั ฒ นากลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปรับ ตัวตอการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพื้นที่ที่มีความออนไหว
6. วิจัยและพัฒนาการแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคาดการณผลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชน
7. วิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการถนอมอาหารและผลผลิตทางการ
เกษตร และการเก็บรักษาอาหาร
8. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิตดานการผลิตอาหาร
9. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตดวยยารักษาโรค

4..5 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่มาและความสําคัญ
การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม การหยุดยั้งการสูญเสียชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่อยูในภาวะถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ การสนับสนุนและยกระดับงานวิจัยเชิงลึกที่เกี่ ยวกับการสรางความเขาใจผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมจากมนุษย การปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณา
การจัด การคุ ณ ภาพอากาศและมลพิ ษ ทางอากาศ ในพื้ น ที่วิกฤตทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว การวิจั ยเชิ ง
ปองกัน/คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยธรรมชาติ
การพัฒ นานวัตกรรมและการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและสังคมที่เหมาะสมในการแกไขปญ หาวิกฤต
สิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบการจัดการใหสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน
การสรางองคความรู จิตสํ านึ ก และการมีส วนรวมในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การ
สงเสริมการจัดตั้งกลุม องคกรภาคประชาชน และเครือขายนักวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดลอม
การยกระดับฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางบูรณาการ เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานในการเฝาระวังเตือนภัยและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
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1. เพื่ อพั ฒ นาองคค วามรู เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรม ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทั้งการอนุรักษ ฟนฟูและการใชประโยชน เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณและความสมดุลในดานการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในประเทศอยางยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งความ
เปนอยูของชุมชนในประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรค การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อพัฒ นาศักยภาพและความพรอมให หน วยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในเชิงพื้นที่ (Area Based) และอยูบนพื้นฐานของการมี
สวนรวม
4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวงงาน
ตาง ๆ โดยใหความสําคัญของการฟนฟูพื้นที่วิกฤตดานสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. ชุ ม ช น /สั งค ม ทุ ก ภ าค ส ว น มี จิ ต สํ า นึ ก แล ะต ระห นั ก ใน ก ารอ นุ รั ก ษ และฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามแนวทางการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิด
ความอุดมสมบูรณ
2. เกิด การพั ฒ นาอย างยั่ งยืน ดา นเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศจากฐานทรัพ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศฯ การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเชิง
สรางสรรค และการพัฒนาดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีการพัฒนาศักยภาพและความพรอมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพในเชิงพื้นที่ และอยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
1. งานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการอนุ รั ก ษ ป อ งกั น พั ฒ นา และฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ และแกไขปญหามลพิษ อยาง
เปนระบบ
2. งานวิจัยสายพันธุที่สําคัญทางระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไดรับการคุมครองและการเก็บรักษาอยางเหมาะสม
3. งาน วิ จั ย เพื่ อรองรั บ การจั ด ทํ าแผน ยุ ท ธศาส ตร สิ่ ง แวดล อ ม เชิ ง พื้ น ที่ (Strategic
Environmental Assessment, SEA) สําหรับพื้นที่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่มีความออนไหว
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของน้ํา อากาศ และดิน
4. งานวิจัยรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเชิงพื้นที่
บริหารจัดการ
85

กรอบการวิจัย
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการ การปองกัน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน รวมถึงการเก็บรักษาชนิดพันธุและพันธุกรรมจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทราบขอมูลพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่
2. วิจัยเพื่อฟนฟูระบบนิเวศและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในภาวะเสี่ยงหรือภาวะวิกฤตหรือ
ในพื้นที่วิกฤต กําหนดมาตรการสําหรับพื้นที่ที่มีความออนไหวหรือความเปราะบางเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
3. วิจัยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจในชุมชนบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง บนความสมดุลและเหมาะสมของพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
4. วิจัยและพัฒ นาผลิตภัณ ฑที่ตอบสนองความตองการของผู บ ริโภคทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่มีความตองการผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน รวมทั้งแนวทางหรือหลักเกณฑในการรับรองมาตรฐาน
5. วิจัยและพัฒนาในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักของชุมชน และสังคมทุกภาคสวนใน
การอนุรักษ การฟนฟู การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
6. วิจัยและพัฒนารวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร แรงจูงใจ การ
สรางความตระหนักเพื่อขับเคลื่อนการลดขยะพลาสติก
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. วิจัยสถานภาพ คุณภาพ และศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
2. วิจัยเพื่อหากลไกทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนใหมีการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
3. ศึกษาการลดการปนเปอนของสารพิษที่สําคัญออกสูสิ่งแวดลอม ผานการใชเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ การเรียกเก็บซากหลังการใช การสราง
เครือขาย การปรับปรุงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค และฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับการปนเปอนจาก
สารพิษหรือของเสีย
4. ศึกษาและวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน
เพื่อนํามาขยายผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนอยา งยั่งยืน รวมทั้งศึกษา
แนวทาง/วิธีการในการอนุรักษและใชประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การจัดการปาชุมชน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนชายฝง การจัดการของเสียและมลพิษใน
ระดับชุมชนเมือง เปนตน
5. วิจัยเพื่อสรางสภาพปาดิบชื้นใหเกิดขึ้นเร็วกวาสภาพธรรมชาติ
6. วิจัยและพัฒ นาแนวทางถือปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่ออนุรักษแหลงที่อยูอาศัย (Habitat) ของชนิด
พันธุสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม (Threatened species) ใกลสูญพันธุ
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7. วิจัยเพื่อสงเสริมการปฏิรูปดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง การพัฒนาเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน เปนตน
8. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
9. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
10. การบริหารจัดการขยะพลาสติก

5 การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
บทนํา
การพัฒนาประเทศจําเปนตองใหความสําคัญกับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในฐานะเปนยุทธศาสตรสําคัญของการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศ การที่เศรษฐกิจและแหล งจางงานมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ เพียงไมกี่แห ง ทําให เกิดการอพยพ
แรงงาน ทําใหแรงงานตองทิ้งครอบครัวไปหางานทําในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัวและ
ปญหาเยาวชนและสังคมตามมา ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมใหเกิดเมืองหลักใหมากขึ้นและมีการกระจายตัวใน
ทุกภูมิภาค เพื่อเปนกลจักรสําคัญของการสรางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร แรงงาน ความรูและความริเริ่ม
สรางสรรคของคนในพื้นที่
จากการคาดการณ วาในอนาคตเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง ทําให คาดไดวาประชากรของ
ประเทศไทยเกินกวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศจะอาศัยอยูในเมือง และเสนแบงระหวางเมืองกับชนบท
จะน อ ยลงเป น ลํ า ดั บ ด ว ยพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั่ ว ถึ ง หากมิ ได เตรี ย มการรองรั บ กั บ
สถานการณดังกลาว อาจเกิดความไมสมดุลในดานสิ่งแวดลอมและเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเมือง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดทําแนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนเพื่อใหประชาชนผูอยูอาศัย "อยูดีมี
สุข" ทั้งในมิติสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม
ดังนั้น การขับเคลื่อนใหเกิดการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
พัฒนาเมืองหลักนี้ จําเปนตองอาศัยขอมูลและความรูจํานวนมากเพื่อชวยในการตัดสินใจวางแผน และตอง
เชื่อมโยงการพัฒนาและการเปดใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในทุกระดับ
ตั้งแตระดับประเทศ ภาค ระดับจังหวัด ลงไปจนถึงระดับทองถิ่นและชุมชน
5.1 การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4..0
ที่มาและความสําคัญ
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การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาระบบโล
จิสติกส การพัฒนาระบบขนสงทางรางและการสรางโครงขายที่เชื่อมโยงระบบการขนสงหลายภาคสวน การ
ทองเที่ยว ทักษะรองรับตามศักยภาพของพื้นที่ (จังหวัด/กลุมจังหวัด) และพื้นที่ (ภาค/กลุมจังหวัดที่มีศักยภาพ
แตกตางกัน) เพื่อรองรับการขยายความเจริญทั้งในภาคพาณิชย อุตสาหกรรม บริการและเกษตร รวมทั้งพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสรางเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน
การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับทองถิ่น การสรางโอกาสใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของท อ งถิ่ น การกระจายอํ านาจสู ท อ งถิ่ น ไดอ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและปราศจากการ
คอรัปชั่น การจัดสรรงบประมาณแผนดินและการคลังทองถิ่น การรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
และเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

วัตถุประสงค
1. วิจัยและพัฒ นาขอมูลและระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนทิศทางการพัฒ นาจังหวัด กลุม
จังหวัด และภูมิภาค เพื่อใหเกิดการกระจายโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และเกิดความมั่นคงทางอาหารและพลังงานภายในกลุมจังหวัดหรือภูมิภาค
2. สงเสริมยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิต
และบริการที่สําคัญ รองรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเปาหมาย
ผลผลิต
1. ขอมูล การคาดการณ และแบบจําลองการขยายตัวของเศรษฐกิจและประชากรในกลุมจังหวัด
และจังหวัดตางๆเปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุมจังหวัด และ
จังหวัด การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด และจังหวัด
ในมิติตางๆทั้งดานทรัพยากรที่ดิน แหลงน้ํา โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การประกอบ
อาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒ นากําลั งคมเพื่อรองรับอาชีพ ในระดับ จั งหวัด กลุ ม
จังหวัด และภูมิภาค
3. นวัตกรรม เครื่องมือและกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
ทิศทางและแผนการพัฒนาพื้นที่ การบูรณาการแผนใหเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน
ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
4. ขอเสนอตอการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายระเบียบตางๆที่
เปนอุปสรรคตอการจัดโครงสรางเพื่อรองรับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
เพิ่มอํานาจใหประชาชนผานการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น
ผลลัพธ
88

1. มีฐานขอมูลขนาดใหญที่มีความถูกตองและทันสมัยในการใชวางแผนในระดับจังหวัด และ
ภูมิภาค ใหมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และแหลงจางงานที่มีความเหลื่อมล้ําลดลง
2. พื้น ที่ ไดรับ การพัฒ นาศักยภาพจากการวิจัย และนวัต กรรมและส งเสริม ฐานการผลิ ตและ
บริการในพื้นที่ไดรับการพัฒนา
กรอบการวิจัย
1. การสํารวจขอมูล การคาดการณ และพัฒนาแบบจําลองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและของ
ประชากรในกลุมจังหวัดตาง ๆ เปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุม
จังหวัด การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
2. การพัฒ นาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด
และจังหวัด ในมิติตางๆทั้งดานทรัพยากรที่ดิน แหลงน้ํา โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒนากําลังคมเพื่อรองรับอาชีพในแตละพื้นที่
3. การพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
การกําหนดทิศทางและแผนการพัฒ นาพื้นที่ การบูรณาการแผนใหเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับหมูบาน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
4. การสรางความรว มมื อ ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของพื้นที่ และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่น
5. การศึกษาเพื่อเสนอแนะตอการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย
ระเบียบตางๆที่เปนอุปสรรคตอการจัดโครงสรางเพื่อรองรับการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม และการเพิ่มอํานาจใหประชาชนผานการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การสํารวจขอมูล การคาดการณ และพัฒนาแบบจําลองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและของ
ประชากรในกลุมจังหวัดตาง ๆ เปรียบเทียบกับแหลงการจางงาน การอพยพแรงงานภายในและภายนอกกลุม
จังหวัด การสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
2. การพัฒ นาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารงานในกลุมจังหวัด
และจังหวัด ในมิติตางๆทั้งดานทรัพยากรที่ดิน แหลงน้ํา โครงสรางพื้ นฐานและการคมนาคม มิติเศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพ และมิติสังคม โดยเฉพาะในดานการวางแผนพัฒนากําลังคมเพื่อรองรับอาชีพในแตละพื้นที่
3. การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ และการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่น
5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
ที่มาและความสําคัญ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ พื้ น ที่ เป น แนวทางหนึ่ งในการกระจายความเจริ ญ โดยใช พื้ น ฐาน
ศักยภาพทุนของแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจในระดับจังหวัดเกิดการกระจายรายได การพัฒนาเศรษฐกิจใน
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สังคมและชุมชน สร างความเทาเทียมของการจัดสรรและการกระจายของผลผลิตและความมั่งคั่ง ทั้งดาน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในดานการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชน
มีสวนรวมในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ การมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และ
รวมรับประโยชน บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู จากการใชทุนของชุมชนที่มีอยูหรือสามารถจัดหามาได
ตามศักยภาพ การสรางงานในชุมชน เพื่อลดปญหาการอพยพยายถิ่นไปสูเมืองใหญ
วัตถุประสงค
1. ส ง เสริ ม การพั ฒ นา เศรษฐกิ จและสั งคมของพื้ น ที่ ด ว ยการวิจั ย และนวัต กรรมโดยการใช
ประโยชนจากศักยภาพทุนทางทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม เฉพาะของพื้นที่
2. สงเสริมการมีสวนรวมในการการผลิตหรือจัดการทรัพยากรสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
การสรางงานในชุมชน เพื่อลดปญหาการอพยพยายถิ่นไปสูเมืองใหญ
เปาหมาย
1. การเติบโตเศรษฐกิจของพื้นที่ที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
2. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางเศรษฐกิ จ โดยสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ฐานรากที่ ใช ศั ก ยภาพทุ น
ทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม เฉพาะของพื้นที่
ผลผลิต
1. ฐานขอมูลศักยภาพทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อใชในการตัดสินใจการบริหาร
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. แนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอการกระจาย
รายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทุน
ทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
ผลลัพธ
1. ฐานขอมูลศักยภาพทุนทรัพยากร ทุนวัฒ นธรรมของพื้นที่ที่ถูกตองและทันสมัยเพื่อใชในการ
ตัดสินใจการบริหารและกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด
2. ยุทธวิธีปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชนบทหรือทองถิ่นใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงกระจายการพัฒนาไปสูกลุมคนที่ยากจนที่สุดซึ่งอยูในชนบท
กรอบวิจัย
1. การสํารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Area
Base) และการวิเคราะหเชิงสินคาที่เปนเอกลักษณ (Product Base)
2. การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่
เอื้อตอการกระจายรายไดแ ละเป นมิตรตอสิ่ งแวดล อม บนศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตล ะพื้ น ที่ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค
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3. การศึกษา โลจิ สติกส และโซอุป ทานของสิ นคาหลัก หรือสิ นคาที่เป นเอกลั กษณ ของพื้นที่
รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาสินคาหลัก หรือสินคาที่เปนเอกลักษณของพื้นที่
4. การเสริมศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่ ทั้งการเพิ่มความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ผลิต เพิ่มการจางงานโดยการใหความสําคัญสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการ
วิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ
5. โครงสรางการกระจายรายไดที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพื้นที่ทั้งโครงสรางทาง
สังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด และ
ภูมิภาคเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
2. โซอุปทานของสินคาหลัก หรือสินคาที่เปนเอกลักษณของพื้นที่
3. แนวทางการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของพื้นที่ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.3 ผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาเชิงนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบาย
แหงชาติดานการผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองใหสอดคลองกับการปฏิรูป การใช
โครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และดานสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน การกําหนดการแบงยานการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทตาง ๆ การกําหนดระบบการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภคใหสอดคลองสัมพันธกับการใช
ประโยชนที่ดิน
วัตถุประสงค
1. สนับสนุนใหมีการใชนโยบายและแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมออกแบบ
เมืองใหสอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ํามลภาวะทางน้ํา
มลภาวะทางอากาศ การบริหารจัดการขยะและของเสีย และปรากฏการณเกาะความรอนและบริหารจัดระบบ
พื้นที่การเกษตรเพื่อเปนแหลงผลิตอาหารสูเมือง การบริหารจัดการเมืองเพื่อการทองเที่ยว โดยใหประชาชนใน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
2. พัฒนาระบบกลไกกฎหมายการบริหารจัดการเมืองใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการใช
ที่ดินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
เปาหมาย
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1. ระบบผั งเมื อ งและการพั ฒ นาพื้ น ที่ เป น ไปตามหลั ก การที่ ดี แ ละสอดคล อ งกั บ การพั ฒ นา
ประเทศอยางยั่งยืน มีการใชที่ดินอยางคุมคา
2. การปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบผังเมืองและการใชที่ดิน
ผลผลิต
1. ระบบข อมู ล เกี่ ย วกั บ ทํ าเลทางเศรษฐกิ จ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และผั งเมื อ ง ที่ เป น ขอ มู ล
สาธารณะที่ทันสมัย เพื่อเอื้อให องคกรภาคประชาสั งคม*และประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได
2. นวัตกรรมในการจัดทําผังเมือง กลไกการขับเคลื่อนและการบังคับใชผังเมือง
3. เมืองตนแบบที่มีกระบวนการจัดทําผังเมืองแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
4. ขอเสนอตอการปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สอดคลองกับการปฏิรูป และ
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน

ผลลัพธ
มี ก ารวางผั ง เมื อ งและการพั ฒ นาพื้ นที่ ที่ ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศซึ่ ง มี ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน
กรอบการวิจัย
1. การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และผั งเมื อ ง ที่ เป น ข อ มู ล
สาธารณะทีท่ ันสมัย เพื่อเอื้อใหประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินได
2. การพัฒนานวัตกรรมในการจัดทําผังเมือง กลไกการขับเคลื่อนและการบังคับใชผังเมือง
3. การวิจัยและพัมนาเมืองตนแบบที่มีกระบวนการจัดทําผังเมืองแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
4. การศึกษาเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สอดคลองกับ
การปฏิรูป และการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนธรรมกับทุกภาคสวน
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน และผังเมืองฯลฯ
2. การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
3. การพัฒนานวัตกรรมผังเมืองและการบังคับใชผังเมือง
4. การพัฒนาเมืองตนแบบฯ
5.4. เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการสรางระบบตน แบบเมื องอัจฉริยะ การวางโครงขายการ
สื่อสารพื้นฐานที่สามารถรองรับระบบอุปกรณอัจฉริยะและระบบ Cloud data service การจัดการระบบศูนย
เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจาหนาที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพื่อเตรียมความพรอมตอการ
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กาวเขาสูเมืองอัจฉริยะ การสรางระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบตาง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองสําหรับ
การอยูอาศัย การดําเนินธุรกิจในอนาคต และการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายไดของชุมชน
วัตถุประสงค
1. สงเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา
รวมถึงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบเตือนภัยและการปองกันภัยพิบัติ การดูแลผูสูงอายุและผูพิการ
2. พัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อสนั บ สนุน การบริห ารจั ด การเมือง และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของเมืองไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ตนแบบเมืองอัจฉริยะที่มีระบบบริหารการจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน
ชีวิตของคนทุกกลุม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลผลิต
ตนแบบเมืองอัจฉริยะ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางในการสรางเมืองอัจฉริยะ
ผลลัพธ
1. ระบบโครงสรางพื้ น ฐานและระบบบริห ารโครงขา ยการสื่ อสารรองรับ การระบบอุป กรณ
อัจฉริยะ
2. ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่รองรับและเชื่อมโยงกับเมืองอัจฉริยะ
3. บุคลากรดูแลระบบ และซอมบํารุง
4. พัฒนาประชากรที่มีศักยภาพในการอยูอาศัยในเมืองอัจฉริยะ
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสรางระบบตนแบบเมืองอัจฉริยะ การ
พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและการวางโครงขายการสื่อสารพื้นฐานที่
สามารถรองรับระบบอุปกรณอัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service ระบบการจัดการเมืองอัจฉริยะ ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบตาง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเมืองสําหรับการอยูอาศัยและการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต
2. การวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเมืองและการพัฒนายกระดับคุณภาพพลเมืองทุกวัยใหมี
ประสิทธิภาพในเมืองอัจฉริยะสอดคลองกับการบริบทของประเทศ
3. การวิจัยดานสังคมเพื่อสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาค
ประชาสังคมในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ การจัดการความเห็นและความตองการที่แตกตางเพื่อนําสูขอยุติ
หรือขอตกลงรวมกันในการพัฒนาเมือง
4. การประเมิ น ทั ก ษะความรูค วามเขาใจเพื่ อ การพั ฒ นาเจ าหน าที่ ในการดู แ ลจั ด การระบบ
การพัฒนาประชากรเพื่อการพรอมตอการกาวเขาสูเมืองอัจฉริยะ
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ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสรางเมืองตนแบบอัจฉริยะ
2. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
พลเมืองที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย
3. มาตรฐานดานเทคนิคในการศึกษาวิเคราะหและประเมินวิธีการที่เหมาะสมในการวิจัย
5.5 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาความเขมแข็งและความเจริญของชุม ชน ซึ่งเปนฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทั้งองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยูในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนที่ดอยโอกาสหรืออยู
หางไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา
วัตถุประสงค
1. สรางเครือขายความรวมมือ และความรูสึกรวมเปนเจาของของจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนพื้นที่เปาหมาย
2. สรางความเขมแข็งและพัฒนาความเจริญของชุมชน โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
เปาหมาย
1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
ของตนเอง เพื่อสรางมูลคาและคุณคาที่สูงขึ้นได
2. ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและจัดการความ
ขัดแยงในดานตางๆได
3. ชุมชนมีสํานึกพลเมือง จิตสาธารณะ และมีสวนรวมในการสรางประชาธิปไตยที่ระดับฐานรากได
ผลผลิต
1. นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสรางความรวมมือของภาคสวนตางๆและกระบวนการใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการตนเอง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากร และเทคโนโลยี
2. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยูใน
เมืองและชนบท และบุคคลดอยโอกาส
ผลลัพธ
ชุมชนเขมแข็ง และมีความรวมมือกับภาคสวนตางๆในการจัดการและแกปญหาที่ซับซอนไดมากขึ้น
กรอบการวิจัย
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1. การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาความเขมแข็งและความเจริญของชุมชน ซึ่งเปนฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ
3. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยูใน
เมืองและชนบท และบุคคลดอยโอกาส
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน
2. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการดํารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยูใน
เมืองและชนบท/บุคคลดอยโอกาส
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