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สานักงานการวิจัยแห่งชาติในบทบาทของหน่วยบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุน วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช.ได้วางแผนและพัฒนากลไกสาคัญ
ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการได้ผลสาเร็จจากการวิจัยที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสาคัญ การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกรอบการวิจัยที่ใช้จัดสรรทุน ประจาปีงบประมาณ 2565
ซึ่ ง เป็ น ไปตามทิ ศ ทางของสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ และ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 รวมทั้ง วช.ยังให้ความสาคัญกับการสนับสนุน
แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนหลักของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาชุดข้อมูล
งานวิจัยไปสู่การพัฒนานโยบาย ส่งต่อผลสาเร็จจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมไปเป็นผลผลิตที่ใช้ในการ
กาหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นสาคัญ (Key Issues)
ในการวางนโยบายด้านการวิจัยโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ (Demand-driven) โดยในแต่ละ
แพลตฟอร์มและโปรแกรม วช.ได้สนับสนุนแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยที่มุ่งตอบเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
(Objectives and Key Results: OKRs) และนาผลสาเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ

(ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
มิถุนายน 2564
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โปรแกรม 1
สร้างและผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมาย (Objectives: O)
O1.1
ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีกาลังคนของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR1.1.1 สัดส่วนของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 27 คนต่อประชากร 10,000 คน)
(เพื่อให้บรรลุ 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2570)
KR1.1.2 จานวนระบบประมาณการและวางแผนความต้องการกาลังคนของระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ (1 ระบบ)
KR1.1.3 จานวนระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของการ
วิจัย เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัยและพัฒนาเป็น 27 คนต่อประชากร 10,000 คนของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.1.4 จานวนระบบและกลไกดึงดู ดที่สนับสนุ นการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของประเทศ (5 ระบบ)

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565

P1-1

แผนพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่
KR1.1.1 สัดส่วนของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 27 คนต่อประชากร 10,000 คน)
(เพื่อให้บรรลุ 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2570)
ผลผลิต
นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพัฒนากาลังคน นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
2) การผลั กดั น นั กประดิษ ฐ์ แ ละนัก วิจั ยรุ่ นใหม่ ที่มีค วามพร้อ มสู่ เวทีก ารแข่ งขั นระดั บชาติ และ
นานาชาติ

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565

P1-2

แผนงานโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก
KR1.1.1 สัดส่วนของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 27 คนต่อประชากร 10,000 คน)
(เพื่อให้บรรลุ 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2570)
ผลผลิต
1) (ทีม) นักประดิษฐ์คุณภาพที่จะพัฒนาสู่การเป็นนวัตกร
2) ผลงานประดิษฐ์คิดค้นถูกนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพัฒนาศักยภาพ (ทีม) นักประดิษฐ์ผ่านกลไกการสร้างทีมภายใต้การปรึกษาแนะนาของ
นักประดิษฐ์ที่เป็นต้นแบบ
2) การผลักดันผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีต้นแบบอยู่แล้วสู่การพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสาธารณะ
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
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P1-3

โปรแกรม 5

ส่งเสริมการวิจัยขัน้ แนวหน้าและ
การวิจัยพืน้ ฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
เป้าหมาย (Objectives: O)
O1.5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR1.5.1 ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย และองค์ ความรู้ จ ากการวิ จัย ขั้ น แนวหน้ า (Frontier research)
ที่ ร ะบุ ว่ าจะมี ผ ลงานตี พิ มพ์ ได้ รั บการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ อยู่ ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ ในระดับควอไทล์ที่ 1-2 (ร้อยละ 60)
KR1.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัย และองค์ความรู้จากการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่ระบุว่าจะมี
ผลงานตีพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ในระดับควอไทล์ที่ 1-2 (ร้อยละ 60)
KR1.5.3 ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุ ว่าจะมีผ ลงานตีพิมพ์
ในระดับชาติ ได้รั บการตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับ (ร้อยละ 100)
KR1.5.4 ร้ อ ยละของโครงการที่ ระบุ ว่า จะมี สิ ทธิ บั ต รหรื ออนุ สิ ท ธิ บัต ร ได้ ยื่ นขอจดสิ ทธิ บั ตรหรื อ
อนุสิทธิบัตรขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ 70)
KR1.5.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสาคัญของโลกหรือจานวนโครงการที่ได้รับ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสาคัญของโลก (ร้อยละ 10)
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P5-1

แผนงานการสร้างเส้นทางอาชี พนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากร
และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
KR1.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัย และองค์ความรู้จากการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่ระบุว่า
จะมีผลงานตีพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
นานาชาติ ในระดับควอไทล์ที่ 1-2 (ร้อยละ 60)
KR1.5.3 ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ระบุว่าจะมีผลงานตีพิมพ์
ในระดับชาติ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับ (ร้อยละ 100)
KR1.5.4 ร้อยละของโครงการที่ระบุว่าจะมีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ 70)
ด้วย วช. มีแผนงานสาหรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้าง
เกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันได
อาชีพนักวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประกอบด้วย
1) ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
2. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
1) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
2) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
3. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประกอบด้วย
1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส ประกอบด้วย
1) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
2) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ผลผลิต
1) ผลิตผู้ช่วยนักวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 250 คนต่อปี
2) ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ช่วยวิจัย สร้างทีมนักวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 150 คนต่อปี
3) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือจดสิทธิบัตร หรือสามารถต่อยอด
นาไปสู่เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 500 เรื่อง
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับข้อเสนอการวิจัยใน 6 กลุ่มสาขาตาม Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD) ได้แก่
1) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(1) วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ด้านอาคาร
วิศวกรรมด้านการก่อสร้ าง วิศวกรรมด้านโครงสร้างและ เทศบาลนคร วิศวกรรมการขนส่ งและวิชาอื่น ๆ
ที่ใกล้เคียงกัน
(2) วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ วิ ศ วกรรมสารสนเทศ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์) การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุม
แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตด้วยเครื่องจักรและระบบควบคุม และ
วิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
(3) วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ การสร้าง
ยานอวกาศ วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง และวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
(4) วิ ศ วกรรมเคมี วิ ศ วกรรมเคมี (พื ช , ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) วิ ศ วกรรมว่ า ด้ ว ยกระบวนการ
ทางเคมี-เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี และวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
(5) วิศวกรรมโลหะและวัสดุ โลหะและวัสดุ การวิเคราะห์ระบบโลหะกรรม เซรามิก การเคลือบ
และฟิลม์ วัสดุหลากองค์ประกอบอื่น ๆ พลาสติกเสริมความเหนียว เทคโนโลยีสิ่งทอและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้น วัสดุชีวภาพ จัดอยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
(6) วิศ วกรรมการแพทย์ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์-วินิจฉัยโรค ยกเว้น วัสดุชีวภาพ จัดอยู่ใน เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
(7) วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ดิ น , เหมื อ งแร่ , การปรั บ แต่ ง แร่ ,
ปิโตรเลียม, พลังงานและเชื้อเพลิง, การสารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ดาวเทียมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) เทคโนโลยี ชี ว ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ชี ว ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั ก ษาและการ
วินิ จ ฉัย โรคทางด้ านชี ว ภาพ (DNA chips และอุ ปกรณ์ต รวจจั บ ทางชีว ภาพในการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม)
จริยธรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(9) เทคโนโลยีชี วภาพอุตสาหการ เทคโนโลยีเกี่ยวกับชีว ภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การแปรรูปทางชีวภาพ กระบวนการเร่งปฏิกิริ ยาทางชีวภาพ การหมักผลผลิตทางชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยใช้
วัสดุทางชีวภาพเป็นวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑ์จากชีวภาพ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10) นาโนเทคโนโลยี วัส ดุนาโน (การผลิ ตและคุณสมบัติ) กรรมวิธีทาง นาโนเทคโนโลยี
ยกเว้น วัสดุชีวภาพ
(11) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมและ เทคโนโลยีอื่น ๆ
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2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(1) คณิตศาสตร์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น รวมถึง
วิธีการทางสถิติ แต่ไม่รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสถิติประยุกต์ ซึ่งควรจัดอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์
สังคมวิทยา เป็นต้น
(2) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ (เฉพาะซอฟต์แวร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการสารสนเทศ และชีวสารสนเทศศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์กายภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ทั่วไป (พื้นฐาน) ฟิสิกส์ประยุกต์ โมเลกุลและฟิสิกส์
เคมี ฟิสิกส์พลาสมา ฟิสิกส์ของไหล นิวเคลียร์ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อน
ของแม่เหล็กเกี่ยวกับเสียง แสง ความร้อน การควบแน่น ภาวะตัวนายิ่งยวด เลนส์ (รวมถึงเลเซอร์แสงและ
ควอนตัมแสง) ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ
(4) วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีนิวเคลียร์ เคมีฟิสิกส์ พอลิเมอร์
เคมีอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซลล์แห้ง แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง โลหะการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า การแยก
สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า) คอลลอยด์และเคมีวิเคราะห์
(5) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา เซลล์วิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์ พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ แบคทีเรียวิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา
ยกเว้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาสัตว์และคลินิก
(6) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์ กายภาพและวิชา
เกี่ยวกับแร่ ฟอสซิล ปฐพีเคมี ธรณีฟิสิกส์อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทาง
ทะเล สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้า และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
(7) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ (วิชาที่ใกล้เคียงกันอื่น ๆ)
3) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
(1) เกษตรกรรม, ป่ า ไม้ , ประมง สาขาวิช าการที่ เกี่ ย วกั บพื ช ไร่ พื ช สวน ประมง ป่ าไม้
อารักษ์ขาพืช และวิชาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ยกเว้น เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(2) สัตวศาสตร์ สัตวบาลและวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม สัตว์เลี้ยง
(3) สัตวแพทย์ศาสตร์ การรักษาพยาบาลสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน การเกษตรและด้าน
อาหาร เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัด ต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศุสัตว์ การคัดเลือก
โดยใช้มาร์กเกอร์ ช่วย การวินิ จ ฉัย (การฝั งชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทางการเกษตร
เทคโนโลยี การผลิตอาหารสั ตว์จ ากชีว มวล การทาฟาร์มชีว ภาพ จริยธรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีว ภาพ
ทางด้านเกษตรและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(5) วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้อื่น ๆ
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4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
(1) การแพทย์พื้น ฐาน กายวิภาคและสัณฐานวิทยา (ยกเว้น พืช) พันธุศาสตร์มนุษย์ เภสั ช
วิทยาและเภสั ช กรรม พิษวิทยา สรี ร วิทยา รวมทั้งเซลล์ วิท ยา วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร วิทยา
ภูมิคุ้มกัน ประสาทวิทยา เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก พยาธิวิทยา
(2) การแพทย์คลินิก สูติศาสตร์ (แพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอดลูก
และภาวะหลั งคลอด) นารี เวชน์ วิทยา กุมารเวช ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด โลหิ ตวิทยา วิสั ญญีวิทยา
ศัลยกรรม ทันตวิทยา รังสีวิทยา การบาบัดรักษา ผิวหนังวิทยา กามโรควิทยา เบาหวาน ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบสืบพันธุ์ มะเร็ง เนื้องอก จักษุวิทยา จิตบาบัด ประสาทวิทยาคลินิก อายุรเวช แพทย์ทางเลือก
และสาขาแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก และกล่องเสียง วิชาแพทย์คลินิกอื่น ๆ
(3) วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิชาและงานบริการดูแลสุ ขภาพ รวมถึงการบริหาร ในโรงพยาบาล
การเงิน นโยบายและบริการด้านสุขภาพ การพยาบาล โภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เวชศาสตร์เขตร้อน ปรสิตวิทยา โรคติดต่อ ระบาดวิทยา อนามัยในอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ ที่เกี่ยวข้อง
การแพทย์ชีวภาพด้านสังคม รวมทั้งการวางแผนครอบครัว อนามัยทางเพศ วิชาว่าด้วยการบาบัดรักษาเนื้องอก
ทางจิตวิทยา ผลทางการเมือง และสังคมของการวิจัยทางการแพทย์ชีวภาพ จริยธรรมทางการแพทย์
(4) เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับ สุขภาพ การจัดการ
เซลล์-เนื้อเยื่อ-อวัยวะหรือร่างกาย (การสืบพันธุ์ โดยใช้ วิธีทางการแพทย์ช่วย) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการระบุ
การทาหน้าที่ของ DNA โปรตีนและเอนไซม์ รวมทั้งการมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค (การวินิจฉัยทางยีนส์ และ
การบาบัดรักษา pharmacogenomics การรักษาทางยีนส์ วัสดุชีวภาพ (ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายทางการ
แพทย์) จริยธรรมที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
(5) วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่น ๆ นิติวิทยาศาสตร์, นิติเวช และวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
5) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
(1) จิต วิทยา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ - เครื่องจักร จิตวิทยา เฉพาะด้าน รวมถึง
การบาบัดเพื่อการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน การมองเห็นและความพิการทางกายภาพและจิตอื่น ๆ
(2) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจ แรงงานสัมพันธ์ ธุรกิจและการจัดการ
และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(3) ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป รวมถึงการฝึกอบรม วิชาการสอน แบบวิภาษวิธี การศึกษา
เฉพาะด้าน (ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่พิการด้านการเรียนรู้) และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และชาติพันธุ์วิทยา ประชากรศาสตร์
หัวข้อทางด้านสังคม (การศึกษาเกี่ยวกับสตรีและเพศ หัวข้อด้านสังคม การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว)
(5) นิติศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) รัฐศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีองค์กร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ การวางผัง
เมืองและชนบท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
(เฉพาะทางสังคม) การสื่อสารอื่น ๆ วิชาการทาง สังคมศาสตร์อื่น ๆ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(9) สังคมศาสตร์อื่น ๆ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สหสาขาวิทยาการ
ระเบียบวิธีและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มนี้
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6) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
(1) ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ประวัติศาสตร์ การศึกษาเรื่องก่อน ประวัติศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ที่ให้ประโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ
ภูมิศาสตร์ดึกดาบรรพ์ การสืบเผ่าพันธุ์ เป็นต้น
(2) ภาษาและวรรณคดี ภาษาโบราณและสมั ย ใหม่ แ ละวรรณคดี ภาษาศาสตร์ วิ ช าทาง
มนุษยศาสตร์อื่น ๆ
(3) ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา รวมถึงประวัติความเป็นมาของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จริยธรรม เทววิทยา ศาสนศึกษา ยกเว้น จริยธรรมในสาขาย่อยนั้น ๆ
(4) ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ศิลปะวิจารณ์
จิตรกรรม ประติมากรรม การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง การละคร คติชนวิทยา
ศึกษา งานเขียน การศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ วิทยุและ โทรทัศน์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการ
วิจัยทางศิลปะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา เทววิทยา
(5) มนุษยศาสตร์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ กิจกรรมทางด้าน ระเบียบวิธีประวัติศาสตร์
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มนี้
ทั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น ให้ ผ ลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญในกลุ่ ม สาขาที่ ข าดแคลน
หรือสาขาเฉพาะทาง ได้แก่
- Disruptive technologies ในด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือชีวเภสัชภัณฑ์
อวัยวะทดแทน การผลิตอาหารเฉพาะบุคคล โดยวิธีที่ทั่วโลกกาลังพัฒนาจากการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 4 มิติ
สู่การผลิตสมัยใหม่ที่จะทาให้อุตสาหกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาให้ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Data Science (วิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง ข้ อ มู ล ) หรื อ Data Analytics (ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ )
เป็นสหสาขาวิชาซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เป็นต้น
- Actuarial Science (วิทยาศาสตร์การประกัน) มีความสาคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เ สี่ ย งต่อ อุ บั ติ ก ารใหม่ ๆ เช่ น การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ภัย อุ บัติ ธ รรมชาติ ฯลฯ
เป็นสหสาขาวิชาซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ การบัญชี คอมพิวเตอร์ ประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงินการคลัง เป็นต้น
- Artificial intelligence (AI) เพื่อการพัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล ทาให้เกิด
กาลั งคนป้ อนตลาดแรงงานที่สามารถทางานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
(AI/Machine Learning) ได้ รวมถึงเทคโนโลยี อื่น ๆ ที่นาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
(Assistive Technology)
- Quantum สร้างทีมวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ควอนตัม หรือต่อยอดเป็นผู้นาเทคโนโลยีควอนตัมในระดับประเทศอาเซียน
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โปรแกรม 7

่ น
แก้ปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยังยื
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
เป้าหมาย (Objectives: O)
O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการเกษตร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 2.7.1 จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือ
เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม หรือยกระดับการพัฒ นาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร (100 ชิ้น)
KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการ
แก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
KR 2.7.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปใช้ขยายผลต่อ
ยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อการ
แก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้ อ ยละ 60 เที ย บกั บ องค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมจากโครงการต้น แบบหรื อ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 – 2565)
หมายเหตุ

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels, TRL) เริ่มจากระดับ 3
โดยคาดหวัง TRL ระดับ 4-7 หลังโครงการแล้วเสร็จ
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
เป้าหมาย ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี และเพิ่ม
อัตราการนาขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี โดยเปรียบเทียบ
จากปีฐานของงานวิจัยนั้น ๆ
(ปีฐาน คือ ปีก่อนการดาเนินงานของโครงการ)
ผลผลิต
1) นโยบายและเครื่องมือการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะทุกประเภท
บนบกและในทะเลให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดขยะ ให้เกิดต้นแบบการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
3) แนวทางหรือต้น แบบธุรกิจต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างเครือข่าย
อัจฉริยะสู่ต้นแบบการจัดการของเสียอย่างบูรณาการ
4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรมและขยะจาก
ภาคการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ
5) แนวทางหรือต้นแบบการพัฒนาสื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนเชิงพฤติกรรมการลดขยะทั่วประเทศ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวางระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การถอดบทเรียน การกาหนดบทบาท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนครบวงจร
- การใช้กลไกทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนชุมชน Zero Waste
- การลดการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการเปลี่ยนพฤติกรรม
- การจัดการ Food waste / Food loss และขยะทะเล
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยระบบ Digital Technology
2) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวางระบบจัดการของเสียอันตรายชุมชน การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การถอดบทเรียน การกาหนดบทบาท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนครบวงจร
- การใช้กลไกทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน
- การพัฒนาระบบและกลไกการคัดแยก และการกาจัดของเสียอันตรายชุมชน
- การจัดการของเสียอันตรายชุมชนนาเข้าจากต่างประเทศ
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3) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ประเด็นมุ่งเน้น
- การจั ด การกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ การใช้ ป ระโยชน์ ก ากของเสี ย
อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
- การปรับ ปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศและกฎหมายการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
(ระบบการติดตาม การประเมิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
4) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ประเด็นมุ่งเน้น
- ระบบติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหล่งกาเนิดขนาดเล็ก
และกระจายตัว โดยใช้ระบบ (Manifest Online) และระบบ GPS เช่น คลิ นิก สถานีอนามัย คลิ นิกและ
โรงพยาบาลสัตว์ สถานเลี้ยงดูคนสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมูลฝอยติดเชื้อทั่วประเทศ
- พัฒนานวัตกรรม วัสดุ บรรจุภัณฑ์ (ในการรวบรวม) เพื่อการป้องกันและกาจัดขยะติดเชื้อ
(ที่มีต้นทุนต่า และใช้ครั้งเดียว)
5) การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประเด็นมุ่งเน้น
- การถอดบทเรียน Best Practice และ key success factors ของระบบการนาวัสดุเหลือ
ใช้กลับมาแปรรูปใช้ใหม่อย่างยั่งยืน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกาหนดเป็นกฎระเบียบในอนาคต
- การพัฒนาระบบการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- การใช้ น วั ต กรรม และ Digital technology ในการท าระบบ greening supply chain/
value chain
6) การบริหารจัดการของเสียเชิงสังคม/เชิงพื้นที่
ประเด็นมุ่งเน้น
- การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
ของทุกภาคส่วน เน้นการสร้างจิตสานึกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคม (Social movement)
- การสร้างแรงจูงใจในการจัดการกลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางสังคม
7) การบริหารจัดการขยะเชิงนโยบาย
ประเด็นมุ่งเน้น
- การสร้างระบบ กลไก เครือข่ายในการขับเคลื่อนศูนย์กาจัดขยะชุมชน
- การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนานโยบาย เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และการสร้างกลไกทางกฎระเบียบและ
ทางสั งคมที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ ยนพฤติกรรม การเปลี่ ยนแปลงเชิงระบบ และการใช้
Digital technology ในการจัดการขยะ
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปั ญหา PM2.5
เป้าหมาย ลดการปลดปล่อย PM2.5 จากแหล่งกาเนิด และจานวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่า
มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง
ผลผลิต
1) แนวทาง/ต้ นแบบการพั ฒนานวัตกรรมทางสั งคม/ภูมิ ปั ญญาชาวบ้ าน/สื่ อสั งคมเพื่ อขั บเคลื่ อน
เชิงพฤติกรรมลด PM2.5 ทั่วประเทศ
2) นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่รวบรวมสังเคราะห์เพื่อจัดการปัญหา PM2.5
3) แนวทางหรือแผนการสร้างการมีส่วนร่วมให้แหล่งกาเนิด PM2.5 ลดลง โดยมีนวัตกรรมเพื่อลดและ
จัดการ PM2.5
4) แนวทางหรือแผนปฏิบัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ปริมาณ PM2.5 จากแหล่งกาเนิดลดลงร้อยละ 50
5) ระบบหรือกลไกการจัดการของเสียภาคเกษตรเพื่อลดการเผา
6) ระบบและกลไกในการลดการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ป่าอื่น ๆ ที่รัฐดูแล
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพยากรณ์/คาดการณ์ปริมาณ PM2.5
ประเด็นมุ่งเน้น
- ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ
- การพยากรณ์/คาดการณ์ปริมาณ PM2.5
2) การลด PM2.5 จากแหล่งกาเนิด
ประเด็นมุ่งเน้น
- การลดปัญหา PM2.5 จากแหล่งกาเนิดประเภทต่างๆ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
PM2.5 เชิงพื้นที่ ได้แก่ แหล่งกาเนิดจากภาคอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดจากภาคการจราจร และแหล่งกาเนิด
ในพื้นทีป่ ่า พื้นที่เกษตร หรือแหล่งกาเนิด PM2.5 ทุติยภูมิ
- การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือกล และกลไกการผลิตทางการเกษตรในประเทศ
เพือ่ ลดการเผาทางการเกษตร
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การชดเชยมูลค่า
ระบบนิเวศบริการ (Payment for Ecosystem Services (PES))
- การจัดระเบียบการเผาที่ได้รับการยอมรับกับทุกภาคส่วน และลดผลกระทบ PM2.5
3) การบรรเทาปัญหา PM2.5 ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาพ
อนามัย
ประเด็นมุ่งเน้น
- แนวทางการฟื้นฟูป่าเพื่อลดการเกิดและการลุกลามของไฟป่า เพื่อเป็น buffer zone และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว นวัตกรรมการใช้พืช
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบาบัด
ฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศ และการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด
- Safe zone ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว ทั้งใน indoor/outdoor เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
บ้านพักคนชรา เป็นต้น และนวัตกรรมในการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
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4) การสร้างความรับรู้ของประชาชน
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิ จั ย เชิ งลึ กด้ านพฤติก รรม การสื่ อสาร ในพื้น ที่ที่ มีก ารเผาต่ อเนื่อ งและเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมทั้งการถอดบทเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และ
พฤติกรรมในพื้นที่ปลอดการเผา หรือในพื้นที่เผาซ้าซาก
- การวิจัยเชิงพฤติกรรมของแหล่งกาเนิด ที่ทาให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า(ป่าอนุรักษ์/ป่าสงวน)
ในการรุกพื้นที่
5) การบริหารจัดการ PM2.5
ประเด็นมุ่งเน้น
- การบริหารจัดการเชิงนโยบาย การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM2.5 เชิงพื้นที่ เชิง
กิจกรรม หรือชุมชน การถอดบทเรียนระดับพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จเพื่อขยายผลและปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการบนฐานการประเมินมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากทางเลือกต่าง ๆ
- การสร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรองรับปัญหาในระยะยาว
- การพั ฒ นามาตรฐาน PM2.5 Air Quality Health Index ซึ่ ง พิ จ ารณาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาเรื่องเทคโนโลยี และปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดน (Trans boundary haze
pollution)
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดย
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้
พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบกับ ปี 2553
ผลผลิต
1) นโยบาย แนวทาง มาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการในการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ
ปรับตัว เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคส่วนต่าง ๆ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การบูรณาการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นมุ่งเน้น
- การประเมินผลประโยชน์ร่วมระหว่างการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว ฯ ตามกรอบ
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ความตกลงปารีส ฯลฯ) และการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงและผลของการเจรจาใหม่ ๆ เช่น
Koronivia Joint Work on Agriculture
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณ์ผลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อเสนอเชิง
วิธีการป้องกันผลกระทบเหล่านี้
- แนวทางการปรั บ ตัว การวิ เคราะห์ ความอ่อนไหวของพื้ นที่ และการใช้นวัตกรรมและ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรปรวนของสภาพอากาศ
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ
- การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการผลิ ต ปั จ จั ย 4 และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2) การลดก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การลดก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
ประเด็นมุ่งเน้น
- แนวทาง รูปแบบ และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
- การพัฒนา ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย (Emission Factor) จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่สาคัญของไทย
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
- กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกให้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายของประเทศที่เสนอไว้ในความตกลง
ปารีส และเป้าหมายอื่นๆที่จะตามมา รวมทั้งการประเมินศักยภาพขงประเทศไทยที่จะดาเนินการได้จาก
กิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 และ ปี ค.ศ. 2050
- การพัฒนา Low Carbon Technology และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก
- มาตรการทางกฎหมาย มาตรการจูงใจ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรม
- การประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกโดย Blue Carbon
- การศึกษา Co-benefits ของ air pollution control mitigation การใช้วัสดุทดแทน วัสดุ
แปรใช้ใหม่ (Recycle) ในภาคอุ ตสาหกรรมก่อสร้าง และผลกระทบในภาคธุรกิ จ และภาคอื่ นๆ ในการ
ดาเนินการมาตรการที่กาหนดไว้
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แผนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู ่อาศัยตามธรรมชาติ

เป้าหมาย อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่งลดลง ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2557
ผลผลิต
1) แนวทางหรือแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 35 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้
ประโยชน์ร้อยละ 15
2) ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น มีดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ไม่ต่า
กว่า 70 คะแนน ในพื้นที่เป้าหมาย
3) การจัดการ การป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุมคาม
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การจัดการ ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและทางบก
ประเด็นมุ่งเน้น
- วิจัยเพื่อให้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พื้นถิ่นกลับมาเจริญเติบโตเพียงพอต่อ ความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลาย สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้า แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และพื้นที่นอกชายฝั่ง
- การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล
2) การจัดการและคุ้มครอง รวมทั้งการสร้างสมดุลระบบนิเวศทั้งทางทะเลและทางบก
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือภาวะวิกฤต
หรื อ ในพื้ น ที่ วิ ก ฤต พร้ อ มกาหนดมาตรการส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวหรื อความเปราะบางเพื่ อ ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- การวิจัยความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ : ดิน น้า ป่า คน เพื่อการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยร่วมกัน
อย่างสมดุล
- การสร้างระบบและกลไกในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- การจัดการและบริหารพื้นที่ป่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การรับมือภัยพิบัติ
ประเด็นมุ่งเน้น
- การศึกษาแนวโน้มภัยพิบัติในอดีต เพื่อให้เข้าใจลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิ บั ติ (exposure) วั ฏ จั ก ร ผลกระทบและภั ย ธรรมชาติ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว รวมทั้ ง สามารถ
คาดการณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
- การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเตือนภัยเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ
- วิธีการ แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสร้างความรู้ความตระหนัก ความพร้อม
ในการรับมือในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่สภาพเดิม
- การจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้าเงิน
เป้าหมาย - อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศทาง
ทะเลลดลง ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2557
- ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไม่ต่ากว่า 70 คะแนนในพื้นที่เป้าหมาย
ผลผลิต
1) นโยบายและเครื่องมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การจัดการกิจกรรม
และฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
2) เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
3) เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อทาให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างใหม่
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การเสริมสร้างความพร้อมของรากฐานความรู้และข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบจาเป็นต่อการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเล
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิจั ย และพัฒ นาองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานที่จาเป็นในการพัฒ นานโยบายทางทะเล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- การวิจัยและพัฒนาดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) ระดับต่างๆ ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย (ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย รวมทั้งพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning; MSP)
ในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2) การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคทะเล ติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจ การลงทุน และลดความเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคทะเล
ประเด็นมุ่งเน้น
- การเพิ่มผลิตภาพทางทะเล (Productivity) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้าเงิน
- การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวทางทะเล
ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลบนพื้นฐานศักยภาพการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) และการเพาะเลี้ยง
นอกชายฝั่ง เป็นต้น
3) การรักษาทุนธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง : พัฒนาและส่งเสริมภาคส่วนที่มีศักยภาพสูง
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สร้างใหม่และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความยั่งยืน
- การวิจัยบทบาทในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศต่าง ๆ ทางทะเล
- การวิจัยความเสี่ยงหรือโอกาสสูญเสียทรัพยากรทางทะเล
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน
เป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่ม
สั ดส่ ว นการใช้พ ลั งงานหมุน เวีย น ร้อ ยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้
พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบกับ ปี 2553
ผลผลิต
1) เทคโนโลยี นวัต กรรม และกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการผลิ ต และบริห าร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลไก/ระบบการจัดการพลังงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3) เครือข่ายการจัดการพลังงานแบบบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4) ข้อมูลทางวิชาการที่มีความแม่นยาและน่าเชื่อถือเพื่อใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย รวมทั้งการ
ปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎกระทรวง กฎระเบียบ พ.ร.บ.
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาแหล่งและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน
ประเด็นมุ่งเน้น
- การพัฒนาศักยภาพพลังงานลม (Wind Energy) พลังน้าขนาดเล็ก (Small Hydropower)
พลังงานจากชีวภาพ (Bioenergy) และพลังงานจากขยะ (Waste to Energy)
- การพัฒนาพลังงานระดับชุมชนเพื่อให้เกิดพลังงานชุมชนหรือโรงไฟฟ้าชุมชน
- การใช้สมาร์ทเทคโนโลยี เช่น GIS AI ในการจัดการแหล่งพลังงานในระดับ พื้นที่เพื่อให้เกิด
ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (จากชีว มวล การปลู กไม้โ ตเร็ว ขยะ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานเหล่านี้)
- การสร้างเครือข่ายการจัดการพลังงานแบบบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
2) การวิจัยและนวัตกรรมประสิทธิภาพพลังงาน
ประเด็นมุ่งเน้น
- เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement) ในภาคอุตสาหกรรม ภาค
พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ภาคขนส่ง และภาคเกษตรกรรม โดยใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงาน เช่น
block chain เป็นต้น
- การศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า ด้ า นเศรษฐศาสตร์ พ ลั ง งาน และเศรษฐศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) แบตเตอรี่ Battery Pack/Repack รวมทั้ง
ระบบ Battery Management System (BMS) และระบบอัดประจุแบตเตอรี่ (Battery Charging Systems)
3) การวิจัยเชิงนโยบายและมาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิจัยเชิงเศรษฐกิจของศักยภาพพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน เช่น indirect
benefit / เศรษฐศาสตร์พลังงาน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- การวิจัยเชิงนโยบายระดับภาค ระดับภูมิภาค (Regional policy) จนถึงระดับชุมชน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565
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่
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมันคง
เป้าหมาย ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้า อุทกภัย และน้าไม่มีคุณภาพลง
ร้อยละ 50
ผลผลิต
1) แนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าของประเทศ
2) ต้นแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้า การจัดการน้าเสีย การนาน้าเสียกลับมา
ใช้ประโยชน์
3) กลไกในการสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้าในระดับพื้นที่ระหว่ าง
ภาควิชาการ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
4) พัฒนาระบบ และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
5) แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการในพื้นที่เมือง/พื้นที่ลุ่มน้า/พื้นที่พิเศษทั้งใน
และนอกเขตชลประทาน
6) แนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางน้าในพื้นที่เกิดภัยพิบัติซ้าซาก
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต
ประเด็นมุ่งเน้น
- การปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบส่งน้าให้เต็มศักยภาพให้พื้นที่ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการใช้น้า
- แนวทางหรือต้นแบบการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้าทั้งระบบ
2) การจัดการคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ประเด็นมุ่งเน้น
- การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และระบบบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชน รวมทั้งการนาน้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่
- การบริหารจัดการน้าเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสียในพื้นที่วิกฤต/พื้นทีแ่ หล่งท่องเที่ยว
- แนวทางปฏิบัติหรือแผนการอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้า ลาคลอง แหล่งน้า
ธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้า
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
ประเด็นมุ่งเน้น
- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม
- การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการเพื่อป้องกัน การชะล้างพังทลายของดินใน
พื้นที่ต้นน้าและพื้นที่ลาดชัน
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
4) การจัดการน้าแล้ง น้าท่วมและอุทกภัย
ประเด็นมุ่งเน้น
- การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า การจัดระบบป้องกันน้าท่วม
ชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้าท่วมและพื้นที่ชะลอน้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบในระดับลุ่มน้าและพื้นที่วิกฤต (Area based) ลุ่มน้าขนาดใหญ่ ลุ่มน้าสาขา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
พื้นทีน่ ้าท่วม/น้าแล้งซ้าซาก
- การบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้นที่น้าท่วม/น้าแล้ง
ซ้าซาก ทั้งระดับผิวดิน และ ใต้ผิวดิน (Sub-surface storage) เพื่อการกักเก็บ และคงคุณภาพน้าไว้ เช่น
การถอดบทเรียนในพื้นทีบ่ างระกา จังหวัดพิษณุโลก และขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
5) การจัดการน้าอุปโภคและบริโภค
ประเด็นมุ่งเน้น
- การจัดหาแหล่งน้าสารองในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้าต้นทุน โดยการบูรณาการการใช้น้า
ผิวดินและน้าใต้ดิน
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการพัฒนาน้าดื่ม
ให้ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมในพื้นที่วิกฤต
- การศึกษาและสารวจการตกค้างของยา ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง และสารอื่นใน
แหล่งน้า น้าประปา และน้าดื่ม วิธีการจัดการปัญหาและมาตรฐานที่เหมาะสม
- การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้าใช้ภาคครัวเรือน บริการ
6) การบริหารจัดการ
ประเด็นมุ่งเน้น
- การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าอย่างครบวงจร ทั้งน้าท่วม น้าแล้ง และน้าเสีย ในระดับพื้นที่
ชุมชน พื้นที่ลุ่มน้า และลุ่มน้าสาขา
- การจัดการน้าเค็มรุกล้า รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ากร่อย ที่ส่งผลกระทบต่อการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
- การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
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แผนงานวิจัยด้านพืชสาคัญเพื่อมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ

1

การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
อุ ตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล

KR 2.7.1 จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร (100 ชิ้น)
KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
KR 2.7.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปใช้ขยายผล
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 – 2565)
ผลผลิต
1) ผลผลิ ตอ้ อยต่ อไร่ ข องพื้ น ที่ ศึ กษาเพิ่ม ขึ้ น 1 - 2 ตั น ต่อ ไร่ และต้ นทุ น การผลิ ตอ้ อยต่ อไร่ข อง
เกษตรกรลดลง 5 - 10% โดยใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
การจัดการพื้นที่และปัจจัยการผลิต เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การจัด การโรคและแมลงที่เหมาะสม เพื่อลดความ
สูญเสียอ้อยในไร่ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการระบุตาแหน่งด้วยดาวเทียม เพื่อใช้ในการทา smart
farming และ precision agriculture เป็นต้น
2) การใช้ประโยชน์จากทุกกระบวนการผลิต (Zero waste) เช่น Molasses โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ของโรงงานน้าตาล และลดปริมาณเศษเหลือทิ้งที่ไม่ใช้จากโรงงาน สร้างผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อส่งต่อไปสู่การพัฒนาด้านการตลาด
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้าตาล ให้มีประสิทธิภาพการผลิตมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงการ
บริหารจัดการเครื่องกลเพื่อลดปัญหาแรงงานและต้นทุนการผลิต
2) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้าตาลและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ประเด็นมุ่งเน้น
1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม สาหรับพื้นที่ปลูกอ้อย
การจัดการไร่ รวมทั้งการจัดการด้านการเก็บเกี่ยว เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากศัตรูพืชต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาล เช่น การจัดการด้านโรค แมลง และวัชพืช
3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตอ้อย
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง ทรัพยากรน้าในภาคการเกษตร
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
5) การวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
6) การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้าตาล
7) การวิจั ย เชิงนโยบายและประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงด้านอ้อยและน้าตาลเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และการพัฒนาในอนาคต
8) การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ของโรงงานน้าตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาล เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม
9) พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ
10) การใช้ประโยชน์จากน้าตาล เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม
11) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Industry 4.0 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things : IOT) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) วิทยาศาสตร์
ข้ อ มู ล (Data science) คลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง (Cloud computing) ระบบอั ต โนมั ติ (Automation) และ
หุ่นยนต์ (Robot) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและจัดการคุณภาพอ้อยในระดับอุตสาหกรรม
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แผนงานวิจัยด้านพืชสาคัญเพื่อมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ

2

การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปยางพารา
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

KR 2.7.1 จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร (100 ชิ้น)
KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
ผลผลิต
1) ระบบฐานข้อมูลหรือแพลตฟอร์มด้านยางพารา ได้แก่ ข้อมูลตัวชี้บอกและแนวทางการจัดการสวน
ยางพาราในรูปแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC และสอดคล้องกับสถานภาพ
การจั ดการในประเทศไทย และข้อมูลด้านติดตามตรวจสอบสุ ขภาพ คาดการณ์ผลผลิต และเตือนภัย เพื่ อ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการผลิตยางพาราด้วยเทคโนโลยีการสารวจระยะไกลด้วยดาวเทียม
2) นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการทดสอบด้านยางพาราสมัยใหม่ เช่น ชุด Test kit เพื่อการตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนที่ละลายและไม่ละลายน้าในน้ายางธรรมชาติ และชุดตรวจวัดจานวน VFA ในน้ายางพาราแบบ
รวดเร็ว เป็นต้น
3) กระบวนการหรือเทคโนโลยีในการทดสอบและข้อมูลสาหรับจัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เช่นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการจราจร
ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ลดการใช้สารเคมี ลดของเสีย
หรือไม่มีของเสีย และการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
2) การพั ฒ นาระบบอั ต โนมั ติ (Automation) และระบบปฏิ บั ติ (Platform) ที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ
3) การพัฒนารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โดดเด่นเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ายางพารา
- กลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- กลุ่มยางล้อ ยางล้อรถยนต์ไฟฟ้า
- กลุ่มชิ้นส่วนสาหรับยานยนต์ทางบกทั้งระบบราง ถนน และการจราจร
- กลุ่มชิ้นส่วนสาหรับงานด้านวิศวกรรม และการก่อสร้าง
- พัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัยให้ทันสมัย
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
4) การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ และปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การส่งออก
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ
ประเด็นมุ่งเน้น
1) การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มวัส ดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เป็นต้น
2) การพัฒนายางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม First S-curve
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ผลิตภัณ ฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และยางล้อของ
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV) เป็นต้น
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การวิจัยมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์
ตามนโยบาย BCG economy

KR 2.7.1 จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร (100 ชิ้น)
KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
KR 2.7.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปใช้ขยายผล
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 – 2565)
ผลผลิต
1) เทคโนโลยี/กระบวนการ/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
2) สร้างการรวมกลุ่มผู้ผลิต สหกรณ์ และผู้ประกอบการมี ศักยภาพในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มจากมันสาปะหลัง เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Flour และ starch ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร
- อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
2) รูปแบบการสร้างและบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตรายเก่า/รายใหม่ สหกรณ์ ผู้ประกอบการ (Start up)
ประเด็นมุ่งเน้น
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Flour และ starch ในอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์
เส้นปราศจากกลูเตนจากฟลาวหรือแป้งมันสาปะหลัง
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ประเด็นมุ่งเน้น
2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Flour และ starch สาหรับอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
เช่น เมคอัพ หรือสกินแคร์ (Makeup or Sensorial Modifier in skin care Products) หรือกลุ่มThickener
3) การวิจัยและพัฒนาพัฒนาประเภทบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมัน
สาปะหลังเช่นพลาสติกใช้ประจาวันสาหรับอาหารเดริเวอรี่ ถุงหูหิ้ว พลาสติกเพื่อใช้งานทางด้านการเกษตร
ถุงสาหรับคลุมสิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น
4) การถ่ า ยทอดนวั ต กรรมแก่ เ กษตรกรรุ่น ใหม่ ใ นการผลิ ตมั น ส าปะหลั ง รู ป แบบใหม่ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ เกษตรกรรายเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
โดยใช้ตลาดนาการผลิต ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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เกษตรเชิ งนโยบาย

KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
KR 2.7.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปใช้ขยายผล
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 – 2565)
ผลผลิต
องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเครื่องมือเชิงนโยบายเกษตรที่เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถแข่งขันภาคเกษตรไทย เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ฐานเศรษฐกิจ BCG
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) ยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรจากฐานเศรษฐกิจดั้งเดิมไปสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่บนพื้นฐานตาม
นโยบายเศรษฐกิจ BCG
2) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเดิมไปสู่การเป็นโซ่คุณค่า ด้วย
กลไกนวัตกรรมใหม่ ทั้งที่เป็น Process innovation, Product innovation และ Functional innovation
รวมถึงกระบวนการการบูรณาการการเกษตรกับการท่องเที่ยวด้วย Social innovation เพื่อสร้างอัตลักษณ์
และมูลค่าเพิ่มกับชุมชน
3) พัฒ นากฎระเบี ย บและประเด็นเชิงข้อกฎหมาย เพื่อลดอุปสรรคและข้อจากัด รวมถึงสร้าง
แรงจูงใจให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจนวัตกรรมของชุมชนเกษตรและผู้ประกอบการ
ประเด็นมุ่งเน้น
1) มาตรการและแนวทางสนั บสนุนช่ว ยให้เกษตรกรและผู้ ประกอบการธุรกิจเกษตร สามารถ
ปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงจากโรคระบาด
เช่น Covid-19
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ประเด็นมุ่งเน้น
2) โจทย์วิจัยที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรทางการเกษตร อาทิ ทรัพยากรที่ดินทางการเกษตร ทรัพยากรน้า ทรัพยากรป่าไม้
และทรัพยากรทางทะเล ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจ BCG
3) โจทย์วิจัยที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดอุปสรรคและข้อจากัดทางการค้าของสินค้า
เกษตร รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
หมายเหตุ : งานวิจัยที่ตอบโจทย์นวัตกรรมเชิงนโยบายเกษตรสามารถพิจารณาได้ทั้งในนโยบายระดับชาติ
ระดับภูมิภาค หรือในระดับพื้นที่ กรอบพิจารณาสามารถศึกษาจาเพาะเจาะจงในแต่ละสินค้าเกษตร หรือ
ตอบขอบเขตของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ในพื้นที่ลุ่มน้า พื้นที่ป่า พื้นที่สูง หรือในพื้ นที่ชายฝั่งทะเล
เป็นต้น โดยงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรจะส่งมอบข้อมูลเชิงสังเคราะห์ ข้อความรู้เชิงประจักษ์ต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในทางนโยบาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพัฒนาปรับปรุงในโครงการ แผนงาน มาตรการ
ข้อกาหนดกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานวิจัยด้านพืชสาคัญเพื่อมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ

5

การบู รณาการการจัดการศัตรูพืชโดยชี ววิธี

KR 2.7.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปใช้ขยายผล
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 – 2565)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางในการบูรณาการการจัดการศัตรูสาคัญของพริกหรือทุเรียน
- พริก การบูรณาการการจัดการโรคที่สาคัญ (โรคแอนแทรกโนส) แมลงศัตรูที่สาคัญ (แมลงวัน
ทอง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ) หรือการจัดการศัตรูชนิดอื่นๆ ของพริกโดยชีววิธี ตลอดระยะเวลาที่ปลูกจนถึงหลัง
การเก็บเกี่ยว
- ทุเรียน การบูรณาการการจัดการโรคที่สาคัญ (โรคที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp.) แมลง
ศัตรูที่สาคัญ หรือการจัดการศัตรูชนิดอื่นๆ ของทุเรียนโดยชีววิธี ตลอดระยะเวลาที่ปลูกจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
2) แนวทางการขยายผลเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติจริง และข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการผลิต
พริก หรือทุเรียนปลอดภัย
3) ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อการควบคุมศัตรูพริกหรือทุเรียนโดยชีววิธี หรือบูรณาการร่วมกับ
วิธีการอื่นๆ
4) วิธีบูร ณาการการบริหารจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืชและวัชพืชของพริกหรือทุเรียนโดยชีววิธี
ที่สามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามอย่างได้ผลในการลดต้นทุนการผลิต
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพัฒนาใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ (ตัวห้า ตัวเบียน และจุลินทรีย์) ที่มีความจาเพาะกับชนิดของ
ศัตรูพืชเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการใช้ที่เหมาะสมต่อสภาพแปลงปลูกพืชของประเทศ และ
ง่ายต่อการปฎิบัติให้ได้ผล
2) การวิ จั ย ศึกษาแนวทางการปรั บปรุงคุณ สมบัติของชีวินทรี ย์ปฏิปัก ษ์ (ตัว ห้ า ตัว เบี ยน และ
จุลินทรีย์) ให้สามารถดารงชีวิตและเพิ่มปริมาณตนเองได้ในสภาพแปลงปลูกพืชทางการเกษตรของประเทศ
และกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืนถาวร
3) การวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ (ตัวห้า ตัวเบียน และจุลินทรีย์) และสารสกัดจากพืช
(plant extract) รวมถึงการพัฒนาสูตรผสม (formulation) ของจุลินทรีย์และสูตรผสมของสารสกัดจากพืช ให้
คงทนต่อสภาพแวดล้อมในแปลงพืช และการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
ศัตรูพืช
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
4) รูปแบบ/ต้นแบบ การบูรณาการการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่เหมาะสมกับพื้นที่/ภูมิภาค/ชนิดของ
พืช ที่สามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อการควบคุมโรคพืช แมลงศัตรูพืชและ
วัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตได้สูงสุด
ประเด็นมุ่งเน้น
1) การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการวิธึการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เพื่อการผลิตพริก
ปลอดภัย
2) การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการวิธึการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เพื่อการผลิตทุเรียน
ที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้าและการส่งออก
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แผนงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรและ
ตอบโจทย์ท่ท้ี าทายของประเทศ
KR 2.7.1 จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร (100 ชิ้น)
KR 2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ ยกระดั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 – 2565)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้/ กระบวนการผลิตสั ตว์เศรษฐกิจเป้าหมายที่มีประสิ ทธิภ าพและเหมาะสมทั้งด้าน
ปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีความปลอดภัยทางอาหารตามความต้องการภายในประเทศ และมีศักยภาพ
ในการแข่งขันเพื่อการส่งออก
2) นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูล ค่าและคุณค่าของผลผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์จากสั ตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย และ
ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมของสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
3) องค์ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลทางโภชนาการ กระบวนการเฝ้ าระวัง การ
ป้องกัน และควบคุม การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์เศรษฐกิจ
4) กลยุทธ์ นโยบาย ชุดองค์ความรู้ ที่จะนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวทางการสนับสนุน
ในการดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
5) เกษตรกร/ผู้ ประกอบการเพิ่มขึ้น และผู้ ได้รับประโยชน์จากการใช้ผ ลงานวิจัยและนวัตกรรม
จานวนไม่น้อยกว่า 15,000 ครัวเรือน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
1) การวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมายให้มีปริมาณเพียงพอ
ปลอดภัย และยั่งยืน โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านผลผลิต ที่คานึงถึงต้นทุนการผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม
- การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ แ ละทดแทนตามแนวยุ ท ธศาสตร์ 3 S (Safety,
Security, Sustainability) และการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ดี การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การจัดการพ่อแม่พันธุ์
- การวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนและการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการทาเกษตรปราณีตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
2) การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และการตลาด
- การวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิต
สินค้า การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา คุณภาพผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การตรวจสอบย้อนกลับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Carbon foot print) ช่องทางการจัดจาหน่าย และการกาหนดมาตรฐานสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย รวมถึง การยอมรับผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคในสัตว์
เศรษฐกิจเป้าหมาย
3) การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- การวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุม การป้ องกันโรค ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคประจาถิ่น
และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
- การวิจัยการเกิดอาการแพ้ในมนุษย์จากการบริโภคผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์
เศรษฐกิจเป้าหมาย
4) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อกาหนดแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคม
- การวิจัยและทบทวนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกาหนดทิศทางการวิจัยในอนาคต
- การวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
วิจัยและนวัตกรรมในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
- การวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการป้องกันการกีดกันทาง
การค้า แนวทางการสนับสนุนในการดาเนินการวิจัยและนวัตกรรมในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
5) การขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
- การจั ด การความรู้ การวิ จั ย การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ การขยายผลงานวิ จั ย สู่ ก ารใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy
- การบูรณาการแผนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ
- การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การเพิ่มเกษตรรายใหม่ พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาอาชีพทางเลือก
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
หมายเหตุ : 1) การวิจัยและส่งเสริมการวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย ได้แก่
1.1 ปูม้า
1.4 ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง
1.2 แพะ (แพะเนื้อ แพะนม)
1.5 สัตว์น้าและพรรณไม้น้าสวยงาม
1.3 จิ้งหรีด
2) ยุทธศาสตร์ 3S (Safety Security Sustainability) คือ
2.1 Safety (ปลอดภัย) เช่น การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จ ากสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย
การผลิตวัตถุดิบและอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น
2.2 Security (มั่นคง) เช่น การผลิตอาหารโปรตีนให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรใน
ประเทศ การมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพียงพอจากการผลิตในประเทศ หรือ นาเข้าจากต่างประเทศ การเข้าถึง
วัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาที่เหมาะสม การมีผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอต่อการบริโภค/การใช้
ประโยชน์ เป็นต้น
2.3 Sustainability (ยั่ งยื น) เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นมิตรกับ
มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างพืชอาหารสัตว์และพืชพลังงาน เป็นต้น
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565
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โปรแกรม 8

รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย (Objectives: O)
O2.8 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิต
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 2.8.1 จ านวนองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกั บสั งคมสู งวั ย รวมถึงโครงสร้ าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือแก้ปัญหาสังคมสูงวัย และสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิต
ร่วมกัน รวมถึงลดช่องว่างระหว่างวัยในพื้นที่ที่กากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox)
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
KR 2.8.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ ขยายผลต่อยอดจาก
โครงการต้นแบบ หรือโครงการขนาดเล็กอย่างครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัย ให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
(ร้ อ ยละ 60 เที ย บกับ องค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมจากโครงการต้ นแบบหรื อ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
KR 2.8.4 จานวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบบริการ
สุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทางาน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้นที่ทดลอง โดย
ใช้การวิจัยและนวัตกรรม (10 ระบบ)
KR 2.8.5 จ านวนผลงานวิจั ย เชิ งบู รณาการและ/หรื อสหสาขาวิ ช า ที่นาไปสู่ การพัฒ นา/ปรับ ปรุ ง
นโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒ นาศักยภาพและ
สวัสดิภาพของผู้สูงอายุ (50 ชิ้น)
KR 2.8.6 จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการดารงชีวิต (Assisted lining) หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (50 ชิ้น)
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แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1

โอกาสและผลกระทบ Aging Society

KR 2.8.1 จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการ
คลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.4 จานวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบ
บริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทางาน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้นที่
ทดลอง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม (10 ระบบ)
KR 2.8.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นาไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง
นโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ
สวัสดิภาพของผู้สูงอายุ (50 ชิ้น)
ผลผลิต
นวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนให้เกิดกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับและสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรทุกช่วงวัย
2) การศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมสูงอายุ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้กลไก และระบบการดูแลด้านสวัสดิการสังคมในระดับท้องถิ่น
3) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้ บริ การ/
สวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย
4) การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น การเปลี่ยนทัศนคติ
พฤติกรรม สวั ส ดิการ การเงิน สุ ข ภาพ ที่ อยู่อาศั ย รวมทั้ง การดาเนิ นชีวิต เพื่อสามารถด ารงชีวิ ตได้ใ น
วัยเกษียณและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
5) การวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Community care) ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดิม (Aging In Place) (ระบบบริการที่เหมาะกับความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ/
บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
หมายเหตุ : 1. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
2. กรณีแผนงานวิจัย ที่มีการสะท้อนความร่ว มมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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1

การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย
(การเอื้ออาทร การ contribute ให้กับสังคม)

KR 2.8.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือแก้ปัญหาสังคมสูงวัย และสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้
ชีวิตร่วมกัน รวมถึงลดช่องว่างระหว่างวัยในพื้นที่ที่กากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox)
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563-2565)
KR 2.8.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นาไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง
นโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒ นาศักยภาพและ
สวัสดิภาพของผู้สูงอายุ (50 ชิ้น)
ผลผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่สามารถนาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยให้ เป็นผู้ สูงอายุที่มีคุณค่า โดยมุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพและเสริมพลั ง
ผู้สูงอายุ (Active aging)
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อส่ งเสริ มคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพทางสังคมให้ ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพ
ตนเองได้
2) พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active aging) โดยอาศัยกลไกชุมชนพื้นที่
3) New Business Models ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับบุคลากรในยุค
สังคมสูงอายุและดิจทิ ัล
4) การวิจัยเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับสังคม เช่น การ
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมและได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบตัวเงิน หรือการรับบริการด้านสุขภาพฟรี เป็น
ต้น
5) การส่ งเสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพของผู้ สู งอายุ (Up-skill/Re-skill) เพื่ อให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถ
ทางานได้ตามความรู้และความสามารถได้อย่างเหมาะสม
6) การวิจัยเกี่ยวกับการทากิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) โดยเฉพาะในกลุ่มคนกลุ่มที่ว่างงาน
หรือเด็กรุ่นใหม่ โดยการรวมกลุ่มกันดูแลผู้สูงอายุ เช่น การดาเนินธุรกิจที่ไม่แสวงหากาไร หรือไม่ต้องการกาไรมาก
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
หมายเหตุ : 1. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
2. กรณีแผนงานวิจั ยที่มีการสะท้อนความร่ว มมือ และมีการสนับสนุนจากหน่ว ยงานที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565
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เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่ วยเหลือ
การดารงชี วิต (Assisted living) สาหรับผู ้สูงอายุ

KR 2.8.1 จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการ
คลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.3 ร้ อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัต กรรมและนโยบายที่ถูกน าไปใช้ขยายผลต่ อ
ยอดจากโครงการต้นแบบ หรือโครงการขนาดเล็กอย่างครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่ วงวัยได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัย
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
KR 2.8.6 จ านวนนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยเหลื อ การด ารงชี วิ ต (Assisted lining) หรื อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (50 ชิ้น)
ผลผลิต
1) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้สูงอายุและคนพิการ
2) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ ดูแล คัดกรอง ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และลดอุบัติการณ์
การเกิดโรค
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการทางานของผู้สูงอายุและคนพิการ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม โดยผู้สู งอายุสามารถ
เข้าถึงนวัตกรรมได้
3) การพัฒนาระบบบริการเพื่ออานวยความสะดวกที่จาเป็น สาหรับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
หมายเหตุ : 1. โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมี
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถ
เข้าถึงได้ (ด้านราคาและคุณภาพ) และมีโอกาสขยายผลหรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
2. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
3. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
4. หากแผนงานวิจัยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนร่วมดาเนินการด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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เปลี่ยนเกษียณเป็ นพลัง

KR 2.8.1 จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ขยายผลต่อยอดจาก
โครงการต้นแบบ หรือโครงการขนาดเล็กอย่างครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย ให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
(ร้อยละ 60 เทีย บกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
KR 2.8.4 จานวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนส าหรับผู้สู งอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบ
บริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทางาน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้นที่
ทดลอง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม (10 ระบบ)
ผลผลิต
นวั ต กรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ ค นเกษี ย ณหรื อ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถเข้ า สู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะงานในโลกดิ จิ ต อลหรื อ ทั ก ษะงานเฉพาะที่ ยั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการ รวมทั้ ง สามารถถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นถัดไปได้
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อสร้างกลไกหรือรูปแบบแรงจูงใจให้คนเกษียณหรือผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
2) การวิจัยและพัฒนาระบบการทางาน การจ้างงาน รวมทั้งระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning
สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้หลังวัยเกษียณ
3) การวิจั ยเชิงระบบเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการประกอบอาชีพได้ตามทักษะของผู้ เกษียณ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและดูแลตนเองได้
4) การศึกษารูปแบบการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ
5) การศึกษาวิจัยและออกแบบหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่านประสบการณ์และทักษะ
เฉพาะทางของผู้เกษียณ
หมายเหตุ : 1. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
2. กรณี แผนงานวิจั ย ที่ มีการสะท้อนความร่ว มมือ และมีการสนับสนุ นจากหน่ว ยงานที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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สังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่

KR 2.8.1 จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ขยายผลต่อยอดจาก
โครงการต้นแบบ หรือโครงการขนาดเล็กอย่างครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย ให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
(ร้อยละ 60 เทีย บกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565))
KR 2.8.4 จานวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนส าหรับผู้สู งอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบ
บริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทางาน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้น ที่
ทดลอง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม (10 ระบบ)
ผลผลิต
นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงมาตรการและแนวนโยบายที่สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุภายใต้วิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งสังคม/ชุมชนมีความพรอมในการดูแลผู สูงอายุอยางมี
คุณภาพ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) New Business Models ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับบุคลากรสูงอายุใน
ยุคดิจิทัล
2) การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม
3) การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy Ageing and Active Ageing
เพื่อดารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดารงชีวิตอย่างอิสระในชุมชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หมายเหตุ : 1. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
2. กรณี แผนงานวิจั ย ที่มีการสะท้อนความร่ว มมือ และมีการสนับสนุนจากหน่ว ยงานที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และระบุผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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นวัตกรรม Smart Community
สาหรับผู ้สูงอายุและคนพิการ

KR 2.8.1 จานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกาลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการ
คลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น)
KR 2.8.3 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ขยายผลต่อยอดจาก
โครงการต้นแบบ หรือโครงการขนาดเล็กอย่างครอบคลุมทุกบริ บทของประเทศ สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย ให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
(ร้อยละ 60 เทีย บกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
KR 2.8.6 จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการดารงชีวิต (Assisted living) หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (50 ชิ้น)
ผลผลิต
เกิดนวัตกรรมชุมชน / Smart Community ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับ
ชุมชนผู้สูงอายุและคนพิการในอนาคต
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งด้านกายภาพ สุขภาพ และจิตภาพ
ที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุและคนพิการ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้กับคนทุกวัย
2) การวิจัยและพัฒนาเชิงระบบบริการเพื่อการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
3) การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ อย่างครบ
วงจร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้เร็ว ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
4) การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบ 5G Smart Community โดยการใช้เทคโนโลยี 5G ในการ
บริหารจัดการชุมชนสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
หมายเหตุ : 1. โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดย
มีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้สู งอายุและคนพิการ
สามารถเข้าถึงได้ (ด้านราคาและคุณภาพ) และมีโอกาสขยายผลหรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
2. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
3. แผนงานวิจัยที่จะดาเนินการควรอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level 3-5 ขึ้นไป
4. หากแผนงานวิจัยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมดาเนินการด้วย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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โปรแกรม 9a

่ น
แก้ไขปั ญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยังยื
่
ด้านสังคมและความมันคงทุ
กมิติ
เป้าหมาย (Objectives: O)
O2.9a พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายด้านสังคม พร้อมทั้ง
ยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น ความขัดแย้ง ความ
รุนแรง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ การแพทย์ สุขภาพและสาธารณสุข
และความมั่นคงทุกมิติ
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
KR 2.9a.2 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 - 2565)
KR 2.9a.3 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสังคมที่นาไปใช้
ขยายผลต่ อ ยอดจากโครงการต้ น แบบหรื อ โครงการขนาดเล็ ก ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น หรื อ
กลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 - 2565)
KR 2.9a.4 จานวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย (10 ชิ้น)
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การพัฒนาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม
เพื่อลดความเหลื่อมล้า

KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (100 ชิ้น)
KR 2.9a.4 จานวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (10 ชิ้น)
ผลผลิต
1) นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการจ้างงานในภาคการผลิต เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถลดความเหลื่อมล้าและยกระดับการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
3) นวัตกรรมทางสังคมที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรการในการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเพศทางเลือก
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงระบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากแบบมีส่วนร่วม
1.1 การลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โดยให้ความสาคัญกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรสมัยใหม่
รวมถึงแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานนอกระบบ
1.2 การลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
1.3 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิงพื้นที่ระดับอนุภาค เพื่อสร้างโอกาส
อย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่มเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืน
1.4 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการคุ้มครองแรงงานทุกช่วงวัยให้มี
ความเสมอภาคและเป็นธรรม
2) การวิ จั ย นวั ต กรรมระบบการคุ้ ม ครองทางสั ง คมเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งคน ทุ ก ช่ ว งวั ย
โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางของสังคม ลดการเลือกปฏิบัติและให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการใช้บริการของภาครัฐ
อย่างเสมอภาคและทัดเทียมกัน
2.1 การวิจัยพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมลา และ
สนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ รวมถึงการปลูกฝั งจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต (Integrity)
2.2 การวิจัยในการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดการใช้อานาจที่ไม่เป็นธรรม
และการเลือกปฏิบัติ
2.3 การวิจัยบทบาทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดความเหลื่ อมลาทาง
สังคมอย่างยั่งยืน
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สังคมพลวัต

KR 2.9a.4 จานวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (10 ชิ้น)
ผลผลิต
1) นวั ต กรรมทางสั ง คม/แนวทางพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายหลังสถานการณ์โควิด การฟื้นฟู
และกระตุ้น เศรษฐกิจ เช่น การสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็นในการทางาน (Reskill) และพัฒนาเพื่อยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
2) การดูแลสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย (Proactive Healthcare Platform)
3) การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น ด้านการคลัง ทรัพยากรทุนและแรงงาน เป็นต้น
4) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งของธุรกิจ ภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาความสมดุล การพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
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การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นวั ตกรรมทางกฎหมาย
นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมู ลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุ ติธ รรม เพื่ อแก้ ไ ขปั ญหาเร่ ง ด่ ว นของการอ านวยความ
ยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรม

KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
ผลผลิต
1) แนวทางของการลดข้อจากัดและความยุ่งยากของข้อกฎหมายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งในด้านของการแก้ไขผู้กระทาผิดรายเก่า การป้องกันผู้กระทาผิดรายใหม่ และการบาบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยไม่ให้
หวนกลับมากระทาผิดซ้า
2) เกิดการค้นพบนวัตกรรม การตรวจวิเคราะห์สารเสพติด รวมถึงกระบวนการจัดการและวิเคราะห์
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มมี าตรฐาน
3) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการพยากรณ์แนวโน้ม
ของการกระทาผิด โดยอาศัยฐานข้อมูลทางคดีและสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือสาคัญ
4) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม
และลดโอกาสการกระทาผิดซ้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อการป้องกัน
การกระทาผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่สอดคล้องกับสังคมในยุคดิจิทัล
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอานวย
ความยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรม
1) นวัตกรรมทางกฎหมาย
1.1 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีประเภทต่างๆ
1.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระทาผิดซ้า
1.3 แนวทางในการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
1.4 รูปแบบและมาตรฐานในการสอบสวนผู้ทาผิดที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เด็กและเยาวชน เพื่อความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
1.5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2) นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์
2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีต่างๆ
2.2 การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้าของเด็กและเยาวชน
2.3 การพัฒนานวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด เพื่อเฝ้าระวังการเสพยา
2.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบห้องสอบสวนเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมในประเทศไทย
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3) นวัตกรรมด้านฐานข้อมูล
3.1 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ ส าหรั บวิ เ คราะห์ อ าชญากรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การกระท า
ความผิด
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันการกระทาความผิด
3.3 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการกระทาความผิด
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่
แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมันคงของชี
วิต

4

โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปั ญหา
การกระทาผิดซ้ า

KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นาไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่ลดอุปสรรคในการ
เข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
2) แนวทางการเพิ่มผลสั มฤทธิ์และมาตรฐานของโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรขององค์กร
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องตามหลักสากล
3) กฎหมายที่มีการประเมินผลกระทบและไดรับการปรับปรุงแกไข ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนพันธกรณีและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
4) หน่ว ยงานมีร ะบบฐานข้อมูล และนวัตกรรมที่ช่ว ยบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่ว ยงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

ปัจจุบัน

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม
2) การวิจัยเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
3) การวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย และความสอดคลองของกฎหมายกับสภาพการณ์
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรมของกระบวนการยุติธรรม
5) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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่
แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมันคงของชี
วิต

5

ประเทศไทยในอนาคต

KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
ผลผลิต
ข้อเสนอ/แนวทาง/มาตรการจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม 5 มาตรการ/ข้อเสนอ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาภาพ (อนาคต) ของประเทศไทยในอนาคตในระยะเวลารวม 20 ปี โดยแบ่งช่วงการศึกษา
ออกเป็น 4 ระยะเวลา คือ 5, 10, 15 และ 20 ปี สาหรับประเด็นสาคัญ ได้แก่ ประชากรและโครงสร้างสังคม,
สังคม ชนบท ท้องถิ่น, การศึกษา, โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรม, เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรมและการบริการ, วัฒนธรรมและภาษาไทย (อัตลักษณ์
ความเป็ น ไทย), การเมื อง, บริ บ ทโลก ปั จจั ยคุ กคามและความมั่น คงของประเทศ โดยให้ คลอบคลุ มใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการศึกษาจากปัจจัยที่จะมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากบริบทโลกต่าง ๆ
โดยมี ภ าพอนาคตที่ ว างอยู บ นรู ป แบบพื้ น ฐานความเป็ น จริ ง ของข้ อ มู ล ปัจ จุ บั น ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
(Plausible and most-likely scenario)
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แผนงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead): การพัฒนาระบบ
บริการเพื่อการดูแลสุขภาวะด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร
KR 2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
KR 2.9a.2 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 - 2565)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้ด้านระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการใช้ประโยชน์
2) องค์ความรู้เรื่องมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3) องค์ความรู้เรื่องระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน
4) องค์ความรู้เรื่องระบบการป้องกันและเพิ่มความตระหนักสู่สาธารณะ (Public awareness) ใน
ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
5) โมเดลต้นแบบในการบริหารจัดการระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบ Smart system
ไปหน่วยบริการอื่น
6) ระบบการเฝ้าระวังและรองรับสถานการณ์อุบัติภัย โรคติดเชื้ออุบัติภัยอุบัติซ้า
7) นวัตกรรมเพื่อการดูแล ป้องกัน และรักษาโรค
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจร นาไปสู่การลด
อัตราการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราความพิการ (Disability) ของผู้ป่วยหลังการดูแลภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะแทรกซ้อน โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการใช้ประโยชน์
2) การวิจั ย และพัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานระบบบริ การการแพทย์ ฉุ กเฉิ น (Emergency care
service: ECS)
3) การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน
4) การวิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันและเพิ่มความตระหนักสู่สาธารณะ (Public awareness)
ในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
5) การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ครบ
วงจร
6) การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกัน และรักษาโรคแบบครบวงจร
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่
แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาความมันคงของเศรษฐกิ
จชุมชน
KR2.9a.1 จานวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม (100 ชิ้น)
KR2.9a.2 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ
2563 - 2565)
KR2.9a.3 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสังคมที่นาไปใช้
ขยายผลต่ อ ยอดจากโครงการต้ น แบบหรื อ โครงการขนาดเล็ ก ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น หรื อ
กลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 - 2565)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการยกระดับการพัฒนาความมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการยกระดับการ
พัฒนาความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ
3) องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่นาไปใช้ขยายผลต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ในวงกว้าง เพื่อการยกระดับการพัฒนาความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ
4) นักวิจัยเศรษฐกิจชุมชนทั้งผู้เป็นสมาชิกชุมชนและบุคคลจากภายนอกชุมชน ที่มีความสามารถ/
ทักษะในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ
5) ชุมชนเป้าหมายที่สามารถยกระดับการพัฒนาความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายอย่างเป็นระบบ
6) กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 ในชุมชนเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลง และ
มีความสามารถในการจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบาย รวมทั้งศักยภาพและกลไก
ของชุมชน/ท้องถิ่น สาหรับนาไปใช้ในทางปฏิบัติรวมทั้งขยายผลเพื่อการยกระดับการพัฒนาความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเสริมพลังชุมชน (community empowerment)
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของผู้มีรายได้น้อย รวมถึง การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และ
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
3) การวิจัยและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางการเงินให้กับประชากรที่มีรายได้น้อย เช่น ผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน นาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและ
หลักประกันในการลงทุน
4) การวิจัยและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับ
สู่ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชน
5) การวิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน
6) การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ทั้งในด้านความสามารถใน
การแข่งขัน และการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการใช้ที่ดิน แหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเหลือใช้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มมูลค่า เช่น การเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรแปรรูป เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น การท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ชุมชน
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แผนงานจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
KR 2.9a.3 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายด้านสังคมที่นาไปใช้
ขยายผลต่ อ ยอดจากโครงการต้ น แบบหรื อ โครงการขนาดเล็ ก ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น หรื อ
กลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการต้นแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563 - 2565)
ผลผลิต
องค์ความรู้จ ากผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ผ่านการจัดการความรู้และถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 50 องค์ความรู้
มีผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 10.000 คน
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์)

1) การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
1.1 ด้านการพัฒนาและจัดการพลังงานทดแทน ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะทางด้านพลังงานทดแทน ทั้งในระดับชุมชน ระดับพื้นที่
ระดับ ภูมิภ าค และระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุทางธรรมชาติและ
พลังงานทางเลือก การพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้า พลังงานชีวมวล ฯลฯ
1.2 ด้านการพัฒนาฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการ
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและ
นวั ต กรรม เพื่ อ การยกระดั บ มาตรฐานและกระบวนการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
สร้างโซ่คุณค่าและมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่สาคัญ เช่น สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป และธุรกิจ
บริ การให้มีมูลค่าสูง การพัฒ นาระบบโลจิส ติกส์ ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพั ฒ นาเมืองหลักและ
เมืองรองอย่างบูรณาการ เช่น การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง การใช้ยานยนต์สมัยใหม่ในระบบ
ขนส่งในเขตเมือง ระบบการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น
2) การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
2.1 ด้านระบบการป้องกันประเทศและความมั่นคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในสังคม
ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรม
ด้านความมั่นคง สถานการณ์วิกฤต ภาวะสงคราม และระบบความปลอดภัยในสังคม
2.2 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.2.1 การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในแต่ละ
ขั้นตอนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันจะนามาซึ่งวัฒนธรรมแห่งการ
เคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) และการป้องกันอาชญากรรมและลดการกระทาผิดซ้า
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565
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กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์)

2.2.2 การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมผ่านการจัดทากฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้กฎหมายผ่านเครื่องมือหรือตัวชี้วัด (Law Enforcement Indicators) ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการยกเลิกกฎหมาย หรือทบทวนกฎหมายที่ไม่มีความจาเป็น (Regulatory
Guillotine) เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของ
ประชาชน
3) การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
3.1 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหารและการตลาด ครอบคลุมการ
จัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของ
ผลผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตอาหารแห่งอนาคตให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ เพื่อนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์
3.2 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดการความรู้จากผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่นทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร สปา สินค้าบริการ การคิดสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยต่างๆ รวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ยุค New Normal การส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมดิจิตอล ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริมคุณภาพด้ านสุขภาพอนามัย การจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4) การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวทางพระราชดาริ
4.1 การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาการเกษตรกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครอบคลุมการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
หรือ พระบรมราโชบาย นาสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม กสิกรรม ปศุสัตว์ หรือ กิจการอื่นๆ
ที่ก่อให้เกิดชุมชนพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล ท้องถิ่น จังหวัด หรือ เครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองที่
เข้มแข็ง มีกลไกพัฒนาแบบครบวงจรต่อเนื่องและยั่งยืน
4.2 การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร ครอบคลุมการ
จัดการความรู้ การวิจั ย และนวั ตกรรมที่เชื่อมโยงหลั กการพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ รวมถึงพระบรม
ราโชบายที่นาสู่การใช้ประโยชน์ในงานสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
4.3 การส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเองด้วยการพัฒนาศักยภาพแหล่งนา ครอบคลุมการจัดการ
ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบาย
ที่
นาไปสู่การพึ่งตนเอง ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้า
หมุนเวียนชุมชนเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง รวมถึงการจัดการแหล่งน้าเพื่อการป้องกันอุทกภัย
หมายเหตุ : การจัดการความรู้การวิจัย มิใช่เป็นการวิจัยใหม่ หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic
research) หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีแนวทางหลักในการดาเนินงาน ดังนี้
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1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้ง 4 มิติการใช้ประโยชน์ ที่ให้การ
สนับสนุนเป็นการบริหาร/จัดการความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีชุดข้อมูลองค์
ความรู้ที่พร้อมขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่สาธารณชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทความต้องการของพื้นที่
ระดับต่างๆ
2. ข้ อเสนอกิ จกรรม ต้ องแสดงให้ เห็ น ถึ งวิ ธี การด าเนิ นกิ จกรรมที่ ชั ดเจน เป็ นขั้ นเป็ นตอน
มีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ที่ครบถ้วน นาสู่การสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่นาสู่การใช้ประโยชน์
ในมิตินั้ นๆ และกลุ่ มเป้ าหมายได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้การวิจัย ในการนาสู่ การพัฒนาประเทศด้วย
ฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ข้อเสนอกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ NGO ในการดาเนินงานจัดการความรู้และถ่ายทอดขยายผลในพื้นที่เป้าหมายใน
ลักษณะเครือข่าย (cluster) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม
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โปรแกรม 9b
ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน
เป้าหมาย (Objectives: O)
O2.9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้านเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 2.9b.1 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ ที่ถูกนาไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม (ร้อยละ 30 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี
คือ 2563-2565)
KR 2.9b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสั งคมและมนุษย์ที่นาไปใช้ ขยายผล
ต่อยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น
เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือสามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม
ให้กับประเทศ (ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการ
ต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565)
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แผนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์
KR 2.9b.1 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ ที่ถูกนาไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม (ร้อยละ 30 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี
คือ 2563-2565)
ผลผลิต
1) องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์ ที่ถูกนาไปใช้
ในทางปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
2) การพัฒนานักวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ส่งเสริมการวิจัยที่นาไปสู่การสร้างกลไกเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะ
สร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้การวิจัยในประเด็นดังกล่าวสามารถสร้างแนวทางในการสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของคนไทย เพื่อให้คนในชาติได้ตระหนักถึงความสามัคคี รักใคร่
กลมเกลียวกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างและส่งเสริมให้เกิดการนาคุณธรรมและจริยธรรม
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน รวมไปถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยด้านการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมในทุกแขนง เพื่อต่อยอดเข้าสู่ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภู มิปัญญาไทยมาใช้ใน
การพัฒ นาศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศบนฐานวัฒ นธรรม ด้วยการส่ งเสริมอุตสาหกรรมวัฒ นธรรม
สร้างสรรค์แบบครบวงจร
1) งานวิ จั ย ทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ เช่ น ศาสนา ปรั ช ญา ภาษาศาสตร์ ศิ ล ปะ อารยธรรม
ตรรกศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี
2) งานวิ จั ย ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ เช่ น มานุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา เศรษฐศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์
นิติศาสตร์
3) งานวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
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โปรแกรม 10a
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุ ตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชี วภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
เป้าหมาย (Objectives: O)
O3.10a ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG)
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุนเวียน และเศรษฐกิ จสี เขียว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
KR 3.10a.3 ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการลงทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) (ร้อยละ 15)
KR 3.10a.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อ มในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curves) ที่ร่วมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน.
(ร้อยละ 10)
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แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า
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ระบบโลจิสติกส์

KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขี ยว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
องค์ความรู้บนบริบทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่า ยโลจิ ส ติก ส์ สามารถเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพและยกระดับ มาตรฐานการบริ ห ารจั ดการ โลจิส ติก ส์ แ ละ
โซ่อุปทาน ได้อย่างยั่งยืน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบขนส่ ง เช่น การปรับ รูปแบบการขนส่ง (Mode shift) การขนส่ ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal) การลดปริมาณการเดินรถเที่ยวเปล่า (Empty backhauling) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการขนส่งและลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ เช่น
การจั ด การด้ า นการจราจรและการขนส่ ง (transportation demand management) การใช้ ย านยนต์
สมัยใหม่ในระบบขนส่งในเขตเมือง (urban transportation system) ระบบการจราจรอัจฉริยะ (intelligent
traffic system) เมืองอัจฉริยะ (Smart city) เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชากรให้มีความปลอดภัย
ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ มีระบบขนส่งที่สอดรับกับการดาเนินชีวิต ลดมลพิษจากการลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล
3) การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบโลจิส ติ ก ส์ ในคลั งสิ น ค้ าเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดปั ญหาการ
ขาดแคลนกาลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
4) การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ร ะบบรางและการจั ด การการขนส่ ง ทางราง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการขนส่งและลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
5) ระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (E-Logistics) อาทิเช่น การจัดการการขนส่ง
ทางรถ (Parking Management System) ระบบบริหารการขนส่ง (Phase Management System) ระบบ
บริ ห ารคลั งสิ น ค้า การรั บ สิ น ค้า การจั ด เก็บ การจ่า ยสิ น ค้า (Warehouse Management System) การ
บริการการจัดการ Logistics ในรูปแบบของ One stop service เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการขนส่ง
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พัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านการพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
วิจัยพัฒนาการออกแบบ กระบวนการผลิต ประกอบ การใช้เทคโนโลยีทันสมัย การกักเก็บพลังงาน
การพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันตามบริบทของโลกได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ และการคานึงถึงพลั งงานและสิ่งแวดล้อม
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) การออกแบบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องมือที่มีความซับซ้อน
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
- ด้า นซอฟต์ แ วร์ (software) หรื อ โปรแกรม หรื อ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส่ ง เสริ ม การท างานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- การผลิตสมัยใหม่ที่นาเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุง ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เช่น
การผลิต 4.0 การออกแบบกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
และความปลอดภัย อาทิเช่น การออกแบบ ผลิต และประกอบระบบกรองอากาศในยานยนต์ การติดตั้ง
เครื่องวัดความดันในยานยนต์ การพัฒนาระบบตรวจจับสัญญาณอันตราย เป็นต้น
3) การวิจัยและพัฒนาที่ ตอบสนองนโยบายพลังงานของประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
ระบบควบคุมการปล่อย CO2 ในรถยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้านพลังงาน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ เป็นต้น
4) การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบการทดสอบหรือการพัฒนาประสิทธิภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์
หรือต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การออกแบบโครงสร้างน้าหนักเบา
การออกแบบต้นแบบที่ผ่านมาตรฐานการชน การออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนเบรค การออกแบบและผลิต
เซ็นเซอร์
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P10a-3

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

3

พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขนั ้ สูงเพื่ออุ ตสาหกรรม

KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
การวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงกระบวนการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถช่วยให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงของประเทศ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตวัสดุที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
2) พัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัส ดุด้า นพลั งงานและพลั ง งานทดแทน เพื่อน าองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
3) พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี วั ส ดุ ตั้ ง ต้ น (วั ส ดุ ต้ น น้ า) ที่ มี ส มบั ติ เ หมาะสมต่ อ การน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และทดแทนหรือลดการนาเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น วัสดุตั้งต้นทาง
การแพทย์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และวัสดุเพื่อการเกษตร เป็นต้น เพื่อนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
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P10a-4

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

4

่
พัฒนาเทคโนโลยีความมันคง
และเทคโนโลยีอวกาศ

KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง (ที่เป็นการป้องกัน มิใช่การทาลายล้าง) และ
เทคโนโลยีอวกาศ ที่สามารถผลิตและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งานขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการนาเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เน้นในส่วนของงานวิจัยที่มาจากผู้ใช้งานจริงและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) ด้านความมั่นคง
งานวิจั ย ทางด้านความมั่น คงทางทหาร ตารวจ นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒ นานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่ สามารถใช้ในหน่วยงานความมั่นคงได้ ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยมีความต้องการมาจาก
หน่วยงานผู้ใช้จริง
2) ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
- งานวิจัยด้านการติดต่อสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ดาวเทียม ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอวกาศยุค
ใหม่ที่เน้นการใช้งานดาวเทียมวงโคจรต่าขนาดเล็ก เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยีอวกาศ
- งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบของดาวเทียม เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยี
อวกาศ
- งานวิจัยด้านวัสดุและเชื้อเพลิงสาหรับใช้บนอวกาศ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการนาเข้าวัสดุต่างๆ
เพื่อนามาใช้วิจัย รวมไปถึงเป็นรากฐานสาหรับท่าอวกาศยานในอนาคต
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P10a-5

แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด
บัญชี สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
KR 3.10a.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Non-BCG) (10 ชิ้น)
KR 3.10a.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
1) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยอันจะนาไปสู่การผลิตและจาหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์
2) ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทยที่มีต้นแบบอยู่แล้วให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ สู่การผลิตและจาหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้
2) การส่งเสริมและสนับ สนุนนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย รวมถึงผู้ ประกอบการไทยในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายระหว่างภาครัฐและเชิงพาณิชย์
3) การนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
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P10a-6

โปรแกรม 10b
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชี วภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
เป้าหมาย (Objectives: O)
O3.10b ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR 3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เขี ย ว (BCG) ถู กน าไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
KR 3.10b.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยในเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) (ร้อยละ 15)
KR 3.10b.4 ร้อ ยละที ่เ พิ ่ม ขึ ้น ของผู ้ป ระกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อ มในเศรษฐกิจ
ชีว ภาพ เศรษฐกิจ หมุน เวีย น และเศรษฐกิจ สีเ ขีย ว ( BCG) ที่ ร่ ว มลงทุ น พั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. (ร้อยละ 10)
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P10b-1

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

1

พัฒนาเทคโนโลยีวิจัย
ด้านอาหารแห่งอนาคต

KR 3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR 3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เ ขี ยว (BCG) ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
โครงการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบสนองต่อการยกระดับของอุตสาหกรรมอาหารแห่ ง
อนาคต โดยโจทย์วิจัยเป็นไปตามความต้องการของภาคเอกชน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด ลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และสุขภาวะที่ดีของประชากรในทุกช่วงวัย
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/
ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ต้ น แบบ หรื อ ขยายขนาดกระบวนการผลิ ต (Scale up) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ/
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรภาคการผลิต
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Health food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) ที่จาเป็นต้องมี
ผลการศึกษาในมนุษย์ (Clinical trial) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
3) พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
4) การพัฒ นาบรรจุ ภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) และฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้
(Edible film or packaging) สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
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พัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องสาอางและเวชสาอาง (Innovative house)

KR 3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR 3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เ ขี ยว (BCG) ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
กระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี และนวั ต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
เครื่องสาอางและเวชสาอาง จากภาคการเกษตรและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งในระดับพื้นที่
และในระดับประเทศ ที่สามารถต่อยอดนาไปใช้ประโยชน์และจัดจาหน่ายได้ สามารถเพิ่มกาไรหรือลดต้นทุน
ให้กับผู้ประกอบการได้
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องสาอางและเวชสาอาง เพื่อให้เกิดความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ/ศักยภาพของบุคลากรทั้งภาคการผลิตและการวิจัย
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั่วไปและอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) ที่ไม่จาเป็นต้องมี
ผลการศึกษาในมนุษย์รองรับ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ
และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนในทุกช่วงวัย
3) พัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางการเกษตร/ผลิตผลพลอยได้
(By-product) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสาอางและเวชสาอาง เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
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พัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านอุ ตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

KR 3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR 3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เ ขี ยว (BCG) ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การปรับปรุงผลิตภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจสิ่งแวดล้อม ที่รองรับการเกิดขึ้นของสถานการณ์
“ปรกติใหม่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การปรับปรุงมาตรฐานและระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรม
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
- การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Agriculture Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
- การจัดการฟาร์ม เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตผล
- การพัฒนาระบบการปลูกพืชในระดับโรงงานผลิต
- การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตผล
ในการปลูก
- การพัฒนาเทคโนโลยีการสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาวัสดุฐานชีวภาพ
สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืช การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง
ในการคัดกรองคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- วัสดุและบรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่สาหรับการยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
- การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2) การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพสัตว์เศรษฐกิจ
- การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์สาหรับการผลิตสัตว์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์
- การพัฒนาการจัดการ และระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต
- การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบใหม่สาหรับอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
- การพัฒนาส่วนผสม สารเสริม วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ
ความอยู่ดีมีสุขของสัตว์เศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับโรคของสัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาวัคซีนและกระบวนการ
ติดตามโรคในสัตว์
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พัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านเชื้ อเพลิงชี วภาพ
และเคมีชีวภาพ

KR3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เ ขี ยว (BCG) ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
การวิ จั ย พั ฒ นา เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรตามหลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ( Circular
economy) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิต ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst platform) และต่อยอดผลิตภัณฑ์ในประเทศสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต
สารโอลิโอเคมี (Oleochemical platform) ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
(Waste2Profit) ที่ครอบคลุมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงาน (Waste2Energy) การแปรรูปวัสดุเหลือใช้
เป็นวัสดุมูลค่าเพิ่ม (Waste2Material) การจัดการวัสดุเหลือใช้ขั้นสุดท้ายอย่างเหมาะสม (Waste2Land) และ
การกาหนดนโยบายเพื่อการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน (Waste2Policy) เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจและนาพาประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในอนาคต
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในปัจจุบันที่ใช้
วัตถุดิบเป็นชีวมวล
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่โดยใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล (Primary
products)
3) ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพในอนาคต
4) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ
(Secondary products)
5) พั ฒ นาเทคโนโลยี ฐ านด้ า นตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (Catalyst platform) การผลิ ต สารโอลิ โ อเคมี
(Oleochemical platform) และการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างบูรณาการ (Waste2Value platform)
ครอบคลุมขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก
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P10b-5

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

5

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ สุขภาพ
และสาธารณสุข

KR3.10b.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ (100 ชิ้น)
KR3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จสี เ ขี ยว (BCG) ถู กน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นพาณิ ช ย์ และ
อุตสาหกรรม
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)
ผลผลิต
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท้าทาย
ด้านสังคม พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในประเด็นด้านการแพทย์ สุขภาพ และสาธารณสุข
และความมั่นคงทุกมิติ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) ผลิตภัณฑ์ ระบบ บริการ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเป้าหมายเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางแพทย์ที่มีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพและช่วยให้ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ และสถานพยาบาล
3) ระบบหรือบริการทางแพทย์ที่ช่วยลดภาระและอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และสถานพยาบาล
4) เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรแพทย์
5) การพัฒนายา (Drug Development) และระบบเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน
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P10b-6

โปรแกรม 10c
วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์
ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าหมาย (Objectives: O)
O3.10c ใช้การวิจั ย และนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาและยกระดับวิทยาการคอมพิว เตอร์ วิทยาการ
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 3.10c.1 จ านวนนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (50 ชิ้น)
KR 3.10c.2 ร้ อยละของนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ด้ านวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ วิ ทยาการหุ่ นยนต์
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (AI) ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี และเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล ที่ พั ฒนาขึ้ น ถู กน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (ร้อยละ 20)
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P10c-1

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

1

พัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านดิจิทัล

KR 3.10c.1 จ านวนนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (50 ชิ้น)
KR 3.10c.2 ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัล เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล ที่พัฒ นาขึ้น ถูกนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (ร้อยละ 20)
ผลผลิต
การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างดิจิทัล (Digital Infrastructure) โดยการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างระบบแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดข้อมูล (Big Data) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง
ระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Ecosystem) ภายใต้ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business)
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) Edge Computing & AI Platform
2) Smart Tourism Platform
3) Smart Economy Platform
4) Smart Governance Platform
5) Smart Ecology Platform (Energy and Environment)
6) SME Digitalization & e-Commerce

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2565

P10c-2

แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขนั ้ ต้นเพื่อพัฒนาอุ ตสาหกรรมมุ่งเป้า

2

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีวิจัยด้านหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

KR 3.10c.1 จ านวนนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (50 ชิ้น)
KR 3.10c.2 ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัล เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล ที่พัฒ นาขึ้น ถูกนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (ร้อยละ 20)
ผลผลิต
อุตสาหกรรมและบริ การเทคโนโลยี ดิ จิ ตัล ข้อมู ล และปัญ ญาประดิษ ฐ์ มีการขยายตัว เพิ่ มขึ้น โดยยกระดั บ
ความสามารถของผู้ ผ ลิ ต ผู้ พั ฒ นา ผู้ อ อกแบบรวมถึ ง การสร้ า งระบบของไทยให้ เ กิ ด การลงทุ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มุ่งเน้นการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและการมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและโมดูลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial Robot)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) ในโรงงาน หุ่นยนต์ทางานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Robot) และ
ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต ยกเว้นนวัตกรรมอาหาร
2) การวิ จั ย และพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ ใ ห้ บ ริ ก ารและหุ่ น ยนต์ ท างานเฉพาะทาง เช่ น หุ่ น ยนต์ ใ น
กระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หุ่นยนต์บริ การในที่พัก สถานประกอบการและสถาน
พยาบาล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการเกษตรเพื่อช่วยในการปลูกพืชและเก็บเกี่ยว และหุ่นยนต์เพื่อ
การศึกษา เป็นต้น
3) การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ระบบ
แมชชี น วิ ชั่น (Machine vision system) ระบบแมชชี นเลิ ร์ นนิ่ ง (Machine Learning) ระบบการเรี ยนรู้
เชิงลึก (Deep Learning) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น
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P10c-3

โปรแกรม 16
ปฏิรูประบบการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เป้าหมาย (Objectives: O)
O16
พัฒนาระบบ อววน. เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อความต้องการของประเทศ ด้าน ววน.
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 16.1 จานวนมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมือง
นวัตกรรมในระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 มหาวิทยาลัย)
KR 16.2 จานวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. แบบบูรณาการที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในรูปแบบ Multi-year, Block
grant ที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ มีต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า (1 ระบบ)
KR 16.3 จานวนระบบติดตามประเมินผลการลงทุนด้าน ววน. ที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการลงทุน (1 ระบบ)
KR 16.4 จานวนระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อววน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (1 ระบบ)
KR 16.5 จานวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันกับเครือข่ายระดับโลก และตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. ได้อย่างมี
นัยสาคัญ (1 ระบบ)
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P16-1

แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ
เพื่อการวิจัยด้านสังคม (เชื่ อมไทย เชื่ อมโลก)
KR16.5 จานวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันกับเครือข่ายระดับโลก และตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. ได้อย่างมี
นัยสาคัญ (1 ระบบ)
ผลผลิต
1) ระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ
ของประเทศไทยกับประชาคมโลกที่เอื้อต่อความต้องการของประเทศด้วย ววน.
2) องค์ความรู้ และแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทยและสั งคมโลกรวมถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนก่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสาคัญ สาหรับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่สามารถตอบโจทย์
ตามยุทธศาสตร์ อววน. และสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
4) ระบบการติดตามและประเมินผล ทวนสอบกลับ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุกที่สนับสนุนการต่อยอดความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติ และมุ่ง
ตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ อววน. ในลักษณะการสร้างนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปขยายผล และใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยเน้นประเด็นสาคัญ Issue Based
1) BCG Model
2) Aging Society (สังคมสูงวัย)
3) Big Rock Projects (โครงการส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ)
4) Reduced Inequalities (การลดความเหลื่อมล้า)
5) PM2.5 (การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและฝุ่นพิษ)
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โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
KR16.5 จานวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันกับเครือข่ายระดับโลก และตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. ได้อย่างมี
นัยสาคัญ (1 ระบบ)
ผลผลิต
ระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน.
และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการกับต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ระบบ
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. และสอดรับกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เกิดการทางานร่วมกับเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สามารถแก้ไขปัญหา ต่อยอดและ
พัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถขยายผลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประเด็นมุ่งเน้น
1) การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้า
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น
2) การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรการกุศล โดย
ผลักดันการวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ
การเกษตรกรรม เป็นต้น
3) การวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สาคัญของโลก การรับและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความชานาญจากนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
4) การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยการวิ จั ย กั บ นานาชาติ โดยมุ่ ง เน้ นการพั ฒ นา
บุคลากรการวิจัย รวมถึงการสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จาเป็นและขาดแคลนของนักวิจัยไทย
5) การวิจั ย และนวัตกรรมที่ส ร้างเครือข่ายความร่ว มมือกับบุคคลหรือหน่ว ยงานต่างประเทศ
เพื่อให้ได้สหวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระบบการ
บริหารและจัดสรรทุน
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โปรแกรม 17

แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

เป้าหมาย (Objectives: O)
O2.17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ (Resilience)
ต่อการเกิดภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
ผลสัมฤทธิที์ ่สาคัญ (Key Results: KRs)
KR 17a.1 จานวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤติเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ มีความรู้ในการจัดการตนเอง (50 ชิ้น)
KR 17a.2 จานวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่
(10 ชิ้น/ ศูนย์ข้อมูล)
KR 17a.3 จานวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย
พิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วน (50 ชิ้น/ เรื่อง)
KR 17a.4 ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการ
จัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วนที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
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แผนงานวิจัยการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19
KR 17a.1 จานวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤติเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ มีความรู้ในการจัดการตนเอง (50 ชิ้น)
KR 17a.2 จานวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่
(10 ชิ้น/ ศูนย์ข้อมูล)
KR 17a.3 จานวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย
พิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วน (50 ชิ้น/ เรื่อง)
KR 17a.4 ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการ
จัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วนที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
ผลผลิต
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัย เพื่อรองรั บสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศไทย กรณีที่
สถานการณ์การระบาดได้ขยายตัวไปทั่วโลก (pandemic) รวมทั้ง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการ
เดินทางระหว่างประเทศ และในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
2) การวิจัย และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ที่ช่วยลดอัตราป่วยตายและระยะเวลาในการพักรักษาตัว
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3) การใช้ปั ญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเฝ้าระวัง วินิจฉัย
สอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
4) การพัฒนาชุดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ชุดตรวจวินิจฉัย และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับ
ปัญหาวิกฤต และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการรองรับการระบาดในอนาคต และ
รองรับปัญหาโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานใช้ประโยชน์ และถูก
นาไปใช้หลังเสร็จสิ้นโครงการ
5) การวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อนามาใช้ทางการแพทย์
6) การวิจั ยและพัฒ นาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ที่พร้อมดาเนินการทดลองใน
มนุษย์ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่สามารถนาไปปรับใช้ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนได้ในภาวะฉุกเฉิน
7) การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ค วามรู้เพื่อ พัฒ นานโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุ ข ในการ
แก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ
8) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19 และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและมาตรการ
ของรัฐต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
9) การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ ต่ อ แรงงานที่
เคลื่อนย้ายกลับสู่ท้องถิ่น และแรงงานที่ต้องหางานใหม่
10) การพัฒ นาความเข้มแข็งของกลไกการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้ง
โรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงพื้นที่ เช่น บทบาทของ อสม. อบต. และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
11) การวิจัยโครงสร้างทะเบียนแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับมาตรการเยียวยาแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ รวมถึงแรงงานต่างด้าวให้ทั่วถึง
12) การวิจัย ต้นแบบการบริห ารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น (National e-commerce
platform) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดการไหลออกของเงินตรงไปต่างประเทศ
13) การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสาหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับ
โรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ
14) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบริหารจัดการ COVID – 19 และรองรับ
โรคอุบัติการณ์ใหม่
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แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤติน้า
เป้าหมาย ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้า อุทกภัย และน้าไม่มีคุณภาพ
ลงร้อยละ 50
ผลผลิต
1) แนวทาง/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจากัดหรือลดผลกระทบจากภัยแล้ง
2) เทคโนโลยีในการเพิ่มน้าต้นทุน และการเติมน้าใต้ดิน
3) ต้นแบบกลไกในการสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ
4) ข้อมูลเพื่อสนับสนุน และพัฒนาการดาเนินงาน/มาตรการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5) แนวทางปฏิบัติหรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยแล้งเชิงพื้นที่
6) แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพน้าต้นทุน ภูมิอากาศ และพื้นที่
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) มาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ศักยภาพน้้า และภูมิอากาศ
ประเด็นมุ่งเน้น
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น มาตรการช่วยเหลือ และ
การชดเชย
- ถอดบทเรี ย นของเกษตรกรที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการปรั บ เปลี่ ย นน าไปสู่ ก ารปรั บ
กฎระเบียบ
2) การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง
ประเด็นมุ่งเน้น
- การศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ การคาดการณ์ เฝ้าระวัง เตือนภัยวิกฤตภัยแล้ง
ระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาวในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค เพื่อการจัดการภัยแล้ง(เทียบเคียง
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC)
- การพัฒ นาแหล่ งน้ าที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรน้าภูมิประเทศ เศรษฐกิจสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม (ด้านการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน)
- การปรับปรุงประสิทธิผลของกลุ่มผู้ใช้น้า (ด้านความต้องการน้า) บนฐานข้อมูลทรัพยากรน้า
ในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายอาสาสมัครและฐานข้อมูลเครือข่าย
- การพัฒนาพืชทนแล้งและพืช ที่ ใช้น้าน้อยและมีมูล ค่าสูง การศึกษาภาวะภัยแล้ งที่ส่งผล
กระทบต่อพืชสาคัญ
3) การเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง (Preparedness)
ประเด็นมุ่งเน้น
- การวิจัยการจัดหาน้าสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในการอุปโภค บริโภค
- การวิจัยเพื่อใช้การประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทดแทนระบบเยียวยา
- การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยแล้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
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กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
4) การจัดการหลังการเกิดภัยแล้ง
ประเด็นมุ่งเน้น
- การถอดบทเรียนจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการภัยแล้งเชิงพื้นที่ รวมทั้ง
บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ
- การจัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนฟื้นฟูหลังภัยแล้ง
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