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กรอบการวิจัยส าหรบัใชป้ระกอบภาคปฏบิตั ิ
 

เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากองค์กรการวิจัยภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
กรอบการวิจัย 
 

๑. การวิจัยด้านความม่ันคง 
 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมิติพื้นท่ี มีความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สามารถ
พึ่งพาตนเองในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ท่ีจ าเป็น และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน แผนการ
เตรียมความพร้อมของชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
ประเด็นการวิจัย  

๑) การพัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อการพึ่งพาตนเองและนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัย

คุกคามต่างๆ  
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่างๆ  
๔) การพัฒนานวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ  

 

๒. การวิจัยด้านการเกษตร 
 

เพื่อให้ประเทศไทยประเทศเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ส าหรับพืช-สัตว์เศรษฐกิจ ท่ีเน้นผลิต
ภาพ และคุณภาพระดับสากล มีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานการผลิตท่ีเข้มแข็ง สามารถยกระดับการท าการเกษตรเพื่อ
เป็นสินค้าเกษตร ไปสู่การผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงในอนาคต รวมท้ังเกษตรกรรายย่อยสามารถ
ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ด้วยการท าอาชีพเกษตรแบบยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการวิจัย  

๑) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการธุรกิจ สาหรับเกษตรรายย่อย แบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

๒) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการเกษตร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่  
๓) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ ส าหรับพืชและสัตว์ เศรษฐกิจ  
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๓. การวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
 

เพื่อให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ท้ังอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการมีผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีมีนวัตกรรม มีมาตรฐานการผลิต มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และความเช่ือมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่ รวมท้ัง
เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม่ท่ีเป็นเป้าหมายประเทศท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน  เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ 
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนระบบการผลิตและระบบบริการ 
และให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีนวัตกรรมใหม่ของโลก  
ประเด็นการวิจัย  

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมศักยภาพ  

๒) การพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี ขีดความสามารถในการท านวัตกรรมสินค้า และรูปแบบธุรกิจ ของ
ผู้ประกอบการ SME  
 

๔. การวิจัยด้านสังคม 
  

เพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องมือในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวมท้ังมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจด้านการจัดการ การบริการทางสังคมของรัฐ ของท้องถิ่น อัน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ด้วยวิถีการด ารงชีวิตท้ังเชิงสังคม และเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
ประเด็นการวิจัย  

๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่ายของคนทุกช่วง
วัย รวมถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเชิงสังคมและเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม ระดับท้องถิ่น  
๓) การศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ท้ังเรื่อง คน วัฒนธรรม กฎหมาย 

การเมือง การปกครอง เพื่อนาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจของภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
 

๕. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านฐานความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อการรักษาและจัดการความเจ็บป่วยต่างๆ  เสริมสร้างสุขภาวะ ลดอัตราการเจ็บป่วย และภาระในการ
รักษาพยาบาล โรคท่ีส าคัญของคนไทย มีบริการทางการแพทย์ทางเลือกท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการดารงชีพ สาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ อย่างท่ัวถึง มีระบบ
สาธารณสุขไทย เช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ ของรัฐ ท่ีมีความครบถ้วน ถูกต้อง ในการให้บริการทางการแพทย์ 
ระบบประกันสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย 
บริการแพทย์ทางเลือก ฐานข้อมูล และปัจจัยเอื้ออานวยต่อการดารงชีพของผู้สูงอายุ ทาให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค  
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ประเด็นการวิจัย  
๑) การพัฒนายา เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

อาหารทางการแพทย์ท่ีอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแล และ การดารงชีพ ของ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้

พิการ  
๓) การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ของรัฐ เข้ากับระบบสาธารณสุขไทย เพื่อบริการทาง

การแพทย์ ระบบประกันสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงสาธารณสุขชุมชน  
๔) การพัฒนาด้าน Frontier Research เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวหน้า  

 

๖. การวิจัยด้านพลังงาน 
 

เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ และ เทคโนโลยี ในการผลิตพลังงานทดแทน ท้ังแบบหมุนเวียน 
และไม่หมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมาย มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ทุกรูปแบบ อย่างคุ้มค่า และภาคการผลิตไทย มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตท่ีใช้คาร์บอนต่ า และลดการใช้
พลังงาน  
ประเด็นการวิจัย  

๑) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ได้แก่ การพัฒนาพลังงานทดแทน (ชีวมวล ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล 
แก๊สชีวภาพ) การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ การส ารวจแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน  

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งกักเก็บพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน ของเครื่องท าความ
เย็นและเครื่องปรับอากาศ  

๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การน าของเสีย
กลับมาใช้เป็นพลังงาน  

๔) การพัฒนาข้อมูลพลังงาน ต้ังแต่ต้นน้ า จนถึงปลายน้ าโดยใช้วิทยาการขั้นสูง  
 

๗. การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางความรู้และเทคโนโลยี ในการรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการบริหารจัดการน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งได้ด้วยตัวเอง มีเทคโนโลยีท่ีจะ
ช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติได้ตามเป้าหมาย และภาคการผลิตไทยมีเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดปัญหากีดกันทางการค้า รวมท้ังมีเทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมของเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ า และเมืองยั่งยืน  
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ประเด็นการวิจัย  
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีในการประเมิน/บ าบัด/ฟื้นฟู/จัดการ ของเสียและคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีเหมาะสม

กับภาคการผลิตในประเทศ ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเหมาะสม  
๓) การพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาภาระด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เช่น การวิจัยเพื่อแบ่ง

รับภาระการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือของเสียอันตรายท่ีสร้างมลภาวะ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาภาระความรับผิดชอบ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  

๔) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างบูรณาการ เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------------ 


