กรอบการวิจัยสาหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติ
เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากองค์กรการวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และให้สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กรอบการวิจัย
๑. การวิจัยด้านความมั่นคง
เพื่อให้ป ระเทศไทยสามารถป้ องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมิติพื้นที่ มีความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สามารถพึ่งพาตนเองในการ
ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ที่จาเป็น และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน แผนการเตรียมความพร้อมของชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
ประเด็นการวิจัย
๑) การพัฒนายุทโธปกรณ์ที่จาเป็น เพื่อการพึ่งพาตนเองและนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆ
๓) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่างๆ
๔) การพัฒนานวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ
๒. การวิจัยด้านการเกษตร
เพื่อให้ประเทศไทยประเทศเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่การเกษตรสมัยใหม่สาหรับพืช-สัตว์เศรษฐกิจ ที่เน้นผลิตภาพ และ
คุณภาพระดับสากล มีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับการทาการเกษตรเพื่อเป็นสินค้าเกษตร ไปสู่
การผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอนาคต รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยสามารถยกระดับรายได้และความเป็นอยู่
ด้วยการทาอาชีพเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการวิจัย
๑) การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการธุรกิจ สาหรับเกษตรรายย่อย แบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการเกษตร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่
๓) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ สาหรับพืชและสัตว์ เศรษฐกิจ
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๓. การวิจัยด้านอุตสาหกรรม
เพื่อให้ คลั ส เตอร์ อุ ตสาหกรรม ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิ ตและอุ ตสาหกรรมบริ การมีผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ มี
นวัตกรรม มีมาตรฐานการผลิต มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความเชื่อมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งเกิดคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่เป็นเป้าหมายประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต การทดสอบ ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนระบบการผลิตและระบบบริการ และให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมใหม่ของโลก
ประเด็นการวิจัย
๑) การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ มีม าตรฐานระดั บสากล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขั นให้ กั บ
อุตสาหกรรมศักยภาพ
๒) การพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี ขีดความสามารถในการทานวัตกรรมสินค้า และรูปแบบธุรกิจ ของผู้ประกอบการ SME
๔. การวิจัยด้านสังคม
เพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียม รวมทั้งมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจด้านการจัดการ การบริการทางสังคมของรัฐ ของท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนอยู่ดี มีสุข ด้วยวิถีการดารงชีวิตทั้งเชิงสังคม และเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ประเด็นการวิจัย
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่ายของคนทุกช่วงวัย รวมถึง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม ระดับท้องถิ่น
๓) การศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ทั้งเรื่อง คน วัฒนธรรม กฏหมาย การเมือง การ
ปกครอง เพื่อนาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจของภาครัฐ และภาคธุรกิจ
๕. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านฐานความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการ
รักษาและจัดการความเจ็บป่วยต่างๆ เสริมสร้างสุขภาวะ ลดอัตราการเจ็บป่วย และภาระในการรักษาพยาบาล โรคที่สาคัญของ
คนไทย มีบริการทางการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย และมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อ
การดารงชีพ สาหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ อย่างทั่วถึง มีระบบสาธารณสุขไทย เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ
ของรัฐ ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ในการให้บริการทางการแพทย์ ระบบประกันสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วย บริการแพทย์ทางเลือก ฐานข้อมูล และปัจจัยเอื้ออานวยต่อการดารงชีพ
ของผู้สูงอายุ ทาให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค
ประเด็นการวิจัย
๑) การพัฒนายา เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร
ทางการแพทย์ที่อาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแล และ การดารงชีพ ของ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
๓) การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ของรัฐ เข้ากับระบบสาธารณสุขไทย เพื่อบริการทางการแพทย์
ระบบประกันสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมถึงสาธารณสุขชุมชน
๔) การพัฒนาด้าน Frontier Research เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวหน้า
2

๖. การวิจัยด้านพลังงาน
เพื่อให้ป ระเทศไทยมีขีดความสามารถ และ เทคโนโลยี ในการผลิตพลั งงานทดแทน ทั้งแบบหมุนเวียน และไม่
หมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมาย มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทุกรูปแบบ อย่าง
คุ้มค่า และภาคการผลิตไทย มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม การผลิตที่ใช้คาร์บอนต่า และลดการใช้พลังงาน
ประเด็นการวิจัย
๑) การสร้ างความมั่น คงทางพลังงาน ได้แก่ การพัฒนาพลังงานทดแทน (ชีว มวล ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล แก๊ส
ชีวภาพ) การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ การสารวจแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งกักเก็บพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน ของเครื่องทาความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ
๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การนาของเสียกลับมาใช้เป็น
พลังงาน
๔) การพัฒนาข้อมูลพลังงาน ตั้งแต่ต้นน้า จนถึงปลายน้าโดยใช้วิทยาการขั้นสูง
๗. การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประเทศไทยมีขีด ความสามารถทางความรู้และเทคโนโลยี ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีการบริ หารจั ดการน้ าที่มีป ระสิ ทธิภาพ ลดปัญหาน้าท่ว มและภัยแล้งได้ด้วยตัว เอง มีเทคโนโลยีที่จะช่วยฟื้นฟู
อนุรักษ์ ป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติได้ตามเป้าหมาย และภาคการผลิตไทยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหากีดกันทางการค้า รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่า และเมืองยั่งยืน
ประเด็นการวิจัย
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีในการประเมิน /บาบัด/ฟื้นฟู/จัดการ ของเสียและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับภาคการ
ผลิตในประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๒) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสม
๓) การพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาภาระด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเพื่อแบ่งรับภาระการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ของเสี ย อั น ตรายที่ ส ร้ า งมลภาวะ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาภาระความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
๔) การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ใน
การเฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
------------------------------------------------
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