


แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ

KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทาย
เร่งด่วนส าคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)

KR2.2 คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า 
และมีกลไกที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญ
ของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้
อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคม
สูงวัย

O2.9 สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม

KR2.7.1 อัตราการน าขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10
ต่อปี
KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจดั – ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อ
ปี และลดขยะอุตสาหกรรมรอ้ยละ 10 ต่อปี เทียบกับปีฐาน
KR2.7.3 ลดจ านวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกิดค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) ในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง (เช่น กทม. เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและ
นวัตกรรม
KR2.7.4 ผลิตภาพภาคเกษตรเพิ่ม ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และโอกาสทางการตลาด
KR2.7.5 ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ในปี 2030 เทียบกับกรณี
ปกติ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้ม
การใช้พลังงานลง ร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบกับปี 2553

KR2.8.1 ร้อยละ 80 ของประชากรท่ีมีอายเุกิน 60 ปี มีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ และลด
อุบัติการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ และ
พาร์กินสัน
KR2.8.2 มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงวัยเพื่อดึงศักยภาพและเสริมพลัง และการ
จัดการความรู้เชิงระบบเพือ่พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบบริการสุขภาพ 
(การบริการสังคม การประกันสังคม การหาเงินเล้ียงชีพในระยะสูงวัย การช่วยเหลือทางสังคม และ
การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่
KR2.8.3 เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวติ (Assisted living) ส าหรับผู้
สูงวัยและคนพิการให้สามารถด ารงชีวติอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จ านวนอย่างน้อย 15
เร่ือง/ปี ครอบคลุมผู้สูงวัยและคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
KR2.8.4 เกิดนวัตกรรมหรือโครงการทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชวีิตร่วมกันใน
สังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (social cohesion) และผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวติใน
สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
KR2.8.5 เกิดนวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เปน็มิตรต่อผู้สูงอายุ 
คนพิการ และประชากรทุกชว่งวยั

KR2.91 สร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
KR2.9.2 ความรู้สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ถูกน าไปใช้ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม
KR2.9.3 จ านวนงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่สรา้งและปฏิบัติการร่วมกับสังคม และ
เผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• Zero-waste
• PM2.5 และการจัดการมลพิษ
• Smart Farming

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการไทยอารี (Thai Ageing Research Innovation Platform)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด
• แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกดา้นความ

ปลอดภัยทางถนน

P.7 โจทย์ท้าท้ายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร P.8 สังคมสูงวัย P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง



โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าท้ายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงาน Zero-waste

- เพิ่มอัตราการน าขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 ต่อปี ด้วยความรู้ 
การวิจัยและนวัตกรรม

- ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจัด
- ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี เทียบกับปี

ฐาน (ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ)

- ร่างกฎหมายระดับประเทศว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวยีน
- ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ส่งเสริมการลดขยะและคัดแยกขยะทีต่้นทาง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิน่ที่ส่งเสริมการลดขยะและคัด

แยกขยะที่ต้นทาง
- นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นชว่ยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งที่ส่ง

ก าจัดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน

- สถาบันอุดมศึกษา
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรุงเทพมหานคร

แผนงาน PM2.5 แลการจัดการมลพิษ

ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เทียบกับปีฐาน - เทคโนโลยีแลนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษ และบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ

- แผนการจัดการพื้นที่ที่ประสบปัญหามลพิษของประเทศ เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร

- สถาบันอุดมศึกษา
- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรุงเทพมหานคร

แผนงาน Smart Farming

- มีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ตลอด Value chain สามารถสรรสร้างคุณค่าเช่ือมโยงการผลิต และการตลาดเพื่อให้
ขายผลผลิตได้และมีก าไร

- ต้นทุนการผลิตที่คุ้มค้า และลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 15

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
- ลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร

- สถาบันอุดมศึกษา
- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมปศุสัตว์

แผนงานการบริหารจัดการน้ า

- มีระบบพยากรณ์และเตอืนภัยที่มปีระสิทธภิาพ เพื่อลดการสูญเสีย
- ลดปริมาณการใช้น้ าภาคเกษตร อุตสาหกรรม ครัวเรือน ลงร้อยละ 15
- มีการบริหารจัดการน้ าและใชน้้ าอย่างมีประสิทธภิาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ าของระบบชลประทานให้มีประสิทธภิาพขึน้รอ้ยละ 70 (จากปัจจุบัน

ประมาณร้อยละ 50 – 60)

- มาตรการ/แผนงานในการบริหารจดัการน้ าอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิม่ประสิทธภิาพในการพยากรณ์และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- กลไกและเครือขา่ยองค์กรและชมุชนในพืน้ทีใ่นการบรหิารจัดการน้ า
- เกิดองค์ความรู้ในการบริหารจดัการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ

- สถาบันอุดมศึกษา
- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กรมชลประทาน
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต



โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการไทยอารี (Thai Ageing Research Innovation Platform)

- ประชากรผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) คือสุขภาวะดี มี
หลักประกันที่มั่นคง สามารถท างานเชิงเศรษฐกิจและร่วมเปน็พลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทย

- ประชากรก่อนวัยสูงอายุเพียบพร้อมไปด้วยทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 
พร้อมทั้งมีทักษะชีวิต มีการเตรียมการในทุกมิติก่อนวัยสูงอายุ พร้อมที่จะ
เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการท างานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วง
ชีวิต

- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม ในบริบทของ
สังคมสูงวัย (Silver Economy/Longevity Economy) ด้วยการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านบริการทางการแพทย์เพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สู่ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ

- มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนนิงานและการ
พัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวยั ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศและ
บริบทของชุมชน

- มีระบบรองรับสังคมสูงวัยแบบองค์รวม (มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ทั้งในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่

- มีการเชื่อมโยงและแปลงนโยบายและแผนรองรับสังคมสูงวัยจาก
ระดับชาติ สู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างเปน็รูปธรรม

- มีการก าหนดนโยบาย แผน และระบบการด าเนินงานรองรับสงัคมสูงวัย
โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน

- มีชุมชนน่าอยู่ส าหรับคนทุกวัย (Smart, Inclusive, and Sustainable 
Community)

- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยในตลาดโลก ในบริบทของ 
(Start-up, Innovation in Thailand ร่วมกับ CUE, UTC, SID)

- คนไทยและสังคมไทยเกิดความตระหนกัและเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
- ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐและครอบครัว อันเนื่องมาจากการสูงอายุ

- สถาบันอุดมศึกษา
- หน่วยงานภาครัฐ (อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ กรม

กิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สภากาชาดไทย ส านักงาน
กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง)

- เครือข่ายภาคเอกชน
- เครือข่ายระดับนานาชาติ (อาทิ HelpAge International, UNFPA, 

UNESCAP, UNDP, World Bank)



โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด

ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นธรรมในสังคมตามแนวคิดเร่ืองสันติประชา
ธรรม ตามแนวคิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อันน าประเทศไทยไปสู่สังคมเปิดในที่สุด โดยมี
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ด้านการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจ
- ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
- ด้านความเหลื่อมล้ า
- ด้านเศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบายสาธารณะ
- ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านการเมืองการปกครอง
- ด้านสังคม
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านการเรียนรู้และการศึกษา

- องค์ความรู้และข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในฐานะพลเมืองของสังคมที่มี
คุณภาพ

- เวทีสาธารณะเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ
และประชาชนทั่วไป

- สื่อความรู้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง

- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานนโยบายสาธารณะที่

เก่ียวข้อง
- หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
- องค์กรภาคประชาสังคม
- องค์การภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือจัดท าข้อเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนรวมทั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 
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- วิจัยเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทั้งด้านปัจจัยมนุษย์ ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
เชิงลึก ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน และเกิดการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

- เกิดงานวิจัยเชิงระบบที่ประเมินถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ระยะสั้น
- เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจยัและนวตักรรมของอุบตัิเหตุทางถนนในระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อจัดท าข้อเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจยัและนวตักรรม

- เกิดการวิจัยเชิงประเด็นที่เกีย่วข้องกับอบุัติเหตุทั้งด้านปัจจยัมนษุย ์ยานพาหนะและ
สิ่งแวดล้อม มีการเก็บสถิติและข้อมูลอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ ซ่ึงรวมถึงระบบการสอบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึก ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

- เกิดการพัฒนาพี่เล้ียงเพื่อหนุนเสริมการด าเนนิงานในระดับพื้นที่
- จ านวนโครงการวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุบตัิเหตุอย่างเป็นระบบ โดยเป็นโครงการวิจัยที่มาจาก

หลากหลายระดับ ตั้งแต่นักวิชาการ หน่วยงานและชมุชนท้องถิ่น
- เกิดเวทีบูรณาการกลไกและกระบวนการการท างานในหลากหลายรูปแบบในการลดอุบัติเหตุ

บนถนน

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงสาธารณสุข
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรอนามัยโลก
- องค์กรภาคประชาสังคม
- องค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม


