
 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

ประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อตอบโจทย์แผนงำนส ำคัญของ วช. 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

จากการที่ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
วัตถุ ด้านจิตใจ ค่านิยมและความประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เกิดปัญหาส าคัญ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของพ้ืนดิน แหล่งน้ าและอากาศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอย ควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลเสียที่
จะเกิดขึ้น โดยใช้แนวคิดส าหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียน
ทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง รวมทั้งยังได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่าง PM 2.5 ซ่ึงสามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพได้หลายโรค นอกจากนี้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเป็นประเด็นที่
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  โดยปัญหาส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น คือ การขาดแคลนน้ า การเกิดน้ าท่วมไหล
บ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้ าเสีย  

นอกจากนี้จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาหลักของประเทศที่สมควรได้รับการแก้ไขใน
ส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคต โดยมองภาพในลักษณะที่ครบวงจร และครอบคลุมในทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในศตวรรษที่ 21 ประชากรผู้สูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
ซึ่งแปรผกผันกับประชากรในวัยแรงงานที่ลดลง และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ส่งผลถึงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ช้าลงรวมถึงระบบบริการสาธารณะเพ่ือผู้สูงวัยยังมีไม่พียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน จึง
ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ควรแก้ไขระบบ
สุขภาพไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากรอบด้าน เพ่ือให้ระบบบริการมีคุณภาพมากขึ้น 
รวมถึงพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่เกิดแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงวัย สตรี เพศทางเลือก 
เพ่ือความเสมอภาคและความยุติธรรม ซึ่งคนทุกช่วงวัยควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณค่า และสามารถจัดการ ปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญทางสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม 
ด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาเพ่ือตอบโจทยท้าทายของ ซึ่งส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม
แก่ นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  ได้มอบหมายให้เป็น “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program 
Management Unit  : PMU) ที่รับผิดชอบ แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทาย
ของสังคม โดยมีแผนงานส าคัญ ได้แก่ 1) Zero Waste Thailand 2) PM 2.5 3)การบริหารจัดการน้ า  4) 
Thailand Ageing Society 5) Open Society Social Change และ 6) ความปลอดภัยทางถนน จึ ง ได้
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูลโครงการที่ตอบโจทย์แผนงานส าคัญของ วช. 
 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ได้แก่ 

Zero Waste Thailand,  PM 2.5, กา รบริ ห า ร จั ด ก า รน้ า , Thailand Ageing Society,  Open 
Society Social Change และความปลอดภัยทางถนน 

2) เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาตามแผนงานส าคัญของประเทศให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 วช.จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานส าคัญของประเทศ ภายใต้กรอบการวิจัยที่ก าหนด  
โดยเน้นการวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โดย วช. ได้ก าหนดกรอบการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  

 
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร 

 
FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ) 
 
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดขยะ ให้เกิดต้นแบบการจัดการขยะ

อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ  
2.  เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรม และขยะ

จากภาคการเกษตรทั้งในระดับพื้นท่ีและในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและท างานร่วมกับ
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจัดการขยะในพ้ืนที่  

3.  เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องเพ่ือเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างเครือข่ายอัจฉริยะสู่ต้นแบบการ
จัดการของเสียอย่างบูรณาการ  

4.  เพื่อพัฒนานโยบายและเครื่องมือการจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะทุก
ประเภทบนบกและในทะเลให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้ำหมำย  

การลดขยะบนบกและขยะทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการลดขยะ  

 

1. การสร้างนวัตกรรมทางสังคมเกี่ยวกับการลดขยะในพ้ืนที่/จังหวัดเป้าหมาย 
2. การสร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดขยะในพ้ืนที่/จังหวัดเป้าหมาย 
3.  เทคโนโลยีการลดขยะจากแหล่งก าเนิด และเทคโนโลยีการกั้นขยะตั้งแต่ต้น

ทาง 
4. ต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะจากพ้ืนที่บนบกลงสู่แหล่งน้ า  
5. ต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกประเภทต่าง ๆ  

2. การขับเคลื่อนขยาย
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
แ ก้ ปั ญ ห า ข ย ะ ใ น
พ้ืนที ่ 

1. รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาขยะในพ้ืนที่  

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการลดและจัดการขยะในพ้ืนที่น าร่อง 
3. กลไกการแก้ปัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรมและขยะจาก

ภาคการเกษตรทั้งในระดับพื้นท่ีและในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
ต่อเนื่องเพ่ือเติมเต็ม
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หมุนเวียน 

1. แพลตฟอร์มธุรกิจต่อเนื่องเพ่ือเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
2. การสร้างเครือข่ายอัจฉริยะสู่ต้นแบบการจัดการของเสียอย่างบูรณาการ 

 

4. น โ ย บ า ย แ ล ะ
เครื่องมือการจัดการ
ขยะ 

1. การพัฒนานโยบายและเครื่องมือการจัดการขยะในระดับชุมชนพ้ืนทีและ
ระดับประเทศ  

2. นโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความเข้าใจ ตระหนัก
รู้  มี จิ ต ส า นึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือแหล่งก าเนิดของเสียได้ในการจัดการทรัพยากร
ในพ้ืนที ่

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือสร้างจิคส านึกต่อการจัดการขยะ 

3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FS 8: PM 2.5 
 
วัตถุประสงค์  

สนับสนุนการจัดการปัญหา PM2.5 เพ่ือ Quality, Information and Communication ในประเทศ
ไทยอย่างบูรณาการ โดยใช้ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม  

 
เป้ำหมำย  

การลด PM2.5 ของประเทศอย่างบูรณาการ 
 

เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. เ ทค โน โ ลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการ
ป้องกัน PM 2.5  

1. ต้นแบบเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพ 
2. การใช้เทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาด 
3. ต้นแบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ PM 2.5 
4. อุปกรณ์ในการลดและการตรวจวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

2. การลดปริมาณ 
PM 2.5 จาก
แหล่งก าเนิด  

1. แนวทางเพ่ือลดการการเผาในที่โล่ง ทั้งจากการเผาในพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพ่ือป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารในภาคเหนือตอนบนของ
ไทยและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมไปถึงหมอกควันพิษข้ามพรมแดน 

2. การลดปัญหาจากสาเหตุการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทั้งดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ที่
เกิดข้ึนจากคมนาคมขนส่ง  

3. การลดการปล่อย PM2.5 จากอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากสารเคมีและอุตสาหกรรม 

4. วิธีการลดการรวมตัวของก๊าซอ่ืนๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งมีสารปรอท (Hg), 
แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
(PAHs) ที่เป็นสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ 

5. แนวทาง รูปแบบ และกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน  

3. การเฝ้าระวังและ
ติดตาม และเตือน
ภัย สถานการณ ์
PM 2.5  
 

1. ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจปริมาณฝุ่นและก๊าซที่ผลิตจากโรงงานที่เกินมาตรฐาน 
2. ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ” (Air Quality Information 

Center) ของประเทศไทย 

 
 
 
 
 



FS 9: Water security (กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงดำ้นน  ำ) 
 
วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของระดับปริมาณความต้องการและพฤติกรรมการใช้น้ าในภาคส่วน

ต่าง ๆ รวมถึงปริมาณน้ าต้นทุนทั้งที่อยู่ในระบบบัญชีน้ าและที่ยังไม่อยู่ในระบบบัญชีน้ า ให้มีความละเอียด
แม่นย าเพ่ือสนับสนุนการวางแผน และเป้าหมายการสร้างความม่ันคงทางน้ าในระยะยาว  

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถวัดและติดตาม (near real-time) การใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า ทั้งในด้านบริหารจัดการความต้องการและระบบการ
แจกจา่ยน้ าเพ่ือลดความสูญเสีย และจัดการจัดเหมาะสมกับมูลค่าของน้ าในทุกภาคส่วน  

3. พัฒนาระบบพยากรณ์ล่วงหน้าที่มีความแม่นย าในระดับพ้ืนที่ และพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการ
เพ่ิมศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติด้านน้ าให้เกิดขึน้แบบมีส่วนจะ
ช่วยบรรเทาระดับผลกระทบและความเสียหายได้อย่างมีนัยส าคัญ  

4. พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการที่ช่วยเพ่ิมความม่ันคงของในมิติคุณภาพน้ าและ
สุขอนามัยและสาธารณูปโภคในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเมืองและภาคบริการ ระบบนิเวศน์ เป็นต้น 

 
เป้ำหมำย 

สังคมมีความม่ันคงด้านน้ าและความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ าสูงขึ้น 
 

เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลในระดับ
พ้ืนที่   

1. ศึกษาการจัดท าข้อมูลต้นทุนน้ าและแผนการจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าย่อย โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2. วิจัยเพื่อจัดท าแผนผังน้ า น้ าเข้า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ทางน้ า และสุขาภิบาลชุมชน 
3. การจัดท าพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการเติมน้ าลงดินหรือใต้ดิน ทั้งใน

ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ า   

1. ศึกษาการจัดท าสมดุลน้ า (Water Balance) ในระดับจังหวัด ภูมิภาค พ้ืนที่ลุ่ม
น้ า และประเทศ 

2. การเพ่ิมศักยภาพวิธีการส่งน้ าในคลองส่งน้ าโดยระบบควบคุมระยะไกลระดับ
ท้องถิ่น (Telemetering System) 

3. การรักษาคุณภาพน้ า
และการใช้ทรัพยากร
น้ าอย่างคุ้มค่า 

1. วิจัยและพัฒนาปัจจัยความส าเร็จส าหรับชุมชน เพ่ือการบริหารน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. รปูแบบกักเก็บน้ าและกระจายน้ าใช้ในฤดูแล้งส าหรับชุมชนเพ่ือวิถีการเกษตร 

 
 

 

 

 

 



โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวยั 
 

FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย) 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบูรณาการภาควิชาการ ภาคนโยบาย ภาคปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม รองรับสังคมสูงวัย การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือน าไปสู่การสูงอายุอยา่งอยู่ดี
มีสุข  ลดภาระทางการเงินของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  

2. เพ่ือก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมด้วยนวัตกรรมทางข้อมูล  
3. ต่อยอดองค์ความรู้และผลการวิจัยที่มีมาแล้วในอดีต ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไปในอนาคต ด้วยการขยายผลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยในเมืองและ
ชนบท  

4. เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่จะให้คนทุกวัยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
5. เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในบริบทของสังคมสูงวัย  
6.  สร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทย และเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด

ชีวิต (Life-Long Learning) 
 
เป้ำหมำย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
2. ผู้สูงวัยสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า  
3. ระบบและนิเวศที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย (Integrated system for Active Aged Society)  
4. ประเทศไทยสามารถปรับตัวและใช้โอกาสใหม่ในทางเศรษฐกิจ Silver economy 

กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. Happy Society 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนก่อนวัยเกษียณ เป็นพลเมืองคุณภาพ หนุน
เสริม Active aging 

2. ศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active aging) โดยอาศัยกลไกชุมชนพ้ืนที่ 
2. Healthy Aging 1. นวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) ส าหรับผู้สูงวัยให้

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รองรับ Silver 
economy 

2. พัฒนาระบบ Health Promotion  / Early Diagnosis monitoring/ 
Telehealth / Rehabilitation 

 
 
 

 



เรื่อง โจทย์วิจัย  

3. Integrated System 
for Active Aging 
Society 

1. Big-data driven การเชื่อมโยงฐานข้อมูล เป็นระบบสารสนเทศอัจฉริยะระดับ
ท้องถิ่น  

2. หน่วยวิเคราะห์ระดับต าบล เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง 
ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ หน่วยราชการภาครัฐระดับจังหวัดให้การ
สนับสนุนหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น ต าบล’ 

3. การวิจัยเพื่อหาต้นแบบ/แนวทาง  เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการ
ให้บริการของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการวิเคราะห์อุปทาน (Supply) ของ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. การวิจัยเพื่อหาต้นแบบสถานประกอบการสนับสนุน work-life balance และ
การจ้างงานหลังเกษียณ 

5. การวิจัยเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายครอบครัว ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ 

6. การวิจัยเชิงนโยบาย อาทิ สวัสดิการ การเงินการคลัง 
4.Silver Economy 1. ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อเศรษฐกิจมหภาคและโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจใน

สาขาต่างๆ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้สูงวัย ที่มีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม  

ตอบสนองตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. New Business Models ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับ

บุคลากรในยุคสังคมสูงวัยและดิจิตัล 
 
 

P9: สงัคมคุณภำพและควำมมั่นคง 
  

FS 11: Open Society - Social Change (กำรสร้ำงสังคมเปิดเพ่ือกำรปฏิรูปสังคม) 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้สังคมไทยมีกลไกความเป็นสังคมเปิด (Open Society) มีการก าหนดและด าเนินนโยบายสาธารณะ 
2. เพ่ือสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และความยั่งยืน  

เป้ำหมำย 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

 

 

 

 

 

 



กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. ความมั่นคงของ
ประเทศ 

1. การลดภัยคุกคามจากการข้ามแดน เช่น การลักลอบเข้าเมือง การค้าสิ่งผิด
กฎหมายและค้ามนุษย์ โรคติดต่อร้ายแรง 

2. การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการพัฒนาและเสริมสร้างเพ่ือ
การก้าวสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน   

3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่เ อ้ือต่อการ
ยกระดับคุณภาพของแรงงานต่างชาติ 
 

2. ระบบการดูแลและ
รักษาโรค 

1. การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่
จ าเป็น  

2. การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพเพ่ือให้เชื่อมโยงกัน
และเกิดเอกภาพ  

3. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ  
4. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care)  
5. ระบบการตรวจวินิจฉัย การดูแล และรักษาโรคตั้งแต่ก่อนเกิดโรค (primary 

prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ (secondary prevention) 
และเกิดอาการแล้ว (tertiary prevention) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง 

6. วิธีการรักษาแบบการแพทย์แม่นย า ส าหรับโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคธาลัส
ซีเมีย  

7. การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วย
บริการต่างๆ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพร้อม
ของระบบบริการเพ่ือรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
hub)  

8. การวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหม่ที่แม่นย า และ
จ าเพาะในระดับโมเลกุล  

3. สังคมไทยไร้ความ
รุนแรง 

1. การวิจัยเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย 
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดปัญหาการฆ่าตัวตาย 
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม  
5. แนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ของสังคมต้นแบบที่ไร้ความรุนแรง 
6. การขยายผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.  ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือสร้างความ

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการลดความรุนแรงในสังคมไทย 

 
 



FS 12: ควำมปลอดภัยทำงถนน 
 
วัตถุประสงค์  
1. สังเคราะห์งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ และการวิจัย เชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างความรู้และช่องว่างทางนโยบาย  ปัจจัยส าเร็จ 
ปัจจัยล้มเหลวของประเทศไทย  

2. พัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงบูรณาการ เพ่ือใช้ในการระบุปัญหาการด าเนินการแก้ไข และก ากับ
ติดตาม   

4. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการลดอุบัติเหตุทางถนน   
5. สร้างความเข้มแข็งของหน่วยจัดการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการท างานแบบบูรณาการทั้ง

ระดับพ้ืนที ่และระดับประเทศ  
6. พัฒนาโมเดลต้นแบบความปลอดภัยทางถนนอย่างบูรณาการเต็มพ้ืนที่ 

เป้ำหมำย  
อัตราการตายและอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลดลง 

 
กรอบกำรวิจัย 
 

เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การพัฒนาระบบการ
จัดการด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน  

1. การเพ่ิมขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล  
3. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  
4. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร

เพ่ือการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก  และระบบฐานข้อมูล
อุบัติเหตุและสาเหตุเชิงลึก 

2. ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน  

1. การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม  
2. การส่งเสริมให้เกิดผู้ขับข่ีคุณภาพ  
3. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน และก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
5. ระบบการบริหารนโยบายความปลอดภัยทางถนนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 

3. การขนส่งทางถนน
ปลอดภัย   

1. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
2. การยกระดับถนนที่ปลอดภัย  
3. การส่งเสริมการเดินทางทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 



4. ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย  
ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็น

เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน  
 
 

5. เงื่อนไขกำรเสนอข้อเสนอกำรวิจัย ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ก าหนด 
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย 

 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถด าเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 รายชื่อโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย 

 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง 
3) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ

ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน าไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ  และเหมาะสมกับการ

ด าเนินงานวิจัย 
5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้  ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น 

 กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยน าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย 
มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 
 

6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ 

7) กรณีแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดี
หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนที่ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย
สังกัดอยู่ ต้องให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย  ส าหรับโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนที่หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยสังกัดอยู่  ต้องให้ค ารับรองในการ
จัดท าข้อเสนอการวิจัย  

8) วช.ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแผนงาน และหัวหน้า
โครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
เทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์
ในการสนับสนุนทุนวิจัย 
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6. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข  
1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/เอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ  
2) มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ 
3) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่

ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่จะด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ 
4) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัย

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
5) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
6) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ วช. ก าหนด 
 

7. กำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย

แห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่ม
เรื่องท่ีระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา  ที่ก าหนดเท่านั้น  

2) พิจารณาข้ อ เสนอการวิ จั ยตามแนวทางที่  วช .  ก าหนด โดยมี คณะผู้ ท ร งคุณวุฒิ เป็ น 
คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 

3) วช.จะให้ความส าคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าผลผลิตจากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยอย่างชัดเจน 
หรือมีหลักฐานรองรับ 

4) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยต้อง 
ไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2560 และ
กรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการ
ด าเนินโครงการนี้ได ้

5) ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันหากข้อเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้ 

6) ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

8. กำรส่งข้อเสนอกำรวิจัย 

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
พร้อมยืนยันกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดย
ระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่  1 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่านั้น 
หากพ้นก าหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445  ต่อ 607 
 ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445   

ต่อ 407, 408, 409, 410  
 

 

9. ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 
7.1  กรณีที่ เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการด าเนินการวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ  
Certificate of Approval เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

7.2  กรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

7.3  กรณีท่ีเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ 
ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการท าสัญญา 

7.4  กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งส าเนาเอกสาร 
การอนุมัตเิพ่ือประกอบการท าสัญญา 


