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ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้ำวสู่กำรปฏิรูปประเทศในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
กำรเมืองกำรปกครอง โทรคมนำคม พลังงำน กำรเกษตร สำธำรณสุข รวมถึงกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยเ พ่ือ
กำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตำมแนวทำง Thailand 4.0 โดยมีกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และน้อมน ำหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนของประชำคมโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยพัฒนำและปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์
โลก ในยุคที่มีกำรแข่งขันกันด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
ควำมท้ำทำยในกำรขับเคลื่อนต่อกำรพัฒนำประเทศคือ “กำรขยำยผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประชำชน” 
เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของสังคม กำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ 
ก ำลังกำรผลิต โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และพัฒนำก ำลังคน โดยมีเป้ำหมำยสุดท้ำยคือ “เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภำพชีวิต
ของคนในสังคมอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน” ภำยใต้กรอบประเด็นนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) 
9 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำง อำหำร น้ ำ และพลังงำน 3) ด้ำน
ภำครัฐและกำรศึกษำ 4) ด้ำนกำรเงิน กำรจ้ำงงำน และสวัสดิกำรสังคม 5) ด้ำนเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้ำน
ควำมเป็นเมือง 7) ด้ำนสุขภำพ 8) ด้ำนกำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

ในกำรศึกษำทิศทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เหมำะสมกับประเทศไทย 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมำะสมกับบริบทของชุมชนและสังคมไทย โดยสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) รวมถึงกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทยในมิติต่ำง ๆ ตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และแผนนโยบำยของหน่วยงำน กระทรวง องค์กร สถำบันที่มีบทบำท
ส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยสรุปผลกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์นโยบำยนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เหมำะสมกับประเทศไทย โดยกำรศึกษำ รวมรวม และ
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ใน 17 เป้ำหมำย และแผนนโยบำย
ของ 18 หนว่ยงำนในประเทศ โดยวิเครำะห์ภำยใต้กรอบประเด็นนวัตกรรมเพ่ือสังคม 9 ด้ำนนั้น พบว่ำ มีควำม
สอดคล้องกับ “ด้ำนภำครัฐและกำรศึกษำ” และ “ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” แสดงให้เห็นถึงประชำคมโลก
รวมถึงประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในประเทศ และกำรพัฒนำควรเป็นไปในควำม
ยั่งยืนโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



2. จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับชำติ ภำยใต้หัวข้อ “ทิศทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” เพ่ือขยำยควำมหมำยและรำยละเอียดแนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรมเพ่ือสังคม จำกกำรร่วมระดมควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญในมุมมองบุคลำกรใน
ประเทศไทย โดยได้พิจำรณำจำกผลกำรวิเครำะห์ SDGs ใน 17 เป้ำหมำย และแผนนโยบำยของ 18 
หน่วยงำนในประเทศ ในกำรประชุมได้จ ำแนกประเด็นนวัตกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละด้ำนประกอบด้วย
ทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมทำงสังคม ดังนี้ กลุ่มที่ 1: ด้ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำง อำหำร น้ ำ และ
พลังงำน จ ำนวน 6 แนวทำง ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 4 แนวทำง ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ จ ำนวน 
2 แนวทำง และด้ำนเกษตรกรรมยั่งยืน จ ำนวน 7 แนวทำง กลุ่มที่ 2: ด้ำนกำรเงินกำรจ้ำงงำนและสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 5 แนวทำง ด้ำนควำมเป็นเมือง จ ำนวน 5 แนวทำง และด้ำนภำครัฐและกำรศึกษำ จ ำนวน 10 
แนวทำง และกลุ่มที่ 3: ด้ำนสุขภำพ จ ำนวน 4 แนวทำง และด้ำนกำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จ ำนวน 7 
แนวทำง รวมทั้งหมด 50 แนวทำง 

3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติ ภำยใต้หัวข้อ “Thailand Future Week 2018” 
International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals 
(SDGs) (Thailand’s Directions) ได้ล ำดับควำมส ำคัญของทิศทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุน
นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เหมำะสมกับบริบทของชุมชนและสังคมไทย 5 อันดับต่อกรอบประเด็นนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 9 ด้ำน 

กำรล ำดับควำมส ำคัญของทิศทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เหมำะสม
กับบริบทของชุมชนและสังคมไทย จำกกำรศึกษำแผนนโยบำยหน่วยงำนภำครัฐในประเทศ กำรร่วมระดม
ควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรไทย และผู้เชี่ยวชำญในมุมมองชำวต่ำงชำติ ภำยใต้กรอบประเด็นนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 9 ด้ำน พบว่ำมีควำมเห็นที่มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกร ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญในและต่ำงประเทศ ได้เล็งเห็นถึงสถำนกำรณ์ปัญหำใน
ปัจจุบันที่ควรได้รับกำรแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน และกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ให้ประเทศและสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในระยะสั้น ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกร ต่อยอดองค์ควำมรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยค ำนึงถึงผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นส ำคัญ อำทิเช่น เกษตรกร กลุ่มกิจกำรเพื่อสังคม กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึง พลเมืองและประชำสังคมในประเทศ เพ่ือพัฒนำ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนแบบองค์รวมในประเทศต่อไป โดยสำมำรถสรุปทิศทำงในกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีเหมำะสมกับประเทศไทยในแต่ละด้ำน 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ด้าน ทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม  
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 1 ขยะชุมชน (Municipal solid waste; MSW) 
อันดับที่ 2 น้ ำเสีย (Waste Water) 
อันดับที่ 3 ขยะทำงกำรเกษตร (Agriculture Waste) 

2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง 
อาหาร น ้า และพลังงาน 

อันดับที่  1 กำรพ่ึงพำพลั งงำนด้วยตนเองของชุมชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
อันดับที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำน (hybrid) เพ่ือลดปัญหำ



กำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิง 
อันดับที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เช่น ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ระบบผันน้ ำ
ชลประทำนด้วยพลังงำนสะอำด 

3. ด้านภาครัฐและการศึกษา ด้านภาครัฐ 
อันดับที่ 1 นวัตกรรมกำรบริกำรสำธำรณะ (Public Service 
Innovation) 
อันดับที่ 2 ควำมเสมอภำคและกำรเข้ำถึง (Equity and 
accessibility) 
อันดับที่ 3 กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน (People 
participation) 
ด้านการศึกษา 
อันดับที่ 1 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต/ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
อันดับที่ 2 เรียนรู้กำรปรับตัว(Learning to learn/adaptive 
learning) 
อันดับที่ 3 เรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง (Learning by doing) 

4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และ
สวัสดิการสังคม 

ด้านการเงิน 
อันดับที่ 1 เงินทุนขนำดเล็กส ำหรับกิจกำรเพ่ือสังคม (Micro 
financing for social enterprise) 
อันดับที่ 2 นวัตกรรมทำงกำรเงิน (Innovation financing) 
อันดับที่ 3 ประสิทธิภำพกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Public procurement efficiency and open data) 
ด้านการจ้างงานและสวัสดิการสังคม 
อันดับที่ 1 กำรจ้ำงงำนส ำหรับกลุ่มที่ด้อยโอกำส 
(Employment for vulnerable group) 
อันดับที่ 2 กำรพัฒนำเยำวชน (Youth force to co-create next 
generation for development) 
อันดับที่ 3 กำรเพ่ิมทักษะอำชีพ (Capacity Building) 

5. ด้านเกษตรกรรมย่ังยืน อันดับที่ 1 อำหำรอินทรีย์ (Organic Food) 
อันดับที่ 2 กำรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming, Plant Factory) 
อันดับที่ 3 กำรยกระดับผลผลิตทำงกำรเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร 

6. ด้านความเป็นเมือง ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
อันดับที่ 1 สมำร์ทซิตี้ (Smart City Vision) 
อันดับที่ 2 กำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรขนส่ง 
(Universal Design for infrastructure and transportation) 
อันดับที่ 3 กำรแบ่งพ้ืนที่: กำรเสริมสร้ำงพลังชุมชนและเตรียมควำม
พ ร้ อ ม ส ำ ห รั บ ก ำ ร เป ลี่ ย น แ ป ล งแ ป ล ง  (Gentrification: 
Community empowerment and adaptation to be ready 



for change) 
ด้านฐานข้อมูลและการจัดการ 
(Big Data and Management) 
อันดับที่ 1 รูปแบบกำรจรำจรแบบสมำร์ทและกำรขนส่งสำธำรณะ 
(Smart collection on traffic pattern and public transit) 
อันดับที่ 2 กำรจัดกำรที่จอดรถและกำรจัดกำรข้อมูลกำรขนส่ง
สำธำรณะ 
(Public transit information management) 
อันดับที่ 3 ควำมร่วมมือ ภำครัฐ ภำคเอกชน (กำรเปิดเผยข้อมูล) 
(PPP- Public Private Partnership (data sharing) 

7. ด้านสุขภาพ อันดับที่ 1 สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ Aging society & community 
(Elderly welfare) 
อันดับที่ 2 โทรเวชกรรม (Telemedicine) 
อันดับที่ 3 ต ำรับยำไทยแผนโบรำณ (Thai traditional medicine) 

8. ด้านการท่องเที่ยว อันดับที่ 1 กำรท่องเที่ยวชุมชน/วัฒนธรรม อย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable community and cultural based tourism) 
อันดับที่ 2 แอพพลิเคชั่นแบบดิจิทัลส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
(เสริมสร้ำงศักยภำพของไกด์ในท้องถิ่นเพ่ือให้ประสบกำรณ์ใน
ท้องถิ่น (Virtual reality; VR) 
อันดับที่ 3 สร้ำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำ (Create culture to 
create value) 

9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ อันดับที่ 1 กำรจัดกำรน้ ำท่วม (Flood management) 
อันดับที่ 2 ระบบกำรแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วย ICT 
อันดับที่ 3 กำรวำงแผนและกำรจัดท ำงบประมำณ (Planning and 
budgeting) 
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Abstract  : 
 At present, Thailand is gearing toward all sectorial reforms i.e. economic, social, 
environmental, politics, telecommunications, energy, agriculture, health and education. The 
ultimate goal is developing Thailand to achieve the slogan of “Stability, Prosperity, and 
Sustainability” according to the Thailand 4.0 direction. Thailand’s developmental framework 
is also based on the 20-Year National Strategy (2017 - 2036), the National Economic and 
Social Development Plan, and the Sufficiency Economy Philosophy. The strategic directions 
will also be consistent with the Sustainable Development Goals (SDGs) while keep up with 
the changing world situation. In this competitive era, the challenge is in facilitating the 
country development through the “Extension of Technology and Innovation to the People”. 
Through social innovation, the people can enable business network, enhance product value, 
increase production, support basic infrastructure, and foster workforce. The aim is to equally 
improve the quality of life for the people in the 9 Social Sectors: 1) Environmental 
Stewardship, 2) Food, Water and Energy Nexus, 3) Government & Education, 4) Finance, 
Employment & Social Welfare, 5) Sustainable Agriculture, 6) Urbanization, 7) Healthy Futures, 
8) Tourism & Culture, and 9) Disaster Services. 
 In this work, Thailand’s Directions for Social Innovation to Support Sustainable 
Development Goals were determined from the documentation studies of the policies of 
Thai ministries, research agencies, governmental organizations and international agencies. 
The documentation studies for social innovation appropriate for Thailand context revealed 
that there are correlations in the area of “Environmental Stewardship” and “Government & 
Education”. This indicated that Thailand and the global population realized the importance 
of human capital and the developments should have environmental conservation in mind. 
The results from the documentation studies were discussed and analyzed in the “National 
Workshop on Thailand’s Directions for Social Innovation to Support Sustainable 
Development Goals” which was held on June 22, 2018. The participants of the National 
Workshop were from academia, research agencies, government and private sectors. The goal 
was to narrow down the topics in 9 social sectors and determine the social innovation 
direction to benefit the Thai context for 2019-2021 as well as support the SDGs. The 
national workshop resulted in 50 social innovation directions for the 9 social sectors. The 
second workshop, “International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable 



Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)” was held on August 31, 2018. The 
workshop focused on the brainstorming and discussion of the international expert 
perspectives to highlight and rank the important and significant social innovation directions, 
topics and supporting mechanisms. The concluding 3 rankings for Thailand Social Innovation 
Direction for each social sectors are display as follow: 

Social Sector Thailand’s Social Innovation Direction 
1. Environmental 
Stewardship 

Rank 1: Municipal solid waste 
Rank 2: Waste water 
Rank 3: Agricultural Waste 

2. Food, Water and Energy 
Nexus 

Rank 1: Self-dependent in energy for the community 
Rank 2: Hybrid system for power generation to reduce 
issues with fuel management 
Rank 3: Water management i.e. Underground water bank, 
clean energy for irrigation 

3. Government & Education Rank 1: Public Service Innovation 
Rank 2: Equity and accessibility 
Rank 3: People participation 
Education 
Rank 1: Lifelong learning/ Creative learning 
Rank 2: Learning to learn/adaptive learning 
Rank 3: Learning by doing 

4. Finance, Employment & 
Social Welfare 

Finance 
Rank 1: Micro financing for social enterprise 
Rank 2: Innovation financing 
Rank 3: Public procurement efficiency and open data 
Employment & Social Welfare 
Rank 1: Employment for vulnerable group 
Rank 2: Youth force to co-create next generation for 
development 
Rank 3: Skills/Capacity Building 

5. Sustainable Agriculture Rank 1: Organic Food 
Rank 2: Smart Farming/ Plant Factory 
Rank 3: Improve quality of agricultural product and 
organic farming – complete cycle 

6. Urbanization 
Technology 

Technology 
Rank 1: Smart City Vision 
Rank 2: Universal Design for infrastructure and 
transportation 



Rank 3: Gentrification: Community empowerment and 
adaptation to be ready for change 
Big Data and Management 
Rank 1: Smart collection on traffic pattern and public 
transit 
Rank 2: Public transit information management 
Rank 3: PPP- Public Private Partnership (data sharing) 

7. Healthy Futures Rank 1: Aging society & community 
Rank 2: Telemedicine 
Rank 3: Thai traditional medicine 

8. Tourism & Culture Rank 1: Sustainable community and cultural-based 
tourism 
Rank 2: Digital tourism application for tour guides and 
tourists 
Rank 3: Enhance cultural relationship and bring Thai 
brand/image to international stage 

9. Disaster Services Rank 1: Flood management 
Rank 2: Monitoring and warning system with ICT 
Rank 3: Planning and budgeting 

 


