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คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
• ความพึงพอใจในสภาพการดําเนนิชวีิต
• คุณภาพชีวิต หรือความอยูดีมีสุขลดนองลง
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 10 เนนถึง “ความอยูดีมีสุขของคนไทย”
• “ดัชนีความอยูดีมีสุข (Well-Being Index)” 7 

ดาน: สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน 
รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว 
สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต และการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ



องคประกอบ 7 ประการของ “ความอยูดีมีสุข”
1. สุขอนามัย: ความปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
2. ความรู: เสริมสรางศักยภาพใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวใหรูเทา

ทันสังคม
3. ชีวิตการทํางาน: ทาํงานเพื่อไดรายไดในการเลี้ยงชีพทั้งของตนเองและ

ครอบครัว นําไปสูความสําเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. รายไดและการกระจายรายได: ประชาชนทุกคนตองมีฐานะความเปนอยูที่ด ี

ไมยากจน
5. ชีวิตครอบครัว: ครอบครัวมีความรักความอบอุน มีความสัมพันธทีด่ีตอกัน
6. สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต: สงผลใหสุขภาพกายและจิตทีด่ี
7. การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ: รัฐดูแลประชาชนใหมีสิทธิและเสรีภาพใน

การดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทาํงานภาครัฐ



เทคโนโลยีจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดอยางไรเทคโนโลยีจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดอยางไร??



การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
• เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน

– เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆในชีวิตประจําวัน
– ระบบอัตโนมัติชวยการทํางานใหรวดเร็วขึ้น และผิดพลาดนอยลง
– อินเตอรเน็ท

• แกปญหาทีม่ีอยูในปจจบุัน
– การขาดแคลนทรัพยากร น้ํา อาหาร อากาศ (มลพิษ) และการขาดแคลนพลังงาน
– การชดเชยความความสามารถในการใชชีวิตปกติที่ขาดไปเนื่องจากความพิการ

• ปองกนัปญหาทีก่าํลังจะเกิดขึน้ หรือที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต
– การรับมือกับปญหาภาวะโลกรอน

• ความปลอดภัยในชีวิต
– ระบบเตือนภัยพิบัติ

• อื่นๆ



งานวิจัยของสมาชิกในกลุมที่เกี่ยวของกับคณุภาพชีวติและ
ความปลอดภัย



หัวขอวิจัยทีน่าสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย



การสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการสรางเครือขายการวิจัย
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สมาชิกในกลุม

Travel information

ME, Robotics, Automation

ศูนยเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

วสันต ภัทรอธิคม

กรธรรม สถิรกุล

รังสีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกาหลง อุยยะเสถียร

Product design, Social collab.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังสมพิศ ฟูสกลุ

Micro Polymerมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรนพรัตน พฤกษทวีศักดิ์

Speech recognitionศูนยเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติสรรพฤทธิ ์มฤคทัต

IE, Resource managementศูนยเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมรกต ระวีวรรณ

Procurement, Network 
securityศูนยเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติกลุวดี ศรีพานิชกลุชยั

วัสดุศาสตร, เกราะกนักระสุนศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติกลุจิรา สุจิโรจน

Sci, Econ, IT mgnt, จิตวิทยามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตวิทยา ศิริพันธวัฒนา

EE, Digital Image Proc.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจเร เลิศสดุวิชัย

EE, Optic, DSPมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนําคุณ ศรีสนิท



--  เทคโนโลยจีะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดอยางไรเทคโนโลยจีะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดอยางไร??
--  กําหนดขอบเขตของงานวิจัยเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิตกําหนดขอบเขตของงานวิจัยเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิต
--  ขอคิดเห็นอื่นๆทีเ่กีย่วของขอคิดเห็นอื่นๆทีเ่กีย่วของ



ผลการระดมสมอง (1)
• ความพึงพอใจในสภาพการดําเนนิชวีิต
• “ดัชนีความอยูดีมีสุข (Well-Being Index)” 7 ดาน: สุขภาพอนามัย 

ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิต
ครอบครัว สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต และการบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ

• เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน
• แกปญหาทีม่ีอยูในปจจบุัน
• ปองกนัปญหาทีก่าํลังจะเกิดขึน้ หรือที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต
• ความปลอดภัยในชีวิต
• ครอบคุมทั้งดานเทคโนโลยี และการจัดการ: คิดถึงผลกระทบอยางรอบดาน



ผลการระดมสมอง (2)
• เทคโนโลยีที่มีขอบเขตที่กวาว เกี่ยวของกับหลากหลายสาขา
• มิติของปญหา: ทัง้ Macro และ Micro, ชวงเวลา, พื้นที่ ภูมิภาค เมือง ชนบท
• ตองมีโจทยวิจัยที่ไดจากปญหาและความตองการที่แทจริง
• แกปญหาโดยพฒันาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม พรอมการจัดการทีด่ดีวยภาครัฐ
• แกปญหาโดยจดัเตรียม infrastructure และ information ที่จําเปนใหกบัผูที่

ประสบปญหาใหสามารถพัฒนาตัวเองและสามารถแกปญหาไดดวยตัวเอง
• เครือขายที่ไดแลกเปลี่ยนกันระหวางนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเปน

สิ่งจําเปนในการทาํการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกลุมนี้
• อยากไดโจทยปญหาวิจัย
• อยากไดทมีทาํงานที่จะสนับสนุนในเรื่องรายละเอียดปลกียอย จะไดเนนใน

สวนที่เปนหัวใจของงานวิจัย


