บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กาหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า
“ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล เพื่อ
นาประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัยคือ สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคานึงถึงศักยภาพและบริบทที่แตกต่างในแต่ละภาค
ส่วนของสังคม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
และผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) แบบสมประโยชน์ (Win-Win) ตามบริบทของสังคมไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตพอเพียงและเป็นธรรมตามหลักการการรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง เสริมสร้างองค์ความรู้และ
กลไกในการผลักดันการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ดาเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่ างยั่ งยื นของประเทศ และส่ งเสริ มการปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจและสั งคมให้ มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นสั งคม
คาร์บอนต่าและเสมอภาคโดยพิจารณารูปแบบการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
เหมาะสม โดยมี ๙ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การสร้างแบบจาลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของ
ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย ๒) การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคง
ทางอาหาร ๓) การวิจัย การเปลี ่ย นแปลงภูมิอ ากาศ พลวัต และความยืด หยุ่น ของระบบนิเ วศ ๔) การ
ประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้าและทางเลือกในการปรับปรุงระบบการจัดการน้า ๕)
การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสุขภาพ ๖) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อการ
พัฒนาเมือง ๗) การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๘) การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่าของประเทศไทย และ ๙)
การวิจัยการจัดการองค์ความรู้และสร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ยก าหนดเป้ าประสงค์ของยุ ทธศาสตร์การวิจั ย ไว้ คื อ ประเทศไทยสามารถรั กษา
สวัสดิการสังคมทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยมีขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติใน
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่าได้ภายในปี ๒๕๙๓ สาหรับปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ คือ ต้องมีแผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วน
และทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่นาไปสู่สมดุล
ของระบบนิเวศ การผลิตอาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน มี หน่ วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนไป
ดาเนิ นงานได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม และสามารถจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้ มีความเชื่ อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ แผนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณและสามารถดาเนินงาน
ตามแผนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภาคส่วนและทุกระดับโดย
ความสมัครใจภายในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐)

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เป็นอนุสัญญาฯ ที่เกิดจากความพยายามของ
ประชาคมโลก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากภาวะ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่สะสมตัวในชั้นบรรยากาศของก๊าซต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
รั กษาระดั บ ความเข้มข้ น ของปริ มาณก๊าซเรือ นกระจกในชั้น บรรยากาศให้ อยู่ ในระดับ ที่ปลอดภั ย เพื่อให้
ธรรมชาติสามารถปรับตัวได้และเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประเทศไทยได้มีการลงนามในอนุสัญญาฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๕ และได้ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ผล
จากอนุสัญญาครั้งนี้ ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องยึดตามเนื้อหาสาระเป็นเงื่อนไข แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมี
งานวิจัยในด้านนี้น้อยมาก ดังนั้นความจาเป็นที่ต้องมีผลงานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการดาเนินการตามอนุสัญญาฯ
จึงทาให้ประเทศไทยมีงานวิจัยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยให้แพร่หลาย
ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการพัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต่อไป
๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหลักการดังนี้
๑) หลักการป้องกันไว้ก่อน กิจกรรมใดที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ
ควรจะมีการจากัดหรือห้ามดาเนินการ
๒) หลั กการความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มในระดั บ ที่แ ตกต่ างกัน มีค วามส าคั ญทั้ งในด้ า นการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการให้ความช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการนี้ ประเทศอุตสาหกรรม คือ ประเทศในภาคผนวกที่ ๑ (Annex 1) ของอนุสัญญาฯ
ต้องเป็นผู้นาในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่ากลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ ๑
ของอนุสัญญา (Non-Annex 1)
๓) หลั กการสื่ อสารด้ านข้อมูล ข่าวสาร ประเทศภาคีต้ องแลกเปลี่ ยนข้ อมูล ข่าวสารการ
ดาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความโปร่งใส มีการจัดทารายงานแห่งชาติ ซึ่งมีเงื่อนไขใน
เรื่ อ งความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาและระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งประเทศในภาคผนวกที่ ๑ และนอก
ภาคผนวกที่ ๑
๔) หลักการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยกว่า เนื่องจากประเทศที่กาลังพัฒนามีโอกาสเสี่ยง
ต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูง ดังนั้นหลักการนี้ต้องการให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเงินและเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิม
สาหรับพันธกรณีของประเทศนอกภาคผนวกที่ ๑ คือ การให้ความร่วมมือกับนานาประเทศใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดาเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก

๓
การจัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะรัฐมนตรี มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖ ด้านหลัก คือ
(๑) การสร้ างความสามารถในการปรับตัว และลดความล่ อแหลมต่อผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อป้องกัน รักษา หรือเพิ่มมูลค่า ตลอดจนคุณค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ป้องกัน รั กษาหรื อปรั บ ปรุ งคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนจากผลกระทบทางสภาพ
ภูมิอากาศ
(๒) การสนั บ สนุ น การลดการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจก และเพิ่ มแหล่ ง ดู ดซั บ ก๊า ซบน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพั ฒนา
ประเทศ และปรับปรุงฐานของเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
(๓) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และมี
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การวางแผน และการดาเนินงาน
(๔) การสร้ างความตระหนักรู้ และการมีส่ ว นร่ว มในการแก้ปัญหาการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีจิตสานึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมตามบทบาท
และหน้าที่ที่เหมาะสม
(๕) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายเพื่อองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการ การวางแผน การ
ดาเนินการ และการติดตามประเมินผล มีความสามารถและศักยภาพในการทางานที่รับผิดชอบ และการทางาน
ร่วมกันเชิงบูรณาการ
(๖) การพัฒ นาการดาเนินงานในกรอบความร่ว มมือกับต่ างประเทศ เป้าหมายเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในและระหว่าง
องค์กร และพัฒนาการทางานในระบบทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ประเทศไทยได้จัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นกรอบการ
ดาเนินงานของประเทศ และมีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อาทิ เช่น กรม
อนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ยัง
ขาดการวิจัยเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ ขาดการรวบรวม
ข้อมูลหรือการนาข้อมูลการวิจัยที่ศึกษาแล้ว ไปใช้ในการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และขาดการจัดข้อมูลที่เป็น
ระบบและเชื่ อมโยงได้อ ย่ า งต่ อเนื่ อ ง และสามารถบู รณาการได้ ระหว่ างหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในด้ านการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองประเด็นเร่งด่ว นที่ประเทศไทยต้องเร่ง
ดาเนินการจัดทานโยบาย นอกจากนี้ ควรมีการนาประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างอนุสัญญาของสหประชาชาติ เช่น
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพทะเลทรายและความแห้งแล้งมาบู รณาการในการศึกษา
วิจัยร่วมกัน

๔
๑.๔ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นในประเด็ น การพั ฒ นาและการวิ จั ย ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
๑) ข้อจากัดด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สานักงานพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ส านั ก งานคณะกรรมการสนั บ สนุน งานวิ จั ย
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดการบูรณาการในยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
๒) ข้อจากัดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยประเทศไทยยัง
ขาดกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ และอื่นๆ อาทิเช่น
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผามูลฝอย
(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านอื่นๆ ของประเทศ เช่น
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
(๒) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐
(๓) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านพลังงาน
(๔) ยุทธศาสตร์การจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
(๕) แผนการบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร
(๖) ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๘) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
๑.๕ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการบู ร ณาการด้า นการวิ จั ย ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นหลัก เพื่อการนาไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ส าหรั บการวิ จั ยด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ รั ฐบาลและส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญ วช. จึงได้นา
เนื้อหาสาคัญของงานวิจัยและงานวิชาการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้
กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ สาหรับยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕
ประเทศที่สาคัญเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗ โดยที่
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ จะสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๑๘ การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศเพื่อความยั่ งยืน ประเด็นหลักที่ ๑๙ การลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ประเด็นหลักที่ ๒๐ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้า และประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สาหรับความสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น แนวทางการพั ฒ นา ๕.๑ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล คื อ นโยบายเศรษฐกิ จ ในนโยบายเฉพาะด้ า นที่ ๕
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ดาเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มี ความ
สอดคล้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม ข้อ ๑.๕ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ๑.๑๖
การบริ หารจั ดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ ๓.๑๑
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน ๓.๓ แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒
แผนงานจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิด
ความยั่งยืน ๓.๖ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม จากการดาเนินการดังกล่าวจะ
พบว่า เพื่อทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาได้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้
ร่วมมือกับราชบัณฑิตยสถาน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) จัดทายุทธศาสตร์สาหรับการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ และเชื่อมโยงกับ แผนงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถปรับตัวรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี
ส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อนาประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน

๖

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยคานึงถึงศักยภาพและบริบทที่แตกต่างในแต่ละภาคส่วนของสังคม
๓.๒ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-Benefits) แบบสมประโยชน์ (Win-Win) ตามบริบทของสังคมไทย ที่ยึด
หลักเศรษฐกิจและวิถีชีวิตพอเพียง และเป็นธรรมตามหลักการการรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง
๓.๓ เสริมสร้างองค์ความรู้และกลไกในการผลักดันการวางแผนแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในทุกระดับ
๓.๔ ดาเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่
ส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของประเทศ
๓.๕ ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
และเสมอภาคโดยพิจารณารูปแบบการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเหมาะสม

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างแบบจาลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของสภาพภูมิอากาศและ
สภาวะแวดล้อมในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลวัตรและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้าและ
ทางเลือกในการปรับปรุงระบบการจัดการน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๑ การวิจัยการปรับตัวเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๒ การประเมินการตอบสนองต่อแผนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะ
และการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่าของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การวิ จั ย การจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความตระหนั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๕.๑ ประเทศไทยสามารถรั ก ษาสวัส ดิการสั ง คม ทั้ง ด้านคุ ณภาพชีวิต ความมั่ นคงทางอาหาร
พลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕.๒ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕.๓ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๗
๕.๔ ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่าได้ภายในปี ๒๕๙๓

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
๒) เชิงคุณภาพ คือ มีการนาผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์
ตามเป้าประสงค์การวิจัย
๖.๒ ผลลัพธ์
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนมีองค์ความรู้และได้รับ
ประโยชน์จากการนาผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุม และมีการวิเคราะห์สมรรถภาพที่เพียงพอให้เข้าใจสภาพ
ภูมิอากาศทีเ่ ป็นอยู่และรูปแบบของภูมิอากาศอนาคตแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๒) จานวนเครือข่ายกับกลุ่มผู้ศึกษาแบบจาลองภูมิอากาศโลก และการจัดเตรียมภาพการณ์
จาลองรูปแบบภูมิอากาศอนาคตที่เชื่อมโยงกับแบบจาลองภูมิอากาศโลก
๓) จานวนองค์ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและความมั่น คงทางอาหารที่ได้รับการพัฒ นาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้ ผู้ตัดสิ นใจวางแผนและ
นโยบายด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๔) จ านวนข้อ มูล ที่ค รอบคลุ มซึ่ งอิ งกั บนั ยของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศด้ านการ
กระจายและการดารงอยู่ของระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนาและทาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้จัดทานโยบายและผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
๕) จานวนองค์ความรู้ด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้า
และวัฏจักรอุทกวิทยา ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้ผู้ตัดสินใจและผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรน้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
๖) จานวนฐานข้อมูลและสมรรถภาพการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพมนุษย์และสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้ผู้วางแผนและ
กาหนดนโยบายการบริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
๗) มีทางเลือกการปรับตัวสาหรับการจัดเตรียมการบริการด้านสุขภาพซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘) จานวนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุ มส าหรับการ
พัฒนาเมืองที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้นักผังเมือง ผู้กาหนดนโยบาย และผู้ประกอบการอื่น ๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
๙) มีทางเลือกและเป้าหมายจาเพาะสาหรับการลดก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่ในเขตเมือง
กิจกรรมทางอุตสาหกรรม และภาคส่วนการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนา และระบบการติดตามตรวจสอบ
เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดาเนินการ

๘
๑๐) มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ความสามารถในการปรับตัวด้วยตนเองเชิงพื้นที่ที่
ได้รับการพัฒนาการดาเนินกิจกรรมการวิจัยที่เป็นรูปธรรม ซึ่งให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๑) มีการพัฒนางานวิจัยและสมรรถนะทางการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในทุกระดับ
๑๒) จานวนข้อมูลทางเลือกในการตอบสนองต่อแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่
ละพื้น ที่และภาคส่ ว นทางเศรษฐกิจ ที่ได้รั บการพัฒ นาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้นักวางแผนและผู้ กาหนด
นโยบายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
๑๓) มีทางเลือกของกลวิธีและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของการแทรกแซงต่างๆ
สาหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการประเมินแล้ว และผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบที่
ผู้มีอานาจในการตัดสินใจในหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนเข้าถึงได้ง่าย
๑๔) มีองค์ความรู้ที่อิงหลักการพัฒนาคาร์บอนต่าต่างๆ ที่ครอบคลุมสาหรับประเทศไทย
๑๕) เพิ่มขีดความสามารถในประชาคมวิจัยเพื่อดาเนินการวิจัยพัฒนาคาร์บอนต่า ปรับฐาน
ความเข้า ใจในมาตรการต่า งๆ ที ่จ ะผลัก ดัน ให้ป ระเทศไทยเข้า สู ่เ ส้น ทางพัฒ นาคาร์บ อนต่ าของภาครัฐ
ภาคเอกชน และสาธารณชน
๑๖) มีอ งค์ค วามรู ้ข องหลัก การเปลี ่ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศด้า นต่า งๆ ที ่ก ว้า งขวาง
ครอบคลุม ที่ได้รับการพัฒนาและอยู่ในรูปแบบที่ทาให้สังคมที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย
๑๗) จานวนโครงการที่ทาให้สังคมมีความตระหนักที่ถูกต้องในเรื่องของการลดการปล่อย
ก๊า ซเรือ นกระจกและการปรับ ตัว ต่อ การเปลี ่ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศในกลุ ่ม ผู ้ก าหนดนโยบายและ
สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม
๑๘) มีการบริหารจัดการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มการประสานงานกันในระหว่างกลุ่มโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบงานวิจัย
ที่มีประสิทธิผล
๖.๔ เป้าหมาย
ประเทศไทยใช้ ฐ านความรู้ จ ากการวิ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มาสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๓) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๔) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕) ราชบัณฑิตยสถาน
๖) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น

๙

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างแบบจาลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของสภาพภูมิอากาศ
และสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย กรอบเวลา ช่วง ๑-๒ ปีแรก
กลยุ ท ธ์ที่ ๑ การวิจั ย เพื่อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของข้ อ มูล พื้ น ฐานจากข้ อ มู ล รู ป แบบสภาพ
ภูมิอากาศที่มีอยู่ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศอนาคตที่มีศักยภาพ และข้อมูลภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา
และการจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อสร้างแบบจาลองรูปแบบสภาพภูมิอากาศในอนาคตในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น และในพื้นที่จาเพาะ เช่น บริเวณแนวชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๓ การประเมินปรากฏการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นและผลกระทบของ
เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขีด (Extreme Climate Events) เช่น พายุไซโคลน และความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศที่นาพาให้เกิดภาวะน้าท่วมและภัยแล้ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคงทางอาหาร
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ การวิ จั ย เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ มี ศั ก ยภาพของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรและต้นทุนผลผลิตการเกษตรและความอยู่รอดของระบบกสิกรรมในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ โดยอ้างอิงกับภาพการณ์จาลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตรูปแบบต่างๆ และการคานึงถึ งรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจั ยเพื่อประเมินความอ่อนไหวของผลผลิตการเกษตรที่ จะเปลี่ ยนไปโดย
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของระบบเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น ปริมาณน้าฝน
และอุณหภูมิ การเกิดและความรุนแรงของโรคภัยและสัตว์รบกวน ความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์สุดขีด
ของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของตลาด และปัจจัยอื่นๆ
กลยุ ทธ์ที่ ๓ การวิจั ย ด้ านพืช ผลที่ส ามารถต้านทานสภาพภูมิอากาศโดยเน้นที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์
การเกษตรหลักของประเทศไทยและทดสอบภาวะการณ์รูปแบบที่หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในแต่ ละ
ภูมิภาคของประเทศ และขยายไปสู่งานวิจัยที่มีความสาคัญมากในด้านการนาพืชสายพันธุ์ ใหม่เข้าสู่ระบบการ
เพาะปลูกในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
กลยุ ทธ์ที่ ๔ การประเมิน นัย ของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงทาง
อาหารทั้งในระดับประเทศ (ความเกี่ยวพันของอุปทานอาหารในอนาคต และปฏิสัมพันธ์กับตลาดผลิตภัณฑ์
การเกษตรในระดับนานาชาติ) และในระดับท้องถิ่น กาหนดภัยคุกคามที่มีต่อวิถีชีวิตและการจัดหาโภชนาการ
สาหรับครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ยากจนและอ่อนไหวที่มีความเป็นได้มากสุดที่จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยด้านปริมาณน้าเพื่อการเกษตร ผลกระทบระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นไปได้และปริมาณน้าที่จัดหาได้ ผลกระทบระหว่างกันที่ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าใช้ รวมถึงการ
วิเคราะห์การจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่ต้องดาเนินการเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าที่จัดหาได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลวัตรและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสาย
พันธุ์และรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่หา
ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ง่าย

๑๐
กลยุ ท ธ์ที่ ๒ การวิจั ย ด้ านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและป่ าไม้ โดยศึก ษาถึ งการ
กระจายตัว ผลผลิต ความอ่อนไหวต่อการเสื่อมสภาพ และบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
สะสมธาตุ ฟังก์ชั่นของลุ่มน้า และวิธีการจัดการป่าไม้อื่น ๆ ซึ่งเป็นหัวข้อการวิจัยจาเพาะซึ่งให้ความสาคัญของ
ป่าไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างป่าไม้และภูมิอากาศ และ
ศักยภาพของการจัดการป่าไม้ในการลดผลกระทบจากภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ ๓ การศึกษาวิจัยระดับธาตุคาร์บอนในดินภาคสนามในระยะยาวและจาเป็นต้อง
ดาเนินการซ้าในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศต่างๆ ทั่วประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรน้าและ
ทางเลือกในการปรับปรุงระบบการจัดการน้า กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ่มน้า
ต่างๆ ในประเทศไทย ประเมินช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่มีต่ อการไหลของน้าและผลที่เกิดการกระจาย
ตัวโดยใช้ภาพการณ์จาลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์ที่ ๒ การประเมินนัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการวางแผนการจัดการลุ่ม
น้าในพื้นที่ลุ่มน้าหลักที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสูง รวมถึง
กาหนดกลไกในการรวมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในกระบวนการวางแผนจัดการลุ่มน้า
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับ
การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณทรั พ ยากรน้ าที่ จั ด หาได้ การศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การทรั พ ยากรน้ าในทุ ก มิ ติ ที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีนัยสาคัญดังกล่าว
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยรูปแบบอุปสงค์น้าในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ และการประเมินศักยภาพ
ของการจัดการอุปสงค์และการปรับปรุงประสิทธิภาพน้า เพื่อตอบสนองการปรับตัวอย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๕ การศึกษาวิจัยคุณภาพน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การฝังกลบของเสีย การรุกล้าของน้าเค็ม ที่มีผลต่อคุณภาพน้าในพื้นที่ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ ๕ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การประเมินปัญหาด้านสุขภาพที่จ ะแพร่กระจายในอนาคตในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศร่วมกับการระบาดของพาหะนาโรคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความสัมพันธ์ของยุงกับไข้เลือดออกและ
มาลาเรีย และหอยทากหรือหอยโข่งที่เป็นพาหะนาโรคพยาธิใบไม้ในเลือด
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ การวิ จั ย ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพจากสภาวะสภาพอากาศสุ ด ขี ด (Extreme
Weather) ที่คาดว่ามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเกิดพายุ น้าท่วม คลื่นความร้อน ภัยแล้ง และอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแพร่กระจายและความรุนแรงของมลภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และโรคระบบทางเดินอาหารที่
สัมพันธ์กับพาหะนาโรคที่มากับน้า
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยผลที่มีต่อสุขภาพจากสภาพความขาดแคลนอาหาร น้าสะอาด ที่พักอาศัย
และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานของประชากรอัน
เนื่องจากระดับน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น หรือการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ทาให้ระบบกสิกรรมและวิถีชีวิต
ชุมชนเสื่อมโทรมลง
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจั ยความจาเป็นในการเปลี่ ยนแปลงบริการด้านสาธารณสุข รวมถึงการ
สาธารณสุ ขข้ อมู ล ฐานและความสามารถในการตอบสนองต่ อการระบาดของโรคภั ย เพื่ อการปรั บตั ว ต่ อ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการพัฒนาเมือง
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึง
ผลของระดับ น้ าทะเลที่เ พิ่มสู ง ขึ้น ที่ มีต่อพื้ นที่เมื องต่า งๆ ที่ ได้รับ ความเสี่ ยงของประเทศไทย รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลกระทบในพื้น ที่ที่จะมีการพัฒนาในอนาคต และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของภาพการณ์
จาลองผลกระทบที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิเคราะห์ระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่เมืองและภาคส่วน
ต่างๆ การพัฒนาของระบบการติดตามตรวจสอบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาการประสานกลยุทธ์ในการกาหนดเป้าหมายในการปลดปล่อย และลดการปลดปล่อยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจัยการออกแบบอาคาร สาธารณูปโภค การวางผังเมือง และการแบ่งเขต
ของเมืองที่สามารถต้านรับความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
กลยุ ทธ์ ที่ ๔ การศึกษาหลั กการผลประโยชน์ร่ว มกั นกับคุณ ภาพอากาศเมื อง พัฒ นาการ
ประสานกลยุทธ์เพื่อปรับ ปรุงคุณภาพอากาศบรรยากาศในปัจจุบัน และลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยประสานทางเลือกแผนการขนส่งเพื่อลดการคับคั่งของจราจร พัฒนาถนน
ปลอดภัย และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๖ การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Assessment) และใช้หลักการรอยทาง
นิเวศวิทยา (Ecological Footprint) เพื่อประเมินผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต การกระจาย และการบริโภค
ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะ ร่วมด้วยการระบุกลยุทธ์ในการลดผลกระทบเหล่านี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๑ การวิจัยการปรับตัวเชิงพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านความยืดหยุ่นและความอ่อนไหว โดยเน้นในเรื่องธรรมชาติของความ
เสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงในพื้นที่ ค้นหาความสามารถของสังคมและระบบวิถีชีวิตที่จะ
จัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและเข้าถึงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยที่ดาเนินการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม (Civil Society,
พื้นที่การเมืองสาธารณะของประชาชน) องค์กรอิสระ (NGO) เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุมชนในระดับต่างๆ
ในการตอบสนองการปรับตัวต่อความเสี่ยงและโอกาส
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ การวิ จั ย กระบวนการเชิ ง นโยบายและสถาบั น ที่ ส นั บ สนุ น และลดทอนการ
ตอบสนองในการปรับตัว ด้วยตนเองในพื้นที่ การวิจัยนี้มี รวมถึงระดับที่แตกต่างของนโยบายรัฐบาล ระดับ
ภูมิภาค และท้องถิ่น โครงสร้างจากสถาบันภายนอก เช่น การตลาด องค์กรด้านการเงิน และอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการปรับตัวในระดับท้องถิ่นเชิงเศรษฐศาสตร์
และทางเลือกด้านการแทรกแซงที่มีความจาเป็นถ้ามีการประเมินความเป็นไปได้ของการแทรกแซง ที่คานึงถึง
การวิจัยคุณค่าของระบบวิถีชีวิตของสังคมและนิเวศบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.๒ การประเมินการตอบสนองต่อแผนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ ๑ การทดสอบระบบสาธารณูปโภคและการจัดการทรัพยากร มีความสาคัญเมื่อ
ต้ อ งการการศึ ก ษาวิ จั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง รวมถึ ง ประเภทของการเปลี่ ย นแปลงที่ จ าเป็ น ต่ อ การออกแบบ

๑๒
สาธารณูปโภคและเครื่องมือประกอบ (ตัวอย่าง เช่น ระบบชลประทาน หรือโรงไฟฟ้าพลังน้า) และระบบการ
จัดการและปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาความเตรียมพร้อมต่อสภาพภูมิอากาศ ศึกษาวิธีการที่องค์กร
ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานที่คานึงถึงความไม่ แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทหรือองค์กรผู้ออกแบบและดาเนินการด้านสาธารณูปโภค หรือ
ผู้จัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่าไม้ และทรัพยากรน้า) ที่จะได้รับผลกะทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ ๓ การศึกษาแนวโน้มที่สาคัญของการปรับตัวในกระบวนการกาหนดนโยบายและ
การวางแผนของภาคส่วน มีความสาคัญเมื่อต้องการศึกษาวิจัยที่ยั่งยืน รวมถึงการวิเคราะห์ความจาเป็นในการ
เปลี่ยนระบบวางแผนและนโยบายของภาคส่วนต่างๆ เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรน้า การเกษตร การผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอื่น ๆ เพื่อให้แผนในอนาคตคานึงถึงผลความเป็น ไปได้ของผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการตอบสนองต่อแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่จาเป็นในการศึกษาวิจัยด้วยเหตุที่ทางเลือกในการแทรกแซงต่างๆ ได้รับการ
ประเมินทั้งในด้านความเหมาะสม ด้านเทคนิค และความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์นี้ รวมถึงการประเมินค่าเต็มรูปแบบของสินค้าและกิจกรรมที่ไม่อยู่ในตลาด เช่น นิเวศบริการ ที่เป็น
ส่วนสาคัญหลักในกระบวนการปรับตัว งานวิจัยด้านนี้ควรรวมถึงการประเมินกลไกทางการเงิน เช่น ประเมิน
สินเชื่อและเงินทุน ระบบประกันภัย และสิ่งอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการจัดหาหลักประกันทางการเงินด้านการปรับตัว
กลยุทธ์ที่ ๕ การศึกษาธรรมชาติของกระบวนการทางนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างการ
กาเนิดองค์ความรู้และการตัดสินใจในเวที นโยบาย รวมถึงวิธีการพัฒนาทั้งหมดและภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากภูมิอากาศ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะ
และการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่าของประเทศไทย กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุทธ์ที่ ๑ การวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) และ/หรือ
คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงสินค้าด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
กลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยด้านทางเลือกและการบ่งชี้ของเป้าหมายสาหรับระดับในการปล่อยก๊ าซ
เรือนกระจกจากภาคส่วนหลักในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงภาคส่วนการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรม การขนส่ง
การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม และอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ ๓ การวิจั ย ผลกระทบที่เป็นไปได้ของมาตรการด้านการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่า รวมถึงทางเลือกอื่น ๆ ในการพัฒนา เช่น มาตรการภาษีคาร์บอน และมาตรการ
สร้างแรงจูงใจทางการเงินต่อการลงทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลยุทธ์ที่ ๔ การวิจั ยความเป็นไปได้ของผลกระทบที่เพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการด้าน
นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒ นาคาร์บอนต่า เช่น มาตรฐานอาคาร การจัด
การจราจร และการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยด้านศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอน (Carbon Sequestration) ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าไม้
กลยุ ทธ์ที่ ๖ การวิจั ย ด้านรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน กาหนดทางเลื อกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๓
กลยุ ทธ์ที่ ๗ การวิจัย ด้านการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและอรรถประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับทางเลือกที่แตกต่างกันของการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่า
ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ การวิจั ย การจั ดการองค์ค วามรู้ แ ละสร้ า งความตระหนักที่เ กี่ยวข้องกั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
กลยุ ทธ์ที่ ๑ การศึกษาระบบการตัดสิ นใจและบทบาทขององค์ ความรู้ทางเทคนิคในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย ในการวางแผนของระดับต่างๆ และในภาคเอกชน ที่คานึงถึงทั้งทางด้านการตัดสินใจ
ในการลงทุนและระบบการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาวิจัยความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีอยู่ในการวางแผนและกาหนดนโยบายร่วมกัน กิจกรรมที่จะปรับปรุงจิตสานึกของคนเหล่านี้ด้วยผลการ
ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการเผยแพร่ที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๓ การประเมินความตระหนักของสาธารณชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในกลุ่มชนต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศ และกิจกรรมปรับปรุงจิตสานึกสาธารณชนและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชนในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
กลยุ ท ธ์ที่ ๔ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั กสู ตรและ/หรื อรายวิ ช าด้า นการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อควบรวมในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสะท้อนสิ่งใหม่ๆ และขยายวาระการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย จัดทาความร่วมมือและผู้ร่วมวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถและ
พัฒนาประสบการณ์วิจัยของนักวิจัยไทย
กลยุ ท ธ์ ที่ ๖ การศึ ก ษาการพั ฒ นาในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิจัยที่สถาบันวิจัย
ทั้งหลายกาลังดาเนินการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
กลยุทธ์ที่ ๗ การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัด
ให้มีศูนย์อานวยการในการบริหารจัดการงานวิจัยและประสานงานกิจกรรมของแหล่งทุนและสถาบันวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๘ การศึกษาวิจัยในด้านความตระหนักของสาธารณชน ซึ่งรวมถึงภาคส่วนเอกชน
และสาธารณชนทั่วไปของการดาเนินการ ซึ่งสามารถกระตุ้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเส้นทางการพัฒนา
เศรษฐกิจคาร์บอนต่า
กลยุทธ์ที่ ๙ การศึกษายุทธศาสตร์/รูปแบบการสื่อสารหรือช่องทางความรู้ด้านต่างๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความตระหนักที่ เหมาะสมในเรื่องของการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่อให้สามารถบรรลุตามพันธกิจการวิจัยจึงมีการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้
๙.๑ แผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคส่วน
และทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
๙.๒ การปรั บตัว ต่อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศที่นาไปสู่ ส มดุลของระบบนิเวศ การผลิ ต
อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙.๓ หน่วยงานทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนไปดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ

๑๔
๙.๔ แผนของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณและสามารถดาเนินงานตาม
แผนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
๙.๕ ระดับการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภาคส่ว นและทุ กระดับโดยความสมัครใจ
ภายในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐)

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลั ง จากการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแล้ว จะมีการกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้
แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มี
การกาหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้
อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเกี่ยวข้องกับภาค
ส่วนและองค์กรจานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสาร
อย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และ
ข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการดาเนินการ
การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัย ในสหวิทยาการ และช่วยอานวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอ
ข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้ อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไป
พัฒนารูปแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่ น ควรส่งเสริมให้ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่มต้นการทาวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๕

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขั บเคลื่ อนให้ ยุ ทธศาสตร์ ก ารวิ จัย รายประเด็ น ด้า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย
โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติด ตามผลระหว่า งดาเนิ นการวิ จัย (Ongoing Evaluation) เพื่อ รับ ทราบปั ญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิน ผลหลั งดาเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจัย โดยเปรียบเทีย บกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

