1. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
กรอบการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
1.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบาย ด้านมาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกัน
ทางการค้าและมาตรการอืน่ ๆ ระหว่างประเทศ
1.2 ศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการประเมินคุณค่าและการบริการเชิงนิเวศ
ตลอดจนการประเมินค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงตัวเลข เช่น การทาลายป่าประเภทต่างๆ
1.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
1.4 ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเชิ งนโยบาย ด้ า นสั งคมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ
ธรรมาภิบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.5 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ มี
ความถูกต้องและทันสมัย
1.6 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการติดตาม คาดการณ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
1.7 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การขนส่ง การท่องเที่ยว และครัวเรือน
1.8 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.9 ศึกษาวิจัยการประยุกต์เชิงระบบสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.10 ศึก ษาวิจั ย และพั ฒ นาเกี่ยวกั บการจัด การมลพิ ษ และของเสี ยอั น ตรายที่ ต้น ทางหรือ
แหล่งกาเนิด
1.11 ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Technology Need Assessment) โด ย เน้ น เท ค นิ ค ก ารป ระ เมิ น ต ล อ ด วั ฏ จั ก รชี วิ ต (Life Cycle
Assessment), Carbon Footprint, Water Footprint, และอื่ น ๆ ที่ ก าหนดในอนุ ก รมมาตรฐาน ISO
14000
2. การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
2.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ตลอดจนแนวทาง
การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 ศึ กษาวิจั ยเชิ งนโยบายด้ านการใช้ ประโยชน์ การอนุ รั กษ์ การเสริ มสร้ างและฟื้ นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบ/กลไก องค์กรด้าน
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อการเยียวยาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ มาตรการเยี ย วยาฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น เช่ น มาตรการด้ า นการเงิ น (สั ม ปทาน ค่ า ภาคหลวง
ค่าธรรมเนียม)
2.4 ศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บระบบการจ่ ายค่ าตอบแทนคุ ณค่ าระบบนิ เวศ (Payment for Environmental
Services: PES) และระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
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2.5 ศึกษาวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า รวมถึงการเพิ่มจานวนสัตว์ หรือสัตว์
ป่าใกล้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า
2.6 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการบารุงฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์
2.7 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของผลผลิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
2.8 ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การน าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เหมาะกั บ สั งคมไทยไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมทั้งพื้นที่สูง พื้นราบและชายฝั่ง
3. การปรับกระบวนทัศน์การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านมาตรการทางการคลัง และการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณ
ของประเทศ มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านการกาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยื น พร้อมทั้งกาหนดดัชนีชี้วัด
และมาตรฐานการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
3.3 ศึกษาวิจั ยและพั ฒ นาเพื่ อปรับเปลี่ ยนรูปแบบการเกษตรให้ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมใน
รูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ศึก ษาวิจ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยีด ้า นการออกแบบ อุ ต สาหกรรมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภ าพและมุ่งสู่ การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks)
3.5 ศึกษาวิจัยและพัฒ นาการสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ะอาด (Clean Technology) เทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต (3R,
Cleaner Production Technology, Pollution Prevention) และเทคโนโลยี ก ารออกแบบที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology/Green Design) เพื่อพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-products)
3.6 ศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมทั้งบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. การวิจัยระบบการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย เช่น ดินถล่ม วาตภัย เป็นต้น
4.1 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปรัชญาตะวันออกในการป้องกันภัยพิบัติ
4.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ
4.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการ
สร้างความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ภัยพิบัติ
4.4 ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและ
อุบ ัติภ ัย ให้ส มบูร ณ์ และทั น สมัย การวิจั ย และพั ฒ นาระบบการพยากรณ์ แ ละเตือ นภัย ประเภทต่างๆ ทั้ ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น และการวิจัยเกี่ยวกับระบบการติดตามและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติและ
อุบัติภัย
4.5 ศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพื่อเตรียมป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย
4.6 ศึกษาวิจัยและพัฒ นาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัส ดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย
และใช้งานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติและอุบัติภัย
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4.7 ศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ
4.8 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยการประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่อสาธารณชน
4.9 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและ
สร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้าของประเทศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย
5. การพัฒนาคนและสังคมให้มีสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ศึกษาวิจั ย เกี่ย วกั บ กระบวนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
5.2 ศึกษาวิจั ยเพื่ อหากระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ ภาคเอกชน และสร้างความ
ตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาหาวิธีการและกระบวนการในการเพิ่มศักยภาพในการประสานและ
บูรณาการการดาเนินงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่และการวิจัยบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่
5.4 ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นลักษณะการ
ส่งเสริมนอกเหนือจากการมีบทลงโทษและการควบคุม
5.5 ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการ
ใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสอดรับ
กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การยกระดับความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย
อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม
ผลผลิต
1) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค
ประชาชน
2) เชิงคุณภาพ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนสามารถ
ใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้
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กรอบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
1. การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลไกการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเน้นเชิงพื้นที่
1.2 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาแนวทาง กาหนด และประเมินดัชนี ชี้วัดด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
1.3 ศึกษาวิจั ยเกี่ย วกับ การอนุรักษ์พื้นที่ส าคัญ พื้นที่คุ้มครอง และระบบเชื่อมโยงพื้นที่ที่มี
ความสาคัญพิเศษเฉพาะสาหรับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกาหนดพื้นที่สนับสนุนการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.4 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะชนิดพืชและสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งการขยายพันธุ์พืชและสัตว์หายาก ทั้งในถิ่นกาเนิด (In Situ) และนอกถิ่นกาเนิด (Ex Situ)
เพื่อเป็ น ทรัพยากรพัน ธุกรรม (Genetics Resource) และการศึกษาแผนที่จีโนม (Genome Map) รวมทั้ง
การอนุรักษ์เฉพาะถิ่น
1.5 ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งนโยบายเพื่ อก าหนดระเบี ยบ กฎเกณฑ์ เงื่ อนไขในการให้ การอุ ดหนุ นของ
ภาคเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.6 ศึกษาวิจัยสถานภาพการผลิต การบริโภคและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
1.7 ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินอัตราการสูญเสียและประเมินคุณภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับระบบนิเวศ รวมทั้งการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกพื้นที่
คุ้มครอง
1.8 ศึกษาวิจัยสาเหตุหลักและขั้นตอนการแก้ไข ตลอดจนแนวทางการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมเพื่อการดารงชีพ
2. การสนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น และเพิ่ ม มู ล ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.1 ศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาองค์ ความรู้ ด้ านความหลากหลายทางชี วภาพ และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2.2 ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพทางเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรมทุกขนาด เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.3 ศึ กษาวิจั ยเพื่ อสร้ างแรงจู งใจและสร้างรายได้ จากการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู การพั ฒนาคุ ณค่ า การ
คุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการวิจัยโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.4 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และการแยกการ
กระจัดกระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพ
2.5 ศึกษาวิจั ยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และประยุกต์ความรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล
2.6 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ
นิเวศ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และธนาคารพันธุกรรม
2.7 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) และนวัตกรรม
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3. การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและข้อกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3 ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ค่ าความสู ญ เสี ยความหลากหลายทางชี ว ภาพในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.4 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฟื้ นฟูและเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศที่ให้บริการที่สาคัญยิ่ง รวมทั้ง
การศึกษาระบบนิเวศเชิงโครงสร้าง (ธรรมชาติ)
3.5 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความยืดหยุ่น ความคงทนของระบบนิเวศ และการเกื้อกูล
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
3.6 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบนิเวศในการรองรับภัยคุกคาม เช่น ศึกษาพื้นที่ป่า
3.7 ศึ กษาวิ จั ยเพื่ อลดการคุ กคามความหลากหลายทางชี วภาพจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
3.8 ศึกษาวิจัยการนาเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและเส้นทางแพร่ระบาด รวมทั้งการวิจัยเพื่อควบคุม
หรือกาจัดชนิดพันธุ์ที่มีลาดับความสาคัญสูง
3.9 ศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการการสร้างความเข้าใจและขีดความสามารถในการจัดการ เพื่อป้องกัน
และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
4.1 ศึกษาวิจัย เพื่อบู รณาการการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและ
ชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการถ่ายทอดความรู้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน
4.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็ นสัญญาณ
เตือนภัย
4.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสังคมและสร้างจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
4.4 ศึกษาวิจัยประเมินคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพของไทยที่เคยถูกนามาใช้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อนาความรู้ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบถึงคุณค่าที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพของไทย
4.5 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างเครือข่าย
ชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
4.6 ศึกษาวิจัยการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของชุมชนเมืองในการบริโภคชนิดของพืชและสัตว์
เพื่อลดแรงกดดันต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4.7 ศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดรูปแบบหรือแนวทางของ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้
ภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
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5. การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.1 ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
5.2 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการวิจัยความจาเป็นในการใช้กฎหมายเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
5.3 ศึ กษาวิ จั ย เพื่ อสร้ างความพร้ อมในการเจรจา/ผลกระทบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5.4 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบังคับใช้และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยา (Nagoya Protocol) ว่า
ด้วยการเข้าถึงและการแบ่ งปันผลประโยชน์ และความสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศไทย แนวทาง
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง กฎหมาย อนุสัญญา และพิธีสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณา
การงานวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.6 ศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บ การน าแนวทางตามหลั กการการเก็ บค่ านิ เวศบริ การ (Payment for
Ecosystem Services: PES) และหลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) มาใช้
อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสาคัญ และสามารถธารง
รั ก ษาระบบนิ เวศประเภทต่ า งๆ ชนิ ด พั น ธุ์ แหล่ ง พั น ธุ ก รรมที่ ส าคั ญ และคุ้ ม ครององค์ ป ระกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่ม การใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูล ค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม
3. เพื่อศึกษาวิจัย การใช้ป ระโยชน์ความหลากหลายเป็นไปตามหลักการการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
ผลผลิต
1) เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ภาคการศึกษาทุกระดับ
2) เชิงคุณภาพ คือ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และภาคการศึกษาทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3) นาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
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