ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แพลตฟอร์มที่ 2
โปรแกรมที่ 7
แผนงาน

โปรแกรมที่ 17
แผนงาน
ด้าน

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM 2.5
3. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือก
เพือ่ ชุมชน
6. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง
มั่นคง
แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานวิจยั และนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
1. เป้าหมาย
ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี และเพิ่มอัตราการนำขยะ
จากทุกกระบวนการกลับมาใช้ขึ้นร้ อยละ 10 ต่อปี โดยเปรียบเทียบจากปีฐานของงานวิจัยนั้น ๆ (ปีฐาน คือ
ปีก่อนการดำเนินงานของโครงการ)
2. ผลผลิต
1) นโยบายและเครื่องมือการจั ดการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะทุก
ประเภทบนบกและในทะเลให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดขยะ ให้เกิดต้นแบบการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
3) แนวทางหรือต้นแบบธุรกิจต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างเครือข่าย
อัจฉริยะสู่ต้นแบบการจัดการของเสียอย่างบูรณาการ

-24) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ ปัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรมและขยะ
จากภาคการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ
5) แนวทางหรือต้นแบบการพัฒนาสื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนเชิงพฤติกรรมการลดขยะทั่วประเทศ
3. กรอบการวิจัย
1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
3) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
4) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
5) การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
6) การบริหารจัดการของเสียเชิงสังคม/เชิงพื้นที่
7) การบริหารจัดการขยะเชิงนโยบาย
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- การวางระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การผลิตและการออกแบบผลิตภั ณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การถอดบทเรี ย น การกำหนดบทบาท รวมทั้ งกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น การจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจร
- การใช้กลไกทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนชุมชน Zero Waste
- การลดการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการเปลี่ยนพฤติกรรม
- การจัดการ Food waste / Food loss และขยะทะเล
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยระบบ Digital Technology
2) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
- การวางระบบจัดการของเสียอันตรายชุมชน การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การถอดบทเรียน การกำหนดบทบาท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนครบวงจร
- การใช้กลไกทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
- การพัฒนาระบบและกลไกการคัดแยก และการกำจัดของเสียอันตรายชุมชน
- การจัดการของเสียอันตรายชุมชนนำเข้าจากต่างประเทศ
3) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
- การจั ด การกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ การใช้ ป ระโยชน์ กากของเสี ย
อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
- การปรับ ปรุง/พัฒ นาระบบสารสนเทศและกฎหมายการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
(ระบบการติดตาม การประเมิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
4) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- ระบบติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหล่งกำเนิดขนาดเล็ก
และกระจายตั ว โดยใช้ ร ะบบ (Manifest Online) และระบบ GPS เช่ น คลิ นิ ก สถานี อ นามั ย คลิ นิ ก และ
โรงพยาบาลสัตว์ สถานเลี้ยงดูคนสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมูลฝอยติดเชื้อทั่วประเทศ
- พัฒนานวัตกรรม วัสดุ บรรจุภัณฑ์ (ในการรวบรวม) เพื่อการป้องกันและกำจัดขยะติดเชื้อ
(ที่มีต้นทุนต่ำ และใช้ครั้งเดียว)

-35) การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- การถอดบทเรียน Best Practice และ key success factors ของระบบการนำวัสดุเหลือใช้
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่อย่างยั่งยืน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดเป็นกฎระเบียบในอนาคต
- การพัฒนาระบบการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- การใช้ นวั ต กรรม และDigital technology ในการทำระบบ greening supply chain/
value chain
6) การบริหารจัดการของเสียเชิงสังคม/เชิงพื้นที่
- การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะของทุกภาคส่วน เน้นการสร้างจิต สำนึกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคม (Social movement)
- การสร้างแรงจูงใจในการจัดการกลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไกทางสังคม
7) การบริหารจัดการขยะเชิงนโยบาย
- การสร้างระบบ กลไก เครือข่ายในการขับเคลื่อนศูนย์การจัดขยะชุมชน
- การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒ นานโยบาย เครื่องมื อทางเศรษฐศาสตร์ และการสร้างกลไกทางกฎระเบียบและ
ทางสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ ยนพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และการใช้ Digital
technology ในการจัดการขยะ

2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5
1. เป้าหมาย
ลดการปลดปล่อย PM2.5 จากแหล่งกำเนิด และจำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
(50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง
2. ผลผลิต
1) แนวทาง/ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/ภูมิปัญญาชาวบ้าน/สื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อน
เชิงพฤติกรรมลด PM2.5 ทั่วประเทศ
2) นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่รวบรวมสังเคราะห์เพื่อจัดการปัญหา PM2.5
3) แนวทางหรือแผนการสร้างการมีส่วนร่วมให้แหล่งกำเนิด PM2.5 ลดลง โดยมีนวัตกรรมเพื่อ
ลดและจัดการ PM2.5
4) แนวทางหรือแผนปฏิ บั ติเพื่อสร้างการมีส่ วนร่วมให้ ปริมาณ PM2.5 จากแหล่ งกำเนิดลดลง
ร้อยละ 50
5) ระบบหรือกลไกการจัดการของเสียภาคเกษตรเพื่อลดการเผา
6) ระบบและกลไกในการลดการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ป่ าอื่น ๆ
ที่รัฐดูแล
3. กรอบการวิจัย
1) การพยากรณ์/คาดการณ์ปริมาณ PM2.5
2) การลด PM2.5 จากแหล่งกำเนิด
3) การบรรเทาปัญหา PM2.5 ทัง้ ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาพอนามัย

-44) การสร้างความรับรู้ของประชาชน
5) การบริหารจัดการ PM2.5
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การพยากรณ์/คาดการณ์ปริมาณ PM2.5
- ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในพื้นทีต่ ่าง ๆ
- การพยากรณ์/คาดการณ์ปริมาณ PM2.5
2) การลด PM2.5 จากแหล่งกำเนิด
- การลดปัญหา PM2.5 จากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
PM2.5 เชิงพื้นที่ ได้แก่ แหล่งกำเนิดจากภาคอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดจากภาคการจราจร และแหล่งกำเนิด
ในพื้นที่ป่า พืน้ ที่เกษตร หรือแหล่งกำเนิด PM2.5 ทุติยภูมิ
- การพัฒนาการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือกล และกลไกการผลิตทางการเกษตรในประเทศ
เพื่อลดการเผาทางการเกษตร
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การชดเชยมูลค่า
ระบบนิเวศบริการ (Payment for Ecosystem Services (PES))
- การจัดระเบียบการเผาที่ได้รับการยอมรับกับทุกภาคส่วน และลดผลกระทบ PM2.5
3) การบรรเทาปัญหา PM2.5 ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาพอนามัย
- แนวทางการฟื้นฟูป่าเพื่อลดการเกิดและการลุกลามของไฟป่า เพื่อเป็น buffer zone และ
เพิม่ พื้นที่สีเขียว นวัตกรรมการใช้พืช
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบำบัด
ฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศ และการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
- Safe zone ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว ทั้งใน indoor/outdoor เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
และบ้านพักคนชรา เป็นต้น และนวัตกรรมในการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
4) การสร้างความรับรู้ของประชาชน
- การวิจัยเชิงลึกด้านพฤติกรรม การสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีการเผาต่อเนื่องและเป็นสาเหตุของ
การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมทั้งการถอดบทเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และพฤติกรรม
ในพื้นที่ปลอดการเผา หรือในพื้นที่เผาซ้ำซาก
- การวิจัยเชิงพฤติกรรมของแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า (ป่าอนุรักษ์/ป่าสงวน) ใน
การรุกพื้นที่
5) การบริหารจัดการ PM2.5
- การบริห ารจั ดการเชิ งนโยบาย การควบคุม ป้อ งกั น และแก้ไขปั ญ หา PM2.5 เชิงพื้ น ที่
เชิงกิจกรรม หรือชุมชน การถอดบทเรียนระดับพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเพื่อขยายผลและปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารจัดการบนฐานการประเมินมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากทางเลือก
ต่างๆ
- การสร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรองรับปัญหาในระยะยาว
- การพั ฒ นามาตรฐาน PM2.5 Air Quality Health Index ซึ่ งพิ จ ารณาทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม และสุขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาเรื่องเทคโนโลยี และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

-5- แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดน (Trans boundary haze
pollution)

3. แผนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. เป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579
เทียบกับ ปี 2553
2. ผลผลิต
1) นโยบาย แนวทาง มาตรการด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการในการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ
ปรับตัว เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคส่วนต่าง ๆ
3. กรอบการวิจัย
1) การบูรณาการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) การลดก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การลดก๊าซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การบูรณาการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การประเมิน ผลประโยชน์ร่วมระหว่างการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวตามกรอบ
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่อประเทศไทยในด้านต่ าง ๆ (อนุสั ญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส ฯลฯ) และการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงและผลของการเจรจาใหม่ ๆ
เช่น Koronivia Joint Work on Agriculture
- การพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณ์ ผ ลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อเสนอเชิงวิธีการ
ป้องกันผลกระทบเหล่านี้
- แนวทางการปรับตัว การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพื้นที่ และการใช้นวัตกรรมและต่อยอด
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รั บ มื อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและการแปรปรวนของสภาพอากาศ
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ
- การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการผลิ ต ปั จ จั ย 4 และการประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2) การลดก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การลดก๊าซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
- แนวทาง รูปแบบ และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน

-6- การพัฒนา ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย (Emission Factor) จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่สำคัญของไทย
- กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกให้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายของประเทศที่ เสนอไว้ในความตกลง
ปารีส และเป้าหมายอื่น ๆ ที่จะตามมา รวมทั้งการประเมินศักยภาพของประเทศไทยที่จะดำเนินการได้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 และ ปี ค.ศ. 2050
- การพัฒนา Low Carbon Technology และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก
- มาตรการทางกฎหมาย มาตรการจูงใจ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรม
- การประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกโดย Blue Carbon
- การศึกษา Co-benefits ของ air pollution control mitigation การใช้วัสดุทดแทน วัสดุแปรใช้
ใหม่ (Recycle) ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และผลกระทบในภาคธุรกิจ และภาคอื่น ๆ ในการดำเนินการมาตรการ
ที่กำหนดไว้
๓.๒ อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
1. เป้าหมาย
อัตราการสูญเสียแหล่งที่ อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
ลดลง ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2557
2. ผลผลิต
1) แนวทางหรื อแผนการเพิ่มพื้ นที่ป่าเพื่ อการอนุรักษ์ร้อยละ 35 และพื้ นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่ อ
การใช้ประโยชน์ร้อยละ 15
2) ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น มีดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ไม่
ต่ำกว่า 70 คะแนน ในพื้นที่เป้าหมาย
3) การจัดการ การป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุมคาม
3. กรอบการวิจัย
1) การจัดการ ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและทางบก
2) การจัดการและคุ้มครอง รวมทั้งการสร้างสมดุลระบบนิเวศทั้งทางทะเลและทางบก
3) การรับมือภัยพิบัติ
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การจัดการ ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเลและทางบก
- วิจัยเพื่อให้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พื้นถิ่นกลับมาเจริญเติบโตเพียงพอต่อความอุด มสมบูรณ์และ
ความหลากหลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดการสูญเสียแหล่ งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และพื้นที่นอกชายฝั่ง
- การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
2) การจัดการและคุ้มครอง รวมทั้งการสร้างสมดุลระบบนิเวศทั้งทางทะเลและทางบก
- การวิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือภาวะวิกฤต
หรือในพื้นที่วิกฤต พร้อมกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือความเปราะบางเพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้

-7- การวิจัยความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ: ดิน น้ ำ ป่า คน เพื่อการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยร่วมกัน
อย่างสมดุล
- การสร้างระบบและกลไกในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- การจัดการและบริหารพื้นที่ป่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การรับมือภัยพิบัติ
- การศึกษาแนวโน้มภัยพิบัติในอดีต เพื่อให้เข้าใจลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภั ย
พิบัติ (exposure) วัฏจักร ผลกระทบและภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว รวมทั้งสามารถคาดการณ์
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัตทิ ี่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
- การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเตือนภัยเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ
- วิธีการ แนวทางที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลสู งในการสร้างความรู้ค วามตระหนั ก
ความพร้อมในการรับมือในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่สภาพเดิม
- การจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ

4. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
1. เป้าหมาย
1) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศทางทะเล
ลดลง ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2557
2) ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไม่ต่ากว่า 70 คะแนนในพื้นที่เป้าหมาย
2. ผลผลิต
1) นโยบายและเครื่ อ งมื อ ด้ านต่ าง ๆ โดยเฉพาะด้ านเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารจั ด การ
กิจกรรมและฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
2) เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
3) เทคโนโลยี นวัต กรรม เพื่ อ ทำให้ ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ รับ การอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู
สร้างใหม่ และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
3. กรอบการวิจัย
1) การเสริมสร้างความพร้อมของรากฐานความรู้และข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบจำเป็นต่อการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเล
2) การเพิ่ มมูล ค่าเศรษฐกิจภาคทะเล ติดตามแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจ การลงทุน และลดความเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคทะเล
3) การรักษาทุนธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง : พัฒนาและส่งเสริมภาคส่วนที่มีศักยภาพสูง
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การเสริมสร้างความพร้ อมของรากฐานความรู้แ ละข้อมูลที่เป็นองค์ ประกอบจำเป็นต่อการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเล
- การวิจัยและพัฒ นาองค์ความรู้ อันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานโยบายทางทะเลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

-8- การวิ จั ย และพั ฒ นาดั ช นี คุ ณ ภาพมหาสมุ ท ร (Ocean Health Index) ระดั บ ต่ า งๆ ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย (ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning; MSP)
ในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2) การเพิ่มมูล ค่าเศรษฐกิจภาคทะเล ติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่ อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจ การลงทุน และลดความเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคทะเล
- การเพิ่มผลิตภาพทางทะเล (Productivity) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
- การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวทางทะเล
ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลบนพื้น ฐานศักยภาพการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) และ การเพาะเลี้ยง
นอกชายฝั่ง เป็นต้น
3) การรักษาทุนธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง : พัฒนาและส่งเสริมภาคส่วนที่มีศักยภาพสูง
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สร้างใหม่และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความยั่งยืน
- การวิจัยบทบาทในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศต่าง ๆ ทางทะเล
- การวิจัยความเสี่ยงหรือโอกาสสูญเสียทรัพยากรทางทะเล

5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน
1. เป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้ อยละ 30 ในปี 2579
เทียบกับ ปี 2553
2. ผลผลิต
1) เทคโนโลยี นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒ นาความสามารถในการผลิตและบริหาร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลไก/ระบบการจัดการพลั งงานทั้งห่ วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) เครือข่ายการจัดการพลังงานแบบบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4) ข้อมูลทางวิชาการที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย รวมทั้ง
การปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎกระทรวง กฎระเบียบ พ.ร.บ.
3. กรอบการวิจัย
1) การวิจัยและพัฒนาแหล่งและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน
2) การวิจัยและนวัตกรรมประสิทธิภาพพลังงาน
3) การวิจัยเชิงนโยบายและมาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การวิจัยและพัฒนาแหล่งและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน
- การพัฒนาศักยภาพพลังงานลม (Wind Energy) พลังน้ำขนาดเล็ก (Small Hydropower)
พลังงานจากชีวภาพ (Bioenergy) และพลังงานจากขยะ (Waste to Energy)
- การพัฒนาพลังงานระดับชุมชนเพื่อให้เกิดพลังงานชุมชนหรือโรงไฟฟ้าชุมชน

-9- การใช้สมาร์ทเทคโนโลยี เช่น GIS AI ในการจัดการแหล่งพลังงานในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิด
ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (จากชีวมวล การปลูกไม้โตเร็ว ขยะ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
เหล่านี้)
- การสร้างเครือข่ายการจัดการพลังงานแบบบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
2) การวิจัยและนวัตกรรมประสิทธิภาพพลังงาน
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน (Energy Efficiency Improvement) ในภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ภาคขนส่ง และภาคเกษตรกรรม โดยใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงาน
เช่น block chain เป็นต้น
- การศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) แบตเตอรี่ Battery Pack/Repack รวมทั้งระบบ Battery
Management System (BMS) และระบบอัดประจุแบตเตอรี่ (Battery Charging Systems)
3) การวิจัยเชิงนโยบายและมาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- การวิ จั ย เชิ งเศรษฐกิ จ ของศั ก ยภาพพลั งงานหมุ น เวีย น และพลั งงานทดแทน เช่ น indirect
benefit / เศรษฐศาสตร์พลังงาน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- การวิจัยเชิงนโยบายระดับภาค ระดับภูมิภาค (Regional policy) จนถึงระดับชุมชน

6. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง
1. เป้าหมาย
ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และน้ำไม่มีคุณภาพลงร้อยละ 50
2. ผลผลิต
1) แนวทาง/มาตรการในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
2) ต้นแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำ การจัดการน้ ำเสีย การนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์
3) กลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรน้ ำในระดับพื้นที่ระหว่าง
ภาควิชาการ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
4) พัฒนาระบบ และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
5) แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ ำแบบบูรณาการในพื้นที่เมือง/พื้นที่ลุ่มน้ ำ/พื้นที่พิเศษ
ทั้งในและนอกเขตชลประทาน
6) แนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำในพื้นที่เกิดภัยพิบัติซ้ำซาก
3. กรอบการวิจัย
1) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
2) การจัดการคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
4) การจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วมและอุทกภัย
5) การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค
6) การบริหารจัดการ

- 10 4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
- การปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ ำและระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพให้พื้นที่ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการใช้น้ำ
- แนวทางหรือต้นแบบการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ
2) การจัดการคุณภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
- การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
ชุมชน รวมทั้งการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่
- การบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่วิกฤต/พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
- แนวทางปฏิบัติหรือแผนการอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ ำลำคลอง แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน
- นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม
- การปรับปรุง พัฒ นา และเพิ่มประสิทธิภาพการเพื่อป้องกันการชะล้างพั งทลายของดินใน
พื้นที่ต้นน้ำและพืน้ ที่ลาดชัน
4) การจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วมและอุทกภัย
- การปรับ ปรุง พั ฒ นา และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการระบายน้ ำ การจัดระบบป้ องกันน้ ำท่ว ม
ชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบใน
ระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤต (Area based) ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ่มน้ำสาขา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ ำท่วม/
น้ำแล้งซ้ำซาก
- การบริห ารจัดการน้ ำให้ มีประสิ ทธิภ าพเชิงปริมาณและคุณ ภาพในพื้ นที่น้ ำท่ วม/น้ ำแล้ ง
ซ้ำซาก ทั้งระดับผิวดิน และ ใต้ผิวดิน (Sub-surface storage) เพื่อการกักเก็บ และคงคุณภาพน้ำไว้ เช่น การ
ถอดบทเรียนในพื้นที่บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
5) การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค
- การจัดหาแหล่งน้ ำสำรองในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ ำต้นทุน โดยการบูรณาการการใช้
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการพัฒนาน้ำดื่ม
ให้ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมในพื้นที่วิกฤต
- การศึกษาและสำรวจการตกค้างของยา ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง และสารอื่นใน
แหล่งน้ำ น้ำประปา และน้ำดื่ม วิธีการจัดการปัญหาและมาตรฐานที่เหมาะสม
- การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำใช้ภาคครัวเรือน บริการ
6) การบริหารจัดการ
- การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ ำอย่างครบวงจร ทั้งน้ ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย ในระดับพื้นที่
ชุมชน พื้นที่ลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขา
- การจัดการน้ ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ ำกร่อย ที่ส่งผลกระทบต่อการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
- การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

- 11 เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) มีป ระเด็ น วิ จั ย ตามกรอบการวิจั ย ที่ วช. ประกาศ และมี ป ระเด็ น วิจั ยและนวัต กรรมตาม
เป้าหมายโดยเกิดผลกระทบตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results: KRs) ตามที่กำหนดไว้
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.1 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.2 โครงการวิจั ย ย่ อย ต้อ งมีเป้าหมายและตั วชี้ วัด ที่ ชัดเจน และมี การเชื่อ มโยงในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแผนงานวิจัย
2.3 โครงการควรมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels, TRL)
เริ่มจากระดับ 3 โดยคาดหวัง TRL ระดับ 4-7 หลังโครงการแล้วเสร็จ
๒.4 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
หรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
3) กรณีมีการดำเนินงานหลายปี ต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัดแยก
รายปีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้จริง
4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามตามแนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การดำเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเหมาะสมกับ
การดำเนินงานวิจัย
5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณี มี การต่ อยอดจากงานวิ จั ยเดิ มต้ อ งแสดงขอบเขตการดำเนิ นงานระหว่างงานเดิ มและ
งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย
มาดำเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่ าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภั ณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจยั พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
7) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดของผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ
การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370-9 ต่อ 3๐๙ – ๓๑๐ มือถือ 065 950 3839
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ envi.research@nrct.go.th
1) นางสาวอุมาพร โควงษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2) นางสาวศิวพร ปรีชา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3) นายวัชระ ดุลยาสิทธิพร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565
โปรแกรมที่ 17

แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ
1.1 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ
1. เป้าหมาย
ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และน้ำไม่มีคุณภาพ ลงร้อยละ 50
2. ผลผลิต
1) แนวทาง/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจำกัดหรือลดผลกระทบจากภัยแล้ง
2) เทคโนโลยีในการเพิ่มน้ำต้นทุน และการเติมน้ำใต้ดิน
3) ต้ น แบบกลไกในการสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาควิ ช าการ ชุ ม ชน และ
หน่วยงานภาครัฐ
4) ข้อมูลเพื่อสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงาน/มาตรการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
5) แนวทางปฏิบัติหรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยแล้งเชิงพื้นที่
6) แนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำต้นทุน ภูมิอากาศ และพื้นที่
3. กรอบการวิจัย
1) มาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้น ที่
ศักยภาพน้ำ และภูมิอากาศ
2) การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง
3) การเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง (Preparedness)
4) การจัดการหลังการเกิดภัยแล้ง
4. ประเด็นมุ่งเน้น
1) มาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับศั กยภาพของพื้นที่
ศักยภาพน้ำ และภูมิอากาศ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร เช่น มาตรการช่วยเหลือ และ
การชดเชย
- ถอดบทเรี ย นของเกษตรกรที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการปรั บ เปลี่ ย นนำไปสู่ ก ารปรั บ
กฎระเบียบ
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- การศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ การคาดการณ์ เฝ้าระวัง เตือนภัยวิกฤตภัยแล้ง
ระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาวในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค เพื่อการจัดการภัยแล้ง (เทียบเคียง
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC)
- การพั ฒ นาแหล่ งน้ ำที่ เหมาะสมกับสภาพทรัพ ยากรน้ ำภู มิป ระเทศ เศรษฐกิ จสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม (ด้านการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน)
- การปรับปรุงประสิทธิผลของกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ด้านความต้องการน้ำ) บนฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายอาสาสมัครและฐานข้อมูลเครือข่าย
- การพัฒ นาพื ชทนแล้งและพื ชที่ ใช้น้ำน้อยและมีมู ลค่าสูง การศึกษาภาวะภัยแล้ งที่ส่ งผล
กระทบต่อพืชสำคัญ
3) การเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง (Preparedness)
- การวิจัยการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในการอุปโภค บริโภค
- การวิจัยเพื่อใช้การประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทดแทนระบบเยียวยา
- การส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการภัยแล้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
4) การจัดการหลังการเกิดภัยแล้ง
- การถอดบทเรียนจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการภัยแล้งเชิงพื้นที่ รวมทั้ง
บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ
- การจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนฟื้นฟูหลังภัยแล้ง
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) มีป ระเด็ น วิจั ย ตามกรอบการวิจั ยที่ วช. ประกาศ และมี ป ระเด็ น วิจั ย และนวัต กรรมตาม
เป้าหมายโดยเกิดผลกระทบตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results: KRs) ตามที่กำหนดไว้
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.1) ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.2) โครงการวิจั ย ย่ อย ต้อ งมีเป้าหมายและตั วชี้ วัด ที่ ชัดเจน และมี การเชื่อ มโยงในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแผนงานวิจัย
2.3) โครงการควรมีร ะดับ ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels,
TRL) เริ่มจากระดับ 3 โดยคาดหวัง TRL ระดับ 4-7 หลังโครงการแล้วเสร็จ
๒.4) มีการบูรณาการงานวิจัย ในลักษณะสหสาขาวิช าการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
หรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
3) กรณีมีการดำเนินงานหลายปี ต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัด แยก
รายปีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้จริง
4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามตามแนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การดำเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเหมาะสมกับ
การดำเนินงานวิจัย

- 14 5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณี มี ก ารต่ อ ยอดจากงานวิ จั ย เดิ ม ต้ อ งแสดงขอบเขตการดำเนิ น งานระหว่ างงานเดิ ม และ
งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย
มาดำเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
7) วช. ถือว่าข้อ เสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่า ของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ
การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370-9 ต่อ 3๐๙ – ๓๑๐ มือถือ 065 950 3839
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ envi.research@nrct.go.th
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ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2) นางสาวศิวพร ปรีชา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3) นายวัชระ ดุลยาสิทธิพร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

