2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรอบวิจัยที่ ๑ การสร้างแบบจาลองและการประเมินการเปลี่ยนรูปแบบของสภาพภูมิอากาศและสภาวะ
แวดล้อมในประเทศไทย
1.1 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลรูปแบบสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศ และข้อมูลภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากร เป็นต้น
1.2 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาแบบจาลองรูปแบบสภาพภูมิอากาศในอนาคต ในระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น และในพื้นที่จาเพาะ เช่น บริเวณแนวชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น
1.3 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินปรากฏการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น
และผลกระทบของเหตุการณ์ ส ภาพภูมิอากาศสุ ดขีด (Extreme Climate Events) เช่น พายุไซโคลน และ
ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศที่นาพาให้เกิดภาวะน้าท่วมและภัยแล้ง
กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกษตรกรรม/ความมั่นคงทางอาหาร
2.1 การศึ ก ษาวิ จั ย การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรและต้นทุนผลผลิตการเกษตรและความอยู่รอดของระบบกสิกรรมในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดย
อ้างอิงกับภาพการณ์จาลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตรูปแบบต่างๆ และการคานึงถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
2.2 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความอ่อนไหวของผลผลิตการเกษตรที่จะเปลี่ยนไป โดยปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ของระบบเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น ปริมาณน้าฝนและ
อุณหภูมิ การเกิดและความรุนแรงของโรคภัยและสัตว์รบกวน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อโอกาสการ
เพิ่มการระบาดของศัตรูพืช ความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์สุดขีดของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สภาวะของตลาด ปัจจัยอื่นๆ
2.3 การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นพื ช ผลที่ ส ามารถต้ า นทานสภาพภู มิ อ ากาศ โดยเน้ น ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
การเกษตรหลักของประเทศไทย และการศึกษาวิจัยทดสอบภาวะการณ์รูปแบบที่หลากหลายที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตในแต่ละภูมิภาคของประเทศ วิจัยชนิดของพันธุ์พืชใหม่ๆที่ ทนต่ออุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึ้น แห้งแล้ง
ขาดน้า รวมทั้งการที่มีฝนตกชุก ฤดูการเจริญที่สั้นลง เพื่อให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่สู่การเพาะปลูกในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ
2.4 การศึกษาวิจัยเพื่อการการประเมินนัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความ
มั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศ (ความเกี่ยวพันของอุปทานอาหารในอนาคต และปฏิสัมพันธ์กับตลาด
ผลิตภัณฑ์การเกษตรในระดับนานาชาติ ) และในระดับท้องถิ่น กาหนดภัยคุกคามที่มีต่อวิถีชีวิตและการจัดหา
โภชนาการสาหรับครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ยากจนและอ่อนไหว
2.5 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบด้านปริมาณน้าเพื่อการเกษตร ผลกระทบระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้และปริมาณน้าที่จัดหาได้ ผลกระทบระหว่างกันที่ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้า
ที่ใช้ รวมถึงการวิเคราะห์การจัดการน้าเพื่อการเกษตรที่ต้องดาเนินการเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้าที่จัดหาได้
กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลวัตรและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ
3.1 การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสายพันธุ์
และรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ง่าย
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3.2 การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป่าไม้ โดยศึกษาถึงการกระจายตัว
ผลผลิต ความอ่อนไหวต่อการเสื่อมสภาพ และบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการสะสมธาตุ
ฟังก์ชั่นของลุ่มน้า และวิธีการจัดการป่าไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นหัวข้อการวิจัยจาเพาะซึ่งให้ความสาคัญของป่าไม้ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างป่าไม้และภูมิอากาศ และศักยภาพของ
การจัดการป่าไม้ในการลดผลกระทบจากภูมิอากาศ
3.3 การศึกษาวิจัยระดับธาตุคาร์บอนในดินภาคสนามในระยะยาวและจาเป็นต้องดาเนินการซ้า
ในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศต่างๆ ทั่วประเทศไทย
3.4 วิจัยและสืบค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งชนิ ดของไม้โตเร็วในสภาพพื้นที่แห้งแล้งและกันดาร สาหรับ
เก็บกักคาร์บอน และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นเชื้อเพลิง biomass หรือ ผลิตภัณฑ์ไม้
กรอบวิจัยที่ 4 การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรนาและทางเลือก
ในการปรับปรุงระบบการจัดการนา
4.1 การศึกษาวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวัฏจักรอุทกวิทยาในลุ่มน้า
ต่างๆ ในประเทศไทย ประเมินช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่มีต่อการไหลของน้าและผลที่เกิดการกระจาย
ตัวโดยใช้ภาพการณ์จาลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
4.2 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินนัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการวางแผนการจัดการ
ลุ่มน้ าในพื้น ที่ ลุ่ มน้ าหลั กที่คาดว่าน่ าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศในระดับ สู ง
รวมถึงกาหนดกลไกในการรวมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในกระบวนการวางแผนจัดการลุ่มน้า
4.3 การศึกษาวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณทรัพ ยากรน้ าที่จัดหาได้ การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรน้าในทุกมิติที่มีความสาคัญ ยิ่งต่อการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีนัยสาคัญดังกล่าว
4.4 การศึ ก ษาวิจั ย เพื่ อ หารู ป แบบอุ ป สงค์ น้ าในพื้ น ที่ แ ละภาคส่ ว นต่ างๆ และการประเมิ น
ศั ก ยภาพของการจั ด การอุ ป สงค์ แ ละการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพน้ า เพื่ อ ตอบสนองการปรั บ ตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิผล
4.5 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยอื่นๆ เช่น การฝังกลบของเสีย การรุกล้าของน้าเค็ม ที่มีผลต่อคุณภาพน้าในพื้นที่ต่างๆ
4.6 วิจัยผลกระทบของความเป็นกรดในน้าทะเลต่อระบบนิเวศทางทะเล
4.7 วิจัยผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลต่อบริเวณปากแม่น้าและชายฝั่ง
4.8 ประเมินกลยุทธการปรับตัวของการประมงทะเล และประมงน้าจืด จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
กรอบวิจัยที่ ๕ การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
5.1 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินปัญหาด้านสุขภาพที่จะแพร่กระจายในอนาคตในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศร่วมกับการระบาดของพาหะนาโรคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความสัมพันธ์ของยุงกับไข้เลือดออกและ
มาลาเรีย และหอยทากหรือหอยโข่งที่เป็นพาหะนาโรคพยาธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น
5.2 การศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสุขภาพจากสภาวะสภาพอากาศสุดขีด (Extreme Weather)
ที่คาดว่ามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเกิดพายุ น้าท่วม คลื่นความร้อน ภัยแล้ง และอื่นๆ
5.3 การศึกษาวิจัยผลที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแพร่กระจายและความรุน แรงของมลภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และโรคระบบทางเดินอาหารที่
สัมพันธ์กับพาหะนาโรคที่มากับน้า
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5.4 การศึกษาวิจัยผลที่มีต่อสุขภาพจากสภาพความขาดแคลนอาหาร น้าสะอาด ที่พักอาศัย
และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการย้ายถิ่นฐานของประชากรอัน
เนื่องจากระดับน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ทาให้ระบบกสิกรรมและวิถีชีวิต
ชุมชนเสื่อมโทรมลง
5.5 การศึ ก ษาวิ จั ย ความจ าเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข รวมถึ ง การ
สาธารณสุ ขข้ อมู ล ฐานและความสามารถในการตอบสนองต่ อ การระบาดของโรคภั ย เพื่ อการปรับ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 วิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพคนและสัตว์
กรอบวิจัยที่ ๖ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัด
ต่างๆ
6.1 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
รวมถึงผลของระดับน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ที่มีต่อพื้นที่เมืองต่างๆ ที่ได้รับความเสี่ยงของประเทศไทย รวมถึงการ
วิเคราะห์ ผลกระทบในพื้ นที่ที่จะมีการพัฒ นาในอนาคต และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของภาพการณ์
จาลองผลกระทบที่แตกต่างกัน
6.2 การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่เมืองและภาคส่วน
ต่างๆ การพั ฒ นาของระบบการติด ตามตรวจสอบการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และการ
พัฒ นาการประสานกลยุทธ์ในการกาหนดเป้าหมายในการปล่อยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต วิจัยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โครงการ 15 ประเภท ตามพิธีสาร
เกียวโต ทั้งนี้เพื่อผลของการขายคาร์บอนเครดิตได้ในอนาคต
6.3 การศึกษาวิจัยการออกแบบอาคาร สาธารณูปโภค การวางผังเมือง การวางแผนชุมชน การ
ออกแบบอาคารและวัตถุก่อสร้างที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแบ่งเขตของ
เมืองที่สามารถต้านรับความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
6.4 การศึกษาวิจัย เพื่อหาผลประโยชน์ร่วมระหว่างการจัดการคุณ ภาพกับ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (climate change) เพื่อนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงคุณภาพอากาศ
6.5 การศึกษาวิจั ย เพื่อหาทางเลื อกแผนการขนส่ งเพื่ อลดการคับคั่งของจราจร พัฒ นาถนน
ปลอดภัย และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนคมนาคมขนส่ง
6.6 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Assessment) และใช้หลักการรอยทาง
นิ เวศวิ ท ยา (Ecological Footprint) ต่ อ กระทบต่ อ ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต การกระจาย และการบริ โ ภค ของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะ ร่วมด้วยการระบุกลยุทธ์ในการลดผลกระทบเหล่านี้
กรอบวิจัยที่ ๗ การวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.1 การวิจัยการปรับตัวเชิงพื้นที่
7.1.1 การศึกษาวิจัยด้านความยืดหยุ่นและความอ่อนไหว โดยเน้นในเรื่องธรรมชาติของ
ความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงในพื้นที่ ค้นหาความสามารถของสังคมและระบบวิถี
ชีวิตที่จะจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและเข้าถึงนิเวศ
7.1.2 การศึ ก ษาวิ จั ย การด าเนิ น การร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และประชาสั ง คม (Civil
Society, พื้นที่การเมืองสาธารณะของประชาชน) องค์กรอิสระ (NGO) เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุมชนใน
ระดับต่างๆ ในการตอบสนองการปรับตัวต่อความเสี่ยงและโอกาส
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7.1.3 การศึกษาวิจัยกระบวนการเชิงนโยบายและสถาบันที่สนับสนุนและลดทอนการ
ตอบสนองในการปรับ ตัวด้วยตนเองในพื้ นที่ การวิจัยนี้มีรวมถึงระดับที่แตกต่างของนโยบายรัฐบาล ระดับ
ภูมิภาค และท้องถิ่น โครงสร้างจากสถาบันภายนอก เช่น การตลาด องค์กรด้านการเงิน และอื่นๆ
7.1.4 การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การวิ เคราะห์ ก ระบวนการปรั บ ตั ว ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ แ ละทางเลื อ กด้ านการแทรกแซงที่ มี ค วามจ าเป็ น ถ้ ามี ก ารประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องการ
แทรกแซง ที่คานึงถึงการวิจัยคุณค่าของระบบวิถีชีวิตของสังคมและนิเวศบริการ
7.2 การประเมินการตอบสนองต่อแผนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.2.1 ศึ ก ษาวิ จั ย วิธี ก ารทดสอบระบบสาธารณู ป โภคและการจั ด การทรั พ ยากรที่ มี
ความสาคัญเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นต่อการออกแบบ
สาธารณูปโภคและเครื่องมือประกอบ (ตัวอย่าง เช่น ระบบชลประทาน หรือโรงไฟฟ้าพลังน้า) และระบบการ
จัดการและการปฏิบัติงาน
7.2.2 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเตรียมพร้อ มต่อสภาพภูมิอากาศ ศึกษาวิธีการที่
องค์กรปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานที่คานึงถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรผู้ออกแบบและดาเนินการด้านสาธารณูปโภค หรือผู้จัดการ
ระบบทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่ าไม้ และทรัพยากรน้า) ที่จะได้รับผลกะทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
7.2.3 การศึกษาวิจั ย เพื่อหาแนวโน้มที่ส าคัญ ของการปรับ ตัว ในกระบวนการกาหนด
นโยบายและการวางแผนของภาคส่วน มีความสาคัญเมื่อต้องการศึกษาวิจัยที่ยั่งยืน รวมถึงการวิเคราะห์ความ
จาเป็นในการเปลี่ยนระบบวางแผนและนโยบายของภาคส่วนต่างๆ เช่น ป่าไม้ ทรัพยากรน้า การเกษตร การ
ผลิ ต ไฟฟ้ า อุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ แ ผนในอนาคตค านึ งถึ งผลความเป็ น ไปได้ ข อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.2.4 การศึ กษาวิจั ย การวิเคราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ข องการตอบสนองต่อแผนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปได้ ในการศึกษาวิจัยด้วยเหตุที่ทางเลือกในการแทรกแซงต่างๆ ได้รับการ
ประเมินทั้งในด้านความเหมาะสม ด้านเทคนิค และความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึง
การประเมินค่าเต็มรูปแบบของสินค้าและกิจกรรมที่ไม่อยู่ในตลาด (เช่น นิเวศบริการ ที่เป็นส่วนสาคัญหลักใน
กระบวนการปรับตัว) การประเมินกลไกทางการเงิน (เช่น ประเมินสินเชื่อและเงินทุน ระบบประกันภัย และสิ่ง
อื่นๆ ที่จาเป็นต่อการจัดหาหลักประกันทางการเงินด้านการปรับตัว)
7.2.5 การศึกษาวิจัยกระบวนการทางนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างการกาเนิดองค์
ความรู้ และการตัดสิ น ใจในเวที น โยบาย รวมถึงวิธีก ารพั ฒ นาทั้งหมดและภาคส่ ว นที่ ได้รับผลกระทบจาก
ภูมิอากาศ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรอบวิจัยที่ ๘ การวิจัยทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งประเด็นที่ลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางการพัฒนาคาร์บอนต่าของประเทศไทย
8.1 การศึกษาวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) และ/หรือคาร์บอน
ฟุตปริ๊น ท์ของผลิตภัณ ฑ์หลัก รวมถึงสินค้าด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
8.2 การศึกษาวิจัยเพื่อหาทางเลือกและการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อส่งเสริมและการแข่งขันทางการค้า จากภาคส่วนหลักในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงภาคส่วนการผลิตพลังงาน
อุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม วิธีการลดการปลดปล่อยมีเทน จากการทาการเกษตร
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และปศุ สั ต ว์ วิ ธี ก ารลดการปลดปล่ อ ย nitrous oxide จากการใช้ ปุ๋ ย ในการเกษตร วิ จั ย วิ ธี ก ารลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ
8.3 การศึกษาวิจัยผลกระทบที่เป็นไปได้ของมาตรการด้านการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจคาร์บอนต่า รวมถึงทางเลือกอื่นๆ ในการพัฒ นา เช่น มาตรการภาษีคาร์บอน และมาตรการสร้าง
แรงจูงใจทางการเงินต่อการลงทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
8.4 การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของผลกระทบที่เพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการด้านนโยบาย
และกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคาร์บอนต่า เช่น มาตรฐานอาคาร การจัดการจราจร
และการวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น
8.5 การศึกษาวิจัยด้านศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอน (Carbon Sequestration) ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าไม้
8.6 การศึกษาวิจัยด้านรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยื น กาหนดทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8.7 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนและอรรถประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับทางเลือกที่แตกต่างกันของการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่า
8.8 การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการของเสีย ที่จะช่วยสนับสนุนการลดสภาวะก๊าซเรือนกระจก
8.9 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean coal technology)
8.10 ศึกษาศักยภาพการใช้ระบบดักจับ CO2 จากโรงไฟฟ้า โดยใช้ photobioreactor เพื่อผลิต
สาหร่ายสาหรับ biodiesel
8.11 การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ สร้ า งความตระหนั ก เพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมคาร์บอนต่า
กรอบวิจัยที่ ๙ การวิจัยการจัดการองค์ความรู้และสร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
9.1 การศึกษาวิจั ยเพื่ อหาระบบการตัดสิ นใจและบทบาทขององค์ความรู้ท างเทคนิคในการ
ตัด สิ น ใจในระดั บ นโยบาย ในการวางแผนของระดับ ต่ างๆ และในภาคเอกชน ที่ คานึ งถึ งทั้ งทางด้ านการ
ตัดสินใจในการลงทุนและระบบการปฏิบัติงาน
9.2 การศึกษาวิจัยความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศที่มีอยู่ใน
การวางแผนและกาหนดนโยบายร่วมกัน กิจกรรมที่จะปรับปรุงจิตสานึกของคนเหล่านี้ด้วยผลการศึกษาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการเผยแพร่ที่มีประสิทธิผล
9.3 การศึ ก ษาวิจั ย เพื่ อ ประเมิ น ความตระหนั ก ของสาธารณชนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกลุ่มชนต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศ และกิจกรรมปรับปรุงจิตสานึกสาธารณชนและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
9.4 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ/หรือรายวิชาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อควบรวมในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา เพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียนทุกระดับชั้น
9.5 การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสะท้อนสิ่งใหม่ๆ และขยายวาระการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย จัดทาความร่วมมือและผู้ร่วมวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถและ
พัฒนาประสบการณ์วิจัยของนักวิจัยไทย
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9.6 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นาปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิจัยที่ส ถาบันวิจัยทั้งหลายที่กาลั ง
ดาเนินการ
9.7 การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จัดให้มีศูนย์อานวยการในการบริหารจัดการงานวิจัยและประสานงานกิจกรรมของแหล่งทุนและสถาบันวิจัย
9.8 การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชน ซึ่งรวมถึงภาคส่ วนเอกชน และ
สาธารณชนทั่วไปของการดาเนินการ ซึ่งสามารถกระตุ้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเส้นทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจคาร์บอนต่า
9.9 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์/รูปแบบการสื่อสารหรือช่องทางความรู้ด้านต่างๆ ของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความตระหนักที่เหมาะสมในเรื่องของ
การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย
9.10 มาตรการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ในอนาคต เช่น จากพายุ อุทกภัยและแผ่นดินไหว
วัตถุประสงค์
1. สามารถรักษาสวัสดิการสังคม ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และทุน
ธรรมชาติ (Nature Capital) เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับ
ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของประเทศในการร่ ว มมื อ กั บ นานาชาติ ในการแก้ ปั ญ หาการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกสามารถ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาและการแข่งขันโดยอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
ผลผลิต
1) เชิงปริมาณ คือ รายงานผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2) เชิงคุณภาพ คือ มีการนาผลการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์ตาม
เป้าประสงค์การวิจัย
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