ประกาศการรับข+อเสนอการวิจัย กลุ6มเรื่องทะเลไทยไร+ขยะ
ประจำป>งบประมาณ 2561
---------------------------------------------------------1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห4งชาติ (วช.) สนับสนุนการวิจัยภายใต>กรอบการวิจัยที่แนบท>ายประกาศนี้
โดยมี รศ. สัญญา สิริวิทยาปกรณI ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล>อม คณะวิศวกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI
เปMนผู>บริหารจัดการโครงการ และผลการวิจัยที่ได>ต>องมีเปQาหมายของผลผลิตและผลลัพธIที่เปMนรูปธรรม สามารถ
นำไปใช>ประโยชนIได>จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) โดยผู>บริหารจัดการ
โครงการจะให>ความสำคัญในด>านการใช>ประโยชนIเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมและชุมชนเปMนหลัก โดยมีตัวชี้วดั ที่
แสดงถึงการบรรลุเปQาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธIที่เกิดขึ้นในด>านความคุ>มค4า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทั้ง เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต>นทุน ตลอดจนมีก ลุ4มเปQาหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช>
ประโยชนI และมีผู>มีส4วนได>ส4วนเสียที่ได>รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธIที่ได>จากงานวิจัย ทั้งนี้ ผู>บริหารจัดการ
โครงการจะพิ จารณาสนั บสนุนงบประมาณการวิ จั ยเปM นรายปX สำหรั บโครงการที่ มี ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
มากกว4า 1 ปX ผู>บริหารจัดการโครงการจะพิจารณาถึงผลสำเร็จในปXที่ได>รับทุนก4อนที่จะให>
2. เงื่อนไขการเสนอข+อเสนอการวิจัย
ข>อเสนอการวิจัยต>องมีลักษณะครบถ>วนทุกข>อ ดังต4อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท>ายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเปMนแผนงานวิจัย (แบบ วช.-มก. 1ช) หรือ โครงการวิจัย (แบบ วช.-มก. 1ย/1ด) ซึ่งกรณี
ที่เปMนแผนงานวิจัยต>องประกอบด>วย
2.2.1 ต>องมีโครงการวิจัยย4อยอย4างน>อย 2 โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปXแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยย4อย โปรดระบุรายละเอียดต4าง ๆ ที่ชัดเจน หรือเปMนแนวคิดในการ
ดำเนินงานเพื่อให>บรรลุเปQาหมายสุดท>ายของแผนงานวิจัย
2.2.3 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปXที่เปMนรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได>จริง
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว4างหน4วยงาน หรือมีการ
ดำเนินการในพื้นทีเ่ ดียวกัน เพื่อให>ได>ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู4วัตถุประสงคIเดียวกัน
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2.4 งบประมาณที่เสนอขอต>องมีรายละเอียดค4าใช>จ4ายเปMนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมกับการดำเนินงานวิจัย
2.5 ข>อเสนอการวิจัยหรือส4วนใดส4วนหนึ่งของข>อเสนอการวิจัยนี้ ต>องไม4อยูใ4 นข>อเสนอการวิจัยที่ได>รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล4งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการต4อยอดจากงานวิจัยเดิมต>องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว4างงานเดิมและงานใหม4
และต>องมีหนังสือยิ นยอมจากหน4 วยงานเจ>าของผลงานเดิม ให> นัก วิจัยนำทรัพ ยIส ินทางปdญญาจากการวิจ ัยมา
ดำเนินการวิจัยต4อยอด หากตรวจพบว4าข>อเสนอการวิจัยดังกล4าวได>รับทุนซ้ำซ>อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล>ว
วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโ ครงการวิจ ัยที่เ ปMนการดำเนินงานในลัก ษณะการวิจ ัยร4วม (Co-funding) ซึ่ง ได>ร ับ การ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑI หรือสิ่งก4อสร>าง จากหน4วยงานอื่น ให>แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล4าวโดย
ระบุงบประมาณในแต4ละรายการในข>อเสนอการวิจัย พร>อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน4วยงานนั้น ๆ
2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผู>อำนวยการแผนงานสามารถเปMนหัวหน>าโครงการวิจัยย4อยได>เพียงโครงการวิจัย
ย4อยเดียวเท4านั้น
2.8 ผู>อำนวยการแผนงาน หัวหน>าโครงการวิจัยย4อย หรือหัวหน>าโครงการวิจัย รวมทั้งนักวิจัยร4วมทุก
ท4าน ต>องลงนามรับรองในข>อเสนอการวิจัยให>ครบถ>วน
2.9 กรณีแผนงานวิจัย ผู>บ ังคับบัญชาสูงสุดของหน4วยงานระดับอธิบดีหรือ เทียบเท4าของภาครัฐที่
ผู>อำนวยการแผนงานสังกัดอยู4 หรือกรรมการผู>จัดการใหญ4หรือเทียบเท4าของภาคเอกชนให>ความเห็นชอบและ
รับรอง (ตามแบบ วช.-มก. 1ช ข>อ 18)
สำหรับหัวหน>าโครงการวิจัยย4อยภายใต>แผนงานวิจัย ผู>บังคับบัญชาสูงสุดของหน4วยงานต>นสังกัด
ของหัวหน>าโครงการวิจัยย4อยภายใต>แผนงานวิจัย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท4าของภาครัฐ หรือกรรมการผู>จัดการ
ใหญ4หรือเทียบเท4าของภาคเอกชนให>ความเห็นชอบและรับรอง (ตามแบบ วช.-มก. 1ย/1ด ข>อ 22)
2.10 กรณีโ ครงการวิจัย ผู>บ ังคับบัญชาสูงสุดของหน4วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท4าของภาครัฐที่
หัวหน>าโครงการวิจัยสังกัดอยู4 หรือกรรมการผู>จัดการใหญ4หรือเทียบเท4าของภาคเอกชนให>ความเห็นชอบและ
รับรอง (ตามแบบ วช.-มก. 1ย/1ด ข>อ 22)
3. คุณสมบัติของผู+อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน+าโครงการวิจัย
ผู>มีสิทธิขอรับทุนจะต>องเปMนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเปMนนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ
3.3 มีความรูค> วามสามารถเปMนอย4างดีในวิทยาการด>านใดด>านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข>อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร>อมด>านวุฒิการศึกษา ประสบการณIในการวิจัย ที่จะดำเนินการวิจัยได>สำเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได>ตลอดระยะเวลาที่ได>รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการ
วิจัยให>แล>วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย4างมีคุณภาพ
3.5 เปMนผู>มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
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3.6 กรณีอยู4นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล4าวข>างต>นให>อยู4ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ ผู>บริหาร
จัดการโครงการกำหนด
4. การพิจารณาข+อเสนอการวิจัย
4.1 ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข+อเสนอการวิจัยที่ล งทะเบียนผ6านระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห6งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซตl www.nrms.go.th) ที่
ลงทะเบียนตรงตามกลุ4มเรื่องที่ระบุในเล4มข>อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส4งข>อเสนอการวิจยั ที่สมบูรณIภายใน
เวลาที่กำหนด พร>อมทั้งส4งเล4มข>อเสนอการวิจัยครบตามจำนวนและทันในเวลาที่กำหนด
4.2 พิจารณาข>อเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ ผู>บริหารจัดการโครงการกำหนด โดยมีคณะผูท> รงคุณวุฒิ
เปMนคณะผู>ตรวจสอบทางวิชาการ
4.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนัก วิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยต>องไม4ติดค>าง
งานวิจัยที่ได>รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว4างปXงบประมาณ 2551 – 2559 และกรณีติดค>าง
งานวิจัยในระบบ NRMS ในปXงบประมาณ 2560 – 2562 ให>นักวิจัยจัดทำหนังสือรับรองศักยภาพตนเอง
ทั้งนี้เพื่อประโยชนlของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต6อคณะผู+ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต6อประสานงาน ขอให+นักวิจัยดำเนินการปรับปรุง
ข+อมูลในประวัตินักวิจัยและข+อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช+ประโยชนlในฐานข+อมูลระบบ NRMS ให+เปrนปsจจุบัน
4.4 ให>ความสำคัญกับข>อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู>ใช>ผลงานวิจัยอย4างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข>อเสนอการวิจัยเปMนแผนงานวิจัยเดี ยวกั นหากข>อเสนอการวิจั ย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร4วมกันได>
4.6 คำตัดสินของ วช. ถือว4าเปMนที่สิ้นสุด
5. การเขียนข+อเสนอการวิจัย
5.1 ดาวนIโหลดประกาศรับข>อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจั ยได>ที่เว็บ ไซตI www.nrct.go.th หรือ
www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย
5.2 ดาวนIโหลดแบบหนังสือนำส4ง แบบฟอรIมข>อเสนอการวิจัย และคู4มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข>องได>ที่เว็บไซตI www.nrms.go.th
5.3 เขียนข>อ เสนอการวิจ ัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ วช.-มก. 1ช)
สำหรับข>อเสนอการวิจัยที่เปMนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ วช.-มก. 1ย/
1ด) สำหรับข>อเสนอการวิจัยที่เปMนโครงการวิจัยย4อยภายใต>แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทำข>อเสนอ
การวิจัยเปMนภาษาไทย ตัวอักษรไทยสารบรรณ (THSarabunPSK) ขนาด 16
6. การส6งข+อเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบียนส4งข>อเสนอการวิจัยที่เว็บไซตI www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ4มเรื่องการวิจัยที่ต>องการ
ขอรับทุน กรอกข>อมูลให>ครบถ>วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟลIข>อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ
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PDF พร>อมไฟลIอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง พร>อมยืนยันการลงทะเบียนส6งข+อเสนอการวิจัยให+สมบูรณl (สถานะ “ข>อเสนอ
การวิจัยที่ส4งแล>ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเป•ดรับลงทะเบียนระหว4าง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท4านั้น หากพ>นกำหนดจะไม4รับพิจารณา
ทั้งนี้สามารถดาวนIโหลด “คู4มือการใช>งานระบบ NRMS (ทุนมุ4งเปQาและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย”
ได>ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
6.2 หลังจากนักวิจัยได>ลงทะเบียนส4งข>อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในข>อ 6.1 สมบูรณIแล>ว ให>จัดพิมพI
ข>อเสนอการวิจัยตามข>อ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถ>วนทุกข>อและมีเนื้อหาตรงกับไฟลIที่แนบ (สำหรับกรณีที่เปrน
แผนงานวิจัยที่ประกอบด+วยโครงการวิจัยย6อยตามที่ระบุในแผนงานวิจัย ให+เย็บรวมกันเปrนชุด) และส4งเอกสาร
ดังนี้
- หนังสือนำส4งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปXงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารข>อเสนอการวิจัยต>นฉบับที่มีการลงนามจากผู>บังคับบัญชาสูงสุดของหน4วยงานต>น
สังกัดของผู>อำนวยการแผนงานและหัวหน>าโครงการวิจัยย4อย หรือหัวหน>าโครงการวิจัย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท4า
ของภาครัฐ หรือกรรมการผู>จัดการใหญ4หรือเทียบเท4าของภาคเอกชน และผู>อำนวยการแผนงานและหั วหน> า
โครงการวิจัยย4อย หรือหัวหน>าโครงการวิจัย รวมทั้งนักวิจัยร4วมทุกท4าน ต>องลงนามรับรองในข>อเสนอการวิจัยให>
ครบถ>วน (กรณีมีหนังสือรับรองการเปMนที ่ปรึก ษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย หรือหนังสือรับรองแสดงความ
ประสงคIในการนำผลงานวิจัยไปใช>ประโยชนI หรือหนังสือรับรองศักยภาพตนเอง ให>จัดทำเปMนเอกสารแนบท>าย
ข>อเสนอการวิจัยต>นฉบับ และลงนามให>ครบถ>วน) จำนวน 1 ชุด พร>อมสำเนา 9 ชุด รวมเปMน 10 ชุด
- แผ4นคอมแพคดิสกI (CD) ที่ม ีการข>อมูลข>อเสนอการวิจัย ในรูป แบบ MS word และ PDF
พร>อมไฟลIอื่น ๆ ที่เกี่ยวข>อง จำนวน 2 ชุด
6.3 การนำส4งเอกสารทั้งหมดในข>อ 6.2 กรุณาระบุชื่อกลุ6มเรื่องด+านหน+าซองเอกสารให+ชัดเจน โดย
สามารถนำส4งเอกสารได>ทั้งทางไปรษณียIหรือนำส4งด>วยตนเอง ที่
รศ. สัญญา สิริวิทยาปกรณI
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล>อม คณะวิศวกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ทั้งนี้เอกสารต+องส6งถึง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล+อม คณะวิศวกรรมศาสตรl มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรl ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ถ>าต>องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต4อผู>ประสานงานโครงการ คุณบรรจบ กิติกาศ ที่ Email:
nowproject2018@gmail.com
6.4 ผู>บริหารจัดการโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ไม6รับข+อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข+างต+นไม6ครบถ+วน
และขอสงวนสิทธิ์ไม4ส4งคืนข>อเสนอการวิจัยของผู>ที่ไม4ได>รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข>อเสนอการวิจัยดังกล4าว
7. การแจ+งผลการพิจารณา
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ผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปXงบประมาณ 2562 ผู>บริหารจัดการโครงการ จะประกาศผลการพิจารณา
ให>นักวิจัยที่ผ4านทางเว็บไซตI www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
8. การทำสัญญาระหว6าง ผู+บริหารจัดการโครงการ กับหน6วยงานผู+รับทุน
8.1 กรณีท ี่เ ปMนการวิจ ัยที่ใช>คนหรือสัตวIในการทดลอง จะต>อ งขออนุม ัติก ารดำเนินการวิจ ัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ให>จัดส4งสำเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate
of Approval เพื่อประกอบการทำสัญญา
8.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดำเนินการวิจัยโดยใช>สิ่งมีชีวิตที่ตัดต4อพันธุกรรม (GMO) ให>ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข>อง ให>จัดส4งสำเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการทำสัญญา
8.3 กรณีที่เปMนโครงการความร4วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต4างประเทศ ให>ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจยั
แห4งชาติว4าด>วยการอนุญาตให>นักวิจัยชาวต4างประเทศเข>ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ให>จัดส4ง
สำเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทำสัญญา
8.4 กรณีเปMนโครงการวิจัยที่มีการเข>าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให>ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษI
และการใช>ประโยชนIความหลากหลายทางชีวภาพแห4งชาติว4าด>วยหลักเกณฑIและวิธีการในการเข>าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได>รับผลประโยชนIตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ให>จัดส4งสำเนาเอกสาร
การอนุมัติเพื่อประกอบการทำสัญญา
8.5 ให>จัดส4งหนังสือรับรองการไม4ติดค>างงานวิจัยของหัวหน>าโครงการวิจัยและนักวิจัยร4วมทุกท4านที่
ได>รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว4างปXงบประมาณ 2551 – 2559 และกรณีติดค>างงานวิจัยใน
ระบบ NRMS ในปXงบประมาณ 2560 – 2561 ให>นักวิจัยจัดส4งหนังสือรับรองศักยภาพตนเอง
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม 2561
(ลงชื่อ) สัญญา สิริวิทยาปกรณI
(รองศาสตราจารยIสัญญา สิริวิทยาปกรณI)
ผู>บริหารจัดการโครงการวิจัย
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เอกสารแนบ 1
กรอบวิจัย แผนงานวิจัยท+าทายไทย: ทะเลไทยไร+ขยะ
1. ความสำคัญ และที่มาของปsญหา
ปdญหาขยะรวมถึงขยะพลาสติก ไม4ว4าจะเปMนขยะประเภทใด พฤติกรรมของผู>บริโภคเปMนองคIประกอบที่
สำคัญที่สุดของปdญหาเพราะมีผลต4อการเกิดขยะโดยตรง ทั้งนี้ขยะที่เกิดจากการบริโภค ส4วนหนึ่งถูกรวบรวมเข>าสู4
ระบบการกำจัดหรือรีไซเคิล อีกส4วนหนึ่งตกค>างอยู4ในสิ่งแวดล>อม (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 วัฏจักรที่เกี่ยวข>องกับขยะพลาสติก
ปdญ หาการตกค>างของขยะพลาสติก ตกค>างในทะเลเปMนปdญ หาที่ส 4งผลกระทบต4อ สิ่ง แวดล>อ มและมี
ผลกระทบต4อภาพลักษณIของประเทศเปMนอย4างยิ่ง ใน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) มีการระบุว4า ประเทศไทยมีการ
ปลดปล4อยขยะพลาสติกลงสู4ทะเลเปMนอันดับต>น ๆ ของโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด>านสิ่งแวดล>อม ได>
มีการระบุแนวทาง เก็บภาษีถุงพลาสติกและโฟม ลดภาษีสินค>าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล และเก็บค4าธรรมเนียมการ
ปล4อยมลพิษจากโรงงาน เพื่อนำไปสู4การเพิ่มนวัตกรรมในการผลิตและเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค
ประเด็นท>าทายในการจัดทำข>อ เสนอ คือ การศึกษานี้ไม4ใช4เปMนเพียงการกำจัดขยะที่ตกค>างในทะเล
แต4ครอบคลุมการจัดการขยะบนฝdžงที่เกี่ยวเนื่องสู4การเกิดขยะในทะเล โดยเน>นไปที่การจัดการในแต4ละส4วนของวัฏ
จักรที่เกี่ยวข>องกับขยะพลาสติก ในลักษณะการประยุกตIและบูรณาการความรู>ด>านสังคมและเทคโนโลยีลงสู4พื้นที่
เปQาหมาย เพื่อให>เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแบบ Circular Economy อย4างครบวงจรตั้งแต4การจัดหาวัตถุดบิ
การผลิต และการตลาด ในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข>องกับผลิตภัณฑIที่ทดแทนการใช>พลาสติกหรือที่เ พิ่มมูลค4าของขยะ
พลาสติก และมีการส4งต4อผลงานไปสู4หน4วยงานปฏิบัติในทุกระดับเพื่อกำหนดเปMนนโยบาย
2. วัตถุประสงคl
กรอบการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคIหลักเพื่อสร>างการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู4การจัดการขยะก4อนลงสูท4 ะเล
และกิจกรรมในทะเล นำไปสู4การลดปริมาณขยะที่ตกค>างในทะเล โดยมีวัตถุประสงคI ดังนี้
1) ศึก ษาวัฏจัก รของขยะทะเล ประกอบด>วยแหล4งที่ม า (Source) การเคลื่อ นย>าย (Transport)
สถานะ (Fate) และการปนเป¡อน (Contamination) ในสิ่งแวดล>อมทางทะเล
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2) ศึกษาวิจัยให>เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อลดปdญหาขยะ
ในทะเลและนวัตกรรมในการจัดการขยะ
3) ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต4อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล>อม
4) ศึกษารูปแบบและการสร>างการตระหนักรู>และจิตสำนึกในจังหวัดที่ติดชายฝdžงทะเล นำไปสู4การ
แก>ปdญหาร4วมกันวิจัย
3. ขอบเขตของการกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
เพื่อให>ขอบเขตวิจัยมีความชัดเจน คณะผู>ทรงคุณวุฒิได>กำหนดกรอบการวิจัยไว> 4 กรอบการวิจัยที่ดัง
แสดงในรูปที่ 2 ซึ่งได>แก4
กรอบการวิจัยที่ 1 วิ จ ั ย เพื ่ อ ศึ ก ษาวั ฏ จั ก รของขยะทะเล ประกอบด> ว ยแหล4 ง ที ่ ม า (Source) การ
เคลื่อนย>าย (Transport) สถานะ (Fate) และการปนเป¡อน (Contamination) ในสิ่งแวดล>อมทางทะเล
กรอบการวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อนำไปสู4การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อลด
ปdญหาขยะในทะเล
กรอบการวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต4อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล>อม
กรอบการวิจัยที่ 4 วิจัยเพือ่ ศึกษารูปแบบและการสร>างการตระหนักรู>และจิตสำนึกในจังหวัดที่ติดชายฝdžง
ทะเล นำไปสู4การแก>ปdญหาร4วมกัน
ในภาพรวม กรอบการวิจัยทั้ง 4 กรอบการวิจัยมีการนำองคIความรู>มาบูรณาการเพื่อแก>ปdญหาขยะทะเล
(รูปที่ 2) โดยกรอบการวิจัยที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะหIข>อมูลพื้นฐานของขยะบนบกซึ่งรวมถึงการจำแนกขยะ
ประเภทพลาสติกแบบใช>ครั้งเดียว (Single use plastic) ในเชิงคุณภาพและปริมาณในขยะบกและความเชื่อมโยงสู4
ขยะในทะเล เปM นไปตามความต> องการของหน4วยงานภาครั ฐที่เกี่ยวข>อ ง เช4น กรมควบคุม มลพิ ษ และ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝdžง เพื่อให>เกิดการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในกรอบการวิจัยที่ 2 ตามความต>องการ
ของหน4วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข>อง เช4น กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝdžง และองคIการบริหาร
ส4วนท>องถิ่น และผลงานวิจัยในกรอบการวิจัยที่ 3 เพื่อเปMนข>อมูลพื้นฐานสนับสนุนโยบายและมาตรการรวมทัง้ สร>าง
ความตระหนักรู>แก4ผู>บริโภคถึงผลกระทบ โดยในกรอบการวิจัยที่ 4 เปMนการวิจัยเพื่อสร>างนวัตกรรมในเชิงสังคม
และเทคโนโลยีเพื่อแก>ไขปdญหาขยะทะเลในเชิงพื้นที่เพื่อนำไปประยุกตIใช>ในรูปแบบของกฎหมายและความสมัคร
ใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู>บริโภคเพื่อให>เกิดการจัดการขยะทะเลอย4างต4อเนื่องและยั่งยืน โดยกิจกรรม
งานวิจัยหลักๆ จากทุกกรอบการวิจัยประกอบด>วย
- การทบทวนและวิเ คราะหIข>อ มูล พื้นฐานและข>อ มูล ที่เ กี่ย วข>อ งกับ ผลิตภัณฑIพ ลาสติก ทั้ง ในและ
ต4างประเทศ และที่เกี่ยวข>องกับขยะพลาสติกในแง4นโยบาย มาตรการ วิชาการ เทคโนโลยี และกฎหมาย เพื่อนำมา
สังเคราะหIให>ได>ผลตามวัตถุประสงคIของแต4ละกรอบการวิจัย
- สำรวจข>อมูลภาคสนามเชิงพื้นที่ในแง4ต4าง ๆ ที่สัมพันธIกับงานดำเนินงานในแต4ละกรอบการวิจัย
- ศึก ษาสถานการณIจำลองในห>องปฏิบ ัติก ารและการสร>างแบบจำลองในเชิงแนวคิด (Conceptual
model) ที่เกีย่ วข>องกับวงจรขยะพลาสติก
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- ทดสอบและประเมินการผลิตผลิตภัณฑIต>นแบบในระดับห>องปฏิบัติการเพื่อนำไปขยายมาตราส4วนใน
พื้นที่จริง โดยเน>นที่การออกแบบผลิตภัณฑIที่มีประโยชนIใช>งานได>จริงและเปMนมิตรกับสิ่งแวดล>อม
- การทดสอบและประเมินผลในพื้นที่เปQาหมายในระดับนำร4องและระดับใหญ4เสมือนจริง เพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินการแม4แบบอย4างยั่งยืนในระยะยาวสำหรับพื้นที่อื่น ๆ
- การถ4ายทอดความรู>และประสบการณIสู4ชุมชนและภาคส4วนต4าง ๆ
- รวบรวมผลเพื่อวิเคราะหIและสรุป รวมทั้งนำมาสังเคราะหIเปMนมาตรการหรือแนวทางในระดับประเทศ

รูปที่ 2 ภาพรวมของกรอบการวิจัย
3.1 รายละเอียดงานวิจัยภายใต+กรอบการวิจัย รายละเอียดงานวิจัยภายใต>กรอบการวิจัยแต4ละกรอบ
การวิจัยมีดังนี้
กรอบการวิจัยที่ 1 วิจัย เพื่อศึ กษาวัฏจักรของขยะทะเล ประกอบด+วยแหล6งที่ม า (Source)
การเคลื่อนย+าย (Transport) สถานะ (Fate) และการปนเป‡ˆอน (Contamination) ในสิ่งแวดล+อมทางทะเล
1.1) การศึก ษาประเภท ประเมินสถานการณI และปริ ม าณขยะประเภทต4าง ๆ ที่ล งสู4ท ะเล ทั้ง
กิจกรรมบนบกและในทะเล โดยรวมถึงการจำแนกประเภทขยะพลาสติกแบบใช>ครั้งเดียวในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ รวมทั้งอุปกรณIการประมง (ศึกษา Sources, Pathways and Receptors ของขยะ/พลาสติกในทะเล)
1.2) การศึกษาวงจร/การไหลของมวลสาร (Mass flow analysis) ของขยะพลาสติกประเภทต4าง ๆ
รวมทั้งไมโครบีดสI และไมโครพลาสติก แหล4งต>นทางของขยะพลาสติก (อาทิ กองขยะ ปากแม4น้ำ คลอง ท4อระบาย
น้ำ และริมทะเล) และการปนเป¡อนในสิ่งแวดล>อม (อาทิ ดิน น้ำ ตะกอน น้ำเสีย และระบบนิเวศทางทะเล)
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กรอบการวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อนำไปสู6การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
เพื่อลดปsญหาขยะในทะเล
2.1) วิจัยรูปแบบและประยุกตIใช>เทคโนโลยีในการลดและจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่นำร4อง เช4น
แหล4งท4องเที่ยวประเภทชายหาดและเกาะ และชุมชนริมฝdžง เปMนต>น
2.2) วิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาใช>ในการจัดการและการลดขยะทะเล เช4น การย4อยขยะ
ทะเล เทคโนโลยีการเก็บรวบรวม เก็บกัก แปรสภาพ (การตัด อัด หรือลดขนาด/ปริมาตรขยะ) และการขนส4งขยะ
ทะเล เทคโนโลยีการลดขยะจากแหล4งกำเนิด และเทคโนโลยีการกั้นขยะตั้งแต4ต>นทางก4อนลงสู4ทะเล เปMนต>น
2.3) วิจัยเพื่อสร>างต>นแบบในการจัดการปdญหาขยะจากพื้นที่บนบกลงสู4แหล4งน้ำ รวมทั้งสร>างธุรกิจ
ต>นแบบรองรับการผลิตผลิตภัณฑIรีไซเคิลจากขยะพลาสติกประเภทต4าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม การ
บริหารจัดการ และการมีส4วนร4วมของคนในชุมชนกับหน4วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกแบบบูรณาการและยั่งยืน
2.4) การวิจัยแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายการเก็บรวบรวมและนำขยะทะเลประเภทต4าง ๆ มาใช>
ประโยชนI และสร>างมูลค4าจากขยะทะเล รวมทั้งการลดการใช>ผลิตภัณฑIพลาสติกแบบใช>ครั้งเดียว
2.5) วิ จ ั ยประเด็ นนโยบายและแผนงานที่ เหมาะสมในการจั ดการและแก>ปd ญหาขยะที ่ก 4อให>เกิด
ผลกระทบต4อ ระบบนิเวศในทะเลทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว ผ4านกระบวนการการร4วมคิดของหน4วยงานที่
เกี่ยวข>อง รวมทั้งการสอดประสานหรือเชื่อมโยงประเด็นนโยบาย มาตรการ และแนวทางที่ศึกษาได>กับแผนงานอื่น
เช4น แผนการปฏิรูปประเทศด>านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล>อม แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล>อม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ แผนการจัดการขยะ แผนพัฒนาการท4องเที่ยว แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
กรอบการวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต6อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล+อม
3.1) การศึก ษาผลกระทบต4อการท4องเที่ยว การค>าขาย ภาพลัก ษณIป ระเทศ ทัศนคติของผู>คน
นักท4องเที่ยว
3.2) การศึกษาผลกระทบต4อสิ่งแวดล>อม (ดิน น้ำ และอากาศ) ระบบนิเวศนI (ชายฝdžง ทะเล ประการัง
และแหล4งอาศัยของสัตวIน้ำ)
กรอบการวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและการสร+างการตระหนักรู+และจิตสำนึกในจังหวัดที่ติด
ชายฝs‹งทะเล นำไปสู6การแก+ปsญหาร6วมกัน
4.1) การศึกษาปdจจัยความล>ม เหลวหรือความสำเร็จของกิจกรรมการรณรงคIการมีส4วนร4วมของ
ประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ในระดับพื้นที่และองคIกร
4.2) การศึกษาพฤติกรรมในการปรับลดการใช>พลาสติกในชีวิตประจำวัน ของประชาขนในพื้นที่และ
นักท4องเที่ยว
4.3) การศึก ษาบทบาทของภาคีท ุก ภาคส4วนในการจัดการขยะในพื้นที่และพื้นที่เ กี่ยวเนื่องใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
4.4) การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร>างจิตสำนึกในการลดและแยกขยะ
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3.2 การดำเนินการในแต6ละกรอบการวิจัย
ในภาพรวมเปMนการเน>นงานวิจัยที่มีผลลัพธIตอบสนองต4อกรอบการวิจัยอย4างชัดเจนและสามารถ
เชื่อมโยงเพื่อให>เกิดความรู>ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงระหว4างกรอบการวิจัยที่กำหนดในเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่นำ
ร
4
อ
ง
ห
ลั
ก
5 แห4ง (เกาะสมุย เกาะหลีเป£ะ เกาะเต4า เกาะช>าง และเกาะเสม็ด) รวมถึงพื้นที่รองลงมาที่เปMนพื้นที่ชายฝdžงอื่น ๆ
โดยมีแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต>นของแต4ละกรอบการวิจัยดังนี้
กรอบการวิจัยที่ 1 วิจัย เพื่อศึ กษาวัฏจักรของขยะทะเล ประกอบด+วยแหล6งที่ม า (Source)
การเคลื่อนย+าย (Transport) สถานะ (Fate) และการปนเป‡ˆอน (Contamination) ในสิ่งแวดล+อมทางทะเล
- การรวบรวมและวิเคราะหIข>อมูลพื้นฐานและข>อมูลสถิติที่เกี่ยวข>องกับผลิตภัณฑIพลาสติกทั้งใน
และต4างประเทศ และที่เกี่ยวข>องกับขยะพลาสติก เพื่อสร>างวงจร/การไหลของมวลสารของขยะพลาสติกในพื้นที่
ต4าง ๆ และสร>างแบบจำลองในเชิงแนวคิด (Conceptual model) ที่เกี่ยวข>องกับวงจรขยะพลาสติกก4อนลงสู4ทะเล
และวงจรขยะพลาสติกในทะเล และสำรวจข>อมูลและเก็บ ข>อมูลเพิ่ มเติมในเส>นทางที่เกี่ ยวเนื ่องกับ วงจรขยะ
พลาสติก เพื่อให>เห็นภาพรวมของขยะพลาสติกทั้งหมดและข>อมูลเฉพาะของกลุ4มผลิตภัณฑIพลาสติกใช>ครั้งเดียว
(Single use plastic)
- ตั้งเกณฑIการจัดแบ4งประเภทและการจัดลำดับความเร4งด4วนของพื้นที่ ตามปdจจัยต4าง ๆ ได>แก4
ความหนาแน4นของชุมชน กิจกรรมในพื้นที่ มาตรการและลักษณะการจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ ความพร>อมของ
ชุมชนในการให>ความร4วมมือ ความพร>อมของระบบสาธารณูปโภค เปMนต>น
- จำลองสถานการณIการสลายตัวของขยะพลาสติกประเภทต4าง ๆ ในห>องปฏิบัติการเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธIระหว4างขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
กรอบการวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อนำไปสู6การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
เพื่อลดปsญหาขยะในทะเล
- ทบทวนกฎหมาย นโยบายและมาตรการการจัดการที่เกี่ยวข>องกับการจัดการขยะพลาสติกใน
ทะเล พร>อมทั้งสรุปเนื้อหาความเกี่ยวข>องเชื่อมโยงของกฎหมาย นโยบายและมาตรการการจัดการเหล4านั้น รวมทั้ง
ผู>ที่มีหน>าที่ดำเนินการในแต4ละภาคส4วน เพื่อวิเคราะหIว4ามีความซ้ำซ>อน หรือมีความต>องการในส4วนทีย่ ังขาดไป
- การศึกษารูปแบบและประยุกตIใช>เทคโนโลยีในการลดและจัดการขยะพลาสติกลงไปในส4วนของ
พื้นที่นำร4อง เช4น แหล4งท4องเที่ยวประเภทชายหาดและเกาะ และชุมชนริมฝdžง
- การศึกษาเพื่อสร>างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกำจัดขยะอย4างเปMนรูปธรรมสำหรับชุมชนชายฝdงž
ประเภทต4าง ๆ
- หารือร4วมกับภาคส4วนที่เกี่ยวข>องเพื่อ ถ4ายทอดความรู> สร>างความเข>าใจ และผลักดันให>เกิด
นโยบายและนำไปใช>ประโยชนI
- ประเมินผลมาตรการและนำผลมาหารือกับภาคส4วนที่เกี่ยวข>องเพื่อปรับปรุง กฎหมาย นโยบาย
และมาตรการการจัดการที่เกี่ยวข>อง
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- วิจัยด>านผลิตภัณฑIเพื่อสร>างธุรกิจในพื้นที่ และให>เกิดการยอมรับในการนำเอาไปใช>งาน และ
ความต>องการผลิตภัณฑI โดยวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑIที่มีอ ยู4แล>ว เช4น ผลิตภัณฑIภาชนะจากใบไม>หรือจากขยะ
พลาสติกเพื่อทดแทนการใช>พลาสติกหรือเพื่อนำขยะพลาสติกมาเพิ่มมูลค4า รวมทั้งทำการวิจัยด>านการสร> าง
เครือข4ายให>ครบวงจร ตั้งแต4การจัดหาและรวบรวมวัตถุดิบ การผลิต และการตลาดในพื้นที่
กรอบการวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต6อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล+อม
- การรวบรวมข>อ มูล และการทบทวนเอกสารทั้ง ในและต4างประเทศเกี่ยวกับ ผลกระทบและ
มาตรการที่ใช>สำหรับจัดการขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
- ศึกษาผลกระทบต4อระบบนิเวศและการเพาะเลีย้ งสัตวIทะเลเศรษฐกิจถึงแนวโน>มการสะสม ความ
เปMนพิษ และการถ4ายทอดความเปMนพิษผ4านห4วงโซ4อาหารจากไมโครพลาสติก โดยเฉพาะกลุ4มที่มีความเสี่ยงสูง เช4น
กลุ4มหอยสองฝาที่กินอาหารจากการกรอง (Filter feeder) ที่ในปdจจุบันมีการตรวจพบว4ามีการสะสมแต4ยังไม4มี
ข>อมูลในเชิงปริมาณถึงผลกระทบทั้งในแง4ความเปMนพิษและการถ4ายทอดความเปMนพิษผ4านห4วงโซ4อาหาร
กรอบการวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและการสร+างการตระหนักรู+และจิตสำนึกในจังหวัดที่ติด
ชายฝs‹งทะเล นำไปสู6การแก+ปsญหาร6วมกัน
- รวบรวมและทบทวนข>อมูลที่เกี่ยวกับการรวบรวม การผลิตผลิตภัณฑI การบำบัดมลพิษ มาตรการ
ในเชิงสังคม และการจัดการผลิตภัณฑI เพื่อวิเคราะหIและใช>ในการคัดเลือกแนวทางหรือสร>างนวัตกรรมต>นแบบ
สำหรับประยุกตIใช>ในพื้นที่ต4าง ๆ
- คัดเลือกชุมชนและหารือกับชุมชนเพื่อทดสอบวิธีการรวบรวมขยะพลาสติกประเภทต4าง ๆ ในแต4
ละพื้นที่ และจัดตั้งกระบวนการผลิตขนาดนำร4องเพื่อกำหนดต>นทุน ผลกระทบ และวิธีการดำเนินการในเชิงธุรกิจ
ระดับชุมชนในระยะยาว โดยอาจจะเปMนรูปแบบคนบวงจรในชุมชนเดียวตั้งแต4รวบรวม ผลิต จัดจำหน4าย หรืออยู4
ในรูปเครือข4ายธุรกิจระหว4างชุมชน
- ดำเนินการขยายมาตราส4วนการผลิตและสร>างเครือข4ายระหว4างชุมชนเพื่อให>มีการสนับสนุนกัน
ทั้งในด>านความรู> การจัดหาวัตถุดิบ และการตลาด
- วิจัยเครื่องมือด>านสังคมและเศรษฐศาสตรI และด>านเทคโนโลยี ที่มีผลต4อการรวบรวมและจัดการ
ขยะพลาสติกจากธรรมชาติ และการปรับพฤติกรรมของผู>บริโภค
- รวบรวมข>อมูลเพื่อสร>างเปMนแผนแม4แบบสำหรับแนวทางการจัดตั้งและดำเนินธุร กิจระดับ ชุม ชน
เพื่อจัดการขยะพลาสติกสำหรับชุมชนประเภทต4าง ๆ
4. การติดตามผลงาน
4.1 คณะกรรมการกำกับการวิจัยและขับเคลื่อนผลการวิจัยเชิงนโยบายและผู>เสนอโครงการทำการหารือ
ร4วมกันทุก 3 เดือน
4.2 ผู>เ สนอโครงการนำเสนอรายงานความก>าวหน>า 1 และ 2 ต4อ คณะกรรมการกำกับการวิจัยและ
ขับเคลื่อนผลการวิจัยในเดือนที่ 6 และ 12
4.3 ผูเ> สนอโครงการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณIในเดือนที่ 12
5. เปŒาหมายของผลผลิต (Output) ที่กำหนดโดยผู+ทรงคุณวุฒิและกรอบวิจัย
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ผลผลิตในป>ที่ 1
1) ผลผลิตที่เปMนสิ่งสำคัญอันดับแรก - ข>อมูลวงจรขยะพลาสติกที่ ประเภทและปริมาณขยะพลาสติกตกค>างบน
ที่กำหนดโดยผู>ทรงคุณวุฒิ
บกและในทะเลในพื้นที่ศึก ษาที่ จำแนก Single use plastic จากขยะ
พลาสติกทั้งหมด
- ลดปริมาณขยะทะเลเปQาหมายในพื้นที่ศึกษาภาย (ในพื้นที่นำร4องหลัก
5 แห4ง หรือในพื้นที่ชายฝdžงอื่น ๆ จากการดำเนินมาตรการศึกษาได>ไม4น>อย
กว4าร>อยละ 10
- นวัตกรรมการจัดการและการลดขยะทะเลในเชิง สัง คมและในเชิ ง
เทคโนโลยี
- ผลิตภัณฑIจากขยะพลาสติก
- ผลิตภัณฑIเพื่อทดแทนการใช> Single use plastic
- นโยบายเกี่ยวกับทะเลไทยไร>ขยะที่เกี่ยวข>องกับการลดการใช>ผลิตภัณฑI
พลาสติก
2) ผลผลิตที่กำหนดโดยกรอบวิจัย
- ผัง การไหลของขยะประเภทต4าง ๆ และของพลาสติก ใช>ครั้ง เดียว
(ถ>าซ้ำกับข>อ 1 ผลผลิตที่เปMนสิ่งสำคัญ ระยะเวลาในการตกค>าง และวงจรการเดินทางของขยะกลุ4มเปQาหมาย ใน
อันดับแรกที่กำหนดโดยผู>ทรงคุ ณ วุฒิ พื้นที่ต>นแบบ
ใน ขอให>ระบุซ้ำ)
- แบบจำลองเชิงแนวคิดในการควบคุมขยะกลุ4มเปQาหมายในพื้นที่ศึกษา
- ความสัมพันธIระหว4างขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
- เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและการลดขยะทะเล
- มาตรการหรือแนวทางเสนอให>หน4วยงานที่เกี่ยวข>องอย4างน>อยในแง4ของ
บรรจุภัณฑIพลาสติก ชีวภาพที่ย4อยสลายได>กับผลิตภัณฑIอาหารและยา
การผลักดันนโยบายการจัดซื้อจัดจ>างภาครัฐ มาตรการทางเศรษฐศาสตรI
หรือสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต>นแบบ
- ผลิตภัณฑIรีไซเคิลจากขยะพลาสติก
- ผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกต4อห4วงโซ4อาหารและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา
- พื้นที่ต>นแบบในการจัดการขยะพลาสติกลงสู4ทะเลและที่ตกค>างในพื้นที่
ศึกษาได>ไม4น>อยกว4าร>อยละ 10
- พื้นที่ต>นแบบในการจัดการขยะที่ตกค>างในทะเล โดยใช>นวัตกรรมเชิง
สังคมหรือเชิงเทคโนโลยี ที่สามารถลดการใช>พลาสติกในพื้นที่ศึกษาลง
ร>อยละ 30
- พื้นที่ต>นแบบการจัดการขยะโดย Circular Economy
ผลผลิตในป>ที่ 2
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1) ผลผลิตที่กำหนดโดยกรอบวิจัย

- ระบุพื้นที่ชายฝdžงที่มีความสำคัญทั้งพื้นที่ที่ก4อให>เกิดขยะและพื้ นที่ใน
ทะเลและชายฝdžงที่มีขยะตกค>างหรือได>รับผลกระทบ
- ตัวอย4างธุรกิจเต็มรูปแบบที่เกี่ยวข>องกับการจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่
ต>นแบบ
- มาตรการหรือแนวทางเสนอให>หน4วยงานที่เกี่ยวข>องอย4างน>อยในแง4ของ
บรรจุภัณฑIพลาสติกและพลาสติกที่ใช>ครั้งเดียว
- นโยบาย มาตรการและแผนงานในการจั ด การขยะในทะเลอย4าง
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
- ผลกระทบของขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกต4อห4วงโซ4อาหารและ
ระบบนิเวศเพิ่มเติมจากปXที่ 1
- แม4แบบเครือข4ายในการจัดการขยะโดย Circular Economy
- พื้นที่ต>นแบบในการจัดการขยะบนบกที่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติก
ลงสู4ทะเลและที่ตกค>างในพื้นที่ศึกษาได>ไม4น>อยกว4าร>อยละ 50
- พื้นที่ต>นแบบในการจัดการขยะที่ตกค>างในทะเล โดยใช>นวัตกรรมเชิง
สังคมหรือเชิงเทคโนโลยี ที่สามารถลดการใช>พลาสติกในพื้นที่ศึกษาลง
ร>อยละ 70

