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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

 
 

การก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity หรือ Biological 
Diversity) อย่างชาญฉลาด เพ่ือธ ารงรักษาระบบนิเวศ และผดุงความสมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน  รวมทั้งอ านวย
ผลประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งให้แก่มนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติทั้งปวง โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือชี้น าสนับสนุนและขับเคลื่อนใหม้ีการน าผลวิจัยดังกล่าวในการรักษาและเสริมสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการด ารงชีวิตของคนไทยควบคู่กับ
การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งสร้างกลไกในการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ความยุติธรรมและเท่าเทียมให้กับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณค่าเพ่ือใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ   

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้น าและ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างยั่งยืน 
โดยสามารถธ ารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญ และคุ้มครององค์ประกอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายเป็นไปตาม
หลักการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม  ยุทธศาสตร์
การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ๓) ยุทธศาสตร์
การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อ
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ   

ทั้งนี ้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยข้างต้น คือ ความชัดเจนของนโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  มี
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมประเทศและของโลกต่อคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณค่ าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท า “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพ่ือมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการ บูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ  วช. พิจารณาถึงวิกฤตการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่เกิดขึ้น ประกอบกับ
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์การ
วิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Meaningful Public 
Participation)และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
 ๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 จากปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๗๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ประเทศจนถึง
ปี ๒๕๔๑ พบพ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วและคงเหลือเพียงจ านวน ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของ
พ้ืนที่ประเทศ โดยการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ ต่อปี ซึ่งหากใช้อัตราดังกล่าวมา
ประมาณการพ้ืนที่ป่าไม้ในปัจจุบัน (๒๕๕๖) พบว่าจะมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง ๖๐.๘๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๑๙ ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความชุ่มชื้นในอากาศ แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อว่าประเทศไทยมีในระดับสูงต้องได้รับผลกระทบ ซึ่ง
เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biodiversity : CBD)  ในปี ๒๕๓๕ และบังคับใช้เป็นระเบียบนานาชาติกับประเทศภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๓๖ แต่ประเทศไทยมิได้ลงสัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้ในเวลานั้น ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายธรรมชาติที่ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียม จึงท าให้ไทยไม่ได้ผลประโยชน์จากอนุสัญญาดังกล่าว และกลับมาร่วมให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๔๗ เป็นประเทศภาคีล าดับที่ ๑๘๘  ถึงแม้จะมีความพยายามในการบริการจัดการ โดยการออกกฎหมาย



๓ 
การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากกระบวนการที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมและมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน มีกฎหมายทับซ้อน
ทั้งหมดอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของภาครัฐในหลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นในปี 
๒๕๕๒ (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจ ากฐานชีวภาพ) เ พ่ือมาบริหารจัดการ การใช้และอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน แต่ตราบใดที่ภาคประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ก็คาดได้ว่าพ้ืนที่ป่าไม้ INBio ของประเทศก็จะลดลงเช่นเดียวกับความหลากหลายทางธรรมชาติ  

 ๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 จากปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความมุ่งมั่นของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่จะใช้การวิจัยเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในคุณค่า การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น โดยมุ่ง
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด าเนินมาตรการกระตุ้นให้
ประชาชนมีจิตส านึกในประโยชน์และเข้ามามีส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้รับการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมจากการร่วมเป็นหุ้นส่วน  ดังตัวอย่างเช่น กรณีความส าเร็จของ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (INBio) ของประเทศคอสตาริกา เป็นต้น  

 กรณีความส าเร็จของสถาบัน INBio ของประเทศคอสตาริกามีความน่าสนใจและแนวทางที่
ส าคัญ กล่าวคือ เมื่อปี ๒๕๓๒ รัฐบาลประเทศคอสตาริกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดตั้งสถาบัน INBio 
ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สถาบันการศึกษาระดับสูง องค์กรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเอกชน โดยสถาบัน INBio ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาก าไร แต่เป็นองค์กรมหาชนที่ท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศคอสตาริกา โดยมีเป้าหมายที่จะ
รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการด าเนินงาน
ของสถาบัน INBio ท าให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่ง
ความส าเร็จของสถาบันเกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ ความมั่งคั่งของความหลากหลายทางชีวภาพ และความมี
สติปัญญาความสามารถของประชากร ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนทางด้านการศึกษาของประเทศคอสตาริกา 
รวมทั้งเมื่อน าระบบบริหารจัดการที่เปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้เกิดความหวง
แหนและร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การด าเนินงานของสถาบัน INBio มุ่งเน้นงานส ารวจ จ าแนก 
และติดตามโดยเน้นสัตว์ขาปล้อง (Arthropod) พืช เห็ดรา หอย ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า ๓ ล้านชิ้น และงาน
อนุรักษ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากงานส ารวจมาใช้ตัดสินใจก าหนดการน าทรัพยากรออกใช้อย่างยั่งยืน สื่อสาร และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการส ารวจ ติดตาม และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนและสัมผัสถึงธรรมชาติ  
มีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งท าการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับหายารักษาโรคซึ่งเป็นการที่ในอดีต
ไม่เคยมีการด าเนินการ   
 



๔ 

 
แผนภาพทีแ่สดงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย

การส ารวจ จ าแนก และติดตามทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บตัวอย่างใหม่ๆ 
น าเข้าในห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมทัง้เทคโนโลยีชีวภาพในการช่วยจ าแนกข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ (Database) ต่อมาก็ต้องท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการถึงสารที่จะใช้ประโยชน์ทางยา
รักษาโรคจากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถน าไปสร้างรายได้กลับคืนมากับองค์กร โดยรวม และมี
การให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในการมีส่วนร่วมด้วยการใช้สื่อต่างๆ รวมทั้งจัดอุทยานธรรมชาติให้
ประชาชนพักผ่อนและเข้าใจถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ 
และในขั้นตอนสุดท้ายคือการอนุรักษ์โดยก าหนดเขตอนุรักษโ์ดยเปิดให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนเป็นเจ้าของและ
คอยปกป้องการลักลอบน าออกไปใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้จะต้องมีการวิจัยอยู่ในกระบวนการทุกขั้นตอนหรือ
เป็นกลไกที่จะช่วยหาองค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จ รวมทั้งการสร้างปัจจัยทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนให้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางการวิจัย จึงจะ
เป็นการด าเนินกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัย (Strategic Positioning) 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากวิกฤตจาก
ภัยธรรมชาติ  

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็น
หลัก ๒๑. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เรื่องของที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในนโยบายเฉพาะ
ด้านที่  ๕ .๑ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ต่างประเทศมีกฎระเบียบเอื้อต่อ
การพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากร
ชีวภาพภาคเอกชนในต่างประเทศ
มีความรู้ และสนับสนุนงานวิจัย
มากกว่า 

ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพ
หลากหลาย และสามารถน ามา
วิจัยได้อีกมาก รวมทั้งไทยมีส่วน
ร่วมกับองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับนานาชาติ 

มีความต้องการของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
รวมถึงกระแสการที่ใช้สินค้าจาก
ทรัพยากรชีวภาพ  

ขาดแคลนบุคลากรวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

มีข้อจ ากัดในกระบวนการ และ
กฎหมายการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ขาดแรงจูงใจในการลงทุนด้าน
งานวิจัยของภาคเอกชน ระบบ
การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน 
การออกใบรับรอง ของผลิตจาก
ท รั พ ย า ก ร ชี ว ภ า พ  ยั ง ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน และไม่พอเพียง  

มีการรวมตัวของประชาคมวิจัย
มากข้ึน หน่วยงานกระจัดกระจาย 
ทั่วประเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กันท าให้การรวบรวม จัดระบบ
ฐานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล
ท าได้ง่ายกว่าเดิม  
 
 

 
 
 
 ๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดจากการที ่วช. ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายที่ ๕ เป็นเรื่องของที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนโยบายเฉพาะด้านที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นหลัก ๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการในข้อที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับความสอดคล้องกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส 

ภัยคุกคาม 
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๖ 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๑ การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๑ แผนงานอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม ข้อ ๖.๑ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อ ๖.๒ แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่  ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
ข้อ ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ข้อ ๖.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

นอกจากการจัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับการวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญข้างต้นแล้ว  วช. ยังมุ่งใช้
ยุทธศาสตร์เพ่ือชี้น าและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ให้เกิดการบูร
ณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงความเชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  

วิจัยน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญฉลาด มั่นคงและ
ยั่งยืน 

  
๓. พันธกิจการวิจัย   

๓.๑ ก าหนดทิศทางการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
๓.๒ สนับสนุนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 
๓.๓ บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ พัฒนานักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 
 

๔. ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์การวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การวิจัยสูก่ารฟื้นฟู การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ม่ันคงและยั่งยืน 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ พ้ืนที่ส าคัญ  พ้ืนที่คุ้มครองและระบบ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญพิเศษเฉพาะส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 



๗ 
แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยการอนุรักษช์นิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์ที่หายาก และใกล้

สูญพันธุ์ ทั้งในถิ่นก าเนิดและนอกถิ่นก าเนิด 
แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยสมรรถนะของระบบนิเวศในการรองรับภัยคุกคาม  และการ

เพ่ิมพูนความยืดหยุ่น  ความคงทนของระบบนิเวศ  รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง          
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพ่ือก าหนดดัชนีชี้วัดและประเมินคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ    

                              
แผนงานวิจัยท่ี ๕ การวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และการวิจัยเพ่ือป้องกัน ควบคุม ก าจัด และใช้ประโยชน์จากชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกราน 

แผนงานวิจัยท่ี ๖ การวิจัยทางอนุกรมวิธาน 
แผนงานวิจัยท่ี ๗ การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
แผนงานวิจัยที่ ๘  การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีกฎหมาย ระเบียบ เครื่องมือและกลไกเพ่ือ

อนุรักษ์และลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยสู่การสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าความหลากหลาย      
ทางชีวภาพอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบโจทย์ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้และผลิตความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เช่น เกษตร อาหาร การแพทย์ 
สาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๕ การวิจัยระดับพันธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

แผนงานวิจัยท่ี ๖ การวิจัยเพิม่ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรทุกภาคส่วนถึงความเข้าใจใน
คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึก 
สร้างแรงจูงใจและการถ่ายทอดความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการ    
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน  



๘ 
แผนงานวิจัยท่ี ๓  การวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายชุมชน

ในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน  ใน

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เหมาะสม เพ่ือลดแรงกดดันต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การวิจัยสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ           
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนากฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยผลกระทบการบังคับใช้กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่รอยต่อ (Eco-tone) 
และพ้ืนที่เชื่อมพรมแดนระหว่างประเทศ (Transboundary) 
 

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๕.๑  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนฟูการอนุรักษ์ การป้องกันและการแก้ไข

ภัยคุกคาม รวมทั้งการสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องกฎระเบียบและดัชนีชี้วัดในการส่งเสริมความมั่นคง
และยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.๒  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และใช้ประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๕.๓  มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนัก จิตส านึกและทัศนคติต่อคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.๔  มุ่งเน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือให้ประเทศไทยมีสมรรถนะในการด าเนินงานระหว่าง
ประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ เอกชน และภาค

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐ 

เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกิดความตระหนักในคุณค่าและมี

บทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและน าความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๖.๓  ตัวช้ีวัด 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของทั้งหมด 



๙ 
๖.๔  เป้าหมาย 

 ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงได้อย่างชัดเจน 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงานหลัก 

 ๑)  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๕)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 ๖)  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยสู่การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยสู่การสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔   
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
 ๙.๑ รัฐต้องให้ความส าคัญในการวิจัยเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เต็มที่และจัดเป็นวาระแห่งชาติ 
 ๙.๒ รัฐต้องจัดงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเพียงพอ 
 ๙.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามาร่วมลงทุนในการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
 ๙.๔ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและน าผลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจั 
 ๙.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจัง 
 ๙.๖ มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 
 
 
 



๑๐ 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ก าหนดขึ้นมีการน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จึงมีแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 การก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือก าหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ/

กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพ่ือน าส่ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการก าหนด
กลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าส่งผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ต้อง

เกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและบุคคลจ านวนมากและต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญและจัดให้มี
กลไกการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Focal 
Point) ในแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาค
ส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัย
ในสหวิทยาการ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การ
โต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่
ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มี
การประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนารูปแบบด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ขั้นตอน
การเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
 
 



๑๑ 

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การ
บริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม ่
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 


