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จากการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุจาก สกสว.
(2550-2562) และ วช. (2563-2564) ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2564

•

•

THAI-GLOB 64 โครงการ
ชุดโครงการการปรับตัวฯ 23 โครงการ
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ฯ 33 โครงการ

•

THAI-GLOB 352 คน
ชุดโครงการการปรับตัวฯ 88 คน 
ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ฯ 99 คน

•



วิเคราะห์จากจ านวนนักวิจัยที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับสากล เช่น การได้เข้าร่วมการด าเนินการจัดท า
รายงานของ IPCC
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รูปที่ 3 จ านวนนักวิจัยจากอาเซียนที่มีส่วนร่วมในการเขียน Assessment Report ของ IPCC 
จากฉบับท่ี 1 ถึง 6





จากการตรวจนับจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของนักวิจัยไทย
และอาเซียน โดยเลือกเฉพาะบทความที่มีค าว่า “climate change” ใน
หัวข้อ บทคัดย่อและค าส าคัญ ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่ระหว่างปี ค.ศ. 

2010-2021 รวมถึงวารสาร รายงานวิจัย และการประชุมนานาชาติ 

รูปที่ 4 จ านวน สัดส่วนและการอ้างอิงบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 
รายงานวิจัยและการประชุมนานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียนระหว่างปี ค.ศ. 2010-

2021 (ตัวเลขในวงเล็บคือจ านวนการอ้างอิง)



AR5 AR6

WGI 1 5

WGII 16 55

WGIII 9 15





ข้อมูลจากฐานวิจัยหน่วยงานให้ทุนและหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2564 เช่น สกสว. วช. สวก. สผ. กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น



0 5 10

มีจ านวนท้ังสิ้น 46 โครงการ
แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก 

รูปท่ี 5 ปีท่ีเร่ิมงานวิจยัดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีตอบสนองต่อแผน/

นโยบายระยะสั้นของประเทศ (ไม่ระบุคือไม่พบขอ้มลูปีของการท าโครงการ)



งานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายในประเทศ 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนทั้งสิ้น 389 โครงการ
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รูปที่ 6 ปีท่ีเริ่มงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศ (ไม่ระบุคือไม่พบขอ้มูลปีของการท าโครงการ)



ข้อมูล สวก. และ วช. ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2564 พบว่า มีงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 36
โครงการ 





การบริหารจดัการงานวิจยัใหม้ีประสิทธิภาพและเป็นระบบจึงมีความส าคญั

สูง เร่ิมตั้งแต่กระบวนการด าเนินงานวิจยัไปจนถึงการผลกัดนังานวิจยัไปสู่

การใชป้ระโยชน์ การไมม่ีหน่วยงานมืออาชีพในการจดัการงานวิจยัและผลท่ี

ไดจ้ากงานวิจยัอยา่งเป็นระบบ อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสะทอ้นการขาดการใช้

ประโยชน์จากผลวิจยัดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีขาดนวตักรรม การ

เพ่ิมมลูค่า หรือการพฒันาเทคโนโลยีอยา่งท่ีควรจะเป็น งานดา้นการจดัการ

วิจยัของประเทศอาจถือว่ายงัเป็นจุดอ่อนอนัหน่ึงในระบบนิเวศวิจยัดา้น

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของไทย
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Platform 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (โดยวช.)

Program 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

26, 23.01%

18, 15.93%

20, 17.70%

20, 17.70%

13, 11.50%

6, 5.31%
10, 8.85%

1 แผนงานส าคญักลุม่เรือ่ง Zero Waste
Thailand

2 แผนงานส าคญักลุม่เรือ่ง PM2.5

3 แผนงานทา้ทายไทยดา้นสงัคมกลุม่เรือ่ง-
การบรหิารจดัการน ้า

4 แผนงานทนุทา้ทายไทยเพือ่
ทรพัยากรธรรมชาต-ิสิง่แวดลอ้ม

>>4.1 กลุม่เรือ่งสิง่แวดลอ้ม ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ

>>4.2 กลุม่เรือ่งสิง่แวดลอ้ม ความ
หลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ

>>4.3 กลุ่มเรื่องการเปล่ียนแปลง
ภมิูอากาศ

>>4.4 กลุม่เรือ่งภยัพบิตัิ

ปีงบ 63 จ านวนโครงการทั้งหมด 113 โครงการ
เป็นโครงการที่เกี่ยวของกับ Climate change 6 โครงการ

ปีงบ 64 จ านวนโครงการทั้งหมด 46 โครงการ
เป็นโครงการที่เกี่ยวของกบั ก๊าซเรือนกระจก 6 โครงการ

20, 43.48%

2, 4.35%
13, 28.26%

6, 13.04%

1, 2.17%
2, 4.35%2, 4.35%

1. แผนงานทุนทา้ทายไทยดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
>>1.1 Zero waste

>>1.2 ขยะ

>>1.3 PM2.5

>>1.4 ก๊าซเรอืนกระจก

>>1.5 อตัราการสญูเสยีแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาติ
2. แผนงานทุนทา้ทายดา้นการ
บรหิารจดัการน ้า
3. แผนทุนทา้ทายดา้นภยัแลง้





รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส าคัญของไทย
และการโครงสร้างการด าเนินการรายภาคเศรษฐกิจ





เน่ืองจากประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นเร่ืองของวิทยาศาสตรท่ี์คอ่นขา้งซบัซอ้น 

คนในสงัคมยงัไม่มีความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ การสื่อสารสาธารณะในเร่ือง

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก





จากการศึกษาพบวา่ ภาคเอกไดล้งมือปฏิบติัการ

บางส่วนภายในองคก์รของตนเอง อีกทั้งในหลาย ๆ 

องคก์รก็มีการก าหนดเป้าหมายดา้นการพฒันาท่ีมี

ประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไวด้ว้ย

ภาคเอกชนมีบทบาทสูงในการคิดคน้และผลิตเทคโนโลยีและนวตักรรม การสนับสนุนระบบนิเวศวิจยั

ใหภ้าคเอกชนต่ืนตวัและเป็นแรงขบัเคล่ือนงานวิจยัดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจึงเป็นเร่ือง

จ าเป็นเร่งด่วนเร่ืองหน่ึง
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1. เพ่ือพฒันาและจดัท าขอ้มลูจ าลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตความละเอียดสูง

ส าหรบัประเทศไทย

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความเช่ียวชาญของนักวิจยัไทย รวมทั้งสรา้ง

ความร่วมมือและหุน้ส่วนกบัหน่วยงานชั้นน าในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

3. เพ่ือพฒันากลไกและสรา้งปัจจยัเอ้ือต่อประสิทธิภาพ ความต่อเน่ืองและความ

ยัง่ยืนของการด าเนินงาน

ได้เกิดกลุ่มวิจัยขึ้นมาแต่มีจ านวนนักวจิยัไม่มากซ่ึงส่วนใหญ่สังกัด
มหาวิทยาลัย และยังไม่มีกลไกการบูรณาการและการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนยังขาดความต่อเนื่อง 

หัวข้องานวจิัยเป็นชิน้ ๆ (เบี้ยหัวแตก) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนในระยะสั้น (2-3 ปี) ซ่ึงขาดความต่อเนื่องและความ
ยั่งยืนของการศึกษาและพฒันา

นักวิจัยมีจ านวนน้อยและความเช่ียวชาญไม่เพยีงพอที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตอย่างรวดเร็วของความ
ซับซ้อนของแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศ 

ทรัพยากรและเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่
จ าเป็นส าหรับ GCMs/ECMs ที่ซับซ้อน มีไม่เพียงพอและยังไมม่ี
การวางแผนจัดตั้งในอนาคตอันใกล้

ยังไม่มีแบบจ าลองสภาพภูมอิากาศเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่
น าแบบจ าลองจากต่างประเทศมาประยกุต์และปรับใช ้

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแบบจ าลองสภาพ
ภูมิอากาศในต่างประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้นักวิจัย ยังมีไม่มากนักและขาดความต่อเนื่อง

มีนักวิจัยส่วนหนึ่งเขา้ร่วมกจิกรรมระดับภูมิภาค
ในการพัฒนาแบบจ าลองสภาพภมูิอากาศ เช่น 
Southeast Asia Regional Climate 
Downscaling (SEACLID)/ CORDEX 
Southeast Asia Project

ภาพรวมการด าเนินงานแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



“

”

1. เพ่ือพฒันาและจดัท าขอ้มลูจ าลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตความ

ละเอียดสูงส าหรบัประเทศไทย 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจยัไทย รวมทั้งสรา้ง

ความร่วมมือและหุน้ส่วนกบัหน่วยงานชั้นน าในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

3. เพื่อพฒันากลไกและสรา้งปัจจยัเอ้ือต่อประสิทธิภาพ ความต่อเน่ืองและ

ความยัง่ยนืของการด าเนินงาน 



รูปที่ 10 กรอบแนวคิดของนิเวศวิจยัดา้นแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย



1. ผูก้  าหนดนโยบาย

1.1 ผลกัดนัและบรรจุประเด็นการพฒันาแบบจ าลองในแผนงานวิจยัของประเทศ  

1.2 ก าหนดและจดัท ากรอบงบประมาณและการสนับสนุน   

1.3 สรา้งความร่วมมือและหุน้ส่วนกบัประทศต่าง ๆ ผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีและความช่วยเหลือ

ภายใตอ้นุสญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศ
    

2. ผูใ้หทุ้นและผูจ้ดัการวิจยั

2.1 จดัตั้งหน่วยประสานงานและพฒันากลไกสนับสนุนและติดตามประเมินผล 

2.2 จดัท ารายละเอียดงบประมาณและระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ 

2.3 จดัท า Consortium กบักลุ่มวิจยัดา้นแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศท่ีมีอยูแ่ละแนวทางการส่งเสริม

และยกระดบัการด าเนินงาน


2.4 จดัท า MOU/MOC กบัหน่วยงานดา้นแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศ เพื่อสรา้งความ

ร่วมมือและหุน้ส่วนดา้นวิชาการ


2.5 จดัตั้งเวที/Forum เพื่อแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างนักวิจยั และเผยแพร่ผลลพัธข์อง

โครงการต่อภาคส่วนต่าง ๆ
    

2.6 ด าเนินการเสริมสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่นักวิจยั      31



3. นกัวิจยั

3.1 จดัท าขอบเขต แผนท่ีน าทางและแผนงานวิจยัของแต่ละศูนย/์กลุ่มวิจยัในเครือขา่ย consortium 

3.2 พฒันาและประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองความละเอียดสงูส าหรบัคาดการณส์ภาพภูมิอากาศตั้งแต่ฤดูกาล

ถึงทศวรรษ 
  

3.3 พฒันาและประยุกตใ์ช ้GCMs/RCMs ส าหรบัการภาพฉายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศความ

ละเอียดสูง ภายใตก้ารเพิ่มขึ้ นของ GHGs ในระดบัต่าง ๆ 
  

3.4 พฒันาวิธีการ เคร่ืองมือและซอฟตแ์วรส์ าหรบัการเขา้ถึงวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูจากแบบจ าลอง   

3.5 พฒันาฐานขอ้มลูและระบบเทคโนโลยเีครือขา่ยท่ีทนัสมยัส าหรบัเขา้ถึงขอ้มลูและการน าไปใช้

ประโยชน์ท่ีง่ายและเปิดกวา้ง 
 

3.6 พฒันาโครงสรา้งคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรส์ าหรบัการจ าลองสภาพภูมิอากาศดว้ย ECMs  
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(1) ประเด็นการพัฒนาแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศได้บรรจุในแผนงานวิจัยของประเทศ 

(2) มีกรอบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี

(3) เกิดความร่วมมือและหุ้นส่วนกับศูนย์และสถาบันแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศชั้นน าในระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่าง
น้อย 5 แห่ง

(4) มีหน่วยประสานงานและกลไกการติดตามประเมินผลการพัฒนาแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ

(5) มี Consortium ส าหรับกลุ่มวิจัยด้านแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

(6) มีเวที/Forum ที่ด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและเผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการต่อภาค ส่วนต่าง ๆ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเน่ืองตลอด 5 ปี

(7) นักวิจัยได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี

(8) มีฐานข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศความละเอียดสูงส าหรับประเทศไทย 1 ชุด

(9) มีฐานข้อมูลภาพฉายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูงส าหรับประเทศไทย 1 ชุด

(10) มีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 3 เคร่ืองมือ/ซอฟต์แวร์

(11) มีระบบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัยส าหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างน้อย 1 ระบบ

(12) มีโครงสร้างคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นส าหรับ ECMs



การท า งาน เ ชิ งบรูณ าอย่ า ง เ ป็นระบบระหว่ า ง

องคป์ระกอบหลักของนิเวศวิจยัดา้นแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศ 

(ผูก้  าหนดนโยบาย ผูใ้หทุ้น/ผูจ้ดัการวิจยั และนักวิจยั) เป็น

กลไกการขับเค ล่ือนท่ีส าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการก ากับกา ร

ด าเนินงานและคณะท างานเป็นตัวอย่างของกลไกดังกล่าว การ

จดัตั้ง Consortium ยงัเป็นกลไกในการประสานงาน สนับสนุนและ

ยกระดับการด าเนินงานของกลุ่ม/ศูนย์วิจัยแบบจ าลองสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย นอกจากน้ีการจดัท า MOU/MOC

กบัศูนยแ์ละสถาบันแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศชั้นน าในระดับ

โลกและระดบัภูมิภาค ยงัเป็นกลไกท่ีช่วยสรา้งความต่อเน่ืองและ

ยกระดับศักยภาพและความเช่ียวชาญของหน่วยงานและ

นักวิจยัไทย

การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการเตรียมการเพ่ือจดัตั้งสถาบนั

และหน่วยงานวิจยักลางของประเทศดา้นแบบจ าลองสภาพ

ภูมิอากาศและการศึกษาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การศึกษาเพ่ือเตรียมการในการพฒันาแบบจ าลองสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเป็นของประเทศไทยเอง 

“
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