
แผนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบภัยพิบัติธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตวเ์ศรษฐกิจ ภายใต้แผนงาน P16 

 

เป้าหมาย (Objective) 
O1 P16: ลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results)  

Key Results ค่าเป้าหมาย 
 แผนวิจัย 

KR1 จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ผ่านการทดลองใช้และแสดงว่า
สามารถสนับสนุนในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การลดความเสี่ยงและผลกระทบ  

100 ชิ้น 2 ชิ้น 

KR2 จ านวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
ลดความเสี่ยงและผลกระทบ  

เพ่ิมข้ึน  
20 

นโยบาย/
มาตรการ/
แนวปฏิบัติ 

เพ่ิมข้ึน 
1 

นโยบาย/
มาตรการ/
แนวปฏิบัติ 

KR3 จ านวนพ้ืนที่นวัตกรรม Sandbox (พ้ืนที่ เสี่ ยงภัยทาง
ธรรมชาติ) ที่ทดลองใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเห็นผลส าเร็จ
ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยง
และผลกระทบ  

เพ่ิมข้ึน 
10 พ้ืนที่ 

เพ่ิมข้ึน 
1 พ้ืนที่ 

KR4 จ านวนองค์ ความรู้ ที่ เ ป็ นบทเรี ยนและแนวปฏิบั ติ
(Guideline) รวมถึงระบบบริหารจัดการเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดย 
การประเมินผลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

เพ่ิมข้ึน  
5 ชิ้น 

- 



Key Results ค่าเป้าหมาย 
 แผนวิจัย 

KR5 จ านวนผู้น าเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
การลดความเสี่ยงและผลกระทบไปถ่ายทอดและ/หรือใช้
ประโยชน์  

เพ่ิมข้ึน
5,000 คน 

เพ่ิมข้ึน 
200 คน 

 
ที่มาและความส าคัญ 

การผลิตในภาคการปศุสัตว์และประมงในเชิงการค้า เป็นแหล่งเกิดก๊าซเรือนกระจก
ท่ีส าคัญ ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งน าไปสู่การเกิด
สภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
แหล่งอาหาร การจัดการฟาร์ม ปัจจัยการผลิต หรือการให้อาหารสัตว์ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ
สัตว์ท่ีให้เน้นการเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้อยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสมมีสุขอนามัยท่ีดีจะน าไปสู่ 
การเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพการผลิต พร้อมกับการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลผลิต ท าให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีคุณภาพสูงขึ้น เพิ่มปริมาณสัตว์ท่ีมีจ านวนลดลง 
ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพชีวิตของคน และความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม จึงควร
มีการผลักดันผลงานวิจัยท่ีมีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมถึงวิจัย
ต่อยอดเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในระดับฟาร์ม ระดับชุมชนและสังคม รวมท้ังการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล น าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ลดปัญหาการเจ็บป่วย
เนื่องจากมลภาวะ ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคติดต่อ และลดผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจาก
สภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมจากกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

 
กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

1.  ด้านปศุสัตว์ 
 • การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์อย่าง
ยั่งยืน 
  • การคัดเลือก/ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีดีและมีคุณภาพ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
  • การดูแลวัฏจักรชีวิตปศุสัตว์ด้านส่ิงแวดล้อม 
  • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป้าหมายในเรื่องความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน 
  • การจัดการฟาร์ม การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการระบบของเสียจาก
ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงตัดแต่ง/แปรรูปเนื้อสัตว์ 
  • การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ 



  • การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคระบาดสัตว์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอุบัติใหม่ (Emerging diseases) ท่ีมีการติดต่อถึงมนุษย์ 
(Zoonosis) 
  • การพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ “โรงก าจัดซากสัตว์” (Rendering Plant) 
โดยเฉพาะสัตว์ป่วยหรือสัตว์ท่ีเป็นโรค 

2.  ด้านประมง 
 • การลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการเพาะเล้ียง  
 • การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 • การพัฒนาระบบเตือนภัย การบรรเทาปัญหาภัยแล้งหรือปัญหาอุทกภัย 
 • ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมและโรควัฏจักรชีวิตใน
การผลิตสัตว์น้ า carbon footprint, water footprint เป็นต้น 

3. ด้านแมลงกินได้ 
 • การพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
ผลผลิต 

ผลผลิต เป้าหมาย รายละเอียดผลผลผลิต 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(Policy 
Recommendation) และ
มาตรการ (Measures) หรือ
สมุดปกขาว(White paper) 

1 นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ เชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับ
จงัหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึ งการลดความเสี่ ย งและ
ผลกระทบ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

จ านวนพื้นที่นวัตกรรม 
Sandbox (พ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติ) ที่ทดลองใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

1 พ้ืนที่นวัตกรรม Sandbox (พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ) 
ที่ทดลองใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเห็นผลส าเร็จ
ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลด
ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการ
ใหม่ หรือนวัตกรรมทาง

1 ชุมชนต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/ชุมชนต้นแบบ
การจัดการ /ชุมชนต้นแบบศูนย์ เรี ยนรู้  หรือการ
ประยุกต์ใช้ ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน



ผลผลิต เป้าหมาย รายละเอียดผลผลผลิต 
สังคม : นวัตกรรมทางสังคม 
(Social Innovation) 
ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านสังคม 

การยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะ
น าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย , หลักสูตร
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาอาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ 
Upskill หลักสูตรการเรียนการสอน คู่มือการปฏิบัติ 
เป็นต้น โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนการ 
ใหม่ หรือ นวัตกรรมทาง
สังคม: เทคโนโลยี/ 
กระบวนการใหม่  ระดับ
ภาคสนาม 

2 ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้ งดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่มีการขยายผลสู่การ
น าไปใช้/การทดลองใช้และสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบ หรือสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต
ในภาคปศุสัตว์และภาคการประมงที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โรคระบาด และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปัจจัยการ
ผลิตหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

ก าลังคน หรือหน่วยงาน ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ: 
แรงงานภาคการเกษตร 

200 จ านวนผู้น าเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ ไปถ่ายทอด
และ/หรือใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วน
ความร่วมมือ
(Collaborations and 
partnerships) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

เครื อข่ ายความร่ วมมื อ  (Network) และสมาคม 
(Consortium) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 
ที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการ ทั้งเครือข่ายใน
ประเทศ และเครือข่ายระดับ นานาชาติ ซึ่งจะช่วยใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการด าเนินโครงการ 
ทั้งนี้ สิ่งส าคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่ เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
- เกิดความร่วมมือในการน าผลการวิจัยและนวัตกรรม

ไปยกระดับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพ การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- เกิดความร่วมมือในการน าข้อเสนอแนะจากการวิจัย
และนวัตกรรมไปก าหนดเป็นมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
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มาตรฐานการปฏิบัติตามแนวทางที่ดี ส่งผลต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ/หรือการฟื้นฟูระบบนิเวศใน
ภาพรวมของประเทศ 

- เกิดความร่วมมือในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปก าหนดเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละหรือพ้ืนที่
ควบคุม ตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ/หรือการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 
 
 

3 กิจกรรม เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภาคปศุสัตว์และประมง
ด้ านการวิ จั ยและนวั ตกรรม  และการยกระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการภาคปศุสัตว์ ภาค
ประมง โดยค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ให้ความส าคัญกับ 
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้   

 
 


