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๓

คํานํา
แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เปนแผนหลัก
ดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอพันธกรณีของอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา ๖ ที่กําหนดใหภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธหรือแผนระดับชาติ
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยไดจัดทํานโยบาย
มาตรการ และแผนการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืนมาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป
พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงแผนแมบทฯ ฉบับปจจุบนั นับเปนฉบับที่ ๔ ซึง่ ไดนาํ แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ มากําหนดเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน เพือ่ แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสีย
ความความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองคุมครอง และเพิ่มพูนผลประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคูกันกับการสรางความตระหนัก ความรู
ความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของความหลากหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการดํารงชีวิตของมนุษย
และการบูรณาการการจัดการรวมกับภาคสวนตางๆ
ในการจัดทําแผนแมบทฉบับนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ในการยกรางเนื้อหาสาระ การกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้ง การกําหนดกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยผานการ
ระดมความเห็น และประชุมหารือและรับฟงความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานและภาคสวน
ที่เกี่ยวของมาโดยลําดับ
แผนแมบทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พรอมทั้ง
เปาหมายระดับชาติดา นความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพที่กําหนดไว
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ขอขอบคุณผูท รงคุณวุฒแิ ละผูแ ทน
หนวยงานและภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาคมวิจัย
และผูแทนชุมชนและทองถิ่น ที่มีสวนรวมและผลักดันการจัดทําและการดําเนินการตามแผนฉบับนี้ และหวัง
เปนอยางยิ่งวาทุกภาคสวนและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะรวมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินการตาม
แผนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คงไวซึ่งบริการจาก
ระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน และสงตอความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพใหแกลูกหลานในอนาคต
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หนา
บทนํา
๗
สถานการณและภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
๘
๒.๑ สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ
๘
๒.๒ ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
๘
ประเด็นปญหาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๐
ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ ๑๑
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๑๒
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
๑๒
๖.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก
๑๒
๖.๒ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของไทย
๑๕
แนวคิดและหลักการ
๑๘
แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
๒๐
๘.๑ วิสัยทัศน
๒๐
๘.๒ พันธกิจ
๒๐
๘.๓ วัตถุประสงค
๒๐
๘.๔ เปาหมาย
๒๐
๘.๕ ตัวชี้วัด
๒๐
๘.๖ ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๑
โดยการมีสว นรวมในทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๒
ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุม ครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ พูน ๒๕
และแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลอง
กับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูแ ละระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๗
ใหเปนมาตรฐานสากล
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สารบัญ (ตอ)

๙. การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
๙.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
๙.๒ การติดตามประเมินผล
๑๐. เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๑. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ภาคผนวก ข หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ภาคผนวก ค ความเชื่อมโยงของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ
ภาคผนวก ง การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตามแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
ภาคผนวก จ ความเปนมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
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๗๑
๗๙

๑.

บทนํา

ความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกบั บทบาทหนาทีข่ อง
ระบบนิเวศ และบริการของระบบนิเวศที่จําเปนตอความเปนอยูที่ดีของมนุษย ความมั่นคงทาง
ดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัด
ความยากจน
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศยังคง
ลดลงอยางตอเนือ่ ง แรงกดดันทีม่ ตี อ ความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีอยูแ ละมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
ซึ่งเปนผลจากการกระทําของมนุษย การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง
อัตราการสูญพันธุที่ยังคงมีแนวโนมสูง การใชประโยชนเกินขีดจํากัดและไมยั่งยืน ภาวะมลพิษ
และชนิดพันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ รานและแพรระบาด ยังคงเปนภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
ทัง้ บนบกและในนํา้ กอใหเกิดความเสีย่ งถึงผลกระทบทีร่ นุ แรงตอสังคมมนุษย ตลอดจนการสูญเสีย
บริการของระบบนิเวศหากไมมีการดําเนินการเรงดวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การดําเนินการเพื่อใหคุณคาและปกปองความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนประโยชน
ตอมนุษยในหลายๆ ดาน ทั้งสุขอนามัยที่ดี ความมั่นคงทางดานอาหารที่เพิ่มขึ้น การบรรเทา
ความยากจน รวมถึงการชะลอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจากการจัดเก็บและดูดซับคารบอน
ของระบบนิเวศ ชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายเดี ย วกั น ในทุ ก ระดั บ ทั่ ว โลก สมั ช ชาภาคี
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได ใ ห ก ารรั บ รองแผนกลยุ ท ธ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ โดยกําหนดวิสัยทัศนใหภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพได รั บ ความสนใจในคุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ได รั บ การอนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู และ
ใชประโยชนอยางชาญฉลาดเพือ่ รักษาบริการของระบบนิเวศ คงไวซงึ่ ความอุดมสมบูรณทยี่ งั่ ยืน
และอํานวยประโยชนตอมนุษย และเรียกรองใหภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธดังกลาว
ไปสูกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ พรอมทั้งใหมีการ
ทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนระดับชาติดงั กลาว และรายงานตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมโอกาสตางๆ รวมถึงการนําเสนอ
ในรายงานแหงชาติ
ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีพันธกรณี
ที่ตองดําเนินการดังกลาว ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
อยางตอเนือ่ ง โดยไดจดั ทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน สําหรับเปนกรอบแนวทางดําเนินงานในระดับชาติ และสอดคลอง
กับกลยุทธการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ รวม ๓ ฉบับ คือ ในชวง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗

๒.

สถานการณ์และภัยคุกคามความหลากหลายทางชี วภาพ

๒.๑ สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพไดมีสวนสนับสนุน
คํ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหมีความหลากหลายทางดานอาหาร ยารักษาโรคภัย
ไขเจ็บหรือใชบาํ รุงรักษาสุขภาพอนามัย เครือ่ งใชไมสอยทีจ่ าํ เปนสําหรับการดํารงชีวติ และการเปนฐานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนั้น ความหลากหลายทางชีวภาพยังเปนที่ชื่นชมในประเพณีไทย
ที่ยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนมาจนปจจุบัน
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ มีจุลินทรียไมนอย
กวา ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด พืชมีทอลําเลียงและพืชไมมีทอลําเลียงไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๔
ของพืชที่จําแนกชนิดไดแลวทั่วโลก สัตวมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๘ ของ
สัตวมีกระดูกสันหลังทั่วโลก สัตวไมมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๖ ของสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังในโลก ปลาไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๑๐ ของปลาที่จําแนกแลวในโลก
ประเทศไทยเป น แหล ง ของวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น หลากหลาย มี ก ารใช ป ระโยชน จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีทสี่ บื สานกันมาตามแบบวิถชี วี ติ ของชุมชนในแตละพืน้ ที่
อาจคลายคลึงหรือแตกตางกันในแตละทองถิ่นตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ลักษณะการประกอบอาชีพ ถือปฏิบตั สิ บื ตอกันมาเปนเวลานาน คุณคาและความรูใ นวัฒนธรรมและประเพณีได
นํามาประยุกตใชประโยชนในหลายดานทั้งอาหาร เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงพืช
สมุนไพร ดวยการพัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยีและความรูสมัยใหม สมุนไพรไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
ทัง้ ในลักษณะของยา อาหารเสริม เครือ่ งสําอาง เครือ่ งดืม่ และสปา มีมลู คาตลาดไมนอ ยกวา ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ลานบาท
ตอป และอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๑๐-๒๐ ตอป เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงที่มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืชสมุนไพร มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ประเทศไทยไดสงออกสินคาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑเปนประจําทุกป โดย พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑจากปา (เชน ครั่ง ชัน ไมไผ
ยางไมธรรมชาติ กํายาน หวาย และสีเสียด เปนตน) ปริมาณ ๓๒,๒๑๐ เมตริกตัน เปนมูลคา ๒.๐๖ พันลานบาท
ผลไมและผลิตภัณฑ (เชน สับปะรด ลําไย ทุเรียน มะมวง กลวย เงาะ มะขาม มังคุด มะพราว และมะนาว
เปนตน) ปริมาณ ๒,๖๕๐,๖๒๕ เมตริกตัน เปนมูลคา ๘๔.๓๗ พันลานบาท เครือ่ งเทศ (เชน พริกแหง พริกไทยดํา
หรือขาว กระวาน และเรว เปนตน) ปริมาณ ๓,๗๑๖ เมตริกตัน เปนมูลคา ๐.๓๘ พันลานบาท ผลิตภัณฑจาก
สัตวนํ้า (เชน ปลา กุง ปลาหมึก หอย ปู และสาหรายทะเล เปนตน) คิดเปนมูลคา ๒๕๖.๓๙ พันลานบาท และ
สัตวมีชีวิต (เชน กระบือ โค สุกร และไก เปนตน) ปริมาณรวม ๓,๙๗๓,๕๐๖ ตัว เปนมูลคา ๓.๗๒ พันลานบาท
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕)
๒.๒ ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพในประเทศไทยถู ก คุ ก คามต อ เนื่ อ งมาเป น เวลายาวนานจากการ
ใชประโยชนและพึ่งพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติโดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟนตัว การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาสืบเนื่อง การลักลอบ

๘

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เก็บหาพืชปา และการลาสัตวปาเพื่อบริโภคและการคา การถมพื้นที่ชุมนํ้า ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานและ
แพรกระจาย และภาวะมลพิษ ยังคงเปนภัยคุกคามสําคัญทีท่ าํ ใหความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ลดนอยลงตอเนื่อง สงผลใหประชากรพืชและสัตวปาชนิดตางๆ ลดลงหรือสูญพันธุไป สัตวมีกระดูกสันหลัง
ในประเทศไทย รอยละ ๑๑.๙ อยูในสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened species) โดยมีสมัน (Cervus
schomburgki) ปลาหวีเกศ (Platytropius siamensis) สูญพันธุไปแลวจากโลก (extinct) นกชอนหอยใหญ
(Pseudibis gigantea) นกพงหญา (Graminicola bengalensis) ปลาหางไหม (balantiocheilos cf.
melanopterus) ปลาเสือตอ (Datnioides pulcher) สูญพันธุไปจากประเทศไทย กูปรี (Bos sauveli)
ละองหรือละมั่ง (Cervus eldii) แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู (Dicerorhinus sumatrensis)
นกกระเรียนไทย (Grus antigone) นกชอนหอยดํา (Pseudibis davisoni) ตะโขง (Tomistoma schlegelii)
ไมสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติอกี ตอไป (extinct in the wild) (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๗) และรอยละ ๑๑.๖ ของพืชมีทอลําเลียงในประเทศไทย หรือไมนอยกวา ๕๑๗ ชนิด
อยูใ นสถานภาพถูกคุกคามเชนกัน โดยโสกระยา (Amherstia nobilis Wall.) ไดสญ
ู พันธุแ ลวในสภาพธรรมชาติ
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๘)
ประเทศไทยเปนแหลงพันธุกรรมที่สําคัญทั้งพืชและสัตว สายพันธุขาวพื้นเมืองดั้งเดิมในประเทศไทย
คาดวามีไมนอยกวาหนึ่งหมื่นสายพันธุ จากการรวบรวมของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมการขาว ตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๘๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพันธุขาวพื้นเมืองไมนอยกวา ๕,๐๐๐ สายพันธุ ซึ่งสายพันธุขาวกําลัง
สูญสลายไป (genetic erosion) อยางรวดเร็ว เนื่องจากพันธุขาวเดิมที่ไดรวบรวมไวเสื่อมพันธุไป และพื้นที่
ปลูกขาวถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่เมือง ตลอดจนเกษตรกรนิยมปลูกขาวสายพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูง โดยไมไดเก็บ
รักษาพันธุข า วพืน้ เมืองไว นอกจากนี้ พืชปลูกพันธุพ นื้ เมืองไดสญ
ู หายเปนจํานวนมาก เนือ่ งจากแหลงเพาะปลูก
ถูกทําลายทั้งจากภัยธรรมชาติ และการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และการสรางเขื่อน ตลอดจนพันธุ
พืชปาที่เกี่ยวของกับพันธุพืชปลูกมากมายขาดการดูแลเอาใจใสเนื่องจากไมมีการใชประโยชน เชนเดียวกัน
กับการปศุสัตว แมวามีหลากหลายสายพันธุที่นําเขามาเลี้ยงเนื่องจากใหผลผลิตดี แตประเทศไทยมีสัตวพันธุ
พืน้ เมืองซึง่ เหมาะสมกับสภาพภูมศิ าสตร และสภาพแวดลอมของประเทศไทยมานานนับศตวรรษ มีความเหมาะสม
และทนตอโรคระบาดตางๆ มีศักยภาพสูงที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปศุสัตวในอนาคต การนําเขา
พันธุส ตั วเลีย้ งตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหมกี ารละเลยพันธุส ตั วพนื้ เมืองซึง่ กําลังจะสูญพันธุไ ปจากประเทศ
นับวันพันธุส ตั วพนื้ เมืองมีจาํ นวนลดนอยลง หรือมีการผสมพันธุข า มกับพันธุต า งประเทศ ทําใหแหลงพันธุกรรม
สูญหายหรือถูกทําลาย
ชนิดพันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ รานเปนอีกภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประเทศไทย
มีชนิดพันธุต า งถิน่ อยูไ มนอ ยกวา ๓,๕๐๐ ชนิด และมีการนําเขาชนิดพันธุใ หมอยูต ลอดเวลา เพือ่ ใชทางการเกษตร
การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอกไมประดับ และรวบรวมไวในสวนสัตวและสวนพฤกษศาสตร บางชนิด
สามารถตั้งถิ่นฐานและแพรกระจายในธรรมชาติกลายเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน กอใหเกิดผลกระทบ
ต อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสุ ข อนามั ย ของมนุ ษ ย
จากทะเบียนรายการชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย มีชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกรานแลวทั้งพืช สัตว และจุลินทรียไมนอยกวา ๘๐ ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และ
ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา ๕๐ ชนิด (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๒)
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๓.

ประเด็นปั ญหาในเรื่องความหลากหลายทางชี วภาพ

๑) การขาดความตระหนักและความรูค วามเขาใจ ในเรือ่ งความสําคัญและผลประโยชนทรี่ บั จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน แมวาจะมีกลไกการเผยแพรความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาไปสูภาคสวนตางๆ
ของสังคมประเทศไทย แตยังมีประชาชนบางสวนรวมไปถึงนักการเมืองซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศ
ยังขาดความรู ความเขาใจ และความใสใจเกีย่ วกับการสูญเสียความหลากหลากหลายทางชีวภาพ หรือความจําเปน
เรงดวนในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนหรือเปาหมายที่ได
ตั้งเอาไวไดทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกกฎหมาย
๒) การดํ า เนิ น งานด า นอนุ ก รมวิ ธ านของประเทศ ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการวิ จั ย และ
พัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพ ยังคงมีปญหาอุปสรรคในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร
และการสนับสนุนดานงบประมาณ แมวาจะมีการจัดการเกี่ยวกับขอมูลดานตางๆ ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางหลากหลายแตนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนอยูเปนจํานวนมาก
นอกเหนือไปจากนั้น งบประมาณที่ใชเพื่อการวิจัยและการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพยังคงมีนอ ยและไมตอ เนือ่ งดวยเชนเดียวกัน และทีผ่ า นมางานวิจยั ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังไมตอบสนองตอนโยบายและมาตรการดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ นอกจากนี้ หนวยงาน
ทีท่ าํ งานวิจยั ดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีอยูก ระจัดกระจาย ในกระทรวงตางๆ หรือเปน
หนวยงานภาคเอกชน จึงทําใหการบริหารจัดการขาดความเปนเอกภาพ ดังนัน้ การจัดสรางกลไกเพือ่ การบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพนาจะเปนทางออกในการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ และควรจะมีการตัง้ กองทุนเพือ่ การวิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ใหมีความสามารถในการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานอนุกรมวิธานของสิง่ มีชวี ติ เนือ่ งจากนักวิจยั ทีช่ าํ นาญการตองใชเวลาการสรางทีย่ าวนานมากกวาสาขาอืน่ ๆ
๓) การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรู
ตามธรรมเนียมประเพณี กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงแบงปนผลประโยชนยังมี
ไมครอบคลุมในทุกภาคสวน โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาทีใ่ ชทรัพยากรชีวภาพและภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ และการแบงปนผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนตางๆ ถึงแมวา จะมีการกําหนดระเบียบคณะกรรมการ
อนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวา ดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเขาถึงและการไดรบั
ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตที่อิงอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยังขาดความรูและความตระหนักถึงบทบาทในการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และประเทศไทยมีบคุ ลากรจํานวนนอยมากทีม่ ศี กั ยภาพในการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชน
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพในเชิงการคายังไมเปนระบบ และไมมีกลไก
การเชื่อมโยงสูการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

๑๐

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๔.

ประเด็นปั ญหาและอุ ปสรรคในการดําเนินงาน

ตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี วภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๑) การกํ า หนดเป า หมาย กํ า หนดไว ค  อ นข า งกว า งและไม มี ก ารกํ า หนดเป น ตั ว เลขที่ ชั ด เจน
รวมทั้งตัวชี้วัดไมระบุหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ และขาดขอมูลพื้นฐานหรือตัวเลขอางอิงสําหรับใชในการ
เปรียบเทียบคา ทําใหไมสามารถสะทอนใหเห็นผลของการดําเนินงานในภาพรวมได ควรมีการกําหนดเปาหมาย
ในเชิงปริมาณจะสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
๒) นโยบายฯ ไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย และหลายหนวยงานไมทราบขอมูลหรือไมทราบวา
หนวยงานของตนเปนหนวยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ประกอบกับ ความไมยืดหยุนของแผนปฏิบัติการ
เชน การกําหนดรายละเอียดทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกินไป การระบุหนวยงานรับผิดชอบไมชดั เจนหรือไมสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงาน ทําใหหนวยงานไมไดนํานโยบายไปใชเปนกรอบในการดําเนินการ หรือกิจกรรมที่ระบุไว
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน ทําใหไมสามารถดําเนินการได
๓) นโยบายฯ ไมไดบรู ณาการกับแผนในระดับพืน้ ที่ เชน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาทองถิน่ และ
แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ทําใหการนํานโยบายฯ ไปปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่มีคอนขางนอย
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบาย มาตรการ
และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ พบวา
ตัวชีว้ ดั สวนใหญ (๑๖ ตัวชีว้ ดั ) มีการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายทีก่ าํ หนด โดยมีตวั ชีว้ ดั ทีไ่ มสามารถประเมินได
๑ ตัวชี้วัด ไดแก พื้นที่ทะเลและชายฝงอยางนอยรอยละ ๒๐ ของพื้นที่นานนํ้าไทยไดรับการประกาศเปนพื้นที่
คุมครอง และ ๔ ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ไดแก ๑) แหลงหญาทะเลและพะยูนไดรับการประกาศเปน
พื้นที่คุมครองอยางนอย ๑ แหง ๒) พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศไดรับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น
อยางนอย ๕ แหง ๓) มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๔) ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑

๕.

ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชี วภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

จากการติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗ พบวา โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานมีการดําเนินงานในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ สวนใหญเปน
โครงการทีต่ อบสนองตอการอนุรกั ษ ฟน ฟู และลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ ๓๘.๑๖)
การเสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ
๓๐.๙๒) และการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ ๒๒.๓๗)
ตามลําดับ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานนอยที่สุด ไดแก กิจกรรมที่มุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะ
การใชประโยชนและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (รอยละ ๘.๕๕ ) โดยมี ๒ ประเด็นหลักที่ไมมี
การรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก ๑) การดําเนินงานที่มุงจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
และการปาไมอยางยัง่ ยืน รวมถึงการผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐานสิง่ แวดลอม และ
๒) การสงเสริมใหมเี นือ้ หาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพในสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก

๖.

นโยบายและทิศทางการพัฒนา

๖.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก
ในระดับโลก เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจฐานความรูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลลัพธจาก
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Rio+20) เห็นชอบใหเศรษฐกิจ
สีเขียวเปนเครื่องมือการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประชุมเนนถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน และความกินดีอยูด ขี องมนุษย และความสําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทีใ่ หมกี ารอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน โดยมีการรับรองเครื่องมือและกลไกสําคัญๆ ในกรอบขององคการสหประชาชาติ และองคการ
ระหวางประเทศอื่น ไดแก
๑) แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ (Strategic
Plan for Biodiversity ๒๐๑๑-๒๐๒๐ and the Aichi Targets) กําหนดวิสยั ทัศนวา “ภายใน ค.ศ. ๒๐๕๐
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับความนิยมในคุณคาไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และถูกใชอยางชาญฉลาด
เพื่อธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพื่อผดุงพื้นพิภพที่สมบูรณพูนผลใหยั่งยืนและเพื่ออํานวยผลประโยชน
ทีส่ าํ คัญยิง่ ใหแกผคู นทัง้ ปวง” โดยกําหนดเปาหมายในการแกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง เพิ่มพูนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจาก

๑๒

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ระบบนิเวศ จํานวน ๒๐ ขอ ที่ประชาคมโลกจะตองดําเนินการรวมกันใหบรรลุผลสําเร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
และ ๒๕๖๓ ภายใตเปาประสงคทางกลยุทธ ๕ เปาประสงค ไดแก

  เปาประสงคทางกลยุทธ A: แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม

  เปาประสงคทางกลยุทธ B: ลดแรงกดดันโดยตรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริม
การใชประโยชนอยางยั่งยืน

  เปาประสงคทางกลยุทธ C: ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฝาระวัง
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม

  เปาประสงคทางกลยุทธ D: เพิม่ พูนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการ
จากระบบนิเวศตอคนทั้งปวง

  เปาประสงคทางกลยุทธ E: เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผนอยางมีสวนรวม
การจัดการความรู และการพัฒนาสมรรถนะ
๒) การประกาศให พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เปนทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพของ
สหประชาชาติ ตามขอมติที่ ๖๕/๑๖๑ ของสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly)
สมัยที่ ๖๕ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ ในระดับชาติ ภูมภิ าค และระหวางประเทศ
รวมถึงการสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
๓) การเปนสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลและผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services : IPBES) ในการประชุมสมัยที่ ๖๕ ของสมัชชา
สหประชาชาติ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีขอ มติ ๖๕/๑๖๒ รองขอใหโครงการสิง่ แวดลอมแหงสหประชาชาติ ดําเนินการ
ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ (IPBES) เริ่มปฏิบัติงาน และจัดการประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบ
และขอตกลงทางสถาบันสําหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ โดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได
เพื่อสนับสนุนการใชขอมูลวิทยาศาสตรในการกําหนดนโยบายรัฐบาลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้
ประเทศไทยไดรับรองขอมติวาดวยการจัดตั้งองคกรคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ (IPBES)
รวมกับประเทศอืน่ ๆ อีก ๙๓ ประเทศ และมีผลเปนสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในการประชุม ณ กรุงปานามา ประเทศ
ปานามา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕
นอกจากนี้ ยังมีพันธกรณีอื่นที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการในฐานะภาคี และตองเตรียมการ
เพื่อรองรับพันธกรณีและพัฒนาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นแลวและกําลังจะเกิดขึ้น ดังนี้
๑) พันธกรณีที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเปนภาคี

  การดําเนินการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน และแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม ตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคี
ตั้งแตวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
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  การสรางเครือขายในการควบคุมการคาสัตวปา พืชปา และผลิตภัณฑระหวางประเทศ ตาม
อนุสญ
ั ญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึง่ ชนิดพันธุส ตั วปา และพืชปาทีใ่ กลสญ
ู พันธุ (The Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ซึง่ ประเทศไทย
ใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคีตั้งแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖

  การจั ด การพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า อย า งชาญฉลาดตามอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยพื้ น ที่ ชุ  ม นํ้ า (Ramsar
Convention on Wetlands) ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑

  การสร า งกลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลสิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมตามพิ ธี ส ารคาร ต าเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ซึง่ ประเทศไทยไดเปนภาคีตงั้ แต
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
๒) พันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีอยูแลวและที่อยูระหวางการเจรจา/จัดทํา

  สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) ประเทศไทย
ลงนามรับรองสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แตยังไมไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคี

  อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปาที่อพยพยายถิ่น (Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals: CMS) ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แตยังไมไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคี

  พิ ธี ส ารนาโงยาว า ด ว ยการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและการแบ ง ป น ผลประโยชน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุตธิ รรม (Nagoya Protocol on Access
to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization)
ทัง้ นี้ ประเทศไทยลงนามรับรองพิธสี ารฯ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และปจจุบนั กําลังดําเนินการเพือ่ เขารวม
เปนภาคีพิธีสารฯ

  พิธสี ารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอรวา ดวยการรับผิดและชดใชตามพิธสี ารคารตาเฮนาวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress
to the Cartagena Protocol on Biosafety) ทัง้ นี้ ประเทศไทยลงนามรับรองพิธสี ารเสริมฯ เมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๕ และปจจุบันกําลังดําเนินการเพื่อเขารวมเปนภาคีพิธีสารฯ

  การดําเนินการในการกําหนดกลไกและกรอบกฎหมายระหวางประเทศในการคุมครอง
ภูมปิ ญ
 ญา ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม ภายใตกรอบขององคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)
และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
ถึ ง แม ว  า พั น ธกรณี ต  า งๆ ที่ ก ล า วมาข า งต น จะยั ง ไม มี ข  อ ผู ก พั น กั บ ประเทศไทย แต ก ารเตรี ย ม
ความพรอมเพื่อรองรับพัฒนาการของโลกเหลานี้ จะทําใหภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยมีความเขมแข็งและ
มีความรูความเขาใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและกฎเกณฑใหมๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น และอาจมีผลกับ
ประเทศไทย

๑๔

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๖.๒ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของไทย
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) กําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพไวใน

  ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิง
สรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย
สังคม และชุมชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต

  ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ผานการมีสวนรวมของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน
สนับสนุนแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ ตามวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
 ญา สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มและเปนเอกลักษณของประเทศ
๒) นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) กําหนดแนวนโยบาย
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสราง
ความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดย
๒.๑) ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐาน
ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ปาตนนํ้าและพื้นที่อนุรักษ
ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม
จากปาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ
๒.๒) สงเสริมการอนุรกั ษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยัง่ ยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟน ตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอนั เกิดขึน้
จากการใชจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน
ความมั่นคงดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งใหความคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
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๓) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนของประเทศไทย ที่สอดรับกับกลยุทธการดําเนินงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทีป่ ระเทศไทยไดมกี ารจัดทําและดําเนินการมาแลวตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ฉบับ มุง เนน
การใหความรูค วามตระหนักแกสาธารณชน สรางเครือขายอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจยั เกีย่ วกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสรางสมรรถนะใหแกนักวิจัย สถาบันการศึกษา และการลดอัตรา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙)
ที่กําหนดนโยบายดานการปองกัน สงวนรักษา และอนุรักษสิ่งมีชีวิต การสงวนรักษาและฟนฟูระบบนิเวศ
ใหเหมาะสม รวมทั้งการใชประโยชนทรัพยากรที่คํานึงถึงการอนุรักษและศักยภาพการผลิตของทรัพยากร
๕) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพไวใน

  ยุ ท ธศาสตร ที่ ๑ การปรั บ ฐานการผลิ ต และการบริ โ ภคให เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เพือ่ การสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยัง่ ยืน เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยมุง เนนการกําหนดและสงเสริม
นโยบายที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมการตอยอด และ
สรางมูลคาเพิ่มแกฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพรอมตอมาตรการ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน

  ยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการลดภัยคุกคามที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษชนิดพันธุในและนอก
ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ การวิจยั และการพัฒนาฐานขอมูล รวมทัง้ พัฒนากฎระเบียบวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมการฟนฟูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

  ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางธรรมาภิบาล
โดยเรงรัดการศึกษา การใชกลไกและกฎระเบียบในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม
และยั่ ง ยื น จั ด ทํ า กลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพและเศรษฐกิ จ
เชิงสรางสรรคจากฐานทรัพยากรชีวภาพ
๖) แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ

  ยุทธศาสตรที่ ๒ ปลุกจิตสานึกรักผืนปาของแผนดิน กําหนดนโยบายใหการแกไขปญหาเรือ่ ง
การบุกรุกพืน้ ทีต่ ดั ไมทาํ ลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ เปน “วาระแหงชาติ” เพือ่ ปลุกจิตสานึกของคนในชาติ
ใหเห็นความสําคัญของทรัพยากร และใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
ปลูกจิตสานึกใหเยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม ในรูปแบบตางๆ เชน บรรจุไว
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และสอดแทรกการปลูกจิตสํานึกในเนือ้ หาของสือ่ ทุกประเภท ประยุกตใชกลไก
PES (Payment for Environmental Services) มาสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรปาไมกบั ผูท มี่ บี ทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ผูท ใี่ ชประโยชนทรัพยากรปาไม และผูท ไี่ ดรบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปาไม
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  ยุทธศาสตรที่ ๔ ฟน ฟูและดูแลรักษาปาไมอยางยัง่ ยืน จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
อยางยัง่ ยืนโดยการมีสว นรวมกับประชาชน จัดระบบการปลูกไมเศรษฐกิจของประเทศเพือ่ ทดแทนความตองการ
และลดการบุกรุกตัดไมทําลายปา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
พัฒนาและถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัยสูหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชประโยชน
๗) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร
การวิจัยที่ ๓ การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
องคความรูและฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีการบริหารจัดการ
และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งในดานการอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน การฟนฟู การจัดการองคความรู การมีสวนรวม
การบริหารจัดการ อยางมีธรรมาภิบาล และการลดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดมีการ
ถายทอดไว ดังนี้

  ยุทธศาสตรงานวิจัยของประเทศไทย การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีเ่ นนความจําเปนในการใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ คุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเพิ่มพูนองคความรูและขอมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

  ยุทธศาสตรการวิจยั รายประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
มีเปาประสงคเพือ่ ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนยั สําคัญ โดยสามารถธํารงรักษา
ระบบนิเวศประเภทตางๆ ชนิดพันธุ แหลงพันธุกรรมที่สําคัญ และคุมครององคประกอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวของไวไดอยางยั่งยืน เพิ่มการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และเพิ่ม
มูลคาโดยการสรางทรัพยสนิ ทางปญญา และนวัตกรรม รวมทัง้ ศึกษาวิจยั การใชประโยชนตามหลักการการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและยุติธรรม
๘) แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กําหนดกรอบนโยบายในการพัฒนา จัดการ และคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการพัฒนาระบบ
ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร ซึ่งสนับสนุนการจัดการคุมครองและตอยอดใชประโยชนองคความรู
ทั้งทางวิชาการ ภูมิปญญาไทย และสมุนไพร อยางเปนระบบ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗

๗.

แนวคิดและหลักการ

แผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ จั ด ทํ า ขึ้ น
บนพื้นฐาน ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ใชเปนแนวคิดหลักในการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาดวยกัน ภายใตกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน ใชโอกาส
ศักยภาพ และปจจัยแวดลอมที่มีอยู เพื่อใหเกิดการสรางฐานรากการพัฒนาที่มั่นคง ยกระดับและเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพอยางเปนลําดับขั้น สามารถ “พึ่งตนเอง” ได มี “ภูมิปญญา” และ “ภูมิคุมกัน” พรอมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและปจจัยคุกคามได และสราง “ความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว นอกจากนี้ ยั ง ได น  อ มนํ า หลั ก การทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ “ปลูกปาในใจคน” ใชเปนแนวคิดหลักในการเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติในทุกระดับเพือ่ ใหมคี วามตระหนักถึงความสําคัญและกระบวนการอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน “ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ” ในการแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม
โดยใชวิธีการ “การปลูกปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง” ไดแก ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ และสราง
ความชุมชื้นใหแกพื้นดิน นํามาใชเปนแนวคิดหลักในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ทําใหชุมชนอยูรวมกับปาไมไดอยางยั่งยืน
นอกจากนั้น แผนแมบทฯ ยังไดถายทอดแนวคิดและหลักการของอนุสัญญาและความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีพันธกรณีหลักที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการ
ในฐานะประเทศภาคี ไดแก การดําเนินการจัดทํากลยุทธ แผน หรือโครงการระดับชาติ เพื่อการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการนําแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเปนผลจากการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Rio+20) มาประยุกตใชรว มกับนโยบายและทิศทางการดําเนินการ
ระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายและแผนระดับชาติ
ในภาคสวนตางๆ ทั้งในเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิจัย และการพัฒนาภูมิปญญาไท
ซึ่งยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ ภายใตแผนแมบทบูรณาการฯ ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของหลักการสําคัญ
๔ เรื่อง ไดแก
๗.๑ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) และบริการจากระบบนิเวศ
(Ecosystem Services) เปนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศ
อยางสมดุล และการตอบสนองตอความตองการของมนุษยในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยบริการที่ไดรับจากระบบนิเวศเปนประเด็นการจัดการที่เชื่อมโยงระบบนิเวศ
และเศรษฐกิจเขาดวยกัน
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๗.๒ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development) บนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) เปนหลักการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะตองเกื้อกูลและไมเกิดความขัดแยงซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีคุณภาพและ
แขงขันได จะตองคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีส่ ามารถสงวนรักษาไวใชประโยชน
ไดอยางยาวนาน ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสง ผลเสียตอความตองการ
ของสังคมทั้งในปจจุบันและในอนาคต การพัฒนาจะมุงเนนการบริหารจัดการตนทุนทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในการอนุรักษและการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๗.๓ การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น และแบ ง ป น
ผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุตธิ รรมและเทาเทียม เปนหลักการและวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุงหมายใหภาคีดําเนินการรวมกันในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (in-situ and ex-situ conservation)
สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และ
ระบบนิเวศอยางยัง่ ยืน รวมถึงสนับสนุนใหมกี ารดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุตธิ รรมและเทาเทียม ซึง่ ไทยในฐานะภาคีอนุสญ
ั ญาฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักการ
และพันธกรณีของอนุสัญญาดังกลาว
๗.๔ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการที่มุงเนนใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การกระจายอํานาจที่ยึดหลักการพื้นที่-หนาที่-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation - AFP)
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปดเผย
ขอมูลสูสาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคสวนอยางจริงจัง
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๑๙

๘.

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๘.๑ วิสัยทัศน
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยูอยางสอดคลองปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและ
ทุกภาคสวนรวมกันสงเสริมและสนับสนุนการปกปองคุม ครอง อนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๘.๒ พันธกิจ
๑) บูรณาการการบริหารจัดการเพือ่ ปกปองคุม ครอง อนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ
๒) ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสรางความตระหนักของสังคม
เกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจ
สีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน
๘.๓ วัตถุประสงค
๑) แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม
๒) ลดแรงกดดันโดยตรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓) ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปกปองคุมครองความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม
๔) บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนที่ไดรับจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
ทางนิเวศ
๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวของกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมีสวนรวม การจัดการความรู และการเสริมสรางสมรรถนะ
๘.๔ เปาหมาย
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ
๘.๕ ตัวชี้วัด
๑) สัดสวนของงบประมาณที่ไดรับเพื่อดําเนินการตามแผนตองบประมาณทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
๒) จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่นที่ผนวกประเด็นการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๒๐

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๘.๖ ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร และ ๑๑ มาตรการ (แผนภูมิที่ ๑) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสว นรวม
ในทุกระดับ
มาตรการที่ ๑ สรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๑.๑) สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองคความรู และเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการทีจ่ ะนําไปสูก ารอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทีม่ อี ยู
ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
๑.๓) เสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
โดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๔) พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การใหการศึกษา และ
การเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณะ เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
ขององคการสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)
มาตรการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
๒.๑) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนากลไกในการประสานการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตัง้ และเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือในการอนุรกั ษ
ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๒) เสริมสรางสมรรถนะของภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการอนุวตั กิ ารตามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญา พิธสี าร และความตกลงทีเ่ กีย่ วกับอนุรกั ษ ฟน ฟู คุม ครอง และ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๓) เสริมสรางประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ มาตรการ และกลไก
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟู คุมครอง และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๔) สอดแทรกการตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษ ฟนฟู คุมครองและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน เขาสูน โยบายและแผนระดับชาติ ภาคสวน องคกร จังหวัด
ทองถิ่น และชุมชน
๒.๕) สงเสริมและสรางมาตรการจูงใจในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ ลดและขจัดแรงจูงใจทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบในทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทุกระดับ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑

๒.๖) พัฒนากลไกทางการเงินและกลยุทธในการระดมทุน เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณี
และความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยเปนภาคี
๒.๗) พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
มาตรการที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ ฟนฟู และ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๑) เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสว นรวมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการอนุรกั ษ ฟน ฟู
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๒) เสริมสรางสมรรถนะ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวน
ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
๓.๓) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะของชุ ม ชนเมื อ งและท อ งถิ่ น ในการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนด า น
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
๓.๔) สนับสนุนการจัดตัง้ องคกรเครือขายการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษและถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยในระดับ
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการที่ ๑ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม
๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองและพื้นที่อนุรักษ
ตามกฎหมาย
๑.๒) ลดอัตราการสูญเสียแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟน ฟูระบบนิเวศเสือ่ มโทรม
ใหสามารถดํารงไวซงึ่ ความสามารถในการใหบริการทางนิเวศ เพือ่ รองรับการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
๑.๓) จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
๑.๔) อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว สัตวนํ้า
สัตวเลีย้ ง สายพันธุป า และพืน้ เมือง จุลนิ ทรีย รวมถึงชนิดพันธุอ นื่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
นิเวศวิทยา
๑.๕) พัฒนาและผลักดันใหทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของดําเนินการตามเปาหมายและแนวทางการอนุรกั ษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ที่สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธระดับโลก
๑.๖) สงเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศตางๆ เขาดวยกัน สูภูมิทัศนและชลทัศนที่กวางกวา
เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและคงไวซึ่งบริการทางนิเวศ
มาตรการที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด
ทองถิ่น และชุมชน
๒.๑) สนับสนุนใหมกี ารถายทอดเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และผลักดัน
การจัดทําแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน

๒๒

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนภูมิท่ี ๑ แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
สถานการณ ภัยคุกคาม
ประเด็นปญหา
•เปนแหลงรวมจุลินทรียกวา ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด
•พืชมีทอลําเลียงและพืชไมมีทอลําเลียงไมนอยกวา
๑๔,๐๐๐ ชนิด
•สัตวมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ชนิด
•สัตวไมมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ ชนิด
•ปลาไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ชนิด
•ทรั พ ยากรพื ช สมุ น ไพร มี มู ล ค า ตลาดไม น  อ ยกว า
๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ลานบาทตอป และอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๑๐-๒๐ ตอป
•สงออกสินคาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพในรู ป ของสิ น ค า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ
เป น ประจํ า ทุ ก ป โดย พ.ศ.๒๕๕๕ เป น มู ล ค า
๓๔๖,๙๓๓,๗๗๕ บาท

วิสัยทัศน

• การขาดความตระหนักและความรูค วามเขาใจ ในเรือ่ ง
ความสํ า คั ญ และผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• ขาดความรู ความเขาใจ ความใสใจเกีย่ วกับการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการตามแผนหรือเปาหมายทีต่ งั้ ไว โดยเฉพาะ
การออกกฎหมาย
• ขาดแคลนบุคลากรและการสนับสนุนดานงบประมาณ
ในการดํ า เนิ น งานด า นอนุ ก รมวิ ธ านของประเทศ
ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการวิ จั ย และพั ฒ นา
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
• กฎ ระเบี ย บการเข า ถึ ง และแบ ง ป น ผลประโยชน
มีไมครอบคลุมทุกภาคสวน
• ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการเจรจาตอรองการ
แบงปนผลประโยชน
• ระบบฐานขอมูลและองคความรูเ รือ่ งความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมยังไมเชื่อมโยง
เปนมาตรฐานเดียวกัน

บูรณาการการบริหารจัดการเพือ่ ปกปองคุม ครอง อนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีสวนรวมในทุกระดับ

พันธกิจ
วัตถุประสงค

แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร

• ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูในภาวะ
ถูกคุกคาม และมีอัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และ
ระบบนิเวศ
• สัตวมกี ระดูกสันหลัง รอยละ ๑๑.๙ และรอยละ ๑๑.๖
ของพืชมีทอลําเลียงในประเทศไทย อยูในสถานภาพ
ที่ถูกคุกคาม
• มีชนิดพันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ รานอยูไ มนอ ยกวา ๓,๕๐๐ ชนิด
• ภาวะคุ ก คามหลั ก ที่ ทํ า ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีสาเหตุจากการใชประโยชน
เกินศักยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดิน การรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะมลพิษ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยูอยางสอดคลองปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคสวนรวมกันสงเสริมและสนับสนุนการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

แนวทาง/
มาตรการ

บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ

ลดแรงกดดันโดยตรงตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

กลไกการขับเคลื่อน/
ติดตามประเมินผล

ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยปกปองคุมครองความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม

อนุรกั ษ และฟน ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการที่ ๑ สร า งความตระหนั ก และให ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของ
ความลากหลายทางชีวภาพ
๑.๑ สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองคความรู และเสริมสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการที่จะนําไปสู
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัยและสอดคลองในสถานการณในปจจุบัน
๑.๓ เสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนทองถิ่นและ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๔ พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การให
การศึกษา และการเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณะ เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนทศวรรษ
แหงความหลากหลายทางชีวภาพขององคการสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)
มาตรการที่ ๒ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
๒.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาคและระหวางภาคสวน
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนา
กลไกในการประสานการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตัง้ และเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือในการอนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๒ เสริมสรางสมรรถนะของภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลง
ทีเ่ กีย่ วกับอนุรกั ษ ฟน ฟู คุม ครอง และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
๒.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ
มาตรการ และกลไกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู คุ  ม ครอง และใช ป ระโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๔ สอดแทรกการตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการอนุรกั ษ ฟน ฟู คุม ครอง
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน เขาสูน โยบายและแผนระดับชาติ
ภาคสวน องคกร จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
๒.๕ ส ง เสริ ม และสร า งมาตรการจู ง ใจในการอนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู และใช ป ระโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ ลดและขจัดแรงจูงใจทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ
๒.๖ พัฒนากลไกทางการเงินและกลยุทธในการระดมทุน เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไทยเปนภาคี
๒.๗ พัฒนากลไกในการเชือ่ มโยงการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาและความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
มาตรการที่ ๓ สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการอนุรกั ษ ฟน ฟู
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๑ เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสว นรวมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๒ เสริมสรางสมรรถนะ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
๓.๓ สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของชุมชนเมืองและทองถิน่ ในการจัดทําแผนชุมชน
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน
๓.๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรเครือขายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษและถิ่นที่อยู
อาศัยในระดับทองถิ่น

ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสรางความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนที่ไดรับ
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
ทางนิเวศ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณี
ทีเ่ กีย่ วของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมีสว นรวม
การจัดการความรู และการเสริมสรางสมรรถนะ

ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบงปนผลประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

มาตรการที่ ๑ ปกปองคุมครอง อนุรักษ และฟนฟู ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และ
พันธุกรรม
๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ ครองและพืน้ ที่
อนุรักษตามกฎหมาย
๑.๒ ลดอั ต ราการสู ญ เสี ย แหล ง ที่ อ ยู  อ าศั ย ตามธรรมชาติ แ ละดํ า เนิ น การฟ  น ฟู
ระบบนิ เวศเสื่ อ มโทรมให ส ามารถดํ า รงไว ซึ่ ง ความสามารถในการให บ ริ ก ารทางนิ เวศ
เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการต อ ต า น
การแปรสภาพเปนทะเลทราย
๑.๓ จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
๑.๔ อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร
ปศุสัตว สัตวนํ้า สัตวเลี้ยง สายพันธุปาและพื้นเมือง จุลินทรีย รวมถึงชนิดพันธุอื่น
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา
๑.๕ พัฒนาและผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตามเปาหมายและ
แนวทางการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ที่สอดคลองกับ
เปาหมายและกลยุทธระดับโลก
๑.๖ สงเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศตางๆ เขาดวยกัน สูภูมิทัศนและ
ชลทัศนที่กวางกวา เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและคงไวซึ่ง
บริการทางนิเวศ
มาตรการที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
๒.๑ สนับสนุนใหมกี ารถายทอดเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
และผลักดันการจัดทําแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ทองถิน่ และชุมชน
๒.๒ สนับสนุนใหภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
ทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ พรอมทัง้ ผลักดันใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
นําแผนไปผสานสอดแทรกเขาสูนโยบายและแผนในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
๒.๓ จัดทําและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหาร
จัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในเขตเมืองและยานชานเมือง และผสานสอดแทรกเขาสูน โยบายและ
แผนของจังหวัด และทองถิ่น
มาตรการที่ ๓ ลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยูอาศัย
๓.๑ จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการปาไม อยางยั่งยืน
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพื่อเปนหลักประกันในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ และผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
๓.๒ ควบคุมและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พืน้ ทีช่ มุ นํา้ และระบบนิเวศ
เปราะบางอืน่ ทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมง
เกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๓ ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับระบบนิเวศ
รวมทัง้ ปองกันภัยคุกคามจากโรคอุบตั ใิ หมทมี่ ผี ลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๔ ผลักดันใหประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยูในหลักเกณฑการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อคุมครองพื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่สําคัญทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสรางสมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ
๓.๕ ผลักดันใหมีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับ
ชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
๓.๖ วางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
และผลักดันใหมีการดําเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. ....
๓.๗ ผลักดันใหมีการดําเนินการตามมาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒

• หนวยงานหลัก : สํานักงานนโยบายaและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
• คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) อนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวของ
• คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหนวยงาน และภาคีเครือขาย

มาตรการที่ ๑ ปกปองคุมครอง และแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนสูงสุด
๑.๑ เรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเขาถึง แบงปน
ผลประโยชน และติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม
เพื่อปกปองคุมครองแหลงและทรัพยากรพันธุกรรม
๑.๒ จัดใหมีองคกรกลางระดับประเทศเพื่อบริหารจัดการการเขาถึง การแบงปน
ผลประโยชน และการติดตามตรวจสอบการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรม
๑.๓ ศึกษาวิเคราะห และเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสาร
นาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม
๑.๔ สงเสริมและผลักดันใหเกิดการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๕ สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนที่ไดรับจากการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเพือ่ การอนุรกั ษและปกปองคุม ครองความหลาก
หลายทางชีวภาพและแหลงพันธุกรรม
มาตรการที่ ๒ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๑ พัฒนาและสงเสริมใหมกี ารดําเนินการตามวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิตและบริโภค
อยางยั่งยืนเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
๒.๒ สงเสริมการพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของทองถิ่น โดยคํานึง
ถึงความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
๒.๓ สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนท่ีไดรับจากบริการ
ทางนิเวศเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
คงไวซึ่งบริการจากระบบนิเวศ
๒.๔ สนับสนุนใหมีศูนยรวบรวมองคความรูใหเปนแหลงเรียนรูและจัดแสดงการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด
และระดับทองถิ่น
มาตรการที่ ๓ สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทรัพยากรชีวภาพ ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพทีม่ อี ยู โดยอาศัยองคความ
รูจากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
๓.๒ สงเสริมการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับการวิจัยที่มี
วัตถุประสงคในการอนุรกั ษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
๓.๓ เสริมสรางสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี การผลิต และ
การตลาด ในการใชประโยชนและการสรางผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอมใหเขมแข็งในการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
๓.๔ พัฒนาสมรรถนะในการแขงขันของประเทศโดยการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว การสรางนวัตกรรม และการสรางมูลคา
เพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีชวี ภาพในอุตสาหกรรมตางๆ โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํานวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเครือขายผูประกอบการธุรกิจชีวภาพใหเกิดความรวมมือ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนหุนสวนทางธุรกิจ และสรางโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ รวมถึงการ
แบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น

พัฒนาองคความรูแ ละระบบฐานขอมูลดานความหลาก
หลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
มาตรการที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการองคความ
รูดานความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๑ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางของภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ในการสงเสริม เผยแพร และพัฒนาองคความรูแ ละบุคลากร
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยและ
อนุกรมวิธานที่มุงเนนการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักวิจยั
ดานความหลากหลายทางชีวภาพใหทดั เทียมกับนานาชาติ
๑.๓ สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑและธนาคารเชื้อพันธุ พืช สัตว และจุลินทรีย
ใหเปนมาตรฐานสากล
๑.๔ เสริมสรางสมรรถนะสถาบันการศึกษา องคกร
พัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่น และเครือขาย ในการศึกษา
สํารวจ และจัดเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
๑.๕ ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู 
เพื่อเปนฐานในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๖ สงเสริมและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
กั บ การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด
และพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
๑.๗ สนับสนุนใหมีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใช
องคความรูแ ละมูลคาทางเศรษฐศาสตรของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และ
แผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่น รวมถึง
ในภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ
๑.๘ สงเสริมการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยี
รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีพื้นบาน ในการอนุรักษ
ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
มาตรการที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
๒.๑ ศึ ก ษา สํ า รวจ รวบรวมและปรั บ ปรุ ง ระบบ
ฐานขอมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
คุมครอง และชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ
ของประเทศ (Thailand’s Red Data) เพื่อใชเปนขอมูล
พืน้ ฐานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๒.๒ จัดทําคลังขอมูล (web portal) ดานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ และทะเบี ย นรายการทรั พ ยากรชี ว ภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของตามมาตรฐานสากล
ที่ ส ามารถใช ใ นการอ า งอิ ง และแสดงถึ ง แหล ง ที่ ม าได
เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ
๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูล (Clearing House Mechanism) และองค
ความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ฐานขอมูล
สถานภาพ ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุมนํ้าที่เปน
ป จจุ บั น และสามารถเข า ถึ ง ได ใ นทุ กระดั บ และทุ ก ภาคส ว น
ทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

เปาหมายและแผนปฏิบัติการระดับชาติรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนบูรณาการฯ
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๒.๒) สนับสนุนใหภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ พรอมทัง้ ผลักดันใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําแผนไปผสานสอดแทรกเขาสูน โยบาย
และแผนในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
๒.๓) จัดทําและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่
ชุมนํ้าในเขตเมืองและยานชานเมือง และผสานสอดแทรกเขาสูนโยบายและแผนของจังหวัด และทองถิ่น
มาตรการที่ ๓ ลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยูอาศัย
๓.๑) จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการปาไม อยางยั่งยืนและรับผิดชอบตอ
สิง่ แวดลอมเพือ่ เปนหลักประกันในการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผนวกประเด็น
ความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
๓.๒) ควบคุมและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พืน้ ทีช่ มุ นํา้ และระบบนิเวศเปราะบางอืน่
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๓.๓) ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้ง ปองกัน
ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๔) ผลักดันใหประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยูในหลักเกณฑการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพื่อคุมครองพื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่สําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๓.๕) ผลักดันใหมกี ารดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรือ่ ง ทะเบียน
รายนามพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรกั ษพนื้ ที่
ชุมนํ้า
๓.๖) วางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลักดันให
มีการดําเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
พ.ศ. ....
๓.๗) ผลักดันใหมกี ารดําเนินการตามมาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ ราน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุม ครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ พูนและแบง
ปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
มาตรการที่ ๑ ปกปองคุม ครองและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนสูงสุด
๑.๑) เรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเขาถึง แบงปนผลประโยชน
และติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม เพือ่ ปกปองคุม ครองแหลงและทรัพยากร
พันธุกรรม
๑.๒) จัดใหมอี งคกรกลางระดับประเทศเพือ่ บริหารจัดการการเขาถึง การแบงปนผลประโยชน และ
การติดตามตรวจสอบการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม
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๒๕

๑.๓) ศึกษาวิเคราะห และเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสารนาโงยาวาดวย
การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม
และเทาเทียม
๑.๔) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๕) สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนทไี่ ดรบั จากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรพันธุกรรมเพือ่ การอนุรกั ษและปกปองคุม ครองความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงพันธุกรรม
มาตรการที่ ๒ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๒.๑) พัฒนาและสงเสริมใหมกี ารดําเนินการตามวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิตและบริโภคอยางยัง่ ยืน
เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
๒.๒) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น โดยการมี ส  ว นร ว มของท อ งถิ่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.๓) ส ง เสริ ม และพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากบริ ก ารทางนิ เ วศ
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและคงไวซึ่งบริการจากระบบนิเวศ
๒.๔) สนับสนุนใหมศี นู ยรวบรวมองคความรูใ หเปนแหลงเรียนรูแ ละจัดแสดงการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และระดับทองถิ่น
มาตรการที่ ๓ สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ
๓.๑) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ทรัพยากรชีวภาพ ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู โดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม
๓.๒) สงเสริมการเปนหุน สวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับการวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงคในการ
อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๓.๓) เสริมสรางสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี การผลิต และการตลาด
ในการใชประโยชนและการสรางผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนา
บมเพาะวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเขมแข็งในการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
๓.๔) พัฒนาสมรรถนะในการแขงขันของประเทศโดยการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว การสรางนวัตกรรม และการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓.๕) สงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํานวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
๓.๖) สนับสนุนการพัฒนาเครือขายผูประกอบการธุรกิจชีวภาพใหเกิดความรวมมือ แสดงความรับ
ผิดชอบตอสังคม ความเปนหุนสวนทางธุรกิจ และสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ รวมถึงการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น

๒๖

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน
มาตรฐานสากล
มาตรการที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๑) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียน ในการสงเสริม เผยแพร และพัฒนาองคความรูและบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึงงานวิจัยและอนุกรมวิธานที่มุงเนนการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๑.๒) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักวิจยั ดานความหลากหลายทางชีวภาพใหทดั เทียม
กับนานาชาติ
๑.๓) สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดตั้งพิพิธภัณฑและธนาคารเชื้อพันธุพืช สัตว และ
จุลินทรียใหเปนมาตรฐานสากล
๑.๔) เสริมสรางสมรรถนะสถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่น และเครือขาย
ในการศึกษา สํารวจ และจัดเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
๑.๕) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเปนฐานในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๖) ส ง เสริ ม และรั ก ษาภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด และพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
๑.๗) สนับสนุนใหมีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใชองคความรูและมูลคาทางเศรษฐศาสตร
ของความหลากหลายทางชีวภาพในการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ
จังหวัด และทองถิ่น รวมถึงในภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ
๑.๘) สงเสริมการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีขนั้ สูงและเทคโนโลยีพนื้ บาน
ในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
มาตรการที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐาน
สากล
๒.๑) ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นที่คุมครอง และชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุของประเทศ (Thailand’s Red Data)
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ
๒.๒) จัดทําคลังขอมูล (web portal) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และทะเบียนรายการ
ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของตามมาตรฐานสากลที่สามารถใชในการอางอิงและ
แสดงถึงแหลงที่มาได เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ
๒.๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Clearing House
Mechanism) และองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ฐานขอมูลสถานภาพ ขอบเขต
แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุมนํ้าที่เปนปจจุบันและสามารถเขาถึงไดในทุกระดับ และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
รวมถึงระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๗

แผนภูมิท่ี ๒

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
ประเมินผลแผนแม่บทบู รณาการฯ สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผน
กลไกการขับเคลื่อน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
เปนหนวยงานหลัก
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.)
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต
กอช.
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับหนวยงาน
หนวยงานและภาคสวนที่มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการขับเคลือ่ นและประสานการปฏิบตั ิ

การติดตามประเมินผล
กอช. ทําหนาที่ กําหนดแนวทางการติดตามความ
กาวหนาการบริหารจัดการแผนสูก ารปฏิบตั ิ พัฒนา
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการแปลงแผน ดําเนินการ
ติดตามประเมินผลในภาพรวม และรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป
หน ว ยงานและภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งภายใต แ ผน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในภาคสวนที่
เกีย่ วของ ปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ตอ กอช. เพื่อใชประกอบการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติการจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพ

การสรางความรูความเขาใจ
การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผน
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
• ทบทวนและวิเคราะหบทบาทและความเชื่อมโยง
• กําหนดเปาหมายการดําเนินการระดับชาติและระดับทองถิ่น
• หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของรวมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
• นําเสนอแผนปฏิบัติการและเปาหมายการดําเนินการ ให กอช. และ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนสนับสนุนการปฏิบัติ
• พัฒนาบุคลากร
• พัฒนากระบวนการทํางาน
• พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของและการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลือ่ น โดยเชือ่ มโยงการทํางานในทุกระดับและภาคสวน
และผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหนวยงาน
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แผนภูมิท่ี ๓ กลไกการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร
จัดการความหลากหลายทางชี วภาพ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานภายใต กอช.
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.)
เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ
(รมว.ทส. เปนประธาน)
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ
การไดรับผลประโยชนตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการถายทอดเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(ปกท.ทส. เปนประธาน)

คณะทํางาน
ชนิดพันธุตางถิ่น

ดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ และดําเนินการจัดทํานโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน รวมทั้งเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
การประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร วิ ช าการ และ
เทคโนโลยี และการประชุมอื่นภายใตอนุสัญญาฯ

คณะทํางาน
อนุกรมวิธานประเทศไทย

คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(ปกท.ทส. เปนประธาน)
เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการอนุวัตตามพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให กอช. พิจารณา รวมทั้งพิจารณาจัดทํา
ปรับปรุงและทบทวน หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ เพื่อเปนมาตรฐาน
เดียวกันของประเทศ และตามความเหมาะสมและการยอมรับ
ในระดับสากล

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีวา
ดวยพื้นที่คุมครอง
(ปกท.ทส. เปนประธาน)
สนับสนุนการประสานการดําเนินงานระหวางโปรแกรมงานวา
ั ญาวา
ดวยพืน้ ทีค่ มุ ครองกับโปรแกรมงานฉบับอืน่ ๆ ภายใตอนุสญ
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และโปรแกรมหรือโครงการของ
อนุสัญญาฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ (เลขาธิการ สผ. เปนประธาน)
สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคธุรกิจในการดําเนินงานดานการอนุรกั ษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งการจัดทําแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนที่ภาคธุรกิจควรถือปฏิบัติ

คณะทํางานเสริมสราง
ความรูความเขาใจและ
ความตระหนักดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

จัดเก็บขอมูลชนิดพันธุต า งถิน่ ในประเทศไทยและ
ศึกษาปรับปรุงขอมูลเพื่อใชในการวางแผน
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นอนุ ก รมวิ ธ าน
พิ จ ารณาแนวทางจั ด ตั้ ง ศู น ย อ นุ ก รมวิ ธ าน
แห ง ชาติ พั ฒ นาเครื อ ข า ยการประสานงาน
ระหวางสถาบัน
ประสานความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตาม
แนวทางการดําเนินงาน ดานการติดตอสื่อสาร
การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน

คณะทํางาน
การเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน

จัดทําและผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย
แผน มาตรการ ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ กลไก และโครงสรางการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามพันธกรณีของพิธีสาร
นาโงยา และใหขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน
และติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตาม
ระเบียบ กอช.ฯ

คณะทํางาน
เศรษฐศาสตรของระบบ
นิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

กํ า หนดทิ ศ ทาง มาตรการ และแนวทางการ
ดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง งานวิ จั ย ในการประยุ ก ต
ใช เ ครื่ อ งมื อ และกลไกทางเศรษฐศาสตร
เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึง
การบูรณาการเขาสูน โยบาย มาตรการ แผน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะทํางานจัดทํากลไก
การประสานและ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะทํางานวิชาการ
พื้นที่คุมครอง

จั ด ทํ า กลไก ข อ มู ล และผลั ก ดั น การเสริ ม
สรางสมรรถนะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

วิเคราะหชอ งวางของพืน้ ทีค่ มุ ครอง และจัดลําดับ
ความสําคัญของพื้นที่ที่ตองการการจัดการและ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๙

๙.

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ เป น แผนหลั ก ระดั บ ชาติ ด  า นความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ ๗ ป ตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
เพือ่ ใหมกี ารดําเนินการควบคูก นั กับทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๖๓) และสอดคลองกับเปาหมายไอจิ ซึง่ มุง หมายทีจ่ ะแกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง เพิ่มพูนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
จากระบบนิเวศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนครอบคลุมระยะเวลาไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การขับเคลือ่ นแผนไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเปนรูปธรรมในระดับตางๆ จึงจําเปนตองมีกลไกขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจน
ทัง้ ในเรือ่ งของหนวยงานรับผิดชอบ การกําหนดเปาหมายในแตละชวงเวลา การกําหนดแนวทางการขับเคลือ่ น
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตางๆ และการกําหนดแนวทางในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล รวมทั้งหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของที่จะรวมกันผลักดันและบูรณาการการดําเนินการ
ตามแผนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (แผนภูมิที่ ๒ และ ๓) ดังนี้
๙.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
๙.๑.๑ กลไกการขับเคลื่อน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผน ซึ่งประกอบดวยกลไกทั้งใน
ระดับชาติ จังหวัดและทองถิ่น ดังนี้
๑) คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ รวมถึง การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการบูรณาการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผน ใหบรรลุเปาหมาย
๒) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต กอช. อาทิ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คณะอนุ ก รรมการพิ ธี ส ารคาร ต าเฮนาว า ด ว ยความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีวาดวยพื้นที่คุมครอง และคณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ มีบทบาทในการบูรณาการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยเชื่อมโยงและผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและทองถิ่น รวมถึงหนวยงานวิจัย
และสถาบันการศึกษา

๓๐

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๓) คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหนวยงาน ที่จัดตั้งขึ้นแลว หรือจะจัดตั้ง
ขึ้นในอนาคต ตามมติ กอช. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ
ใหทกุ หนวยงานทีม่ กี ารดําเนินงานเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตัง้ คณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในหนวยงาน มีบทบาทในการประสานงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการรายปที่สอดคลองกับแผน
รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนในระดับหนวยงาน
๔) หนวยงานและภาคสวนทีม่ กี ารดําเนินการเกีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ในระดับชาติ
จังหวัด และทองถิ่น ประสานความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ หนวยงานหลักรวมขับเคลื่อนและดําเนินงานตามแผน ประกอบดวย
หนวยงานจาก ๔ กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทยฯลฯ รวมทั้ง
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีหนวยงาน
สนับสนุนและผูม สี ว นไดสว นเสียจากภาคสวนตางๆ ทีม่ กี ารดําเนินงานเกีย่ วของกับการบริหารจัดการ การศึกษา
และการวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการดําเนินงานในระดับตางๆ ทั้งระดับสากล
ระดับชาติ จังหวัด และทองถิน่ ซึง่ ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และชุมชนทองถิ่น
๙.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปสูการปฏิบัติ จะตองคํานึง
ถึงความสอดคลองและความเชื่อมโยงกันระหวางมาตรการภายใตยุทธศาสตรแตละดาน โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการที่สําคัญ ดังนี้
๑) การสร า งความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สาระสํ า คั ญ ของแผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการ
ตามยุทธศาสตรทั้งสี่ดาน โดยจัดทําการสื่อสารประชาสัมพันธอยางเหมาะสม สรางความรูเขาใจใหแกผูบริหาร
และผูม สี ว นไดสว นเสียในทุกระดับ ใหยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญ และรวมมือในการแปลงแผนไปสูป ฏิบตั ิ
อยางจริงจัง
๒) การสร า งสภาพแวดล อ มให เ อื้ อ ต อ การขั บ เคลื่ อ นแผน โดยบู ร ณาการและส ง เสริ ม
ความรวมมือทํางานเปนเครือขายของหนวยงานและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช พัฒนา
ระบบฐานขอมูลที่สาธารณชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรม อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใชชองทางเครือขาย
ออนไลน สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆ
๓) การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน หนวยงานหลัก
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน ประสานหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานและองคกร
ในสวนกลาง ระดับจังหวัด และทองถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการรายป โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๑

๓.๑) การทบทวนและวิ เ คราะห บ ทบาทและความเชื่ อ มโยงของภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง
(ภาคผนวก ข) โดยตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางแนวทางและมาตรการที่กําหนดไวในยุทธศาสตร
ตางๆ ของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับยุทธศาสตรหรือนโยบายระดับชาติ
อื่นๆ และภารกิจและบทบาทของหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงนโยบายและพันธกรณีระดับโลก
ที่ เ กี่ ย วข อ ง (ภาคผนวก ค)เพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารกํ า หนดแผนงาน โครงการ/กิ จ กรรมการระดมทรั พ ยากร
และแนวทางการรวมดําเนินงานของภาคสวนตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพและความตองการ
ของผูมีสวนเกี่ยวของ
๓.๒) การกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น การระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเปาหมาย
การดําเนินการดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก อาทิ เปาหมายไอจิ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกรอบ
อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น การ และตั ว ชี้ วั ด
ในประเด็นหลักทีม่ คี วามสําคัญ จัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการในแตละชวงเวลา พรอมทัง้ ระบุหนวยงาน
องคกร หรือภาคสวนที่รับผิดชอบขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายนั้น
๓.๓) หน ว ยงานและภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งร ว มกั น พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานสนับสนุน ใหสอดคลองกับภารกิจและบทบาทของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ระยะเวลา และเปาหมายการดําเนินการระดับชาติ ที่ไดจากการดําเนินงานในขอ ๓.๑) และ ๓.๒)
ใหครอบคลุมการดําเนินการในทุกระดับและทุกภาคสวน (ภาคผนวก ง)
๓.๔) การนํ า เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ และเป า หมาย
การดําเนินการระดับชาติ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะ
ฝายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ นําเสนอ
แผนปฏิบัติการและเปาหมายดังกลาว ให กอช. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
๔) การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มุงเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ พัฒนาขีดความสามารถใหมีศักยภาพ สามารถผลักดันและดําเนินการ
ตามแผนไดอยางเหมาะสม โดยภาคสวนที่เกี่ยวของควรดําเนินการ ดังนี้
๔.๑)
พัฒนาบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพใหมีความรูความสามารถ
โดยการสงเสริม และสนับสนุนการฝกอบรม การเรียนรู การเพิ่มทักษะ และเตรียมแผนสรางบุคลากรทดแทน
(Succession Plan) พรอมปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยในการบริหารจัดการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๒) พัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
สรางระบบธรรมาภิบาลใหเปนทีย่ อมรับของทุกภาคสวน เพือ่ ใหหนวยงานมีการวางแผนในการพัฒนาหนวยงาน
ระบบและกระบวนการทํางาน และกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนในปจจุบัน และเตรียมความ
พรอมสําหรับอนาคต โดยเรงรัดปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางหนวยงานที่ซํ้าซอนใหเกิดความชัดเจน วิเคราะห
การจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษารูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน เพื่อเปดโอกาสให
เอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ รวมทั้งเปนการถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีระหวางกัน

๓๒

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๔.๓) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพใหเหมาะสม ครอบคลุม
ทุกมิติการบริหารจัดการ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงเรงรัดการ
ออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามแนวทางของพันธกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีใหสอดคลองกับ
บริบทในประเทศ อาทิ (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
พ.ศ. .... (ราง) กฎหมายคุม ครองสายพันธุ ชนิดพันธุท ถี่ กู คุกคาม ใกลสญ
ู พันธุ และถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย (ราง) กฎหมาย
สงเสริมและอนุรกั ษพนั ธุส ตั วพนื้ เมือง และ (ราง) พระราชบัญญัตสิ ง เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. .... เปนตน
๕) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ เพื่อประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือนโยบายระดับชาติ และในระดับ
และภาคสวนตางๆ อยางเปนรูปธรรม โดยผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับหนวยงานใหครบถวน ในทุกหนวยงานทีม่ กี ารดําเนินงานเกีย่ วของกับความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริม
การมีสว นรวมของภาคีเครือขาย ภาคเอกชน ประชาสังคมและทองถิน่ ในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผน
๙.๒ การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและแผนปฏิบัติการ จะใหความสําคัญกับการติดตาม
ความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นสาระสําคัญ
ของแผนในภาพรวมและตามยุทธศาสตร โดยใชการติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั
โดยกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลในระหวางการดําเนินงานตามแผน เพื่อทบทวนมาตรการและลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินงาน
การติดตามประเมินผล มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพแห ง ชาติ (กอช.)
ทําหนาที่กําหนดแนวทางการติดตามความกาวหนาการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการแปลงแผน โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช รวมทั้งดําเนินการติดตาม
ประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป
๒) หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของภายใตแผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในสวน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอ กอช. เพื่อใชประกอบในการวิเคราะห
และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนในระยะตอไป

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๓

๑๐.

เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชี วภาพ

เพื่อใหแผนแมบทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการขับเคลื่อนโดยมีการกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ ซึ่งเปนเปาหมายดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก จึงไดกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกเปน ๓ ชวง ดังนี้

การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา

เรื่อง

๓๔

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. หน ว ยงานของรั ฐ
ทั้ ง ส ว นกลาง ภู มิ ภ าค
และทองถิ่น รวมทั้งภาค
สวนตางๆ มีความรูค วาม
เข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
คุณคาและความสําคัญ
ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชน
และชุมชนทองถิ่น มีความรูพื้นฐาน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ แ ละ
ใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔

-

๑. เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการผนวกไวใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ
-

-

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ภาคส ว นโดยเฉพาะ
ชุมชนทองถิ่นและเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการปกป อ งคุ  ม ครอง
อนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู และใช
ประโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย า ง
ยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย
สําคัญ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพได รั บ การผนวกไว ใ น
นโยบายหรื อ แผนที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทุกระดับ

๓. มี แ นวทางในการ
ลดและขจั ด แรงจู ง ใจที่
มี ผ ลร า ยต อ ความหลาก
หลายทางชี ว ภาพ และ
สงเสริมแรงจูงใจทางบวก
ที่ ส นั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ
และใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชี ว ภาพ
อยางยั่งยืนในภาคสวนที่
เกี่ยวของ

๓. มีกลไกทางการเงินในการขับเคลือ่ น
การปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

-

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. มีการขับเคลือ่ นการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีสวนรวมใน
ทุกระดับ

-

๔. กฎระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปน
อุ ป สรรคต อ การมี ส  ว นร ว มในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการแกไข

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

๓๕

การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ลดอัตราการสูญเสีย
แหล ง ที่ อ ยู  อ าศั ย ตาม
ธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นที่
ป า ไม และระบบนิ เวศ
ชายฝง
๕. การบริหารจัดการพืน้ ที่
คุม ครองและระบบนิเวศมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อ
ดํารงไวซึ่งความสามารถ
ในการใหบริการทางนิเวศ

๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
และชนิดพันธุเฉพาะถิ่นมี
สถานภาพการอนุรกั ษและ
การจัดการทีด่ ขี นึ้

-

๓๖

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. อั ต ราการสู ญ เสี ย แหล ง ที่ อ ยู 
อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นที่
ปาไม และระบบนิเวศชายฝง ลดลง
รอยละ ๕๐

-

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. มีการเชื่อมโยงเครือขาย
พื้ น ที่ คุ  ม ครอง และตั ว แทน
ทางนิ เวศ และมี ม าตรการ
การจัดการในพื้นที่วิกฤติและ
มีความสําคัญทางความหลาก
หลายทางชีวภาพและบริการ
จากระบบนิเวศ

๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและชนิด
พั น ธุ  เ ฉพาะถิ่ น มี ส ถานภาพการ
อนุรกั ษและการจัดการทีด่ ขี นึ้ และมี
มาตรการในการอนุรกั ษและคุม ครอง
ถิ่นที่อยูอาศัยของชนิดพันธุดังกลาว

-

-

๔. มีกลไกและมาตรการดาน
การบริหารจัดการ นโยบาย
หรือกฎหมายในการอนุรักษ
และปกป อ งคุ  ม ครองความ
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรม
ของประเทศ

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน

เรื่อง

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. ลดการคุ ก คามจาก
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย ต  อ
ชนิ ด พั น ธุ  แ ละถิ่ น ที่ อ ยู 
อาศัยตามธรรมชาติ โดย
เฉพาะแนวปะการังและ
ระบบนิ เวศเปราะบางที่
ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. ควบคุมมลพิษใหอยูในระดับที่ไม
เสียหายตอบทบาทหนาที่ของระบบ
นิเวศ และตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

๘. มี แ นวทางในการ
ผนวกเรื่ อ งความหลาก
หลายทางชี ว ภาพไว ใ น
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของ

๘. มีการประยุกตใชเครือ่ งมือ/กลไก/
แนวทางในการใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔

-

๙. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
เพิ่มขึ้นในทุกระดับ
-

-

๕. ลดการสูญเสียระบบนิเวศ
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ลงอยางมีนยั สําคัญ
เพื่ อ ให มี ก ารใช ป ระโยชน
บริการจากระบบนิเวศ และ
เกือ้ กูลตอการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๐. มี ก ารจํ า แนกระบุ ๙. มีมาตรการจัดการชนิดพันธุตาง
และจั ด ทํ า ทะเบี ย นของ ถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูง
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และเสนทางการแพรระบาดทีส่ าํ คัญ
ในระบบนิเวศวิทยาตางๆ
และเส น ทางการแพร
ระบาดที่สําคัญ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

๓๗

การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม

การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

เรื่อง

๓๘

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ ๑ . มี ก า ร บั ง คั บ ใช 
กฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล
มิ ใ ห เ กิ ด ผลกระทบทาง
ลบตอความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพจากการใช
เทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย
ใหม

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒. มี ก ลไกและบั ง คั บ
ใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กั บ ก า ร เ ข  า ถึ ง แ ล ะ
แบ ง ป น ผลประโยชน
ในหน ว ยงานหลั ก ของ
ประเทศที่ มี ห น า ที่ ใ น
การกํากับดูแลการเขาถึง
และแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม
เพื่อรองรับพันธกรณีของ
พิธีสารนาโงยาฯ
๑๓. พั ฒ นากฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง และ
แบงปนผลประโยชนให
ครอบคลุ ม ทรั พ ยากร
ชี ว ภาพและภู มิ ป  ญ ญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ

๑๐. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อบริหาร
จั ด การการเข า ถึ ง แบ ง ป น ผล
ประโยชน และติดตามตรวจสอบการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

๗. ประชาคมวิจัย และชุมชน
ท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ทํ า กลไก
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับการเขาถึงและแบงปนผล
ประโยชน จ ากทรั พ ยากร
พันธุกรรม

-

-

-

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. มีกฎระเบียบตามแนวทาง
ระมัดระวังลวงหนา ในการ
กํากับดูแลดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดนําไปประยุกตใช
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎ
ระเบียบ กลไกเพื่อใชในการ
กํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เคลื่อนยายขาม
พรมแดน โดยสอดคล อ ง
ตามพั น ธกรณี ข องพิ ธี ส าร
คารตาเฮนาฯ

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

เรื่อง

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔. เพิม่ สมรรถนะในการ
แขงขันของประเทศ บน
พื้ น ฐานของความหลาก
หลายทางชีวภาพ

-

๑๕. มี ก ารจั ด การองค
ความรูทางวิทยาศาสตร
เ พื่ อ นํ า ม า ใช  ใ น ก า ร
กําหนดนโยบายและแผน
ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
การจัดการองคความรูและฐานขอมูล

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑ ๖ . มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร
บูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข อ มู ล ด า นความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ
ที่ มี อ ยู  ใ ห ส ามารถนํ า มา
ใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๗. มี อ งค ก รกลางใน
การขั บ เคลื่ อ นและใช
ประโยชนฐานขอมูลที่มี
อยูใ หเกิดประโยชนในการ
อนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน

๑๑. มีกลไกการนําองคความรูทาง
วิ ท ยาศาสตร ม าใช ใ นการกํ า หนด
นโยบายและแผนดานความหลาก
หลายทางชีวภาพ

-

-

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. มี ม าตรการและกลไก
ก า ร นํ า ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง
เศรษฐกิจที่ไดจากผลิตภัณฑ
ชีวภาพกลับคืนสูแหลงกําเนิด
ชี ว ภาพ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
อนุรกั ษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน
๙. มีฐานขอมูลเฉพาะเรื่องใน
ประเด็นดานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพที่ มี ลํ า ดั บ ความ
สําคัญสูง

๑๐. เชื่ อ มโยงและขยาย
เครื อ ข า ยกลไกการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานความหลาก
หลายทางชีวภาพครอบคลุม
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๑. เทศบาลทุกระดับมีการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมืองอยางเปนระบบ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๙

การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง

๔๐

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘. มีขอ มูลและทะเบียน
แหงชาติเรื่องภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น หรื อ ความรู  พื้ น
บ  า น ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
อนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

-

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒. มีฐานขอมูลเฉพาะในเรือ่ ง
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นการ
คุม ครองสิทธิของประเทศและ
ชุมชน

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ภาคผนวก ก

ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดดาํ เนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ที่ใหปรับระยะเวลาการดําเนินงานตาม (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
จากป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ เปนป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ผนวกไวใน (ราง) แผนฯ ดังนี้
๑. จัดทําหนังสือถึงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จํานวน ๔๖ หนวยงาน เพือ่ พิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ในช ว งป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในประเด็ น ที่ ส อดคล อ งและต อ เนื่ อ งกั บ (ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และเปนกิจกรรมการดําเนินงานที่สนับสนุนใหบรรลุ
ซึ่งเปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. รวบรวมและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จากหนวยงานทีต่ อบแบบสอบถาม
เพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานฯ จํานวน ๒๒ หนวยงาน (รอยละ ๔๗.๘๓) ไดแก ๑) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ๒) กรมปาไม ๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๔) องคการอุตสาหกรรมปาไม ๕) องคการ
สวนสัตว ๖) กรมปศุสัตว ๗) กรมประมง ๘) กรมพัฒนาที่ดิน ๙) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
๑๐) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ๑๑) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ๑๒) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ๑๓) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๕) กรมศุลกากร ๑๖) กรมประชาสัมพันธ
๑๗) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ๑๘) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๑๙) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๒๐) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร) ๒๑) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ ๒๒) สํานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึง่ ผลการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ทีส่ อดคลองกับ (ราง) เปาหมายระดับชาติดา นความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๔ ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ
๒. อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบงปนผลประโยชนจากความหลาก
หลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
๔. พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลาก
หลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
รวม

จํานวนโครงการ
/กิจกรรม

รอยละ

๔๗

๓๐.๙๒

๕๘

๓๘.๑๖

๑๓

๘.๕๕

๓๔

๒๒.๓๗

๑๕๒

๑๐๐

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๓

ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสว นรวม
ในทุกระดับ จํานวน ๔๕ โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ แผนปฏิบัติการเสริมสรางความตระหนักและใหการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ
จํานวน ๓๖ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๑.๑.๑ สรางความตระหนัก สงเสริมการศึกษา การเรียนรู และถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งาน ได แ ก การจั ด ทํ า แผนงานการเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ
ทุกภาคสวน เชน จัดตั้งหนวยประสานงานกลางและหนวยดําเนินการสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน เผยแพรประชาสัมพันธใหความรูถึงความสําคัญของงานอนุกรมวิธาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว การจัดกิจกรรมรณรงคและการประชุมเพื่อสรางความรูความ
ตระหนัก แรงจูงใจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
เชน การจัดนิทรรศการ นิทรรศการหมุนเวียน การจัดคายเยาวชน รวมทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อถายทอดองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน สรางแรงจูงใจใหกับหนวยงานตางๆ เชน
มอบรางวัลใหกบั สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทีด่ าํ เนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

   มาตรการที่ ๑.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู
ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน
๑.๒ แผนปฏิบัติการบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จํานวน ๙ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุวตั กิ ารตามพันธกรณีระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การเสริมสรางสมรรถนะของภาคสวนที่เกี่ยวของในการ
อนุ วั ติ ก ารตามพั น ธกรณี ข องอนุ สั ญ ญา การสนั บ สนุ น ผู  แ ทนไทยเข า ร ว มการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
การเตรียมความเห็น ทาที ใหผูแทนไทยเขารวมเจรจาตอรองในการประชุมภายใตอนุสัญญาฯ การจัดตั้ง
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทํากรอบสนับสนุนการวิจัย

   มาตรการที่ ๑.๒.๒ บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรก
เขาสูนโยบายและแผนระดับชาติ ภาคสวน องคกร จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก ผลักดันเรื่องการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนเขาสูนโยบายและแผนระดับชาติ พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงองคความรูและวิทยาการ
ดานตางๆ รวมถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคม เขาสูการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผน
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การจัดตัง้ คณะทํางานเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน

   มาตรการที่ ๑.๒.๓ เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสว นรวมของภาคธุรกิจและประชาสังคม
ในการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

๔๔

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก จัดทําฐานขอมูลภาคธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อภาคธุรกิจที่มีการสนับสนุน หรือดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พัฒนา
และปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล ภาคธุ ร กิ จ ที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เปนตน การแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายพันธมิตรรวมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพยางยั่งยืน เชน สรางความรวมมือและเครือขายอนุรักษและใชประโยชนสัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน
รวมกับภาคเอกชน เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๕๖ โครงการ/กิจกรรม
๒.๑ แผนปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษและฟน ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๒๗ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๒.๑.๑ เพิม่ ประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ ครอง
และพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งาน ได แ ก ประเมิ น สถานภาพ/ศั ก ยภาพของระบบพื้ น ที่ คุ  ม ครอง
ประเภทตางๆ และวิเคราะหผลกระทบใหครอบคลุมทุกมิติในการสรางกระบวนการยอมรับควบคูกับการ
ใหความรู เชน การสํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน นก แมลง สัตวหนาดิน สัตวนํ้า และ
มวลชีวภาพ เปนตน สํารวจติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย
ในระบบนิเวศตางๆ เชน สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลุมนํ้า
ปากแมนํ้า แนวปะการัง หญาทะเล และเกาะ เปนตน

   มาตรการที่ ๒.๑.๒ ลดอัตราการสูญเสียแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟน ฟู
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมใหสามารถดํารงไวซึ่งความสามารถในการใหบริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก เตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การจัดตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการดํารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดหลักเกณฑแนวทางการจัดการและเงื่อนไขการใช
ประโยชนใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพพืน้ ทีโ่ ดยบูรณาการและมีสว นรวมของทุกภาคสวน การฟน ฟูระบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรม

   มาตรการที่ ๒.๑.๓ จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก ศึกษาวิจัยชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม อนุรักษและฟนฟู ชนิดพันธุ
พืชและสัตวนอกถิ่นที่อยูอาศัย เชน อนุรักษสัตวพื้นเมืองนอกถิ่นที่อยูอาศัย จัดตั้งเครือขายคุมครองชนิดพันธุ
พื้นเมืองที่ถูกคุกคามโดยชุมชนมีสวนรวม ควบคูกับการเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรู ประชุมระดม
ความเห็นการปรับปรุงการจัดสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย เปนตน

   มาตรการที่ ๒.๑.๔ อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช
เกษตร ปศุสตั ว สัตวนาํ้ สัตวเลีย้ ง สายพันธุป า และพืน้ เมือง จุลนิ ทรีย รวมถึงชนิดพันธุอ นื่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก สงเสริม และสนับสนุน ธนาคารเชื้อพันธุพืช สัตว และ
จุลนิ ทรีย เชน โครงการวิจยั การเก็บรักษาพรรณไมนาํ้ วิจยั ธนาคารเชือ้ พันธุส ตั วนาํ้ การสํารวจรวบรวมและศึกษา
เชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวปา เปนตน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๕


   มาตรการที่ ๒.๑.๕ พัฒนาและผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตามเปาหมาย
และแนวทางการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ทีส่ อดคลองกับเปาหมายและกลยุทธระดับโลก
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก จัดทําแนวทางและมาตรการทีส่ อดคลองกับเปาหมายและ
แนวทางอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว เชน จัดทํารางเปาหมายและแนวทางการอนุรกั ษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ เปนตน
โครงการกิจกรรมที่ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก เรื่องการสรางเครือขายและเสริม
สรางสมรรถนะเครือขายในการดําเนินงานตามเปาหมายและแนวทางการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว
๒.๒ แผนปฏิบตั กิ ารลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน จํานวน
๑๓ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๒.๒.๑ จัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ และการปาไม อยางยัง่ ยืน
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพื่อเปนหลักประกันในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
โดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐานสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของ
ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

   มาตรการที่ ๒.๒.๒ ควบคุมและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมนํ้า และ
ระบบนิเวศเปราะบางอืน่ ทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง และระบบ
นิเวศเปราะบางอืน่ อยางผสมผสานและการบูรณาการตามโปรแกรมงานของอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน การวิเคราะหศักยภาพการรองรับผลกระทบในดานตางๆ จากกิจกรรมมนุษยของระบบนิเวศ
เปราะบาง เพื่อกําหนดมาตรการรักษาและควบคุมดูแลผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเปราะบาง เชน ติดตามตรวจสอบ
ประเมินสถานการณสูญเสียระบบนิเวศทะเล ชายฝง และเกาะ ติดตามตรวจสอบสถานภาพถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาตินอกพื้นที่คุมครองทางทะเล ชายฝง และเกาะ ที่ถูกคุกคามหรือถูกแบงแยก เปนตน

   มาตรการที่ ๒.๒.๓ ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับ
ระบบนิเวศ รวมทั้งปองกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ไมมผี ลการดําเนินงาน เนือ่ งจากเปนมาตรการทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาภายหลังการติดตามผลการดําเนินงาน

   มาตรการที่ ๒.๒.๔ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก การสนับสนุนใหมศี นู ยรวบรวมองคความรูใ หเปนแหลงเรียนรู
และจัดแสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่น งานวิจัย
ชุมชน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และระดับทองถิ่น เชน โครงการศูนยรวบรวมองคความรูและ
จัดแสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และ สนับสนุนศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรู เปนตน
๒.๓ แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า จํานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๒.๓.๑ บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุมนํ้าเขาสูนโยบาย และแผนในระดับตางๆ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การผลักดันใหมีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรือ่ ง ทะเบียนรายนามพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วามสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ

๔๖

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า เชน จัดทําขอบเขตพื้นที่ชุมนํ้าพรอมแนวกันชน การติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เปนตน

   มาตรการที่ ๒.๓.๒ คุม ครองระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ นํา้ และสงเสริมการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศหรือแรมซารไซต เสนอพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติขึ้นทะเบียน
เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (แรมซารไซต) สํารวจสถานภาพพื้นที่ชุมนํ้า เปนตน
๒.๔ แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุตา งถิ่นที่รุกราน จํานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๒.๔.๑ จําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุต า งถิน่ ทีร่ กุ ราน และ
เสนทางการแพรระบาด ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุต า งถิน่ ทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการจัดการ
เสนทางการแพรระบาดเพื่อปองกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก จําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุต า งถิน่
ที่รุกราน เชน ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ดําเนินการ
ควบคุมและกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นรุกราน โดยสํารวจและกําหนดแนวทางการกําจัดและควบคุมชนิดพันธุ
ตางถิ่นในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เปนตน
๒.๕ แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ จํานวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๒.๕.๑ ควบคุมดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือขายศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)

   มาตรการที่ ๒.๕.๒ สงเสริมความรวมมือในการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก จัดตรียมกฎเกณฑและแนวทางในเรือ่ งการรับผิดและชดใช
เมื่อเกิดความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ เชน จัดทําขอเสนอโครงการจัดทําแนวทางระมัดระวัง
ลวงหนาดานความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว จํานวน
๑๓ โครงการ/กิจกรรม
๓.๑ แผนปฏิบัติการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม จํานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๓.๑.๑ ปกปองคุมครองแหลงและทรัพยากรพันธุกรรมในการเขาถึงและ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และกลไกในการเข า ถึ ง แบ ง ป น ผลประโยชน และติ ด ตามตรวจสอบการใช ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งาน ได แ ก การส ง เสริ ม และผลั ก ดั น การบั ง คั บ ใช ก ฎระเบี ย บ
คณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพแห ง ชาติ ว  า ด ว ยหลั ก เกณฑ
และวิธีการเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดทําระเบียบและกลไกเรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพระดับ
หนวยงาน ใหเปนไปตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบ กอช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาถึง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๗

และการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ
และแนวทางการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหสอดคลองกับพิธีสารนาโงยาฯ เปนตน
๑.๒ แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จํานวน ๕ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๓.๒.๑ สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก จัดทํายุทธศาสตรการวิจยั รายประเด็นดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหทนุ อุดหนุนการวิจยั ผานกรอบการวิจยั ทีม่ งุ เปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ เชน
แผนงานวิจยั บริหารจัดการสิง่ แวดลอมและพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

   มาตรการที่ ๓.๒.๒ เสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน
 มาตรการที่ ๓.๒.๓ พัฒนาฐานขอมูลและองคความรู
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การพัฒนาฐานขอมูล เชน คลังขอมูลงานวิจัยไทย
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน
มาตรฐานสากล จํานวน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ แผนปฏิบัติการจัดการองคความรูและฐานขอมูล จํานวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๔.๑.๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการองคความรูด า นความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึงการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนักวิจัย และ
นักอนุกรมวิธานดานความหลากหลายทางชีวภาพ เชน จัดสรรทุนฝกอบรมและดูงานดานอนุกรมวิธาน เปนตน
จัดสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พืช และสัตวทะเล สงเสริมการศึกษาวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุกรมวิธาน เปนตน

   มาตรการที่ ๔.๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน
มาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินงาน ไดแก ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ ทีค่ มุ ครอง และชนิดพันธุท ถี่ กู คุกคามและใกลสญ
ู พันธุข องประเทศ (Thailand’s
Red Data) จัดทําฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพของหนวยงาน และปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Clearing House Mechanism) และองคความรูดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน จัดตัง้ กลไกการเผยแพรขอ มูลขาวสารการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน (ABS-CH) ของหนวยงาน
ธํารงรักษาเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารใหมีความยั่งยืน เปนตน
๑.๒ แผนปฏิบตั กิ ารสงวนรักษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน
๓ โครงการ/กิจกรรม

   มาตรการที่ ๔.๒.๑ สงเสริมและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด และพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่อง

๔๘

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
ความรูพ นื้ บานทีช่ มุ ชนใชในการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่ เชน ชุมชนเขม
แข็งปาชายเลนยั่งยืน สํารวจจัดทํา Inventory ระบบนิเวศที่คลายคลึงกับซาโตยามา (Satoyama) และศึกษา
วิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวของ เปนตน
ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานที่สนับสนุนใหบรรลุซึ่งเปาหมายระดับชาติดานความหลาก
หลายทางชีวภาพ จํานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ไดแก
เปาหมายระดับชาติ
๑.หนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง
ภูมิภาค และทองถิ่น รวมทั้งภาค
สวนตางๆ มีความรูค วามเขาใจและ
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ

๑) จัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ องคการพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติ วิ ท ยาด า นความหลาก วิทยาศาสตรแหงชาติ
หลายทางชีวภาพ
๒) คาราวานวิทยาศาสตร

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

๒. ชนิ ด พั น ธุ  ที่ ถู ก คุ ก คามและ ๑) การตรวจสอบชนิ ด พั น ธุ  องคการพิพิธภัณฑ
ชนิดพันธุเ ฉพาะถิน่ มีสถานภาพการ ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุเฉพาะ วิทยาศาสตรแหงชาติ
ถิ่น กลุมสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกอนุรกั ษและการจัดการทีด่ ขี นึ้
สัตวเลื้อยคลาน และกลุมนก
๒) โครงการวิจัยและพัฒนาการ กรมประมง
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวยงามประจํา
ถิ่นภาคใตของไทยเพื่อการจัดการ
เชิงอนุรักษ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(ลานบาท)
๕.๐๐

๓๐.๐๐
-

๐.๙๓

๔๙

ภาคผนวก ข

หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

บทบาทของหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชี วภาพ
ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาโดยบูรณาการ
การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน จัด
ทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ
และใช ป ระโยชน ค วามหลาก
หลายทางชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น
สรางความตระหนัก ใหความรู

จัดทํานโยบายและแผน มาตรการ
และกฎระเบี ย บ กํ า กั บ ดู แ ลกฎ
ระเบียบ และดําเนินการใหเกิด
การอนุรกั ษ ปกปองคุม ครอง ฟน ฟู
และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ประชาคม
วิจัย/สถาบัน
การศึกษา

ภาคเอกชน

ประสานงานกั บ องค ก รทั้ ง ภาค
รั ฐ และเอกชนร ว มมื อ กั บ บุ ค คล
องคกร หนวยงาน หรือกลุมตางๆ
ในการสงเสริมและสนับสนุนการ
อนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน

องคกร
พัฒนา
เอกชน

ภาครัฐ
ชุมชน
ทองถิ่น
มีสวนรวมปกปอง คุมครอง อนุรักษ ฟนฟู
และใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในทองถิ่นของตน

สํานักงานภาค/เขต (สสภ. ปศุสัตว)
จัดทําและกํากับดูแลนโยบายและแผน
ในระดับภาค/เขต

สวนทองถิ่น

จังหวัด/อบจ.
จัดทํา กํากับดูแล และดําเนินการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด
อบต.
จัดทํา กํากับดูแล และดําเนินการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับตําบล

ประชาคม
วิจัย/สถาบัน
การศึกษา

ภาคเอกชน
องคกร
พัฒนา
เอกชน

ภาครัฐ
ชุมชน
ทองถิ่น

สวนกลาง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๓

หนวยงานภาครัฐสวนกลาง
หนวยงานหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
หนวยประสานงานกลาง
อนุสัญญาฯ จัดทํานโยบาย
และแผนชาติดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
อนุรักษ สงเสริมและฟนฟู
ทรัพยากรปาไม สัตวปา
และพันธุพืชในเขตพื้นที่ปา
เพื่อการอนุรักษ
กรมปาไม
อนุรักษ สงวน คุมครอง
ฟนฟู ดูแลรักษา
สงเสริมทํานุบํารุงปา และ
การดําเนินการเกี่ยวกับ
การปาไม
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
อนุรักษ ฟนฟู บริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
กรมอุทยานแหงชาติิ
สัตวปา และพันธุพืช
สงเสริมเผยแพร
และประชาสัมพันธ
ดานสิ่งแวดลอม

๕๔

กรมควบคุมมลพิษ
จัดทํานโยบายและ
แผนการสงเสริมรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานการควบคุมมลพิษ
องคการสวนพฤกษศาสตร
การศึกษาคนควาวิจัย
และรวบรวมขอมูล
ทางดานพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย
องคการสวนสัตว
การอนุรักษและขยายพันธุ
สงเสริม บํารุง และ
ผสมพันธุสัตวปาไว
เพื่อมิใหสูญพันธุไป
สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน)
ศึกษาวิเคราะหขอมูล
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
กรมประมง
ศึกษา วิจัยและพัฒนา
ดานการประมง
กรมวิชาการเกษตร
ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช
ใหไดพืชพันธุดี
กรมปศุสัตว
ดูแลและควบคุม
การเลี้ยงสัตว ทั้งดาน
สุขภาพ การบําบัดโรค
การบํารุงพันธุ
กรมการขาว
การอนุรักษพันธุกรรมและ
คุมครองพันธุขาว
กรมสงเสริมการเกษตร
ศึกษาวิจัย พัฒนางาน
ดานการสงเสริมการเกษตร
และการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตผล สินคาและ
บริการทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ
สํานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร
สงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยการเกษตร

กระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กระทรวง
สาธารณสุข

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

พัฒนาแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คุมครอง อนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
วิจัย พัฒนา นวัตกรรม
ดานอาหาร ผลิตภัณฑ
สุขภาพ เครื่องมือแพทย
พลังงานทดแทน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม
สูการนําไปใชประโยชน
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ถายทอดเทคโนโลยี
สรางเสริมการวิจัย พัฒนา
ออกแบบ และวิศวกรรม
สูการนําไปใชประโยชน
ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
วิจัยและพัฒนา
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศ

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร กฎหมาย
วาดวยยา กฎหมายวาดวย
เครื่องสําอาง เปนตน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ศึกษา วิจัย พัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพ

หนวยงานสนับสนุน
กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
การตางประเทศ

กระทรวง
มหาดไทย

สํานัก
นายกรัฐมนตรี

หนวยงานที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษา
และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน

กรมองคการระหวาง
ประเทศ
รักษาพันธกรณีของไทย
ภายใตกฎบัตร
สหประชาชาติและ
สนธิสัญญาตางๆ
ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปอง
ผลประโยชนของไทยใน
เวทีระหวางประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ใหมีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ

บริหารจัดการแบบ
ครบวงจร เพื่อสนับสนุน
การสรางและพัฒนากําลังคน
และนักวิจัยมืออาชีพ

จัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ พัฒนามาตรฐาน
การวิจัย ระบบวิจัย และ
ติดตามประเมินผล

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พัฒนาการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย
ดําเนินการเกี่ยวกับปญหา
กฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สนธิสัญญา และเรื่อง
เขตแดนของประเทศ

เสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๕

หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มาจาก ๕ ภาค
สวนหลัก ไดแก ภาครัฐ ประชาคมวิจยั ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนทองถิน่ โดย หนวยงานภาครัฐ
แบงออกเปนหนวยงานสวนกลาง ๓๐ แหง จาก ๘ กระทรวง ซึ่งประกอบดวย หนวยงานดานนโยบาย วิจัย
และพัฒนา สรางความตระหนักและการมีสวนรวม และหนวยงานใหทุน หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ๓ กลุม
ไดแก หนวยงานระดับภาค/เขต จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงาน

บทบาท/อํานาจหนาที่

หนวยงานภาครัฐสวนกลาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํ า นั ก งานนโยบายและแผน  จัดทํานโยบายและแผนบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ การประสาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอภารกิจตามแนวนโยบาย
สิ่งแวดลอม
ในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม ยุทธศาสตรชาติ
และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  อนุรกั ษ สงเสริมและฟน ฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพ ชื ในเขต
และพันธุพืช
พื้ น ที่ ป  า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ โดยการควบคุ ม ป อ งกั น พื้ น ที่ ป  า
อนุรักษเดิมที่มีอยู และพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวย
กลยุ ท ธ ก ารส ง เสริ ม กระตุ  น และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ให ชุ ม ชนรู  สึ ก
หวงแหน และการมี ส  ว นร ว มในการดู แ ลทรั พ ยากรท อ งถิ่ น เพื่ อ
เป น การรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ สํ า หรั บ เป น แหล ง ต น นํ้ า ลํ า ธาร
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงนันทนาการ และ
การทองเที่ยวธรรมชาติของประชาชน
กรมปาไม



อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริมทํานุบํารุงปา
และการดําเนินการเกีย่ วกับการปาไม การทําไม การเก็บหาของปาการ
ใชประโยชนในที่ดินปาไม และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรม
ปาไม ใหเปนไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ ดวยกลยุทธ
การเสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง



อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้ง
ปาชายเลน เพือ่ ความมัง่ คัง่ สมดุลและยัง่ ยืนของทะเลไทย เพือ่ เสริมสราง
ความมั่นคงของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

๕๖

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน

บทบาท/อํานาจหนาที่

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม



กรมควบคุมมลพิษ



องคการสวนพฤกษศาสตร



องคการสวนสัตว



สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

สงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ใหบริการขอมูล
สารสนเทศดานสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีตางๆ ในฐานะศูนยขอมูล
ขอสนเทศดานสิง่ แวดลอม รวมทัง้ สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน
ในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ ยืน รวมทัง้
วิจยั พัฒนา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีการจัดการดานสิง่ แวดลอม
ตลอดจนดําเนินการประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการ
สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
เสนอความเห็นเพือ่ จัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานการควบคุมมลพิษ เสนอแนะการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิง่ แวดลอมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด และ
จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอมและมาตรการในการควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาสิง่ แวดลอมอันเนือ่ งมาจากภาวะมลพิษรวมทัง้ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
ดําเนินงานดานสวนพฤกษศาสตร การศึกษาคนควาวิจัยและรวบรวม
ขอมูลทางดานพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จัดหารวบรวมสัตวปานานาชนิด การใหการศึกษา การอนุรักษและ
ขยายพันธุ สงเสริม บํารุง และผสมพันธุสัตวปาไวเพื่อมิใหสูญพันธุไป
และการจัดสวนสัตวใหเปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจของประชาชนทัว่ ไป
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมทั้งความตองการ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เก็บรวบรวม
และจัดทําบัญชีรายการพืช สัตว และจุลินทรีย ที่มีแหลงกําเนิดหรือ
พบในประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการเปนฐานขอมูลและดูแลการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสง
เสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา รวมทั้ง
สนับสนุนสงเสริมการนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษอยางยั่งยืน เพือ่ ใหเกิด
กระบวนการวิจยั และการพัฒนาสินคาและบริการ การสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ และการสรางรายได ทัง้ ระดับชุมชนและระดับธุรกิจเชิงพาณิชย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๗

หนวยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมประมง

กรมวิชาการเกษตร

กรมปศุสัตว
กรมการขาว

กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงานพัฒนาการวิจัย
เกษตร

บทบาท/อํานาจหนาที่
ศึกษา วิจยั และพัฒนาดานการประมง เพือ่ การจัดการทรัพยากรประมง
ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑประมงที่
มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายใน
ประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากร
ประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน
 ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ใหไดพืชพันธุดี เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอด
จนบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และใหคําแนะนําเกี่ยว
กับดิน นํ้า ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช เพื่อให
บริการการสงออกสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ
 ดูแลและควบคุมการเลีย
้ งสัตว ทัง้ ดานสุขภาพ การบําบัดโรค การบํารุง
พันธุ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว การปศุสตั ว ไป
จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว
 ศึ ก ษา วิ จั ย ทดลอง และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ  เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต
การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและการแปรรูป และมาตรฐาน
ขาว ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมและคุมครองพันธุขาว
สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิม่ การพัฒนาระบบการจัดการ
สินคาขาว การแปรรูปขาวและผลิตภัณฑ และสนับสนุนการตลาดขาว
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการผลผลิตขาว รวมทัง้ อนุรกั ษ
และสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว
 ศึกษาวิจย
ั และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรและการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตผล สินคาและบริการทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ
 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร การพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัยการเกษตร รวมทั้ง การวิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและ
สารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร


กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 พัฒนาแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความหลาก
องคการพิพิธภัณฑ
หลายทางชีวภาพดวยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแหงชาติ
การวิจยั พัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบทีม่ งุ สรางความรู ความเขาใจ
ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตรแกสังคมไทย การ
สรางและสงเสริมความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๕๘

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

บทบาท/อํานาจหนาที่
บูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมดานอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ
เครือ่ งมือแพทย พลังงานทดแทน และการจัดการสิง่ แวดลอม สูก ารนํา
ไปใชประโยชน บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ดวย
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม
และบริการ ที่สนองความตองการกลุมเปาหมาย ทั้งภาคการผลิต
ภาคบริ ก าร เพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองในประเทศและมุ  ง สู  อ าเซี ย น
ดวยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เขมแข็ง
 พัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยดําเนิน
กิจกรรมดานถายทอดเทคโนโลยี สรางเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม จนสามารถถายทอดไปสูการใชประโยชน การพัฒนา
บุคลากร และการเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จําเปน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทุกสวน
 ดําเนินงานวิจย
ั และพัฒนาดานเทคโนโลยีชวี ภาพ สรางความพรอมดาน
โครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีชวี ภาพของประเทศ พัฒนา
ความรวมมือกับสถาบันเครือขาย ภาคเอกชน เเละตางประเทศ และ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม






พัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดย
คุม ครอง อนุรกั ษและสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทย สงเสริมและ
พัฒนาการจัดระบบความรู และสรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกใหทดั เทียมกับการแพทยแผนปจจุบนั และนํา
ไปใชในระบบสุขภาพอยางมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเปนทางเลือก
แกประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวา
ดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
กฎหมายวาดวยเครือ่ งมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ เฝาระวังกํากับและตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และการโฆษณา
รวมทั้งผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือ
เฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสขุ ภาพจากภายในและภายนอก
ประเทศ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๙

หนวยงาน

บทบาท/อํานาจหนาที่

กรมวิทยาศาสตรการแพทย



กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง เครื่องมือ
แพทย รังสี และวัตถุอนั ตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการ
ชันสูตรโรค รวมทั้ง ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยสุขภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน



จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการ
ศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กําหนดหลักเกณฑ
แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม ประสานงานเครือ
ขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ในการเรียน
การสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ
โดยทํ าหน า ที่ ห ลั ก เปนผู  ขั บเคลื่อ นการจัดการศึก ษาวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการศึกษาคนควาวิจยั พัฒนา ออกแบบ
จัดทําตนแบบและสงมอบองคความรูใหกับผูรับบริการ โดยมีเปา
หมายอยูที่องคกรการจัดการศึกษาของชาติ สรางเปนเครือขายการ
ดําเนินงานในระดับตางๆ เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลอง
กับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม
โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา



๖๐

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน
กระทรวงการตางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย

บทบาท/อํานาจหนาที่






ดําเนินการใหความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ ในการปองกัน
และแกไขปญหาทีจ่ ะมีผลกระทบตอเสถียรภาพความมัน่ คงในภูมภิ าค
และสังคมโลก โดยการมีบทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ
รักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญา
ตางๆ ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศ และหาแนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคีสนธิสญ
ั ญา
และอนุสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดําเนินการเกีย่ วกับปญหากฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
สนธิสญ
ั ญา และเรือ่ งเขตแดนของประเทศ รวมทัง้ ประมวลศึกษา วิจยั
ติดตาม วิเคราะหแนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ
ในกรอบองคการสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับ สนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหเปนชุมชน
เขมแข็งอยางยั่งยืน

บริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการสรางและพัฒนากําลัง
คนและนักวิจยั มืออาชีพ สูส งั คมทีอ่ าศัยความรูใ นการแกปญ
 หา ผลักดัน
การใชประโยชนจากการวิจัยดานเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดลอม การสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น รวมถึงผลักดันใหเกิดการรวมทุนกับภาคเอกชน หนวยงานใน
ประเทศ และตางประเทศ
หนวยงานที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย  จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พัฒนามาตรฐานการ
วิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล เปนศูนยกลางขอมูลการวิจัย
แหงชาติ
โดยมีระบบสารสนเทศทีม่ เี ครือขายทัว่ ประเทศเพือ่ ใชประโยชนในการ
เสนอแนะตอรัฐบาลและการบริการผูที่เกี่ยวของ สงเสริมความรวมมือ
การวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สงเสริมและเกื้อกูลการวิจัย
การประดิษฐคิดคน การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูภาค
สังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม


สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๑

หนวยงาน
หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค

บทบาท/อํานาจหนาที่


สํานักงานปศุสัตวเขต



สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด



สํานักงานปศุสัตวจังหวัด



๖๒

จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ประสานการดําเนิน
งาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรมแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เสนอแนะและใหคําปรึกษา
ทางวิ ช าการและมาตรการด า นสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และ
สนับสนุนศักยภาพของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานดานสุขศาสตรและสุขอนามัย
การควบคุม ปองกัน การบําบัดโรคสัตว การชันสูตรโรคสัตวและระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการปศุสัตว รวมถึง ศึกษา
วิเคราะห วิจัย ประยุกต สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
งานดานการผลิตสัตว อาหารสัตว สุขภาพสัตวและสุขอนามัยสัตว และ
จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผน
ดานการปศุสัตวในระดับเขตและระดับจังหวัด
จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมิน
ผล และตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เปนตน และเฝาระวัง ตรวจสอบ
กํากับดูแล สงเสริม เผยแพร และบํารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าในระดับจังหวัด ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวย
การบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตวและกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของ ดําเนินการเกีย่ วกับสุขภาพสัตว การผสมเทียม สุขอนามัย
และสิง่ แวดลอมดานการปศุสตั ว รวมทัง้ ศึกษา วิเคราะห วิจยั พัฒนา ประยุกต
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการดานปศุสัตว และกํากับ
ดูแล ใหคาํ ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของสํานักงานปศุสตั วอาํ เภอ

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน

บทบาท/อํานาจหนาที่

สํานักงานเกษตรจังหวัด



สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด



องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล)



จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง คุมครอง ฟนฟู และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในเขตพืน้ ที่ รวมถึงการใชประโยชน
จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบํารุง
รักษาทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้า และการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอย ปองกันและแกไขภาวะมลพิษในเขตพืน้ ที่ ติดตามตรวจสอบ
และเฝาระวังสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิน่ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวม
ทั้งสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในทองถิ่น
และบุคคลในองคกร



ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาโดยบูรณาการ การจัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอน จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ



สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน สรางความตระหนัก ใหความรูความเขาใจถึง
คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การ
จัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อเผยแพรผลงานที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการดําเนินการ
ปองกันแกไขปญหา การฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม การสรางจิตสํานึก
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ประชาคมวิจัย
สถาบันการศึกษา และหนวย
วิจัยตางๆ
ภาคเอกชน
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย บริ ษั ท ปตท.
จํากัด (มหาชน) บริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด บริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสํ า รวจ
และผลิต จํากัด เปนตน

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช
ประมง และปศุสัตวและกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
จัดทําระบบยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด ดําเนินการ
และประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด กํากับ ดูแล
ประเมินผล และสนับสุนนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๓

หนวยงาน
องคกรพัฒนาเอกชน
เชน มูลนิธลิ กู โลกสีเขียว สมาคม
อนุรักษนกและธรรมชาติแหง
ประเทศไทย องคการกองทุน
สั ต ว ป  า โลกสากล (WWF)
สํานักงานประเทศไทย สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย เปนตน

บทบาท/อํานาจหนาที่


มีบทบาทในการทํางานภาคประชาชนหรือประชาสังคมในการมีสวน
รวมในการพัฒนา และแกไขปญหาตางๆ เทียบเคียงไปกับหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อตรวจสอบ เฝาระวัง และสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคม ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมมือกับ
บุคคล องคกร หนวยงาน หรือกลุมตางๆ ในการสงเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
เชน การจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อเผยแพรผลงาน
ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ การนําเสนอการดําเนิน
งานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน



มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง อรุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในทองถิ่นของตนเอง

ชุมชนทองถิ่น

๖๔

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ภาคผนวก ค

ความเชื่อมโยงของแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐)
และเปาหมายไอจิ

ความเชื่อมโยงของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐)
และเปาหมายไอจิ
แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เปาประสงคทางกลยุทธ A: แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยหยิ บ ยกความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม
๑. ตองประชาสัมพันธใหผูคนตระหนักถึงคุณคาของ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๑-๑.๔
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนวา
จะทําอยางไร จึงจะอนุรกั ษและใชประโยชนอยางยัง่ ยืน

ภายในป
๒๐๒๐

๒. ตองบูรณาการคุณคาของความหลากหลายทาง
ชีวภาพเขาสูแผนพัฒนาระดับชาติและระดับทองถิ่น
และกลยุทธลดความยากจน และเขาสูการจัดทําบัญชี
ประชาชาติหากเหมาะสม และเขาสูระบบการรายงาน
๓. ตองขจัดแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนที่มีผลราย
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดใหเหลือนอย
ที่สุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ และตองจัดให
มี แ รงจู ง ใจทางบวกและประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ นุ รั ก ษ แ ละ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยสอดคลองปรองดองกับ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและ
พันธกรณีระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ
๔. รัฐบาลธุรกิจ และผูม สี ว นไดสว นเสีย ในทุกระดับตอง
ดําเนินขัน้ ตอนทีจ่ ะบรรลุความสําเร็จหรือไดดาํ เนินงาน
ตามแผน เพื่อการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน และ
ไดรกั ษาระดับผลกระทบของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
เปนอยางดีภายในขอบเขตจํากัดทีร่ ะบบนิเวศปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๑-๒.๓
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๕
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๑, ๒.๒
มาตรการ ๓.๑-๓.๔
ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑, ๒.๒
มาตรการ ๓.๒

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๗

แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ
เปาประสงคทางกลยุทธ B: ลดแรงกดดันโดยตรงตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๕. ตองดําเนินการใหลดอัตราการสูญเสียแหลงที่อยู
อาศั ย ตามธรรมชาติ รวมถึ ง ป า ไม ล งครึ่ ง หนึ่ ง เป น
อยางนอยและในที่ที่เปนไปได ลดอัตราการสูญเสีย
ลงใหเกือบเหลือศูนย และลดความเสื่อมโทรมและ
การแยกการกระจัดกระจายของแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติลงอยางมีนัยสําคัญ
๖. ตองจัดการและเก็บเกี่ยว สัตวนํ้าและพืชนํ้าอยาง
ยั่งยืนถูกตองตามกฏหมาย และประยุกตใชวิถีทางบน
พื้นฐานของระบบนิเวศจนกระทั่งสามารถหลีกเลี่ยง
การประมงเกินขีดจํากัดได ดําเนินแผนและมาตรการ
ฟน ฟูสาํ หรับชนิดพันธุท รี่ อ ยหรอ ทําการประมงทีไ่ มกอ
ใหเกิดผลกระทบเสียหายทีส่ าํ คัญตอชนิดพันธุท คี่ กุ คาม
และระบบนิเวศที่เปราะบาง และจํากัดผลกระทบของ
ภายในป
การประมงที่มีตอปริมาณสํารอง ชนิดพันธุ และระบบ
๒๐๒๐ นิเวศ ใหอยูภ ายในขอบเขตทีร่ ะบบนิเวศยังคงปลอดภัย
๗. ตองจัดการพื้นที่ภายใตการเกษตร การเพาะเลี้ยง
สัตวนาํ้ และการปาไมอยางยัง่ ยืน เพือ่ เปนหลักประกัน
วามีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป
๒๐๑๕

๖๘

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒
มาตรการ ๓.๒

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๒
ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๒
ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑

๘. ตองควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกินพอดี ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒
ใหอยูใ นระดับทีไ่ มเสียหายตอบทบาทหนาทีข่ องระบบ
นิเวศและตอความหลากหลายทางชีวภาพ
๙. ตองจําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิด ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๗
พันธุตางถิ่นที่รุกราน และเสนทางแพรระบาด ควบคุม
หรื อ กํ า จั ด ชนิ ด พั น ธุ  ที่ มี ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ สู ง และ
ดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ จั ด การเส น ทางแพร ร ะบาด
เพื่อปองกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานรุกราน
๑๐. ตองลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒
ลดลงใหเหลือนอยที่สุด หมายถึงแรงกดดันที่มีตอแนว
ปะการัง และระบบนิเวศเปราะบางอืน่ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเพิ่ม
ความเปนกรดใหแกมหาสมุทร ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษา
ความสมบู ร ณ แ ละบทบาทหน า ที่ ข องระบบนิ เ วศ
ดังกลาว
แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ
เปาประสงคทางกลยุทธ C: ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฝาระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม
๑๑. ตองอนุรักษอยางนอยรอยละ ๑๗ ของแหลงนํ้า
บนบกและในแผนดิน และรอยละ ๑o ของพื้นที่ทะเล
และชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ที่มีความสําคัญ
เปนพิเศษเฉพาะสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ ดวยการจัดการอยางมี
ประสิทธิผลและเทาเทียม มีตัวแทนทางนิเวศ และมี
ระบบพืน้ ทีค่ มุ ครองทีเ่ ชือ่ มโยงกันอยางดีและมาตรการ
อื่นที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่เปน
สําคัญ และบูรณาการเขาสูภ มู ทิ ศั นและชลทัศนทกี่ วาง
ภายในป กวาเดิม
๒๐๒๐ ๑๒. ตองปองกันไมใหชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ซึ่งรูจัก
แลวตองสูญพันธุ และตองปรับปรุงสถานภาพการ
อนุรักษชนิดพันธุดังกลาว โดยเฉพาะพวกที่ประชากร
ลดลงเหลือนอยที่สุดและผดุงไวใหยั่งยืน
๑๓. ตองดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชปลูกและปศุสัตว และสัตวเลี้ยง และสายพันธุปา
รวมถึงชนิดพันธุอ นื่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทางสังคมเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม และจัดทํากลยุทธและดําเนินงานตามนั้น
เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมใหมากที่สุด และ
เฝาระวังรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกลาว
เปาประสงคทางกลยุทธ D: เพิม่ พูนผลประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศตอคนทั้งปวง
๑๔. ตองฟนฟูและเฝาระวังรักษาระบบนิเวศที่ให
บริการที่สําคัญยิ่ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับนํ้า และ
เกือ้ กูลตอสุขอนามัย การกินดีอยูด แี ละความผาสุก โดย
คํานึงถึง ความตองการของสตรี ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนทองถิ่น และผูยากไรและผูออ นแอ
ภายในป ๑๕. ตองเพิ่มพูน ความยืดหยุนคงทนของระบบนิเวศ
๒๐๒๐ และการเกื้อกูลของความหลากหลายทางชีวภาพตอ
ปริมาณคารบอนสํารอง โดยการอนุรักษและฟนฟู
รวมถึงการฟนฟูใหไดอยางนอยรอยละ ๑๕ ของระบบ
นิเวศเสื่อมโทรม ดังนั้น จึงเกื้อกูลตอกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว และตอ
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๖
มาตรการ ๒.๓
มาตรการ ๓.๒, ๓.๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๓, ๑.๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๔

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒
มาตรการ ๒.๒, ๒.๓

ยุทธศาสตรท่ี ๒ มาตรการ ๑.๒
มาตรการ ๓.๒

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๙

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
๑๖. ตองบังคับใช และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยา ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑-๑.๕
ภายในป วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดย
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓
๒๐๑๕ สอดคลองกับกฎระเบียบในชาติ
เปาประสงคทางกลยุทธ E: เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมี (การพัฒนาสมรรถนะ)
การวางแผนอยางมีสวนรวม การจัดการความรู และการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓
สมรรถนะ
มาตรการ ๓.๑-๓.๓
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๒, ๑.๔, ๑.๕
๑๗. แตละภาคีอนุสัญญาฯ ตองจัดทํากลยุทธและ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๒
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
ภายในป (NBSAP) อยางมีประสิทธิผล มีสวนรวม และไดรับ
๒๐๑๕ การปรับใหทันสมัยแลว และรับรองเปนเครื่องมือทาง
นโยบาย และเริ่มตนอนุวัตการตามนั้น
๑๘. ต อ งยอมรั บ นั บ ถื อ ความรู  ที่ สื บ ทอดตาม ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๓.๓
ธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนใหม และ ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๓.๑, ๓.๓
วิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องชุ ม ชนพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม และชุ ม ชน ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๖, ๑.๘
ทองถิ่น สําหรับการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น และการใช
ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี ภายใตกฎระเบียบ
แหงชาติและพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
และตองบูรณาการอยางเต็มที่ และสะทอนใหเห็น
ในการอนุ วั ต อนุ สั ญ ญาฯ โดยการมี ส  ว นร ว มอย า ง
เต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนทองถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวของ
๑๙. ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๔
ภายในป เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณคาของ
มาตรการ ๓.๑
๒๐๒๐ ความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทหนาที่ สถานภาพ
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ มาตรการ ๑.๓,
และแนวโน ม และผลสื บ เนื่ อ งจากการสู ญ เสี ย
๑.๕, ๑.๗, ๑.๘,
ความหลากหลายทางชีวภาพไดรบั การปรับปรุง แบงปน
มาตรการ ๒.๑- ๒.๓
อยางกวางขวางและถายทอด และนําไปประยุกตใช
๒๐. ควรเพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๖
อนุวัตแผนกลยุทธ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ อยางมีประสิทธิผล
จากทุกแหลง โดยสอดคลองกับ กระบวนการรวม
ทุน และที่ไดรับการเห็นชอบแลว ในกลยุทธสําหรับ
ขับเคลื่อนทรัพยากร โดยเพิ่มอยางเปนรูปธรรมจาก
ระดับปจจุบัน เปาหมายนี้อยูภายใตการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการประเมินวิเคราะหทรัพยากรที่ตองการ
ที่ภาคีอนุสัญญาฯ ตองจัดทําและรายงาน
แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ

๗๐

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ภาคผนวก ง

การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตามแผนแมบท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ
ตามแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ

ระยะเรงดวน (ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙)
การเสริมสรางความตระหนักและใหการศึกษาดานความหลายทางชีวภาพ
๑. หนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๑-๑.๔
รวมทั้งภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ
๒. ภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นและเครือขายที่
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๑, ๒.๒ และ
เกี่ยวของมีสวนรวมในการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู
มาตรการ ๓.๑-๓.๔
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
๓. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจทีม่ ผี ลรายตอความ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๕
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๗
หลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมแรงจูงใจทางบวกที่
สนับสนุนการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืนในภาคสวนที่เกี่ยวของ
การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. ลดอัตราการสูญเสียแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ รวมทัง้ ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔
พืน้ ทีป่ า ไม และระบบนิเวศชายฝง
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒,
มาตรการ ๒.๑-๒.๓ และ
มาตรการ ๓.๒
๕. การบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ ครองและระบบนิเวศมี
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑ และ
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ดํารงไวซงึ่ ความสามารถในการให
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๘
บริการทางนิเวศ
๖. ชนิดพันธุท ถี่ กู คุกคามและชนิดพันธุเ ฉพาะถิน่ มีสถานภาพ ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๓, ๑.๕ และ
การอนุรกั ษและการจัดการทีด่ ขี นึ้
มาตรการ ๓.๓
การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๗. ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษยตอชนิดพันธุและ ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑-๓.๓, ๓.๖,
ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวปะการังและ
๓.๗
ระบบนิเวศเปราะบางทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
๘. มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทาง
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๔
ชีวภาพไวในมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗๓

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
๙. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้าเพิ่มขึ้นใน
ทุกระดับ
การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น
๑๐. มีการจําแนกระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุต า งถิน่
ทีร่ กุ รานในระบบนิเวศวิทยาตางๆ และเสนทางการแพร
ระบาดที่สําคัญ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
๑๑. มีการบังคับใชกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม ดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม
๑๒. มีกลไกและบังคับใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขา
ถึงและแบงปนผลประโยชนในหนวยงานหลักของประเทศ
ที่มหี นาที่ในการกํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผล
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยาฯ
๑๓. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผล
ประโยชนใหครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ
การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
๑๔. เพิ่มสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการองคความรูและฐานขอมูล
๑๕. มีการจัดการองคความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อนํามาใช
ในการกําหนดนโยบายและแผนดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
๑๖. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใหสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๗. มีองคกรกลางในการขับเคลื่อนและใชประโยชน
ฐานขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนในการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

๗๔

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓ และ
มาตรการ ๓.๒, ๓.๕
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๗

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๖

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๓-๑.๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๓.๑-๓.๖
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๕, ๑.๗ และ
มาตรการ ๒.๑-๒.๓
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๓
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๑ และ
มาตรการ ๒.๓

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๘. มีขอมูลและทะเบียนแหงชาติเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๖, ๑.๘ และ
หรือความรูพื้นบานที่สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชน
มาตรการ ๒.๒, ๒.๓
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ระยะยาว (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓)--เพื่อตอบสนองตอเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก
การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา
๑. ทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนทองถิ่น มี ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๑-๑.๔
ความรูพื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ
๒. ประเด็นเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพไดรบั การผนวกไว ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔ และ
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๑-๒.๓
ในนโยบายหรือแผนทีเ่ กีย่ วของทุกระดับ
๓. มีกลไกทางการเงินในการขับเคลือ่ นการปกปองคุม ครอง ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๖
อนุรกั ษ ฟน ฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัง่ ยืน
๔. กฎระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปนอุปสรรคตอการมีสว น
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๑, ๒.๓
รวมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดรับ
การแกไข
การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
๕. อัตราการสูญเสียแหลงทีอ่ ยูอ าศัยตามธรรมชาติ รวมทัง้
ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔
พืน้ ทีป่ า ไม และระบบนิเวศชายฝง ลดลง รอยละ ๕๐
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒
มาตรการ ๒.๑-๒.๓ และ
มาตรการ ๓.๒
๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุเฉพาะถิ่นมี
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๓, ๑.๕ และ
สถานภาพการอนุรกั ษและการจัดการทีด่ ขี นึ้ และมีมาตรการ
มาตรการ ๓.๓
ในการอนุรักษและปกปองคุมครองถิ่นที่อยูอาศัยของชนิด
พันธุดังกลาว

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗๕

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๗. ควบคุมมลพิษใหอยูในระดับที่ไมเสียหายตอบทบาท
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒
หนาที่ของระบบนิเวศ และตอความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

๘. มีการประยุกตใชเครื่องมือ/กลไก/แนวทางในการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑
ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๔
และ ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๘

-

การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น
๙. มีมาตรการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงและเสนทางการแพรระบาดที่สําคัญ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม
๑๐. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อบริหารจัดการการเขาถึง แบง
ปนผลประโยชน และติดตามตรวจสอบการใชประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๗

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒

การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
การจัดการองคความรูและฐานขอมูล
๑๑. มีกลไกการนําองคความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการ ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๗ และ
กําหนดนโยบายและแผนดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการ ๒.๑-๒.๓
การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายระยะยาว (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔) -- เมื่อสิ้นสุดแผน
การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา
๑. เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการผนวกไวใน ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๒
หลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ

๗๖

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ
๒. มีการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการความหลากหลายทาง ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๑-๒.๔, ๒.๗
ชีวภาพโดยการมีสว นรวมในทุกระดับ
มาตรการ ๓.๑-๓.๔ และ
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๑-๒.๓
การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. มีการเชื่อมโยงเครือขายพื้นที่คุมครอง และตัวแทนทางนิเวศ ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๖
และมีมาตรการการจัดการในพื้นที่วิกฤติและมีความสําคัญทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
๔. มีกลไกและมาตรการดานการบริหารจัดการ นโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๔ และ
หรือกฎหมายในการอนุรักษและปกปองคุมครอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๓
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ
การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
๕. ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าลงอยางมีนัยสําคัญ ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓ และ
เพื่อใหมีการใชประโยชนบริการจากระบบนิเวศ และเกื้อกูล มาตรการ ๓.๒, ๓.๕
ตอการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
๖. มีกฎระเบียบตามแนวทางระมัดระวังลวงหนา ในการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๖
กํากับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงและพัฒนากฏ
ระเบียบ กลไกเพื่อใชในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เคลื่อนยายขามพรมแดน โดยสอดคลองตาม
พันธกรณีของพิธีสารคารตาเฮนาฯ
การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม
๗. ประชาคมวิจัย และชุมชนทองถิ่นมีการจัดทํากลไก
ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๓-๑.๕
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปนผล
ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗๗

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการภายใตแผนแมบทฯ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ

การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
๘. มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๔ และ
ไดจากผลิตภัณฑชีวภาพกลับคืนสูแหลงกําเนิดชีวภาพ เพื่อ
มาตรการ ๒.๓
สนับสนุนการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน
การจัดการองคความรูและฐานขอมูล
๙. มีฐานขอมูลเฉพาะเรื่องในประเด็นดานความหลากหลาย ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๑-๒.๓
ทางชีวภาพที่มีลําดับความสําคัญสูง
๑๐. เชื่อมโยงและขยายเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูล ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๓
ขาวสารดานความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๑. เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๔
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอยางเปนระบบ
การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๒. มีฐานขอมูลเฉพาะในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยว
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถนําไปใชในการ
คุมครองสิทธิของประเทศและชุมชน

๗๘

ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๖ และ
มาตรการ ๒.๒, ๒.๓

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ภาคผนวก จ

ความเปนมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแมบท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ความเป็นมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแม่บทบู รณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๑

ม
มาตรา
๖ ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุใหภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธ
แผนการ หรื
ห อโปรแกรมระดับชาติ เพือ่ การอนุรกั ษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) สิ้นสุดลง
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
ณ ประเทศญีป่ นุ รับรองแผนกลยุทธสาํ หรับอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐
และเปาหมายไอจิ โดยใหภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ

๒

การจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการกรอบประเด็นยุทธศาสตรดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
จัดประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็น ๔ ภูมภิ าค และรับฟงความเห็นผานเว็บไซตสาํ นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลาย
ทางชีวภาพระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อกําหนดกลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ และยกรางองคประกอบตางๆ ของนโยบาย
คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ (ราง) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และใหนาํ เสนอคณะกรรมการอนุรกั ษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) พิจารณา
คณะกรรมการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพแห ง ชาติ (กอช.)
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการตอ (ราง) นโยบาย
มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘๑

๓

การจัดทําแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) รวมทัง้ หนวยงาน คณะกรรมการ และภาคสวนทีเ่ กีย่ วของรวมกันพิจารณาทบทวนและบูรณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตรเกีย่ วกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ยกรางแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ โดยเวียน
ขอขอมูลและจัดประชุมระดมความเห็นหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจาก ๔ กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เห็นชอบในหลักการตอ (ราง) แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบในหลักการตอ (ราง)
แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ โดยใหแกไขชื่อเปน (ราง) แผนแมบทบูรณาการฯ
นําเสนอ (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบัญชาวาเนื่องจากมีประกาศยุบสภา จึงเห็นควรใหรอใหมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมกอน

๔

การจัดทําเปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบกับการแปลง
(ราง) แผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดยกรางแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
และแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดจัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทําเปาหมายระดับชาติและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการตอ
(ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ โดยใหปรับระยะเวลาการดําเนินงานตาม (ราง) แผนแมบทฯ เปนป
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และ (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เปนป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดสง (ราง) แผนแมบทฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการ
ตอคณะรัฐมนตรี ใหสวนราชการที่ประสงคจะเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการตอคณะรัฐมนตรีจะตองมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ประกอบ
ดวยรายละเอียด ดังนี้
๑) แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในชวงเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ป
๒) ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ โดยกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) แผนการใชจายเงินงบประมาณหรือแหลงเงินอื่นๆ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
จัดประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ ๑ ป ตาม (ราง) แผนแมบทฯ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘ และสงสรุปขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๘๒

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

จัดพิมพโดย

ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔

การอางอิง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๘.
แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ. ๘๒ หนา.

ISBN

978-616-316-255-7

พิมพครั้งแรก
จํานวน

กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒,๐๐๐ เลม

ที่ปรึกษาจัดทําราง

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

เลขานุการ

เพราพรรณ ทองสม

ภัทรินทร ทองสิมา

ประสานงาน

ศตวรรษ เลื่อนสาคร

อัจฉรา วัฒนเสรีกุล

พิมพตนฉบับ

อัจฉรา วัฒนเสรีกุล

สาวิตรี บุญญลักษม

ตรวจทานแกไข

ภัทรินทร ทองสิมา

ศตวรรษ เลื่อนสาคร

ประสานงานจัดพิมพ

สาวิตรี บุญญลักษม

ขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
คณะทํางานชุดตางๆ ภายใตคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมนํ้า

ออกแบบและจัดพิมพ

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด
โทรศัพท ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

สาวิตรี บุญญลักษม

๘๔

แผนแม่บทบู รณาการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

