
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๕



แผนแม่บทบูรณาการจัดการแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔



๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓



๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

คํานํา
  แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เปนแผนหลัก

ดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่จัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองตอพันธกรณีของอนุสัญญา

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา ๖ ที่กําหนดใหภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธหรือแผนระดับชาติ 

เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยไดจัดทํานโยบาย 

มาตรการ และแผนการอนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยนืมาอยางตอเน่ือง ตัง้แตป 

พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถงึแผนแมบทฯ ฉบับปจจบุนั นบัเปนฉบบัที ่๔ ซึง่ไดนาํแผนกลยทุธความหลากหลายทางชวีภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจ ิทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสมชัชาภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ สมยัที ่๑๐ มากาํหนดเปนกรอบทศิทางในการดาํเนนิงาน เพือ่แกไขมลูเหตรุากฐานของการสญูเสยี

ความความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองคุมครอง และเพิ่มพูนผลประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคูกันกับการสรางความตระหนัก ความรู

ความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของความหลากหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

และการบูรณาการการจัดการรวมกับภาคสวนตางๆ 

  ในการจัดทําแผนแมบทฉบับนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ในการยกรางเนื้อหาสาระ การกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้ง การกําหนดกลไกและกระบวนการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล โดยผานการ

ระดมความเห็น และประชุมหารือและรับฟงความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานและภาคสวน

ที่เกี่ยวของมาโดยลําดับ

  แผนแมบทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พรอมท้ัง

เปาหมายระดบัชาตดิานความหลากหลายทางชวีภาพ และแผนปฏบิตักิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพที่กําหนดไว 

  สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอขอบคุณผูทรงคุณวฒุแิละผูแทน

หนวยงานและภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาคมวิจัย

และผูแทนชุมชนและทองถิ่น ที่มีสวนรวมและผลักดันการจัดทําและการดําเนินการตามแผนฉบับนี้ และหวัง
เปนอยางยิ่งวาทุกภาคสวนและหนวยงานที่เก่ียวของ จะรวมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินการตาม

แผนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คงไวซึ่งบริการจาก

ระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน และสงตอความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพใหแกลูกหลานในอนาคต

                                                   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕

สารบัญ
                                                                                    หนา

๑. บทนํา   ๗

๒. สถานการณและภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ๘

 ๒.๑ สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ ๘

 ๒.๒ ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ ๘
๓. ประเด็นปญหาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๐

๔. ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ ๑๑

 และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

๕. ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๑๒

๖. นโยบายและทิศทางการพัฒนา ๑๒
 ๖.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก ๑๒

 ๖.๒ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของไทย ๑๕
๗. แนวคิดและหลักการ  ๑๘

๘. 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 บรูณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๑
   โดยการมสีวนรวมในทุกระดับ

  ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒๒

  ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุมครองสทิธปิระโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพ่ือเพิม่พนู ๒๕ 

   และแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลอง 
   กับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

  ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมลูดานความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๗

   ใหเปนมาตรฐานสากล



๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

๙. การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ๓๐

 ๙.๑ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ๓๐

 ๙.๒ การติดตามประเมินผล ๓๓
๑๐. เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ ๓๔

๑๑. ภาคผนวก  ๔๑
 ภาคผนวก ก ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ                ๔๑

   พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

 ภาคผนวก ข หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความหลากหลาย ๕๑

                 ทางชีวภาพ 

 ภาคผนวก ค   ความเช่ือมโยงของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๖๕

            พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ 

   พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ 
 ภาคผนวก ง   การจัดลําดับความสาํคัญของมาตรการตามแผนแมบทบูรณาการจัดการ ๗๑
   ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

 ภาคผนวก จ   ความเปนมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแมบทบูรณาการจัดการ ๗๙
   ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

สารบัญ (ตอ)



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗

บทนํา
 ความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนนุและสรางความเขมแข็งใหกบับทบาทหนาทีข่อง

ระบบนิเวศ และบริการของระบบนิเวศที่จําเปนตอความเปนอยูที่ดีของมนุษย ความมั่นคงทาง

ดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัด

ความยากจน

 ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศยังคง

ลดลงอยางตอเน่ือง แรงกดดันทีม่ตีอความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีอยูและมีแนวโนมเพ่ิมขึน้

ซึ่งเปนผลจากการกระทําของมนุษย การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

อัตราการสูญพันธุที่ยังคงมีแนวโนมสูง การใชประโยชนเกินขีดจํากัดและไมยั่งยืน ภาวะมลพิษ 

และชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุรานและแพรระบาด ยงัคงเปนภยัคกุคามความหลากหลายทางชวีภาพ

ทัง้บนบกและในนํา้ กอใหเกดิความเสีย่งถงึผลกระทบทีร่นุแรงตอสงัคมมนษุย ตลอดจนการสญูเสยี

บริการของระบบนิเวศหากไมมีการดําเนินการเรงดวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

 การดําเนินการเพื่อใหคุณคาและปกปองความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนประโยชน

ตอมนุษยในหลายๆ ดาน ทั้งสุขอนามัยที่ดี ความมั่นคงทางดานอาหารที่เพิ่มขึ้น การบรรเทา

ความยากจน รวมถงึการชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากการจดัเก็บและดดูซบัคารบอน

ของระบบนิเวศ ชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป าหมายเดียวกันในทุกระดับทั่วโลก สมัชชาภาคี

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดใหการรับรองแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ โดยกําหนดวิสัยทัศนใหภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดรับความสนใจในคุณคาและความสําคัญ ไดรับการอนุรักษ ฟ นฟู และ

ใชประโยชนอยางชาญฉลาดเพ่ือรักษาบริการของระบบนเิวศ คงไวซึง่ความอุดมสมบูรณทีย่ัง่ยนื 

และอํานวยประโยชนตอมนุษย และเรียกรองใหภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธดังกลาว

ไปสูกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ พรอมทั้งใหมีการ

ทบทวนและติดตามผลการดําเนนิงานภายใตแผนระดับชาตดิงักลาว และรายงานตอสมชัชาภาคี
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมโอกาสตางๆ รวมถึงการนําเสนอ

ในรายงานแหงชาติ

 ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีพันธกรณี
ที่ตองดําเนินการดังกลาว ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
อยางตอเนือ่ง โดยไดจดัทาํนโยบาย มาตรการ และแผนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน สําหรับเปนกรอบแนวทางดําเนินงานในระดับชาติ และสอดคลอง

กับกลยุทธการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ รวม ๓ ฉบับ คือ ในชวง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕

๑.



๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

สถานการณ์และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ๒.
 ๒.๑ สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ

 ประเทศไทยอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพไดมีสวนสนับสนุน

คํ้าจุนวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหมีความหลากหลายทางดานอาหาร ยารักษาโรคภัย

ไขเจ็บหรือใชบาํรงุรกัษาสุขภาพอนามัย เคร่ืองใชไมสอยท่ีจาํเปนสาํหรับการดํารงชีวติ และการเปนฐานพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ัน ความหลากหลายทางชีวภาพยังเปนท่ีชื่นชมในประเพณีไทย

ที่ยังคงสืบทอดจากรุนสูรุนมาจนปจจุบัน

 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ มีจุลินทรียไมนอย

กวา ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด พืชมีทอลําเลียงและพืชไมมีทอลําเลียงไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๔ 

ของพืชที่จําแนกชนิดไดแลวท่ัวโลก สัตวมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๘ ของ

สัตวมีกระดูกสันหลังทั่วโลก สัตวไมมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๖ ของสัตว

ไมมีกระดูกสันหลังในโลก ปลาไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเปนรอยละ ๑๐ ของปลาที่จําแนกแลวในโลก

 ประเทศไทยเปนแหลงของวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลาย มีการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชวีภาพในวฒันธรรมและประเพณทีีส่บืสานกนัมาตามแบบวถิชีวีติของชมุชนในแตละพืน้ที่ 

อาจคลายคลึงหรือแตกตางกันในแตละทองถ่ินตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเช่ือ และ

ลกัษณะการประกอบอาชีพ ถอืปฏิบตัสืิบตอกันมาเปนเวลานาน คณุคาและความรูในวัฒนธรรมและประเพณีได

นํามาประยุกตใชประโยชนในหลายดานทั้งอาหาร เคร่ืองสําอาง การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงพืช

สมุนไพร ดวยการพัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยีและความรูสมัยใหม สมุนไพรไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง

ทัง้ในลักษณะของยา อาหารเสริม เคร่ืองสําอาง เคร่ืองด่ืม และสปา มมีลูคาตลาดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ลานบาท
ตอป และอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ ๑๐-๒๐ ตอป เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงที่มีความหลากหลาย

ของทรัพยากรพืชสมุนไพร มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต

 ประเทศไทยไดสงออกสินคาท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑเปนประจําทุกป โดย พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑจากปา (เชน ครั่ง ชัน ไมไผ 

ยางไมธรรมชาต ิกาํยาน หวาย และสเีสยีด เปนตน) ปรมิาณ ๓๒,๒๑๐ เมตรกิตนั เปนมลูคา ๒.๐๖ พนัลานบาท 

ผลไมและผลิตภัณฑ (เชน สับปะรด ลําไย ทุเรียน มะมวง กลวย เงาะ มะขาม มังคุด มะพราว และมะนาว 

เปนตน) ปรมิาณ ๒,๖๕๐,๖๒๕ เมตริกตนั เปนมลูคา ๘๔.๓๗ พนัลานบาท เคร่ืองเทศ (เชน พรกิแหง พรกิไทยดํา
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

 ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยถูกคุกคามตอเน่ืองมาเปนเวลายาวนานจากการ

ใชประโยชนและพึ่งพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติโดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟนตัว การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาสืบเนื่อง การลักลอบ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙

เก็บหาพืชปา และการลาสัตวปาเพื่อบริโภคและการคา การถมพื้นที่ชุมนํ้า ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานและ

แพรกระจาย และภาวะมลพษิ ยงัคงเปนภยัคกุคามสาํคญัทีท่าํใหความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

ลดนอยลงตอเน่ือง 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) 

ไมสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติอกีตอไป (extinct in the wild) (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๗) และรอยละ ๑๑.๖ ของพืชมีทอลําเลียงในประเทศไทย หรือไมนอยกวา ๕๑๗ ชนิด 

อยูในสถานภาพถูกคุกคามเชนกนั โดยโสกระยา (Amherstia nobilis Wall.) ไดสญูพนัธุแลวในสภาพธรรมชาติ 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ๒๕๔๘)

 ประเทศไทยเปนแหลงพันธุกรรมที่สําคัญทั้งพืชและสัตว สายพันธุขาวพื้นเมืองดั้งเดิมในประเทศไทย

คาดวามีไมนอยกวาหน่ึงหมื่นสายพันธุ จากการรวบรวมของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมการขาว ตั้งแต 

พ.ศ. ๒๔๘๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพันธุขาวพื้นเมืองไมนอยกวา ๕,๐๐๐ สายพันธุ  ซึ่งสายพันธุขาวกําลัง

สูญสลายไป (genetic erosion) อยางรวดเร็ว เนื่องจากพันธุขาวเดิมที่ไดรวบรวมไวเส่ือมพันธุไป และพื้นที่

ปลูกขาวถูกเปล่ียนเปนพื้นที่เมือง ตลอดจนเกษตรกรนิยมปลูกขาวสายพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูง โดยไมไดเก็บ

รกัษาพันธุขาวพืน้เมอืงไว นอกจากน้ี พชืปลกูพนัธุพืน้เมอืงไดสญูหายเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากแหลงเพาะปลูก

ถูกทําลายทั้งจากภัยธรรมชาติ และการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และการสรางเขื่อน ตลอดจนพันธุ

พืชปาที่เก่ียวของกับพันธุพืชปลูกมากมายขาดการดูแลเอาใจใสเน่ืองจากไมมีการใชประโยชน เชนเดียวกัน

กับการปศุสัตว แมวามีหลากหลายสายพันธุที่นําเขามาเล้ียงเนื่องจากใหผลผลิตดี แตประเทศไทยมีสัตวพันธุ
พืน้เมอืงซึง่เหมาะสมกบัสภาพภมูศิาสตร และสภาพแวดลอมของประเทศไทยมานานนบัศตวรรษ มคีวามเหมาะสม

และทนตอโรคระบาดตางๆ มีศักยภาพสูงที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปศุสัตวในอนาคต การนําเขา

พนัธุสตัวเลีย้งตางประเทศเปนจาํนวนมาก ทาํใหมกีารละเลยพันธุสตัวพืน้เมืองซ่ึงกาํลงัจะสูญพนัธุไปจากประเทศ 

นบัวันพนัธุสตัวพืน้เมอืงมจีาํนวนลดนอยลง หรือมกีารผสมพนัธุขามกบัพนัธุตางประเทศ ทาํใหแหลงพนัธกุรรม

สูญหายหรือถูกทําลาย
 ชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุรานเปนอกีภยัคกุคามตอความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย ประเทศไทย

มชีนดิพันธุตางถ่ินอยูไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ชนดิ และมกีารนาํเขาชนดิพนัธุใหมอยูตลอดเวลา เพ่ือใชทางการเกษตร 

การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอกไมประดับ และรวบรวมไวในสวนสัตวและสวนพฤกษศาสตร บางชนิด
สามารถต้ังถิ่นฐานและแพรกระจายในธรรมชาติกลายเปนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน กอใหเกิดผลกระทบ

ตอความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัยของมนุษย  

จากทะเบียนรายการชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย มีชนิดพันธุตางถิ่น

ที่รุกรานแลวทั้งพืช สัตว และจุลินทรียไมนอยกวา ๘๐ ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอร่ี และ

ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา ๕๐ ชนิด (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๒)



๑๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๑) การขาดความตระหนักและความรูความเขาใจ ในเร่ืองความสําคญัและผลประโยชนทีร่บัจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางย่ังยืน แมวาจะมีกลไกการเผยแพรความรูเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาไปสูภาคสวนตางๆ 

ของสังคมประเทศไทย แตยังมีประชาชนบางสวนรวมไปถึงนักการเมืองซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศ 

ยงัขาดความรู ความเขาใจ และความใสใจเกีย่วกบัการสญูเสยีความหลากหลากหลายทางชวีภาพ หรอืความจาํเปน

เรงดวนในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนหรือเปาหมายที่ได

ตั้งเอาไวไดทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกกฎหมาย 

 ๒) การดําเนินงานดานอนุกรมวิธานของประเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและ

พัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพ ยังคงมีปญหาอุปสรรคในเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากร 

และการสนับสนุนดานงบประมาณ แมวาจะมีการจัดการเก่ียวกับขอมูลดานตางๆ ของความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางหลากหลายแตนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนอยูเปนจํานวนมาก 

นอกเหนือไปจากน้ัน งบประมาณท่ีใชเพ่ือการวิจัยและการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพยังคงมีนอยและไมตอเน่ืองดวยเชนเดียวกัน และท่ีผานมางานวิจยัดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ยังไมตอบสนองตอนโยบายและมาตรการดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ นอกจากนี้ หนวยงาน

ทีท่าํงานวิจยัดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีอยูกระจัดกระจาย ในกระทรวงตางๆ หรอืเปน

หนวยงานภาคเอกชน จงึทาํใหการบริหารจดัการขาดความเปนเอกภาพ ดงันัน้ การจดัสรางกลไกเพือ่การบรหิาร

จดัการอยางมปีระสทิธภิาพนาจะเปนทางออกในการแกปญหาทีเ่กดิขึน้ และควรจะมกีารต้ังกองทุนเพือ่การวจิยั

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ใหมีความสามารถในการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานอนกุรมวธิานของสิง่มชีวีติ เนือ่งจากนกัวจิยัท่ีชาํนาญการตองใชเวลาการสรางทีย่าวนานมากกวาสาขาอืน่ๆ

 ๓) การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรู

ตามธรรมเนียมประเพณี กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงแบงปนผลประโยชนยังมี

ไมครอบคลมุในทกุภาคสวน โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการวจิยัและพฒันาทีใ่ชทรพัยากรชวีภาพและภมูปิญญา
ทองถ่ิน และการแบงปนผลประโยชนทีเ่กิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ ถงึแมวาจะมีการกําหนดระเบียบคณะกรรมการ

อนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารเขาถงึและการไดรบั

ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากน้ี ชุมชนทองถ่ินที่มีวิถีชีวิตท่ีอิงอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยังขาดความรูและความตระหนักถึงบทบาทในการดูแลรักษาความหลากหลาย

ทางชวีภาพ และประเทศไทยมบีคุลากรจาํนวนนอยมากทีม่ศีกัยภาพในการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชน 

การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพในเชิงการคายังไมเปนระบบ และไมมีกลไก
การเช่ือมโยงสูการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ประเด็นปัญหาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ๓.



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑

 ๑) การกําหนดเปาหมาย กําหนดไวคอนขางกวางและไมมีการกําหนดเปนตัวเลขที่ชัดเจน 

รวมทั้งตัวชี้วัดไมระบุหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ และขาดขอมูลพ้ืนฐานหรือตัวเลขอางอิงสําหรับใชในการ

เปรยีบเทยีบคา ทาํใหไมสามารถสะทอนใหเหน็ผลของการดําเนนิงานในภาพรวมได ควรมกีารกาํหนดเปาหมาย

ในเชิงปริมาณจะสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 ๒) นโยบายฯ ไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย และหลายหนวยงานไมทราบขอมูลหรือไมทราบวา

หนวยงานของตนเปนหนวยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ประกอบกับ ความไมยืดหยุนของแผนปฏิบัติการ 

เชน การกาํหนดรายละเอยีดทีเ่ฉพาะเจาะจงเกนิไป การระบหุนวยงานรบัผิดชอบไมชดัเจนหรอืไมสอดคลองกบั

ภารกิจของหนวยงาน ทําใหหนวยงานไมไดนํานโยบายไปใชเปนกรอบในการดําเนินการ หรือกิจกรรมท่ีระบุไว

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน ทําใหไมสามารถดําเนินการได 

 ๓) นโยบายฯ ไมไดบรูณาการกับแผนในระดบัพืน้ที ่เชน แผนพัฒนาจงัหวดั แผนพฒันาทองถ่ิน และ

แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ทําใหการนํานโยบายฯ ไปปฏิบัติ

ในระดับพื้นที่มีคอนขางนอย

 ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบาย มาตรการ 

และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ พบวา

ตวัช้ีวดัสวนใหญ (๑๖ ตวัชีว้ดั) มกีารดําเนนิการบรรลุตามเปาหมายท่ีกาํหนด โดยมีตวัชีว้ดัทีไ่มสามารถประเมินได

๑ ตัวชี้วัด ไดแก  พื้นที่ทะเลและชายฝงอยางนอยรอยละ ๒๐ ของพื้นที่นานนํ้าไทยไดรับการประกาศเปนพื้นที่

คุมครอง และ ๔ ตัวชี้วัดท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ไดแก ๑) แหลงหญาทะเลและพะยูนไดรับการประกาศเปน

พื้นที่คุมครองอยางนอย ๑ แหง ๒) พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศไดรับการข้ึนทะเบียนเพ่ิมขึ้น

อยางนอย ๕ แหง ๓) มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๔) ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน๔.
ตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕



๑๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 จากการติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๕๗ พบวา โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานมีการดําเนินงานในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ สวนใหญเปน

โครงการทีต่อบสนองตอการอนรุกัษ ฟนฟ ูและลดภยัคกุคามตอความหลากหลายทางชวีภาพ (รอยละ ๓๘.๑๖) 

การเสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ 

๓๐.๙๒) และการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (รอยละ ๒๒.๓๗) 

ตามลําดับ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานนอยที่สุด ไดแก กิจกรรมท่ีมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะ

การใชประโยชนและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (รอยละ ๘.๕๕ ) โดยมี ๒ ประเด็นหลักที่ไมมี

การรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก ๑) การดําเนินงานท่ีมุงจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

และการปาไมอยางยัง่ยนื รวมถงึการผนวกประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพไวในมาตรฐานสิง่แวดลอม และ 

๒) การสงเสรมิใหมเีนือ้หาพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพในสถานศกึษาและ

สถาบันการศึกษา รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก

ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

นโยบายและทิศทางการพัฒนา

๕.

๖.
 ๖.๑ นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก 
 ในระดับโลก เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจฐานความรูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลลัพธจาก
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Rio+20) เห็นชอบใหเศรษฐกิจ
สีเขียวเปนเครื่องมือการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประชุมเนนถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื และความกินดอียูดขีองมนุษย และความสาํคญัทีจ่ะตองดาํเนนิการเพือ่ใหบรรลตุามวตัถปุระสงคของ
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทีใ่หมกีารอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืน โดยมีการรับรองเคร่ืองมือและกลไกสําคัญๆ ในกรอบขององคการสหประชาชาติ และองคการ
ระหวางประเทศอื่น ไดแก
 ๑) แผนกลยทุธความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจ ิ(Strategic 
Plan for Biodiversity ๒๐๑๑-๒๐๒๐ and the Aichi Targets) กาํหนดวสิยัทัศนวา “ภายใน ค.ศ. ๒๐๕๐ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับความนิยมในคุณคาไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และถูกใชอยางชาญฉลาด 
เพื่อธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพื่อผดุงพ้ืนพิภพท่ีสมบูรณพูนผลใหยั่งยืนและเพ่ืออํานวยผลประโยชน
ทีส่าํคัญยิง่ใหแกผูคนท้ังปวง” โดยกําหนดเปาหมายในการแกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง เพิ่มพูนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจาก



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๓

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

   เปาประสงคทางกลยุทธ A: แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม

   เปาประสงคทางกลยทุธ B: ลดแรงกดดนัโดยตรงตอความหลากหลายทางชวีภาพ และสงเสรมิ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน

   เปาประสงคทางกลยทุธ C: ปรบัปรงุสถานภาพของความหลากหลายทางชวีภาพโดยเฝาระวงั

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม

   เปาประสงคทางกลยุทธ D: เพ่ิมพนูผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการ

จากระบบนิเวศตอคนทั้งปวง

   เปาประสงคทางกลยุทธ E: เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผนอยางมีสวนรวม 

การจัดการความรู และการพัฒนาสมรรถนะ

 ๒) การประกาศให พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เปนทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพของ

สหประชาชาต ิตามขอมตทิี ่๖๕/๑๖๑ ของสมชัชาสหประชาชาต ิ(United Nations General Assembly) 

สมัยท่ี ๖๕ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ ในระดบัชาติ ภมูภิาค และระหวางประเทศ 

รวมถึงการสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๓) การเปนสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลและผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services : IPBES) ในการประชุมสมัยที่ ๖๕ ของสมัชชา

สหประชาชาต ิเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มขีอมต ิ๖๕/๑๖๒ รองขอใหโครงการสิง่แวดลอมแหงสหประชาชาต ิดาํเนนิการ

ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ (IPBES) เริ่มปฏิบัติงาน และจัดการประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบ

และขอตกลงทางสถาบันสําหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ โดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะกระทําได 
เพื่อสนับสนุนการใชขอมูลวิทยาศาสตรในการกําหนดนโยบายรัฐบาลดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้

ประเทศไทยไดรับรองขอมติวาดวยการจัดตั้งองคกรคณะกรรมการเฉพาะกิจระหวางรัฐบาลฯ (IPBES) 

รวมกบัประเทศอืน่ๆ อกี ๙๓ ประเทศ และมผีลเปนสมาชกิโดยอตัโนมตั ิในการประชมุ ณ กรุงปานามา ประเทศ

ปานามา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 นอกจากนี้ ยังมีพันธกรณีอื่นที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการในฐานะภาคี และตองเตรียมการ
เพื่อรองรับพันธกรณีและพัฒนาการใหมๆ ที่เกิดข้ึนแลวและกําลังจะเกิดขึ้น ดังนี้

 ๑) พันธกรณีที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเปนภาคี

   การดาํเนนิการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื และแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม ตามอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคี

ตั้งแตวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๑๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

   การสรางเครือขายในการควบคุมการคาสัตวปา พืชปา และผลิตภัณฑระหวางประเทศ ตาม

อนุสญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึง่ชนดิพันธุสตัวปาและพชืปาท่ีใกลสญูพนัธุ (The Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ซึง่ประเทศไทย

ใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคีตั้งแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ 

   การจัดการพ้ืนที่ชุ มนํ้าอยางชาญฉลาดตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุ มนํ้า (Ramsar 

Convention on Wetlands) ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑

   การสรางกลไกในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามพิธีสารคารตาเฮนา

วาดวยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ซึง่ประเทศไทยไดเปนภาคตีัง้แต

วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 ๒) พันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่มีอยูแลวและที่อยูระหวางการเจรจา/จัดทํา

   สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 

(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 

   พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน

ทีเ่กดิขึน้จากการใชประโยชนทรพัยากรพนัธกุรรมอยางเทาเทยีมและยตุธิรรม (Nagoya Protocol on Access 

to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization) 

ทัง้นี ้ประเทศไทยลงนามรบัรองพธิสีารฯ เมือ่วนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และปจจบุนักําลังดาํเนนิการเพือ่เขารวม

เปนภาคีพิธีสารฯ

   พธิสีารเสรมินาโงยา-กวัลาลมัเปอรวาดวยการรบัผดิและชดใชตามพธิสีารคารตาเฮนาวาดวย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress 
to the Cartagena Protocol on Biosafety) ทัง้นี ้ประเทศไทยลงนามรับรองพิธสีารเสริมฯ เมือ่วนัที ่๖ มนีาคม 
๒๕๕๕ และปจจุบันกําลังดําเนินการเพื่อเขารวมเปนภาคีพิธีสารฯ

   การดําเนินการในการกําหนดกลไกและกรอบกฎหมายระหวางประเทศในการคุมครอง
ภมูปิญญา ทรพัยากรพันธกุรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม ภายใตกรอบขององคการอาหาร

และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) 

และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
 ถึงแมวาพันธกรณีตางๆ ที่กลาวมาขางตนจะยังไมมีขอผูกพันกับประเทศไทย แตการเตรียม

ความพรอมเพื่อรองรับพัฒนาการของโลกเหลานี้ จะทําใหภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยมีความเขมแข็งและ

มีความรูความเขาใจในรายละเอียดของเงื่อนไขและกฎเกณฑใหมๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น และอาจมีผลกับ

ประเทศไทย



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕

 ๖.๒ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของไทย

 ๑) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) กาํหนดยทุธศาสตร

การพัฒนาดานความหลากหลายทางชีวภาพไวใน 

   ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิง

สรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย 

สังคม และชุมชน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต 

   ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ผานการมีสวนรวมของชุมชนอยางสมดุลและย่ังยืน 

สนับสนุนแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชวีภาพ ตามวถิชีวีติและภูมปิญญา สงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจจากทรพัยากรพนัธกุรรมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มและเปนเอกลักษณของประเทศ 

 ๒) นโยบายรัฐบาล

 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) กําหนดแนวนโยบาย

ในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสราง

ความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดย

 ๒.๑) ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยให

ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐาน

ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพื้นท่ีปาตนนํ้าและพื้นท่ีอนุรักษ

ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม

จากปาธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสราง

รายไดจากการอนุรักษ 

 ๒.๒) สงเสรมิการอนรุกัษและใชประโยชนทรพัยากรชวีภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยัง่ยนื คาํนงึถงึขดีจาํกดัและศักยภาพในการฟนตวั สรางโอกาสในการเขาถงึและแบงปนผลประโยชนอนัเกิดขึน้
จากการใชจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

ความม่ันคงดานอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งใหความคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ



๑๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๓) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางยั่งยืนของประเทศไทย ที่สอดรับกับกลยุทธการดําเนินงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ทีป่ระเทศไทยไดมกีารจัดทาํและดําเนินการมาแลวตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ฉบบั มุงเนน

การใหความรูความตระหนกัแกสาธารณชน สรางเครอืขายอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ การวจิยัเกีย่วกบั

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสรางสมรรถนะใหแกนักวิจัย สถาบันการศึกษา และการลดอัตรา

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๔) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙) 

ที่กําหนดนโยบายดานการปองกัน สงวนรักษา และอนุรักษสิ่งมีชีวิต การสงวนรักษาและฟนฟูระบบนิเวศ

ใหเหมาะสม รวมทั้งการใชประโยชนทรัพยากรที่คํานึงถึงการอนุรักษและศักยภาพการผลิตของทรัพยากร

 ๕) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพไวใน 

   ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการสงเสรมิการผลติและการบริโภคอยางยัง่ยนื เปนมติรตอสิง่แวดลอม โดยมุงเนนการกาํหนดและสงเสรมิ

นโยบายท่ีเอื้อตอการปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมการตอยอด และ

สรางมูลคาเพ่ิมแกฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางสรางสรรคและย่ังยืน รวมถึงการเตรียมพรอมตอมาตรการ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการคาและการลงทุน

   ยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใหชุมชน

มีสวนรวมในการลดภัยคุกคามที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษชนิดพันธุในและนอก

ถิน่ทีอ่ยูอาศัยตามธรรมชาติ การวิจยัและการพัฒนาฐานขอมลู รวมท้ังพฒันากฎระเบียบวาดวยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมการฟนฟูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

   ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางธรรมาภิบาล 

โดยเรงรัดการศึกษา การใชกลไกและกฎระเบียบในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม

และย่ังยืน จัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชีวภาพและเศรษฐกิจ

เชิงสรางสรรคจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

 ๖) แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ

   ยทุธศาสตรที ่๒ ปลกุจติสานกึรกัผนืปาของแผนดิน กาํหนดนโยบายใหการแกไขปญหาเรือ่ง

การบุกรกุพืน้ท่ีตดัไมทาํลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ เปน “วาระแหงชาติ” เพ่ือปลุกจติสานึกของคนในชาติ
ใหเห็นความสําคัญของทรัพยากร และใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา 

ปลูกจิตสานึกใหเยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม ในรูปแบบตางๆ เชน บรรจุไว

ในหลักสูตรการศกึษาทกุระดบั และสอดแทรกการปลูกจติสาํนกึในเนือ้หาของส่ือทกุประเภท ประยกุตใชกลไก 
PES (Payment for Environmental Services) มาสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการอนุรักษและจัดการ

ทรพัยากรปาไมกบัผูทีม่บีทบาทในการดูแลรกัษาทรัพยากรปาไม ผูทีใ่ชประโยชนทรพัยากรปาไม และผูทีไ่ดรบั

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปาไม



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๗

   ยทุธศาสตรที ่๔ ฟนฟูและดแูลรกัษาปาไมอยางย่ังยนื จดัระบบการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม

อยางย่ังยนืโดยการมีสวนรวมกับประชาชน จดัระบบการปลูกไมเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือทดแทนความตองการ

และลดการบุกรุกตัดไมทําลายปา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม 

พัฒนาและถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัยสูหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชประโยชน

 ๗) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร

การวิจัยท่ี ๓ การอนุรักษ เสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา

องคความรูและฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีการบริหารจัดการ

และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมความหลากหลายทาง

ชีวภาพท้ังในดานการอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน การฟนฟู การจัดการองคความรู การมีสวนรวม 

การบริหารจัดการ อยางมีธรรมาภิบาล และการลดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดมีการ

ถายทอดไว ดังนี้

   ยุทธศาสตรงานวิจัยของประเทศไทย การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีเ่นนความจําเปนในการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่เพ่ิมคณุคาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การเพ่ิมพูนองคความรูและขอมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

   ยทุธศาสตรการวจิยัรายประเดน็ดานความหลากหลายทางชวีภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

มเีปาประสงคเพือ่ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนยัสาํคญั โดยสามารถธํารงรักษา

ระบบนิเวศประเภทตางๆ ชนิดพันธุ แหลงพันธุกรรมที่สําคัญ และคุมครององคประกอบความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่เก่ียวของไวไดอยางยั่งยืน เพิ่มการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และเพิ่ม

มลูคาโดยการสรางทรัพยสนิทางปญญา และนวัตกรรม รวมท้ัง ศกึษาวจิยัการใชประโยชนตามหลกัการการเขาถงึ

และการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและยุติธรรม

 ๘) แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

กําหนดกรอบนโยบายในการพัฒนา จัดการ และคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการพัฒนาระบบ
ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร ซึ่งสนับสนุนการจัดการคุมครองและตอยอดใชประโยชนองคความรู

ทั้งทางวิชาการ ภูมิปญญาไทย และสมุนไพร อยางเปนระบบ



๑๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ จัดทําขึ้น
บนพ้ืนฐาน ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ใชเปนแนวคิดหลักในการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาดวยกัน ภายใตกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน ใชโอกาส 
ศักยภาพ และปจจัยแวดลอมที่มีอยู เพื่อใหเกิดการสรางฐานรากการพัฒนาที่มั่นคง ยกระดับและเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพอยางเปนลําดับข้ัน สามารถ “พึ่งตนเอง” ได มี “ภูมิปญญา” และ “ภูมิคุมกัน” พรอมเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงและปจจัยคุกคามได และสราง “ความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังไดน อมนําหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ “ปลูกปาในใจคน” ใชเปนแนวคิดหลักในการเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาตใินทกุระดบัเพือ่ใหมคีวามตระหนกัถึงความสําคญัและกระบวนการอนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน “ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ” ในการแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม 
โดยใชวิธีการ “การปลูกปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง” ไดแก ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ และสราง
ความชุมช้ืนใหแกพื้นดิน นํามาใชเปนแนวคิดหลักในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ทําใหชุมชนอยูรวมกับปาไมไดอยางยั่งยืน 
 นอกจากนั้น แผนแมบทฯ ยังไดถายทอดแนวคิดและหลักการของอนุสัญญาและความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีพันธกรณีหลักท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการ
ในฐานะประเทศภาคี ไดแก การดําเนินการจัดทํากลยุทธ แผน หรือโครงการระดับชาติ เพื่อการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการนําแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเปนผลจากการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพัฒนาท่ียัง่ยนื เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Rio+20) มาประยุกตใชรวมกับนโยบายและทิศทางการดําเนินการ
ระดบัประเทศ นโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ นโยบายและแผนระดบัชาติ
ในภาคสวนตางๆ ทั้งในเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิจัย และการพัฒนาภูมิปญญาไท 
ซึ่งยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ ภายใตแผนแมบทบูรณาการฯ ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักการสําคัญ 
๔ เรื่อง ไดแก

 ๗.๑ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) และบริการจากระบบนิเวศ 

(Ecosystem Services) เปนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศ

อยางสมดุล และการตอบสนองตอความตองการของมนุษยในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยบริการที่ไดรับจากระบบนิเวศเปนประเด็นการจัดการที่เชื่อมโยงระบบนิเวศ
และเศรษฐกิจเขาดวยกัน

แนวคิดและหลักการ๗.



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙

 ๗.๒ การพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) บนพืน้ฐานของเศรษฐกิจสีเขยีว (Green 

Economy) เปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

ซึ่งจะตองเกื้อกูลและไมเกิดความขัดแยงซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีคุณภาพและ

แขงขนัได จะตองคาํนงึถงึขดีจาํกดัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีส่ามารถสงวนรกัษาไวใชประโยชน

ไดอยางยาวนาน ใชทรัพยากรทกุชนดิอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสงผลเสยีตอความตองการ

ของสังคมท้ังในปจจุบันและในอนาคต การพัฒนาจะมุงเนนการบริหารจัดการตนทุนทางธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในการอนุรักษและการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนฐานในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ๗.๓ การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปน

ผลประโยชนทีเ่กดิขึน้จากการใชทรพัยากรพนัธกุรรมอยางยตุธิรรมและเทาเทยีม เปนหลกัการและวัตถปุระสงค
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุงหมายใหภาคีดําเนินการรวมกันในการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (in-situ and ex-situ conservation) 

สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และ

ระบบนิเวศอยางยัง่ยนื รวมถึงสนบัสนนุใหมกีารดําเนนิการเพ่ือใหมกีารแบงปนผลประโยชนจากการใชทรพัยากร

พนัธกุรรมอยางยตุธิรรมและเทาเทยีม ซึง่ไทยในฐานะภาคอีนสุญัญาฯ จะตองดาํเนนิการใหเปนไปตามหลกัการ

และพันธกรณีของอนุสัญญาดังกลาว

 ๗.๔ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการท่ีมุงเนนใหเกิดความย่ังยืนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การกระจายอํานาจที่ยึดหลักการพื้นท่ี-หนาที่-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation - AFP) 

การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปดเผย

ขอมูลสูสาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคสวนอยางจริงจัง



๒๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๘.๑ วิสัยทัศน 

 ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยูอยางสอดคลองปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและ

ทกุภาคสวนรวมกนัสงเสรมิและสนบัสนนุการปกปองคุมครอง อนรุกัษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๘.๒ พันธกิจ 

 ๑) บรูณาการการบรหิารจดัการเพือ่ปกปองคุมครอง อนรุกัษ ฟนฟ ู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) บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนผลประโยชนที่ไดรับจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ

ทางนิเวศ
 ๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวของกับความหลาก

หลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมีสวนรวม การจัดการความรู และการเสริมสรางสมรรถนะ
 ๘.๔ เปาหมาย

 ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ

 ๘.๕ ตัวชี้วัด

 ๑) สัดสวนของงบประมาณท่ีไดรับเพื่อดําเนินการตามแผนตองบประมาณท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น
 ๒) จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่นที่ผนวกประเด็นการบริหาร

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๘. แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๑

 ๘.๖ ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร และ ๑๑ มาตรการ (แผนภูมิที่ ๑) ดังนี้

 ยทุธศาสตรที ่๑  บรูณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม

ในทุกระดับ 

 มาตรการที่ ๑ สรางความตระหนักและใหความรูเก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

 ๑.๑) สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองคความรู และเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับ

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของ

ความหลากหลายทางชวีภาพ และกระบวนการทีจ่ะนาํไปสูการอนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

 ๑.๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานและของสถาบนัการศกึษาทกุระดบั ตลอดจนปรบัปรงุและพัฒนาหลกัสตูรท่ีมอียู

ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

 ๑.๓) เสรมิสรางความตระหนกัถงึความสาํคญัและบทบาทของชมุชนทองถ่ินและภมูปิญญาทองถิน่

โดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

 ๑.๔) พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเร่ืองของการส่ือสาร การใหการศึกษา และ

การเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณะ เพือ่สงเสริมและสนับสนุนทศวรรษแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

ขององคการสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 

 มาตรการที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติการ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนากลไกในการประสานการบริหาร

จดัการความหลากหลายทางชวีภาพ จดัตัง้และเสรมิสรางความเขมแข็งของเครอืขายความรวมมอืในการอนรุกัษ 

ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๒.๒) เสรมิสรางสมรรถนะของภาคสวนทีเ่กีย่วของในการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 

และในการอนวุตักิารตามพนัธกรณขีองอนสุญัญา พธิสีาร และความตกลงทีเ่กีย่วกบัอนรุกัษ ฟนฟ ูคุมครอง และ

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๒.๓) เสริมสรางประสิทธภิาพและสมรรถนะในการบังคบัใชกฎหมาย ขอบงัคบั มาตรการ และกลไก

ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟู คุมครอง และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

 ๒.๔) สอดแทรกการตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษ ฟนฟู คุมครองและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยนื เขาสูนโยบายและแผนระดบัชาติ ภาคสวน องคกร จงัหวดั 

ทองถิ่น และชุมชน 

 ๒.๕) สงเสริมและสรางมาตรการจูงใจในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยางยัง่ยนื รวมทัง้ ลดและขจดัแรงจงูใจท่ีกอใหเกดิผลกระทบในทางลบตอความหลากหลายทางชวีภาพ 

ในทุกระดับ



๒๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๒.๖) พฒันากลไกทางการเงินและกลยุทธในการระดมทุน เพ่ือสนับสนนุการดําเนินงานตามพันธกรณี

และความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยเปนภาคี 

 ๒.๗) พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 มาตรการท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ ฟนฟู และ

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

 ๓.๑) เสรมิสรางความเขมแขง็และการมสีวนรวมของภาคธรุกจิและประชาสงัคมในการอนรุกัษ ฟนฟู 

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

 ๓.๒)  เสริมสรางสมรรถนะ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวน

ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 

 ๓.๓) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของชุมชนเมืองและทองถิ่นในการจัดทําแผนชุมชนดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 

 ๓.๔) สนบัสนุนการจดัตัง้องคกรเครอืขายการบริหารจัดการพืน้ทีอ่นุรกัษและถ่ินท่ีอยูอาศัยในระดับ

ทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  อนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มาตรการที่ ๑ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม 

 ๑.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุมครองและพ้ืนที่อนุรักษ

ตามกฎหมาย 

 ๑.๒)  ลดอตัราการสูญเสยีแหลงทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาติและดําเนนิการฟนฟรูะบบนิเวศเสือ่มโทรม

ใหสามารถดํารงไวซึง่ความสามารถในการใหบรกิารทางนิเวศ เพ่ือรองรับการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

 ๑.๓) จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถ่ินและชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม

ตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

 ๑.๔) อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว สัตวนํ้า 

สตัวเลีย้ง สายพนัธุปาและพืน้เมอืง จลุนิทรยี รวมถงึชนดิพันธุอืน่ทีม่คีณุคาทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ

นิเวศวิทยา 
 ๑.๕) พฒันาและผลกัดนัใหทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของดาํเนนิการตามเปาหมายและแนวทางการอนรุกัษ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ที่สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธระดับโลก

 ๑.๖) สงเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศตางๆ เขาดวยกัน สูภูมิทัศนและชลทัศนที่กวางกวา 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและคงไวซึ่งบริการทางนิเวศ

 มาตรการที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด 

ทองถิ่น และชุมชน

 ๒.๑) สนบัสนนุใหมกีารถายทอดเปาหมายความหลากหลายทางชวีภาพระดบัประเทศ และผลกัดัน

การจัดทําแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน



แผนภูมิที่ ๑ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

• ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูในภาวะ
ถูกคุกคาม และมีอัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และ
ระบบนิเวศ 

• สตัวมกีระดกูสนัหลงั รอยละ ๑๑.๙ และรอยละ ๑๑.๖ 
 ของพืชมีทอลําเลียงในประเทศไทย อยูในสถานภาพ
 ที่ถูกคุกคาม
• มชีนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุรานอยูไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ชนดิ 

• ภาวะคุกคามหลักที่ทําให เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ มสีาเหตุจากการใชประโยชน
เกินศักยภาพของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดิน การรุกรานของชนิดพันธุตางถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะมลพิษ 

• การขาดความตระหนักและความรูความเขาใจ ในเร่ือง
 ความสําคัญและผลประโยชนที่ได รับจากความ
 หลากหลายทางชีวภาพ
• ขาดความรู ความเขาใจ ความใสใจเกีย่วกบัการสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหไมสามารถ
ดาํเนนิการตามแผนหรอืเปาหมายทีต่ัง้ไว โดยเฉพาะ
การออกกฎหมาย 

• ขาดแคลนบคุลากรและการสนบัสนนุดานงบประมาณ  
ในการดําเนินงานดานอนุกรมวิธานของประเทศ 
ซึ่ ง เป นพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและพัฒนา
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

• กฎ ระเบียบการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
มีไมครอบคลุมทุกภาคสวน

• ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการเจรจาตอรองการ
 แบงปนผลประโยชน 

• ระบบฐานขอมลูและองคความรูเรือ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมยังไมเชื่อมโยง
เปนมาตรฐานเดียวกัน 

สถานการณ ภัยคุกคาม
ประเด็นปญหา 

•เปนแหลงรวมจุลินทรียกวา ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด
•พืชมีทอลําเลียงและพืชไมมีทอลําเลียงไมนอยกวา 
 ๑๔,๐๐๐ ชนิด
•สัตวมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ชนิด
•สัตวไมมีกระดูกสันหลังไมนอยกวา ๘๐,๐๐๐ ชนิด
•ปลาไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ชนิด
•ทรัพยากรพืชสมุนไพร มีมูลคาตลาดไมนอยกวา 

๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ลานบาทตอป และอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๑๐-๒๐ ตอป 

•สงออกสินคาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในรูปของสินค าเกษตรและผลิตภัณฑ
เป นประจําทุกป โดย พ.ศ.๒๕๕๕ เป นมูลคา 
๓๔๖,๙๓๓,๗๗๕ บาท 

บรูณาการการบรหิารจดัการเพือ่ปกปองคุมครอง อนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีสวนรวมในทุกระดับ 

มาตรการท่ี ๑ สรางความตระหนักและใหความรู  เกี่ยวกับความสําคัญของ
ความลากหลายทางชีวภาพ
 ๑.๑ สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ถายทอดองคความรู และเสริมสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการที่จะนําไปสู
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหลักสตูรการศึกษาข้ันพืน้ฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรงุและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัยและสอดคลองในสถานการณในปจจุบัน
 ๑.๓ เสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนทองถิ่นและ
ภมูปิญญาทองถิน่โดยเฉพาะบทบาทสตรใีนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๑.๔ พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การให
การศกึษา และการเสรมิสรางความตระหนกัแกสาธารณะ เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุทศวรรษ
แหงความหลากหลายทางชีวภาพขององคการสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 
มาตรการท่ี ๒ เพิม่ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
 ๒.๑ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาคและระหวางภาคสวน
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนา
กลไกในการประสานการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ จดัตัง้และเสรมิสราง
ความเขมแขง็ของเครอืขายความรวมมอืในการอนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๒.๒ เสริมสรางสมรรถนะของภาคสวนท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลง
ทีเ่ก่ียวกับอนุรกัษ ฟนฟู คุมครอง และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
 ๒.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ 
มาตรการ และกลไกท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ ฟนฟู คุ มครอง และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
 ๒.๔ สอดแทรกการตระหนักถงึคณุคาและความสําคญัของการอนุรกัษ ฟนฟ ูคุมครอง
และใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื เขาสูนโยบายและแผนระดบัชาติ 
ภาคสวน องคกร จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน 
 ๒.๕ สงเสริมและสรางมาตรการจูงใจในการอนุรักษ ฟ นฟู และใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยนื รวมท้ัง ลดและขจัดแรงจูงใจท่ีกอใหเกดิผลกระทบ
ในทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ
 ๒.๖ พฒันากลไกทางการเงนิและกลยทุธในการระดมทนุ เพือ่สนบัสนนุการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไทยเปนภาคี 
 ๒.๗ พฒันากลไกในการเช่ือมโยงการดําเนินงานตามอนุสญัญาและความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
มาตรการท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการอนุรกัษ ฟนฟู
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๓.๑ เสรมิสรางความเขมแขง็และการมีสวนรวมของภาคธุรกจิและประชาสังคมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๓.๒ เสริมสรางสมรรถนะ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 
 ๓.๓ สงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของชุมชนเมอืงและทองถิน่ในการจดัทําแผนชุมชน
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 
 ๓.๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรเครือขายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษและถิ่นที่อยู
อาศัยในระดับทองถิ่น 

แกไขมลูเหตรุากฐานของการสญูเสยีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม

บรูณาการคณุคาและการจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ อนรุกัษ และฟนฟ ูความหลากหลายทางชีวภาพ

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

ลดแรงกดดนัโดยตรงตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

แนวทาง/
มาตรการ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยูอยางสอดคลองปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคสวนรวมกันสงเสริมและสนับสนุนการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

มาตรการที่ ๑ ปกปองคุมครอง อนุรักษ และฟนฟู ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และ
พันธุกรรม 
 ๑.๑ เพ่ิมประสิทธภิาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนทีคุ่มครองและพ้ืนที่
อนุรักษตามกฎหมาย 
 ๑.๒ ลดอัตราการสูญเสียแหลงที่อยู อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟ นฟู
ระบบนิเวศเส่ือมโทรมใหสามารถดํารงไวซึ่งความสามารถในการใหบริการทางนิเวศ 
เพื่อรองรับการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย 
 ๑.๓ จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 
 ๑.๔ อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร 
ปศุสัตว สัตวนํ้า สัตวเลี้ยง สายพันธุปาและพ้ืนเมือง จุลินทรีย รวมถึงชนิดพันธุอื่น
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา 
 ๑.๕ พัฒนาและผลักดันใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามเปาหมายและ
แนวทางการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว ที่สอดคลองกับ
เปาหมายและกลยุทธระดับโลก
 ๑.๖ สงเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศตางๆ เขาดวยกัน สูภูมิทัศนและ
ชลทัศนที่กวางกวา เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและคงไวซึ่ง
บริการทางนิเวศ
มาตรการท่ี ๒ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
 ๒.๑ สนบัสนุนใหมกีารถายทอดเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ
และผลกัดันการจดัทาํแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจงัหวัด ทองถ่ิน และชมุชน
 ๒.๒ สนับสนุนใหภาคสวนท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้า
ทีม่คีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิและระดบัชาต ิพรอมทัง้ผลกัดนัใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
นําแผนไปผสานสอดแทรกเขาสูนโยบายและแผนในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
 ๒.๓ จัดทําและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีชุมนํา้ในเขตเมืองและยานชานเมือง และผสานสอดแทรกเขาสูนโยบายและ
แผนของจังหวัด และทองถิ่น
มาตรการที่ ๓ ลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยูอาศัย
 ๓.๑ จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการปาไม อยางยั่งยืน
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพื่อเปนหลักประกันในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชวีภาพและระบบนเิวศ และผนวกประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพไวในมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
 ๓.๒ ควบคุมและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พืน้ทีชุ่มนํา้ และระบบนิเวศ
เปราะบางอืน่ ทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากการขยายตวัของชมุชน ภาวะมลพษิ การประมง
เกนิขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ๓.๓ ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับระบบนิเวศ 
รวมท้ังปองกนัภัยคกุคามจากโรคอบุตัใิหมทีม่ผีลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๓.๔ ผลักดันใหประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยูในหลักเกณฑการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อคุ มครองพื้นที่ชุ มน้ํา พื้นที่สําคัญทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสรางสมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ
 ๓.๕ ผลักดันใหมีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับ
ชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า
 ๓.๖ วางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
และผลักดันใหมีการดําเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. ....
 ๓.๗ ผลักดันใหมีการดําเนินการตามมาตรการปองกัน ควบคมุ และกําจัดชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒

มาตรการที่ ๑ ปกปองคุมครอง และแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนสูงสุด
 ๑.๑ เรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเขาถึง แบงปน
ผลประโยชน และติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 
เพื่อปกปองคุมครองแหลงและทรัพยากรพันธุกรรม
 ๑.๒ จัดใหมีองคกรกลางระดับประเทศเพ่ือบริหารจัดการการเขาถึง การแบงปน
ผลประโยชน และการติดตามตรวจสอบการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรพันธุกรรม
 ๑.๓ ศึกษาวิเคราะห และเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสาร
นาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม
 ๑.๔ สงเสริมและผลักดันใหเกิดการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๕ สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนที่ไดรับจากการเขาถึง
ทรพัยากรชวีภาพและทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่การอนุรกัษและปกปองคุมครองความหลาก
หลายทางชีวภาพและแหลงพันธุกรรม
มาตรการที่ ๒ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๒.๑ พฒันาและสงเสรมิใหมีการดาํเนนิการตามวธิกีารปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติและบรโิภค
อยางยั่งยืนเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
 ๒.๒ สงเสริมการพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของทองถิ่น โดยคํานึง
ถึงความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 ๒.๓ สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนที่ไดรับจากบริการ
ทางนิเวศเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
คงไวซึ่งบริการจากระบบนิเวศ
 ๒.๔ สนับสนุนใหมีศูนยรวบรวมองคความรูใหเปนแหลงเรียนรูและจัดแสดงการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด 
และระดับทองถิ่น
มาตรการที่ ๓  สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
 ๓.๑ สงเสรมิและสนบัสนุนการศกึษาวจิยัทรัพยากรชวีภาพ ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
เชงิเศรษฐกิจ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรชวีภาพทีม่อียู โดยอาศัยองคความ
รูจากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 ๓.๒ สงเสริมการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับการวิจัยที่มี
วตัถุประสงคในการอนรุกัษและพฒันาการใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
 ๓.๓ เสริมสรางสมรรถนะในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี การผลิต และ
การตลาด ในการใชประโยชนและการสรางผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการพฒันาบมเพาะวสิาหกจิชมุชน ธรุกจิขนาดกลาง และขนาด
ยอมใหเขมแข็งในการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน 
 ๓.๔ พฒันาสมรรถนะในการแขงขนัของประเทศโดยการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว การสรางนวัตกรรม และการสรางมูลคา
เพิ่มทางเศรษฐกิจ
 ๓.๕ สงเสริมและสนับสนนุการประยุกตใชเทคโนโลยีชวีภาพในอุตสาหกรรมตางๆ โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถงึการนํานวตักรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ
 ๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเครือขายผูประกอบการธุรกิจชีวภาพใหเกิดความรวมมือ 
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนหุนสวนทางธุรกิจ และสรางโอกาสในการ
แลกเปล่ียนขอมูลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ รวมถึงการ
แบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น

มาตรการท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการองคความ
รูดานความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๑.๑ จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน 
ในการสงเสริม เผยแพร และพัฒนาองคความรูและบุคลากร
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยและ
อนุกรมวิธานที่มุงเนนการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๑.๒ สงเสรมิและพฒันาสมรรถนะบุคลากรและนกัวจิยั
ดานความหลากหลายทางชวีภาพใหทดัเทยีมกบันานาชาติ
 ๑.๓ สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑและธนาคารเช้ือพันธุ พืช สัตว และจุลินทรีย
ใหเปนมาตรฐานสากล
 ๑.๔ เสริมสรางสมรรถนะสถาบันการศึกษา องคกร
พัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่น และเครือขาย ในการศึกษา 
สํารวจ และจัดเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
 ๑ .๕  ส ง เสริมการวิจัยและพัฒนาองค ความรู 
เพื่อเปนฐานในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๑.๖ สงเสริมและรักษาภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของ
กับการอนุรักษ และใช ประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด 
และพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
 ๑.๗ สนับสนุนใหมีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใช
องคความรูและมลูคาทางเศรษฐศาสตรของความหลากหลาย
ทางชวีภาพในการกาํหนดทศิทาง นโยบาย มาตรการ และ
แผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่น รวมถึง
ในภาคสวนที่มีความเก่ียวของ 
 ๑.๘ สงเสริมการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยี 
รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีพื้นบาน ในการอนุรักษ 
ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
มาตรการท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
 ๒.๑ ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
คุ มครอง และชนิดพันธุ ที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 
ของประเทศ (Thailand’s Red Data)  เพื่อใชเปนขอมูล
พืน้ฐานในการกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนนิการ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
 ๒.๒ จดัทําคลังขอมลู (web portal) ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และทะเบียนรายการทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของตามมาตรฐานสากล
ที่สามารถใชในการอางอิงและแสดงถึงแหลงที่มาได 
เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ
 ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนขอมูล (Clearing House Mechanism) และองค
ความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ัง ฐานขอมูล
สถานภาพ ขอบเขต แนวกันชน และแผนท่ีพื้นท่ีชุมนํ้าท่ีเปน
ปจจุบันและสามารถเขาถึงไดในทุกระดับ และทุกภาคสวน
ทีเ่กีย่วของ รวมถงึระบบขอมูลสนับสนนุการตัดสนิใจในเชิงนโยบาย

เปาหมายและแผนปฏิบัติการระดับชาติรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนบูรณาการฯ

พฒันาองคความรูและระบบฐานขอมลูดานความหลาก
หลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล

ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมพูนและแบงปนผลประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยปกปองคุมครองความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม

บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนที่ไดรับ
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
ทางนิเวศ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณี
ทีเ่กีย่วของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมีสวนรวม 
การจัดการความรู และการเสริมสรางสมรรถนะ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

กลไกการขับเคลื่อน/
ติดตามประเมินผล

๒๓-๒๔แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสรางความตระหนักของสังคมเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕

 ๒.๒)   สนับสนุนใหภาคสวนท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพื้นท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญ

ระดบันานาชาต ิและระดับชาต ิพรอมทัง้ผลกัดนัใหหนวยงานท่ีเกีย่วของนาํแผนไปผสานสอดแทรกเขาสูนโยบาย

และแผนในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน

 ๒.๓) จัดทําและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่

ชุมนํ้าในเขตเมืองและยานชานเมือง และผสานสอดแทรกเขาสูนโยบายและแผนของจังหวัด และทองถิ่น

 มาตรการที่ ๓ ลดภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพและถ่ินที่อยูอาศัย 

 ๓.๑) จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า และการปาไม อยางยั่งยืนและรับผิดชอบตอ

สิง่แวดลอมเพ่ือเปนหลักประกันในการอนุรกัษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผนวกประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 

 ๓.๒) ควบคมุและปองกนัทรพัยากรทางทะเลและชายฝง พืน้ทีชุ่มนํา้ และระบบนเิวศเปราะบางอืน่ 

ที่อาจไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

 ๓.๓) ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้ง ปองกัน

ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๓.๔) ผลักดันใหประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยูในหลักเกณฑการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเพื่อคุมครองพ้ืนที่ชุมนํ้า พื้นที่สําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนาและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

 ๓.๕) ผลกัดนัใหมกีารดาํเนนิการตามมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เร่ือง ทะเบยีน

รายนามพ้ืนทีชุ่มนํา้ท่ีมคีวามสําคญัระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรกัษพืน้ที่

ชุมนํ้า

 ๓.๖) วางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลักดันให

มีการดําเนินการตาม (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

พ.ศ. ....

 ๓.๗) ผลกัดนัใหมกีารดําเนนิการตามมาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนดิพันธุตางถิน่ท่ีรกุราน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
 ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุมครองสทิธปิระโยชนของประเทศและบรหิารจัดการเพือ่เพิม่พูนและแบง

ปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
 มาตรการที ่๑ ปกปองคุมครองและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรพัยากรชวีภาพ และทรพัยากร

พันธุกรรม เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนสูงสุด

 ๑.๑) เรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเขาถึง แบงปนผลประโยชน 
และตดิตามตรวจสอบการใชทรพัยากรชวีภาพและทรพัยากรพนัธกุรรม เพือ่ปกปองคุมครองแหลงและทรพัยากร

พันธุกรรม 

 ๑.๒) จดัใหมอีงคกรกลางระดบัประเทศเพือ่บรหิารจดัการการเขาถงึ การแบงปนผลประโยชน และ

การติดตามตรวจสอบการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม



๒๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๑.๓) ศึกษาวิเคราะห และเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสารนาโงยาวาดวย

การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม

และเทาเทียม

 ๑.๔) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 

ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑.๕) สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนทีไ่ดรบัจากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ

และทรพัยากรพนัธกุรรมเพือ่การอนรุกัษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางชวีภาพและแหลงพนัธกุรรม

 มาตรการที่ ๒ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

 ๒.๑) พฒันาและสงเสรมิใหมกีารดาํเนนิการตามวธิกีารปฏบิตัทิีด่ใีนการผลติและบรโิภคอยางยัง่ยนื

เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และความเขมแข็งของชุมชน

 ๒.๒) สงเสริมการพัฒนาทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง

ความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๒.๓) สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนที่ไดรับจากบริการทางนิเวศ

เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและคงไวซึ่งบริการจากระบบนิเวศ

 ๒.๔) สนบัสนนุใหมศีนูยรวบรวมองคความรูใหเปนแหลงเรยีนรูและจัดแสดงการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และระดับทองถิ่น

 มาตรการท่ี ๓  สงเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาและเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ

 ๓.๑) สงเสรมิและสนับสนุนการศกึษาวจิยัทรพัยากรชวีภาพ ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเชิงเศรษฐกจิ 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู โดยอาศัยองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสาน

กับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 ๓.๒) สงเสรมิการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสาํหรับการวจิยัทีม่วีตัถปุระสงคในการ

อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๓.๓) เสริมสรางสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี การผลิต และการตลาด 

ในการใชประโยชนและการสรางผลติภณัฑจากความหลากหลายทางชวีภาพอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการพฒันา

บมเพาะวสิาหกจิชมุชน ธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอมใหเขมแขง็ในการผลติสินคาและบรกิารใหไดมาตรฐาน 
 ๓.๔) พฒันาสมรรถนะในการแขงขนัของประเทศโดยการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

เปนฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว การสรางนวัตกรรม และการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 ๓.๕) สงเสริมและสนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํานวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ

 ๓.๖) สนับสนุนการพัฒนาเครือขายผูประกอบการธุรกิจชีวภาพใหเกิดความรวมมือ แสดงความรับ

ผิดชอบตอสังคม ความเปนหุนสวนทางธุรกิจ และสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

การผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ รวมถึงการแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึน



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๗

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน

มาตรฐานสากล

 มาตรการที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการจัดการองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๑.๑) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนศูนยกลางของภูมิภาค

อาเซียน ในการสงเสริม เผยแพร และพัฒนาองคความรูและบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมถึงงานวิจัยและอนุกรมวิธานที่มุงเนนการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

 ๑.๒) สงเสรมิและพฒันาสมรรถนะบคุลากรและนกัวจิยัดานความหลากหลายทางชวีภาพใหทดัเทยีม

กับนานาชาติ

 ๑.๓) สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดต้ังพิพิธภัณฑและธนาคารเช้ือพันธุพืช สัตว และ

จุลินทรียใหเปนมาตรฐานสากล

 ๑.๔) เสริมสรางสมรรถนะสถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และเครือขาย 

ในการศึกษา สํารวจ และจัดเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ

 ๑.๕) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเปนฐานในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๑.๖) สงเสริมและรักษาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด และพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง

 ๑.๗) สนับสนุนใหมีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใชองคความรูและมูลคาทางเศรษฐศาสตร

ของความหลากหลายทางชีวภาพในการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาท้ังในระดับชาติ 

จังหวัด และทองถิ่น รวมถึงในภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ 

 ๑.๘) สงเสรมิการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยี รวมถงึเทคโนโลยีขัน้สงูและเทคโนโลยีพืน้บาน 

ในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

 มาตรการที่ ๒ พฒันาและปรับปรุงระบบฐานขอมลูความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐาน

สากล

 ๒.๑) ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นท่ีคุมครอง และชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุของประเทศ (Thailand’s Red Data)  
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศ
 ๒.๒) จัดทําคลังขอมูล (web portal) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และทะเบียนรายการ

ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของตามมาตรฐานสากลที่สามารถใชในการอางอิงและ

แสดงถึงแหลงที่มาได เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ
 ๒.๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูล (Clearing House 

Mechanism) และองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ัง ฐานขอมูลสถานภาพ ขอบเขต 

แนวกันชน และแผนท่ีพื้นท่ีชุมนํ้าที่เปนปจจุบันและสามารถเขาถึงไดในทุกระดับ และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย



๒๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนภูมิที่ ๒ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม 
  ประเมินผลแผนแม่บทบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผน

กอช. ทําหนาที่ กําหนดแนวทางการติดตามความ
กาวหนาการบริหารจดัการแผนสูการปฏบิตั ิพฒันา
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการแปลงแผน ดําเนินการ
ติดตามประเมินผลในภาพรวม และรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกป

หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของภายใตแผน 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในภาคสวนที่
เกีย่วของ ปญหา อปุสรรค ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ตอ กอช. เพื่อใชประกอบการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติการจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพ

การสรางความรูความเขาใจ

การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผน

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
• ทบทวนและวิเคราะหบทบาทและความเช่ือมโยง
• กําหนดเปาหมายการดําเนินการระดับชาติและระดับทองถิ่น
• หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของรวมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
• นําเสนอแผนปฏิบัติการและเปาหมายการดําเนินการ ให กอช. และ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนสนับสนุนการปฏิบัติ
• พัฒนาบุคลากร
• พัฒนากระบวนการทํางาน
• พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของและการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การเพิม่ประสทิธภิาพกลไกการขบัเคล่ือน โดยเชือ่มโยงการทาํงานในทกุระดับและภาคสวน 
และผลักดันการจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหนวยงาน

แนวทางการขบัเคลือ่นและประสานการปฏบิตัิ

กลไกการขับเคลื่อน

การติดตามประเมินผล

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
เปนหนวยงานหลัก

คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน           
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.)

คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต 
กอช. 

คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับหนวยงาน

หนวยงานและภาคสวนที่มีการดําเนินการ
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๙

แผนภูมิที่ ๓ กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตักิาร
           จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.)
(รมว.ทส. เปนประธาน)

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานภายใต กอช.

     เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ 
     และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 
การไดรับผลประโยชนตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการถายทอดเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

(ปกท.ทส. เปนประธาน)

คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

(ปกท.ทส. เปนประธาน)

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีวา
ดวยพ้ืนท่ีคุมครอง

(ปกท.ทส. เปนประธาน)

คณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ (เลขาธิการ สผ. เปนประธาน) 

ดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และขอมติของสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ และดําเนินการจัดทํานโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน รวมทั้งเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
การประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และ
เทคโนโลยี และการประชุมอื่นภายใตอนุสัญญาฯ

จดัเก็บขอมลูชนิดพันธุตางถ่ินในประเทศไทยและ
ศึกษาปรับปรุงขอมูลเพื่อใชในการวางแผน

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานอนุกรมวิธาน 
พิจารณาแนวทางจัดตั้ ง ศูนย อนุกรมวิธาน
แหงชาติ พัฒนาเครือขายการประสานงาน
ระหวางสถาบัน

ประสานความรวมมือในการดําเนินงานตาม
แนวทางการดําเนินงาน  ดานการติดตอส่ือสาร 
การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน

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

กําหนดทิศทาง มาตรการ และแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงงานวิจัยในการประยุกต
ใช  เค ร่ืองมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึง
การบรูณาการเขาสูนโยบาย มาตรการ แผน และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

จัดทํากลไก ข อมูล และผลักดันการเสริม
สรางสมรรถนะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

วเิคราะหชองวางของพ้ืนทีคุ่มครอง และจัดลาํดบั
ความสําคัญของพื้นที่ที่ตองการการจัดการและ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการและกิจกรรม
ที่เก่ียวของกับการอนุวัตตามพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพให กอช. พิจารณา รวมท้ังพิจารณาจัดทํา 
ปรับปรุงและทบทวน หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามพิธีสารฯ เพื่อเปนมาตรฐาน
เดียวกันของประเทศ และตามความเหมาะสมและการยอมรับ
ในระดับสากล

สนับสนุนการประสานการดําเนินงานระหวางโปรแกรมงานวา
ดวยพืน้ทีคุ่มครองกับโปรแกรมงานฉบับอืน่ๆ ภายใตอนสุญัญาวา
ดวยความหลากหลายทางชวีภาพ และโปรแกรมหรอืโครงการของ
อนุสัญญาฉบับอื่นๆ ที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคธรุกิจในการดาํเนินงานดานการอนรุกัษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมท้ังการจัดทําแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนที่ภาคธุรกิจควรถือปฏิบัติ

คณะทํางาน
ชนิดพันธุตางถิ่น

คณะทํางาน
อนุกรมวิธานประเทศไทย

คณะทํางานเสริมสราง
ความรูความเขาใจและ
ความตระหนักดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

คณะทํางาน
การเขาถึงและ

การแบงปนผลประโยชน

คณะทํางาน
เศรษฐศาสตรของระบบ
นิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ

คณะทํางานจัดทํากลไก
การประสานและ
แลกเปลี่ยนขอมูล

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะทํางานวิชาการ
พื้นที่คุมครอง



๓๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแผนหลักระดับชาติดานความ

หลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนนิการ ๗ ป ตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

เพือ่ใหมกีารดาํเนนิการควบคูกนักับทศวรรษแหงความหลากหลายทางชวีภาพของสหประชาชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๖๓) และสอดคลองกบัเปาหมายไอจ ิซึง่มุงหมายทีจ่ะแกไขมลูเหตรุากฐานของการสญูเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวัง เพิ่มพูนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ

จากระบบนิเวศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนครอบคลุมระยะเวลาไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 การขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบตัใิหเปนรปูธรรมในระดับตางๆ จึงจาํเปนตองมีกลไกขับเคล่ือนท่ีชดัเจน 

ทัง้ในเรือ่งของหนวยงานรับผดิชอบ การกาํหนดเปาหมายในแตละชวงเวลา การกาํหนดแนวทางการขับเคลือ่น 

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตางๆ และการกําหนดแนวทางในการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล รวมทั้งหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของท่ีจะรวมกันผลักดันและบูรณาการการดําเนินการ
ตามแผนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว (แผนภูมิที่ ๒ และ ๓) ดังนี้

 ๙.๑  กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
 ๙.๑.๑ กลไกการขับเคลื่อน

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผน ซึ่งประกอบดวยกลไกทั้งใน

ระดับชาติ จังหวัดและทองถิ่น ดังนี้

 ๑) คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ รวมถึง การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการบูรณาการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรภายใตแผน ใหบรรลุเปาหมาย

 ๒) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต กอช. อาทิ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาพหุภาคีวาดวยพื้นท่ีคุมครอง และคณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ มีบทบาทในการบูรณาการเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรในประเด็นท่ีเกี่ยวของ โดยเช่ือมโยงและผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานและ

ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและทองถิ่น รวมถึงหนวยงานวิจัย 

และสถาบันการศึกษา

๙. การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๑

 ๓) คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหนวยงาน ที่จัดตั้งขึ้นแลว หรือจะจัดตั้ง

ขึ้นในอนาคต ตามมติ กอช. ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ

ใหทกุหนวยงานทีม่กีารดาํเนนิงานเกีย่วกับความหลากหลายทางชวีภาพ จดัต้ังคณะกรรมการความหลากหลาย

ทางชีวภาพในหนวยงาน มีบทบาทในการประสานงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการรายปที่สอดคลองกับแผน 

รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนในระดับหนวยงาน

 ๔) หนวยงานและภาคสวนทีม่กีารดาํเนนิการเกีย่วกับความหลากหลายทางชวีภาพ   ทัง้ในระดบัชาติ 

จังหวัด และทองถิ่น ประสานความรวมมือและเชื่อมโยงเครือขายเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ หนวยงานหลักรวมขับเคล่ือนและดําเนินงานตามแผน ประกอบดวย 

หนวยงานจาก ๔ กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทยฯลฯ รวมท้ัง 

สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีหนวยงาน

สนบัสนนุและผูมสีวนไดสวนเสยีจากภาคสวนตางๆ ทีม่กีารดาํเนนิงานเกีย่วของกบัการบรหิารจดัการ การศกึษา 

และการวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการดําเนินงานในระดับตางๆ ทั้งระดับสากล 

ระดบัชาติ จงัหวัด และทองถ่ิน ซึง่ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

และชุมชนทองถิ่น 

 ๙.๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติ

 การขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปสูการปฏิบัติ จะตองคํานึง

ถึงความสอดคลองและความเชื่อมโยงกันระหวางมาตรการภายใตยุทธศาสตรแตละดาน โดยมีขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีสําคัญ ดังนี้

 ๑) การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนแมบทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการ 

ตามยุทธศาสตรทั้งสี่ดาน โดยจัดทําการสื่อสารประชาสัมพันธอยางเหมาะสม สรางความรูเขาใจใหแกผูบริหาร

และผูมสีวนไดสวนเสยีในทกุระดบั ใหยอมรบั ตระหนกัถงึความสาํคญั และรวมมอืในการแปลงแผนไปสูปฏบิตัิ

อยางจริงจัง 

 ๒) การสร างสภาพแวดลอมใหเอื้อต อการขับเคล่ือนแผน โดยบูรณาการและสงเสริม

ความรวมมอืทาํงานเปนเครอืขายของหนวยงานและภาคสวนทีเ่กีย่วของ นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช พฒันา
ระบบฐานขอมูลท่ีสาธารณชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 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



๓๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ๓.๑) การทบทวนและวิเคราะหบทบาทและความเช่ือมโยงของภาคสวนที่ เกี่ยวของ 

(ภาคผนวก ข) โดยตรวจสอบความเช่ือมโยงระหวางแนวทางและมาตรการท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร

ตางๆ ของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับยุทธศาสตรหรือนโยบายระดับชาติ

อื่นๆ และภารกิจและบทบาทของหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงนโยบายและพันธกรณีระดับโลก

ที่เก่ียวของ (ภาคผนวก ค)เพื่อนําไปสู การกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการระดมทรัพยากร 

และแนวทางการรวมดาํเนนิงานของภาคสวนตางๆ อยางมปีระสทิธภิาพ โดยคาํนงึถงึศกัยภาพและความตองการ

ของผูมีสวนเก่ียวของ 

 ๓.๒) การกําหนดเปาหมายการดําเนินการระดับชาติและระดับทองถ่ิน ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเปาหมาย

การดําเนินการดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก อาทิ เปาหมายไอจิ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกรอบ

อนุสัญญาวาด วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินการ และตัวชี้วัด 

ในประเด็นหลกัท่ีมคีวามสําคญั จดัลาํดบัความสําคญัของการดําเนินการในแตละชวงเวลา พรอมทัง้ระบุหนวยงาน 

องคกร หรือภาคสวนท่ีรับผิดชอบขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายนั้น

 ๓.๓) หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานสนับสนุน ใหสอดคลองกับภารกิจและบทบาทของภาคสวน

ที่เกี่ยวของ ระยะเวลา และเปาหมายการดําเนินการระดับชาติ ที่ไดจากการดําเนินงานในขอ ๓.๑) และ ๓.๒) 

ใหครอบคลุมการดําเนินการในทุกระดับและทุกภาคสวน (ภาคผนวก ง)

 ๓.๔) การนําเสนอแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเปาหมาย

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 รวมท้ัง

สรางระบบธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน เพือ่ใหหนวยงานมีการวางแผนในการพัฒนาหนวยงาน 

ระบบและกระบวนการทํางาน และกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนในปจจุบัน และเตรียมความ
พรอมสําหรับอนาคต โดยเรงรัดปรับปรุงรูปแบบ โครงสรางหนวยงานที่ซํ้าซอนใหเกิดความชัดเจน วิเคราะห

การจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษารูปแบบการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน เพื่อเปดโอกาสให
เอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ รวมทั้งเปนการถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีระหวางกัน



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๓

 ๔.๓) พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพใหเหมาะสม ครอบคลุม

ทุกมิติการบริหารจัดการ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงเรงรัดการ

ออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของตามแนวทางของพันธกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีใหสอดคลองกับ

บริบทในประเทศ อาทิ (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

พ.ศ. .... (ราง) กฎหมายคุมครองสายพันธุ ชนดิพนัธุทีถ่กูคกุคาม ใกลสญูพันธุ และถ่ินท่ีอยูอาศัย (ราง) กฎหมาย

สงเสรมิและอนรุกัษพนัธุสตัวพืน้เมอืง และ (ราง) พระราชบญัญตัสิงเสรมิการบริหารจัดการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝง พ.ศ. .... เปนตน 

 ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ เพื่อประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ และขับเคลือ่นการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรหรอืนโยบายระดับชาติ และในระดับ

และภาคสวนตางๆ อยางเปนรูปธรรม โดยผลักดันใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดบัหนวยงานใหครบถวน ในทกุหนวยงานทีม่กีารดาํเนนิงานเกีย่วของกบัความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสรมิ

การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ภาคเอกชน ประชาสังคมและทองถ่ิน ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผน 

 ๙.๒ การติดตามประเมินผล

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและแผนปฏิบัติการ จะใหความสําคัญกับการติดตาม

ความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นสาระสําคัญ

ของแผนในภาพรวมและตามยุทธศาสตร โดยใชการติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและ

ปรบัปรงุแนวทางการดาํเนนิงานตามแผนใหสอดคลองกบัสถานการณและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั 
โดยกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลในระหวางการดําเนินงานตามแผน เพื่อทบทวนมาตรการและลําดับ

ความสําคัญในการดําเนินงาน

 การติดตามประเมินผล มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

 ๑) คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) 

ทําหนาที่กําหนดแนวทางการติดตามความกาวหนาการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการแปลงแผน โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช รวมท้ังดําเนินการติดตาม

ประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป

 ๒) หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของภายใตแผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในสวน

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหา อุปสรรค ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอ กอช. เพื่อใชประกอบในการวิเคราะห

และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนในระยะตอไป



๓๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 เพื่อใหแผนแมบทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการขับเคล่ือนโดยมีการกําหนด

ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนแมบทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๖๓ และเปาหมายไอจิ ซึ่งเปนเปาหมายดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก จึงไดกําหนดเปาหมาย

การดาํเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกเปน ๓ ชวง ดังนี้ 

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑ .  หน วยงานของรัฐ 

ทั้งส วนกลาง ภูมิภาค 

และทองถิ่น รวมทั้งภาค

สวนตางๆ มคีวามรูความ

เขาใจและตระหนักถึง

คุณคาและความสําคัญ

ของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

๑. ทกุภาคสวน โดยเฉพาะประชาชน

และชุมชนทองถ่ิน มีความรูพื้นฐาน

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 

และมีความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุรักษและ

ใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน

-

- -

๑. เรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพไดรับการผนวกไวใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษาทุกระดับ

๑๐. เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๕

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒. ภาคสวนโดยเฉพาะ

ชุมชนทองถ่ินและเครือ-

ขายท่ีเก่ียวของมีสวนรวม

ในการปกปองคุ มครอง 

อนุรักษ ฟ นฟู และใช

ประโยชนความหลาก-

หลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืนเพิ่มขึ้นอยางมีนัย

สําคัญ

๒. ประเด็นเรื่องความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดรับการผนวกไวใน

น โยบายห รือแผนที่ เ กี่ ย วข  อ ง

ทุกระดับ

๒. มกีารขับเคล่ือนการบริหาร

จัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการมีสวนรวมใน

ทุกระดับ

๓ .  มีแนวทาง ในการ

ลดและขจัดแรงจูงใจที่

มีผลรายตอความหลาก

หลายทางชีวภาพ และ

สงเสริมแรงจูงใจทางบวก

ที่สนับสนุนการอนุรักษ

และใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพ

อยางยั่งยืนในภาคสวนท่ี

เกี่ยวของ

๓. มกีลไกทางการเงินในการขับเคลือ่น

การปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู 

และใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

-

-

๔. กฎระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการแกไข

-



๓๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
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๔. ลดอัตราการสูญเสีย

แหล  งที่ อยู  อาศัยตาม

ธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นท่ี

ปาไม และระบบนิเวศ

ชายฝง

๕ .  อัตราการสูญเสียแหลงที่อยู 

อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นที่

ปาไม และระบบนิเวศชายฝง ลดลง 

รอยละ ๕๐ 
-

๕. การบรหิารจดัการพืน้ที่

คุมครองและระบบนเิวศมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเพ่ือ

ดํารงไวซึ่งความสามารถ

ในการใหบรกิารทางนิเวศ
-

๓. มีการเชื่อมโยงเครือขาย

พื้นที่คุ มครอง และตัวแทน

ทางนิเวศ และมีมาตรการ

การจัดการในพ้ืนที่วิกฤติและ

มีความสําคัญทางความหลาก

หลายทางชีวภาพและบริการ

จากระบบนิเวศ

๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม

และชนิดพันธุเฉพาะถิ่นมี

สถานภาพการอนรุกัษและ

การจดัการทีด่ขีึน้ 

๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและชนิด

พันธุ  เฉพาะถ่ินมีสถานภาพการ

อนุรกัษและการจัดการทีด่ขีึน้ และมี

มาตรการในการอนุรกัษและคุมครอง

ถิ่นที่อยูอาศัยของชนิดพันธุดังกลาว

-

- -

๔. มีกลไกและมาตรการดาน

การบริหารจัดการ นโยบาย 

หรือกฎหมายในการอนุรักษ

และปกปองคุ มครองความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

ของประเทศ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๗

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
กา

รล
ดภั

ยค
กุค

าม
แล

ะใช
ปร

ะโย
ชน

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ทา
งชี

วภ
าพ

อย
างยั่

งยื
น ๗ . ลดการคุกคามจาก

กิจกรรมของมนุษยต อ

ชนิดพันธุ และถิ่นที่อยู 

อาศัยตามธรรมชาติ โดย

เฉพาะแนวปะการังและ

ระบบนิเวศเปราะบางที่

ไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

๗. ควบคุมมลพิษใหอยูในระดับที่ไม

เสียหายตอบทบาทหนาที่ของระบบ

นิเวศ และตอความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

-

๘ .  มีแนวทาง ในการ

ผนวกเรื่องความหลาก

หลายทางชีวภาพไว ใน

มาตรฐานและหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวของ

๘. มกีารประยกุตใชเครือ่งมอื/กลไก/

แนวทางในการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 

ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
-

กา
รจั

ดก
าร

พื้น
ที่ช

ุมน
ํ้า ๙. ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

เพิ่มขึ้นในทุกระดับ
-

๕. ลดการสูญเสียระบบนิเวศ

พืน้ทีชุ่มนํา้ลงอยางมนียัสาํคญั

เพื่อให มีการใช ประโยชน 
บริการจากระบบนิเวศ และ

เกือ้กลูตอการปรบัตวัจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กา
รจ

ัดก
าร

ชน
ิดพ

ันธ
ุตา

งถ
ิ่น ๑๐. มีการจําแนกระบุ

และจัดทําทะเบียนของ

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ในระบบนิเวศวิทยาตางๆ 

และเส นทางการแพร 
ระบาดท่ีสําคัญ

๙. มีมาตรการจัดการชนิดพันธุตาง

ถิ่นที่รุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง

และเสนทางการแพรระบาดท่ีสาํคญั 

-



๓๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
กา

รจ
ัดก

าร
คว

าม
ปล

อด
ภัย

ทา
งช

ีวภ
าพ

๑๑ .  มี ก า รบั ง คั บ ใช 

กฎหมายและขอบังคับที่

เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล

มิใหเกิดผลกระทบทาง

ลบตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากการใช 

เทคโนโลยีชีวภาพสมัย

ใหม

-

๖. มีกฎระเบียบตามแนวทาง

ระมัดระวังลวงหนา ในการ

กาํกบัดูแลดานความปลอดภัย

ทางชีวภาพ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของไดนําไปประยุกตใช

ในการปรบัปรงุและพฒันากฎ

ระเบียบ กลไกเพื่อใชในการ

กํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมที่เคลื่อนยายขาม

พรมแดน  โดยสอดคล อง

ต ามพันธกรณีของพิธีสาร

คารตาเฮนาฯ

กา
รป

กป
อง

คุม
คร

อง
ทร

ัพย
าก

รพั
นธ

ุกร
รม

๑๒. มีกลไกและบังคับ

ใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กั บ ก า ร เ ข  า ถึ ง แ ล ะ

แบ  งป นผลประโยชน 

ในหน วยงานหลักของ

ประ เทศที่ มี หน  าที่ ใ น

การกํากับดูแลการเขาถึง

และแบงปนผลประโยชน

จากทรัพยากรพันธุกรรม 

เพื่อรองรับพันธกรณีของ

พิธีสารนาโงยาฯ

๑๐. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อบริหาร

จัดการการเข  า ถึง  แบ  งป นผล

ประโยชน และติดตามตรวจสอบการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรพันธกุรรม

๗. ประชาคมวิจัย และชุมชน

ท องถิ่ นมีการจัดทํ ากลไก

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการเขาถึงและแบงปนผล

ประโยชน จากทรัพยากร

พันธุกรรม

๑๓ .  พัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับการเขาถึงและ

แบงปนผลประโยชนให
ครอบคลุ มทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิป ญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ

- -



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๙

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
กา

รว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

ิจช
ีวภ

าพ

๑๔. เพิม่สมรรถนะในการ

แขงขันของประเทศ บน

พื้นฐานของความหลาก

หลายทางชีวภาพ

-

๘ .  มีมาตรการและกลไก

ก า ร นํ า ผลตอบแทนทา ง

เศรษฐกิจท่ีไดจากผลิตภัณฑ

ชีวภาพกลับคืนสูแหลงกําเนิด

ชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการ

อนรุกัษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน

กา
รจ

ัดก
าร

อง
คค

วา
มร

ูแล
ะฐ

าน
ขอ

มูล

๑๕ . มีการจัดการองค

ความรูทางวิทยาศาสตร 

เ พ่ื อ นํ า ม า ใช  ใ น ก า ร

กําหนดนโยบายและแผน

ดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

๑๑. มีกลไกการนําองคความรูทาง

วิทยาศาสตรมาใชในการกําหนด

นโยบายและแผนดานความหลาก

หลายทางชีวภาพ 

๙. มีฐานขอมูลเฉพาะเรื่องใน

ประเด็นดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีมีลําดับความ

สําคัญสูง

๑๖ .  มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร

บูรณาการและเชื่อมโยง

ฐานข อ มูลด  านความ

หลากหลายทางชีวภาพ

ที่มีอยู ใหสามารถนํามา

ใช ประโยชนได อย างมี

ประสิทธิภาพ

-

๑๐ .  เชื่ อมโยงและขยาย

เครือขายกลไกการเผยแพร

ขอมลูขาวสารดานความหลาก

หลายทางชีวภาพครอบคลุม

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๗ . มีองค กรกลางใน
การขับ เคลื่ อนและใช 

ประโยชนฐานขอมูลที่มี

อยูใหเกิดประโยชนในการ

อนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน

-

๑๑. เทศบาลทุกระดับมีการ

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเมืองอยางเปนระบบ



๔๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เรื่อง
เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔
กา

รส
งว

นรั
กษ

าภ
ูมิป

ญญ
าท

อง
ถิ่น

ที่เก
ี่ยว

กับ
คว

าม
หล

าก
หล

าย
ทา

งชี
วภ

าพ

๑๘. มขีอมลูและทะเบยีน

แหงชาติเรื่องภูมิปญญา

ทองถิ่นหรือความรู พื้น

บ  า นที่ ส นั บ สนุ น ก า ร

อนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน

-

๑๒. มฐีานขอมลูเฉพาะในเรือ่ง

ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่สามารถนําไปใช  ในการ

คุมครองสิทธขิองประเทศและ

ชุมชน



ภาคผนวก ก
ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗





สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๓

 ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดดาํเนนิการตามมตคิณะอนกุรรมการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
ที่ใหปรับระยะเวลาการดําเนินงานตาม (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
จากป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ เปนป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ผนวกไวใน (ราง) แผนฯ ดังนี้
 ๑. จดัทําหนังสอืถงึหนวยงานท่ีเกีย่วของ จาํนวน ๔๖ หนวยงาน เพ่ือพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในประเด็นที่สอดคลองและตอเนื่องกับ (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และเปนกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหบรรลุ
ซึ่งเปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๒. รวบรวมและจดัทาํสรปุผลการดาํเนนิงานฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จากหนวยงานทีต่อบแบบสอบถาม
เพือ่ตดิตามผลการดาํเนนิงานฯ จาํนวน ๒๒ หนวยงาน (รอยละ ๔๗.๘๓) ไดแก ๑) กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 
และพันธุพืช ๒) กรมปาไม ๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๔) องคการอุตสาหกรรมปาไม ๕) องคการ
สวนสัตว ๖) กรมปศุสัตว ๗) กรมประมง ๘) กรมพัฒนาท่ีดิน ๙) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
๑๐) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ๑๑) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหงชาต ิ๑๒) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย ๑๓) สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๕) กรมศุลกากร ๑๖) กรมประชาสัมพันธ 
๑๗) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ๑๘) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๑๙) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๒๐) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร) ๒๑) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ ๒๒) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ซึง่ผลการดาํเนนิงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ทีส่อดคลองกบั (ราง) เปาหมายระดบัชาตดิานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ (ราง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ๔ ดาน ดังนี้

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ
/กิจกรรม รอยละ

๑. บูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยการมีสวนรวมในทุกระดับ
๔๗ ๓๐.๙๒

๒. อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ๕๘ ๓๘.๑๖

๓. ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหาร

จัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบงปนผลประโยชนจากความหลาก

หลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

๑๓ ๘.๕๕

๔. พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลาก

หลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
๓๔ ๒๒.๓๗

รวม ๑๕๒ ๑๐๐



๔๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 ยุทธศาสตรที่ ๑ บรูณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ จํานวน ๔๕ โครงการ/กิจกรรม
 ๑.๑ แผนปฏิบัติการเสริมสรางความตระหนักและใหการศึกษาดานความหลากหลายทางชวีภาพ
จํานวน ๓๖ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการที่ ๑.๑.๑ สรางความตระหนัก สงเสริมการศึกษา การเรียนรู และถายทอดองค
ความรูเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก การจัดทําแผนงานการเผยแพรและประชาสัมพันธ
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 
มอบรางวลัใหกบัสถานศกึษา หนวยงานภาครัฐ ภาคธรุกจิ ทีด่าํเนนิงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน
    มาตรการที่ ๑.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู
ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
   ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
 ๑.๒ แผนปฏิบัติการบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จํานวน ๙ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการที่ ๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
และอนวุตักิารตามพันธกรณรีะหวางประเทศท่ีเกีย่วของ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การเสริมสรางสมรรถนะของภาคสวนที่เกี่ยวของในการ
อนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา การสนับสนุนผู แทนไทยเขาร วมการประชุมที่ เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเตรียมความเห็น ทาที ใหผูแทนไทยเขารวมเจรจาตอรองในการประชุมภายใตอนุสัญญาฯ การจัดตั้ง
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทํากรอบสนับสนุนการวิจัย 
    มาตรการท่ี ๑.๒.๒ บรูณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรก
เขาสูนโยบายและแผนระดับชาติ ภาคสวน องคกร จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก ผลักดันเร่ืองการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนเขาสูนโยบายและแผนระดับชาติ พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงองคความรูและวิทยาการ
ดานตางๆ รวมถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตรและสังคม เขาสูการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผน
ดานความหลากหลายทางชวีภาพ เชน การจดัตัง้คณะทํางานเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนตน 
    มาตรการท่ี ๑.๒.๓ เสรมิสรางความเขมแขง็และการมีสวนรวมของภาคธุรกจิและประชาสังคม
ในการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๕

   โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก จัดทําฐานขอมูลภาคธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อภาคธุรกิจที่มีการสนับสนุน หรือดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน พัฒนา
และปรับปรุงฐานขอมูลภาคธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปนตน การแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายพันธมิตรรวมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพยางยั่งยืน เชน สรางความรวมมือและเครือขายอนุรักษและใชประโยชนสัตวพื้นเมืองอยางย่ังยืน
รวมกับภาคเอกชน เปนตน
 ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๕๖ โครงการ/กิจกรรม
 ๒.๑ แผนปฏิบตักิารอนรุกัษและฟนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพ จาํนวน ๒๗ โครงการ/กจิกรรม
    มาตรการที ่๒.๑.๑  เพิม่ประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการบรหิารจดัการพืน้ท่ีคุมครอง
และพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย 
 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพของระบบพ้ืนที่คุ มครอง
ประเภทตางๆ และวิเคราะหผลกระทบใหครอบคลุมทุกมิติในการสรางกระบวนการยอมรับควบคูกับการ
ใหความรู เชน การสํารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน นก แมลง สัตวหนาดิน สัตวนํ้า และ
มวลชีวภาพ เปนตน สํารวจติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย
ในระบบนิเวศตางๆ เชน สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลุมนํ้า 
ปากแมนํ้า แนวปะการัง หญาทะเล และเกาะ เปนตน
    มาตรการท่ี ๒.๑.๒ ลดอตัราการสญูเสยีแหลงทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาตแิละดาํเนนิการฟนฟู
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมใหสามารถดํารงไวซึ่งความสามารถในการใหบริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก เตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การจัดตั้งผูเชี่ยวชาญเพ่ือศึกษาใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการดํารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดหลักเกณฑแนวทางการจัดการและเงื่อนไขการใช
ประโยชนใหเหมาะสมสอดคลองกบัศกัยภาพพืน้ทีโ่ดยบรูณาการและมสีวนรวมของทกุภาคสวน การฟนฟรูะบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรม
    มาตรการท่ี ๒.๑.๓ จัดทํากลไกในการปกปองคุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถ่ินและ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก ศึกษาวิจัยชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม อนุรักษและฟนฟู ชนิดพันธุ
พืชและสัตวนอกถิ่นที่อยูอาศัย เชน อนุรักษสัตวพื้นเมืองนอกถิ่นที่อยูอาศัย จัดต้ังเครือขายคุมครองชนิดพันธุ
พื้นเมืองท่ีถูกคุกคามโดยชุมชนมีสวนรวม ควบคูกับการเผยแพรและประชาสัมพันธใหความรู ประชุมระดม
ความเห็นการปรับปรุงการจัดสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย เปนตน 
    มาตรการท่ี ๒.๑.๔ อนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช
เกษตร ปศสุตัว สตัวนํา้ สตัวเลีย้ง สายพันธุปาและพ้ืนเมือง จลุนิทรีย รวมถึงชนิดพนัธุอืน่ท่ีมคีณุคาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก สงเสริม และสนับสนุน ธนาคารเช้ือพันธุพืช สัตว และ
จลุนิทรีย เชน โครงการวจิยั การเกบ็รกัษาพรรณไมนํา้ วจิยัธนาคารเชือ้พนัธุสตัวนํา้ การสาํรวจรวบรวมและศกึษา
เชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวปา เปนตน



๔๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

    มาตรการที่ ๒.๑.๕ พัฒนาและผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตามเปาหมาย
และแนวทางการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัว ทีส่อดคลองกบัเปาหมายและกลยทุธระดบัโลก
   โครงการ/กจิกรรมท่ีดาํเนนิงาน ไดแก จดัทาํแนวทางและมาตรการท่ีสอดคลองกบัเปาหมายและ
แนวทางอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัว เชน จดัทาํรางเปาหมายและแนวทางการอนรุกัษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ เปนตน
   โครงการกิจกรรมท่ีไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน ไดแก เรื่องการสรางเครือขายและเสริม
สรางสมรรถนะเครอืขายในการดาํเนนิงานตามเปาหมายและแนวทางการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ
ของพืชและสัตว
 ๒.๒ แผนปฏบิตักิารลดภยัคกุคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื จาํนวน 
๑๓ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการท่ี ๒.๒.๑ จดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรม การเพาะเลีย้งสตัวนํา้ และการปาไม อยางยัง่ยนื
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนหลักประกันในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
โดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไวในมาตรฐานส่ิงแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของ
   ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน
    มาตรการที่ ๒.๒.๒ ควบคุมและปองกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา และ
ระบบนิเวศเปราะบางอ่ืน ทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขดีจาํกดั 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง และระบบ
นเิวศเปราะบางอืน่ อยางผสมผสานและการบรูณาการตามโปรแกรมงานของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน การวิเคราะหศักยภาพการรองรับผลกระทบในดานตางๆ จากกิจกรรมมนุษยของระบบนิเวศ
เปราะบาง เพื่อกําหนดมาตรการรักษาและควบคุมดูแลผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 
การตดิตามตรวจสอบผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศเปราะบาง เชน ตดิตามตรวจสอบ
ประเมินสถานการณสูญเสียระบบนิเวศทะเล ชายฝง และเกาะ ติดตามตรวจสอบสถานภาพถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาตินอกพื้นที่คุมครองทางทะเล ชายฝง และเกาะ ที่ถูกคุกคามหรือถูกแบงแยก เปนตน
    มาตรการท่ี ๒.๒.๓ ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับ
ระบบนิเวศ รวมทั้งปองกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
   ไมมผีลการดําเนินงาน เนือ่งจากเปนมาตรการท่ีเพิม่เติมขึน้มาภายหลังการติดตามผลการดําเนินงาน
    มาตรการที่ ๒.๒.๔ สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
   โครงการ/กจิกรรมทีด่าํเนินงาน ไดแก การสนบัสนนุใหมศีนูยรวบรวมองคความรูใหเปนแหลงเรยีนรู
และจัดแสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน งานวิจัย
ชุมชน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และระดับทองถ่ิน เชน โครงการศูนยรวบรวมองคความรูและ
จัดแสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และ สนับสนุนศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนใหมีความพรอมในการเปนแหลงเรียนรู เปนตน
 ๒.๓ แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา จํานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการที่ ๒.๓.๑ บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุมนํ้าเขาสูนโยบาย และแผนในระดับตางๆ
   โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน ไดแก การผลักดันใหมีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เรือ่ง ทะเบยีนรายนามพืน้ทีชุ่มนํา้ทีม่คีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิและระดบัชาติ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๗

ของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า เชน จัดทําขอบเขตพ้ืนที่ชุมนํ้าพรอมแนวกันชน การติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เปนตน
    มาตรการที ่๒.๓.๒ คุมครองระบบนเิวศพืน้ทีชุ่มนํา้ และสงเสรมิการใชประโยชนอยางยัง่ยนื
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก ติดตามตรวจสอบสถานภาพพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหวางประเทศหรือแรมซารไซต เสนอพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติขึ้นทะเบียน
เปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (แรมซารไซต) สํารวจสถานภาพพ้ืนที่ชุมนํ้า เปนตน
 ๒.๔ แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน จํานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการท่ี ๒.๔.๑ จาํแนก ระบ ุและจดัลาํดับความสําคญัของชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุราน และ
เสนทางการแพรระบาด ควบคมุหรอืกาํจดัชนดิพนัธุตางถิน่ทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสูง และดาํเนนิมาตรการจดัการ
เสนทางการแพรระบาดเพื่อปองกันการนําเขาและการต้ังถิ่นฐานที่รุกราน
   โครงการ/กจิกรรมท่ีดาํเนินงาน ไดแก จาํแนก ระบุ และจัดลาํดับความสําคญัของชนิดพนัธุตางถ่ิน
ที่รุกราน เชน ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ดําเนินการ
ควบคุมและกําจัดชนิดพันธุตางถ่ินรุกราน โดยสํารวจและกําหนดแนวทางการกําจัดและควบคุมชนิดพันธุ
ตางถิ่นในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เปนตน
 ๒.๕ แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ จํานวน ๒ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการที่ ๒.๕.๑ ควบคุมดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือขายศูนยเผยแพรขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH)
    มาตรการที่ ๒.๕.๒ สงเสริมความรวมมือในการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
   โครงการ/กจิกรรมทีด่าํเนนิงาน ไดแก จดัตรียมกฎเกณฑและแนวทางในเรือ่งการรบัผดิและชดใช
เมื่อเกิดความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ เชน จัดทําขอเสนอโครงการจัดทําแนวทางระมัดระวัง
ลวงหนาดานความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน
 ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและ
แบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว จํานวน 
๑๓ โครงการ/กิจกรรม
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม จํานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการท่ี ๓.๑.๑ ปกปองคุมครองแหลงและทรัพยากรพันธุกรรมในการเขาถึงและ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเรงรัดใหมีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกลไกในการเขาถึง แบงปนผลประโยชน และติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรพันธุกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก การสงเสริมและผลักดันการบังคับใชกฎระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ และใช ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติว าด วยหลักเกณฑ
และวิธีการเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดทําระเบียบและกลไกเร่ืองการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพระดับ
หนวยงาน ใหเปนไปตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบ กอช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเขาถึง



๔๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

และการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ 
และแนวทางการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหสอดคลองกับพิธีสารนาโงยาฯ เปนตน
 ๑.๒  แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จํานวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการที่ ๓.๒.๑ สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา
   โครงการ/กจิกรรมทีด่าํเนนิงาน ไดแก จดัทํายทุธศาสตรการวจิยัรายประเดน็ดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหทนุอุดหนนุการวจิยัผานกรอบการวิจยัทีมุ่งเปาตอบสนองความตองการในการพฒันาประเทศ เชน 
แผนงานวจิยับรหิารจดัการสิง่แวดลอมและพฒันาคณุคาความหลากหลายทางชวีภาพ ดานการพฒันาเศรษฐกจิ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน
    มาตรการที่ ๓.๒.๒ เสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ
   ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน
    มาตรการที่ ๓.๒.๓ พัฒนาฐานขอมูลและองคความรู
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก การพัฒนาฐานขอมูล เชน คลังขอมูลงานวิจัยไทย 
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เปนตน
 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน
มาตรฐานสากล จํานวน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม
 ๔.๑  แผนปฏิบัติการจัดการองคความรูและฐานขอมูล จํานวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการท่ี ๔.๑.๑ สงเสรมิและพฒันาการจดัการองคความรูดานความหลากหลายทางชวีภาพ
รวมถึงการประยุกตใชและถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน
   โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนักวิจัย และ
นกัอนกุรมวิธานดานความหลากหลายทางชีวภาพ เชน จดัสรรทุนฝกอบรมและดูงานดานอนุกรมวิธาน เปนตน 
จัดสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พืช และสัตวทะเล สงเสริมการศึกษาวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุกรมวิธาน เปนตน
    มาตรการที ่๔.๑.๒ พฒันาและปรบัปรุงระบบฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพใหเปน
มาตรฐานสากล
  โครงการ/กจิกรรมทีด่าํเนนิงาน ไดแก ศกึษา สาํรวจ รวบรวมและปรบัปรงุระบบฐานขอมลูสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืน้ทีคุ่มครอง และชนดิพนัธุทีถ่กูคกุคามและใกลสญูพนัธุของประเทศ (Thailand’s 
Red Data) จดัทาํฐานขอมลูดานความหลากหลายทางชวีภาพของหนวยงาน  และปรบัปรงุและพฒันาระบบและ
กลไกเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Clearing House Mechanism) และองคความรูดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน จดัตัง้กลไกการเผยแพรขอมลูขาวสารการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน (ABS-CH) ของหนวยงาน 
ธํารงรักษาเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารใหมีความยั่งยืน เปนตน
 ๑.๒  แผนปฏบิตักิารสงวนรกัษาภมูปิญญาทองถิน่ทีเ่ก่ียวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ จาํนวน 
๓ โครงการ/กิจกรรม
    มาตรการท่ี ๔.๒.๑ สงเสริมและรักษาภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนใหมีการประยุกตใช ถายทอด และพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่อง
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 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
ความรูพืน้บานท่ีชมุชนใชในการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ เชน ชมุชนเขม
แข็งปาชายเลนยั่งยืน สํารวจจัดทํา Inventory ระบบนิเวศที่คลายคลึงกับซาโตยามา (Satoyama) และศึกษา
วิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวของ เปนตน
 ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหบรรลุซึ่งเปาหมายระดับชาติดานความหลาก
หลายทางชีวภาพ จํานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ไดแก  
 

เปาหมายระดับชาติ โครงการ/กจิกรรมการดําเนนิงาน หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 
(ลานบาท)

๑.หนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถ่ิน รวมท้ังภาค
สวนตางๆ มคีวามรูความเขาใจและ
ตระหนกัถงึคณุคาและความสาํคญั
ของความหลากหลายทางชีวภาพ

๑) จัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาดานความหลาก
หลายทางชีวภาพ

องคการพพิิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

๕.๐๐

๒) คาราวานวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

๓๐.๐๐

๒ .  ชนิดพันธุ ที่ถูกคุกคามและ
ชนดิพันธุเฉพาะถิน่มสีถานภาพการ
อนรุกัษและการจัดการทีด่ขีึน้

๑ )  การตรวจสอบชนิดพันธุ 
ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุเฉพาะ
ถิ่น กลุมสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก-
สัตวเลื้อยคลาน และกลุมนก  

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

-

๒) โครงการวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวยงามประจํา
ถิ่นภาคใตของไทยเพื่อการจัดการ
เชิงอนุรักษ

กรมประมง ๐.๙๓



ภาคผนวก ข
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ





สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๓

บทบาทของหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดทํานโยบายและแผน มาตรการ 
และกฎระเบียบ กํากับดูแลกฎ
ระเบียบ และดําเนินการใหเกิด
การอนรุกัษ ปกปองคุมครอง ฟนฟู 
และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ภาครัฐภาคเอกชน

ประชาคม
วิจัย/สถาบัน
การศึกษา

องคกร
พัฒนา
เอกชน

ชุมชน
ทองถิ่น

ภาครัฐภาคเอกชน

ประชาคม
วิจัย/สถาบัน
การศึกษา

องคกร
พัฒนา
เอกชน

ชุมชน
ทองถิ่น

ประสานงานกับองคกรทั้งภาค
รัฐและเอกชนรวมมือกับบุคคล 
องคกร หนวยงาน หรือกลุมตางๆ 
ในการสงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื

สงเสรมิและสนบัสนนุการอนรุกัษ
และใช ประโยชน ความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
สรางความตระหนัก ใหความรู

ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาโดยบูรณาการ 
การจดัทาํหลกัสตูรการเรยีนการสอน จดั
ทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา

มีสวนรวมปกปอง คุมครอง อนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในทองถิ่นของตน

สวนกลาง

สวนทองถ่ิน
สํานักงานภาค/เขต (สสภ. ปศุสัตว)

จัดทําและกํากับดูแลนโยบายและแผน
ในระดับภาค/เขต

จังหวัด/อบจ.
จัดทํา กํากับดูแล และดําเนินการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด

อบต.
จัดทํา กํากับดูแล และดําเนินการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับตําบล



๕๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงานภาครัฐสวนกลาง

หนวยงานหลัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

กระทรวง
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
กระทรวง

สาธารณสุข

หนวยประสานงานกลาง
อนุสัญญาฯ จัดทํานโยบาย
และแผนชาติดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จัดทํานโยบายและ
แผนการสงเสริมรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ดานการควบคุมมลพิษ

การศึกษาคนควาวิจัย
และรวบรวมขอมูล

ทางดานพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย

การอนุรักษและขยายพันธุ 
สงเสริม บํารุง และ
ผสมพันธุสัตวปาไว
เพื่อมิใหสูญพันธุไป

ศึกษาวิเคราะหขอมูล
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ

ศึกษา วิจัยและพัฒนา
ดานการประมง

ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช 
ใหไดพืชพันธุดี

พัฒนาแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คุมครอง อนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

กรมควบคุมมลพิษ

องคการสวนพฤกษศาสตร

องคการสวนสัตว

สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องคการมหาชน)

กรมประมง

กรมวิชาการเกษตร

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

ดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร กฎหมาย

วาดวยยา กฎหมายวาดวย
เครื่องสําอาง เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

ศึกษา วิจัย พัฒนา
องคความรูและเทคโนโลยี

ดานวิทยาศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

วิจัย พัฒนา นวัตกรรม
ดานอาหาร ผลิตภัณฑ
สุขภาพ เครื่องมือแพทย 
พลังงานทดแทน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม 
สูการนําไปใชประโยชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

ถายทอดเทคโนโลยี 
สรางเสริมการวิจัย พัฒนา 
ออกแบบ และวิศวกรรม  
สูการนําไปใชประโยชน

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

วิจัยและพัฒนา
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ของประเทศ

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ดูแลและควบคุม
การเลี้ยงสัตว ทั้งดาน
สุขภาพ การบําบัดโรค 

การบํารุงพันธุ

กรมปศุสัตว

การอนุรักษพันธุกรรมและ
คุมครองพันธุขาว

กรมการขาว

ศึกษาวิจัย พัฒนางาน
ดานการสงเสริมการเกษตร

และการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตผล สินคาและ

บริการทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ

กรมสงเสริมการเกษตร

สงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยการเกษตร

สํานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร

อนุรักษ สงเสริมและฟนฟู
ทรัพยากรปาไม สัตวปา 

และพันธุพืชในเขตพื้นที่ปา 
เพ่ือการอนุรักษ

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

อนุรักษ สงวน คุมครอง 
ฟนฟู ดูแลรักษา 

สงเสริมทํานุบํารุงปา และ
การดําเนินการเก่ียวกับ

การปาไม

กรมปาไม

สงเสริมเผยแพร
และประชาสัมพันธ
ดานส่ิงแวดลอม

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

ิ

อนุรักษ ฟนฟู บริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๕

หนวยงานสนับสนุน

กระทรวง
การตางประเทศ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

กระทรวง
มหาดไทย

สํานัก
นายกรัฐมนตรี

หนวยงานท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง 

จดัทาํแผนพัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ใหมีความมั่นคงและ

มีเสถียรภาพ

รักษาพันธกรณีของไทย
ภายใตกฎบัตร

สหประชาชาติและ
สนธิสัญญาตางๆ 

ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปอง
ผลประโยชนของไทยใน
เวทีระหวางประเทศ 

บริหารจัดการแบบ
ครบวงจร เพื่อสนับสนุน

การสรางและพัฒนากําลังคน
และนักวิจัยมืออาชีพ 

จัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ พัฒนามาตรฐาน
การวิจัย ระบบวิจัย และ

ติดตามประเมินผล 

ดําเนินการเก่ียวกับปญหา
กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
สนธิสัญญา และเรื่อง
เขตแดนของประเทศ 

กรมการพัฒนาชุมชนกรมองคการระหวาง
ประเทศ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายพัฒนาการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของชาติ 

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอดุมศกึษา  
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา



๕๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย มาจาก ๕ ภาค
สวนหลกั ไดแก ภาครฐั ประชาคมวจิยั ภาคเอกชน องคกรพฒันาเอกชน และชมุชนทองถิน่ โดย หนวยงานภาครฐั
แบงออกเปนหนวยงานสวนกลาง ๓๐ แหง จาก ๘ กระทรวง ซึ่งประกอบดวย หนวยงานดานนโยบาย วิจัย
และพัฒนา สรางความตระหนักและการมีสวนรวม และหนวยงานใหทุน หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น ๓ กลุม 
ไดแก หนวยงานระดับภาค/เขต จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

หนวยงานภาครัฐสวนกลาง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สํานักงานนโยบายและแผน

ทรั พย ากรธ ร รมชา ติ และ

สิ่งแวดลอม

 จดัทํานโยบายและแผนบรูณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมทัง้การประสาน

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอภารกิจตามแนวนโยบาย

ในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 

พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม ยทุธศาสตรชาติ

และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

 อนรุกัษ สงเสรมิและฟนฟูทรัพยากรปาไม สตัวปา และพนัธุพชื ในเขต

พื้ น ท่ีป  า เ พ่ือการอนุรักษ   โดยการควบคุมป อง กัน พ้ืน ท่ีป  า

อนุรักษเดิมท่ีมีอยู  และพื้นที่ปาเสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวย

กลยุทธการสงเสริม กระตุ น และปลุกจิตสํานึกใหชุมชนรู สึก

หวงแหน และการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือ
เปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม ตลอดจน

ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนแหลงต นนํ้าลําธาร 
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร แหลงนันทนาการ และ
การทองเที่ยวธรรมชาติของประชาชน

กรมปาไม  อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแลรักษา สงเสริมทํานุบํารุงปา 

และการดาํเนนิการเก่ียวกบัการปาไม การทําไม การเกบ็หาของปาการ
ใชประโยชนในที่ดินปาไม และการอื่นเกี่ยวกับปาและอุตสาหกรรม

ปาไม ใหเปนไปตามระเบียบ และ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดวยกลยุทธ

การเสริมสรางความรวมมือของประชาชนเปนหลัก เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง

 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมท้ัง

ปาชายเลน เพือ่ความมัง่คัง่ สมดลุและยัง่ยนืของทะเลไทย เพือ่เสรมิสราง
ความมั่นคงของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๗

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม
 สงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ใหบริการขอมูล 

สารสนเทศดานสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีตางๆ ในฐานะศูนยขอมูล 

ขอสนเทศดานสิง่แวดลอม รวมทัง้สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน

ในการสงวน บาํรงุรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม ความหลากหลายทางชวีภาพอยางสมดุลและยัง่ยนื รวมทัง้ 

วจิยั พฒันา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีการจัดการดานสิง่แวดลอม 

ตลอดจนดําเนินการประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการ

สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในระดับชาติ 

กรมควบคุมมลพิษ  เสนอความเห็นเพือ่จดัทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดานการควบคุมมลพิษ เสนอแนะการกําหนดมาตรฐาน

คณุภาพสิง่แวดลอมและมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงกาํเนดิ และ
จดัทาํแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอมและมาตรการในการควบคมุ ปองกนั
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษรวมท้ังติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ

องคการสวนพฤกษศาสตร  ดําเนินงานดานสวนพฤกษศาสตร การศึกษาคนควาวิจัยและรวบรวม

ขอมลูทางดานพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทย ดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

องคการสวนสัตว  จัดหารวบรวมสัตวปานานาชนิด การใหการศึกษา การอนุรักษและ

ขยายพันธุ สงเสริม บํารุง และผสมพันธุสัตวปาไวเพื่อมิใหสูญพันธุไป 

และการจัดสวนสัตวใหเปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูล รวมท้ังความตองการ

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เก็บรวบรวม

และจัดทําบัญชีรายการพืช สัตว และจุลินทรีย ที่มีแหลงกําเนิดหรือ

พบในประเทศรวมทั้งภูมิปญญาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการเปนฐานขอมูลและดูแลการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนสง

เสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับ

การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา รวมท้ัง

สนับสนุนสงเสริมการนําทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช

ประโยชนทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการอนุรักษอยางยั่งยืน เพือ่ใหเกดิ

กระบวนการวจิยัและการพฒันาสนิคาและบรกิาร การสรางโอกาสทาง
ธรุกิจ และการสรางรายได ทัง้ระดับชุมชนและระดับธุรกจิเชงิพาณิชย



๕๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมประมง  ศกึษา วจิยัและพฒันาดานการประมง เพ่ือการจดัการทรพัยากรประมง 

ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑประมงที่

มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายใน

ประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากร

ประมงและทรัพยากรท่ีเกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน

กรมวิชาการเกษตร  ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ใหไดพืชพันธุดี เพื่อถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตพืชสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอด

จนบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และใหคําแนะนําเกี่ยว

กับดิน นํ้า ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช เพื่อให

บริการการสงออกสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ 

กรมปศุสัตว  ดแูลและควบคมุการเลีย้งสตัว ทัง้ดานสขุภาพ การบาํบดัโรค การบาํรงุ

พนัธุ การควบคุมคณุภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสัตว การปศสุตัว ไป

จนถึงการแปรรูปผลิตภณัฑจากสัตว

กรมการขาว  ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ เทคโนโลยีการผลิต 

การอารกัขา วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่วและการแปรรปู และมาตรฐาน

ขาว ดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมและคุมครองพันธุขาว 

สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิม การพัฒนาระบบการจัดการ

สนิคาขาว การแปรรปูขาวและผลิตภณัฑ และสนับสนุนการตลาดขาว 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลติ และการจัดการผลผลิตขาว รวมทัง้อนรุกัษ

และสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว

กรมสงเสริมการเกษตร  ศกึษาวจิยั และพฒันางานดานการสงเสรมิการเกษตรและการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตผล สินคาและบริการทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพ

สํานักงานพัฒนาการวิจัย

เกษตร
 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยการเกษตร การพัฒนาบุคลากรดาน

การวิจัยการเกษตร รวมทั้ง การวิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและ

สารสนเทศดานการวิจัยการเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ

 พัฒนาแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความหลาก
หลายทางชีวภาพดวยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรม 
การวิจยัพฒันา และการจัดการทุกรปูแบบท่ีมุงสรางความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตรแกสังคมไทย การ
สรางและสงเสริมความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง
ความหลากหลายทางชีวภาพ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕๙

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย

 บูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมดานอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ 
เคร่ืองมือแพทย พลังงานทดแทน และการจัดการส่ิงแวดลอม สูการนํา
ไปใชประโยชน  บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ดวย
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และบริการ ที่สนองความตองการกลุมเปาหมาย ทั้งภาคการผลิต 
ภาคบริการ เพ่ือการพึ่งพาตนเองในประเทศและมุ งสู อาเซียน 
ดวยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดท่ีเขมแข็ง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ

 พัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยดําเนิน
กิจกรรมดานถายทอดเทคโนโลยี สรางเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ 
และวิศวกรรม จนสามารถถายทอดไปสูการใชประโยชน การพัฒนา
บุคลากร และการเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จําเปน เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยจดัใหมีระบบบริหารจัดการภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทุกสวน

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
 ดาํเนนิงานวิจยัและพัฒนาดานเทคโนโลยีชวีภาพ สรางความพรอมดาน

โครงสรางพ้ืนฐานทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศ พฒันา
ความรวมมือกับสถาบันเครือขาย ภาคเอกชน เเละตางประเทศ และ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

 พัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดย
คุมครอง อนรุกัษและสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทย สงเสริมและ
พฒันาการจดัระบบความรู และสรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกใหทดัเทียมกับการแพทยแผนปจจบุนั และนํา
ไปใชในระบบสุขภาพอยางมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเปนทางเลือก 

แกประชาชนในการดูแลสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

 ดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวา
ดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
กฎหมายวาดวยเครือ่งมอืแพทย กฎหมายวาดวยการปองกนัการใชสาร
ระเหย และกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ เฝาระวงักาํกบัและตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และการโฆษณา 
รวมทั้งผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือ
เฝาระวังขอมลูขาวสารดานผลิตภัณฑสขุภาพจากภายในและภายนอก
ประเทศ 



๖๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจ

วิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุ

ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง เครื่องมือ

แพทย รงัสี และวัตถอุนัตรายทางสาธารณสุข ชวีวตัถ ุสมนุไพร และการ

ชันสูตรโรค รวมทั้ง ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดาน

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ 

ประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยสุขภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการ

ศกึษา และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กาํหนดหลักเกณฑ 

แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง

จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม ประสานงานเครือ

ขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ในการเรียน

การสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 พฒันาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ 

โดยทําหนาที่หลักเปนผูขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร 

คณติศาสตรและเทคโนโลย ีดวยการศกึษาคนควาวจิยั พฒันา ออกแบบ 

จัดทําตนแบบและสงมอบองคความรูใหกับผูรับบริการ โดยมีเปา

หมายอยูที่องคกรการจัดการศึกษาของชาติ สรางเปนเครือขายการ
ดาํเนนิงานในระดบัตางๆ เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษาวทิยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
 เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลอง

กับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

แผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามกฎหมาย

วาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๑

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

กระทรวงการตางประเทศ

กรมองคการระหวางประเทศ  ดาํเนินการใหความรวมมือกบัประชาคมระหวางประเทศ ในการปองกัน

และแกไขปญหาทีจ่ะมีผลกระทบตอเสถยีรภาพความมัน่คงในภมูภิาค 

และสังคมโลก โดยการมีบทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ 

รักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญา

ตางๆ ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวาง

ประเทศ และหาแนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคสีนธสิญัญา

และอนุสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ดาํเนนิการเกีย่วกบัปญหากฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของ 

สนธสิญัญา และเร่ืองเขตแดนของประเทศ รวมทัง้ประมวลศกึษา วจิยั 

ตดิตาม วเิคราะหแนวโนมและพฒันาการของกฎหมายระหวางประเทศ

ในกรอบองคการสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน  สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริม

และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ

โดยสนับ สนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ

ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเปนชุมชน

เขมแข็งอยางยั่งยนื

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย

 บริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการสรางและพัฒนากําลัง

คนและนกัวจิยัมอือาชพี สูสงัคมทีอ่าศยัความรูในการแกปญหา ผลกัดนั

การใชประโยชนจากการวิจัยดานเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ

พฒันาคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอม การสรางความเขมแขง็ของชมุชน

ทองถิ่น รวมถึงผลักดันใหเกิดการรวมทุนกับภาคเอกชน หนวยงานใน

ประเทศ และตางประเทศ

หนวยงานที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

 จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พัฒนามาตรฐานการ
วิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล เปนศูนยกลางขอมูลการวิจัย 
โดยมีระบบสารสนเทศทีม่เีครอืขายทัว่ประเทศเพือ่ใชประโยชนในการ
เสนอแนะตอรฐับาลและการบริการผูที่เกี่ยวของ สงเสริมความรวมมือ
การวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สงเสริมและเกื้อกูลการวิจัย 
การประดิษฐคิดคน การถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูภาค
สังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม



๖๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค  จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ประสานการดําเนิน
งาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตรมแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมระดับภาค จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม 
จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เสนอแนะและใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและมาตรการดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอม

สํานักงานปศุสัตวเขต  ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานดานสุขศาสตรและสุขอนามัย 
การควบคุม ปองกัน การบําบัดโรคสัตว การชันสตูรโรคสัตวและระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 
และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการปศุสัตว รวมถึง ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ประยุกต สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
งานดานการผลิตสตัว อาหารสัตว สขุภาพสัตวและสุขอนามัยสตัว และ
จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผน
ดานการปศุสัตวในระดับเขตและระดับจังหวัด

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด
 จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด รวมท้ังติดตาม ประเมิน
ผล และตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวา
ดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เปนตน และเฝาระวัง ตรวจสอบ 
กํากับดูแล สงเสริม เผยแพร และบํารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง
สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน 
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัด

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวย
การบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสตัวและจาํหนายเนือ้สตัวและกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วของ ดาํเนนิการเกีย่วกบัสุขภาพสตัว การผสมเทยีม สขุอนามยั 
และส่ิงแวดลอมดานการปศุสตัว รวมท้ังศกึษา วเิคราะห วจิยั พฒันา ประยุกต 
สงเสริม และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการดานปศุสัตว และกํากับ 
ดแูล ใหคาํปรกึษา และสนบัสนุนการปฏบิตังิานของสํานกังานปศสุตัวอาํเภอ



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๓

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

สํานักงานเกษตรจังหวัด  สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

ประสานการถายทอดความรูดานการผลิต การจัดการผลผลิตพืช 

ประมง และปศุสัตวและกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จัดทําระบบยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด ดําเนินการ

และประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีจังหวัด กํากับ ดูแล 

ประเมินผล และสนับสุนนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข

ในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการ

บริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(องคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบล)

 จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง คุมครอง ฟนฟู และบํารุงรักษา

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนที ่รวมถึงการใชประโยชน

จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบํารุง

รักษาทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา และการรักษาความเปนระเบียบ

เรยีบรอย ปองกนัและแกไขภาวะมลพษิในเขตพืน้ที ่ตดิตามตรวจสอบ

และเฝาระวังสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พฒันาทองถิน่และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวม

ทั้งสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องส่ิงแวดลอมแกประชาชนในทองถิ่น

และบุคคลในองคกร 

ประชาคมวิจัย

สถาบันการศึกษา และหนวย

วิจัยตางๆ
 ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาโดยบูรณาการ การจัดทําหลักสูตรการเรียน

การสอน จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคเอกชน

เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย บริษัท ปตท . 
จํากัด (มหาชน) บริษัทเจริญ

โภคภัณฑอาหาร จํากัด บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ

และผลิต จํากัด เปนตน

 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน สรางความตระหนัก ใหความรูความเขาใจถึง

คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การ

จัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อเผยแพรผลงานท่ีเกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการดําเนินการ

ปองกันแกไขปญหา การฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม การสรางจิตสํานึก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 



๖๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

หนวยงาน บทบาท/อํานาจหนาที่

องคกรพัฒนาเอกชน

เชน มลูนธิลิกูโลกสเีขยีว สมาคม

อนุรักษนกและธรรมชาติแหง

ประเทศไทย องคการกองทุน

สัตว ป าโลกสากล (WWF) 

สาํนกังานประเทศไทย สถาบนั

สิ่งแวดลอมไทย เปนตน

 มีบทบาทในการทํางานภาคประชาชนหรือประชาสังคมในการมีสวน

รวมในการพัฒนา และแกไขปญหาตางๆ เทียบเคียงไปกับหนวยงาน

ภาครัฐ เพื่อตรวจสอบ เฝาระวัง และสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น

ในสังคม ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน รวมมือกับ

บุคคล องคกร หนวยงาน หรือกลุมตางๆ ในการสงเสริมและสนับสนนุ

การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

เชน การจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือเผยแพรผลงาน

ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ การนําเสนอการดําเนิน

งานของหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัความหลากหลายทางชวีภาพ เปนตน 

ชุมชนทองถิ่น

 มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง อรุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพภายในทองถิ่นของตนเอง



ภาคผนวก ค
ความเชื่อมโยงของแผนแมบทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

กับแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐) 

และเปาหมายไอจิ





สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๗

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
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยหยิบยกความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม

ภายในป 

๒๐๒๐

๑. ตองประชาสัมพันธใหผูคนตระหนักถึงคุณคาของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนวา

จะทาํอยางไร จงึจะอนรุกัษและใชประโยชนอยางย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๑-๑.๔

๒. ตองบูรณาการคุณคาของความหลากหลายทาง

ชีวภาพเขาสูแผนพัฒนาระดับชาติและระดับทองถิ่น

และกลยุทธลดความยากจน และเขาสูการจัดทําบัญชี

ประชาชาติหากเหมาะสม และเขาสูระบบการรายงาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๑-๒.๓

๓. ตองขจัดแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนที่มีผลราย

ตอความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดใหเหลือนอย

ที่สุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ และตองจัดให

มีแรงจูงใจทางบวกและประยุกตใชเพ่ือนุรักษและ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยสอดคลองปรองดองกับ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและ

พันธกรณีระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๗ 

๔. รฐับาลธรุกจิ และผูมสีวนไดสวนเสยี ในทกุระดบัตอง
ดาํเนินข้ันตอนท่ีจะบรรลุความสําเร็จหรือไดดาํเนินงาน
ตามแผน เพื่อการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน และ

ไดรกัษาระดับผลกระทบของการใชทรพัยากรธรรมชาติ

เปนอยางดภีายในขอบเขตจํากดัทีร่ะบบนเิวศปลอดภัย

ยทุธศาสตรที ่๑  มาตรการ ๒.๑, ๒.๒

   มาตรการ ๓.๑-๓.๔

ยทุธศาสตรที ่๓  มาตรการ ๒.๑, ๒.๒

   มาตรการ ๓.๒



๖๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ 

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
 เปาประสงคทางกลยทุธ B:  ลดแรงกดดนัโดยตรงตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ภายในป 

๒๐๒๐

๕. ตองดําเนินการใหลดอัตราการสูญเสียแหลงท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงปาไมลงครึ่งหนึ่งเปน
อยางนอยและในที่ที่เปนไปได ลดอัตราการสูญเสีย
ลงใหเกือบเหลือศูนย และลดความเสื่อมโทรมและ
การแยกการกระจัดกระจายของแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติลงอยางมีนัยสําคัญ 

ยทุธศาสตรที ่๒  มาตรการ ๑.๑, ๑.๒

  มาตรการ ๓.๒

๖. ตองจัดการและเก็บเกี่ยว สัตวนํ้าและพืชนํ้าอยาง
ยั่งยืนถูกตองตามกฏหมาย และประยุกตใชวิถีทางบน
พื้นฐานของระบบนิเวศจนกระท่ังสามารถหลีกเล่ียง
การประมงเกินขีดจํากัดได ดําเนินแผนและมาตรการ
ฟนฟสูาํหรบัชนิดพนัธุทีร่อยหรอ ทาํการประมงท่ีไมกอ
ใหเกดิผลกระทบเสยีหายท่ีสาํคญัตอชนดิพนัธุทีค่กุคาม
และระบบนิเวศที่เปราะบาง และจํากัดผลกระทบของ
การประมงที่มีตอปริมาณสํารอง ชนิดพันธุ และระบบ
นเิวศ ใหอยูภายในขอบเขตทีร่ะบบนเิวศยงัคงปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑

๗. ตองจัดการพื้นที่ภายใตการเกษตร การเพาะเลี้ยง
สตัวนํา้ และการปาไมอยางยัง่ยนื เพ่ือเปนหลักประกัน
วามีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑

๘. ตองควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกินพอดี 
ใหอยูในระดบัท่ีไมเสยีหายตอบทบาทหนาท่ีของระบบ
นิเวศและตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒

๙. ตองจาํแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกราน และเสนทางแพรระบาด ควบคุม
หรือกําจัดชนิดพันธุ ที่มีลําดับความสําคัญสูง และ
ดําเนินมาตรการเพ่ือจัดการเสนทางแพรระบาด
เพื่อปองกันการนําเขาและการตั้งถิ่นฐานรุกราน

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๗

ภายในป 

๒๐๑๕

๑๐. ตองลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
ลดลงใหเหลือนอยที่สุด หมายถึงแรงกดดันที่มีตอแนว
ปะการัง และระบบนิเวศเปราะบางอ่ืนทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเพ่ิม
ความเปนกรดใหแกมหาสมุทร ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษา
ความสมบูรณและบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศ
ดังกลาว

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๙

แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ 

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
เปาประสงคทางกลยุทธ C:  ปรบัปรุงสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฝาระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม

ภายในป 

๒๐๒๐

๑๑. ตองอนุรักษอยางนอยรอยละ ๑๗ ของแหลงน้ํา
บนบกและในแผนดิน และรอยละ ๑o ของพื้นที่ทะเล
และชายฝง โดยเฉพาะอยางย่ิง พื้นท่ีที่มีความสําคัญ
เปนพิเศษเฉพาะสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 
และบริการจากระบบนิเวศ ดวยการจัดการอยางมี
ประสิทธิผลและเทาเทียม มีตัวแทนทางนิเวศ และมี
ระบบพืน้ทีคุ่มครองทีเ่ชือ่มโยงกนัอยางดีและมาตรการ
อื่นท่ีมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่เปน
สาํคญั และบูรณาการเขาสูภมูทิศันและชลทัศนทีก่วาง
กวาเดิม  

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๑, ๑.๖  

                    มาตรการ ๒.๓ 

                    มาตรการ ๓.๒, ๓.๕

๑๒. ตองปองกันไมใหชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ซึ่งรูจัก
แลวตองสูญพันธุ และตองปรับปรุงสถานภาพการ
อนุรักษชนิดพันธุดังกลาว โดยเฉพาะพวกที่ประชากร
ลดลงเหลือนอยที่สุดและผดุงไวใหยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๓, ๑.๕

๑๓. ตองดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชปลูกและปศุสัตว และสัตวเลี้ยง และสายพันธุปา 
รวมถึงชนิดพนัธุอืน่ทีม่คีณุคาทางสังคมเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม และจัดทํากลยุทธและดําเนินงานตามนั้น
เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมใหมากท่ีสุด และ
เฝาระวังรกัษาความหลากหลายทางพันธกุรรมดังกลาว 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๔

เปาประสงคทางกลยุทธ D:   เพิม่พนูผลประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศตอคนทั้งปวง

ภายในป 

๒๐๒๐

๑๔. ตองฟนฟูและเฝาระวังรักษาระบบนิเวศท่ีให
บริการท่ีสําคัญยิ่ง รวมถึงบริการท่ีเก่ียวกับนํ้า และ
เกือ้กลูตอสขุอนามยั การกนิดอียูดแีละความผาสกุ โดย
คํานึงถึง ความตองการของสตรี ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนทองถิ่น และผูยากไรและผูออนแอ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๑, ๑.๒
   มาตรการ ๒.๒, ๒.๓

๑๕. ตองเพิ่มพูน ความยืดหยุนคงทนของระบบนิเวศ 
และการเก้ือกูลของความหลากหลายทางชีวภาพตอ
ปริมาณคารบอนสํารอง โดยการอนุรักษและฟนฟู
รวมถึงการฟนฟูใหไดอยางนอยรอยละ ๑๕ ของระบบ
นิเวศเส่ือมโทรม ดังน้ัน จึงเก้ือกูลตอกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว และตอ
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๒              
                     มาตรการ ๓.๒



๗๐ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

แผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐) และเปาหมายไอจิ 

แผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

ภายในป 

๒๐๑๕

๑๖. ตองบังคับใช และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยา
วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน โดย
สอดคลองกับกฎระเบียบในชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑-๑.๕

ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓

เปาประสงคทางกลยุทธ E:  เพ่ิมพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมี

การวางแผนอยางมีสวนรวม การจัดการความรู และการพัฒนา

สมรรถนะ

(การพัฒนาสมรรถนะ) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๒, ๒.๓
  มาตรการ ๓.๑-๓.๓

ยทุธศาสตรที ่๔ มาตรการ ๑.๒, ๑.๔, ๑.๕ 

ภายในป 

๒๐๑๕

๑๗. แตละภาคีอนุสัญญาฯ ตองจัดทํากลยุทธและ
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ 
(NBSAP) อยางมีประสิทธิผล มีสวนรวม และไดรับ
การปรับใหทันสมัยแลว และรับรองเปนเครื่องมือทาง
นโยบาย และเริ่มตนอนุวัตการตามน้ัน 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๒

ภายในป 
๒๐๒๐

๑๘ .  ต องยอมรับนับถือ ความรู ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐคิดคนใหม และ
วิถีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชน
ทองถิ่น สําหรับการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอย างยั่ งยืนและการใช 
ทรพัยากรชวีภาพตามจารตีประเพณ ีภายใตกฎระเบยีบ
แหงชาติและพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
และตองบูรณาการอยางเต็มที่ และสะทอนใหเห็น
ในการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยการมีสวนรวมอยาง
เต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองด้ังเดิม
และชุมชนทองถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๓.๓

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๓.๑, ๓.๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๖, ๑.๘

๑๙. ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณคาของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทหนาที ่สถานภาพ
และแนวโน ม และผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพไดรบัการปรบัปรงุ แบงปน
อยางกวางขวางและถายทอด และนําไปประยุกตใช 

ยุทธศาสตรที่ ๓   มาตรการ ๒.๔

    มาตรการ ๓.๑
ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๓, 

                       ๑.๕, ๑.๗, ๑.๘, 

      มาตรการ ๒.๑- ๒.๓

๒๐. ควรเพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับ
อนุวัตแผนกลยุทธ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ อยางมีประสิทธิผล
จากทุกแหลง โดยสอดคลองกับ กระบวนการรวม
ทุน และที่ไดรับการเห็นชอบแลว ในกลยุทธสําหรับ
ขับเคล่ือนทรัพยากร โดยเพ่ิมอยางเปนรูปธรรมจาก
ระดับปจจุบัน เปาหมายนี้อยูภายใตการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการประเมินวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองการ
ที่ภาคีอนุสัญญาฯ ตองจัดทําและรายงาน

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๖



ภาคผนวก ง
การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตามแผนแมบท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔





สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๓

การจัดลําดับความสําคัญของมาตรการ
ตามแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
ระยะเรงดวน (ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙)
การเสริมสรางความตระหนักและใหการศึกษาดานความหลายทางชีวภาพ

๑. หนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 

รวมทั้งภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๑.๑-๑.๔

การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ

๒. ภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นและเครือขายที่

เก่ียวของมีสวนรวมในการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู 

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๑, ๒.๒ และ

   มาตรการ ๓.๑-๓.๔

๓. มแีนวทางในการลดและขจัดแรงจงูใจทีม่ผีลรายตอความ

หลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ี

สนับสนุนการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชวีภาพอยางยัง่ยนืในภาคสวนที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๕

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๗

การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. ลดอตัราการสูญเสยีแหลงทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาติ รวมทัง้ 

พืน้ทีป่าไม และระบบนเิวศชายฝง

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๔

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๑, ๑.๒,

   มาตรการ ๒.๑-๒.๓ และ

   มาตรการ ๓.๒

๕. การบริหารจดัการพืน้ทีคุ่มครองและระบบนิเวศมี

ประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้เพือ่ดาํรงไวซึง่ความสามารถในการให

บรกิารทางนิเวศ

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑ และ
ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๘

๖. ชนดิพนัธุทีถ่กูคกุคามและชนิดพนัธุเฉพาะถิน่มสีถานภาพ

การอนุรกัษและการจัดการทีด่ขีึน้ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๓, ๑.๕ และ

   มาตรการ ๓.๓
การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
๗. ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษยตอชนิดพันธุและ

ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวปะการังและ
ระบบนเิวศเปราะบางท่ีไดรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๓.๑-๓.๓, ๓.๖, 

                     ๓.๗

๘. มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพไวในมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๑, ๓.๔



๗๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ

การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

๙. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้าเพิ่มขึ้นใน

ทุกระดับ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๒.๒, ๒.๓ และ

   มาตรการ ๓.๒, ๓.๕

การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

๑๐. มกีารจาํแนกระบุและจดัทาํทะเบียนของชนดิพันธุตางถ่ิน

ทีร่กุรานในระบบนิเวศวิทยาตางๆ และเสนทางการแพร

ระบาดที่สําคัญ

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๗

การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
๑๑. มีการบังคับใชกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการ

ควบคุม ดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๖

การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม 
๑๒. มีกลไกและบังคับใชกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเขา

ถึงและแบงปนผลประโยชนในหนวยงานหลักของประเทศ

ที่มหีนาที่ในการกํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผล

ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณี

ของพิธีสารนาโงยาฯ

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๓-๑.๕

๑๓. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผล

ประโยชนใหครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เก่ียวของ

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๕

การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

๑๔. เพิ่มสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ บนพื้นฐาน

ของความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๓.๑-๓.๖

การจัดการองคความรูและฐานขอมูล
๑๕. มีการจัดการองคความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อนํามาใช

ในการกําหนดนโยบายและแผนดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๕, ๑.๗ และ

    มาตรการ ๒.๑-๒.๓ 

๑๖. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานขอมูลดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใหสามารถนํามาใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๒.๓

๑๗. มีองคกรกลางในการขับเคลื่อนและใชประโยชน

ฐานขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนในการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๑ และ

   มาตรการ ๒.๓



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๕

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

๑๘. มีขอมูลและทะเบียนแหงชาติเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น

หรือความรูพื้นบานที่สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๖, ๑.๘ และ

   มาตรการ ๒.๒, ๒.๓

ระยะยาว (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓)--เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก

การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา
๑. ทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนทองถิ่น มี

ความรูพื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และมี

ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๑.๑-๑.๔

การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ

๒. ประเด็นเรือ่งความหลากหลายทางชีวภาพไดรบัการผนวกไว

ในนโยบายหรือแผนทีเ่กีย่วของทกุระดบั

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๔ และ

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๒.๑-๒.๓
๓. มกีลไกทางการเงินในการขับเคลือ่นการปกปองคุมครอง 

อนรุกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๖

๔. กฎระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดรับ

การแกไข

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๑, ๒.๓

การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

๕. อตัราการสูญเสยีแหลงทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาติ รวมทัง้ 

พืน้ทีป่าไม และระบบนิเวศชายฝง ลดลง รอยละ ๕๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ มาตรการ ๒.๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๑, ๑.๒

  มาตรการ ๒.๑-๒.๓ และ
  มาตรการ ๓.๒

๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุเฉพาะถิ่นมี

สถานภาพการอนุรกัษและการจัดการทีด่ขีึน้ และมีมาตรการ
ในการอนุรักษและปกปองคุมครองถ่ินที่อยูอาศัยของชนิด

พันธุดังกลาว

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๑.๓, ๑.๕ และ

  มาตรการ ๓.๓



๗๖ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

๗. ควบคุมมลพิษใหอยูในระดับท่ีไมเสียหายตอบทบาท

หนาที่ของระบบนิเวศ และตอความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการ ๓.๒

๘. มีการประยุกตใชเครื่องมือ/กลไก/แนวทางในการใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๓.๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ มาตรการ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๔ 

และ ยุทธศาสตรที่ ๔ มาตรการ ๑.๘

การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
 -

การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

๙. มีมาตรการจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับ

ความสําคัญสูงและเสนทางการแพรระบาดที่สําคัญ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๓.๗

การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

-
การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม

๑๐. จัดตั้งองคกรกลางเพื่อบรหิารจัดการการเขาถึง แบง

ปนผลประโยชน และติดตามตรวจสอบการใชประโยชน

จากทรัพยากรพันธุกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๓  มาตรการ ๑.๑, ๑.๒

การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
-

การจัดการองคความรูและฐานขอมูล

๑๑. มีกลไกการนําองคความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการ

กําหนดนโยบายและแผนดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๗ และ

    มาตรการ ๒.๑-๒.๓

การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

-
เปาหมายระยะยาว (ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔) -- เมื่อสิ้นสุดแผน
การเสริมสรางความตระหนักและการใหการศึกษา

๑. เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการผนวกไวใน

หลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๑.๒



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๗

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลากหลายทางชีวภาพ

๒. มกีารขบัเคลือ่นการบริหารจดัการความหลากหลายทาง

ชวีภาพโดยการมีสวนรวมในทกุระดบั

ยุทธศาสตรที่ ๑  มาตรการ ๒.๑-๒.๔, ๒.๗ 

   มาตรการ ๓.๑-๓.๔ และ

ยุทธศาสตรที่ ๒   มาตรการ ๒.๑-๒.๓
การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. มีการเชื่อมโยงเครือขายพ้ืนท่ีคุมครอง และตัวแทนทางนิเวศ 

และมีมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤติและมีความสําคัญทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๖

๔. มีกลไกและมาตรการดานการบริหารจัดการ นโยบาย 

หรือกฎหมายในการอนุรักษและปกปองคุมครอง

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๑.๔ และ

ยุทธศาสตรที่ ๔   มาตรการ ๑.๓

การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
-

การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
๕. ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าลงอยางมีนัยสําคัญ

เพื่อใหมีการใชประโยชนบริการจากระบบนิเวศ และเกื้อกูล

ตอการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๒.๒, ๒.๓ และ 

มาตรการ ๓.๒, ๓.๕

การจัดการชนิดพันธุตางถิ่น

-
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

๖. มีกฎระเบียบตามแนวทางระมัดระวังลวงหนา ในการ

กํากับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และหนวยงานที่

เก่ียวของไดนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงและพัฒนากฏ

ระเบียบ กลไกเพื่อใชในการกํากับ ดแูลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมที่เคลื่อนยายขามพรมแดน โดยสอดคลองตาม

พันธกรณีของพิธีสารคารตาเฮนาฯ

ยุทธศาสตรที่ ๒  มาตรการ ๓.๖

การปกปองคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม 

๗. ประชาคมวิจัย และชุมชนทองถิ่นมีการจัดทํากลไก

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงและแบงปนผล

ประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๓  มาตรการ ๑.๑, ๑.๓-๑.๕



๗๘ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

เปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการภายใตแผนแมบทฯ 

ที่ตอบสนองตอเปาหมายระดับชาติ
การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

๘. มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่

ไดจากผลิตภัณฑชีวภาพกลับคืนสูแหลงกําเนิดชีวภาพ เพื่อ

สนับสนนุการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓  มาตรการ ๑.๔ และ

   มาตรการ ๒.๓

การจัดการองคความรูและฐานขอมูล

๙. มีฐานขอมูลเฉพาะเรื่องในประเด็นดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่มีลําดับความสําคัญสูง

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๒.๑-๒.๓

๑๐. เชื่อมโยงและขยายเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๒.๓

๑๑. เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๔

การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

๑๒. มีฐานขอมูลเฉพาะในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยว

กับความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถนําไปใชในการ

คุมครองสิทธิของประเทศและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๔  มาตรการ ๑.๖ และ

     มาตรการ ๒.๒, ๒.๓



ภาคผนวก จ
ความเปนมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแมบท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔





สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๑

ความเป็นมาและการดําเนินงานจัดทําแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

 มาตรา ๖ ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุใหภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธ 
แผนการ หรอืโปรแกรมระดับชาติ เพือ่การอนุรกัษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืน

 นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) สิ้นสุดลง  

 สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
ณ ประเทศญ่ีปุน รบัรองแผนกลยุทธสาํหรับอนุสญัญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ 
และเปาหมายไอจิ โดยใหภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ

การจดัทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔)

 คณะอนกุรรมการอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ ในการประชมุครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการกรอบประเด็นยุทธศาสตรดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 จดัประชมุหารอื/ระดมความคดิเหน็ ๔ ภมูภิาค และรบัฟงความเหน็ผานเวบ็ไซตสาํนกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลาย
ทางชีวภาพระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อกําหนดกลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ และยกรางองคประกอบตางๆ ของนโยบาย

 คณะอนกุรรมการอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ ในการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ (ราง) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และใหนาํเสนอคณะกรรมการอนรุกัษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) พิจารณา

 คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการตอ (ราง) นโยบาย 
มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

 ม
แผนการ ห

๑

๒



๘๒ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) รวมทัง้หนวยงาน คณะกรรมการ และภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมกนัพิจารณาทบทวนและบูรณาการการจดัทาํแผนยุทธศาสตรเกีย่วกบั
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบกับการแปลง 
(ราง) แผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ยกรางแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ โดยเวียน
ขอขอมูลและจดัประชมุระดมความเหน็หนวยงานทีเ่กีย่วของจาก ๔ กระทรวงหลกั ไดแก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖

 สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ไดยกรางแผนปฏิบตักิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
และแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดจัดประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทําเปาหมายระดับชาติและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เห็นชอบในหลักการตอ (ราง) แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 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

 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔    เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสง (ราง) แผนแมบทฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเสนอเร่ืองประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการ 
ตอคณะรัฐมนตรี ใหสวนราชการท่ีประสงคจะเสนอเร่ืองประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการตอคณะรัฐมนตรีจะตองมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบ
ดวยรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) แผนปฏิบัติการท่ีจะดําเนินการในชวงเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ป
 ๒) ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ โดยกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๓) แผนการใชจายเงินงบประมาณหรือแหลงเงินอื่นๆ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบในหลักการตอ (ราง) 
แผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ โดยใหแกไขช่ือเปน (ราง) แผนแมบทบูรณาการฯ

 จัดประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ ๑ ป ตาม (ราง) แผนแมบทฯ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ และสงสรุปขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่เก่ียวของใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

 นําเสนอ (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีบัญชาวาเนื่องจากมีประกาศยุบสภา จึงเห็นควรใหรอใหมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมกอน

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

การจัดทําแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

การจัดทําเปาหมายระดับชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๓

๔
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   แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔.
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๘๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔


