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โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการ
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คํานํา 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนแม่บทบูรณาการจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ พร้อมทั้งเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดย
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บทฯ รวมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน อนึ่ง
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดให้มีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ อันจะสะท้อนกลับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบถึง
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการ 
ของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่กําหนดขึ้น รวมถึงนําผล
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยดําเนินโครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ได้ทําการศึกษาและจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสํารวจความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุม
รับฟังความคิดเห็น การศึกษาการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย การประชุมหารือในพื้นที่ และการออกแบบ
และจัดทําระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไข ปรับปรุงรายงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สํานักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะมี
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสามารถนําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        กันยายน ๒๕๖๐ 

  



ข 

 
สารบัญ 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

๑. บทนํา  
๑.๑   หลักการและเหตุผล ๑-๒ 
๑.๒   วัตถุประสงค์ ๑-๓ 
๑.๓   กลุ่มเป้าหมาย ๑-๓ 
๑.๔   หลักการและแนวคิดการดําเนินงาน ๑-๓ 
๑.๕   ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน ๑-๔ 
๑.๖   ระยะเวลาโครงการ ๑-๙ 
๑.๗   ผลที่จะได้รับจากการดําเนินงาน ๑-๙ 

๒. การวิเคราะหนโยบาย แผน และสถานการณดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

๒.๑   ทิศทางและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๒-๓ 

๒.๒   นโยบายและแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ๒-๑๒ 

๒.๓   แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๒-๒๔ 

๒.๔   สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒-๔๒ 

๓. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

 

๓.๑   การติดตามประเมินผลด้านการนําแผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไปปฏิบัติ 

๓-๒ 

๓.๒   การประชุมช้ีแจงโครงการการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓-๒๒ 

๓.๓   การประชุมติดตามประเมินผลการดาํเนินงานและรับฟังความคิดเห็น 
ต่อการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๓-๓๐ 
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๓.๔   การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามประเมินผลสมัฤทธิ์ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

๓-๓๘ 

๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบรูณาการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

 

๔.๑   ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔-๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคณุค่าและการจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

๔-๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ๔-๒๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และ

บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับ
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

๔-๕๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

๔-๖๕ 

๔.๒   ความก้าวหน้าการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

๔-๗๓ 

๔.๓   ปัญหาอปุสรรคและปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔-๙๗ 

๕. ระบบฐานขอมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

๕.๑   การออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูล ๕-๒ 
๕.๒   โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ ๕-๑๐ 
๕.๓   การกําหนดสิทธ์ิการใช้งานและการจัดการฐานข้อมูล   ๕-๑๑ 
๕.๔   การแสดงผลข้อมูล ๕-๑๑ 
๕.๕   การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๕-๑๒ 

  



ง 

๖. สรุปผลและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
๖.๑   สรุปและวิเคราะห์การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖-๒ 

๖.๒   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทบูรณาการ 
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระยะต่อไป 

๖-๕ 

๖.๓   แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

๖-๘ 

บรรณานุกรม 
 

ภาคผนวก 
 

ก  ข้อกําหนดโครงการ  
ข  วิธีการและเครื่องมือในการดําเนินงาน  
ค  แบบสอบถามการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
 

ง  รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม ให้สัมภาษณ์ และผู้ให้ข้อมูล 
ในพื้นที่เป้าหมาย 

 

จ  ข้อมลูการคดัเลือกพื้นที่เป้าหมาย  

ฉ  รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 

ช  รายละเอียดการดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

 

ซ  เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์  

ฌ รายชื่อคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และ 
ที่ปรึกษาโครงการ 

 

  



จ 

สารบัญภาพ  

๑-๑   กระบวนการดําเนินงานโครงการ ๑-๕ 
๒-๑   ผังโครงสร้างแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. 2558-2559 
๒-๒๕ 

๓-๑   ผลการสํารวจจําแนกตามประเภทหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุม ๓-๒๕ 
๓-๒   ผลการสํารวจบทบาทของหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุมด้าน 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓-๒๕ 

๓-๓   ผลการสํารวจความรู้ ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

๓-๒๖ 

๓-๔   ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในการจัดการ
ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓-๒๖ 

๓-๕   ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลสมัฤทธิ์ฯ ๓-๒๗ 
๓-๖   ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ๓-๒๘ 
๓-๗   ความคดิเห็นต่อรูปแบบเครือข่ายการจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
๓-๒๙ 

๓-๘   ความคดิเห็นต่อการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

๓-๒๙ 

๓-๙   ผลการสํารวจจําแนกตามประเภทหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุม ๓-๓๓ 
๓-๑๐ ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
๓-๓๔ 

๓-๑๑ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในการจัดการ
ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓-๓๕ 

๓-๑๒ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
และรับฟังความคิดเห็นฯ 

๓-๓๕ 

๓-๑๓ ความคดิเห็นต่อรูปแบบเครือข่ายการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

๓-๓๖ 

๓-๑๔ ความคดิเห็นต่อการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

๓-๓๖ 

๕-๑   โครงสรา้งระบบฐานข้อมูล ๕-๙ 
๕-๒   ลําดับภาพรวมการจัดการข้อมูล ๕-๑๕ 
๕-๓   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ 

ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูล 
๕-๕๑ 

๕-๔   ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ 
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

๕-๕๒ 

  



ฉ 

สารบัญตาราง  

๒-๑  ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไอจิและเป้าหมายระดับชาติ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒-๓๔ 

๓-๑  รายละเอียดการดําเนินงานและงบประมาณจําแนกรายยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการฯ 

๓-๒ 

    ๓-๒   การดําเนินงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์บูรณาการคุณคา่และ 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

๓-๕ 

    ๓-๓   การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓-๑๐ 

    ๓-๔   การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับ
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

๓-๑๖ 

    ๓-๕   การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

๓-๑๙ 

    ๔-๑   ผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๔-๒ 

๔-๒   ข้อมูลกิจกรรมการมสีว่นร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงาน 
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔-๑๘ 

๔-๓   พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ๔-๒๘ 
๔-๔   พ้ืนที่ป่าชายเลนของประเทศไทย ๔-๒๘ 
๔-๕   รายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในจังหวัดต่างๆ ๔-๓๑ 
๔-๖   จํานวนนักอนุกรมวิธานจําแนกตามความเชี่ยวชาญ ๔-๖๘ 

    ๔-๗   ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกบั 
เป้าหมายไอจิ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ตัวช้ีวัดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

๔-๗๔ 

๕-๑  ข้อมลูโครงสร้างระบบฐานข้อมูล ๕-๒ 
  

 
 



 



๑-๑ 

๑. บทนํา 
สรุปสาระสําคัญ 
จากการที่ประเทศไทยได้มีการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

๒๕๕๘-๒๕๖๔ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention of Biological diversity) 
เพ่ือใช้เป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ขึ้น เพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจึงได้ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนปฏิบัติการฯ วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการฯ วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค ผลกระทบในภาพรวมจากการดําเนินงาน และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิบัติงานใน
ระยะต่อไป รวมทั้งจัดทําระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

การติดตามประเมินผลครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้ง
พิจารณาถึงมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน คํานึงถึงหลักการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง การศึกษาสถานการณ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน ๖ พ้ืนที่เป้าหมาย ครอบคลุม
ระบบนิเวศต่างๆ การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศ รวม ๘ ครั้ง การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวน ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมิน 
๒ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ ครั้ง 

ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ ที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมี 
ความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ในระยะต่อไป 

 
  



๑-๒ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ เป็นแผนหลัก 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา ๖ ที่กําหนดให้ภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธ์หรือแผนระดับชาติ 
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยนําแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the 
Aichi Targets) ที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ ๑๐ มาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบกับแผนแม่บทบูรณาการฯ และยังเห็นชอบเป้าหมายระดับชาติ (National Targets) 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่กําหนดไว้  

แผนปฏิบัติการฯ จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการฯ โดย
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการฯ แต่ละเร่ืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ขึ้น 
เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และวิเคราะห์
ความก้าวหน้าการขับเคล่ือนแผนแม่บทบูรณาการฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนด
ทิศทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะต่อไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี การศึกษาฯ จะสอดคล้องเช่ือมโยงไปสู่
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรอบแนวคิดและทิศทางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
และตอบสนองต่อเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทํา
รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (6th National Report) เพ่ือเสนอต่อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพต่อไป 
  



๑-๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ และวิเคราะห์ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ปัญหาอุปสรรค 
ผลกระทบในภาพรวมจากการดําเนินงาน พร้อมทั้งนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการและปรับปรุงแนวทางการขับเคล่ือนแผนแม่บทบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๒) เพ่ือศึกษาและจัดทําระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๑.๓ กลุมเปาหมาย 

๑) พ้ืนที่ดําเนินการ ภาพรวมทั่วประเทศ 
๒) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับประเทศและผู้กําหนดนโยบายและแผน หน่วยงาน

ภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  

๑.๔ หลักการและแนวคิดการดําเนินงาน 

หลักการและแนวคิดที่สําคัญในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย   

๑) การพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นหลักการพัฒนาที่คํานึงถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไป
ด้วยกัน  ทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ลดผลกระทบที่ 
จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยให้ความสําคัญ 
ต่อการลดช่องว่างการพัฒนา การใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา และการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน คํานึงถึงการดูแลรักษาทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล จึงให้ความสําคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจของประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและช่วยกันดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกันป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
การพัฒนาองค์ความรู้และการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะนําไปสู่
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

๓) การติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม มุ่งพิจารณาผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานทั้งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามระบบงานที่วางไว้ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ รวมถึงกระบวนการหรือ
ระบบงานท่ีขับเคล่ือนการดําเนินงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสะท้อน
กลับแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับทราบความก้าวหน้า 



๑-๔ 

ระดับผลสําเร็จ แนวโน้มของความสําเร็จ ความก้าวหน้า รวมถึงความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธ์ิที่เกิด
ขึ้นกับปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

๔) การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือวิเคราะห์การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องมีกลไก 
ขับเคลื่อนที่ ชัดเจนทั้งในประเด็นความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การวางโครงสร้าง 
ทั้งกําลังคนและงบประมาณของหน่วยงาน การกําหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา การกําหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดการดําเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

๕) การจัดทําระบบฐานข้อมูลที่ดี เพ่ือจัดการข้อมูลให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล การวางแผน 
และการสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคํานึงถึงความเป็นปัจจุบัน ความสามารถปรับปรุงให้ทันสมัย 
เป็นข้อมูลที่มีคุณค่า เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับการใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นที่นิยม สะดวกในการใช้งานและดูแลระบบ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง 

๑.๕ ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานโครงการน้ี มีขอบเขตการดําเนินงานซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ ๒ ส่วน ประกอบด้วย (๑) การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนแผน
แม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และ (๒) การศึกษาและจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (รายละเอียด
ข้อกําหนดโครงการดังภาคผนวก ก) 

ในการน้ี คณะผู้ศึกษาได้กําหนดขั้นตอนและดําเนินกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตงานที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้กําหนดไว้ รวมถึงคํานึงถึงแนวทางการดําเนินงานภายใต้หลักการและ
แนวคิดการดําเนินงานข้างต้น ดังน้ี (ภาพที่ ๑-๑) 
  



๑-๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑-๑ กระบวนการดําเนินงานโครงการ 

๑) การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  

๑.๑) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล   

(๑)  ศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของนโยบาย แผน เป้าหมาย และตัวช้ีวัดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs อนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ กรอบความ
ร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

(๒)  กําหนดแผนการดําเนินงาน แนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผล โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง (ดังภาคผนวก ข) 

(๓)  ออกแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน (ดังภาคผนวก ค)  

  

การศึกษา
ข้อมูลและ
เอกสาร 

การรวบรวม
ข้อมูลการ
ดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

การกําหนด
แนวทางและ
วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

การคัดเลือก 
พ้ืนท่ีตัวอย่าง 

การกําหนด
แนวทางพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 

การศึกษาการ
ดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีตัวอย่าง 

การประชุมคณะ 
กรรมการกํากับ
วิชาการ ครั้งท่ี ๑ 

การวิเคราะห์
และประมวล- 
ผลข้อมูล 

การสรุปผล
และจัดทํา
รายงาน 

การประชุมช้ีแจง
โครงการและรับ 
ฟังข้อเสนอแนะ 

การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

การออกแบบและจัดทํา 
ระบบฐานข้อมูล 

การจัดทําคู่มือและ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้และ
ดูแลระบบ 

การประชุมหารือ 
ในแตล่ะพื้นท่ี 

การประชุมคณะ 
กรรมการกํากับ
วิชาการ ครั้งท่ี ๒ 

การประชุมคณะ 
กรรมการกํากับ
วิชาการ ครั้งท่ี ๓ 



๑-๖ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้อมูลนโยบาย 
แผน โครงสร้างของหน่วยงาน เครือข่ายหรือความร่วมมือ และปัญหาอุปสรรค
ของหน่วยงานในการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในช่วง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๒ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมแต่ละมาตรการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ซึ่งแสดงช่ือโครงการ
และ/หรือกิจกรรม พร้อมรายละเอียดการดําเนินงาน 

ส่วนที่ ๓ การดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๔ แผนงานของหน่วยงานหรือผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ทั้งน้ี ได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องจํานวน ๑๑๒ หน่วยงาน โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน ๘๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ แบ่งเป็น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๓๖.๙๑) แบ่งเป็น หน่วยงาน

หลักตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ๑๘ หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน ๓ หน่วยงาน 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ๑๐ หน่วยงาน 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ๒๕ หน่วยงาน (ร้อยละ ๒๙.๗๖) 
- สถาบันการศึกษา ๑๘ หน่วยงาน (ร้อยละ ๒๑.๔๓) 
- ภาคธุรกิจ ๕ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕.๙๕) 
- องค์กรพัฒนาเอกชน ๕ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕.๙๕) 

(๔) การสัมภาษณ์ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็น หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
บูรณาการฯ จํานวน ๑๖ หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง จํานวน ๗ 
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๒๓ หน่วยงาน (ดังภาคผนวก ง) 

(๕) การกําหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือการติดตามการดําเนินงาน   
โดยคํานึงถึงทิศทางและสาระสําคัญของเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแผนแม่บทบูรณาการฯ ดังน้ี 
 ความสําคัญของพ้ืนที่และภัยคุกคาม: เป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 

ที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ หรือมีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ 
หรือเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญของประเทศ  หรือเป็นพ้ืนที่
ที่มีภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การขยายตัว 
ของที่อยู่อาศัย การขยายตัวของอุตสาหกรรมหรือการท่องเท่ียว การขยายตัว 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือการเกิดมลพิษต่างๆ เป็นต้น 



๑-๗ 

 การเป็นถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธ์ุที่สําคัญ: ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุพืช หรือพันธ์ุสัตว์ที่อยู่ใน
กลุ่มใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ หรือเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์
เฉพาะถิ่น 

 การดําเนินกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่: ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องคุ้มครอง และลดภัยคุกคามต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้สามารถลดการบุกรุกพ้ืนที่ ระบบนิเวศ 
มีการฟ้ืนตัว หรือพบประชากรพืชและสัตว์ที่หายไปกลับคืนมาในธรรมชาติ 
ได้อีกคร้ัง 

สรุปผลการคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง จํานวน ๖ พ้ืนที่ จากการเสนอ ๑๘ พ้ืนที่ (ดังภาคผนวก จ) 
ครอบคลุมระบบนิเวศต่างๆ และกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดังน้ี  
 ระบบนิเวศภูเขา: เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย 
 ระบบนิเวศป่าไม้: ป่าชุมชนบ้านสามขา จ.ลําปาง 
 ระบบนิเวศเกษตร: คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ 
 ระบบนิเวศแหล่งนํ้าในแผ่นดิน: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง 
  ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง: อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 
 ระบบนิเวศเกาะ: หมู่เกาะยาว จ.พังงา 

๑.๒) จัดประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น รวมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของข้อมูลก่อนบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ ทั้งน้ี ได้ดําเนินการจัดประชุม จํานวน 
๓ ครั้ง (ดังภาคผนวก ฉ) ดังน้ี 

 ครั้งที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 ครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ครั้งที่ ๓ จัดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑.๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  
(๑)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ต่อแนวทางการติดตามประเมินผลฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามา
การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๒๖ คน 

(๒)  การประชุมหารือในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรับฟัง 
ความคิดเห็นต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
จํานวน ๖ ครั้ง ดังน้ี 
 ภาคตะวันออก: เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี 

จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๘๖ คน 



๑-๘ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเลยพาเลซ  
จ.เลย มีผู้เข้ารว่ม จํานวน ๗๕ คน 

 ภาคใต้ตอนล่าง: เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชัยคณาธานี  
จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๗๓ คน 

 ภาคใต้ตอนบน: เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกระบ่ี ฟร้อนท์ เบย์ รีสอรท์ 
จ.กระบ่ี มีผู้เขา้ร่วม จํานวน ๗๖ คน 

 ภาคเหนือ: เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบุษย์นํ้าทอง จ.ลําปาง  
มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๒๓ คน 

 ภาคกลาง: เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์  
จ.นครปฐม  มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๐๖ คน 

(๓)  การประชุมสัมมนาร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น 
ต่อผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 
จํานวน ๑๓๐ คน 

๑.๔) การนําเสนอข้อมูลและเอกสารวิชาการ 
(๑)  รูปแบบการนําเสนอท่ีเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและแผนที่เ ก่ียวข้องระดับต่างๆ  

ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย แผน และผลการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค 
และผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสาร 
แผ่นบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย รวมถึงนําเสนอไว้ในระบบฐานข้อมูล  

(๒)  การนําเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่ถูกต้อง มีภาพ กราฟ และตารางประกอบตามความเหมาะสม 
พร้อมรูปสาระสําคัญแต่ละบทลงในหน่ึงหน้ากระดาษ 

๑.๕) การจัดทํารายงาน ครอบคลุมสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
(๑)  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๕๙ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกลไก และกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   

(๒)  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการฯ ในช่วงระยะ ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ โดยแสดงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป้าหมายไอจิ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  

(๓)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อน 
แผนไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 



๑-๙ 

(๔)  กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

๒) การศึกษาและจัดทําระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  

๒.๑) การออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูล แบบ web-based ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ 
ทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน web browser มีระบบการกําหนดสิทธ์ิการใช้งานเป็นระดับต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม และระบบ Backend สําหรับผู้ดูแลระบบในการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
ทาง web browser โดยพัฒนาด้วย Application ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยม  

๒.๒) การจัดทําเนื้อหาสาระในระบบฐานข้อมูล ครอบคลุมข้อมูลนโยบายและแผนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของผลการดําเนินงาน
กับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายไอจิ โดยแสดงผลใน
รูปแบบข้อความ กราฟ แผนภูมิสายวัดความเร็ว (Speedometer chart) ที่สามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลตามระยะของการประเมินผลในครั้งต่อๆ ไป รวมทั้งระบบนับจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ 

๒.๓) การติดต้ังและทดสอบระบบฐานข้อมูล บน Server ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๔) การจัดทําคู่มือ ประกอบด้วย คู่มือการใช้งานและคู่มือการดูแลระบบฐานข้อมูล  
๒.๕) การฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๑.๖ ระยะเวลาโครงการ 

โครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันลงนาม 
ในสัญญา 

๑.๗ ผลท่ีจะไดรับจากการดําเนินงาน 

ผลผลิต  
๑) รายงานผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานจากการขับเคลื่อนแผนแม่บท
บูรณาการฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทาง 



๑-๑๐ 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไป ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายระดับชาติด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และ
เป้าหมายไอจิ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทํารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (6th National 
Report) เสนอต่อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
แบบบูรณาการ แบบ web-based ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต   

ผลลัพธ์ 
๑) ผู้บริหารและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนแม่บทบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) บุคลากรทุกภาคส่วนมีศักยภาพและบทบาทในการขับเคล่ือนแผนได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ  

๓) ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก ถึงความสําคัญของการดําเนินการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและ 
แผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้ 



๒-๑ 

 
๒. การวิเคราะหนโยบาย แผน และสถานการณ 

ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

สรุปสาระสําคัญ 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีเป้าหมาย ข้อตกลง และแผนทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 
หรือ SDGs ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวม ๘ เป้าหมาย อนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention of Biological Diversity) หรือ CBD อันเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่มุ่งให้ประเทศต่างๆ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
รวมถึงมีการแบ่งปันประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีแผน
กลยุทธ์และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and Aichi Targets) ที่จัดทําขึ้น
ภายใต้อนุสัญญา CBD 

สําหรับนโยบายและแผนของประเทศไทย เห็นได้ชัดว่าให้ความสําคัญต่อการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมากขึ้นตามลําดับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ กําหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕ ปี ในช่วงที่
ผ่านมาและในปัจจุบัน ได้กําหนดแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้รับการ
ขับเคลื่อนจากนโยบายของรัฐบาล ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงนโยบายที่จะ
ดําเนินงานสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ขณะที่แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ในระดับนานาชาติ นโยบายและแผนของประเทศ รวมทั้งคํานึงถึงสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ ซึ่งมี ภัยคุกคามต่อแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ สัตว์หายากกําลังลดจํานวนลง มีการแพร่ของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน แผนปฏิบัติการฯ  
จึงให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเป้าหมาย ๑๘ เป้าหมาย และมียุทธศาสตร์การดําเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย การบูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  การปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล  



๒-๒ 

ความตระหนักของประชาคมโลกถึงผลกระทบด้านลบ จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ริเริ่ม
ขึ้นอย่างชัดเจนจากการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อปี ๒๕๑๕ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ที่คํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

ในอีก ๒๐ ปีถัดมา ได้มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations 
Conference on Environment and Development: UNCED) ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล หรือเรียกว่า “การประชุม Rio” ซึ่งได้เกิดกรอบการพัฒนาและข้อตกลงระหว่างประเทศ อาทิ 
แผนปฏิบัติการ ๒๑ (Agenda 21) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity: CBD) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) เป็นต้น ในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๓ การประชุมสุดยอด 
แห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้นําประเทศได้มีการตกลง
ร่วมกันถึงเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันทั้งสิ้น ๘ เป้าหมาย หรือที่เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โรคติดต่อ การไม่ได้รับ
การศึกษาของเด็กทั่วโลก ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกําหนด
กรอบเวลาในการบรรลุไว้ ๑๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๘ MDGs ได้สิ้นสุดระยะของเป้าหมายตามที่
กําหนด ทางองค์การสหประชาชาติได้เตรียมการและจัดประชุมเพื่อร่วมกําหนดกรอบในการเสริมสร้าง
มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกในระยะต่อไปที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ 
Sustainable Development Goals: SDGs ขึ้นรวมจํานวน ๑๗ เป้าหมาย โดยมีกรอบเวลาในการบรรลุ
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๓ ซึ่งมีหลายเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

  อย่างไรก็ตาม ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยมีแผนและเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ รวมถึงกรอบความร่วมมืออาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีอนุสัญญาต่างๆ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ ชุ่มน้ํา หรือ Ramsar 
Convention อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ CITES 
เป็นต้น ในส่วนของนโยบายและแผนของประเทศที่มีความสําคัญต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕ ปี แผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ เป็นต้น  
  



๒-๓ 

๒.๑ ทิศทางและขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๑) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยต้ังคณะทํางานที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๓๐ ประเทศ  
(รวมประเทศไทย) และประเทศอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมด้วย ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งได้จัดการประชุม
เจรจาเพื่อจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะทํางานฯ ได้รับรองข้อเสนอ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน จํานวน ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ เป้าประสงค์ และ ๒๓๐ ตัวช้ีวัด (The United Nation, 
2560) ที่เชื่อมโยงกันและเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้รับรองผลของคณะทํางานเพื่อจัดทํา
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และตัดสินใจให้ข้อเสนอเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ดังกล่าวเป็นเอกสารหลักในกระบวนการจัดทําวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑๔ 
และ ๑๕ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เป้าหมายที่ ๒, ๔, ๖, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และตัวช้ีวัด 
ที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลคุวามมั่นคงทางอาหาร ปรับปรงุโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยัง่ยืน  

ตัวช้ีวัด ๒.๑.๒   ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารของประชากรในระดับปานกลางหรือ
รุนแรง 

ตัวช้ีวัด ๒.๔.๑   ร้อยละของพื้นที่เกษตรทีท่ําการเกษตรแบบยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด ๒.๕.๑   ตัวบ่งชี้ความสมบูรณข์องการเก็บผลผลติในธนาคารพันธุกรรม (หรือการเก็บ

นอกสถานที่) 
ตัวช้ีวัด ๒.๕.๒   สัดส่วนพันธ์ุสัตว์ท้องถิ่นแบ่งหมวดหมู่เป็นอยู่ในความเสี่ยง ไม่อยู่ในความเสี่ยง 

ที่จะสูญพันธ์ุ หรือไม่รู้ระดับความเสี่ยงที่จะสูญพันธ์ุ 
  



๒-๔ 

เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีมี่คุณภาพอยา่งครอบคลุมและ 
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต   

ตัวช้ีวัด ๔.๗.๑ (ii)  มีการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๖ สรา้งหลักประกันในการจัดให้มีและการจดัการน้ําและสขุาภิบาลอย่างยั่งยืน   

ตัวช้ีวัด ๖.๓.๒   ร้อยละของแหล่งน้ํา (มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ํา ลําธาร คลอง หรือ 
สระน้ํา) ทีม่ีคณุภาพน้ําที่ดี  

ตัวช้ีวัด ๖.๖.๑   การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ํา 

 เปา้หมายที่ ๑๑ ทําให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนษุย์ มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุน่ตอ่การเปลี่ยนแปลงอยา่งครอบคลุมและยั่งยืน   

ตัวช้ีวัด ๑๑.๓.๑   สัดส่วนอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ตัวช้ีวัด ๑๑.๔.๑   การใช้จ่ายรวมต่อหัวสําหรับการสงวนป้องกันและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 

มรดกทางธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด ๑๑.a.๑   สัดส่วนการนําแผนพัฒนาเมืองและภูมิภาค ไปบูรณาการกับการคาดประมาณ

ประชากร ความต้องการทรัพยากร จําแนกตามขนาดของเมือง 

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน  

ตัวช้ีวัด ๑๒.๑.๑   จํานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการผลิตและการบรโิภค 
ที่ย่ังยืน หรือยึดเป็นหลักการสําคัญ/เป้าหมายระดับนโยบายของประเทศ 

ตัวช้ีวัด ๑๒.a.๑   จํานวนการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อการผลิตและการบรโิภค 
ที่ย่ังยืนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแก่ประเทศกําลังพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑๓ การดําเนนิการอย่างเร่งดว่นเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ   

ตัวช้ีวัด ๑๓.๑.๑   จํานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ๑๓.๒.๑   จํานวนประเทศที่มีการสื่อสารการสร้าง/การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
หรือแผนที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อื่นๆ อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

ตัวช้ีวัด ๑๔.๒.๑  สัดส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งที่บริหารจัดการโดยใช้แนวทาง
เชิงระบบนิเวศ 



๒-๕ 

ตัวช้ีวัด ๑๔.๓.๑   ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง 
ตัวช้ีวัด ๑๔.๔.๑   สัดส่วนของมวลสัตว์น้ํา (fish stocks) ที่อยู่ในระดับความย่ังยืนทางชีวภาพ 

(MSY) 
ตัวช้ีวัด ๑๔.๕.๑   ขอบเขตพื้นที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ทางทะเล 
ตัวช้ีวัด ๑๔.๖.๑   ความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในระดับการใช้เครื่องมือ/กลไกระหว่าง

ประเทศเพื่อต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงานและที่ไม่มี
การควบคุม 

ตัวช้ีวัด ๑๔.๗.๑   ร้อยละของผลผลิตจากการประมงที่ย่ังยืนต่อ GDP ในรัฐกําลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ 

ตัวช้ีวัด ๑๔.a.๑   สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเลต่อ
งบประมาณการวิจัยทั้งหมด 

ตัวช้ีวัด ๑๔.b.๑   ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดําเนินการด้านข้อกฎหมาย/
ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้อง
สิทธิของการทําประมงขนาดเล็ก 

ตัวช้ีวัด ๑๔.c.๑   จํานวนกฎหมาย นโยบาย และเครื่องมอื ที่ประเทศไทยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้องฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการป่าไม้ที่ ย่ังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย้ัง 
การเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน  และหยุด ย้ังการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ    

ตัวช้ีวัด ๑๕.๑.๑   ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๒.๑   ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการที่ย่ังยืน 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๒.๒   การสูญเสียป่าไม้อย่างถาวรสุทธิ 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๓.๑   ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนที่ดินทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๔.๑   ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

บนภูเขา 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๔.๒   ดัชนีพ้ืนที่ภูเขาสีเขียว 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๕.๑   ดัชนีบัญชีสถานภาพพืชและสัตว์ 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๖.๑   จํานวนใบอนุญาตที่ให้บริการการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก

หน่วยงานกลางที่ต้ังขึ้นภายใต้พิธีสารนาโงย่า และจํานวนของการรับรอง
ความตกลงถ่ายโอนวัสดุพันธุกรรมมาตรฐานตามที่สื่อสารกับองค์การบริหาร
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร 

ตัวช้ีวัด ๑๕.๗.๑   ดัชนีบัญชีสถานภาพชนิดพันธ์ุทางการค้า 



๒-๖ 

ตัวช้ีวัด ๑๕.๗.๒   สัดส่วนการป้องกันการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๘.๑   การใช้กฎหมายระดับชาติในการป้องกันหรือควบคุมชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ถูก

คุกคาม 
ตัวช้ีวัด ๑๕.๙.๑   จํานวนของแผนพัฒนาชาติและกระบวนการบูรณาการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและมูลค่าการบริการของระบบนิเวศวิทยา 
ตัวช้ีวัด ๑๕.a.๑   การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการใช้จา่ยของรัฐ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่าง
ย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด ๑๕.b.๑   การช่วยเหลือการพัฒนาป่าไม้ของรัฐและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ด้านป่าไม้ (FDI) 

ตัวช้ีวัด ๑๕.c.๑   สัดส่วนของการป้องกันการค้าสัตว์ป่าต่อสินค้าจากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

จากเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การสร้างความตระหนักและ
ความรู้ ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  

๒) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)  
เป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเทศรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งหมายถึง แม้มีความต้องการอย่างมากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ต้องไม่ละเลยการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ด้วย อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ (๑) เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) เพื่อใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีอนุสัญญา ลําดับที่ ๑๘๘  
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ช) 
โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิก ๑๙๖ ประเทศ (United Nation, ๒๕๖๐) 

สาระของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธกรณีหลักที่สําคัญ ได้แก่ 
• จัดทํากลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเหมาะสม  
• จําแนกระบุและติดตามตรวจสอบองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศที่สําคัญ 

ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  



๒-๗ 

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยจัดต้ังระบบพื้นที่คุ้มครอง
หรือพื้นที่ภายใต้มาตรการพิเศษ และกําหนดมาตรการเฉพาะด้านในการควบคุมดูแลและจัดการ
องค์ประกอบที่สําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  ควบคุมดูแลกิจกรรมที่อาจเป็นภัย 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนคืนสภาพและฟื้นคืนระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมและชนิดพันธ์ุ 
ที่ถูกคุกคาม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และ 
การปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม รักษาและดํารงไว้ซึ่งความรู้และ
ขนบประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น 

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยวางมาตรการบํารุงและ
ฟ้ืนฟูชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุและนํากลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเดิม  

• ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  โดยจัดทํามาตรการ 
แผนระดับชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นให้จัดทําและปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขฟื้นฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นแรงจูงใจ โดยส่งเสริมการศึกษา การสร้าง 
ความตระหนัก การวิจัย การฝึกอบรม และนํากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อม
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนมาใช้กับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  

• ร่วมมือกับประเทศภาคีอ่ืนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

• แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม  
• สนับสนุนทางการเงินและแรงจูงใจสําหรับการอนุวัตอนุสัญญาฯ ในระดับชาติตามสมรรถนะ  
• จัดทําและเสนอรายงานเกี่ยวกับการอนุวัตอนุสัญญาฯ ต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

 จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เมืองนาโงยา ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ภาคีอนุสัญญาฯ ได้มีข้อตัดสินใจรับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) เพื่อใช้เป็น
กรอบการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับภาคีอนุสัญญาฯ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า ภายใน 
ค.ศ. 2050 ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับความนิยมในคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และถูกใช้ 
อย่างชาญฉลาด เพื่อธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพื่อผดุงพื้นพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ ย่ังยืน  
และเพื่ออํานวยผลประโยชน์ที่สําคัญยิ่งให้แก่ผู้คนทั้งปวง 



๒-๘ 

สําหรับพันธกิจกําหนดให้มีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลและเร่งด่วนเพื่อหยุดย้ังการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้หลักประกันว่าภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ. 2020) ระบบนิเวศยืดหยุ่นคงทน
และยังคงให้บริการที่สําคัญยิ่งต่อไป ให้ความมั่นคงแก่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนพื้นพิภพ และเกื้อกูลการ
กินดีอยู่ดีและการขจัดความยากจนเพื่อเป็นหลักประกันดังกล่าว แรงกดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพถูก
ลดลง ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู ทรัพยากรชีวภาพถูกใช้อย่างยั่งยืน ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมถูกแบ่งปันในวิถีทางที่ยุติธรรมและเท่าเทียม มีการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมที่เพียงพอ ประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพถูกหยิบยกเป็นกระแสหลัก นโยบายที่
เหมาะสมได้รับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
และเป็นไปตามวิถีทางการระมัดระวังล่วงหน้า 

 แผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว กําหนดเป้าหมายประสงค์ทางกลยุทธ์ ๕ เป้าประสงค์ และ ๒๐ เป้าหมาย 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ข) ดังนี้ 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ A: แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยหยิบยก 
ความหลากหลายทางชีวภาพเปน็กระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาชน 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๒) บูรณาการคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และกลยุทธ์ลด

ความยากจน และเข้าสู่การจัดทําบัญชีประชาชาติหากเหมาะสม และเข้าสู่ระบบการรายงาน 
๓) ขจัดแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดให้เหลือน้อยที่สุดและ

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ จัดให้มีแรงจูงใจทางบวกเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย
สอดคล้องปรองดองกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๔) รัฐบาล ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ต้องดําเนินขั้นตอนที่จะบรรลุความสําเร็จหรือดําเนินงาน
ตามแผน  เพื่ อการผลิตและการบริ โภคอย่างยั่ งยืน  และได้รักษาระดับผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอย่างดีภายในขอบเขตจํากัดที่ระบบนิเวศปลอดภัย 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ B: ลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๕) ลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด หมายถึงแรงกดดันที่มีต่อแนวปะการัง 

และระบบนิเวศเปราะบางอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเพิ่ม
ความเป็นกรดให้แก่มหาสมุทร ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาความสมบูรณ์และบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ
ดังกล่าว 

  



๒-๙ 

ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๖) ดําเนินการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ ลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยและ

ในที่ที่เป็นไปได้ ลดอัตราการสูญเสียลงให้เกือบเหลือศูนย์ และลดความเสื่อมโทรมและการแยกการ
กระจัดกระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลงอย่างมีนัยสําคัญ 

๗) จัดการและเก็บเกี่ยวสัตว์น้ําและพืชน้ําอย่างยั่งยืน ถูกต้องตามกฎหมาย และประยุกต์ใช้วิถีทางบน
พ้ืนฐานของระบบนิเวศจนสามารถหลีกเลี่ยงการประมงเกินขีดจํากัดได้ ดําเนินแผนและมาตรการฟื้นฟู 
สําหรับชนิดพันธ์ุที่ร่อยหรอ ทําการประมงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายที่สําคัญต่อชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคามและระบบนิเวศที่เปราะบาง จํากัดผลกระทบของการประมงที่มีต่อปริมาณสํารองชนิดพันธ์ุ และ
ระบบนิเวศให้อยู่ภายในขอบเขตที่ระบบนิเวศปลอดภัย 

๘) จัดการพื้นที่ภายใต้การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันว่ามี
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๙) ควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกินพอดี ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๐) จําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางแพร่ระบาด ควบคุมหรือ
กําจัดชนิดพันธ์ุที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการเส้นทางแพร่ระบาดเพื่อป้องกัน
การนําเข้าและการตั้งถิ่นฐานรุกราน 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ C: ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฝ้าระวังรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๑) อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ ๑๗ ของแหล่งน้ําบนบกและในแผ่นดิน และร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเลและ

ชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่ที่มีความสําคัญเป็นพิเศษเฉพาะสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 
และบริการจากระบบนิเวศ ด้วยการจัดการอย่างมีประสิทธิผลและเท่าเทียม มีตัวแทนทางนิเวศ และมี
ระบบพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมโยงกันอย่างดีและมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่
เป็นสําคัญ และบูรณาการเข้าสู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ที่กว้างกว่าเดิม 

๑๒) ป้องกันไม่ให้ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม ซึ่งรู้จักแล้วต้องสูญพันธ์ุ และต้องปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษ์ชนิด
พันธ์ุดังกล่าว โดยเฉพาะพวกที่ประชากรลดลงเหลือน้อยที่สุดและผดุงไว้ให้ย่ังยืน 

๑๓) ดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชปลูกและปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และสายพันธ์ุป่า รวมถึง
ชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และจัดทํากลยุทธ์และดําเนินงานตามนั้น
เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมให้มากที่สุด และเฝ้าระวังรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าว 

  



๒-๑๐ 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ D: เพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจาก
ระบบนิเวศต่อคนทั้งปวง 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๑๔) บังคับใช้ และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยสอดคล้องกับ

กฎระเบียบในชาติ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๕) ฟ้ืนฟูและเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศที่ให้บริการที่สําคัญยิ่ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับน้ํา และเกื้อกูล

ต่อสุขอนามัย การกินดีอยู่ดีและความผาสุก โดยคํานึงถึง ความต้องการของสตรี ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนท้องถิ่น ผู้ยากไร้ และผู้อ่อนแอ 

๑๖) เพิ่มพูน ความยืดหยุ่นคงทนของระบบนิเวศ และการเกื้อกูลของความหลากหลายทางชีวภาพต่อปริมาณ
คาร์บอนสํารอง โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูรวมถึงการฟื้นฟูให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของระบบนิเวศ
เสื่อมโทรม ดังนั้น จึงเกื้อกูลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว และต่อการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ E: เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมการจัดการ
ความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๑๗) ต้องจัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) อย่างมีประสิทธิผล 

มีส่วนร่วม และได้รับการปรับให้ทันสมัยแล้ว และรับรองเป็นเครื่องมือทางนโยบาย และเริ่มต้นอนุวัตการ
ตามน้ัน 

ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๘) ยอมรับนับถือ ความรู้ที่ถ่ายทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบัติของชุมชน

พ้ืนเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น สําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี ภายใต้กฎระเบียบแห่งชาติและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องบูรณาการอย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็นในการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดย
การมีส่วนร่วมอย่างเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองดั้ ง เดิมและชุมชนท้องถิ่น
ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

๑๙) ปรับปรุง แบ่งปัน ถ่ายทอด และนําไปประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทหน้าที่ สถานภาพและ
แนวโน้ม และผลสืบเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒๐) เพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับอนุวัตแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ อย่างมีประสิทธิผล
จากทุกแหล่ง โดยสอดคล้องกับกระบวนการรวมทุนและที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ในกลยุทธ์สําหรับ
ขับเคลื่อนทรัพยากร โดยเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมจากระดับปัจจุบัน 
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อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ ซึ่งประชาคมโลกต่างให้ความสําคัญ ใช้เป็นกรอบแนวทางให้ประเทศต่างๆ 
ดําเนินการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการต้ังเป้าหมายเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าหรือ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในด้านต่างๆ สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภาคีได้นํากรอบ
การดําเนินงานและเป้าหมายดังกล่าวมากําหนดเป็นแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ รวมถึง
การต้ังเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพไว้เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดจะแสดงในลําดับต่อไป

๓) กรอบความรวมมอือาเซียนดานสิง่แวดลอม 

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เริ่มต้น
ขึ้นจากการที่จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความไม่เสมอภาค
ของสังคม ส่งผลให้เกิดแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคและปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน 
รวมถึงการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพ อาเซียนจึงได้ร่วมกัน
ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ มีการจัดต้ังคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนขึ้น ภายใต้คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน ต่อมาได้ 
มีการปรับรูปแบบเป็น “เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม” มีหน้าที่ในการกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ เสนอแนะนโยบาย ประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกันในอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนๆ และอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีคณะทํางาน ๗ คณะ (สํานักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, ๒๕๕๙) ได้แก่ 

(๑) คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) 
จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของอาเซียนให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป โดยหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน 
ในประเทศไทย คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒) คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (AWGCW)  
(๓) คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME)  
(๔) คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา (AWGWRM)  
(๕) คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน (AWGESC)  
(๖) คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC)  
(๗) คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE)  

สรุปได้ว่า หลักการพัฒนาที่ ย่ังยืนให้ความสําคัญกับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ คือ เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ 
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และเป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย้ัง
ความเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งสองเป้าหมายนั้น จําเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนไม่ใช่เพียง
การอนุรักษ์ทรัพยากรเท่านั้น แต่รวมถึงการป้องกันมลพิษและลดภัยคุกคามต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปพร้อมกัน 

เห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 
การดําเนินงานด้านสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง การสร้างสรรค์ความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการกินดีอยู่ดี ความเสมอภาคและการได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพเห็นได้จากการต้ังคณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น รวมถึงการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องมรดกอุทยานและ 
การอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง และการจัดทําดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
(Singapore Index on Cities’ Biodiversity: SI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินตนเองในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง โดยประเทศไทยสนับสนุนให้เมืองและท้องถิ่นนําตัวช้ีวัดดังกล่าวไปใช้ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการอนุรักษ์และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) เพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่
คุ้มครอง โดยประเทศไทยมีอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ๒) อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา ๓) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลันและอ่าวพังงา และ ๔) กลุ่มป่าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน-กุยบุร ีและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 

๒.๒ นโยบายและแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

ประเทศไทย เริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังหลังจากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and 
Development: UNCED) ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ณ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ส่งผลให้มีการบรรจุ
เรื่องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนและนโยบายอื่นๆ ตามมา 
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๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎเกณฑ์แบบแผนเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐ 
ว่ามีองค์กรอะไรบ้าง และองค์กรเหล่านั้นมีอํานาจหน้าที่อย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์กับประชาชนในฐานะเป็น
พลเมืองของรัฐมีสิทธิ หน้าที่อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ได้บรรจุไว้ในสิทธิ หน้าที่ของบุคคลและชุมชน รวมถึงหน้าที่ของรัฐในการจัดการบํารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดยังคงให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการกําหนดในมาตราต่างๆ ดังนี้ 

มาตรา ๔๓ กําหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรา ๕๗ รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และแบ่งปัน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้ประโยชน์ 
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

มาตราที่  ๕๘  การดําเนินการใดของรัฐหรือที่ รั ฐจะอนุญาตให้ผู้ ใดดําเนินการ  ถ้าการนั้น 
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา 
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ ในการดําเนินการหรืออนุญาตนั้น รัฐต้องระมัดระวังให้เกิด 
ผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดําเนินการ 
ให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ 
โดยไม่ชักช้า 

เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความสําคัญทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการอนุรักษ์บํารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งภาคประชาชนสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง หรือเป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมบูรณ์
และเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
  



๒-๑๔ 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

แผนพัฒนาประเทศได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลอย่างชัดเจน 
โดยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๓๕-
๒๕๓๙ กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ ซึ่งได้ให้ความสําคัญของ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเรื่อยมา จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกําหนดมาตรการสําคัญๆ ไว้ อาทิ ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรมบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้งในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และ 
การคํานึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม   

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐ก) ได้กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้อย่าง
ตระหนักรู้คุณค่า บริหารจัดการอย่างดี สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้งในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร คํานึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ มีการเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังนี้ 

•   การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดําเนินการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ เร่งรัด
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและความมั่นคง
ทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้า
แบบบูรณาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  



๒-๑๕ 

•   การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้ได้มาก
ที่สุด วางกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศ ส่งเสริมการทําเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

•   การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ การประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชายฝั่ง การขาดแคลนน้ํา พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

•   การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างเทคนิคการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้า
สําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

•   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน
ในการสร้างความตระหนักรู้และความต่ืนตัวของสาธารณชนดูแลคุ้มครองทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ด้วยสถานการณ์ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังเผชิญอยู่ ทําให้ 
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยังมีการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ซึ่งต่างให้ความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่แนวทางการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 



๒-๑๖ 

 ความมั่นคง ให้ความสําคัญกับความมั่นคงปลอดภัยที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในและ 
นอกประเทศ และมีความมั่นคงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประชาชน 
มีความม่ันคงในชีวิต มีรายได้ที่พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมีฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความมั่งคั่ง ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล  
มีเสถียรภาพและยั่งยืน และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นําความคิดเห็นจากการประชุมประจําปี 
๒๕๕๘ ของ สศช. และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมีวิสัยทัศน์กรอบการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความมั่นคง ๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) การพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพคน ๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
๕) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๖๐ข) ซึ่งยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการพัฒนา ร่วมกับการสร้างกลไกการพัฒนา
ประเทศ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
หลัก โดยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ําและ



๒-๑๗ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมท้ังยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

อนึ่ง การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   
พบอย่างชัดเจนตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ และมีการผนวก
เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเรื่อยมา จนกระทั่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสําคัญกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกําหนดเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไว้ คือ เป้าหมายที่ ๑ รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเพิ่ม
พ้ืนที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม รวมถึงได้กําหนดตัวช้ีวัดด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คือ จํานวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธ์ุ 

๓) แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดลอม  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบชี้นําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคีต่างๆ ได้ใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐จ) ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสําคัญต่อ
บทบาทและสิทธิมนุษยชน ให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลสําหรับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาเพื่อให้ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ มียุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสําคัญใน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับฐาน 
การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ๔) การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชนทุกระดับ ๕) การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  
๖) การพัฒนาคนและสังคมให้สํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ของแผนดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ 
เพื่อให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการสงวนรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู 



๒-๑๘ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่ (๑) พ้ืนที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ (๒) จํานวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุลดลง (๓) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อ
พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ 
และเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลน ไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่ (๔) ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการ 
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม และ (๕) จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
จัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ําเพิ่มขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดข้อขัดแย้งจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจหน้าที่ การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ความเช่ือมโยงของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๑ ตัวช้ีวัด คือ มีการบังคับใช้กฎระเบียบในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ฉ) ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ของแผนคือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติที่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
บนพื้นฐานการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ๒) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟื้นฟู 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และ ๔) สร้างศักยภาพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
เป็นธรรม ซึ่งให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด 
ความสมดุลและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิด
ความมั่นคง โดยมี ๒ กลยุทธ์สําคัญ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืน 
โดยตัวช้ีวัดเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ คือ (๑) พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ (๒) ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการ
ตามแนวทางและมาตรการหรือมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น (๓) ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓-๙ 



๒-๑๙ 

(๔) อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงทะเลใน ๑ ช่ัวโมงในน่านน้ําไทยเพิ่มขึ้น (๕) อัตราการสูญเสียชนิด
พันธ์ุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง และยุทธศาสตร์ที่ ๓  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
การบริโภค การผลิต และบริการอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน สําหรับ
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ มีการประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 

เห็นได้ว่า แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ .๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังคงให้ความสําคัญกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้จากการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง ๒ ฉบับ รวมทั้งการกําหนด 
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน โดยแผนทั้งสองฉบับให้ความสําคัญกับอัตราการสูญเสีย 
ชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุลดลง โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
เน้นชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ถูกคุกคามลดลง ในขณะที่แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ให้ความสําคัญกับสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวช้ีวัด 

๔) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งแผนแม่บทบูรณาการฯ จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้เป็นแนวคิดในการ
พัฒนามิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดการสร้างรากฐานการพัฒนาที่
มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน และสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชาชน
มีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้อง ปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
การปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” และ
ต้ังเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วน
ร่วมในทุกระดับ และเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๑๑ มาตรการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม 
มาตรการที่ ๑  สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



๒-๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ ๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม 
มาตรการที่ ๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด 

ท้องถิ่น และชุมชน 
มาตรการที่ ๓    ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ของประเทศและบริหารจดัการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขยีว 

มาตรการที่ ๑ ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด 

มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล 

มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้ เ ป็น

มาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ ยังได้มีการกําหนดเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ จํานวน ๑๘ เป้าหมาย พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ เป้าหมาย และ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๘ เป้าหมาย 

(๑) หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคัญ 

(๓) มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
แรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศชายฝั่ง  
(๕) การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ 



๒-๒๑ 

(๖) ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 
(๗) ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ

แนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๘) มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง 
(๙) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 

(๑๐) มีการจําแนกระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ 
และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

(๑๑) มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

(๑๒) มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงาน
หลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 

(๑๓) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

(๑๔) เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๑๕) มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผน 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๑๖) มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ 

ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๑๗) มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
(๑๘) มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ เป้าหมาย 
(๑) ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน และชุมชนท้องถิ่น มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(๒) ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ 

(๓) มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



๒-๒๒ 

(๔) กฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้รับการแก้ไข 

(๕) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศชายฝั่งลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

(๖) ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 
และมีมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุดังกล่าว 

(๗) ควบคุมมลพิษให้อยู่ ในระดับที่ ไม่ เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ ของระบบนิ เวศ และต่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๘) มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ กลไก แนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

(๙) มีมาตรการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุนแรงที่มีลําดับความสําคัญสูงและเส้นทางการแพร่ระบาด
ที่สําคัญ 

(๑๐) จัดต้ังองค์กรกลางเพื่อบริหารจัดการการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

(๑๑) มีกลไกการนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายปี พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ เป้าหมาย 
(๑) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษาทุกระดับ 
(๒) มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
(๓) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองและตัวแทนทางนิเวศ และมีมาตรการการจัดการในพื้นที่

วิกฤตและมีความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 
(๔) มีกลไกและมาตรการด้านการบริหารจัดการ นโยบาย หรือกฎหมายในการอนุรักษ์และปกป้อง

คุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศไทย 
(๕) ลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ําลงอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์บริการจาก

ระบบนิเวศ และเกื้อกูลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) มีกฎระเบียบตามแนวทางระมัดระวังล่วงหน้า ในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ กลไกเพื่อใช้
ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน โดยสอดคล้อง 
ตามพันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

(๗) ประชาคมวิจัย และชุมชนท้องถิ่นมีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 



๒-๒๓ 

(๘) มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลับคืน 
สู่แหล่งกําเนิดชีวภาพเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

(๙) มีฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องในประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลําดับความสําคัญสูง 
(๑๐) เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑๑) เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 

อย่างเป็นระบบ 
(๑๒) มีฐานข้อมูลเฉพาะในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถ

นําไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิของประเทศและชุมชน 

สําหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนแม่บทบูรณาการฯ 
สามารถจําแนกเป็น ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา/วิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกัน ดังนี้ 

ภาครัฐ: จัดทํานโยบาย แผน มาตรการและกฎ ระเบียบ และดําเนินการให้เกิดการอนุรักษ์ 
ปกป้องคุ้มครอง ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ภาคเอกชน: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักและให้ความรู้ 

สถาบนัการศกึษา: ศึกษาวิจัย จัดการ ศึกษาโดยบูรณาการ จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

องค์กรพัฒนาเอกชน: ประสานกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มต่างๆ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ชุมชนท้องถิน่: มีส่วนร่วมปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน 

สําหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ หน่วยงานหลัก จํานวน ๒๒ หน่วยงาน
ระดับกรม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสนับสนุน จํานวน ๘ หน่วยงาน
ระดับกรม ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 

แผนแม่บทบูรณาการฯ เป็นแผนหลักระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่ง
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การลดแรงกดดัน 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงใช้เป็นกรอบ 



๒-๒๔ 

การดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึง
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆ 
ของประเทศ 

๒.๓ แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ จัดทําขึ้นเพื่อรองรับและ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการกําหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้ กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ๒ ปี เพื่อให้ 
มีความสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ 

สําหรับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔
ยุทธศาสตร์ และ ๑๑ แผนปฏิบัติการ ดังภาพที่ ๒-๑ 
  



๒-๒๕ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

บูรณาการคุณค่าและ 
การจัดการความหลาก 

หลายทางชีวภาพโดยการ 
มีส่วนร่วมในทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒
อนุรักษ์ และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของประเทศ และ
บริหารจัดการเพ่ือเพิ่มพูน
และแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยสอดคล้องกับ
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

 
       

     เสริมสร้างความรู้
ความตระหนัก
และให้การศึกษา
ด้านความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 

      อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปกป้อง
คุ้มครอง 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

      ปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากร-
พันธุกรรม 

       จัดการองค์
ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

       

     บูรณาการและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

      ลดภัยคุกคามและ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
อย่างย่ังยืน 

     วิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ

 

       สงวนรักษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

       

       จัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา     
       

       จัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกราน

    
       

       ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

    

 
ภาพที่ ๒-๑ ผงัโครงสร้างแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

 
  



๒-๒๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคณุค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ 

แผนปฏิบัติการ ๑.๑ เสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ 

ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด: 
 

๑) ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนกั ถึงคุณค่า
และความสําคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๓) จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ริเริ่ม 
โดยภาคประชาชน 

๔) มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

๕) มสีื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

มาตรการ • สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในหลักสูตรของสถานศึกษาและและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

แผนปฏิบัติการ ๑.๒ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

เป้าหมาย: ๑) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้าย 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสรมิแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนนุ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  



๒-๒๗ 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน 
และจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ 

๒) มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓) จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔) มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มผีลร้ายต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ • เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
อนุวัติการตามพันธกรณรีะหวา่งประเทศที่เกีย่วข้อง 

• บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรก
เข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคม
ในการปกป้องคุ้มครอง อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
แผนปฏิบัติการ ๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย: ๑) ภายในป ีพ.ศ.๒๕๕๙ ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ 

๓) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น 
มีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
๒) มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
๓) ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อย่างน้อย ๑ แห่ง 
๔) จํานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โครงการ 
๕) พ้ืนที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
๖) ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สญูพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น อย่างน้อย ๕ ชนิด มีจํานวน

ประชากรเพิ่มขึ้น 



๒-๒๘ 

มาตรการ • เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย 

• ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมให้สามารถดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ  
เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้าน 
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

• จัดทํากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธ์ุ 
ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

• อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร  
ปศุสัตว์ สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยง สายพันธ์ุป่าและพื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธ์ุ
อ่ืนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา   

• พัฒนาและผลกัดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามเป้าหมายและ 
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก 

แผนปฏิบัติการ ๒.๒ ลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย: ๑) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุ

และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศ
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุ
และถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัดโครงการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒) แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 

มาตรการ • จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการป่าไม้อย่างยั่งยืน และ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักประกันในการอนุรักษค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้
ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ํา และระบบ
นิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะ
มลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ 



๒-๒๙ 

รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มผีลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
แผนปฏิบัติการ ๒.๓ จัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 

เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุก
ระดับ 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา 

๒) มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง 
รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

๓) พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคญัระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคญัระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย ๕ แห่ง 

๔) จํานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการยกระดับให้มสีถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
๕) จํานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําของจังหวัด 

มาตรการ • บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ 
• ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ํา และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการ ๒.๔ จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการจําแนกระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่าง

ถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 
ตัวช้ีวัด: มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาด

ตามลําดับความสําคัญ 
มาตรการ • จําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และ

เส้นทางการแพร่ระบาด ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกัน
การนําเข้าและการต้ังถิ่นฐานที่รุกราน 

แผนปฏิบัติการ ๒.๕ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การควบคุม ดูแลมใิห้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

ตัวช้ีวัด: 
 

มีเครื่องมือ กลไก สําหรับประเทศไทยในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  



๒-๓๐ 

มาตรการ • ควบคุมดูแลมใิห้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
จากการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพสมัยใหม ่

• ส่งเสริมความรว่มมือในการคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิม่พูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขยีว 

แผนปฏิบัติการ ๓.๑ ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพนัธุกรรม 

เป้าหมาย:  ๑) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีกลไกและบังคบัใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศ 
ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบง่ปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยช
ให้ครอบคลมุทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกีย่วข้อง 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ใน
หน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

๒) มีกลไกการดําเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
๓) มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุม

ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกีย่วข้อง 
มาตรการ • ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรพัยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทําและปรับปรุง
กฎระเบียบ และกลไกในการเขา้ถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบ
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการ ๓.๒ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่ีศักยภาพจากฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ
มาตรการ • ส่งเสริมการวิจยัเพื่อเพิ่มมูลค่า 

• เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 



๒-๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เปน็มาตรฐานสากล 

แผนปฏิบัติการ ๔.๑ จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมลู 

เป้าหมาย: ๑) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
นํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลทีม่อียู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด: 
 

๑) มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกําหนดนโยบายและ
แผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒) สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

๓) มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๔) มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยูใ่ห้เกดิ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

มาตรการ • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
กับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เป็นมาตรฐานสากล 

แผนปฏิบัติการ ๔.๒ สงวนรกัษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่ก่ียวกับความหลากหลายทางชวีภาพ 

เป้าหมาย: ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนนุการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด: 
 

จํานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



๒-๓๒ 

มาตรการ • ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ 
ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการต่างๆ รวม ๑๑ แผนปฏิบัติการ พร้อมกําหนด
เป้าหมายของแต่ละแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น ๑๘ เป้าหมาย และเป็นเป้าหมายระดับชาติด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วย ซึ่งกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความเร่งด่วนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่มีความ
อ่อนไหว อาทิ พ้ืนที่ชุ่มน้ํา และลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย มีการจัดการ
และพัฒนาองค์ความรู้ทั้งความรู้สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพอันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 
และเป้าหมายไอจิ ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กับแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป้าหมายไอจิและเป้าหมาย
ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีความสอดคล้องกัน โดยประเทศไทยได้ถ่ายทอดเป้าหมายไอจิสู่
เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓ เป้าหมาย ดังนี้ 

A/1 ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ผ่านการประชาสัมพันธ์ 

A/2 บูรณาการคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
และกลยุทธ์ลดความยากจน และเข้าสู่การจัดทําบัญชีประชาชาติหากเหมาะสม และเข้าสู่ระบบ 
การรายงาน 

A/3 ขจัดแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดให้เหลือน้อยที่สุด
และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ จัดให้มีแรงจูงใจทางบวกเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โดยสอดคล้องปรองดองกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

B/5 ลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด หมายถึง แรงกดดันที่มีต่อแนว
ปะการัง และระบบนิเวศเปราะบางอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือการเพิ่มความเป็นกรดให้แก่มหาสมุทร ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาความสมบูรณ์และบทบาทหน้าที่
ของระบบนิเวศดังกล่าว (๒๕๕๘) 

B/6 ดําเนินการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย
และในที่ที่เป็นไปได้ลดอัตราการสูญเสียลงให้เกือบเหลือศูนย์ และลดความเสื่อมโทรมและการแยก
การกระจัดกระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลงอย่างมีนัยสําคัญ 



๒-๓๓ 

B/9   ควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกินพอดี ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ของ
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

B/10 จําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางแพร่ระบาด 
ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธ์ุที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการเส้นทาง
แพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนําเข้าและการตั้งถิ่นฐานรุกราน 

C/11 อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ ๑๗ ของแหล่งน้ําบนบกและในแผ่นดิน และร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่ที่มีความสําคัญเป็นพิเศษเฉพาะสําหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ด้วยการจัดการอย่างมีประสิทธิผลและเท่าเทียม มีตัวแทนทาง
นิเวศ และมีระบบพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมโยงกันอย่างดีและมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่เป็นสําคัญ และบูรณาการเข้าสู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ที่กว้างกว่าเดิม 

C/12 ป้องกันไม่ให้ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามซึ่งรู้จักแล้วต้องสูญพันธ์ุ และต้องปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษ์
ชนิดพันธ์ุดังกล่าว โดยเฉพาะพวกที่ประชากรลดลงเหลือน้อยที่สุดและผดุงไว้ให้ย่ังยืน 

C/13 ดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชปลูกและปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และสายพันธ์ุป่า 
รวมถึงชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และจัดทํากลยุทธ์และ
ดําเนินงานตามน้ันเพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมให้มากท่ีสุด และเฝ้าระวังรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าว 

D/14 บังคับใช้และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดย
สอดคล้องกับกฎระเบียบในชาติ (๒๕๕๘) 

E/18 ยอมรับนับถือความรู้ที่ถ่ายทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบัติ
ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชนท้องถิ่น สําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี ภายใต้กฎระเบียบแห่งชาติ
และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องบูรณาการอย่างเต็มที่ และสะท้อนให้เห็นใน
การอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมือง
ด้ังเดิมและชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

E/19 ปรับปรุง แบ่งปัน ถ่ายทอด และนําไปประยุกต์ ใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
บทบาทหน้าที่ สถานภาพและแนวโน้ม และผลสืบเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

หมายเหตุ A-E หมายถึง หมวดหมู่ของเป้าประสงค์ไอจิ ซ่ึงแบ่งออกเป็น เป้าประสงค์ A ถึงเป้าประสงค์ E 
    1-20 หมายถึง หมายเลขเป้าหมายไอจิท่ีแสดงในแต่ละเป้าประสงค์ 

รายละเอียดความสอดคล้องของเป้าหมายไอจิ และเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แสดงดังตารางที่ ๒-๑   



๒-๓๔ 

ตารางที่ ๒-๑ ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไอจิและเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

A/1  ผู้คนตระหนักถงึคุณค่าของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และทราบขั้นตอนการอนรุักษ์และ
ใช้ประโยชน์ผ่านการประชาสัมพันธ ์

๑ หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

๑ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นมคีวามรู้พื้นฐานเรือ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพและมีความเขา้ใจ
และตระหนกัถงึความสําคัญของการ
อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๑ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับการผนวกไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษาและสถาบนัการศึกษา
ทุกระดับ 

A/2  บรูณาการคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าสู่การพัฒนาระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
และกลยุทธ์ลดความยากจน และเข้าสู่การจดัทํา
บัญชีประชาชาติหากเหมาะสม และเข้าสู่ระบบ 
การรายงาน 

๒ ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนทอ้งถิ่น
และเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุม้ครอง อนรุักษ ์
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคัญ 

๒ ประเด็นเรือ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการผนวกไวใ้นนโยบาย
หรือแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

๒ มีการขับเคลื่อนการบริหารจดัการ
ความหลากหลายทางชวีภาพโดย
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

A/3  ขจัดแรงจงูใจ รวมถงึเงินอุดหนุนที่มีผลร้ายต่อ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ลดให้เหลือน้อย
ที่สุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ จัดให้มี
แรงจงูใจทางบวกเพื่ออนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืน โดยสอดคล้องปรองดองกับอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพันธกรณี
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓  มีแนวทางในการลดและขจัด
แรงจงูใจที่มีผลรา้ยต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
แรงจงูใจทางบวกที่สนับสนุนการ
อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 

๓ มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อน 
การปกป้องคุ้มครอง อนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยืน 

๔ กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการแก้ไข

 

A/4  รัฐบาล ธรุกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ 
ต้องดําเนินขั้นตอนที่จะบรรลุความสําเร็จหรือ
ดําเนินงานตามแผนเพื่อการผลติและการบริโภค
อย่างยัง่ยืน และได้รักษาระดับผลกระทบของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดีภายใน 

   



๒-๓๕ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

ขอบเขตจํากัดทีร่ะบบนิเวศปลอดภัย    
B/5  ลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ลดลง

ให้เหลือนอ้ยที่สุด หมายถงึแรงกดดันที่มีต่อแนว
ปะการัง และระบบนิเวศเปราะบางอื่นที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือการเพิ่มความเป็นกรดให้แก่มหาสมุทร ทัง้นี้ 
เพื่อธํารงรักษาความสมบูรณ์และบทบาทหน้าที่
ของระบบนิเวศดังกล่าว (๒๕๕๘) 

๗ ลดการคุกคามจากกจิกรรมของ
มนุษย์ต่อชนดิพนัธุ์และถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
แนวปะการังและระบบนิเวศ
เปราะบางที่ได้รบัผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  

B/6  ดําเนินการลดอัตราการสูญเสียแหล่งทีอ่ยูอ่าศัย 
ตามธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ลงครึง่หนึ่งเป็นอย่างน้อย
และในที่ทีเ่ป็นไปได้ ลดอตัราการสูญเสียลง 
ใหเ้กอืบเหลอืศูนย์ และลดความเสื่อมโทรมและ 
การแยกการกระจัดกระจายของแหล่งทีอ่ยู่อาศยั
ตามธรรมชาติลงอย่างมีนัยสําคัญ 

๔ ลดอัตราการสูญเสียแหล่งทีอ่ยู่
อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่
ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 

๕ อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย 
ตามธรรมชาติ รวมทัง้พื้นที่ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศชายฝั่งลดลงร้อยละ ๕๐ 

 

B/7  จัดการและเก็บเกีย่ว สัตวน์้ําและพืชน้ําอย่าง
ยั่งยืน ถูกตอ้งตามกฎหมาย และประยุกตใ์ช้
วิถีทางบนพื้นฐานของระบบนิเวศจนสามารถ
หลีกเลี่ยงการประมงเกินขีดจํากัดได้ ดําเนินแผน
และมาตรการฟืน้ฟูสําหรับชนดิพันธุ์ทีร่่อยหรอ 
ทําการประมงทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหาย 
ที่สําคัญตอ่ชนดิพันธุ์ทีถ่กูคุกคามและระบบนเิวศ
ที่เปราะบาง จํากัดผลกระทบของการประมงที่มี
ต่อปริมาณสํารองชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศให้
อยู่ภายในขอบเขตทีร่ะบบนิเวศปลอดภัย 

 

   



๒-๓๖ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

B/8   จัดการพืน้ที่ภายใตก้ารเกษตร การเพาะเลีย้งสัตว์
น้ํา และการป่าไม้อย่างยัง่ยืน เพือ่เป็น
หลักประกันว่ามกีารอนรุักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

   

B/9   ควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหารที่เกนิพอดี 
ให้อยูใ่นระดับทีไ่ม่เสียหายต่อบทบาทหน้าที่
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 ๗ ควบคุมมลพิษใหอ้ยู่ในระดับที่ไม่
เสียหายต่อบทบาทหน้าทีข่องระบบ
นิเวศและต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

B/10 จําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นทีร่กุรานและเส้นทางแพรร่ะบาด 
ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุท์ี่มลีําดับ
ความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการ
เส้นทางแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนําเข้าและ
การตัง้ถิ่นฐานรกุราน 

๑๐ มีการจําแนก ระบุ และจัดทํา
ทะเบียนของชนดิพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานในระบบนิเวศต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

๙ มีการจําแนก ระบุ และจัดทาํทะเบียน
ของชนดิพันธุ์ตา่งถิ่นที่รกุรานในระบบ
นิเวศต่างๆ  

๑๐ มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานที่มีลําดบัความสําคัญสูงและ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

 

C/11 อนุรกัษอ์ย่างนอ้ยรอ้ยละ ๑๗ ของแหลง่น้าํบนบก
และในแผ่นดิน และร้อยละ ๑๐ ของพื้นทีท่ะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นทีท่ี่มีความ 
สําคัญเป็นพิเศษเฉพาะสําหรับความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และบรกิารจากระบบนิเวศ ด้วยการ
จัดการอย่างมีประสทิธิผลและเท่าเทยีม มี
ตัวแทนทางนเิวศ และมรีะบบพืน้ที่คุ้มครองที่
เชื่อมโยงกันอย่างดีและมาตรการอื่นที่มี
ประสทิธิผล โดยคํานงึถงึการอนรุักษ์พื้นทีเ่ป็น
สําคัญ และบรูณาการเขา้สู่ภูมิทัศน์และชลทัศนท์ี่
กว้างกวา่เดิม 

๕ การบรหิารจดัการพื้นที่คุ้มครอง
และระบบนิเวศมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึง่ความสามารถ
ในการให้บริการทางนิเวศ 

๙ ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 

 ๓  มีการเชื่อมโยงเครอืข่ายพื้นที่
คุ้มครองและตัวแทนทางนเิวศ 
และมีมาตรการการจดัการในพืน้ที่
วิกฤตและมีความสําคัญทาง 
ความหลากหลายทางชวีภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ 

๕  ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที ่
ชุ่มน้ําลงอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้มี
การใช้ประโยชน์บริการจากระบบ
นิเวศ และเกื้อกูลต่อการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๒-๓๗ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

C/12  ป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ทีถู่กคุกคามซึ่งรู้จักแล้ว
ต้องสูญพันธุ์ และต้องปรับปรุงสถานภาพการ
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพวกที่
ประชากรลดลงเหลือน้อยที่สุดและผดุงไว้ให้
ยั่งยืน 

๖ ชนิดพันธุ์ทีถ่กูคุกคามและชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนรุกัษ์
และการจัดการที่ดีขึ้น 

๖ ชนิดพันธุ์ทีถ่กูคุกคามและชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่น มีสถานภาพการอนรุกัษ์และ
การจดัการที่ดขีึน้ และมีมาตรการในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัย 
ของชนดิพันธุ์ดงักล่าว 

 

C/13  ดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธกุรรมพืช
ปลูกและปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และสายพันธุ์
ป่า รวมถงึชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม และจดัทํากลยทุธ์และ
ดําเนินงานตามนั้นเพื่อลดการสญูสลายทาง
พันธุกรรมให้มากที่สุด และเฝ้าระวังรกัษา 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าว 

  ๔  มีกลไกและมาตรการทางดา้น 
การบริหารจัดการ นโยบาย หรอื
กฎหมายในการอนุรักษ์และ
ปกป้องคุ้มครองความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประเทศ 

D/14  บังคับใช ้และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วย
การเข้าถงึและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดย
สอดคล้องกับกฎระเบียบในชาติ (๒๕๕๘) 

๑๒ มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถงึและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ในหน่วยงานหลัก
ของประเทศที่มหีน้าที่ในการ
กํากับดูแลการเข้าถงึและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยา 

๑๓  พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถงึ
และแบ่งปันผลประโยชน์ให้
ครอบคลุมทรัพยากรชวีภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

 

๑๑ มีกลไก กฎระเบียบในการให้อนุญาต
เข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรพันธกุรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหนว่ยงานหลัก
ของประเทศ 

๑๒ บูรณาการกลไกเพือ่บริหารจัดการ 
การเข้าถงึ แบ่งปันผลประโยชน์ และ
ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธกุรรม 

๗ ประชาคมวิจัยและชุมชนท้องถิ่นมี
การจดัทํากลไกและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธกุรรม 



๒-๓๘ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

D/15  ฟื้นฟูและเฝ้าระวังรกัษาระบบนิเวศทีใ่หบ้ริการ
ที่สําคัญยิ่ง รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับน้ํา และ
เกื้อกูลต่อสุขอนามัย การกินดีอยู่ดีและความ
ผาสุก โดยคํานึงถงึ ความต้องการของสตรี 
ชุมชนพื้นเมืองดัง้เดิมและชุมชนท้องถิ่น ผู้ยากไร ้
และผู้อ่อนแอ 

   

D/16  เพิ่มพูน ความยืดหยุ่นคงทนของระบบนิเวศ 
และการเกื้อกูลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่อปริมาณคาร์บอนสํารอง โดยการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูรวมถึงการฟื้นฟูให้ไดอ้ย่าง
น้อยร้อยละ ๑๕ ของระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ดังนั้นจงึเกือ้กูลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัว และต่อการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

   

E/17  ต้องจัดทาํกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาต ิ(NBSAPs) 
อย่างมีประสิทธผิล มีส่วนร่วม และปรับให้
ทันสมัยแล้ว และรับรองเป็นเครือ่งมือทาง
นโยบาย และเริ่มต้นอนุวัตการตามนั้น (๒๕๕๘)

   

E/18  ยอมรับนบัถือความรูท้ี่ถ่ายทอดมาตามธรรมเนียม
ประเพณี การประดิษฐ์คิดค้นใหม ่และวิถีปฏิบัติ
ของชุมชนพื้นเมอืงดัง้เดิม และชุมชนท้องถิ่น 
สําหรับการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการใช้
ทรัพยากรชีวภาพตามจารตีประเพณี ภายใต้

๑๘ มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืความรู้ 
พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนรุักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 ๑๒ มีฐานข้อมลูเฉพาะในเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
นําไปใช้ในการคุ้มครองสิทธขิอง
ประเทศและชุมชน 



๒-๓๙ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

กฎระเบียบแหง่ชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่เกีย่วขอ้ง และต้องบรูณาการอย่างเต็มที่ และ
สะท้อนให้เห็นในการอนวุัตอนสุัญญาฯ โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างเต็มกําลังและมปีระสิทธิผลของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นในทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง 

E/19  ปรับปรุง แบ่งปัน ถ่ายทอด และนําไปประยุกต์ 
ใช้ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกีย่วขอ้งกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาท
หน้าที่ สถานภาพและแนวโน้ม และผลสืบเนื่อง
จากการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 

๑๕  มีการจัดการองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใชใ้นการ
กําหนดนโยบายและแผนด้าน
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

  

E/20  เพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับ 
อนุวัตแผนกลยทุธ์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ อย่าง 
มีประสิทธิผลจากทกุแหล่ง โดยสอดคล้องกับ
กระบวนการรวมทุนและที่ได้รบัการเห็นชอบแล้ว
ในกลยทุธ์สําหรบัขับเคลื่อนทรพัยากร โดยเพิม่
อย่างเป็นรูปธรรมจากระดับปัจจุบัน 

   

 ๑๑ ให้มีการบงัคับใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่วกับ 
การควบคุม ดูแลมิให้เกดิผล
กระทบทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ จากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

 ๖  มกีฎระเบยีบตามหลักการ
ระมดัระวงัล่วงหน้าในการกํากบั
ดูแลความปลอดภัยทางชวีภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้นําไป
ประยุกต์ใชใ้นการปรับปรงุและ
พัฒนากฎระเบียบ ขอ้บงัคับ และ
กลไก เพือ่ใชใ้นการกํากบั ดูแล



๒-๔๐ 

เป้าหมายไอจิ ปี ๒๕๖๓ เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมายปี ๒๕๕๙ เป้าหมายปี ๒๕๖๓ เป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธกุรรม 
ที่เคลือ่นย้ายข้ามพรมแดน โดยให้
สอดคลอ้งตามพนัธกรณขีองพธิสีาร
คารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภัย
ทางชวีภาพ 

 ๘    มีแนวทางในการผนวกเรือ่ง
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ ์
ที่เกีย่วขอ้ง 

๑๔  เพิ่มสมรรถนะในการแขง่ขันของ
ประเทศบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๘  มีการประยกุต์ใชเ้ครื่องมือ กลไก 
แนวทางในการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ยัง่ยืนในทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๘  มีมาตรการและกลไกการนาํ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 
ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลับคืน
สู่แหล่งกําเนิดชวีภาพเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 ๑๖  มีกลไกในการบรูณาการและ
เชื่อมโยงฐานขอ้มูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู ่
ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๗  มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มี
อยู่ใหเ้กิดประโยชน์ในการอนรุักษ์
และใช้ประโยชนค์วามหลากหลาย
ทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื 

 ๙  มีฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่มีลําดบั
ความสําคัญสูง 

๑๐ เชื่อมโยงและขยายเครือขา่ยกลไก
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
ความหลากหลายทางชวีภาพ
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๑ เทศบาลทกุระดับมกีารจดัเกบ็ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมอืงอย่างเป็นระบบ 

 

หมายเหตุ A-E หมายถึง หมวดหมู่ของเป้าประสงค์ไอจิ ซึ่งแบ่งออกเป็น เป้าประสงค์ A ถึงเป้าประสงค์ E 
๑-๒๐ หมายถึง หมายเลขเป้าหมายไอจิที่แสดงในแต่ละเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ 



๒-๔๑ 

เห็นได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายและแผนด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕ ปี รวมทั้งได้จัดทําแผน
แม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนแม่บทบูรณาการฯ นี้ นอกจากนี้ ยังได้รับการขับเคลื่อนจากรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งต้องการให้มี
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โดยมีนโยบายที่ปกป้อง ฟ้ืนฟู พ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรม รวมทั้งให้ความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 สําหรับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ รวมถึง
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นําไปขับเคลื่อนนั้น 
นับเป็นแผนที่มีทิศทางสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และ
เป้าหมายไอจิ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้ความสําคัญ
กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม การคุ้มครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน และการลดภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ถิ่นที่อยู่อาศัย ส่วนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทบูรณาการฯ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายไอจิ 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล  
ตามลําดับ 

 ส่วนแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเชื่อมโยงแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติของ
ประเทศและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแสดงมาตรการดําเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านการ
ปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
แม้สาระสําคัญบางประการได้แสดงถึงภารกิจที่มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบชัดเจน อาทิ มาตรการเกี่ยวกับพ้ืนที่
คุ้มครอง พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น แต่สาระสําคัญ
ส่วนใหญ่ของแผนปฏิบัติการฯ มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายหน่วยงาน หรือไม่มี
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดรับผิดชอบชัดเจน อาทิ การสร้างความรู้ความตระหนัก การริเริ่มและพัฒนา



๒-๔๒ 

เครือข่าย การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

๒.๔ สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ  

สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจํานวนและชนิดพันธ์ุพืช
และสัตว์ที่หลากหลาย เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาอันเป็นรอยต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง และเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ํ าโขง อ่าวไทย และทะเลอันดามัน  จึงได้รับการจัดลําดับให้ เป็นหนึ่ งในประเทศที่มี 
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดพันธ์ุและพันธุกรรมในระดับสูง กล่าวคือมีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ชนิด พืชที่มีท่อลําเลียงและพืชไม่มีท่อลําเลียงไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ชนิด หรือร้อยละ ๔ ของชนิดพืช
ที่จําแนกได้ทั่วโลก สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ๘๐,๐๐๐ ชนิด 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ ของชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั่วโลก และปลาไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐ ของพันธ์ุปลาที่จําแนกได้ทั่วโลก (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
๒๕๕๙)  

ที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงไป ๖๙ 
ล้านไร่ ในช่วง ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๘) เหลือ ๑๐๒.๒๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๐ ของพื้นที่ประเทศ 
(กรมป่าไม้, ๒๕๕๘) นอกจากนี้ ยังมีอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธ์ุ 
และระบบนิเวศ โดยปัจจัยที่ผลักดันให้พันธ์ุพืชและสัตว์เข้าสู่สภาวะใกล้สูญพันธ์ุ ได้แก่ การใช้ประโยชน์มาก
เกินไป การทําลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการนําพันธ์ุต่างถิ่นเข้ามา การขยายตัวและการพัฒนาเมือง การลักลอบ
ล่าสัตว์และเก็บของป่า การถมพ้ืนที่ ชุ่มน้ํา และภาวะมลพิษ จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีผลทําให้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีชนิดพันธ์ุสูญพันธ์ุไปแล้ว ๖ ชนิด และสูญพันธ์ุไปจาก
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ๗ ชนิด และชนิดพันธุ์ที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม จํานวน ๒๐๕ ชนิด (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙) 

สําหรับชนิดพันธ์ุพืชในประเทศไทย มีชนิดพันธ์ุท่อลําเลียงไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ชนิด มีชนิดพันธ์ุพืช 
ที่สูญพันธ์ุแล้ว ๒ ชนิด ที่มีแนวโน้มสูญพันธ์ุ ๓๖๗ ชนิด ใกล้สูญพันธ์ุ ๑๓๑ ชนิด ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง ๑๙ ชนิด 
ถูกคุกคาม ๔ ชนิด และสัตว์มีกระดูกสันหลัง จําแนกเป็น สัตว์ลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ชนิด นกไม่น้อยกว่า 
๑,๐๑๖ ชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ประมาณ ๑๕๙ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ชนิด และปลา
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๙ ชนิด ซึ่งเป็นชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น จํานวน ๘๒ ชนิด ส่วนสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธ์ุ 
ได้แก่ กลุ่มเต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธ์ุ โดยข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า ปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากกําลังลดจํานวนลงอย่างมากจากการเกยตื้น
และเสียชีวิต โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยการเกยต้ืนของพะยูนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่เต่าทะเล โลมา และวาฬมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙)  



๒-๔๓ 

ประเทศไทยยังมีชนิดพันธ์ุต่างถิ่นอีกจํานวนมาก ที่นําเข้ามาเพื่อใช้ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ซึ่งมีตลาดค้าขายแพร่กระจายมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการซื้อขายแบบออนไลน์ที่เร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายชนิดพันธ์ุต่างๆ ได้มากกว่าเดิม สําหรับชนิดพันธ์ุ 
ต่างถิ่นที่รุกรานซึ่งพบแล้วในปัจจุบันมีทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หอยเชอรี่ และ
ปลาซักเกอร์ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้พืช
และสัตว์บางชนิดได้รับผลกระทบและสูญพันธ์ุไป นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังถูกคุกคามจาก
ภาวะมลพิษ ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ปลากระเบนราหูซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุตายเป็นจํานวนมากที่
แม่น้ําแม่กลอง ซึ่งสาเหตุมาจากพิษแอมโมเนีย และการขาดออกซิเจนบริเวณพื้นน้ําอย่างเฉียบพลัน เนื่องจาก
ในบริเวณดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลและมีน้ํากากส่ารั่วไหลผ่านทางระบายน้ําลงสู่แม่น้ําแม่กลอง  

จากสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน ๑๙๖ ประเทศ 
ที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทําแผนแม่บท 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีการ
ดําเนินงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนต่อไปจะเป็นการนําเสนอ
ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

 
 



 



๓-๑ 

 

๓. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

 
สรุปสาระสําคัญ 

ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวม พบว่า มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น ๑๙๑ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘ ของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ 
โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๒๔.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของงบประมาณที่กําหนดไว้  

ยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินงานมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๔ ของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด 
รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ เป็น
มาตรฐานสากล มีสัดส่วนโครงการที่ดําเนินการ ร้อยละ ๒๙.๓๒ ๑๙.๓๗ และ ๑๐.๔๗ ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม/โครงการระยะสั้น 
ในการรณรงค์และให้ความรู้เนื่องในวันสําคัญ จึงขาดการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แม้ว่าจะ
มีการบูรณาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ส่วน 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม มีการศึกษาจําแนกและระบุชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสัตว์สนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนึ่งการดําเนินงานในส่วนนี้เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนและภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมไม่มากนัก ส่วนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการศึกษาข้อมูล 
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี กําหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องแหล่ง
พันธุกรรมของประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่
ต่างๆ  ขณะที่การศึกษาวิจัยโดยรวมยังมีน้อย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ซึ่งยังมีปัญหาขาดแคลนนักอนุกรมวิธาน และขาดการวบรวมข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 สําหรับการดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ถึงแม้ว่ามิได้นําแผนปฏิบัติการฯ ไปดําเนินการโดยตรง แต่ได้
บูรณาการแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการฯ เข้าสู่ระบบแผนปกติของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้  
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ  



๓-๒ 

การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ มุ่งเน้นการติดตามประเมินผลด้านการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ การดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 
การประชุมช้ีแจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ การประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรับฟังความคิดเห็น
ต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

๓.๑ การติดตามประเมินผลดานการนําแผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไปปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๔ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

สําหรับการดําเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการฯ จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น ๘๔ หน่วยงาน  พบว่า มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการทั้งที่สอดคล้องและ
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น ๑๙๑ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘ ของแผนงาน/โครงการ
ทั้งหมด และมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๒๔.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของงบประมาณ
ทั้งหมดที่กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนงานและ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ ๓-๑ 

ตารางที่ ๓-๑ รายละเอียดการดําเนินงานและงบประมาณจําแนกรายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 

ยุทธศาสตร์/แผนปฏบิตักิาร 

การดาํเนินงาน 
ตามแผนงานโครงการ 

งบประมาณ 

จํานวน
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จํานวน  
(บาท) 

ร้อยละ 

1. บูรณาการคณุคา่และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมสี่วนร่วมในทกุระดบั 
๑.๑ เสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
33 51.56 129,365,090 2.80 

๑.๒ บูรณาการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

23 57.44 65,601,010 1.42 

๒. อนุรักษ์ และฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
33 45.21 2,340,865,726 50.62 

     



๓-๓ 

ยุทธศาสตร์/แผนปฏบิตักิาร 

การดาํเนินงาน 
ตามแผนงานโครงการ 

งบประมาณ 

จํานวน
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จํานวน  
(บาท) 

ร้อยละ 

๒.๒ ลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

24 37.50 68,349,524 1.48 

๒.๓ จัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 5 12.82 1,947,054,000 42.10 
๒.๔ จัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน 6 24.00 10,620,900 0.23 
๒.๕ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 9 35.00 9,237,104 0.20 
๓. ปกป้องคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ของประเทศ และบรหิารจัดการเพื่อเพิม่พนูและแบง่ปนัผลประโยชน ์

จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกบัแนวทางเศรษฐกิจสีเขยีว 
3.1 ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 5 50.00 14,273,997 0.31 
3.๒ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ 32 61.54 23,175,052 0.50 
๔. พฒันาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 
4.1 จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 17 15.45 10,900,000 0.24 
4.2 สงวนรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เกี่ยวกับ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3 27.27 5,000,000 0.11 

รวม 191 41.88 4,624,442,403 41.67 

 จากตารางที่ ๓-๑ จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินงานมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๔ ของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
และมีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓ ของงบประมาณที่ดําเนินการ มาตราการที่มีการ
ดําเนินงานมากที่สุด ๒ ลําดับแรก คือ เพิ่มประสิทธิภาพและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
และพื้นที่อนุรักษ์ตามกฏหมาย (ร้อยละ ๗๖.๙๒) และมาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน (ร้อยละ ๕๘.๓๓)  

ยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินงานเป็นลําดับที่สอง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและ 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๒ ของจํานวน
โครงการที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ ของงบประมาณ
ที่มีการดําเนินการ โดยมาตรการที่มีการดําเนินมากที่สุดสองลําดับแรก คือ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ (ร้อยละ ๗๗.๗๗) และมาตรการบูรณาการการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน (ร้อยละ ๖๖.๖๖)  

 

 



๓-๔ 

ยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินงานเป็นลําดับที่สาม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ ของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณมากเป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของงบประมาณที่มี 
การดําเนินการ มาตรการที่มีการดําเนินงานมากที่สุด ๒ ลําดับแรก คือ มาตรการพัฒนาฐานข้อมูลและ 
องค์ความรู้ (ร้อยละ ๘๗.๕๐) และมาตรการส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (ร้อยละ ๗๖.๙๒)  

ยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ ของจํานวน
โครงการที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ ของงบประมาณที่มีการ
ดําเนินการ มาตรการที่มีการดําเนินงานมากที่สุด ๒ อันดับแรก คือ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

จากรายละเอียดการดําเนินงานและงบประมาณจะเห็นได้ว่า การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็น
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้มีการดําเนินงานที่
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้มากที่สุด ในขณะที่การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ นั้น เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีการ
ดําเนินงานในลําดับรองลงมาตามลําดับ 

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การบูรณาการคุณคาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการมีสวนรวมในทุกระดับ 

 จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถาม พบว่า การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีหน่วยงานจํานวน
มากที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยเฉพาะมาตรการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และ 
การถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้ดําเนินงานสร้างความรู้ความตระหนัก 
ในลักษณะกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสวันสําคัญ ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนเน้นการดําเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่  
ซึ่งใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายและมีความต่อเนื่อง ส่วนภาคการศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้มี เนื้อหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ โดย
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ มีบทบาทชัดเจนมากขึ้น ในการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักแก่สังคม 
นอกจากนี้ ยังมีความต่ืนตัวในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคม แต่ยังขาดการบูรณาการ



๓-๕ 

สาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่กระบวนการกําหนดนโยบายและวางแผนในระดับต่างๆ ทั้ง
ระดับหน่วยงาน ท้องถิ่น และชุมชน (ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๓-๒) 

ตารางที่ ๓-๒ การดําเนินงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์บูรณาการคุณค่าและการจดัการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดบั 

หน่วยงาน 

๑.๑ เสริมสร้าง
ความตระหนัก 

และให้การศึกษา

๑.๒ บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
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ภาครัฐ      
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค     
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั    
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     
กรมป่าไม ้     
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
องค์การสวนสัตว์     
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)      
กรมประมง      
กรมปศุสัตว ์    
กรมการข้าว      
กรมวิชาการเกษตร      
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ        
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)      

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก      
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน     
กรมทรัพย์สินทางปัญญา      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     
ภาคการศึกษา      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     



๓-๖ 

หน่วยงาน 

๑.๑ เสริมสร้าง
ความตระหนัก 

และให้การศึกษา

๑.๒ บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้       
ภาคเอกชน      
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)      
บจม. บางจาก ปิโตรเลียม      
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด          
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร – CPF        
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)      
องค์กรพัฒนาเอกชน        
มูลนิธิการศึกษาไทย      
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร      
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย      
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าํไทย      

หมายเหตุ:  ดําเนินกิจกรรมขนาดเล็ก กิจกรรมระยะสั้นๆ หรือดําเนินงานนําร่องหรือเฉพาะพื้นที่   
 ดําเนินงานต่อเนื่อง ดําเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในหลายๆ พื้นที่  
 ดําเนินงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงกับกจิกรรมอื่นหรือดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ  

อย่างแพร่หลาย หรือมีการขยายผลในวงกว้าง   



๓-๗ 

นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ และจาก 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่รายภูมิภาค พบว่า การดําเนินงานด้านการบูรณาการคุณค่าและการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกระดับมีข้อสรุป ดังนี้ 

- องค์ความรู้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยังไม่มีการรวบรวมและบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้มีการส่งเสริมเฉพาะชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเท่านั้น 
นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งงบประมาณในการดําเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับชุมชนได้ทราบ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดหางบประมาณดําเนินการ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคทํา
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน และควรส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพ้ืนที่  

- จํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่มีการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีจํานวนน้อย 
เนื่องจากการขาดแรงจูงใจในการทํางาน จึงเลือกประกอบอาชีพอื่นแทน 

- สถาบันการศึกษานอกจากการจัดการเรียนการสอนด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังมี
การศึกษาวิจัยซึ่งยังขาดการเผยแพร่ข้อมูล การนําไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์ 

- การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบนําข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพมาสะท้อนข้อมูลคืนให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนทราบข้อมูลและ
ร่วมกันหาแนวทางในการดําเนินการต่อไป 

สําหรับรูปแบบการดําเนินงานในพื้นที่ พบว่า เป็นการดําเนินงานที่สร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังม ี
การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการปกป้องคุ้มครองอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
  



๓-๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เห็นได้ว่า การดําเนินงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมนักสืบสายน้ํา ภายใต้ 
 
 
  

การดําเนินงานในพืน้ทีต่ัวอยาง 
ดานการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

....อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี: โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดําเนินงาน
ด้านการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมเพื่อให้ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อบําบัดน้ําทิ้งจากการเพาะกุ้งทะเลและรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน จัดให้มี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน และการจัดแสดงนิทรรศการพันธ์ุปลา ที่เปิดให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
เรียนรู้ระบบนิเวศจากยอดเขาสู่ท้องทะเล ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลรักสิ่งแวดล้อม และค่ายเยาวชนรักษ์
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
ประชาชนในการทําความสะอาดชายหาด และเก็บขยะในทะเล ทั้งนี้กิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมดําเนินการนั้น ล้วนเป็นการให้ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่.... 

ดานการสรางเครือขายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

....ป่าชุมชนบ้านสามขา จ.ลําปาง: พ้ืนที่ต้นแบบของจ.ลําปางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต้ังอยู่ที่ราบสูงเชิงเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตํ่าลดหลั่นและผืนป่าที่ยังได้รับการอนุรักษ์และ
จัดการจากชุมชน ริเริ่มจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรน้ําในรูปแบบของ "เครือข่ายลุ่มน้ําจาง" ใน 12 หมู่บ้าน 4 ตําบล
ของอําเภอแม่ทะ ได้แก่ ตําบลหัวเสือ ตําบลดอนไฟ ตําบลบ้านกิ่ง และตําบลสันดอนแก้ว และสร้างกลุ่ม
เยาวชน "รวมพลคนรักษ์น้ําจาง" เพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ตลอดจนการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน....  



๓-๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้องและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทุกภาคส่วนมีกิจกรรม/โครงการปกป้อง เฝ้าระวัง ดูแล
รักษาแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ 
มีการดําเนินมาตรการที่หลากหลายและมีบทบาทที่สําคัญมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการกําหนด
มาตรการและกลไก ภาครัฐหลายหน่วยงานมีการศึกษาจําแนกและระบุชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ด้วย 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานได้สนอง
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดําเนินกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และให้
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/สัตว์มากขึ้น นอกจากนี้ มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการควบคุมผลกระทบทางลบจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อันจะช่วยเสริมสร้าง
ความปลอดภัยทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

สําหรับประเด็นที่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆ ดําเนินการอย่างชัดเจน ได้แก่ การผลักดันให้ภาคส่วน
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช/สัตว์ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับโลก การควบคุมและจัดการประชากรของพืช/สัตว์ให้มี 
ความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และมาตรการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตารางที่ ๓-๓) 



๓-๑๐ 

ตารางที่ ๓-๓ การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

  

หน่วยงาน 

๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและคุ้มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๒ ลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

๒.๓ จัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ํา 

๒.๔ ชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน 

๒.๕ ความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ 
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ภาครัฐ               
สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ               
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค             
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด               

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช           
กรมป่าไม้           
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง         
กรมควบคุมมลพิษ             
องค์การสวนสัตว์             



๓-๑๑ 

  

หน่วยงาน 

๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและคุ้มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๒ ลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

๒.๓ จัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ํา 

๒.๔ ชนิด
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สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพฯ            
กรมทรัพยากรน้ํา           
กรมประมง           
กรมปศุสัตว์         
กรมชลประทาน              
กรมการข้าว              
กรมวิชาการเกษตร         
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ สวทช.               

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์               
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก               

กรมโรงงานอุตสาหกรรม              
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย             



๓-๑๒ 

หน่วยงาน 

๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและคุ้มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ภาคการศึกษา               
มหาวิทยาลัยมหิดล          
มหาวิทยาลัยรามคําแหง             
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์              
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            
มหาวิทยาลัยขอนแก่น             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ             
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี             
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม              
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง             
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์              
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้            
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง               
ภาคเอกชน               
บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล                
บจม. บางจาก ปิโตรเลียม             



๓-๑๓ 

หมายเหตุ:  ดําเนินกิจกรรมขนาดเล็ก กิจกรรมระยะสั้นๆ  หรือดําเนินงานนําร่องหรือเฉพาะพื้นที่   
 ดําเนินงานต่อเนื่อง ดําเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในหลายๆ พื้นที่  
 ดําเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นหรือดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย หรือมีการขยายผลในวงกว้าง   

หน่วยงาน 

๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องและคุ้มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๒ ลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

๒.๓ จัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ํา 

๒.๔ ชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน 

๒.๕ ความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ 
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บริษัท เอสซีจี ซิเมนท์ จํากัด              
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร - CPF                
บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)              
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั 
(มหาชน)               

องค์กรพัฒนาเอกชน                 
มูลนิธิการศึกษาไทย               
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร          
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย          
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าํ             
มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ํา 
แบบบูรณาการ (ประเทศไทย)               



๓-๑๔ 

 จากการสัมภาษณ์ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า การดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจํานวนค่อนข้างมากและมีหลายหน่วยงานที่ดําเนินงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินการทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การลดภัยคุกคามและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในขณะที่การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่น หรือการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะแต่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

 นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์และการประชุมรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาค มีข้อเสนอแนะต่อการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 

- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากเกินไป เช่น การผสม
พันธ์ุสัตว์พ้ืนถิ่นกับสัตว์ต่างถิ่น หรือการนําเข้ามาจากต่างประเทศ จนกลายเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นซึ่ง
รุกรานสัตว์พ้ืนถิ่น ตัวอย่างเรื่องกบบลูฟอกซ์ผสมกับกบนาจะได้กบที่โตเร็ว หรือการขายปลาดุก
รัสเซียในท้องตลาด ดังนั้นหน่วยงานของรัฐควรพัฒนาสายพันธ์ุที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆ 

- การจัดทําแผน การกําหนดวิธีการอนุรักษ์หรือกําหนดมาตรการ ควรเกิดจากการถอดองค์ความรู้
ร่วมกัน เมื่อเกิดจากระดับนโยบายลงสู่การปฏิบัติแล้ว ต้องรับฟังเสียงสะท้อนของหน่วยงานผู้นําไป
ปฏิบัติด้วย เพื่อให้ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ชุมชนอื่น 
ทําให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชน และไม่ต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพ
ของชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านจัดต้ังกลุ่มอาชีพขึ้น เช่น กลุ่มอาชีพแปรรูปสัตว์น้ํา กลุ่มอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ กลุ่มอาชีพประกอบการเรือท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละอาชีพได้อาศัยทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ 

- การจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ดีต้องเริ่มจากชุมชน โดยการมีส่วนร่วมและการนําองค์ความรู้
ที่เหมาะสมมาใช้ เพราะการจัดการโดยชุมชนจะเกิดความย่ังยืนมากกว่า ซึ่งหากมีป่าแล้วชาวบ้าน
ไม่สามารถเข้าไปหากินในป่าได้ จึงควรจัดทําแผนหรือกลยุทธ์ให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปดูแลป่า
ได้ด้วย เพราะถ้าให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ดูแลป่าแต่เพียงฝ่ายเดียว จะเกิดปัญหาต่อ
ชุมชน และไม่เกิดความย่ังยืนในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรจากป่านั้น 

- การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่สามารถดําเนินงานเพียง
หน่วยงานเดียวได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนเป็นภาคส่วน
ที่มีความสําคัญในการดําเนินงาน แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ ควรมีบทบาทในการสนับสนุน
และส่งเสริมในด้านข้อมูล หรือวิธีการ เพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ได้ด้วย
ตนเอง 

  



๓-๑๕ 

สําหรับรูปแบบการดําเนินงานในพื้นที่ พบว่า การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเขต 
ภูหลวง ได้ดําเนินการจัดการเพื่อปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพตามบทบาทและภารกิจ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในรูปแบบของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธ์ุ “หิ่งห้อย” ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ลําพู 
บางกระสอบ” คุ้งบางกะเจ้า การส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทําลายทรัพยากรสัตว์น้ํา รวมถึง 
การจัดต้ังกลุ่มประมงพื้นบ้าน ๖ กลุ่ม เพื่อบริหารทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่ง จัดทําธนาคารปูม้า และการส่งเสริม
เกษตรที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน และมาตรการอนุรักษ์ควายน้ํา พัทลุง-
สงขลาในพื้นที่ทะเลน้อย เป็นต้น 

  การดําเนินงานในพืน้ทีต่ัวอยาง 
ดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

....คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ: พ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ มีสภาพทางภูมิศาสตร์เฉพาะของ
ท้องถิ่น เป็นพื้นที่เกษตร ป่าบึงชุ่มน้ํา ป่าดิบลุ่มน้ํา และป่าชายเลน ริมน้ํามีพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติแทรกอยู่
บางส่วน มีชุมชนตั้งกระจายอยู่ทั่วไป ดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธ์ุ “หิ่งห้อย” 
โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดําเนินการรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยการปลูกต้นลําพู ลําแพน 
และโกงกาง ลงไปในพื้นที่และรักษาสภาพน้ําไม่ให้เน่าเสีย มีการถ่ายเทหมุนเวียน เพื่อให้หอยและสัตว์น้ํา
ต่างๆ ในน้ําอุดมสมบูรณ์ เพราะการจะอนุรักษ์และขยายพันธ์ุหิ่งห้อยให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นได้นั้น จะต้องมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ผสมพันธ์ุ และวางไข่ เนื่องจากหิ่งห้อยวางไข่ในน้ํานิ่ง เมื่อมีการ
ดูแลต้นลําพู และต้นอื่นๆ ในบริเวณริมน้ํา ตลอดจนสัตว์น้ํา แหล่งน้ําซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ผสมพันธ์ุ และวางไข่
เหมาะสมต่อระบบนิเวศของหิ่งห้อย ความอุดมสมบูรณ์ของของหิ่งห้อยก็จะกลับมาอีกครั้ง....  

....เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง: พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสมบูรณ์และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 
โดยเฉพาะบริเวณพรุควนขี้เสี้ยน ได้รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับประเทศหรือแรม
ซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทย และลําดับที่ 110 ของโลก ซึ่งจัดเป็นป่าพรุเสม็ดผืนใหญ่ที ่สุดของ
ประเทศไทย เป็นที่อาศัยของนกน้ําและมีพรรณไม้นานาพันธุ์ โดยการริเริ่มของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร 
และชุมชนในพื้นที่ทะเลน้อย ผลักดันและสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ควายน้ํา พัทลุง-สงขลา หลังได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย-โรคระบาด จึงต้องการฟื้นฟูให้ยืนยาวตลอดไป พร้อมจัดระบบบันทึกข้อมูลด้านการ
เลี้ยง และด้านสุขภาพ สํารวจอุบัติการณ์ของโรคทั้งโรคพยาธิ โรคติดต่อทั่วไปในสัตว์ และโรคจากสัตว์ติดต่อ
สู่คน ทั้งนี้ หากทราบอุบัติการณ์สามารถนําไปสู่มาตรการในการรักษาป้องกันและกําจัดโรคเหล่านั้นได้ เพื่อ
ความปลอดภัยของเจ้าของ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว เก็บข้อมูลทางด้านพันธุกรรมเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
พันธ์ุ และการอนุรักษ์พันธุกรรมควายน้ําทะเลน้อยต่อไป…. 



๓-๑๖ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การปกปองและคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศและบริหารจัดการ 
เพื่อเพิ่มพูนและแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชวีภาพ 
โดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

 การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ที่ดําเนินงานเป็นภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องและมีการดําเนินงานไม่มากนัก โดยเน้นการดําเนินงานเพื่อการปกป้องแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรม 
ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงในพิธีสารนาโงยาฯ โดยเป็นการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยบางหน่วยงานได้เริ่มทําการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดหลักเกณฑ์และ
ข้อตกลง เสนอร่างกฎหมายเพื่อปกป้องแหล่งพันธุกรรมของประเทศ ในส่วนของการดําเนินมาตรการวิจัยและ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ ส่วน คือ หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยงาน
ดําเนินการวิจัย ซึ่งมีทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา นอกจากนี้หน่วยงานที่มีความสนใจยังมีค่อนข้างน้อย 
ขณะที่การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี
ที่เอื้ออํานวยให้ดําเนินการได้ง่ายมากขึ้น  (ดังตารางที่ ๓-๔) 
ตารางที่ ๓-๔  การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประเทศ 

และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

หน่วยงาน 

๓.๑ ปกป้อง 
ทรัพยากรพันธุกรรม
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ภาครัฐ     
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    
กรมป่าไม ้     
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    
สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน)    
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)     
กรมประมง    
กรมปศุสัตว ์     
กรมวิชาการเกษตร    
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สวทช.    
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์     
กรมทรัพย์สินทางปัญญา    
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     



๓-๑๗ 

หน่วยงาน 

๓.๑ ปกป้อง 
ทรัพยากรพันธุกรรม

๓.๒  วิจัยและพัฒนา 
เศรษฐกิจชีวภาพ 
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ภาคการศึกษา     
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
ภาคเอกชน     
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)    
องค์กรพัฒนาเอกชน     
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร    
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย     
หมายเหตุ:  ดําเนินกิจกรรมขนาดเล็ก กิจกรรมระยะสั้นๆ  หรือดําเนินงานนําร่องหรือเฉพาะพื้นที่   

 ดําเนินงานต่อเนื่อง ดําเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในหลายๆ พื้นที่  
 ดําเนินงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงกับกจิกรรมอื่นหรือดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ  

อย่างแพร่หลาย หรือมีการขยายผลในวงกว้าง   

นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ และจาก 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นรายภูมิภาค พบว่า การดําเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประเทศและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว มีข้อสรุปดังนี้ 

- ภาครัฐควรจัดการเรื่องการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เช่น  
การดําน้ําดูปะการังของนักท่องเที่ยว ควรให้กลุ่มชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบางส่วน เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปะการังไว้ เพื่อเป็นแหล่งสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน 

- การกําหนดการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้บริการท่องเที่ยวที่ เหมาะสม ซึ่งควรมี 
การกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ควรมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 



๓-๑๘ 

- การเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งใน
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งแล้ว แต่ควรจะมองหากลุ่ม
พัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนต่อไป 

สําหรับรูปแบบการดําเนินงานในพื้นที่ พบว่า การดําเนินงานค่อนข้างมีน้อยและยังไม่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน อาทิ การส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนําทรัพยากรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเพื่อจําหน่ายให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง และหมู่เกาะยาว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น 

 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ใหเกิดมาตรฐานสากล 

 การดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของภาคการศึกษา 
พบว่า มีสถาบันการศึกษาดําเนินการศึกษาวิจัย อาทิ อนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิตทางทะเล ขณะที่หลาย
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคของประเทศ ดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสํารวจ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในมหาวิทยาลัย สํารวจชนิดพันธ์ุและพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงมี 
การถ่ายทอดและส่งเสริมการนําไปปรับใช้ แม้ว่ามาตรการด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานสากล มีหน่วยงานดําเนินการเพียงหน่วยงานเดียว และมีภาคเอกชนเพียงรายเดียวที่ศึกษาสํารวจ
ข้อมูลในบริเวณสถานประกอบการ เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนฟื้นฟูพ้ืนที่และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเหมาะสม (ตารางที่ ๓-๕)  

การดําเนินงานในพืน้ทีต่ัวอยาง 
ดานการเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

....เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย: ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ และเป็นภูเขาหินทราย มีสภาพ
ป่าหลากชนิด เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา โดยเฉพาะป่าสนสองใบ สนสามใบ และทุ่งหญ้า
ตามพ้ืนที่ราบ เนินเขาและลานหิน ซึ่งมีความสําคัญของป่าไม้และพืชพรรณต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นทุนธรรมชาติที่
เหมาะสมต่อการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มองค์กรชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ได้ดําเนินกิจกรรมการ
สงวนและฟื้นฟูทรัพยากรที่ เสื่อมโทรม และจัดการใช้ประโยชน์ด้วยการให้บริการท่องเที่ยวจาก
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ําตกปลาบ่า ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วแมคคาเดเมียและพืชเมืองหนาวภูเรือ 
ดําเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ผ่านกระบวนการคืนรายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวเป็นต้นทุนในการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นต้น…. 



๓-๑๙ 

ตารางที่ ๓-๕  การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

หน่วยงาน 

๔.๑ การจัดการ 
องค์ความรู้และฐานข้อมูล 

๔.๒ สงวนรักษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาครัฐ    

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค   

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั   

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)   
กรมป่าไม ้    
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    
กรมปศุสัตว์      
กรมประมง     
กรมวิชาการเกษตร    

กรมส่งเสริมการเกษตร    
สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน)   
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ      

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   

 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    

ภาคการศึกษา    

มหาวิทยาลัยรามคําแหง      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์    



๓-๒๐ 

หน่วยงาน 

๔.๑ การจัดการ 
องค์ความรู้และฐานข้อมูล 

๔.๒ สงวนรักษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้    

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    

ภาคเอกชน    
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด      
บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน    
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)    
องค์กรพัฒนาเอกชน      
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร    
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย    
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าํ    
หมายเหตุ:  ดําเนินกิจกรรมขนาดเล็ก กิจกรรมระยะสั้นๆ  หรือดําเนินงานนําร่องหรือเฉพาะพื้นที่   

 ดําเนินงานต่อเนื่อง ดําเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในหลายๆ พื้นที่  
 ดําเนินงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นหรือดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย 
หรือมีการขยายผลในวงกว้าง   

นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ และจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นรายภูมิภาค พบว่า การพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล มีข้อสรุปดังนี้ 

- การดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล สําหรับประเทศไทยยังขาดการบูรณาการเรื่องของการทํางานและข้อมูล ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้ว โดยเป็น
ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มีระบบการรวบรวม และการเข้าถึงที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่
จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านงานวิจัยและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



๓-๒๑ 

- ผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่หรือนํามาปรับใช้จริง รวมถึงขาดการนําข้อมูล
การวิจัยมาใช้ในการวางแผนดําเนินการเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนที่แท้จริง 

- ปัจจุบันการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการรวบรวมเฉพาะที่หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายหรือ
เคยร่วมดําเนินการด้วยเท่านั้น แต่ยังมีภูมิปัญญาจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ จึงเห็นว่า
หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งมีกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้ 

สําหรับรูปแบบการดําเนินงานในพื้นที่ พบว่า มีการดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่เกาะยาว แต่ยังมีการดําเนินงาน 
ที่ไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งพื้นที่ยังคงต้องดําเนินการศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มเติมในลําดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

สรุปการติดตามประเมินผลด้านการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ 

ผลดําเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมี
หลายภาคส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการผนึกกําลังของภาครัฐทํางานตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน โดยมีภาคการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ดําเนินกิจกรรมเสริมพลังในส่วนที่
ยังเป็นข้อจํากัดหรือดําเนินงานไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การมีหลากหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องแต่ขาดหน่วยบูรณาการ
หรือประสานงานที่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานในลักษณะที่ซ้ําซ้อนหรือขาดการวางแผนและกําหนด
ทิศทางร่วมกันได้ 

สําหรับกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมระยะสั้น ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ในวันสําคัญ โดยยัง
ขาดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขาดการนําสาระ

การดําเนินงานในพืน้ทีต่ัวอยาง 
ดานการสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ 

....หมู่เกาะยาว จ.พังงา: เป็นพื้นที่ตามระบบนิเวศเกาะ ที่มีภูเขาที่มีความสูงขนาด 200-400 เมตร และ
พ้ืนที่เนินเขาความสูงระดับ 0-100 เมตร มีการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยการสํารวจ จัดทํารหัสประจําต้นไม้และทํารหัสพิกัด รวมทั้ง สัตว์ ดิน หิน 
และแร่ธาตุต่างๆ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ รวมท้ังการสํารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพื้นที่ตําบลเกาะยาวใหญ่ ตําบลพรุใน และตําบลเกาะยาว เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป…. 



๓-๒๒ 

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การกําหนดนโยบาย
และแผนในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังขาดการดําเนินมาตรการด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อ 
การนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีบทบาทสําคัญในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังดําเนินการศึกษา
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีโอกาสในการถ่ายทอดและสร้าง 
ความตระหนักแก่คนรุ่นใหม่ต่อไป สําหรับองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีการตอบแบบสอบถามจํานวนน้อย พบว่า 
การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นการทํางานเชิงพื้นที่ เน้นการดูแลแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทของภาคส่วน
ต่างๆ ที่ดําเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ขณะเดียวกันก็เห็นว่ายังมีหลายมาตรการที่ยังมิได้
ดําเนินงานหรือดําเนินงานน้อยมาก จึงต้องส่งเสริมหน่วยงานที่มีความต่ืนตัวให้มีโอกาสและศักยภาพเพิ่มขึ้น 
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญๆ ดําเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไป
พร้อมๆ กัน 

๓.๒ การประชุมชี้แจงโครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิก์ารดําเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
การประชุมช้ีแจงโครการจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๑๒๖ คน 

สรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการประชุม 

(๑) แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   
• การรวบรวมผลการติดตามการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจาก 

การสัมภาษณ์ผู้แทนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองแล้ว ควรสัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่
รวมถึงผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวด้วย 

• ฐานข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ควรนําเสนอผลการดําเนินงาน
ที่สามารถตอบตัวช้ีวัดหรือเป้าหมายที่แสดงถึงสถานการณ์การดําเนินงานว่าเป็นอย่างไร และ
สื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

• การรวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มี 
การดําเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนขึ้น 



๓-๒๓ 

• การดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพควรบูรณาการเข้ากับกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ที่มีการดําเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นทํางานได้ง่ายขึ้น เช่น การดําเนินงาน
เครือข่าย LA21 หรือโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยนําไปกําหนดเป็นตัวช้ีวัด เพื่อให้
ท้องถิ่นต่างๆ เห็นความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• แผนปฏิบัติการฯ ที่จัดทําขึ้น ใช้เป็นกรอบนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน
นําไปใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยภาคเอกชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือภาครัฐให้มีการดําเนินงานด้าน
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างครอบคลุม และสามารถบรรลุเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

• การประเมินผลการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนปฏิบัติการฯ ควร
มองผลลัพธ์จากการดําเนินงานเพิ่มเติมจากการประเมินผลด้านงบประมาณหรือโครงการที่
ดําเนินการ 

• พ้ืนที่ตัวอย่างทั้ง ๖ พ้ืนที่ ควรพิจารณาพื้นที่ที่สามารถติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ โดยการศึกษาอาจพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินงานในแต่ละพื้นที่ 
โดยคิดเป็นสัดส่วนของโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด  

• การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ควรเลือกข้อมูลที่ทันสมัยที่สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้ ซึ่งการดําเนินงานมีระยะเวลาที่ค่อนข้างเร่งรัดจึงไม่สามารถสรุปผลการดําเนินงานของ
พ้ืนที่ตัวอย่างในภาพรวมของสถานการณ์ประเทศได้  

(๒) ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ “การจัดการและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
ส่วนต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่  
• ดร.จําเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ IUCN นําเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ําโขงซึ่ง

ติดต่อกับชุมชนผู้ใช้ทรัพยากร โดยที่ผ่านมาความหลากหลายทางชีวภาพมีจํานวนลดลง 
เนื่องจากป่าไม้และแหล่งน้ําถูกบุกรุกทําลายอย่างต่อเนื่อง 

• ศ.ดร. เผดิมศักด์ิ จารยะพันธ์ุ รักษาการผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นําเสนอให้เห็น
ถึงปัจจัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแม้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ยัง
เข้าถึงและเข้าใจได้ยาก  

• คุณสุกิจ พลับจ่าง กลุ่มลําพูบางกระสอบ คุ้งบางกะเจ้า ใช้พ้ืนที่ทางธรรมชาติในชุมชน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชน โดยปลูกฝังให้
เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ   



๓-๒๔ 

• คุณสมชาย เตชนันต์ กาแฟมีวนา ริเริ่มกิจการเพื่อสังคมด้วยธุรกิจกาแฟอินทรีย์ กล่าวว่า 
การดําเนินการธุรกิจควบคู่กับการฟื้นฟูป่าไม้และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้การพัฒนาในมิติต่างๆ เกิดขึ้นไปพร้อมกัน 

• ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ดําเนินรายการจากสํานักข่าวไทยและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นย้ําว่าการสื่อสารเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพควรมี
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย เป็นที่รับรู้และสนใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

(๓) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
• องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นสากล หรือความรู้ที่มาจากการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน ไม่สามารถนํามาใช้ได้โดยตรง แต่ต้องนํามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง เพื่อนําไปสู่การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  สิ่งที่สําคัญคือการรักษา
ถิ่นที่อยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 

• องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน ยังเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับนักวิชาการ 
ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องของชีวิต เป็นเรื่องของคนทุกคน จึงจําเป็นต้องมี
กลไกเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีหน่วยงานของภาครัฐเป็นกลไกสําคัญใน
การประเมินติดตามภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดูแล อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกัน เช่น ในฐานะ
ของผู้ผลิตที่คํานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการดําเนินการ
ดังกล่าว 

• เงื่อนไขสําคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน คือ การสืบทอด
ความรู้และการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสําคัญ การมีกิจกรรม
เสริมให้กับเยาวชนอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นควรบรรจุเพิ่มไว้ในหลักสูตรเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
ของโรงเรียน โดยสื่อที่มีคุณค่ามากที่สุด คือ สื่อบุคคลในการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้เกิด
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นต่อการประชุม 

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดทําแบบสอบถามสํารวจข้อมูลและความคิดเห็น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
๕  ส่วน  ไ ด้แ ก่  ๑ )  ข้อมูลหน่วยงาน  ๒ )  บทบาทของหน่วยงานในการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ๓) ข้อมูลและความคิดเห็นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๔) ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ ๕) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเครือข่ายการจัดการ



๓-๒๕ 

ความหลากหลากทางชีวภาพ ทั้งนี้สามารถรวบรวมแบบประเมินหลังการประชุมได้ทั้งสิ้น ๙๘ ชุด จาก
ผู้เข้าร่วมการประชุมจํานวน ๑๒๖ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ข้อมูลหน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการสํารวจ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง รองลงมา ได้แก่ บริษัทเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค และองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยบทบาทของหน่วยงานในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดําเนินงานด้าน 
การจัดทํานโยบาย แผนหรือมาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดําเนินงานด้านการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม การดําเนินงานด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล ตามลําดับ  
(ภาพที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็นการสํารวจความรู้ความเข้าใจต่อ
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับปานกลาง ดังภาพที่ ๓-๓ 

 
  

ภาพที่ ๓-๑ ผลการสํารวจจาํแนกตามประเภท
หน่วยงานของผู้เข้ารว่มประชุม 

ภาพที่ ๓-๒ ผลการสํารวจบทบาทของหน่วยงาน
ของผู้เข้ารว่มประชุมด้านการจดัการ
ความหลากหลายทางชวีภาพ 



๓-๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ ๓-๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑ 
ส่วนผลการสํารวจความเข้าใจต่อแผนแม่บทบูรณาการฯ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๕๗ รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความรู้ความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการฯ 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมา
ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘ 

ความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในเรื่องการจัดการความรู้และการพัฒนาเครือข่ายด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานของตนมีบทบาท 
ในการจัดการความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับปานกลางมากที่สุด โดยข้อมูลความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในเรื่องการจัดการความรู้และการพัฒนา
เครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แสดงดังภาพที่ ๓-๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๔ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในการจัดการความรู้ 
และการพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภาพที่ ๓-๓ ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 



๓-๒๗ 

จากภาพที่ ๓-๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าหน่วยงานของตนมีบทบาทการจัดการ
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕ รองลงมาได้แก่ ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖ และระดับน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๕ ตามลําดับ ส่วนการพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายฯ หน่วยงานมีบทบาทอยู่ในระดับ
ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
๑๗ ระดับมากที่สุดและระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕ เท่ากัน 

ความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิฯ โดยสํารวจความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ
ต่อวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ความเหมาะสมของ
กรอบการดําเนินงาน เครื่องมือและวิธีการ พ้ืนที่ตัวอย่าง และความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 
ในการติดตามประเมินผล โดยผลการสํารวจความคิดเห็นต่อโครงการ แสดงดังภาพที่ ๓-๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓-๕ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิฯ 

จากภาพที่ ๓-๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานฯ ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ด้านความเหมาะสมของกรอบการดําเนินงาน เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗ รองลงมา ได้แก่ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ด้านความเหมาะสมของ
เครื่องมือและวิธีการในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม 
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ด้านความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ตัวอย่างที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ด้านความร่วมมือของหน่วยงาน
ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามยินดีให้ความร่วมมือ
ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๕  



๓-๒๘ 

ความคิดเห็นต่อการจัดการประชุมช้ีแจงโครงการฯ โดยสํารวจความคิดเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่  
การจัดการและการอํานวยความสะดวก ความเหมาะสมของสถานที่และสื่อ ความเหมาะสมของความรู้และ
ข้อมูลที่นําเสนอ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ผลการสํารวจความคิดเห็นแสดงดังภาพที่ ๓-๖ 

 
ภาพที่ ๓-๖ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ 

จากภาพที่ ๓-๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการอํานวยความสะดวก
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙ รองลงมา ได้แก่ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙ มีความพึงพอใจต่อ
สถานที่การจัดงานอยู่ในระดับมากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ด้านความเหมาะสมของสถานที่ สื่อ และเครื่องเสียง 
มีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ด้านความรู้และข้อมูลที่นําเสนอผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑ และระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖ และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมา ได้แก่ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๑  

ความคิดเห็นต่อรูปแบบเครือข่ายที่จําเป็นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการเข้าร่วม
เครือข่ายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รูปแบบเครือข่ายด้านการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แบ่งออกเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่ายการคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของ
ชนิดพันธ์ุสําคัญ เครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายอ่ืนๆ โดยผลการสํารวจความคิดเห็นต่อรูปแบบ
เครือข่ายและการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แสดงดังภาพที่ ๓-๗ และ ๓-๘ 
  



๓-๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ ๓-๗ และภาพที่ ๓-๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ารูปแบบเครือข่ายการอนุรักษ์
ในระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่นมีความจําเป็นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๖ รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายวิชาการหรือเครือข่ายการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๒๑ สําหรับความสนใจในการเข้าร่วม
เครือข่ายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่แน่ใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ 
เป็นจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙ รองลงมา ได้แก่ ต้องการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๕  
ไม่ต้องการเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ ๕ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ ๒๑ 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่ ควรมีสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นผู้ใช้และผู้ได้รับ
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน้ําของชาติ ควรพัฒนาความร่วมมือ
ขององค์กรอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น และ NGOs และการประชาสัมพันธ์เครือข่ายการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แพร่หลาย และมีการใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น 

ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดังนี้ 

• การศึกษายังไม่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลจะใช้เพียง
แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเก่า 
ดังนั้น ควรปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและใช้ประโยชน์ได้จริง 

• การใช้ประโยชน์จากการศึกษาเป็นเพียงนามธรรม ซึ่งไม่สามารถทําได้จริง จึงควรพิจารณา 
การสร้างแนวทางในการนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง และวิธีการใช้ประโยชน์จากการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• การติดตามประเมินผลในพื้นที่เป้าหมาย ควรคํานึงถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหรือภาคส่วนที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นๆ ประกอบ 

ภาพที่ ๓-๗ ความคิดเห็นต่อรูปแบบเครือข่าย
การจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ภาพที่ ๓-๘ ความคิดเห็นต่อการเข้ารว่มเครอืข่าย 
การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 



๓-๓๐ 

• ควรมีการประเมินความคุ้มค่าของแผนงานทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ เป็นค่าเงิน และเชิง
สังคมศาสตร์ที่ไม่ใช่ค่าเงิน เพื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิที่แท้จริง 

• ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทบูรณาการฯ ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ควบคู่กับสัดส่วนงบประมาณ
หรือจํานวนนโยบายหรือแผน 

๓.๓ การประชุมตดิตามประเมินผลการดําเนินงานและรับฟงความคิดเห็นตอ 
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

 การประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรับฟังความคิดเห็นฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  มีกิจกรรมที่สําคัญคือ การนําเสนอถึงความสําคัญและสถานการณ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ และนําเสนอผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในเบื้องต้น รวมท้ังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ใน
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ นโยบาย นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ โดยการจัดประชุมในพื้นที่รวม ๖ ครั้ง ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) ภาคกลาง (๔) ภาคตะวันออก (๕) ภาคใต้ตอนบน และ (๖) ภาคใต้ตอนล่าง เรียงตามลําดับเวลาและการจัด
ของแต่ละภูมิภาค ดังนี้  

ภาค วันที ่ สถานที ่
จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ตะวันออก ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบรุ ี 71 คน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย 60 คน 

ใต้ตอนล่าง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พทัลุง 54 คน 

ใต้ตอนบน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงแรมกระบี่ฟอร์นเบย์ จ.กระบี่ 57 คน 

เหนือ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงแรมบษุย์น้ําทอง จ.ลําปาง ๑05 คน 

กลาง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์  
จ.นครปฐม 

85 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ 
หน่วยงานและบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท . )  สถาบันการศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น 

การประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์  
สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธาน



๓-๓๑ 

กล่าวเปิดการประชุมในภาคต่างๆ ยกเว้นภาคตะวันออก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเอกชัย ภาระนันท์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สาระสําคัญในช่วงเปิดประชุม สรุปได้ว่าจากการที่ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันที่ต้องทํา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และเป้าหมาย
ระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พร้อมทั้ง
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ซึ่งมีระยะเวลา ๒ ปี เพื่อการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเมื่อแผนปฏิบัติการฯ ได้สิ้นสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดําเนินการติดตามและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่ไม่เหมาะสมที่นําไปสู่การแก้ปัญหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศต่อไป ตลอดจนผลสะท้อนต่อแผนแม่บทบูรณาการฯ การจัดประชุมคาดหวังจะได้รับ
มุมมองความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และแผนแม่บทบูรณาการฯ ในระยะต่อไป 

นอกจากนี้ คุณสโรชา หรุ่นศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สผ. ได้นําเสนอสาระสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนที่เกี่ยวข้องด้านความหลาหหลายทางชีวภาพ โดยนักวิจัย สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้แก่ คุณกมลรัตน์ โพธิ คุณธนิรัตน์ ธนวัฒน์ นําเสนอผลการติดตามการดําเนินงานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนปฏิบัติการฯ ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและมิได้นํา
แผนปฏิบัติการฯ ไปประยุกต์ใช้ แต่การดําเนินงานในพื้นที่ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพยังคง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ นี้   

ส่วนของการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ โดยคุณเบญจมาส โชติทอง ผู้จัดการ
แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ดําเนินรายการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้  

ครั้งที่ ๑  
ภาคตะวันออก 

ศ.ดร.เผดิมศักดิ ์จารยะพันธุ ์รักษาการผู้อาํนวยการสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

นางปราณี โอรกัษ์  ผู้อํานวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม  
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

นางสาวอินทริา มานะกุล  ที่ปรกึษาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน จ.จันทบุร ี

นายฐกร ค้าขายธวัช  นักวิชาการประมงชํานาญการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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ครั้งที่ ๒  
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

รศ.ดร.สมโภชน์  ศรีโกสามาตร  อาจารย์ภาควชิาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

นายกมล จิตศักดิ์   นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานบรหิารพื้นทีอ่นุรกัษท์ี ่๘ (ขอนแก่น) 

นายธรรมนูญ  ภาครูป  รองผู้จดัการสํานกังานพื้นที่พิเศษเลย 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพือ่การทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน  

นายอัครวทิย์  หมื่นกุล   ภาคประชาสังคม   

ครั้งที่ ๓  
ภาคใต้ตอนล่าง 

ผศ.ดร.สาระ  บํารุงศรี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

นายสุเทพ เจือละออง  ผู้อํานวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

นางสาวประภาพร ปิยะพิสุทธิศักดิ์ เลขาเครอืขา่ยฝายมีชีวติแหง่ประเทศไทย 
นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตวป์่าทะเลน้อย 

ครั้งที่ ๔  
ภาคใต้ตอนล่าง 

ศ.ดร.เผดิมศักดิ ์จารยะพันธุ ์ รกัษาการผู้อาํนวยการสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

นายปัณยา สําเภารัตน์  นายกเทศมนตรีตําบลป่าคลอก 
นายดลราหมาน ระวังงาน  ที่ปรกึษากลุ่มน้ําพรกิหอยทะเลบา้นบางตบิ จ.พงังา 
นายสุชาติ รัตนเรืองสี สํานกับรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ที่ 6 
ภูเก็ต 

ครั้งที่ ๕  
ภาคเหนือ 

รศ.ดร.สมโภชน์  ศรีโกสามาตร   อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 

นายอาวีระ ภาคมาตร์  ผู้อํานวยการสํานกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลําปาง) 
นายศุภกิจ  อุดมกฤตยิาชัย  ผู้จัดการวางแผนและพัฒนาส่วนเหมือง 
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด  
ร้อยตรีชัย  วงศต์ระกูล ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านบ้านสามขา   

ครั้งที่ ๖  
ภาคกลาง 

รศ.ดร.สมโภชน์  ศรีโกสามาตร  อาจารย์ภาควชิาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 
นางสาวผุสดี เยีย่มสวัสดิ์  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕  
ดร.จําเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ ์ IUCN ประเทศไทย 
นางพิชญ์สินี  แก้วรุง่เรือง  ภาคประชาชน 

วิทยากรส่วนใหญ่ได้นําเสนอประสบการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเห็นว่าการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 
ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ติดตัวมา ร่วมกับความรู้ที่ได้รับในภายหลัง และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใน
พ้ืนที่ โดยจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้
ครอบคลุมและชัดเจน ภาควิชาการควรสร้างเครื่องมือในการประเมินมูลค่าทางระบบนิเวศที่สูญเสียไป ทั้งนี้
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เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ ตลอดจนภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมปกป้อง 
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ ซึ่งการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม  
ควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
นอกจากนี้ การพัฒนาบางเรื่องควรมีการทบทวนมาตรการการประเมินผลกระทบให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด สิ่งสําคัญของการพัฒนาประเทศ คือการทําอย่างไร ให้การพัฒนา
อยู่คู่กับทรัพยากรธรรมชาติได้ นอกจากนี้ ควรมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็น 

การประชุมในพื้นที่ ทั้ง ๖ ครั้ง ได้จัดทําแบบประเมินสํารวจข้อมูลและความคิดเห็นหลังจากการประชุม 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลหน่วยงาน ๒) ข้อมูลและความคิดเห็นต่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความหลากหลากทางชีวภาพ 
๔) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ ๕) ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทั้งนี้สามารถรวบรวมแบบประเมินได้ทั้งสิ้น ๒๔๖ ชุด จากผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 432 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ข้อมูลหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม จากผลการสํารวจ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มาจาก
หน่วยงานราชการ ร้อยละ ๔๓ รองลงมาได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๒๓ เครือข่าย ทสม. และภาค
ประชาชน ร้อยละ ๑๓ ตามลําดับ ดังภาพ ๓-๙ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓-๙ ผลการสํารวจจําแนกตามประเภทหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุม 
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ความคิดเห็นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็นการสํารวจความรู้ความเข้าใจต่อ
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับปานกลาง ดังภาพที่ ๓-๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓-๑๐ ผลการสํารวจความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

จากภาพที่ ๓-๑๐ แสดงให้ เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็น 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑ รองลงมา ได้แก่ ระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนแม่บทบูรณาการฯ ในระดับปานกลางมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๔๒ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖ และมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓ รองลงมา ได้แก่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๕  

ความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแบ่งบทบาท
ของหน่วยงานออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ๑) บทบาทในการสร้างความตระหนัก ๒) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  
๓) การปกป้องคุ้มครองสิทธิ ๔) การพัฒนาองค์ความรู้ และ ๕) การพัฒนาเครือข่าย โดยข้อมูลความคิดเห็นต่อ
บทบาทของหน่วยงานในเรื่องการจัดการความรู้และการพัฒนาเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
แสดงดังภาพที่ ๓-๑๑ 
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ความเข้าใจต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ความเข้าใจต่อ 
แผนแม่บทบูรณาการฯ 

ความเข้าใจต่อ 
แผนปฏิบัติการฯ 
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ภาพที่ ๓-๑๑ ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อบทบาทของหน่วยงานในการจัดการความรู้และ 
การพัฒนาเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากภาพที่ ๓-๑๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าหน่วยงานของตนมีบทบาทในการสร้าง
ความตระหนักและบทบาทในการจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ในระดับมากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมา 
ได้แก่ บทบาทในการพัฒนาเครือข่ายในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ซึ่งใกล้เคียงกับที่มีบทบาทในการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๘ และมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔  

ความคิดเห็นต่อการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานและรับฟังความคิดเห็นฯ สํารวจความคิดเห็นใน ๔ 
ประเด็น ได้แก่ ๑) การจัดการและการอํานวยความสะดวก ๒) ความเหมาะสมของสถานที่และสื่อ  
๓) ความเหมาะสมของความรู้และข้อมูลที่นําเสนอ ๔) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม โดยผลการสํารวจ
ความคิดเห็น แสดงดังภาพที่ ๓-๑๒ 
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๓-๓๗ 

(๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนักวิจัย ภาคเอกชน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถพัฒนา
แผนความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติได้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วนภาค
การศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

(๕) ควรกําหนดกลยุทธ์ในนโยบายหรือแผนให้ชัดเจน ภาคราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ต้อง
บูรณาการทํางานร่วมกัน 

(๖) การบูรณาการการดําเนินงานจากทุกภาคส่วน ควรมีการสนับสนุนไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น 

(๗) การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนในจังหวัด โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานของแต่ละท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่องอย่างถ่องแท้ รวมทั้งจดุดีจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่น เพื่อ
นํามาปรับใช้ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตน 

(๘) ควรมีการจัดอบรมให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพแก่สมาชิกเครือข่าย รวมทั้งให้มีการปฏิบัติและทดลองในพื้นที่จริง 

(๙) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากท่ีสุด เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดกับธรรมชาติมากท่ีสุด ส่วนใน
สถานศึกษาควรเริ่มปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และประโยชน์ของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑๐) ควรจัดให้มีเวทีให้ความรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับพ้ืนที่ การพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สรปุได้ดังนี้ 

(๑) ควรให้ ทสม.เข้าตรวจสอบในพื้นที่ก่อนให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนดําเนินการตาม
แผนพัฒนาหรือการก่อสร้างทุกโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีการดําเนินการก่อนและเมื่อเกิดความ
เสียหายแล้วจึงแจ้งให้ ทสม. เข้าไปดูเพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) แผนปฏิบัติการฯ ส่วนหนึ่งควรรับฟังความคิดเห็นมาจากภาคประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริม 

(๓) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) ควรเพิ่มและขยายความรู้ ความเข้าใจ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กว้างขึ้นครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

(๕) ควรจัดพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนําไปใช้พัฒนาให้เกิดความย่ังยืน 
ในแต่ละพื้นที่ 

(๖) การแก้ไขปัญหาหรือการทําแผนพัฒนาหรืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรให้ทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว 



๓-๓๘ 

๓.๔ การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทรา บาย
เซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒๔ คน 
ซึ่งสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
• การบันทึกและรวบรวมเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านที่

กระจัดกระจายอยู่เป็นจํานวนมากให้เป็นระบบและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
• ผลลัพธ์และผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ วิธีการวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัด กลไกในการทํางาน

เพื่อให้ท้องถิ่นเห็นความสําคัญของปัญหา 
• ให้ความสําคัญของการศึกษาต่อการดําเนินการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ทําให้

เกิดกระบวนการสร้างจิตสํานึก 
• บทบาทการดําเนินงานในระดับท้องถิ่นที่ไม่ชัดเจน มีอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ใช่

ภารกิจหลักและอุปสรรคในการตรวจสอบ 
• การจัดการเชิงพื้นที่ ในรูปแบบการจัดการป่าชุมชนจะช่วยให้เกิดการขยายผลในการดูแล

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น จึงควรเน้นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนและ
การจัดระบบการศึกษา  

• เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

(๒) ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ “การขับเคลื่อน 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้  
• รศ .ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ณ บางช้าง อาจารย์ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญประจําโครงการ BIOFIN ของ
ประเทศไทย กล่าวถึงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดย 
BIOFIN ได้แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณเพื่อนํามาบริหารจัดการความหลากหลาย 



๓-๓๙ 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและปรับใช้ในประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
• รศ .ดร .สมโภชน์ ศรีโกสามาตร อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า งานวิจัย
มีปริมาณเพิ่มขึ้น และจํานวนการจัดประชุมที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนงานวิจัยเชิงตัวเลขโดยประชาชน 
ในท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการหาหลักฐานมาสนับสนุนการดําเนินการ
มากขึ้น 

• นายวิชา นรังศรี ประธานกรรมการมูลนิธิพ้ืนที่ ชุ่มน้ําไทย การสูญเสียความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ําเกิดจากภัยธรรมชาติ ความต้องการบริโภคของประชาชนที่ทําให้เกิด
นโยบายการพัฒนา และส่งเสริมการลงทุนจากนโยบายภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาของ
ภาคเอกชน 

• ดร.สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธินวชีวัน กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนวิถีสู่ระบบ
นิเวศเกษตรที่ย่ังยืน โดยมองว่าอาหารเป็นรากฐานแห่งชีวิต ระบบเกษตรอินทรีย์จะช่วยผลิต
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ หากมีการเชื่อมต่อระบบการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรมในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้มากขึ้น 

• ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ประกาศข่าวสํานักข่าวไทยและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ดําเนินรายการ 

(๓) ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปได้ดังนี้ 
• BIOFIN หรือ Biodiversity Finance Initiative เป็นการริเริ่มกลไกทางการเงินเพื่อ 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น 
• ควรนําข้อมูลของโครงการ BIOFIN ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย มาใช้ในการขับเคลื่อน

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การนําความรู้จากประสบการณ์มาผนวกเข้ากับความรู้สมัยใหม่มีส่วนช่วยในการรักษาความรู้

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 
• ควรมีการจัดระบบข้อมูลเรื่องการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ผู้มีอํานาจควรตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลที่มาจากข้อเท็จจริงในการกําหนดนโยบายการพัฒนา

ประเทศ 
 



 



๔-๑ 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
 

 

สรุปสาระสําคัญ 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ โดยการประเมินระดับ 
การบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ พบว่า 

- ความก้าวหน้าระดับ ๔ หมายถึง บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด จํานวน ๔ เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๖, ๗, ๘ และ ๑๘ เกี่ยวกับลดภัยคุกคามชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่ ลดการคุกคาม
จากกิจกรรมของมนุษย์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามลําดับ 

- ความก้าวหน้าระดับ ๓ หมายถึง มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑๔ เป้าหมาย 

ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีเป้าหมายใดที่มีความก้าวหน้าระดับ ๕ (บรรลุเป้าหมายก่อนเวลาที่ กําหนด) 
ความก้าวหน้าระดับ ๒ (ไม่มีความก้าวหน้า) และความก้าวหน้าระดับ ๑ (มีแนวโน้มตรงข้ามกับเป้าหมาย)  

ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายไอจิ 
พบว่า มีการดําเนินงานที่ส่งผลให้เป้าหมายไอจิมีความก้าวหน้า จํานวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ การจัดทํากลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และการมีฐานข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นสําหรับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่วนความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
พบว่า การดําเนินงานที่ส่งผลให้เป้าหมายระดับชาติฯ ในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ บรรลุเป้าหมายได้ก่อนเวลา
จํานวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในนโยบายหรือแผนที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ และกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ    

ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยการดําเนินงานส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการลดการสูญเสียชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม  

๔. 



๔-๒ 

๔.๑ ผลสมัฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ  แล้ว
นํามาประเมินผลการดําเนินงานแต่ละเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามแนวทางของ
รายงาน Global Biodiversity Outlook 4 (Secretariat of the CBD, 2014) ดังนี้ 

ระดับ ๕    หมายถึง เกินเป้าหมาย หรือบรรลุเป้าหมายได้ก่อนเวลาที่กําหนด 
ระดับ ๔    หมายถึง บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด 
ระดับ ๓    หมายถึง มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ ๒    หมายถึง ไม่มีความก้าวหน้า 
ระดับ ๑    หมายถึง มีแนวโน้มตรงกันข้ามกับเป้าหมาย 

 สําหรับแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๒ แผนปฏิบัติการ รวมถึงกําหนดเป้าหมาย
ระยะแรกในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๘ เป้าหมาย  ทั้งนี้ ผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ พบว่า สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด จํานวน ๔ เป้าหมาย และมี
ความก้าวหน้าแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑๔ เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดระดับการบรรลุเป้าหมาย 
สรุปได้ดังตารางที่ ๔-๑ 

ตารางที่ ๔-๑  ผลการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ระดับความก้าวหน้า 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ บูรณาการคุณค่าและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑  
การเสริมสร้างความตระหนกั
และให้การศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที ่๑ หน่วยงานของรฐั ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค 
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถงึคุณค่า
และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

     

แผนปฏิบัติการที ่๑.๒  
การบรูณาการและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที ่๒ ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครอง 
อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

     

เป้าหมายที ่๓  มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจงูใจ
ที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
ส่งเสริมแรงจูงในทางบวกที่สนบัสนุนการอนรุกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 

     



๔-๓ 

แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ระดับความก้าวหน้า 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชวีภาพ      
แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑  
การอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
ปกป้องคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที ่๔ ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยูอ่าศัย 
ตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม ้และระบบนิเวศชายฝั่ง 

     

เป้าหมายที ่๕ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและ
ระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไวซ้ึ่ง
ความสามารถในการให้บรกิารทางนิเวศ 

     

เป้าหมายที ่๖ ชนิดพนัธุ์ทีถ่กูคุกคามและชนดิพันธุ์
เฉพาะถิน่มีสถานภาพการอนุรกัษ์และการจดัการทีด่ีขึ้น 

    

แผนปฏิบัติการที่ ๒.๒  
การลดภัยคุกคามและ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที ่๗ ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยูอ่าศัยตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    

เป้าหมายที ่๘ มีแนวทางในการผนวกเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่เกีย่วขอ้ง 

    

แผนปฏิบัติการที่ ๒.๓  
การจดัการพื้นที่ชุ่มน้ํา 

เป้าหมายที ่๙ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 

     

แผนปฏิบัติการที่ ๒.๔  
การจดัการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ที่รกุราน 

เป้าหมายที ่๑๐ มีการจําแนก ระบุและจัดทําทะเบียน
ของชนดิพันธุ์ตา่งถิ่นที่รกุรานในระบบนิเวศต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

     

แผนปฏิบัติการที่ ๒.๕  
การจดัการความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที ่๑๑ ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่วกับการควบคุม ดูแลมิใหเ้กิด 
ผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
จากการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

     

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปกป้องคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจดัการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขยีว 

แผนปฏิบัติการที่ ๓.๑ 
ปกป้องคุ้มครองทรัพยากร
พันธุกรรม 

เป้าหมายที ่๑๒ มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบยีบ 
ที่เกีย่วขอ้งกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ใน
หน่วยงานหลักของประเทศที่มหีน้าที่ในการกํากับดูแล
การเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

     

เป้าหมายที ่๑๓ พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถงึ
และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกีย่วขอ้ง 

     

แผนปฏิบัติการที่ ๓.๒  
การวจิัยและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

เป้าหมายที ่๑๔ เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของ
ประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชวีภาพ 

     



๔-๔ 

แผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ระดับความก้าวหน้า 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการที่ ๔.๑  
การจดัการองคค์วามรู้และ
ฐานข้อมูล 

เป้าหมายที ่๑๕ มีการจดัการองค์ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใชใ้นการกําหนดนโยบายและ
แผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

     

เป้าหมายที ่๑๖ มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ีอยู่ให้
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

เป้าหมายที ่๑๗ มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและ 
ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชนใ์นการ
อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยืน 

     

แผนปฏิบัติการที่ ๔.๒  
การสงวนรกัษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีเ่กี่ยวกบั 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

เป้าหมายที ่๑๘ มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืความรูพ้ื้นบ้านที่สนับสนุน 
การอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

    

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าแต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย มีเพียง ๔ เป้าหมายที่การดําเนินงานมีความก้าวหน้าในระดับ ๔ คือ บรรลุเป้าหมายได้ภายใน
เวลาที่กําหนด ได้แก่ ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดี
ขึ้น การลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนวปะการัง
และระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางในการผนวกเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลายทางชีวภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้ 
และระบบฐานข้อมูลฯ มีความก้าวหน้าระดับปานกลาง-ระดับมาก โดยเป้าหมายส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า
ระดับ ๓-๔ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์ฯ มีความก้าวหน้าระดับปานกลาง โดยเป้าหมายส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า 
ในระดับ ๓ ทั้งนี้ ผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะนําเสนอผล 
การติดตามประเมินผลรายยุทธศาสตร์ในลําดับต่อไป 
  



๔-๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการคุณคาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการมีสวนรวมในทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ในทุกระดับ เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญด้านการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
การบูรณาการการบริหารจัดการเข้าสู่นโยบาย แผนระดับชาติ รวมถึงภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานใน ๕ มาตรการ 
พร้อมกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ไว้ ๓ เป้าหมาย ๙ ตัวช้ีวัด  

แผนปฏิบตัิการที่ ๑.๑ การเสริมสรางความตระหนักและใหการศึกษาดานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑ หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า 
และความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

ตัวชี้วัด: ๑. ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๓. จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดย 
ภาคประชาชน 

๔. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มขึ้น 

๕. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพิ่มขึ้น และมช่ีองทางการสื่อสารครอบคลมุและเข้าถึงทกุกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

มาตรการ: ๑.๑.๑ สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตร
ของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ 
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

  



๔-๖ 

เป้าหมายที่ ๑       หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มคีวามรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและ 

ภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก  
ถึงคุณค่าและความสําคัญของ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

• กลุ่ม ทสม. มีความเข้าใจความหมายของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘ รองลงมาคือ
ผู้แทนหน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครฐัอื่นๆ  
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๗๗ 
๗๖ ๗๕ ๖๕ และ ๖๔ ตามลําดับ 

• ภาคการศึกษา รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของ
พื้นที่ชุ่มน้ํามากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ ๖๐  

• ภาคการศึกษา รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของ
ระบบนิเวศมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ ๖๕  

• ภาคการศึกษา รู้จักและเข้าใจความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 

• ภาคการศึกษา รูจ้ักและเข้าใจสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของสิง่มีชีวิตระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙ 

๒. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชวีภาพ 
ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

• กรมปศุสัตว์มีแผนอนุรักษ์พันธุสั์ตว์พื้นเมืองโดยร่วมกับภาคเอกชน
ในการอนุรกัษ ์

• ภาคเอกชน มีแผนงาน CSR ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และมี 
การจดัสรรงบประมาณในการฟืน้ฟูพื้นที ่

๓. จํานวนกจิกรรม/เครือข่ายการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพ ทีม่ีการริเริ่ม
โดยภาคประชาชน 

• เครือข่ายองคก์รเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนเพิ่มเติม 
ในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จํานวน ๑๓ องค์กร 

• เครือข่ายป่าครอบครัวจํานวน ๑๒ กลุ่มเครือขา่ย ๑๒ จังหวัด 
(๒๕๕๘) 

• เครือข่ายกระบือ ๗ เครือข่าย เครือข่ายไก่พื้นเมือง ๘๖ เครือขา่ย 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค ์

ด้านการอนุรกัษ์ฟื้นฟใูช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพเพิม่ขึ้น 

กิจกรรมรณรงคด์้านการอนุรกัษ์ฟื้นฟใูช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จํานวน ๙๓ โครงการ เฉลี่ย 
ปีละ ๔๖ โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่มีโครงการ
เกี่ยวข้อง ปีละ ๓๓ โครงการ หรือมีจํานวนโครงการรณรงค ์
ด้านการอนุรกัษ์ฟื้นฟใูช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ ๔๐ 

๕. มีส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพิ่มขึ้น และมีชอ่งทางการสือ่สารครอบคลุม
และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

• มีส่ือประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น สารคด ีหนังสือ e-book 
หรือ e-learning โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ เกมการเรียนรู ้

• ช่องทางการสื่อสารครอบคลุม ทั้งวทิยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต 

• กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งกลุม่เยาวชน บุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่สนใจ 



๔-๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณคา่และ
ความสาํคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 หน่วยงานมีความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ
หน่วยงานดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ หรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตนเอง หรือบุคลากรหน่วยงานอื่น หรือประชาชน รวมถึงดําเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 การดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัด นี้สามารถแบ่งเป็น ๕ กลุม่ ได้แก่  
๑) การสํารวจทัศนคติและความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ 
และภาคประชาชน (กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ 
ทสม.) ทั้ง ๖ ภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๔๓๑ คน โดยได้รับแบบสํารวจทัศนคติและความรู้ความ
เข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนทั้งสิ้น ๒๗๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยมีผลการสํารวจดังนี้ 
• ความเข้าใจความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า กลุ่ม ทสม. มีความเข้าใจ

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘ รองลงมา
คือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐอื่นๆ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
๗๗ ๗๖ ๗๕ ๖๕ และ ๖๔ ตามลําดับ 

• รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ํา พบว่า ส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจ
ความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําในระดับปานกลาง โดยมีภาคการศึกษาที่รู้จักและ
เข้าใจความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําในระดับมาก มากกว่าร้อยละ ๖๐ ในขณะที่
ภาคส่วนอื่นๆ รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําในระดับที่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

• รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศ พบว่า หน่วยงานที่รู้จักและเข้าใจ
ความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศมากที่สุดคือ ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 
ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ รู้จักและเข้าใจความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศในระดับที่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 

• รู้จักและเข้าใจความหมายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น พบว่า หน่วยงานภาคการศึกษา และภาค
ประชาชนที่รู้จักและเข้าใจความหมายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 



๔-๘ 

และ ๖๓ ตามลําดับ ในขณะที่ภาคเอกชนและองค์กรอิสระรู้จักและเข้าใจความหมายของ
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๕ 

• รู้จักและเข้าใจสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต พบว่า ภาคการศึกษารู้จัก
และเข้าใจสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙ 
ส่วนภาคส่วนอื่นๆ รู้จักและเข้าใจสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ที่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๒) จากการสํารวจผลติดตามประเมินผลการดําเนินงานระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มี ๓๐ 
หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๐ ของหน่วยงานที่ส่งแบบสอบถามกลับ ที่มีการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน  

๓) การให้ความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมในวันสําคัญด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เช่น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม 
นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาคเอกชน ได้แก่ CPF 
จัดทําหลักสูตรอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้คณะทํางาน พร้อมลงมือปฏิบัติที่ศูนย์ 
สิรินาถราชินี และจัดอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เยาวชน ชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น 

๔) การสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ เช่น สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน เพิ่มพ้ืนที่ป่าบกและจัดสร้างฝาย
เพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพ้ืนที่ป่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง และการสํารวจพืชผัก
พ้ืนบ้าน หรือการจัดทําซั้งเชือกเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ํา เป็นต้น 

๕) การบูรณาการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชาต่างๆ การจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่ CPF บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จํากัด, 
บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เป็นต้น 

 จากการรวบรวมผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การดําเนินการในช่วงปี ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ ตัวช้ีวัดร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสํารวจทัศนคติและความรู้ความเข้าใจด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้น แม้จํานวนแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนใน
ภาพรวมของประเทศไทย แต่ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลปีต่อๆ ไปได้ นอกจากนี้
ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักนั้น ยังมีสัดส่วนที่น้อย 
คือ มีหน่วยงานเพียงร้อยละ ๓๖.๙๐ ของหน่วยงานที่ส่งแบบสอบถามกลับ ที่มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ดังนั้นการดําเนินงานจึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัดนี้  



๔-๙ 

ตัวชี้วัดที่ ๒  มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนกัถึงคุณคา่และความสําคัญ 
ของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานมีการจัดทํานโยบาย แผนการดําเนินการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก รวมถึงการจัดทํา
แผนประชาสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่า และความสําคัญ 
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานด้านการจัดทําแนวทางหรือแผนเพื่อการเสริมสร้าง 
ความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการใช้แนวทางนั้น 
เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จากการ
ติดตามผลการดําเนินงาน พบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีหน่วยงานที่มีแนวทางและแผนเสริมสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 กิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดนี้สามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  
๑) การจัดทําแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

• แผนการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคเอกชนในการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์
พ้ืนเมือง 

• แผนแม่บทด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เสื่อมโทรม รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูพ้ืนที่ โดยบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จํากัด  

• แผนงาน CSR ในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ โดยบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) โดยนําแผนงานดังกล่าวมาฟ้ืนฟูระบบนิเวศบริเวณเขาห้วยมะหาด และการสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์น้ําชายฝั่งทะเลระยอง 

• แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค  

• แผนงานฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรป่าระดับครัวเรือนและชุมชน โดยกรมป่าไม้ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว รวมถึงการจัดการความรู้และเชื่อมร้อย
เครือข่ายป่าชุมชนและป่าครอบครัว 

• เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก จัดทําแผนการป้องกันและปลูกป่าเสริมในพื้นที่โดยรอบ
อ่างเก็บน้ํา อบรมชาวบ้านเพื่อร่วมกันป้องกันรักษาป่า และแผนการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมง จัดอบรมความรู้ด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร 

๒) การสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ 
• การศึกษาและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 



๔-๑๐ 

• การจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ 
• แผนการจัดอบรมและการจัดนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการโดย

องค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานบรรลุตัวช้ีวัด เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และนําแผนนั้นไปปฏิบัติโดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

ตัวชี้วัดที่ ๓  จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ทีมี่การริเริ่ม 
โดยภาคประชาชน 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 กิจกรรมหรือเครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์
พันธ์ุพืชและสัตว์ แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม การเฝ้าระวังและ
ติดตามระบบนิเวศ และการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ข้อมูลการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๕๙ มี
เครือข่ายองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจํานวน ๒๖๒ องค์กร โดยในช่วงปี 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ดําเนินงานเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจํานวน ๑๓ องค์กร นอกจากนี้ยังพบเครือข่ายป่าครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในปี 
๒๕๕๘ จํานวน ๑๒ กลุ่มเครือข่าย เครือข่ายการอนุรักษ์กระบือ ๗ เครือข่าย เครือข่ายอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมือง ๘๖ 
เครือข่าย  

 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บรรลุตัวช้ีวัด เนื่องจากมีจํานวนเครือข่ายการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ริเริ่มโดยภาคประชาชนทั้งในรูปแบบขององค์กรเอกชน และเครือข่ายต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่ ๔  มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มขึ้น 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 การรณรงค์เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านสื่อโฆษณา การรณรงค์ให้ความรู้ 
หรือการจัดกิจกรรมวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพหรือวันสําคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



๔-๑๑ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของหน่วยงานผ่านการดําเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ มีหน่วยงาน ที่ให้ความสําคัญดําเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างต่อเนื่อง รวม ๒ ปี มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์จํานวน ๙๓ โครงการ 
 กิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดนี้สามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  

๑) การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
วันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก วันช้างไทย วันป่าไม้โลก วันประมงแห่งชาติ วันความหลากหลายทางชีวภาพ 
งานรําลึกสืบนาคะเสถียร โดยกรมประมง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และหน่วยงานอื่นๆ 

๒) กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เผาป่าและไม่เผาตอซังข้าว ลดปัญหาหมอกควัน โดย ทสจ.พระนครศรีอยุธยา และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช การรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย และต่อต้านการค้าสัตว์ป่า 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมปลูก ป่ัน ป้องป่าชายเลน 
ตามยุทธศาสตร์ป่าชายเลน โดยซี พี เอฟ เป็นต้น 

การรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆ เน้นการจัดกิจกรรมในวันสําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เป้าหมายและการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุต่างๆ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๙๓ โครงการ หรือปีละ ๔๖ โครงการ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการสํารวจ 
ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่มีโครงการที่ เกี่ยวข้อง ปีละ ๓๓ โครงการ (ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้า 
การดําเนินงานตามเป้าหมายไอจิของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ดังนั้น การดําเนินงานจึงบรรลุตัวช้ีวัดมี
โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๕  มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น 
และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการนําข้อมูลหรือข่าวสารส่งไปยังผู้รับสาร เช่น เอกสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
จดหมายข่าว รายงาน วีดิทัศน์ ชุดนิทรรศการ ช่องทางการสื่อสาร เป็นตัวกลางที่ช่วยในการนําส่งสารจาก 
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย ในที่นี้คือ  
กลุ่มผู้รับสาร ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสื่อสาร ในที่นี้ สื่อประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นสื่อที่เกี่ยวข้อง



๔-๑๒ 

ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีช่องทางในการสื่อสารที่ครอบคลุมและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย เหมาะสม และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มี ๕ หน่วยงานที่ให้
ความสําคัญกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 กิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้ตัวช้ีวัดนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

๑) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่  
• สารคดี “เสียงสะท้อนจากพื้นที่ของคนเฝ้าป่าและคนรอบป่า” “ชุมชน คน ผึ้ง”  
• เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมความรู้ต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาเมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน 

หนังสือพรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา การเพาะเลี้ยงไรแดง 4 ชนิด 
• การจัดทํา e-book ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทํา e-learning เรื่องสัตว์พ้ืนเมือง

ประจําถิ่น 
• โปสเตอร์พันธ์ุไม้ป่าชายเลน  
• นิทรรศการให้ความรู้ ได้แก่ ชุดนิทรรศการการกระจายของช้างป่าและกระทิง ณ อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี ชุดความหลากหลายทางชีวภาพ ชุดการปกป้องถิ่นพํานัก อนุรักษ์ปักษา ชุดมหัศจรรย์
สัตว์ไทย ชุด ASEAN Wilderness ชุดความหลากหลายของสัตว์ทะเลไทยและเกาะฮอกไกโด
กับการถ่ายภาพใต้ทะเล ชุด Bird Land ดินแดนแห่งนก ตอน Amazing ทุ่งหลวง  
ชุด Animal Parade ชุดความรู้อันมหัศจรรย์เก็บรังสรรค์จากพงไพร ชุด Hornbill VS 
Toucan และชุดรู้รักษ์ช้าง 

• เกมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น เกมปริศนาพันธ์ุไม้ จับคู่ผีเสื้อ เก็บเห็ด
หรรษา ดําเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช , กรมประมง และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

๒) ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้แก่ 
เว็บไซต์ต่างๆ เช่น http://srdi.yru.ac.th/bcqy/ หรือ  facebook สถานี วิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา FM ๙๘.๕ MHz. รวมถึงการจัดงานในวันสําคัญด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือตามศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

๓) กลุ่มเป้าหมายที่รับสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นักเรียน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และประชาชนที่สนใจ 



๔-๑๓ 

 จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนว่า ในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจึงบรรลุตัวช้ีวัดมีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

ผลการประเมนิเปา้หมาย 

เป้าหมาย หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินว่า อยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องด้วยตัวช้ีวัดหลายตัวถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และ
สามารถตอบตัวช้ีวัดได้ แต่พบว่าสัดส่วนของการดําเนินงานยังมีสัดส่วนที่น้อย 

ข้อมูลร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่บรรลุตัวช้ีวัด แม้จะสามารถตอบตัวช้ีวัดได้ว่า ภาคส่วนต่างๆ 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีความรู้ ความเข้าใจต่อความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ แต่เนื่องจากการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในครั้งนี้สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลฐานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในปีต่อๆ ไปได้ 

ข้อมูลด้านมีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ 
ของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมี
แผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีการนํา
แผนนั้นมาใช้โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน ดังนั้นตัวช้ีวัดมีและใช้แนวทางและ
แผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงบรรลุตัวช้ีวัด  

ข้อมูลด้านจํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการริเริ่มโดย
ประชาชน พบว่า มีจํานวนเพิ่มขึ้น ๑๓ กลุ่ม กลุ่มป่าครอบครัว ๑๒ เครือข่าย และเครือข่ายอนุรักษ์กระบือ
และไก่พ้ืนบ้านเพิ่มขึ้น และมีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น
จากปี ๒๕๕๕ ที่มีการดําเนินงานปีละ ๓๓ โครงการ เป็นปีละประมาณ ๔๖ โครงการในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูในหลายหน่วยงานและมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
สารคดี หนังสือ โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ e-book หรือ e-learning และเกมการเรียนรู้ สําหรับช่องทางการสื่อสาร
ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อโซเชียลซึ่งจะทําให้เข้าถึงกลุ่มทํางานและกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุเพื่อ
การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและ
จํานวนมาก อย่างไรก็ตามภาคส่วนต่างๆ นั้นมีแนวทางในการสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ 
การอบรม กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ภาคเอกชนผ่านกิจกรรม CSR รวมถึงการใช้วันสําคัญต่างๆ จัดกิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นตัวช้ีวัดนี้จึงบรรลุตัวช้ีวัด  



๔-๑๔ 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๑.๒ การบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 2  ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญั 

เป้าหมายที่ 3  มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม 
แรงจูงในทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด: ๑. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบันและจังหวัด เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
แรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ: ๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

๑.2.2 บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและ
แผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

๑.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
  



๔-๑๕ 

เป้าหมายที่ ๒       ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสําคญั 

ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. มีคณะกรรมการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพระดบัหน่วยงาน สถาบัน 
และจังหวัด เพิม่ขึ้นร้อยละ ๓๐ 

• มีคณะกรรมการที่ตัง้ขึ้นในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จํานวน ๑๖ คณะ  
ซึ่งเป็นคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
กระทรวง ๑ คณะ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และระดับกรม 
๑๕ คณะ (หน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรฯ) 

• จํานวนคณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอ้ยละ ๕๐ 
จากจํานวนหนว่ยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุนภายใต้แผน
แม่บทบูรณาการฯ 

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่าง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
และชุมชนท้องถิ่นในการดําเนนิงานด้าน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

• เครือข่ายวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี ๒๕๕๙ มีสมาชิกทั้งสิน้ ๑๗ มหาวิทยาลัย 
(เครือข่ายระหวา่งสถาบันการศกึษา) 

• เครือข่ายป่าครอบครัว ปี ๒๕๕๘ มีเครือข่ายเพิม่ขึ้น ๑๒ เครือข่าย 
(ระหว่างภาครัฐกับชุมชนท้องถิน่) 

• เครือข่ายภาคธุรกิจ (TOYOTA) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) 

๓. จํานวนกจิกรรมการมีส่วนรว่มของ
เครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครอืข่ายในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ จํานวน ๒๖ กิจกรรม 

  



๔-๑๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชวีภาพระดบัหน่วยงาน สถาบนั และจังหวัด  
เพิ่มขึน้ร้อยละ ๓๐ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานมีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือหน่วยงาน
ย่อยในระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัดเพื่อทําหน้าที่ในการประสานการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน 
การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานดังกล่าวมีการแต่งต้ังขึ้นในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ (ปีฐาน) 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

จากการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า ร้อยละ ๔๘.๗๕ ของหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม 
มีหน่วยงานย่อยในการดูแลรับผิดชอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงาน ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับกระทรวง 
โดยมีผู้แทนของแต่ละกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นคณะทํางาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทําหน้าที่ประธานคณะทํางาน และสํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําหน้าที่เลขานุการ
คณะทํางาน 

นอกจากนี้แ ต่ละกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีการแต่ง ต้ังคณะทํางานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับกรมอีกด้วย ดังนั้น ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จึงมีคณะทํางานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๑๖ คณะ โดยเป็นคณะทํางานในระดับกระทรวง ๑ คณะ และ
คณะทํางานในระดับกรม ๑๕ คณะ ตามรายชื่อกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมี ๑๕ 
หน่วยงานที่มีคณะทํางานหรือคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนตามแผนแม่บทบูรณาการฯ จึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีเครือขา่ยความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นในการดําเนนิงานดา้นอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือดําเนินงานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันและเครือข่ายดังกล่าวยังมีการดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

การดําเนินงานตัวช้ีวัด 

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นดําเนินงานด้าน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่ามีเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ จํานวน ๓ เครือข่าย ดังนี้ 



๔-๑๗ 

๑) เครือข่ายวิจัยความหลากหลาย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักบริหารโครงการส่งเสริม 
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ซึ่งก่อต้ังในปี ๒๕๕๗ ทําหน้าที่ให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่นักวิจัยทําให้
เกิดเครือข่ายการวิจัย กระตุ้นให้บุคลากรในอุดมศึกษาตื่นตัวในการทําวิจัยท้องถิ่น สร้างองค์
ความรู้แบบบูรณาการ นําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อย่างกว้างขวาง โดยปี ๒๕๕๘ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มอีก ๑ แห่ง รวมมี
เครือข่ายทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง 

๒) เครือข่ายป่าครอบครัวเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานกับประชาชน โดย ปี ๒๕๕๘  
มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ๑๒ เครือข่าย 

๓) เครือข่ายอนุรักษ์กระบือและไก่พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประชาชน และประชาชน
กับรัฐ  

๔) ความร่วมของภาคธุรกิจ (TOYOTA) กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและสถานภาพการถูกคุกคามของสิ่งมีชีวิต สายพันธ์ุต่างๆ ภายใต้โครงการ  
บัญชีชนิดพันธ์ุที่ถูกคุมคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือ The IUCN Red List of Threatened Species 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
และชุมชน เพิ่มมากขึ้น โดยมีเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น ๑ เครือข่าย เครือข่ายระหว่างภาครัฐ
และประชาชนเพิ่มขึ้น ๑๒ เครือข่าย และเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ๑ เครือข่าย 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานมีการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทําแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานของเครือข่าย
ต่างๆ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

จากการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีหลายหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ด้วยการเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งกิจกรรม
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ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) และฝึกอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รส.ทช.) เพื่อเพิ่มสมรรถนะชุมชนในการร่วมดูแล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง โดยกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและสํารวจพืชสมุนไพรในถิ่นกําเนิด  
เพื่อเป็นการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลนกกระเรียนพันธ์ุไทย โดยองค์การสวนสัตว์ได้นําไปปล่อยในพื้นที่ชุ่มน้ํา 
ห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาดในพื้นที่เป้าหมาย สร้างแรงจูงใจให้
ชุมชนอนุรักษ์ฐานทรัพยากรให้เป็นแหล่งรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย เป็นต้น 

ตารางที่ ๔-๒ ข้อมูลกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

หน่วยงาน โครงการ 
กรมป่าไม้ ๑. กิจกรรมพฒันาวนศาสตร์ชุมชน (งานศึกษาชนิดพันธ์ุไม้, งานศึกษา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ศึกษาชนดิพันธ์ุและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ
ป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชน  

๒. การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) 
๓. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนแม่วงก์-แม่เปิน 
๔. กิจกรรมร่วมจัดทําแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ร่วมกับชุมชนบ้านคลองปางสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมแสง  
     จ.นครสวรรค์ 
๕. กิจกรรมพฒันาพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ๗๒ แห่ง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

๖. ราษฎรอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รส.ทช.) 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

๗. การสร้างเครือข่ายการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES  
๘. สร้างเครือขา่ยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และเกษตรพื้นถิ่น คุ้งบางกะเจ้า 
องค์การสวนสัตว์ ๙. โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธ์ุไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรกัษ์สัตว์ป่า ได้ดําเนินการ
ปล่อยนกกระเรียนพันธ์ุไทยจํานวน ๑๒ ตัว ในพื้นที่ชุ่มน้ําห้วยจระเข้
มาก จ.บุรีรัมย์ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการดูแลนก
ชนิดนี้ 

กรมประมง ๑๐. กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําจืดเนื่องในวันชาติ สปป. ลาว 
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หน่วยงาน โครงการ 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๑. โครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกําเนิดปี 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ร่วมกับชุมชน ๖๐ พ้ืนที่  

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๗ 
สระบุรี 

๑๒. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 

๑๓. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 

๑๔. กิจกรรมความร่วมมือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๕. ส่งเสรมิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสนองพระราชดําริจัดทําฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และส่งเสรมิโรงเรียนสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ๑๖. ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมและป้องกันทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จ. นครศรีธรรมราช 

 ๑๗. กิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการสร้างฝายมีชีวิต 
 ๑๘. กิจกรรมรว่มกันสร้างธรรมนูญคลอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๙. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟืน้ฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก 
อ.พยัฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  
(องค์การบริหารส่วนต.เม็กดํา อ.พยัฆภูมิพิสัย) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ๒๐. โครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

๒๑. จัดต้ังศูนย์การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๒๒. โครงการคลองสดใส จนัทรเกษมร่วมใจ รวมน้ําใจชุมชน 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ๒๓. การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๒๔. การจัดต้ังป่าชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก 
 ๒๕. หนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก 
บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม 
จํากัด (มหาชน) 

๒๖. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปลูกป่า  
สร้างความสมดุลระบบนิเวศ 



๔-๒๐ 

จากการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๒๖ กิจกรรม จึงบรรลุ
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมนิเปา้หมาย 

เป้าหมายที่ ๒ ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้อง 
คุ้มครอง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ พบว่า 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในช่วงปี 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงานตามแผนแม่บทบูรณาการฯ คิด
เป็นเพียงร้อยละ ๕๐ ของจํานวนหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ตามแผนแม่บทบูรณาการฯ เท่านั้น 
ซึ่งประเมินว่ายังไม่สามารถบรรลุตัวช้ีวัดนี้ได้ 

ด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการ
ดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ามี
เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง เครือข่ายป่าครอบครัวเพิ่มขึ้น ๑๒ เครือข่าย และเครือข่ายภาค
ธุรกิจกับองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ๑ เครือข่าย 

ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีกิจกรรมที่สอดคล้องจํานวน ๒๖ กิจกรรม 

 ทั้งนี้ ผลการประเมินเป้าหมายที่ ๒ อยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
แม้ผลการดําเนินงานจะสามารถบรรลุตัวช้ีวัดที่ต้ังไว้ แต่เป็นการบรรลตัุวช้ีวัดในสัดส่วนที่น้อย เช่น เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้น ๑ เครือข่าย หรือจํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลา ๒ ปี คือ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีเพียง ๒๖ โครงการเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่ต้องดําเนินการเพิ่มเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ คือ การส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เห็นถึงความสําคัญของการตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งในระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เนื่องจากการมีคณะทํางานจะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานต่างๆ ภายใต้ภารกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ได้ด้วย 

  



๔-๒๑ 

เป้าหมายที่ ๓       มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจทีม่ีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
ส่งเสรมิแรงจูงในทางบวกทีส่นบัสนุนการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยา่งยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด การประเมิน 

๔. มีแนวทางในการลดและขจดั
แรงจงูใจที่มีผลรา้ยตอ่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ส่งเสริมแรงจงูใจทางบวกที่สนบัสนุน
การอนุรกัษแ์ละใช้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยัง่ยนืในภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

• มาตรการในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เชน่ พ.ร.บ.ส่งเสรมิการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายทวงคืนผืนป่า และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าดว้ยการป้องกัน ยบัยั้งและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

• การส่งเสริมแรงจูงใจที่สนับสนนุการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยืน 
- การให้รางวัลด้านการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ เช่น รางวัลลูกโลกสีเขียว 
รางวัลภายใต้โครงการคนรกัป่า ป่ารักชุมชน รางวัล “ผู้ทําความดี 
ในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES” เป็นต้น 

- การตอบแทนคุณนิเวศ (PES) ในพื้นที่ ๔ แหง่ 
- การตรวจประเมินธุรกิจทีร่ับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น บริษทัเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๔  มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจงูใจที่มีผลรา้ยตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และสง่เสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนนุการอนุรักษ์และใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยา่งยัง่ยนืในภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 แนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ ดําเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ แนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 แนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลรา้ยต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  

- การจัดทํากฎหมายเพื่อคุ้มครองชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัย การกํากับดูแลการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- การผลักดันเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบาย แผน หรือ
มาตรการในระดับต่างๆ 

- การจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรการ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 



๔-๒๒ 

แนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

- การมอบรางวัลสําหรับบุคคล หรือกลุม่บุคคลท่ีดําเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

- การสนับสนนุการปฏิบัติตามหลักการจ่ายคืนสําหรับบริการจากระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Service: PES) 

- การพัฒนากลไกทางการเงิน กลยุทธ์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- สนับสนุนภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

จากการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงในทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) มาตรการในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
• พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของไทย รวมถึงมี
บทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

• ปฏิบัติการยึดคืนผืนป่า เพื่อหยุดย้ังการตัดไม้ทําลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุก และ
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 

• แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

• มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ โดยมีการกําหนดมาตรการด้านนโยบาย 
ด้านการบริหาร และด้านกฎหมาย  

๒) การส่งเสริมแรงจูงใจที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน 
• การให้รางวัลด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ลูกโลกสีเขียว 

จัดโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มคนที่มีการดําเนินชีวิต หรือ
การร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ โครงการคนรักป่า 
ป่ารักชุมชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งมอบรางวัลให้กับชุมชนที่มีการดําเนินงานด้านการจัดการป่าชุมชนดีเด่น 
เป็นต้น 



๔-๒๓ 

• การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ Payment for Ecosystem Services (PES)  
ซึ่งเป็นกลไกการจ่ายเงินค่าตอบแทนคุณค่าสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศรวมทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์มีหน้าที่ 
ที่จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ทําหน้าที่ดูแล ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรนั้นๆ ให้สอดคล้อง
กับมูลค่าที่แท้จริง เป็นการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากร 
สําหรับประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน )  
ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ดังนี้ 
- พ้ืนที่บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี

ชุมชน โดยรวบรวมอาสาสมัครผู้ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศท่องเที่ยวหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการต่างๆ จัดต้ังเป็นกลุ่ม PES โดยมีผู้ดูแลระบบนิเวศ คือ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน 
และ อบต.คลองประสงค์ เป็นหน่วยงานกลางบริหารจัดการระดับพ้ืนที่ มีการจัดทําแผน
ดําเนินงานเพื่อเป็นกรอบในการใช้เงินกองทุนในการดําเนินกิจกรรม PES เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- พ้ืนที่อ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง จ.กระบี่ ผู้ได้รับผลประโยชน์คือชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าว
ไร่เลย์ ผู้ดูแลระบบนิเวศ คือ ชาวบ้านในพื้นที่ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเพื่อดําเนินกิจกรรม 
PES พร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและจัดการทั่วไปในพื้นที่ กิจกรรม PES ที่
ดําเนินการคือ การดูแลจัดการน้ําเสีย 

- พ้ืนที่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร กิจกรรม PES ที่ดําเนินการคือ การสนับสนุนให้ชาวบ้าน
ปลูก ดูแลรักษา และอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ภายใต้การกํากับดูแลของสถานีพัฒนาป่า
ชายเลน โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินโครงการ 

- พ้ืนที่ บ้ านหัวเลา  ต . ป่าแป๋  อ .แม่แตง  จ . เชียงใหม่  โดยการประปาภูมิภาคเขต  
๙ จ.เชียงใหม่ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ( ช้ันพิเศษ) เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากบริการระบบนิเวศต้นน้ําแห่งนี้ และดําเนินงาน PES ผ่านชาวปาเกอะยอ
บ้านหัวเลาด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการสร้างฝายชะลอน้ํา ดูแลรักษาฝาย ทําแนวกันไฟ 
ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การปลูกและดูแลต้นไม้  

• การตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น บริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ประเทศไทยมีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 
การมี พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะส่งผลให้การกระทํา
ผิดลดน้อยลง ด้านการส่งเสริมแรงจูงใจในทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนทั้งการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการให้รางวัล การใช้มาตรการผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศรวมทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์มีหน้าที่ที่จะจ่ายเงิน
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ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ทําหน้าที่ดูแล ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรนั้นๆ หรือ PES ซึ่งจะทําให้ผู้ดูแลทรัพยากรมี
งบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความย่ังยืนต่อไป จากการดําเนินงานจึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ผลการประเมนิเปา้หมาย 

ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพซึ่งมีมาตรการทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประมง และป่าไม้ แต่ยังขาดมาตรการในการลด
และขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อสัตว์ป่า ด้านการส่งเสริมแรงจูงในทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินการด้านการให้รางวัลสําหรับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีการส่งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกไม่มากนัก เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับภาคธุรกิจที่มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ หรือการดําเนิน
กิจกรรมด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยสามารถนําค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการมาลดหย่อนภาษี หรือกลไกทางการคลัง เช่น พันธบัตรป่าไม้ เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมายที่ ๔ มี
แนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงในทางบวกที่
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงประเมิน
ว่ามีการดําเนินงานอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญ 
ด้านการปกป้องคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง พ้ืนที่ชุ่มน้ํา การอนุรักษ์
ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น การลดภัยคุกคามต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
รวมถึงการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ การจัดทําทะเบียนชนิด
พันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาด และการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม
ผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ โดยกําหนดให้มี 
การดําเนินงานใน ๑๔ มาตรการ พร้อมกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ไว้ ๘ เป้าหมาย ๑๕ ตัวช้ีวัด  

แผนปฏบิัตกิารที่ ๒.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๔  ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 
เป้าหมายที่ ๕  การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ 
เป้าหมายที่ ๖  ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนดิพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด:        ๑. อัตราการสูญเสียแหล่งทีอ่ยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
๒. มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
๓. ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่างน้อย ๑ แห่ง 
๔. จํานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โครงการ 
๕. พ้ืนที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
๖. ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นอย่างน้อย ๕ ชนิดมีจํานวนประชากร

เพิ่มขึ้น 

มาตรการ: ๒.๑.๑ เพิ่มประสทิธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ 
ตามกฎหมาย 

๒.๑.๒ ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศเสื่อม
โทรมใหส้ามารถดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

๒.๑.๓ จัดทํากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม
ตามทะเบียนชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย   
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๒.๑.๔ อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้ํา 
สัตว์เลี้ยง สายพันธ์ุป่าและพื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา   

๒.๑.๕ พัฒนาและผลกัดันใหทุ้กภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายและกลยทุธ์
ระดับโลก 

 
เป้าหมายที่ ๔       ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศ

ชายฝั่ง 
ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. อัตราการสญูเสียแหล่งทีอ่ยู่อาศัย 

ตามธรรมชาติมแีนวโน้มลดลง 
• อัตราการสูญเสยีแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งปะการงั 

มีแนวโน้มลดลง 
- พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕๕๘ พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นรอ้ยละ ๐.๔๔ 
เมื่อเทยีบกับปี ๒๕๕๖ 

- แหล่งปะการงั พบว่า การสํารวจสถานภาพในปี ๒๕๕๘ มีสถานภาพ
อยู่ในระดับเสียหายถงึเสียหายมากคิดเป็นรอ้ยละ ๗๘.๔ ลดลง 
จากการสํารวจปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ซึ่งมีสถานภาพอยู่ในระดับเสยีหาย
ถึงเสียหายมากคิดเป็นร้อยละ ๙๐ หรือมีสถานการที่ดีขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๖ 

- พื้นที่ป่าไมใ้น ป ี๒๕๕๑-๒๕๕๗ มีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ๔,๙๕๗,๖๓๑ ไร ่
หรอืมีอตัราการสูญเสียพื้นที่ปา่ไม้ ร้อยละ ๔.๖ ในขณะที่ป ี๒๕๕๗-
๒๕๕๙ มีพื้นที่ปา่ไม้ลดลง ๑๑๐,๕๙๕ ไร ่หรือมอีัตราการสูญเสยีพื้นที่
ป่าไม้ลดลง รอ้ยละ ๐.๑  

- แหล่งหญ้าทะเลในปี ๒๕๕๘ มีสถานภาพเสื่อมโทรมลง ๑๓ แห่ง หรอื
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของจํานวนแหล่งหญ้าทะเลที่สํารวจ 

• พื้นที่ชุ่มน้ําปี ๒๕๕๘ มีพื้นที่ชุ่มน้ํา จํานวน ๑๗ แห่งจาก ๒๕ แห่ง หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ที่ได้รับการประเมินให้มีสถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

๒. มีพื้นที่ป่าไมร้้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศ 

ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ปา่ไม้ร้อยละ ๓๑.๕๘ ของประเทศ 

 
  



๔-๒๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยูอ่าศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ในที่นี้ หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความสมดุลตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมพันธ์ุ
พืชและสัตว์ มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการศึกษาหาความรู้
ทางธรรมชาติ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยในที่นี้จะพิจารณาแหล่งที่อยู่อาศัยประเภท พ้ืนที่ป่าไม้ 
ป่าชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ํา แหล่งหญ้าทะเล และปะการัง ทั้งนี้ การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อแหล่งที่อยู่ หรือได้รับการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การลักลอบตัดไม้ มลพิษ ซึ่งทํา
ให้พืชและสัตว์ไม่สามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้ทัน 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 การดําเนินงานเพื่อลดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พบว่า หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีส่วนสําคัญในการดําเนินงานมากที่สุด โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ การดูแลรักษาพื้นที่ 
ตามธรรมชาติ การฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก โดยการเพิ่มพ้ืนที่ การฟื้นฟูทั้งป่าบกและป่าชายเลน การประกาศ
เขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการดูแล ติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ป่าบกป่าชายเลน การติดตามอัตราการรอดตาย 
ของป่าปลูกใหม่ การทําแนวกันไฟ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น การลดการเผาตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร 
การสร้างฝายชะลอน้ํา การเฝ้าระวัง ดูแลแหล่งที่อยู่อาศัยในน้ํา ได้แก่ การพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง การเฝ้าระวัง
ป้องกันการปล่อยน้ําทิ้งชุมชนและน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อรักษาคุณภาพน้ํา  

 นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดย
การจัดต้ังหน่วยพิทักษ์และจุดสกัดเพื่อปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ และส่งเสริมการปฏิบัติงานในพื้นที่
ล่อแหลมต่อการบุกรุกทําลาย รวมถึงฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) การดําเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายในการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ รวมถึงการตรวจสอบรับรองสิทธิทํากินในพื้นที่ป่าสงวนอย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๒.๒๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๒ ของ
พ้ืนที่ประเทศ โดยปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๒.๒๔ และ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖๐ และ ๓๑.๕๘ ของพื้นที่ประเทศตามลําดับ  
  



๔-๒๘ 

ตารางที่ ๔-๓ พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย 

ปี 
พื้นทีป่่าไม ้

ไร่ ร้อยละของพืน้ที่ประเทศ 
๒๕๕๑ ๑๐๗,๒๔๑,๐๓๑ ๓๓.๔๔ 
๒๕๕๖ ๑๐๒,๑๑๙,๕๓๘ ๓๑.๕๗ 
๒๕๕๗ ๑๐๒,๒๘๕,๔๐๐ ๓๑.๖๒ 
๒๕๕๘ ๑๐๒,๒๔๐,๙๒๘ ๓๑.๖๐ 
๒๕๕๙ ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕ ๓๑.๕๘ 

ที่มา: กรมป่าไม้, ๒๕๖๐ 

 จากตารางที่ ๔-๓ พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ใน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ มีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ๔,๙๕๗,๖๓๑ ไร่ หรือมี
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ ๔.๖ ในขณะที่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ๑๑๐,๕๙๕ ไร่ หรือมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
ร้อยละ ๐.๑ ซึ่งหมายถึง มีอัตราการสูญเสียพ้ืนที่ป่ามีแนวโน้มลดลง 
 สถานการณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน ในปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 
๑,๕๒๗,๗๖๑ ไร่ ๑,๕๓๔,๕๘๔ ไร่ ตามลําดับ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
๒๕๖๐ช) 

ตารางที่ ๔-๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนของประเทศไทย 

ปี 
พื้นทีป่่าชายเลน 

ไร่ ร้อยละของพืน้ที่ประเทศ 
๒๕๕๑ ๑,๔๕๘,๑๗๔ ๐.๔๕ 
๒๕๕๖ ๑,๕๒๗,๗๖๑ ๐.๔๗ 
๒๕๕๗ ๑,๕๓๔,๕๘๔ ๐.๔๘ 
๒๕๕๘* ๑,๕๓๔,๕๘๕ ๐.๔๘ 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ช 
* กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๐ 

 โดยในปี ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ๑,๕๓๔,๕๘๕ ไร่ ซึ่งแนวโน้มพ้ืนที่ป่าชายเลนมีพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าชายเลนในปี ๒๕๕๘ พ้ืนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 

 แหล่งหญ้าทะเล ในปี ๒๕๕๘ มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๕๙,๘๒๙ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีเนื้อที่ของ
หญ้าทะเลประมาณ ๑๑๘,๖๖๕ ไร่ เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ในปี ๒๕๕๘ ที่ทําการ
สํารวจ ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ พบ แหล่งหญ้าทะเลที่มีสภาพสมบูรณ์ขึ้นจํานวน ๕ แห่ง (ร้อยละ ๑๖.๖๖) 



๔-๒๙ 

สถานภาพไม่เปลี่ยนแปลง ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๔๐) และมีสถานภาพเสื่อมโทรมลง ๑๓ แห่ง (ร้อยละ ๔๓.๓๓) 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ช) 

 แนวปะการัง ประเทศไทยมีเนื้อที่ ๑๒๘,๒๕๖ ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖๐) โดย
เมื่อพิจารณาสถานภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ปะการังในระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พบว่า มีแนวปะการังที่มี
สถานภาพอยู่ในระดับเสียหายถึงเสียหายมากถึงร้อยละ ๙๐ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ช) ในขณะที่ปี ๒๕๕๘ พบแนวปะการังที่มีสถานภาพอยู่ในระดับเสียหายถึงเสียหายมาก
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวปะการังมีสถานภาพระดับความเสียหายลดน้อยลง 

 พ้ืนที่ชุ่มน้ํา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินสถานภาพ
พ้ืนที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยในภาพรวมในปี ๒๕๕๘ โดยมีการสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ํา 
ที่ได้ทําการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่ชุ่มน้ําในแต่ละลุ่มน้ํา จํานวน ๒๕ แห่ง จากผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่
ชุ่มน้ํา จํานวน ๑๗ แห่ง ได้รับการประเมินให้มีสถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

 สถานการณ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ทั้ง ๕ ประเภทข้างต้น พบว่า อัตราการสูญเสียมีแนวโน้ม
ลดลง ด้วยที่ผ่านมามีมาตรการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บรรลุตัวช้ีวัด 
อย่างไรก็ตามยังต้องมีการดําเนินการในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ แหล่งหญ้าทะเล 
และแนวปะการังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดของประเทศไทยโดยเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ในปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ พบว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๒.๒๔ และ ๑๐๒.๑๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖๐ และ ร้อยละ ๓๑.๕๘ ของพื้นที่ประเทศตามลําดับ ซึ่งยังไม่บรรลุตัวช้ีวัดที่ต้ังไว้ได้ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่
ป่าไม้ที่ลดลงระหว่าง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ลดลง ๕ หมื่นไร่ต่อปี) พบว่ามีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ 
ป่าไม้ที่ลดลงระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ลดลงมากถึงประมาณ ๑ ล้านไร่ต่อปี 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 การดําเนินงานเพื่อลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื ้นที ่ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศชายฝั่ง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด 
ถึงแม้อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจะมีอัตราการสูญเสียลดลง แต่ข้อมูลตัวช้ีวัดพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศไทยที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านการเพิ่มพ้ืนที่ป่า หน่วยงานทุกภาคส่วนต่างให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามท่ีกําหนดในตัวช้ีวัดนี้ในอนาคต   



๔-๓๐ 

เป้าหมายที่ ๕       การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ 
ซึ่งความสามารถในการให้บรกิารทางนิเวศ 

ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๓. ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุน 

การอนรุักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย ๑ แห่ง 
• ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมทางทะเล ๒ แห่ง 

ได้แก่ ท้องทีใ่นจ.พงังา และใน จ.กระบี ่
๔. จํานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม 

อย่างน้อยจังหวดัละ ๑ โครงการ 
• ๔๒ โครงการฟืน้ฟูระบบนิเวศใน ๒๑ จังหวัด 

๕. พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

• พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการประเมิน ปี ๒๕๕๘ 
จํานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ 

• ปี ๒๕๕๖ สถาบันนวัตกรรมอทุยานแห่งชาตแิละพื้นที่
คุ้มครอง สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองนาํร่องโครงการ ๑๓ แห่ง และ ๑ กลุ่มป่า 
โดยการใช้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการจดัการ
พื้นที่คุ้มครอง (Management Effectiveness 
Tracking Tool: METT) 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย  
๑ แห่ง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

การควบคุมและดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาวะที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีระบบนิเวศที่เหมาะสมและมีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างสมดุล ทั้งนี้การฟื้นฟู
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมต้องเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบที่สําคัญต่อประเทศ และมีคุณค่าด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา การฟื้นฟูแหล่งน้ําใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม การคืนถิ่นของสัตว์ที่สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ เป็นต้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

จากข้อมูลประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๕๙ มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จํานวน ๒ พ้ืนที่ ได้แก่  

๑)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา 
อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จ.พังงา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 
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๒)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม และอ.เกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๕๙ 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลให้บรรลุตัวช้ีวัดประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย ๑ แห่ง 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จํานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โครงการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

 การควบคุมและดําเนินกิจกรรมเพื่ อ ให้ ระบบนิ เวศที่ เสื่ อมโทรมฟื้น ตัวกลับคืนสู่ สภาวะ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศที่เหมาะสมและมีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ  
อย่างสมดุล ทั้งนี้การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมต้องเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบที่สําคัญต่อประเทศ และมี
คุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าต้นน้ํา การฟื้นฟูแหล่งน้ําในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การคืนถิ่นของสัตว์ที่สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ เป็นต้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

หน่วยงานต่างๆ ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ 
จังหวัด โดยมีโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําที่ช่วยสร้างความสมดุล
ในระบบนิเวศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรายชื่อจังหวัดและโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ แสดงดังตารางที่ ๔-๕ 

ตารางที่ ๔-๕ รายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในจังหวัดต่างๆ 

จังหวัด โครงการ 
กรมทรัพยากรน้ํา 
๑. อุดรธานี อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี 
๒. แพร่ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองบวัลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ํายม) ต.แม่ยม อ.เมอืง 
๓. พิษณุโลก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพื้นที่บางระกํา (แก้มลิงพืน้ที่ลุ่มน้ํายม) อ.บางระกํา 
๔. มหาสารคาม อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองเบ็ญเครือ บ้านโนนเมือง หมู่ที ่๕ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย 
๕. ขอนแก่น อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที ่๖ ต.โคกสี อ.เมือง 
๖. กําแพงเพชร อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองจระเข ้บ้านหนองจระเข ้หมู่ที ่๗ ต.ท่าไม ้อ.พรานกระต่าย 
 อนุรักษ์ฟื้นฟพูืน้ที่ชุ่มน้ําบึงน้อย ระยะ ๒ บ้านนาเหนือ ต.หนองปลิง อ.เมือง 
๗. เชียงราย อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองบัวแดง บ้านใหม่บัวแดง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมอืง 
๘. ลําปาง อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองทว่ม บ้านเด่นแก้ว หมู่ที ่๑๑ ต.ล้อมแรด อ.เถิน 
๙. นครสวรรค์ ปรับปรงุฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองลาดใหญ ่ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง 

 ปรับปรงุฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงหนองสามความ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองลาดใหญ ่ช่วง ๒ ต. โคกหม้อ อ.ชุมแสง 
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จังหวัด โครงการ 
๑๐. ชัยนาท ปรับปรงุฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงระหารใหญ ่ช่วง ๓ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบรุ ี

 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงระหารใหญ ่ช่วง ๔ ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงระหารใหญ ่ช่วง ๕ ต.แพรกศรรีาชา อ.สรรคบุร ี

๑๑. ตราด อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําเขาไม้ซี ้ต.ด่านชุมพล อ.บอ่ไร ่
๑๒. ปราจีนบุรี อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองแขนนาง 

 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึหัวบึง 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําบึงโคกมะม่วง หมู่ที ่๘ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุร ี
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึหนองขอน หมู่ที ่๙ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บรุ ี

๑๓. นครนายก อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึทุ่งคลองสอง หมู่ที ่๓ ต.ทรายมูล อ.องครักษ ์
๑๔. พัทลุง อนุรักษ์ฟื้นฟพูรนุาแด้ หมู่ที ่๕,๖ ต.สมหวัง อ.กงหรา 

 อนุรักษ์ฟื้นฟหูนองคล้าหมู่ที ่๗ ต.เขาชยัสน อ.เขาชัยสน 
๑๕. สงขลา อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึทุ่งพระยอด ต.ลําไพล อ.เทพา 

 อนุรักษ์ฟื้นฟพูรบุางกลํ่า ต.บางกลํ่า อ.บางกล่ํา 
๑๖. สตูล อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําพรุหลุมพตี.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
๑๗. ปัตตานี อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึเปาะเฮาะ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง 

 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึกาเระ ต.มะนังดาลํา อ.สายบุร ี
๑๘. ยะลา อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึตือโละดือลง บ้านกาโสด หมู่ที ่๑ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 

 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึตูแบ บ้านป่าหวงันอก หมู่ที ่๑๑,๒ ต.บันนงัสตา อ.บันนังสตา 
 อนุรกัษฟ์ื้นฟูบงึสายบ้านเหมือง ช่วง ๒ บ้านบ่อน้ําร้อน หมู่ที ่๒ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึแบเมาะ ช่วง ๓ ต.สะเตง อ.เมอืง 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึน้ําใส ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน 

๑๙. นราธิวาส อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึละหาร ต.โละจดู อ.แวง้ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึละหารนูโร๊ะต.โละจูด อ.แว้ง 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึบากง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึบือแนกือเปาะ หมู่ที ่๕ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึแม่ดง บ้านจือแร หมู่ที่ ๑ ต.แมด่ง อ.แว้ง 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึโคกกามา หมู่ที่ ๓ ต.ปะลุร ูอ.สุไหงปาด ี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
๒๐. ชลบุรี ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยการจัดทําแนวปะการัง

เทียม จัดทําทางระบายน้ําทิ้ง แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และการบํารุงรักษาป่าชายเลน 
ภาคธุรกิจ 
๒๑. ระยอง โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ํา เขาห้วยมะหาด โดยการปลูกป่า ทําแนวกันไฟ และสร้างฝายชะลอน้ํา 

โดย บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ําชายฝั่งทะเลระยอง เป็นการวางซั้งเชือกเพื่อเพิ่มอัตราการรอด

ตายของสัตว์น้ําวัยอ่อน โดย บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 จากตารางที่ ๔-๕ แสดงให้เห็นว่า โครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในแต่ละจังหวัด
นั้น รวบรวมได้เพียงร้อยละ ๒๗.๒๗ ของจังหวัดในประเทศไทย โดยมีโครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น ๔๒ 
โครงการ อย่างไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานซึ่งดําเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติ จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
รายงานผลโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในแต่ละจังหวัดต่อไปในอนาคต  

 ทั้งนี้สําหรับตัวช้ีวัดโครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในแต่ละจังหวัดนั้น มีสมมติฐาน
ว่า ทุกจังหวัดมีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมซึ่งระดับความเสื่อมโทรมนั้นอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากน้อย
ต่างกันไป ดังนั้นผลประเมินคือไม่บรรลุตัวช้ีวัดเนื่องจากมีจํานวนจังหวัดที่มีโครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูระบบ
นิเวศไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจํานวนจังหวัดทั้งหมด อย่างไรก็ตามในอนาคตสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีต่อไป ซึ่งหากยังมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่
เสื่อมโทรมในพื้นที่เดิมนั้น จะแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานนั้นยังไม่มีประสิทธิผล หรือพื้นที่อาจมีปัญหาซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาและให้การช่วยเหลือในลําดับต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ ๕ พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

การประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่คุ้มครอง ดําเนินการเพื่อประเมินถึงภัยคุกคาม และปัญหาด้าน 
การบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ตลอดจน 
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลพ้ืนที่คุ้มครอง โดยพ้ืนที่คุ้มครอง หมายถึง พ้ืนที่ที่จัดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่คุ้มครอง
สัตว์ป่า พ้ืนที่ที่สงวนไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือคุ้มครองในรูปแบบอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่จะมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศดั้งเดิม ซึ่งพื้นที่คุ ้มครองในประเทศไทย ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนที่
สงวนชีวาลัย พ้ืนที่มรดกโลก พ้ืนที่ลุ่มน้ําช้ันที่ ๑ ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐) 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยปี ๒๕๕๘ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จํานวน ๗ แห่ง ได้แก่ ๑) พื้นที่จ.ภูเก็ต ๒) พื้นที่ อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง 
อ.คลองท่อม และอ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๓) พ้ืนที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา 
อ.ตะกั่วทุ่ง และอ.เกาะยาว จ.พังงา ๔) พื้นที่ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๕) พื้นที่ อ.บ้านแหลม 
อ.เมืองเพชรบุรี อ.ท่ายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๖) ต.ตลิ่งงาม 
ต.บ่อผุด ต.มะเร็ด ต.แม่น้ํา ต.หน้าเมือง ต.อ่างทอง ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย และ ต.เกาะพะงัน ต.บ้านใต้ 
ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ๗) ป่าดูนลําพัน จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



๔-๓๔ 

โดยประเมินใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) แนวโน้มคุณภาพทรัพยากร ๒) แนวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ๓) การ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดหรือการบังคับใช้กฎหมาย 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
พ้ืนที่คุ้มครอง ที่เรียกว่า Management Effectiveness Tracking Tool (METT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ถึงภัยคุกคามและปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ในปี ๒๕๕๖ โดยการศึกษาในครั้งนั้น 
มีพ้ืนที่คุ้มครองจํานวน ๑๓ แห่ง และ ๑ กลุ่มป่า ซึ่งผลการประเมินพบว่า ปัญหาด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 
ในพื้นที่คุ้มครองที่เชื่อมติดกันจะมีปัญหาที่เหมือนกัน คือ การบุกรุกพ้ืนที่ การใช้ทรัพยากรป่าไม้ และมลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ ปัญหาหลักของทุกพ้ืนที่คือ อัตรากําลังของ
เจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ ขาดทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน การขาดแคลนงบประมาณในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาการให้ความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ที่อยู่รอบพื้นที่ พบว่า แต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานเป็นของ
ตนเองซึ่งไม่เอื้อต่อการอนุรักษ์ คุ้มครองพืชและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อใช้ 
ในการตัดสินใจจากบุคคลภายนอกยังมีน้อย จําเป็นต้องได้รับการยกระดับ อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวในการดําเนินงานปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดังนั้นการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาจึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัดพ้ืนที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศ พบว่า มีความก้าวหน้า 
ในการดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้จะมีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างน้อย ๑ แห่ง คือ 
ท้องที่อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม และอ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ ก็
ตาม แต่สําหรับการดําเนินงานด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในแต่ละจังหวัดนั้นยังมีการดําเนินงานใน
สัดส่วนที่น้อย รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีการ
ประเมินประสิทธิภาพพื้นที่คุ้มครองเพียงประเภทเดียวคือ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้นําเครื่องมือ ที่เรียกว่า Management Effectiveness Tracking Tool 
(METT) ซึ่งเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในหลายประเทศ ซึ่งหากมีการนําเครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้จะส่งผล
ให้การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  



๔-๓๕ 

เป้าหมายที่ ๖      ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 
ระดับการประเมิน: ระดับ ๔ บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 

๖. ชนิดพันธุท์ี่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 
อย่างน้อย ๕ ชนิดมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 

มีชนิดพันธุ์ทีใ่กล้สูญพันธุ์ที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ๖ ชนิด ได้แก่ 
ช้างปา่ กระทงิ สมเสร็จ เสือโครง่ เสือดาว และนกกระเรยีนไทย 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ชนิดพนัธุท์ี่ใกล้สญูพนัธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างน้อย ๕ ชนิดมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ คือ สัตว์ป่าชนิดพันธ์ุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธ์ุจากพ้ืนที่ธรรมชาติ 
ในอนาคตอันใกล้ เช่น เสือโคร่ง ช้างเอเชีย กระทิง แรด เป็นต้นชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น คือ สิ่งมีชีวิตที่กระจายพันธ์ุ
ตามธรรมชาติในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง และเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการกระจายพันธ์ุทางภูมิศาสตร์จํากัด เช่น อาจพบ
ตามระบบนิเวศต่างๆ ถิ่นที่อยู่ดังกล่าวมีสภาพจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น รองเท้านารีปีกแมลงปอ นกเจ้าฟ้าหญิงสิริธร 
นกแต้วแร้วท้องดํา เป็นต้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ผลการติดตามการดําเนินงาน พบว่า มีการเพาะพันธ์ุและปล่อยพันธ์ุสัตว์ป่า การอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์
พ้ืนเมือง การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พ้ืนเมืองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การขึ้นทะเบียนพันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง การขึ้น
ทะเบียนสัตว์เลี้ยงไทย การฟ้ืนฟูปลาไทยที่ใกล้สูญพันธ์ุ การจัดต้ังธนาคารพันธุกรรมสัตว์น้ํา การอนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว การอนุรักษ์ข้าวป่า นอกจากนี้ยังมีการจัดทํามาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจระเข้โดยเน้นประเด็นไม่ใช้
จระเข้พันธ์ุต่างถิ่นและพันธ์ุลูกผสม ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน คุ้มครองชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นไม่ให้เกิดการสูญพันธ์ุ
ไปจากประเทศไทย 

จากรายงานสถานการณ์เสือโคร่งในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยทีมนักวิจัยสถานีวิจัยสัตว์ป่า
เขานางรํา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเจ้าหน้าที่ทุกคนดําเนินงานด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีรายงานว่า พบแม่เสือโคร่ง ๒ ตัว ที่ทีมวิจัยติดวิทยุติดตามตัวไว้
ออกลูกแล้ว โดยพบว่าแม่เสือโคร่ง ๑ ใน ๒ ตัวนั้น ออกลูก ๓ ตัว เป็นตัวผู้ ๑ ตัวและตัวเมีย ๒ ตัว ส่วนแม่เสือโคร่ง
อีกตัว ยังมองไม่เห็นว่าออกลูกมากี่ตัว นอกจากนี้ ยังพบเสือโคร่งสาววัยรุ่นและเสือโคร่งหนุ่มขนาดใหญ่มาก ซึ่ง
ถือว่าเป็นเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในป่าธรรมชาติในประเทศที่เคยพบอีก ๑ ตัว นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เริ่มมีประชากรเสือโคร่งมากขึ้นโดยในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีเสือโคร่งแม่ลูกอ่อน ๒ ตัว ทั้ง ๒ ตัวมีลูกรวมกัน 
๕ ตัว และพบเสือโคร่งตัวผู้อีก ๓ ตัว ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช รายงานว่ามีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ
ที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ช้างป่า กระทิง สมเสร็จ และเสือดาว 



๔-๓๖ 

นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกันดําเนินโครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของ
พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่มีความสําคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุ
จํานวน ๓ ชนิด ได้แก่ นกชายเลนปากช้อน นกกระเรียนพันธ์ุไทย และพลับพลึงธาร 

การดําเนินงานด้านการเพาะพันธ์ุสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมีการเพาะพันธ์ุชนิดพันธ์ุที่สูญหายไป 
จากท้องถิ่นและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นผลสําเร็จ ได้แก่ การเพาะพันธ์ุนกกระเรียนพันธ์ุไทย ซึ่งมีรายงานว่า 
ได้สูญพันธ์ุไปแล้วจากประเทศตั้งแต่ปี  ๒๕๕๒ องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เพาะพันธ์ุ 
นกกระเรียนไทยขึ้น โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จํานวน ๗๐ ตัว
นอกจากนี้ยังมีการศึกษา วิจัย รวบรวมพันธ์ุสัตว์หายาก และใกล้สูญพันธ์ุเพื่อขยายในอนาคต โดยองค์การ 
สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดําเนินการวิจัยผลิตละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลก การผสมเทียมหมีแพนด้า 
เสือลายเมฆ และกําลังพัฒนาการผสมเทียมช้างเอเชีย รวมถึงการเก็บพันธุกรรมสัตว์หายากได้แล้วจํานวน  
๓๒ ชนิด เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ุเพื่อการอนุรักษ์รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติม  

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การดําเนินงานที่ผ่านมาบรรลุตัวช้ีวัด ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุ
เฉพาะถิ่นอย่างน้อย ๕ ชนิดมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก พบว่า ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุ
เฉพาะถิ่นที่มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ช้างป่า กระทิง สมเสร็จ เสือโคร่ง และเสือดาว ซึ่งจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่สูญพันธ์ุไป
จากธรรมชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ๑ ชนิด คือ นกกระเรียนไทย ซึ่งจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจาก
กิจกรรมการเพาะพันธ์ุสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวน ๗๐ ตัว 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงประเมินเป้าหมายที่ ๖ ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น 
มีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น ผลการประเมินอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย โดยมีข้อมูล ๖ ชนิดพันธ์ุ 
ได้แก่ ช้างป่า กระทิง สมเสร็จ เสือโคร่ง เสือดาว ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากการดําเนินการอนุรักษ์ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง และนกกระเรียนพันธ์ุไทยที่เคยสูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยวิธีการ
ทดลองขยายพันธ์ุจนประสบผลสําเร็จ 

  



๔-๓๗ 

แผนปฏิบัติการที่ ๒.๒ การลดภัยคุกคามและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๗  ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
แนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ ๘  มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด:        ๑. จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย
จากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัดโครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๒. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ: ๒.๒.๑ จัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการป่าไม้อย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ 
ต่อสิ ่งแวดล้อมเพื ่อเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒ ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ํา และระบบนิเวศเปราะบาง
อ่ืน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒.๒.๓ ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกัน 
ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๒.๔ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
  



๔-๓๘ 

เป้าหมายที่ ๗       ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษยต่์อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๔ บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการปอ้งกันผลกระทบต่อ

ชนิดพันธุ์และถิน่ที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกิน
ขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มี ๒๑ เครื่องมอื กลไก กฎระเบียบ 
ในการป้องกันผลกระทบตอ่ชนดิพันธุ ์
จากภาวะมลพษิ และการประมง 
เกินขดีจํากดั 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนเครื่องมอื กลไก กฎระเบียบในการปอ้งกันผลกระทบต่อชนิดพนัธุ์และถ่ินที่อยู่อาศัย
จากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจาํกัด โครงการพฒันา และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น มาตรการ/
แนวทางในการรักษา ควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ ดูแล ติดตามตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธ์ุและถิ่นที่
อยู่อาศัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือเครือข่ายในอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของมลพิษ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุ และ
ถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนี้ 

๑) เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะ
มลพิษ 
• การจัดทํามาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่คํานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 
• การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตาม ISO/IEC 17065 สําหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
• มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
• การพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินตราส่งเสริม Bio-Economy 
• การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําจืด คุณภาพน้ําทะเล และคุณภาพน้ําทิ้ง เพื่อลดผลกระทบ 

ที่เกิดจากภาวะมลพิษในแหล่งน้ํา 
• ประกาศเขตรักษาพืชพันธ์ุและเขตประกอบกิจการสัตว์น้ําควบคุม 



๔-๓๙ 

๒) เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันการประมงเกินขีดจํากัด 
การดําเนินงานเพื่อแก้ไขการประมงที่เกินขีดจํากัด หรือการประมงที่ผิดกฎหมายนั้น มีเครื่องมือ 

กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยจากการประมงเกินขีดจํากัด ได้แก่ 
• การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  

ที่มีบทบัญญัติสอดคล้องในการจัดการประมงผิดกฎหมาย และเพิ่มเติมด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยสามารถรวมกลุ่มประมงพื้นบ้านและมีโอกาสส่งตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ของจังหวัดซึ่งมีสิทธ์ิจะผลักดันนโยบายระดับประเทศได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหามากขึ้น 

• ประกาศกรมประมง เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทํา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ และ
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมง
ทะเล พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

• การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง รวมถึงการจัดระเบียบ
เรือประมงเข้าระบบอย่างถูกต้องทั้งตัวเรือ บุคคลบนเรือ อุปกรณ์ การทํางาน และตรวจสอบ
การควบคุมเรือเข้าออกท่า 

• การวางระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ํา 
• การควบคุมเรือประมงไม่ขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาต (อาชญาบัตร) 
• การควบคุมการทําประมงพื้นที่แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๕ จังหวัด

ชายทะเล 
• การห้ามใช้เรืออวนลาก การติดต้ังเครื่องมือติดตามเรือสําหรับประมงนอกน่านน้ําขนาด ๖๐ 

ตันกรอสขึ้นไป และการใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงขนาด ๓๐ ตันกรอส
ขึ้นไป 

• การขยายพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ําเพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน 
• มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทําประมง 

๓) เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยจากโครงการ
พัฒนา 
• พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง ในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการกระทําที่
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถระงับ
กิจกรรมนั้นเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  

• การพิจารณารายงาน IEE/EIA สําหรับการดําเนินโครงการในพื้นที่คุ้มครองต่างๆ 
• แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน 



๔-๔๐ 

• การประกาศเขตรักษาพืชพันธ์ุและเขตประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมมาตรา ๕๖ 
และ ๗๗ (กุ้งก้ามแดง) ตามพระราชกําหนดการประมงปี ๒๕๕๘ 

• การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของแนวปะการัง 
• คณะกรรมการควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช 

๔) เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยูอ่าศัยจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
• แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓ (คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศ 
การกระจายตัวของสายพันธ์ุต่างๆ ผลกระทบต่อเกษตรกรรม ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ํา  
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ๓ 
แนวทาง คือ ๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์ ๒) การลดก๊าซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา โดยการเพิ่มพ้ืนที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในเมือง และ  
๓) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
การพัฒนาข้อมูลและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 การดําเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่น
ที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พบว่า มีเครื่องมือ กฎระเบียบ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจํานวนมาก และครอบคลุมทั้งผลกระทบที่เกิด
จากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นการดําเนินงาน
ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 การดําเนินงานในการลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัย 
ตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาจาก การมีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พบว่า มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจํานวนมาก และครอบคลุมทั้งผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ ดังนั้น การประเมินเป้าหมายลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัย 
ตามธรรมชาติจึงอยู่ในระดับ ๔ บรรลุเป้าหมายด้ภายในเวลาที่กําหนด 
  



๔-๔๑ 

เป้าหมายที่ ๘       มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๔ บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๒. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

ในมาตรฐานและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในหลักเกณฑท์ี่เกีย่วข้อง 
- มาตรฐานการจดัการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
- มาตรฐานการรบัรองผลิตภัณฑท์างการเกษตร 
- ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index: BHI) 
- การประเมินประสิทธิภาพการทํางานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ ๒ แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด   

แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การทบทวนหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการลดการทําลายระบบนิเวศ 
การศึกษาเพื่อผนวกมาตรการชดใช้และเยียวยาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในกฎระเบียบ 
การส่งเสริมอาชีพทดแทนอาชีพที่เกี่ยวกับการทําลายหรือก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้สถาน 
ที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานเป็นพื้นที่นําร่องกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของ อปท. ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   

จากการติดตามการดําเนินงาน พบว่า มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการผนวกเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การจัดทํามาตรฐานการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการใช้หลักเกณฑ์ในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าการเกษตรและ
อาหารขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (ISO/IEC 17065) ซึ่งในการตรวจระบบการผลิตสินค้าเกษตรต้องเกื้อหนุน 
ต่อระบบนิเวศและคํานึงความความหลากลายทางชีวภาพด้วย นอกจากนี้ยังมีการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินตรา Bio-Economy 

นอกจากการรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้ว ยังมีการผนวกเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ได้แก่  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการพัฒนาต่างๆ โดยนําหลักการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์
เข้าไปร่วมเป็น ๑ ใน ๓ หลักการในการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการดําเนินโครงการพัฒนานั้น 



๔-๔๒ 

การศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชกับคุณภาพน้ํา รวมถึงมีการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพในการบ่งชี้คุณภาพน้ํา การใช้ไลเคนในการบ่งชี้คุณภาพอากาศ เป็นต้น รวมถึง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาตัวช้ีวัด 
ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index: BHI) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่างๆ 

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการนํากิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากจํานวนกิจกรรมการให้
ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจํานวนกิจกรรมเพื่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
ในการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อให้เทศบาลใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึง 
เป็นการค้นหาเทศบาลที่มีผลการดําเนินงานที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างการดําเนินงานให้กับเทศบาล หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยได้ผนวกเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไว้
เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัด ซึ่งดําเนินการประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๙ 
รวมถึงรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน ให้ความสําคัญกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหาก
เทศบาลใดที่มีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (Singapore Index on Cities’ Biodiversity) จะมี
คะแนนเพิ่มพิเศษสําหรับตัวช้ีวัดด้านพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะ ดังนั้น การดําเนินงานที่ผ่านมา จึงส่งผล
ให้บรรลุตัวช้ีวัดด้านการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 การผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง พบว่า  
การดําเนินงานที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสําคัญเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ผนวกเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไว้ในมาตรฐาน ตัวช้ีวัด หรือเกณฑ์การประเมินต่างๆ ดังนั้น การดําเนินการ
ดังกล่าว จึงส่งผลให้เป้าหมายมีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ ๔ คือ บรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กําหนด 

  



๔-๔๓ 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๒.๓ การจัดการพืน้ที่ชุมน้ํา 
เป้าหมายที่ ๙  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด:        ๑. จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 

๒. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา 
ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ํา 

๓. พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มคีวามสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง 

๔. จํานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
๕. จํานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําของจังหวัด 

มาตรการ:  ๒.๓.๑ บูรณาการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ 
๒.๓.๒ ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายที่ ๙      ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่

ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
๒๐ ฉบับ 

๒. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปกปอ้งคุ้มครอง อนรุักษ์ เฝ้าระวัง 
รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

มีเครื่องมอื กลไก กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ เฝ้าระวงั รกัษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้าํ 
- นโยบายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วย

พื้นที่ชุ่มน้ําฯ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายฯ 
- กฎหมายประเทศ เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พ.ร.บ.ประมง 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
- กฎหมายเพือ่การป้องกันพื้นที่ชุม่น้ําจากการใชป้ระโยชน์ เช่น 

พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
- สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลาง/คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
- เครือข่ายการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้าํในระดับพื้นที ่
- องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานด้านการอนุรกัษ์เพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการพืน้ที่ชุ่มน้ําอย่างยั่งยืน 
๓. พื้นที่ชุ่มน้ําทีม่ีความสําคัญระดับนานาชาติ

ของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
หรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย ๕ แห่ง 

ไม่มีการเสนอรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้าํในการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุม่น้ํา 
ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 

๔. จํานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการ
ยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกวา่เดิม 

๑๗ แห่ง หรือคดิเป็นร้อยละ ๖๘ ของพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการประเมิน 

๕. จํานวนจงัหวดัที่มีทะเบยีนพืน้ที่ชุ่มน้ําของ
จังหวดั 

ไม่มีจังหวดัที่มกีารจัดทําทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ํา 



๔-๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด   

นโยบายและแผนทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ที่มีการระบุหรือนําประเด็น 
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา โดยระบุนโยบายและชื่อแผนที่เกี่ยวข้องที่มีการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา  
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   

จากการติดตามประเมินผลพบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีนโยบายและแผนกว่า ๒๐ ฉบับ 
ทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศที่มีการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา สามารถแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

๑) นโยบายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (๑) อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar 
Convention)  (๒) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Convention)  
(๓) แนวทางบอนน์ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม (๔) โครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (Man 
and Biospheres) 

๒) นโยบายและกฎหมายของประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔  (๒) พ.ร.บ.
การชลประทานของประชาชน พ.ศ. ๒๔๘๔  (๓) พ.ร.บ. ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  (๔) พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔  (๕) พ.ร.บ.ทํานบและคูคลอง พ.ศ.๒๕๐๓  (๖) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๗  (๗) พ.ร.บ.การรวมที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.๒๕๑๗  (๘) พ.ร.บ.การชลประทาน
สาธารณะ พ.ศ. ๒๔๘๕ ฉบับแก้ไข ๒๕๑๘  (๙) พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.๒๕๑๘  
(๑๐) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕  (๑๑) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  (๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ.
๒๕๓๖ (ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่งที่ ๙๐/๒๕๕๗  เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้มีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ) เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ) (๑๓) พ.ร.บ.น่านน้ําไทย พ.ศ.๒๕๔๖  

๓) กฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําโดยตรง แต่เป็นการป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ํา
จากการใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ 
ชุ่มน้ําได้ ประกอบด้วย (๑) พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ (๒) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และ (๓) 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 



๔-๔๕ 

 จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีนโยบายและแผนที่ผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําไว้
จํานวนมาก ทั้งนโยบายและแผนในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ รวมถึงทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง และไม่
เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ตัวช้ีวัดจํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ําจึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา  
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

เครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพ้ืนที่
ชุ่มน้ํา เช่น แผนการ มาตรการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คู่มือมาตรฐาน
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา เครือข่ายในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีเครื่องมือ กลไก 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง เฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ํา รวมถึงมีเครือข่าย
การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ําในระดับพ้ืนที่ สามารถแบ่งเครื่องมือและกลไกต่างๆ ออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่  

๑) นโยบายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (๑) อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 
(๒) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Convention) (๓) แนวทางบอนน์ 
ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม (๔) โครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biospheres) 

๒) นโยบายและกฎหมายของประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ (๒) พ.ร.บ.
การชลประทานของประชาชน พ.ศ. ๒๔๘๔ (๓) พ.ร.บ. ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (๔) พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (๕) พ.ร.บ.ทํานบและคูคลอง พ.ศ.๒๕๐๓ (๖) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ (๗) พ.ร.บ.การรวมที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.๒๕๑๗ (๘) พ.ร.บ.การชลประทานสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๔๘๕ ฉบับแก้ไข ๒๕๑๘ (๙) พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.๒๕๑๘ (๑๐) 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ .๒๕๓๕ (๑๑) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๓๖  
(๑๓) พ.ร.บ.น่านน้ําไทย พ.ศ.๒๕๔๖  

๓) กฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําโดยตรง แต่เป็นการป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ํา
จากการใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนาซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ําได้ 
ประกอบด้วย (๑) พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ (๒) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และ (๓) พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 



๔-๔๖ 

๔) กลไกภาครัฐ โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่เป็น
หน่วยประสานงานกลาง และมีคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เสนอ
กฎระเบียบ นโยบายและแผนแห่งชาติ จัดทําแนวทางสําหรับการจัดการและคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา 
สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ํา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สนับสนุน กํากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีคณะทํางาน
วิชาการพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งมีบทบาทในการให้คําปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ 
ชุ่มน้ําในประเทศไทยต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา กลั่นกรองแผนการจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ําในแต่ละพื้นที่ก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา  
ให้ความเห็นและข้อมูลทางวิชาการในประเด็นที่กําหนดในการประชุมคณะกรรมการทาง
วิทยาศาสตร์ และวิชาการ และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ํา และพิจารณา
เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง และมติ 
ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ํา 

๕) เครือข่ายการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ําในระดับพ้ืนที่ เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด ชมรม
อนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง เป็นต้น  

๖) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ําให้เกิดความยั่งยืน เช่น สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพ้ืนที่ชุ่มน้ําไทย เป็นต้น 

 ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ 
เฝ้าระวัง รักษาระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ําทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายและแผน คณะกรรมการ และเครือข่ายการ
ดําเนินงานในการอนุรักษ์พ้ืนที่ ชุ่มน้ํา ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลให้บรรลุตัวช้ีวัดมีเครื่องมือ กลไก 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

ตัวชี้วัดที่ ๓ พื้นทีชุ่่มน้ําที่มีความสาํคญัระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเปน็พืน้ที ่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคญัระหว่างประเทศหรอืแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึน้อย่างนอ้ย ๕ แห่ง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศนอกจากความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในประเทศแล้ว ยังมี
ความเชื่อมโยงสู่ระบบนิเวศโดยรวมของโลก โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง และมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติจํานวน ๖๙ แห่ง 
  



๔-๔๗ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการติดตามประเมินผลพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ยังไม่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์จํานวน ๑๔ แห่ง โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์
ล่าสุด ขึ้นทะเบียนในปี ๒๕๕๖ คือ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช และเกาะระ เกาะพระทอง จ.พังงา สําหรับ
พ้ืนที่ ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ มีจํานวนทั้งสิ้น ๖๙ แห่ง โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

ดังนั้น จึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัดพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จํานวนระบบนเิวศพื้นที่ชุ่มน้าํที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีการฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีสถานภาพที่ดีขึ้น เช่น 
ความหลากหลายทางชีวภาพมีมากขึ้น หรือมีการยกระดับความสําคัญของพื้นที่ ชุ่มน้ําขึ้น เป็นต้น หรือ 
มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา โดยผลการประเมินระบุว่าระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 
ที่ได้รับการยกระดับให้มีสภาพดีขึ้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ํา 
ของประเทศไทยในภาพรวม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ปี ๒๕๕๘ โดยมี
การสํารวจและประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่ชุ่มน้ําในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา จํานวน 
๒๕ แห่ง พบว่า พ้ืนที่ชุ่มน้ําจํานวน ๑๗ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการคัดเลือกในการ
ประเมิน มีสถานภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

การประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ําดังกล่าวซึ่งมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําจํานวน ๑๗ แห่งที่มีผลการประเมินว่ามี
สถานภาพที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้บรรลุตัวช้ีวัดจํานวนระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม 

ตัวชี้วัดที่ ๕ จํานวนจงัหวัดที่มีทะเบยีนพืน้ที่ชุ่มน้าํของจังหวัด 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

ทะเบียนพื้นที่ ชุ่มน้ํา ประกอบด้วยข้อมูลที่ ต้ัง ขนาดพื้นที่ สถานภาพทางกายภาพ สถานภาพ 
ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ และการจัดการและภัยคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ํา โดยในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ให้ ระบุ จั งหวัดที่ มี การจัดทํ าทะเบียนพื้ นที่ ชุ่ มน้ํ าที่ มี ความสํ าคัญในระดับ ต่างๆ  ทั้ งพื้ นที่ ชุ่ มน้ํ า 
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ที่มีความสําคัญระดับระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ําที่สมควรได้รับ
การคุ้มครองและฟื้นฟู 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการติดตามประเมินผลพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไม่พบข้อมูลจังหวัดที่มีการจัดทํา
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ํา โดยข้อมูลที่จังหวัดรวบรวมจะเป็นข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรของจังหวัด ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ชุ่มน้ําโดยการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ชุ่มน้ําตามลําดับความสําคัญ
ตามอนุสัญญาแรมซาร์ไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ต้ัง ขนาดพื้นที่ สถานภาพทางกายภาพ สถานภาพทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ การจัดการและภัยคุกคาม ดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จากข้อมูลดังกล่าว จึงประเมินได้ว่ายังไม่บรรลุตัวช้ีวัดจํานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําของ
จังหวัด 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

จากสถานการณ์การจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ํา แสดงให้เห็นว่า มีความพยายามในการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่มีการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การ
พัฒนาเครื่องมือ กลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งประเทศไทยมีการดําเนินงานอย่าง
ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการประเมินสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งเป็นการประเมินโดยการคัดเลือกเพ่ือเป็น
ตัวแทนพื้นที่ชุ่มน้ําในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํานั้น ซึ่งพบว่าตัวแทนของพื้นที่ชุ่มน้ํานั้น มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่
คัดเลือกมีสถานภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ยังไม่มีการเสนอพื้นที่พ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระดับประเทศ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ยังไม่มีการจัดทํา
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ํา ดังนั้น การประเมินเป้าหมายประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุก
ระดับจึงอยู่ในระดับ ๓ คือ มคีวามก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ํานั้น ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการคัดเลือก
พ้ืนที่ชุ่มน้ําซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา ซึ่งพบว่ายังมีปริมาณน้ตําอยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ชุ่มน้ําทั้งประเทศ 
เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํามีสถานภาพที่ดีขึ้น จึงควรมีการประเมินสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ําให้มีความ
ครอบคลุม โดยการประเมินพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนกัน 
  



๔-๔๙ 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๒.๔ การจัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน 

๒.๔ แผนปฏบิัติการจัดการชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

เป้าหมายที่ ๑๐  มีการจําแนก ระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

ตัวชี้วัด:         ๑. มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามลําดับ
ความสําคัญ 

มาตรการ: ๒.๔.๑ จําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางการแพร่
ระบาด ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการจัดการ
เส้นทางการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการนําเข้าและการตั้งถิ่นฐานที่รุกราน 

 
เป้าหมายที่ ๑๐     มีการจําแนก ระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยา

ต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 
ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สภานภาพ 
๑. มีขอ้มูลทะเบียนชนิดพันธุ์ตา่งถิ่นที่รกุรานและ

เส้นทางการแพร่ระบาดตามลําดับความสําคัญ 
• ทะเบียนชนิดพนัธุ์พืชต่างถิ่นพร้อมแนวทางการควบคุม

และกําจัด 
• ทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นแต่ยังขาดขอ้มูลเส้นทางการ

แพร่ระบาด 
• ทะเบียนชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่คุ้มครองที่สําคัญ ได้แก่ 

พื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่
อุทยานแหง่ชาติกุยบุร ี

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเสน้ทางการแพร่ระบาดตามลําดบัความสําคญั 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

ข้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาด โดยระบุช่ือชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
ทั้งชนิดพันธ์ุที่มีการรุกรานแล้ว ชนิดพันธ์ุที่มีแนวโน้มในการรุกราน รวมถึงชนิดพันธ์ุที่มีประวัติว่ารุกรานแล้ว 
ในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย พร้อม
ทั้งจัดทําเส้นทางการแพร่ระบาด 
  



๔-๕๐ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการจัดทําฐานข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น รวมถึง
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุม กําจัด หรือใช้ประโยชน์ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น พร้อม
จัดทําคู่มือ กิจกรรมภายใต้ตัวช้ีวัดนี้สามารถแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  

๑) กรมป่าไม้ รวบรวมข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น แต่ไม่มีเส้นทางการแพร่ระบาด  
๒) กรมปศุสัตว์ รวบรวมชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่

รุกรานแล้ว (เชื้อจุลินทรีย์) และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน (พืชตระกูลหญ้า) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมเฉพาะชื่อของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นเท่านั้น 

๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จัดทําฐานข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่มรดก
โลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และการสํารวจชนิดพันธ์ุต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรีในปี ๒๕๕๙  

๔) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทําคู่มือทะเบียนชนิดพันธ์ุพืช
ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ซึ่งจัดทําขึ้นใน ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น
ข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่มี
ประวัติรุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานที่ยัง
ไม่เข้ามาในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีการทบทวนทะเบียนรายการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน
และศึกษาเส้นทางการแพร่ระบาด 

 จากการดําเนินงาน พบว่า ตัวช้ีวัดข้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาด
ตามลําดับความสําคัญยังไม่บรรลุ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทําทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มที่ ๑) รวบรวมข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น แต่ยังไม่มีการจัดทําเส้นทางการแพร่ระบาด 
เช่น กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ กลุ่มที่ ๒) รวบรวมข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น และเส้นทางการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ 
เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกลุ่มที่ ๓) จัดทําคู่มือทะเบียนชนิดพันธ์ุพืชต่างถิ่น พร้อม
การแพร่ระบาด ดังนั้น จึงประเมินได้ว่า เป้าหมายมีการจําแนก ระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่
รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาและรวบรวมเพื่อจัดทําทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่
รุกรานอื่นๆ ให้มีความครอบคลุมทั้งชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการชนิดพันธ์ุพ้ืนถิ่นไม่ให้มี
การสูญหายไป 
  



๔-๕๑ 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๒.๕ การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑๑ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

ตัวชี้วัด:          ๑. มีเครื่องมือ กลไก สําหรับประเทศในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ:  ๒.๕.๑  ควบคุมดูแลมใิห้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

๒.๕.๒  ส่งเสรมิความร่วมมือในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เป้าหมายที่ ๑๑   มีการบังคบัใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการควบคมุ ดูแลมิให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชวีภาพจากการใช้เทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่ 

ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. มีเครือ่งมือ กลไก สําหรับประเทศ 

ในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพใหก้ับหน่วยงานและภาคส่วน 
ที่เกีย่วขอ้ง 

• เครื่องมอื เช่น  
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ 

การดําเนินงานที่เกีย่วขอ้งกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ 
การใช้จุลินทรีย ์

• กลไก เช่น 
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดบัสถาบัน 
- คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช 
- คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย ์
- คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครื่องมือ กลไก สําหรบัประเทศไทยในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

เครื่องมือกลไกสําหรับประเทศไทยในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่ นโยบาย 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแล การเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
แนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือเครือข่ายศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ 



๔-๕๒ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

เครื่องมือ ในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพนั้น ที่ผ่านมาได้มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้พัฒนาจาก ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพขององค์กรสากลฉบับล่าสุด เช่น Guidelines 
for Research Involving Recombinant or Synthetic Nucleic Acid Molecules ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ และ Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕ 
ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทย  

นอกจากนี้ยังจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรมในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียด 
แนวทางการจัดการของเสียภายหลังการดําเนินงาน ปรับปรุงบัญชีรายชื่อจุลินทรีย์ตามระดับความเสี่ยง 
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงขององค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลไกการดําเนินงานด้านด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกํากับดูแลและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ได้เสนอให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

• คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันที่ได้รับการแต่งต้ังโดยสถาบันหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับ GMOs หรืองานวิจัยทางชีวภาพอื่นๆ ตามขอบเขตที่
สถาบันกําหนด ทําหน้าที่ กํากับดูแลงานด้านพันธุวิศวกรรม ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ การสั่งซื้อ การผลิต การเคลื่อนย้าย หรือการปลดปล่อย GMOs สู่สิ่งแวดล้อม 

• คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ทําหน้าที่ ให้คําปรึกษาแก่ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ GMOs และให้
คําแนะนํา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําระบบ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ อาทิ การพัฒนาคู่มือ เอกสาร
วิชาการ และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น 

• คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช ทําหน้าที่ ให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา 
และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการที่มีการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้งในระดับ



๔-๕๓ 

ห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และระดับภาคสนาม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกํากับดูแลพืชดัดแปลง
พันธุกรรม นํามาพิจารณาจัดทําเป็นข้อเสนอในการกํากับดูแลของประเทศให้มีความเท่าทัน 
และทัดเทียมกับสากล 

• คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ ทําหน้าที่ ให้คําปรึกษา 
ข้อแนะนํา และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม 
ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกํากับดูแล
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม นํามาพิจารณาจัดทําเป็นข้อเสนอในการกํากับดูแลของประเทศ
ให้มีความเท่าทัน และทัดเทียมกับสากล 

• คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ทําหน้าที่ ให้คําปรึกษา 
ข้อแนะนํา และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการวิจัย และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ตามหลักเกณฑ์
สากล ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหาร นํามาพิจารณาจัดทําเป็นข้อเสนอในการกํากับดูแลของประเทศ
ให้มีความเท่าทัน และทัดเทียมกับสากล 

การดําเนินงานการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีเครื่องมือ คือแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัย กลไก คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน คณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช คณะอนุกรรมการเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ และคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ดังนั้น 
การดําเนินงานในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จึงบรรลุตัวช้ีวัดมีเครื่องมือ กลไก สําหรับประเทศไทยในการกํากับดูแล
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการควบคุมผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นั้น พบว่า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังมี
เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการใช้จุลินทรีย์ รวมถึง
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพชุดต่างๆ ดังนั้น เป้าหมายมีการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ จึงอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

  



๔-๕๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ และบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มพนูและแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสี เขียว  
เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญด้านการปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไก 
ในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า การเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และการพัฒนา
ข้อมูลและองค์ความรู้ โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานใน ๔ มาตรการ พร้อมกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
ของยุทธศาสตร์ไว้ ๓ เป้าหมาย ๕ ตัวช้ีวัด  

แผนปฏบิัตกิารที่ ๓.๑ ปกปองคุมครองทรัพยากรพันธกุรรม 

เป้าหมายที่ ๑2 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ใน
หน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

เป้าหมายที่ ๑3 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลมุทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัด:          ๑. มีและใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของ
ประเทศที่มีหนา้ที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

2. มีกลไกการดําเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ: 3.๑.๑  ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
กลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  



๔-๕๕ 

เป้าหมายที่ ๑๒   มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 
ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

ระดับการประเมิน: ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. มีและใช้กฎระเบียบทีเ่กี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มหีน้าที ่
ในการกํากับดูแลการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากทรัพยากรพันธุกรรม 

• มีกฎหมายและระเบียบเดิมที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ในหน่วยงานหลกัรวม ๑๐ ฉบับ  

• มีการเสนอ พ.ร.บ. และระเบียบที่เกีย่วขอ้งอกี  
๒ ฉบับ 

๒. มีกลไกการดาํเนินงานเพือ่รองรับพันธกรณ ี
ของพิธีสารนาโงยา 

• มีกลไกการดําเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหง่ชาติ 

ตัวชี้วัดที่ ๑  มีและใช้กฎระเบียบทีเ่ก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของ
ประเทศที่มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลการเขา้ถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์จากทรพัยากร
พันธุกรรม 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ได้แก่ แนวทางปฏิบัติ
ที่ดี หลักเกณฑ์ ข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ และต้องมีความสอดคล้องกับพิธีสารนาโงยาฯ 

หน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย  

๑) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย  
๑.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
๑.๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธ์ุพืช 
๑.๓) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก 

๒) หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่  หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ ศึกษา 
หรือวิจัย หรือเผยแพร่ หรือครอบครอง หรือจําหน่ายทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ สถาบันการศึกษาของรัฐ 



๔-๕๖ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 
๘ ฉบับ และมีระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องอีก ๓ ฉบับ สามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  

๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 
ได้แก่  

- พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยกําหนดให้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนโดยต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การทําเหมืองแร่ตาม พ.ร.บ. 
เหมืองแร่ การอาศัยหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวัดหรือสํานักสงฆ์ 

- พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ได้โดยต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

- พ.ร.บ. พันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นการควบคุมการเข้าถึงและให้ความคุ้มครองพืชบางชนิด 
เช่น เมล็ดพันธ์ุควบคุม พืชอนุรักษ์ พืชสงวน ห้ามขยายพันธ์ุ รวบรวม ขาย นําเข้า และ
ส่งออก 

- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เกี่ยวข้องเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยการกําหนดให้มี
การเสียค่าภาคหลวงให้แก่รัฐบาลในการทําไม้และของป่าเคลื่อนที่ 

- พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ เงื่อนไขของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช ได้แก่ 
(๑) เพื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และทําข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (ยังไม่มีกฎกระทรวงที่มีสภาพบังคับและรองรับการปฏิบัติ) (๒) ไม่ใช่เพื่อ
การค้า เช่น การศึกษา ทดลอง วิจัย ทําหนังสือขออนุญาต โดยเมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิจัยอาจ
ส่งผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป (๓) พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ต้อง
ดําเนินการขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช โดยต้องทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับ  
โดยจัดสรรตามสัดส่วนที่บัญญัติไว้ 

- พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยกําหนดเรื่องการ
เข้าถึงภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ดังนี้ (๑) กรณีตํารับยาแผนไทย การใช้
ประโยชน์เพื่อการค้าต้องขออนุญาตรวมถึงข้อจํากัดสิทธิและค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ (๒) ตํารับยาแผนไทยทั่วไปและตําราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ผู้ใช้ไม่ต้อง 
ขออนุญาตเข้าถึง (๓) ตํารายาแผนไทยส่วนบุคคลและตําราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 
ต้องขออนุญาตต่อผู้ทรงสิทธิที่จดทะเบียน (๔) สมุนไพร สําหรับสมุนไพรควบคุม การเข้าถึง
เพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาต ยกเว้นหน่วยงานรัฐที่สามารถศึกษาวิจัยโดยแจ้งนายทะเบียน
และปฏิบัติตามประกาศ (๕) กรณีถิ่นกําเนิดของสมุนไพร ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สมุนไพรแล้ว การเข้าใช้ประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้ 



๔-๕๗ 

- พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยเชื้อโรค หมายถึงเชื้อจุลินทรีย์และเชื้ออื่นๆ 
รวมถึงผลผลิตจากเชื้อนั้นที่ทําให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ หรือสัตว์พาหนะ พิษจากสัตว์ 
หมายถึง พิษที่เกิดจากสัตว์ที่ทําให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ หรือสัตว์พาหนะ การเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ โดยการห้ามผลิต ครอบครอง จําหน่าย นําเข้า หรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีการกําหนดวันสิ้นอายุของใบอนุญาต รวมทั้งเพิ่ม
อํานาจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการต่อใบอนุญาต ยึดหรืออายัด และการเปรียบเทียบ
ปรับได้ 

- พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ มีการกําหนดการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 
โดยการกําหนดบริเวณและการกระทํา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เน้นเรื่องการสงวนและคุ้มครอง  
จึงไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ 

- ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ.....ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวน 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๒) กฎหมายรองที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมพืช ได้แก่  
- ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัย 

ในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
- ระเบียบของหน่วยงานเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

ที่เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยงาน โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
อยู่ระหว่างการจัดทํา 

- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กําหนดไว้ว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นควร
อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจัดทําข้อตกลง
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้ได้รับอนุญาตนั้น 

 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งที่
เป็นกฎหมายหลักและกฎหมายรอง ในด้านการใช้ประโยชน์นั้น กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มี
อํานาจตามกฎหมายทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า เพื่อศึกษาทดลอง 
วิจัย ปรับปรุงพันธ์ุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทําข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น จึง
ประเมินว่าบรรลุตัวช้ีวัดมีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของ
ประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 



๔-๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๒  มีกลไกการดําเนนิงานเพื่อรองรับพนัธกรณีของพธิสีารนาโงยา 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

กลไกการดําเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ และการได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานเพื่อรองรับพิธีสารนาโงยา 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีการจัดต้ังคณะทํางานระดับชาติ ๑ คณะ 
และมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ฉบับ  

 กลไกเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา ได้แก่  
๑) คณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)  

ทําหน้าที่เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประสาน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบาย มาตรการ หรือ
แผนงาน 

๒) คณะทํางานเพื่อพิจารณาและเจรจาต่อรอง ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จํานวนไม่เกิน 
๕ คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพืชและกฎหมาย ซึ่งทําหน้าที่ในการพิจารณาบัญชีแสดง
รายการ โครงการและข้อเสนอ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ต่อรัฐและ
ความคุ้มค่าของเอกชนในการดําเนินงานร่วมกัน 

๓) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ที่ได้จัดทําขึ้นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ..... ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๔) ระเบียบของหน่วยงานเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่เก็บรักษา
อยู่ที่หน่วยงาน โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดทํา 

 ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีกลไกในการดําเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาทั้งใน
ส่วนของคณะทํางาน และเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน การประเมินจึงบรรลุตัวช้ีวัดมีกลไกในการดําเนินงาน
เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
  



๔-๕๙ 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

ประเทศไทยมีคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(กอช.) ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับ
พันธกรณีของพิธีสารนาโงยา มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ฉบับ โดยมีกฎหมายและระเบียบที่
กล่าวถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมโดยตรง ๒ ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์ุพืช 
๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ส่วนกฎหมายและระเบียบ
อ่ืนๆ ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนการรับรองพิธีสารนาโงยา  

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทําระเบียบของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยงาน และการเสนอร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ.....  

ดังนั้น การดําเนินงานด้านการมีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยามีผลประเมิน คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย โดยควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีผลบังคับใช้ก่อนการรับรองพิธีสารนาโงยา เช่น พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ พ.ร.บ. พันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ เพื่อให้บัญญัติถึงการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมที่ชัดเจนและสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ต่อไป 
 

เป้าหมายที่ ๑๓     พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๓.  มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลมุทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกีย่วขอ้ง 

• (ร่าง) พ.ร.บ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตวพ์ื้นเมือง พ.ศ. ..... 
• การพัฒนากฎหมายดังกล่าวมีความครอบคลุมเฉพาะ

บางส่วนของทรพัยากร 

 

  



๔-๖๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓  มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเขา้ถึงและแบ่งปนัผลประโยชนท์ีค่รอบคลุมทรพัยากร
ชีวภาพและภมิูปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
นาโงยาฯ และความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางการดําเนินงาน 
ของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับพิธีสารนาโงยาฯ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยา 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง

และแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงบรรลุตัวช้ีวัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว ได้แก่  

- (ร่าง) พ.ร.บ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ประเภททรัพยากรสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 

ผลการประเมนิเปา้หมาย 

ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑ รายการ คือ (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริม
และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ประเภททรัพยากรสัตว์ 
อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวเป็นฉบับร่าง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชีวภาพยังไม่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมิน
เป้าหมายการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด  

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนกฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อปรับให้มีการบัญญัติเรื่องการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้มี
ความครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 
  



๔-๖๑ 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๓.๒ การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑4 เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัด:         ๑. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 

มาตรการ:  3.2.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า 
๓.๒.๒ เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
๓.๒.๓ พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 

 
เป้าหมายที่ ๑๔     เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 

๑. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
จากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

• มีการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรชีวภาพ 

• มีการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ  

๒. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แต่ยังไม่ครอบคลุมฐาน
ทรัพยากรทกุชนิด 

ตัวชี้วัดที่ ๑  เพิ่มสมรรถนะในการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่งเสริม
การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับการวิจัยด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการผลิตสินค้าและบริการจากฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มาตรฐาน หรือการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว หรือการพัฒนาตรารับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
เป็นต้น 

  



๔-๖๒ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริม
และเพิ่มสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถแบ่ง
การดําเนินงานออกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑) ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการดําเนินงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการศึกษาที่นําเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินศักยภาพ รวมถึงการหากระบวนการหรือ
วิธีการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
- การนํานาโนเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพร 

ว่านสาวหลงและว่านเพชรหึงจากพื้นที่โครงการพระราชดําริเขาหินซ้อน 
- การประเมินศักยภาพของจุลินทรีย์ในการผลิตกรดไขมันในระดับห้องปฏิบัติการ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้ 
- การวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ผงนัว) 
- การศึกษาต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
- การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชในท้องถิ่นที่มีฤทธ์ิต้านการเจริญของ 

เชื้อจุลชีพก่อโรค 
- การวิจัยการนําทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

๒) ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
- การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและมีศักยภาพ 
- การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพมีตลาดรองรับ เป็นที่รู้จัก 

รวมถึงการส่งเสริมช่องทางหรือเครื่องมือทางการตลาด 
- การพัฒนากฎหมายสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
- การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมด้านการตลาดพร้อมทั้งให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy 
Academy) 

- การศึกษาความคุ้มค่าจากการดําเนินงานของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 



๔-๖๓ 

 การดําเนินงานเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีการดําเนินงานใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งนอกจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) แล้ว ภาคส่วนสําคัญคือสถาบันการศึกษาซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้าน
การศึกษาวิจัยทรัพยากรที่มีในพื้นที่ และ ๒) การเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ผลการ
ประเมินจึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ ๒  มีระบบฐานขอ้มูลที่เปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ ฐานข้อมูลเครือข่าย
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยและบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ หรือการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ หรือการรวบรวมองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และข้อมูลตลาด
สินค้าผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ฐานข้อมูล
สิ่งมีชีวิตในประเทศไทย และจัดทําองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพ ดังนี้ 

• ฐานข้อมูลการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
• ข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) 
• ระบบบัญชีรายชื่อทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สําหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนา

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (National Bio-Economy Database Clearing House) โดย
ฐานข้อมูลชนิดพืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส โดยกรมวิชาการเกษตร 

• พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชของประเทศไทย โดยกรมวิชาการเกษตร 
• ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอาหาร เกษตร หัตถกรรม การแพทย์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพนั้น สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทําบัญชีรายชื่อทรัพยากร 
ธรรมชาติพร้อมระบุการใช้ประโยชน์ และวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีชนิดพันธ์ุอีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าว รวมถึงต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในบางชนิดพันธ์ุ นอกจากนี้การรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปของรายงาน
ยังไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงส่งผลให้การประเมินยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด  



๔-๖๔ 

ผลการประเมนิเปา้หมาย 

เป้าหมายการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
ดําเนินงานทั้งในส่วนการเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัย
เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สําหรับในส่วนของระบบฐานข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพบว่ายังมีข้อจํากัด ด้วยข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพมี
เป็นจํานวนมาก ดังนั้น ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของรายงานผลการศึกษา บางข้อมูลยังต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นเป้าหมายการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

  



๔-๖๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสําคัญด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
การประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึง 
การส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานใน ๓ มาตรการ พร้อมกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 
ไว้ ๔ เป้าหมาย ๕ ตัวช้ีวัด  

แผนปฏบิัตกิารที่ ๔.๑ การจัดการองคความรูและฐานขอมูล 

เป้าหมายที่ ๑๕ มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑๖ มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ 
ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมายที่ ๑๗ มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
ในการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด:          ๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนบัสนุนการกําหนดนโยบายและแผน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

3. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการ: ๔.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึง 

การประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๔.๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
  



๔-๖๖ 

เป้าหมายที่ ๑๕  มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกําหนด

นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
• มีการจดัทําระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

และพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล 
• นํามากําหนดนโยบายระดับชาต ิเช่น การปฏริูป

เศรษฐกิจชีวภาพ 
๒. สัดส่วนนักอนุกรมวธิานประจําอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ด้านความหลากหลายทางชวีภาพเพิ่มขึ้น 
มีนักอนุกรมวิธานจํานวน ๒๕๕ คน โดยเป็น 
นักอนุกรมวิธานในหน่วยงานภาครัฐ ๙๖ คน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีระบบฐานขอ้มูลทางวิทยาศาสตรส์นบัสนนุการกําหนดนโยบายและแผน 
ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

ระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่ สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่คุ้มครอง ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม และใกล้สูญพันธ์ุของไทย 
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ชนิดพันธ์ุอพยพ ทะเบียนทรัพยากรทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสํารวจในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่า มีการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

- โครงการแม่บทจัดทําระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สําหรับการพัฒนาและ
แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (National Bio-Economy Database Clearing 
House) รวมถึงระบบบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ข้อมูลด้าน
กฎหมาย ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)) 

- ประชุมสัมมนาในด้านการจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (กรมประมง)  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลพืช โดย สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และสํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังจัดทําฐานข้อมูล เรื่อง พืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส 
ระบบฐานข้อมูลด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนของกรมวิชาการเกษตรที่เก็บ
บันทึกลักษณะประจําพันธ์ุและลักษณะทางการเกษตรที่เป็นมาตรฐาน (ตาม IPGRI) เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศไทย และเชื่อมโยง 
กับหน่วยงานอื่น ให้สามารถสืบค้นได้ จัดทําคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติด้านพืช แมลง 
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จุลินทรีย์ พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูพืชกักกัน ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ ศัตรูพืชให้เป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ และจัดทําฐานข้อมูลพืชที่เก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธ์ุพืช  

- ฐานข้อมูลความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม ชนิด
พันธ์ุเฉพาะถิ่น กฎหมาย นโยบาย เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางชีวภาพและนักวิจัย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

- ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาการจําแนกชนิดพืชป่า โดยอาศัยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พร้อม
ภาพประกอบคําอธิบาย และฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสัตว์ป่าและพืชป่า กองคุ้มครองสัตว์ป่าและ
พืชป่าตามอนุสัญญา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตส (CITES 
Appendices) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตส (CITES Appendices) 
ฐานข้อมูลสําหรับการค้นหาเกี่ยวกับสถิติการค้าชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตสของภาคีสมาชิก และ
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาชนิดพันธ์ุในบัญชี IUCN ที่อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช)  

- การบูรณาการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล Thai Science Bioresources and 
Biotechnology (Thai2Bio) การพัฒนาคลังข้อมูลจุลินทรีย์ของประเทศและการพัฒนา
ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยภายใต้โครงการการพัฒนาเครื่องมือติดตามและสกัดข้อมูล
สิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทยจากฐานข้อมูลบทความวิชาการนานาชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย สามารถนําไปใช้ในการกําหนด
นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้ ดังนั้น การประเมินจึงบรรลุตัวช้ีวัด อย่างไรก็ตามยังขาด
ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือข้อมูลชนิดพันธ์ุต่างถิ่น ซึ่งจะนําไปใช้ใน
การวางแผนทั้งในด้านของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ รวมถึงการป้องกันชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน เป็นต้น  

ตัวชี้วัดที่ ๒ สัดส่วนนักอนกุรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานทีป่ฏิบัติงานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มขึน้ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด  

นักอนุกรมวิธานในการประเมินครั้งนี้ ได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย เพื่อให้ 
การรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
  



๔-๖๘ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีนักอนุกรมวิธานจํานวน ๒๕๕ คน แบ่งเป็นนักอนุกรมวิธานในสังกัด
หน่วยงานภาครัฐ ๙๖ คน ภาคการศึกษา ๑๕๗ คน และอื่นๆ ๒ คน โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ตารางที่ ๔-๖ จํานวนนักอนกุรมวิธานจาํแนกตามความเชี่ยวชาญ 

ความเชี่ยวชาญ จํานวนนักอนกุรมวิธาน (คน) 
พืช ๓๑ 
พืชที่มีระบบท่อลําเลียง ๕๘ 
พืชที่ไม่มีระบบท่อลําเลียง ๑๗ 
สัตว์ ๒ 
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ๓๑ 
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ๗๔ 
จุลินทรีย์ ๔๖ 
แพลงค์ตอน ๒๑ 
ไลเคน ๑ 

รวม ๒๕๕ 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๕ 

 ข้อมูลนักอนุกรมวิธานดังกล่าว เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมในปี ๒๕๕๕ และยังไม่มีการสํารวจข้อมูล 
นักอนุกรมวิธานใหม่ อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีหลายหน่วยงานที่มีการอบรม 
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้มีนักอนุกรมวิธานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นการประเมินจึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินเป้าหมาย 
จากสถานการณ์ตัวช้ีวัดข้างต้น พบว่า เรื่องระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน

ซึ่งสามารถนําฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
สําหรับข้อมูลสัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน จึงประเมินว่า 
เป้าหมายมีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายที่ ๑๖ มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มีอยู่ใหส้ามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 

๑. มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

• มีการเชือ่มโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผ่านเว็บไซต์ แตย่ังไม่มีการบูรณาการข้อมูล 

• มีระบบเชื่อมโยงฐานขอ้มูลงานวิจัยและฐานข้อมูลนักวิจัย 
• มีการเตรียมความพร้อมด้านกลไกการบรูณาการและเชื่อมโยง

ฐานข้อมูล  

ตัวชี้วัดที่ ๑  มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด 

มีการจัดสรรทรัพยากร องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินการบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

กลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรในการดําเนินงานบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ได้นํามาประโยชน์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๓ ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กําหนด
วิธีการในการจัดต้ังกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมและเอื้ออํานวยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูล ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง
ได้จัดทําเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (Clearing House Mechanism) 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งนอกจากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ แล้ว ยังมีการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

• ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
• ฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง 
• ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ฐานข้อมูลอนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม มูลนิธิโลกสีเขียว 
• สารานุกรมสัตว์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• ฐานข้อมูลแมลงเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร 
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• ฐานข้อมูลกีฏวิทยา สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข 
• ฐานข้อมูลแมลงในสวนป่า สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
• ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 
• ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

นอกจากนี้ พบว่า มีหน่วยงานท่ีได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านกลไกการบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร โดยดําเนินการของบประมาณเรื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชร่วมกัน
ของ ๒ หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร คือ สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และสํานักคุ้มครองพันธ์ุ
พืชที่ชัดเจน ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลตาม web address ของหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังไม่
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้ จึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด  

ผลการประเมินเป้าหมาย 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกหนึ่งในการบูรณาการและ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงข้อมูลตาม web address 
ของหน่วยงานเท่านั้น จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งสรุปได้ว่า การดําเนินงานด้านการจัดการองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ความก้าวหน้าแต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 
เป้าหมายที่ ๑๗ มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

ในการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ระดับการประเมิน:  ระดับ ๓ มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ 

ฐานข้อมูลที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรกัษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยืน 

• ยังไม่มีการดําเนนิงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีองค์กรกลางในการขับเคลือ่นและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน ์
ในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื 

คําอธิบายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการมีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพ  
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การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีหลายหน่วยงานที่มีการรวบรวมฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กรมวิชาการเกษตร รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการรวบรวมฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ อย่างไรก็ตามฐานข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นการบริหารจัดการโดยหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรกลางในการขับเคลื่อน 
และใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จากผลการดําเนินงานซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือ
จึงยังไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

จากสถานการณ์ สรุปได้ว่าในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ยังไม่มีองค์กรกลางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
โดยหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ดังนั้น 
เป้าหมายการมีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับ ๓ คือ มีความก้าวหน้าแต่ยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย 

แผนปฏบิัตกิารที่ ๔.๒ การสงวนรักษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ ๑๘ มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุน 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด:         ๑. จํานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืความรู้พ้ืนบ้าน 
ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

มาตรการ: ๔.๒.๑ ส่งเสรมิและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยกุต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนา 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมายที่ ๑๘ มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุน 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ระดับการประเมิน:  ระดับ ๔ บรรลุเป้าหมายภายในเวลที่กําหนด 
 

ตัวชี้วัด สถานภาพ 
๑. จํานวนฐานขอ้มูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญา

ท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนบัสนุนการอนรุกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• ทะเบียนแห่งชาติภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 

• การจดัทําสารานุกรมภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย เช่น ภูมิปญัญาข้าวไทย ผ้าไทย การใชย้า
สมุนไพรไทย และอาหารท้องถิน่ไทย ๔ ภาค 

• การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จํานวนฐานขอ้มูลและทะเบยีนแห่งชาตเิรือ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนบัสนุน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื 

คําอธิบายตัวช้ีวัด   
ฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่ข้อมูลต่างๆ เช่น ภูมิปัญญา ความรู้พ้ืนบ้าน พืชใช้ประโยชน์
ในวัฒนธรรมประเพณี พฤษศาสตร์พ้ืนบ้านในภูมิภาคต่างๆ หรือพืชอาหารพื้นเมือง พืชสมุนไพรกลิ่นหอม เป็นต้น 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   

จากการสํารวจพบว่าในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการจัดทําฐานข้อมูล ได้แก่  
- ทะเบียนแห่งชาติภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
- สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลเชิงชีววิทยา ข้อมูล
เชิงการนําไปใช้ และข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดเก็บข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงาน ๒๐ แห่ง 

- การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม โดยกรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ 

 จากการดําเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
จํานวน ๓ ฐานข้อมูล จึงบรรลุตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินเป้าหมาย 

 จากสถานการณ์ ประเทศไทยมีการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความรู้พ้ืนบ้าน เช่น ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมภูมิปัญญา
ด้านต่างๆ โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบของสารานุกรม ดังนั้น เป้าหมายการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนแห่งชาติ
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้พ้ืนบ้านจึงบรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กําหนด  
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๔.๒ ความกาวหนาการดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔  

เป้าหมายไอจิเป็นเป้าหมายระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ 
๕ เป้าประสงค์ และ ๒๐ เป้าหมาย เพื่อให้ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพใช้เป็น
กรอบในการจัดทําแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ สําหรับประเทศไทยได้นํามาใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ด้วย 

เนื่องจากแผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการมีกรอบแนวคิดมาจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ ดังนั้นในการกําหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ  
จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายไอจิ นอกจากนี้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 
ทั้งนี้ จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สามารถสรุปความก้าวหน้าที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายไอจิ 
เป้าหมายชาติ และตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยแต่ละเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดมีความก้าวหน้าแสดงดังตารางที่ ๔-๗ 

 
 



๔-๗๔ 

ตารางที่ ๔-๗ ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายไอจิ เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และตัวชี้วัดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

A/1 ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ และทราบ
ขั้นตอนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ผ่านการประชาสมัพันธ์ 

๑ หน่วยงานของรัฐ 
ทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค ท้องถิ่น มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึง
คุณค่าและ
ความสําคัญของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๑ ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นมี
ความรู้พื้นฐานเรื่อง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมี 
ความเขา้ใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคญัของการ
อนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๑ เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้รับ
การผนวกไว้ใน
หลักสูตรของ
สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
ทุกระดับ 

 การสร้างความรู้ และความตระหนักในภาคส่วนของประชาชนและ
ชุมชมท้องถิน่ พบว่า มีการดําเนินงานผ่านกิจกรรมอบรม คา่ยการ
เรียนรู้ กิจกรรม CSR และวันสําคญัในการจัดกจิกรรมรณรงค์
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีสื่อในการเผยแพร่ทั้ง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และเอกสารแผ่นพับ 

สําหรับหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นจาก
การสาํรวจความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนนิงานและรับฟังความ
คิดเห็นต่อการติดตามประเมินผลสมัฤทธิ์การดําเนนิงานตาม
แผนปฏ ิบัติการการฯ จํานวน ๖ ครั้งใน ๕ ภูมิภาค พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สถาบันการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน 
จํานวน ๕๒๐ คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจํานวน ๒๗๒ คน หรือคิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๓๑ ของจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยกลุ่มที่มี
ความรู้ความเข้าใจต่อความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที่สุดคือ ภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ภาคส่วนที่รู้
และเข้าใจความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําในระดับ
ปานกลางถึงมากที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐในสังกดักระทรวง

หมายเหตุ A-E  หมายถึง หมวดหมู่ของเป้าประสงค์ไอจิ ซึ่งแบ่งออกเป็น เป้าประสงค์ A ถึงเป้าประสงค์ E 
            1-20 หมายถึง หมายเลขเป้าหมายไอจิที่แสดงในแต่ละเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ 



๔-๗๕ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ทรัพย์ฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑ ภาคส่วนที่รู้จักและเข้าใจสถานภาพ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในระดับมากถึงมากที่สุด 
ได้แก่ ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗ ภาคส่วนที่รู้จักและ
เข้าใจความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศในระดับมากถึง
มากที่สุด คือ ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลการสํารวจในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนั้น หากต้องการให้บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๓ ต้องเพิ่มการ
ส่งเสริมการให้ความรู้กับทุกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้
หน่วยงานในท้องที่และท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการ
ให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ 

ส่วนการผนวกเรือ่งความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในหลักสูตร
พบว่ามีการบูรณาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในหลักสตูร
แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน สาํหรับระดับอุดมศกึษา มีการ
ปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรที่มีการผนวกเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลายแห่ง ดังนั้นการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาจงึบรรลุเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่
กําหนด 

A/2 บูรณาการคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การ
พัฒนาระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นและกลยุทธ์ลดความ
ยากจน และเข้าสู่การจัดทําบัญชี
ประชาชาติหากเหมาะสม และ 
เข้าสู่ระบบการรายงาน 

๒ ภาคส่วนโดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์
ฟื้นฟู และใช้

๒ ประเด็นเรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการ
ผนวกไว้ในนโยบาย
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ 

๒ มีการขับเคลื่อนการ
บรหิารจัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมี
ส่วนร่วมในทุก
ระดับ 

 การบูรณาการคณุคา่ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ 
การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดบัท้องถิ่น พบว่า มีการแตง่ตั้ง
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมคีณะทาํงานในหน่วยงานระดับ
กรมด้วย 

ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ใน
นโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้อง พบว่าบรรลุเป้าหมายก่อนเวลาที่
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เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ 

กําหนดโดยมีการผนวกไว้ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๘ เป็นตน้มา รวมถงึแผน
จัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ในระดบัภูมิภาค สาํนักงานสิง่แวดล้อม
ภาคมีการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไว้ในแผน
จัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้มภาค นอกจากนี้ในส่วนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นได้กําหนดอํานาจหนา้ที่ในการจดัการ 
บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไว้ด้วย 

การขับเคลื่อนการบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
พบว่ามีความก้าวหน้าในการดําเนนิงาน เห็นไดจ้ากเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นทั้งเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นการศกึษาวิจัยความ
หลากหลาย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการกระตุ้นให้
บุคลากรตื่นตัวในการทําวิจัยท้องถิน่ สร้างองคค์วามรู้แบบบรูณาการ 
นําความรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

เครือข่ายระหว่างภาครฐักับชุมชนทอ้งถิ่น และเครือขา่ยระหว่าง
ท้องถิ่น ได้แก่ เครือข่ายป่าครอบครวั เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
พื้นเมือง และเครอืข่ายภาคเอกชนกับองคก์ารระหว่างประเทศในการ
จัดทําบัญชชีนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

A/3   ขจัดแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนที่มี
ผลร้ายต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อลดให้เหลือน้อยที่สุด
และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ จัด

๓ มีแนวทางในการลด
และขจัดแรงจูงใจที่มี
ผลร้ายต่อความ
หลากหลายทาง

๓ มีกลไกทางการเงินใน
การขับเคลื่อนการ
ปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้

๘  มีมาตรการและ
กลไกการนํา
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่ได้จาก

 แนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงในทางบวกที่สนับสนุน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
กลไกทางการเงินในการปกป้อง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ



๔-๗๗ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ให้มีแรงจูงใจทางบวกเพื่ออนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย
สอดคล้อง ปรองดองกับอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ชีวภาพ และส่ง
เสริมแรงจูงใน
ทางบวกที่สนับสนุน
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนใน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๔ กฎระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ที่เป็น
อุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการ
แก้ไข 

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
กลับคืนสู่แหล่ง 
กําเนิดชีวภาพเพื่อ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

หลากหลายทางชีวภาพ และยังมีการส่งเสริมแรงจงูใจโดยการ
มอบรางวัล หรือการใช้หลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) 
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้ก่อนเวลาที่กําหนด  
มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน พบว่า มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โดยมีกองทุน
สิ่งแวดล้อม งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนผ่านกิจกรรม 
CSR ของหน่วยงาน หรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ PES 

A/4  รัฐบาล ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกระดับต้องดําเนินขั้นตอน
ที่จะบรรลุความสําเร็จหรือ
ดําเนินงานตามแผนเพื่อการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน และได้
รักษาระดับผลกระทบของการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติเป็นอย่างดี
ภายในขอบเขตจํากัดที่ระบบนิเวศ
ปลอดภัย 

    หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ มีการดําเนินงานการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาระดับผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น ดังจะเห็นไดจ้าก ในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว มีการ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว 
ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การรับรองอาคาร
ประหยัดพลังงาน หรือการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร หรือ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเมืองเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

B/5  ลดแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด 
หมายถึงแรงกดดันที่มีต่อแนว
ปะการัง และระบบนิเวศ

    ปัจจุบันมีเครื่องมือ กลไกในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์
และถิ่นที่อยู่ เช่น  

- พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘  



๔-๗๘ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

เปราะบางอื่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ หรือการเพิ่มความเป็น
กรดให้แก่มหาสมุทร ทั้งนี้ เพื่อ
ธํารงรักษาความสมบูรณ์และ
บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ
ดังกล่าว (๒๕๕๘) 

- แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลน  

- การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของแนวปะการัง 
- มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่คํานึงถึงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 

- การพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินตราส่งเสริม Bio-
Economy เป็นต้น 

จากสถานการณด์ังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนหรือกลุ่มที่สร้าง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเพิ่มความตระหนักและระมัดระวังในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือทําลายปะการัง
หรือระบบนิเวศที่เปราะบางต่างๆ มากขึ้น 

B/6  ดําเนินการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้
ลงครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยและในที่ที่
เป็นไปได้ ลดอัตราการสูญเสียลงให้
เกือบเหลือศูนย์ และลดความเสื่อม
โทรมและการแยกการกระจัด
กระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติลงอย่างมีนัยสําคัญ 

๔ ลดอัตราการสูญเสีย
แหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ รวมทั้ง
พื้นที่ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศชายฝั่ง 

๕ อัตราการสูญเสีย
แหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 
รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ 
และระบบนิเวศ
ชายฝั่งลดลงร้อยละ 
๕๐ 

 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๒.๑ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๔๐ 
๒.๓ สัดส่วนพื้นที่

อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อพื้นที่
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

มีการดําเนินงานด้านการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย
อย่างต่อเนื่อง เช่น การฟื้นฟูป่าบก ป่าชายเลน ประกาศเขตพื้นที่
อนุรักษ์ การติดตามสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ การทําแนวกันไฟ การ
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น การจัดตั้งหน่วยพิทักษ์และจุดสกัดให้ครอบคลุม
พื้นที่ และการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รส.ทป.) แต่
อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
เช่น พื้นที่ป่าไม้ แต่มีอัตราการสูญเสียที่ลดลง  

ภายในปี ๒๕๖๔ มีพื้นที่ป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศโดย
ต้องพื้นที่อนุรักษ์ ร้อยละ ๒๕ นั้น พบว่า ในปี ๒๕๕๙ มีพื้นที่
อนุรักษ์คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘๑ ดังนั้นในระหว่างปี ๒๕๖๐-

                                                  
๑ รายงานสถิติข้อมลู ๒๕๖๐ พื้นที่อนุรักษ์ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/statistics/2559/stat2559.asp 



๔-๗๙ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

โดยรักษาพื้นที่
อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๙ และ
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 
ไม่น้อยกว่าปีละ 
๕,๐๐๐ ไร ่

๒.๔ ร้อยละ ๕๐ ของ
จังหวัดชายทะเลมี
แผนบูรณาการ การ
ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่
ได้รับผลกระทบ 
ตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม 

๒.๕ จํานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การจัดทําระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
เพิ่มขึ้น 

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๑.๓ พื้นที่ที่มีสภาพป่า

ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศ แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าอนุรักษ์  

๒๕๖๔ ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกประมาณ ๙๙,๑๕๘.๓๘ ตาราง
กิโลเมตร อย่างไรก็ตามพบว่ามีพื้นที่ที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่
อนุรักษ์เพิ่ม เช่น พื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าศรีสวัสดิ์ให้
เป็น “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์” รวมถึงอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เป็นประธานการลงนาม
บันทึกคํารับรองการปฏิบัติงานการเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่อนุรักษ์
สัตว์ป่า ร่วมกับผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ จึง
มีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุตัวชี้วัดพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

ภายในปี ๒๕๖๔ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีกลไกในการป้องกัน 
ได้แก่ มีแผนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีองค์ความรู้ 
เครือข่ายการป้องกันการกัดเซาะทั้งภาครัฐและประชาชน 
นอกจากนี้จากขอ้มูลสถานภาพกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง ปี ๒๕๕๙ มี
พื้นที่ถูกกัดเซาะรวมประมาณ ๖๐๐ กม. โดยได้รับการแก้ไขแล้ว
ประมาณ ๔๖๐ กม. ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการ
แก้ไข จึงสามารถบรรลุตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก่อนเวลาที่กําหนด 

 
 

 
 



๔-๘๐ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 
๑๕ 

๑.๖ ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
ได้รับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ
หรือมีโครงสร้างที่
เหมาะสม (ระยะ 
ทาง ๕๐ เมตร) 

B/7  จัดการและเก็บเกี่ยว สัตว์น้ําและ
พืชน้ําอย่างยั่งยืน ถูกต้องตาม
กฎหมาย และประยุกต์ใช้วิถีทาง
บนพื้นฐานของระบบนิเวศจน
สามารถหลีกเลี่ยงการประมงเกิน
ขีดจํากัดได้ ดําเนินแผนและ
มาตรการฟื้นฟูสําหรับชนิดพันธุ์ที่ห
ร่อยหรอ ทําการประมงทีไ่ม่
ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายที่
สําคัญต่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ
ระบบนิเวศที่เปราะบาง จํากัด
ผลกระทบของการประมงที่มีต่อ
ปริมาณสํารองชนิดพันธุ์ และ
ระบบนิเวศให้อยู่ภายในขอบเขตที่
ระบบนิเวศปลอดภัย 

    มีเครื่องมือ กลไก และกฎระเบียบในการป้องกันการประมงเกิน
ขีดจํากัด เช่น มี พ.ร.บ.การประมงที่มีการจัดการประมงผิด
กฎหมาย การจัดระเบียบเรือประมง การควบคุมการทําประมง
พื้นที่แหล่งวางไข่ การห้ามใช้เรืออวนลาก การขยายพื้นที่อนุรักษ์
สัตว์น้ําเพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน 
จากเครื่องมือ กลไก รวมถึงมาตรการต่างๆ จะช่วยส่งผลให้เกิด

การจัดการและเก็บเกี่ยว สัตว์น้ําและพืชน้ําอย่างยั่งยืน ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

จากการที่สหภาพยุโรป ได้มีคําประกาศแจ้งเตือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นไปได้
ที่ประเทศไทยจะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม เป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลมีการควบคุมให้มีการดําเนินการ
ประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น 



๔-๘๑ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

B/8  จัดการพื้นที่ภายใต้การเกษตร  
การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ํา และการ 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
หลักประกัน ว่ามีการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

    การดําเนินงานที่ผ่านมาให้ความสําคัญกับการจัดการที่แสดงถึง
หลักประกันว่ามีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ส่งเสริมให้เกษตรกรนํามาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่คํานึงถึงการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปปฏิบัติ การจัดทํา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา และมาตรฐาน Bio-
Economy ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกษตรกรที่ให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

B/9  ควบคุมมลภาวะ รวมทั้งธาตุอาหาร
ที่เกินพอดี ให้อยู่ในระดับที่ไม่
เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ของ
ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๗ ลดการคุกคามจาก
กิจกรรมของมนุษย์
ต่อชนิดพันธุ์และถิ่น
ที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติโดยเฉพาะ
แนวปะการังและ
ระบบนิเวศเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

๗ ควบคุมมลพิษให้อยู่
ในระดับที่ไม่
เสียหายต่อบทบาท
หน้าที่ของระบบ
นิเวศและต่อความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

  การคุกคามจากกจิกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติลดลงเนื่องจากมีเครื่องมือ กลไกในการป้องกนั
ผลกระทบต่อชนดิพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น พ.ร.บ.สง่เสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ การประกาศ
เขตรักษาพืชพนัธุ์และเขตประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
มาตรา ๕๖ และ ๗๗ (กุง้ก้ามแดง) ตามพระราชกาํหนด การแบง่เขต
การใช้ประโยชน์ของแนวปะการัง การจัดวางทุ่นเรือในแนวปะการัง เป็นต้น 
การควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยมีมาตรฐานต่างๆ ทั้ง
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากครัวเรือน และมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งหากมีการควบคุมและตรวจสอบ
แหล่งกําเนิดมลพิษอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะสามารถควบคุม
มลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศได้ จากผลการดําเนินงานดังกล่าวจงึมีแนวโน้มว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายการควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่
เสียหายต่อบทบาทของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ 



๔-๘๒ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

B/10 จําแนกระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานและเส้นทางแพร่ระบาด 
ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ์ที่มี
ลําดับความสําคญัสูง และดําเนนิ
มาตรการเพื่อจัดการเส้นทางแพร่
ระบาดเพื่อป้องกันการนําเข้าและ
การตั้งถิ่นฐานรุกราน 

๑๐ มีการจําแนก ระบุ
และจัดทําทะเบียน
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานในระบบ
นิเวศต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่
ระบาดที่สําคัญ 

   การดําเนินงานในช่วงป ี๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีหน่วยงานต่างๆ 
จัดทําทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงเส้นทางการแพร่ระบาดแต่
อย่างไรก็ตามยังไม่ครอบคลุมชนิดพันธุ์ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องรวบรวมและจัดทําทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นพร้อม
เส้นทางการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมทุกชนิดพันธุ์ที่ยังขาดภายใน
ปี ๒๕๖๓  

C/11 อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ ๑๗ ของ
แหล่งน้าํบนบกและในแผ่นดนิ และ
ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเลและ
ชายฝัง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่มี
ความสําคญัเป็นพิเศษเฉพาะ
สําหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ 
ด้วยการจัดการอย่างมีประสิทธิผล
และเท่าเทียม มีตัวแทนทางนิเวศ 
และมีระบบพื้นที่คุ้มครองที่
เชื่อมโยงกันอย่างดีและมาตรการ
อื่นที่มีประสิทธิผล โดยคํานงึถงึการ
อนุรักษ์พื้นที่เป็นสําคัญ และบูรณา
การเข้าสู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ที่
กว้างกว่าเดิม 

๕ การบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองและ
ระบบนิเวศมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการ
ให้บริการทางนิเวศ 

๙. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพื้นที่
ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุก
ระดับ 

 ๓  มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายพื้นที่
คุ้มครองและ
ตัวแทนทางนิเวศ 
และมีมาตรการการ
จัดการในพื้นที่
วิกฤตและมี
ความสําคัญทาง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
บริการจากระบบ
นิเวศ 

๕  ลดการสูญเสีย
ระบบนิเวศพื้นที่ 
ชุ่มน้ําลงอย่างมี
นัยสําคัญเพื่อให้มี

 ในระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า 
อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง และอ.เกาะยาว 
จ.พังงา ๒) อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม และ 
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
ด้านการประเมินประสิทธิภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่

ที่ผ่านการประเมินจํานวน ๗ แห่ง และมีเครื่องมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ๑๓ แห่ง และกลุ่มป่า 
จํานวน ๑ แห่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่คุ้มครองทั้งหมด 
เครื่องมือการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา ได้แก่ อนุสัญญาแรมซาร์ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
เป็นต้น ด้านกลไกในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา รวมถึงเครือข่ายการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําในระดับพื้นที่ เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ดอนหอย
หลอด จ.สมุทรสงคราม ชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง  
เป็นต้น นอกจานี้ยังมีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ



๔-๘๓ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔
การใช้ประโยชน์
บริการจากระบบ
นิเวศ และเกื้อกูล
ต่อการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

พื้นที่ชุ่มน้ํามากกว่า ๒๐ ฉบับ และมีพื้นที่ชุ่มน้ําจํานวน ๑๗ แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการประเมินว่ามี
สถานภาพที่ดีขึ้น 
จากสถานการณ์ดังกลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบริหาร

จัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากมีการประเมินประสิทธิภาพพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
คุ้มครองทั้งหมด 

ด้านมาตรการการจัดการในพื้นที่วิกฤตและมีความสําคัญทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการ
จัดการที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามในรายงาน Living Planet Report 
ประจําปี ๒๕๕๙ ขององค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ได้นําเสนอ
การปฏิรูปแนวทางการผลิตและการบริโภคที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
ด้านการจัดการพลังงานและการลงทุนแบบยั่งยืน รวมไปถึงการ
ประเมินความสําเร็จและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประเทศไทยสามารถนําแนวทาง
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการจัดการในพื้นที่วิกฤตและมี
ความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจาก
ระบบนิเวศได้ 
ด้านการลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําลงอย่างมี

นัยสําคัญเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์บริการจากระบบนิเวศ ซึ่งในปี 
๒๕๕๘ มีการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งพบว่ามีพื้นที่ชุ่มน้ํา
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ชุ่มน้ําที่ประเมินมีสถานภาพที่ดีขึ้น 
จึงมีแนวโน้มว่าการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําจะมีแนวโน้มที่



๔-๘๔ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ลดลง 
สําหรับพื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ ๑๗ ของแหล่งน้ําบนบก

และในแผ่นดิน และร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง พบว่า 
บรรลุเป้าหมายก่อนกําหนด โดยในปี ๒๕๕๖ พบว่า มีพื้นที่
อนุรักษ์บนบก ร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่ประเทศ สําหรับพื้นที่ทะเล
และชายฝั่งที่ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ 

C/12 ป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ซึ่งรู้จักแล้วต้องสูญพันธุ์ และต้อง
ปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษ์ชนิด
พันธุ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพวกที่
ประชากรลดลงเหลือน้อยที่สุด
และผดุงไว้ให้ยั่งยืน 

๖ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
และชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นมีสถานภาพ
การอนุรักษ์และการ
จัดการที่ดีขึ้น 

๖ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
และชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่น มี
สถานภาพ 
การอนุรักษ์และ 
การจัดการที่ดีขึ้น 
และมีมาตรการใน
การอนุรักษ์และ
คุ้มครองถิ่นที่อยู่
อาศัยของชนิดพันธุ์
ดังกล่าว 

 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๒.๒ จํานวนชนิดพันธุ์

ต่างๆ ที่ถูกคุกคาม
จนใกล้สูญพันธุ์
ลดลง 

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๑.๗ ปะการังที่มีชวีิตมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓-๙ 

๑.๑๐ อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่นและ
แหล่งที่อยู่อาศัย

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 
โดยมีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ๖ ชนิดมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่มีจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้น มี ๕ ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง 
สมเสร็จ และพบชนิดพันธุ์ที่สูญหายไปจากธรรมชาติแล้ว แต่ได้
เพาะพันธุ์สัตว์คืนสู่ธรรมชาติจํานวน ๑ ชนิด คือ นกกระเรียนไทย 
ปัจจุบันมีอยู่ในธรรมชาติประมาณ ๗๐ ตัว 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีการจัดทําแบบ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ (มาตรา ๔๔) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี
การกําหนดประเด็นการประเมินคือ มีมาตรการอนุรักษ์/คุ้มครอง
สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ภาวะคุกคาม (สัตว์ป่าหายากและที่
ใกล้สูญพันธุ์ ๑๓ ชนิด ได้แก่ นกกระเรียน ละองหรือละมั่ง นก
แต้วแล้วท้องดํา กวางผา วัวแดง พญาแร้ง จระเข้น้ําจืด ช้างป่า 
เสือโคร่ง ควายป่า แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ และเก้งหม้อ 

ด้านปะการัง พบว่าสถิติข้อมูลในปี ๒๕๕๗ เมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๓ พบว่า สถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังที่มี
สถานภาพความสมบูรณ์ในระดับเสียหายมากลดจํานวนลง 



๔-๘๕ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ตามธรรมชาติ
ลดลง 

ในขณะที่สถานภาพความสมบูรณ์ในระดับเสียหายมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้หากต้องการให้ปะการังมีสถานภาพที่ดีขึ้นควรต้อง
เพิ่มมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้านการท่องเที่ยว มาตรการ
ด้านการควบคุมมลพิษทางน้ําทะเล  

C/13 ดํารงรักษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชปลูกและปศุสัตว์ 
และสัตว์เลี้ยง และสายพันธุ์ป่า 
รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่า 
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
และจัดทํากลยุทธ์และดําเนินงาน
ตามนั้นเพื่อลดการสูญสลาย 
ทางพันธุกรรมให้มากที่สุด และ 
เฝ้าระวังรักษาความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรมดังกล่าว 

  ๔  มีกลไกและมาตรการ
ทางด้านการบริหาร
จัดการ นโยบาย 
หรือกฎหมายใน
การอนุรักษ์และ
ปกป้องคุ้มครอง
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
ประเทศ 

 การดําเนินงานด้านการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสายพันธุ์ป่า พบว่า มีการฝึกอบรมเรื่องการ
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ รวมถึงการจัดทํา (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริม
และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง  และการอนุรักษ์โคกระบือ  
(กรมปศุสตัว์ร่วมกับภาคเอกชนและเกษตรกร) 

การประเมินความก้าวหน้าในการดํารงรักษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชปลูกและปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง และสายพันธุ์ป่า 
รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทางสงัคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และ
จัดทํากลยุทธ์และดําเนินงานตามนั้นเพื่อลดการสูญสลายทาง
พันธุกรรมให้มากที่สุด และเฝ้าระวังรักษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมดังกล่าว นั้น พบว่า มีความก้าวหน้า เนื่องจากมีนโยบาย
และแผนในการอนุรักษ์พนัธุกรรม เช่น พันธุ์ข้าว พันธุ์โค กระบือ 
เป็นต้น 

สําหรับเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี 
๒๕๖๔ พบว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนากลไก มาตรการที่
เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ในส่วน
ของนโยบายหรือแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมมี
อยู่ในแผนระดับต่างๆ บ้างแล้ว 

 



๔-๘๖ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

D/14  บังคับใช้ และปฏิบัติตามพิธีสาร
นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์ โดย
สอดคล้องกับกฎระเบียบในชาติ 
(๒๕๕๘) 

๑๒ มีกลไกและบังคับ
ใช้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ใน
หน่วยงานหลักของ
ประเทศที่มีหน้าที่
ในการกํากับดูแล
การเข้าถึงและ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อ
รองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยา

๑๐ จัดตั้งองค์กรกลาง
เพื่อบริหารจัดการ
การเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์และ
ติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

๗ ประชาคมวิจัยและ
ชุมชนท้องถิ่นมี
การจัดทํากลไก
และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงและการ
แบ่งปัน
ผลประโยชน์จาก
ทรัพยากร
พันธุกรรม 

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๓.๖ มีการบังคับใช้ 

กฎระเบียบในการ
เข้าถึงและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ 

แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ 
๓.๘ ประกาศใช้

กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์
ที่ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ 

การดําเนินงานเพื่อรองรับพิธีสารนาโงยา พบว่า มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม ๘ ฉบับ และมีระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
อีก ๓ ฉบับ รวมทั้งมีกลไกการดําเนินงานได้แก่ คณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(กอช.) 

เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙ 
พบว่า มีความก้าวหน้าแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ด้วยมีกฎหมายและ
ระเบียบที่กล่าวถึงการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมโดยตรง ๒ ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุพ์ืช ๒๕๔๒ 
และ พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนการรับรองพิธีสารนาโงยา 
และอยู่ระหว่างการจัดทําระเบียบของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่องการเข้าถงึและแบง่ปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพที่เก็บรักษาอยู่ที่หน่วยงาน และการเสนอร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ..... 

ด้านการจัดตั้งองค์กรกรกลางเพื่อบริหารจัดการการเข้าถึง 
แบ่งปันผลประโยชน์ พบว่า หนว่ยงานที่มีศักยภาพ คือ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การจัดทํา พ.ร.บ. การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยาก
พันธุกรรม 

ด้านประชาคมวิจัยและชุมชนท้องถิ่นมีการจัดการการเข้าถึง 
แบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องเพิ่มการเสริมสร้างความรู้เรื่องการ



๔-๘๗ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อจัดทํากลไกและกฎระบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดเรื่องการประกาศกฎระบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ พบว่ามีการประกาศใช้ ระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป้าหมายไอจิ บังคับใช้ และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาฯ พบว่า 
ประเทศไทยมกีารประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ยังขาดการ
บังคับใช้ จึงมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานแต่ยังไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดได้ 

D/15  ฟื้นฟูและเฝ้าระวังรักษาระบบ
นิเวศที่ให้บริการที่สําคัญยิ่ง 
รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับน้ํา และ
เกื้อกูลต่อสุขอนามัย การกินดี
อยู่ดีและความผาสุก โดย
คํานึงถึง ความต้องการของสตรี 
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน
ท้องถิ่น ผู้ยากไร้ และผู้อ่อนแอ 

    - 

D/16 เพิ่มพูน ความยืดหยุ่นคงทน
ของระบบนิเวศ และการ
เกื้อกูลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อปริมาณ

    - 



๔-๘๘ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

คาร์บอนสํารอง โดยการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูรวมถึงการ
ฟื้นฟูให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
ของระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ดังนั้นจงึเกือ้กูลต่อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
ปรับตัว และต่อการตอ่ต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

E/17  ต้องจัดทาํกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (NBSAPs) อย่างมี
ประสิทธิผล มีส่วนร่วม และ
ปรับใหท้ันสมัยแล้ว และรับรอง
เป็นเครื่องมือทางนโยบาย และ
เริ่มต้นอนวุัตการตามนั้น 
(๒๕๕๘) 

    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ ๒ 
ฉบับ โดยเป็นฉบับเร่งด่วน คือ แผนปฏิบัติการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนั้น
เป้าหมายไอจิเรื่องการจัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติจงึบรรลุเป้าหมายได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

E/18 ยอมรับนับถือความรู้ที่ถ่ายทอดมา
ตามธรรมเนียมประเพณี การ
ประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบัติ
ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชน
ท้องถิ่น สําหรับการอนุรักษ์และใช้

๑๘ มีข้อมูลและ
ทะเบียนแห่งชาติ
เรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือ
ความรู้พื้นบ้าน 

 ๑๒ มีฐานข้อมูล
เฉพาะในเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวกับ 
ความหลากหลาย

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปน็ความรู้ที่ได้รับการยอมรับและมีการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยพบว่า มีการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียน
แห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้พื้นบ้าน เช่น ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ยังมีการ
รวบรวมภูมิปัญญาด้านต่างๆ โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบของ



๔-๘๙ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน และการใช้
ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี 
ภายใต้กฎระเบียบแห่งชาติและ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
และต้องบูรณาการอย่างเต็มที่ และ
สะท้อนให้เห็นในการอนุวัต
อนุสัญญาฯ โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มกําลังและมีประสิทธิผลของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน
ท้องถิ่นในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

ที่สนับสนุน 
การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ทางชีวภาพ 
ที่สามารถนําไปใช้
ในการคุ้มครอง
สิทธิของประเทศ
และชุมชน 

สารานุกรม 
นอกจากนี้ยังพบว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดทําแผนที่ 

นําทาง (Road Map) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศระยะ 
๒๐ ปี ด้านทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๔๖๔ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร
พันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมจากการ
ลักลอบนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และเพื่อให้เศรษฐกิจ สังคม 
และชุมชนได้ประโยชน์จากการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร
พันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของไทย
ไปพัฒนาต่อยอดซึ่งจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายไอจิได้ 

E/19 ปรับปรุง แบ่งปัน ถ่ายทอด และ
นําไปประยุกต์ ใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ บทบาท
หน้าที่ สถานภาพและแนวโน้ม และ
ผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑๕ มีการจัดการองค์
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
นํามาใช้ในการ
กําหนดนโยบาย
และแผนด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๑๑. มีกลไกการนํา 
องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้
ในการกําหนด
นโยบายและแผน
ด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๙  มีฐานข้อมูลเฉพาะ
เรื่องด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง 

 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นกลไกหนึ่งในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งนี้ พบว่า มีฐานข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ดําเนินงานตาม
ภารกิจ เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูล
พืชและสัตว์ในป่า อย่างไรก็ตามยังไม่มีองค์กรกลางทําหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการกําหนด
นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แผนการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น จึงประเมินได้ว่า ด้านการจัดการองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนํามากําหนดนโยบายและแผนมีความกา้วหน้า



๔-๙๐ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ในการดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเป้าหมาย
ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ และเป้าหมายไอจิจะมีความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานมากขึ้น ด้วยมีหน่วยงานเช่น ได้ประสานความ
ร่วมมือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านกลไกการบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล เช่น สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและ
สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งจะส่งผลให้มีกลไกในการนําองค์ความรู้
มาใช้ และนําไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นสากลมากขึ้น 

E/20 เพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน
สําหรับอนุวัตแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๖๓ อย่างมีประสิทธิผล
จากทุกแหล่ง โดยสอดคล้องกับ
กระบวนการรวมทุนและที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้ว ในกลยุทธ์สําหรับ
ขับเคลื่อนทรัพยากร โดยเพิ่มอย่าง
เป็นรูปธรรมจากระดับปัจจุบัน 

    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดําเนินการหารือกับสํานักงบประมาณซึ่งมีความเป็นไป
ได้ในการที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถของบประมาณที่มีการ
ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ สําหรับปีต่อไปได้ 



๔-๙๑ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

 ๘ มีแนวทางในการ
ผนวกเรื่องความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ใน
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

๘ มีการประยุกต์ใช้
เครื่องมือ กลไก 
แนวทางในการใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพที่ยั่งยืนใน
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

  หน่วยงานต่างๆ เห็นถึงความสําคัญของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ จึงได้ผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ใน
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การจัดทํามาตรฐานการ
จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การพัฒนามาตรฐานและการตรวจ
ประเมินตรา Bio-Economy การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการบ่งชี้คุณภาพน้ํา การใช้ไลเคนในการบ่งชี้คณุภาพอากาศ 
และหนึ่งในตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ 

สําหรับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ กลไก แนวทางในการใช้
ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพ พบวา่ ปัจจบุันมีภาคส่วน
ต่างๆ ได้นําไปประยุกต์ใช้ ดังตัวอย่างข้างต้น นอกจากนี้ สํานกังาน
พัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการ
พัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อจัดทําเป็นคู่มือให้กับ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่บางกะเจา้ และดอนหอยหลอด
ใช้ในการจัดแผนพัฒนาด้านความหลากหลายทางชวีภาพ จงึมี
แนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการประยุกต์ใช้เครือ่งมือในการใช้
ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๑ ให้มีการบังคับใช้
กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการ
ควบคุม ดูแลมิให้
เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อความ
หลากหลายทาง

 ๖  มีกฎระเบียบตาม
หลักการระมัดระวัง
ล่วงหน้าในการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในการ

 การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม 
ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นั้น พบว่ายังไม่มีการบังคับ
ใช้เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
ชีวภาพสมัยใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งมีกลไกในการ
กํากับดูแลสิ่งแวดล้อมดัดแปลงพันธุกรรม คือ มีหน่วยงาน ได้แก่ 



๔-๙๒ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ชีวภาพจากการ
ใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพสมัยใหม่ 

ปรับปรงุและ
พัฒนากฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
กลไก เพื่อใช ้
ในการกาํกับ ดูแล
สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่
เคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดน โดยให้
สอดคล้องตาม
พันธกรณีของพิธี
สารคาร์ตาเฮนาว่า
ด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติทําหน้าที่กํากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบนั คณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพด้านพืช คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพด้านจุลินทรีย์ และคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพด้านอาหาร 

จากสถานการณ์ดังกลา่ว จงึสง่ผลให้เป้าหมายชาติในปี ๒๕๕๙ 
ด้านการบังคับใชก้ฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีความก้าวหน้าใน
การดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

สําหรับเป้าหมายปี ๒๕๖๔ มีความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายได้เนื่องจาก ได้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ชีวภาพ
สมัยใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งมีกลไกในการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดล้อมดัดแปลงพันธุกรรมอยู่แล้ว 

 ๑๓ พัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการเข้าถึง
และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้
ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญา

   เป้าหมายการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย แม้จะมีการปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ และการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบของ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่องการเข้าถึง



๔-๙๓ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่เก็บรักษาใน
หน่วยงาน แต่กฎหมายและระเบียบทั้ง ๒ ฉบับยังไม่ได้รับการ
อนุมัติให้นํามาปรับใช้ 

 ๑๔ เพิ่มสมรรถนะใน
การแข่งขันของ
ประเทศบน
พื้นฐานของความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

   เป้าหมายการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบน
พื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ มีการดําเนินงานใน ๒ 
ลักษณะ คือ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับสินค้า รวมถึงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

ผลการประเมนิเป้าหมายคือ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ด้วยระบบข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูป
ของรายงานผลการศึกษา บางข้อมูลยังต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 ๑๖ มีกลไกในการ 
บูรณาการและ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีอยู่
ให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑๐ เชื่อมโยงและขยาย
เครือข่ายกลไกการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงโดยผ่าน link เช่น เว็บไซต์กลไก
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามพบวา่ การเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย กลไกการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทุก
หน่วยงาน โดยในปัจจุบันมีความพยายามของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 



๔-๙๔ 

เป้าหมายไอจิ 
ปี ๒๕๖๓ 

แผนแม่บทบูรณาการฯ 
ตัวชี้วัดแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สรุปความก้าวหน้า และแนวโน้มความสําเร็จ เป้าหมายระดับชาติ

ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๙

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๓

เป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี ๒๕๖๔

 ๑๗ มีองค์กรกลางใน
การขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์
ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 ๑๑ เทศบาลทุกระดับมี
การจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง
อย่างเป็นระบบ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสํานักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมีการหารือถึง
แนวทางความร่วมมือในการตั้งเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้
เป้าหมายในปี ๒๕๕๙ มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายเนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรกลางในการ
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล 

ด้านการส่งเสริมให้เทศบาลมีการจัดเก็บข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลและภาคีเครือข่ายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้มาก
ขึ้น รวมถึงการทําความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้กับบุคลากรของเทศบาลมากขึ้นจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในปีที่ตั้งไว้ 

 



๔-๙๕ 

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ส่งผลให้
สามารถบรรลุเป้าหมายไอจิแล้วจํานวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่  
 E/17 ภายในปี ๒๕๕๘ จัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(NBSAPs) อย่างมีประสิทธิผล มีส่วนร่วม และปรับให้ทันสมัยแล้ว และรับรองเป็นเครื่องมือทางนโยบาย และ
เริ่มต้นอนุวัตการ 
 E/18 ภายในปี ๒๕๖๓ ยอมรับนับถือความรู้ที่ถ่ายทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์คิดค้น
ใหม่ และวิถีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชนท้องถิ่น สําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี ภายใต้กฎระเบียบแห่งชาติและ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องบูรณาการอย่างเต็มที่ และสะท้อนให้เห็นในการอนุวัตอนุสัญญาฯ 
โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ 
ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เป้าหมายอื่นๆ พบว่ามีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินเป้าหมายไอจิทั้ง ๒ เป้าหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการประเมินความก้าวหน้าการดําเนินงานตามเป้าหมายไอจิของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘  
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า เป้าหมายลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และการอนุรักษ์แหล่งน้ํา 
บนบกและในแผ่นดิน รวมถึงการอนุรักษ์ พ้ืนที่ที่มีความสําคัญสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งผลการประเมินความก้าวหน้าในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ พบว่ามีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายก่อนกําหนดนั้น สําหรับ
การประเมินปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ พบว่าเป้าหมายดังกล่าวมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายตามกําหนด  

 สําหรับเป้าหมายไอจิด้านการจัดการ เก็บเกี่ยวสัตว์น้ําและพืชน้ําอย่างยั่งยืนถูกกฎหมาย รวมถึง
เป้าหมายไอจิด้านลดการคุกคามของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ และการควบคุมมลภาวะ 
รวมทั้งธาตุอาหารให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อระบบนิเวศ ซึ่งผลการประเมินในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
ประเมินว่าไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ และการประเมินใน ๒ เป้าหมายหลังมีแนวโน้มตรงข้ามกับ
เป้าหมาย นั้น พบว่า ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีเครื่องมือและกลไก รวมถึงกฎระเบียบในการจัดการเก็บเกี่ยว
สัตว์น้ําและพืชน้ําเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมในการลดการคุกคาม
ของมนุษย์และการควบคุมมลภาวะ ดังนั้น เป้าหมายท้ัง ๓ สําหรับการประเมินปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙  
จึงมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานพอสมควรที่จะบรรลุเป้าหมาย  

 สําหรับเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ นั้น พบว่า 
เป้าหมายในปี ๒๕๖๓ มี ๒ เป้าหมายที่บรรลุ ได้แก่  

• ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้ังแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดการ บํารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย  



๔-๙๖ 

• กลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ยังมีกลไกทางการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เสนอของบประมาณในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน
ผ่านกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน  

สําหรับเป้าหมายอื่นๆ ที่กําหนดในปี ๒๕๖๓ และเป้าหมายทั้งหมดที่กําหนดในปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้ม 
ที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กําหนด ยกเว้น เป้าหมายที่ ๑๑ ของปี ๒๕๖๔ ประเด็นเทศบาลทุกระดับ 
มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีแนวโน้มว่า 
มีความก้าวหน้าในการดําเนินงานแต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากบุคลากรเทศบาลส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับการเก็บข้อมูลเป็นประเด็นสําคัญที่เทศบาลต้องการ
การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

ในส่วนของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยต้ังเป้าประสงค์เพื่อให้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มีทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
บนพื้นฐานการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  โดยยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับการดําเ นินงาน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยยุทธศาตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ซึ่งความก้าวหน้าของ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้  

• พ้ืนที่ที่มีสภาพป่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจร้อยละ ๑๕ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่ง 
ผลการดําเนินงาน พบว่า แม้ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้จะยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แต่หลาย
ภาคส่วนได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าพ้ืนที่ป่าไม้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

• ปะการังที่มี ชี วิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า  
การประเมินการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในแนวปะการัง พบว่ามีสภาพเสื่อมโทรมมาก
ขึ้น จากผลการประเมินดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งจะสามารถส่งผลให้ตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถบรรลุตัวช้ีวัดได้ทันในเวลาที่กําหนด 



๔-๙๗ 

• อัตราการสูญเสียชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน เนื่องจาก 
มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังนี้ 

• ประกาศใช้กฎระเบียบเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 
พบว่า ประเทศไทยมีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร ชีวภาพและการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซึ่งอยู่ระหว่าง โดยเพิ่มบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่มี
หลักการที่สอดคล้องกับพิธีสารนาโงยาฯ เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายหลัก
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ  

 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การตั้งเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายไอจิ และตัวช้ีวัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการให้
ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

๔.๓ ปญหาอุปสรรคและปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

จากการสํารวจความคิดเห็นของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ด้วยแบบสอบถามสามารถแบ่งประเด็นสําคัญต่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ออกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสนับสนุน
ต่อการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
  



๔-๙๘ 

๑) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ด้วยแบบสอบถาม พบว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรค ๕ ลําดับแรกๆ ในการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่  

(๑) ไม่มีหน่วยงานในองค์กรที่ชัดเจนรับผิดชอบงาน  
(๒) นโยบาย/ยุทธศาสตร์องค์กรไม่ชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้อง 
(๓) จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ/ขาดโครงสร้างอัตรากําลังที่ชัดเจน 
(๔) แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงานไม่มีหรือไม่ชัดเจน 
(๕) บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ เข้าใจในการดําเนินงาน ความเชี่ยวชาญ 

ไม่เพียงพอ  

นอกจากนี้ หน่วยงานเหล่านั้นยังมีปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ได้แก่ ไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก 
ผู้มีบทบาทตัดสินใจ งบประมาณไม่เพียงพอ ระบบบริหารจัดการข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีหรือ 
ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง และขาดการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส่วนผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานหลัก ก็มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นข้างต้น พบว่า
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ คือ การขาดนโยบาย 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ชัดเจน หรือขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน 
รวมถึงกลไกการถ่ายทอดแผนมาสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน มีส่วนให้ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานน้อย 
นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ ทําให้การดูแลพ้ืนที่
ไม่ทั่วถึง เกิดปัญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ และบางหน่วยงานนอกจากการไม่มีบุคลากรแล้วบุคลากรที่มี 
ก็ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงยังมีปัจจัยภายนอกที่สําคัญ คือ 
ประชาชนขาดความรู้ และความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมองว่าการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องไกลตัว ส่งผลให้การดําเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายในพื้นที่ขาด
ความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานการดําเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ความคิดเห็นจากเวทีการประชุมในแต่ละภาคของประเทศ 
ประกอบกับความคิดเห็นข้างต้น พบว่า การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศยังมีปัจจัยอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ ได้ดังนี้  

(๑) สถานการณ์ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและความรุนแรงของภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจน ได้แก่ การลดลงของชนิดพันธ์ุและจํานวนพืช/สัตว์ที่เห็นได้



๔-๙๙ 

ชัดเจนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเดิมเคยมี แต่ปัจจุบันไม่สามารถพบได้ในแหล่งธรรมชาติ  จากการใช้ประโยชน์มาก
เกินไป กอปรกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเชิงเดี่ยวและสิ่งปลูกสร้าง 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาจํานวนพืช/สัตว์ต่างถิ่นที่มีมากเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนภัยคุกคาม 
ก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง และภัยแบบฉับพลัน เช่น ภัยธรรมชาติ โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  

(๒) ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชน  ประเด็นนี้เป็นที่กล่าวถึงกันมาก 
เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นคําที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยและถูกสื่อสารน้อย อีกทั้งยังมีความหมาย
ที่ซับซ้อน ดังนั้น เมื่ออธิบายยากก็ทําให้เข้าใจยากด้วย และถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แม้กลุ่มคนบางส่วนได้
เริ่มเข้าใจมากขึ้น แต่ความร่วมมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องอาศัยความตระหนักถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อส่วนรวมด้วย  
การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบาย ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและสร้างขยะและมลพิษ
ไม่ใช่เรื่องง่าย 

(๓) ระบบข้อมูล การเผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูล  เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลเป็นพื้นฐาน 
ในการสร้างความเข้าใจและนําไปสู่การวางแผนและกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ทําให้หลายหน่วยงาน 
ได้ริเริ่มและพัฒนาระบบข้อมูลของตนเอง  ภายใต้กรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งพบว่ามีข้อมูล 
ที่ไม่สอดคล้องกัน คํานิยามต่างกัน เป็นการทํางานที่ซ้ําซ้อนและใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ขาดการวางแผนและ
เชื่อมต่อข้อมูล และบางกรณีมีการเชื่อมต่อข้อมูลกันหลายทางจนเกินไป  ขณะที่การรวบรวมข้อมูล 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็มีกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆ ขาดการจัดการที่เป็นระบบให้สามารถนําไปใช้พัฒนา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 

(๔) นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่คํานึงถึงการใช้
ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์  เนื่องจากนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ปกป้องฐานทรัพยากร โดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ชุ่มน้ํา และพื้นที่เปราะบางต่างๆ 
แม้มีบางมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่ ขาดการส่งเสริมให้มีการดําเนินงานอย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ การเกี่ยวเก็บผลผลิต
ในปริมาณที่เหมาะสม การผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการที่คํานึงถึงทั้ง
มิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ปัจจุบันยังขาดการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้และ
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ย่ังยืน ที่จะนําไปสู่การวางแผนและกําหนด
มาตรการจัดการในระดับพ้ืนที่ 

(๕) ความพร้อมและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ภายใต้กระทรวงต่างๆ อย่างน้อย ๙ กระทรวง รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ กรม ที่
ผ่านมาหน่วยงานบางส่วนได้มีส่วนร่วมในการประชุมจัดทําแผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ จึงได้



๔-๑๐๐ 

รับทราบสาระของแผนและเชื่อมโยงเข้ากับแผนของหน่วยงานตนเอง ขณะที่ผู้แทนหน่วยงานบางส่วนเพิ่ง
รับทราบสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ จากการเข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานอีกส่วนหนึ่งไม่เคย
รับทราบแผนแม่บทบูรณาการฯ นี้มาก่อน จึงเป็นอุปสรรคในการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการนําแผน
ไปปฏิบัติ โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มักขาดแคลนทรัพยากรในการทํางานทั้งในด้านบุคลากร และ
งบประมาณ ส่วนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกลางของ
อนุสัญญาว่าด้ายความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทํานโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ รวมท้ังดําเนินการอื่นๆ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อาทิ การจัดทําข้อมูลและการรายงานผล  
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การจําแนก ระบุ และติดตามตรวจสอบองค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เป็นต้น แต่ยังขาดการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจให้
ไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน และจูงใจให้ดําเนินงานบางมาตรการตามแผนปฏิบัติ
การฯ ที่ยังไม่ดําเนินงาน 

(๖) บทบาทของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ  ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความหลากลายทางชีวภาพ แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต่ืนตัวและสนใจ ไม่ว่ากลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัคร 
หน่ วยงานภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  และองค์กรพัฒนาเอกชน  ซึ่ งมี เ งื่ อนไขและรูปแบบ 
การดําเนินแตกต่างจากภาครัฐ สามารถลดช่องว่างและข้อจํากัดของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนการทํางานของรัฐใน
พ้ืนที่ต่างๆ ส่วนการเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ได้ลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองฐาน
ทรัพยากรในท้องถิ่น แม้จะมีความก้าวหน้าไปตามลําดับ แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด
ความรู้และมีภารกิจที่ต้องทําอีกมาก จึงไม่ให้ความสนใจการบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ  

ปัญหาอุปสรรคข้างต้นเป็นประเด็นร่วมที่พบในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหลายฝ่ายได้สะท้อนและเน้นย้ําว่า 
เป็นประเด็นที่มีความสําคัญ ต้องดําเนินการแก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้ง
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ก่อมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยงานรัฐ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่ต้องอาศัยมีการ
สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการทํางานร่วมกันอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ 

๒) ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาจากการที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
การต้ังหน่วยงานย่อยในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ผลจาก 
การติดตามผลการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีดังนี้ 

(๑) ด้านวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีหน่วยงานที่มีการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน 
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และยุทธศาสตร์  มีหน่วยงานที่นําประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไปกําหนด 
เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๒๕ รองลงมาคือ นํามากําหนด
เป็นวิสัยทัศน์ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ และการนํามากําหนดเป็นนโยบายและแผน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๓.๗๕ และ ร้อยละ ๑๒.๕๐ ตามลําดับ 

(๒) ด้านการจัดต้ังหน่วยงานย่อยในองค์กร เพื่อรับผิดชอบหรือมีภารกิจ หรือเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีหน่วยงานจํานวน ๓๙ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๗๕ ของหน่วยงานที่ส่งแบบสอบถามกลับตอบว่า มีหน่วยงานย่อยในองค์กรที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๓) ด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ใน
หน่วยงานที่มีบุคลากรที่รับผิดชอบนั้นมีเพียง ๙ หน่วยงาน หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๘๔ ของ
หน่วยงานที่ส่งแบบสอบถามกลับที่มีบุคลการรับผิดชอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มีจํานวนเพียงพอ  และมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิ บัติงานตามภารกิจได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หน่วยงานร้อยละ ๒๔.๑๐ มีบุคลากรแต่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 
๘.๔๓ ตอบว่ามีจํานวนไม่เพียงพอและมีความรู้บางด้าน หน่วยงานร้อยละ ๖.๐๒ ตอบว่ามีและ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงบางด้าน และหน่วยงานร้อยละ ๔๒.๑๗ ตอบว่าไม่มีบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) ด้านเครือข่ายหรือความร่วมมือของหน่วยงานกับภาคส่วนต่างๆ ในการดําเนินงานด้านการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า เครือข่ายภาครัฐ จะมีลักษณะความร่วมมือทั้งใน 
รูปของคณะกรรมการ และการร่วมศึกษาวิจัย เครือข่ายภาคธุรกิจ จะมีลักษณะความร่วมมือ 
ในรูปของการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ เครือข่ายสถาบันการศึกษาจะเป็นลักษณะ
ของการร่วมศึกษาวิจัย ขณะที่เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน จะมีลักษณะความร่วมมือ 
ในรูปของการศึกษาวิจัยและการลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลักษณะความร่วมมือของเครือข่ายคือการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และเครือข่ายกลุ่มองค์กร
ชุมชน มีลักษณะความร่วมมือในรูปของการศึกษาวิจัยและร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ปัจจัยสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อรองรับการดําเนินงานด้าน 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนั้น หน่วยงานต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมโดยการตั้งหน่วยงานย่อย 
ในองค์กรเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือ  
การนําประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากในการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานน้ัน ต้องนําภารกิจหรือบทบาท
ของหน่วยงานตนเองเป็นหลักหรือหากหน่วยงานใดที่มีภารกิจหรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพจึงจะมีการนําประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมากําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน 
หรือยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยสนับสนุนเรื่องบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความหลากหลาย 



๔-๑๐๒ 

ทางชีวภาพ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และบางส่วนยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่เมื่อพิจารณาถึงเครือข่ายหรือ
ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า มีเครือข่ายความร่วมมือ
ค่อนข้างมาก รวมถึงเครือข่ายของแต่ละภาคส่วนก็มีศักยภาพที่จะให้ความร่วมมือตามศักยภาพและบทบาท
ของแต่ละภาคส่วน 

อย่างไรก็ตาม พบว่า การดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ประเด็นปัญหาอุปสรรค
ของบางหน่วยงาน กลับเป็นปัจจัยสนับสนุน ในขณะที่ปัจจัยสนับสนุนกลับกลายเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การให้ความสําคัญในการส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้หากสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค เช่น การขาดแคลนบุคลากร หรือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญก็จะเปลี่ยน
ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมาเป็นปัจจัยสนับสนุนในการดําเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ 



๕-๑ 

๕. ระบบฐานขอมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและ
แผนดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
สรุปสาระสําคัญ 
 
การออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้เลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้การจัดทําระบบจัดการฐานข้อมูล  
คือ MySQL ทําหน้าที่เป็นฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นซอฟแวร์ฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ 
และบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และสามารถรองรับการทํางานของฟังก์ชันอื่นๆ  
ที่ต้องการใช้ในฐานข้อมูล เพื่อให้สะดวกในการจัดการข้อมูลจํานวนมาก  ส่วนภาษาเขียนที่ใช้กับระบบ
ฐานข้อมูล คือ .PHP ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์แอพลิเคชั่น เป็นแบบ Open source 
สามารถประหยัดต้นทนุในการพัฒนาได้ นอกจากนี้ภาษา .PHP ยังรองรับระบบปฏิบัติการมาตรฐานในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี สามารถทํางานได้อย่างหลากหลาย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็ว ในงบประมาณที่จํากัด 

การกําหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ผู้ ดูแลระบบ 
(Administrator) มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด (๒) ผู้ปฏิบัติงาน (Users) สามารถเข้าใช้งาน 
ได้ตามขอบเขตที่กําหนดโดยจํากัดสิทธ์ิในการใช้งาน เช่น แก้ไขและลบ เป็นต้น และ (๓) ผู้เยี่ยมชม (Visitor) 
สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้ และไม่สามารถกระทําการใดๆ กับข้อมูลได้ สามารถดูได้เพียงอย่างเดียว 

เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลนโยบายและแผน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยแยกหมวดหมู่ของรายงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ 
ผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพฯ โดยแสดงผลในรูปของข้อความ กราฟ แผนภูมิสายวัดความเร็ว (Speedometer chart) พร้อม
ระบบนับจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

การจัดทําระบบฐานข้อมูลในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ และผู้ดูแลระบบ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล การสร้างข้อมูลซึ่งเป็นการเพิ่มเติมข้อมูล  
การเพิ่มรูปภาพ การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่ได้เพิ่มเติมในหน้า
จอแสดงผล และการจัดการข้อมูลผู้ ใช้งาน เพื่อให้ผู้ ดูแลระบบได้มีการกําหนดสิทธ์ิในการใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

    



๕-๒ 

การออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ รวมถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผน
แม่บทบูรณาการ  

๕.๑ การออกแบบและจดัทําระบบฐานขอมูล 
 โครงสร้างหลักของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ โดยการออกแบบนั้นจะถูกออกแบบจาก บนลงล่าง (Top to Bottom) โดยยึด
ตามความสัมพันธ์ (Relation) และข้อมูลทั่วไป  

การออกแบบจากบนลงล่าง (Top to Bottom) หมายถึง การแสดงภาพรวมของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด
ก่อนและไล่ลงในส่วนย่อยถัดไป โดยกลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย  

๑) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลบุคคล และข้อมูลโครงการ 
เป็นต้น 

๒) ข้อมูลระบุความสัมพันธ์ เช่น ในข้อมูลกิจกรรมจะมีรหัสเพือ่บอกว่าหน่วยงานใดเข้าร่วมนโยบาย
นั้นๆ เป็นต้น 

ตารางที่ ๕-๑ ข้อมูลโครงสร้างระบบฐานข้อมูล  

departments 
Column Type Null Default Comments 

departments_id (Primary) int(10) No   รหัสของหน่วยงาน 
name varchar(255) No   ช่ือหน่วยงาน 
short varchar(255) No   ช่ือย่อหน่วยงาน 
address text No   ที่อยู่ 
image varchar(255) No   รูป 
fullname varchar(255) No   ช่ือ -สกุลผู้ให้ขอ้มูล 
position varchar(255) No   ตําแหน่งผู้ให้ขอ้มูล 
telephone varchar(255) No   เบอร์โทรผู้ให้ขอ้มูล 
email varchar(255) No   อีเมล์ผู้ใหข้้อมลู 
type tinyint(3) No   รหัสของประเภทหน่วยงาน 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
  



๕-๓ 

goal 
Column Type Null Default Comments 

goal_id (Primary) int(10) No   รหัสเป้าหมาย 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
goal_aichi_id int(10) Yes NULL รหัสเป้าหมายไอจิ 
name varchar(255) No   ช่ือเป้าหมาย 
detail text No   รายละเอียดเป้าหมาย 
important text No   การดําเนินงานสําคัญ 
conclude text No   สรุป 
image varchar(255) No   รูป 

type tinyint(3) No   ความก้าวหน้า (Speed 
meter) 

created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
goal_aichi 

Column Type Null Default Comments 
goal_aichi_id (Primary) int(10) No   รหัสเป้าหมายไอจิ 
name varchar(255) No   ช่ือเป้าหมายไอจิ 
description text No   คําอธิบาย 
detail text No   รายละเอียด 
year date No   ปีไอจิ 
image varchar(255) No   รูป 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
goal_files 

Column Type Null Default Comments 
goal_file_id (Primary) int(10) No   รหัสไฟล์ในเป้าหมาย 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
goal_id int(10) Yes NULL รหัสเป้าหมาย 
name varchar(255) No   ช่ือไฟล์ 
original varchar(255) No   ช่ือไฟล์จริง 
  



๕-๔ 

Column Type Null Default Comments 
extension varchar(255) No   สกุลไฟล ์
status tinyint(3) No   สถานะแสดง/ไม่ 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
indicator 

Column Type Null Default Comments 
indicator_id (Primary) int(10) No   รหัสตัวชีวัด 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
goal_id int(10) Yes NULL รหัสเป้าหมาย 
name varchar(255) No   ช่ือตัวช้ีวัด 
detail text No   รายละเอียด 
important text No   ความสําคัญ 
conclude text No   สรุป 
image varchar(255) No   รูป 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
indicator_files 

Column Type Null Default Comments 
indicator_file_id (Primary) int(10) No   รหัสไฟล์ในตัวช้ีวัด 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
goal_id int(10) Yes NULL รหัสเป้าหมาย 
indicator_id int(10) Yes NULL รหัสตัวช้ีวัด 
name varchar(255) No   ช่ือไฟล์ 
original varchar(255) No   ช่ือไฟล์จริง 
extension varchar(255) No   สกุลไฟล ์
status tinyint(3) No   สถานะแสดง/ไม่ 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
 
 
 



๕-๕ 

measures 
Column Type Null Default Comments 

measures_id (Primary) int(10) No   รหัสมาตรการ 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
name varchar(255) No   ช่ือมาตรการ 
detail text No   รายละเอียด 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
on_year 

Column Type Null Default Comments 
year_id (Primary) int(10) No   รหัสแผนปฏิบัติการ 
name varchar(255) No   ช้ือแผนปฏิบัติการ 
detail text No   รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
year date No   ปีที่ทําแผน 
image varchar(255) No   รูป 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
password_resets 

Column Type Null Default Comments 
user_forgot_pass_id (Primary) int(10) No   รหัสการลืมพาส 
email varchar(255) No   อีเมล์ที่ลมืพาส 
token varchar(255) No   token ผู้ใช้งาน 
is_used tinyint(1) No   ได้มีการใช้หรือยัง 
expire timestamp No CURRENT_TIMESTAMP หมดอายุ 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
plan 

Column Type Null Default Comments 
plan_id (Primary) int(10) No   รหัสแผนย่อย 
name varchar(255) No   ช่ือแผนย่อย 
detail text No   รายละเอียดแผนย่อย 
image varchar(255) No   รูป 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 



๕-๖ 

plan_setting 
Column Type Null Default Comments 

plan_setting_id (Primary) int(10) No   รหัสเชื่อมแผนย่อย 
strategy_setting_id int(10) Yes NULL รหัสเชื่อมยุทธศาสตร์ 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
project 

Column Type Null Default Comments 
project_id (Primary) int(10) No   รหัสหมวดโครงการ 
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
measures_id int(10) Yes NULL รหัสมาตรการ 
resolution_id int(10) Yes NULL รหัสแนวทางปฏิบัติ 
name varchar(255) No   ช่ือโครงการ 
detail text No   รายละเอียด 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
project_sub 

Column Type Null Default Comments 
project_sub_id (Primary) int(10) No     
year_id int(10) Yes NULL รหัสแผนปฏิบัติการ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
measures_id int(10) Yes NULL รหัสมาตรการ 
resolution_id int(10) Yes NULL รหัสแนวทางปฏิบัติ 
project_id int(10) Yes NULL รหัสโครงการ 
departments_id int(10) Yes NULL รหัสหน่วยงาน 
name varchar(255) No   ช่ือโครงการ 
detail text No   รายละเอียดโครงการ 
budget bigint(20) No   งบประมาณ 
start_year date No   ปี 
first_name varchar(255) No   ช่ือผู้ประสานงาน 



๕-๗ 

Column Type Null Default Comments 
last_name varchar(255) No   สกุลผู้ประสานงาน 
position varchar(255) No   ตําแหน่งผู้ประสานงาน 
telephone varchar(255) No   เบอร์ผู้ประสานงาน 
email varchar(255) No   อีเมล์ผู้ประสานงาน 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
resolution 

Column Type Null Default Comments 
resolution_id (Primary) int(10) No   รหัสแนวทางปฏิบัติ 
year_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
plan_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
measures_id int(10) Yes NULL รหัสมาตรการ 
name varchar(255) No   ช่ือแนวทางปฏิบัติ 
detail text No   รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
strategy 

Column Type Null Default Comments 
strategy_id (Primary) int(10) No   รหัสยุทธศาสตร์ 
name varchar(255) No   ช่ือยุทธศาสตร์ 
detail text No   รายละเอียด 
image varchar(255) No   รูป 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
strategy_setting 

Column Type Null Default Comments 
strategy_setting_id (Primary) int(10) No   รหัสเชื่อมยุทธศาสตร์ 
year_id int(10) Yes NULL รหัสยุทธศาสตร์ 
strategy_id int(10) Yes NULL รหัสแผนย่อย 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
  



๕-๘ 

tracker 
Column Type Null Default Comments 

tracker_id (Primary) int(10) No     
hits int(11) No   นับจํานวน 
users 

Column Type Null Default Comments 
user_id (Primary) int(10) No   รหัสผูใ้ช้งาน 
name varchar(255) No   ช่ือ 
last_name varchar(255) No   สกุล 
email varchar(255) No   อีเมล์ 
password varchar(255) No   รหัสผ่าน 
role tinyint(3) No   สิทธ์ิ 
status tinyint(3) No   สถานะการใช้งาน 
remember_token varchar(100) Yes NULL token 
created_at timestamp Yes NULL วันที่สร้าง 
updated_at timestamp Yes NULL วันที่แก้ไข 
users_log 

Column Type Null Default Comments 
user_log_id (Primary) int(10) No     
user_id int(10) Yes NULL รหัสผูใ้ช้งาน 
action varchar(255) No   การดําเนินการ 
ip_address varchar(255) No   ip pc 
created_at timestamp No CURRENT_TIMESTAMP วันที่สร้าง 
references 

Column Type Null Default Comments 
references_id (Primary) int(10) No   
name varchar(255) No    
detail text No  
url varchar(255) No  
created_at timestamp Yes NULL  
updated_at timestamp Yes NULL  
 



๕-๙ 

 
 

ภาพที่ ๕-๑ โครงสร้างระบบฐานข้อมูล  



๕-๑๐ 

๕.๒ โปรแกรมฐานขอมูลที่ใช 

 การจัดทําฐานข้อมูลภายใต้โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ นั้น ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษาเขียน .PHP 

๑) โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL  

การจัดทําระบบจัดการฐานข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ MySQL ซึ่งเป็นซอฟแวร์ฐานข้อมูลที่มี
คุณสมบัติเป็น Relational DataBase Management System (RDBMS) ที่มีการใช้งานชนิดติดต่อกันผ่าน
โปรโตคอลบนเครือข่าย การอ่านการเขียน การปรับปรุง การค้นคืนจะเป็นในลักษณะของ Transaction ทําให้
การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมาก เช่น ปรับปรุงข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกันจาก
ผู้ใช้หลายคนพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะ
เพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูล ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูลทั้งสําหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการทํางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจํานวนมาก MySQL ทําหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูล
และระบบจัดการฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลแบบ Relational จะทําการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดลงในไฟล์เดียวกัน ทําให้ทํางานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูล
สามารถเช่ือมโยงเข้าหากันทําให้สามารถรวมหรือจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูลและสามารถแจกจ่ายให้ใช้งาน
แบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทํางานได้ตามต้องการ 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ตและนํามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งช่วย
ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได้อย่างดี 

๒) ภาษาเขียน 

การจัดทําฐานข้อมูลนี้ใช้ภาษาเขียน คือ .PHP ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์
แอพลิเคชัน เป็น Open source สามารถประหยัดต้นทุนในการพัฒนาได้ นอกจากนี้ภาษา .PHP ยังรองรับ
ระบบปฏิบัติการมาตรฐานในปัจจุบันได้อย่างดี มีความสามารถในการทํางานได้หลากหลาย มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ในงบประมาณที่จํากัด 

๓) การแสดงผล 

ระบบฐานข้อมูลที่จัดทําขึ้นเป็นระบบฐานข้อมูลแบบ web-base โดยผ่าน web browser ของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://onep.go.th/bio_monitoring 
  



๕-๑๑ 

๕.๓ การกําหนดสทิธิก์ารใชงานและการจัดการฐานขอมูล 
 การกําหนดสิทธ์ิการใช้งานในการศึกษานี้ ได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด โดยระบบฐานข้อมูล
การติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ผู้ดูแลระบบ 
คือบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 

๒) ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใช้งาน (Users) สามารถเข้าใช้งานได้ตามขอบเขตที่กําหนด โดยถูกจํากัดสิทธ์ิ
ในการใช้งานบางส่วน เช่น การเข้าไปจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การดูรายงานการเข้าไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งาน คือ บุคลากรของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายในการเพิ่มเติม
ข้อมูลหน่วยงาน แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มเติม 

๓) ผู้เยี่ยมชม (Visitor) คือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจและต้องการทราบผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้เพียงบางส่วนและไม่
สามารถกระทําการใดๆ กับข้อมูลได้ สามารถดูผลการดําเนินงานที่แสดงที่หน้าเว็บได้เพียงอย่าง
เดียว  

 ส่วนการจัดการข้อมูล (Backend Management) ซึ่งหมายถึง ส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นส่วน
ประมวลผลตรรกะและการทํางานของเว็บแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้ การเรียกดู
และจัดเก็บข้อมูล ทําให้ Users หรือผู้ใช้งานที่รับผิดชอบดูแล สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง 
โดยไม่ต้องพึ่งนักพัฒนา (Developer) ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๕.๔ การแสดงผลขอมูล 

 การนําเสนอข้อมูลในระบบฐานข้อมูล นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
การรายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙ โดยแยกหมวดหมู่ของการรายงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ผลความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ โดยแสดงผลในรูป
ของข้อความ (Text) กราฟ แผนภูมิสายวัดความเร็ว (Speedometer chart) ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ตามระยะของการประเมินผลในครั้งต่อๆ ไป รวมถึงการแสดงผลเชิงเปรียบเทียบของผลการดําเนินงาน 
ในปัจจุบันกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ โดยแสดงผลในรูปแบบ ข้อความ (Text) กราฟ และแผนภูมิสายวัด
ความเร็ว (Speedometer chart) พร้อมระบบนับจํานวนผู้เขา้เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Hit Counter) 



๕-๑๒ 

๕.๕ การฝกอบรมการใชงานระบบฐานขอมูล 

 การออกแบบระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ รวมถึงความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการ แล้วนั้น ได้จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ สําหรับ
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ และสําหรับผู้ดูแลระบบ โดยการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การฝกอบรมสําหรับผูใชงานหรือผูปฏิบัติและผูใชงาน 

การฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ๑) ภาคเช้า เป็น
การอบรมผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักและกองภายในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จํานวน ๒๐ คน และ ๒) ภาคบ่าย เป็นการอบรมผู้ดูแลระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่
จากสํานักและกองภายในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จํานวน ๑๕ 
คน และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

๑.๑) เนื้อหาในการฝีกอบรม ประกอบด้วย โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล การสร้างข้อมูล และ
การค้นหาข้อมูล โดยแสดงถึงขั้นตอนในการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล 

(๑) โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
(๑.๑) หน้าเว็บไซต์สําหรับการแสดงข้อมูล 

• ไม่กําหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน 
• การแสดงผลขอ้มูล: แสดงข้อมูลแบบจํากัด คือ การแสดงผลสรุปการ

ดําเนินงาน ความก้าวหน้า และแสดงเอกสารอ้างอิงบางรายการ รวมถึง
แสดงข้อมูลแบบปัจจุบันเท่านั้น 

(๑.๒) หน้าเว็บไซต์สําหรับการจัดการข้อมูล 
(๑.๓) กําหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 

• ผู้ดูแล สามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบ 
• ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบ ยกเว้นการเข้าถึงการจัดการ

ข้อมูลผูใ้ช้งาน 
• ผู้เยี่ยมชม สามารถดูข้อมูลได้เท่านั้น ไม่มสีิทธ์ิ แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล 

และ ไมม่ีสิทธ์ิเข้าถึงการจัดการข้อมูลผูใ้ช้งาน 
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๕-๑๖ 
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ยรูปประกอบขของข้อมูล ช่ืออเรื่อง รายละเอียดของข้อมูมูล และ



๕-๑๘ 

๔.๔ ข้อมลูเป้าหมาย และข้อมูลมาตรการ โดย 
- ข้อมลูเป้าหมาย ประกอบด้วย Speed Meter แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย ช่ือเรื่อง 

รายละเอียดของข้อมูล และปุ่มลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลเป้าหมาย 
- ข้อมลูมาตรการ จะแสดงตามลําดับ โดยแสดงข้อมูลมาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/

โครงการ และปุ่มลิงค์เพื่อดูข้อมูลหน่วยงานที่ดําเนินโครงการ 
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รับผิดชอบ แส
ทหน่วยงานได้
อมูล รูป ช่ือห
ดูรายละเอียดเ

ยดของหน่วยง
า แล้วกดคน้ห

สดงข้อมูลของ
ด้ หรือค้นหาจ
หน่วยงาน จํา
เพ่ิมเติมได้ที่ ป

าน สามารถก
หา 

 

๕-๒๒ 

งหน่วยงานที่ด
จากช่ือของห
านวนโครงก
ปุ่มลิงค์ รายล

กรองค้นหาโคร

ดําเนินการทั้ง
หน่วยงานได้ 
ารที่ดําเนินก
ะเอียด 

รงการที่ดําเนิ

งหมด สามาร
และ จะแสด
การทั้งหมด แ

นการแยกตาม

ถค้นหาหน่วย
งข้อมูลของห
และ งบประม

มแต่ละปีได้ ห

ยงานแยก
หน่วยงาน  
มาณรวม  

หรือ 



๖. 

๗. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหาจากโคร
คือโครงการทุ
ต้องการค้นห
คลิก ปุ่มดูราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้ารายละเอี
 

รงการ สามาร
ทกุปี หรือเลือก
าเช่น ชุ่มน้ํา แ
ยละเอียด 

อียดสามารถลิ

รถค้นหาได้โด
กเลือกปีที่ต้อง
แลว้กดค้นหา 

ลงิคไ์ปดูโครงก

๕-๒๓ 

ยเลือกปี หรอื
งการค้นหา ส่
เมื่อค้นหาเสร็

การอื่นๆ ของห

อกรอกชื่อโครง
สวนคาํค้นสาม
ร็จสิน้แล้วสาม

หน่วยงานได้

งการท่ีต้องกร
ารถใช้คําเต็ม
มารถดูรายละ

รองข้อมูล โดย
 หรือแค่คําบา

ะเอียดโครงกา

ยทั้งหมด 
างส่วนที่
รได้โดย



ระบบกา
๑. 

 
๒.  

ก่อน ถึงจ
เพิ่มและ

 
 

ารคน้หาและจั
เข้าสู่ระบบ โด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จะสามารถเพิ
แก้ไขข้อมูลยุท
๒.๑ หน้าแสด

- ปุ่มเพิ่ม
- รายกา
- ปุ่มแก้ไ

จดัการข้อมูล 
ดยใช้ อีเมล์แล

คือ ข้อมูลยุท
พ่ิมข้อมูลยุทธศ
ทธศาสตร์ 
ดงรายการยุท
มข้อมลู ใช้สํา
ารข้อมลูยุทธศ
้ไขข้อมลู ใช้สํ

(backend)
ละรหัสผ่านทีไ่

ทธศาสตร์ ที่ใช้
ศาสตร์เข้าไปใ

ธศาสตร์ มีส่ว
หรับเพิม่ข้อมู
ศาสตร์ แสดงร
ําหรับแก้ไขขอ้

๕-๒๔ 

ได้ถกูสร้างไว้

ช้งานในแผนทั้
ในข้อมูลหลัก

วนประกอบคอื
ลยุทธศาสตรใ์
รายการยุทธศ
อมูลยุทธศาสต

ทั้งหมด โดยต้
กได้ แบ่งเป็น 

อ 
ใหม ่

ศาสตร์ที่ได้มีกา
ตร์ที่เคยเพิ่มไ

องมาสร้างข้อ
หน้าแสดงรา

ารเพิ่มไว้ทั้งห
ว้ 

อมูลยุทธศาสต
ยการยุทธศาส

มด 

ตร์ที่เมนูนี้
สตร์ หน้า

 



ประกอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒  หน้าเพิ่ม
บ กรอกชื่อยุท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มและแก้ไขข้อ
ธศาสตร์ กรอ

อมลูยุทธศาสต
อกรายละเอียด

 

๕-๒๕ 

ตร์ จะมีลักษณ
ด และกดปุ่มบั

ณะเหมือนกัน 
บันทึกที่ด้านล่

โดยจะต้องเริ
าง 

ริ่มจากการเพิม่มรูป



๓.. 
แผนปฏิบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติก
บัติการ ที่เมนนู

๓.๑ หน้าแส
- ปุ่มเพิ
- รายก
- ปุ่มแ

การ คือ ข้อมลู
นี้ก่อน ถึงจะส
สดงรายการแ
พ่ิมข้อมลู ใชส้ํ
การข้อมลูแผน
แก้ไขข้อมลู ใช้

ลแผนปฏิบัติก
สามารถเพิ่มข้
แผนปฏิบัติการ
สาํหรับเพิม่ข้อ
นปฏิบัติการ แ
ช้สําหรับแก้ไขข

 

๕-๒๖ 

การ ที่ใช้งานใน
้อมูลยุแผนปฏิ
ร มีส่วนประก
อมูลแผนปฏิบัติ
แสดงรายการแ
ข้อมูลแผนปฏิ

นข้อมูลหลักทั้
ฏิบัติการ เข้าไ
อบคือ 
ติการ ใหม ่
แผนปฏิบัติกา
ฏิบัติการที่เคย

ทัง้หมด โดยต้อ
ไปในข้อมูลหลั

ารที่มีการเพิ่มไ
ยเพิ่มไว้ 

องมาสร้างข้อ
ลกัได้ 

ไว้ทั้งหมด 

มูล



ประกอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ หน้าเพิ
บ กรอกชื่อแผน

พ่ิมและแก้ไขข้
นปฏิบัติการ ก

ข้อมูลแผนปฏิบ
กรอกรายละเ

 

๕-๒๗ 

บัติการ จะมีลั
อียด และกดป

ลักษณะเหมือ
ปุ่มบันทึกที่ด้า

นกัน โดยจะต
านล่าง 

ต้องเริ่มจากการเพิ่มรูป



๔.. 
หน่วยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน คื
นที่ดําเนินการ
๔.๑ หน้าแส

- ปุ่มเพิ
- รายก
- ปุ่มแ

คือ ข้อมูลหน่ว
ร เข้าไปในขอ้
สดงรายการห
พ่ิมข้อมูล ใช้สํ
การข้อมูลหน่ว
แก้ไขข้อมูล ใช้

วยงานทั้งหมด
อมูลหลักได้ 
หน่วยงาน มีส่ว
สาํหรับเพิ่มข้อ
วยงาน แสดงร
ช้สําหรับแก้ไข

 

๕-๒๘ 

ด ต้องมาเพิ่มข

วนประกอบคือ
อมูลหน่วยงาน
รายการหน่วย
ข้อมูลหน่วยง

ข้อมูลหน่วยง

อ 
นใหม่ 
ยงานที่มีการเพ
านที่เคยเพิ่มไ

านที่นี่ก่อน ถึ

พ่ิมไว้ทั้งหมด 
ไว้ 

ึงจะสามารถเเพ่ิมข้อมูล



ประกอบ
โทรศัพท์

 
 

๔.๒ หน้าเพ
บ กรอกชื่อย่อ
์ อีเมล์ ของผู้ต
* ประเภทข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่ิมและแก้ไข
หน่วยงาน ช่ือ
ตอบแบบสอบ
ของหน่วยงาน

ขข้อมูลหน่วย
อหน่วยงาน ป
บถาม และกด
จะใช้ในหน้า 

 

๕-๒๙ 

งาน จะมีลัก
ประเภทของห
ปุ่มบันทึกที่ด้
frontend หน

ษณะเหมือน
หน่วยงาน ที่อ
้านล่าง  
น้าหน่วยงานที

กัน โดยจะต้
ยู่ และ ช่ือนา

ที่รับผิดชอบ 

องเริ่มจากกา
ามสกุล ตําแห

ารเพิ่มรูป
หน่ง เบอร์



๕.  
เพิ่มข้อมู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายไอ
ลเป้าหมายไอ
๕.๑ หน้าแสด

- ปุ่มเพิ่ม
- รายกา
- ปุ่มแก้ไ

จิ ข้อมูลเป้าห
อจิ เข้าไปในขอ้
ดงรายการเป้า
มข้อมูล ใช้สํา
ารข้อมูลเป้าห
้ไขข้อมูล ใช้สํ

หมายไอจิ ทั้ง
อมูลหลักได้ 
าหมายไอจิ มีส
หรับเพิ่มข้อมู
มายไอจิ แสด
ําหรับแก้ไขขอ้

 

๕-๓๐ 

งหมด ต้องมา

ส่วนประกอบ
ลเป้าหมายไอ

ดงรายการเป้า
อมูลเป้าหมาย

าเพิ่มข้อมูลเป้

คือ 
อจิใหม่ 
หมายไอจิ ทีม่ี
ยไอจิที่เคยเพิ่ม

้าหมายไอจิ ที

มีการเพิ่มไว้ทัง้
มไว้ 

ที่นี่ก่อน ถึงจะ

งหมด 

ะสามารถ



ประกอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ หน้าเพิ่ม
บ ช่ือเป้าหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มและแก้ไขข้อ
ย ปี ช่ือเป้าหม

อมูลเป้าหมา
มายไอจิ เป้าห

 

๕-๓๑ 

ยไอจิ จะมีลัก
หมายไอจิตามปี

กษณะเหมือน
ปี และกดปุ่มบ

นกัน โดยจะต้
บันทึกที่ด้านล

ต้องเริ่มจากกา
ล่าง 

ารเพิ่มรูป



๖.  
นําออกไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลัก คื
ปแสดงที่ fron
๖.๑ หน้าจัดก

๖.๑.๑ ห
- 
- 

- 

- 

คือข้อมูลที่มีก
ntend โดยขอ้
การ แผนปฏิบั
หน้าแสดงราย
ปุ่มเพิ่มข้อมูล
รายการข้อม
แผนปฏิบัติก
ปุ่มแก้ไขข้อมู
ที่เคยเพิ่มไว้ 
ปุ่มยุทธศาสต

ารเชื่อมต่อกับ
อมูลหลักประ
บัติการจัดการ
ยการแผนปฏิบ
ล ใช้สําหรับเพิ่
มูลแผนปฏิบั

การจัดการควา
มูล ใช้สําหรับแ

ตร์ ใช้สําหรับด

 

๕-๓๒ 

บ frontend 
กอบไปด้วย
ความหลากห
บัติการจัดการ
มข้อมูลแผนป

บัติการจัดการ
ามหลากหลาย
แก้ไขข้อมูลแผ

ดูข้อมูลรายกา

ข้อมูลที่มีการ

ลายทางชีวภา
รความหลากห
ปฏิบัติการจัดก
รความหลาก
ยทางชีวภาพ 
ผนปฏิบัติการ

ารยุทธศาสตร์

รเพิ่มหรือแก้ไ

าพ ประกอบไ
หลายทางชีวภ
การความหลาก
กหลายทางชี
ที่มีการเพิ่มไว้
จัดการความห

ร์ที่อยู่ภายใต้ข้

ข ภายใต้หัวข้

ไปด้วย 
าพ มีส่วนประ
กหลายทางชีวภ
ชวภาพ แสดง
ว้ทั้งหมด 
หลากหลายทา

ข้อมูลนี้ 

ข้อนี้จะถูก

ะกอบคือ 
ภาพ ใหม่ 
งรายการ

างชีวภาพ 



เหมือนกั
คําอธิบา
การลบข้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑.๒ หน้าเ
กัน โดยจะต้อง
ย เพิ่มยุทธศา
้อมูลทั้งหมดที
 

เพ่ิมและแก้ไข
งเริ่มจากการ
าสตร์ที่อยู่ใต้แ
ที่อยู่ภายใต้แผ

ขข้อมูลแผนป
เพิ่มรูปประก
แผนนี้และกด
ผนปฏิบัติการน

 

๕-๓๓ 

ปฏิบัติการจัด
อบ ช่ือแผนป
ปุ่มบันทึกที่ด้
นั้นๆ ด้วย 

การความหล
ปฏิบัติการจัดก
้านล่าง *การ

ลากหลายทาง
การความหลา
ลบ โดยเลือก

งชีวภาพ จะมี
ากหลายทางชี
กจากขวาไปซ้า

มีลักษณะ
ชีวภาพ ปี 
ายจะเป็น



 
 
 
 
 
 

๖.๒ หน้าจัดก
๖.๒.๑ ห

 
๖.๓ หน้าจัดก

๖.๓.๑ ห

การ ยุทธศาสต
หน้าแสดงราย
- รายการข้อ
- ปุ่มแผน ใช้
 
 
 
 
 

การแผนปฏิบัต
หน้าแสดงราย
- ปุ่มเลือกแผ
- รายการข้อ
- ปุ่มเป้าหม
จัดการเป้า

- ปุ่มมาตรก
จัดการมาต

ตร ์ประกอบไ
ยการยุทธศาส
อมลูยุทธศาสต
ช้สาํหรับดูข้อมู

ัติการ ประกอ
ยการแผนปฏิบ
ผนปฏิบัติการ
อมูลแผนปฏิบัติ
าย ใช้สําหรับ
หมาย 
าร ใช้สําหรับ
ตรการ 

๕-๓๔ 

ไปด้วย 
ตร์ มีส่วนประ

ตร์แสดงรายกา
มูลรายการแผ

อบไปด้วย 
บัติการ มีส่วน
ใช้สําหรับเพิ่ม
ติการแสดงรา
บดูข้อมูลรายก

บดูข้อมูลรายก

ะกอบคือ 
ารยุทธศาสตร์
นปฏิบัติการที

นประกอบคือ
ม/ลบ ข้อมูลแ
ายการแผนปฏิ
การเป้าหมาย

การมาตรการ

ร์ที่มีการเพิ่มไว
ที่อยู่ภายใต้ขอ้

แผนปฏิบัติกา
ฏิบัติการที่มีกา
ยที่อยู่ภายใต้ข

รที่อยู่ภายใต้ข้

ว้ทั้งหมด 
อมูลนี ้

ร 
ารเลือกไว้ทั้งห
ข้อมูลนี้ โดยจ

ข้อมูลนี้ โดยจ

หมด 
จะไปหน้า 

จะไปหน้า 

 



โดยการเ
*การลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖.๓.๒ ห
ลือกจากซ้ายไ
โดยเลือกจาก

๖.๔ หน้าจัดก
๖.๔.๑ ห

- 
- 
- 
- 

 

หน้าเลือกแผน
ไปขวา และถ้
กขวาไปซ้ายจ

การเป้าหมาย 
หน้าแสดงราย
ปุ่มเพิ่มข้อมลู
รายการข้อมู
ปุ่มแก้ไขข้อมู
ปุ่มข้อมลูตัวชี

นปฏิบัติการ
้าหากต้องการ
ะเป็นการลบข้

ประกอบไปด้
ยการเป้าหมาย
ล ใช้สําหรับเพิ
ลเป้าหมาย แ
มลู ใช้สําหรับแ
ช้ีวัด ใช้สําหรบั

 

เลือ

๕-๓๕ 

ใช้สําหรับเพิ่ม
รลบ ให้เลือกจ
ข้อมูลทั้งหมดท

ด้วย 
ย มีส่วนประก
พ่ิมข้อมูลเป้าห
แสดงรายการเ
แก้ไขข้อมูลเป้
บดูข้อมูลรายก

กยุทธศาส

ม/ลบ ข้อมูล
จากขวาไปซ้า
ที่อยู่ภายใต้แผ

กอบคือ 
หมายใหม ่
เป้าหมายที่มีก
ป้าหมายที่เคย
การตัวช้ีวัดทีอ่

ตร์ 

แผนปฏิบัติกา
ย 
ผนปฏิบัติการ

การเพิ่มไว้ทั้งห
เพิ่มไว้ 
อยู่ภายใต้ข้อมู

าร โดยสามา

รนั้นๆ ด้วย 

หมด 

มูลเป้าหมายนี้

รถเพิ่มได้

นี้ 



เป้าหมาย
และกดปุ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๔.๒ 
ยไอจิ เลือกกา
ปุมบันทึกที่ด้าน

๖.๔.๓ ห
- 

- 

หน้าเพิ่มข้อ
ารดําเนินงาน
นล่าง 
หน้าแก้ไขข้อมู
การแก้ไขจะ
การดําเนินง
ดําเนินงาน แ
การอัพโหลด

มูลเป้าหมาย
นตามเป้าหมาย

มูลเป้าหมายแ
ต้องเริ่มจากก
งานตามเป้า
และกดปุ่มบัน
ดไฟล์ ให้กดที่ป

 

๕-๓๖ 

ย จะต้องเริ่ม
ย รายละเอียด

และอัพโหลดไฟ
การแก้ไขรูปป
หมาย รายล
ทึกที่ด้านล่าง
ปุ่มเพิ่มข้อมูล 

มจากการเพิ่ม
ด การดําเนิน

ฟล์  
ประกอบ ช่ือเ
ละเอียด การ
 
(ปุ่มไปหน้าอั

มรูปประกอบ
นงานที่สําคัญ 

ป้าหมาย เลือ
รดําเนินงาน

อัพโหลดไฟล์) 

บ ช่ือเป้าหม
สรุปผลการดํ

อกเป้าหมายไ
ที่สําคัญ สรุ

าย เลือก
ําเนินงาน 

ไอจิ เลือก
ปผลการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๕ หน้าจัดก
๖.๕.๑ ห

- 
- 
- 

หน้าอัพโหลด
บันทึก 

การตัวช้ีวัด ปร
หน้าแสดงราย
ปุ่มเพิ่มข้อมูล
รายการข้อมู
ปุ่มแก้ไขข้อมู

ด กรอกชื่อไฟ

ระกอบไปด้วย
ยการตัวช้ีวัด มี
ล ใช้สําหรับเพิ
ลตัวช้ีวัด แสด
มูล ใช้สําหรับแ

๕-๓๗ 

ล์ เลือกไฟล ์เ

ย 
มีส่วนประกอบ
พ่ิมข้อมูลตัวช้ีว
ดงรายการตัวชี
แก้ไขข้อมูลตัว

เลอืกว่าจะให้

บคือ 
วัดใหม่ 
ช้ีวัดที่มีการเพิ
วช้ีวัดที่เคยเพิ่

แสดงหน้า fro

พ่ิมไว้ทั้งหมด 
มไว้ 

ontend หรือไไม่ กด



ดําเนินงา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๕.๒ ห
านที่สําคัญ สร

๖.๕.๓ ห
- 

- 

หน้าเพิ่มข้อมูล
รุปผลการดําเนิ
หน้าแก้ไขข้อมู
การแก้ไขจะต
สําคัญ สรุปผ
การอัพโหลด

ลตัวช้ีวัด จะต้
นินงาน และก
มูลเป้าหมายแ
ต้องเริ่มจากก
ผลการดําเนินง
ดไฟล์ ให้กดทีป่

 

๕-๓๘ 

ต้องเริ่มจากกา
กดปุ่มบันทึกที
และอัพโหลดไฟ
ารแก้ไขรูปปร
งาน และกดปุ่
ปุ่มเพิ่มข้อมูล

ารเพิ่มรูปประก
ที่ด้านล่าง 
ฟล์  
ระกอบ ช่ือตัว
ปุมบันทึกที่ด้า

กอบ ช่ือตัวช้ีวั

วช้ีวัด รายละเ
นล่าง 

วัด รายละเอีย

เอียด การดําเน

ยด การ

นินงานที่

 



บันทึก 

 

 

 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๖ หน้าจัดก
๖.๖.๑ ห

 

หน้าอัพโหลด

การมาตรการ 
หน้าแสดงราย
- ปุ่มเพิ่มข้อม
- รายการข้อ
- ปุ่มแก้ไขข้อ
- ปุ่มแนวทาง

ด กรอกชื่อไฟ

ประกอบไปด้
ยการมาตรการ
มลู ใช้สําหรับ
อมลูมาตรการ 
อมลู ใช้สําหรบั
งปฏิบัติ ใช้สํา

 

๕-๓๙ 

ล์ เลือกไฟล ์เ

ด้วย 
ร มีส่วนประก
เพิม่ข้อมูลมา
แสดงรายการ
บแก้ไขข้อมูลม
าหรับดูข้อมูลแ

เลอืกว่าจะให้

กอบคือ 
ตรการใหม ่
รมาตรการที่มี
มาตรการที่เค
แนวทางปฏิบัติ

แสดงหน้า fro

มีการเพิ่มไว้ทั้ง
ยเพิ่มไว้ 
ติที่อยู่ภายใต้ข

ontend หรือไ

งหมด 

ข้อมูลมาตรกา

ไม่ กด

ารนี ้



มาตรการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๖.๒ ห
รและรายละเอี

 
 
 
 
 

หน้าเพิ่มและแ
อียด และกดป

แก้ไขข้อมูลมา
ปุ่มบันทึกที่ด้า

 

รายละ

๕-๔๐ 

าตรการจะมีลั
านล่าง 

ะเอียดมาต

ักษณะเหมือน

ตรการ 

นกัน โดยจะต้อองเริ่มจากการเพิ่มช่ือ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มช่ือแน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๗ หน้าจัดก
๖.๗.๑ ห

๖.๗.๒ ห
นวทางปฏิบัติ

การแนวทางป
หน้าแสดงราย
- ปุ่มเพิ่มข้อม
- รายการข้อ
- ปุ่มแก้ไขข้อ
- ปุ่มโครงกา

หน้าเพิ่มและ
ติ และรายละเ

ปฏิบัติ ประกอ
ยการแนวทางป
มลู ใช้สําหรับ
อมลูแนวทางป
อมลู ใช้สําหรบั
ร ใช้สําหรับดู

แก้ไขข้อมูลแน
อียด และกดป

๕-๔๑ 

อบไปด้วย 
ปฏิบัติ มีส่วน
เพิม่ข้อมูลแน

ปฏิบัติ แสดงรา
บแก้ไขข้อมูลแ
ดูข้อมูลโครงกา

นวทางปฏิบัติ
ปุ่มบันทึกที่ด้า

ประกอบคือ
นวทางปฏิบัติ ใ
ายการแนวทา
แนวทางปฏิบั
ารทีอ่ยู่ภายใต้

ติ จะมีลักษณะ
านล่าง 

ใหม่ 
างปฏิบัติ ที่มีก
ัติ ที่เคยเพิ่มไว

ต้ข้อมูลแนวทา

ะเหมือนกัน โ

การเพิ่มไว้ทั้งห
ว้ 
างปฏิบัตินี้ 

โดยจะต้องเริ่ม

หมด 

มจากการ



 
 
 
 
 
           
           
โครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๘ หน้าจัดก
๖.๘.๑ ห

6.8.2 หน้าเพิ
ร และรายละเ

การโครงการ 
หน้าแสดงราย
- ปุ่มเพิ่มข้อม
- รายการข้อ
- ปุ่มแก้ไขข้อ
- ปุ่มหน่วยงา

พ่ิมและแก้ไขข้
อียด และกดป

ประกอบไปด้
ยการโครงการ
มูล ใช้สําหรับ
อมูลโครงการ 
อมูล ใช้สําหรับ
าน ใช้สําหรับ

ข้อมูลโครงการ
ปุ่มบันทึกที่ด้า

 

๕-๔๒ 

้วย 
ร มีส่วนประกอ
เพิ่มข้อมูลโคร
แสดงรายการ
ับแก้ไขข้อมูลโ
ดูข้อมูลหน่วย

ร จะมีลักษณะ
านล่าง 

อบคือ 
รงการใหม่ 
รโครงการ ที่มี
โครงการ ที่เค
ยงานทั้งหมด

ะเหมือนกัน โ

การเพิ่มไว้ทัง้
คยเพิ่มไว้ 

โดยจะต้องเริ่ม

งหมด 

มจากการเพิ่มชช่ือ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๙ หน้าจัดก
๖.๙.๑ ห

- 
- 

การหน่วยงาน
หน้าแสดงราย
รายการข้อมู
ปุ่มโครงการย

น ประกอบไปด
ยการหน่วยงาน
ลโครงการ แส
ย่อย สําหรับดู

 

๕-๔๓ 

ด้วย 
น มีส่วนประก
สดงรายการโค
ดูข้อมูลโครงก

กอบคือ 
ครงการ ที่มีก
ารย่อยทั้งหมด

ารเพิ่มไว้ทั้งห
ด 

หมด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงก
ประสาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑๐ หน้าจัด
๖.๑๐.

๖.๑๐.
การย่อย ปีงบ
งานโครงการย

ดการโครงการ
.๑ หน้าแสดง

- ปุ่มเพิ่มข้อ
- รายการข้
- ปุ่มแก้ไขข

.๒ หน้าเพิ่มแ
บประมาณ งบ
ย่อย และกดป

รย่อย ประกอ
รายการโครงก
อมูล ใช้สําหรั
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูล ใช้สําห

ละแก้ไขข้อมูล
บประมาณ คํา
ปุ่มบันทึกที่ด้า

 

๕-๔๔ 

อบไปด้วย 
การย่อย มีส่ว
รับเพิ่มข้อมูลโค
รย่อย แสดงรา
หรับแก้ไขข้อมู

ลโครงการ จะ
าอธิบาย และ
านล่าง 

นประกอบคือ
ครงการย่อยใ
ายการโครงกา
ลโครงการยอ่

ะมีลักษณะเห
ะ ช่ือ สกุล ตํา

อ 
หม่ 
ารย่อย ที่มีกา
อย ที่เคยเพิ่มไ

มือนกัน โดยจ
าแหน่ง เบอร์

ารเพิ่มไว้ทั้งหม
ว้ 

จะต้องเริ่มจา
ร์โทรศัพท์ อีเม

มด 

กการเพิ่ม
มล์ ของผู้



๗.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกใช้เป็น
เลือกว่าจ
 

 

ผู้ใช้งาน (สําห
๗.๑ หน้าแส

- ปุ่มเพิ
- รายก
- ปุ่มแ

๗.๒ หน้าเพิ
นช่ือผู้ใช้งานส
จะให้ใช้งานได้

 

หรับผู้ดูแลระบ
สดงรายการผู้ใ
พ่ิมข้อมูล ใช้สํ
การข้อมูลผู้ใช้
แก้ไขข้อมูล ใช้

พ่ิมและแก้ไขข
สําหรับเข้าระ
ด้ทันที หรือยัง

บบ) 
้ใช้งาน มีส่วน
สาํหรับเพิ่มข้อ
ช้งานแสดงราย
ช้สําหรับแก้ไข

ข้อมูลผู้ใช้งาน
ะบบ กรอกรหั
ไม่ได้ และกด

 

๕-๔๕ 

นประกอบคือ
อมูลผู้ใช้งานให
ยการผู้ใช้งานที
ข้อมูลผู้ใช้งาน

น จะมีลักษณ
หัสผ่านที่ใช้งา
ดปุ่มบันทึกที่ด้

หม่ 
ที่มีการเพิ่มไว้
นที่เคยเพิ่มไว้

ะเหมือนกัน โ
านสองครั้ง ก
้านล่าง 

้ทั้งหมด 

โดยจะต้องเริ่
รอกชื่อผู้ใช้งา

มจากการเพิ่ม
าน นามสกุล 

มอีเมล์จะ
ตําแหน่ง 



๕-๔๖ 

๘. แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอกข้อมูล ช่ือแหล่งข้อมูล URL ที่จะให้ลิงค์ไปและ คําอธิบาย หลังจากนั้นกดบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕-๔๗ 

๙. ระบบค้นหา 
๙.๑ ค้นหาข้อมูลจากช่ือหน่วยงาน โดยกรอกข้อมูลตามที่ต้องการค้นหา แบ่งเป็น ช่ือหน่วยงาน 
ช่ือย่อหน่วยงาน และ ปี หลังจากนั้นกดค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕-๔๘ 

ข้อมูลจะถูกกรองและแสดงออกมาในตารางสามารถกดที่ดู เพื่อดูรายละเอียดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕-๔๙ 

ข้อมูลเมื่อกดดู จะแสดงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๒ ค้นหาตามยุทธศาสตร์ จะค้นหายุทธศาสตร์และแผนตามข้อมูลที่เลือก สามารถกดดูเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕-๕๐ 

๙.๓ ค้นหาตามหมวดโครงการ โดยการกรอกชื่อโครงการที่ต้องการค้นหาเข้าไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กด ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูล 

การอบรมครั้งนี้ ได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยให้
ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบสอบถามเพื่อสํารวจข้อมูลและความคิดเห็นหลังจากการอบรมโดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลหน่วยงานที่สังกัด ๒) ความคิดเห็นต่อเนื้อหาและรูปแบบการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ๓) ข้อเสนอในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระยะต่อไป ทั้งนี้สามารถรวบรวมแบบสอบถามหลัง
การอบรมในส่วนของผู้ใช้งานได้ทั้งสิ้น ๒๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และจากผู้ดูแลระบบ ๑๐ คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๕ คน หรือคิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๖ สามารถสรุปผล 
การประเมินความพึงพอใจได้ ดังนี้  



๕-๕๑ 

๒.๑) กลุ่มผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๕ เป็นผู้แทนจาก
สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม รองลงมาเป็นผู้แทนจากกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองบริหาร
จัดการที่ดิน กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พ้ืนที่เฉพาะ คิดเป็นร้อยละ ๒๐, ๑๕, ๑๐ และ ๑๐ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสํารวจใน ๕ ประเด็น ได้แก่ การแนะนําระบบฐานข้อมูล ลักษณะและ
รูปแบบการใช้งาน การกรอกข้อมูล การแสดงผล และการดูแลระบบ 

 

 

 
ภาพที่ ๕-๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงาน 

ระบบฐานข้อมูล 
จากภาพที่ ๕-๓ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๕ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลในระดับมากและระดับปานกลาง ด้านความเหมาะสมของการกรอกข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
๖๐ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๒๐ มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความเหมาะสม
ของการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕ ของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ ๓๐ มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการดูแลระบบฐานข้อมูล 
ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๔๕ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 

๒.๒) กลุ่มผู้ดูแลระบบ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๕๐ เป็นผู้แทนจากสํานักติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม และกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เท่ากัน  
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การแนะนํา 
ระบบฐานข้อมูล 

การใช้งาน การกรอก
ข้อมูล 

การแสดงผล การดูแลระบบ 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 



๕-๕๒ 

ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสํารวจใน ๕ ประเด็น ได้แก่ การแนะนําระบบฐานข้อมูล การใช้จ่าย 
การกรอกข้อมูล แสดงแสดงผล และการดูแลระบบ  

 

 

 

แผนภาพที่ ๕-๔ ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

 จากภาพที่ ๕-๔ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแนะนําระบบฐานข้อมูลใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐ รองลงมาคือ พึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐ ด้านความเหมาะสม
ของการใช้งานระบบฐานข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๖.๗๐ มีความพอพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านความเหมาะสมของการกรอก
ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๓.๓๐ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๑๖.๗๐ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๓.๓๐ ของผู้เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๑๖.๗๐ มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านความเหมาะสม
ของการดูแลระบบฐานข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและระดับมากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
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การแสดงผล การดูแลระบบ 



๖ - ๑ 

    
     สรุปผลและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ประเด็นสาํคญั: 

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดยการสํารวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘ และมีการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของ
จํานวนทั้งหมด ซึ่งมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มากที่สุด โดยสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ใน
เวลาที่ กําหนด จํานวน ๔ เป้าหมาย ส่วนการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ เหลืออีก ๑๔ เป้าหมาย พบว่า  
มีความก้าวหน้าแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย   

    แผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมหลายประเด็น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก และการกําหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดแบบกว้างๆ ทําให้ยากในการประเมินผล  อีกทั้งยังขาดข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินได้
โดยตรง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดตามประเมินผลรวมถึงการขับเคลื่อนแผน ด้ังนั้น แนวทางในการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป  จึงควรให้ความสําคัญต่อการกําหนดหน่วยงานและผู้ประสานงาน
ให้ชัดเจน จัดทําคําอธิบายและวิธีการประเมินแต่ละตัวช้ีวัด ทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นระยะๆ  

 สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะต่อไป มี ๙ ประการ ดังนี้ (๑) การสร้างความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแก่ภาคส่วนต่างๆ (๒) การบูรณาการแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับแผน
งบประมาณและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) การทบทวนและเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัด 
ที่มีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย (๔) การเพิ่มบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานในภูมิภาค (๕) การเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญ (๖) การประชาสัมพันธ์กลไกทางการเงินสนับสนุนการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (๗) การจัดทําฐานข้อมูลที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย (๘) การสังเคราะห์ผล ข้อมูล และองค์ความรู้ 
ที่เกิดขึ้น (๙)  การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   

ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการพื้นที่คาบเกี่ยว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

๖. 



๖ - ๒ 

๖.๑ สรุปและวิเคราะหการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยการศึกษาทบทวนเอกสาร การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ จํานวน ๘๔ หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๓๑ 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ๒๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๖ 
สถาบันการศึกษา ๑๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ ภาคธุรกิจเอกชน ๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕   

การติดตามประเมินผลครั้งนี้ ยังได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดํานินงานในพื้นที่เป้าหมาย 
ที่มีความสําคัญครอบคลุมระบบนิเวศต่างๆ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ
ของประเทศ เป็นถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธ์ุที่สําคัญ มีการดําเนินกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ในลักษณะต่างๆ ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย (๒) ป่าชุมชนบ้านสามขา จังหวัด
ลําปาง (๓) พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (๔) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  
(๕) อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และ (๖) หมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา   

นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการฯ จํานวน 
๑๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๗ หน่วยงาน  การประชุมหารือกับผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน ๘ ครั้ง  รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อตรวจทานความถูกต้องเหมาะสม
ของผลการติดตาม จํานวน ๒ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการกํากับวิชาการด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ จํานวน ๓ ครั้ง ซึ่งได้สรุปผลการติดตามประเมินผล และข้อสังเกตของคณะที่ปรึกษาไว้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนในอนาคต 

ผลการติดตามประเมินผล  

๑) ด้านการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  พบว่า มีการดําเนินงานทั้งสิ้น ๑๙๑ แผนงาน/โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๘๘ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔,๖๒๔.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ ของงบประมาณทั้งหมดที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  
โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มากที่สุด  ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๔ ของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๖๓ ของงบประมาณที่มีการดําเนินการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๒ ของจํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณมากเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ ของงบประมาณที่มี 
การดําเนินการ  



๖ - ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ติดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ ของจํานวนโครงการที่
ดําเนินการ และมีค่าใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของงบประมาณที่มีการดําเนินการ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ เป็น
มาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ ของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ และมีการใช้จ่ายงบประมาณ  คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๓๔ ของงบประมาณที่มีการดําเนินการ  

๒) ด้านความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามเป้าหมาย  ของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ๑๘ เป้าหมาย  โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดต่างๆ แล้วนํามาประเมินผลระดับการบรรลุแต่ละเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ สรุปผล 
การประเมินได้ดังนี้ 

ระดับ ๕  การดําเนินงานเกินเป้าหมาย ไม่มีเป้าหมายใดอยู่ในระดับนี้ 
ระดับ ๔  การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีจํานวน ๔ เป้าหมาย ได้แก่ 

เป้าหมายที่ ๖, ๗, ๘ และ ๑๘ เกี่ยวกับชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีการ
จัดการที่ดีขึ้น ลดภัยคุกคามชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลําดับ 

ระดับ ๓  การดําเนินงานมีความก้าวหน้า แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน ๑๔ เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ ๑-๕ และ ๙-๑๗ 

ระดับ ๒  การดําเนินงานไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีเป้าหมายใดอยู่ในระดับนี้ 
ระดับ ๑  การดําเนินงานมีแนวโน้มตรงกันข้ามกับเป้าหมาย  ไม่มีเป้าหมายใดอยู่ในระดับนี้ 

๓) ด้านโอกาสและข้อจํากัดในการดําเนินงานตามแผน  ซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผู้แทนหน่วยงาน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ในพื้นที่เป้าหมาย สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนโดยทั่วไปมีความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพน้อย  แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมี
การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ กิจกรรมประชุม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น การดําเนินงานใน
พ้ืนที่ต่างๆ ในการดูแลรักษาแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ การศึกษารวบรวมและอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุ 
และการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยกลุ่มและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลให้กว้างขวางได้ นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งมีความสนใจและ
ดําเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ํา และทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีข้อจํากัดในการรับรู้แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
โดยเฉพาะหน่วยงานในภูมิภาคที่รับรู้แผนดังกล่าวน้อยมาก  นอกจากนี้ พบว่าบางหน่วยงานไม่มีส่วนงานย่อย
ที่ชัดเจนรับผิดชอบงานด้านนี้ อีกทั้งนโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง  



๖ - ๔ 

จํานวนและความเชี่ยวชาญของบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดโครงสร้างอัตรากําลังที่ชัดเจน งบประมาณไม่เพียงพอ 
รวมถึงขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้มีบทบาทตัดสินใจ นอกจากนี้ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นการใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่จํากัด  ขาดการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อผลักดันและบูรณาการการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งไม่มีการเชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูลของ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ    

ขอสังเกตจากการติดตามประเมินผล 

๑) ลักษณะของแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย แผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔  ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยระบุมาตรการต่างๆ ไว้ ส่วนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙  เป็นแผนที่ได้รวบรวมรายการโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการมาใส่ไว้
ภายใต้มาตรการต่างๆ ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่
กําหนดในแต่ละช่วงเวลา  ทั้งนี้ แผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ เป็นแผนที่มีการกําหนดเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดกว้างๆ ขาดคําอธิบายและข้อมูลฐาน (Baseline) ซึ่งจะทําให้การติดตามประเมินผลแต่ละครั้ง 
ไม่เป็นระบบเดียวกัน   

๒) การถ่ายทอดแผนด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมาตรการของแผนแม่บท
บูรณาการฯ ได้รับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง แต่ไม่มีการถ่ายทอดเป็นแผนงาน/โครงการไปสู่หน่วยงาน
ระดับภูมิภาคและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ทําให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคและในพื้นที่ ไม่ได้รับรู้หรือรู้จักแผน
ดังกล่าว แต่หน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ในพื้นที่ยังมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผน ในส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบไม่รู้จักแผนนี้ ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญต่อการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ จะต้องมีกลไกในการถ่ายทอดแผนในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาย
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในแผนแม่บท
บูรณาการฯ ดังนั้นจึงควรพิจารณาหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

๓) ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นปัญหาอุปสรรคโดยทั่วไปของหน่วยงานราชการ คือ จํานวนบุคลากรและ
งบประมาณไม่เพียงพอ แต่ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญของผู้บริหารหรือผู้ที่มี
บทบาทในการกําหนดนโยบายของหน่วยงาน  รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น นักอนุกรมวิธาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความเปราะบางทางระบบนิเวศ รวมทั้งผู้ที่มีศักยภาพ 
ในการประสานงานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเชิงพื้นที่  ขณะที่ปัญหาและข้อจํากัดในการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพ้ืนที่ลําดับแรกๆ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพไม่มีแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง 



๖ - ๕ 

๔) ระบบข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  หลายหน่วยงานได้พัฒนาระบบข้อมูลภายใต้
กรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงานตนเอง  แต่มิได้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการฯ ขณะที่ข้อมูล องค์ความรู้และประสบการณ์ 
การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ต่างๆ ยังติดอยู่กับตัวบุคคล ขาดการบันทึกอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะมี
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเข้าไปดําเนินการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการดําเนินงาน แต่เป็นการดําเนินงานใน
ลักษณะโครงการระยะสั้นที่ขาดความต่อเนื่อง 

๕) การดําเนินงานของชุมชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เป็นการดําเนินงานที่มี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทบูรณาการฯ โดยกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัคร 
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และปราชญ์ในพื้นที่ ยังดําเนินการอยู่ในวงจํากัด โดยเฉพาะด้านการรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ ซึ่งขาดการประสานและสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การค้นหากลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังอยู่ในวงจํากัด  หากสามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในภูมิภาคในการ
รวบรวมและค้นหาภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ได้ ก็จะทาํให้ขยายการดําเนินงานในเรื่องนี้ได้กว้างขวางขึ้น 

ข้อสังเกตข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าในการดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
จําเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคส่วน โดยใน
ภาคส่วนของประชาชนจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในขณะที่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จะให้ความสําคัญกับการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้ในลําดับต้นๆ ขององค์กร ซึ่งจะทําให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๖.๒ ขอเสนอแนะเชงินโยบายตอการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระยะตอไป 

 จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ในระยะต่อไป ดังนี้ 

๑) การสร้างความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแก่ภาคสว่นตา่งๆ  
เร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ผ่านการจัดประชุม
สร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้กับทุกภาคส่วนมากขึ้น 



๖ - ๖ 

๒) การบูรณาการแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับแผนงบประมาณและ
แผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนส่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
รวมถึงการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงานและการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญในการบูรณาการแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับแผนอื่นๆ ให้มากขึ้น อาทิแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้สาระสําคัญในการดําเนินงานด้าน
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้เข้าไปอยู่ในแผนการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ในทุกระดับ หรือการประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อ
บรรจุตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นตัวช้ีวัดการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) การทบทวนและเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับตัวชี้วัดที่มีความท้าทายในการบรรลุ
เป้าหมาย  ซึ่งยังมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานไม่มากนัก โดยเฉพาะตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการใช้
กฎระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งได้มีการพัฒนา
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง แต่การบังคับใช้ ยังไม่มีความชัดเจน  นอกจากนี้ ตัวช้ี วัดสัดส่วน 
นักอนุกรมวิธานที่ประจําอยู่ในหน่วยงาน พบว่า ไม่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนักอนุกรมวิธาน 
มีความสําคัญต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรเชื่อมโยงไปถึงการขอตําแหน่ง
จากสํานักงาน กพ. รวมถึงประสานกับสถาบันการศึกษา สําหรับตัวช้ีวัดการมีองค์กรกลางในการขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดรับทําหน้าที่เป็นองค์กรกลาง 
หรือควรจะพิจารณาหน่วยงานเฉพาะเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง 

๔) การเพิ่มบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานในภูมิภาค ในขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่  โดยเฉพาะสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.)  ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับพ้ืนที่ โดย
ประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัย การขับเคลื่อน 
ด้านนโยบาย หรือการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕) การเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่ งมีความสําคัญอย่างยิ่ งเพื่อให้มีความพร้อมในการดําเนินงานด้าน 



๖ - ๗ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) องค์กรชุนชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งมี
ความสําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความรู้และมีศักยภาพในการดําเนินงานด้าน
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  เพิ่มกลไกการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือ 
ในการจัดการเชิงพื้นที่ และสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเข้ามาดําเนินการศึกษาและรวบรวม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการจัดทําคู่มือสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดําเนินงาน
ได้ตามอํานาจและหน้าที่ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ดีในการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ  และเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนซึ่งมีศักยภาพด้าน
งบประมาณในการร่วมดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 

๖) การประชาสัมพันธ์กลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งเงินอุดหนุนในการปกป้องคุ้มครองและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าต้นน้ํา ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งควรประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้รับทราบถึง 
ขั้นตอนการเสนอ เอกสารประกอบการยื่นคําขอ และที่สําคัญคือ การจัดทําข้อเสนอโครงการและ
สาระสําคัญของข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรวดเร็ว และตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

๗) การจัดทําฐานข้อมูลที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลเป็นปัจจัยสําคัญในการนํามา
วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาหรือบริหารจัดการ แต่ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลยังกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขาดหน่วยงานกลางรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การกําหนดองค์กรกลางในการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 
จะทําให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องดําเนินการด้านการจัดทํามาตฐาน
เกี่ยวกับวิธีการและระดับของการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมมีาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๘) การสังเคราะห์ผล ข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น โดยต้ังคณะทํางานทางวิชาการเพื่อวิเคราะห์
ช่องว่างของข้อมูลและองค์ความรู้ที่จําเป็นในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็น
ต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้เชิงวิชาการหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ํา  
การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การลาดตระเวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานและมาตรการในระยะต่อไป 



๖ - ๘ 

๙) การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผลเป็นกลไกที่จะทําให้เกิดการ
ทบทวนหรือปรับปรุงแผนในระยะต่อไปได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การติดตามประเมินผลควรมีการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามควรเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
ประเมินผลในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่
ผลการติดตามให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล โดยจะต้องนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้
ความสําคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดความย่ังยืน   

นอกจากนี้ ควรเพิ่มมาตรการในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยว ทั้งพื้นที่บนบก พ้ืนที่ชายฝ่ัง และพื้นที่
ทางทะเล เพื่อลดภัยคุกคามจากการบุกรุกพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดการสนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
การทํางานระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๓ แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การติดตามประเมินผลเป็นการดําเนินงานเพื่อติดตามนโยบาย แผน และการดําเนินงานโครงการ 
ที่นําไปปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามทิศทางของนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  รวมถึงประเมินประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  ผลจากการติดตามประเมินผลสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงาน โครงการ และกระบวนการดําเนินงาน  เพื่อให้การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด  

แนวทางการติดตามประเมินผลระยะตอไป 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในระยะต่อไป ควรให้
ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามประเมินผลที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นจํานวน
มาก และมีข้อจํากัดหลาย เช่น ด้านความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการฯ ด้านข้อมูล ด้านความไม่ชัดเจนของ
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญในการใช้วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  ดังนี้ 



๖ - ๙ 

๑)  การระบุหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้ครอบคลุม  โดยพิจารณา
หน่วยงานอื่น  ๆเพิ่มเติม จากที่ระบุไว้ในแผนแม่บทบูรณาการฯ อาทิ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน 
รวมถึงสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของแผนแม่บทบูรณาการฯ และแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๒)  การจัดทําคําอธิบายตัวชี้วัดและวิธีการประเมินตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน มีแหล่งข้อมูลที่แน่นอน มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน 
สามารถประเมินผล เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน รวมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลที่นอกเหนือจากโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อนําไปสู่การประเมินผล
โดยใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน   

๓)   การทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และระบบการติดตามประเมินผลให้ตรงกัน รวมถึงการกําหนด
ความถี่หรือช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล  ขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจน  เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ในการนี้ ควรทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินแผนงานหรือโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่นําไปปฏิบัติ  รวมถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  โดยการรายงานผล 
ต้องแสดงถึงจํานวนโครงการที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
แต่ละโครงการ (โดยแสดงผลเป็นรายปีงบประมาณ) ผลการดําเนินงานตามโครงการและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนด ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานในภาพรวม และรายยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ควรชี้แจงให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบ และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมระบุว่าโครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ และมาตรการใด ในส่วนของการรวบรวมผล 
การดําเนินงานในพื้นที่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่หรือหน่วยงานภูมิภาค เป็นหน่วยงานสําคัญที่รวบรวมผลการ
ดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค  
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ตัวช้ีวัด 
และการรายงานผล เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ 



๖ - ๑๐ 

๔)  การออกแบบสอบถามหรือแบบติดตามประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย  ควรมีการออกแบบและ
จัดทําแบบสอบถามหรือแบบติดตามฯ ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถามหรือแบบติดตามฯ ในรูปแบบเอกสารที่จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีคําอธิบายแต่ละ
ขั้นตอนและมีการยกตัวอย่างประกอบการกรอกข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสามารถกรอกข้อมูล 
ผลการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การออกแบบสอบถามหรือแบบติดตามฯ ควร
คํานึงถึงช่องทางในการนําเข้าข้อมูลจากแบบฟอร์มสู่ระบบฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

๕)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง ในการศึกษา
ครั ้งนี ้ได ้ร ิเริ ่มจ ัดทําระบบฐานข้อมูลฯ โดยออกแบบให้รองร ับข้อมูลตามตัวชี ้ว ัดของ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะต่อไป และสามารถแสดงผลเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการประเมินผล
การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่างๆ อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ให้สามารถรองรับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติม เช่น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๖)  การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลแก่ผู้เก่ียวข้อง  เป็นการวิเคราะห์ผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว้  
ทบทวนโอกาสและอุปสรรคของการดําเนินงานที่ผ่านมา  วิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การรวบรวมข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล 
และการยกตัวอย่างประเด็นสําคัญๆ เพื่อการรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ  

วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลระยะตอไป 

๑)  การใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งยังเป็นเครื่องมือที่ ดี 
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานจํานวนมาก โดยให้ความสําคัญกับการออกแบบ
สอบถามที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและมีจํานวนหน้าไม่มาก ทั้งนี้ ควรจัดทําเป็นแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ สามารถกรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมายัง
ผู้รับผิดชอบของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง 

๒)  การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานหลัก วิ ธีการนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลการดําเนินงานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงลึก  รับทราบปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน และมีโอกาส
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 



๖ - ๑๑ 

๓)  การจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยเชิญผู้แทนทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน โดยแบ่งหน่วยงานตามรายยุทธศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมประชุมเพื่อตรวจทานข้อมูลและผลการประเมิน  
เพื่อให้ข้อมูลการติดตามประเมินผลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

๔)  การติดตามประเมินผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ โดยคัดเลือก
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสําคัญของประเทศ หรือพื้นที่ 
ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ติดตามกระบวนการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ภัยคุกคามและปัญหา
อุปสรรค และผลที่เกิดขึ้น วิธีการนี้จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้เพิ่มขึ้น 

๕)   การประชุมรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผล  เพื่อการสื่อสาร
ข้อมูลผลการติดตามประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้แทนทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน รวมถึงผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ได้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดําเนินงานและขับเคลื่อนแผนในระยะ
ต่อไป 

ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและสม่ําเสมอจะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งส่งผลให้การประเมินผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการได้ง่าย นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล
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