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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
ให้ความส�ำคัญในการน�ำประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริหารงานจัดการพื้นที่
โดยมอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ด�ำเนินโครงการต้นแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ในภู มิ นิ เวศของประเทศไทย
พร้อมจัดท�ำคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับ อปท. และหน่วยงานต่างๆ ได้
ด�ำเนินการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
คู่มือฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น อปท. และภาคี
เกี่ยวข้อง ในการศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น
แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นคู่มือให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
โดยแสดงภาพรวม แนวทาง เครือ่ งมือด�ำเนินงาน การประยุกต์ใช้ดชั นีชวี้ ดั ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้มีทางเลือกใน
การตัดสินใจในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนใน
ภูมินิเวศของประเทศไทย (Sustainable Management Models for
Local Government Organizations to Ensure Biodiversity Protection
and Utilization in Selected Eco-regions of Thailand - SLBT)
ด� ำ เนิ น งานใน 2 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ (1) พื้ น ที่ ด อนหอยหลอด อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรสงคราม และ (2) พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการฯ มีกจิ กรรมส�ำคัญร่วมกับอปท. ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ และแผนพัฒนาจังหวัด
การส�ำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพทีเ่ หมาะสมกับการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาคู่มือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น  
ผลจากการด�ำเนินงานได้มีการรวบรวมข้อมูล ชุดความรู้ และจัดท�ำคู่มือ
ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
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1. ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

…ความหมายของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ อาจไม่ง่ายนักต่อความเข้าใจ
แต่เราสามารถแปลงความหมายให้
เป็นกิจกรรมส�ำคัญของท้องถิ่น

เพื่อช่วยกันรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนได้…

1.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
การที่สิ่งมีชีวิตบนโลกมีความแตกต่างกันทางด้านสิ่งมีชีวิต หรือเรียกว่ามีความ
หลากหลายทางชีวภาพนัน้ เอง ทัง้ นี  ้ เพราะมีกระบวนการเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั นาการ
ด้านต่างๆ ท�ำให้สิ่งมีชีวิตสามารถด�ำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม
ที่แตกต่างกัน

ความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากค�ำว่า Biodiversity หรือ
Biological Diversity

ความหลากหลาย
(Diversity)
ทางชีวภาพ
(Biological)

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
Biodiversity

หมายถึง มีมากมาย

และแตกต่าง

หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับสิ่งมีชีวิต

จึงหมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตที่มีความ
แตกต่างและหลากหลายในแหล่ง
ที่อยู่อาศัย ทั้งบนพื้นโลก ในทะเล
และในระบบนิเวศต่างๆ ซึ่งความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงความ
หลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ สายพันธุ์
และระบบนิเวศ (องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), ม.ป.ป.)
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพไว้ว่า  “การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์

ในระบบนิ เวศอั น เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ซึ่ ง มี ม ากมายและแตกต่ า งกั น
ทัว่ โลก หรือ การทีม่ ชี นิดพันธุ์ (Species) สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ
(Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก” จากความหมายข้างต้น สามารถ

จ�ำแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้  
ความหลากหลาย

ของชนิดพันธุ์

หมายถึง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ หลากหลายชนิด
รอบตัวเรา 

ความหลากหลาย

อาจมองไม่เห็นชัดเจน แต่พจิ ารณาได้จากประชากรของชนิด
พันธุ์ใดๆ แต่ละตัว แต่ละต้น ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ มีความ
แตกต่างหลากหลายจากวิวัฒนาการ ให้สามารถปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม ความต้านทานต่อโรคใหม่ๆ ได้ และอยู่รอด
เมื่อมีความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ

ในพันธุกรรม

ความหลากหลาย

ในระบบนิเวศ
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หมายถึง ความแตกต่างในทีอ่ ยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้อมทีก่ ลุม่
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน และรวมกันเป็นหน่วยหนึ่งของ
ระบบ เช่น ป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ชายหาด
ทะเลสาบ แนวปะการัง เป็นต้น ซึ่งจะท�ำหน้าที่ของระบบ
นั้ น ๆ แตกต่ า งกั น ไป หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ให้ “บริ ก ารทาง
สิง่ แวดล้อม” (Environmental Service) ต่างกันด้วย อาทิ
เช่น ป่าไม้ท�ำหน้าที่ดูดซับน�้ำ ไม่ให้เกิดน�้ำท่วมและการ
พังทลายของดิน ส่วนป่าชายเลนท�ำหน้าที่เก็บตะกอนไม่ให้
ไปทับถมจนบริเวณปากอ่าวตื้นเขิน ตลอดจนป้องกันการ
กัดเซาะบริเวณชายฝั่งจากกระแสลมและคลื่นด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชน ทั้ง
ในด้านความมั่นคง ด้านอาหาร สุขอนามัย วิถีการด�ำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมถึ ง ชะลอการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจากการเก็ บ และดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ จึงเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบในธรรมชาติสามารถด�ำรงอยู่ได้
ภายใต้สภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�ำคัญต่อมนุษย์ ทัง้ การด�ำรงชีวติ ให้แก่มนุษย์
ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การอ�ำนวยความสะดวกสบาย
นั น ทนาการ และการคงอยู ่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ตามกฎข้ อ ที่ ส องของ Ronald Fisher
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นปฏิภารโดยตรงต่ออัตราการ
วิวฒ
ั นาการ ตลอดจนมีความส�ำคัญยิง่ ต่อสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพยังช่วยให้โลกใบนีม้ บี รรยากาศ มีดนิ มีนำ�้ มีอณ
ุ หภูมิ และ
ความชื้ น อย่ า งที่ เ ป็ น อยู ่ ใ ห้ ไ ด้ น านที่ สุ ด ส� ำ หรั บ มนุ ษ ย์ เราเป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล โดยต้องอาศัย
สิง่ มีชวี ติ ด้วยกันเพือ่ การด�ำรงอยูข่ องชาติพนั ธุต์ า่ งๆ จึงใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกด้านเพื่อความอยู่รอด ทั้งใช้ประโยชน์ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารั ก ษาโรคและที่ อ ยู ่ อ าศั ย และยั ง ใช้ ม ากกว่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น ๆ ในการอ� ำ นวย
ความสะดวกสบาย ความบันเทิงและอื่นๆ อย่างหาขอบเขตมิได้ (ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)
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1.2 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทย ได้รับการจัดล�ำดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชนิดพันธุแ์ ละพันธุกรรมในระดับสูง ด้วยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้และเทือกเขาอันเป็น
รอยต่อกับพื้นที่ข้างเคียง และเชื่อมต่อระหว่างแม่น�้ำโขง อ่าวไทย และทะเลอันดามัน

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้
มีประมาณ
11.3 ล้านชนิด
ในจำ�นวนนี้ที่มี
รายงานปรากฏใน

ประเทศไทย
ประมาณ 56,878 ชนิด

พืช 16,255

ชนิด

สัตว์ประมาณ 32,269

ชนิด

จุลินทรียป์ ระมาณ 8,354
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ชนิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ กระจัดกระจายอยู่ตามถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ทั้งทางบกและทางน�้ำ มีพรรณไม้ที่ศึกษาแล้วประมาณ 20,000 ชนิด และพันธุ์สัตว์
ประมาณ 12,000 ชนิด ส่วนจุลินทรีย์นั้นยังรู้จักกันไม่มาก นักวิชาการคาดคะเนว่า
น่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากมาย อาจมีถึง 100,000 ชนิด ที่ยังไม่ได้มีการน�ำมาศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลกันอย่างจริงจัง และอาจมีจำ� นวนไม่นอ้ ยทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางด้านพันธุกรรม สามารถ
น�ำมาพัฒนาเป็นยาและอาหาร และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้

จ�ำนวนชนิดพันธุ์ส�ำคัญที่พบในประเทศ

ไส้เดือน

กิ้งกือ

สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม
310 ชนิด

สัตว์สะเทินน้ำ�
สะเทินบก
175 ชนิด

สัตว์
เลื้อยคลาน
418 ชนิด

นก
1,045 ชนิด

แบคทีเรีย
1,600 ชนิด

ปลา
3,229 ชนิด

เห็ด รา
6,754 ชนิด

แมลง
10,191 ชนิด

101 ชนิด

188 ชนิด

สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง
(ยกเว้นแมลง)
11,900 ชนิด

ที่มา : ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน), 2560
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ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง จากการใช้
ประโยชน์มากเกินไป มีการท�ำลายแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย การน�ำพันธุต์ า่ งถิน่ เข้ามา การขยายตัว
และการพัฒนาเมือง การลักลอบล่าสัตว์และเก็บของป่า การถมดินในพื้นที่ชุ่มน�้ำ และ
ภาวะมลพิษ จากปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น มีผลท�ำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งสูญพันธุ์ไปแล้ว และอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคาม นอกจากนั้น ยังมีชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและความเพลิดเพลิน แต่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ประเภทรุกราน อาจมีการแพร่พันธุ์เร็วและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หอยเชอรี่ และปลาซักเกอร์ เป็นต้น
การที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกท�ำลายและลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญ จึงต้องให้ความส�ำคัญต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

• การลดพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย • การแบ่งแยกพื้นที่

• การแทนที่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น
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• การใช้ประโยชน์มากเกินไป

• มลพิษ ขยะ น�้ำเสีย

• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

1.3 นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยมีนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ปัจจุบนั นโยบายและแผนส�ำคัญๆ ของประเทศ ได้เน้นปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ที่
อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน ค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัด
และศักยภาพในการฟื้นตัวของแต่ละพื้นที่ เริ่มให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ส่งผลให้
มีการบรรจุเรื่องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมถึงแผนและนโยบายอืน่ ๆ ตามมา

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
SDGs เป็นวาระการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไป
ด้วยกัน ทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยให้
ความส�ำคัญต่อการลดช่องว่างการพัฒนาการใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง ได้แก่ เป้าหมายที่ 2, 4,
6, 11, 12, 13, 14 และ 15
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity: CBD)
CBD เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งให้ประเทศต่างๆ อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น และเพื่ อ แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 13, 14 และ 15

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำ� (Ramseur Convention)
อนุสัญญานี้ เป็นความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้ำอย่างชาญฉลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อ
รับรูแ้ ละรองรับความส�ำคัญพืน้ ฐานของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในเชิงหน้าทีท่ างนิเวศ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนคุณค่าทาง
นันทนาการ เป็นกรอบการท�ำงานส�ำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน�้ำในโลก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเทศไทยได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติไว้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ “ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ซึ่งมียุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่ง
มุ่งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติ ปรับตัวไปสูร่ ปู แบบ
ของการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต�่ ำ และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญในการจัดการและฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง ทะเล
และชายฝั่งอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดการมลพิษ ขยะ น�้ำเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัด
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โครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม นอกจากนี้ ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการบริหารงานแบบ
บูรณาการทั้งเชิงประเด็น ภารกิจ และพื้นที่ การเปิดกว้างส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา และการดูแลให้มกี าร
ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การจัดการและฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง ทะเล และชายฝั่งอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการมลพิษ ขยะ
น�ำ้ เสีย และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการจัดโครงสร้างเชิงสถาบัน
เพื่อจัดการประเด็นร่วม นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่
6 ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
ภารกิจ และพื้นที่ การเปิดกว้างส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา และการดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้ก�ำหนดตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คือ
จ�ำนวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตด้านความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและชนิ ด พั น ธุ ์ แ ละประชากรของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะ
ภัยคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์

แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ ได้ จั ด ท� ำ แผนไว้
เป็ น กรอบแนวทางในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ 5 ปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 มีวิสัยทัศน์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล และเป็ น ธรรม มี
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สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และมุ ่ ง สู ่ ก ารเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
และยั่งยืน

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2558-2564
ประเทศไทยได้กำ� หนดเป้าหมายระดับชาติดา้ นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไว้ในแผนแม่บทฯ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ ยืน และมีเป้าหมายให้ประชาชนมีชวี ติ อยูอ่ ย่างสอดคล้องปรองดอง
กับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ถ้อยแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ย้ำ�การ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยมีนโยบายปกป้องและ
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คำ�นึงถึงขีดจำ�กัดและศักยภาพการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรและแบ่งปันประโยชน์อย่างยุติธรรม
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1.4 แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถด�ำเนินการได้ใน
หลายแนวทางและแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการ
อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนทัง้
ทางตรงและทางอ้อม

การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำ�คัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การให้ความรูเ้ ป็นการปลูกจิตส�ำนึกของประชาชนในชุมชนให้มคี วาม
รักท้องถิน่ เข้าใจถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถ
ช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้ยงั่ ยืนได้ ซึง่ การปลูกจิต
ส�ำนึกท�ำได้หลายวิธี เช่น การรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึง
การจัดตัง้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือของรัฐ
ประชาชน ประชาสังคม และภาคธุรกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้น

การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
การป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไม่ให้สิ่งมีชีวิต
ถูกรุกรานจนสูญพันธุ์ไป อาศัยกลไกการคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่
อาศั ย ตามธรรมชาติ แ ละฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เวศที่ เ สื่ อ มโทรมให้ ก ลั บ มา
อุดมสมบูรณ์ การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และ
การป่าไม้ การทดแทนระบบนิเวศเดิมที่ถูกท�ำลายลงไป เช่น การสร้าง
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แนวปะการังเทียม การปลูกป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการลดภาวะ
มลพิ ษ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมถึ ง
การด�ำเนินมาตรการในการป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐสามารถออกกฎหมายคุ้มครองหรือ
มีการท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ เพื่อไม่ให้พืชหรือสัตว์
สายพันธุ์ดังกล่าวถูกท�ำลายให้สูญพันธุ์ไปได้

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
มนุษย์น�ำทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
มาใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบทั้งในการด�ำรงชีวิต เช่น ยารักษาโรค
อาหาร การเกษตร เป็นต้น โดยการน�ำข้อดีของพันธุ์พืชแต่ละสายพันธุ์
มาคัดเลือกคุณสมบัติที่ดี เพื่อพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชที่ดี มีความเหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ด้านการแพทย์น�ำความรู้ด้าน
สมุนไพรมาพัฒนาเป็นยาสมุนไพร ด้านอุตสาหกรรม ได้มีการน�ำพืช
และสัตว์มาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น การใช้เส้นใยพืชและสัตว์
มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ การน� ำ พื ช น�้ ำ มั น มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
เชื้อเพลิง หรือการน�ำจุลินทรีย์มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  
ถ้ามีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
มาใช้ประโยชน์ โดยขาดการป้องกันดูแลหรือทดแทน จะส่งผลให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัย
ในระบบนิเวศได้ หากมีการบุกรุกหรือการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
นั้นอย่างไม่เหมาะสม
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การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางในการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ เป็ น การน� ำ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผสมผสานให้เข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติจากท้องถิ่น นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาวิจัยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพจะท�ำให้ทราบถึงสถานะ
เพื่อจัดท�ำแผนในการควบคุม ดูแล รวมถึงวางแผนการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อไป
ปั จ จุ บั น การจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง การ
ปรั บ ตั ว และสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านต่างๆ ซึง่ เป็นปัจจัยท้าทายใหม่สำ� หรับการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวถภาพ โดยเฉพาะสายพันธุ์และระบบนิเวศซึ่ง
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ต้องค�ำนึงถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล ด�ำเนินงานแบบผสมผสานตั้งแต่การให้ความรู้และปลูกจิตส�ำนึกให้
ประชาชนมีความรักและเห็นความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
การควบคุมและอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาควบคู่
กันไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์และการด�ำรงอยู่
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมและการทดแทน เพือ่ คืนความ
อุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายและระบบนิเวศ ตลอดจนควรมีการ
ติ ด ตามประเมิ น เพื่ อ ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนและการด� ำ เนิ น งานที่
เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. หน้าที่ของ อปท.
ในการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

….อปท. มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการดูแล
และจัดท�ำบริการสาธารณะ

ตามหลักการกระจายอ�ำนาจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนึ่งในเรื่องส�ำคัญคือการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ….

องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) เป็ น หน่ ว ยงาน
การปกครองที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามหลั ก การกระจายอ� ำ นาจของรั ฐ
ให้สามารถจัด การปัญหาในพื้ น ที่ ของตนเองได้ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
การเข้าใจ เข้าถึงความต้องการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง
และบริการประชาชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชน บริการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตน

2.1 หน้าที่และอ�ำนาจของ อปท.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 250 มีเจตนารมณ์
ส�ำคัญให้ อปท. มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการตามหลักการ
กระจายอ�ำนาจ ได้แก่

•
•
•
•
•

การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
การจัดการศึกษาทุกระดับ (รัฐ เอกชน อปท.)
การสาธารณสุข
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตามขอบเขตหน้าที่ของ อปท. ที่ต้องจัดท�ำและอาจจัดท�ำไว้ถึง 61 บริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิด เด็กและเยาวชน วัยท�ำงาน และ
ผู้สูงอายุ
ส�ำหรับ อปท. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องท�ำ ดังนี้
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…รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ความ
มั่นคงแห่งชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐต้องดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด…

หน้าที่ในการทำ�ให้สิทธิของประชาชนเป็นสิ่งที่จับต้องได้
• รัฐต้องคุ้มครองและบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องสอดคล้องกับ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักการกระจายอ�ำนาจในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าในทางใด
• รัฐต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และถ้าเกิดผลกระทบขึ้น รัฐต้อง
เยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า  หากการด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐนั้น
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุข วิถีชีวิต สุขภาพของประชาชน ชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อม
• รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาด้วย
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ การจัดการ การคุ้มครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ อปท. ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และดูแลความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
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ด้วย อปท. มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงเข้าถึง เข้าใจ และรับรู้
สภาพปัญหาในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บทบาทและศักยภาพ
ของ อปท. จะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถด�ำเนินกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมาก

2.2 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล เทศบาล และ อปท. รูปแบบพิเศษ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพตามทีก่ ฎหมาย
จัดตั้งก�ำหนด และตามที่ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เช่น การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การก�ำจัดขยะมูลฝอย
การคุม้ ครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดของถนน
หนทาง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
งานบรรลุผล เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และเป็นผู้ใกล้ชิดกับทรัพยากร

31

อปท.

อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำบริการสาธารณะในท้องถิ่น และ
มีอิสระในการก�ำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม
ให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ใ นการบ� ำ รุ ง รั ก ษา ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพในท้ อ งถิ่ น
ให้มีความยั่งยืน

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าค ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดหรือพืน้ ที่
ต่างๆ มีบทบาทหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายก�ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานการปฏิบตั ภิ ารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดท�ำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตลอดจนร่วม
จัดท�ำแผนพัฒนาในระดับต่างๆ รวมถึงก�ำกับ เฝ้าระวัง
ติดตาม ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา และรายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ส� ำ นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
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ก�ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน ท�ำหน้าที่เป็น
ฝ่ายปกครองในด้านการก�ำกับ ดูแล
ป้องกัน ควบคุมภัยอันตรายที่จะเกิด
ขึ้นในพื้นที่ ทั้งยังรักษาความสงบสุข
ความเรียบร้อยในสังคมให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ ยังรับเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนขึ้นร้องต่อผู้ว่า
ราชการและนายอ�ำเภอ เพือ่ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์

หน่วยงาน
ราชการ
ส่วนภูมิภาค

องค์กรชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ หรือกลุ่มแกนน�ำชุมชน มีบทบาทสนับสนุนงาน
สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมให้กบั อปท.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเฝ้าระวัง ด�ำเนินการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริบทของพื้นที่
เช่น อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.) เป็นต้น

เครือข่าย
ความร่วมมือ

ผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่น

สถานศึกษา
และโรงเรียน

ผู้ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เครือข่ายความร่วมมือ การประสานงานความร่วมมือระหว่าง อปท. ทัง้
การท�ำงานเชิงพืน้ ที่ และเครือข่ายความร่วมมือเชิงประเด็น จะมีบทบาท
ส�ำคัญในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการเรียนรู้ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นพลังสร้างสรรค์
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ
ผู ้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น อาทิ ร้ า นอาหาร ที่ พั ก รถและเรื อ เช่ า 
ถือเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในด้านการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถใช้ประโยชน์และจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งวิธีการทางตรงและทางอ้อม

สถานศึกษาและโรงเรียน เป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษา ซึง่ มีการสือ่ สาร
การสร้ า งการเรี ย นรู ้ สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ชุ ม ชน ในด้ า นการศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บริการแก่ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป
สามารถศึกษาข้อมูลโดยภาพรวมก่อนการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จริง เช่น
โรงเรียนบ้านด่านโง ป่าบ้านด่านโง ต�ำบลห้วยแม่เพรียง อ�ำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านสามขา ป่าแม่จางฝัง่ ซ้าย อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง เป็นต้น
ผู้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในทางตรงโดยใช้เป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวติ เช่น อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และยารักษาโรค เป็นต้น และทางอ้อม เช่น การสกัดสารเคมีจากพืชในป่า  ซึ่ง
การน�ำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์จ�ำเป็นต้องสร้างความสมดุลไป
พร้อมกันด้วย จึงจะเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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2.3 ประโยชน์ที่ อปท. จะได้รับ
ประโยชน์ที่ อปท. จะได้รบั ภายหลังจากการบรรจุงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น
การจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพในแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา แม้ไม่ได้ปรากฏชัดเจนในการหยิบยก
เรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพขึ้ น มาด� ำ เนิ น การโดยตรงหรื อ
ชัดเจน แต่หลายกิจกรรมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงและส่งผลดี
ต่อสิ่งมีชีวิตโดยรวมของท้องถิ่น
หาก อปท. มีการบรรจุความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท�ำให้เกิดประโยชน์ใน
หลายประการ อาทิ
• เกิดประโยชน์สขุ ต่อประชาชนโดยรวม ชุมชนท้องถิน่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับการด�ำรงชีพจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการด�ำรงชีพ
จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยัง่ ยืน ประชาชนได้รบั การ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ
• เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของภาครัฐ โดยมีหลักฐานแสดงการบรรจุ
เนือ้ หาสาระประเด็นการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เห็น
เจตนารมณ์วิสัยทัศน์และภารกิจของผู้บริหารและท้องถิ่นที่ให้ความ
ส�ำคัญและแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ อปท. และประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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• มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ และเท่าทันต่อสถานการณ์
แสดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยสอดรับกับนโยบาย
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแห่งสหัสวรรษในด้านสิง่ แวดล้อมของ
สหประชาชาติประเทศและความจ�ำเป็นของท้องถิ่นที่ต้องด�ำเนิน
การ ตลอดจนระบบของแผนพัฒนาจะช่วยให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ
• มีฐานข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาของท้องถิน่ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส�ำคัญ
เป็นระยะ เพื่อทบทวนข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์ การวิเคราะห์
ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ ในปัจจุบนั และก�ำหนดประเด็นในการพัฒนาในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ประเด็นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพยัง
มี ค วามท้ า ทายต่ อ อปท. ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ล ดลงและเสื่ อ มโทรม
เนือ่ งจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพ ในการฟืน้ ตัวของระบบนิเวศ
รองรับได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงต้องอาศัยระยะเวลาและความ
ร่วมมือเป็นอย่างมาก ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมี
ความท้ า ทายอี ก หลายประการ จึ ง ต้ อ งพึ ง ระวั ง ลดปั ญ หาความ
ขัดแย้ง ข้อพิพาทระดับพื้นที่ และความเหลื่อมล�้ำภายในกันเองด้วย
นอกจากนี้ อปท. ยังสามารถปรับใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพส�ำหรับ อปท. ได้ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำแนวคิดและตัวชี้วัด
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปปรับใช้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
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ท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งและกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปในทิศทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยท้องถิ่นที่จะน�ำไปปรับใช้จะได้รับประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ หลายประการ
• สามารถก� ำ หนดแนวนโยบายและแนวทางการจั ด การความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจที่ได้จาก
คูม่ อื ฉบับนี้ จะช่วยท�ำให้ อปท. สามารถน�ำไปก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์
โครงการหรือแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวทางการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ทุกกลุ่ม เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ และมีความทันสมัยสอดรับกับนโยบายและความจ�ำเป็นที่
ท้องถิ่นต้องด�ำเนินการ
• พัฒนาศักยภาพการท�ำงานของท้องถิน่ ดัชนีชวี้ ดั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพส�ำหรับ อปท. มีแนวคิดทีค่ รอบคลุมและทันสมัย ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเมือ่
บุคลากรของท้องถิน่ ได้ทำ� ความเข้าใจอย่างถีถ่ ว้ นแล้ว จะเห็นแนวทาง
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และยกระดับกระบวนการ
ท�ำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นและหลักฐานผลการด�ำเนินงาน
วางแผนการตัดสินใจบนฐานของข้อมูล การด�ำเนินงาน การประเมิน
ผลผลิต และผลลัพธ์
• ทราบระดับการจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น ดัชนีชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพส�ำหรับ อปท. เป็นการประเมินการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่จะช่วยสะท้อนระดับการ
พัฒนาของตนเอง และน�ำไปปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนและ
ดีขึ้นได้ในอนาคต
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• ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล การสะท้อน
ข้อมูลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ ให้เห็นระดับการ
พัฒนาของท้องถิ่น จ�ำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลการจัดการ
หลากหลายทางชีวภาพในองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ส่งเสริมการด�ำเนินงานใหม่ ขับเคลื่อนนโยบายให้ต่อยอดความ
พยายามด้านการอนุรกั ษ์เพือ่ ให้ไปถึงเป้าหมาย โดยน�ำมาตรวจสอบ
ประเมินความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ผ่านมา
• ขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิ่น ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นและต้องการพัฒนาที่
ไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ รับรู้ และด�ำเนินการ
บูรณาการปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับ
อปท. อื่นๆ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาส
การขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย นอกจากนั้น ยังเป็น
การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต้นแบบที่ดีแก่
อปท. อื่นๆ ต่อไป
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3. การประเมินความสมบูรณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น

…เครื่องมือช่วยประเมิน

และสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
อันมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา
ที่ชัดเจนและดีขึ้น…
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การประเมินความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ตัว
ชี้วัด ได้ถกู หยิบยกขึน้ มา ในประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 10 (COP-10) ในช่วงปี ค.ศ. 2010 เพื่อ
ให้หน่วยงานท้องถิ่นน�ำมาเป็นเครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้า
ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
การความหลากหลายทางชีวภาพ ...เพือ่ ให้ทราบถึงการบรรลุความส�ำเร็จทีก่ ำ� หนดไว้
คือ ภายใน ค.ศ. 2010 ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
มีนัยส�ำคัญในระดับทั่วโลก ภูมิภาค และชาติ อันเป็นการเกื้อกูลแก่การลดระดับ
ความยากจนและเพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตบนผืนโลก…. โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มี
การพัฒนาและปรับใช้ดัชนีตัวชี้วัด ซึ่งแตกต่างกันไปตามระบบนิเวศของพื้นที่ (การ
ประชุมสมัชชาภาคี อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 10, 2010)
ส�ำหรับดัชนีตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากค�ำหลักที่น�ำมาผสมผสาน
กัน ซึ่งคนทั่วไปอาจไม่คุ้นเคยมากนัก ทั้งนี้ สามารถอธิบายความหมายให้เข้าใจร่วมกัน
ได้ในเบื้องต้น ดังนี้

ดัชนี
(Index)
หมายถึง ค่าทางสถิติท่ีแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของการ
เปลี่ ย นแปลงในสิ่ ง ที่ เ ราสนใจ
เช่น ดัชนีปริมาณ ดัชนีมูลค่า
เป็นต้น

ตัวชี้วัด
(Indicator)
หมายถึ ง ตั ว วั ด หรื อ คุ ณ ค่ า ที่ ใ ห้ แ ก่ สิ่ ง ใด
สิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ โดยอาจพิจารณาจาก
หน่วยวัดเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อ
ถึงเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านสำ�คัญ เพือ่ สร้าง
ความชัดเจนในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
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3.1 ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ดัชนีตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Health
Index: BHI) ถือเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อปรับใช้ในการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
ในการอนุรัก ษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรอย่ า งเป็ น ธรรม
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม
Biodiversity
Health Index

ตัวชีว้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นเครือ่ งมือช่วยประเมิน
และช่วยสะท้อนการเปลีย่ นแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่ อันมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนและดีขึ้น

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพส�ำหรับท้องถิ่น
ได้ มี ก ารศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล การพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชุ ม ระดม
ความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน จนมีความเหมาะสม
กั บ พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ซึ่ ง ได้ ยึ ด กรอบตามแนวคิ ด PSR ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด
การมองอย่างรอบด้าน ทั้งด้านแรงกดดันและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (P-Pressure) ด้านสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ (S-State) และพิจารณากิจกรรมและโครงการทีร่ เิ ริม่ และด�ำเนิน
งานเพื่อตอบสนอง (R-Response) การอนุรักษ์ ป้องกันผลกระทบ และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกฎกติกาในการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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ตัวชี้วัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BHI)
ที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่
มีองค์ประกอบส�ำคัญ

4 ด้าน

การใช้ประโยชน์
และจัดการอย่าง
ยั่งยืน

แหล่งที่อยู่
อาศัย

มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ และ
กิ จ กรรมการดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
อย่างครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ พร้อม
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ภัยคุกคาม
และมลพิษ

แหล่งน�้ำผิวดินมีคุณภาพของแหล่งน�้ำที่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่ท�ำเกษตร
อินทรียม์ กี ารบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืน มี
การควบคุมชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ รุกราน และ
การด�ำเนินงานด้านป้องกันและลดผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์
ส�ำคัญ

มี ช นิ ด พั น ธุ ์ ห ายากหรื อ ชนิ ด พั น ธุ ์ ที่ มี
คุ ณ ค่ า ของท้ อ งถิ่ น และมี ก ารด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ช นิ ด พั น ธุ ์ ห ายาก
หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น

มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่ก่อให้เกิดรายได้ มีกฎ
กติกา ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น ท้องถิ่นมีภาคี
ความร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ของท้องถิน่ และการจัดสรรงบประมาณด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) มีตัวชี้วัดตามองค์ประกอบต่างๆ
รวมจำ�นวน 12 ตัวชี้วัด โดยจำ�แนกรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้

องค์ประกอบด้าน
แหล่งที่อยู่อาศัย

จ�ำนวน
2 ตัวชี้วัด

พื้นที่สีเขียวและแหล่งทางธรรมชาติ
การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
และแหล่งธรรมชาติ

43

องค์ประกอบด้าน
ภัยคุกคามและ
มลพิษ

ชนิดพันธุ์
ส�ำคัญ

การใช้ประโยชน์
และจัดการอย่าง
ยั่งยืน

จ�ำนวน
4 ตัวชี้วัด

คุณภาพของแหล่งน�ำ้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน
ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

จ�ำนวน
2 ตัวชี้วัด

ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธ์ุอันมีคุณค่า
ต่อท้องถิ่น
การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุหายากหรือชนิดพันธุ์
อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น

จ�ำนวน
4 ตัวชี้วัด

กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพที่ก่อให้เกิดรายได้
กฎกติกาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติ
ในท้องถิ่น
ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ของท้องถิ่น
งบประมาณท้องถิ่น

ด้วยสภาพธรรมชาติของบริบทในแต่ละพื้นที่ ย่อมมีความแตกต่างกันไปในหลาย
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ผูท้ จี่ ะเข้าใจบริบทพืน้ ทีข่ อง
ท้องถิน่ นัน้ ได้ดที สี่ ดุ ก็คอื ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ ซึง่ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ประจ�ำ
ท้องถิ่น จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือ ออกแบบ
เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจ�ำท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามบริบทของท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
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3.2 การประเมินความสมบูรณ์
		 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
การประเมินความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปรับ
ใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพื้นที่
สถานการณ์ และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประเมินความก้าวหน้าการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขสถานภาพต่างๆ ให้ดีขึ้น ตลอดจนการด�ำเนินงานได้ตาม
หน้าที่และอ�ำนาจที่เกี่ยวข้องของ อปท. ด้วย
เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนดัชนีชวี้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพรวม
จ�ำนวน 12 ตัว ก�ำหนดให้ตวั ชีว้ ดั แต่ละตัวมีความส�ำคัญเท่ากัน มีคา่ น�ำ้ หนักของ
ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเท่าๆ กัน
• ค่าน�ำ้ หนัก ทุกตัวชีว้ ดั มีคา่ น�ำ้ หนักเท่ากันหมด คือ 5 ทัง้ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย ภัยคุกคามและมลพิษ ด้านชนิดพันธุ์ส�ำคัญ
และด้านการใช้ประโยชน์และการจัดการอย่างยั่งยืน
• ค่าคะแนน แต่ละตัวชี้วัดมีค่าระดับคะแนน คือ 0-3
• การค�ำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตัวชี้วัดเชิงปริมาณ        

1)

ค่าคะแนนที่ได้ x น้ำ�หนักคะแนน
น้ำ�หนักรวมแต่ละองค์ประกอบ

2)

ค่าคะแนนรวมทุุกองค์ประกอบ
จำ�นวนรวมองค์ประกอบ
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินด้วยตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑ์

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย
สัดส่วนพื้นที่
สี เขี ย วและแหล่ ง
ธรรมชาติต่อพื้นที่

0

การดูแลรักษาพืน้ ที่
สี เขี ย วและแหล่ ง
ธรรมชาติ

0
1

1
2
3

2
3

• มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติน้อยกว่าร้อยละ 1
ของพื้นที่
• มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 1-15 ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ อปท.
• มีพนื้ ทีส่ เี ขียวร้อยละ 16-30 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของพืน้ ที่ อปท.
• มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่
อปท.
• ไม่มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ
• มีการด�ำเนินงานการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ
บางพื้นที่
• มี ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เขี ย วและแหล่ ง
ธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• มีการด�ำเนินงานการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบและมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
(อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป)

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
คุณภาพน�้ำ
ของแหล่งน�ำ้ อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน
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0
1

• คุณภาพน�้ำของแหล่งน�้ำผิวดินเสื่อมโทรมและเป็นสาเหตุ
ให้สงิ่ มีชวี ติ (ปลา หอย สาหร่าย และแพลงก์ตอน) ทีอ่ าศัยอยู่
ในแหล่งน�ำ้ เสียชีวติ
• น�้ำมีความสกปรก มีสีเทาหรือด�ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�ำ้ แหล่งน�ำ้ ผิวดินประเภทที่ 4 (ไม่ใช่สตี ามธรรมชาติ
ของแหล่งน�้ำนั้น) มีกลิ่นเหม็นอย่างชัดเจน หรือพบสัตว์ตัว
บ่งชีป้ ระเภทหนอนแดง ริน้ น�ำ้ จืด หรือไส้เดือนน�ำ้ มีจำ� นวน
โดดเด่นกว่าสัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
2

3

สัดส่วนพื้นที่
เกษตรกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

0
1
2
3

การควบคุมชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น
รุกราน

0
1
2
3

• น�้ำมีกลิ่นเหม็นหรือมีความสกปรกเล็กน้อย อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำแหล่งน�้ำผิวดินประเภทที่ 3 หรือพบ
สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทแมลงหนอนปลอกน�้ำไม่อยู่ในปลอก
กุ้งฝอย หอยฝาเดียว และหอยกาบ มีจ�ำนวนโดดเด่นกว่า
สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น
• แหล่งน�ำ้ ผิวดินมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�ำ้
แหล่งน�้ำผิวดินประเภทที่ 2 ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ
พบสัตว์ตวั บ่งชีป้ ระเภทแมลงชีปะขาว แมลงเกาะหิน แมลง
หนอนปลอกน�้ำอาศัยอยู่ในปลอก แมลงช้างกรามโต กุ้ง
น�้ำตก แมลงปอเข็ม หรือแมลงปอ มีจ�ำนวนโดดเด่นกว่า
สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น
• ไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การแปลงเกษตรกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
• มี ก ารด� ำ เนิ น การการแปลงเกษตรกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมบางพื้นที่
• มีการด�ำเนินการแปลงเกษตรกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กระจายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• มีการด�ำเนินการแปลงเกษตรกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบและมีการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง (อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป)
• มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและไม่สามารถควบคุม
ความรุนแรงได้
• มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน สถานการณ์รุนแรง
แต่ยังสามารถควบคุมได้
• มีชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ ราน แต่สถานการณ์สง่ ผลกระทบมาก
• ไม่พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่

47

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
มีการป้องกัน
และลดผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ

0
1
2
3

• ไม่มีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
• มีการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ ในบางพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• มีการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
• มีการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติครอบคลุมพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ และมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 3 ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ
ชนิดพันธุ์หายาก
หรือชนิดพันธุ์
อันมีคุณค่าต่อ
ท้องถิ่น

0
1
2
3

การอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์
หายากหรือชนิด
พันธุ์อันมีคุณค่า
ต่อท้องถิ่น

0
1
2
3
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• ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
สูญหายไปแล้วจากพื้นที่
• ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
ลดจ�ำนวนลงอย่างชัดเจน
• ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
ลดจ�ำนวนลงในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
• ชนิ ด พั น ธุ ์ ห ายากหรื อ ชนิ ด พั น ธุ ์ อั น มี คุ ณ ค่ า ต่ อ ท้ อ งถิ่ น
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
• ไม่มีการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์
อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
• มีการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์
อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่นบางชนิด
• มีการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์
อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่นครอบคลุมทุกชนิด
• มีการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์
อันมีคณ
ุ ค่าต่อท้องถิน่ ครอบคลุมทุกชนิดและมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑ์

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ
ที่ก่อให้เกิดมูลค่า
และคุณค่า

0
1
2
3

กฎกติกาการใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งธรรมชาติ
ในท้องถิ่น

0
1
2
3

สัดส่วน
งบประมาณ
ท้องถิ่นด้านการ
อนุรักษ์

0
1
2
3

• ไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น
• มีการด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
• มีการด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทาง
ชี ว ภาพที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
มากกว่า 1 กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์และมีการบริหารจัดการทีด่ ี
• มีการด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรทาง
ชีวภาพที่ก่อให้เกิดเกิดมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น
ต่อชุมชนท้องถิ่นมากกว่า 1 กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์และมี
การบริหารจัดการที่ดีท�ำให้เกิดความยั่งยืน
• ไม่มกี ฎกติกาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิน่
• มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติและเพิม่ พูน
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในท้องถิ่น
• มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์และควบคุมให้แหล่งธรรมชาติ
ในท้องถิ่นเกิดความสมดุล
• มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติให้เกิดความ
สมดุล ใช้ประโยชน์พร้อมเพิม่ พูนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ในท้องถิ่น
• องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าร้อยละ 1
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 1-3
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 3
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การแปรผลคะแนน โดยได้แบ่งค่าดัชนีออกเป็น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้
ปานกลาง ดี และดีมาก ดังนี้
ค่าดัชนี			
4.21-5.00			
3.41-4.20			
2.61-3.40			
1.81-2.60			
1.00-1.80			

ระดับผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินด้วยตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

ความหมาย/ความส�ำคัญ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวและ
แหล่งธรรมชาติต่อพื้นที่
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พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่มนุษย์สร้างขึ้น
ซึง่ เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีบทบาท
ส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนเรา การบริการจากระบบนิเวศ
(Ecosystem Service) ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของเมืองเป็นพื้นที่ที่ปกคลุม
ด้วยไม้ยืนต้นและพืชพรรณที่หลากหลาย มีการดูแลรักษาให้
สมบูรณ์ ร่มรืน่ เอือ้ ต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทีเ่ หมาะสม
ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของคน รวมถึ ง การเสริ ม สร้ า งภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้
เอื้ออ�ำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ ประเภทของพื้นที่
สีเขียว ได้แบ่งเป็น 5 ประเภทหลักคือ

ตัวชี้วัด

ความหมาย/ความส�ำคัญ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย
1. พืน้ ทีส่ เี ขียวธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมปิ ระเทศทีโ่ ล่งตามธรรมชาติ
พรุ ภูเขา ป่าไม้ตามธรรมชาติ แหล่งน�ำ้ คู คลอง และทะเลสาบ
2. พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ บริการชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา
กลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานกลางเมือง และสวนพฤกษศาสตร์
3. พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน
ราชการ พื้นที่สีเขียวในอาคารบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พืน้ ทีส่ เี ขียวในสถาบันการศึกษาและ
ศาสนสถาน
4. พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร เช่น พื้นที่แนวถนน เกาะกลาง
ถนน ทางเดิน แนวถอยร่นริมแม่น�้ำ และทางรถไฟ
5. พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พื้นที่เกษตรต่างๆ
เช่น สวนไม้ผล นาข้าว พืชไร่ เป็นต้น และแหล่งน�้ำ เช่น
บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น
จากค� ำ นิ ย ามที่ ก� ำ หนดให้ พื้ น ที่ สี เขี ย ว 5 รวมทั้ ง พื้ น ที่ ต าม
ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงพื้นที่แหล่งน�้ำและ
พืน้ ทีเ่ กษตรต่างๆ จึงก�ำหนดคะแนนสูงสุดส�ำหรับพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้
ที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่สีเขียวทั้งหมด x 100
พื้นที่ทั้งหมดของ อปท.

การดูแลรักษาพืน้ ที่
สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ

การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส�ำคัญของ อปท. ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยพิ จ ารณาจากการ
ด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ
และมี แ นวทางด� ำ เนิ น การ เช่ น ส� ำ รวจและเก็ บ ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติ ส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่

51

ตัวชี้วัด

ความหมาย/ความส�ำคัญ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย
การส�ำรวจพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในพื้นที่ จัดท�ำทะเบียนต้นไม้
การจัดท�ำข้อตกลงการใช้ป่าชุมชน การอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก
การปลูกป่าทดแทนเมือ่ ใช้ประโยชน์ การอนุรกั ษ์พชื สมุนไพร ตัง้
กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และการดูแล
ปรับปรุงสวนสาธารณะ เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
คุณภาพน�ำ้

คุณภาพน�ำ้ เป็นตัวบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของแหล่งทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้
ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งน�้ำตามธรรมชาติเป็นที่รองรับของน�้ำเสีย
ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละ อปท. ควรจะ
ต้องมีการจัดการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำตาม
ธรรมชาติ เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำให้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพ
แวดล้อมตามธรรมชาติ

พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

การเกษตร หรือการเกษตรกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช
ต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง โดยมีพืชและสัตว์
เปนองคประกอบหลักสําคัญของการท�ำการเกษตร ด้วยการ
ปฏิบัติกับที่ดินเพื่อใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่สามารถ
เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ดังนั้น เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นระบบการ
ผลิตทีค่ ำ� นึงถึงสภาพแวดล้อม การรักษาสมดุลของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม
มุง่ ใช้อนิ ทรียวัตถุ การพึง่ พาตนเอง เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีป่ ลอดภัย
สามารถน�ำไปสู่การยกระดับสินค้าและบริการให้ได้การรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัด

ความหมาย/ความส�ำคัญ
ภัยคุกงทีคามและมลพิ
องค์ประกอบที่ 12 แหล่
่อยู่อาศัย ษ

การควบคุมชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นรุกราน

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หมายถึง ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่
ไม่เคยปรากฏในระบบนิเวศหนึ่งมาก่อน แต่ได้ถูกน�ำเข้ามาหรือ
เข้ามาโดยวิธใี ดๆ จากถิน่ อืน่ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภท
ไม่รุกราน ประเภทนี้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม
การประมง ปศุสัตว์ โดยน�ำมาปลูกหรือเพาะเลี้ยงจนกลายเป็น
พืช สัตว์เศรษฐกิจ และอีกประเภทคือ ประเภทรุกราน ซึง่ แพร่พนั ธุ์
รวดเร็ว เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ฎหมายมาตรการและระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก หาก อปท. ได้ให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักต่อภัยคุกคาม มีความพยายามในการด�ำเนิน
การที่เกี่ยวข้อง อาทิ การป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการรุกราน
ของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ที่แสดงถึงความทันสมัยสอดคล้องกับ
นโยบายและความจ�ำเป็นที่ท้องถิ่นต้องด�ำเนินการ

การป้ อ งกั น และลดผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
และมีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ แบ่งเป็น 8 ประเภท
ได้แก่ (1) วาตภัย (2) อุทกภัย (3) ความแห้งแล้ง (4) พายุฝน
ฟ้าคะนอง (5) คลื่นพายุซัดฝั่ง (6) แผ่นดินไหว (7) แผ่นดินถล่ม
(8) ไฟป่า และ (9) สึนามิ
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัย
ธรรมชาติมคี วามรุนแรงและมีความถีข่ องการเกิดเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะ
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ก่อนระยะเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย
และหลังเกิดภัย โดย อปท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
ภัยธรรมชาติทอี่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ จัดท�ำแผนรับมือภัยธรรมชาติ
ทัง้ แผนป้องกันและลดผลกระทบ แผนงานรับมือเมือ่ เกิดภัยธรรมชาติ
และแผนงานฟื้นฟูบูรณะหลังจากเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
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ความหมาย/ความส�ำคัญ

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 31 แหล่
ชนิดงพัทีน่อธุยู์ส่อ�ำาศัคัญย
ชนิ ด พั น ธุ ์ ห ายากหรื อ
ชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อ
ท้องถิ่น

ชนิดพันธุ์หายาก หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่า คือ ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่
ในพืน้ ทีห่ นึง่ ๆ ในท้องถิน่ มีความโดดเด่นเฉพาะถิน่ และมีคณ
ุ ค่า
ต่อการบริโภคใช้สอยหรือการด�ำรงชีวติ ของประชาชนในท้องถิน่
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การอนุ รั ก ษ์ ช นิ ด พั น ธุ ์
หายากหรือชนิดพันธุอ์ นั
มีคุณค่าต่อท้องถิ่น

ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่นนั้นๆ อาจ
มีจำ� นวนและปริมาณทีน่ อ้ ยลง จนหาได้ยาก หรือมีโอกาสพบได้
ไม่มากนัก ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หายาก
หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่
ให้เกิดการสงวนรักษา คุ้มครอง ป้องกัน และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
จากฐานทรัพยากรธรรม
ชีวภาพทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่า
และคุณค่า
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การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ปรับปรุง ดัดแปลงให้เกิดเป็นสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเป็นประโยชน์ในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ เช่น ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เป็นแหล่ง
ประกอบอาชีพ และหารายได้ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ และด้านนิเวศวิทยา เช่น ช่วยป้องกันการพังทลายของ
ดิน ช่วยรักษาต้นน�้ำล�ำธาร ป้องกันน�้ำท่วม เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์

ความหมาย/ความส�ำคัญ

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 การใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยัง่ ยืน
กฎกติกาการใช้ประโยชน์
จากแหล่ ง ธรรมชาติ ใ น
ท้องถิ่น

หมายถึง การมีกฏ ระเบียบ กติกา หรือข้อตกลงทีม่ กี าร
ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ ว่ ม
กัน อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการควบคุมดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาจ
ถูกท�ำลายได้ ทัง้ นี้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติ
จะต้องเป็นไปและสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการ
รองรับการด�ำรงอยู่และการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ของ
ระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดการใช้อย่างชาญฉลาด
ใช้ให้นอ้ ย เกิดประโยชน์สงู สุดและใช้ได้นาน เกิดผลเสีย
หายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ใช้ได้ยาวนาน เกิดผลเสีย
หายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการเข้าถึง
และการแบ่งปันการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ด้วยการ
อนุรักษ์ใช้อย่างยั่งยืน

ภาคีความร่วมมือด้านการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรของ
ท้องถิ่น

หมายถึง กลุ่มอนุรักษ์ สื่อมวลชน ชุมชน และผู้ใช้
ทรัพยากรทีม่ เี ป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรของท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมาย
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาด โดยใช้ให้น้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ได้
ยาวนาน เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวม
ทั้ง ต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ทั่วถึง
ทัง้ นี้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
เป็นกระบวนการส�ำคัญ โดยอาจมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ด้าน
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ความหมาย/ความส�ำคัญ

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 41 การใช้
แหล่งทีป่อระโยชน์
ยู่อาศัยและจัดการอย่างยัง่ ยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การ
จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ชุ ม ชน ชมรม สมาคม เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนในท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ตลอดจน
การก�ำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่
เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติ

สัดส่วนงบประมาณ
ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
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งบประมาณท้องถิน่ ในด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เป็นงบประมาณเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรกั ษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน การให้การ
ศึกษาแก่สาธารณชน การเพิ่มสมรรถนะให้แก่ บุคลากรที่
ทํางานด้านการอนุรกั ษ์ และการผลิตบุคลากรเพือ่ การวิจยั
และการให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มเติม เป็นความจําเป็นซึ่งมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ และสร้างเสริมให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน

ตัวอย่างการประเมินดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในพื้นที่ต�ำบล A
องค์ประกอบ

คะแนน

ตัวชี้วัด

แหล่งที่อยู่อาศัย

3
3

1. สัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวและแหล่งธรรมชาติตอ่ พืน้ ทีใ่ นท้องถิน่
2. กิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ

ภัยคุกคาม

1
2
1
1

3.
4.
5.
6.

ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ
และมลพิษ

3

7. จ�ำนวนชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์
    อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
8. กิจกรรมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธ์
    อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น

การใช้ ป ระโยชน์
และการจั ด การ
อย่างยั่งยืน

3

2

2
2
2

คุณภาพของแหล่งน�้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์
การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน
มีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

9. มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ
    ที่ก่อให้เกิดรายได้
10. กฎกติกาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่น
11. ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น
12. สัดส่วนงบประมาณท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
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4. การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

…เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
เกี่ยวข้องกับปากท้อง

และความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่น
จึงต้องประสานและร่วมจัดการ

ให้เกิดความสมบูรณ์ของพื้นที่…

การจัดท�ำแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีความส�ำคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกรอบ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของ อปท. ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อัน
พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมุ่งไปสู่
สภาพการณ์ ที่ ต ้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อปท. จะพัฒนาไปในทิศทางใด
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์หรือแผนงานผ่าน “แผนพัฒนา” ใน
อนาคต และแปลงมาสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ อปท. ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบ เชือ่ ม
โยงระหว่างแนวทางการด�ำเนินงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กับฐานข้อมูล ซึ่งจะส่งผลเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันได้เพื่อให้น�ำมาตัดสินใจ ก�ำหนดเป็นแนวทางด�ำเนิน
งานและบริหารงานของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุดต่อไป
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
ก� ำ หนดว่ า  “แผนพั ฒ นา” หมายถึ ง แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ป ี ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่น
สีป่ ”ี หมายถึง แผนพัฒนาของ อปท. ทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ�ำเภอ แผนพัฒนา
ต�ำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ซึ่งก�ำหนดเป็นแผนงานโครงการพัฒนาส�ำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และรวมถึงเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนได้ด้วย
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4.1 กระบวนการจัดท�ำแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะก้าวข้ามการเป็นแผนพัฒนาของ อปท. ไปสู่การเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จึงควรเป็นแผนที่ตอบโจทย์ความต้องการ ที่ต้อง
เกิดจากกระบวนการการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน เกิดการเรียนรูใ้ นการแก้ไขปัญหาและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานั้นๆ ซึ่งต้องมีเนื้องาน
ส�ำคัญใน 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.
รวบรวมข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การจัดท�ำแผน

3.
การจัดท�ำ
แผนพัฒนา
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2.
ก�ำหนด
ประเด็นพัฒนา
ของท้องถิ่น
เกิดการเรียนรู้
และสร้างการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญใน 4 ขั้นตอน

4.
อนุมัติ
แผน

การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำแผน
อปท. และชุมชนร่วมกันทบทวนและแลกเปลีย่ นข้อมูลและสถานการณ์ที่
มีผลต่อการพัฒนา โดยอย่างน้อยต้องประกอบให้เห็นการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม โดยอาจใช้เครือ่ ง
มือแผนผังภาพรวมพื้นที่ร่วมในการจัดท�ำให้เห็นภาพที่ชัดเจน อาทิ ระบุ
แหล่งธรรมชาติ แหล่งก�ำเนิดมลพิษทีเ่ กีย่ วข้อง การใช้ประโยชน์ การพัฒนา
และความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
การก�ำหนดประเด็นพัฒนาของท้องถิน่ อปท. และชุมชน ร่วมกันแลกเปลีย่ น
และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านศักยภาพ ให้เห็น
ต้นทุนการพัฒนา สถานการณ์ทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ความต้องการในการพัฒนา
หรือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยน�ำมาก�ำหนดเป็นประเด็น
การพัฒนาด้วยการระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของ “ประเด็นการพัฒนา”
เสนอเป็นโครงการต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น

การจัดท�ำแผนพัฒนา คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมจัดท�ำหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาด้วยข้อมูลภาพรวม
และน�ำมาจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ โดย
ด�ำเนินการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ความ
ต้ อ งการในพื้ น ที่ น� ำ มาก� ำ หนดเป็ น
แนวทางการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานจากหน่วย
งานต่างๆ มาพิจารณาให้สอดคล้อง
ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การตัดสินใจอนุมัติแผนเพื่อด�ำเนินการ
หลังจากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวมเป็ น
แนวทางและน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ จัด
ท�ำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอให้สภา
องค์กรบริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
และประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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4.2		 การปรับใช้ตวั ชีว้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ในแผนพัฒนาท้องถิน่
อปท. สามารถน�ำกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพส�ำหรับ
ท้องถิ่นนี้ ไปปรับใช้ในการวางกรอบนโยบายในแผนพัฒนาของท้องถิ่นได้ โดยความ
ร่ ว มมื อ จากคนในชุ ม ชน ภาคี และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
และองค์  ป ระกอบต่ า งๆ อย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า ง
เป็นธรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม อันเกิดจากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมต่างชนิดกันในรูปแบบต่างๆ
โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงของการปรั บ ใช้ ตั ว ชี้ วั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังแผนภาพ
• ยืนยันผลการ

6.
ด�ำเนินงานทัง้ ระบบ ประเมินผล
• รวบรวมข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

• ศึกษาและท�ำความเข้าใจโดยละเอียด
1.
ศึกษาแนวคิด • ทบทวนแผนที่ผ่านมา
• ความเป็นไปได้ในการบูรณาการ
ตัวชี้วัด

5.
ด�ำเนินงาน
ตามแนวทาง
• ริเริม่ ด�ำเนินงานจากตัวชีว้ ดั ขัน้ ต้น
• เริม่ จากง่ายไปหายาก
4.
ก�ำหนด
นโยบายและ
เป้าหมาย
• ตัง้ เป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
• สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
• ประกาศเป็นแนวคิดให้ทราบ และน�ำตัวชีว้ ดั มาปรับใช้
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2.
• มอบหมายให้มี
เชื่อมโยง
คณะท�ำงาน
ตัวชี้วัดกับงาน • รวบรวมข้อมูล
ที่มีอยู่
• วิเคราะห์เชื่อมโยง

เข้ากับโครงการอื่นๆ

3.
คัดเลือก
องค์ประกอบ

• ประชุมคัดเลือกองค์ประกอบ
ทีส่ อดคล้องกับท้องถิน่
• ทีด่ ำ� เนินมาต่อเนือ่ ง
หรือริเริม่ ใหม่
• บูรณาการเข้าสูร่ ะบบ
ประเมินของท้องถิน่

1) ศึกษาแนวคิด ตัวชีว้ ดั และรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ ริหารและบุคลากร

ของ อปท. และท้องถิ่น ควรศึกษาและท�ำความเข้าใจกรอบแนวคิดและ
ดัชนีตวั ชีว้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพส�ำหรับท้องถิน่ ศึกษารายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ในด้านทิศทางการพัฒนา 
และความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงและบูรณาการดัชนีตัวชี้วัดความหลาก
หลายทางชีวภาพ เข้าสู่การปฏิบัติงานของ อปท.

2) วิเคราะห์เชื่อมโยงดัชนีตัวชี้วัดกับงานที่มีอยู่ อปท. อาจมอบหมายให้มี

คณะท�ำงาน เพื่อรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาดัชนีตัว
ชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็น ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ที่เข้ากับสถานการณ์ ความต้องการ บริบทของพื้นที่ เข้ากับโครงการ
ต่างๆ ของท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมแล้วให้สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้เลย ทั้งยัง
เป็นการไม่เพิ่มภาระงานให้กับ อปท. แต่ได้ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น

3) คัดเลือกองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของท้องถิน่ ด�ำเนินการโดยการจัดประชุมคัดเลือกองค์ประกอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สอดคล้องสถานการณ์ ความต้องการ และ
ศักยภาพของท้องถิ่น จากการประเมินดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ท้องถิน่ ในพืน้ ที่ (ส่วนที่ 3) โดยควรเป็นองค์ประกอบทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
หรือริเริม่ ขึน้ ใหม่กไ็ ด้ทแี่ สดงถึงความพยายามปรับปรุงพัฒนาสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมร่วมกัน
มี เ ป้ า หมาย และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ครอบคลุ ม ตั ว ชี้ วั ด สามารถ
บูรณาการเข้าสู่ระบบประเมิน LPA ของท้องถิ่นต่อไป

65

4) ก�ำหนดนโยบายและตัง้ เป้าหมายการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการพัฒนา ขัน้ ตอนนี้ ถือว่ามีความส�ำคัญอีก

ขั้นตอนหนึ่งที่ท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการด�ำเนินงานที่
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด และยุทธศาสตร์ประเทศ สภาพ
ปั ญ หา สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ และความต้ อ งการของประชาชน
ประกาศเป็นแนวคิดการด�ำเนินงานให้องค์กรทราบ ในการน�ำดัชนี
ชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพมาปรับใช้โดยทั่วถึงกัน ตลอดจน
การประกาศเป็นนโยบายของผู้บริหาร อปท. ในการให้ความส�ำคัญ
ความชัดเจน และความมัน่ ใจในการท�ำงานแก่บคุ ลากรในองค์กรต่อไป
5) ด�ำเนินงานตามแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่
เหมาะสม เมื่อมีประกาศจากผู้บริหาร อปท. โดยชัดเจนและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับโครงการและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของท้องถิ่น
แล้ว สามารถใช้กรอบดัชนีตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน การพิจารณาสอดแทรก เชือ่ มโยงกระบวนการ
ท�ำงานของ อปท. ให้เข้ากับเกณฑ์ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ตั้งไว้   โดยอาจเริ่มต้นจากดัชนีชี้วัดขั้นต้นหรือเริ่มจากง่ายไปหายาก
เพื่อให้การด�ำเนินการง่ายขึ้น ในการปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล
ซึ่งต้องไม่เป็นภาระของ อปท. มากจนเกินไป
6) การประเมิ น ผลและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ การจั ด การความ

หลากหลายทางชีวภาพ เน้นให้ความส�ำคัญกับกระบวนการท�ำงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และผลที่จะได้รับ ซึ่งจ�ำเป็นต้องทราบผลการด�ำเนินงาน
ทั้งระบบ โดยอาศัยการติดตามและประเมินผล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงผลของ
การด�ำเนินการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นข้อมูลไว้
ตรวจสอบย้อนหลัง ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะปีต่อไป
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4.3 การแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประเด็นการพัฒนาทีม่ คี วามเหมาะสมจะถูกน�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็น
โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ท้องถิน่ นัน้ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในกระบวนการการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่
โดยมาจากการพิจารณาจากความเป็นไปได้ในแง่มมุ ต่างๆ ความสัมพันธ์
กับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ผู้รับประโยชน์ ผลกระทบทางลบ ศักยภาพ
ของท้องถิ่น ภาคีความร่วมมือ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็น
สิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ ประเด็นที่ถูกพิจารณาว่าเหมาะสม
ในการพัฒนาข้างต้นไว้นนั้ ไม่ควรขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
หลังจากนั้น น�ำประเด็นการพัฒนาที่มีความเหมาะสม น�ำมาก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี ก�ำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการ ตัวชี้วัด
ของผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย ก�ำหนด
กลยุ ท ธ์ แผนงาน และผลผลิ ต /โครงการ พร้ อ มก� ำ หนดหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบและสนับสนุน
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4.4 การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกลไกการท� ำ งาน มาตรฐานและ
กระบวนการจั ด การกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ใน
การจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น จ�ำนวนโครงการที่
ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จ�ำนวนกฎข้อบังคับ
ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ต่ อ การก� ำ กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรชี ว ภาพอย่ า งจริ ง จั ง และเป็ น ธรรม และ
จ�ำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ส่วนตัวชี้วัดผล ส่วนใหญ่
จ�ำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ก่อน
และหลังการด�ำเนินงานเพือ่ ใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชีว้ ดั
ส่วนตัวชี้วัดกระบวนการ จะมุ่งไปสู่การวัดวิธีการหรือมาตรการที่จะ
น�ำไปสู่วัตถุประสงค์ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดแนวคิด
ริเริม่ ได้ เช่น การจัดกิจกรรมการรณรงค์เพือ่ การอนุรกั ษ์คลอง การอบรม
ชุมชนริมคลองเกี่ยวกับการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง การฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ด้านการเก็บรักษาและการใช้สารอันตราย เป็นต้น
โดยทั่วไป ตัวชี้วัดมีประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ซึ่ง
ท�ำให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของ อปท. สามารถทราบถึงความก้าวหน้า
และความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น งาน นอกจากนี้ ยั ง สามารถใช้ ใ น
การสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่องค์กรต้องการ
และต้องท�ำได้อย่างชัดเจน และยังน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวคิดริเริ่ม
ที่เหมาะสมด้วย
ในการวัดผลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ จะมุ่งเน้นดูผลที่ได้จริงที่
เกิดขึ้น ว่าคืออะไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร เวลาเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
ประชาชนหรื อ ราชการได้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร วั ด ผลได้ ห รื อ ไม่ หรื อ
วัดได้เท่าไหร่ และส่งผลกระทบน�ำไปสู่อนาคตอย่างไร
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ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ขี อง อปท. ได้กำ� หนดเกณฑ์ทคี่ วร
ได้ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ใน 3 ประเด็น รวม 100 คะแนน
ได้แก่
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (20 คะแนน)
สภาวการณ์และศักยภาพ (15 คะแนน)
ยุทธศาสตร์ (65 คะแนน)
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4.5 แหล่งงบประมาณ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง แผนงานส�ำหรับประมาณ
การด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจ�ำนวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยก�ำหนดระยะเวลาเป็น ปีงบประมาณ คือ ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของ
ปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส�ำหรับ
ปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ รายรับของ อปท. ประกอบด้วย รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ�ำแนกเป็น 6 หมวด ดังนี้

6.
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
5.
หมวดเงิน
อุดหนุน

4.
หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และกิจการพาณิชย์
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1.
หมวดภาษีอากร

รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจ�ำแนกเป็น

2.
หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบ
อนุญาต

3.
หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน

หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรร แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ เงินอุดหนุนทัว่ ไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทัว่ ไปเป็นเงิน
ที่รัฐบาล จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนตามหลักเกณฑ์
ส� ำ หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เป็ น เงิ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะตามทีร่ ฐั บาล
ก�ำหนดหรือตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะจ�ำกัดดุลยพินิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้เงิน
ทั้งนี้ ความสามารถขององค์กรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอส�ำหรับ
การบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการ
ภายในรอบปี ง บประมาณของ อปท. โดยทั่ ว ไปมั ก จะประเมิ น จาก
ดุลงบประมาณ การพึ่งพารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และระดับเงิน
สะสม หาก อปท. มีดุลงบประมาณในระดับที่ดี มีทรัพยากรเพียงพอ
ส� ำ หรั บ ความต้ อ งการงบประมาณในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ หรื อ มี ร ะดั บ
เงินสะสมเพียงพอส�ำหรับการใช้จ่ายเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ย่อม
เชื่อได้ว่าความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในระดับ
พื้นฐานจะได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
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5. แนวปฏิบัติที่ดี
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น

…การจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สามารถด�ำเนินการได้
หลากหลายวิธีและมีรูปแบบ

การจัดการที่แตกต่างไปตามบริบท
ของพื้นที่…

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถด�ำเนินการได้
หลากหลายวิธี และมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างไปตามบริบท
ของพื้นที่ โดยต้องศึกษาและน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ ตลอดจนการสร้างการ
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานให้มากขึน้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยผ่านการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่
ก�ำหนดเป็นโครงการ หรือกิจกรรมย่อยๆ ของ อปท.
มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิน่ ในภูมภิ าค
ต่างๆ ได้ขับเคลื่อนการจัดการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุม
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย
2) การลดภัยคุกคามและมลพิษ 3) การอนุรกั ษ์ชนิดพันธุส์ ำ� คัญ และ 4) การใช้ประโยชน์
และการจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

การคุ้มครองและ
ฟื้นฟูแหล่ง
ที่อยู่อาศัย

การลดภัยคุกคาม
และมลพิษ

การอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ

การใช้ประโยชน์
และการจัดการ
อย่างยั่งยืน

75

5.1 หลักการและแนวทางการจัดการความหลากหลายทาง
		 ชีวภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นกิจกรรมบริการสาธารณะตามอ�ำนาจ
และหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในท้องถิน่
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต และประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และนโยบายการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและแนวทาง
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจ การก�ำกับ ดูแล และ
ช่วยให้ดำ� เนินการในขัน้ ตอนต่างๆ ในการบริหารยุทธศาสตร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะขัน้ ตอนการน�ำยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องมีการจัดท�ำรายละเอียดและด�ำเนิน
แนวคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์
หลักการและแนวทางส�ำคัญในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรค�ำนึงถึงมี 4 ประการ คือ 1) การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่
อาศัย 2) การลดภัยคุกคามและมลพิษ 3) การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ และ 4) การใช้
ประโยชน์และการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักการและแนวทางการจัดการ ดังนี้

1) การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นพืน้ ทีท่ างระบบนิเวศวิทยาหรือสิง่ แวดล้อม
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย
หาอาหาร หลบภัยจากศัตรู ผสมพันธุ์ และวางไข่ เป็นต้น
ซึง่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและแหล่งธรรมชาติ เป็นทัง้ พืน้ ทีท่ มี่ นุษย์สร้างขึน้
และพื้ น ที่ ธ รรมชาติ เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ ข องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการบริการจากระบบนิเวศ
(Ecosystem Service) ที่พึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวของท้องถิ่น เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นและพืชพรรณ
ที่หลากหลาย โดยมีการดูแลรักษาให้สมบูรณ์ ร่มรื่น เอื้อต่อสภาพแวดล้อมและ
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ระบบนิเวศทีเ่ หมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ ของคนในท้องถิน่ รวมถึงการเสริมสร้างภูมทิ ศั น์
ให้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ
แนวทางการดูแลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวและแหล่งธรรมชาติ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมการดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชาติ ดังนี้
วางแผนพัฒนา ส�ำหรับพืน้ ทีแ่ ละการจัดท�ำผังเมือง เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่และพฤติกรรมคนในสังคมนั้น เช่น ก�ำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม และออกแบบแผนและผังให้ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม เป็นต้น
ดูแลรักษา พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมือง เช่น ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหรือ
อุปกรณ์ที่ช�ำรุด ตัดแต่งต้นไม้พื้นหญ้าให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ
พัฒนาพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า ให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว รวมถึงปรับปรุงพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ให้มีความสมบูรณ์ เช่น สวนสาธารณะ และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
สร้างความตระหนัก ถึงความส�ำคัญของพื้นที่สีเขียว เช่น ใช้มาตรการจูงใจ
มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก การประกาศ
เกียรติคุณยกย่องแก่ชุมชน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
สร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์เมือง เช่น การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อภูมทิ ศั น์เมือง เป็นต้น
ส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ บั น ทึ ก และดู แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
การติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่และชนิดพันธุ์ต่างๆ เช่น การส�ำรวจพื้นที่
สีเขียวและต้นไม้ในพื้นที่ และจัดท�ำทะเบียนต้นไม้ เป็นต้น

แนวทางการคุ ้ ม ครองและฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย วหรื อ
แหล่งธรรมชาติที่ดี จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ี ช่วยลดมลภาวะต่างๆ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่
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2) การลดภัยคุกคามและมลพิษ
ภัยคุกคาม เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สิ่งหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน
โดยอาจเกิดจากธรรมชาติหรือบุคคล อาจจะตัง้ ใจหรือ
ไม่ก็ตาม เช่นเดียวกับ มลพิษ ซึ่งเป็นพิษที่เกิดจาก
ความสกปรกของสิง่ แวดล้อม เช่น น�ำ้ เสียจากขยะ เป็น
มลพิษทางน�ำ้ และอากาศสกปรกจากท่อไอเสียรถยนต์
เรียกมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบนั มีภยั คุกคาม
และมลพิ ษ ในประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในท้ อ งถิ่ น  
คุณภาพน�้ำ พื้นที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ปัญหาด้านการลดภัยคุกคามและมลพิษ ยังเป็นปัญหาทีต่ อ้ งมีการปรับปรุง
แก้ไข โดยต้องอาศัยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน รวมไปถึง
นโยบายและมาตรการทีช่ ดั เจนในการบูรณาการอย่างเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพือ่ ให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน�ำไปปฏิบัติได้
แนวทางการลดภัยคุกคามและมลพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้

ป้องกันและลดปริมาณ เป็นการจัดการป้องกันไม่ให้เกิด และลดภัย
คุกคามและมลพิษที่จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น ลดการ
ผลิตขยะ ลดการใช้โดยการปฏิเสธ รณรงค์การใช้น�้ำอย่างประหยัด
เพื่อลดปริมาณน�้ำเสียที่จะเกิดขึ้น การจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นต้น
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ควบคุม เป็นการจัดการหลีกเลีย่ งการก่อมลพิษระหว่างทาง โดยลดหรือ
ควบคุมปริมาณการใช้ เช่น ควบคุมมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์
การควบคุมปริมาณผักตบชวาหรือวัชพืชน�้ำอื่นๆ ในแม่น�้ำล�ำคลอง
ควบคุมคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ก�ำจัดหรือบ�ำบัด เป็นการจัดการภัยคุกคามและมลพิษที่ปลายทาง ซึ่ง
การด�ำเนินงานจะขึน้ อยูก่ บั งบประมาณของแต่ละท้องถิน่ เช่น การก�ำจัด
ผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลองแล้วน�ำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า การปรับปรุง
คุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ การบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยเทคโนโลยี
ทันสมัยก่อนปล่อยลงแหล่งน�้ำ การก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น

แนวทางการลดภัยคุกคามและมลพิษทีด่ ที สี่ ดุ คือ การป้องกันก่อน
เกิดปัญหา ซึ่ง อปท. ควรมีการติดตามและเฝ้าระวัง บันทึกข้อมูล
และพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาจาก
ภัยคุกคามและมลพิษต่างๆ ประกอบด้วย

79

3) การอนุรกั ษ์ชนิดพันธุส์ ำ�คัญ
ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ หรือชนิดพันธุ์หายากหรือชนิด
พันธุ์อันมีคุณค่า  คือ ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ
ในท้องถิ่น มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่น และมีคุณค่า
ต่อการบริโภคใช้สอยหรือการด�ำรงชีวติ ของประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง นี้ ชนิ ด พั น ธุ ์ ห ายากหรื อ ชนิ ด พั น ธุ ์ อั น มี คุ ณ ค่ า
ต่อท้องถิ่นนั้น อาจมีจ�ำนวนและปริมาณที่น้อยลง
จนหาได้ยาก หรือมีโอกาสพบได้ไม่มากนัก
ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อ
ท้องถิน่ ไม่ให้สญ
ู หายไปจากพืน้ ที่ จึงจ�ำเป็นต้องมีการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาด โดยใช้ให้น้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ได้ยาวนาน และเกิดผลเสียหายต่อสิ่ง
แวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงด้วย
แนวทางการอนุรกั ษ์ชนิดพันธุส์ ำ� คัญ หรือชนิดพันธุห์ ายากหรือชนิดพันธุอ์ นั มีคณ
ุ ค่า
ต่อท้องถิ่น มีดังนี้
สงวนรักษา เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรือด�ำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งชนิดพันธุ์ส�ำคัญที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบได้ง่าย
เช่น การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตที่ส�ำคัญในท้องถิ่น
การผลิต การใช้ประโยชน์ และการอนุรกั ษ์พชื ท้องถิน่ หรือพืชพืน้ เมืองใกล้
สูญพันธุ์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่ส�ำคัญในท้องถิ่น เป็นต้น
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ควบคุมการใช้ประโยชน์ ส�ำหรับชนิดพันธุ์ที่สามารถทดแทนหรือสร้าง
ขึน้ ใหม่ได้ เช่น การปลูกทดแทนหลังจากน�ำไปใช้ประโยชน์ การก�ำหนด
ช่วงเวลาในการเก็บหาเห็ด หน่อไม้ ของป่าอืน่ ๆ เพือ่ ลดการใช้ประโยชน์
เกินปริมาณที่ป่ารองรับได้ และการงดจับปู ปลา หรือสัตว์น�้ำอื่นๆ
ในช่วงฤดูวางไข่ เป็นต้น
ป้องกันและเฝ้าระวัง ชนิดพันธุ์ส�ำคัญไม่ให้ถูกท�ำลาย ด้วยการตั้ง
กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างพลังในการดูแลรักษา
เช่น การก�ำหนดเทศบัญญัติควบคุมการใช้ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ และการตั้ง
กลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวัง เป็นต้น
ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูล เพือ่ บันทึกและดูแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การติดตามและเฝ้าระวังชนิดพันธุ์
ส�ำคัญในพืน้ ที่ เช่น การส�ำรวจ จดบันทึก จัดท�ำทะเบียนชนิดพันธุส์ ำ� คัญ
ในท้องถิ่น รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ จ�ำนวน และสถานะ (หายาก
ใกล้สูญพันธุ์ และสูญพันธุ์แล้ว)
สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องชนิดพันธุ์ส�ำคัญให้กับประชาชนใน
ท้องถิน่ ได้ตระหนัก สร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา
ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงคุณค่าและ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หากท�ำลายหรือสูญเสียชนิดพันธุส์ ำ� คัญ เป็นต้น

แนวทางการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ ช่วยให้
อปท. สามารถลดผลกระทบและความสูญเสียทางพันธุกรรมที่ส�ำคัญ
ในท้องถิ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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4) การใช้ประโยชน์และการจัดการอย่างยัง่ ยืน
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยมีความหลากหลายสูงมาก ไม่
ว่าจะเป็นสัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก รวมถึงระบบนิเวศ ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราอย่างแยกไม่ออก และยังมีความส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก การใช้ประโยชน์และการจัดการอย่างยั่งยืน
จึงเป็นการจัดการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกวิธแี ละเป็นระบบ เพือ่
ให้ทรัพยากรชีวภาพเพียงพอกับความต้องการ และเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การรวม 4 องค์
ประกอบที่เชื่อมสัมพันธ์กัน คือ นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง
และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่นควรมีการตั้งกฎ กติกา 
เพือ่ เป็นการก�ำหนดข้อบังคับทีอ่ ยูใ่ นกรอบความเป็นจริง เพือ่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลการน�ำ
ทรัพยากรชีวภาพออกมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสมดุลระหว่างปริมาณที่น�ำออก
มาใช้และปริมาณที่ธรรมชาติผลิตได้ โดยที่ไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นอีกด้วย
แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ แ ละการจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรชี ว ภาพใน
ท้องถิ่น มีดังนี้
สร้างความตระหนัก ถึงความส�ำคัญของการใช้ประโยชน์และการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เช่น การเสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจให้กับประชาชนที่ถูกต้องตามบริบทพื้นที่ เป็นต้น
ป้องกันและเฝ้าระวัง ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิน่ ไม่ให้ถกู ท�ำลาย ด้วย
การตั้งกฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างพลังใน
การดูแลรักษา เช่น การก�ำหนดเทศบัญญัติควบคุมการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพ การตัง้ กลุม่ ชมรม และสมาคม หรือเครือข่ายเฝ้าระวัง เป็นต้น
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สร้างเสริมการมีสว่ นร่วม ของชุมชนต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เช่น การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ต่อกฎ กติกา ข้อบังคับที่จะบังคับใช้ในท้องถิ่น และการท�ำกิจกรรม
อนุรักษ์ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
ควบคุมการใช้ประโยชน์ ส�ำหรับชนิดพันธุ์ที่สามารถทดแทนหรือสร้าง
ขึ้นใหม่ได้ เช่น การปลูกทดแทนหลังจากน�ำไปใช้ประโยชน์ การก�ำหนด
ช่วงเวลาในการเก็บหาเห็ด หน่อไม้ ของป่าอืน่ ๆ เพือ่ ลดการใช้ประโยชน์
เกินปริมาณที่ป่ารองรับได้ และการงดจับปู ปลา หรือสัตว์น�้ำอื่นๆ
ในช่วงฤดูวางไข่ เป็นต้น
วางแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติ เช่น การก�ำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และโครงการของ อปท. ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว การก�ำหนดเป้าหมายการเพิม่ มูลค่าของกิจกรรม
หรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น และการหาแหล่ง
งบประมาณเพิ่มเติมนอกจากงบประมาณประจ�ำปีของ อปท. เป็นต้น

แนวทางการใช้ประโยชน์และการจัดการอย่างยัง่ ยืนของทรัพยากรชีวภาพ
ที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ สามารถช่วยให้ อปท. สามารถเพิ่มมูลค่าจาก
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพให้กับท้องถิ่น ส่งผลให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นได้  
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5.2 กรณีตวั อย่างด้านการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่
1) เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้เมือง มุง่ สูม่ หานครสีเขียว (Green City)
เทศบาลนครขอนแก่น
โทร. 0 4322 1578
0 4322 1202

เทศบาลนครขอนแก่ น เป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ ที่ ป ระสบปั ญ หาความ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ตลอดจนภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน
โดยรวม
โครงการ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” จึงริเริ่มขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่น
เพือ่ แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมืองและชุมชนให้เป็นปอดของ
เมือง เพิม่ คุณภาพชีวติ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วของ
เมือง โดยเริ่มจากก�ำหนดนโยบายสร้างศักยภาพของเมือง มุ่งสู่เมืองมหานคร
สีเขียว (Green City) ด�ำเนินโครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาของท้องถิ่น
ได้แก่ ท�ำแผนที่ต้นไม้ จัดประกวดต้นไม้ใหญ่และต้นไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
โดยให้โรงเรียน 11 แห่ง เข้าร่วมประกวดจัดสวนแนวตั้ง
ผลการด�ำเนินงานท�ำให้เทศบาลและชุมชน มีฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
พืน้ ทีส่ เี ขียว พบจ�ำนวนต้นไม้ของเมืองทีค่ วรอนุรกั ษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด และเกิดประโยชน์ต่างๆ ตามมา จึงพร้อมเดินหน้าและสาน
ต่อโครงการฯ เพือ่ มุง่ สูม่ หานครสีเขียว สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาข้างต้น ได้ดงั นี้
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สถานการณ์

• พื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงจากการขยายที่อยู่อาศัย
• เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาความร้อนในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายสร้างศักยภาพ
เมืองมุ่งสู่เมืองมหานคร
สีเขียว
วางยุทธศาสตร์การพัฒนา
สูส่ งั คมแห่งความสุขและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการพัฒนา
ก� ำ หนดโครงการและ
กิจกรรม
กิจกรรมท�ำแผนที่ต้นไม้
ประกวดต้นไม้ใหญ่ และ
ต้ น ไม้ ที่ ค วรค่ า แก่ การ
อนุรักษ์ประกวดการจัด
สวนแนวตั้ง

ความร่วมมือ
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียน
วัด
ประชาชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลที่เกิดขึ้น
• เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
• ฐานข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
• มีต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 1 ต้นต่อชุมชน โรงเรียน วัด
• ต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด
• เมืองมีทัศนียภาพที่ดี และเป็นพื้นที่ท�ำกิจกรรมทางสังคม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาและจัดการ
พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความร่มรื่น มีอากาศที่ดี ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองและบริเวณ
โดยรอบ ตลอดจนเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจ และการมีตน้ ไม้ใหญ่เป็นองค์ประกอบ
ของเมืองในพื้นที่ 1 ไร่ ควรมีต้นไม้ไม่น้อยกว่า 16 ต้นจะท�ำให้ความเป็นสีเขียวที่นั้น
อยู่ได้ยืนยาว และจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
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2) พลิกฟืน้ ระบบนิเวศแม่นำ้ �กกน้อยสายใน
เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
59 ถนนอุตรกิจ ตำ�บลเวียง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร. 0 5371 1333

ในอดีตชุมชนต่างๆ รอบแม่น�้ำกกน้อยสายใน ได้ใช้น�้ำในการอุปโภคและ
คมนาคม แต่เส้นทางน�้ำทางตอนเหนือของล�ำน�้ำถูกพัฒนา ขุดลอกทางน�้ำลัด
ท�ำให้แม่น�้ำกกน้อยสายในไม่มีน�้ำไหลผ่าน ล�ำน�้ำตื้นเขิน ถูกปล่อยรกร้าง เป็นที่
รองรับขยะ และน�้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนและชุมชน
เทศบาลนครเชียงราย ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการทรัพยากรน�้ำเป็น
ล�ำดับต้นๆ และก�ำหนดยุทธศาสตร์การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเมืองเชียงราย พร้อมจัดท�ำเป็นโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชนพื้นที่แม่น�้ำกกน้อยสายใน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และประชาชน ร่วมประชุมหาแนวทาง
การพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่
ตลอดจนศักยภาพของล�ำน�้ำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
จากความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ส่งผลให้การฟื้นฟูระบบนิเวศในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง
ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ได้แหล่งระบายน�ำ้ เวลาเกิดน�ำ้ ท่วมในเมือง และจัด
ท�ำเป็นแผนพัฒนาเชิงนิเวศของพื้นที่ในอนาคต สรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
ข้างต้น ได้ดังนี้
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สถานการณ์

• เส้นทางน�้ำถูกตัดขาด ตื้นเขิน และถูกปล่อยรกร้าง  
• จากแหล่งรับน�้ำ กลายเป็นแหล่งรับขยะและน�้ำเสียของชุมชน

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การรับมือต่อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเมืองเชียงราย
เกิดโครงการฟื้นฟูระบบ
นิเวศ ส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน พืน้ ทีแ่ ม่นำ�้ กกน้อย
สายใน

กิจกรรมการพัฒนา
ศึกษา ส�ำรวจ วางแผน
และออกแบบการฟื ้ น ฟู
ระบบนิเวศ
อนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนโดยรอบ
แก้ปญั หาน�ำ้ ท่วมในเมือง

ความร่วมมือ
เทศบาลนครเชียงราย
หน่วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษา
นักวิชาการ
ประชาชน

ผลที่เกิดขึ้น
• มีแหล่งระบายน�้ำเวลาเกิดน�้ำท่วมในเมือง
• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• มีแผนงานและแนวทางพัฒนาเชิงนิเวศของพื้นที่ในอนาคต
• ระบบนิเวศในเมืองได้รบั การฟืน้ ฟู เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และสวนสาธารณะ
ของเมือง
แม่น�้ำ ล�ำคลอง พื้นที่ชุ่มน�้ำ พื้นที่ธรรมชาติ สวนสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ที่มนุษย์
สร้างขึ้นมา ซึ่งปกคลุมด้วยพรรณพืช มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก รวมถึงเป็น
พื้นที่เป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้ที่ดิน
ในเมื อ ง ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มให้ เ หมาะแก่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่ดีขึ้น
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3) พันธุไ์ ม้ในตำ�นานใกล้สญ
ู พันธุ์ “ต้นแก้งขีพ้ ระร่วง”
อุทยานแห่งชาติรามคำ�แหง
ป่าสวนลุ่มเชิงเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติรามคำ�แหง
อำ�เภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
นายพงษ์เลิศ ศิริบูรณ์
โทร. 0 2562 0760

ต้นแก้งขี้พระร่วง หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Celtis timorensis Span เป็นพืช
ที่จัดอยู่ในวงศ์ ULMACEAE เป็นต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ และปลูกขยายพันธุ์ได้
ยาก มีเฉพาะในป่าดิบแล้งใกล้ล�ำธาร เป็นไม้เปลือกบาง รากแข็ง ดูแลยาก
ไม่ ค วรขุ ด เอาไปปลู ก ตามบ้ า นเรื อ นเด็ ด ขาด เพราะมี ส ภาพแวดล้ อ มไม่
เหมาะสม สามารถกระจายพันธุ์ในป่าเบญจพรรณและป่าดิบที่มีความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง 150-600 เมตร
จากการส�ำรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามค�ำแหง พบต้นแก้ง
ขี้พระร่วงบริเวณป่าสวนลุ่มเชิงเขาหลวงภายในอุทยานแห่งชาติรามค�ำแหง
อ�ำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และตามเส้นทางข้างล�ำห้วย ที่มีสภาพเป็นทาง
ราบเรียบสลับเนินเขาในผืนป่าดิบสมบูรณ์ เพียงจ�ำนวน 1 ต้น เจ้าหน้าทีข่ อฝาก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงต้องการช่วยกันและฟืน้ ฟูเพราะหายากและมีจำ� นวน
ลดลงเรื่อยๆ
ผลการด�ำเนินงาน สามารถเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ชนิดพันธุ์ส�ำคัญต่อท้องถิ่น ซึ่งต้นแก้งขี้พระร่วงนี้มี
สรรพคุณ เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนในเด็ก สมัยโบราณนิยมใช้ใบฝนคั้นน�้ำเป็น
ยาแก้อหิวาตกโรคและขับพยาธิในไก่ได้ดีมาก สรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
ข้างต้น ได้ดังนี้
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• การลักลอบขุดต้นแก้งขี้พระร่วงออกจากป่า เพราะขยายพันธุ์ได้ยาก
• ชนิดพันธุ์ส�ำคัญลดลง หาได้ยาก และใกล้สูญพันธุ์

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก�ำหนดแนวทางอนุรักษ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการพัฒนา
ศึกษา ส�ำรวจ อนุรักษ์
และฟืน้ ฟู ให้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่
ตั้ ง กติ ก าห้ า มขุ ด ต้ น
แก้งขี้พระร่วง

ความร่วมมือ
ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รอบพื้นที่อุทยานฯ

ผลที่เกิดขึ้น
• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของอุทยานฯ ชุมชน และท้องถิ่น ต�ำบล
บ้านด่าน ต�ำบลลานหอย
• ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ชนิดพันธุ์ส�ำคัญและมีความโดดเด่นเฉพาะถิ่น
ท้องถิ่น
ชนิดพันธุห์ ายากหรือชนิดพันธุอ์ นั มีคณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ทีม่ คี วามโดดเด่นเฉพาะถิน่
มีคณ
ุ ค่าต่อการบริโภคใช้สอยหรือการด�ำรงชีวติ มีความส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน “ต้นแก้งขี้พระร่วง” และชนิดพันธุ์อื่นมีจ�ำนวน
และปริมาณลดลง หาได้ยาก มีโอกาสพบได้ไม่มากนัก ดังนั้น จึงควรมีการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป
จากพื้นที่
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4) Folk rice ตลาด (กลาง) ออนไลน์ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
คุณอนุกูล ทรายเพชร

F

Folkrice.com

ด้วยสถานการณ์จ�ำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มที่ลดลง โดยคาดว่าจะเหลือ
เกษตรกรในไทยเพียงร้อยละ 5 หรือ 3.5 ล้านคนเท่านั้น หากลองเปรียบเทียบ
กับสถิติในปี พ.ศ. 2532 ไทยมีจ�ำนวนของเกษตรกรกว่าร้อยละ 67 แต่จ�ำนวน
ประชากรของประเทศเพิม่ ขึน้ ถึง 70 ล้านคน การทีเ่ กษตรกรลดลงท�ำให้อาหาร
ดีๆ ลดลงไปด้วย รวมไปถึงเรื่องพันธุกรรมพืชที่ลดลง เพราะคนเพาะปลูกพืช
สายพันธุ์ต่างๆ ย่อมหายไป
Folk Rice จึงถูกสร้างขึ้นเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรายย่ อ ยให้ อ นุ รั ก ษ์ พื ช ผลทางการเกษตรพั น ธุ ์ พื้ น เมื อ งเอาไว้
และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาเก็บรักษาสายพันธุ์โดยการเป็นผู้ผลิตเอง ผ่านการ
เปิดพื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ส�ำหรับสินค้าเด่น
ที่เป็นร้านค้ายอดนิยมของเว็บไซต์ คือ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ ที่มีให้เลือก
นับสิบสายพันธุ์ เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวลืมผัว ข้าวสินเหล็ก
ข้าวสังข์หยด และข้าวหอมล้านนา รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พืชผักและดอกไม้พื้น
เมืองต่างๆ
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมแล้วกว่าพันคน เงือ่ นไข
การเข้าร่วมน�ำสินค้ามาวางขายได้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐาน
ของ Folk rice ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย สรุปเป็นแนวทางการอนุรักษ์
พันธุกรรมข้างต้น ได้ดังนี้
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• จ�ำนวนเกษตรกรผู้ผลิตลดลงมาก รูปแบบการผลิตเชิงเดี่ยว
และพันธุกรรมพืชลดลง
• ความต้องการบริโภคพืชผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
ให้อนุรักษ์พืชผลทางการ
เกษตรพันธุ์พื้นเมือง
ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนหั น มา
เก็ บ รั ก ษาสายพั น ธุ ์ ข ้ า ว
โดยการเป็นผู้ผลิตเอง

กิจกรรมการพัฒนา
เปิดพื้นที่ออนไลน์เป็น
สื่ อ กลางการซื้ อ ขาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
มาตรฐานสิ น ค้ า ต้ อ ง
ผ่านเกณฑ์ทั้งคุณภาพ
และความปลอดภัย

ความร่วมมือ
เจ้าของเว็บไซต์
เกษตรกร และผู้ผลิต
ผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้น
• เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนเจ้าของเว็บไซต์ เกษตรกร ผูผ้ ลิต
และผู้บริโภค
• ร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟู ชนิดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองส�ำคัญของท้องถิ่น
• ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการขายสินค้ากว่าพันคน

การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พืชผักและดอกไม้พื้นเมือง
ซึง่ เป็นชนิดพันธุห์ ายากหรือชนิดพันธุอ์ นั มีคณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ทีม่ คี วามโดดเด่นเฉพาะ
ถิ่น มีคุณค่าต่อการบริโภคใช้สอยหรือการด�ำรงชีวิต มีความส�ำคัญอย่างมาก ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีท่ กุ ภาคส่วน ต้อง
ท�ำการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น
ไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่ และมีความยั่งยืนของพันธุกรรมต่อไปในอนาคต
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5) เยาวชนพิทกั ษ์สายน้ำ� (Youth Water Guardian)
บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จำ�กัด
และ WWF ประเทศไทย
โรงเรียนสาคลีวิทยา 
ตำ�บลสามตุ่ม อำ�เภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0 3578 8463

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตภัณฑ์น�้ำดื่ม
เนสท์เล่เพียวไลฟ์ ต้องประสบปัญหามลพิษแหล่งน�้ำจากการทิ้งขยะลงแม่น�้ำ
ล�ำคลอง ท�ำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่างได้รับ
ผลกระทบ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด กับ WWF
ประเทศไทย หน่วยงานรัฐ เครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
เกิดเป็นโครงการ Youth Water Guardian With Nestle หรือ “เยาวชน
พิทักษ์สายน�้ำ” เมื่อปี 2558 โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนที่อยู่รอบโรงงานฯ เป็นรุ่น
ที่ 1 กว่า 10 โรงเรียน โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำจนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนา
คุณภาพน�้ำบริเวณแหล่งน�้ำรอบโรงเรียน จากน�้ำเสียเปลี่ยนเป็นน�้ำใส
ผลการด�ำเนินโครงการมีเยาวชนพิทกั ษ์สายน�ำ้ 3 รุน่ เป็นผูน้ ำ� ในการพัฒนา
แหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ ตี่ อ่ เนือ่ ง มีโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนต้นแบบให้กบั โรงเรียน
อืน่ และชุมชนรอบข้าง สามารถพัฒนาคุณภาพแหล่งน�ำ้ รอบโรงเรียนและชุมชน
รอบข้าง โรงเรียนได้จัดที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯ มาประกอบอาหารให้เด็ก
นักเรียน รวมถึงน�ำไปขายสร้างรายได้ให้กบั โรงเรียน สรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพแหล่งน�้ำ ได้ดังนี้
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• มลพิษทางน�้ำจากการปล่อยน�้ำเสียและการทิ้งขยะลงแหล่งน�้ำ
• การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำลดลง สัตว์น�้ำลดลง

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ Youth Water
Guardian With Nestle
หรื อ “เยาวชนพิ ทั ก ษ์
สายน�ำ้ ”

กิจกรรมการพัฒนา
ให้ ค วามรู ้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
น�ำ้
นักเรียนไปพัฒนาคุณภาพ
น�้ำบริเวณแหล่งน�้ำรอบ
โรงเรียน

ความร่วมมือ
WWF-ประเทศไทย
Nestle
หน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียน
ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้น
• มีผู้น�ำเยาวชนที่ท�ำงานส่งต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน�้ำ 3 รุ่น
• เกิดเป็นโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนต้นแบบด้านพัฒนาคุณภาพ
แหล่งน�้ำ
• พัฒนาคุณภาพแหล่งน�้ำรอบโรงเรียนและชุมชนรอบข้างในพื้นที่
• โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมมีผกั มาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน และมีรายได้
จากการขายผัก
คุณภาพน�้ำ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำ ปัจจุบันพบว่าแหล่งน�้ำตาม
ธรรมชาติเป็นที่รองรับน�้ำเสียทั้งจากชุมชนและโรงงาน ปัญหาการทิ้งขยะลงแหล่งน�้ำ
ซึ่งแต่ละท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน ควรมีมาตรการบริหารจัดการคุณภาพน�้ำให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน�้ำธรรมชาติ ให้มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้ใช้น�้ำ
จากแหล่งน�้ำนั้น เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบแหล่งน�้ำไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับ
เยาวชนเป็นผู้สานต่อได้
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6) การพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
แม่ทา อำ�เภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 81724 3140,
0 5208 0614    

ต�ำบลแม่ทา มีบริเวณพื้นที่เป็นป่าและเชิงเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�ำการ
เกษตร แต่มีพื้นที่จ�ำกัดในการเพาะปลูก เพียงร้อยละ 20 ชาวบ้านบางส่วนหัน
มาท�ำระบบเกษตรอินทรีย์ แต่การท�ำเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีย่ งั คงด�ำเนินการไม่
มากนัก  ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการช่วยเหลือและความสนใจด้านนโยบาย
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น
อบต.แม่ทา เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติงานตามที่องค์กรชุมชน
ต้องการและด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแผนงาน ตามรูปแบบการนโยบายจากล่างสูบ่ น (Bottom Up)
ด�ำเนินการส่งเสริมองค์กรชุมชนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก ด้วยการก�ำหนด
นโยบายให้เกิดการปฏิบัติ การประเมินนโยบาย และที่ส�ำคัญเป็นการตัดสินใจ
จากองค์กรชุมชนทุกขัน้ ตอนในการใช้กลไกขององค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานขับ
เคลื่อนหลักพร้อมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรไป
พร้อมกัน
สามารถขับเคลือ่ นนโยบายการเกษตรอินทรียใ์ ห้เป็นรูปธรรม ทัง้ การตลาด
การผลิต และการบริโภคทัง้ ในและนอกชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ทุกส่วน ทุกฝ่ายในชุมชนแม่ทา (บุคลากร ข้อมูลข่าวสาร สถานที่ หรือวัสดุ
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อุปกรณ์ต่างๆ) การปฏิบัตินโยบายในพื้นที่ของ อบต.แม่ทา ด�ำเนินการได้รวดเร็ว
และมีความต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริม
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้
สถานการณ์

• การท�ำเกษตรอินทรียย์ งั ไม่ได้รบั ส่งเสริมให้เกิดรูปธรรมและด�ำเนินการได้ลา่ ช้า
• พื้นที่จำ� กัดในการเพาะปลูก

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใช้กลไกขององค์กรชุมชน
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก
สร้างความเข้าใจและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนา
ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ิ
งาน
การประเมินนโยบาย
ด�ำเนินงานตามกรอบของ
ระเบียบ กฎหมายท้องถิน่
ให้สอดคล้องกับแผนงาน

ความร่วมมือ
องค์กรชุมชนเกษตรอินทรีย์
เกษตรกร
องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแม่ทา

ผลที่เกิดขึ้น
• ด�ำเนินการทางนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม
• ใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
• การปฏิบัตินโยบายในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่องไปสู่
เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหากมีคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัย
สารเคมีการเกษตรและเห็นด้วยกับหลักการแนวคิดระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน รวมทัง้
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีการเกษตรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสุ ข ภาพ เข้าไปมีบทบาทในการผลัก ดั นหรื อ ออกข้ อ บั ง คั บการใช้ ส ารเคมี
การเกษตรในระดับชุมชนได้
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7) ความร่วมมือแก้ไขปัญหาผักตบชวาทุง่ รังสิต
กรมชลประทาน
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2241 0020 ถึง 29

กว่า 40 ปี ทีท่ งุ่ รังสิตประสบปัญหาวัชพืชทางน�ำ้ แพร่กระจายอย่างหนาแน่น
เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ วง 10 ปี ห ลั ง ที่ วัช พื ช และ
ผักตบชวาได้สร้างปัญหากีดขวางทางน�้ำ ท�ำให้การระบายน�้ำไม่ดี การส่งน�้ำ
เพื่อกิจกรรมต่างๆ ติดขัด ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานจัดเก็บวัชพืชตามกรอบ
งบประมาณและความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถก�ำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด
กรมชลประทานได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมการทหารช่าง กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ได้รเิ ริม่ “โครงการ คลองสวย น�ำ้ ใส ร่วมใจ
ก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” โดยมีกรอบปฏิทินในการดูแลวัชพืชที่ชัดเจน
มีการติดตาม ควบคุม และก�ำจัดวัชพืชร่วมกัน ซึ่งการก�ำจัดวัชพืชจะท�ำตลอด
ทั้งปี ผักตบชวาและวัชพืชอื่นที่จัดเก็บได้จะน�ำมาแปรรูป เช่น ท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
เพื่อสร้างมูลค่าต่อไป เป็นต้น
แผนการบริหารจัดการน�้ำที่มีการบูรณาการ สามารถป้องกันและบรรเทา
ภัยจากน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงบประมาณไม่ซ�้ำซ้อนและชัดเจน
สามารถท�ำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีเครือข่ายดูแล
รักษาทางน�ำ้ สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้ทงุ่ รังสิตทีใ่ สสะอาดเกิดประโยชน์
ต่อพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรโดยรอบมากกว่า  200,000
ครัวเรือน สรุปเป็นแนวทางการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน ได้ดังนี้
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• วัชพืชขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว กีดขวางทางน�ำ้ ส่งผลต่อการระบายน�ำ้ ไม่ดี
• หน่วยงานจัดเก็บวัชพืชได้เป็นครั้งๆ ตามกรอบงบประมาณ ไม่สามารถ
ก�ำจัดวัชพืชได้หมด

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก�ำหนดเป็นโครงการ คลอง
สวย น�้ำใส ร่วมใจก�ำจัด
วัชพืชทุง่ หลวงรังสิต

กิจกรรมการพัฒนา
ก� ำ หนดกรอบปฏิ ทิ น ใน
การดูแลวัชพืชที่ชัดเจน
การติดตาม ควบคุมก�ำจัด
วัชพืชทางน�้ำร่วมกัน
น�ำวัชพืชมาแปรรูป เพื่อ
สร้างมูลค่า

ความร่วมมือ
กรมชลประทาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมการทหารช่าง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพืน้ ที่

ผลที่เกิดขึ้น
• มีแผนการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริหารงบประมาณที่ไม่ซ�้ำซ้อนชัดเจน
• เกิดการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐกับภาคประชาชน พร้อม
สร้างเครือข่ายดูแลรักษาทางน�้ำสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม
• ได้ทุ่งรังสิตมีคลองที่สะอาดเกิดประโยชน์ต่อราษฎรโดยรอบมากกว่า 
200,000 ครัวเรือน
การควบคุมชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ รุกรานทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานและแพร่กระจายในธรรมชาติ
อย่างผักตบชวา จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจอย่างมากในแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญ หากท้องถิน่ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ความส�ำคัญ
จนน�ำไปสู่การบูรณาการมาตรการการป้องกันและควบคุม จะเป็นประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
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8) แผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
โป่งแดง
อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก
โทร. 0 5589 2046 ต่อ 11

องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งแดง มีหมูบ่ า้ นในปกครอง 14 หมูบ่ า้ น ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปศุสัตว์ มีคลองแม่ระกาเป็นแม่น�้ำ
สายหลัก เปรียบเสมือนเส้นชีวติ ของคนในพืน้ ที่ เมือ่ ภัยแล้งเกิดขึน้ จึงส่งผลกระทบ
อย่างมากในพื้นที่ต�ำบล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ ภัยแล้งเกือบทั้งต�ำบล
วาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัยบ้าง โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ที่พักอาศัยอยู่ไกลแหล่งน�้ำธรรมชาติ ประปา และการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่เข้าถึง
ท้องถิ่นจึงต้องเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ
พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ
แผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำเป็น “แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย
และการด�ำเนินการช่วยเหลือให้หน่วยงานในระดับท้องถิน่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลัง
เกิดภัยอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
ผลการด�ำเนินงานสามารถป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จากภัยธรรมชาติ รวมถึงได้ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากภัยพิบัติ
อีกด้วย สามารถสรุปเป็นแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ได้ดังนี้
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• เกิดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยกระจายพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ ต�ำบล สร้างความเสีย
หายกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
• มีวาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัยเป็นประจ�ำ โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากสภาพ
แวดล้อมพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีความเชื่อมโยงกับแผน
ต่างๆ
แผนปฏิ บั ติ ก ารในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย

กิจกรรมการพัฒนา
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
เตรียมความพร้อม การ
แจ้ ง เตื อ นภั ย และการ
ด�ำเนินการช่วยเหลือก่อน
เกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ภายหลังเกิดภัย

ความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
โป่งแดง
หน่วยงานในระดับท้องถิน่
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
พื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่
ใกล้เคียง

ผลที่เกิดขึ้น
• ป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ
• ป้ อ งกั น และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จ ากภั ย พิ บั ติ 200,000
ครัวเรือน

ภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย ล้วนส่งผล
ความเสียหายกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีความรุนแรง
และไม่รุนแรง หากท้องถิ่นใดมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยที่มีโอกาสเกิด
ขึ้นได้ไว้ก่อนแล้วนั้น จะสามารถป้องกันและลดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้ ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
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9) “น้ำ�ตาลมะพร้าว” ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทย
เตาตาลมิตรปรีชา จังหวัดสมุทรสงคราม
F

2/1 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้านปรก
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Sugar Dadii
โทร. 087 555 0999, 086 565 6250

ในอดี ต น�้ ำ ตาลมะพร้ า วในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามมี ท� ำ กั น เป็ น จ� ำ นวนมาก
เป็นธุรกิจของครอบครัวที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ต่อมาเมื่อสังคมเมืองมีการขยายตัว
ทุกคนมีทางเลือกมากขึ้น จึงได้ตัดสินใจไปท�ำอาชีพอื่นแทน จึงส่งผลให้การท�ำ
น�้ำตาลมะพร้าวค่อยๆ สูญหายไป เนื่องจากผู้ที่ท�ำน�้ำตาลส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
แทบทั้งสิ้น และเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจในอาชีพนี้มาก
เมื่ อ มี ผู ้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการท� ำ น�้ ำ ตาลมะพร้ า วและต้ อ งการสื บ ทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ศึกษาหาข้อมูลก่อน แล้วรวมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังมี
ใจรักการท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าว ประกอบไปด้วยชาวบ้าน 12 ครัวเรือน โดยแบ่งหน้าที่
กันท�ำอย่างชัดเจน แบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเจ้าของที่ดินคือผู้ที่
จะช่วยปลูกดูแลมะพร้าว 2) คนขึน้ ปาด จะท�ำหน้าทีป่ าดและเก็บน�ำ้ ตาลเพียงอย่าง
เดียว 3) คนเคี่ยวน�้ำตาล ที่จะคอยเคี่ยวน�้ำตาลที่ได้มาในแต่ละวัน และ 4) คนหา
ฟืนหรือไม้ที่ใช้ในการเคี่ยวน�้ำตาล
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสร้างกลุ่มคนให้มีความสามัคคี เสริม
ศักยภาพความเข้มแข็งเกษตรกรให้ร่วมสืบทอดการท�ำน�้ำตาลมะพร้าว ได้ใช้
ทรัพยากรในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน เกษตรกรได้ประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีการแบ่งปันรายได้ตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม
อย่างเป็นธรรม สรุปเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์และการจัดการที่ยั่งยืน ได้ดังนี้
100

สถานการณ์

• สังคมเมืองขยายตัว ประชาชนมีทางเลือกอาชีพมากขึ้น อาชีพการท�ำ
น�้ำตาลมะพร้าวค่อยๆ ลดลง
• อาชีพท�ำน�้ำตาลมะพร้าวอยู่ในกลุ่มคนสูงอายุ คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ
สืบทอดอาชีพน้อย

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
เห็นความส�ำคัญของการ
ท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าว
ต้องการสืบทอดภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่

กิจกรรมการพัฒนา
ศึกษาหาข้อมูล
รวมกลุ่มชาวบ้านผู้สนใจ
แบ่งหน้าที่กันชัดเจน

ความร่วมมือ
เกษตรกร
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้น
• ป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากภัยพิบัติ

จังหวัดสมุทรสงคราม มีฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีศักยภาพสูง ควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้น�ำมาแปรรูป ประยุกต์ หรือเพิ่มมูลค่า  ให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
เข้าท้องถิน่ และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงเอกลักษณ์ประจ�ำท้องถิน่ อีกในหลาย
ผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยกระบวนการผลิตต้องไม่ท�ำลายระบบนิเวศ มีปริมาณที่น�ำออก
มาใช้ประโยชน์เหมาะสม และไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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10) ชาวผาปังกับการมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรในท้องถิน่
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
จังหวัดลำ�ปาง
2/1  หมู่ที่ 3 ตำ�บลผาปัง
อำ�เภอแม่พริก จังหวัดลำ�ปาง  
โทร. 0 5483 7202,  
08 1805 9889     

บ้านผาปังตั้งอยู่ด้านหลังเขา จึงท�ำให้ฝนตกน้อย ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำจน
เกิดความแห้งแล้งติดต่อยาวนาน ไม่มนี ำ�้ ท�ำการเกษตร ท�ำให้คนในชุมชนท�ำกินในพืน้ ที่
ไม่ได้ ต้องดิ้นรนออกไปหางาน หาอาชีพในต่างถิ่น พอนานวันจึงเกิดเป็นลักษณะ
การอพยพไปต่างถิ่นถาวร
ปี 2547 ได้เริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์ พระสงฆ์
และเยาวชน หรือเรียกรวมว่า บ.ว.ร.ส ร่วมกันจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำกับทิศทางการพัฒนา
ชุมชน ต่อมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามสาขาต่างๆ และน�ำมารวมกันเป็นเครือข่าย
และพัฒนาเป็นนิติบุคคล ชื่อ “มูลนิธิพัฒนาชุมชนต�ำบลผาปัง” มีการวางแผนงาน
อย่างเป็นระบบและขัน้ ตอน ด้วยการ ส�ำรวจ ดิน น�ำ้ ป่า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ แล้วน�ำไปบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิน่ จัดตัง้ “คณะกรรมการ
มูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนผาปัง” ก�ำหนดขอบเขต กติกาต่างๆ และมีการแจกกล้าพันธุไ์ ผ่ซาง
จากส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดล�ำปางให้ปลูกในทีด่ นิ ชุมชน
ผลการด�ำเนินงานได้เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นชุมชนต้นแบบ
ที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง เป็นชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพให้เป็น
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ชาวผาปังมีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี บ้านเรือน และถนน สะอาดเป็นระเบียบ สรุปเป็นแนวทางความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น ได้ดังนี้
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• เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งติดต่อยาวนาน ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ
สถานการณ์
ด้านการเกษตร
• ประชาชนออกไปท�ำงานต่างถิน่ จ�ำนวนมาก และเกิดการอพยพย้ายถิน่ ถาวร
นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น
เห็นความส�ำคัญของปัญหา
ต้องการสร้างงาน สร้าง
อาชีพในชุมชน
ต้องการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ของท้องถิน่

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
วางแผนทิศทางการพัฒนา
ชุมชน
จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
สาขาต่างๆ
จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชน
ต�ำบลผาปัง
จัดตัง้ คณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาชุมชนผาปัง

ความร่วมมือ
ชุมชนผาปัง
องค์กรปกครองท้องถิน่
ส�ำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดล�ำปาง

ผลที่เกิดขึ้น
• ชุมชนต้นแบบที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง
• ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
• ชุมชนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน
• ชาวผาปังมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นท�ำให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
การอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นของชุมชนผาปัง จ�ำเป็นต้องอาศัยภาคีความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และจากหน่วยงานภายนอก ร่วม
กันคิด ออกแบบ เสนอแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ จึงจะได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการและบริบทของพืน้ ทีไ่ ด้อย่างลงตัว โดยไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งตาม
มา สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ในท้องถิ่น โดยการน�ำฐานทรัพยากรชีวภาพที่มี
มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
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6. กฎหมายและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

…ความหลากหลายทางชีวภาพ

มิใช่ภาวระหน้าที่ของ อปท. เพียงหน่วยงานเดียว
ที่เกี่ยวข้องเพราะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน…

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีกฎหมายหลายฉบับ
เป็นเครือ่ งมือหลักให้ภาครัฐใช้บริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ ทั้ ง การป้ อ งกั น ปรั บ ปรุ ง รวมถึ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรไม่ปล่อยให้เกิดการใช้ประโยชน์ทไี่ ม่เหมาะสม ไม่คำ� นึงถึง
ความยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วม
มือให้เกิดการขับเคลือ่ นปฏิบตั ใิ ห้เกิดรูปธรรมในจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพ

6.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
ซึง่ ได้กล่าวถึงสิทธิ หน้าทีข่ องบุคคลและชุมชน ในการจัดการบ�ำรุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล (มาตรา 43)
บุคคลมีหน้าทีใ่ นการร่วมมือสนับสนุนการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม (มาตรา 50)
รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการและได้ประโยชน์ (มาตรา 57) ต้องด�ำเนินการให้มกี ารศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน เพือ่
ประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยที่รัฐต้อง
ระมัดระวังเพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิง่ แวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยที่สุด (มาตรา 58)
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 ก�ำหนด
ให้การท�ำไม้หวงห้าม และเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือท�ำอันตราย ต้องได้รบั อนุญาต
จากพนักงาน เจ้าหน้าที่ พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และ
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 ระบุชนิดพันธุไ์ ม้หวงห้ามและ
ของป่าหวงห้าม เพือ่ รักษาไม้ชนิดดีมคี า่ หายาก และของป่าหายากไม่ให้เป็นอันตราย
หรือสูญสิ้นไป เอื้ออ�ำนวยให้ด�ำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) และการสร้างเงื่อนไข
เพื่อพิจารณาการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15)
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ห้ามการน�ำเข้าสัตว์น�้ำ ดังระบุ
ในพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำ� สัตว์นำ�้ บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2525
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ท�ำให้ประเทศไทยสามารถด�ำเนินการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (มาตรา 8)
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก�ำหนดให้มีการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดูแล
ระบบนิเวศและถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ (Habitat) ของพืชและสัตว์ ซึง่ สอดคล้อง
ตามพันธกรณีการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) และยัง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อการนันทนาการ
อันจะเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้อง
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ (มาตรา 13) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามเก็บหา 
น�ำไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ออกไป ห้ามน�ำสัตว์ออกไปหรือท�ำอันตรายแก่สตั ว์
ห้ามเก็บหา น�ำออกกล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือท�ำอันตรายดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้
ห้ามด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ หาผลประโยชน์ ซึง่ เป็นการวางเงือ่ นไขการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมตามอนุสัญญาฯ (มาตรา 15)
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พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ห้ามมิให้บุคคลใดท�ำไม้
เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้ด�ำเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไข
การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา 15.2) และการขอความเห็นชอบที่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า (มาตรา 15.5)
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2537 ตลอดจนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก�ำหนดพืช ศัตรู
พืช หรือพาหะจากแห่งที่ก�ำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ก�ำหนดให้พืชที่ได้รับการตัดต่อ
พันธุกรรม ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งการน�ำเข้าหรือ
น�ำผ่านต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และอนุญาตให้น�ำเข้าเฉพาะ
เพื่อการทดลองหรือวิจัย สอดคล้องกับพันธกรณีเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปล่อยชีวินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (มาตรา 8) และ
การป้องกันการน�ำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (มาตรา 8)
พระราชบั ญ ญั ติ บ� ำ รุ ง พั น ธุ ์ สั ต ว์ พ.ศ. 2509 ก� ำ หนดให้ มี ก ารป้ อ งกั น
และควบคุมสัตว์สงวนพันธุเ์ พือ่ ใช้ทำ� พันธุ์ ห้ามตอน ห้ามฆ่า หรือส่งสัตว์สงวนพันธุ์
ออกนอกราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับ
การวางเงื่อนไขเพื่อเอื้ออ�ำนวยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแจ้งขอ
ความเห็นชอบล่วงหน้า (มาตรา 15)
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำหนดชนิดและชือ่ พันธุพ์ ชื ทีเ่ ป็นพืช
ต้องห้าม ห้ามน�ำเข้าประเทศไทย และยังได้ก�ำหนดให้พืชในบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์เป็น
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พืชอนุรักษ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�ำหนดในราช
กิจจานุเบกษา การน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่าน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชตาม
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีที่เกี่ยวกับการด�ำรงรักษากฎ
ข้อบังคับที่จ�ำเป็น ในการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (มาตรา 8)
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
เอือ้ อ�ำนวยให้มกี ารคุม้ ครองเทคโนโลยี ดังนัน้ จึงเป็นหลักประกันว่าในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ (มาตรา 16) จะไม่มีการละเมิดสิทธิ์ที่ได้
รับการคุ้มครอง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและน�ำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 ควบคุมการน�ำเข้าและส่งออก โดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2518 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร 11 ฉบับ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ได้ก�ำหนดรายชื่อสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า ปลาทะเลสวยงาม
400 ชนิด สัตว์น�้ำอื่นๆ 258 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตน�ำออกนอก
ประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขออนุญาตตามก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  เอื้ออ�ำนวย
ให้มีการส่งเสริมการส�ำรวจศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนให้เพิม่ สมรรถนะของประเทศไทย
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
เกีย่ วกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (มาตรา 16) การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 
17) และความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ (มาตรา 18)
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พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงแก้ไขมาจาก
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา 
่ พ.ศ. 2503 ซึง่ ยังคงมีการประกาศก�ำหนดเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา 
่ เพือ่ ทีจ่ ะคุม้ ครองถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพันธกรณี
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) ตลอดจนมีการประกาศก�ำหนด
ชนิดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก จ�ำนวน 15 ชนิด (เดิม 9 ชนิด) รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติให้ทันสมัยมากขึ้น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ�ำนาจ
ออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติอันโดดเด่น พิเศษเฉพาะ
หรืออันอาจถูกท�ำลายได้ง่าย เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการจัดการ
โดยเฉพาะ และมีการคุ้มครองตามที่เหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบพื้นที่คุ้มครองซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ ส�ำหรับ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 8) ยังให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สามารถใช้เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับทรัพยากรการเงิน (มาตรา 20)
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินของรัฐ
และเอกชน โดยรองรับและคุ้มครองสิทธิการท�ำไม้หวงห้ามในส่วนป่านั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพและให้มีการผลิตไม้เพื่อการพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา 10) และการส่งเสริมแรง
จูงใจ (มาตรา 11) ของอนุสัญญาฯ
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พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า โดยก�ำหนดให้มีการ
ขออนุญาตและท�ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์
พืชนั้นหรือส่วนใดของพันธุ์พืชไปใช้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจัย
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ซึ่งสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับ
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (มาตรา 15)
มติคณะรัฐมนตรี เรือ่ งแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศไทย 3 มีนาคม
2535 ก�ำหนดให้มีแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นเขตการ
ใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง 3 เขต พร้อมมาตรการในแต่ละเขต ได้แก่ เขตอนุรักษ์ เขต
ท่องเที่ยวธรรมชาติ และเขตการดูแลของท้องถิ่น เพื่อช่วยให้สามารถด�ำเนินการตาม
พันธกรณีเกีย่ วกับการประสานการอนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน เข้ากับแผนงานโปรแกรมและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (มาตรา 6) การ
จ�ำแนกและระบุทรัพยากรชีวภาพทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการอนุรกั ษ์ (มาตรา 7) การอนุรกั ษ์ใน
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (มาตรา 10)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการให้สัมปทานท�ำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน
19 พฤศจิกายน 2539 การยกเลิกการให้สมั ปทานท�ำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน และก�ำหนด
เป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสอดคล้องกับ
พันธกรณี เพื่อให้เข้ากับแผนงานโปรแกรมและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (มาตรา 6)
การจ�ำแนกระบุทรัพยากรชีวภาพทีส่ �ำคัญส�ำหรับการอนุรกั ษ์ (มาตรา 7) การอนุรกั ษ์ใน
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา 8) การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (มาตรา 10)
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นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามความตกลงระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งการจั ด การความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญในการปฏิบัติระหว่างกัน ได้แก่
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (CBD) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity: CBD) หรือเรียกกัน
ย่อๆ ว่า อนุสัญญา CBD มีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน โดยที่มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการคือ เพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เพือ่ แบ่งปันผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ (Ramsar Convention) เป็นอนุสัญญาที่มี
ความส�ำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน�้ำ หรืออนุสัญญา
แรมซาร์ เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน�้ำในโลก โดยสนับสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ UNESCO เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการด�ำเนินการตามอนุสัญญาฯ
โดยมีสำ� นักเลขาธิการ (The Secretariat of Ramsar Bureau) ซึง่ เป็นหน่วยงานบริหาร
ที่เป็นอิสระ ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารตั้งอยู่ที่เดียวกันกับส�ำนักงาน
สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
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นอกจากนี้ ยังกฎหมายของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการยกร่างส�ำหรับเป็นหลัก
หรือเป็นแนวทาง รวมทั้งก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย และ
ก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ได้แก่
(ร่าง) พระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพ การอนุรักษ์ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผล
ประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดสมดุลในระบบ
นิเวศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและให้เกิดความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึง่ สอดคล้องกับเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
(ร่าง) พระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. ... ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าอย่างยัง่ ยืน โดยรับรองประเพณีและวิธกี ารทีช่ มุ ชน
ใช้ในการอนุรกั ษ์ใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรป่า ซึง่ มีผลสืบเนือ่ งถึงความร่วมมือ
ในการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ลดการท�ำลายป่า  ฟื้นฟูสภาพ
ป่า  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการสงวนรักษา 
และด�ำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มาตรา 8)
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6.2 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถจ�ำแนกเป็น 5 ภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแตกต่าง
กันไปตามภารกิจ ดังนี้

1) หน่วยงานรัฐ

หน่วยงานรัฐมีบทบาทในการจัดท�ำนโยบาย แผน มาตรการและกฎ
ระเบียบ และด�ำเนินการให้เกิดการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครอง ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่ หน่วยงานสังกัด
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น กรมป่ า ไม้ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน�้ำ กรมควบคุมมลพิษ
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก ารสวนสั ต ว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมการข้าว เป็นต้น

2) สถาบันการศึกษา

สถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทในการศึ ก ษาวิ จั ย จั ด การ ศึ ก ษาโดย
บูรณาการ จัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน จัดท�ำนโยบาย แผนพัฒนาการ
ศึกษาของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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3) องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทในการประสานกับองค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน หรือกลุม่ ต่างๆ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ประเทศไทย) เป็นต้น

4) ภาคเอกชน

ภาคเอกชนมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และสร้างความ
ตระหนัก ตลอดจนการให้ความรู้ ได้แก่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั
ผลิตไฟฟ้า  จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด

5) องค์กรระหว่างประเทศ

องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน การ
เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อ
การท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ให้ครอบคลุมทุกระดับภูมภิ าค และเพือ่ ปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF)
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หน่วยงานรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานจัด
ท�ำ และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น วางระบบติดตามและประเมิน
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ อปท. ให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่
ของในการคุ้มครองและบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
www.dla.go.th

ที่ตั้ง: ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2241 9000 โทรสาร 0 2241 9019
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) เป็นหน่วยประสานกลางระดับชาติภายใต้พิธีสารคาร์ตาเฮน่า
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นหน่วยประสานงานกลาง
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

  www.onep.go.th

www.dnp.go.th

ที่ตั้ง: 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2265 6500
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวน คุ้มครองและดูแล
รักษาพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ทวั่ ประเทศด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
วิจยั ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ รวมทัง้ ประสานการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ กับ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ และหน่วยประสานงาน
ของ สผ.
ที่ตั้ง: 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2561 0777
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www.forest.go.th

กรมป่าไม้ รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ บริหารจัดการป่าเป็นระบบ ฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม วิจัย
และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน และมีกลุม่ งานความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านป่าไม้ เพือ่ รองรับภารกิจของกรมป่าไม้ พันธกิจของอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยความหลากหลายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความ
มัน่ คงด้านฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้
ที่ตั้ง: 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2561 4292 ถึง 3
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยเฉพาะพืน้ ทีด่ นิ ชายทะเล ป่าชายเลน
แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

www.dmcr.go.th

ทีต่ งั้ : ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2141 1300
กรมทรัพยากรน�ำ้ บูรณาการความร่วมมือจัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบเป็น
ระบบ ขับเคลือ่ นองค์กรเครือข่ายลุม่ น�ำ้ อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เพิม่ ประสิทธิภาพ
รักษาสมดุลระบบนิเวศแหล่งน�ำ้ และพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ พัฒนาองค์ความรู้ ระบบ
ข้อมูล มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ระบบเตือนภัย ตลอด
จนการพัฒนาระบบน�้ำอุปโภคบริโภค

www.dwr.go.th
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ที่ตั้ง: 80/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2271 6000

www.pcd.go.th

กรมควบคุมมลพิษ จัดท�ำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ ก�ำหนดมาตรการ จัดท�ำแผน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดท�ำรายงานสถานการณ์
มลพิษ ประสานงาน และด�ำเนินการเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูอนั ตรายจากมลพิษ
ประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือและค�ำปรึกษา 
แนะน�ำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
ที่ตั้ง: 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ   
ติดต่อ: โทรศัพท์ 02 298 2000

www.deqp.go.th

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ และสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลเมือง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บ�ำรุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณี
พิพาทด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
ที่ตั้ง: 49 พระราม 6 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2278 8400 ถึง 19
กรมเจ้าท่า สร้างความปลอดภัยทางน�้ำ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียในแหล่งน�้ำสาธารณะ
และทะเลภายในน่านน�้ำไทย

www.md.go.th

ที่ตั้ง: 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2233 1311 ถึง 8
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www.bedo.or.th

ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก ารมหาชน)
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิ ญ
ั ญาของ
ชุมชนท้องถิน่ ด้วยการพัฒนา อนุรกั ษ์ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละให้บริการ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน ตลอดจนการมี
ศูนย์กลางติดตามประสานการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้ง: ศูนย์ราชการฯ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2141 7800

ww.fisheries.go.th

กรมประมง พัฒนาคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำตลอดห่วงโซ่
ให้ได้มาตรฐานของไทยและสากล ก�ำกับและควบคุมทรัพยากรสัตว์น�้ำ
ให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของ
ชาวประมง รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดงาน
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
ที่ตั้ง: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2562 0600 ถึง 15
กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชและเครื่องจักรกล
การเกษตร ก�ำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืช และ
ปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็น
ที่ยอมรับ อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์

www.doa.go.th
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ที่ตั้ง: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2579 0151

www.doae.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง และสามารถพึง่ พา
ตนเองได้และศึกษา วิจัยพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และ
บู ร ณาการการท� ำ งานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นพั ฒ นาเกษตรกรให้ มี ขี ด ความ
สามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
ที่ตั้ง: 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์  0 2579 0121 ถึง 27
กรมปศุสัตว์ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ
การประสานความร่วมมืออนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

www.dld.go.th

ที่ตั้ง: 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2649 4444
กรมพัฒนาทีด่ นิ ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์และวิจยั ดินและทีด่ นิ เพือ่ ก�ำหนด
นโยบาย และวางแผนการใช้ทดี่ นิ ตรวจสอบและให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับดิน
น�้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ถ่ายทอดผลการศึกษาและให้บริการด้านการ
พัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรอนุรักษ์ดินและน�้ำ
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต

www.ldd.go.th

ที่ตั้ง: 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2562 5100
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กรมการข้าว ให้การฝึกอบรมการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมข้าว เสริมสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรพันธุ์ข้าว แหล่งพันธุกรรมข้าวป่าและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
www.rethailand.go.th

ที่ตั้ง: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2561 2370
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ยกระดับความสามารถสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชน ผลักดันให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

www.tistr.or.th

www.biotec.or.th
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ที่ตั้ง: 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�ำบลคลองห้า 
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2577 9000
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ วิ จั ย ด้ า นพั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
การพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ตั้ง: 113 ซอยคลองหลวง 17 ต�ำบลคลองหนึ่ง
         อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2564 6700

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สร้างองค์ความรู้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหาร
จัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นส�ำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม
ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
www.trf.or.th

ที่ตั้ง: ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 02 278 8200
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุ์ไม้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนของประชาชน ฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

www.qsbg.org

www.nsm.or.th

ที่ตั้ง: 100 หมู่ 9 ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ติดต่อ: โทรศัพท์ 05 384 1234
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทีเ่ ป็นการสือ่ สารความรูค้ วามเข้าใจสาระ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยง่าย และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อาทิ อาคารแสดงความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่ง
เป็นอาณาจักรของแบคทีเรีย เห็ดรา พืช วิวัฒนาการของชีวิต ฯลฯ
ที่ตั้ง: เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 02 577 9999
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องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการด�ำรงพันธุ์
สัตว์ปา่ และการน�ำคืนสูธ่ รรมชาติ ดูแลสัตว์ปา่ นอกถิน่ อาศัยด้านสุขภาวะ
กายภาพ และการบริหารจัดการ จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อการนันทนาการ
สร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์ฟื้นฟู อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่า 
www.zoothailand.org

ที่ตั้ง: 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2282 7111 ถึง 3
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และ
บูรณาการป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ วิจัยค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้ เผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติ
และความส�ำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

www.fio.co.th

ที่ตั้ง: `76 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2282 3243 ถึง 7

สถาบันการศึกษา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
www.chula.ac.th

124

ที่ตั้ง: 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2215 3555

www.pnru.ac.th

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นหน่วย
วิจยั การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ รับงานด้านบริการวิชาการสูท่ อ้ งถิน่ โดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ การพัฒนาในระดับท้องถิน่ ทีย่ งั่ ยืนตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกระจายเป็นศูนย์การวิจยั อยูใ่ น 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ประกอบ
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บ้านสมเด็จเจ้าพระยาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และกาญจนบุรี ภาคเหนือ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เชียงราย ล�ำปาง พิบลู สงครามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม ภาคใต้ ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
ที่ตั้ง: เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2544 8456
ศูนย์ศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีสถานะเป็นโครงการวิจัยหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ มุง่ เน้นการศึกษาประเด็นปัญหาการพัฒนา และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

www.cmu.ac.th

www.psu.ac.th

ที่ตั้ง: 239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 5394 1000
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทร
ไทย เป็นหน่วยงานที่มีการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับพืช และสัตว์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะถู ก บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ของความ
หลากหลายทางชี ว ภาพในประเทศไทย ซึ่ ง เครื อ ข่ า ยทางด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพสามารถเข้าใช้บริการทางด้านข้อมูลร่วมกันได้
ที่ตั้ง: 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 7428 2000
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องค์กรพัฒนาเอกชน

www.tdri.or.th

สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย วิจยั เชิงนโยบาย สร้างเครือข่าย
งานการวิจัยระหว่างสถาบันและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงาน
วิจัยต่อการก�ำหนดนโยบายของประเทศ สนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบายที่เอื้อ
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่ตั้ง: 565 ซอยรามค�ำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2718 5460

www.tei.or.th

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางของ
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่ตั้ง: 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�ำบลบางพูด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2503 3333

www.seub.orth

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการปกป้องป่าผืนใหญ่ และ
แหล่งธรรมชาติ   สร้างและท�ำงานร่วมกับเครือข่ายในการอนุรักษ์
เฝ้าระวังกฎหมาย นโยบาย โครงการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ผืนป่า ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก สือ่ สารข่าวสาร
และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตก
ที่ตั้ง: 140 ถนนติวานนท์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
         จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: โทรศัพท์  0 2580 4381

126

www.greenworld.or.th

มูลนิธิโลกสีเขียว ริเริ่มสร้างกระบวนการ “นักสืบสิ่งแวดล้อม” อย่าง
ง่ายมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปสามารถส�ำรวจและรู้จักสภาพธรรมชาติ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ใกล้ ตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ลและเฝ้ าระวั ง
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
ที่ตั้ง: 2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2662 5766
มูลนิธิชีววิถี สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน
ท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ

www.biothai.net

ที่ตั้ง: 3/12 สวนชีววิถี ซอยบางอ้อ 2 ถนนไทรม้า หมู่ 6 ต�ำบลไทรม้า
         อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2985 3838

www.bcst.or.th

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
นกและธรรมชาติ มีบทบาทและด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์นก
และธรรมชาติในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับองค์กรด้านการ
อนุรักษ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่แลกเปลี่ยนให้
ความรู้แก่สมาชิกองค์กร และผู้สนใจทั่วไป
ที่ตั้ง: 221 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 27 ต�ำบลบางเขน
         อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2588 2277
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มูลนิธพิ นื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ไทย เสริมสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจถึงคุณค่าความส�ำคัญ
ของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ อันเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางระบบนิเวศ ให้การ
ศึกษาแก่ เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และสร้างความร่วมมือให้เกิด
ขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นในการ
วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน
www.thaiwetlands.org ที่ตั้ง: 15/10 หมู่ 4 ต�ำบลบางจะเกร๊ง อ�ำเภอในเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม 7500

www.agrinature.or.th

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ส่งเสริมการผลิตอาหารไร้สารพิษ ปราศจาก
สารเคมี ฝึกอบรม ศึกษาค้นคว้า วิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ การเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำ ปศุสัตว์ พลังงาน การแพทย์เภสัชกรรม และการจัดการ ให้
ชุมชนพึ่งตนเองพึ่งพาอาศัยกันตามแนวพระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ที่ตั้ง: 114 ซอย บี 12 หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2729 4456

www.sathai.org

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาความคิด
ความรูเ้ กษตรกรรมยัง่ ยืนร่วมกับองค์กรชาวบ้าน บนฐานการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรและชุมชน น�ำพาไปสู่การพึ่งตนเอง ประสานเชื่อมโยง
จัดการความรู้ สร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ
ภาคีที่ร่วมขบวนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการเผยแพร่
แนวคิด และอุดมการณ์เกษตรกรรมยัง่ ยืนเพือ่ ให้เกิดการยอมรับในสังคมไทย
ที่ตั้ง: 912 ซอยงามวงศ์วาน 31 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2591 1195 ถึง 6
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มูลนิธิรักษ์ไทย ส่งเสริมการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ที่ตั้ง: 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
       เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2265 6888
www.raksthai.org

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�ำนึก สร้างหลักสูตร
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาส� ำ หรั บ เยาวชน เผยแพร่ ข ่ า วสารสิ่ ง แวดล้ อ มแก่
สาธารณชนและสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
www.envcorpthai.com

ที่ตั้ง: ลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส
        เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2542 4283
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก�ำกับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลาย
แห่งในประเทศไทย และด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลายโครงการ

www.feedthailand.org

ที่ตั้ง: 2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน
        แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2942 7687, 0 2942 7697
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ภาคเอกชน
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด นอร์ธปาร์ค ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านการด�ำเนินงานโครงการ
รักษ์น�้ำ ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้ำชุมชนในพื้นที่ที่ โคคา-โคลา
www.thainamthip.co.th ใช้น�้ำในการผลิตเครื่องดื่ม
ที่ตั้ง: 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2794 9999

www.pttplc.com

บริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ
องค์ความรูด้ า้ นการรักษาสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ผ่านโครงการ
กิจกรรมของสถาบันลูกโลกสีเขียว และพิจารณาผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการตัดสินใจและการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดสายโซ่อุปทาน แสดงเจตจ�ำนงด้านการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของกลุ่ม ปตท.
ที่ตั้ง: 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2537 4000
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสนับสนุน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญของประเทศให้
เกิดความยั่งยืนผ่านการด�ำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

www.egco.com
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ที่ตั้ง: 222 อาคารเอ็กโก 14,15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2998 5000

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ มีบทบาทในชุมชนท้องถิ่น
www.ratch.co.th ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ที่ตั้ง: 8/8 หมูท่ ี่ 2 งามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2794 9999

www.scg.com

5 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการดูแล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านการด�ำเนินงานโครงการ SCG รักษ์น�้ำ เพื่อ
อนาคตตามแนวพระราชด�ำริด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ ร่วมกันแก้ปัญหา
น�้ำขาดแคลน น�้ำท่วม และน�้ำเสีย
ที่ตั้ง: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2586 3333, 0 2586 4444

www.chevron
thailand.com

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด สนับสนุนและช่วยเหลือ
ชุมชนท้องถิน่ อาทิ การเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการศึกษาแก่
เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย และกิจกรรมการกุศลเพือ่ การพัฒนาสังคมด้านต่างๆ
ที่ตั้ง: 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก
         เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2545 5555
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องค์กรระหว่างประเทศ

www.undp.org

โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (ประเทศไทย) ส่ ง เสริ ม การ
เปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ด้วยความรู้ประสบการณ์
และทรัพยากร เพิม่ ประสิทธิภาพของการสนับสนุนของระบบสหประชาชาติ
กับไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานครอบคลุมมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ อาทิ โครงการ BIOFIN
เป็นความร่วมมือระดับโลกเพือ่ รับมือกับความท้าทายด้านการลงทุนเพือ่
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ
ที่ตั้ง: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2304 9100

www.iucn.org/
asia/thailand
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สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้สังคมทั่วโลกให้ร่วมกันสงวนไว้
ซึง่ ความสมบูรณ์และความหลากหลายของธรรมชาติ และการรับประกัน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ให้เป็นไปอย่างเทีย่ งธรรมและรักษาสภาพ
เชิงนิเวศไว้ได้
ที่ตั้ง: 63 สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2662 4029 โทรสาร 0 2662 4387

www.wwf.or.th

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สร้างความ
ร่วมมือและท�ำงานด้านอนุรกั ษ์ครอบคลุมระดับภูมภิ าคทีม่ เี ขตภูมนิ เิ วศ
หลัก อนุรกั ษ์ชนิดพันธุท์ อี่ ยูใ่ นสถานภาพเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ อนุรกั ษ์
ระบบนิเวศที่ส�ำคัญและมีความเปราะบาง ลดผลกระทบจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทสี่ ง่ ผลต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ที่ตั้ง: 92/2 ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2619 8534 ถึง 37
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�ำนักงานประเทศไทย) องค์กร
นานาชาติที่ความส�ำคัญในการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ป้องกันมลภาวะ และการไม่ใช้ความรุนแรง

ที่ตั้ง: 1371 ตึกแคปปิตอล ชั้น G ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
www.greenpeace.org
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 2357 1921
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กระทรวงมหาดไทย, 2559. กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559).
เอกสารประกอบการซักซ้อมแนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
สี่ปี (พ.ศ. 2561-256). 2560
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, มปป. คู่มือ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน
ความต้องการของชุมชนส�ำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แกนน�ำต�ำบล. เอกสารประกอบการอบรมฯ, มปท.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. 2552. ความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ. Clearing House Mechanism.ออนไลน์
http://chm-thai.onep.go.th/chm/cbd_definition.html. 22 เมษายน
2561.
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน), 2560. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพประเทศไทย โครงการศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรชีวภาพ กรณีศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ.
ส�ำนักงานเลขาธการวุฒสิ ภา, 2560. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560. เอกสารเผยแพร่ส�ำนักงานเลขาธการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, มปท.
องค์ระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ, ม.ป.ป. นิยามความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity). ออนไลน์ www.iucn.org/sites/dev/files/content/
19 ตุลาคม 2561
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คณะผูจ้ ดั ทำ�คูม่ อื
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา
รศ. ดร. สมโภชน์  ศรีโกสามาตร
ให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการและร่วมพัฒนาตัวชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

นางสาวเบญจมาส โชติทอง
ให้คำ� ปรึกษาการพัฒนาตัวชีว้ ดั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น และการพัฒนาคู่มือ

ดร. จุฑามาศ  สุคนธปฏิภาค
ส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น

ดร. ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางวิ ช าการด้ า นอ� ำ นาจหน้ า ที่
ของ อปท. และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลและเรียบเรียง
นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา
นางสาวกมลรัตน์  โพธิ
นางสาวพวงผกา ขาวกระโทก
นางสาวนาตยา พงษ์ตานี
นายกัมพล  ทิพย์รักษา

นายธนพล  เพชรมะลิ
นางสาวธนิรัตน์  ธนวัฒน์
นางสาววาสิฐิ  แก้วจุลลา
นายชัชสกล ธนาดิลก
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