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1. ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ



…ความหมายของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ อาจไม่ง่ายนักต่อความเข้าใจ 

แต่เราสามารถแปลงความหมายให้

เป็นกิจกรรมส�าคัญของท้องถิ่น

เพื่อช่วยกันรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนได้…
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1.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ

	 กำรที่ส่ิงมีชีวิตบนโลกมีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนสิ่งมีชีวิต	หรือเรียกว่ำมีควำม 
หลำกหลำยทำงชวีภำพนัน้เอง	ทัง้นี	้	เพรำะมกีระบวนกำรเปล่ียนแปลงและววิฒันำกำร
ด้ำนต่ำงๆ	ท�ำให้สิ่งมีชีวิตสำมำรถด�ำรงอยู่ได้ในสภำพแวดล้อมท่ีมีควำมเหมำะสม 
ที่แตกต่ำงกัน	

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
Biodiversity 

ความหลากหลาย
(Diversity) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ มำจำกค�ำว่ำ Biodiversity	หรือ	
Biological Diversity

หมำยถึง	มีมำกมำย
และแตกต่ำง 

ทางชีวภาพ
 (Biological) 

หมำยถึง	สิ่งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสิ่งมีชีวิต

จึงหมำยถึง	กำรมีสิ่งมีชีวิตที่มีควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำยในแหล่ง
ที่อยู่อำศัย	ทั้งบนพื้นโลก	ในทะเล 

และในระบบนิเวศต่ำงๆ	ซึ่งควำม
หลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต	รวมไปถึงควำม
หลำกหลำยระหว่ำงชนิดพันธุ์	สำยพันธุ์	
และระบบนิเวศ	(องค์กำรระหว่ำงประเทศ
เพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ	(IUCN),	ม.ป.ป.)
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	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ได้ให้ควำมหมำย
ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไว้ว่ำ	“กำรมีสิ่งมีชีวิตนำนำชนิด	นำนำพันธุ ์
ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู ่อำศัย	ซึ่งมีมำกมำยและแตกต่ำงกัน 
ทัว่โลก	หรือ	กำรทีม่ชีนดิพนัธุ	์(Species)	สำยพนัธุ	์(Genetic)	และระบบนเิวศ	
(Ecosystem)	ที่แตกต่ำงหลำกหลำยบนโลก”	จำกควำมหมำยข้ำงต้น	สำมำรถ
จ�ำแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้		

 ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ 

หมำยถึง	พืช	สัตว์	และจุลินทรีย์	หลำกหลำยชนิด 
รอบตัวเรำ	

 ความหลากหลาย
ในพันธุกรรม 

อำจมองไม่เหน็ชดัเจน	แต่พจิำรณำได้จำกประชำกรของชนดิ
พันธุ์ใดๆ	แต่ละตัว	แต่ละต้น	ของพืช	สัตว์	จุลินทรีย์	มีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยจำกวิวัฒนำกำร	ให้สำมำรถปรับตัวกับ
สภำพแวดล้อม	ควำมต้ำนทำนต่อโรคใหม่ๆ	ได้	และอยู่รอด
เมื่อมีควำมเสี่ยงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	

 ความหลากหลาย
 ในระบบนิเวศ 

หมำยถึง	ควำมแตกต่ำงในทีอ่ยู่อำศยัในสภำพแวดล้อมทีก่ลุม่
สิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ด้วยกัน	และรวมกันเป็นหน่วยหนึ่งของ
ระบบ	เช่น	ป่ำผสมผลัดใบ	ป่ำดิบชื้น	ป่ำชำยเลน	ชำยหำด	
ทะเลสำบ	แนวปะกำรัง	เป็นต้น	ซึ่งจะท�ำหน้ำที่ของระบบ
นั้นๆ	แตกต่ำงกันไป	หรืออีกนัยหนึ่งให้	“บริการทาง 
สิง่แวดล้อม”	(Environmental	Service)	ต่ำงกนัด้วย	อำทิ
เช่น	ป่ำไม้ท�ำหน้ำที่ดูดซับน�้ำ	 ไม่ให้เกิดน�้ำท่วมและกำร 
พังทลำยของดิน	ส่วนป่ำชำยเลนท�ำหน้ำที่เก็บตะกอนไม่ให้
ไปทับถมจนบริเวณปำกอ่ำวต้ืนเขิน	ตลอดจนป้องกันกำร 
กัดเซำะบริเวณชำยฝั่งจำกกระแสลมและคลื่นด้วย
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	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน	ทั้ง 
ในด้ำนควำมมั่นคง	ด้ำนอำหำร	สุขอนำมัย	วิถีกำรด�ำรงชีวิต	กำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 
รวมถึงชะลอกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรเก็บและดูดซับก ๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์	ช่วยให้มนุษย์สำมำรถปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศได้	จึงเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบในธรรมชำติสำมำรถด�ำรงอยู่ได้ 
ภำยใต้สภำพกำรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	

	 ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพมคีวำมส�ำคญัต่อมนษุย์	ทัง้กำรด�ำรงชวีติให้แก่มนษุย์	
ด้ำนอำหำร	เครื่องนุ่งห่ม	 ท่ีอยู่อำศัย	ยำรักษำโรค	กำรอ�ำนวยควำมสะดวกสบำย	
นันทนำกำร	และกำรคงอยู่ของสิ่งมีชีวิต	ตำมกฎข้อที่สองของ	Ronald	Fisher	 
กำรเปลี่ยนแปลงของควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตเป็นปฏิภำรโดยตรงต่ออัตรำกำร
ววิฒันำกำร	ตลอดจนมคีวำมส�ำคญัยิง่ต่อสิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	และวฒันธรรมโดยรวม
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพยงัช่วยให้โลกใบนีม้บีรรยำกำศ	มดีนิ	มนี�ำ้	มอีณุหภมู	ิและ
ควำมชื้นอย่ำงที่เป็นอยู ่ให้ได้นำนที่สุด	ส�ำหรับมนุษย์เรำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ที่ได้ประโยชน์อย่ำงมำกมำยมหำศำล	โดยต้องอำศัย 
สิง่มีชีวติด้วยกันเพือ่กำรด�ำรงอยูข่องชำตพินัธุต่์ำงๆ	จงึใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในทุกด้ำนเพื่อควำมอยู่รอด	ทั้งใช้ประโยชน์ด้ำนอำหำร	เครื่องนุ่งห่ม	 
ยำรักษำโรคและที่อยู ่อำศัย	และยังใช้มำกกว่ำสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ	ในกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกสบำย	ควำมบันเทิงและอื่นๆ	อย่ำงหำขอบเขตมิได้	(ส�ำนักงำนนโยบำย 
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,	2552)
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1.2 สถานการณค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

	 ประเทศไทย	ได้รับกำรจัดล�ำดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพระดบัชนดิพนัธุแ์ละพนัธกุรรมในระดบัสูง	ด้วยมพ้ืีนทีป่่ำไม้และเทอืกเขำอนัเป็น
รอยต่อกับพื้นที่ข้ำงเคียง	และเชื่อมต่อระหว่ำงแม่น�้ำโขง	อ่ำวไทย	และทะเลอันดำมัน

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ 
มีประมาณ 

11.3 ล้านชนิด

 ในจำ นวนนี้ที่มี

รายงานปรากฏใน

ประเทศไทย
ประมาณ 56,878 ชนิด

พืช 16,255 ชนิด	

สัตวป์ระมำณ	32,269 ชนิด	

จุลินทรียป์ระมำณ	8,354 ชนิด	
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	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	กระจัดกระจำยอยู่ตำมถิ่นอำศัยของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ	 
ทั้งทำงบกและทำงน�้ำ	มีพรรณไม้ที่ศึกษำแล้วประมำณ	20,000	ชนิด	และพันธุ์สัตว์
ประมำณ	12,000	ชนิด	ส่วนจุลินทรีย์นั้นยังรู้จักกันไม่มำก	นักวิชำกำรคำดคะเนว่ำ 
น่ำจะมีสิ่งมีชีวิตมำกมำย	อำจมีถึง	100,000	ชนิด	ที่ยังไม่ได้มีกำรน�ำมำศึกษำค้นคว้ำ 
หำข้อมลูกนัอย่ำงจรงิจงั	และอำจมจี�ำนวนไม่น้อยทีม่คีณุค่ำทำงด้ำนพนัธกุรรม	สำมำรถ
น�ำมำพัฒนำเป็นยำและอำหำร	และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้

จ�านวนชนิดพันธุ์ส�าคัญท่ีพบในประเทศ

ไส้เดือน 
101 ชนิด

กิ้งกือ 
188 ชนิด	

สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 
310	ชนิด 

สัตว์สะเทินน้ำ 
สะเทินบก 
175 ชนิด 

นก 
1,045 ชนิด 

สัตว์
เลื้อยคลาน 
418 ชนิด 

แบคทีเรีย
1,600 ชนิด 

ปลา
3,229 ชนิด 

แมลง 
10,191 ชนิด 

เห็ด รา 
6,754 ชนิด 

สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 
(ยกเว้นแมลง)  
11,900 ชนิด 

ที่มา :	ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ	(องค์กรมหำชน),	2560
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	 ปัจจุบันทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศถูกภัยคุกคำมอย่ำงต่อเนื่อง	จำกกำรใช้
ประโยชน์มำกเกนิไป	มกีำรท�ำลำยแหล่งทีอ่ยูอ่ำศยั	กำรน�ำพันธุต่์ำงถิน่เข้ำมำ	กำรขยำยตัว 
และกำรพัฒนำเมือง	กำรลักลอบล่ำสัตว์และเก็บของป่ำ	กำรถมดินในพื้นที่ชุ่มน�้ำ	และ
ภำวะมลพิษ	จำกปัจจัยต่ำงๆ	เหล่ำนั้น	มีผลท�ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งสูญพันธุ์ไปแล้ว	และอยู่ในภำวะที่ถูกคุกคำม	นอกจำกนั้น	ยังมีชนิด
พันธุ์ต่ำงถิ่นเพื่อประโยชน์ทำงกำรเกษตรและควำมเพลิดเพลิน	แต่ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น 
ประเภทรุกรำน	อำจมีกำรแพร่พันธุ์เร็วและเป็นอันตรำยต่อระบบนิเวศและควำม 
หลำกหลำยทำงชวีภำพ	เช่น	ผกัตบชวำ	ไมยรำบยกัษ์	หอยเชอร่ี	และปลำซักเกอร์	เป็นต้น	

	 กำรที่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกท�ำลำยและลดลงต่อเนื่อง	ส่วนใหญ่เกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นภัยคุกคำมที่ส�ำคัญ	จึงต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและควบคุมกิจกรรมของมนุษย์	เพื่ออนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

• กำรลดพื้นที่แหล่งที่อยู่อำศัย • กำรแบ่งแยกพื้นที่

• กำรแทนที่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น • กำรใช้ประโยชน์มำกเกินไป

• มลพิษ	ขยะ	น�้ำเสีย

• กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ
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1.3 นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยมีนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

	 ปัจจุบัน	นโยบำยและแผนส�ำคัญๆ	ของประเทศ	ได้เน้นปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ท่ี
อนุรักษ์	ทรัพยำกรป่ำไม้	และสัตว์ป่ำ	ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำก
ทรพัยำกรชวีภำพและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพอย่ำงยัง่ยนื	ค�ำนงึถงึขดีจ�ำกดั
และศักยภำพในกำรฟื้นตัวของแต่ละพ้ืนท่ี	เร่ิมให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงจริงจัง	หลังจำกกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อม 
และกำรพัฒนำ	ในปี	พ.ศ.	2535	ณ	กรุงริโอเดจำเนโร	ประเทศบรำซิล	ส่งผลให้
มีกำรบรรจุเร่ืองกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำต	ิแผนกำรจดักำรคณุภำพสิง่แวดล้อม	รวมถงึแผนและนโยบำยอืน่ๆ	ตำมมำ

 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
	 SDGs	เป็นวำระกำรพัฒนำท่ีค�ำนึงถึงมิติด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมไป
ด้วยกัน	ทัง้ส่งเสรมิให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรอย่ำงระมดัระวงั	ลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อสภำพแวดล้อม	และยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย	์โดยให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรลดช่องว่ำงกำรพัฒนำกำรใช้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือในกำร
พฒันำและกำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	โดยมเีป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพโดยตรง	ได้แก่	เป้ำหมำยที่	2,	4,	
6,	11,	12,	13,	14	และ	15
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 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention  
 on Biological Diversity: CBD) 
	 CBD	เป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่มุ่งให้ประเทศต่ำงๆ	อนุรักษ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	เพื่อใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	และเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จำกกำรใช้
ทรัพยำกรพันธุกรรมอย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม	13,	14	และ	15

 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ  (Ramseur Convention) 
	 อนุสัญญำนี้	เป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้ำอย่ำงชำญฉลำด	ทั้งในปัจจุบันและอนำคต	เพื่อ 
รบัรูแ้ละรองรบัควำมส�ำคญัพืน้ฐำนของพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ในเชิงหน้ำทีท่ำงนเิวศ	
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	วิทยำศำสตร์	ตลอดจนคุณค่ำทำง
นันทนำกำร	เป็นกรอบกำรท�ำงำนส�ำหรับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	
เพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน�้ำ	โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งกำรสูญหำยของพื้นที่ชุ่มน�้ำในโลก

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	 ประเทศไทยได้จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติไว้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
พัฒนำประเทศ	“ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”	ซึ่งมียุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในระยะ	20	ปี	ประกอบด้วย	6	ยุทธศำสตร์	และมียุทธศำสตร์ที่	5	ซึ่ง 
มุ่งยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบ	และปรับตัวต่อกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและภยัพิบติัธรรมชำติ	ปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของกำรผลิตและกำรบริโภคที่ปล่อยคำร์บอนต�่ำ	และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรและฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง	ทะเล	
และชำยฝั่งอย่ำงเป็นระบบ	ส่งเสริมกำรลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
จัดกำรมลพิษ	ขยะ	น�้ำเสีย	และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงกำรจัด
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โครงสร้ำงเชิงสถำบันเพื่อจัดกำรประเด็นร่วม	นอกจำกนี้	ยังมีควำม
เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ที่	6	ซึ่งให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรงำนแบบ
บูรณำกำรทั้งเชิงประเด็น	ภำรกิจ	และพ้ืนที่	กำรเปิดกว้ำงส่งเสริมให้
ประชำชนและทุกภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำ	และกำรดแูลให้มกีำร
ปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
	 กำรจัดกำรและฟื้นฟูแม่น�้ำล�ำคลอง	ทะเล	และชำยฝั่งอย่ำงเป็น
ระบบ	ส่งเสริมกำรลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จัดกำรมลพิษ	ขยะ	
น�ำ้เสยี	และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	รวมถึงกำรจดัโครงสร้ำงเชงิสถำบนั
เพื่อจัดกำรประเด็นร่วม	นอกจำกนี้	ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ที่	
6	ซึ่งให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรทั้งเชิงประเด็น	
ภำรกิจ	และพื้นท่ี	กำรเปิดกว้ำงส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ	และกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

	 รวมถึงได้ก�ำหนดตัวชี้วัดด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	คือ 
จ�ำนวนชนิดพันธุ ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตด้ำนควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพและชนิดพันธุ์และประชำกรของสิ่งมีชีวิตที่อยู ่ในภำวะ 
ภัยคุกคำมหรือใกล้สูญพันธุ์

 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
	 กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ได้จัดท�ำแผนไว  ้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ	5	ปี	ตำมมำตรำ	35	แห่งพระรำชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	2535	แผนกำร
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2560-2564	มีวิสัยทัศน์	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	
และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม	มี 
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สิ่งแวดล้อมที่ดี	 และมุ ่งสู ่กำรเติบโตที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
เน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม	และ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ ้มค่ำ 
และยั่งยืน

 แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
 พ.ศ. 2558-2564
	 ประเทศไทยได้ก�ำหนดเป้ำหมำยระดบัชำติด้ำนควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ	ไว้ในแผนแม่บทฯ	เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง 
ยัง่ยืน	และมเีป้ำหมำยให้ประชำชนมชีวีติอยูอ่ย่ำงสอดคล้องปรองดอง 
กับธรรมชำติ	 โดยรัฐบำลและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรปกป้องคุ ้มครองอนุรักษ์	ฟื ้นฟู	และใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	

ถ้อยแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ย้ำ การ

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนรัุกษกั์บการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื โดยมนีโยบายปกปอ้งและ

ฟืน้ฟพูืน้ท่ีอนรัุกษท์รัพยากรปา่ไมแ้ละสัตวป์า่ อนรัุกษแ์ละใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

คำ นึงถึงขีดจำ กัดและศักยภาพการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึง

ทรัพยากรและแบ่งปันประโยชน์อย่างยุติธรรม
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1.4 แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

	 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	สำมำรถด�ำเนินกำรได้ใน
หลำยแนวทำงและแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์	 เพื่อให้เกิดกำร
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยนืทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม

 การให้ความรู้เก่ียวกับความสำ คัญของความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพ 
	 กำรให้ควำมรูเ้ป็นกำรปลกูจติส�ำนกึของประชำชนในชมุชนให้มคีวำม
รกัท้องถิน่	เข้ำใจถึงควำมส�ำคญัของควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	สำมำรถ 
ช่วยกันดแูลรกัษำควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพให้ยัง่ยนืได้	ซ่ึงกำรปลูกจิต
ส�ำนกึท�ำได้หลำยวธิ	ีเช่น	กำรรณรงค์ให้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของควำม
หลำกหลำยทำงชวีภำพ	กำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัวธีิกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ 
อย่ำงเหมำะสม	กำรฝึกอบรมแนวทำงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ	รวมถึง 
กำรจดัตัง้และเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของเครอืข่ำยควำมร่วมมือของรฐั	
ประชำชน	ประชำสังคม	และภำคธุรกิจในกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	เป็นต้น

 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
	 กำรป้องกันกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไม่ให้สิ่งมีชีวิต
ถูกรุกรำนจนสูญพันธุ์ไป	อำศัยกลไกกำรคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์
เฉพำะถิ่น	หรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	ลดอัตรำกำรสูญเสียแหล่งที่อยู่
อำศัยตำมธรรมชำติและฟื ้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมให้กลับมำ 
อุดมสมบูรณ์	กำรจัดกำรพื้นท่ีเกษตรกรรม	กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	และ
กำรป่ำไม้	กำรทดแทนระบบนิเวศเดิมที่ถูกท�ำลำยลงไป	เช่น	กำรสร้ำง 
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แนวปะกำรงัเทยีม	กำรปลูกป่ำ	เป็นต้น	นอกจำกนี	้ยงัรวมถงึกำรลดภำวะ
มลพิษท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	รวมถึง 
กำรด�ำเนินมำตรกำรในกำรป้องกัน	ควบคุม	และก�ำจัดชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น
ที่รุกรำน	นอกจำกนี้	หน่วยงำนรัฐสำมำรถออกกฎหมำยคุ้มครองหรือ 
มีกำรท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือควบคุมดูแล
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระดับต่ำงๆ	เพื่อไม่ให้พืชหรือสัตว ์
สำยพันธุ์ดังกล่ำวถูกท�ำลำยให้สูญพันธุ์ไปได้

 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
	 มนุษย์น�ำทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
มำใช้ประโยชน์หลำกหลำยรูปแบบทั้งในกำรด�ำรงชีวิต	เช่น	ยำรักษำโรค	
อำหำร	กำรเกษตร	เป็นต้น	โดยกำรน�ำข้อดีของพันธุ์พืชแต่ละสำยพันธุ์
มำคัดเลือกคุณสมบัติท่ีดี	เพื่อพัฒนำให้ได้พันธุ์พืชที่ดี	มีควำมเหมำะสม
กับสภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ	ด้ำนกำรแพทย์น�ำควำมรู ้ด้ำน
สมุนไพรมำพัฒนำเป็นยำสมุนไพร	ด้ำนอุตสำหกรรม	ได้มีกำรน�ำพืช 
และสัตว์มำใช้ประโยชน์อย่ำงมำกมำย	เช่น	กำรใช้เส้นใยพืชและสัตว ์
มำใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ	กำรน�ำพืชน�้ำมันมำใช้ในอุตสำหกรรม 
เชื้อเพลิง	หรือกำรน�ำจุลินทรีย์มำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร	เป็นต้น		

	 ถ้ำมีกำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
มำใช้ประโยชน์	โดยขำดกำรป้องกันดูแลหรือทดแทน	จะส่งผลให้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพลดจ�ำนวนลงอย่ำงรวดเร็ว	จึงจ�ำเป็นต้องมีกำร
เลือกใช้อย่ำงเหมำะสม	เนื่องจำกสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ	ในระบบนิเวศเป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำมำรถสูญเสียหรือหมดไปจำกแหล่งที่อยู่อำศัย
ในระบบนิเวศได้	หำกมีกำรบุกรุกหรือกำรใช้ประโยชน์จำกระบบนิเวศ
นั้นอย่ำงไม่เหมำะสม
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 การพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความ 
 หลากหลายทางชีวภาพ 
	 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 เป็นกำรน�ำ 
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ผสมผสำนให้เข้ำกับภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น	 เพื่อให้ประชำชนในชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร 
ธรรมชำติจำกท้องถิ่น	นอกจำกนี้	ผลจำกกำรศึกษำวิจัยและกำรรวบรวม
ข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจะท�ำให้ทรำบถึงสถำนะ	 
เพื่อจัดท�ำแผนในกำรควบคุม	ดูแล	รวมถึงวำงแผนกำรใช้ประโยชน์จำก 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้อย่ำงเหมำะสมและสมดุลต่อไป

	 ปัจจุบันกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ยังค�ำนึงถึงกำร 
ปรับตัวและสร้ำงภูมิคุ ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ 
กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนต่ำงๆ	ซึง่เป็นปัจจยัท้ำทำยใหม่ส�ำหรบักำรอนุรกัษ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวถภำพ	โดยเฉพำะสำยพันธุ์และระบบนิเวศซึ่ง 
อ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ		

	 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	ต้องค�ำนึงถึงกำร
ดแูลรกัษำทรพัยำกรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
สมดุล	ด�ำเนินงำนแบบผสมผสำนตั้งแต่กำรให้ควำมรู้และปลูกจิตส�ำนึกให้
ประชำชนมีควำมรักและเห็นควำมส�ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
กำรควบคุมและอนุรักษ์	เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์และดูแลรักษำควบคู่ 
กันไป	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์และกำรด�ำรงอยู่
ของควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	กำรส่งเสรมิและกำรทดแทน	เพือ่คนืควำม
อุดมสมบูรณ์ของควำมหลำกหลำยและระบบนิเวศ	ตลอดจนควรมีกำร
ติดตำมประเมิน	 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและกำรด�ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้อง	ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น





2. หน้าที่ของ อปท. 
ในการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ



….อปท. มีอ�านาจและหน้าที่ในการดูแล 

และจัดท�าบริการสาธารณะ 

ตามหลักการกระจายอ�านาจ 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หนึ่งในเรื่องส�าคัญคือการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ….
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	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.)  เป ็นหน่วยงาน 
การปกครองที่ เกิดข้ึนตามหลักการกระจายอ�านาจของรัฐ	 
ให้สามารถจัดการปัญหาในพ้ืนที่ของตนเองได้	 โดยค�านึงถึง 
การเข้าใจ	เข้าถึงความต้องการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง
และบริการประชาชน	ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชน	บริการสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตน

2.1 หน้าที่และอ�านาจของ อปท.

	 รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทยพทุธศกัรำช	2560	ตำมมำตรำ	250	มเีจตนำรมณ์
ส�ำคัญให้	อปท.	มหีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจในกำรดแูลและจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรม
สำธำรณะตำมหลกักำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	รวมทัง้สนบัสนนุส่งเสรมิกำรจดักำรตำมหลกักำร 
กระจำยอ�ำนำจ	ได้แก่

 •	 กำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ
 •	 กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ	(รัฐ	เอกชน	อปท.)
 •	 กำรสำธำรณสุข
 •	 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
 •	 กำรอนุรักษ์ศิลปะ	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญำท้องถิ่น

	 ทั้งนี้	ตำมขอบเขตหน้ำที่ของ	อปท.	ที่ต้องจัดท�ำและอำจจัดท�ำไว้ถึง	61	บริกำร
สำธำรณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตของประชำชนในทุกมิติ	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	และ
สิ่งแวดล้อมของประชำกรทุกช่วงวัย	ตั้งแต่แรกเกิด	เด็กและเยำวชน	วัยท�ำงำน	และ 
ผู้สูงอำยุ

	 ส�ำหรับ	อปท.	ถือเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ต้องท�ำ	ดังนี้	
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…รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย 

บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ความ

มั่นคงแห่งชาติ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐต้องดูแล 

ให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด…

•	 รัฐต้องคุ้มครองและบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ	สิ่งแวดล้อม	และควำม 
	 หลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืน	โดยต้องสอดคล้องกับ 
	 หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	และหลักกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรใช ้
	 ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติไม่ว่ำในทำงใด

•	 รัฐต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน	ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและ 
	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพน้อยที่สุด	และถ้ำเกิดผลกระทบขึ้น	รัฐต้อง 
	 เยยีวยำควำมเดอืดร้อน	หรอืควำมเสยีหำยให้แก่ประชำชนหรอืชมุชน	ทีไ่ด้รับ 
	 ผลกระทบอย่ำงเป็นธรรมโดยไม่ชักช้ำ	หำกกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ของรัฐนั้น 
	 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมสงบสุข	วิถีชีวิต	สุขภำพของประชำชน	ชุมชน 
	 หรือสิ่งแวดล้อม	

•	 รัฐต้องด�ำเนินกำรให้ประชำชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและต้องรับฟังควำม 
	 คิดเห็นของประชำชนที่เกี่ยวข้องนั้น	 เพ่ือน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย	 
	 ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ

  หน้าที่ในการทำ ให้สิทธิของประชาชนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ 

	 ทั้งนี้	กำรจัดกำร	กำรคุ้มครอง	ดูแล	บ�ำรุงรักษำ	และกำรใช้ประโยชน์จำก 
ป่ำไม้	ที่ดิน	และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	เป็นหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ของ	อปท.	ที่ต้องส่งเสริม	สนับสนุน	และดูแลควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน	
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2.2 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

	 ในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนั้น	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	(อปท.)	ได้แก่	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด	องค์กำรบรหิำร
ส่วนต�ำบล	เทศบำล	และ	อปท.	รูปแบบพิเศษ	ซึ่งมีบทบำทหน้ำที ่
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพตำมท่ีกฎหมำย 
จัดตั้งก�ำหนด	และตำมท่ีภำรกิจท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำน 
ส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค	เช่น	กำรบ�ำบัดน�ำ้เสยี	กำรก�ำจัดขยะมลูฝอย	
กำรคุม้ครอง	ดแูล	และบ�ำรงุรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	กำรรักษำควำมสะอำดของถนน
หนทำง	เป็นต้น	

	 ด้วย	อปท.	มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน	จึงเข้ำถึง	เข้ำใจ	และรับรู้
สภำพปัญหำในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่ำงดี	ดังนั้น	บทบำทและศักยภำพ
ของ	อปท.	จะมีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยผลักดันให้เกิดกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสำมำรถด�ำเนินกิจกรรม
ให้สอดคล้องกบัแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ�ำนำจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงมำก

	 นอกจำกนี้	ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยฝ่ำย	ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ	
ผูป้ระกอบกำร	ภำคเอกชน	และประชำชนในท้องถ่ิน	เพ่ือให้กำรด�ำเนนิ
งำนบรรลุผล	เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์ทั้ง 
ทำงตรงและทำงอ้อม	และเป็นผู้ใกล้ชิดกับทรัพยำกร	
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อปท.

อปท. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะในท้องถ่ิน	และ 
มีอิสระในกำรก�ำหนดนโยบำย	ส่งเสริม	สนับสนุน	อย่ำงเป็นรูปธรรม	 
ให้สอดคล้องกับขนำดพื้นที่	และควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก	
นอกจำกนี้	ยังมีหน้ำที่ในกำรบ�ำรุงรักษำ	ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม	และกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถ่ิน 
ให้มีควำมยั่งยืน	

 

หน่วยงาน
ราชการ

ส่วนภูมิภาค

หน่วยงานราชการส่วนภมิูภาค	ซึง่ต้ังอยูใ่นจังหวดัหรอืพืน้ท่ี
ต่ำงๆ	มบีทบำทหน้ำทีเ่ป็นฝ่ำยก�ำกบั	ดูแล	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	
และประสำนกำรปฏบิติัภำรกจิด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม	จัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ตลอดจนร่วม 
จัดท�ำแผนพัฒนำในระดับต่ำงๆ	รวมถึงก�ำกับ	เฝ้ำระวัง	
ติดตำม	ประเมนิผล	บรูณำกำรกำรแก้ไขปัญหำ	และรำยงำน
สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด	พัฒนำองค์ควำมรู้	พร้อมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนต่ำงๆ	ในกำรสงวน	อนุรักษ์	และฟื้นฟูทรัพยำกร 
ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	เช่น	ส�ำนักงำนทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด	ส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้	
ส�ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค	เป็นต้น

ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน	ท�ำหน้ำท่ีเป็น
ฝ่ำยปกครองในด้ำนกำรก�ำกับ	ดูแล	
ป้องกัน	ควบคุมภัยอันตรำยท่ีจะเกิด
ขึ้นในพื้นท่ี	ทั้งยังรักษำควำมสงบสุข	
ควำมเรยีบร้อยในสงัคมให้กบัประชำชน 
ในพื้นที่ในทุกๆ	ด้ำน	ทั้งนี้	ยังรับเรื่อง
ร้องเรียนของประชำชนข้ึนร้องต่อผู้ว่ำ
รำชกำรและนำยอ�ำเภอ	เพือ่ให้สำมำรถ 
แก้ไขปัญหำได้ทันสถำนกำรณ์	

 

ก�านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน
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 ผู้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นกลุ่มท่ีมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	
ในทำงตรงโดยใช้เป็นปัจจัยในกำรด�ำรงชวีติ	เช่น	อำหำร	เครือ่งนุง่ห่ม	ทีอ่ยูอ่ำศยั	
และยำรักษำโรค	เป็นต้น	และทำงอ้อม	เช่น	กำรสกัดสำรเคมีจำกพืชในป่ำ	ซึ่ง
กำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติออกมำใช้ประโยชน์จ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมสมดุลไป
พร้อมกันด้วย	จึงจะเกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

องค์กรชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ หรือกลุ่มแกนน�าชุมชน	มีบทบำทสนับสนุนงำน	
สื่อสำร	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	นโยบำย	ข้อมูล	ข่ำวสำรและกจิกรรมให้กบั	อปท.	
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	รวมถึงเฝ้ำระวัง	ด�ำเนินกำรด้ำนอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริบทของพื้นท่ี	
เช่น	อำสำสมคัรพทิกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่ำน	(ทสม.)	เป็นต้น

 

หน่วยงาน
ราชการ

ส่วนภูมิภาค

เครอืข่ายความร่วมมอื	กำรประสำนงำนควำมร่วมมอืระหว่ำง	อปท.	ทัง้
กำรท�ำงำนเชงิพืน้ที	่และเครอืข่ำยควำมร่วมมอืเชงิประเดน็	จะมบีทบำท
ส�ำคัญในกำรสื่อสำรและประสำนงำนท่ีมีประสิทธิภำพ	เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและกำรเรียนรู้	กำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน	เป็นพลังสร้ำงสรรค์ 
ในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงเป็นระบบ

ผู ้ประกอบการในท้องถิ่น อำทิ	ร้ำนอำหำร	ที่พัก	รถและเรือเช่ำ	 
ถือเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในด้ำนกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อม	 
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์และจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืน	ทั้งวิธีกำรทำงตรงและทำงอ้อม

สถานศึกษาและโรงเรยีน เป็นหน่วยงำนให้บรกิำรทำงกำรศึกษำ	ซึง่มีกำรส่ือสำร	
กำรสร้ำงกำรเรียนรู ้	 สร้ำงควำมตระหนักให้กับชุมชน	 ในด้ำนกำรศึกษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ให้บริกำรแก่ชุมชน	และผู้สนใจทั่วไป	
สำมำรถศึกษำข้อมูลโดยภำพรวมก่อนกำรศึกษำธรรมชำติในพื้นที่จริง	เช่น	
โรงเรียนบ้ำนด่ำนโง	ป่ำบ้ำนด่ำนโง	ต�ำบลห้วยแม่เพรียง	อ�ำเภอแก่งกระจำน	
จงัหวดัเพชรบรุ	ีและโรงเรยีนบ้ำนสำมขำ	ป่ำแม่จำงฝ่ังซ้ำย	อ�ำเภอแม่ทะ	จงัหวดั
ล�ำปำง	เป็นต้น

ผู้ใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 

 

ผู้ประกอบการ
ในท้องถ่ิน

 

สถานศึกษา
และโรงเรียน
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2.3 ประโยชน์ที ่อปท. จะได้รับ

	 ประโยชน์ที	่อปท.	จะได้รบัภำยหลังจำกกำรบรรจุงำนควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพไว้ในแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ประเด็น
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่ำนมำ	แม้ไม่ได้ปรำกฏชัดเจนในกำรหยิบยก 
เรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพขึ้นมำด�ำเนินกำรโดยตรงหรือ 
ชัดเจน	แต่หลำยกิจกรรมมีควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงและส่งผลดี 
ต่อสิ่งมีชีวิตโดยรวมของท้องถิ่น

	 หำก	อปท.	มีกำรบรรจุควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไว้ในแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จะท�ำให้เกิดประโยชน์ใน 
หลำยประกำร	อำทิ

• เกดิประโยชน์สขุต่อประชาชนโดยรวม ชมุชนท้องถิน่และหน่วยงำน 
	 ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดประเด็นกำรพัฒนำท่ีสอดคล้อง 
	 กบักำรด�ำรงชพีจำกกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ 
		 ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจและกำรด�ำรงชีพ 
	 จำกควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพได้อย่ำงยัง่ยนื	ประชำชนได้รับกำร 
	 ตอบสนองควำมต้องกำร	และมีกำรประเมินผลอย่ำงสม�่ำเสมอ

• เกดิผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของภาครฐั โดยมีหลกัฐำนแสดงกำรบรรจ ุ
	 เนือ้หำสำระประเด็นกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	ให้เหน็ 
	 เจตนำรมณ์วิสัยทัศน์และภำรกิจของผู้บริหำรและท้องถิ่นท่ีให้ควำม 
	 ส�ำคญัและแสดงให้เหน็ถงึเป้ำหมำยในกำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำต ิ
	 และสิ่งแวดล้อมของ	อปท.	และประเทศไทยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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• มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ และเท่าทันต่อสถานการณ์  
 แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมทันสมัยสอดรับกับนโยบำย 
	 เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยนืแห่งสหัสวรรษในด้ำนสิง่แวดล้อมของ 
	 สหประชำชำตปิระเทศและควำมจ�ำเป็นของท้องถ่ินท่ีต้องด�ำเนิน 
	 กำร	ตลอดจนระบบของแผนพัฒนำจะช่วยให้มีกำรประเมินผล 
	 กำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

• มีฐานข้อมูลที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย 
 การพฒันาของท้องถิน่	ต้องมกีำรรวบรวมข้อมลูและปัญหำส�ำคญั 
	 เป็นระยะ	เพื่อทบทวนข้อมูลให้เท่ำทันสถำนกำรณ์	กำรวิเครำะห์ 
	 ศักยภำพ	เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถ่ินในมิติ 
	 ต่ำงๆ	ในปัจจบุนั	และก�ำหนดประเดน็ในกำรพฒันำในระยะต่อไป

	 ทั้งนี้	ประเด็นด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพยัง 
มีควำมท้ำทำยต่อ	อปท.	 ในกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	ด้วยฐำนทรัพยำกรธรรมชำติลดลงและเสื่อมโทรม	
เนือ่งจำกกำรใช้ประโยชน์เกนิกว่ำศักยภำพ	ในกำรฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ 
รองรับได้ในระยะเวลำอันสั้น	จึงต้องอำศัยระยะเวลำและควำม 
ร่วมมือเป็นอย่ำงมำก	ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	และมี
ควำมท้ำทำยอีกหลำยประกำร	จึงต้องพึงระวังลดปัญหำควำม 
ขัดแย้ง	ข้อพิพำทระดับพื้นที่	และควำมเหลื่อมล�้ำภำยในกันเองด้วย	

	 นอกจำกน้ี	อปท.	ยังสำมำรถปรับใช้ดัชนีชี้วัดควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ	ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัดควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพส�ำหรับ	อปท.	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรน�ำแนวคิดและตัวชี้วัด 
ทีพ่ฒันำขึน้ไปปรบัใช้ในกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของ 



36

ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน	 เพ่ือเป็นแบบอย่ำงและกระตุ ้นให้เกิด 
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพไปในทิศทำงที่ถูกต้องและ 
เหมำะสมยิ่งขึ้น	โดยท้องถิ่นที่จะน�ำไปปรับใช้จะได้รับประโยชน์ใน 
ด้ำนต่ำงๆ	หลำยประกำร

• สามารถก�าหนดแนวนโยบายและแนวทางการจัดการความ 
 หลากหลายทางชีวภาพของท้องถ่ิน	ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้จำก 
	 คูมื่อฉบับน้ี	จะช่วยท�ำให้	อปท.	สำมำรถน�ำไปก�ำหนดเป็นยทุธศำสตร์ 
	 โครงกำรหรอืแนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีต่ำมแนวทำงกำรจดักำรควำม 
	 หลำกหลำยทำงชีวภำพของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	สร้ำงควำม 
	 พึงพอใจให้แก่ทุกกลุ่ม	เป็นแนวทำงที่ถูกต้อง	เหมำะสมกับบริบท 
	 พื้นท่ี	และมีควำมทันสมัยสอดรับกับนโยบำยและควำมจ�ำเป็นที ่
	 ท้องถิ่นต้องด�ำเนินกำร

• พัฒนาศกัยภาพการท�างานของท้องถิน่	ดชันชีีวั้ดควำมหลำกหลำย 
	 ทำงชวีภำพส�ำหรบั	อปท.	มแีนวคดิทีค่รอบคลุมและทนัสมยั	ถกูต้อง 
	 ตำมหลกัวชิำกำรในกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	และเมือ่ 
	 บุคลำกรของท้องถิน่ได้ท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงถีถ้่วนแล้ว	จะเหน็แนวทำง 
	 กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และยกระดับกระบวนกำร 
	 ท�ำงำน	เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นและหลักฐำนผลกำรด�ำเนินงำน	 
	 วำงแผนกำรตดัสนิใจบนฐำนของข้อมลู	กำรด�ำเนนิงำน	กำรประเมนิ 
	 ผลผลิต	และผลลัพธ์

• ทราบระดับการจัดการความหลากหลายของท้องถิ่น	ดัชนีชี้วัด 
	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส�ำหรับ	อปท.	เป็นกำรประเมินกำร 
	 จัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่จะช่วยสะท้อนระดับกำร 
	 พัฒนำของตนเอง	และน�ำไปปรับปรุงให้เกิดกำรพัฒนำที่ชัดเจนและ 
	 ดีขึ้นได้ในอนำคต
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• ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล กำรสะท้อน 
	 ข้อมูลกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	เพือ่ให้เหน็ระดบักำร 
	 พัฒนำของท้องถ่ิน	จ�ำเป็นต้องมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำร 
	 หลำกหลำยทำงชีวภำพในองค์ประกอบต่ำงๆ	เพ่ือเป็นฐำนข้อมูล 
	 ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนใหม่	ขับเคลื่อนนโยบำยให้ต่อยอดควำม 
	 พยำยำมด้ำนกำรอนรุกัษ์เพือ่ให้ไปถงึเป้ำหมำย	โดยน�ำมำตรวจสอบ	 
	 ประเมินควำมก้ำวหน้ำเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลที่ผ่ำนมำ

• ขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความหลากหลายทาง 
 ชีวภาพของท้องถิ่น	ท้องถิ่นที่มีควำมมุ่งมั่นและต้องกำรพัฒนำที ่
	 ไม่หยุดนิ่ง	ก่อให้เกิดโอกำสในกำรเรียนรู ้	รับรู ้	และด�ำเนินกำร 
	 บูรณำกำรปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพร่วมกับ	 
	 อปท.	อื่นๆ	หรือร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ	มำกขึ้น	 ซ่ึงเป็นโอกำส 
	 กำรขยำยเครือข่ำยให้กว้ำงขวำงมำกข้ึนด้วย	นอกจำกนั้น	ยังเป็น 
	 กำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้ำนกำร 
	 จัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของท้องถิ่นต้นแบบที่ดีแก	่ 
	 อปท.	อื่นๆ	ต่อไป





3. การประเมินความสมบูรณ์
 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในท้องถิ่น
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…เครื่องมือช่วยประเมิน

และสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

อันมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา

ที่ชัดเจนและดีขึ้น…
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การประเมินความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ตัว 
ชี้วัด	ได้ถกูหยิบยกขึน้มา	ในประชมุสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพครั้งที่	10	(COP-10)	ในช่วงปี	ค.ศ.	2010	เพื่อ
ให้หน่วยงานท้องถ่ินน�ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความก้าวหน้า
ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	

	 กำรประเมนิควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพได้เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์และแผนปฏบิตัิ
กำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ...เพ่ือให้ทราบถงึการบรรลคุวามส�าเรจ็ทีก่�าหนดไว้ 
คือ ภายใน ค.ศ. 2010 ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
มีนัยส�าคัญในระดับทั่วโลก ภูมิภาค และชาติ อันเป็นการเก้ือกูลแก่การลดระดับ 
ความยากจนและเพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตบนผืนโลก….	โดยหน่วยงำนต่ำงๆ	ได้มี
กำรพัฒนำและปรับใช้ดัชนีตัวชี้วัด	ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมระบบนิเวศของพ้ืนที่	 (กำร
ประชุมสมัชชำภำคี	อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพครั้งที่	10,	2010)

	 ส�ำหรับดัชนีตัวช้ีวัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	มำจำกค�ำหลักที่น�ำมำผสมผสำน
กัน	ซึ่งคนทั่วไปอำจไม่คุ้นเคยมำกนัก	ทั้งนี้	สำมำรถอธิบำยควำมหมำยให้เข้ำใจร่วมกัน
ได้ในเบื้องต้น	ดังนี้

หมายถึง ค่าทางสถิติท่ีแสดง

ใ ห้ เ ห็นถึง ลักษณะของการ

เปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีเราสนใจ 

เช่น ดัชนีปริมาณ ดัชนีมูลค่า 

เป็นต้น

ดัชนี 
(Index) 

หมายถึง ตัววัดหรือคุณค่าท่ีให้แก่ส่ิงใด 

ส่ิงหนึ่งท่ีคาดหวังไว้ โดยอาจพิจารณาจาก

หน่วยวัดเป็นตัวเลขท่ีนับได้จริง และต้องส่ือ 

ถงึเปา้หมายในการปฏิบตังิานสำ คญั เพือ่สร้าง 

ความชัดเจนในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 ตัวชี้วัด 
(Indicator)  
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3.1 ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

	 ดัชนีตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	(Biodiversity	Health	
Index:	BHI)	ถือเป็นแนวคิดที่พัฒนำขึ้นมำ	เพื่อปรับใช้ในกำรจัดกำร 
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของภำคทีีเ่กีย่วข้อง
ในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์	ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน	กำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม 
และกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกันและยุติธรรม

ตวัชีว้ดัความหลากหลายทางชวีภาพ จงึเปน็เคร่ืองมอืชว่ยประเมนิ

และชว่ยสะท้อนการเปล่ียนแปลงดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ

ของพื้นที่ อันมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนและดีขึ้น

Biodiversity 
Health Index

	 กำรพัฒนำดัชนีชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส�ำหรับท้องถิ่น	 
ได้มีกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง	ประชุมระดม 
ควำมคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้แทนหน่วยงำน	จนมีควำมเหมำะสม
กับพื้นท่ีเป้ำหมำย	ซึ่งได้ยึดกรอบตำมแนวคิด	PSR	ซึ่งช่วยให้เกิด 
กำรมองอย่ำงรอบด้ำน	ท้ังด้ำนแรงกดดันและภัยคุกคำมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	(P-Pressure)	ด้ำนสถำนกำรณ์ที ่
เกดิขึน้	(S-State)	และพจิำรณำกิจกรรมและโครงกำรทีริ่เร่ิมและด�ำเนนิ
งำนเพื่อตอบสนอง	(R-Response)	กำรอนุรักษ์	ป้องกันผลกระทบ	และ
ฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	รวมถึงกฎกติกำในกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน
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มีพื้นท่ีสีเขียวและแหล่งธรรมชำติ	และ
กิจกรรมกำรดูแลรักษำพื้นที่สี เขียว 
อย่ำงครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	พร้อม
กำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง

 

ตัวช้ีวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BHI) 

ท่ีเหมาะสมส�าหรับพ้ืนท่ี 
มีองค์ประกอบส�าคัญ 

4 ด้าน 

แหล่งน�้ำผิวดินมีคุณภำพของแหล่งน�้ำที่
อยู ่ในเกณฑ์มำตรฐำน	พื้นที่ท�ำเกษตร
อนิทรย์ีมกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	มี
กำรควบคมุชนดิพนัธุต่์ำงถิน่รกุรำน	และ
กำรด�ำเนินงำนด้ำนป้องกันและลดผล 
กระทบจำกภัยธรรมชำติ

มีชนิดพันธุ ์หำยำกหรือชนิดพันธุ ์ที่มี
คุณค่ำของท้องถ่ิน	และมีกำรด�ำเนิน
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ ์หำยำก
หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น	

มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพท่ีก่อให้เกิดรำยได้	มีกฎ	
กติกำ	ในกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำติในท้องถ่ิน	ท้องถิ่นมีภำค ี
ควำมร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ของท้องถิน่	และกำรจดัสรรงบประมำณด้ำนกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ

แหล่งท่ีอยู่
อาศัย

 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) มีตัวชี้วัดตามองค์ประกอบต่างๆ 

รวมจำ นวน 12 ตัวชี้วัด โดยจำ แนกรายองค์ประกอบ	ได้ดังนี้	

 องค์ประกอบด้าน
แหล่งท่ีอยู่อาศัย 

จ�านวน 
2 ตัวชี้วัด

 พื้นที่สีเขียวและแหล่งทางธรรมชาติ

 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
 และแหล่งธรรมชาติ

ชนิดพันธุ ์
ส�าคัญ

การใช้ประโยชน์
และจัดการอย่าง

ยั่งยืน

ภัยคุกคาม
และมลพิษ 
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 องค์ประกอบด้าน
ภัยคุกคามและ

มลพิษ 

 คณุภาพของแหล่งน�า้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

 พื้นที่เกษตรอินทรีย์

 การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน

 ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

จ�านวน 
4 ตัวชี้วัด

 ชนิดพันธุ์หายากหรือชนิดพันธ์ุอันมีคุณค่า 

 ต่อท้องถิ่น

 การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุหายากหรือชนิดพันธุ์ 

 อันมีคุณค่าต่อท้องถิ่น

จ�านวน 
2 ตัวชี้วัด

 กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร 
 ชีวภาพที่ก่อให้เกิดรายได้  

 กฎกตกิาการใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาต ิ
 ในท้องถิ่น

 ภาคีความร่วมมอืด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
 ของท้องถิ่น

 งบประมาณท้องถิ่น

จ�านวน 
4 ตัวชี้วัด

	 	ด้วยสภำพธรรมชำติของบริบทในแต่ละพ้ืนที่	ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันไปในหลำย
องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	ซึง่ผูท้ีจ่ะเข้ำใจบรบิทพืน้ท่ีของ
ท้องถิน่นัน้ได้ดทีีส่ดุกค็อืประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นท้องถ่ินนัน้	ซึง่กำรก�ำหนดตวัชีว้ดัประจ�ำ
ท้องถิ่น	จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันหำรือ	ออกแบบ	
เสนอควำมคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
ประจ�ำท้องถิ่น	เพื่อให้สอดคล้องและตรงตำมบริบทของท้องถิ่นอย่ำงถูกต้อง

ชนิดพันธุ ์
ส�าคัญ

การใช้ประโยชน์
และจัดการอย่าง

ยั่งยืน
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3.2 การประเมนิความสมบรูณ์
  ความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถิ่น

	 กำรประเมินควำมสมบูรณ์ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	สำมำรถปรับ
ใช้ดัชนีช้ีวัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เหมำะสมกับระบบนิเวศของพื้นที	่
สถำนกำรณ์	และกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ	เพ่ือประเมินควำมก้ำวหน้ำกำร
เปลี่ยนแปลง	แก้ไขสถำนภำพต่ำงๆ	ให้ดีข้ึน	ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนได้ตำม
หน้ำที่และอ�ำนำจที่เกี่ยวข้องของ	อปท.	ด้วย	

	 เกณฑ์กำรประเมนิและให้คะแนนดชันชีีว้ดัควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพรวม
จ�ำนวน	12	ตวั	ก�ำหนดให้ตวัชีว้ดัแต่ละตวัมีควำมส�ำคญัเท่ำกนั	มค่ีำน�ำ้หนกัของ
ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบมีค่ำเท่ำๆ	กัน	

•	 ค่ำน�ำ้หนกั	ทกุตวัชีว้ดัมค่ีำน�ำ้หนกัเท่ำกนัหมด	คอื	5	ทัง้องค์ประกอบ 
	 ด้ำนแหล่งท่ีอยู่อำศัย	ภัยคุกคำมและมลพิษ	ด้ำนชนิดพันธุ์ส�ำคัญ	 
	 และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
•	 ค่ำคะแนน	แต่ละตัวชี้วัดมีค่ำระดับคะแนน	คือ	0-3
•	 กำรค�ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตัวชี้วัดเชิงปริมำณ								

ค่าคะแนนที่ได้ x น้ำ หนักคะแนน

ค่าคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ

จำ นวนรวมองค์ประกอบ

น้ำ หนักรวมแต่ละองค์ประกอบ
1)

2)
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินด้วยตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด คะแนน เกณฑ์

สัดส่วนพื้นที่
สีเขียวและแหล่ง
ธรรมชำติต่อพื้นที่

กำรดแูลรักษำพืน้ที่ 
สีเขียวและแหล่ง
ธรรมชำติ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

•	 มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชำติน้อยกว่ำร้อยละ	1
	 ของพื้นที่
•	 มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ	1-15	ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่	อปท.	
•	 มพีืน้ทีส่เีขยีวร้อยละ	16-30	ของพืน้ทีท่ัง้หมดของพืน้ที	่อปท.	
•	 มีพื้นที่สีเขียวมำกกว่ำร้อยละ	30	ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่	 
	 อปท.	

•	 ไม่มีกำรดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชำติ
•	 มีกำรด�ำเนินงำนกำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวและแหล่งธรรมชำติ 
	 บำงพื้นที่
•	 มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวและแหล่ง 
	 ธรรมชำติครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
•	 มีกำรด�ำเนินงำนกำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวและแหล่งธรรมชำติ 
	 ครอบคลมุพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและมกีำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่ง
	 (อย่ำงน้อย	4	ปีขึ้นไป)	

คุณภำพน�้ำ
ของแหล่งน�ำ้อยูใ่น
เกณฑ์มำตรฐำน

•	 คุณภำพน�้ำของแหล่งน�้ำผิวดินเสื่อมโทรมและเป็นสำเหตุ 
	 ให้ส่ิงมชีวีติ	(ปลำ	หอย	สำหร่ำย	และแพลงก์ตอน)	ทีอ่ำศยัอยู่ 
	 ในแหล่งน�ำ้เสยีชวีติ
•	 น�้ำมีควำมสกปรก	มีสีเทำหรือด�ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
	 คณุภำพน�ำ้แหล่งน�ำ้ผวิดนิประเภทที	่4	(ไม่ใช่สตีำมธรรมชำต ิ
	 ของแหล่งน�้ำนั้น)	มีกลิ่นเหม็นอย่ำงชัดเจน	หรือพบสัตว์ตัว 
	 บ่งชีป้ระเภทหนอนแดง	ริน้น�ำ้จดื	หรอืไส้เดอืนน�ำ้	มจี�ำนวน 
	 โดดเด่นกว่ำสัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น

0

1
2
3

0
1

2

3

0

1

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
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ตัวชี้วัด คะแนน เกณฑ์

•	 น�้ำมีกลิ่นเหม็นหรือมีควำมสกปรกเล็กน้อย	อยู่ในเกณฑ ์
	 มำตรฐำนคุณภำพน�้ำแหล่งน�้ำผิวดินประเภทที่	3	หรือพบ 
	 สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทแมลงหนอนปลอกน�้ำไม่อยู่ในปลอก	 
	 กุ้งฝอย	หอยฝำเดียว	และหอยกำบ	มีจ�ำนวนโดดเด่นกว่ำ 
	 สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น	
•	 แหล่งน�ำ้ผวิดนิมคีณุภำพอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนคณุภำพน�ำ้ 
	 แหล่งน�้ำผิวดินประเภทท่ี	2	ของกรมควบคุมมลพิษ	หรือ 
	 พบสตัว์ตัวบ่งช้ีประเภทแมลงชีปะขำว	แมลงเกำะหนิ	แมลง 
	 หนอนปลอกน�้ำอำศัยอยู่ในปลอก	แมลงช้ำงกรำมโต	กุ้ง 
	 น�้ำตก	แมลงปอเข็ม	หรือแมลงปอ	มีจ�ำนวนโดดเด่นกว่ำ 
	 สัตว์ตัวบ่งชี้ประเภทอื่น	

•	 ไม่มีกำรด�ำเนินกำรแปลงเกษตรกรรมที่ เป ็นมิตรกับ 
	 สิ่งแวดล้อม	
•	 มีกำรด�ำเนินกำรกำรแปลงเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ 
	 สิ่งแวดล้อมบำงพื้นที่
•	 มกีำรด�ำเนนิกำรแปลงเกษตรกรรมท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
	 กระจำยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
•	 มกีำรด�ำเนนิกำรแปลงเกษตรกรรมท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
		 ครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำง 
	 ต่อเนื่อง	(อย่ำงน้อย	4	ปีขึ้นไป)	

•	 มีชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำนและไม่สำมำรถควบคุม
	 ควำมรุนแรงได้	
•	 มีชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน	สถำนกำรณ์รุนแรง	
	 แต่ยังสำมำรถควบคุมได้	
•	 มชีนดิพนัธ์ุต่ำงถ่ินท่ีรกุรำน	แต่สถำนกำรณ์ส่งผลกระทบมำก	
•	 ไม่พบชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นรุกรำนในพื้นที่	

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ

สัดส่วนพื้นที่
เกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

2

3

0

1

2

3

กำรควบคุมชนิด
พันธุ์ต่ำงถิ่น
รุกรำน

0

1

2
3
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ตัวชี้วัด คะแนน เกณฑ์

•	 ไม่มีกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
•	 มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและลดผลกระทบจำก 
	 ภัยธรรมชำติ	ในบำงพื้นที่ที่รับผิดชอบ	
•	 มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและลดผลกระทบจำก 
	 ภัยธรรมชำติครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
•	 มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและลดผลกระทบจำก 
	 ภยัธรรมชำตคิรอบคลมุพืน้ท่ีท่ีรับผดิชอบ	และมกีำรตดิตำม 
	 ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง	

• ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น
	 สูญหำยไปแล้วจำกพื้นที่
• ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น
	 ลดจ�ำนวนลงอย่ำงชัดเจน
• ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น
	 ลดจ�ำนวนลงในสถำนกำรณ์ที่ควบคุมได้	
• ชนิดพันธุ ์หำยำกหรือชนิดพันธุ ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถ่ิน 
	 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

• ไม่มีกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์	
	 อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น	
• มีกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์	
	 อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่นบำงชนิด
• มีกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์	
	 อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่นครอบคลุมทุกชนิด	
• มีกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์
	 อนัมคีณุค่ำต่อท้องถิน่ครอบคลมุทกุชนดิและมีกำรตดิตำม 
	 ผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง	

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ

มีกำรป้องกัน 
และลดผลกระทบ
จำกภัยธรรมชำติ

0
1

2

3

ชนิดพันธุ์หำยำก
หรือชนิดพันธุ ์
อันมีคุณค่ำต่อ
ท้องถิ่น

กำรอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์
หำยำกหรือชนิด
พันธุ์อันมีคุณค่ำ
ต่อท้องถิ่น

0

1

2

3

องค์ประกอบที่ 3  ชนิดพันธุ์ส�าคัญ

0

1

2

3
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ตัวชี้วัด คะแนน เกณฑ์

•	 ไม่มีกำรด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกร 
	 ทำงชีวภำพที่ก่อให้เกิดมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชนท้องถิ่น	
•	 มีกำรด�ำเนินกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกร 
	 ทำงชีวภำพที่ก่อให้เกิดมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชนท้องถิ่น 
	 อย่ำงน้อย	1	กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์	
•	 มกีำรด�ำเนินกจิกรรมหรอืผลติภณัฑ์จำกฐำนทรพัยำกรทำง 
	 ชีวภำพที่ก่อให้เกิดมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชนท้องถิ่น 
	 มำกกว่ำ	1	กจิกรรมหรอืผลติภณัฑ์และมกีำรบริหำรจดักำรทีด่ี
•	 มกีำรด�ำเนินกจิกรรมหรอืผลติภณัฑ์จำกฐำนทรพัยำกรทำง 
	 ชีวภำพที่ก่อให้เกิดเกิดมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชนท้องถิ่น 
	 ต่อชุมชนท้องถิ่นมำกกว่ำ	1	กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์และมี 
	 กำรบริหำรจัดกำรที่ดีท�ำให้เกิดควำมยั่งยืน

•	 ไม่มกีฎกติกำกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำตใินท้องถ่ิน
•	 มกีฎกติกำกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำตแิละเพิม่พนู
	 ควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติในท้องถิ่น
•	 มีกฎกติกำกำรใช้ประโยชน์และควบคุมให้แหล่งธรรมชำติ
	 ในท้องถิ่นเกิดควำมสมดุล	
•	 มกีฎกติกำกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำตใิห้เกดิควำม 
	 สมดลุ	ใช้ประโยชน์พร้อมเพิม่พนูควำมสมบรูณ์ของธรรมชำติ 
		 ในท้องถิ่น	

•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ 
	 ด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ 
	 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติน้อยกว่ำร้อยละ	1	
•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ
	 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติร้อยละ	1-3	
•	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ
	 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกกว่ำร้อยละ	3	

กิจกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์จำกฐำน
ทรัพยำกรชีวภำพ 
ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำ

0

1

2

3

กฎกติกำกำรใช้
ประโยชน์จำก
แหล่งธรรมชำต ิ
ในท้องถิ่น

สัดส่วน 
งบประมำณ 
ท้องถิ่นด้ำนกำร
อนุรักษ์

0
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3

องค์ประกอบที ่4  การใช้ประโยชน์และจดัการอย่างยัง่ยนื
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 การแปรผลคะแนน โดยได้แบ่งค่าดัชนีออกเป็น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ควรปรับปรุง พอใช้ 
ปานกลาง ดี และดีมาก ดังนี้

ค่าดัชนี    ระดับผลการประเมิน

4.21-5.00   ดีมาก
3.41-4.20   ดี
2.61-3.40   ปานกลาง
1.81-2.60   พอใช้
1.00-1.80   ควรปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินด้วยตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด ความหมาย/ความส�าคัญ

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวและ
แหล่งธรรมชำติต่อพื้นที่

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

พื้นที่สีเขียว	หมำยถึง	พื้นที่ธรรมชำติและพื้นที่มนุษย์สร้ำงขึ้น	
ซึง่เป็นแหล่งรวมของควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	และมบีทบำท 
ส�ำคัญต่อคุณภำพชีวิตของคนเรำ	กำรบริกำรจำกระบบนิเวศ	
(Ecosystem	Service)	ที่ต้องพึ่งพำอำศัยซึ่งกันระหว่ำงมนุษย์
กับธรรมชำติ	ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของเมืองเป็นพื้นที่ที่ปกคลุม
ด้วยไม้ยืนต้นและพืชพรรณท่ีหลำกหลำย	มีกำรดูแลรักษำให้
สมบรูณ์	ร่มร่ืน	เอือ้ต่อสภำพแวดล้อมและระบบนเิวศท่ีเหมำะสม 
ต่อกำรด�ำรงชีวิตของคน	รวมถึงกำรเสริมสร้ำงภูมิทัศน์ให้ 
เอื้ออ�ำนวยต่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ	ทั้งนี้	ประเภทของพื้นท่ี 
สีเขียว	ได้แบ่งเป็น	5	ประเภทหลักคือ
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ตัวชี้วัด ความหมาย/ความส�าคัญ

กำรดูแลรกัษำพ้ืนที่
สเีขยีวและแหล่งธรรมชำติ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

พื้นที่สีเขียวทั้งหมด x 100

พื้นที่ทั้งหมดของ อปท.

1.	พืน้ทีส่เีขยีวธรรมชำต	ิได้แก่	สภำพภมูปิระเทศทีโ่ล่งตำมธรรมชำติ 
	 พร	ุภเูขำ	ป่ำไม้ตำมธรรมชำต	ิแหล่งน�ำ้	ค	ูคลอง	และทะเลสำบ
2.	พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่บรกิำรชุมชน	ได้แก่	สวนสำธำรณะ	สนำมกีฬำ 
	 กลำงแจ้ง	สนำมเดก็เล่น	ลำนกลำงเมอืง	และสวนพฤกษศำสตร์
3.	พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	พื้นท่ีสีเขียวในหน่วยงำน 
	 รำชกำร	พื้นที่สีเขียวในอำคำรบ้ำนพักอำศัย	อำคำรพำณิชย์	 
	 โรงแรม	ห้ำงสรรพสนิค้ำ	พืน้ท่ีสเีขียวในสถำบันกำรศกึษำและ 
	 ศำสนสถำน
4.	พื้นที่สีเขียวริมเส้นทำงสัญจร	เช่น	พื้นที่แนวถนน	เกำะกลำง 
	 ถนน	ทำงเดิน	แนวถอยร่นริมแม่น�้ำ	และทำงรถไฟ
5.	พื้นที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน	ได้แก่	พื้นท่ีเกษตรต่ำงๆ	 
	 เช่น	สวนไม้ผล	นำข้ำว	พืชไร่	 เป็นต้น	และแหล่งน�้ำ	เช่น	 
	 บ่อเลี้ยงปลำ	เป็นต้น

จำกค�ำนิยำมที่ก�ำหนดให้พื้นท่ีสีเขียว	5	รวมท้ังพื้นท่ีตำม
ธรรมชำติและพื้นท่ีท่ีมนุษย์สร้ำงข้ึน	รวมถึงพ้ืนท่ีแหล่งน�้ำและ
พืน้ทีเ่กษตรต่ำงๆ	จงึก�ำหนดคะแนนสงูสดุส�ำหรับพ้ืนทีส่เีขยีวไว้
ที่ร้อยละ	30	ของพื้นที่ทั้งหมด

กำรดูแลรักษำพื้นท่ีสีเขียวและแหล่งธรรมชำติ	แสดงให้เห็นถึง
กำรให้ควำมส�ำคัญของ	อปท.	ในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	โดยพิจำรณำจำกกำร 
ด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชำติ
และมีแนวทำงด�ำเนินกำร	 เช ่น	 ส�ำรวจและเก็บข ้อมูล
ทรพัยำกรธรรมชำต	ิส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพืน้ที่	
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ตัวชี้วัด ความหมาย/ความส�าคัญ

คณุภำพน�ำ้

พืน้ทีเ่กษตรกรรม
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

กำรส�ำรวจพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในพื้นท่ี	จัดท�ำทะเบียนต้นไม้	
กำรจัดท�ำข้อตกลงกำรใช้ป่ำชุมชน	กำรอนุรักษ์พันธุ์พืชหำยำก	
กำรปลกูป่ำทดแทนเมือ่ใช้ประโยชน์	กำรอนรุกัษ์พชืสมนุไพร	ตัง้
กลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว	กิจกรรมเกษตรอินทรีย์	และกำรดูแล
ปรับปรุงสวนสำธำรณะ	เป็นต้น

คณุภำพน�ำ้	เป็นตวับ่งบอกถึงควำมสมบรูณ์ของแหล่งทีอ่ยูใ่นน�ำ้	
ทั้งนี้	เน่ืองจำกแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติเป็นท่ีรองรับของน�้ำเสีย 
ทั้งจำกชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม	ซ่ึงแต่ละ	อปท.	ควรจะ
ต้องมีกำรจัดกำรบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำตำม
ธรรมชำติ	 เพ่ือควบคุมและรักษำคุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำให ้
เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์	และมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน	รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยำกรและสภำพ
แวดล้อมตำมธรรมชำติ

กำรเกษตร	หรือกำรเกษตรกรรม	หมำยถึง	กำรเพำะปลูกพืช
ต่ำงๆ	รวมทั้งกำรเล้ียงสัตว์และกำรประมง	โดยมีพืชและสัตว์
เป็นองค์ประกอบหลักส�ำคัญของกำรท�ำกำรเกษตร	ด้วยกำร
ปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคที่สำมำรถ 
เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว	

ดังนั้น	เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จึงเป็นระบบกำร
ผลติทีค่�ำนึงถงึสภำพแวดล้อม	กำรรกัษำสมดลุของธรรมชำตแิละ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	โดยมรีะบบกำรจัดกำรระบบนเิวศ
ตำมธรรมชำติ	หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงมลพิษในสภำพแวดล้อม	 
มุง่ใช้อนิทรยีวตัถ	ุกำรพึง่พำตนเอง	เพือ่ให้ได้ผลผลติทีป่ลอดภยั	
สำมำรถน�ำไปสู่กำรยกระดับสินค้ำและบริกำรให้ได้กำรรับรอง
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
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กำรควบคุมชนิดพันธุ์
ต่ำงถิ่นรุกรำน

กำรป้องกันและลดผล 
กระทบจำกภยัธรรมชำติ

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น	หมำยถึง	ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่
ไม่เคยปรำกฏในระบบนิเวศหนึ่งมำก่อน	แต่ได้ถูกน�ำเข้ำมำหรือ
เข้ำมำโดยวธิใีดๆ	จำกถิน่อืน่	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภทคอื	ประเภท
ไม่รุกรำน	ประเภทนี้ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนเกษตรกรรม	
กำรประมง	ปศุสัตว์	โดยน�ำมำปลูกหรือเพำะเลี้ยงจนกลำยเป็น
พชื	สตัว์เศรษฐกิจ	และอกีประเภทคือ	ประเภทรกุรำน	ซึง่แพร่พนัธุ์ 
รวดเรว็	เป็นอนัตรำยต่อระบบนเิวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ปัจจบุนัยงัไม่มกีฎหมำยมำตรกำรและระบบกำรป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำก	หำก	อปท.	ได้ให้ควำม
ส�ำคัญและตระหนกัต่อภยัคกุคำม	มคีวำมพยำยำมในกำรด�ำเนนิ
กำรที่เกี่ยวข้อง	อำทิ	กำรป้องกัน	ควบคุม	และก�ำจัดชนิดพันธุ์
ต่ำงถิน่	ตลอดจนมกีำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวงักำรรุกรำน
ของส่ิงมีชีวิตต่ำงถ่ิน	 ท่ีแสดงถึงควำมทันสมัยสอดคล้องกับ
นโยบำยและควำมจ�ำเป็นที่ท้องถิ่นต้องด�ำเนินกำร

ภยัธรรมชาต ิหมำยถึง	ภยัอนัตรำยต่ำงๆ	ท่ีเกดิข้ึนตำมธรรมชำติ	
และมผีลกระทบต่อชวีติควำมเป็นอยูข่องมนษุย์	แบ่งเป็น	8	ประเภท 
ได้แก่	(1)	วำตภัย	(2)	อุทกภัย	(3)	ควำมแห้งแล้ง	(4)	พำยุฝน 
ฟ้ำคะนอง	(5)	คลื่นพำยุซัดฝั่ง	(6)	แผ่นดินไหว	(7)	แผ่นดินถล่ม	
(8)	ไฟป่ำ	และ	(9)	สึนำมิ

นอกจำกนี้	กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัย
ธรรมชำตมิคีวำมรนุแรงและมคีวำมถีข่องกำรเกดิเพิม่มำกขึน้	ดงันัน้ 
จงึต้องมกีำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะ 
สร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน	ชีวิต	ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทัง้ก่อนระยะเกดิภยั	ระหว่ำงเกดิภยั 
และหลังเกิดภัย	โดย	อปท.	ควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
ภยัธรรมชำติทีอ่ำจเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี	จดัท�ำแผนรบัมอืภยัธรรมชำติ
ทัง้แผนป้องกนัและลดผลกระทบ	แผนงำนรบัมอืเมือ่เกดิภัยธรรมชำต ิ
และแผนงำนฟื้นฟูบูรณะหลังจำกเกิดภัยธรรมชำติ	รวมถึงกำร
สร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

องค์ประกอบที่ 2 ภัยคุกคามและมลพิษ
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ชนิดพันธุ ์หำยำกหรือ
ชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อ
ท้องถิ่น

กำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ ์ 
หำยำกหรือชนิดพนัธุอ์นั
มีคุณค่ำต่อท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัย

ชนิดพันธุ์หำยำก	หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำ	คือ	ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่
ในพืน้ทีห่นึง่ๆ	ในท้องถ่ิน	มคีวำมโดดเด่นเฉพำะถ่ิน	และมคีณุค่ำ
ต่อกำรบรโิภคใช้สอยหรอืกำรด�ำรงชีวติของประชำชนในท้องถ่ิน	
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถ่ินนั้นๆ	อำจ
มจี�ำนวนและปรมิำณทีน้่อยลง	จนหำได้ยำก	หรอืมีโอกำสพบได้
ไม่มำกนัก	ดังนั้น	จึงควรมีกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หำยำก
หรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่นไม่ให้สูญหำยไปจำกพื้นที	่
ให้เกิดกำรสงวนรักษำ	คุ้มครอง	ป้องกัน	และใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน

องค์ประกอบที่ 3  ชนิดพันธุ์ส�าคัญ

องค์ประกอบที่ 4  การใช้ประโยชน์และจัดการอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
จำกฐำนทรัพยำกรธรรม
ชวีภำพทีก่่อให้เกดิมลูค่ำ
และคุณค่ำ

กำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ปรบัปรุง	ดดัแปลงให้เกดิเป็นสนิค้ำหรอื
ผลิตภัณฑ์	ได้ก่อให้เกิดมูลค่ำและคุณค่ำเป็นประโยชน์ในกำร
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่หลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์	เช่น	ที่อยู่
อำศัย	ยำรักษำโรคอำหำร	เครื่องนุ่งห่ม	เป็นต้น	เป็นแหล่ง
ประกอบอำชีพ	และหำรำยได้	กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรพักผ่อน
หย่อนใจ	และด้ำนนเิวศวทิยำ	เช่น	ช่วยป้องกนักำรพงัทลำยของ
ดิน	ช่วยรักษำต้นน�้ำล�ำธำร	ป้องกันน�้ำท่วม	เป็นที่อยู่อำศัยของ
สัตว์ป่ำ	หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์	
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องค์ประกอบที ่4  การใช้ประโยชน์และจดัการอย่างยัง่ยนื

กฎกติกำกำรใช้ประโยชน์ 
จำกแหล่งธรรมชำติใน 
ท้องถิ่น

ภำคีควำมร่วมมือด้ำนกำร
อนุรักษ ์ทรัพยำกรของ 
ท้องถิ่น

หมำยถงึ	กำรมกีฏ	ระเบยีบ	กตกิำ	หรอืข้อตกลงทีม่กีำร
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำเพือ่ให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัร่ิวม
กนั	อนัเป็นกำรส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกดิกำรควบคุมดแูล
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสิ่งมีชีวิตท่ีอำจ
ถกูท�ำลำยได้	ทัง้นี	้กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำติ
จะต้องเป็นไปและสัมพันธ์กับขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรด�ำรงอยู่และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ของ
ระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ	ให้เกิดกำรใช้อย่ำงชำญฉลำด	
ใช้ให้น้อย	เกดิประโยชน์สงูสดุและใช้ได้นำน	เกดิผลเสยี
หำยต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	ใช้ได้ยำวนำน	เกิดผลเสีย
หำยต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด	รวมท้ังต้องมีกำรเข้ำถึง
และกำรแบ่งปันกำรใช้ประโยชน์อย่ำงท่ัวถึง	ด้วยกำร
อนุรักษ์ใช้อย่ำงยั่งยืน

หมำยถึง	กลุ ่มอนุรักษ์	สื่อมวลชน	ชุมชน	และผู้ใช้
ทรพัยำกรทีม่เีป้ำหมำยร่วมกัน	มำรวมตวักนัด้วยควำม
สมัครใจเพื่อท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรบริหำร
จดักำรทรพัยำกรของท้องถ่ินในพืน้ทีใ่ห้บรรลเุป้ำหมำย
กำรอนุรักษ์	หมำยถึง	กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ชำญฉลำด	โดยใช้ให้น้อย	เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ได้
ยำวนำน	เกิดผลเสียหำยต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด	รวม
ทั้ง	ต้องมีกำรกระจำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ทั่วถึง

ทัง้นี	้ควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ	ทีร่บัผดิชอบ
เป็นกระบวนกำรส�ำคัญ	โดยอำจมีกิจกรรมต่ำงๆ	อำทิ	
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน	ด้ำน
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องค์ประกอบที่ 1 แหล่งที่อยู่อาศัยองค์ประกอบที ่4  การใช้ประโยชน์และจดัการอย่างยัง่ยนื

สัดส่วนงบประมำณ
ท้องถิ่นด้ำนกำรอนุรักษ์

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
ตำมหลกัวิชำ	กำรใช้มำตรกำรทำงสงัคมและกฎหมำย	กำร
จัดตั้งกลุ ่ม	ชุมชน	ชมรม	สมำคม	 เพื่อกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	กำรส่งเสริมให้
ประชำชนในท้องถ่ินได้มส่ีวนร่วมในกำรอนรุกัษ์	ตลอดจน
กำรก�ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงของรัฐบำล	ในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำว	เพือ่เป็นแนวทำงให้หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐที่	
เกี่ยวข้องได้น�ำไปปฏิบัติ

งบประมำณท้องถิน่ในด้ำนกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
และสิง่แวดล้อม	เป็นงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนนิงำน
ในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต	ิได้แก่	กำรอนรุกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพอยำงยั่งยืน	กำรให้กำร
ศึกษำแก่สำธำรณชน	กำรเพิ่มสมรรถนะให้แก่	บุคลำกรที่
ท�ำงำนด้ำนกำรอนรุกัษ์	และกำรผลติบุคลำกรเพือ่กำรวจิยั	
และกำรให้กำรศึกษำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
เพิ่มเติม	เป็นควำมจ�ำเป็นซ่ึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ	ให้เกิดขึ้นได้	และสร้ำงเสริมให้เกิดควำม
สมดุลและยั่งยืน
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องค์ประกอบ คะแนน ตัวชี้วัด

ตัวอย่างการประเมินดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในพื้นที่ต�าบล A

แหล่งที่อยู่อาศัย

ภัยคุกคาม

ชนิดพันธุ์ส�าคัญ
และมลพิษ

การใช้ประโยชน์
และการจัดการ
อย่างยั่งยืน

1.	 สดัส่วนพืน้ท่ีสเีขียวและแหล่งธรรมชำตต่ิอพืน้ท่ีในท้องถ่ิน
2.	 กิจกรรมกำรดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชำติ

3.	 คุณภำพของแหล่งน�้ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
4.	 สัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์
5.	 กำรควบคุมชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นรุกรำน
6.	 มีกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ

7.	 จ�ำนวนชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์
				อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น
8.	 กิจกรรมกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธ์
				อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น

9.	มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพ
				ที่ก่อให้เกิดรำยได้
10.	กฎกติกำกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำติในท้องถิ่น
11.	ภำคีควำมร่วมมือด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของท้องถิ่น
12.	สัดส่วนงบประมำณท้องถิ่นด้ำนกำรอนุรักษ์

3
3

1
2
1
1

3

2

3

2
2
2





4. การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ



…เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เกี่ยวข้องกับปากท้อง

และความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่น 

จึงต้องประสานและร่วมจัดการ

ให้เกิดความสมบูรณ์ของพื้นที่…



61

การจัดท�าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน	มีความส�าคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	 เป็นอย่างย่ิง	 เพราะเป็นกรอบ
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาของ	อปท.	 ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อัน
พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง	ตลอดจนมุ่งไปสู่
สภาพการณ์ที่ต ้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตทั้งในด้านสังคม	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	อปท.	จะพัฒนาไปในทิศทางใด
จ�าเป็นต้องก�าหนดวิสัยทัศน์หรือแผนงานผ่าน	“แผนพัฒนา”	ใน
อนาคต	และแปลงมาสู่การปฏิบัติ	

	 แผนพฒันำท้องถิน่	เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้	อปท.	ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ	เชือ่ม
โยงระหว่ำงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ที่สัมพันธ์กับฐำนข้อมูล	 ซ่ึงจะส่งผลเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันได้เพื่อให้น�ำมำตัดสินใจ	ก�ำหนดเป็นแนวทำงด�ำเนิน
งำนและบริหำรงำนของท้องถ่ินอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะ
สูงสุดต่อไป

	 ตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรจดัท�ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2559	
ก�ำหนดว่ำ	“แผนพัฒนำ”	หมำยถึงแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	โดยให้ควำมหมำยของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี	ไว้ว่ำ	“แผนพัฒนำท้องถิ่น 
สีปี่”	หมำยถงึ	แผนพฒันำของ	อปท.	ท่ีก�ำหนดวสิยัทศัน์	ประเด็นยทุธศำสตร์	เป้ำประสงค์	
ตัวชี้วัด	ค่ำเป้ำหมำย	และกลยุทธ์	สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด	ยุทธศำสตร ์
กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั	แผนพฒันำอ�ำเภอ	แผนพฒันำ
ต�ำบล	แผนพัฒนำหมู่บ้ำน/แผนชุมชน	ซึ่งก�ำหนดเป็นแผนงำนโครงกำรพัฒนำส�ำหรับ
ปีงบประมำณแต่ละปี	มีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ	และรวมถึงเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนได้ด้วย
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4.1 กระบวนการจดัท�าแผน

		 แผนพัฒนำท้องถิ่น	จะก้ำวข้ำมกำรเป็นแผนพัฒนำของ	อปท.	ไปสู่กำรเป็นแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นของประชำชนในชุมชนท้องถิ่น	จึงควรเป็นแผนท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำร	ที่ต้อง
เกิดจำกกระบวนกำรกำรมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	เกดิกำรเรยีนรูใ้นกำรแก้ไขปัญหำและ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดี	ตลอดจนเกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำนั้นๆ	ซึ่งต้องมีเนื้องำน
ส�ำคัญใน	4	ขั้นตอน	ได้แก่

 

4.
อนุมัติ
แผน

 

3.
การจัดท�า
แผนพัฒนา

 

1. 
รวบรวมข้อมูล
เพ่ือสนับสนุน
การจัดท�าแผน

 

2.
ก�าหนด

ประเด็นพัฒนา
ของท้องถ่ิน

 

 เกิดการเรียนรู ้ 
และสร้างการเปล่ียนแปลง
ส�าคัญใน 4 ข้ันตอน
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การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท�าแผน
	อปท.	และชมุชนร่วมกนัทบทวนและแลกเปลีย่นข้อมลูและสถำนกำรณ์ที่
มีผลต่อกำรพัฒนำ	โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบให้เห็นกำรวิเครำะห์
ศกัยภำพด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม	โดยอำจใช้เครือ่ง
มือแผนผังภำพรวมพื้นที่ร่วมในกำรจัดท�ำให้เห็นภำพที่ชัดเจน	อำทิ	ระบุ
แหล่งธรรมชำติ	แหล่งก�ำเนิดมลพษิท่ีเกีย่วข้อง	กำรใช้ประโยชน์	กำรพฒันำ
และควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

การก�าหนดประเดน็พฒันาของท้องถิน่	อปท.	และชมุชน	ร่วมกนัแลกเปลีย่น 
และร่วมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง	ทั้งด้ำนศักยภำพ	ให้เห็น
ต้นทนุกำรพฒันำ	สถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั	ควำมต้องกำรในกำรพฒันำ
หรือยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชน	โดยน�ำมำก�ำหนดเป็นประเด็น
กำรพฒันำด้วยกำรระบแุละจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญของ	“ประเดน็กำรพฒันำ” 
เสนอเป็นโครงกำรต่อที่ประชุมประชำคมท้องถิ่น

การจัดท�าแผนพัฒนา	คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น	จัดประชุมจัดท�ำหรือ
ทบทวนแผนพฒันำด้วยข้อมลูภำพรวม
และน�ำมำจดัท�ำแผนพัฒนำท้องถิน่	โดย
ด�ำเนนิกำรวเิครำะห์ประเด็นกำรพฒันำ
ด้วยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม	ควำม
ต้องกำรในพื้นที่	น�ำมำก�ำหนดเป็น
แนวทำงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น	
ประกอบกับข้อมูลพื้นฐำนจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ	มำพิจำรณำให้สอดคล้อง
ประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

การตัดสินใจอนุมัติแผนเพ่ือด�าเนินการ 
หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมเป็น
แนวทำงและน�ำข้อมลูมำวเิครำะห์เพือ่จดั
ท�ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน	เสนอให้สภำ
องค์กรบริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ	
แล้วให้ผู ้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติ
และประกำศในแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป	
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4.2  การปรับใช้ตวัชีว้ดัความหลากหลายทางชวีภาพ
   ในแผนพฒันาท้องถิน่

	 อปท.	สำมำรถน�ำกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส�ำหรับ	
ท้องถิ่นน้ี	ไปปรับใช้ในกำรวำงกรอบนโยบำยในแผนพัฒนำของท้องถิ่นได้	โดยควำม 
ร่วมมือจำกคนในชุมชน	ภำคี	และผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	เพื่อกำรใช้ประโยชน์ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และองค์ ์ประกอบต่ำงๆ	อย่ำงยั่งยืน	รวมถึงกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง 
เป็นธรรม	และกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกันและยุติธรรม	อันเกิดจำกกำร
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรพันธุกรรมต่ำงชนิดกันในรูปแบบต่ำงๆ	

	 โดยมีควำมเชื่อมโยงของกำรปรับใช้ตัวช้ีวัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน
กระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังแผนภำพ	

 

1.
ศึกษาแนวคิด

ตัวชี้วัด

• ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจโดยละเอียด
• ทบทวนแผนที่ผ่ำนมำ
• ควำมเป็นไปได้ในกำรบูรณำกำร

 2.
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัดกับงาน
ที่มีอยู่

• มอบหมำยให้มี
	 คณะท�ำงำน
• รวบรวมข้อมูล
• วิเครำะห์เชื่อมโยง
	 เข้ำกับโครงกำรอื่นๆ

 

3.
คัดเลือก

องค์ประกอบ
• ประชมุคดัเลอืกองค์ประกอบ
	 ทีส่อดคล้องกบัท้องถ่ิน
• ทีด่�ำเนนิมำต่อเนือ่ง	
	 หรอืรเิริม่ใหม่
• บรูณำกำรเข้ำสู่ระบบ
	 ประเมนิของท้องถิน่

 

4.
ก�าหนด

นโยบายและ
เป้าหมาย

• ตัง้เป้ำหมำยให้สอดคล้องกบันโยบำยทีเ่กีย่วข้อง
• สอดคล้องกบัสภำพปัญหำ	 และควำมต้องกำร
• ประกำศเป็นแนวคดิให้ทรำบ	และน�ำตวัชีว้ดัมำปรบัใช้

 

6.
ประเมินผล

และจัดเก็บข้อมูล

 

5.
ด�าเนินงาน 
ตามแนวทาง

• ริเริม่ด�ำเนนิงำนจำกตวัชีว้ดัขัน้ต้น
• เริม่จำกง่ำยไปหำยำก	

• ยนืยนัผลกำร
	 ด�ำเนนิงำนท้ังระบบ
• รวบรวมข้อมลู
	 อย่ำงเป็นระบบ
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1) ศกึษาแนวคิด ตวัช้ีวดั และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง	ผูบ้รหิำรและบคุลำกร
ของ	อปท.	และท้องถิ่น	ควรศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดและ
ดชันตีวัชีว้ดัควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพส�ำหรบัท้องถิน่	ศกึษำรำยละเอยีด
ที่เกี่ยวข้อง	ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ	ในด้ำนทิศทำงกำรพัฒนำ	
และควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ือมโยงและบูรณำกำรดัชนีตัวช้ีวัดควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพ	เข้ำสู่กำรปฏิบัติงำนของ	อปท.

2) วิเคราะห์เชื่อมโยงดัชนีตัวชี้วัดกับงานที่มีอยู	่อปท.	อำจมอบหมำยให้มี
คณะท�ำงำน	เพื่อรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลที่เก่ียวข้อง	พร้อมศึกษำดัชนีตัว
ชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	วิเครำะห์เชื่อมโยงประเด็น	ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ที่เข้ำกับสถำนกำรณ์	ควำมต้องกำร	บริบทของพื้นที่	เข้ำกับโครงกำร
ต่ำงๆ	ของท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมแล้วให้สำมำรถด�ำเนินงำนต่อไปได้เลย	ทั้งยัง
เป็นกำรไม่เพิ่มภำระงำนให้กับ	อปท.	แต่ได้ผลกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น

3) คดัเลอืกองค์ประกอบความหลากหลายทางชวีภาพทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์

และความต้องการของท้องถ่ิน	ด�ำเนนิกำรโดยกำรจัดประชมุคดัเลือกองค์ประกอบ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ที่สอดคล้องสถำนกำรณ์	ควำมต้องกำร	และ
ศักยภำพของท้องถิ่น	จำกกำรประเมินดัชนีชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ท้องถิน่ในพืน้ที	่(ส่วนท่ี	3)	โดยควรเป็นองค์ประกอบทีด่�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่ง	
หรอืรเิริม่ขึน้ใหม่กไ็ด้ทีแ่สดงถงึควำมพยำยำมปรบัปรุงพัฒนำส่ิงท่ีมอียูเ่ดิมร่วมกนั	
มีเป้ำหมำย	และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน	ครอบคลุมตัวชี้วัด	สำมำรถ 
บูรณำกำรเข้ำสู่ระบบประเมิน	LPA	ของท้องถิ่นต่อไป
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4) ก�าหนดนโยบายและตัง้เป้าหมายการจดัการความหลากหลายทาง

ชีวภาพของท้องถ่ินทีต้่องการพฒันา	ขัน้ตอนนี	้ถอืว่ำมคีวำมส�ำคญัอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่ท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนที่
ชดัเจน	สอดคล้องกบันโยบำยจังหวดั	และยทุธศำสตร์ประเทศ	สภำพ
ปัญหำ	สถำนกำรณ์ในพื้นที่	และควำมต้องกำรของประชำชน	
ประกำศเป็นแนวคิดกำรด�ำเนินงำนให้องค์กรทรำบ	ในกำรน�ำดัชนี 
ชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำปรับใช้โดยทั่วถึงกัน	ตลอดจน
กำรประกำศเป็นนโยบำยของผู้บริหำร	อปท.	ในกำรให้ควำมส�ำคัญ	
ควำมชดัเจน	และควำมมัน่ใจในกำรท�ำงำนแก่บคุลำกรในองค์กรต่อไป

6) การประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	กำรจัดกำรควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ	เน้นให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรท�ำงำน	ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน	และผลท่ีจะได้รับ	 ซ่ึงจ�ำเป็นต้องทรำบผลกำรด�ำเนินงำน 
ทั้งระบบ	โดยอำศัยกำรติดตำมและประเมินผล	กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
อย่ำงเป็นระบบ	ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	เพื่อเป็นหลักฐำนยืนยันถึงผลของ
กำรด�ำเนินกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ตลอดจนเป็นข้อมูลไว้
ตรวจสอบย้อนหลัง	ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นในระยะปีต่อไป

5) ด�าเนินงานตามแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่

เหมาะสม	เมื่อมีประกำศจำกผู้บริหำร	อปท.	โดยชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันกับโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำต่ำงๆ	ของท้องถิ่น
แล้ว	สำมำรถใช้กรอบดัชนีตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนนิงำน	กำรพจิำรณำสอดแทรก	เชือ่มโยงกระบวนกำร
ท�ำงำนของ	อปท.	ให้เข้ำกับเกณฑ์ตัวช้ีวัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ที่ตั้งไว้		โดยอำจเริ่มต้นจำกดัชนีชี้วัดขั้นต้นหรือเร่ิมจำกง่ำยไปหำยำก	
เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรง่ำยขึ้น	ในกำรปฏิบัติ	ติดตำม	และประเมินผล	 
ซึ่งต้องไม่เป็นภำระของ	อปท.	มำกจนเกินไป
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4.3 การแปลงแผนสู่การปฏบิตัิ

	 ประเดน็กำรพฒันำท่ีมคีวำมเหมำะสมจะถกูน�ำไปพฒันำต่อยอดเป็น
โครงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน
ท้องถิน่นัน้	ซึง่เป็นทีย่อมรบัในกระบวนกำรกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน	
โดยมำจำกกำรพจิำรณำจำกควำมเป็นไปได้ในแง่มมุต่ำงๆ	ควำมสัมพนัธ์
กับยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น	ผู้รับประโยชน์	ผลกระทบทำงลบ	ศักยภำพ
ของท้องถิ่น	ภำคีควำมร่วมมือ	และประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ล้วนเป็น
สิ่งที่ต้องพิจำรณำร่วมกัน	ทั้งนี้	ประเด็นที่ถูกพิจำรณำว่ำเหมำะสม 
ในกำรพัฒนำข้ำงต้นไว้นัน้	ไม่ควรขดักับกฎหมำย	ระเบยีบ	และประกำศ
ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 หลังจำกนั้น	น�ำประเด็นกำรพัฒนำที่มีควำมเหมำะสม	น�ำมำก�ำหนด
เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ	4	ปี	ก�ำหนดเป้ำประสงค์ที่ต้องกำร	ตัวชี้วัด
ของผลผลติ/โครงกำร	ค่ำเป้ำหมำย	ควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำย	ก�ำหนด
กลยุทธ์	แผนงำน	และผลผลิต/โครงกำร	พร้อมก�ำหนดหน่วยงำน 
รับผิดชอบและสนับสนุน
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4.4 การตดิตามและประเมนิผล

	 กำรติดตำมและประเมินผลกลไกกำรท�ำงำน	มำตรฐำนและ
กระบวนกำรจัดกำรกิจกรรมต่ำงๆ	ที่จะส่งผลต่อควำมส�ำเร็จใน 
กำรจัดกำรทรัพยำกรชีวภำพและสิ่งแวดล้อม	เช่น	จ�ำนวนโครงกำรที่
ด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์และระยะเวลำทีก่�ำหนด	จ�ำนวนกฎข้อบงัคบั
ที่ได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงให้มีผลบังคับต่อกำรก�ำกับดูแลคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงจริงจังและเป็นธรรม	และ 
จ�ำนวนประชำชนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม	เป็นต้น	ส่วนตัวชี้วัดผล	ส่วนใหญ่
จ�ำเป็นต้องมีระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ก่อน 
และหลงักำรด�ำเนนิงำนเพือ่ใช้ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของแต่ละตวัชีว้ดั	
ส่วนตัวชี้วัดกระบวนกำร	จะมุ่งไปสู่กำรวัดวิธีกำรหรือมำตรกำรที่จะ 
น�ำไปสู่วัตถุประสงค์	จึงสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดแนวคิด
รเิริม่ได้	เช่น	กำรจดักจิกรรมกำรรณรงค์เพือ่กำรอนรุกัษ์คลอง	กำรอบรม
ชุมชนริมคลองเกี่ยวกับกำรบ�ำบัดน�้ำท้ิง	กำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำร 
ด้ำนกำรเก็บรักษำและกำรใช้สำรอันตรำย	เป็นต้น

	 โดยท่ัวไป	ตัวชี้วัดมีประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผล	ซึ่ง 
ท�ำให้ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบัิตงิำนของ	อปท.	สำมำรถทรำบถงึควำมก้ำวหน้ำ
และควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน	นอกจำกนี้	 ยังสำมำรถใช้ใน 
กำรสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรเข้ำใจร่วมกันถึงสิ่งที่องค์กรต้องกำร 
และต้องท�ำได้อย่ำงชัดเจน	และยังน�ำไปสู ่กำรก�ำหนดแนวคิดริเร่ิม 
ที่เหมำะสมด้วย

	 ในกำรวัดผลเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ	จะมุ่งเน้นดูผลท่ีได้จริงที ่
เกิดข้ึน	ว่ำคืออะไร	ค่ำใช้จ่ำยเท่ำไร	เวลำเป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้หรือไม	่
ประชำชนหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร	วัดผลได้หรือไม่	หรือ 
วัดได้เท่ำไหร่	และส่งผลกระทบน�ำไปสู่อนำคตอย่ำงไร	
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	 ทั้งน้ี	แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมประเมินยุทธศำสตร์เพื่อ 
ควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถิน่สีปี่ของ	อปท.	ได้ก�ำหนดเกณฑ์ทีค่วร
ได้ให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้	ใน	3	ประเด็น	รวม	100	คะแนน	 
ได้แก่	

	 	 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของ	อปท.	(20	คะแนน)	
	 	 สภำวกำรณ์และศักยภำพ	(15	คะแนน)	
	 	 ยุทธศำสตร์	(65	คะแนน)
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4.5 แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมำยถึง	แผนงำนส�ำหรับประมำณ
กำรด้ำนรำยรับและรำยจ่ำยแสดงในรูปตัวเลขจ�ำนวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	โดยก�ำหนดระยะเวลำเป็น	ปีงบประมำณ	คือ	ระยะเวลำตั้งแต่	วันที่	1	ตุลำคม	ของ
ปีหน่ึง	ถึงวันที่	30	กันยำยน	ของปีถัดไปและให้ใช้ปี	พ.ศ.	ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส�ำหรับ
ปีงบประมำณนั้น	ทั้งน้ี	รำยรับของ	อปท.	ประกอบด้วย	รำยได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ซึ่งจ�ำแนกเป็น	6	หมวด	ดังนี้

 

2.
หมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับและใบ
อนุญาต

 

รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ซ่ึงจ�าแนกเป็น

 

1.
หมวดภาษีอากร

 

3.
หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน

 

4.
หมวดรายได้

จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์

 

6.
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

 

5.
หมวดเงิน
อุดหนุน
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 หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท 
คอื	เงนิอดุหนนุทัว่ไปและเงนิอดุหนนุเฉพำะกจิ	เงินอดุหนนุท่ัวไปเป็นเงิน
ที่รัฐบำล	จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในกำรตัดสินใจท่ีจะเลือกด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที ่
และภำรกิจถ่ำยโอนตำมหลักเกณฑ์	

	 ส�ำหรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจเป็นเงินที่รัฐบำลจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์เฉพำะตำมทีร่ฐับำล
ก�ำหนดหรือตำมนโยบำยของรัฐบำล	ซึ่งจะจ�ำกัดดุลยพินิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรใช้เงิน

	 ทั้งน้ี	ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรมีทรัพยำกรที่เพียงพอส�ำหรับ
กำรบริหำรงำนและกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมท่ีประชำชนต้องกำร
ภำยในรอบปีงบประมำณของ	อปท.	 โดยท่ัวไปมักจะประเมินจำก 
ดุลงบประมำณ	กำรพึ่งพำรำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	และระดับเงิน 
สะสม	หำก	อปท.	มีดุลงบประมำณในระดับที่ดี	มีทรัพยำกรเพียงพอ
ส�ำหรับควำมต้องกำรงบประมำณในช่วงเวลำหนึ่งๆ	หรือมีระดับ 
เงินสะสมเพียงพอส�ำหรับกำรใช้จ่ำยเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ	ย่อม 
เช่ือได้ว่ำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีต่อบริกำรสำธำรณะในระดับ 
พื้นฐำนจะได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเพียงพอ





5. แนวปฏิบัติที่ดี
การจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในท้องถิ่น



…การจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ สามารถด�าเนินการได้

หลากหลายวิธีและมีรูปแบบ 

การจัดการที่แตกต่างไปตามบริบท

ของพื้นที่…
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การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	สามารถด�าเนินการได้
หลากหลายวิธี	และมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างไปตามบริบท
ของพ้ืนที่	 โดยต้องศึกษาและน�าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์	ปัญหา	และความต้องการ	ตลอดจนการสร้างการ
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานให้มากข้ึน	เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการ
ด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยผ่านการจดัท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน	
ก�าหนดเป็นโครงการ	หรือกิจกรรมย่อยๆ	ของ	อปท.

	 มีแนวปฏิบตัทิีด่ด้ีำนกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพของท้องถิน่ในภมูภิำค
ต่ำงๆ	ได้ขับเคลื่อนกำรจัดกำรกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ครอบคลุม 
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ	4	ด้ำน	ประกอบด้วย	1)	กำรคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อำศัย	
2)	กำรลดภยัคกุคำมและมลพษิ	3)	กำรอนรุกัษ์ชนดิพนัธุส์�ำคญั	และ	4)	กำรใช้ประโยชน์
และกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน

 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 การคุ้มครองและ 
 ฟื้นฟูแหล่ง 
 ที่อยู่อาศัย

 การลดภัยคุกคาม 
 และมลพิษ

 การอนุรักษ์
 ชนิดพันธุ์ส�าคัญ

 การใช้ประโยชน ์
 และการจัดการ 
 อย่างยั่งยืน
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5.1 หลักการและแนวทางการจดัการความหลากหลายทาง 
  ชวีภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

 กำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ถอืเป็นกจิกรรมบรกิำรสำธำรณะตำมอ�ำนำจ
และหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่คณุภำพชวีติทีด่ขีองประชำชนในท้องถิน่ 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต	และประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม	โดยค�ำนงึถงึกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื
และนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ	อย่ำงไรก็ตำม	ในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพ	องค์กรปกครองส่วนท้องจะต้องมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลกักำรและแนวทำง 
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	เพื่อช่วยให้กำรตัดสินใจ	กำรก�ำกับ	ดูแล	และ
ช่วยให้ด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนต่ำงๆ	ในกำรบรหิำรยทุธศำสตร์ทีม่ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้	
โดยเฉพำะขัน้ตอนกำรน�ำยทุธศำสตร์ไปปฏบิตั	ิซึง่ต้องมกีำรจดัท�ำรำยละเอยีดและด�ำเนนิ
แนวคิดริเริ่มต่ำงๆ	เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศำสตร์

	 หลักกำรและแนวทำงส�ำคัญในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรค�ำนึงถึงมี	4	ประกำร	คือ	1)	กำรคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่
อำศัย	2)	กำรลดภัยคุกคำมและมลพิษ	3)	กำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ	และ	4)	กำรใช้
ประโยชน์และกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	ซึ่งมีหลักกำรและแนวทำงกำรจัดกำร	ดังนี้

1) การคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย

	 แหล่งทีอ่ยูอ่ำศยั	เป็นพ้ืนทีท่ำงระบบนเิวศวทิยำหรือสิง่แวดล้อม 
เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์	พืช	หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	เช่น	ที่อยู่อำศัย	
หำอำหำร	หลบภัยจำกศัตรู	ผสมพันธุ์	และวำงไข่	 เป็นต้น	 
ซึง่พืน้ทีส่เีขยีวและแหล่งธรรมชำต	ิเป็นทัง้พืน้ทีท่ีม่นษุย์สร้ำงขึน้
และพื้นท่ีธรรมชำติ	 เป็นแหล่งที่อยู ่ของควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพของสิ่งมีชีวิต	รวมถึงกำรบริกำรจำกระบบนิเวศ	 
(Ecosystem	Service)	ที่พึ่งพำกันระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติ	

	 ทั้งนี้	พื้นท่ีสีเขียวของท้องถ่ิน	เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นและพืชพรรณ
ที่หลำกหลำย	โดยมีกำรดูแลรักษำให้สมบูรณ์	ร่มร่ืน	เอื้อต่อสภำพแวดล้อมและ
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ระบบนเิวศทีเ่หมำะสมต่อกำรด�ำรงชวีติของคนในท้องถิน่	รวมถงึกำรเสรมิสร้ำงภมูทิศัน์
ให้เอื้อต่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ	

	 แนวทำงกำรดแูลรกัษำพืน้ทีส่เีขยีวและแหล่งธรรมชำต	ิเพือ่ด�ำเนนิกจิกรรมกำรดแูล
รักษำพื้นที่สีเขียวและแหล่งธรรมชำติ	ดังนี้

ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูล เพื่อบันทึกและดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
การติดตามและเฝ้าระวังในพื้นท่ีและชนิดพันธุ์ต่างๆ เช่น การส�ารวจพื้นที่ 
สีเขียวและต้นไม้ในพื้นที่ และจัดท�าทะเบียนต้นไม้ เป็นต้น

แนวทำงกำรคุ ้มครองและฟื ้นฟูแหล่งที่อยู ่อำศัยที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือ 
แหล่งธรรมชำติที่ดี	จะช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน	สร้ำงควำม
สมัพนัธ์ทีด่	ีช่วยลดมลภำวะต่ำงๆ	และสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมน่ำอยู	่

วางแผนพฒันา ส�าหรบัพืน้ท่ีและการจัดท�าผงัเมอืง เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิท
พื้นที่และพฤติกรรมคนในสังคมนั้น เช่น ก�าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างเหมาะสม และออกแบบแผนและผังให้ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ดูแลรักษา พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมือง เช่น ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหรือ
อุปกรณ์ที่ช�ารุด ตัดแต่งต้นไม้พื้นหญ้าให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ  

พัฒนาพืน้ท่ีว่างเปล่า ให้เป็นพืน้ท่ีสเีขยีว รวมถงึปรบัปรงุพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียูเ่ดมิ
ให้มีความสมบูรณ์ เช่น สวนสาธารณะ และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น

สร้างความตระหนัก ถึงความส�าคัญของพื้นที่สีเขียว เช่น ใช้มาตรการจูงใจ 
มาตรการทางกฎหมาย ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตส�านึก การประกาศ
เกียรติคุณยกย่องแก่ชุมชน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแล
รักษาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

สร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุง 
ภมูทัิศน์เมือง เช่น การแสดงความคดิเหน็ของประชาชนต่อภูมทิศัน์เมอืง เป็นต้น
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2) การลดภัยคุกคามและมลพิษ

	 ภัยคุกคำม	เป็นสิ่งท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
แก่สิ่งหนึ่งในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งด้ำน	
โดยอำจเกดิจำกธรรมชำติหรือบคุคล	อำจจะต้ังใจหรือ
ไม่ก็ตำม	เช่นเดียวกับ	มลพิษ	ซึ่งเป็นพิษที่เกิดจำก 
ควำมสกปรกของสิง่แวดล้อม	เช่น	น�ำ้เสยีจำกขยะ	เป็น
มลพษิทำงน�ำ้	และอำกำศสกปรกจำกท่อไอเสยีรถยนต์	
เรยีกมลพษิทำงอำกำศ	เป็นต้น	ซ่ึงปัจจุบนัมภัียคกุคำม
และมลพิษในประเด็นที่มีควำมส�ำคัญในท้องถิ่น		
คุณภำพน�้ำ	พื้นท่ีท�ำเกษตรอินทรีย์	ชนิดพันธุ์ต่ำงถ่ิน	 
และภัยธรรมชำติ	เป็นต้น

	 ปัญหำด้ำนกำรลดภยัคกุคำมและมลพิษ	ยงัเป็นปัญหำทีต้่องมกีำรปรับปรุง
แก้ไข	โดยต้องอำศยัควำมร่วมมอืและกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน	รวมไปถงึ
นโยบำยและมำตรกำรท่ีชดัเจนในกำรบรูณำกำรอย่ำงเข้ำถึงข้อมลูต่ำงๆ	เพือ่ให้
ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและน�ำไปปฏิบัติได้

	 แนวทำงกำรลดภัยคุกคำมและมลพิษ	เพื่อป้องกันผลกระทบหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ดังนี้

 ป้องกันและลดปริมาณ เป็นการจัดการป้องกันไม่ให้เกิด และลดภัย
คุกคามและมลพิษที่จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น ลดการ
ผลิตขยะ ลดการใช้โดยการปฏิเสธ รณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด 
เพื่อลดปริมาณน�้าเสียที่จะเกิดข้ึน การจัดท�าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และลดการใช้สารเคมใีนการผลติสินค้า
เกษตร เป็นต้น
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ควบคมุ เป็นการจัดการหลกีเลีย่งการก่อมลพษิระหว่างทาง โดยลดหรอื
ควบคุมปริมาณการใช้ เช่น ควบคุมมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
การควบคุมปริมาณผักตบชวาหรือวัชพืชน�้าอื่นๆ ในแม่น�้าล�าคลอง 
ควบคุมคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ก�าจัดหรือบ�าบัด เป็นการจัดการภัยคุกคามและมลพิษท่ีปลายทาง ซึ่ง
การด�าเนนิงานจะข้ึนอยูกั่บงบประมาณของแต่ละท้องถิน่ เช่น การก�าจดั
ผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลองแล้วน�าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า การปรับปรุง
คณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาตทิีส่�าคญั การบ�าบดัน�า้เสยีโดยเทคโนโลยี
ทันสมัยก่อนปล่อยลงแหล่งน�้า การก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น

แนวทำงกำรลดภยัคกุคำมและมลพษิทีดี่ทีสุ่ด	คอื	กำรป้องกนัก่อน
เกิดปัญหำ	ซึ่ง	อปท.	ควรมีกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง	บันทึกข้อมูล	
และพิจำรณำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหำจำก
ภัยคุกคำมและมลพิษต่ำงๆ	ประกอบด้วย
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3) การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสำ คัญ 

	 ชนิดพันธุ์ส�ำคัญ	หรือชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิด
พันธุ์อันมีคุณค่ำ	คือ	ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆ	 
ในท้องถิ่น	มีควำมโดดเด่นเฉพำะถิ่น	และมีคุณค่ำ 
ต่อกำรบรโิภคใช้สอยหรอืกำรด�ำรงชวีติของประชำชน 
ในท้องถิ่น	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
ท้ังนี้	 ชนิดพันธุ ์หำยำกหรือชนิดพันธุ ์อันมีคุณค่ำ 
ต่อท้องถิ่นนั้น	อำจมีจ�ำนวนและปริมำณท่ีน้อยลง	 
จนหำได้ยำก	หรือมีโอกำสพบได้ไม่มำกนัก

	 ดังนั้น	จึงควรมีกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อ 
ท้องถิน่ไม่ให้สญูหำยไปจำกพ้ืนที	่จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงชำญ
ฉลำด	โดยใช้ให้น้อย	เกิดประโยชน์สูงสุด	และใช้ได้ยำวนำน	และเกิดผลเสียหำยต่อส่ิง
แวดล้อมน้อยที่สุด	รวมทั้งต้องมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์อย่ำงทั่วถึงด้วย

	 แนวทำงกำรอนรุกัษ์ชนดิพนัธุส์�ำคญั	หรอืชนดิพนัธุห์ำยำกหรอืชนดิพนัธุอ์นัมคีณุค่ำ
ต่อท้องถิ่น	มีดังนี้

สงวนรักษา เพื่อไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรือด�าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งชนิดพันธุ์ส�าคัญที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบได้ง่าย 
เช่น การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตท่ีส�าคัญในท้องถ่ิน 
การผลติ การใช้ประโยชน์ และการอนรุกัษ์พชืท้องถิน่หรอืพชืพืน้เมอืงใกล้
สูญพันธุ์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่ส�าคัญในท้องถิ่น เป็นต้น
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ควบคุมการใช้ประโยชน์ ส�าหรับชนิดพันธุ์ที่สามารถทดแทนหรือสร้าง
ข้ึนใหม่ได้ เช่น การปลกูทดแทนหลงัจากน�าไปใช้ประโยชน์ การก�าหนด
ช่วงเวลาในการเก็บหาเห็ด หน่อไม้ ของป่าอ่ืนๆ เพ่ือลดการใช้ประโยชน์
เกินปริมาณท่ีป่ารองรับได้ และการงดจับปู ปลา หรือสัตว์น�้าอื่นๆ  
ในช่วงฤดูวางไข่ เป็นต้น

ป้องกันและเฝ้าระวัง ชนิดพันธุ์ส�าคัญไม่ให้ถูกท�าลาย ด้วยการตั้ง 
กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ทรัพยากร เพ่ือสร้างพลังในการดูแลรักษา 
เช่น การก�าหนดเทศบัญญัติควบคุมการใช้ชนิดพันธุ์ส�าคัญ และการตั้ง
กลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวัง เป็นต้น

ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูล เพือ่บนัทกึและดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การติดตามและเฝ้าระวังชนิดพันธุ์
ส�าคัญในพืน้ท่ี เช่น การส�ารวจ จดบันทกึ จดัท�าทะเบยีนชนดิพันธุส์�าคัญ
ในท้องถิ่น รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ จ�านวน และสถานะ (หายาก 
ใกล้สูญพันธุ์ และสูญพันธุ์แล้ว) 

สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องชนิดพันธุ์ส�าคัญให้กับประชาชนใน 
ท้องถิน่ ได้ตระหนกั สร้างจติส�านกึทีด่ ีและมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษา
ชนิดพันธุ์ส�าคัญ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงคุณค่าและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากท�าลายหรือสูญเสยีชนดิพนัธุส์�าคัญ เป็นต้น

แนวทำงกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญที่มีควำมเหมำะสมต่อพื้นที่	ช่วยให้	
อปท.	สำมำรถลดผลกระทบและควำมสูญเสียทำงพันธุกรรมที่ส�ำคัญ 
ในท้องถิ่น	ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนในพื้นที่
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4) การใช้ประโยชน์และการจัดการอย่างย่ังยืน

	 ทรพัยำกรชวีภำพของประเทศไทยมคีวำมหลำกหลำยสงูมำก	ไม่
ว่ำจะเป็นสัตว์	พืช	หรือสิ่งมีชีวิตขนำดเล็ก	รวมถึงระบบนิเวศ	ซ่ึงมี
ควำมเกี่ยวพันกับชีวิตคนเรำอย่ำงแยกไม่ออก	และยังมีควำมส�ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก	กำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	
จงึเป็นกำรจดักำรใช้ทรพัยำกรชวีภำพอย่ำงถกูวธิแีละเป็นระบบ	เพือ่
ให้ทรัพยำกรชีวภำพเพียงพอกับควำมต้องกำร	และเกิดผลกระทบ
น้อยท่ีสุด	โดยยึดหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	คือ	กำรรวม	4	องค์
ประกอบที่เชื่อมสัมพันธ์กัน	คือ	นิเวศวิทยำ	เศรษฐศำสตร์	กำรเมือง	
และวัฒนธรรม	เพื่อให้สำมำรถเกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุดได้	

	 อย่ำงไรก็ตำม	กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำติในท้องถิ่นควรมีกำรตั้งกฎ	กติกำ	
เพือ่เป็นกำรก�ำหนดข้อบังคับทีอ่ยูใ่นกรอบควำมเป็นจรงิ	เพือ่ควบคมุ	ก�ำกบั	ดแูลกำรน�ำ
ทรัพยำกรชีวภำพออกมำใช้ประโยชน์ให้เหมำะสมและสมดุลระหว่ำงปริมำณที่น�ำออก
มำใช้และปริมำณท่ีธรรมชำติผลิตได้	โดยท่ีไม่ให้เกิดควำมเสียหำย	ตลอดจนเป็นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพในท้องถิ่นอีกด้วย	

	 แนวทำงกำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนของทรัพยำกรชีวภำพใน 
ท้องถิ่น	มีดังนี้

สร้างความตระหนัก ถึงความส�าคัญของการใช้ประโยชน์และการ
จดัการทรพัยากรชวีภาพอย่างยัง่ยนื เช่น การเสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้กับประชาชนที่ถูกต้องตามบริบทพื้นที่ เป็นต้น

ป้องกันและเฝ้าระวงั ทรพัยากรชวีภาพในท้องถิน่ไม่ให้ถกูท�าลาย ด้วย
การตั้งกฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างพลังใน
การดูแลรักษา เช่น การก�าหนดเทศบัญญัติควบคุมการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพ การตัง้กลุ่ม ชมรม และสมาคม หรอืเครอืข่ายเฝ้าระวงั เป็นต้น
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สร้างเสรมิการมส่ีวนร่วม ของชมุชนต่อการใช้ประโยชน์และการจดัการ
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยัง่ยนื เช่น การแสดงความคดิเหน็ของประชาชน
ต่อกฎ กติกา ข้อบังคับท่ีจะบังคับใช้ในท้องถิ่น และการท�ากิจกรรม
อนุรักษ์ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น

ควบคุมการใช้ประโยชน์ ส�าหรับชนิดพันธุ์ที่สามารถทดแทนหรือสร้าง
ขึ้นใหม่ได้ เช่น การปลูกทดแทนหลังจากน�าไปใช้ประโยชน์ การก�าหนด
ช่วงเวลาในการเก็บหาเหด็ หน่อไม้ ของป่าอืน่ๆ เพือ่ลดการใช้ประโยชน์
เกินปริมาณที่ป่ารองรับได้ และการงดจับปู ปลา หรือสัตว์น�้าอื่นๆ  
ในช่วงฤดูวางไข่ เป็นต้น

วางแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ และ 
ผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปปฏิบัติ เช่น การก�าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และโครงการของ อปท. ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใน 
ระยะสัน้และระยะยาว การก�าหนดเป้าหมายการเพิม่มลูค่าของกจิกรรม
หรือผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น และการหาแหล่ง 
งบประมาณเพิ่มเติมนอกจากงบประมาณประจ�าปีของ อปท. เป็นต้น

แนวทำงกำรใช้ประโยชน์และกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนืของทรัพยำกรชวีภำพ
ที่มีควำมเหมำะสมต่อพื้นที่	สำมำรถช่วยให้	อปท.	สำมำรถเพิ่มมูลค่ำจำก
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จำกฐำนทรัพยำกรชีวภำพให้กับท้องถิ่น	ส่งผลให้
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่นดีขึ้นได้		
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5.2 กรณตีวัอย่างด้านการจดัการ 
  ความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถิน่

1) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้เมือง มุ่งสู่มหานครสีเขียว (Green City)

	 เทศบำลนครขอนแก่น	 เป ็นเมืองขนำดใหญ่ที่ประสบปัญหำควำม
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำกมำย	ตลอดจนภำวะโลกร้อนในปัจจุบัน	 
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	และผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตประชำชน 
โดยรวม

	 โครงกำร	“ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน”	จึงริเริ่มขึ้นโดยเทศบำลนครขอนแก่น	
เพือ่แก้ปัญหำสิง่แวดล้อม	เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืงและชมุชนให้เป็นปอดของ
เมอืง	เพิม่คณุภำพชวีติ	เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ	และเป็นแหล่งท่องเทีย่วของ
เมือง	โดยเริ่มจำกก�ำหนดนโยบำยสร้ำงศักยภำพของเมือง	มุ่งสู่เมืองมหำนคร 
สีเขียว	(Green	City)	ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	บรรจุในแผนพัฒนำของท้องถิ่น	
ได้แก่	ท�ำแผนที่ต้นไม้	จัดประกวดต้นไม้ใหญ่และต้นไม้ที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์	
โดยให้โรงเรียน	11	แห่ง	เข้ำร่วมประกวดจัดสวนแนวตั้ง	

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนท�ำให้เทศบำลและชมุชน	มฐีำนข้อมลูในกำรวำงแผนพฒันำ 
พืน้ทีสี่เขยีว	พบจ�ำนวนต้นไม้ของเมอืงทีค่วรอนรัุกษ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของ
ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด	และเกิดประโยชน์ต่ำงๆ	ตำมมำ	จึงพร้อมเดินหน้ำและสำน
ต่อโครงกำรฯ	เพือ่มุง่สูม่หำนครสเีขียว	สรปุเป็นแนวทำงกำรพฒันำข้ำงต้น	ได้ดงันี้

	เทศบาลนครขอนแก่น	 
 โทร.	 0	4322	1578
	 	 	 0	4322	1202
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•	 พื้นที่ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมลดลงจำกกำรขยำยที่อยู่อำศัย	
•	 เกิดปัญหำมลพิษ	ปัญหำควำมร้อนในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง

ผลที่เกิดขึ้น
 • เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
 • ฐำนข้อมูลกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียว	
 • มีต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่ำ	1	ต้นต่อชุมชน	โรงเรียน	วัด
 • ต้นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	50	ของต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด
 • เมืองมีทัศนียภำพที่ดี	และเป็นพื้นที่ท�ำกิจกรรมทำงสังคม

	 กำรเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้เมือง	จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทำงในกำรพัฒนำและจัดกำร
พื้นที่ธรรมชำติที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำกำรเติบโตที่เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	เพื่อเพิ่มควำมร่มรื่น	มีอำกำศที่ดี	ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองและบริเวณ
โดยรอบ	ตลอดจนเสรมิสร้ำงคณุค่ำทำงจติใจ	และกำรมต้ีนไม้ใหญ่เป็นองค์ประกอบ
ของเมืองในพื้นที่	1	ไร่	ควรมีต้นไม้ไม่น้อยกว่ำ	16	ต้นจะท�ำให้ควำมเป็นสีเขียวที่นั้น
อยู่ได้ยืนยำว	และจะเป็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่ำง
ยั่งยืนในอนำคต

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	นโยบำยสร้ำงศักยภำพ 
	 เมืองมุ่งสู่เมืองมหำนคร 
	 สีเขียว
	วำงยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 

	 สูส่งัคมแห่งควำมสขุและ 
	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการพัฒนา

	ก�ำหนดโครงกำรและ 
	 กิจกรรม
	กิจกรรมท�ำแผนที่ต้นไม	้ 

	 ประกวดต้นไม้ใหญ่	และ 
	 ต้นไม้ที่ควรค่ำแก่กำร 
	 อนุรักษ์ประกวดกำรจัด 
	 สวนแนวตั้ง

ความร่วมมือ

	 เทศบำลนครขอนแก่น
	 โรงเรียน
	 วัด
	 ประชำชน	
	 หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
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2) พลิกฟ้ืน ระบบนิเวศแม่น้ำ กกน้อยสายใน

	 ในอดีตชุมชนต่ำงๆ	รอบแม่น�้ำกกน้อยสำยใน	ได้ใช้น�้ำในกำรอุปโภคและ
คมนำคม	แต่เส้นทำงน�้ำทำงตอนเหนือของล�ำน�้ำถูกพัฒนำ	ขุดลอกทำงน�้ำลัด	
ท�ำให้แม่น�้ำกกน้อยสำยในไม่มีน�้ำไหลผ่ำน	ล�ำน�้ำตื้นเขิน	ถูกปล่อยรกร้ำง	เป็นที่
รองรับขยะ	และน�้ำเสียจำกอำคำรบ้ำนเรือนและชุมชน

	 เทศบำลนครเชียงรำย	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำเป็น 
ล�ำดับต้นๆ	และก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศเมืองเชียงรำย	พร้อมจัดท�ำเป็นโครงกำรฟื้นฟูระบบนิเวศ	ส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชนพื้นที่แม่น�้ำกกน้อยสำยใน	ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
รำชกำร	สถำบันกำรศึกษำ	นักวิชำกำร	และประชำชน	ร่วมประชุมหำแนวทำง
กำรพฒันำให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและวถิชีวีติ	เหมำะสมกบับรบิทของพืน้ที่	
ตลอดจนศักยภำพของล�ำน�้ำไปสู่กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน
พื้นที่อย่ำงยั่งยืนต่อไป

	 จำกควำมร่วมมอืและกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในพืน้ทีแ่ละผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	
ส่งผลให้กำรฟื้นฟูระบบนิเวศในเมือง	กำรเพ่ิมพื้นที่สีเขียว	เปลี่ยนพื้นที่รกร้ำง
ให้กลำยเป็นสวนสำธำรณะ	ได้แหล่งระบำยน�ำ้เวลำเกดิน�ำ้ท่วมในเมอืง	และจัด
ท�ำเป็นแผนพัฒนำเชิงนิเวศของพื้นท่ีในอนำคต	สรุปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ 
ข้ำงต้น	ได้ดังนี้

	 เทศบาลนครเชียงราย
		 จังหวัดเชียงราย
 59	ถนนอุตรกิจ	ต�ำบลเวียง
	 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงรำย	
	 ฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
 โทร.	0	5371	1333	
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•	 เส้นทำงน�้ำถูกตัดขำด	ตื้นเขิน	และถูกปล่อยรกร้ำง		
•	 จำกแหล่งรับน�้ำ	กลำยเป็นแหล่งรับขยะและน�้ำเสียของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้น
 • มีแหล่งระบำยน�้ำเวลำเกิดน�้ำท่วมในเมือง
 • เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • มีแผนงำนและแนวทำงพัฒนำเชิงนิเวศของพื้นที่ในอนำคต
 • ระบบนเิวศในเมอืงได้รบักำรฟ้ืนฟ	ูเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	และสวนสำธำรณะ 
	 	 ของเมือง

	 แม่น�้ำ	ล�ำคลอง	พื้นที่ชุ่มน�้ำ	พื้นที่ธรรมชำติ	สวนสำธำรณะ	รวมถึงพื้นที่ที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นมำ	ซึ่งปกคลุมด้วยพรรณพืช	มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก	รวมถึงเป็น
พื้นที่เป้ำหมำยส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองท่ียั่งยืน	 ซ่ึงส�ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมก�ำหนดไว้	 เพ่ือให้เกิด 
สภำพแวดล้อมที่ดี	สวยงำม	ร่มรื่น	น่ำอยู่	และเพิ่มองค์ประกอบของกำรใช้ที่ดิน 
ในเมือง	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมให้เหมำะแก่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนที่ดีขึ้น

 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ยุทธศำสตร์กำรรับมือต่อ 
	 กำรเปล่ียนแปลงสภำพ 
	 ภมูอิำกำศเมอืงเชียงรำย
	เกิดโครงกำรฟื้นฟูระบบ 

	 นิเวศ	ส่งเสริมวัฒนธรรม 
	 ชมุชน	พืน้ทีแ่ม่น�ำ้กกน้อย 
	 สำยใน

กิจกรรมการพัฒนา

	ศึกษำ	ส�ำรวจ	วำงแผน	 
	 และออกแบบกำรฟื ้นฟู 
	 ระบบนิเวศ
	อนรุกัษ์ควำมหลำกหลำย 

	 ทำงชีวภำพในพื้นที่ ให  ้
	 สอดคล้องกบัควำมต้องกำร 
	 ของชุมชนโดยรอบ
	แก้ปัญหำน�ำ้ท่วมในเมอืง

ความร่วมมือ

	 เทศบำลนครเชียงรำย
	 หน่วยงำนรัฐ
	 สถำบันกำรศึกษำ
	 นักวิชำกำร
	 ประชำชน

สถานการณ์ 
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3) พันธ์ุไม้ในตำ นานใกล้สูญพันธ์ุ “ต้นแก้งข้ีพระร่วง”

		 ต้นแก้งขี้พระร่วง	หรือชื่อวิทยำศำสตร์	Celtis timorensis Span	เป็นพืช
ที่จัดอยู่ในวงศ์	ULMACEAE	เป็นต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์	และปลูกขยำยพันธุ์ได้
ยำก	มีเฉพำะในป่ำดิบแล้งใกล้ล�ำธำร	เป็นไม้เปลือกบำง	รำกแข็ง	ดูแลยำก	 
ไม่ควรขุดเอำไปปลูกตำมบ้ำนเรือนเด็ดขำด	 เพรำะมีสภำพแวดล้อมไม่ 
เหมำะสม	สำมำรถกระจำยพันธุ์ในป่ำเบญจพรรณและป่ำดิบที่มีควำมสูงจำก
ระดับทะเลปำนกลำง	150-600	เมตร	

	 จำกกำรส�ำรวจของเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติรำมค�ำแหง	พบต้นแก้ง 
ขี้พระร่วงบริเวณป่ำสวนลุ่มเชิงเขำหลวงภำยในอุทยำนแห่งชำติรำมค�ำแหง	
อ�ำเภอคีรีมำศ	จังหวัดสุโขทัย	และตำมเส้นทำงข้ำงล�ำห้วย	ที่มีสภำพเป็นทำง
รำบเรยีบสลบัเนนิเขำในผนืป่ำดบิสมบูรณ์	เพยีงจ�ำนวน	1	ต้น	เจ้ำหน้ำทีข่อฝำก
ทกุภำคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	จงึต้องกำรช่วยกนัและฟ้ืนฟเูพรำะหำยำกและมจี�ำนวน
ลดลงเรื่อยๆ

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	สำมำรถเสรมิสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ในกำรอนุรักษ์	ฟื ้นฟู	ชนิดพันธุ ์ส�ำคัญต่อท้องถิ่น	ซึ่งต้นแก้งขี้พระร่วงน้ีมี
สรรพคุณ	เป็นยำขับพยำธิไส้เดือนในเด็ก	สมัยโบรำณนิยมใช้ใบฝนคั้นน�้ำเป็น
ยำแก้อหิวำตกโรคและขับพยำธิในไก่ได้ดีมำก	สรุปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ 
ข้ำงต้น	ได้ดังนี้

	 อุทยานแห่งชาติรามคำ	แหง	 

 ป่ำสวนลุ่มเชิงเขำหลวง	
	 อุทยำนแห่งชำติรำมค�ำแหง	
	 อ�ำเภอคีรีมำศ	จังหวัดสุโขทัย 
 นายพงษ์เลิศ ศิริบูรณ์  
 โทร.	0	2562	0760
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•	 กำรลักลอบขุดต้นแก้งขี้พระร่วงออกจำกป่ำ	เพรำะขยำยพันธุ์ได้ยำก
•	 ชนิดพันธุ์ส�ำคัญลดลง	หำได้ยำก	และใกล้สูญพันธุ์

ผลที่เกิดขึ้น
 • เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของอุทยำนฯ	ชุมชน	และท้องถ่ิน	ต�ำบล 
	 	 บ้ำนด่ำน	ต�ำบลลำนหอย
 • ร่วมกันอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ชนิดพันธุ์ส�ำคัญและมีควำมโดดเด่นเฉพำะถิ่น 
	 	 ท้องถิ่น

	 ชนิดพนัธ์ุหำยำกหรอืชนดิพันธุอ์นัมีคณุค่ำในท้องถิน่ทีมี่ควำมโดดเด่นเฉพำะถิน่	
มคีณุค่ำต่อกำรบริโภคใช้สอยหรอืกำรด�ำรงชวีติ	มคีวำมส�ำคญัในด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	
สิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	 ในปัจจุบัน	“ต้นแก้งขี้พระร่วง”	และชนิดพันธุ ์อื่นมีจ�ำนวน 
และปริมำณลดลง	หำได้ยำก	มีโอกำสพบได้ไม่มำกนัก	ดังนั้น	จึงควรมีกำรอนุรักษ์	
และฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่นไม่ให้สูญหำยไป
จำกพื้นที่

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ก�ำหนดแนวทำงอนุรักษ์ 
	 ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการพัฒนา

	ศึกษำ	ส�ำรวจ	อนุรักษ	์ 
	 และฟ้ืนฟ	ูให้สอดคล้อง 
	 กับบริบทพื้นที่	
	ตั้ งกติกำห ้ำมขุดต ้น 

	 แก้งขี้พระร่วง

ความร่วมมือ

	 ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
	 รอบพื้นที่อุทยำนฯ
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4) Folk rice ตลาด (กลาง) ออนไลน์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

		 ด้วยสถำนกำรณ์จ�ำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มที่ลดลง	โดยคำดว่ำจะเหลือ
เกษตรกรในไทยเพียงร้อยละ	5	หรือ	3.5	ล้ำนคนเท่ำนั้น	หำกลองเปรียบเทียบ
กับสถิติในปี	พ.ศ.	2532	ไทยมีจ�ำนวนของเกษตรกรกว่ำร้อยละ	67	แต่จ�ำนวน
ประชำกรของประเทศเพิม่ขึน้ถงึ	70	ล้ำนคน	กำรทีเ่กษตรกรลดลงท�ำให้อำหำร
ดีๆ	ลดลงไปด้วย	รวมไปถึงเรื่องพันธุกรรมพืชที่ลดลง	เพรำะคนเพำะปลูกพืช
สำยพันธุ์ต่ำงๆ	ย่อมหำยไป

	 Folk	Rice	จึงถูกสร้ำงข้ึนเป็นกิจกำรเพื่อสังคมที่มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยให้อนุรักษ์พืชผลทำงกำรเกษตรพันธุ ์พื้นเมืองเอำไว	้ 
และส่งเสริมให้ทุกคนหันมำเก็บรักษำสำยพันธุ์โดยกำรเป็นผู้ผลิตเอง	ผ่ำนกำร
เปิดพื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลำงซื้อขำยผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น	ส�ำหรับสินค้ำเด่น 
ที่เป็นร้ำนค้ำยอดนิยมของเว็บไซต์	คือ	ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองต่ำงๆ	ที่มีให้เลือก 
นับสิบสำยพันธุ์	เช่น	ข้ำวหอมมะลิแดง	ข้ำวไรซ์เบอร์รี่	ข้ำวลืมผัว	ข้ำวสินเหล็ก	
ข้ำวสังข์หยด	และข้ำวหอมล้ำนนำ	รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พืชผักและดอกไม้พ้ืน
เมืองต่ำงๆ

	 ควำมส�ำเรจ็ท่ีเกิดขึน้	มเีกษตรกรสนใจสมคัรเข้ำร่วมแล้วกว่ำพนัคน	เงือ่นไข
กำรเข้ำร่วมน�ำสินค้ำมำวำงขำยได้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผ่ำนมำตรฐำน
ของ	Folk	rice	ทั้งคุณภำพและควำมปลอดภัย	สรุปเป็นแนวทำงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมข้ำงต้น	ได้ดังนี้

 คุณอนุกูล ทรายเพชร         
 Folkrice.com

 

 

F
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•	 จ�ำนวนเกษตรกรผู้ผลิตลดลงมำก	รูปแบบกำรผลิตเชิงเดี่ยว	
	 และพันธุกรรมพืชลดลง
•	 ควำมต้องกำรบริโภคพืชผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น
 • เสรมิสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของภำคส่วนเจ้ำของเวบ็ไซต์	เกษตรกร	ผูผ้ลติ	 
	 	 และผู้บริโภค
 • ร่วมกันอนุรักษ์	และฟื้นฟู	ชนิดพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองส�ำคัญของท้องถิ่น
 • ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทำงกำรขำยสินค้ำกว่ำพันคน

	 กำรอนุรักษ์พันธุกรรมข้ำว	รวมไปถึงเมล็ดพันธุ ์พืชผักและดอกไม้พื้นเมือง	 
ซึง่เป็นชนดิพนัธ์ุหำยำกหรอืชนดิพนัธุอ์นัมคุีณค่ำในท้องถิน่ทีม่คีวำมโดดเด่นเฉพำะ
ถิ่น	มีคุณค่ำต่อกำรบริโภคใช้สอยหรือกำรด�ำรงชีวิต	มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	ทั้งใน
ด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	จงึเป็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนทีท่กุภำคส่วน	ต้อง
ท�ำกำรอนุรักษ์	และฟื้นฟูให้ชนิดพันธุ์หำยำกหรือชนิดพันธุ์อันมีคุณค่ำต่อท้องถิ่น 
ไม่ให้สูญหำยไปจำกพื้นที่	และมีควำมยั่งยืนของพันธุกรรมต่อไปในอนำคต	

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ส่งเสรมิเกษตรกรรำยย่อย 
	 ให้อนุรักษ์พืชผลทำงกำร 
	 เกษตรพันธุ์พื้นเมือง
	ส่งเสริมให้ทุกคนหันมำ 

	 เก็บรักษำสำยพันธุ ์ข ้ำว 
	 โดยกำรเป็นผู้ผลิตเอง

กิจกรรมการพัฒนา

	เปิดพื้นท่ีออนไลน์เป็น 
	 สื่อกลำงกำรซ้ือขำย 
	 ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น
	มำตรฐำนสินค้ำต้อง 

	 ผ่ำนเกณฑ์ทั้งคุณภำพ 
	 และควำมปลอดภัย	

ความร่วมมือ

	 เจ้ำของเว็บไซต์
	 เกษตรกร	และผู้ผลิต
	 ผู้บริโภค



92

5) เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ  (Youth Water Guardian)

	 ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำที่ตั้งอยู่รอบโรงงำนผลิตภัณฑ์น�้ำดื่ม
เนสท์เล่เพียวไลฟ์	ต้องประสบปัญหำมลพิษแหล่งน�้ำจำกกำรทิ้งขยะลงแม่น�้ำ
ล�ำคลอง	ท�ำให้คุณภำพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่ำงได้รับ
ผลกระทบ	โดยได้รับควำมร่วมมือจำกบริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ำกัด	กับ	WWF	
ประเทศไทย	หน่วยงำนรัฐ	เครือข่ำยโรงเรียน	ชุมชน	และประชำชนในพื้นที่

	 เกิดเป็นโครงกำร	Youth	Water	Guardian	With	Nestle	หรือ	“เยำวชน
พิทักษ์สำยน�้ำ”	เมื่อปี	2558	โดยเริ่มต้นจำกโรงเรียนที่อยู่รอบโรงงำนฯ	เป็นรุ่น
ที่	1	กว่ำ	10	โรงเรียน	โดยกำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำจนสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง	สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพน�้ำบริเวณแหล่งน�้ำรอบโรงเรียน	จำกน�้ำเสียเปลี่ยนเป็นน�้ำใส	

	 ผลกำรด�ำเนินโครงกำรมเียำวชนพทัิกษ์สำยน�ำ้	3	รุน่	เป็นผู้น�ำในกำรพฒันำ
แหล่งน�ำ้ในพืน้ทีท่ีต่่อเนือ่ง	มโีรงเรยีนน�ำร่องและโรงเรียนต้นแบบให้กบัโรงเรียน
อืน่และชุมชนรอบข้ำง	สำมำรถพฒันำคณุภำพแหล่งน�ำ้รอบโรงเรยีนและชมุชน
รอบข้ำง	โรงเรียนได้จัดที่เป็นผลผลิตจำกโครงกำรฯ	มำประกอบอำหำรให้เด็ก
นักเรียน	รวมถงึน�ำไปขำยสร้ำงรำยได้ให้กบัโรงเรยีน	สรปุเป็นแนวทำงกำรพฒันำ
คุณภำพแหล่งน�้ำ	ได้ดังนี้

	 บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำ	กัด	 
	 และ WWF ประเทศไทย 

 โรงเรียนสำคลีวิทยำ	
	 ต�ำบลสำมตุ่ม	อ�ำเภอเสนำ	
	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 โทร.	0	3578	8463	
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•	 มลพิษทำงน�้ำจำกกำรปล่อยน�้ำเสียและกำรทิ้งขยะลงแหล่งน�้ำ
•	 กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน�้ำลดลง	สัตว์น�้ำลดลง

ผลที่เกิดขึ้น
 • มีผู้น�ำเยำวชนที่ท�ำงำนส่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพแหล่งน�้ำ	3	รุ่น	
 • เกิดเป็นโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนต้นแบบด้ำนพัฒนำคุณภำพ 
	 	 แหล่งน�้ำ
 • พัฒนำคุณภำพแหล่งน�้ำรอบโรงเรียนและชุมชนรอบข้ำงในพื้นที่
 • โรงเรยีนท่ีเข้ำร่วมมผีกัมำประกอบอำหำรให้เด็กนกัเรยีน	และมรีำยได้ 
	 	 จำกกำรขำยผัก

	 คุณภำพน�้ำ	เป็นตัวบ่งชี้ถึงควำมสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำ	ปัจจุบันพบว่ำแหล่งน�้ำตำม
ธรรมชำติเป็นที่รองรับน�้ำเสียทั้งจำกชุมชนและโรงงำน	ปัญหำกำรทิ้งขยะลงแหล่งน�้ำ	
ซึ่งแต่ละท้องถ่ิน	โรงเรียน	ชุมชน	ควรมีมำตรกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน�้ำให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนของแหล่งน�้ำธรรมชำติ	ให้มีควำมปลอดภัยต่อสุขอนำมัยของผู้ใช้น�้ำ
จำกแหล่งน�้ำนั้น	เพื่อใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค	ทั้งยังเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรอบแหล่งน�้ำไปพร้อมกัน	ซึ่งสำมำรถปลูกฝังสิ่งเหล่ำนี้ให้กับ
เยำวชนเป็นผู้สำนต่อได้

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	โครงกำร	Youth	Water	 
	 Guardian	With	Nestle	 
	 หรือ	 “เยำวชนพิทักษ ์ 
	 สำยน�ำ้”

กิจกรรมการพัฒนา

	ให ้ควำมรู ้แก ่นักเรียน 
	 ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น 
	 เรือ่งกำรอนรุกัษ์ทรัพยำกร 
	 น�ำ้
	นกัเรยีนไปพฒันำคณุภำพ 

	 น�้ำบริเวณแหล่งน�้ำรอบ 
	 โรงเรียน

ความร่วมมือ

	 WWF-ประเทศไทย	
 Nestle 
	 หน่วยงำนภำครัฐ
	 โรงเรียน
	 ชุมชน
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6) การพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์

	 	ต�ำบลแม่ทำ	มีบริเวณพื้นที่เป็นป่ำและเชิงเขำ	ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ท�ำกำร
เกษตร	แต่มีพื้นที่จ�ำกัดในกำรเพำะปลูก	เพียงร้อยละ	20	ชำวบ้ำนบำงส่วนหัน
มำท�ำระบบเกษตรอนิทรย์ี	แต่กำรท�ำเกษตรอนิทรีย์ในพ้ืนทีย่งัคงด�ำเนนิกำรไม่
มำกนัก		ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรขำดกำรช่วยเหลือและควำมสนใจด้ำนนโยบำย
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น

	 อบต.แม่ทำ	เป็นหน่วยงำนสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติงำนตำมที่องค์กรชุมชน
ต้องกำรและด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบของระเบียบกฎหมำยของท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกบัแผนงำน	ตำมรปูแบบกำรนโยบำยจำกล่ำงสูบ่น	(Bottom	Up)	
ด�ำเนินกำรส่งเสริมองค์กรชุมชนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก	ด้วยกำรก�ำหนด
นโยบำยให้เกิดกำรปฏิบัติ	กำรประเมินนโยบำย	และที่ส�ำคัญเป็นกำรตัดสินใจ
จำกองค์กรชุมชนทกุขัน้ตอนในกำรใช้กลไกขององค์กรชมุชนเป็นหน่วยงำนขบั
เคลื่อนหลักพร้อมสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรไป
พร้อมกัน

	 สำมำรถขบัเคลือ่นนโยบำยกำรเกษตรอนิทรย์ีให้เป็นรปูธรรม	ทัง้กำรตลำด	
กำรผลติ	และกำรบรโิภคทัง้ในและนอกชมุชน	สำมำรถใช้ทรพัยำกรท่ีเกีย่วข้อง
ได้ทุกส่วน	ทุกฝ่ำยในชุมชนแม่ทำ	(บุคลำกร	ข้อมูลข่ำวสำร	สถำนที่	หรือวัสดุ

 องค์การบริหารส่วนตำ	บล 
	 แม่ทา	อำ	เภอแม่ออน	
	 จังหวัดเชียงใหม่  
	 โทร.	 0	81724	3140,	
	 	 	 0	5208	0614				
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•	 กำรท�ำเกษตรอนิทรย์ียงัไม่ได้รบัส่งเสรมิให้เกดิรปูธรรมและด�ำเนนิกำรได้ล่ำช้ำ
•	 พื้นที่จ�ำกัดในกำรเพำะปลูก

ผลที่เกิดขึ้น
 • ด�ำเนินกำรทำงนโยบำยเกษตรอินทรีย์อย่ำงเป็นรูปธรรม
 • ใช้ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
 • กำรปฏิบัตินโยบำยในพื้นที่อย่ำงรวดเร็วและมีควำมต่อเนื่องไปสู ่
	 	 เป้ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืน

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดหำกมีคนที่มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในเรื่องพิษภัย 
สำรเคมกีำรเกษตรและเหน็ด้วยกบัหลกักำรแนวคดิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื	รวมท้ัง
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	 
และสุขภำพ	เข้ำไปมีบทบำทในกำรผลักดันหรือออกข้อบังคับกำรใช้สำรเคมี
กำรเกษตรในระดับชุมชนได้

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ใช้กลไกขององค์กรชุมชน 
	 เป็นหน่วยงำนขับเคลื่อน 
	 หลกั
	สร้ำงควำมเข้ำใจและพฒันำ 

	 ศกัยภำพบคุลำกร

กิจกรรมการพัฒนา

	ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏบิติั 
	 งำน	
	กำรประเมินนโยบำย
	ด�ำเนนิงำนตำมกรอบของ 

	 ระเบียบ	กฎหมำยท้องถิน่ 
	 ให้สอดคล้องกับแผนงำน

ความร่วมมือ

	 องค์กรชุมชนเกษตรอนิทรีย์
	 เกษตรกร
	 องค์กำรบริหำรส่วน

	 ต�ำบลแม่ทำ

อุปกรณ์ต่ำงๆ)	กำรปฏิบัตินโยบำยในพื้นที่ของ	อบต.แม่ทำ	ด�ำเนินกำรได้รวดเร็ว
และมีควำมต่อเนื่องไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงยั่งยืน	สรุปเป็นแนวทำงกำรส่งเสริม
พื้นที่เกษตรอินทรีย์	ได้ดังนี้
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7) ความร่วมมือแก้ไขปัญหาผักตบชวาทุ่งรังสิต

	 กว่ำ	40	ปี	ท่ีทุ่งรังสิตประสบปัญหำวชัพชืทำงน�ำ้แพร่กระจำยอย่ำงหนำแน่น	
เพรำะเป็นพื้นที่ลุ ่มต�่ำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วง	10	ปีหลังท่ีวัชพืชและ 
ผักตบชวำได้สร้ำงปัญหำกีดขวำงทำงน�้ำ	ท�ำให้กำรระบำยน�้ำไม่ดี	กำรส่งน�้ำ 
เพื่อกิจกรรมต่ำงๆ	ติดขัด	ที่ผ่ำนมำมีหลำยหน่วยงำนจัดเก็บวัชพืชตำมกรอบ 
งบประมำณและควำมสำมำรถ	แต่ก็ไม่สำมำรถก�ำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด	

	 กรมชลประทำนได้ร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง	กรมทรัพยำกรน�้ำ	 
กรมกำรทหำรช่ำง	กรุงเทพมหำนคร	จังหวัดปทุมธำนี	จังหวัดนครนำยก	และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที	่ได้ริเร่ิม	“โครงกำร	คลองสวย	น�ำ้ใส	ร่วมใจ
ก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต”	โดยมีกรอบปฏิทินในกำรดูแลวัชพืชที่ชัดเจน	 
มีกำรติดตำม	ควบคุม	และก�ำจัดวัชพืชร่วมกัน	ซึ่งกำรก�ำจัดวัชพืชจะท�ำตลอด
ทั้งปี	ผักตบชวำและวัชพืชอื่นที่จัดเก็บได้จะน�ำมำแปรรูป	เช่น	ท�ำเป็นปุ๋ยหมัก	 
เพื่อสร้ำงมูลค่ำต่อไป	เป็นต้น

	 แผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่ีมีกำรบูรณำกำร	สำมำรถป้องกันและบรรเทำ
ภัยจำกน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	บริหำรงบประมำณไม่ซ�้ำซ้อนและชัดเจน	
สำมำรถท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมท้ังภำครัฐและภำคประชำชน	มีเครือข่ำยดูแล
รกัษำทำงน�ำ้สำธำรณะได้อย่ำงเป็นรปูธรรม	ได้ทุง่รงัสติทีใ่สสะอำดเกดิประโยชน์
ต่อพื้นที่กำรเกษตรและพื้นท่ีอยู่อำศัยของรำษฎรโดยรอบมำกกว่ำ	200,000	
ครัวเรือน	สรุปเป็นแนวทำงกำรควบคุมชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นรุกรำน	ได้ดังนี้

	 กรมชลประทาน  

	 811	ถ.สำมเสน	แขวงถนนนครไชยศรี 
		 เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300

	 โทร.	0	2241	0020	ถึง	29
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•	 วชัพชืขยำยพนัธุอ์ย่ำงรวดเร็ว	กดีขวำงทำงน�ำ้	ส่งผลต่อกำรระบำยน�ำ้ไม่ดี	
•	 หน่วยงำนจัดเก็บวัชพืชได้เป็นคร้ังๆ	ตำมกรอบงบประมำณ	ไม่สำมำรถ 
	 ก�ำจัดวัชพืชได้หมด

ผลที่เกิดขึ้น
 • มีแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 • กำรบริหำรงบประมำณที่ไม่ซ�้ำซ้อนชัดเจน
 • เกิดกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมของภำครัฐกับภำคประชำชน	พร้อม 
	 	 สร้ำงเครือข่ำยดูแลรักษำทำงน�้ำสำธำรณะได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
 • ได้ทุ่งรังสิตมีคลองท่ีสะอำดเกิดประโยชน์ต่อรำษฎรโดยรอบมำกกว่ำ	 
	 	 200,000	ครัวเรือน

	 กำรควบคมุชนดิพนัธุต่์ำงถิน่รกุรำนทีเ่ข้ำมำตัง้ถิน่ฐำนและแพร่กระจำยในธรรมชำต ิ
อย่ำงผักตบชวำ	จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	และก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจอย่ำงมำกในแหล่งน�ำ้ส�ำคญั	หำกท้องถิน่และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องให้ควำมส�ำคัญ
จนน�ำไปสู่กำรบูรณำกำรมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุม	จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ส�ำคัญและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถิ่น

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

		ก�ำหนดเป็นโครงกำร	คลอง 
	 สวย	น�้ำใส	ร่วมใจก�ำจัด 
	 วชัพืชทุง่หลวงรงัสติ

กิจกรรมการพัฒนา

	ก�ำหนดกรอบปฏิทินใน 
	 กำรดูแลวัชพืชที่ชัดเจน
	กำรตดิตำม	ควบคมุก�ำจัด 

	 วัชพืชทำงน�้ำร่วมกัน
	น�ำวัชพืชมำแปรรูป	เพื่อ 

	 สร้ำงมูลค่ำ

ความร่วมมือ

	 กรมชลประทำน
	 กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง	
	 กรมทรัพยำกรน�้ำ	
	 กรมกำรทหำรช่ำง	
	 กรุงเทพมหำนคร	
	 จังหวัดปทุมธำนี	
	 จังหวัดนครนำยก	
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

	 ในพืน้ที่
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8) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

		 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลโป่งแดง	มหีมูบ้่ำนในปกครอง	14	หมูบ้่ำน	ประชำกร
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม	และปศุสัตว์	มีคลองแม่ระกำเป็นแม่น�้ำ 
สำยหลกั	เปรียบเสมอืนเส้นชีวติของคนในพืน้ที	่เมือ่ภยัแล้งเกดิขึน้จงึส่งผลกระทบ
อย่ำงมำกในพื้นที่ต�ำบล	สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่	คือ	ภัยแล้งเกือบทั้งต�ำบล	
วำตภัย	อัคคีภัย	และอุทกภัยบ้ำง	โดยมีปัจจัยเสี่ยงมำจำกสิ่งแวดล้อม	เนื่องจำก
ที่พักอำศัยอยู่ไกลแหล่งน�้ำธรรมชำติ	ประปำ	และกำรขยำยเขตไฟฟ้ำยังไม่เข้ำถึง	

	 ท้องถิ่นจึงต้องเชื่อมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ�ำเภอ	 
พ.ศ.	2558	แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด	พ.ศ.	2558	และ
สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ	พ.ศ.	2558	และ
แผนต่ำงๆ	ที่เก่ียวข้อง	จัดท�ำเป็น	“แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย”	เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม	กำรแจ้งเตือนภัย 
และกำรด�ำเนนิกำรช่วยเหลอืให้หน่วยงำนในระดับท้องถิน่ร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ	
ในพืน้ทีรั่บผดิชอบและพืน้ทีข้่ำงเคยีง	ในช่วงก่อนเกดิภยั	ขณะเกดิภยัและภำยหลงั
เกิดภัยอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบ	

	 ผลกำรด�ำเนินงำนสำมำรถป้องกันและลดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จำกภัยธรรมชำติ	รวมถึงได้ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติจำกภัยพิบัติ
อีกด้วย	สำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ	
ได้ดังนี้

	 องค์การบริหารส่วนตำ	บล 
	 โป่งแดง  

	 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตำก

	 	โทร.	0	5589	2046	ต่อ	11
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•	 เกดิปัญหำภัยแล้ง	และอุทกภยักระจำยพืน้ทีเ่กอืบทัง้ต�ำบล	สร้ำงควำมเสยี 
	 หำยกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และทรัพยำกรธรรมชำติ	
•	 มีวำตภัย	อัคคีภัย	และอุทกภัยเป็นประจ�ำ	โดยมีปัจจัยเสี่ยงมำจำกสภำพ 
	 แวดล้อมพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลที่เกิดขึ้น
 • ป้องกันและลดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำกภัยธรรมชำติ
 • ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติจำกภัยพิบัติ	 200,000	 
	 	 ครัวเรือน

	 ภัยธรรมชำติต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็น	ภัยแล้ง	วำตภัย	อัคคีภัย	และอุทกภัย	ล้วนส่งผล
ควำมเสียหำยกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และทรัพยำกรธรรมชำติ	ทั้งที่มีควำมรุนแรง
และไม่รุนแรง	หำกท้องถ่ินใดมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยที่มีโอกำสเกิด
ขึ้นได้ไว้ก่อนแล้วนั้น	จะสำมำรถป้องกันและลดผลกระทบสร้ำงควำมเสียหำยต่อ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้	ทั้งก่อนเกิดภัย	ระหว่ำงเกิดภัย	และหลังเกิดภัย

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	 มีควำมเชื่อมโยงกับแผน 
	 ต่ำงๆ
	 แผนปฏิบัติกำรในกำร 

	 ป ้ อ งกั นและบรร เทำ 
	 สำธำรณภัย

กิจกรรมการพัฒนา

		แนวทำงปฏิบัติในกำร 
	 เตรียมควำมพร้อม	กำร 
	 แจ ้ง เตือนภัยและกำร 
	 ด�ำเนินกำรช่วยเหลอืก่อน 
	 เกิดภัย	ขณะเกิดภัย	และ 
	 ภำยหลังเกิดภัย

ความร่วมมือ

	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
	 โป่งแดง	
	 หน่วยงำนในระดับท้องถิน่
	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน 

	 พ้ืนที่รับผิดชอบและพื้นท่ี 
	 ใกล้เคียง
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9) “น้ำ ตาลมะพร้าว” ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย

 
	 ในอดีตน�้ำตำลมะพร้ำวในจังหวัดสมุทรสงครำมมีท�ำกันเป็นจ�ำนวนมำก	 
เป็นธุรกิจของครอบครัวที่ไม่ได้รวมกลุ่ม	ต่อมำเมื่อสังคมเมืองมีกำรขยำยตัว	 
ทุกคนมีทำงเลือกมำกขึ้น	จึงได้ตัดสินใจไปท�ำอำชีพอื่นแทน	จึงส่งผลให้กำรท�ำ
น�้ำตำลมะพร้ำวค่อยๆ	สูญหำยไป	เนื่องจำกผู้ที่ท�ำน�้ำตำลส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ
แทบทั้งสิ้น	และเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจในอำชีพนี้มำก

	 เม่ือมีผู ้เห็นควำมส�ำคัญของกำรท�ำน�้ำตำลมะพร้ำวและต้องกำรสืบทอด
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน	จึงได้ศึกษำหำข้อมูลก่อน	แล้วรวมกลุ่มชำวบ้ำนในพื้นท่ีที่ยังมี
ใจรกักำรท�ำน�ำ้ตำลมะพร้ำว	ประกอบไปด้วยชำวบ้ำน	12	ครวัเรอืน	โดยแบ่งหน้ำท่ี
กันท�ำอย่ำงชัดเจน	แบ่งสมำชิกออกเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	กลุ่มเจ้ำของที่ดินคือผู้ที่
จะช่วยปลกูดแูลมะพร้ำว	2)	คนขึน้ปำด	จะท�ำหน้ำทีป่ำดและเกบ็น�ำ้ตำลเพยีงอย่ำง
เดียว	3)	คนเคี่ยวน�้ำตำล	ที่จะคอยเคี่ยวน�้ำตำลที่ได้มำในแต่ละวัน	และ	4)	คนหำ
ฟืนหรือไม้ที่ใช้ในกำรเคี่ยวน�้ำตำล

	 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	สำมำรถสร้ำงกลุ่มคนให้มีควำมสำมัคคี	เสริม
ศักยภำพควำมเข้มแข็งเกษตรกรให้ร่วมสืบทอดกำรท�ำน�้ำตำลมะพร้ำว	ได้ใช้
ทรัพยำกรในท้องถิน่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื	เกษตรกรได้ประกอบอำชีพ
ในท้องถ่ิน	มีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดี	มีกำรแบ่งปันรำยได้ตำมสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม
อย่ำงเป็นธรรม	สรุปเป็นแนวทำงกำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรที่ยั่งยืน	ได้ดังนี้

	 เตาตาลมิตรปรีชา	จังหวัดสมุทรสงคราม

 2/1	หมู่ที่	8	ต�ำบลบ้ำนปรก	
	 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสงครำม

 Sugar Dadii    
 โทร.	 087	555	0999,	086	565	6250

 

F
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•	 สังคมเมืองขยำยตัว	ประชำชนมีทำงเลือกอำชีพมำกขึ้น	อำชีพกำรท�ำ 
	 น�้ำตำลมะพร้ำวค่อยๆ	ลดลง
•	 อำชีพท�ำน�้ำตำลมะพร้ำวอยู่ในกลุ่มคนสูงอำยุ	คนรุ่นใหม่ให้ควำมสนใจ 
	 สืบทอดอำชีพน้อย

ผลที่เกิดขึ้น
 • ป้องกันและลดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติจำกภัยพิบัติ

	 จังหวัดสมุทรสงครำม	มีฐำนทรัพยำกรชีวภำพที่มีศักยภำพสูง	ควรสนับสนุน 
และส่งเสริมให้น�ำมำแปรรูป	ประยุกต์	หรือเพิ่มมูลค่ำ	ให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้ำงรำยได้
เข้ำท้องถิน่	และพฒันำให้เป็นผลติภณัฑ์ทีแ่สดงเอกลกัษณ์ประจ�ำท้องถิน่อกีในหลำย
ผลิตภัณฑ์ต่อไป	โดยกระบวนกำรผลิตต้องไม่ท�ำลำยระบบนิเวศ	มีปริมำณที่น�ำออก
มำใช้ประโยชน์เหมำะสม	และไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	 เห็นควำมส�ำคัญของกำร 
	 ท�ำน�ำ้ตำลมะพร้ำว
	 ต้องกำรสืบทอดภมูปัิญญำ 

	 ท้องถิน่

กิจกรรมการพัฒนา

	ศึกษำหำข้อมูล
	รวมกลุ่มชำวบ้ำนผู้สนใจ
	แบ่งหน้ำที่กันชัดเจน

ความร่วมมือ

	 เกษตรกร
	 หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
	 องค ์กรปกครองส ่วน 

	 ท้องถิ่น
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10) ชาวผาปังกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน 

		 บ้ำนผำปังต้ังอยู่ด้ำนหลังเขำ	จึงท�ำให้ฝนตกน้อย	ประสบปัญหำขำดแคลนน�้ำจน
เกิดควำมแห้งแล้งตดิต่อยำวนำน	ไม่มนี�ำ้ท�ำกำรเกษตร	ท�ำให้คนในชมุชนท�ำกนิในพ้ืนที่
ไม่ได้	ต้องดิ้นรนออกไปหำงำน	หำอำชีพในต่ำงถิ่น	พอนำนวันจึงเกิดเป็นลักษณะ 
กำรอพยพไปต่ำงถิ่นถำวร

	 ปี	2547	ได้เริ่มกระบวนกำรมีส่วนร่วมของก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	ครูอำจำรย์	พระสงฆ์	
และเยำวชน	หรอืเรยีกรวมว่ำ	บ.ว.ร.ส	ร่วมกันจดัต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับทศิทำงกำรพฒันำ 
ชมุชน	ต่อมำจดทะเบียนวสิำหกจิชมุชนตำมสำขำต่ำงๆ	และน�ำมำรวมกนัเป็นเครือข่ำย 
และพัฒนำเป็นนิติบุคคล	ชื่อ	“มูลนิธิพัฒนาชุมชนต�าบลผาปัง” มีกำรวำงแผนงำน
อย่ำงเป็นระบบและขัน้ตอน	ด้วยกำร	ส�ำรวจ	ดนิ	น�ำ้	ป่ำ	ตลอดจนทรพัยำกรธรรมชำติ
ทกุอย่ำงทีม่อียู่	แล้วน�ำไปบูรณำกำรร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิน่	จัดต้ัง	“คณะกรรมการ 
มลูนธิิพฒันาชุมชนผาปัง”	ก�ำหนดขอบเขต	กตกิำต่ำงๆ	และมกีำรแจกกล้ำพนัธุไ์ผ่ซำง 
จำกส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัล�ำปำงให้ปลกูในทีดิ่นชุมชน

	 ผลกำรด�ำเนินงำนได้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน	เป็นชุมชนต้นแบบ 
ที่มีควำมเป็นอยู่แบบพอเพียง	เป็นชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพให้เป็น
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้อย่ำงยั่งยืน	ชำวผำปังมีวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี	บ้ำนเรือน	และถนน	สะอำดเป็นระเบียบ	สรุปเป็นแนวทำงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของท้องถิ่น	ได้ดังนี้

	 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง	 
	 จังหวัดลำ	ปาง
 
	 2/1		หมู่ที่	3	ต�ำบลผำปัง	
	 อ�ำเภอแม่พริก	จังหวัดล�ำปำง		

	 โทร.	 0	5483	7202,		
	 	 	 08	1805	9889					
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•	 เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งติดต่อยำวนำน	ไม่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ 
	 ด้ำนกำรเกษตร
•	 ประชำชนออกไปท�ำงำนต่ำงถิน่จ�ำนวนมำก	และเกดิกำรอพยพย้ำยถ่ินถำวร

ผลที่เกิดขึ้น
 • ชุมชนต้นแบบที่มีควำมเป็นอยู่แบบพอเพียง
 • ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพ
 • ชุมชนใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้อย่ำงยั่งยืน
 • ชำวผำปังมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นท�ำให้มีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี

	 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของท้องถ่ินของชุมชนผำปัง	จ�ำเป็นต้องอำศัยภำคีควำม
ร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และจำกหน่วยงำนภำยนอก	ร่วม
กันคิด	ออกแบบ	เสนอแนวทำงกำรพัฒนำและอนุรักษ์	จึงจะได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรและบรบิทของพืน้ทีไ่ด้อย่ำงลงตัว	โดยไม่ก่อให้เกดิควำมขัดแย้งตำม
มำ	สำมำรถสร้ำงอำชีพ	และรำยได้ในท้องถ่ิน	โดยกำรน�ำฐำนทรัพยำกรชีวภำพท่ีมี
มำใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน

 

สถานการณ์ 

นโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น

	 เหน็ควำมส�ำคญัของปัญหำ
	 ต้องกำรสร้ำงงำน	สร้ำง 

	 อำชพีในชมุชน
	 ต้องกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกร 

	 ของท้องถิน่

กิจกรรมการพัฒนา

	กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
	 ของชุมชน
	วำงแผนทศิทำงกำรพัฒนำ 

	 ชุมชน
	จัดตั้งเป็นวิสำหกิจชุมชน 

	 สำขำต่ำงๆ
	จัดตั้งมูลนิธิพัฒนำชุมชน 

	 ต�ำบลผำปัง
	จดัตัง้คณะกรรมกำรมลูนธิ ิ

	 พัฒนำชุมชนผำปัง

ความร่วมมือ

	 ชมุชนผำปัง
	 องค์กรปกครองท้องถิน่
	 ส�ำนกังำนทรพัยำกร

	 ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
	 จังหวดัล�ำปำง





6. กฎหมายและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ



•  

…ความหลากหลายทางชีวภาพ  

มิใช่ภาวระหน้าที่ของ อปท. เพียงหน่วยงานเดียว 

ที่เกี่ยวข้องเพราะอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ

ของหลายหน่วยงาน…
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การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	มีกฎหมายหลายฉบับ	
เป็นเคร่ืองมอืหลกัให้ภาครัฐใช้บริหารจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ทั้งการป้องกัน	ปรับปรุง	รวมถึงอนุรักษ์และฟื ้นฟู
ทรัพยากรไม่ปล่อยให้เกดิการใช้ประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสม	ไม่ค�านงึถึง
ความย่ังยืน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วม
มอืให้เกดิการขับเคลือ่นปฏบิติัให้เกดิรูปธรรมในจดัการความหลาก
หลายทางชีวภาพ

6.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ถอืเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ		
ซึง่ได้กล่ำวถงึสทิธ	ิหน้ำท่ีของบุคคลและชุมชน	ในกำรจดักำรบ�ำรงุรักษำและใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม	และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุล	(มำตรำ	43)

 บคุคลมหีน้ำท่ีในกำรร่วมมอืสนบัสนนุกำรอนรัุกษ์และคุม้ครองสิง่แวดล้อม	ทรพัยำกร 
ธรรมชำติ	ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม	(มำตรำ	50)	
 รัฐต้องอนุรักษ์	คุ้มครอง	บ�ำรุงรักษำ	ฟื้นฟู	บริหำรจัดกำร	ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ	สิ่งแวดล้อม	และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุล	และให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนนิกำรและได้ประโยชน์	(มำตรำ	57)	ต้องด�ำเนนิกำรให้มกีำรศกึษำ
และประเมนิผลกระทบต่อคณุภำพส่ิงแวดล้อมและสขุภำพของประชำชนหรือชมุชน	เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรหรืออนุญำตตำมที่กฎหมำยบัญญัติ	โดยที่รัฐต้อง
ระมัดระวงัเพือ่ให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน	ชมุชน	สิง่แวดล้อม	และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพน้อยที่สุด	(มำตรำ	58)
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 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532	ก�ำหนด
ให้กำรท�ำไม้หวงห้ำม	และเกบ็หำของป่ำหวงห้ำมหรอืท�ำอนัตรำย	ต้องได้รบัอนญุำต
จำกพนักงำน	เจ้ำหน้ำที่	พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดไม้หวงห้ำม	พ.ศ.	2530	และ 
พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดของป่ำหวงห้ำม	พ.ศ.	2530	ระบชุนดิพนัธุไ์ม้หวงห้ำมและ
ของป่ำหวงห้ำม	เพือ่รกัษำไม้ชนดิดมีค่ีำหำยำก	และของป่ำหำยำกไม่ให้เป็นอนัตรำย
หรือสูญสิ้นไป	เอื้ออ�ำนวยให้ด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีของอนุสัญญำฯ	ที่เกี่ยวกับ 
กำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติ	 (มำตรำ	8)	และกำรสร้ำงเงื่อนไข 
เพื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม	(มำตรำ	15)

 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490	ห้ำมกำรน�ำเข้ำสัตว์น�้ำ	ดังระบ ุ
ในพระรำชกฤษฎกีำห้ำมมใิห้น�ำสตัว์น�ำ้บำงชนดิเข้ำมำในรำชอำณำจกัร	พ.ศ.	2525	
และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2536	ท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถด�ำเนินกำรตำมพันธกรณ ี
ของอนุสัญญำฯ	เกี่ยวกับกำรควบคุมชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น	(มำตรำ	8)

 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504	ก�ำหนดให้มีกำรประกำศ 
เขตอุทยำนแห่งชำติ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อที่จะได้มีกำรคุ้มครอง	ควบคุม	ดูแล
ระบบนิเวศและถิน่ท่ีอยูอ่ำศยัตำมธรรมชำต	ิ(Habitat)	ของพชืและสตัว์	ซึง่สอดคล้อง 
ตำมพันธกรณีกำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติ	 (มำตรำ	8)	และยัง 
เปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรใช้พ้ืนที่บำงส่วนเพื่อกำรนันทนำกำร	 
อันจะเป็นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ซ่ึงสอดคล้อง 
ตำมพันธกรณีของอนุสัญญำฯ	(มำตรำ	13)	ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติ	ห้ำมเก็บหำ	
น�ำไม้หรอืทรพัยำกรธรรมชำตอิืน่ออกไป	ห้ำมน�ำสัตว์ออกไปหรือท�ำอนัตรำยแก่สัตว์	
ห้ำมเก็บหำ	น�ำออกกล้วยไม้	ห้ำมเก็บหรือท�ำอันตรำยดอกไม้	ใบไม้หรือผลไม	้ 
ห้ำมด�ำเนนิกิจกรรมเพือ่หำผลประโยชน์	ซึง่เป็นกำรวำงเงือ่นไขกำรเข้ำถงึทรพัยำกร
พันธุกรรมตำมอนุสัญญำฯ	(มำตรำ	15)	
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 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507	ห้ำมมิให้บุคคลใดท�ำไม	้ 
เก็บหำของป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ	 เว้นไว้แต่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่	ซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้ด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีท่ีเกี่ยวกับกำรสร้ำงเง่ือนไข 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม	(มำตรำ	15.2)	และกำรขอควำมเห็นชอบที่ต้อง 
แจ้งล่วงหน้ำ	(มำตรำ	15.5)	

 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2537 ตลอดจนประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่องก�ำหนดพืช	ศัตรู
พืช	หรือพำหะจำกแห่งท่ีก�ำหนดเป็นสิ่งต้องห้ำม	ก�ำหนดให้พืชที่ได้รับกำรตัดต่อ
พันธุกรรม	ซึ่งเป็นผลจำกเทคโนโลยีชีวภำพ	เป็นสิ่งต้องห้ำมซึ่งกำรน�ำเข้ำหรือ 
น�ำผ่ำนต้องได้รับอนุญำตจำกกรมวิชำกำรเกษตร	และอนุญำตให้น�ำเข้ำเฉพำะ 
เพื่อกำรทดลองหรือวิจัย	สอดคล้องกับพันธกรณีเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปล่อยชีวินทรีย์ที่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม	(มำตรำ	8)	และ 
กำรป้องกันกำรน�ำเข้ำชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น	(มำตรำ	8)

 พระราชบัญญัติบ�ารุงพันธุ ์สัตว์ พ.ศ. 2509 ก�ำหนดให้มีกำรป้องกัน 
และควบคมุสตัว์สงวนพนัธุเ์พือ่ใช้ท�ำพนัธุ	์ห้ำมตอน	ห้ำมฆ่ำ	หรือส่งสัตว์สงวนพันธุ์
ออกนอกรำชอำณำจักรโดยมิได้รับอนุญำต	ซ่ึงสอดคล้องตำมพันธกรณีเก่ียวกับ 
กำรวำงเงื่อนไขเพื่อเอื้ออ�ำนวยกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม	และกำรแจ้งขอ 
ควำมเห็นชอบล่วงหน้ำ	(มำตรำ	15)

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535	ก�ำหนดให้
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ก�ำหนดชนดิและช่ือพนัธุพ์ชืทีเ่ป็นพชื
ต้องห้ำม	ห้ำมน�ำเข้ำประเทศไทย	และยังได้ก�ำหนดให้พืชในบัญชีแนบท้ำย
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ซึ่งชนิดสัตว์ป่ำที่ก�ำลังจะสูญพันธุ์เป็น 
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พืชอนุรักษ์	ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศก�ำหนดในรำช
กิจจำนุเบกษำ	กำรน�ำเข้ำ	ส่งออก	น�ำผ่ำน	ต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมวิชำกำร
เกษตร	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย	และให้มีกำรขึ้นทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงพืชตำม
อนุสัญญำฯ	ฉบับนี้ด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำรงรักษำกฎ 
ข้อบังคับที่จ�ำเป็น	ในกำรคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	(มำตรำ	8)

 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  
เอ้ืออ�ำนวยให้มกีำรคุม้ครองเทคโนโลย	ีดงันัน้	จงึเป็นหลกัประกนัว่ำในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี	ตำมพันธกรณีของอนุสัญญำฯ	(มำตรำ	16)	จะไม่มีกำรละเมิดสิทธิ์ที่ได้
รับกำรคุ้มครอง

 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและน�าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ. 2522	ควบคุมกำรน�ำเข้ำและส่งออก	โดยพระรำชกฤษฎกีำควบคมุกำรส่งออก
ไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำบำงอย่ำง	(ฉบับที่	39)	พ.ศ.	2518	และประกำศ
กระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรส่งสินค้ำออกไปนอกรำชอำณำจักร	11	ฉบับ	ตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.	2517	เป็นต้นมำ	ได้ก�ำหนดรำยชื่อสัตว์ป่ำ	ซำกสัตว์ป่ำ	ปลำทะเลสวยงำม	
400	ชนิด	สัตว์น�้ำอ่ืนๆ	258	รำยกำร	เป็นสินค้ำที่ต้องขออนุญำตน�ำออกนอก
ประเทศไทย	โดยมหีลกัเกณฑ์	วธิกีำร	และเงือ่นไขกำรขออนญุำตตำมก�ำหนดในกฎ
กระทรวง

 พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534		เอื้ออ�ำนวย
ให้มีกำรส่งเสริมกำรส�ำรวจศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำงๆ	ในกำรพัฒนำ
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	สนบัสนนุให้เพิม่สมรรถนะของประเทศไทย
ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกับต่ำงประเทศ	สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญำฯ	
เกีย่วกบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลย	ี(มำตรำ	16)	กำรแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำร	(มำตรำ	
17)	และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิทยำศำสตร์	(มำตรำ	18)
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 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงแก้ไขมำจำก
พระรำชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำ	พ.ศ.	2503	ซ่ึงยงัคงมกีำรประกำศก�ำหนดเขต
รกัษำพนัธ์ุสัตว์ป่ำ	เพือ่ทีจ่ะคุม้ครองถิน่ทีอ่ยูอ่ำศยัตำมธรรมชำต	ิสอดคล้องกบัพันธกรณี
กำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ	(มำตรำ	8)	ตลอดจนมีกำรประกำศก�ำหนด
ชนิดสัตว์ป่ำสงวน	ซึ่งเป็นสัตว์ป่ำหำยำก	จ�ำนวน	15	ชนิด	(เดิม	9	ชนิด)	รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติให้ทันสมัยมำกขึ้น	

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	มีอ�ำนำจ 
ออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศตำมธรรมชำติอันโดดเด่น	พิเศษเฉพำะ
หรืออันอำจถูกท�ำลำยได้ง่ำย	เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงจะต้องมีกำรจัดกำร
โดยเฉพำะ	และมีกำรคุ้มครองตำมท่ีเหมำะสมแก่สภำพของพื้นที่	ซึ่งสอดคล้องตำม
พันธกรณีเก่ียวกับกำรจัดตั้งระบบพ้ืนที่คุ้มครองซึ่งต้องกำรมำตรกำรพิเศษ	ส�ำหรับ
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	(มำตรำ	8)	ยังให้จัดตั้งกองทุนส่ิงแวดล้อม	ซึ่ง
สำมำรถใช้เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม	ซึ่งสอดคล้องตำมพันธกรณีเกี่ยวกับทรัพยำกรกำรเงิน	(มำตรำ	20)

 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ส่งเสริมกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำในที่ดินของรัฐ
และเอกชน	โดยรองรับและคุ้มครองสิทธิกำรท�ำไม้หวงห้ำมในส่วนป่ำนั้น	เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมอำชีพและให้มีกำรผลิตไม้เพื่อกำรพำณิชย์มำกขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับกำรใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	(มำตรำ	10)	และกำรส่งเสริมแรง
จูงใจ	(มำตรำ	11)	ของอนุสัญญำฯ
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่	
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่น	พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	และพันธุ์พืชป่ำ	โดยก�ำหนดให้มีกำร
ขออนุญำตและท�ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่เก็บ	จัดหำ	หรือรวบรวมพันธุ์
พืชนั้นหรือส่วนใดของพันธุ์พืชไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์	ศึกษำ	ทดลอง	และวิจัย 
เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ	ซึ่งสอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนของอนุสัญญำฯ	เก่ียวกับ
กำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์	(มำตรำ	15)

 มติคณะรฐัมนตรี เร่ืองแผนแม่บทการจัดการปะการงัของประเทศไทย 3 มนีาคม 
2535	ก�ำหนดให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรปะกำรังของประเทศไทย	ซ่ึงแบ่งเป็นเขตกำร
ใช้ประโยชน์ในแนวปะกำรัง	3	เขต	พร้อมมำตรกำรในแต่ละเขต	ได้แก่	เขตอนุรักษ์	เขต
ท่องเท่ียวธรรมชำติ	และเขตกำรดูแลของท้องถิ่น	เพื่อช่วยให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำม
พนัธกรณเีกีย่วกบักำรประสำนกำรอนรุกัษ์	และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ
อย่ำงยั่งยืน	เข้ำกับแผนงำนโปรแกรมและนโยบำยระหว่ำงหน่วยงำน	(มำตรำ	6)	กำร
จ�ำแนกและระบุทรพัยำกรชวีภำพทีส่�ำคญัส�ำหรบักำรอนรุกัษ์	(มำตรำ	7)	กำรอนรุกัษ์ใน
ถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ	(มำตรำ	8)	กำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืน	(มำตรำ	10)

 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการให้สัมปทานท�าไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน  
19 พฤศจกิายน 2539	กำรยกเลกิกำรให้สมัปทำนท�ำไม้ในเขตป่ำไม้ชำยเลน	และก�ำหนด
เป็นมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชำยเลนสอดคล้องกับ
พันธกรณี	เพื่อให้เข้ำกับแผนงำนโปรแกรมและนโยบำยระหว่ำงหน่วยงำน	(มำตรำ	6)	
กำรจ�ำแนกระบทุรัพยำกรชวีภำพทีส่�ำคญัส�ำหรบักำรอนรุกัษ์	(มำตรำ	7)	กำรอนุรกัษ์ใน
ถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ	(มำตรำ	8)	กำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืน	(มำตรำ	10)
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	 นอกจำกนี้	 ยังมีควำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศในเร่ืองกำรจัดกำรควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพที่ส�ำคัญในกำรปฏิบัติระหว่ำงกัน	ได้แก่

 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญำว่ำด้วย 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	(Convention	Biological	Diversity:	CBD)	หรือเรียกกัน
ย่อๆ	ว่ำ	อนุสัญญำ	CBD	มีจุดมุ่งหมำยเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม	ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ	
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน	โดยที่มีวัตถุประสงค์หลักอยู่	3	ประกำรคือ	เพื่ออนุรักษ์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	เพื่อใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และ 
เพือ่แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จำกกำรใช้ทรพัยำกรพนัธุกรรมอย่ำงเท่ำเทยีมและยติุธรรม

 อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ ่มน�้า (Ramsar Convention)	 เป็นอนุสัญญำที่มี 
ควำมส�ำคัญระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของนกน�้ำ	หรืออนุสัญญำ
แรมซำร์	เป็นข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำล	ซึ่งก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนส�ำหรับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ	เพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้ำ	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งกำรสูญหำยของพื้นท่ีชุ ่มน�้ำในโลก	โดยสนับสนุนให้มีกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงชำญฉลำด	องค์กำรศกึษำวิทยำศำสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ	
หรือ	UNESCO	เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกำรตำมอนุสัญญำฯ	 
โดยมีส�ำนักเลขำธกิำร	(The	Secretariat	of	Ramsar	Bureau)	ซึง่เป็นหน่วยงำนบรหิำร
ที่เป็นอิสระ	ประกอบด้วยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญและผู้บริหำรตั้งอยู่ที่เดียวกันกับส�ำนักงำน
สหพันธ์นำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ	(IUCN)	ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์	
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	 นอกจำกนี้	ยังกฎหมำยของประเทศไทยที่อยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำงส�ำหรับเป็นหลัก
หรือเป็นแนวทำง	รวมทั้งก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งหลำย	และ
ก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมด้วย	ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงในกำร
จัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในอนำคต	ได้แก่	

 (ร่าง) พระราชบญัญตัคิวามหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ... 	เพือ่ให้กำรบรหิำร
จัดกำรทรัพยำกรชีวภำพ	กำรอนุรักษ์	กำรเข้ำถึง	กำรใช้ประโยชน์และกำรแบ่งปันผล
ประโยชน์ในควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทยเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ	
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพให้เกิดสมดุลในระบบ
นิเวศ	และเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงยั่งยืนและให้เกิดควำม
ปลอดภยัทำงชวีภำพ	ซึง่สอดคล้องกับเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในมำตรำ	26	ของรฐัธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทยแล้ว	

 (ร่าง) พระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. ...	ส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกำรจดักำร
และใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรป่ำอย่ำงยัง่ยนื	โดยรบัรองประเพณแีละวธิกีำรทีช่มุชน
ใช้ในกำรอนุรกัษ์ใช้ประโยชน์และพฒันำทรพัยำกรป่ำ	ซึง่มผีลสบืเนือ่งถงึควำมร่วมมอื
ในกำรรักษำระบบนิเวศธรรมชำติและสภำพแวดล้อม	ลดกำรท�ำลำยป่ำ	ฟื้นฟูสภำพ
ป่ำ	และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น	สอดคล้องตำมพันธกรณีเกี่ยวกับกำรสงวนรักษำ	
และด�ำรงไว้ซ่ึงภูมิปัญญำท้องถ่ินหรือภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน	ในกำรอนุรักษ์ควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพและใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน	(มำตรำ	8)
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6.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 ส�ำหรับภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	
สำมำรถจ�ำแนกเป็น	5	ภำคส่วน	ได้แก่	หน่วยงำนภำครฐั	สถำบนักำรศกึษำ	องค์กรพฒันำ
เอกชน	ภำคเอกชน	และองค์กรระหว่ำงประเทศ	ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องแตกต่ำง
กันไปตำมภำรกิจ	ดังนี้

1) หน่วยงานรัฐ
	 หน่วยงำนรัฐมีบทบำทในกำรจัดท�ำนโยบำย	แผน	มำตรกำรและกฎ	
ระเบียบ	และด�ำเนินกำรให้เกิดกำรอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครอง	ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	ได้แก่	หน่วยงำนสังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 เช่น	กรมป่ำไม้	กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	กรมทรัพยำกรน�้ำ	กรมควบคุมมลพิษ	
ส�ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ	ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	องค์กำรสวนสัตว์	 ในพระบรม
รำชูปถัมภ์	และองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้	 เป็นต้น	หน่วยงำนสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เช่น	กรมพัฒนำที่ดิน	กรมวิชำกำรเกษตร	
กรมปศุสัตว์	กรมประมง	และกรมกำรข้ำว	เป็นต้น

2) สถาบันการศึกษา
	 สถำบันกำรศึกษำมีบทบำทในกำรศึกษำวิจัย	จัดกำร	ศึกษำโดย
บรูณำกำร	จดัท�ำหลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน	จัดท�ำนโยบำย	แผนพัฒนำกำร
ศกึษำของสถำบนักำรศกึษำ	ได้แก่	ศนูย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	และศูนย์ศึกษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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3) องค์กรพัฒนาเอกชน
	 องค์กรพัฒนำเอกชนมีบทบำทในกำรประสำนกับองค์กร	ทั้งภำครัฐ
และเอกชน	ร่วมมอืกับบุคคล	หน่วยงำน	หรอืกลุม่ต่ำงๆ	ในกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง
ยั่งยืน	ได้แก่	มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย	มูลนิธิรักษ์ไทย	และมูลนิธิ 
สืบนำคะเสถียร	และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	
(ประเทศไทย)	เป็นต้น

4) ภาคเอกชน
	 ภำคเอกชนมีบทบำทในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	และสร้ำงควำม
ตระหนกั	ตลอดจนกำรให้ควำมรู	้ได้แก่	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	บรษิทั	
ผลิตไฟฟ้ำ	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และ
บริษัท	เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต	จ�ำกัด

5) องค์กรระหว่างประเทศ
	 องค์กรระหว่ำงประเทศมีบทบำทในกำรส่งเสริมและสนับสนุน	กำร
เชื่อมโยงกับประเทศต่ำงๆ	ด้วยควำมรู้ประสบกำรณ์	และทรัพยำกร	เพ่ือ
กำรท�ำงำนด้ำนกำรอนรุกัษ์ให้ครอบคลมุทกุระดับภมูภิำค	และเพือ่ปกป้อง
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	ได้แก่	 โครงกำรพัฒนำแห่ง
สหประชำชำติ	(UNDP)	สหภำพนำนำชำติเพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ	(IUCN)	และกองทุนสัตว์ป่ำโลก	(WWF)	
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กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ประสำนจดั
ท�ำ	และบูรณำกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น	วำงระบบติดตำมและประเมิน	
และก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ	อปท.	ให้เป็นไปตำมอ�ำนำจหน้ำที่
ของในกำรคุ้มครองและบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ	สิ่งแวดล้อม	
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืน	

ที่ตั้ง:	 ถนนนครรำชสีมำ	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	 โทรศัพท์	0	2241	9000	โทรสำร	0	2241	9019

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) เป็นหน่วยประสำนกลำงระดับชำติภำยใต้พิธีสำรคำร์ตำเฮน่ำ
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ	และเป็นหน่วยประสำนงำนกลำง
ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ

ที่ตั้ง:		 60/1	ซอยพิบูลวัฒนำ	7	ถนนพระรำมที่	6	 เขตพญำไท	 
	 	 กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2265	6500

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	สงวน	คุ้มครองและดูแล
รกัษำพืน้ทีป่่ำอนรุกัษ์ทัว่ประเทศด้วยกำรส่งเสรมิ	สนบัสนนุกำรศกึษำ
วจิยัในพืน้ท่ีป่ำอนรุกัษ์	รวมทัง้ประสำนกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงใกล้ชิดกบั
หน่วยงำนทีไ่ด้รบัมอบอ�ำนำจทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	และหน่วยประสำนงำน
ของ	สผ.

ที่ตั้ง:		 61	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2561	0777

		www.onep.go.th

www.dnp.go.th

หน่วยงานรัฐ
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กรมป่าไม้	รักษำพื้นที่ป่ำไม้ให้คงอยู่	บริหำรจัดกำรป่ำเป็นระบบ	ฟื้นฟู
พื้นที่ป่ำไม้เชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยกำรมีส่วนร่วม	วิจัย
และพฒันำใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยนื	และมกีลุม่งำนควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพด้ำนป่ำไม้	เพือ่รองรบัภำรกจิของกรมป่ำไม้	พันธกจิของอนสัุญญำ
ว่ำด้วยควำมหลำกหลำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและควำม
มัน่คงด้ำนฐำนทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบนเิวศป่ำไม้

ที่ตั้ง:	 61	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	 โทรศัพท์	0	2561	4292	ถึง	3	

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์	ฟื้นฟู	บริหำรจัดกำร
ทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง	โดยเฉพำะพ้ืนทีดิ่นชำยทะเล	ป่ำชำยเลน 
แนวปะกำรัง	หญ้ำทะเล	และสัตว์ทะเล	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมสมดุลและ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยั่งยืน

ทีต่ัง้:	 ศนูย์รำชกำรฯ	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ
ติดต่อ:	 โทรศัพท์	0	2141	1300

กรมทรพัยากรน�า้	บรูณำกำรควำมร่วมมอืจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้แบบเป็น
ระบบ	ขบัเคลือ่นองค์กรเครอืข่ำยลุม่น�ำ้	อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูเพิม่ประสทิธภิำพ
รกัษำสมดลุระบบนเิวศแหล่งน�ำ้และพ้ืนท่ีชุม่น�ำ้	พัฒนำองค์ควำมรู้	ระบบ
ข้อมูล	มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ระบบเตือนภัย	ตลอด
จนกำรพัฒนำระบบน�้ำอุปโภคบริโภค

ที่ตั้ง:	 80/3	ถนนพระรำมที่	6	ซอย	34	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	 โทรศัพท์	0	2271	6000

www.dmcr.go.th

www.dwr.go.th
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กรมควบคุมมลพิษ	จัดท�ำนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำ
คณุภำพส่ิงแวดล้อมด้ำนกำรควบคมุมลพษิ	ก�ำหนดมำตรกำร	จดัท�ำแผน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม	ติดตำม	ตรวจสอบ	และจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์
มลพษิ	ประสำนงำน	และด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟอูนัตรำยจำกมลพษิ	
ประเมินควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ควำมช่วยเหลือและค�ำปรึกษำ	
แนะน�ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษ

ที่ตั้ง:	 92	ซอยพหลโยธิน	7	ถนนพหลโยธิน	พญำไท	กรุงเทพฯ			
ติดต่อ:	โทรศัพท์	02	298	2000

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สร้ำงกำรรับรู้	และสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้แก่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกำรพัฒนำพลเมือง	 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสงวน	บ�ำรุงรักษำ	และใช้
ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตสิิง่แวดล้อม	และควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงสมดุล	และยั่งยืน	รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันไกล่เกลี่ยกรณี
พิพำทด้ำนสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

ที่ตั้ง:	 49	พระรำม	6	ถนนพญำไท	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2278	8400	ถึง	19

กรมเจ้าท่า	สร้ำงควำมปลอดภัยทำงน�้ำ	ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมทำงน�้ำ	
ป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบทิ้งของเสียในแหล่งน�้ำสำธำรณะ 
และทะเลภำยในน่ำนน�้ำไทย

ที่ตั้ง:	 1278	ถนนโยธำ	แขวงตลำดน้อย	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2233	1311	ถึง	8

www.pcd.go.th

www.deqp.go.th

www.md.go.th
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ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	และภมูปัิญญำของ
ชมุชนท้องถ่ิน	ด้วยกำรพฒันำ	อนรุกัษ์	เผยแพร่องค์ควำมรูแ้ละให้บรกิำร
กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์เก่ียวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และ
ภูมิปัญญำของชุมชนในท้องถ่ินอย่ำงมีระบบและยั่งยืน	ตลอดจนกำรมี
ศูนย์กลำงติดตำมประสำนกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง	

ที่ตั้ง:	 ศูนย์รำชกำรฯ	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง		
	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2141	7800

กรมประมง	พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำตลอดห่วงโซ่
ให้ได้มำตรฐำนของไทยและสำกล	ก�ำกับและควบคุมทรัพยำกรสัตว์น�้ำ
ให้มีผลผลิตใช้อย่ำงยั่งยืนและคงควำมหลำกหลำย	กำรมีส่วนร่วมของ
ชำวประมง	รวมทั้งพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดงำน
นวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์และเพิ่มมูลค่ำ

ที่ตั้ง:	50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ		
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2562	0600	ถึง	15

กรมวิชาการเกษตร	ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนพืชและเคร่ืองจักรกล
กำรเกษตร	ก�ำกับดูแลมำตรฐำนระบบกำรผลิตและผลิตพันธุ์พืช	และ
ปัจจยักำรผลิต	พฒันำระบบตรวจรบัรองสนิค้ำกำรเกษตรด้ำนพืชให้เป็น
ที่ยอมรับ	อนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพด้ำนพืช	แมลง	และจุลินทรีย์	

ที่ตั้ง:	50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2579	0151

www.bedo.or.th

ww.fisheries.go.th

www.doa.go.th
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กรมส่งเสรมิการเกษตร	ส่งเสรมิและพฒันำเกษตรกร	ครอบครวัเกษตรกร	
องค์กรเกษตรกร	และวสิำหกจิชมุชนให้มคีวำมเข้มแขง็	และสำมำรถพึง่พำ
ตนเองได้และศึกษำ	วิจัยพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร	และ 
บูรณำกำรกำรท�ำงำนกับทุกภำคส่วนพัฒนำเกษตรกรให้มีขีดควำม
สำมำรถในกำรผลติ	และจดักำรสนิค้ำเกษตรตำมควำมต้องกำรของตลำด
ให้บรกิำรทำงกำรเกษตรตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกร

ที่ตั้ง:	 2143/1	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์		0	2579	0121	ถึง	27

กรมปศุสัตว์	รับรองคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์และวัตถุอันตรำยด้ำนกำร
ปศุสัตว์	ระบบกำรผลิตปศุสัตว์และสินค้ำปศุสัตว์ให้ได้มำตรฐำนและ 
มีควำมปลอดภัย	ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรปศุสัตว์	และบริหำรจัดกำร	
กำรประสำนควำมร่วมมืออนุรักษ์พันธุกรรมและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพด้ำนกำรปศุสัตว์	และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:	 69/1	ถนนพญำไท	แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทวี	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2649	4444

กรมพฒันาทีด่นิ	ศกึษำ	ส�ำรวจ	วเิครำะห์และวจิยัดนิและทีด่นิ	เพือ่ก�ำหนด
นโยบำย	และวำงแผนกำรใช้ทีดิ่น	ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัดิน	
น�้ำ	พืช	ปุ๋ย	และอื่นๆ	ถ่ำยทอดผลกำรศึกษำและให้บริกำรด้ำนกำร
พัฒนำท่ีดินแก่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรอนุรักษ์ดินและน�้ำ	
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและลดต้นทุนกำรผลิต

ที่ตั้ง:	2003/61	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2562	5100

www.doae.go.th

www.dld.go.th

www.ldd.go.th
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กรมการข้าว ให้กำรฝึกอบรมกำรอนรุกัษ์พนัธกุรรมข้ำว	เสรมิสร้ำงควำม
ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรพันธุ์ข้ำว	แหล่งพันธุกรรมข้ำวป่ำและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพิ่มมำกขึ้น

ที่ตั้ง:	 50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2561	2370
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สร้ำงมูลค่ำ
เพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์และบรกิำร	ตอบสนองกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ	ยกระดับควำมสำมำรถสู่อุตสำหกรรมและวิสำหกิจ
ชุมชน	ผลักดันให้เกิดกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:	 35	หมู่	3	เทคโนธำนี	ถนนเลียบคลองห้ำ	ต�ำบลคลองห้ำ	
	 อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำนี
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2577	9000

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	วิจัยด้ำนพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพ	สนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัย	พัฒนำและวิศวกรรม	
กำรพัฒนำบุคลำกร	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	และเสริมสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงเทคโนโลยีชีวภำพ

ที่ตั้ง:	 113	ซอยคลองหลวง	17	ต�ำบลคลองหนึ่ง	
									อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำนี
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2564	6700

www.rethailand.go.th

www.tistr.or.th

www.biotec.or.th



123

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สร้ำงองค์ควำมรู้ท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	ผ่ำนกำรสนับสนุนทุนวิจัย	และบริหำร
จัดกำรควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นส�ำหรับกำรแก้ปัญหำให้แก่สังคม
ผลักดันกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยด้ำนเกษตร	อุตสำหกรรม	บริกำร	
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:	 ชั้น	14	อำคำร	เอส	เอ็ม	ทำวเวอร์	979/17-21	ถนนพหลโยธิน			
	 แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์	02	278	8200

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนอนุรักษ์พันธุ์ไม้และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อกำรเรียนของประชำชน	ฟื้นฟูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	พัฒนำแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง:	 100	หมู่	9	ต�ำบลแม่แรม	อ�ำเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่		
ติดต่อ:	โทรศัพท์	05	384	1234

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิสถำนที่จัดแสดงนิทรรศกำร
และกจิกรรมทำงวทิยำศำสตร์	ทีเ่ป็นกำรส่ือสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจสำระ
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้โดยง่ำย	และสำมำรถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในชวีติประจ�ำวนั	อำท	ิอำคำรแสดงควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	แบ่ง
เป็นอำณำจักรของแบคทีเรีย	เห็ดรำ	พืช	วิวัฒนำกำรของชีวิต	ฯลฯ

ที่ตั้ง:	 เทคโนธำนี	ต�ำบลคลองห้ำ	อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำนี	
ติดต่อ:	โทรศัพท์	02	577	9999

www.trf.or.th

www.qsbg.org

www.nsm.or.th
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องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนกำรด�ำรงพันธุ์ 
สตัว์ป่ำและกำรน�ำคนืสูธ่รรมชำต	ิดแูลสตัว์ป่ำนอกถ่ินอำศยัด้ำนสุขภำวะ	
กำยภำพ	และกำรบริหำรจัดกำร	จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อกำรนันทนำกำร	
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมรณรงค์ฟื้นฟู	อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่ำ	

ที่ตั้ง:	 71	ถนนพระรำม	5	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ		
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2282	7111	ถึง	3

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม	้ปลูกสร้ำงสวนป่ำ	คุ้มครองรักษำป่ำไม้และ
บูรณำกำรป่ำไม้เพื่อประโยชน์แก่กำรป่ำไม้	วิจัยค้นคว้ำ	ทดลองเกี่ยวกับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมไม้	เผยแพร่ควำมรู้	ปลูกฝังทัศนคติ
และควำมส�ำนึกในกำรคุ้มครองดูแลรักษำพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้

ที่ตั้ง:	 `76	ถนนรำชด�ำเนินนอก	แขวงวัดโสมนัส	
	 	 เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2282	3243	ถึง	7

www.zoothailand.org

www.fio.co.th

สถาบันการศึกษา

www.chula.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย	เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	สร้ำงนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ	และศูนย์กลำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ที่ตั้ง:	 	 254	ถนนพญำไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2215	3555
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www.pnru.ac.th

www.cmu.ac.th

ศนูย์ความหลากหลายทางชวีภาพวถีิชีวติและภมูปัิญญาท้องถ่ิน เป็นหน่วย 
วจิยักำรอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟู	และใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
เพือ่รับงำนด้ำนบรกิำรวชิำกำรสูท้่องถิน่โดยประยกุต์ใช้เศรษฐกิจเชงิสร้ำงสรรค์ 
เพือ่กำรพฒันำในระดบัท้องถิน่ทีย่ัง่ยนืตำมแนวพระรำชปรชัญำเศรษฐกจิ 
พอเพยีง	โดยกระจำยเป็นศนูย์กำรวจิยัอยูใ่น	4	ภมูภิำค	ได้แก่	ภำคกลำง	ประกอบ
ด้วย	มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร	บ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำวไลยอลงกรณ์	ใน
พระบรมรำชปูถมัภ์	และกำญจนบรุ	ีภำคเหนอื	ได้แก่มหำวทิยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค์	เชียงรำย	ล�ำปำง	พบิลูสงครำมภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	
มหำวทิยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำน	ีอดุรธำน	ีและมหำสำรคำม	ภำคใต้	ได้แก่	
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ	นครศรีธรรมรำช	และสุรำษฎร์ธำนี	เป็นต้น

ที่ตั้ง:	 	 เลขที่	9	แจ้งวัฒนะ	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2544	8456

ศนูย์ศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและภมูปัิญญาท้องถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	มีสถำนะเป็นโครงกำรวิจัยหนึ่งในคณะสังคมศำสตร์	
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	ซึง่มุง่เน้นกำรศึกษำประเด็นปัญหำกำรพฒันำ	และ
กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำต	ิโดยเฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัภมูปัิญญำ
ท้องถิ่นและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ที่ตั้ง:	 	 239	ถนนห้วยแก้ว	ต�ำบลสุเทพ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	5394	1000	
 
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทร
ไทย เป็นหน่วยงำนที่มีกำรวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ	ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับพืช	และสัตว์	รวมทั้งห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือในกำรศึกษำวิจัย	
ข ้อมูลที่ได ้จำกกำรศึกษำจะถูกบันทึกไว ้เป ็นฐำนข้อมูลของควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศไทย	 ซ่ึงเครือข่ำยทำงด้ำนควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพสำมำรถเข้ำใช้บริกำรทำงด้ำนข้อมูลร่วมกันได้

ที่ตั้ง:	 	 15	ถนนกำญจนวณิชย์	อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	7428	2000	

www.psu.ac.th
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สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย	วจิยัเชงินโยบำย	สร้ำงเครอืข่ำย 
งำนกำรวิจัยระหว่ำงสถำบันและนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง	เผยแพร่ผลงำน
วิจัยต่อกำรก�ำหนดนโยบำยของประเทศ	สนับสนุนกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เป็นนโยบำยท่ีเอื้อ 
ต่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ที่ตั้ง:	 	 565	ซอยรำมค�ำแหง	39	เขตวังทองหลำง	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2718	5460

มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	เสนอนโยบำย	ยุทธศำสตร์	ทิศทำงของ
ประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม	พัฒนำองค์ควำมรู้	นวัตกรรม	และมำตรฐำน 
สิ่งแวดล้อม	เสริมสร้ำงศักยภำพภำคส่วนต่ำงๆ	เพื่อจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

ที่ตั้ง:	 	 16/151	เมืองทองธำนี	ถนนบอนด์สตรีท	ต�ำบลบำงพูด	
	 	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2503	3333

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อกำรปกป้องป่ำผืนใหญ่	และ
แหล่งธรรมชำติ	 	สร้ำงและท�ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์	 
เฝ้ำระวังกฎหมำย	นโยบำย	โครงกำรที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ 
ผนืป่ำ	ลดผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงภมูอิำกำศโลก	สือ่สำรข่ำวสำร	
และสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และระบบนิเวศในผืนป่ำตะวันตก

ที่ตั้ง:	 	 140	ถนนติวำนนท์	ต�ำบลบำงกระสอ	อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
										 จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ:		 โทรศัพท์		0	2580	4381

www.tdri.or.th

องค์กรพัฒนาเอกชน

www.tei.or.th

www.seub.orth
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มูลนิธิโลกสีเขียว ริเริ่มสร้ำงกระบวนกำร	“นักสืบสิ่งแวดล้อม”	อย่ำง
ง่ำยมุ่งหวังให้ประชำชนท่ัวไปสำมำรถส�ำรวจและรู้จักสภำพธรรมชำติ 
สิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในกำรดูแลและเฝ้ำระวัง 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ที่ตั้ง:	 	 2	ซอยสุขุมวิท	43	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2662	5766

มูลนิธิชีววิถี สนับสนุนบทบำทและควำมเข้มแข็งของเกษตรกร	ชุมชน
ท้องถิ่น	และเครือข่ำยภำคประชำชน	ในกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนำ	และ
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนจำกทรัพยำกรชีวภำพ

ที่ตั้ง:	 	 3/12	สวนชีววิถี	ซอยบำงอ้อ	2	ถนนไทรม้ำ	หมู่	6	ต�ำบลไทรม้ำ
										 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2985	3838

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ
นกและธรรมชำติ	มีบทบำทและด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์นก 
และธรรมชำติในประเทศไทย	ด้วยควำมร่วมมือกับองค์กรด้ำนกำร
อนุรักษ์ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	เผยแพร่แลกเปลี่ยนให ้
ควำมรู้แก่สมำชิกองค์กร	และผู้สนใจทั่วไป	

ที่ตั้ง:	 	 221	หมู่	2	ซอยงำมวงศ์วำน	27	ต�ำบลบำงเขน	
										 อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2588	2277

www.greenworld.or.th

www.biothai.net

www.bcst.or.th
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มลูนธิพิืน้ทีชุ่ม่น�า้ไทย	เสรมิสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจถงึคณุค่ำควำมส�ำคญั
ของพืน้ท่ีชุม่น�ำ้อนัเป็นแหล่งรวมควำมหลำกหลำยทำงระบบนเิวศ	ให้กำร
ศกึษำแก่	เยำวชน	นกัศกึษำ	ประชำชนท่ัวไป	และสร้ำงควำมร่วมมอืให้เกิด 
ขึ้นระหว่ำงภำครัฐ	ภำคเอกชน	องค์กรท้องถิ่น	และชุมชนท้องถิ่นในกำร
วำงแผนบรหิำรจดักำรทรพัยำกรให้เกดิกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุม้ค่ำและยัง่ยนื

ที่ตั้ง:	 15/10	หมู่	4	ต�ำบลบำงจะเกร๊ง	อ�ำเภอในเมืองสมุทรสงครำม	 
	 จังหวัดสมุทรสงครำม	7500

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรไร้สำรพิษ	ปรำศจำก
สำรเคม	ีฝึกอบรม	ศกึษำค้นคว้ำ	วจิยั	พฒันำเทคโนโลยชีวีภำพ	กำรเพำะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำ	ปศุสัตว์	พลังงำน	กำรแพทย์เภสัชกรรม	และกำรจัดกำร	ให้
ชุมชนพ่ึงตนเองพึ่งพำอำศัยกันตำมแนวพระรำชด�ำริปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่ตั้ง:	 	 114	ซอย	บี	12	หมู่บ้ำนสัมมำกร	สะพำนสูง	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2729	4456

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	สถำบันเกษตรกรรมยั่งยืน	พัฒนำควำมคิด	
ควำมรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืร่วมกบัองค์กรชำวบ้ำน	บนฐำนกำรแก้ไขปัญหำ
ของเกษตรกรและชุมชน	น�ำพำไปสู่กำรพ่ึงตนเอง	ประสำนเชื่อมโยง	
จัดกำรควำมรู้	สร้ำงพ้ืนท่ีทำงสังคมให้กับเกษตรกร	กลุ่มเกษตรกรและ
ภำคีที่ร่วมขบวนกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	โดยกำรเผยแพร่
แนวคดิ	และอดุมกำรณ์เกษตรกรรมยัง่ยนืเพือ่ให้เกดิกำรยอมรบัในสงัคมไทย	

ที่ตั้ง:	 	 912	ซอยงำมวงศ์วำน	31	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2591	1195	ถึง	6

www.thaiwetlands.org

www.agrinature.or.th

 www.sathai.org
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มูลนิธิรักษ์ไทย	ส่งเสริมกำรจัดกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ	และ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน	

ที่ตั้ง:	 	 185	ซอยประดิพัทธ์	6	ถนนประดิพัทธ์	แขวงสำมเสนใน	
							 		เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2265	6888

มูลนิธิกองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย	จัดกองทุนเพื่อกำรอนุรักษ์	พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกจิตส�ำนึก	สร้ำงหลักสูตร 
สิ่งแวดล้อมศึกษำส�ำหรับเยำวชน	เผยแพร่ข่ำวสำรสิ่งแวดล้อมแก่
สำธำรณชนและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	
และช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชำติ

ที่ตั้ง:	 	 ลำดพร้ำว	71	ซอยนำคนิวำส	48	ถนนนำคนิวำส
								 	 เขตลำดพร้ำว	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2542	4283
 

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	ก�ำกับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษำธรรมชำติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลำย 
แห่งในประเทศไทย	และด�ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมหลำยโครงกำร

ที่ตั้ง:	 	 2549/54	อำคำรพหลโยธิน	พำร์ค	เพลส	ถนนพหลโยธิน	
								 	 แขวงลำดยำว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2942	7687,	0	2942	7697

www.raksthai.org

www.envcorpthai.com

www.feedthailand.org
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บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด	นอร์ธปำร์ค	ส่งเสริมสนับสนุน	กิจกรรมเพื่อ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและสิ่งแวดล้อม	ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร
รักษ์น�้ำ	ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชนในพื้นที่ที่	 โคคำ-โคลำ 
ใช้น�้ำในกำรผลิตเครื่องดื่ม	

ที่ตั้ง:	 	 214	หมู่	5	ถนนวิภำวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	หลักสี่	กรุงเทพ	
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2794	9999

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)	ส่งเสริมควำมรู ้	สร้ำงควำมเข้ำใจ	 
องค์ควำมรูด้้ำนกำรรกัษำส่ิงแวดล้อมและอนรัุกษ์ธรรมชำติ	ผ่ำนโครงกำร	
กิจกรรมของสถำบันลูกโลกสีเขียว	และพิจำรณำผลกระทบต่อควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในกระบวนกำรตัดสินใจและกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดสำยโซ่อุปทำน	แสดงเจตจ�ำนงด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ	ของกลุ่ม	ปตท.	

ที่ตั้ง:	 555	ถนนวิภำวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2537	4000

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)	ด�ำเนินกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีดี	ตลอดจนสนับสนุน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่ำต้นน�้ำล�ำธำรที่ส�ำคัญของประเทศให้
เกิดควำมยั่งยืนผ่ำนกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ

ที่ตั้ง:	 222	อำคำรเอ็กโก	14,15	ถนนวิภำวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง		
	 เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2998	5000

ภาคเอกชน

www.thainamthip.co.th

www.pttplc.com

www.egco.com
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ด�ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ลดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม	และคุณภำพชีวิตของชุมชนโดยรอบ	มีบทบำทในชุมชนท้องถิ่น
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืน

ที่ตั้ง:	 	 8/8	หมูท่ี่	2	งำมวงศ์วำน	ต�ำบลบำงเขน	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดันนทบรุ	ี
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2794	9999

5 บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน)	มุง่มัน่สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคม	ควบคู่กับกำรดูแล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ	ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร	SCG	รักษ์น�้ำ	เพ่ือ
อนำคตตำมแนวพระรำชด�ำริด้วยกำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	ร่วมกันแก้ปัญหำ 
น�้ำขำดแคลน	น�้ำท่วม	และน�้ำเสีย

ที่ตั้ง:		 	 1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บำงซื่อ	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2586	3333,	0	2586	4444
 

บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั	สนบัสนนุและช่วยเหลอื
ชมุชนท้องถ่ิน	อำทิ	กำรเป็นผูส้นบัสนนุกจิกรรมด้ำนสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม 
กำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำของไทย	กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่
เยำวชนไทย	กำรช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย	กิจกรรมส่งเสริมและ
อนรุกัษ์วฒันธรรมไทย	และกจิกรรมกำรกศุลเพ่ือกำรพัฒนำสังคมด้ำนต่ำงๆ

ที่ตั้ง:	 	 19	อำคำร	3	ไทยพำณิชย์	ปำร์คพลำซ่ำ	ถนนรัชดำภิเษก	
										เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2545	5555

www.ratch.co.th

 www.scg.com

www.chevron
thailand.com
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย)	ส่งเสริมกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรเชื่อมโยงประเทศต่ำง	ๆ	ด้วยควำมรู้ประสบกำรณ์	
และทรัพยำกร	เพิม่ประสทิธภิำพของกำรสนบัสนนุของระบบสหประชำชำติ 
กับไทยและประเทศอ่ืนในภูมิภำค	โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วย
งำนครอบคลมุมติสิิง่แวดล้อม	สังคมและเศรษฐกจิ	อำทิ	โครงกำร	BIOFIN	
เป็นควำมร่วมมอืระดบัโลกเพือ่รับมอืกบัควำมท้ำทำยด้ำนกำรลงทุนเพ่ือ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงบูรณำกำร

ที่ตั้ง:	 	 อำคำรสหประชำชำติ	ชั้น	12	ถนนรำชด�ำเนินนอก	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2304	9100
 

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
สนับสนุนส่งเสริม	และสร้ำงแรงจูงใจให้สังคมทั่วโลกให้ร่วมกันสงวนไว้
ซึง่ควำมสมบรูณ์และควำมหลำกหลำยของธรรมชำติ	และกำรรับประกนั
กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตใิดๆ	ให้เป็นไปอย่ำงเทีย่งธรรมและรักษำสภำพ
เชิงนิเวศไว้ได้

ที่ตั้ง:	 63	สุขุมวิท	39	เขตวัฒนำ	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:	โทรศัพท์	0	2662	4029	โทรสำร	0	2662	4387

องค์กรระหว่างประเทศ

www.undp.org

www.iucn.org/
asia/thailand



133

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สร้ำงควำม
ร่วมมอืและท�ำงำนด้ำนอนรุกัษ์ครอบคลมุระดบัภมูภิำคทีม่เีขตภมูนิเิวศ
หลกั	อนรุกัษ์ชนดิพนัธุท์ีอ่ยูใ่นสถำนภำพเส่ียงต่อกำรสูญพันธุ	์อนรัุกษ์
ระบบนิเวศที่ส�ำคัญและมีควำมเปรำะบำง	ลดผลกระทบจำกกิจกรรม
ของมนษุย์ท่ีส่งผลต่อธรรมชำติและสิง่แวดล้อม	และให้ควำมส�ำคญักับ
กระบวนกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ	

ที่ตั้ง:	 	 92/2	ซอยพหลโยธิน	5	(รำชครู)	ถนนพหลโยธิน	
		 	 แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2619	8534	ถึง	37

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�านักงานประเทศไทย) องค์กร
นำนำชำติท่ีควำมส�ำคัญในกำรรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม	ปกป้องควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ	ป้องกันมลภำวะ	และกำรไม่ใช้ควำมรุนแรง	

ที่ตั้ง:	 	 1371	ตึกแคปปิตอล	ชั้น	G	ถนนพหลโยธิน	
	 	 แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ
ติดต่อ:		 โทรศัพท์	0	2357	1921

www.wwf.or.th

www.greenpeace.org
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กระทรวงมหำดไทย,	2559.	กรอบการประสานโครงการพฒันาขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิน่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันาของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559).  
 เอกสำรประกอบกำรซกัซ้อมแนวทำงกำรจดัท�ำและประสำนแผนพฒันำท้องถิน่ 
	 สี่ปี	(พ.ศ.	2561-256).	2560

สถำบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ	และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น,	มปป.	คู่มือ 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน 
 ความต้องการของชุมชนส�าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
 แกนน�าต�าบล.	เอกสำรประกอบกำรอบรมฯ,	มปท.

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม.	2552.	ความหมาย 
 ของความหลากหลายทางชวีภาพ. Clearing House Mechanism.ออนไลน์	 
	 http://chm-thai.onep.go.th/chm/cbd_definition.html.	22	เมษำยน	 
	 2561.

ส�ำนกังำนพัฒนำเศรษฐกจิจำกฐำนชวีภำพ	(องค์กรมหำชน),	2560.	ความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพประเทศไทย โครงการศึกษาเชิงลึกโอกาสทางเศรษฐกิจของ 
 ทรัพยากรชีวภาพ  กรณีศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ. 

ส�ำนกังำนเลขำธกำรวฒุสิภำ,	2560. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  
 2560.	เอกสำรเผยแพร่ส�ำนักงำนเลขำธกำรวุฒิสภำ	ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำน 
	 เลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ,	มปท.

องค์ระหว่ำงประเทศเพือ่กำรอนรุกัษ์ธรรมชำต,ิ	ม.ป.ป.	นยิามความหลากหลายทาง 
 ชวีภาพ (Biodiversity).	ออนไลน์	www.iucn.org/sites/dev/files/content/	 
	 19	ตุลำคม	2561
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ข้อมูลและเรียบเรียง

นำงสำววิลำวรรณ		น้อยภำ	 	 	 	 นำยธนพล		เพชรมะลิ
นำงสำวกมลรัตน์		โพธิ	 	 	 	 นำงสำวธนิรัตน์		ธนวัฒน์
นำงสำวพวงผกำ	ขำวกระโทก		 	 	 นำงสำววำสิฐิ		แก้วจุลลำ
นำงสำวนำตยำ	พงษ์ตำนี	 	 	 	 นำยชัชสกล	ธนำดิลก	
นำยกัมพล		ทิพย์รักษำ	

ที่ปรึกษา
  
รศ. ดร. สมโภชน์		ศรีโกสำมำตร	
ให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรและร่วมพัฒนำตัวช้ีวัด
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถิ่น

ดร. จุฑำมำศ		สุคนธปฏิภำค
ส�ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	และ
ร่วมพัฒนำตัวชี้วัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในท้องถิ่น

คณะผู้จัดทำ คู่มือ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

นำงสำวเบญจมำส	โชติทอง
ให้ค�ำปรกึษำกำรพฒันำตวัชีว้ดัควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในท้องถิ่น	และกำรพัฒนำคู่มือ

ดร. ไพบูลย์		โพธิ์สุวรรณ
ให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรด้ำนอ�ำนำจหน้ำที ่
ของ	อปท.	และกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
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