BIODIVERSITY PROGRESS
ความก้าวหน้า
การขับเคลือ
่ นการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

เอกสารสรุปรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

BIODIVERSITY PROGRESS
ความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

2

วยพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
ก�ำหนดให้รฐั ภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ต้องเสนอรายงานต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งมีก�ำหนดให้ส่งรายงานแห่งชาติทุก ๆ 4 ปี
เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของประเทศตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ โดยมีการจัดท�ำรายงานฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2541 และด�ำเนินต่อเนื่อง
มาจนถึงปี พ.ศ. 2561 นับเป็นรายงานฉบับที่ 6
ในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2560 มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมู ล นิ ธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ประเทศไทย และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยมีการรวบรวบข้อมูล
การแต่ ง ตั้ ง และประชุ ม คณะกรรมการก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งาน จั ด การประชุ ม หารื อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อจากนั้น ได้เสนอรายงานแห่งชาติฯ ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และเสนอต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ ตามล�ำดับ พร้อมจัดท�ำเอกสารฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ สรุป
สาระส�ำคัญเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
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สถานภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และ
พันธุกรรม ช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศต่าง ๆ สร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ อีกทั้ง
มีแนวโน้มจะน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มากขึ้น จึงต้องเข้าใจและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างยั่งยืน
ความหลากหลายด้านระบบนิเวศในประเทศไทย จ�ำแนกได้ 7 ระบบนิเวศ โดยมีระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศป่าไม้
เป็นระบบนิเวศหลัก คิดเป็นร้อยละ 55.73 และร้อยละ 31.68 ของพืน้ ประเทศตามล�ำดับ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561) นอกจากนัน้
เป็นระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศเกาะ ระบบนิเวศแหล่งน�้ำในแผ่นดิน ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น และ
ระบบนิเวศภูเขา
ระบบนิเวศภูเขา

ระบบนิเวศแหล่งน�้ำในแผ่นดิน

ระบบนิเวศป่ าไม้

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง

ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น

ระบบนิเวศเกาะ

ระบบนิเวศเกษตร

4

พื ช

อย่างน้อย 14,000 ชนิด

สั ตว์มีกระดูกสั นหลัง
อย่างน้อย 4,700 ชนิด

สั ตว์ไม่มีกระดูกสั นหลัง
อย่างน้อย 80,000 ชนิด

จุลินทรีย์

ส่วนความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558
พบพืชที่มีท่อล�ำเลียงและพืชไม่มีท่อล�ำเลียงไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด
โดยมีชนิดพันธุ์สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่ ฟ้ามุ่ยน้อยและ
โสกระย้า มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามประมาณ 964 ชนิด และได้มี
การส�ำรวจพบชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.
2557-2561 จ�ำนวน 202 ชนิด เช่น เข็มใบม่วง พิษนาศน์ดอยหัวหมด
มะพลับเพ็งคล้าย ทองหลางหินปูน เป็นต้น ด้านชนิดพันธุ์สัตว์
มีกระดูกสันหลัง มีอย่างน้อย 4,700 ชนิด ซึ่งจากการประเมิน
สถานภาพบางส่วน พบว่า สูญพันธุ์แล้ว 8 ชนิด สูญพันธุ์ในธรรมชาติ
4 ชนิด ถูกคุกคาม 569 ชนิด และมีแนวโน้มชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ช นิ ด พั น ธุ ์ สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง
อย่างน้อย 80,000 ชนิด และมีจุลินทรีย์อย่างน้อย 200,000 ชนิด
ปัจจุบันมีภัยคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงมีการส�ำรวจ
และปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และ
ก�ำจัด 323 ชนิด พบว่า มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง
จ�ำแนกเป็นพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น 12 ชนิด และพันธุ์พืชต่างถิ่น 11 ชนิด
(ข้อมูลปี พ.ศ. 2558)

อย่างน้อย 200,000 ชนิด
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ทิศทางและนโยบายของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประเด็นทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ระบุให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ก�ำหนดให้รัฐคอยควบคุม
ดูแลกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
อีกทั้ง ยังเป็นประเด็นส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีแผนอื่น ๆ ของประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2558-2564 ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ กล่าวคือ
มุ่งลดผลกระทบและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศั ยของพืชและสั ตว์
ให้ความส� ำคัญต่อการสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ
พร้อมปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการด�ำเนินงานในระดับต่าง ๆ
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เป้ าหมายระดับชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในช่วง พ.ศ. 2560 - 2564
ประเทศไทยได้จดั ท�ำกรอบนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ พ.ศ. 2551
ส�ำหรับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ที่เป็นแผนหลักด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ
ขึ้น 2 ระยะ ส�ำหรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560-2564 ได้ก�ำหนดเป้าหมายระดับชาติไว้จ�ำนวน 25 เป้าหมาย ดังนี้
บูรณาการคุณค่า
และการจัดการ
โดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ
ยบที่เป็น
1 ความตระหนัก 5 ระเบี
อุปสรรค

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
งที่อยู่
8 แหล่
อาศัย

คุ้มครองสิ ทธิ
และแบ่งปั น
ผลประโยชน์

ม
12 ควบคุ
มลพิษ

16 จ�ชนิำแนก
ดพันธุ์

19 กลไก
การเข้าถึง
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17 จัชนิดดการพันธุ์

20 จัดการ

่
22 คือนุนรก�ักำไรสู
ษ์

ต่างถิ่น

2 หลัทุกกระดัสูตบร

6 การมีส่วนร่วม

ธุ์
9 ชนิที่ถดูกพัคุกนคาม

13 ประโยชน์
ที่ย่ง
ั ยืน

3 นโยบาย
ทุกระดับ

7 แรงจูงใจ

ที่
10 พืคุ้ม้นครอง

ย
14 จัพืด้นการ
18ความปลอดภั
ชีวภาพ
ที่ชุ่มน�้ำ

11

ญเสี ย
15 การสู
พื้นที่ชุ่มน�้ำ

4 กลไก
ทางการเงิน

คุ้มครอง
พันธุกรรม

ต่างถิ่น
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ผลประโยชน์

ชุมชน
ท้องถิ่น

พัฒนาองค์ความรู้
และระบบ
ฐานข้อมูล
อมูล
23 ความรู้ทาง 25 ระบบข้
เทศบาล
วิทยาศาสตร์

อมูล
24 ฐานข้
ส� ำคัญสู ง

ประสิ ทธิผลการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายระดับชาติ
การประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564
จ�ำนวน 11 มาตรการ แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ มีประสิทธิผล มีประสิทธิผลบางส่วน ไม่มีประสิทธิผล
โดยพบว่าส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพบางส่วน ดังนี้
มาตรการที่ 1 การเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการที่ 2 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
มาตรการที่ 4 การลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 5 การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ
มาตรการที่ 6 การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
มาตรการที่ 7 การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรการที่ 8 การปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม
มาตรการที่ 9 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
มาตรการที่ 10 การจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล
มาตรการที่ 11 การสงวนและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่ผ่านมา ยังไม่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากนัก การใช้องค์ความรูแ้ ละข้อมูลทางวิชาการยังไม่เพียงพอ มีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ขาดบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังไม่ได้ผลักดันให้กฎระเบียบที่ริเริ่มใหม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้ าหมายระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

1 ความตระหนัก

จากการส�ำรวจในกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ประชาคมวิจยั และภาครัฐส่วนใหญ่มคี วามรูแ้ ละความตระหนัก
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับดี ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และภาคการศึกษา
ส่วนน้อยที่มีความรู้ความตระหนักในระดับดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนไม่มากนัก ที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ความรู้ จัดกิจกรรม ตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากลาย

2 หลัทุกกระดัสูตบร

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ น�ำไปสู่การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยมีกรณีตัวอย่างหลายแห่งและมีการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสนับสนุนการเรียนรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

3 นโยบาย
ทุกระดับ

นโยบายและแผนของประเทศได้มกี ารผนวกประเด็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และแผนของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ พบว่ามีการน�ำไปผนวกในแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และข้อบัญญัติท้องถิ่นบางแห่ง
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4 กลไก
ทางการเงิน

มีกลไกสนับสนุนการด�ำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ ตราสารหนี้
สีเขียว (Green Bond) การน�ำร่องมาตรการตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) กองทุน
สิ่งแวดล้อม มาตรการภาษีการด�ำเนินโครงการสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน การลดหย่อนภาษี
แก่ธุรกิจที่มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ หรือการด�ำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ยบที่เป็น
5 ระเบี
อุปสรรค

แก้ไขกฎหมายและจัดท�ำกฎหมายใหม่ให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้แก่ พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
พรบ.สวนป่า (ฉ.2) พ.ศ. 2558 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉ.4) พ.ศ. 2559 พรก.การประมง (ฉ.2)
พ.ศ. 2560 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ. 2561 พรบ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
พรบ.ป่าไม้ (ฉ.8) พ.ศ. 2562 และอยู่ระหว่างการจัดท�ำ (ร่าง) พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ....

6 การมีส่วนร่วม

มีกลไกการเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ กอช. 8 คณะ คณะกรรมการกลาง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะกรรมการและคณะท�ำงานการขับเคลือ่ นโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระดับ
จังหวัดและท้องถิ่น

7 แรงจูงใจ

มีมาตรการตาม พรบ.ป่าไม้ (ฉ.8) พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม มาตรการแก้ไขปัญหา
เรื่องที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรและภาคประมงอย่างยั่งยืน การสนับสนุนทุนวิจัย และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 อนุรักษ์ และฟื้ นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ
งที่อยู่
8 แหล่
อาศัย

พื้นที่ป่าในปี พ.ศ. 2561 มี 102.49 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ) เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2560 เล็กน้อย ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2561 มี 2.86 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557
ขณะที่แหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมมีแนวโน้มคงที่และสมบูรณ์ขึ้น ส่วนแนวปะการังในภาพรวม
มีแนวโน้มคงที่

ธุ์
9 ชนิที่ถดูกพัคุกนคาม

ประชากรช้างป่ามีแนวโน้มโดยรวมค่อนข้างคงที่ ประชากรกระทิงดีขึ้นกว่าในอดีต มีการจัดท�ำ
ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองสมเสร็จและศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์เพื่อน�ำไปสู่การปล่อยคืน
สูธ่ รรมชาติ มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุไ์ ทยคืนสูพ่ นื้ ทีธ่ รรมชาติได้มากขึน้ กวางป่าได้รบั การประกาศ
เป็นสัตว์พื้นเมืองไทยประจ�ำถิ่นและพบการกระจายในพื้นที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ต่าง ๆ สัตว์น�้ำพื้นถิ่น
กลุ่มปลาโดยรวมมีแนวโน้มลดลง ส่วนพลับพลึงธารซึ่งเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นในพื้นที่ภาคใต้มี
สถานภาพดีขึ้น

ที่
10 พืคุ้ม้นครอง

มีพนื้ ทีค่ มุ้ ครองและตัวแทนทางนิเวศทีม่ กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ด้วยการจัดตัง้
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ รวม 66 แห่ง มีมาตรการจัดการในพื้นที่วิกฤติและ
พื้นที่ที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ ผืนป่าตะวันตก พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ บริเวณชายหาดในบางพืน้ ที่ แผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในระดับจังหวัดบางแห่ง
ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ พลับพลึงธาร นกชายเลน
ปากช้อน เป็นต้น
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มีการจัดตั้งสวนพันธุกรรมไม้ป่า “ศูนย์วนวัฒนวิจัย” ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีค่า
ทางเศรษฐกิจและมีลักษณะดีจากป่าธรรมชาติมาปลูก จัดท�ำแปลงตัวอย่างถาวรเพื่ออนุรักษ์และ
ศึกษาวิจัยแหล่งพันธุกรรมไม้ในระบบนิเวศป่าธรรมชาติ มีการด�ำเนินโครงการธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และอยู่ระหว่างจัดท�ำร่าง
พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

คุ้มครอง
พันธุกรรม
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ม
12 ควบคุ
มลพิษ

คุณภาพน�้ำแหล่งน�้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2561 มีคุณภาพน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 91 และ
มีคุณภาพน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 โดยไม่มีแหล่งน�้ำที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
และเสื่อมโทรมมาก ในขณะที่ คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง
โดยคุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ร้อยละ 94 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก
ร้อยละ 6

13 ประโยชน์
ที่ย่ง
ั ยืน

ภาคเกษตร: ขับเคลือ่ นระบบวนเกษตรในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เป็นการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ภาคป่าไม้: มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการฟื้นฟู
และอนุรกั ษ์ปา่ วัฒนธรรมในหลายพืน้ ที่ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์โดยชุมชน ภาคประมง:
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์วา่ ด้วยความร่วมมือในการปรับปรุงการท�ำประมง
ปลาโอด�ำ ฝั่งอ่าวไทยให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ภาคการท่องเที่ยว: มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และจัดท�ำแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ ภาคพลังงานและเหมืองแร่:
มีการส่งเสริมการบริหารจัดการแร่แบบมีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

14 จัพืด้นการ
ที่ชุ่มน�้ำ

มีกลไกการอ�ำนวยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำในระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน�้ำแม่น�้ำสงครามตอนล่าง รวมทั้งมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำแม่น�้ำ
สงครามตอนล่างแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 มีการจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในไทยและน�้ำโขง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำจังหวัดเชียงราย และคณะท�ำงาน
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ญเสี ย
15 การสู
พื้นที่ชุ่มน�้ำ

มีพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ รวม 14 แห่ง ในจ�ำนวนนี้ มี 7 แห่ง ที่มีการจัดท�ำ
มาตรการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่าง
ประเทศที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใด
กระท�ำการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
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16 จ�ชนิำแนก
ดพันธุ์

ส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ชนิ ด พั น ธุ ์ ต ่ า งถิ่ น ที่ รุ ก รานในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ อาทิ พื้ น ที่ ม รดกโลก
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ท�ำการศึกษาและจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ควรป้องกันควบคุม ก�ำจัดและ/หรือใช้ประโยชน์และก�ำหนดมาตรการ
ในการจั ด การชนิ ด พั น ธุ ์ ต ่ า งถิ่ น ที่ รุ ก ราน และมี ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ ทะเบี ย นชนิ ด พั น ธุ ์ พื ช ต่ า งถิ่ น
พร้อมเส้นทางการแพร่ระบาด

17 จัชนิดดการพันธุ์

มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศที่ส�ำคัญของประเทศ โดยมีการเฝ้าระวัง
ประเมินความชุกชุม และศึกษาข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานในระบบนิเวศ รวม 3 ชนิดพันธุ์ (ปลาหมอสีคางด�ำ ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร์)
และมีประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งน�้ำมัน น�้ำปนน�้ำมัน เคมีภัณฑ์ น�้ำเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษอันตราย
รวมถึงขยะ สิง่ ปฏิกลู หรือขยะอันตรายในแม่นำ�้ หรือทะเลในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ต่างถิ่น

ต่างถิ่น

ย
18ความปลอดภั
ชีวภาพ

ปรับ ปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพส� ำ หรั บการด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จัดท�ำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับการใช้
จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม
แนวทางปฏิบตั ใิ นการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน
และผลิตภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติการสร้างโรงเรือนทดลองส�ำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงได้น�ำ
หลักการระมัดระวังล่วงหน้าไปใช้ในด�ำเนินการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

14

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปกป้องคุม
้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพู น
และแบ่งปั นผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจสี เขียว

19 กลไก
การเข้าถึง

มีหน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ได้ด�ำเนินการจัดท�ำหรือปรับปรุงกลไกการให้อนุญาตเข้าถึงและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วกว่า
10 หน่วยงาน

20 จัดการ

มีกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม ได้แก่ พรก.การประมง (ฉ.2) พ.ศ. 2560 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และมีโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการและการพัฒนาพัฒนาเครื่องมือ
กลไก ส�ำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์

21

เตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนท้องถิน่ น�ำร่องเกีย่ วกับกลไกและระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
และการแบ่งปัน ผลประโยชน์ ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรม และจั ด ท� ำ กลไกและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมในประชาคมวิจัย

ผลประโยชน์

ชุมชน
ท้องถิน
่

่
22 คือนุนรก�ักำไรสู
ษ์

มีมาตรการและกลไกน�ำผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลับคืนสู่แหล่งก�ำเนิด
ชีวภาพเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เช่น
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การมอบ
ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพให้กับผู้ผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พั ฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เป็นมาตรฐานสากล

23 ความรู้ทาง

ริเริ่มจัดท�ำระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ (Thailand Biodiversity Information
Facility : TH-BIF) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์)
ของประเทศที่มีระบบสืบค้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ ณ จุดเดียว และเป็นเครื่องมือช่วยให้การน�ำ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้มากขึ้น มีกลไกการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ มีเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Clearing House Mechanism) และช่องทางอื่น ๆ

อมูล
24 ฐานข้
ส� ำคัญสู ง

จัดท�ำฐานข้อมูลทะเบียนแห่งชาติเรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความรูพ้ น้ื บ้าน ด้านภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเฉพาะเรือ่ งในประเด็นด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง เช่น ฐานข้อมูลพรรณไม้ ฐานข้อมูลเกาะในประเทศไทย
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

อมูล
25 ระบบข้
เทศบาล

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการ อพ.สธ.
กว่า 1,700 แห่ง เป็นเทศบาลเกือบ 500 แห่ง (เทศบาลทั้งหมด 2,444 แห่ง) ทั้งนี้ มีเป้าหมาย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมสนองพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วิทยาศาสตร์

16

17

การด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลก
ส� ำหรับการอนุรักษ์ พืช
ารจัดท�ำรายงานแห่งชาติฯ ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้มีการรายงานการด�ำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ทั่วโลกส�ำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation: GSPC)
ซึ่งประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์ 16 เป้าหมาย โดยประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย GSPC
ได้ในเวลาที่ก�ำหนด พ.ศ. 2563 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินงานครอบคลุมการจัดท�ำและ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล รายชื่ อ พรรณไม้ การประเมิ น สถานภาพการอนุ รั ก ษ์ ช นิ ด พั น ธุ ์ พื ช ที่ จ� ำ แนกระบุ แ ล้ ว
ไว้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ มีการจัดท�ำข้อมูล การพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึง
เครือข่ายต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์พันธุ์พืชส่วนใหญ่ด�ำเนินการในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งยังถูกคุกคามจาก
การท่องเที่ยว การลักลอบเก็บพืชหายากเพื่อการค้า ส่วนพื้นที่ในภาคการเกษตรยังไม่มีข้อมูลที่สามารถ
ท�ำการประเมินได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลการรักษาชนิดพืชที่ถูกคุกคามไว้ในแหล่งรวบรวม
นอกถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อการน�ำกลับไปฟื้นฟูในธรรมชาติ
ส�ำหรับเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะไม่บรรลุ ได้แก่ เป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในการผลิตได้รับการจัดการ
อย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายของพื ช การคุ ้ ม ครองชนิ ด พั น ธุ ์ ที่ ถู ก คุ ก คาม
โดยการรักษาไว้ในแหล่งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู่อาศัย และการที่ผลผลิตพืชที่เก็บเกี่ยวจากป่าทั้งหมด
มาจากแหล่งที่มีความยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน
่
ารมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นมีความโดดเด่นและกระจายในภูมินิเวศต่าง ๆ ซึ่งหลายชุมชนยังคง
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสานองค์ความรู้ใหม่ มีการดูแลรักษาป่าชุมชนกว่า 2.4 ล้านไร่
การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งป่าชายเลน พันธุ์สัตว์น�้ำ เก็บขยะชายฝั่ง การเฝ้าระวังการท�ำลาย
ถิ่นที่อยู่อาศัยจากกิจกรรมและมลพิษ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายที่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ทั่วประเทศ
ชุมชนท้องถิน่ บางแห่งมีสว่ นส�ำคัญในการด�ำรงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม สวนกระแสกับการบริโภค
และการพึง่ พิงเกษตรพาณิชย์ของสังคมภายนอก มีการอนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ วซึง่ มีคณ
ุ ค่าต่อความมัน่ คงทางอาหารและ
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร โดยรวมตัวกันรวบรวมพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง การท�ำนาแบบ
ดั้งเดิมเชื่อมโยงไปยังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ มีผู้รู้ในท้องถิ่นอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด
จากคนรุน่ ก่อน การรวบรวมและอนุรกั ษ์พนั ธุก์ ล้วยไม้ และการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครประจ�ำหมูบ่ า้ นในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ท�ำการส�ำรวจ รวบรวม และขยายพันธุ์พืช รวมทั้งเก็บรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม
ส่วนวิถชี มุ ชนเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ได้มกี ารก�ำหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้และปลูกทดแทน ก�ำหนดวิธีการตัดหน่อไม้ในป่าชุมชน ก�ำหนดฤดูการเก็บหาหน่อไม้และเห็ดเพื่อให้ป่า
ได้ฟื้นตัว ห้ามจับสัตว์น�้ำในฤดูวางไข่ ห้ามจับสัตว์น�้ำขนาดเล็ก ก�ำหนดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ มีการรวมตัวกัน
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
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บทบาทของผู้หญิง

บ

ทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ผู้หญิงไทยมักอยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ
ต่าง ๆ มีส่วนในการตัดสินใจของผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในฐานะผู้ใช้ประโยชน์และผู้ดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
มีบทบาทส�ำคัญ ดังนี้
• ผู้หญิงในสังคมไทยมักท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบุตรหลาน จึงมีความใกล้ชิดและมีโอกาสถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
• ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกพืช ท�ำการผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและถิ่นอาศัยของพืชและสัตว์
• ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญในการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
• ผู้หญิงมีทักษะในการประสานงานและสื่อสารให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนการริเริ่มกลุ่มในชุมชน ซึ่งได้ก่อให้เกิด
ศักยภาพและพลังในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ฯลฯ
อีกทั้ง มีสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น
แบบอย่ า งในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ดั ง พระราชสมั ญ ญา “พระมารดาแห่ ง
การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความสนพระทัยในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
มาโดยตลอด
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การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
ทิศทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในอนาคต ควรให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วม
การบูรณาการ การใช้องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเชื่อมโยง
กับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ดังนี้
บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับห่วงโซ่อุปทานในภาคส่ วนต่าง ๆ ได้แก่

ภาคการเกษตร ประมง พลังงาน ท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน แผนงานและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม โดยเฉพาะที่ เ พิ่ ง ประกาศใช้ อาทิ กฎหมาย

ที่เกี่ยวกับป่าไม้ การประมง การจัดการขยะมูลฝอยและน�้ำเสีย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
ดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของชนิ ด พั น ธุ์ ส� ำ คั ญ นอกเขตอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง ควรจั ด ท� ำ

ผังการใช้ทดี่ นิ เป็นการเฉพาะเพือ่ อนุรกั ษ์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของพืชเฉพาะถิน่ นกอพยพ รวมถึงพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ในระดับท้องถิ่น
ส่ งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนรุน
่ ใหม่ และภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องหุ้นส่วนความร่วมมือ
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ศึกษาวิจย
ั และพัฒนาบุคลากร ให้มศี กั ยภาพเพียงพอต่อการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามกรอบ

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและนานาชาติ
เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการและควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

การจัดการขยะในทะเลและระบบนิเวศทางทะเล ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพ การจัดการ
พื้นที่รอยต่อหรือคาบเกี่ยวระหว่างประเทศ ตลอดจนการระดมทรัพยากรและงบประมาณ
ติดตามประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ข้อมูลดิจิตอล

ของล�ำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information) พื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่มีส�ำคัญทางนิเวศ
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
(Access and Benefit Sharing) เป็นต้น
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