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คํานํา 

ตามพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity-CBD) ในการจัดทํารายงานแห�งชาติว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ในบทบัญญัติในอนุสัญญา
มาตรา 26 กําหนดให�รัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต�องเสนอรายงานต�อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตามระยะท่ีเวลาท่ี
กําหนด  ซึ่งได�มีการกําหนดให�ส�งรายงานแห�งชาติฯ ทุก 4 ปD เพ่ือสะท�อนและสื่อสารความก�าวหน�าในการ
ดําเนินงานของประเทศตามข�อตกลงด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ  ในการให�ความร�วมมือในการอนุรักษH
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช�ประโยชนHระบบนิเวศ ชนิดพันธุH และพันธุกรรมอย�างย่ังยืน ด�วยการ
หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพท่ีกําลังเกิดข้ึนอย�างต�อเน่ืองท่ัวโลก โดยให�รัฐบาลทุกประเทศ
เคร�งครัดต�อการรักษาวินัยสิ่งแวดล�อม ซึ่งจะนําไปสู�ข�อเสนอในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให�มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยรายงานฉบับท่ี 1 จัดทําข้ึนใน พ.ศ. 2541 และดําเนินต�อเน่ืองมาจนถึง พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เปPนรายงานฉบับท่ี 6 

การจัดทํารายงานแห�งชาติฯ ฉบับท่ี 6 น้ี สํานักเลขาธิการอนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กําหนดให�รัฐภาคีจัดทํารายงานแห�งชาติฯ ตามรูปแบบท่ีได�รับความเห็นชอบตามข�อมติท่ี XIII/27 ของ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 13 (COP13) เม่ือเดือนธันวาคม 2559 มีสาระสําคัญประกอบด�วย 
7 ส�วน ได�แก� 

ส�วนท่ี 1  ข�อมูลเก่ียวกับเปZาหมายระดับชาติตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ส�วนท่ี 2  มาตรการ วิธีการดําเนินการ การประเมินประสิทธิภาพ ป̂ญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวเน่ือง 
และความต�องการด�านวิชาการและวิทยาศาสตรHเพ่ือบรรลุเปZาหมายระดับชาติ 

ส�วนท่ี 3 การประเมินความก�าวหน�าแต�ละเปZาหมายระดับชาติ 
ส�วนท่ี 4   การดําเนินงานของประเทศเพ่ือบรรลุเปZาหมายไอจิ (Aichi Biodiversity Target) 
ส�วนท่ี 5  การดําเนินงานของประเทศเพ่ือบรรลุเปZาหมายกลยุทธHทั่วโลกสําหรับการอนุรักษHพืช 

(Global Strategy for Plant Conservation)   
ส�วนท่ี 6  ข�อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของชนเผ�าพ้ืนเมืองและชุมชนท�องถ่ิน  
ส�วนท่ี 7  ข�อมูลสถานภาพป̂จจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

สําหรับการจัดทํารายงานแห�งชาติฯ ฉบับท่ี 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 28 
มีนาคม 2560 รับทราบผลการประชุม COP13 และมอบหมายให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ร�วมกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเทศ ให�เปPนไป
ตามมติของการประชุม COP13    
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ส่วนที� 1 

ข้อมูลเกี
ยวกับเป�าหมายระดับชาต ิ

ตามแผนปฏิบัตกิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2560-2564 

 

�  ประเทศได�มีการกําหนดเป�าหมายระดับชาติว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือตอบสนองต�อแผน 
กลยุทธ)ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป�าหมายไอจิ 

�   ประเทศไม�ได�มีการกําหนดเป�าหมายระดับชาติว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ แต�ได�มีการรายงาน
ความก�าวหน�าโดยอ�างอิงกับเป�าหมายไอจิ   

  

ประเทศไทย ได�จัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศมาอย�างต�อเน่ือง ต้ังแต�ป3 พ.ศ. 2541 เพ่ือตอบสนองต�อพันธกรณีของอนุสัญญาว�าด�วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรา 6 กําหนดให�ภาคีดําเนินการจัดทํากลยุทธ)หรือแผนระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ) 
และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน โดยได�นําแผนกลยุทธ)ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) และเป�าหมายไอจิ  มากําหนดเป>นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน  
และเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาต�าง ๆ ของประเทศ 

แผนแม�บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 เป>นแผนแม�บทฯ  
ฉบับท่ี 4 ของประเทศท่ีใช�อยู�ในปEจจุบัน  ซึ่งได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558  
ให�เป>นแผนหลักด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ประกอบด�วยยุทธศาสตร)หลัก มาตรการ
ดําเนินงาน และเป�าหมายระดับชาติระยะต�าง ๆ  มีภาคีท่ีเก่ียวข�อง 5 ภาคส�วน ร�วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให�บรรลุเป�าหมายระดับชาติ  ได�แก� 1) ภาครัฐ 2) ภาคธุรกิจเอกชน 3) ภาคประชาสังคมและองค)กรพัฒนา
เอกชน 4) ภาคการศึกษาการวิจัย และ 5) ชุมชนท�องถ่ิน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เป>นหน�วยประสานงาน ในส�วนของภาครัฐมีหน�วยงานหลักภายใต� 4 กระทรวง รับผิดชอบ
ดําเนินการ ได�แก�  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยังมีหน�วยงานสนับสนุน ได�แก� 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต�างประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี เป>นต�น 

สามารถเข�าถึงเอกสารได�จาก https://www.cbd.int/doc/world/th/th-nbsap-v4-en.pdf 

การจัดทํารายงานแห�งชาติ ฉบับท่ี 6 มุ�งเน�นการอธิบายและประเมินการดําเนินงานของประเทศ  
ตามเป�าหมายระดับชาติ ภายใต�แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2561 - 2564  
จํานวน 25 เป�าหมาย โดยมีภาคีต�าง ๆ ได�เข�ามีส�วนร�วมในการจัดเตรียมรายงานน้ี ท้ังในฐานะคณะกรรมการ
กํากับโครงการจัดทํารายงานแห�งชาติและการมีส�วนร�วมในกระบวนการรับฟEงความคิดเห็น นอกจากน้ี ยังได� 
เสนอรายงานฉบับน้ีต�อคณะกรรมการอนุรักษ)และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติ (กอช.) ซึ่ง
ประกอบไปด�วยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนจากหน�วยงานต�าง ๆ  
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ตารางที่ 1 เป�าหมายระดับชาติด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
ยุทธศาสตร)ที ่1 บูรณาการคุณค,าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส,วนร,วมในทุกระดับ 
มาตรการที ่1 การเสริมสร�างความตระหนักและให�การศึกษาด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1. ภายในป3 พ.ศ. 2563 ทุกภาคส�วน โดยเฉพาะประชาชน

และชุมชนท�องถิ่น มีความรู�พื้นฐานเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพและมีความเข�าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรกัษ)และใช�ประโยชน)ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 หน�วยงานของรัฐ ทั้งส�วนกลาง 
ภูมิภาค ท�องถิ่น มีความรู�ความเข�าใจ และตระหนักถงึ
คุณค�าและความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ) 

ประเทศไทยให�ความสําคัญในการเสริมสร�างความรู�และการมีส�วนร�วมของ
ภาคส�วนต�าง ๆ ในการอนุรกัษ)ทรัพยากรธรรมชาติมาอย�างต�อเนื่อง โดยเน�น
ให�เห็นถึงประโยชน)และความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําให�สังคมค�อยๆ เกดิความรู�ความ
เข�าใจมากขึ้น  แต�สําหรับคําว�าความหลากหลายทางชีวภาพทีบ่ัญญัติขึ้น 
คนส�วนใหญ�จึงยังไม�มีความเข�าใจและไม�สามารถเชื่อมโยงกับ 
การอนุรักษ)ทรพัยากรธรรมชาติได�  จึงจําเป>นต�องให�ทกุภาคส�วน โดยเฉพาะ
ชุมชนท�องถิ่นทีอ่ยู�ใกล�ชิดกับฐานทรัพยากรชีวภาพได�มีความรู�ความเข�าใจ 
ได�รับประโยชน)ทั้งทางตรงและทางอ�อม เพื่อสร�างความตระหนักและหวง
แหนในการอนุรกัษ)และใช�ประโยชน)อย�างยั่งยืนมากขึ้น 

ระดับชาติ A1 ความตระหนักของผู�คน 
A2 การบูรณาการคุณค�า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 

2. ภายในป3 พ.ศ. 2564 เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพได�รับการผนวกไว�ในหลักสูตรของสถานศึกษา 
และสถาบันการศึกษาทกุระดับ 

การจัดการศึกษาจําเป>นต�องให�เกิดการเรียนรู�ทีส่อดคล�องกับสภาพแวดล�อม  
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�เรียนไปในทิศทางที่เหมาะสมกับยุคสมัย  
โดยเฉพาะในยุคที่มีปEญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมซึ่งส�งผลกระทบต�อความเป>นอยู�ของมนุษย)และสิ่งมีชีวิต  
ประเทศไทยจึงให�ความสําคัญต�อการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร�างวิถีชีวิตที่
เป>นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพื่อเป>นหนทางหนึ่งทีจ่ะช�วยแก�ปEญหาที่เกดิขึ้นได�
ในระยะยาว โดยเน�นให�ผู�เรียนทุกระดับได�มีความรู�ความเข�าใจและตระหนัก
ถึงคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ ที่นําไปสู�เจตคติในการระวังรกัษา ป�องกัน
และห�วงใยต�อผลกระทบที่จะเกดิขึ้น 

ระดับชาติ A1 ความตระหนักของผู�คน 
A2 การบูรณาการคุณค�า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
มาตรการที ่2 การบูรณาการและส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. ภายในป3 พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพได�รับการผนวกไว�ในนโยบายหรอืแผนที่
เกี่ยวข�องทกุระดับ 
 
 

จากการประเมินนโยบายและแผนด�านความหลากหลายทางชีวภาพที่ผ�าน
มา พบว�า หลายหน�วยงานไม�ทราบข�อมูลเกี่ยวกับการจัดทํานโยบาย 
และแผนด�านความหลากหลายทางชีวภาพ  ไม�ทราบชัดเจนว�าหน�วยงาน
ตนเองมีภารกิจเกี่ยวข�อง โดยเฉพาะหน�วยงานในระดับพื้นที่ อาทิ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท�องถิ่น แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ทําให�ประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกบูรณาการไว�ในแผนเหล�านั้นน�อยมาก ดังนั้น จึงจําเป>นต�อง
ผลักดันให�เกิดปฏิบัติอย�างเป>นรปูธรรม ทั้งในด�านการบังคับใช�กฎหมาย 
ข�อบังคับ มาตรการ และกลไกที่เกีย่วข�องกับการส�งเสริมและสร�างมาตรการ
จูงใจในการอนุรกัษ) ฟdeนฟู คุ�มครอง และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย�างยั่งยืน   

ระดับชาติ A2 การบูรณาการคุณค�า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
E17 การรับรองแผน NBSAPs  

4. ภายในป3 พ.ศ. 2563 มีกลไกทางการเงินในการ
ขับเคลื่อนการปกป�องคุ�มครอง อนุรักษ) ฟdeนฟู และใช�
ประโยชน) 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน 

กลไกทางการเงนิมีความสําคัญในการช�วยขับเคลื่อนการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพให�เกิดเป>นรูปธรรม โดยการอุดหนุนและจูงใจให� 
ภาคส�วนที่เกี่ยวข�องร�วมมือในการปกป�องคุ�มครอง อนุรักษ) ฟdeนฟู และใช�
ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน  ประเทศไทยต�องการ
ผลักดันให�เกิดการพัฒนาและปรับใช�กลไกทางการเงินให�มีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร�างความร�วมมือระหว�าง
ภาคส�วนต�าง ๆ ในระยะยาว 

ระดับชาติ A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
E20 การขับเคลื่อนทรัพยากร
การเงิน 

5. ภายในป3 พ.ศ. 2563 กฎระเบียบ ข�อกฎหมาย ที่เป>น
อุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพได�รับการแก�ไข 

แม�ประเทศไทยมีนโยบายด�านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
แต�พบว�านโยบายยังไม�มีผลบังคับใช�ทางกฎหมาย หลายหน�วยงานไม�มีความ
เข�าใจว�ามีภารกจิที่ชัดเจน จึงขาดการออกกฎระเบียบ ข�อกฎหมาย  
เพื่อส�งเสริมส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบรหิารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกทั้งกฎระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข�องหลายฉบับ 

ระดับชาติ A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
B5 การสูญเสียแหล�งที่อยู� 
เสื่อมโทรม และกระจัด
กระจาย 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
ถูกประกาศใช�มานานแล�ว โดยเน�นการควบคุมและสงวนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงเป>นอุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ 
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให�มีความยั่งยืน 

6. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส�วนร�วมในทกุ
ระดับ 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 ภาคส�วนโดยเฉพาะชุมชนท�องถิ่น
และเครือข�ายทีเ่กี่ยวข�องมีส�วนร�วมในการปกป�อง
คุ�มครอง อนุรักษ) ฟdeนฟู และใช�ประโยชน)ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย�างมี
นัยสําคัญ) 

สืบเนื่องจากการที่ภาคส�วนต�าง ๆ ยังขาดความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎระเบียบ และข�อกฎหมายบางส�วนยังเป>น
อุปสรรคต�อการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  ทาํให�ประเทศไทยให�ความสําคัญต�อการขจัดอุปสรรคดังกล�าว 
เพื่อให�เกดิการขบัเคลื่อนการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีส�วนร�วม ตั้งแต�ระดับการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน  
การดําเนินงาน การเฝ�าระวัง การได�รับประโยชน) และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการมีส�วนร�วมในระดับชุมชนท�องถิ่น 

ระดับชาติ 
 

A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
D15 ความยืดหยุ�นและการ
ฟdeนฟู 

7. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการเพื่อลดและขจัด
แรงจูงใจที่มีผลร�ายต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และส�งเสริมแรงจูงใจทางบวกทีส่นับสนุนการอนุรักษ)
และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�าง
ยั่งยืนในภาคส�วนที่เกีย่วข�อง 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจที่มีผลร�ายต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และส�งเสริมแรงจูงใจทางบวกทีส่นับสนุนการอนุรักษ)
และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�าง
ยั่งยืนในภาคส�วนที่เกีย่วข�อง) 

ประเทศไทยตระหนักถงึความมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ ในการอนุรักษ)
และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน จึงจะส�งเสริมให�
เกิดกลไกต�าง ๆ เพื่อดําเนินการเพื่อลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร�ายต�อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส�งเสริมแรงจูงใจทางบวกแก�ภาคส�วนที่
เกี่ยวข�อง โดยเฉพาะชุมชนท�องถิ่น นอกจากนี้ ยังให�ความสําคัญต�อการ
ดําเนินงานของภาคเอกชนและภาคการศึกษาวิจัย ในการสนับสนุนการ
อนุรักษ)และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน 

ระดับชาติ A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
B5 การสูญเสียแหล�งที่อยู� 
เสื่อมโทรม และกระจัด 
กระจาย 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
ยุทธศาสตร)ที ่2 อนุรักษ) และฟ9:นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการที ่3 การอนุรักษ) ฟ9:นฟู และปกป�องคุ�มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
8. ภายในป3 พ.ศ. 2563 อัตราการสูญเสียแหล�งทีอ่ยู�อาศัย

ตามธรรมชาติ รวมทัง้พื้นที่ปmาไม� และระบบนิเวศ
ชายฝEnงลดลงร�อยละ 50 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล�งที่อยู�
อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ปmาไม� และระบบนิเวศ
ชายฝEnง) 

การเปลี่ยนแปลงการใช�ที่ดินอย�างต�อเนื่อง จากการขยายตัวของพื้นทีเ่กษตร
เชิงเดี่ยวและการขยายตัวของเมือง ได�ส�งผลกระทบต�อแหล�งทีอ่ยู�อาศัยตาม
ธรรมชาติ ไม�ว�าปmาไม� พื้นที่ชุ�มน้ํา และระบบนิเวศชายฝEnง อีกทั้งรูปแบบของ
การกิจกรรมต�าง ๆ เป>นกิจกรรมที่ทําลายล�างและมีผลกระทบต�อความ
หลากหลายทางชีวภาพกําลังขยายเพิ่มมากขึ้น เช�น การทําเกษตรบน 
พื้นที่ต�นน้ํา การทําประมงอย�างผิดกฎหมาย เป>นต�น ทําให�เกดิการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพลงไปเรื่อย ๆ และขาดการสํารวจข�อมูลที่
ชัดเจน จึงทําให�ยากต�อการวางแผนและแก�ไขปEญหา ประเทศไทยจึงกําหนด
เป�าหมายนี้ เพื่อให�ทุกภาคส�วนเห็นถงึความสําคัญในการขับเคลื่อนให�
ช�วยกันลดอัตราการสูญเสียแหล�งที่อยู�อาศัยตามธรรมชาติให�ได�ตาม
เป�าหมาย 

ระดับชาติ B5 การสูญเสียแหล�งที่อยู�
เสื่อมโทรมและกระจัด
กระจาย 
B6 การประมงอย�างถูก
กฎหมาย   

9. ภายในป3 พ.ศ. 2563 ชนิดพันธุ)ที่ถกูคุกคามและชนิด
พันธุ)เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรกัษ)และการจัดการที่
ดีขึ้น และมีมาตรการในการอนุรักษ)และคุ�มครองถิ่นที่อยู�
อาศัยของชนิดพันธุ)ดังกล�าว 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ)ที่ถกูคุกคามและชนิด
พันธุ)เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรกัษ)และการจัดการที่
ดีขึ้น) 

จากภัยคุกคามต�อความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบต�าง ๆ ทั้งในด�าน
การคุกคามถิ่นที่อยู�อาศัย คุณภาพสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรม การใช�ประโยชน)
ไม�เหมาะสม ส�งผลให�ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยลดลง
ต�อเนื่อง มีชนิดพันธุ)อยู�ในสถานภาพที่ถกูคุกคามทั้งพืชและสัตว) บางชนิดได�
สูญพันธุ)แล�วในสภาพธรรมชาติ  หลายชนิดกําลังถูกคุกคามและใกล�สูญพันธุ) 
นอกจากนี้ ยังส�งผลกระทบต�อพืชเฉพาะถิ่น ซึ่งมักพบขึ้นและแพร�พันธุ)ตาม
ธรรมชาติในบริเวณที่ไม�กว�างขวางนัก  จึงต�องเร�งกําหนดมาตรการในการ
อนุรักษ)และคุ�มครองถิ่นที่อยู�อาศัยของชนิดพันธุ)ดังกล�าว  

ระดับชาติ C12 ชนิดพันธุ)ที่ถกูคุกคาม 
C13 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

10. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีการเชื่อมโยงเครือข�ายพื้นที่
คุ�มครองและตัวแทนทางนิเวศ และมีมาตรการการ

ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ) เป>นแหล�งความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สําคัญ อาทิ ผืนปmาต�นน้ํา พื้นที่ชุ�มน้ํา และพื้นที่ชายฝEnงทะเล 
เป>นต�น พื้นที่บางส�วนได�รับการประกาศเป>นพื้นที่คุ�มครองสิ่งแวดล�อม

ระดับชาติ C11 พื้นที่คุ�มครอง 
D14 บริการของระบบนิเวศ 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
จัดการในพื้นที่วกิฤตและมีความสําคัญทางความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพื้นทีคุ่�มครอง
และระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว�ซึ่ง
ความสามารถในการให�บรกิารทางนิเวศ) 

ภายใต�กฎหมายต�าง ๆ ซึ่งได�ช�วยควบคุมและลดภัยคุกคามที่มีต�อพื้นที่
เหล�านั้นไปได� อย�างไรก็ตาม เพื่อให�เกิดการจัดการพื้นที่คุ�มครองและพื้นที่
ที่มีระบบนิเวศที่สําคัญอย�างเป>นระบบ จึงต�องส�งเสริมให�มีมาตรการทีด่ี  
มีการเชื่อมโยงเครือข�าย  สนับสนุนงานวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชนิดพันธุ)  ผสานการจัดการระบบนิเวศต�าง ๆ เข�าด�วยกัน ขยายภูมิทัศน)ให�
กว�างขึ้น และเพิ่มความสามารถในการให�บรกิารทางนิเวศ 

11. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีกลไกและมาตรการทางด�าน
การบริหารจัดการ นโยบาย หรอืกฎหมายในการ
อนุรักษ)และปกป�องคุ�มครองความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของประเทศ 

ประเทศไทยเป>นแหล�งพันธุกรรมที่สําคัญทัง้พืชและสัตว) เห็นได�ชัดจากสาย
พันธุ)ข�าวพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งคาดกว�ามีไม�น�อยกว�า 10,000 สายพันธุ) แต�สาย
พันธุ)ต�าง ๆ ได�สูญสลายไปอย�างรวดเร็ว เนื่องจากการเสื่อมของสายพันธุ)
และการส�งเสรมิสายพันธุ)ใหม� รวมทัง้พื้นที่เพาะปลูกและถิ่นที่อยู�ของสาย
พันธุ)ต�าง ๆ ลดลง จากภัยธรรมชาติ การบุกรกุและเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
เพื่อประโยชน)อื่น เช�นเดียวกับการปศุสัตว)ที่มีการนําเข�าสายพันธุ)ทีใ่ห�ผล
ผลิตดีเข�ามา มีการผสมข�ามสายพันธุ) ทําให�แหล�งพันธุกรรมและสายพันธุ)
พื้นทีเ่มืองที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล�อมของประเทศได�สูญพันธุ)และลดลงไป 
จึงจําเป>นต�องมีมาตรการในการบริหารจัดการ อนุรักษ) และปกป�องคุ�มครอง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ 

ระดับชาติ C13 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
C12 ชนิดพันธุ)ที่ถกูคุกคาม 

มาตรการที ่4 การลดภัยคุกคามและใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย,างยั่งยืน 
12. ภายในป3 พ.ศ. 2563 ควบคุมมลพิษให�อยู�ในระดับที่ไม�

เสียหายต�อบทบาทหน�าทีข่องระบบนิเวศและต�อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย)ในระดับครัวเรือน กจิกรรมทาง
การเกษตร การท�องเที่ยว และอุตสาหกรรมต�าง ๆ ได�ส�งผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะการปนเปdeอนของสารเคมี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยที่
ขาดการจัดการที่ดี  ทําให�เกิดการปนเปdeอนและสะสมในสิ่งแวดล�อม แหล�ง
น้ํามีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม คุณภาพอากาศอยู�ในระดับที่ส�งผลต�อมนุษย) 
และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงจําเป>นต�องควบคุมการปล�อยมลพิษ

ระดับชาติ B8 มลภาวะ 
D14 บริการของระบบนิเวศ 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
จากแหล�งกําเนิดและเฝ�าระวังการปนเปdeอนของมลพิษในสภาพแวดล�อมและ
บรรยากาศ ไม�ได�ส�งผลต�อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

13. ภายในป3 พ.ศ. 2563 มีการประยุกต)ใช�เครื่องมือ กลไก 
แนวทางในการใช�ประโยชน)ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ยัง่ยืนในทุกภาคส�วนทีเ่กี่ยวข�อง 
 

(ภายในป3 พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของ
มนุษย)ต�อชนิดพันธุ)และถิ่นที่อยู�อาศัยตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่
ได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 
 

(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรือ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพไว�ในมาตรฐานและ
หลักเกณฑ)ที่เกีย่วข�อง) 

ด�วยภาคส�วนที่เกี่ยวข�องยังขาดการบูรณาการ การนําเครื่องมือ กลไก 
แนวทางในบริหารจัดการการใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพที่
ยั่งยืน จึงจําเป>นต�องทบทวนหลักเกณฑ) กฎระเบียบ และวางกลไกควบคุม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบของมลพิษต�อระบบนิเวศ  โดยคํานึงถงึ
ศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ  การติดตามตรวจสอบและลด
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย)ต�อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศเปราะบาง อาทิ ระบบนิเวศชายฝEnง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ�มน้ํา และระบบ
นิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจได�รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะ
มลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด การท�องเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการ
รองรับ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยมีการกําหนด
มาตรการในการลดภัยคุกคามต�อระบบนิเวศจากกิจกรรมการท�องเที่ยว ต�อ
ระบบนิเวศที่ได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะผลักดันให�มีการผนวกเกณฑ)ด�านการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพเข�าไว�ในมาตรฐานและหลักเกณฑ)ต�าง ๆ  

ระดับชาติ B7 การเกษตร การเพาะเลี้ยง
สัตว)น้ํา และปmาไม�  
A4 การผลิตและบริโภค
อย�างยั่งยืน 

มาตรการที ่5 การจัดการพื้นทีชุ่,มน้ํา 
14. ภายในป3 พ.ศ. 2564 ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการพื้นที่ชุ�มน้ําเพิ่มขึ้นในทกุระดับ 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ�มน้ําเพิ่มขึ้นในทกุระดับ) 

ประเทศไทยมีพืน้ที่ชุ�มน้ําที่มีความสําคัญระหว�างประเทศหรือขึน้ทะเบียน
แรมซาร)ไซต)จํานวน 14 แห�ง พื้นที่ชุ�มน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ 
69 แห�ง  พื้นทีชุ่�มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 67 แห�ง นอกจากนั้น เป>น
พื้นที่ชุ�มน้ําที่มีความสําคัญในระดับท�องถิ่น และพื้นที่ชุ�มน้ําที่มีสมควรได�รับ
การคุ�มครองและฟdeนฟู รวมเกือบ 20,000 แห�ง  ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นทีอ่ย�างเป>นระบบในทกุระดับยังไม�มีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน  จึงมุ�งทบทวนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการ

ระดับชาติ C11 พื้นที่คุ�มครอง 
B10 ระบบนิเวศที่เปราะบาง 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
และการประมินพื้นที่ชุ�มน้ําในลักษณะต�าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ�มน้ําของประเทศ 

15. ภายในป3 พ.ศ. 2564 ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่
ชุ�มน้ําลงอย�างมีนัยสําคัญเพื่อให�มีการใช�ประโยชน)
บริการจากระบบนิเวศ และเกื้อกูลต�อการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การบริหารจัดการพื้นที่ชุ�มน้ําทีม่ีความสําคัญในระดับต�าง ๆ ประเทศไทย
ไม�ได�มีกฎหมายในการบริหารจัดการโดยตรง แต�อาศัยกฎหมายอื่น ในการ
จัดการพื้นทีเ่พื่อควบคุมกิจกรรมและป�องกันการบุกรกุพื้นที่ จากการใช�
ประโยชน)หรือการพัฒนาทีอ่าจส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศพื้นชุ�มน้ํา และ
ความสามารถในการรองรับน้ําและการให�น้ําแก�พื้นที่โดยรอบ ปEจจุบัน ได�มี
การสํารวจ จัดทําและขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ�มน้ําทีม่ีความสําคัญในระดับต�าง ๆ 
รวมทัง้เฝ�าระวังและติดตามภัยคุกคามพื้นที่ชุ�มน้ําอย�างใกล�ชิด   

ระดับชาติ C11 พื้นที่คุ�มครอง 
B10 ระบบนิเวศที่เปราะบาง 

มาตรการที ่6 การจัดการชนิดพันธุ)ต,างถิ่นที่รุกราน 
16. ภายในป3 พ.ศ. 2563 มีการจําแนกชนิดและการจัดทํา

ทะเบียนของชนิดพันธุ)ต�างถิ่นทีรุ่กรานในระบบนิเวศ
ต�าง ๆ 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีการจําแนก ระบุ และจัดทํา
ทะเบียนของชนิดพันธุ)ต�างถิ่นทีรุ่กรานในระบบนิเวศ
ต�าง ๆ และเส�นทางการแพร�ระบาดที่สําคัญ) 

ชนิดพันธุ)ต�างถิน่ที่รกุรานเป>นอีกภัยคุกคามต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งประเทศไทยมีชนิดพันธุ)ต�างถิ่นอยู�ไม�น�อยกว�า 3,500 ชนิด อีกทัง้มีการ
นําเข�าชนิดพันธุ)ใหม�อยู�ตลอดเวลา เพื่อให�ประโยชน)ทางการค�า การเกษตร 
สัตว)เลี้ยง ไม�ประดับตกแต�งสถานที่ บางชนิดพันธุ)สามารถตั้งถิน่ฐานและ
แพร�กระจายในธรรมชาติจนกลายเป>นชนิดพันธุ)ต�างถิ่นทีรุ่กราน ก�อให�เกดิ
ผลกระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพ เกดิการสูญเสียทางเศรษฐกจิ
และสังคมในเวลาต�อมา จึงจําเป>นต�องมีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ) 
ต�างถิ่นที่รกุราน  เพื่อป�องกัน ควบคุม กําจัด และใช�ประโยชน)ชนิดพันธุ) 
ต�างถิ่นและชนิดพันธุ)ต�างถิ่นทีรุ่กราน ในพื้นทีอ่นุรักษ) และในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญด�านหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต�าง ๆ  

ระดับชาติ B9 ชนิดพันธุ)ต�างถิ่นที่รกุราน 
C13 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

17. ภายในป3 พ.ศ. 2563 มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ)ต�างถิ่น
ที่รกุรานที่มีลําดับความสําคัญสูงและเส�นทางการการ
แพร�ระบาดที่สําคัญ 

ประเทศไทยมีสถานการณ)การแพร�กระจายของชนิดพันธุ)ต�างถิน่ที่รกุราน  
ก�อให�เกดิผลกระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพ  จึงจําเป>นต�องมีการ 
ศึกษาเส�นทางการแพร�ระบาดทีส่ําคัญ เพื่อการจัดการเส�นทางการแพร�
ระบาด ป�องกันการนําเข�า และการตั้งถิ่นฐานของชนิดพันธุ)ต�างถิ่นทีรุ่กราน    

ระดับชาติ B9 ชนิดพันธุ)ต�างถิ่นที่รกุราน 
C13 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
มาตรการที ่7 การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
18. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีกฎระเบียบตามหลักการ

ระมัดระวังล�วงหน�าในการกํากบัดูแลความปลอดภัย
ทางชีวภาพและหน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�นําไป
ประยุกต)ใช�ในการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ และกลไก เพื่อใช�ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย�ายข�ามพรมแดน โดยให�
สอดคล�องตามพันธกรณีของพิธีสารคาร)ตาเฮนาว�าด�วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีการบังคับใช�กฎหมายและ
ข�อบังคับต�าง ๆ ที่เกีย่วกับการควบคุม ดูแลมิให�เกิดผล
กระทบทางลบต�อความหลากหลายทางชีวภาพจาก
การใช�เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�) 

แม�การจัดการด�านความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศไทย ได�มีการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงาน 
ที่เกีย่วข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม� เพื่อให�มีเนื้อหาสอดคล�องกับ
หลักเกณฑ)ขององค)กรสากล รวมทั้งสอดคล�องกับกฎระเบียบอื่น ๆ  
ที่เกีย่วข�องของประเทศ  อย�างไรก็ตาม ยังไม�มีกฎหมายโดยตรงเกีย่วกับ 
การควบคุมดูแลมิให�เกดิผลกระทบทางลบต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 
จากการใช�เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�  และยังขาดความชัดเจนในเรือ่ง 
การรับผิดและชดใช�เมื่อเกิดความเสียหายต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งเป>นผลมาจากการขนส�ง การนําผ�าน การดูแล และการใช�สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย�ายข�ามพรมแดน นอกจากนี้ ยังต�องเพิ่ม 
การเสริมสร�างสมรรถนะด�านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการอนุวัตการ
ตามพิธีสารคาร)ตาเฮนาว�าด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพแก�หน�วยงาน 
ต�าง ๆ รวมทัง้ เอกชน และประชาชน   

ระดับชาติ C13 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
B9 ชนิดพันธุ)ต�างถิ่นที่รกุราน 

ยุทธศาสตร)ที ่3  ปกป�องคุ�มครองสิทธิประโยชน)ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ,งปAนผลประโยชน)จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล�องกับแนวทางเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

มาตรการที ่8 การปกป�องคุ�มครองทรัพยากรพันธุกรรม 
19. ภายในป3 พ.ศ. 2563 มีกลไก กฎระเบียบในการให�

อนุญาตเข�าถงึ และแบ�งปEนผลประโยชน)จากการใช�
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่นใน
หน�วยงานหลักของประเทศ 
 

(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช�กฎระเบียบ
ที่เกีย่วข�องกับการเข�าถึงและแบ�งปEน ผลประโยชน)ใน

ประเทศไทยมีหน�วยงานที่มีหน�าที่ในการกํากับดูแลการเข�าถงึและแบ�งปEน
ผลประโยชน)จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ใช�กฎหมายต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง และมีระเบียบของหน�วยงานที่ว�าด�วยการ
อนุญาต การเข�าถึง การอนุรักษ)และการใช�ประโยชน)  อย�างไรก็ตาม 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข�องส�วนใหญ�เป>นกฎหมายเดิมที่ประกาศใช�มาเป>นเวลานาน
ก�อนการรับรองพิธีสารนาโงยา ไม�ว�า พ.ร.บ.ปmาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 
พ.ร.บ.อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.พันธุ)พืช พ.ศ. 2518 เป>นต�น จึง

ระดับชาติ D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน) 
และแบ�งปEน 
E18 ความรู�ดัง้เดิม 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
หน�วยงานหลักของประเทศที่มีหน�าที่ในการกํากับดูแล
การเข�าถงึและแบ�งปEนผลประโยชน)จากทรัพยากร
พันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
 

ภายในป3 พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
เข�าถงึและแบ�งปEนผลประโยชน)ให�ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถิ่นที่เกีย่วข�อง) 

ควรจะมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให�มีบทบัญญัติด�านการเข�าถงึและ
แบ�งปEนผลประโยชน)จากทรัพยากรพันธุกรรมทีช่ัดเจนและสามารถยึดเป>น
แนวทางปฏิบัติได�อย�างเหมาะสมกับสถานการณ)  โดยให�ครอบคลุมถึงการ
ปกป�องคุ�มครองภูมิปEญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวข�องกบัทรัพยากรพันธุกรรมด�วย 

20. ภายในป3 พ.ศ. 2563 บูรณาการกลไกเพื่อบริหาร
จัดการการเข�าถงึ แบ�งปEนผลประโยชน) และติดตาม
ตรวจสอบการใช�ประโยชน)จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ประเทศไทยมีหน�วยงานที่มีหน�าที่ในการกํากับดูแลการเข�าถงึและแบ�งปEน
ผลประโยชน)จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง
หน�วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย หน�วยงานของรัฐที่ครอบครองทรพัยากร
ชีวภาพเพื่อการศึกษาวิจยั  จึงจําเป>นต�องมีการบูรณาการกลไกบริหาร
จัดการให�ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อปกป�องคุ�มครองสิทธิประโยชน)ของ
ประเทศ เพิ่มพูนและแบ�งปEนผลประโยชน)จากความหลากหลายทางชีวภาพ  

ระดับชาติ D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน) 
และแบ�งปEน 
E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยี 

21. ภายในป3 พ.ศ. 2564 ประชาคมวิจัยและชุมชนท�องถิ่น
มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบที่เกีย่วข�องกับการ
เข�าถงึและการแบ�งปEนผลประโยชน)จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

หลักการของพิธสีารนาโงยาได�คํานึงถงึความเชื่อมโยงระหว�างทรัพยากร
พันธุกรรมกับความรู�ท�องถิ่นและความเป>นอยู�อย�างยั่งยืนของชุมชน ใส�ใจต�อ
สิทธิของชุมชนท�องถิ่นเจ�าของความรู� ประเทศไทยจึงต�องการเสริมสร�าง
สมรรถนะของชุมชนท�องถิ่นโดยปEจจุบันเริ่มมีการขึ้นทะเบียนชุมชนท�องถิ่น 
และภาคส�วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ซึ่งตอบรับกับร�างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.... โดยเฉพาะประชาคมวิจัยให�สามารถเข�าถงึ
และแบ�งปEนผลประโยชน)จากทรัพยากรพันธุกรรมอย�างเหมาะสม ยุติธรรม 
และเท�าเทียม  

ระดับชาติ D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน) 
และแบ�งปEน 
E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยี 

  
 
 

   



17 

เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
มาตรการที ่9 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
22. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีมาตรการและกลไกการนํา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิที่ได�จากผลิตภัณฑ)ชีวภาพ
กลับคืนสู�แหล�งกําเนิดชีวภาพเพื่อสนับสนุนการอนุรกัษ)
และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพอย�าง
ยั่งยืน 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 เพิ่มสมรรถนะในการแข�งขันของ
ประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ) 

ประเทศไทยได�รับประโยชน)จากความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ
สินค�าเกษตรและผลิตภัณฑ)จากปmามาอย�างต�อเนื่อง อีกทัง้มีการนําคุณค�า
และความรู�ดั้งเดิมมาประยุกต)เพื่อใช�ประโยชน)จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งในด�านอาหาร เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ)ชุมชน ซึ่งมีแนวโน�มเติบโตอย�างต�อเนื่อง สร�างรายได�ให�กับ
ประเทศและกระจายรายได�สู�ชุมชน จึงควรส�งเสริมให�มีมาตรการและกลไก
การบริหารจัดการผลประโยชน)ที่ได�รับจากบริการทางนิเวศและการเข�าถงึ
ทรัพยากรชีวภาพในทิศทางที่เหมาะสม มีการนําผลประโยชน)ที่ได�รับ
กลับคืนสู�การอนุรักษ)แหล�งกําเนิดชีวภาพอย�างยั่งยืน 

ระดับชาติ D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน) 
และแบ�งปEน 
A4 การผลิตและบริโภค
อย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร)ที ่4 พฒันาองค)ความรู�และระบบฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพให�เป"นมาตรฐานสากล 
มาตรการที ่10 การจัดการองค)ความรู�และฐานข�อมูล 
23. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีกลไกในการบูรณาการและ

เชื่อมโยงฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพ
และองค)ความรู�ทางวิทยาศาสตร)มาใช�ประโยชน)ได�
อย�างมีประสิทธิภาพ  
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค)ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร) เพื่อนํามาใช�ในการกําหนดนโยบายและแผน
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
อยู�ให�สามารถนํามาใช�ประโยชน)ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

ด�วยการดําเนินงานตามแผนแม�บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย มีหลายภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง ขณะที่หน�วยงาน
ภาครัฐก็มีทัง้หน�วยงานหลักภายใต�กระทรวงต�าง ๆ ได�แก� กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยัง
มีหน�วยงานสนับสนุน ได�แก� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการต�างประเทศ สํานักนายกรัฐมนตร ีเป>นต�น โดยกําหนดให�
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป>น
หน�วยงานประสาน จึงจําเป>นต�องมีการจัดการความรู�และข�อมูล โดยการ
สํารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพการรวบรวมข�อมูลและ
ปรับปรงุระบบฐานข�อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และ
จัดทําคลังข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพ และทะเบียนรายการ

ระดับชาติ E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยี 
D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน)
และแบ�งปEน 
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เป�าหมายระดับชาติ ความเป"นมา 
ระดับ

เป�าหมาย 
ความเชื่อมโยง 

กับเป�าหมายไอจ ิ
ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีองค)กรกลางในการขับเคลื่อนและ
ใช�ประโยชน)ฐานข�อมูลที่มีอยู�ให�เกิดประโยชน)ในการ
อนุรกัษ)และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย�างยั่งยืน) 

ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปEญญาท�องถิ่นทีเ่กี่ยวข�องตามมาตรฐานสากลที่
สามารถใช�ในการอ�างอิงและแสดงถงึแหล�งที่มาได� 

24. ภายในป3 พ.ศ. 2564 เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บ
ข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับความหลากหลายทางชีวภาพใน
เมืองอย�างเป>นระบบ 

ประเทศไทยได�มีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมบางประการให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถิ่น และให�องค)กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นร�วมมือกบัหน�วยงานที่มีอํานาจหน�าที่ ดําเนินการ
บํารุงรักษาและฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขยีวในเมือง ดูแล
รักษาแหล�งน้ํา พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ ให�อยู�ใน
สภาพที่ดี เพื่อให�เมืองมีสภาพแวดล�อมที่ดเีหมาะสําหรับการอยู�อาศัย และ
ส�งเสริมให�เทศบาลต�าง ๆ มีการสํารวจและการจัดเก็บข�อมูลทีเ่กี่ยวข�องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย�างเป>นระบบ เพื่อประโยชน)ในการ
วางแผนจัดการเมืองอย�างยั่งยืน 

ระดับท�องถิ่น E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยี 
A2 การบูรณาการคุณค�าของ
ความหลากหลายฯ 

มาตรการที ่11 การสงวนและรักษาภูมิปAญญาท�องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
25. ภายในป3 พ.ศ. 2564 มีฐานข�อมูลเฉพาะเรื่องด�านความ

หลากหลายทางชีวภาพที่มีลําดับความสําคัญสูง 
 
(ภายในป3 พ.ศ. 2559 มีข�อมูลและทะเบียนแห�งชาติ
เรื่องภูมิปEญญาท�องถิ่นหรือความรู�พื้นบ�านที่สนับสนุน
การอนุรักษ)และใช�ประโยชน)ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย�างยั่งยืน) 

ประเทศไทยยังมีข�อจํากัดในด�านฐานข�อมูลด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากหน�วยงานที่เกีย่วข�องได�มีการจัดทํา
ฐานข�อมูลเพื่อใช�ประโยชน)ในการใช�งานเฉพาะของหน�วยงานนั้น ๆ ขาดการ
จัดระบบและความเชื่อมโยงกนั ข�อมูลภูมิปEญญาหรือความรู�พื้นบ�านยัง
กระจัดกระจาย และยังขาดการจัดการฐานข�อมูลเฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญ 
จึงต�องมีการพัฒนาฐานข�อมูลดังกล�าวให�ครอบคลุม เพื่อประโยชน)ในการ
การปกป�องคุ�มครองภูมิปEญญาท�องถิ่นทีเ่กี่ยวกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการคุ�มครองสิทธิประโยชน)ของประเทศและชุมชน 

ระดับชาติ E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยี 
E18 ความรู�ดัง้เดิม 

หมายเหตุ:  A-E  หมายถึง หมวดหมู�ของเป�าหมายไอจิ  ส�วน 1-20 หมายถึง หมายเลขเป�าหมายไอจิที่แสดงในแต�ละเป�าประสงค)ของแผนกลยุทธ)ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 
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รูปท่ี 1 ความเช่ือมโยงระหว,างเป�าหมายระดับชาติด�านความหลากหลายทางชีวภาพกับเป�าหมายไอจิ 

รูปท่ี 2 เป�าหมายไอจิ (Aichi Target) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 2 

มาตรการ วธิีการดาํเนินการ การประเมนิ 
ประสิทธิภาพ ป0ญหาอุปสรรคที
เกี
ยวเนื
อง และ 
ความต้องการดา้นวิชาการและวทิยาศาสตร ์

เพื
อบรรลุเป�าหมายระดับชาต ิ
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ส่วนที� 2 

มาตรการ วธิีการดาํเนินการ การประเมนิประสิทธิผล  
ป�ญหาอปุสรรคที�เกี�ยวเนื�อง และความตอ้งการดา้นวิชาการ 

และวิทยาศาสตร์ เพื�อบรรลุเป&าหมายระดับชาต ิ

ประเทศไทย กําหนดมาตรการต�าง ๆ ในไว�ในแผนแม�บทบูรณาการจัดการความความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 รวม 11 มาตรการ ดังน้ี 

มาตรการท่ี 1 การเสริมสร�างความตระหนักและให�การศึกษาด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2 การบูรณาการและส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

มาตรการท่ี 3 การอนุรักษ6 ฟ89นฟู และปกป:องคุ�มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

มาตรการท่ี 4 การลดภัยคุกคามและใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

มาตรการท่ี 5 การจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า 

มาตรการท่ี 6 การจัดการชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกราน 

มาตรการท่ี 7 การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

มาตรการท่ี 8 การปกป:องคุ�มครองทรัพยากรพันธุกรรม 

มาตรการท่ี 9 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

มาตรการท่ี 10 การจัดการองค6ความรู�และฐานข�อมูล 

มาตรการท่ี 11 การสงวนและรักษาภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
การรายงานในส�วนน้ี เปGนการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับมาตรการท่ีประเทศนํามาใช�ในการดําเนินกลยุทธ6

ความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติและแผนปฏิบัติติการเพ่ือบรรลุเป:าหมายระดับชาติ เพ่ืออธิบาย
ประสิทธิผลของมาตรการท่ีดําเนินการ ระบุอุปสรรคหรือความต�องการทางวิทยาศาสตร6หรือวิชาการท่ีต�อง
ดําเนินการ และความต�องการสําหรับการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีวิธีการรวบรวมข�อมูลตามท่ีคู�มือการ
จัดทํารายงานแห�งชาติกําหนดไว� ได�แก� การรวบรวมข�อมูลตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีกําหนด การประชุมหารือ
กับภาคีที่เก่ียวข�อง การขอความเห็นจากผู�เช่ียวชาญ และการนําเสนอกรณีตัวอย�างในกรณีที่มีข�อมูลไม�เพียงพอ
และไม�สามารถหาข�อมูลด�วยวิธีการอ่ืนได� หรือใช�หลายวิธีการร�วมกันตามความเหมาะสม สรุปได�ดังตาราง 
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ตารางที่ 2 มาตรการ วิธีการดําเนนิการ การประเมินประสิทธผิล ป�ญหาอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่อง และความต!องการด!านวิชาการและวิทยาศาสตร$เพื่อบรรลุเป'าหมายระดับชาติ 

มาตรการ 
ประสิทธิผลของมาตรการ 

ผลสําเร็จของมาตรการ 
อุปสรรคและความต!องการ 

ทางวิทยาศาสตร$/วิชาการที่เกี่ยวข!อง มี บางส-วน ไม-มี ไม-ทราบ 
1) การเสริมสร�าง 

ความตระหนักและ 
ให�การศึกษาด�าน 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

�    - ผลการสํารวจโดยแบบสอบถามและรวบรวมข�อมูล พบว�า ร�อยละ 36.90 
ของกลุ�มตัวอย�างให�ความสําคัญกับการสร�างความรู�ความเข�าใจ และ
ความตระหนัก โดยสถาบันการศึกษา มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นในการมี
ส�วนร�วมสร�างความตระหนัก ในขณะที่ ความตื่นตัวด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 
ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และยังมีความจําเปGนในการสร�าง
การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข�าสู�กระบวนการกาํหนด
นโยบายและการวางแผน 

- ความหลากหลายทางชีวภาพได�ผนวกไว�ในแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
2560-2579  
 

- การส�งเสริมและสนับสนุนให�เกดิการบูรณาการงาน
ระหว�างหน�วยงานและองค6กรทีเ่กี่ยวข�องมากขึน้ 

- การพัฒนาองค6ความรู�ให�กับบุคลากรในระดับพื้นที่
เพื่อร�วมขับเคลื่อนนการดําเนินงาน 

- ข�อมูลและองค6ความรู�ทางวิชาการยากต�อการเข�าใจ
ของบุคคลทั่วไป จึงควรมีการอธิบายให�เห็นถงึ
ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และสภาพแวดล�อม 
รวมถงึรูปแบบวิธีการสื่อสารให�เข�าถงึประชาชน
มากขึ้น  

2) การบูรณาการและ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ในการบริหารจัดการ
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

 �   - มีผนวกไว�ในนโยบายหรอืแผนอย�างน�อย 10 ฉบับ เช�น ยุทธศาสตร6ชาติ  
20 ปL แผนการปฏิรูปประเทศด�านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร6กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระยะ 20 ปL นโยบายและแผนการ
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม แผนแม�บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

- การมีส�วนร�วมในการขับเคลื่อน มีเครือข�ายความร�วมมือกับภาคชุมชน 
เครือข�ายภาครฐั ภาคศึกษาวิจยั ภาคธุรกิจ และชุมชน 

- กฎระเบียบ และข�อกฎหมายได�รับการแก�ไข 3 ฉบับ เช�น พรก.การ
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ปOาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2559 
พ.ร.บ.ปOาชุมชน พ.ศ. ... 
 

- การส�งเสริมและสนับสนุนให�เกดิการบูรณาการงาน
ระหว�างหน�วยงานและองค6กรทีเ่กี่ยวข�องมากขึน้ 
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มาตรการ 
ประสิทธิผลของมาตรการ 

ผลสําเร็จของมาตรการ 
อุปสรรคและความต!องการ 

ทางวิทยาศาสตร$/วิชาการที่เกี่ยวข!อง มี บางส-วน ไม-มี ไม-ทราบ 
3) การอนุรักษ6 ฟ89นฟู และ

ปกป:องคุ�มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 �   - พื้นที่ปOาชายเลน แนวปะการัง พื้นที่ชุ�มน้ํามีสถานการณ6ดีขึ้น การสูญเสีย
แหล�งหญ�าทะเล มีแนวโน�มลดลง ในขณะที่การกําหนดเป:าหมายพื้นที ่
ปOาไม� ร�อยละ 40 ยังไม�สามารถบรรลุเป:าหมายได� แต�มีความพยายาม
จากหลายหน�วยงานทีเ่ร�งรัดดําเนินการให�เกิดผลเปGนรูปธรรม 

- ชนิดพันธุ6ทีถู่กคุกคาม จํานวน 6 ชนิด คือช�างปOา กระทงิ สมเสร็จ  
เสือโคร�ง เสือดาวและนกกระเรียนพันธุ6ไทย มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

- การขับเคลื่อนนโยบายส�งเสริมการอนุรักษ6และใช�
ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั่งยืน 
โดยคํานึงถงึผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต�อความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบวกและทางลบ ให�
เกิดผลเปGนรูปธรรม 

- การเปPดโอกาสให�ภาคส�วนต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องมีส�วน
ร�วมในการกําหนดวิธีการ แนวทางดําเนินงาน 
มาตรการ เพื่อการอนุรกัษ6 ฟ89นฟู และปกป:อง
คุ�มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4) การลดภัยคุกคาม 
และใช�ประโยชน6 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย�าง 
ยั่งยืน 

 �   - ภาคเกษตร มีการส�งเสริมวนเกษตรและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภาค 
ปOาไม� มีการส�งเสริมการฟ89นฟูและอนุรักษ6ปOา ภาคประมง ทกุภาคส�วน
ร�วมมือในการปรับปรงุการทําประมง ภาคการท�องเที่ยว มีการจัดทํา
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงอนุรกัษ6 การท�องเที่ยว
อย�างยั่งยืน (Sustainable tourism) 

- การดําเนินงานในเรื่องการจัดหาที่ดินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อ
สร�างชุมชนเข�มแข็ง ทําให�คนและปOาอยู�ร�วมกนัลดการบุกรกุพื้นที ่

- การลดภัยคุกคามจากมลพิษผ�านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแม�น้ํา
สายหลัก 59 สาย และแหล�งน้ํานิ่ง 6 แหล�ง  
 

- การประยุกต6ใช�แบบจําลองทางคณิตศาสตร6 
เทคนิควิชาการในการวิเคราะห6เชิงพื้นที่ เช�น การ
เพิ่มพื้นที่ปOาให�เหมาะสมกับการใช�ประโยชน6พืน้ที ่

- การสนับสนุนการวิจัยด�านการเกษตรเพื่อสร�าง
มูลค�าและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด�าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) 
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มาตรการ 
ประสิทธิผลของมาตรการ 

ผลสําเร็จของมาตรการ 
อุปสรรคและความต!องการ 

ทางวิทยาศาสตร$/วิชาการที่เกี่ยวข!อง มี บางส-วน ไม-มี ไม-ทราบ 
5) การจัดการพื้นที่ชุ�มน้ํา  �   - มีกลไกการบรหิารจัดการพื้นทีชุ่�มน้ําในระดับประเทศ โดยมี

คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ�มน้ํา เปGนกลไกเชิงนโยบายและ
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ�มน้ําให�การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุ�มน้ําของประเทศไทย 

- มาตรการอนุรักษ6พื้นที่ชุ�มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และ  
12 พฤษภาคม 2558  

- การจัดทําข�อมูลสถานภาพพื้นที่ชุ�มน้ําของประเทศทัง้พื้นทีชุ่�มน้ําที่เปGน
แหล�งน้ําจืดและพื้นที่ชุ�มน้ําทะเลและชายฝEdง ตั้งแต�ปL 2550 จนถึง
ปEจจุบัน 

- การเผยแพร�ข�อมูลวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบจาก
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีม่ีต�อระบบนิเวศ
พื้นที่ชุ�มน้ํา เพื่อเปGนแนวทางปฏิบัติแก�หน�วยงาน
และผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง  

- การจัดทําขอบเขตพื้นที่ชุ�มน้ําทีส่ําคัญของประเทศ
ให�เกิดความชัดเจนเพื่อให�สามารถบริหารจัดการได�
อย�างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบกฎหมาย และ
มาตรการที่มีอยู� 

6) การจัดการชนิดพันธุ6
ต�างถิ่นที่รกุราน 

 �   - ทบทวนมาตรการป:องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ6ต�างถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ6 2561  

- การปรับปรงุทะเบียนชนิดพันธุ6ต�างถิ่นที่ควรป:องกัน ควบคุม กาํจัด ที่มี
จํานวน 273 ชนิด เปGนจํานวน 323 ชนิด  

- การจัดทํามาตรการป:องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ6ต�างถิน่ 5 
มาตรการ 

- การสํารวจ จัดทําทะเบียนและกําหนดมาตรการ
จัดการชนิดพันธุ6ต�างถิ่นทีรุ่กรานในระบบนิเวศ 
ต�าง ๆ  

- การจัดทําช�องทางและสร�างเครอืข�ายการแจ�งข�อมูล 
การจัดทําเครื่องมืออย�างง�ายในการจําแนกชนิด
พันธุ6ต�างถิ่นทีร่กุรานความหลากหลายทางชีวภาพ 
การตรวจสอบจําแนกชนิดพันธุ6 บางครั้งไม�สามารถ
ระบุได�ถงึระดับชนิด จึงทําให�ไม�ทราบว�าเปGนชนิด
พันธุ6ต�างถิ่นหรอืไม� 

7) การจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

 �   - มีการจัดทําและปรับปรงุแนวปฏิบัติในการกํากบัดูแลเรื่องความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ตามหลักการระมัดระวังล�วงหน�า รวม 7 ฉบับ เช�น แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่เกีย่วข�อง

- การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลเพื่อ
ดําเนินงานตามมาตรการขาดความต�อเนื่อง  
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มาตรการ 
ประสิทธิผลของมาตรการ 

ผลสําเร็จของมาตรการ 
อุปสรรคและความต!องการ 

ทางวิทยาศาสตร$/วิชาการที่เกี่ยวข!อง มี บางส-วน ไม-มี ไม-ทราบ 
กับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม� ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 การผลักดันให�
เกิดการบังคับใช�กฎระเบียบด�านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีสมัยใหม� ซึ่งได�ผนวกไว�ในร�าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ..… 

- ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสมัยใหม�
ในการติดตามและบังคับใช�กฎหมายให�สอดคล�อง
กับกฎระเบียบสากล 

8) การปกป:องคุ�มครอง
ทรัพยากรพันธุกรรม 

�    - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง 10 ฉบับ 
- ประเทศไทยยังไม�มีบทบังคับเรือ่งการแบ�งปEนผลประโยชน6อัน

เนื่องมาจากการเข�าถึงและการใช�ทรัพยากรชีวภาพ และไม�พบข�อมูลการ
บังคับใช�กฎหมายที่ชัดเจน ปEจจุบันอยู�ระหว�างปรับปรงุ ร�าง พ.ร.บ. 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และร�างอนุบัญญัติ และมีการ
จัดทํา (ร�าง) กฎระเบียบ/ข�อบังคับระดับท�องถิน่ เรื่องการเข�าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ�งปEนผลประโยชน6ทรัพยากรพันธุกรรม
รวมถงึการพัฒนาปรับปรงุกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อรองรับหลักการ
เปPดเผยแหล�งทีม่าของทรพัยากรพันธุกรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่น 

- ขาดการบรหิารจัดการในท�องถิน่อย�างเหมาะสม  
- ขาดการกําหนดการใช�ประโยชน6ในเขตพื้นที่

อนุรักษ6ทีเ่หมาะสม  
- มีมาตรการหรือหลักเกณฑ6ที่ชัดเจน  

9) การวิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 

�    - การดําเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ6ต�าง ๆ หลายชนิด  
- พัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินผลิตภัณฑ6จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
- ศูนย6ส�งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพและสถาบันเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
- สร�างเครอืข�ายการตอบแทนระบบนิเวศตามหลักการตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ 

- การเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ6ที่มี
ศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพควร
จะมองหากลุ�มพัฒนาผลิตภัณฑ6อื่น ๆ ที่สามารถ
เพิ่มศักยภาพและส�งเสริมสนับสนุนต�อไปด�วย 

10) การจัดการองค6ความรู�
และฐานข�อมูล 

 �   - หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง รวบรวมฐานข�อมูล พัฒนาระบบฐานข�อมูล 
สนับสนุนการกาํหนดนโยบายและแผนด�าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ขาดการบูรณาการการทํางานและข�อมูล  
- หน�วยงานมีระบบการรวบรวม และการเข�าถึง
ฐานข�อมูลและองค6ความรู�ที่แตกต�างกัน  

- ผลการศึกษาวิจยัส�วนใหญ�ยังไม�ได�รับการเผยแพร� 
- การสนับสนุนงบประมาณไม�ต�อเนื่อง 
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มาตรการ 
ประสิทธิผลของมาตรการ 

ผลสําเร็จของมาตรการ 
อุปสรรคและความต!องการ 

ทางวิทยาศาสตร$/วิชาการที่เกี่ยวข!อง มี บางส-วน ไม-มี ไม-ทราบ 
11) การสงวนและรักษา 

ภูมิปEญญาท�องถิ่น 
ที่เกีย่วกับความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

�    - หน�วยงานแต�ละภาคส�วนมีการจัดเก็บข�อมูล ฐานข�อมูลเฉพาะเรื่องด�าน
ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ีลําดับความสําคัญสูง  

- มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข�อมูลทรพัยากรชีวภาพและภูมิ
ปEญญาท�องถิ่น 

- มีหลายหน�วยงานรวบรวมข�อมูลภูมิปEญญาท�องถิ่น ความรู�พื้นบ�านในการ
อนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การรวบรวมภูมิปEญญาท�องถิ่นที่ผ�านมาเปGนการ
รวบรวมเฉพาะที่หน�วยงานภาครัฐมีเครือข�ายหรือ
เคยร�วมดําเนินการด�วยเท�านั้น ภูมิปEญญาจํานวน
มากที่ยงัต�องมีการศึกษารวบรวมเพิ่มเติม และ
พัฒนากลไกการเชื่อมโยงข�อมูลจากภาคศึกษาวิจัย
และองค6กรพัฒนาเอกชน ในขณะที่ภูมิปEญญา
หลายเรื่องทีย่ังไม�ได�รับการเผยแพร� ขาดกลไกการ
เชื่อมโยงข�อมูลจากทกุภาคส�วน 
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มาตรการท่ี 1 การเสริมสร!างความตระหนกัและให!การศกึษาด!านความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 2 มาตรการย�อย คือ (1) การสร�างความตระหนักและให�ความรู�เก่ียวกับความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การส�งเสริมและสนับสนุนให�มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรท่ีมีอยู�ให�ทันสมัยและสอดคล�องกับสถานการณ6ในปEจจุบัน โดยมีหน�วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค6กรพัฒนาเอกชนจํานวนมากท่ีร�วมดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะการสร�างความตระหนัก ส�งเสริมการศึกษาเรียนรู� และการถ�ายทอดความรู�  

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจ ิ
ภายในปL พ.ศ. 2563 ทุกภาคส�วน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชน
ท�องถ่ิน มีความรู�พ้ืนฐานเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพและมีความ
เข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

A1 ความตระหนักของผู�คน 
A2 การบูรณาการคุณค�าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปL พ.ศ. 2564 เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได�รับการ
ผนวกไว�ในหลกัสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ร�อยละ 36.90 ของหน�วยงานท่ีส�งแบบสอบถาม ให�ความสําคัญกับการสร�างความรู� ความเข�าใจ และ 
ความตระหนักถึงคุณค�าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างความตระหนัก ความรู�ความเข�าใจในเร่ืองการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย�างไรก็ตาม พบว�า สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต�าง ๆ มีบทบาทชัดเจนมากข้ึนในการมีส�วนร�วม
สร�างความตระหนักแก�สังคม อีกท้ังมีความต่ืนตัวในการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของภาคธุรกิจและ 
ประชาสังคม แต�ยังขาดการบูรณาการสาระเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเข�าสู�กระบวนการกําหนด
นโยบายและวางแผนในระดับต�าง ๆ ไม�ว�าระดับหน�วยงาน ท�องถ่ิน และชุมชน 
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อย�างไรก็ตาม หน�วยงานท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีแผนงานในการเสริมสร�างความตระหนัก 
ให�กับบุคลากร การให�ความรู� การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในวันสําคัญด�านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การสร�างความตระหนัก และการบูรณาการเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในรายวิชาต�าง ๆ การจัดต้ังศูนย6เรียนรู�ด�านความหลากหลายทางชีวภาพ ห�องเรียนธรรมชาติ  
แหล�งเรียนรู�ด�านพฤกษศาสตร6 ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได�แก� บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ6อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจี ซีเมนต6 จํากัด บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ร�วมกับหน�วยงาน
ภาครัฐ เช�น องค6การพิพิธภัณฑ6วิทยาศาสตร6แห�งชาติ เปGนต�น 

ในด�านการศึกษา ภายใต�แผนการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได�กําหนดให�มียุทธศาสตร6 
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีเปGนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และเร่ืองของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพได�ถูกผนวกไว�ในมาตรฐานการเรียนรู�และตัวช้ีวัดของกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 
และสาระภูมิศาสตร6 ในกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- จํานวนบุคลากรของหน�วยงานท่ีมีการดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพมีจํานวนน�อย 
ส�วนหน่ึงมาจากการขาดแรงจูงใจในการทํางาน จึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  

- องค6ความรู�ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในหลายพ้ืนท่ียังไม�มีการรวบรวมและ 
บูรณาการกับหน�วยงานต�าง ๆ ส�งผลให�มีการส�งเสริมเฉพาะชุมชนท่ีหน�วยงานภาครัฐมีข�อมูลเท�าน้ัน  

- องค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนขาดข�อมูลเก่ียวกับแหล�งงบประมาณในการดําเนินงาน
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี และต�องการให�มีหน�วยงานราชการส�วนภูมิภาคทําหน�าท่ี
เปGนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน  

- ต�องการให�มีการแลกเปลี่ยนองค6ความรู�ด�านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระหว�างพ้ืนท่ี 
เพ่ือพัฒนาและต�อยอดองค6ความรู�จากการปฏิบัติ  
 

มาตรการท่ี 2 การบูรณาการและส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 3 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและอนุวัติการตามพันธกรณีระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�อง (2) การบูรณาการการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข�าสู�นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส�วน องค6กร จังหวัด ท�องถ่ิน 
และชุมชน รวมถึงในระบบบัญชีประชาชาติ และ (3) การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนและภาคส�วนต�าง ๆ 
ในการอนุรักษ6 ฟ89นฟู และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน ซึ่งส�วนใหญ�เปGนการขับเคลื่อน
ของหน�วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง การสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของภาคีในระดับพ้ืนท่ี และการเตรียมความพร�อมในด�านต�าง ๆ  
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ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจ ิ
ภายในปL พ.ศ. 2563 ประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
ได�รับการผนวกไว�ในนโยบายหรือแผนท่ีเก่ียวข�องทุกระดับ 

A2 การบูรณาการคุณค�าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
E17 การรับรองแผน NBSAPs  

ภายในปL พ.ศ. 2563 มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการ
ปกป:องคุ�มครอง อนุรักษ6 ฟ89นฟู และใช�ประโยชน6ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
E20 การขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน 

ภายในปL พ.ศ. 2563 กฎระเบียบ ข�อกฎหมาย ท่ีเปGนอุปสรรคต�อ
การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ได�รับการแก�ไข 

A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
B5 การสญูเสยีแหล�งท่ีอยู� เสื่อมโทรม 
และกระจัดกระจาย 

ภายในปL พ.ศ. 2564 มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส�วนร�วมในทุกระดับ 

A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
D15 ความยืดหยุ�นและการฟ89นฟู 

ภายในปL พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการเพ่ือลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมี
ผลร�ายต�อความหลากหลายทางชีวภาพ และส�งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย�างย่ังยืนในภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

A3 การอุดหนุนและแรงจูงใจ 
B5 การสญูเสยีแหล�งท่ีอยู� เสื่อมโทรม 
และกระจัดกระจาย 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

จากการสํารวจภาคส�วนโดยเฉพาะชุมชนท�องถ่ินและเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการปกป:องคุ�มครอง 
อนุรักษ6ฟ89นฟู และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน พบว�า มีเครือข�ายความร�วมมือกับ 
ภาคชุมชน กลุ�ม และองค6กรชุมชน ในการร�วมศึกษาวิจัยภูมิปEญญาท�องถ่ิน เครือข�ายภาครัฐให�ความร�วมมือใน
ด�านคณะกรรมการ และการศึกษาวิจัย เครือข�ายภาคสถาบันการศึกษาด�านการศึกษาวิจัย เครือข�ายภาคธุรกิจ 
ร�วมสนับสนุนทางด�านงบประมาณ และชุมชนมีส�วนร�วมในการคุ�มครองใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผ�านเครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ6ปOา เครือข�ายอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝEdง หรือเครือข�าย
อาสาสมัครพิทักษ6สิ่งแวดล�อมหมู�บ�าน  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ ท่ีผนวกประเด็นการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได�แก� ยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปL (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
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ยุทธศาสตร6กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระยะ 20 ปL พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและแผนการ
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2560-
2564 แผนแม�บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และแผนความม่ันคงแห�งชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2558-2564  

ส�วนกฎระเบียบ และข�อกฎหมายท่ีผนวกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได�รับการแก�ไข
ให�มีความเหมาะสมกับสถานการณ6ปEจจุบัน ได�แก� พระราชบัญญัติปOาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 อีกท้ังมีภาคเอกชน คือ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ได�จัดทํามาตรฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ 
เพ่ือขยายความข้ันตอนการดําเนินงานจากคําแสดงเจตจํานงด�านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
กลุ�ม ปตท. ให�มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ปตท. ยังจัดทําแนวทางการดําเนินงานด�านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง การพิจารณามูลค�าความ
หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการสําหรับโครงการใหม� นอกจากน้ี ยังมีหลายบริษัทเอกชนท่ีมีส�วนร�วมใน
การอนุรักษ6และฟ89นฟูปOาและระบบนิเวศ อาทิ บริษัท บางจากปPโตรเลียม จํากัด บริษัท ผลิตไฟฟ:าราชบุรีโฮลด้ิง 
จํากัด (มหาชน) เปGนต�น รวมถึงองค6การอุตสาหกรรมปOาไม�ได�ร�วมโครงการจัดการปOาไม�อย�างย่ังยืนเพ่ือเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดให�เปGนไปตามข�อกําหนดของมาตรฐานการจัดการปOาไม�
อย�างย่ังยืน (Forest Standard Certification: FSC) และมีการสํารวจและรวบรวมข�อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พืชพรรณ และสัตว6ปOาในพ้ืนท่ีโดยการมีส�วนร�วมกับชุมชนท�องถ่ิน 

การมีส�วนร�วมในระดับประเทศ ในปL พ.ศ. 2561 คณะกรรมการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห�งชาติ (กอช.) ได�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมจํานวน 3 คณะ คือ (1) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (2) คณะอนุกรรมการข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ (3) คณะอนุกรรมการ
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด�วยตัวแทนจากภาคส�วนต�าง ๆ เพ่ือเปGนกลไกขับเคลื่อน
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการมีส�วนร�วมในทุกระดับ พบว�า มีเครือข�ายความ
ร�วมมือของภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในด�านต�าง ๆ เพ่ิมข้ึน รวมถึงชุมชนมีส�วนร�วมในการคุ�มครองใช�ประโยชน6ความ
หลากหลายทางชีวภาพผ�านเครือข�ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ6ปOาหรือเครือข�ายอาสาสมัครพิทักษ6สิ่งแวดล�อม
หมู�บ�าน แต�ไม�สามารถประเมินได�ว�าเพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสําคัญหรือไม� นอกจากน้ี ยังมีเครือข�ายอนุรักษ6ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝEdงและอาสาสมัครพิทักษ6ทะเล ซึ่งสามารถทราบจํานวนท่ีแน�นอนได� อย�างไรก็ตาม ในระยะ
ต�อไปมีแนวโน�มท่ีท�องถ่ินและเครือข�ายจะมีส�วนร�วมในการปกป:องคุ�มครองเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเครือข�ายใน
การปกป:องคุ�มครอง อนุรักษ6ฟ89นฟู และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน  

ประเทศไทยมีกลไกทางการเงินในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินการด�านความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศ ได�แก� กองทุนสิ่งแวดล�อม โครงการเพ่ิมศักยภาพการใช�มาตรการเศรษฐศาสตร6เพ่ือคงคุณค�าความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (ECO-BEST) ธนาคารต�นไม� การนําร�องมาตรการตอบแทนคุณระบบ
นิเวศ การนําร�องมาตรการจ�ายค�าตอบแทนการให�บริการของระบบนิเวศหลายกรณีตัวอย�าง การศึกษาเร่ือง
การประเมินต�นทุนทางธรรมชาติ ส�วนมาตรการจูงใจรัฐบาลได�เห็นชอบร�างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
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ประมวลรัษฎากรว�าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส�งเสริมการดําเนิน
โครงการภาคีสนับสนุนปOาชุมชนลดโลกร�อน) ซึ่งให�สิทธิประโยชน6แกบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลท่ีบริจาค
เงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปOาชุมชนลดโลกร�อน สามารถนํามาหักเปGนรายจ�ายได�ตามท่ีจ�ายจริงแต�
ไม�เกินร�อยละ 2 ของกําไรสุทธิ และการลดหย�อนภาษีให�กับภาคธุรกิจท่ีมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค6ความรู� 
หรือการดําเนินกิจกรรมด�านอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- ข�อมูลและองค6ความรู�เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ยังเปGนข�อมูลทางวิชาการท่ีเข�าใจได�ยาก 
ขาดการอธิบายให�เห็นความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล�อมและวิถีชีวิต จึงเปGนอุปสรรคต�อความเข�าใจ
และการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ รวมถึงชุมชนท�องถ่ิน ในการวางแผนและใช�ประโยชน6ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

 

มาตรการท่ี 3 การอนุรักษ$ ฟ@Aนฟู และปกป'องคุ!มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 5 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความเข�มแข็งในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีคุ�มครองและพ้ืนท่ีอนุรักษ6ตามกฎหมาย (2) การลดอัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติและ
ดําเนินการฟ89นฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให�สามารถดํารงไว� ซึ่งความสามารถในการให�บริการทางนิเวศ  
เพ่ือรองรับการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต�อต�านการแปรสภาพเปGนทะเลทราย  
(3) การจัดทํากลไกในการปกป:องคุ�มครอง และฟ89นฟูชนิดพันธุ6เฉพาะถ่ินและชนิดพันธุ6ที่ถูกคุกคามตามทะเบียน
ชนิดพันธุ6ท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย (4) การอนุรักษ6และปกป:องคุ�มครองความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของพืชเกษตร ปศุสัตว6 สัตว6นํ้า สัตว6เลี้ยง สายพันธุ6ปOาและพ้ืนเมือง จุลินทรีย6 รวมถึงชนิดพันธุ6อ่ืนท่ีมีคุณค�า 
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา และ (5) การส�งเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศต�าง ๆ 
เข�าด�วยกัน สู�ภูมิทัศน6และชลทัศน6ท่ีกว�างกว�า เพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืนและคงไว� 
ซึ่งบริการทางนิเวศ โดยหน�วยงานส�วนใหญ�มีการดําเนินงานด�านการอนุรักษ6 ฟ89นฟู ปกป:องและคุ�มครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีกิจกรรม/โครงการปกป:อง เฝ:าระวัง ดูแลรักษาแหล�งท่ีอยู�อาศัย 
ตามธรรมชาติและการฟ89นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมอย�างต�อเน่ือง โดยหน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินมาตรการ
ท่ีหลากหลายและมีบทบาทท่ีสําคัญมากกว�าภาคส�วนอ่ืน ๆ  

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2563 อัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ 
รวมท้ังพ้ืนท่ีปOาไม� และระบบนิเวศชายฝEdงลดลงร�อยละ 50 

B5 การสญูเสยีแหล�งท่ีอยู� เสื่อมโทรม 
และกระจัดกระจาย 
B6 การประมงอย�างถูกกฎหมาย 
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เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2563 ชนิดพันธุ6ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ6เฉพาะถ่ิน มี
สถานภาพการอนุรักษ6และการจัดการท่ีดีขึ้น และมีมาตรการในการ
อนุรักษ6และคุ�มครองถ่ินท่ีอยู�อาศัยของชนิดพันธุ6ดังกล�าว 

C12 ชนิดพันธุ6ที่ถูกคุกคาม 
C13 ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ภายในปL พ.ศ. 2564 มีการเช่ือมโยงเครือข�ายพ้ืนท่ีคุ�มครองและ
ตัวแทนทางนิเวศ และมีมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤตและมี
ความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ
นิเวศ 

C11 พ้ืนท่ีคุ�มครอง 
D14 บริการของระบบนิเวศ 

ภายในปL พ.ศ. 2564 มีกลไกและมาตรการทางด�านการบริหารจัดการ 
นโยบาย หรือกฎหมายในการอนุรักษ6และปกป:องคุ�มครองความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ 

C13 ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
C12 ชนิดพันธุ6ที่ถูกคุกคาม 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

อัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยมีเพียงพ้ืนท่ีปOาชายเลน แนวปะการัง พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีสถานการณ6ท่ีดีข้ึน 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปOาไม� แหล�งหญ�าทะเล ยังมีการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยหรือมีสถานภาพท่ีมีความเสื่อมโทรม 
อย�างไรก็ตาม มีการส�งเสริมความรู� การให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการฟ89นฟูเพ่ือเสริมสร�างความตระหนัก รวมท้ัง 
การสํารวจสถานภาพแหล�งหญ�าทะเลอย�างต�อเน่ืองทุกปL ซึ่งพบว�าการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยดังกล�าวมี
แนวโน�มท่ีลดลง ประกอบกับพ้ืนท่ีปOาไม�ของประเทศไทยท่ีต้ังไว�ท่ีร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศยังไม�สามารถ
ดําเนินการให�บรรลุเป:าหมายดังกล�าวได� อย�างไรก็ตาม ประเด็นด�านการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOา หน�วยงานทุกภาคส�วน 
ให�ความสําคัญอย�างต�อเน่ือง จึงมีความเปGนไปได�ที่จะมีพ้ืนท่ีปOาไม�ถึงการบรรลุตัวช้ีวัดน้ีในอนาคต 

ชนิดพันธุ6ท่ีถูกคุกคาม จํานวน 6 ชนิดพันธุ6 คือ ช!างปBา กระทิง สมเสร็จ เสือโคร-ง เสือดาว ท่ีมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนจากการดําเนินการอนุรักษ6ในพ้ืนท่ีอย�างต�อเน่ือง และนกกระเรียนพันธุ$ไทยท่ีเคยสูญพันธุ6ไปจาก
ธรรมชาติได�กลับคืนสู�ธรรมชาติด�วยวิธีการทดลองขยายพันธุ6จนประสบผลสําเร็จ  

การนําเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีคุ�มครอง (Management effective Tracking 
Tools: METT) มาใช�ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว�างประเทศ 
(Ramsar site) ท้ัง 14 แห�งของประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ี
คุ�มครองนําร�องโครงการ 13 แห�ง และ 1 กลุ�มปOา ภายใต�โครงการเร�งเสริมความย่ังยืนของระบบการจัดการ
พ้ืนท่ีคุ�มครอง (Catalyzing Sustainable Protected Areas: CATSPA) ซึ่ งนําไปสู�การจัดทําแผนแม�บท
อุทยานแห�งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 กรณีจัดการผืนปOาตะวันตกเชิงระบบนิเวศได�ขยายเครือข�าย
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การดําเนินงานสู�พ้ืนท่ีคุ�มครองท้ัง 17 แห�งในผืนปOาตะวันตก เพ่ือศึกษาศักยภาพของผืนปOาตะวันตกและกําหนด
รูปแบบการจัดการพ้ืนท่ีในระดับผืนปOา การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการใช�ประโยชน6ท่ีดินในระดับจังหวัด 4 แห�ง 
เพ่ือกําหนดมาตรการการใช�ที่ดิน ลดการบุกรุก และรักษาพ้ืนท่ีให�เอ้ือต�อการอยู�อาศัยของชนิดพันธุ6พืชและสัตว6
ท่ีมีความสําคัญ ได�แก� พลับพลึงธาร และนกชายเลนปากช�อน และการพัฒนาการบริหารจัดการอุทยาน
แห�งชาติให�เข�าสู�มาตรฐานสากล 

คณะรัฐมนตรีได�มีมติ เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติในหลักการจัดหาท่ีดินให!ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิให�กรรมสิทธ์ิ แต�อนุญาตให�เข�าทําประโยชน6ในท่ีดินของรัฐเปGนกลุ�มหรือ
ชุมชน โดยการดําเนินงานตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติกําหนดในรูปแบบสหกรณ6 หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการตามนโยบายดังกล�าว ให�หน�วยงานรัฐซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย
ท่ีดิน กําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ6 ข�อกําหนดหรือเง่ือนไขภายใต�ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห�งชาติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเสนอลักษณะท่ีดินของรัฐท่ีมีความเหมาะสม
และมีศักยภาพในการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน จําแนกเปGน 2 ลักษณะ คือ ท่ีดินของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง 
และท่ีดินของรัฐว�างเปล�าไม�มีผู�ครอบครอง และมีศักยภาพในการนํามาจัดท่ีดิน ซึ่งผลการดําเนินงานจนถึง
ปEจจุบันมีท่ีดิน 6 ประเภท ได�แก� ปOาสงวนแห�งชาติ ปOาชายเลน ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินสาธารณประโยชน6 
ท่ีราชพัสดุ ท่ีดินสงวนเพ่ือกิจการนิคมในนิคมสร�างตนเองครอบคลุมพ้ืนท่ี 70 จังหวัด คิดเปGนพ้ืนท่ีประมาณ 
1.309 ล�านไร� โดยแบ�งเปGนพ้ืนท่ีท่ีได�รับอนุญาตแล�ว 57 จังหวัด คิดเปGนพ้ืนท่ีประมาณ 4.73 แสนไร� จัดคนลง
พ้ืนท่ีและรับรองรายช่ือแล�ว 40,380 ราย 50,281 แปลง และส�งสมุดประจําตัวผู�ได�รับการคัดเลือกแล�ว 11,338 
เล�ม ใน 21 จังหวัด และมีการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพแล�ว 56 จังหวัด ภายใต�กรอบการดําเนินงาน 6 ด�าน 
ได�แก� ด�านการพัฒนาท่ีดินและการใช�ประโยชน6ท่ีดินบนพ้ืนฐานข�อมูล Zoning ด�านการพัฒนาแหล�งนํ้าและ
การพัฒนาปEจจัยพ้ืนฐาน ด�านการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- นโยบายการพัฒนาท่ีมุ�งเน�นเร่ืองเศรษฐกิจมากเกินไป เช�น การผสมพันธุ6สัตว6พ้ืนถ่ินกับสัตว6ต�างถ่ิน 
หรือการนําเข�ามาจากต�างประเทศ จนกลายเปGนชนิดพันธุ6ต�างถ่ินซึ่งรุกรานสัตว6พ้ืนถ่ิน  

- การจัดทําแผน การกําหนดวิธีการอนุรักษ6หรือออกมาตรการ ยังขาดการรับฟEงเสียงสะท�อน 
ของหน�วยงานผู�นําไปปฏิบัติ ทําให�การขับเคลื่อนและนําไปสู�การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ 

- การดําเนินงานด�านการอนุรักษ6 ฟ89นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ยังขาดการบูรณาการร�วมกัน 
ของหน�วยงานท่ีดําเนินงาน  

 

มาตรการท่ี 4 การลดภัยคุกคามและใช!ประโยชน$ความหลากหลายทางชีวภาพอย-างย่ังยืน 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 4 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว6นํ้า และการปOา
ไม�อย�างย่ังยืนและรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมเพ่ือเปGนหลักประกันในการอนุรักษ6ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ โดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว�ในมาตรฐานสิ่งแวดล�อมในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
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(2) การควบคุมและป:องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝEdง พ้ืนท่ีชุ�มนํ้า และระบบนิเวศเปราะบางอ่ืน ท่ีอาจ
ได�รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (3) การส�งเสริมการพัฒนาท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนโดยการมีส�วนร�วมของท�องถ่ิน โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการให�บริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษ6ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (4) การควบคุม
และจัดการประชากรของพืชและสัตว6ให�มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมท้ังป:องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม�
ท่ีมีผลกระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส�วนใหญ�เปGนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยหน�วยงาน
ภาครัฐท้ังระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี ร�วมด�วยการขับเคลื่อนของภาคการศึกษาในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการฟ89นฟูแหล�งธรรมชาติและการใช�ประโยชน6จากความหลากหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีในระดับพ้ืนท่ี 

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจ ิ
ภายในปL พ.ศ. 2563 ควบคุมมลพิษให�อยู�ในระดับท่ีไม�เสียหายต�อ
บทบาทหน�าท่ีของระบบนิเวศและต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 

B8 มลภาวะ 
D14 บริการของระบบนิเวศ 

ภายในปL พ.ศ. 2563 มีการประยุกต6ใช�เคร่ืองมือ กลไก แนวทางใน
การใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืนในทุกภาค
ส�วนท่ีเก่ียวข�อง 

B7 การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว6นํ้า 
และการจัดการปOาไม�อย�างย่ังยืน 
A4 การผลิตและบริโภคอย�างย่ังยืน 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ภาคเกษตร มีการส�งเสริม “วนเกษตร” และ “ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน” โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกันชนรอบ
พ้ืนท่ีคุ�มครอง รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเกษตรกรรมย่ังยืนมี 10 ประการ โดยหลักการข�อท่ี 6 
มุ�งเน�นให�มีการ “ใช�ประโยชน6จากความหลากหลายทางชีวภาพสร�างความหลากหลายของกิจกรรมการผลิต 
ทางการเกษตรในไร�นา และผสมผสานกิจกรรมการผลิตให�เก้ือกูลประโยชน6ต�อกันอย�างสูงสุดควบคุมศัตรูพืช
โดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไม�ใช�สารเคมีรูปแบบต�าง ๆ”  

ภาคปBาไม! มีการส�งเสริมการใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืนโดยการฟ89นฟูและอนุรักษ6ปOาวัฒนธรรมในระดับพ้ืนท่ี  
มีการส�งเสริมและสร�างแรงจูงใจในการอนุรักษ6และการใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืน โดยการฟ89นฟูสภาพแวดล�อม
ทางธรรมชาติในอุทยานแห�งชาติ และส�งเสริมให�เปGนแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 และได�ดําเนินการโครงการ 
ให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ6และฟ89นฟูปOาหลายพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ยังมีการปรับปรุงโปรแกรมงาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในปOาไม� ซึ่งประกอบด�วย 3 องค6ประกอบ 12 เป:าหมาย 27 วัตถุประสงค6 และ 
130 กิจกรรม โดยแนวทางท่ีส�งเสริมให�เกิดการใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืนในภาคปOาไม� 
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ระบุอยู�ในส�วนของโปรแกรมงานองค6ประกอบท่ี 1 การอนุรักษ6 การใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืน และการแบ�งปEน
ผลประโยชน6 เป:าหมายท่ี 4 ส�งเสริมการใช�ประโยชน6จากทรัพยากรปOาไม�อย�างย่ังยืน และวัตถุประสงค6ข�อท่ี 1 
ส�งเสริมการใช�ประโยชน6จากทรัพยากรปOาไม�อย�างย่ังยืนเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ6ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปOาไม� 

ภาคประมง มีร�วมกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมประกาศเจตนารมณ6ว�าด�วย  
“ความร�วมมือในการปรับปรุงการทําประมงปลาโอดํา ฝEdงอ�าวไทย ให�เกิดการใช�ประโยชน6ท่ีย่ังยืน” เพ่ือการใช�
ประโยชน6จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลท่ีย่ังยืน อีกท้ังมีการส�งเสริมและสร�างแรงจูงใจในการอนุรักษ6
และการใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืน โดยมีการปล�อยพันธุ6สัตว6นํ้าจืด 400-600 ล�านตัวต�อปL ในแหล�งนํ้าจืด 800 
แห�ง ท่ัวประเทศ ในแต�ละปL เพ่ือจูงใจให�ชุมชนช�วยอนุรักษ6พันธุ6ปลานํ้าจืด รวมถึงเปPดโอกาสให�เครือข�าย 
ภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการป:องกันผลกระทบต�อชนิดพันธุ6และถ่ินท่ีอยู�อาศัย และการทําประมง 
เกินขีดจํากัด ผ�านกลไกคณะกรรมการควบคุมและป:องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝEdงระดับจังหวัด
ครอบคลุมจังหวัดชายฝEdงทุกจังหวัด 

ภาคการท-องเท่ียว มีการส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน (Sustainable tourism) และมีการจัดทํา
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 (Ecotourism) พ.ศ. 2538-2539 และแผนปฏิบัติ
การการท�องเท่ียวเชิงนิเวศแห�งชาติ ประกอบด�วย 14 แผนงาน 37 โครงการ ให�เปGนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

ในขณะท่ี การลดภัยคุกคามจากมลพิษ ได�ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าผิวดินในแม�นํ้าสายหลัก 
59 แม�นํ้า และแหล�งนํ้าน่ิง 6 แหล�งของประเทศ โดยใช�ดัชนีคุณภาพแหล�งนํ้าผิวดิน (Water Quality Index: 
WQI) เปGนตัวช้ีวัด ใน พ.ศ. 2560 พบว�า มีคุณภาพนํ้าท่ีอยู�ในเกณฑ6เสื่อมโทรม ร�อยละ 17 ลดลงจาก พ.ศ. 
2559 โดยไม�มีแหล�งนํ้าท่ีมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก  เช�นเดียวกับคุณภาพนํ้าทะเลชายฝEdง โดยใช�ดัชนีคุณภาพนํ้า
ทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) เปGนตัวช้ีวัด ในปL พ.ศ. 2560 พบว�า มีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝEdง
ท่ีอยู�ในเกณฑ6เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร�อยละ 4 ลดลงจาก พ.ศ. 2559  

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- ควรมีการสร�างแบบจําลองการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาให�เหมาะสมกับการใช�ประโยชน6พ้ืนท่ี 

- การสนับสนุนการวิจัยด�านการเกษตรเพ่ือสร�างมูลค�า และสนับสนุนการจัดทํา Biodiversity 
innovation เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู�เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy)  

 

มาตรการท่ี 5 การจัดการพืน้ท่ีชุ-มน้ํา 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 4 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การบูรณาการเร่ืองพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าเข�าสู�นโยบาย แผน เคร่ืองมือ 
กลไก และเครือข�าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า (2) การเสริมสร�างสมรรถนะ
หน�วยงานภาครัฐ องค6กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท�องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานด�านการอนุรักษ6
และใช�ประโยชน6พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าอย�างย่ังยืน (3) การจัดทําและข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญ (4) การเฝ�า
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ระวังและติดตามภัยคุกคามพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า รวมท้ังส�งเสริมการใช�ประโยชน6อย�างย่ังยืน ซึ่งส�วนใหญ�เปGนการ
ดําเนินงานของหน�วยงานรัฐท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการบูรณาการเข�าสู�นโยบายและแผนระดับต�าง ๆ  
การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีในการปกป:องคุ�มครองพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าด�วยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ โดยมี 
ภาคการศึกษาร�วมดําเนินกิจกรรมสร�างความตระหนักให�เห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าในโอกาสต�าง ๆ  
และภาคเอกชนในการเสริมสร�างศักยภาพของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีในการร�วมอนุรักษ6และจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า 

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2564 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า
เพ่ิมข้ึนในทุกระดับ 

C11 พ้ืนท่ีคุ�มครอง 
B10 ระบบนิเวศท่ีเปราะบาง 

ภายในปL พ.ศ. 2564 ลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าลงอย�างมี
นัยสําคัญเพ่ือให�มีการใช�ประโยชน6บริการจากระบบนิเวศ และเก้ือกูลต�อ
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

กลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าของประเทศไทยมีท้ังระดับประเทศ คือ คณะอนุกรรมการการจัดการ
พ้ืนท่ีชุ�มนํ้า และคณะทํางานวิชาการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเปGน
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก ส�วนระดับจังหวัด มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าระดับจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเป:าหมาย โดยให�ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องได�มีโอกาสเข�ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารและดําเนินงาน 

นอกจากน้ี ประเทศไทยได�มีการจัดทํามาตรการอนุรักษ6พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ และมาตรการอนุรักษ6พ้ืนท่ีชุ�มนํ้า ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 และวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2558 เพ่ือลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า และเพ่ือให�มีการใช�ประโยชน6บริการจากระบบ
นิเวศและเก้ือกูลต�อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปEจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยู�ระหว�างการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงมาตรการอนุรักษ6พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าและ
ทะเบียนพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะการจัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าให�มีความชัดเจน 
เพ่ือเปGนพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าต�อไป 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าของประเทศไทยจําแนกได� 2 ประเภท คือ (1) พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหว�างประเทศ (Ramsar site) ซึ่งส�วนใหญ�เปGนพ้ืนท่ีท่ีมีหน�วยงานของรัฐเปGนผู� ดูแล จึงยังไม�มีการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี ท้ังน้ี กิจกรรมการท�องเท่ียวในแต�ละพ้ืนท่ีอาจส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล�อม (2) พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าท่ัวไป ซึ่งจากการสํารวจข�อมูลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
โดยเฉพาะลําห�วยขนาดเล็ก บึง และหนองนํ้าธรรมชาติจะหมดสภาพไปเปGนส�วนใหญ� เน่ืองจากมีการใช�ท่ีดิน
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบของการขยายชุมชนและการเกษตรกรรมเปGนหลัก  

ในขณะท่ี สถานการณ6ของพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าชายฝEdงทะเล พ.ศ. 2560 มีแนวโน�มคงสภาพเน่ืองจากทรัพยากร 
ท่ีสํารวจได�ยังคงมีสภาพสมบูรณ6 คงความเปGนเอกลักษณ6โดดเด�นของพ้ืนท่ี รวมท้ังสามารถตอบสนองต�อ 
การใช�ประโยชน66ของมนุษย6ทั้งระดับท�องถ่ินและระดับภูมิภาค อย�างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากจํานวนนกอพยพ
ท่ีมาอาศัยในพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าแล�ว พบว�า พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าอ�าวพังงา มีจํานวนประชากรนกมาใช�ประโยชน6น�อยมาก  
อาจมีสาเหตุมาจากการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีที่มีความหนาแน�นสูง มีกิจกรรมทางนํ้าตลอดเวลา ทําให�นกเลือกพ้ืนท่ี
ลงแวะพักในจุดอ่ืนบริเวณข�างเคียงนอกพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 
- ขาดการนําเสนอข�อมูลให�เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าในการพัฒนาพ้ืนท่ีในด�านต�าง ๆ  
- ขอบเขตพ้ืนท่ีชุ�มนํ้าต�าง ๆ ของประเทศไม�ชัดเจน 

 

มาตรการท่ี 6 การจัดการชนดิพันธุ$ต-างถ่ินท่ีรุกราน 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 1 มาตรการย�อย คือ การจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ี
รุกราน และเส�นทางการแพร�ระบาดควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และดําเนิน
มาตรการจัดการเส�นทางการแพร�ระบาดเพ่ือป:องกันการนําเข�า และการต้ังถ่ินฐานท่ีรุกราน โดยส�วนใหญ� 
เปGนการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ และภาคการศึกษาในการศึกษารวบรวมข�อมูล 
จัดทําบัญชีชนิดพันธุ6ต�างถ่ินรุกราน รวมถึงมีแนวปฏิบัติของภาคเอกชนในการฟ89นฟูสภาพธรรมชาติโดยใช� 
พรรณไม�ในท�องถ่ิน 

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2563 มีการจําแนกชนิดและการจัดทําทะเบียนของ
ชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศต�าง ๆ 

B9 ชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกราน 
C13 ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ภายในปL พ.ศ. 2563 มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกรานท่ี
มีลําดับความสําคัญสูงและเส�นทางการการแพร�ระบาดท่ีสําคัญ 
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ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ประเทศไทยได�มีการทบทวนมาตรการป'องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ$ต-างถ่ิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ$ 2561 ได�แก� การเพ่ิมเติมแนวทางปฏิบัติสําหรับชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน 
ท่ีรุกรานท่ีถูกระบุว�าเปGนชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีใช�ประโยชน6ทางเศรษฐกิจสามารถส�งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได� รวมถึง
การปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีควรป:องกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย ให�สอดคล�องกับ
สถานการณ6ปEจจุบัน จากทะเบียนรายการเดิมในปH พ.ศ. 2552 ท่ีมีจํานวน 273 ชนิด เปIนจํานวน 323 ชนิด 
พร�อมเพ่ิมเติมแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ6ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง เพ่ือเปGนเคร่ืองมือสําหรับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกรานให�เปGนไป
อย�างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับสถานการณ6ปEจจุบัน โดยได�มีการจัดทําคู�มือทะเบียนชนิดพันธุ6พืชต�างถ่ิน
พร�อมการแพร�ระบาด จัดพิมพ6เผยแพร�แก�ประชาชนท่ัวไปด�วย  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดทํามาตรการป'องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ$ต-างถ่ิน ประกอบด�วย 
5 มาตรการ คือ (1) กําหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ (2) การบริหารจัดการชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน 
(3) การเฝ:าระวังและติดตามชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน (4) การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน และ 
(5) การเผยแพร� สร�างความตระหนักและให�ความรู�ในเร่ืองของชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน รวมถึงการจัดทํา (ร�าง)  
แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย จําแนกเปGน (1) ชนิด
พันธุ6พืชต�างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และ (2) ชนิดพันธุ6สัตว6ต�างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- การสํารวจ จัดทําทะเบียน และกําหนดมาตรการการจัดการของชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกรานในระบบ
นิเวศต�าง ๆ 

- การจัดทําช�องทางและสร�างเครือข�ายการแจ�งข�อมูลชนิดพันธุ6ต�างถ่ิน รวมถึงเคร่ืองมืออย�างง�าย
สําหรับการจําแนกชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกรานความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การตรวจสอบโดยการจําแนกชนิดพันธุ6 บางคร้ังไม�สามารถระบุได�ถึงระดับชนิด จึงทําให�ไม�ทราบว�า
เปGนชนิดพันธุ6ต�างถ่ินหรือไม� 
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มาตรการท่ี 7 การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 1 มาตรการย�อย คือ การวางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใช�สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมและผลักดันให�มีการดําเนินการตาม (ร�าง) พระราชบัญญัติว�าด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม� ซึ่งส�วนใหญ�เปGนการดําเนินงานโดยหน�วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ  
โดยภาคการศึกษา ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมมีส�วนร�วมน�อยในการดําเนินงานตามมาตรการน้ี  

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจ ิ
ภายในปL พ.ศ. 2564 มีกฎระเบียบตามหลักการระมัดระวังล�วงหน�าใน
การกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�
นําไปประยุกต6ใช�ในการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และ
กลไก เพ่ือใช�ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย�าย
ข�ามพรมแดน โดยให�สอดคล�องตามพันธกรณีของพิธีสารคาร6ตาเฮนาว�า
ด�วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

C13 ความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรม 
B9 ชนิดพันธุ6ต�างถ่ินท่ีรุกราน 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ประเทศไทยได�มีการจัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือใช�
เปGนกฎระเบียบในการดําเนินการให�เปGนไปตามหลักการระมัดระวังล�วงหน�า รวม 7 ฉบับ ได�แก�  

1) แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม� ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559” เพ่ือใช�กํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยด�านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม�ของประเทศให�เกิดความปลอดภัย  

2) แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการใช�จุลินทรีย6ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพ
ควบคุมเพ่ือใช�ในระดับโรงงานต�นแบบและอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือเปGนแนวทาง
ให�ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช�จุลินทรีย6ดัดแปลงพันธุกรรมใช�ดําเนินการในสภาพควบคุม 

3) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน
และผลิตภัณฑ6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือให�หน�วยงานกํากับดูแลใช�ประกอบการพิจารณา
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ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน ท้ังด�านสิ่งแวดล�อมและ
ด�านอาหาร 

4) แนวทางปฏิบัติการสร�างโรงเรือนทดลองสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับ พ.ศ. 2556 เพ่ือให�ผู�ท่ี
จะดําเนินการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม ใช�ออกแบบ
สถานท่ีดําเนินการให�ถูกต�องและเหมาะสมเพ่ือควบคุมมิให�พืชดัดแปลงพันธุกรรมเกิดการหลุดรอด 

5) ข�อกําหนดข้ันตํ่าสําหรับย่ืนขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด�านอาหารของพืชดัดแปลง
พันธุกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปGนแนวทางสําหรับผู� ท่ี มีความต�องการย่ืนขอรับ 
การประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีได�จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมใช�จัดเตรียมเอกสารสําหรับ 
ย่ืนขอรับการประเมิน รวมท้ังใช�เปGนหลักเกณฑ6สําหรับการพิจารณาประเมินความปลอดภัย 

6) ข�อกําหนดข้ันตํ่าสําหรับย่ืนขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหารท่ีผลิต 
จากจุลินทรีย6 ดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปGนแนวทางสําหรับผู� ท่ี มี 
ความต�องการย่ืนขอรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจากจุลินทรีย6ดัดแปลงพันธุกรรม
ใช�จัดเตรียมเอกสารสําหรับย่ืนขอรับการประเมิน รวมท้ังใช�เปGนหลักเกณฑ6สําหรับการพิจารณา
ประเมินความปลอดภัย 

7) ข�อกําหนดข้ันตํ่าสําหรับย่ืนขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด�านอาหารของสัตว6
ดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือเปGนแนวทางสําหรับผู�ท่ีมีความต�องการย่ืนขอรับ
การประเมินความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจากสัตว6ดัดแปลงพันธุกรรมใช�จัดเตรียมเอกสารสําหรับ
ย่ืนขอรับการประเมิน รวมท้ังใช�เปGนหลักเกณฑ6สําหรับการพิจารณาประเมินความปลอดภัย 

นอกจากน้ี ได�มีการดําเนินการผลักดันให�เกิดการบังคับใช�กฎระเบียบด�านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของเทคโนโลยีสมัยใหม� ซึ่งได�ผนวกรวมไว�เปGนส�วนหน่ึงของ ร�างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. …… และจัดทํากฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ6ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนมีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต�าง ๆ  

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลเพ่ือดําเนินงานตามมาตรการขาดความต�อเน่ือง การให�
ความสําคัญกับการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพน�อย  

- การขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด�านเทคโนโลยีสมัยใหม� ในการติดตามและบังคับใช�กฎหมายให�
สอดคล�องกับกฎระเบียบสากล 
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มาตรการท่ี 8 การปกป'องคุ!มครองทรัพยากรพันธุกรรม 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 1 มาตรการย�อย คือ การปกป:องคุ�มครองและแบ�งปEนผลประโยชน6จากการใช�ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือให�ประเทศไทยได�รับประโยชน6สูงสุด ส�วนใหญ�ดําเนินการโดยหน�วยงาน
ภาครัฐท่ีมีภารกิจเก่ียวข�องและมีการดําเนินงานไม�มากนัก โดยเน�นการดําเนินงานเพ่ือการปกป:องแหล�งและ
ทรัพยากรพันธุกรรม ในการเข�าถึงและแบ�งปEนผลประโยชน6ตามข�อตกลงในพิธีสารนาโงยาฯ โดยเปGนการ
ดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง โดยบางหน�วยงานได�เร่ิมทําการศึกษาข�อมูลอย�างรอบด�าน รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การกําหนดหลักเกณฑ6และข�อตกลง เสนอร�างกฎหมายเพ่ือปกป:องแหล�งพันธุกรรมของประเทศ รวมถึงการ
กํากับดูแลการเข�าถึงพืชพันธุ6พ้ืนเมืองท่ัวไป พืชพันธุ6ปOา เพ่ือการศึกษาทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ6 การ
กํากับดูแลงานวิจัยและจริยธรรมการใช�สัตว6 โดยภาคการศึกษาวิจัย ภาคธุรกิจเอกชน องค6กรพัฒนาเอกชน 
และชุมชนท�องถ่ินมีส�วนร�วมน�อย 

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจ ิ
ภายในปL พ.ศ. 2563 มีกลไก กฎระเบียบในการให�อนุญาตเข�าถึง
และแบ�งปEนผลประโยชน6จากการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมและ 
ภูมิปEญญาท�องถ่ินในหน�วยงานหลักของประเทศ 

D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน6 และ
แบ�งปEน 
E18 ความรู�ด้ังเดิม 

ภายในปL พ.ศ. 2563 บูรณาการกลไกเพ่ือบริหารจัดการการเข�าถึง 
แบ�งปEนผลประโยชน6 และติดตามตรวจสอบการใช�ประโยชน6จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม 

D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน6 และ
แบ�งปEน 
E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี ภายในปL พ.ศ. 2564 ประชาคมวิจัยและชุมชนท�องถ่ินมีการจัดทํา

กลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าถึงและการแบ�งปEน
ผลประโยชน6จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 10 ฉบับ โดยไม�มีบทบังคับเร่ืองการแบ�งปEนผลประโยชน6
อันเน่ืองมาจากการเข�าถึงและการใช�ทรัพยากรชีวภาพ และไม�พบข�อมูลการบังคับใช�กฎหมายท่ีชัดเจน อย�างไร
ก็ตาม กําลังจัดทําระเบียบของศูนย6พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติเร่ืองการเข�าถึงและแบ�งปEน
ผลประโยชน6จากทรัพยากรชีวภาพท่ีเก็บรักษาอยู�ท่ีหน�วยงาน และการเสนอร�างพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
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อนุรักษ6พันธุ6สัตว6พ้ืนเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเม่ือรวมกับกฎหมายหรือระเบียบเดิมท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าถึงและแบ�งปEน
ผลประโยชน6ทรัพยากรธรรมชาติแล�ว พบว�ายังไม�ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง 
โดยยังขาดเร่ืองทรัพยากรทางทะเลและชายฝEdงและภูมิปEญญาท�องถ่ิน  

ปEจจุบัน อยู�ระหว�างปรับปรุงแก�ไขร�างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... และร�าง 
อนุบัญญัติ และมีการจัดทํา (ร�าง) กฎระเบียบ/ข�อบังคับระดับท�องถ่ิน เร่ืองการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
แบ�งปEนผลประโยชน6ทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับชุมชนในพ้ืนท่ีนําร�อง โดยมีจัดทํา
กฎระเบียบ/ข�อบังคับระดับท�องถ่ินเร่ืองการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ�งปEนผลประโยชน6จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมท่ีสอดคล�องตามหลักสากล และกฎเกณฑ6ระหว�างประเทศ จัดทําทะเบียนทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง แผนท่ี (เบ้ืองต�น) รวมถึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการคุ�มครองและดูแล
การใช�ประโยชน6จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ินระดับชุมชน 

นอกจากน้ี อยู�ระหว�างการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร เพ่ือรองรับหลักการเปPดเผยแหล�งท่ีมา 
ของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปEญญาท�องถ่ิน ผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช�น 
กฎหมายส�งเสริมและรักษามรดกภูมิปEญญา รวมถึงการปรับปรุงระเบียบการเข�าถึงพันธุกรรมข�าว 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- ขาดการจัดการเร่ืองการอนุรักษ6และแบ�งปEนผลประโยชน6ให�กับท�องถ่ินอย�างเหมาะสม เช�น การ 
ดํานํ้าดูปะการังของนักท�องเท่ียว ควรให�กลุ�มชาวบ�านเข�ามามีส�วนร�วมในการดูแลบางส�วน เพ่ือเปGน
การสร�างรายได�ให�กับชุมชน และมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาปะการังไว� เพ่ือเปGนแหล�งสร�างรายได�
จากการท�องเท่ียวของชุมชน 

- ขาดการกําหนดการใช�ประโยชน6ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ6ให�บริการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม ซึ่งควรมีการ
กําหนดขอบเขตการใช�ประโยชน6พ้ืนท่ี รวมถึงมีมาตรการหรือหลักเกณฑ6ท่ีชัดเจน เพ่ือให�ประชาชน
สามารถเข�าไปใช�ประโยชน6ได�อย�างแท�จริง  

 

มาตรการท่ี 9 การวิจัยและพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 3 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การส�งเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค�า (2) การเสริมสร�างสมรรถนะ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และ (3) การส�งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน6ท่ีได�รับ
จากบริการทางนิเวศและการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย�างย่ังยืน โดยมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 2 ส�วน คือ หน�วยงานท่ีสนับสนุนทุนวิจัย และหน�วยงาน
ดําเนินการวิจัย ซึ่งมีท้ังภาครัฐและสถาบันการศึกษา นอกจากน้ี หน�วยงานท่ีมีความสนใจยังมีค�อนข�างน�อย 
ขณะท่ีการพัฒนาฐานข�อมูลและองค6ความรู�ได�รับความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากความสะดวกทางด�านเทคโนโลยี
ท่ีเอ้ืออํานวยให�ดําเนินการได�ง�ายมากข้ึน  
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ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2564 มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจท่ีได�จากผลิตภัณฑ6ชีวภาพกลับคืนสู�แหล�งกําเนิดชีวภาพ
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย�างย่ังยืน 

D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน6 และ
แบ�งปEน 
A4 การผลิตและบริโภคอย�างย่ังยืน 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

ท่ีผ�านมาได�มีการดําเนินการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ6ต�าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ6จากไหม สารสกัดจาก
กล�วยไม� การเพ่ิมมูลค�าสมุนไพรด�วยนาโนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในท�องถ่ินเพ่ือวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม รวมถึงได�มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6จากความหลากหลายอย�าง
ต�อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินเพ่ือให�ตราส�งเสริมผลิตภัณฑ6จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งเปGนเคร่ืองหมายท่ีแสดงให�เห็นถึงการใช�ทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปEญญาท�องถ่ิน
อย�างคุ�มค�าตระหนักถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และนําไปสู�การอนุรักษ6ฟ89นฟูแหล�งทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย�างย่ังยืน รวมถึง การมีศูนย6ส�งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพและสถาบัน
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีการส�งเสริมช�องทางและสร�างโอกาสทางการตลาดแต�ผลิตภัณฑ6จากฐานชีวภาพ
อย�างต�อเน่ือง อีกท้ัง ได�มีการสร�างเครือข�ายการตอบแทนระบบนิเวศตามหลักการการตอบแทนคุณระบบนิเวศ 
(Payment for Ecosystem Service-PES)  

อย�างไรก็ตาม ยังไม�มีรูปแบบหรือกลไกท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการผลประโยชน6ท่ีได�รับจากบริการทาง
นิเวศและการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- ในการเพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ6ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของ
หน�วยงานภาครัฐจะให�การสนับสนุนกลุ�มท่ีค�อนข�างมีความเข�มแข็งแล�ว แต�ควรจะมองหากลุ�ม
พัฒนาผลิตภัณฑ6อ่ืน ๆ ท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพและส�งเสริมสนับสนุนต�อไป 
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มาตรการท่ี 10 การจัดการองค$ความรู!และฐานข!อมูล 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 3 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข�อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพให�เปGนมาตรฐานสากล (2) การสนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดต้ังพิพิธภัณฑ6และธนาคาร
เช้ือพันธุ6พืช สัตว6และจุลินทรีย6ให�เปGนมาตรฐานสากล และ (3) การส�งเสริมและพัฒนาการจัดการองค6ความรู�
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการประยุกต6ใช�และถ�ายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน6
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน โดยมีสถาบันการศึกษาดําเนินการศึกษาวิจัย อาทิ อนุกรมวิธาน
สิ่งมีชีวิตทางทะเล ขณะท่ีหลายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคของประเทศ ดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
ภูมิปEญญาท�องถ่ิน และการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในมหาวิทยาลัย สํารวจชนิดพันธุ6และพืช
สมุนไพรในท�องถ่ิน เปGนต�น ซึ่งนอกจากภาคการศึกษาวิจัยแล�วยังมีการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในการ
รวบรวมและพัฒนาฐานข�อมูล รวมถึงถ�ายทอดองค6ความรู�ที่เก่ียวข�อง โดยเฉพาะด�านการใช�ประโยชน6จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส�วนการดําเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน องค6กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท�องถ่ินจะ
เปGนการนําองค6ความรู�และฐานข�อมูลไปใช�ประโยชน6ให�เกิดความย่ังยืน 

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2564 มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยง
ฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพและองค6ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร6มาใช�ประโยชน6ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี 
D16 การเข�าถึง ใช�ประโยชน6 และแบ�งปEน 

ภายในปL พ.ศ. 2564 เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บข�อมูลท่ี
เก่ียวข�องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย�างเปGนระบบ 

E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี 
A2 การบูรณาการคุณค�าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการรวบรวมฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมีหลายหน�วยงาน 
ท้ังภาครัฐและภาคการศึกษาวิจัย โดยมีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลทางวิทยาศาสตร6สนับสนุนการกําหนด
นโยบายและแผนด�านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ข�อมูลทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ6 บัญชีรายช่ือสิ่งมีชีวิตกลุ�มต�าง ๆ ในน�านนํ้าไทย ฐานข�อมูลศัตรูพืช
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และพืชกักกัน ฐานข�อมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทย ฐานข�อมูลสมุนไพร เปGนต�น แต�อย�างไรก็ตามการ
เช่ือมโยงข�อมูลยังอยู�ตาม web address ของหน�วยงานเท�าน้ัน ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม กําลังอยู�ระหว�างดําเนินการพัฒนาระบบคลังข�อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เพ่ือเปGน
ศูนย6กลางในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพของหน�วยงานต�าง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิรูปประเทศไทยด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือให�มีการนําข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมาใช�ประโยชน6ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกท้ัง ได�มีการพัฒนาศักยภาพนักอนุกรมวิธานด�านความหลากหลายทางชีวภาพอย�างต�อเน่ือง แต�ยัง
ขาดฐานข�อมูลนักอนุกรมวิธานท่ีประจําอยู�ในหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีชัดเจน 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- ขาดการบูรณาการเร่ืองของการทํางานและข�อมูล โดยฐานข�อมูลของแต�ละหน�วยงานมีระบบการ
รวบรวม และการเข�าถึงท่ีแตกต�างกัน จึงเปGนเร่ืองยากท่ีจะนําข�อมูลเหล�าน้ันมาใช�ประโยชน6ท้ังใน
ด�านงานวิจัยและการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

- ผลการศึกษาวิจัยส�วนใหญ�ยังไม�ได�รับการเผยแพร�หรือนํามาปรับใช�ในทางปฏิบัติ รวมถึงขาดการนํา
ข�อมูลการวิจัยมาใช�ในการวางแผนดําเนินการเพ่ือให�ความหลากหลายทางชีวภาพมีการใช�
ประโยชน6อย�างย่ังยืนท่ีแท�จริง 

- ไม�ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินมาตรการอย�างต�อเน่ือง 
 

มาตรการท่ี 11 การสงวนและรักษาภูมิป�ญญาท!องถ่ินท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดของมาตรการ 

ประกอบด�วย 2 มาตรการย�อย ได�แก� (1) การส�งเสริมและรักษาภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับการ
อนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให�มีการประยุกต6ใช� ถ�ายทอด และพัฒนา
องค6ความรู�อย�างต�อเน่ือง และ (2) จัดทําฐานข�อมูลและข้ึนทะเบียนภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ6
และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน เพ่ือปกป:องและคุ�มครองสิทธิประโยชน6ของประเทศ 
โดยส�วนใหญ�เปGนการดําเนินงานหน�วยงานภาครัฐ โดยมีภาคการศึกษาวิจัย ภาคธุรกิจเอกชน และองค6กร
พัฒนาเอกชนร�วมดําเนินงานในการถ�ายทอดองค6ความรู�และเทคโนโลยีจากภูมิปEญญาท�องถ่ิน  

ความเช่ือมโยงกับเป'าหมายระดับชาติและเป'าหมายไอจิ  

เป'าหมายระดับชาติ เป'าหมายไอจิ 
ภายในปL พ.ศ. 2564 มีฐานข�อมูลเฉพาะเร่ืองด�านความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

E19 ความรู�ทางวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี 
E18 ความรู�ด้ังเดิม 
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ประสิทธผิลของมาตรการ 

� มีประสทิธิผล (measure taken has been effective)  
� มีประสทิธิผลบางส�วน (measure taken has been partially effective) 
� ไม�มีประสทิธิผล (measure taken has been ineffective) 
� ไม�ทราบ 

เหตุผลประกอบการประเมินประสิทธผิล 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข�อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ิน ดําเนินการโดยสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค6การมหาชน) มีการพัฒนาการเช่ือมโยงข�อมูลภูมิปEญญาท�องถ่ินและนวัตกรรม
ด�านการเกษตร ดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร และมีการพัฒนาฐานข�อมูลสมุนไพรท่ีใช�ในการแพทย6 
แผนไทย ดําเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทย6แผนไทย อย�างไรก็ตาม พบว�า มีหลายหน�วยงานท่ีรวบรวมข�อมูล
ภูมิปEญญาท�องถ่ินและความรู�พ้ืนบ�านในการอนุรักษ6และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพ แต�ยังขาด
การเช่ือมโยงเข�าสู�ฐานข�อมูล โครงการอนุรักษ6พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปGนโครงการส�งเสริมให�ท�องถ่ินมีการรวบรวม บันทึกข�อมูล และ
จัดทําเปGนฐานข�อมูลทรัพยากรของท�องถ่ิน เก็บไว�ท่ีองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พร�อมส�งข�อมูลกลับมา 
ท่ีโครงการฯ โดยมีนักเรียนในพ้ืนท่ีเปGนผู�ช�วยในการสํารวจและบันทึกข�อมูล อีกท้ัง มีการส�งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจโดยใช�ภูมิปEญญาท�องถ่ิน พัฒนาศูนย6เรียนรู�และถ�ายทอดองค6ความรู� การบูรณาการเครือข�ายสื่อสารข�อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปEญญาท�องถ่ิน  

นอกจากน้ี หน�วยงานแต�ละภาคส�วนมีการจัดเก็บข�อมูล ฐานข�อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็นด�านความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง อาทิ ฐานข�อมูลพรรณไม� ฐานข�อมูลเกาะในประเทศไทย ระบบ
ฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากการศึกษาและออกแบบระบบการจัดทําฐานข�อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 6 ระบบ คือ แมลงปOาไม� จุลชีววิทยาปOาไม�และเห็ดรา พันธุ6พืช ภูมิอากาศและการเติบโตของพันธุ6
พืช ดิน และพันธุกรรมไม�ปOา อีกท้ัง แผนปฏิรูปประเทศด�านความหลากหลายทางชีวภาพ ยังได�กําหนดตัวช้ีวัด
ให�มีฐานข�อมูลกลางท่ีสามารถประมวลผลในจุดเดียว มีการรวมศูนย6ข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมี
ความสําคัญต�อประเทศในทุกมิติ และมีกลไกการเช่ือมโยงระบบข�อมูลเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษ6 
และใช�ประโยชน6ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน รวมถึงมีระบบทะเบียนข�อมูลเพ่ือปกป:องและ
คุ�มครองสิทธิในทรัพยากร องค6ความรู� และภูมิปEญญาท�องถ่ิน ซึ่งกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานระหว�าง 
พ.ศ. 2561-2565 

อุปสรรคและความต!องการทางวิทยาศาสตร$/วิชาการท่ีเก่ียวข!อง 

- การรวบรวมภูมิปEญญาท�องถ่ินท่ีผ�านมาเปGนการรวบรวมเฉพาะท่ีหน�วยงานภาครัฐมีเครือข�ายหรือ
เคยร�วมดําเนินการด�วยเท�าน้ัน แต�ยังมีภูมิปEญญาจํานวนมากท่ียังไม�ได�รับการเผยแพร� ขาดกลไก
การเช่ือมโยงข�อมูลจากภาคการศึกษาวิจัยและองค6กรพัฒนาเอกชน 
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การประเมินความก้าวหนา้ 

แตล่ะเป�าหมายระดับชาต ิ
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ส่วนที� 3 

การประเมินความก้าวหนา้แตล่ะเป�าหมายระดับชาติ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ได&จัดทําข้ึนเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนแผนแม0บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ในการถ0ายทอด
ยุทธศาสตร9และมาตรการตามแผนแม0บทฯ ไปสู0การปฏิบัติ  โดยได&กําหนดเป<าหมายและตัวช้ีวัดแต0ละเร่ืองให&
สอดคล&องกับเป<าหมายไอจิ  แผนปฏิบัติการฯ ดังกล0าวได&มุ0งเน&นการเสริมสร&างความตระหนักและให&การศึกษา
ด&านความหลากหลายทางชีวภาพ การส0งเสริมการมีส0วนร0วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ9 ฟ?@นฟู ปกป<องคุ&มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม การลดภัยคุกคาม การจัดการชนิด
พันธุ9ต0างถ่ิน การพัฒนาองค9ความรู&และฐานข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษาภูมิปCญญา
ท&องถ่ินท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 ยุทธศาสตร�และเป�าหมายระดับชาติตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
 พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร� เป�าหมาย 
ยุทธศาสตร9ที่ 1 บูรณาการคุณค0าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส0วนร0วมในทุกระดับ 

เป<าหมายท่ี 1-7 

ยุทธศาสตร9ที่ 2 อนุรักษ9 และฟ?@นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เป<าหมายท่ี 8-18 
ยุทธศาสตร9ที่ 3  ปกป<องคุ&มครองสิทธิประโยชน9ของประเทศ และบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมพูนและแบ0งปCนผลประโยชน9จากความหลากหลายทางชีวภาพโดย
สอดคล&องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

เป<าหมายท่ี 19-22 

ยุทธศาสตร9ที่ 4 พัฒนาองค9ความรู&และระบบฐานข&อมูลด&านความหลากหลายทาง
ชีวภาพให&เปHนมาตรฐานสากล 

เป<าหมายท่ี 23-25 

รายงานในส0วนน้ี เปHนการประเมินความก&าวหน&าแต0ละเป<าหมายระดับชาติ โดยอธิบายการดําเนินงาน
ตามเป<าหมายระดับชาติในแต0ละตัวช้ีวัดท่ีสนับสนุนเป<าหมายระดับโลกว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเป<าหมายไอจิ โดยมีวิธีการรวบรวมข&อมูลตามท่ีคู0มือการจัดทํารายงานแห0งชาติกําหนดไว& เช0นเดียวกับการ
รายงานในส0วนท่ี 2  

หมายเหตุ  สรุปผลการประเมินความก�าวหน�า 
ระดับ 5 = เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายก0อนเวลาท่ีกําหนด (3  เป<าหมาย) 

 ระดับ 4 = บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด   (13 เป<าหมาย) 
 ระดับ 3 = มีความก&าวหน&าแต0ยังไม0บรรลุเป<าหมาย   (9  เป<าหมาย) 
 ระดับ 2 = ไม0มีความก&าวหน&า     ( -  เป<าหมาย) 
 ระดับ 1 = มีแนวโน&มตรงข&ามกับเป<าหมาย    ( -  เป<าหมาย) 
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ตารางที่ 4 การประเมินความก-าวหน-าการดําเนินการตามเป�าหมายระดับชาติ 

เป�าหมายระดับชาติ 
ระดับความก-าวหน-า 

สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน ตัวชี้วัดการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 บูรณาการคุณค7าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส7วนร7วมในทุกระดับ (เป�าหมายระดับชาติที่ 1- 7) 
เป�าหมายระดับชาติที่ 1 
ภายในป< 2563 ทุกภาคส7วน 
โดยเฉพาะประชาชนและ
ชุมชนท-องถิ่น มีความรู-
พื้นฐานเรื่องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและมีความเข-าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ�และใช-
ประโยชน�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย7างยัง่ยืน 

  �   หน0วยงานให&ความสําคัญกับการสร&างความรู&ความเข&าใจ 
และความตระหนักถงึคุณค0าและความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผ0านแผนงานโครงการต0าง ๆ การให&
ความรู& การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ต0าง ๆ สื่อประชาสัมพันธ9 การตั้งศูนย9เรยีนรู& เครือข0ายการ
อนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการรเิริ่มโดยภาค
ประชาชนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
กรณีตัวอย7าง อาทิ กรมปMาไม& ได&ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย0างมี
ส0วนร0วมในพื้นที่ปMาเขาแม0กระทู& จังหวัดนครสวรรค9 

- ร&อยละหรอืจํานวนหน0วยงานและภาคส0วนต0าง ๆ มีความรู&  
ความตระหนัก ถึงคุณค0าและความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- มีและใช&แนวทางและแผนการเสริมสร&างความตระหนักถึง
คุณค0าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน
หน0วยงานภาครฐัและเอกชน 

- จํานวนกิจกรรม/เครือข0ายการอนุรักษ9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่รเิริ่มโดยภาคประชาชน 

- มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค9ด&านการอนุรักษ9ฟ?@นฟูและใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

- มีสื่อประชาสัมพันธ9ด&านการอนุรักษ9 ฟ?@นฟู ใช&ประโยชน9ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น และมีช0องทางการสื่อสาร
ครอบคลุมและเข&าถงึทกุกลุ0มเป<าหมายมากขึ้น 

เป�าหมายระดับชาติที่ 2 
ภายในป< 2564 เรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ได-รับการผนวกไว-ในหลักสูตร
ของสถานศึกษาและสถาบัน 
การศึกษาทุกระดับ 

   �  แผนการศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได&กําหนดให&มี
ยุทธศาสตร9การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร&างคุณภาพชีวิตที่เปHน
มิตรกับสิ่งแวดล&อม โดยความหลากหลายทางชีวภาพได&ผนวก
ไว&ในมาตรฐานการเรียนรู&และตัวชี้วัดของกลุ0มสาระการเรียนรู&
คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 และสาระภูมิศาสตร9 ในกลุ0มสาระ
การเรียนรู&สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรงุ 

- เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได&รับการผนวกไว&ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน และหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาทกุระดับ 



49 

เป�าหมายระดับชาติ 
ระดับความก-าวหน-า 

สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน ตัวชี้วัดการประเมิน 
1 2 3 4 5 

พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 

เป�าหมายระดับชาติที่ 3 
ภายในป< 2563 ประเด็นเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ได-รับการผนวกไว-ในนโยบาย
หรือแผนที่เกี่ยวข-องทุกระดับ 

   �  นโยบาย แผน และมาตรการของประเทศไทย ที่ผนวก
ประเด็นการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว&
อย0างชัดเจน เช0น พรก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร9ชาติ 20 ปQ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศด&านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ร0าง พ.ร.บ.
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  เปHนต&น 
ในด&านการจัดสรรงบประมาณด&านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พิจารณาจากงบประมาณ ปQ 2561 พบว0า  
มีการจัดสรรงบประมาณสําหรบัยุทธศาสตร9การจัดการน้ําและ
สร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปHนมิตรกับสิ่งแวดล&อมอย0าง
ยั่งยืน ซึ่งเกีย่วข&องกับการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้นจากปQงบประมาณ 2560 
คิดเปHนร&อยละ 12.60 

- จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และ
ท&องถิ่น ที่ผนวกประเด็นการบรหิารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- สัดส0วนของงบประมาณที่ได&รบัเพื่อดําเนินการตามแผนต0อ
งบประมาณทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

เป�าหมายระดับชาติที่ 4 
ภายในป< 2563 มีกลไก 
ทางการเงินในการขับเคลื่อน
การปกป�องคุ-มครองอนุรักษ� 
ฟFGนฟู และใช-ประโยชน� 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย7างยัง่ยืน 

  �   การดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช&มาตรการ
เศรษฐศาสตร9เพื่อคงคุณค0าความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ (ECO-BEST) ธนาคารต&นไม& มาตรการตอบแทน
ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
และการประเมินต&นทุนทางธรรมชาติ (National Capital 
Accounting) รวมกลไกทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งยังไม0แพร0หลาย 
เช0น การลดหย0อนภาษีให&กับภาคธุรกิจที่มีการศึกษาวิจยั 
พัฒนาองค9ความรู& 

- มีกลไกทางการเงินที่เปHนรูปธรรมในการขับเคลื่อนการปกป<อง
คุ&มครอง อนุรักษ9 ฟ?@นฟู และใช&ประโยชน9ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย0างยั่งยืน 
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เป�าหมายระดับชาติที่ 5 
ภายในป< 2563 กฎระเบียบ  
ข-อกฎหมาย ที่เปIนอุปสรรค
ต7อการมีส7วนร7วมในการ
บริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพได-รับ
การแก-ไข 

  �   กฎระเบียบ และกฎหมายที่มีสาระเกี่ยวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่ได&รับการแก&ไขให&มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ9ปCจจุบัน เปoดโอกาสและส0งเสริมการมีส0วนร0วม 
ของประชาชนมากขึ้น พ.ร.บ.ปMาสงวนแห0งชาติ พ.ศ. 2559 
ร0าง พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ร0าง พ.ร.บ.
ปMาชุมชน พ.ศ. ....และกฎหมายหวงห&าม ส0งเสรมิการปลูกและ
สร&างรายได&จากไม&มีค0า 

- จํานวนกฎระเบียบ ข&อกฎหมาย ที่เปHนอุปสรรคต0อการ 
มีส0วนร0วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ได&รับการแก&ไข 

เป�าหมายระดับชาติที่ 6 
ภายในป< 2564 มีการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส7วนร7วมในทุกระดับ 

   �  กลไกการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของไทยในปCจจุบัน คือ คณะกรรมการอนุรกัษ9และใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) 
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกีย่วข&องรวมถึงคณะทํางาน
ต0าง ๆ และการดําเนินงานของเครือข0ายภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจ 

- มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน0วยงาน 
สถาบัน และจังหวัด เพิ่มขึ้นร&อยละ 30 

- มีเครือข0ายความร0วมมือเพิ่มขึ้นระหว0างภาครฐั ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา และชุมชนท&องถิ่นในการดําเนินงานด&าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- มีกลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต0าง ๆ 

เป�าหมายระดับชาติที่ 7 
ภายในป< 2564 มีการ
ดําเนินการเพื่อลดและขจัด
แรงจงูใจที่มีผลร-ายต7อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
ส7งเสริมแรงจูงใจทางบวก 
ที่สนับสนุนการอนุรักษ�และ 
ใช-ประโยชน�ความหลากหลาย

    � ข&อมูลการดําเนินมาตรการในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มี
ผลร&ายต0อความหลากหลายทางชีวภาพ เช0น การจัดทําแผน
แม0บทการฟ?@นฟูอนุรักษ9ปMาและระบบนิเวศ 25 ลุ0มน้ํา  
การบูรณาการร0วมกันในชุดปฏิบัติการพิเศษเข&าตรวจสอบและ
ดําเนินการบังคับใช&กฎหมายกบัผู&ที่เข&ามายึดถอืครอบครอง 
ทําลายทรัพยากรปMาไม&และสัตว9ปMาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 
การส0งเสริมแรงจูงใจที่สนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างยั่งยืน เช0น แผนแม0บท

- มีการดําเนินงานเพื่อลดและขจัดแรงจูงใจที่มีผลร&ายต0อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส0งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่
สนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างยั่งยืนในภาคส0วนที่เกีย่วข&อง อย0างน&อย 2 ภาค
ส0วนเกี่ยวข&อง 
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ทางชีวภาพอย7างยัง่ยืนในภาค
ส7วนที่เกี่ยวข-อง 

แห0งชาติว0าด&วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560 
- 2564) เพื่อส0งเสริมการปลูกปMาเศรษฐกิจชุมชนและการ
บริหารจัดการการใช&ประโยชน9พืชสมุนไพรในปMาเศรษฐกิจ
อย0างยั่งยืน การสนับสนุนให&องค9กรปกครองส0วนท&องถิ่น
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท&องถิน่ การดําเนินงานด&านธนาคาร
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน การให&รางวัลด&าน
การอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปHนต&น 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 อนุรักษ� และฟFGนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (เป�าหมายระดับชาติที่ 8 – 18) 
เป�าหมายระดับชาติที่ 8 
ภายในป< 2563 อัตราการ
สูญเสียแหล7งทีอ่ยู7อาศัยตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ปLาไม- 
และระบบนิเวศชายฝNOง ลดลง
ร-อยละ 50 

   �  นําเสนอข&อมูลสถานการณ9ของแหล0งที่อยู0อาศัยตามธรรมชาติ 
เช0น  พื้นที่ปMาไม&  พื้นที่ชุ0มน้ํา  ปMาชายเลน  แนวปะการงั หญ&า
ทะเล พร&อมแผนที่ประกอบ รวมถึงการดําเนินงานที่สําคัญ
ของรัฐบาลในเรือ่งการทวงคืนผืนปMา เปHนต&น 

- อัตราการสูญเสียแหล0งที่อยู0อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน&ม
ลดลง 

- มีพื้นที่ปMาไม&ร&อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
- อัตราการสูญเสียแหล0งที่อยู0อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง 

พื้นที่ปMาไม&และระบบนิเวศชายฝCqงลดลงร&อยละ 50 จากปQฐาน 
2557 

เป�าหมายระดับชาติที่ 9 
ภายในป< 2563 ชนิดพันธุ�ที่
ถูกคุกคามและชนิดพันธุ�
เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการ
อนุรักษ�และการจัดการที่ดีขึ้น 
และมีมาตรการในการอนุรักษ�

   �  ผลการประเมินอยู0ในระดับบรรลุเป<าหมาย โดยมีข&อมูล 6 
ชนิดพันธุ9 ได&แก0 ช&างปMา กระทิง สมเสร็จ เสือโคร0ง เสือดาว
และนกกระเรยีนพันธุ9ไทยที่มีจาํนวนเพิ่มมากขึน้ การนําเสนอ
ข&อมูลรายงานสถานการณ9สัตว9ปMาใกล&สูญพันธุ9ของกรมอุทยาน
แห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช ทําการสํารวจสัตว9ปMาในพื้นที่
มรดกโลกกลุ0มปMาดงพญาเย็น-เขาใหญ0 ข&อมูลการดําเนินงาน
เพาะเลี้ยง เพาะพันธุ9ชนิดพันธุ9และการปล0อยสัตว9ปMาใกล& 

- ชนิดพันธุ9ทีใ่กล&สูญพันธุ9 และชนิดพันธุ9เฉพาะถิน่อย0างน&อย5 
ชนิดมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 

- ชนิดพันธุ9ทีใ่กล&สูญพันธุ9 และชนิดพันธุ9เฉพาะถิน่ อย0างน&อย 5 
ชนิด มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น และมีมาตรการในการอนุรักษ9
และคุ&มครองถิน่ที่อยู0อาศัยของชนิดพันธุ9ดังกล0าว 
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และคุ-มครองถิ่นที่อยู7อาศัย
ของชนิดพันธุ�ดังกล7าว 

สูญพันธุ9คืนสู0ธรรมชาติเปHนผลสําเร็จ มาตรการในการอนุรกัษ9
และคุ&มครองถิน่ที่อยู0อาศัย ดําเนินการสํารวจประเมิน
สถานภาพสัตว9ทะเลหายาก 

เป�าหมายระดับชาติที่ 10 
ภายในป< 2564 มีการเชื่อมโยง
เครือข7ายพื้นทีคุ่-มครองและ
ตัวแทนทางนิเวศ และมี
มาตรการการจัดการในพื้นที่
วิกฤติและพื้นทีท่ี่มีความสําคัญ
ทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบ
นิเวศ 

  �   กรณีจัดการผืนปMาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ โดยความร0วมมือ
ระหว0างกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช และมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร การศึกษาเพื่อจัดทําแผนการใช&ประโยชน9
ที่ดินในระดับจังหวัด 4 แห0ง เพื่อกําหนดมาตรการการใช&ที่ดิน 
ลดการบุกรกุ และรักษาพื้นที่ให&เอื้อต0อการอยู0อาศัยของชนิด
พันธุ9พืชและสัตว9ที่มีความสําคัญ และการบรหิารจัดการอุทยาน
แห0งชาติให&เข&าสู0มาตรฐานสากล  
กรณีศึกษาการออกแบบทางเชื่อมผืนปMาอยู0ภายใต&แนวคิดที่
เปHนมิตรกับสิ่งแวดล&อมเหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ละความ
เปHนอยู0ของสัตว9ปMาอุโมงค9ทางลอดสัตว9ปMาข&ามบนทางหลวง
หมายเลข 304 สาย อ.กบินทร9บุรี-อ.ปCกธงชัย ผืนปMามรดกโลก
ช0วงทับลาน–วังน้ําเขียว ให&ความสําคัญในการศึกษาการจัดทํา
แนวเชื่อมต0อทางนิเวศวิทยาผืนปMาด&านตะวันออกและ
ตะวันตกที่เชื่อมระหว0างอุทยานแห0งชาติทับลานและอุทยาน
แห0งชาติเขาใหญ0โดยมีวัตถุประสงค9หลัก ๆ เพื่อป<องกัน
อุบัติเหตุจากการชนสัตว9 ให&สัตว9ปMาได&มีโอกาสอพยพหรือ
เคลื่อนย&ายตามธรรมชาติอย0างอิสระ ให&ผู&ใช&รถใช&ถนนใน
เส&นทางลอดผ0านอุโมงค9ไป-มาสะดวก ไม0รบกวนการใช&ชีวิต
การเดินทางตามวิถีธรรมชาติของสัตว9ปMาด&านบนอุโมงค9 

- ประกาศพื้นที่คุ&มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ9ทาง
ทะเลและชายฝCqงอย0างน&อย1 แห0ง 

- จํานวนโครงการฟ?@นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอย0างน&อย 
จังหวัดละ 1 โครงการ 

- พื้นที่คุ&มครองทีม่ีอยู0ผ0านการประเมินประสิทธิภาพอย0างน&อย 
ร&อยละ 30 

- จํานวนเครือข0ายพื้นที่คุ&มครองและตัวแทนทางนิเวศที่ได&รับ 
การเชื่อมโยงเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
อย0างน&อย 5 แห0ง 

- มีการกําหนดมาตรการจัดการในพื้นที่วกิฤติและพื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ อย0างน&อย  
2 แห0ง 
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เป�าหมายระดับชาติที่ 11 
ภายในป< 2564 มีกลไกและ
มาตรการด-านการบริหาร
จัดการ นโยบาย หรือ
กฎหมายในการอนุรักษ�และ
ปกป�องคุ-มครองความ
หลากหลาย 
ทางพันธุกรรมของประเทศ 

   �  ข&อมูลเครื่องมือ กลไก และมาตรการด&านการบริหารจัดการ 
นโยบาย หรือกฎหมายในการอนุรักษ9และปกป<องคุ&มครอง 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศไทย ได&แก0 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข&องกับการอนุรกัษ9และการใช&ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชในประเทศไทย การจัดตั้งศูนย9อนุรักษ9พันธุกรรม
ข&าว โครงการอนุรักษ9พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ปรับปรุง 
และทบทวนพระราชบัญญัติบํารุงพันธุ9สัตว9 พ.ศ. 2509 จัดทํา
สวนพันธุกรรมไม&ปMา “ศูนย9วนวัฒนวิจัย” และโครงการ
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห0งชาติ เปHนต&น 

- มีเครื่องมือ กลไก หรอื กฎระเบียบในการบรหิารจัดการ
อนุรักษ9และปกป<องคุ&มครองความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของประเทศ 

เป�าหมายระดับชาติที่ 12 
ภายในป< 2563 ควบคุม
มลพิษให-อยู7ในระดับที่ไม7
เสียหายต7อบทบาทหน-าที่ของ
ระบบนิเวศและต7อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

  �   ข&อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล0งน้ําผิวดินและ
คุณภาพน้ําแหล0งน้ําทะเล พร&อมสถิติข&อมูล ประกอบ ข&อมูล
การป<องกันและแก&ไขปCญหาแผนที่นําทางการจัดการขยะ
พลาสติก 10 ปQ และแผนปฏิบัติการด&านการจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561 - 2570 

- ร&อยละ 80 ของคุณภาพน้ําแหล0งน้ําผิวดินอยู0ในเกณฑ9ด ี
- ร&อยละ 88 ของคุณภาพน้ําแหล0งน้ําทะเลอยู0ในเกณฑ9ด ี

เป�าหมายระดับชาติที่ 13 
ภายในป< พ.ศ. 2563 มีการ
ประยุกต�ใช-เครื่องมือ/กลไก/
แนวทางการใช-ประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ยัง่ยืน ในทกุภาคส7วนที่
เกี่ยวข-อง 

  �   ข&อมูลเครื่องมือ กฎระเบียบ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หลายประการ โดยเฉพาะการป<องกันผลกระทบต0อชนิดพันธุ9
และถิ่นที่อยู0อาศัย และการทําประมงเกินขีดจํากัด สําหรับ
กลไกในการขับเคลื่อนที่มีอยู0ในปCจจุบันทัง้ในด&านกลไก
คณะกรรมการ ด&านนโยบายและแผน และการดําเนินงานใน
ภาคส0วนต0าง ๆ เช0น ภาคเกษตร ภาคประมง ภาคการ
ท0องเที่ยว ภาคพลังงานและเหมืองแร0 เปHนต&น 

- จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป<องกันผลกระทบ
ต0อชนิดพันธุ9และถิ่นที่อยู0อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมง
เกินขดีจํากดัโครงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- แนวทางในการผนวกเรือ่งความหลากหลายทางชีวภาพใน
มาตรฐานและหลักเกณฑ9ที่เกีย่วข&องจํานวนเครือ่งมือ/กลไก/
แนวทางที่ส0งเสริมให&เกิดการใช&อย0างยั่งยืนในแต0ละภาคส0วน  
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เป�าหมายระดับชาติที่ 14 
ภายในป< 2564 ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ7ม
น้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 

  �   กลไกการบรหิารจัดการพื้นที่ชุ0มน้ําของประเทศ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับจังหวัด การกําหนดมาตรการอนุรกัษ9
พื้นที่ชุ0มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ การ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเครือข0ายการดําเนินงานใน
ระดับพื้นที ่

- ภายในปQ 2563 มีเครื่องมือ/กลไกการบริหารจัดการ 
พื้นที่ชุ0มน้ําในระดับจังหวัด 

เป�าหมายระดับชาติที่ 15 
ภายในป< 2564 ลดการ
สูญเสียระบบนิเวศพื้นทีชุ่7มน้ํา
ลงอย7างมีนัยสําคัญเพื่อให-มี
การใช-ประโยชน�บริการจาก
ระบบนิเวศ และเกื้อกูลต7อ
การปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  �   ข&อมูลนโยบาย มาตรการอนุรักษ9และแผนการจัดการพื้นที่ชุ0ม
น้ํารวมถงึการดําเนินงานความร0วมมือเพื่อการอนุรักษ9ถิ่นที่อยู0
อาศัยของนกอพยพในเส&นทางการบินเอเชียตะวันออก-
ออสเตรเลีย นโยบายและแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งใช&ระบบนิเวศเปHนฐานในการปรบัตัวต0อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ภายในปQ 2564 มีแผน/มาตรการการจัดการพื้นที่ชุ0มน้ําที่มี
ความสําคัญระหว0างประเทศอย0างน&อยร&อยละ 50 

เป�าหมายระดับชาติที่ 16 
ภายในป< 2563 มีการจําแนก
ชนิดและการจดัทําทะเบียน
ของชนิดพันธุ�ต7างถิ่นที่รุกราน
ในระบบนิเวศต7าง ๆ 

    � ประเทศไทยมีหน0วยงานที่ได&ดําเนินการจัดทําทะเบียนชนิด
พันธุ9ต0างถิ่นทีร่กุรานและเส&นทางการแพร0ระบาดแล&ว ได&แก0 
กรมปMาไม& กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช และกรม
ปศุสัตว9 แต0ยังไม0มีการจัดทําเส&นทางการแพร0ระบาด โดยมีการ
จัดทําทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถิน่ที่ควรป<องกัน ควบคุม และ
กําจัดของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ9 2561 
 
 

- มีข&อมูลทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถิ่นทีรุ่กรานและเส&นทางการ
ระบาดตามลําดับความสําคัญ 

- มีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ9ต0างถิ่นทีรุ่กรานในระบบ
นิเวศที่สําคัญของประเทศไทยอย0างน&อย 1 ทะเบียน พร&อม
มาตรการในการป<องกัน ควบคุม กําจัด และ/หรือใช&ประโยชน9
ชนิดพันธุ9ต0างถิน่ที่รกุรานในระบบนิเวศนั้น 
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เป�าหมายระดับชาติที่ 17 
ภายในป< 2563 มีมาตรการ
จัดการชนิดพันธุ�ต7างถิ่นที่
รุกรานที่มีลําดับความสําคัญ
สูงและเส-นทางการแพร7
ระบาดที่สําคัญ 

    � มาตรการป<องกนั ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ9 2561 

- มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ9ต0างถิ่นทีรุ่กรานในระบบนิเวศที่
สําคัญของประเทศ อย0างน&อย 5 ชนิด 

- มีมาตรการ และ/หรือวิธีการทีส่ําคัญในการจัดการเส&นทาง 
การแพร0ระบาดของชนิดพันธุ9ต0างถิ่นที่เข&ามาในประเทศ 

เป�าหมายระดับชาติที่ 18 
ภายในป< พ.ศ. 2564 มี
กฎระเบียบตามหลักการ
ระมัดระวังล7วงหน-าในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และหน7วยงานที่
เกี่ยวข-องได-นําไปประยุกต�ใช- 
ในการปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ ข-อบังคับ และ
กลไก เพื่อใช-ในการกํากับ 
ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เคลื่อนย-ายข-าม
พรมแดน โดยให-สอดคล-อง 
ตามพันธกรณีของพิธสีารคาร�
ตาเฮนาว7าด-วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

   �  ข&อมูลการจัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เช0น แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข&องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0 ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
แนวทางปฏิบัตกิารสร&างโรงเรอืนทดลองสําหรับพืชดัดแปลง
พันธุกรรมฉบับ พ.ศ. 2556 การผลักดันให&เกิดการบังคับใช&
กฎระเบียบด&านความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยี
สมัยใหม0 ซึ่งได&ผนวกไว&ในร0าง พ.ร.บ. ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ..… เปHนต&น 

- มีเครื่องมือ กลไก สําหรับในการกํากับดูแลด&านความปลอดภัย
ทางชีวภาพให&กบัหน0วยงานและภาคส0วนที่เกี่ยวข&อง 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุง และมีการใช&เครื่องมือ กลไก 
กํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0ให&กบัหน0วยงาน และทุกภาคส0วนที่
เกี่ยวข&อง 

- หน0วยงานที่เกี่ยวข&องนําหลักการระมัดระวังล0วงหน&าในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไปประยุกต9ใช&ในการ
ปรับปรงุและพัฒนากฎระเบียบข&อบังคับ และกลไก เพื่อใช&ใน
การกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย&ายข&าม
พรมแดน 
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1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร�ที ่3  ปกป�องคุ-มครองสิทธิประโยชน�ของประเทศ และบริหารจดัการเพื่อเพิ่มพูนและแบ7งปNนผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล-องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว (เป�าหมายระดับชาติที่ 19 – 22) 
เป�าหมายระดับชาติที่ 19 
ภายในป< 2563 มีกลไก 
กฎระเบียบในการให-อนุญาต
เข-าถึงและแบ7งปNนผลประโยชน�
จากการใช-ทรัพยากรพันธุกรรม
และภูมิปNญญาท-องถิ่นใน
หน7วยงานหลักของประเทศ 

   �  ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข&อง 10 ฉบับ โดย
ไม0มีบทบังคับเรือ่งการแบ0งปCนผลประโยชน9อันเนื่องมาจาก
การเข&าถงึและการใช&ทรัพยากรชีวภาพ และไม0พบข&อมูลการ
บังคับใช&กฎหมายที่ชัดเจน 
ปCจจุบัน อยู0ระหว0างปรับปรุงแก&ไข ร0าง พ.ร.บ. ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... และร0างอนุบัญญัติ และมีการ
จัดทํา (ร0าง) กฎระเบียบ/ข&อบังคับระดับท&องถิน่ เรื่องการ
เข&าถงึทรัพยากร 

- มีและใช&กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข&าถงึและแบ0งปCน
ผลประโยชน9ในหน0วยงานหลักของประเทศที่มีหน&าที่ในการ
กํากับดูแลการเข&าถงึและแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

- มีกลไกการดําเนินงานรองรับพันธกรณีของพิธสีารนาโงยา 
- มีการพัฒนากฎหมายเกีย่วกับการเข&าถึงและแบ0งปCน

ผลประโยชน9ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปCญญา
ท&องถิ่นทีเ่กี่ยวข&อง 

เป�าหมายระดับชาติที่ 20 
ภายในป< 2563 บูรณาการ
กลไกเพือ่บริหารจัดการการ
เข-าถึง แบ7งปNนผลประโยชน� 
และติดตามตรวจสอบการใช-
ประโยชน�จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

   �  ข&อมูลกฎระเบียบที่เกีย่วข&องกับการเข&าถงึและแบ0งปCน
ผลประโยชน9 และติดตามตรวจสอบการใช&ประโยชน9จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม เช0น พ.ร.บ.ปMาสงวนแห0งชาติ พ.ศ.2559 
พ.ร.บ.อุทยานแห0งชาติ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.คุ&มครองพันธุ9พืช 
พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว9 พ.ศ. 2558 
ระเบียบ กอช. ว0าด&วยหลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถงึ
ทรัพยากรชีวภาพและการได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ปCจจุบัน อยู0ระหว0างปรับปรุง
แก&ไข ร0าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และ
ร0างอนุบัญญัติ และมีการจัดทํา (ร0าง) กฎระเบียบ/ข&อบังคับ
ระดับท&องถิ่น เรื่องการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9จาก
ทรัพยากร 

- มีการบูรณาการกลไกบรหิารจัดการการเข&าถงึ แบ0งปCน
ผลประโยชน9 และติดตามตรวจสอบการใช&ประโยชน9จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม 
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เป�าหมายระดับชาติที่ 21 
ภายในป< 2564 ประชาคมวิจยั
และชุมชนท-องถิ่นมีการจัดทํา
กลไกและกฎระเบียบที่มีการ
จัดทํากลไกและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข-องกับการเข-าถึงและ 
การแบ7งปNนผลประโยชน�จาก
ทรัพยากรพันธกุรรม 

   �  โครงการ“ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน 
(Community BioBank)” เน&นการมีส0วนร0วมและได&รับการ
ยินยอมจากชุมชน การแบ0งปCนผลประโยชน9ที่เท0าเทยีมกันผ0าน
เครือข0ายและความร0วมมือ การสร&างเครือข0ายความร0วมมือ
ด&านทรพัยากรพันธุกรรมทั้งในและต0างประเทศ 25 หน0วยงาน 
โดยในประเทศมีความร0วมมือกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 
38 แห0ง 

- มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบที่เกีย่วข&องกับการเข&าถงึและ 
การแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรมในประชาคม
วิจัยและชุมชนท&องถิ่น 

เป�าหมายระดับชาติที่ 22 
ภายในป< 2564 มีมาตรการ 
และกลไกการนําผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจทีไ่ด-จาก
ผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืนสู7
แหล7งกําเนิดชีวภาพเพือ่
สนับสนุนการอนุรักษ�และใช-
ประโยชน�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย7างยัง่ยืน 

   �  การจัดทํายุทธศาสตร9การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ระยะ 20 ปQ (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช&เปHนแนวทางในการ
ดําเนินงานและบูรณาการร0วมกบัหน0วยงานที่เกีย่วข&อง การใช&
มาตรการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) ซึ่งมีกรณีอาสาสมัคร
และผู&ประกอบการท0องเที่ยว สนับสนุนชุมชน ชมรมอนุรกัษ9
ปMาชายเลน และองค9กรปกครองส0วนท&องถิ่น ในการดูแล
ทรัพยากรชายฝCqง การจัดการน้ําเสีย และดูแลความปลอดภัย
ของนักท0องเที่ยวในพื้นที่ การรณรงค9ให&นักท0องเทีย่วได&ร0วมกับ
ชุมชนทํากจิกรรมในแหล0งท0องเที่ยว 

- มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได&
จากผลิตภัณฑ9ชีวภาพกลับคืนสู0แหล0งกําเนิดชีวภาพเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาองค�ความรู-และระบบฐานข-อมูลด-านความหลากหลายทางชีวภาพให-เปIนมาตรฐานสากล (เป�าหมายระดับชาติที่ 23 – 25) 
เป�าหมายระดับชาติที่ 23 
ภายในป< 2564 มีกลไกใน
การบูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข-อมูลด-านความ

  �   ความก&าวหน&าในการดําเนินงานทั้งการพัฒนาระบบฐานข&อมูล
ทางวิทยาศาสตร9สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด&าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพ 
นักอนุกรมวิธานด&านความหลากหลายทางชีวภาพ การ

- มีระบบฐานข&อมูลทางวิทยาศาสตร9สนับสนุนการกําหนด
นโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 

- สัดส0วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู0ในหน0วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด&านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 
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หลากหลายทางชีวภาพและ
องค�ความรู-ทางวิทยาศาสตร� 
มาใช-ประโยชน�ได-อย7างมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานด&านการจัดการองค9ความรู&ทางวิทยาศาสตร9 เพื่อ
นํามาใช&ในการกําหนดนโยบายและแผนด&านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีความก&าวหน&าแต0ยังไม0สามารถบรรลุเป<าหมาย
ได& สําหรับการขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลในการ
อนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ยัง
ไม0มีองค9กรกลางในการดําเนินงานที่ชัดเจน สํานักงานนโยบายฯ 
ได&เริ่มการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยหารือแนวทางการ
ดําเนินงานร0วมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค9การมหาชน) ดังนั้นเป<าหมายการมีองค9กรกลางในการ
ขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลที่มีอยู0ให&เกิดประโยชน9
ในการอนุรกัษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย0างยั่งยืนแต0ยงัอยู0ในระดับที่มีโอกาสบรรลุเป<าหมาย โดย
จะต&องเพิ่มมาตรการเพื่อขับเคลื่อนให&บรรลุเป<าหมาย 

- มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข&อมูลด&าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- มีองค9กรกลางในการขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลที่มี
อยู0ให&เกิดประโยชน9ในการอนุรกัษ9และใช&ประโยชน9ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย0างยั่งยืน 

- เชื่อมโยงและขยายเครือข0ายกลไกการเผยแพร0ข&อมูลข0าวสาร
ด&านความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทุกหน0วยงานที่
เกี่ยวข&อง 

- มีกลไกการนําองค9ความรู&ทางวิทยาศาสตร9มาใช&กําหนด
นโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป�าหมายระดับชาติที่ 24 
ภายในป< 2564 มีฐานข-อมูล 
เฉพาะเรื่องด-านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มี
ลําดับความสําคัญสูง 

   �  การจัดทําฐานข&อมูลทะเบียนแห0งชาติเรื่องภูมิปCญญาท&องถิ่น
และความรู&พื้นบ&าน เช0น ภูมิปCญญาการแพทย9แผนไทยและ
แพทย9ทางเลือก การรวบรวมภูมิปCญญาด&านต0าง ๆ โดยเก็บ
รวบรวมในรูปแบบของสารานุกรม อีกทั้ง หน0วยงานแต0ละภาค
ส0วนมีการจัดเกบ็ข&อมูล ฐานข&อมูลเฉพาะเรื่องในประเด็นด&าน
ความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ีลําดับความสําคัญสูง เช0น 
ฐานข&อมูลพรรณไม& ฐานข&อมูลเกาะในประเทศไทย ฐานข&อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปHนต&น ทั้งในภายใต& แผนการ
ปฏิรูปประเทศด&านความหลากหลายทางชีวภาพ ได&กําหนด
ตัวชี้วัดให&มีฐานข&อมูลกลางที่สามารถประมวลผลในจุดเดียว มี

- จํานวนฐานข&อมูลและทะเบียนแห0งชาติเรื่องภูมิปCญญาท&องถิ่น
หรือความรู&พื้นบ&านที่สนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างยั่งยืน 
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กลไกการเชื่อมโยงระบบข&อมูล และระบบทะเบียนข&อมูลเพื่อ
ปกป<องและคุ&มครองสิทธิในทรพัยากร องค9ความรู& และภูมิ
ปCญญาท&องถิ่น 

เป�าหมายระดับชาติที่ 25 
ภายในป< 2564 เทศบาลทุก
ระดับมีการจัดเก็บข-อมูลที่
เกี่ยวข-องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
เมืองอย7างเปIนระบบ 

   �  ผลการสํารวจข&อมูลการดําเนินงานของเทศบาลที่มีการ
จัดเก็บข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เช0น 
เทศบาลนครเชียงใหม0 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมือง
กระบี่ เปHนต&น 

- จํานวนเทศบาลที่มีการจัดเก็บข&อมูลที่เกีย่วข&องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 1 ภายใน พ.ศ. 2563 ทุกภาคส7วน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท-องถ่ิน  
มีความรู-พื้นฐานเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพและมีความเข-าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย7างย่ังยืน 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ร&อยละหรือจํานวนหน0วยงานและภาคส0วนต0าง ๆ มีความรู& ความตระหนัก ถึงคุณค0าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
- มีและใช&แนวทางและแผนการเสริมสร&างความตระหนักถึงคุณค0าและความสําคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพในหน0วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
- จํานวนกิจกรรม/เครือข0ายการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมีการริเร่ิมโดยภาคประชาชน 
- มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค9ด&านการอนุรักษ9ฟ?@นฟูใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
- มีสื่อประชาสัมพันธ9ด&านการอนุรักษ9 ฟ?@นฟู ใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมข้ึน และมี

ช0องทางการสื่อสารครอบคลมุและเข&าถึงทุกกลุ0มเป<าหมายมากข้ึน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาข&อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
รวบรวมข&อมูลจากการประชุมหารือผู&มีส0วนเก่ียวข&อง 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

จากการสํารวจด&วยแบบสอบถามหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง พบว0า มีหน0วยงานให&ความสําคัญกับการสร&าง
ความรู&ความเข&าใจและความตระหนักถึงคุณค0าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ร&อยละ 37  
โดยหน0วยงานเหล0าน้ัน มีการกําหนดแผนของหน0วยงานด&านความหลากหลายทางชีวภาพ และนําแผนน้ันมาใช&
ในการเสริมสร&างความตระหนักให&กับบุคลากร การให&ความรู& การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญด&านความหลากหลายทางชีวภาพ การสร&างความตระหนักและการบูรณาการเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพในรายวิชาต0าง ๆ การจัดต้ังศูนย9เรียนรู&ด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ห&องเรียนธรรมชาติ แหล0งเรียนรู&ด&านพฤกษศาสตร9ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได&แก0 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ9อาหาร จํากัด บริษัทเอสซีจี ซีเมนต9 จํากัด บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ร0วมกับ
หน0วยงานภาครัฐ เช0น องค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห0งชาติ เปHนต&น 
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ด&านเครือข0ายการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีการริเร่ิมโดยภาคประชาชนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
เช0นเดียวกับจํานวนโครงการและกิจกรรมรณรงค9ด&านการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีดําเนินการโดย
ภาคส0วนต0าง ๆ ขณะท่ีมีหลายหน0วยงานจัดทําสื่อประชาสัมพันธ9รูปแบบต0าง ๆ ด&านการอนุรักษ9ฟ?@นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพและดูแลรักษาระบบนิเวศ เช0น สารคดี หนังสือ โปสเตอร9 ชุดนิทรรศการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส9 (e-book) และเกมเพ่ือการเรียนรู&  โดยช0องทางการสื่อสารส0วนใหญ0จะเปHนสื่อออนไลน9ซึ่งเข&าถึง
กลุ0มทํางานและกลุ0มวัยรุ0นได&มากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีสถานีวิทยุเพ่ือการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ9ผ0าน
ช0องทางโทรทัศน9ซึ่งเปHนช0องทางท่ีเข&าถึงกลุ0มเป<าหมายได&ง0ายและจํานวนมาก อย0างไรก็ตาม ภาคส0วนต0าง ๆ 
น้ันมีแนวทางในการสร&างความตระหนักผ0านกิจกรรมการให&ความรู& การอบรม กิจกรรมค0ายการเรียนรู&ผ0าน
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคเอกชน (CSR) รวมถึงการใช&วันสําคัญต0าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค9
อนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพ  

กรณีตัวอย0าง อาทิ กรมปMาไม&ได&ติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างมีส0วนร0วมในพ้ืนท่ีปMาเขาแม0กระทู& จังหวัดนครสวรรค9 และประเมินความพึงพอใจของชุมชนต0อการ
นําข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปใช&บริหารจัดการพ้ืนท่ีปMาใกล&ชุมชน โดยมีการประเมินร&อยละของ
ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต0อความถูกต&องครบถ&วนของข&อมูล และรูปแบบเน้ือหา และการนําเสนอท่ีง0ายต0อ
การเข&าใจและนําไปใช&ประโยชน9ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปMาใกล&ชุมชน โดยใช&แบบสอบถาม ประเมิน 
ผู&เข&าร0วมกิจกรรมสะท&อนข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีและนําไปสู0การจัดทําแผนบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปMารอบชุมชน (กรมปMาไม&, 2560) 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

การสํารวจข&อมูลอยู0ในกลุ0มเป<าหมายท่ีจํากัด 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มีระบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 2 ภายใน พ.ศ. 2564 เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได-รับการผนวกไว-ใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 
� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได&รับการผนวกไว&ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 
พิจารณาจากกรณีตัวอย0าง 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

แผนการศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได&กําหนดให&มียุทธศาสตร9การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร&าง
คุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล&อม โดยมีเป<าหมายให&คนทุกช0วงวัยมีจิตสํานึกรักษ9สิ่งแวดล&อม รวมถึงมี
หลักสูตร แหล0งเรียนรู& และสื่อการเรียนรู&ที่ส0งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล&อม ซึ่งแนวทางการพัฒนา
ท่ีมุ0งส0งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู& แหล0งเรียนรู& และสื่อการเรียนรู&ต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการ
เสริมสร&างคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรกับสิ่งแวดล&อม  

นอกจากน้ี เร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพได&ถูกผนวกไว&ในมาตรฐานการเรียนรู&และตัวช้ีวัด ของ
กลุ0มสาระการเรียนรู&คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 และสาระภูมิศาสตร9 ในกลุ0มสาระการเรียนรู&สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปHนตัวช้ีวัดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปQท่ี 3 ในสาระท่ี 1 มาตรฐาน 
ว 1.3 ข&อท่ี 10 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต0อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ต0อมนุษย9 และข&อท่ี 11 แสดงความตระหนักในคุณค0าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ส0วนร0วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากการสืบค&น พบว0า มีสถาบันการศึกษาระดับต0าง ๆ ท่ีได&มีการผนวกเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรของสถาบันอดุมศึกษา โดยกรณีตัวอย0าง ดังน้ี 

- โรงเรียนสาธิตแห0งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 ผนวกสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร9 เรืองพันธุกรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับมัธยมศึกษาปQท่ี 2 เพ่ือพัฒนาแบบเรียนรู&วิทยาศาสตร9
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หน0วยการเรียนรู&พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพและสื่อ CD-ROM หาประสิทธิภาพของ
แบบเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว0างก0อนและหลังเรียน  

- โรงเรียนบ0อไร0วิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผนวกหลักสูตรเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพในกลุ0มสาระการเรียนรู&วิทยาศาสตร9 มัธยมศึกษาปQท่ี 6 ผนวกหลักสูตร
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความย่ังยืนของสิ่งแวดล&อม เปHนการศึกษาเก่ียวกับ
ประชากร ความหนาแน0นและการแพร0กระจายของประชากร หลักการอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ 
และชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีส0งผลกระทบต0อสภาพแวดล&อม เปHนต&น 

- มหาวิทยาลัยขอนแก0น กําหนดวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ9 ปCจจัยสําคัญท่ีทํา
ให&เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การธํารงไว&ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ9พืชและสัตว9ในท&องถ่ินและจัดทําเปHนพิพิธภัณฑ9ความหลากหลายทางชีวภาพ มนุษย9และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใช&ประโยชน9 อนุสัญญาและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพ   

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี ผนวกวิชาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการไว&ในหลักสูตร โดยวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่ ง มี ชี วิต เปHนการประเมินสถานภาพและการสูญเสียแหล0งทรัพยากรความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในประเทศไทย การอนุรักษ9และการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดย
ใช&เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช&เทคนิคชีวโมเลกุลในการศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

อย0างไรก็ตาม ยังพบว0าช่ือวิชาในหลักสูตรการศึกษาอาจจะไม0ได&ใช&คําว0า “ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ” โดยตรง แต0อาจมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปCญญาท&องถ่ิน เช0น 
หลักสูตรครามศึกษาซึ่งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร0วมกับนักวิชาการพัฒนาข้ึน 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 
- http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC4408017.pdf 
- http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum/course/detail?courseid=3317051 
- https://goo.gl/6mvs4r  
- https://goo.gl/APnMU9 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 
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ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มีระบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 

 
เป�าหมายระดับชาติท่ี 3 ภายใน พ.ศ. 2563 ประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได-รับการผนวกไว-
ในนโยบายหรือแผนท่ีเก่ียวข-องทุกระดับ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และท&องถ่ิน ท่ีผนวกประเด็นการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- สัดส0วนของงบประมาณท่ีได&รับเพ่ือดําเนินการตามแผนต0องบประมาณท้ังประเทศเพ่ิมข้ึน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 
พิจารณาข&อมูลจากสถิติ 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

นโยบาย แผน และมาตรการท่ีสําคัญๆ ของประเทศไทย ท่ีผนวกประเด็นการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพไว&อย0างชัดเจน มีดังน้ี 

- รัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให&บุคคลและชุมชนย0อมมีสิทธิ
จัดการบํารุงรักษา และใช&ประโยชน9จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และกําหนดหน&าท่ีให&บุคคลมีร0วมมือและ
สนับสนุนการอนุรักษ9และคุ&มครองสิ่งแวดล&อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขณะเดียวกันได&กําหนดหน&าท่ีของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให&เกิดประโยชน9อย0างสมดุลและย่ังยืน  



65 

- พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มีข&อบัญญัติป<องกันไม0ให&มีการทําการประมง
ผิดกฎหมาย เพ่ือประโยชน9ในการอนุรักษ9และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว9นํ้าให&อยู0ในสภาวะท่ี
เหมาะสม จึงมีการกําหนดหลักเกณฑ9ในการควบคุมและเฝ<าระวังการทําการประมงและการขนถ0าย
สัตว9นํ้า การนําเข&าสัตว9นํ้า  

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให-แก7องค�กรปกครองส7วนท-องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 กําหนดอํานาจและหน&าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ โดยองค9กรปกครองส0วน
ท&องถ่ิน มีอํานาจในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน ปรับปรุงแหล0งชุมชน ส0งเสริมการมีส0วนร0วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท&องถ่ิน มีการจัดการบริการสาธารณสุข การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
นํ้าเสีย บํารุงรักษาและใช&ประโยชน9จากปMาไม& ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม    

- ร7างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .… เพ่ือเปHนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให&มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
พันธกรณีตามอนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงข&อตกลงระหว0างประเทศท่ี
เก่ียวข&อง   

- ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป< (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร9ท่ี 5 การสร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปHนมิตรต0อสิ่งแวดล&อม กําหนดแนวทางการแก&ไขปCญหาด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
ของประเทศ ท้ังพ้ืนท่ีปMาไม&ท่ีลดลง ทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ทรัพยากรนํ้าท่ียังไม0สามารถจัดสรรได&ตามความต&องการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลน
ในอนาคต  

- แผนการปฏิรูปประเทศด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม เพ่ือเปHนแนวทางในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสร&างเสริม
ความตระหนักถึงคุณค0าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป<าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนเพ่ือมุ0งสู0 “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ” โดยยุทธศาสตร9ด&านการเติบโตท่ีเปHนมิตรกับ
สิ่งแวดล&อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มุ0งอนุรักษ9ฟ?@นฟูสร&างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม สร&างสมดุลระหว0างการอนุรักษ9และการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืนและเปHนธรรม 

- ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม ระยะ 20  พ.ศ. 2560-2579  
ให&ความสําคัญกับการอนุรักษ9และใช&และโยชน9จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เพ่ือเปHนฐาน
การพัฒนาอย0างสมดุล โดยการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร9 และมาตรการด&านการอนุรักษ9 
คุ&มครอง ฟ?@นฟู และใช&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอย0างเหมาะสม 

- นโยบายและแผนการส7งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อมแห7งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีการ
ผนวกนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย0างม่ันคงเพ่ือความสมดุล เปHนธรรมและย่ังยืน ให&มี
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ9 และคงความสมดุลของระบบ
นิเวศ และเปHนฐานในการสร&างความม่ันคงทางอาหาร นํ้า และพลังงาน 
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- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล-อม พ.ศ. 2560-2564 ให&ความสําคัญต0อการอนุรักษ9 ฟ?@นฟู และใช&
ประโยชน9ทรัพยากรธรรมชาติอย0างสมดุลและเปHนธรรม มีสิ่งแวดล&อมท่ีดี และมุ0งสู0การเติบโตท่ีเปHน
มิตรกับสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&เกิดการใช&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มี
ความคุ&มค0าและเกิดความย่ังยืน 

- แผนแม7บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 เพ่ือให&มีกรอบแนวทาง
ระยะยาว ในการแก&ไขปCญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการดําเนินมาตรการส0งเสริม
คุ&มครองสิทธิในการเข&าถึงและใช&ประโยชน9จากความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน  

- แผนความม่ันคงแห7งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 กําหนดข้ึนเพ่ือปกป<องและรักษาอํานาจ
อธิปไตย สิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  

- แผนแม7บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 จัดทําเพ่ือ
บูรณาการการบริหารจัดการและใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส0วนร0วมในทุกระดับ โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือถ0ายทอดนโยบายไปสู0การปฏิบัติของ
หน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง 

นโยบาย แผน และมาตรการดังกล0าว เปHนนโยบายฯ ในระดับประเทศ ส0วนในระดับจังหวัดและท&องถ่ิน 
ยังไม0มีการผนวกประเด็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว&อย0างชัดเจนนัก 

ในด&านการจัดสรรงบประมาณด&านความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาจากงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
พบว0า ได&มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับยุทธศาสตร9การจัดการนํ้าและสร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHน
มิตรกับสิ่งแวดล&อมอย0างย่ังยืน ซึ่งเก่ียวข&องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมข้ึนจาก
ปQงบประมาณ 2560 คิดเปHนร&อยละ 12.6 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://www.bb.go.th/topic.php?gid=548&mid=311 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/054/29.PDF 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_4/1.PDF 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/067/1.PDF 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 
- https://www.deqp.go.th/media/36631/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9

%81%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%97_2558_2593.pdf 
- http://www.reo4.go.th/upload/REO4-519.pdf 
- http://oops.mnre.go.th/th/news/detail/9272 
- http://www.mot.go.th/file_upload/2560/environment_plan2560-2564.pdf 
- http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/3.3-Action-plan-biodiversity-2560-2564.pdf 
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- https://goo.gl/YHXaTF 
- http://www.nsc.go.th/Download1/policy58.pdf 
- http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 

� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 

� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 
เป�าหมายระดับชาติท่ี 4 ภายใน พ.ศ. 2563 มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป�องคุ-มครอง
อนุรักษ� ฟFGนฟู และใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย7างย่ังยืน 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีกลไกทางการเงินท่ีเปHนรูปธรรมในการขับเคลื่อนการปกป<องคุ&มครอง อนุรักษ9 ฟ?@นฟู และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 
พิจารณาจากกรณีตัวอย0าง 
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เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีกลไกทางการเงินในรูปแบบต0าง ๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินการด&านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศ โดยได&รับการสนับสนุนจากองค9กรระหว0างประเทศผ0านการระดมทุนจากภายนอก อาทิ 
กองทุนสิ่งแวดล&อมโลก และ UNDP การสนับสนุนจาก EU และ GIZ สําหรับโครงการเพิ่มศักยภาพการใช-
มาตรการเศรษฐศาสตร�เพื่อคงคุณค7าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (ECO-BEST)  
นอกจากน้ี ยังมีกองทุนสิ่งแวดล-อมท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติส0งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมแห0งชาติ 
พ.ศ. 2535 เพ่ือเปHนแรงจูงใจให&ส0วนราชการ องค9กรปกครองส0วนท&องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค9กร
เอกชนด&านสิ่งแวดล&อม เข&ามามีส0วนร0วมในการป<องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ โดยให&การสนับสนุนเงินท้ังในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู&ดอกเบ้ียตํ่า 

ธนาคารต-นไม- เปHนรูปแบบการส0งเสริมให&ชุมชนปลูกต&นไม&ในท่ีดินของตนเองหรือท่ีสาธารณะเพ่ือการใช&
ประโยชน9อย0างย่ังยืน ต&นไม&ท่ีปลูกยังสามารถนํามาใช&เปHนหลักประกันเงินกู&บางประเภท โดยคณะรัฐมนตรีได&มี
มติเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบหลักการร0างกฎกระทรวงกําหนดให&ทรัพย9สินอ่ืนเปHนหลักประกัน
ทางธุรกิจ โดยกําหนดให&ไม&ยืนต&นท่ีมีมูลค0าทางเศรษฐกิจ มาเปHนหลักประกันทางธุรกิจเพ่ือกู&ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินได&   

การนําร0องมาตรการจ7ายค7าตอบแทนการให-บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) ซึ่งเปHนกลไกการจ0ายเงินค0าตอบแทนคุณค0าสิ่งแวดล&อม โดยยึดหลักการผู&ท่ีใช&ประโยชน9จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศรวมท้ังผู& ท่ีได&รับประโยชน9มีหน&าท่ีท่ีจะจ0ายเงิน
ค0าตอบแทนให&กับผู&ท่ีทําหน&าท่ีดูแล ฟ?@นฟูและรักษาทรัพยากรน้ัน ๆ ให&สอดคล&องกับมูลค0าท่ีแท&จริง เปHนการ
สร&างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให&ผู&ที่ทําหน&าท่ีดูแลรักษาทรัพยากร สําหรับประเทศไทยมีกรณีตัวอย0าง ดังน้ี 

- พ้ืนท่ีบ&านเกาะกลาง ตําบลคลองประสงค9 อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ด&านการท0องเท่ียวเชิงนิเวศและ
วิถีชุมชน โดยรวบรวมอาสาสมัครผู&ได&รับประโยชน9จากระบบนิเวศท0องเท่ียวหรือกลุ0มผู&ประกอบการ
ต0าง ๆ จัดต้ังเปHนกลุ0ม PES โดยมีผู&ดูแลระบบนิเวศ คือ ชมรมอนุรักษ9ปMาชายเลน และ องค9กรปกครอง
ส0วนท&องถ่ิน เปHนหน0วยงานกลางบริหารจัดการระดับพ้ืนท่ี   

- พ้ืนท่ีอ0าวไร0เลย9-แหลมพระนาง จังหวัดกระบ่ี ผู&ได&รับผลประโยชน9คือชมรมธุรกิจท0องเท่ียวอ0าวไร0เลย9 
ผู&ดูแลระบบนิเวศ คือ ชาวบ&านในพ้ืนท่ี โดยจะจ0ายค0าตอบแทนเพ่ือดําเนินกิจกรรม PES พร&อมดูแล
ความปลอดภัยนักท0องเท่ียวและจัดการท่ัวไปในพ้ืนท่ี กิจกรรม PES ท่ีดําเนินการคือ การดูแลจัดการ
นํ้าเสีย 

- พ้ืนท่ีตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กิจกรรม PES ท่ีดําเนินการคือ การสนับสนุนให&ชาวบ&าน
ปลูก ดูแลรักษา และอนุรักษ9ปMาชายเลนในพ้ืนท่ีภายใต&การกํากับดูแลของสถานีพัฒนาปMาชายเลน โดย
มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ9อาหาร จํากัด (มหาชน) เปHนผู&ดําเนินโครงการ 

- พ้ืนท่ีบ&านหัวเลา ตําบลปMาแป� อําเภอแม0แตง จังหวัดเชียงใหม0 โดยการประปาภูมิภาคเขต 9 จังหวัด
เชียงใหม0 และการประปาส0วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม0 (ช้ันพิเศษ) เปHนผู&ได&รับประโยชน9จากบริการ
ระบบนิเวศต&นนํ้าแห0งน้ี และดําเนินงาน PES ผ0านชาวปาเกอกะยอบ&านหัวเลา ด&วยการจ0าย
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ค0าตอบแทนในการสร&างฝายชะลอนํ้า ดูแลรักษาฝาย ทําแนวกันไฟ ลาดตระเวนป<องกันไฟปMา การ
ปลูกและดูแลต&นไม&  

การศึกษาเร่ืองการประเมินต-นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting: NCA) โดย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค9การมหาชน) เพ่ือใช&เปHนกรอบในการจําแนก ตรวจวัด และ
ประเมินผลกระทบของการดําเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ&อม จากการพ่ึงพาต&นทุนทางธรรมชาติ  ซึ่งข&อมูล
ท่ีได&รับมีประโยชน9ต0อการตัดสินใจในการลงทุนหรือการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน   

ส0วนมาตรการทางภาษีรัฐบาลได&เห็นชอบร0างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว0าด&วย
การยกเว&นรัษฎากร (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส0งเสริมการดําเนินโครงการภาคีสนับสนุนปMา
ชุมชนลดโลกร&อน) ซึ่งให&สิทธิประโยชน9แกบริษัทหรือห&างหุ&นส0วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนปMาชุมชนลดโลกร&อน สามารถนํามาหักเปHนรายจ0ายได&ตามท่ีจ0ายจริงแต0ไม0เกินร&อยละ 2 ของกําไร
สุทธิ โดยจะช0วยส0งเสริมชุมชนให&ดําเนินกิจกรรมเพ่ือดูแลรักษาปMาชุมชนอย0างเข&มแข็ง และสนับสนุนให&เกิด
ความร0วมมือกันในลักษณะประชารัฐ 

นอกจากน้ี ยังมีกลไกทางการเงินอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม0แพร0หลายนัก เช0น การลดหย0อนภาษีให&กับภาคธุรกิจท่ีมี
การศึกษาวิจัย พัฒนาองค9ความรู& หรือการดําเนินกิจกรรมด&านอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย0างย่ังยืน โดยสามารถนําค0าใช&จ0ายในการดําเนินการมาลดหย0อนภาษี หรือกลไกทางการคลัง เช0น 
พันธบัตรปMาไม& เปHนต&น 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- UNDP. (2017). Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) Public, Private and Civil Society 
Biodiversity Expenditure Review in Thailand. Bangkok. 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 5 ภายใน พ.ศ. 2563 กฎระเบียบ ข-อกฎหมาย ท่ีเปIนอุปสรรคต7อการมีส7วนร7วมใน
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได-รับการแก-ไข 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- จํานวนกฎระเบียบ ข&อกฎหมายท่ีเปHนอุปสรรคต0อการมีส0วนร0วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพได&รับการแก&ไข 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

กฎระเบียบ และข&อกฎหมาย ท่ีมีสาระเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได&รับการแก&ไขให&มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ9ปCจจุบัน เปoดโอกาสและส0งเสริมการมีส0วนร0วมของประชาชนมากข้ึน มีดังน้ี 

(1) พระราชบัญญัติส7งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝNOง พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก
การขาดความเปHนเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส0วนร0วมของประชาชนและชุมชนใน
ท&องถ่ิน ประกอบกับได&มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือใช&ประโยชน9จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝCqงเปHนจํานวนมาก กฎหมายท่ีใช&บังคับอยู0ในปCจจุบันยังไม0มีความครอบคลุมเพ่ือ
คุ&มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงในบางพ้ืนท่ี จึงประกาศใช&กฎหมายน้ีเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ9ในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ9 การฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝCqงและการป<องกันการกัดเซาะชายฝCqง รวมท้ังให&ประชาชนและชุมชนในท&องถ่ินได&มีส0วนร0วมใน
การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ9 และการฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงอย0างสมดุลและ
ย่ังยืน รวมท้ัง การจัดต้ังคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงจังหวัดในจังหวัดติด
ชายทะเลทุกแห0ง ซึ่งมีหน&าท่ีในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงใน
ท&องถ่ินได& 

(2) พระราชบัญญัติปLาสงวนแห7งชาติ พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติปMาสงวน
แห0งชาติ พ.ศ. 2507 โดยการกําหนดมาตรการในการคุ&มครอง ป<องกัน และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และกําหนดให&มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย0างเปHนระบบและ
เกิดประโยชน9ต0อส0วนรวม แต0งต้ังคณะกรรมการควบคุมและรักษาปMาสงวนแห0งชาติประจําจังหวัด 
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เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจําเปHนในการควบคุม ดูแล การส0งเสริมการปลูกปMา และการฟ?@นฟูสภาพปMา
สงวนแห0งชาติ ให&เหมาะสมกับสภาพแต0ละพ้ืนท่ี และกําหนดให&มีคณะกรรมการพิจารณาการใช&
ประโยชน9ในเขตปMาสงวนแห0งชาติ เพ่ือเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใช&ประโยชน9ในเขต
ปMาสงวนแห0งชาติ   

(3) พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 ซึ่งยังมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพ่ือประโยชน9ในการอนุรักษ9และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว9นํ้าให&อยู0ในภาวะท่ีเหมาะสมและสามารถทําการประมงได&อย0างย่ังยืน รวมท้ัง
ได&กําหนดให&มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครองซึ่งประกอบด&วยเจ&าหน&าท่ีจากหน0วยงานท่ี
เก่ียวข&องเน่ืองจากความผิดตามท่ีกําหนดไว&มีความเก่ียวข&องกับกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือให&การ
พิจารณาและการบังคับใช&มาตรการทางปกครองเปHนไปด&วยความรอบคอบรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) ร7างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เปHนร0างกฎหมายท่ีอยู0ระหว0างยกร0าง
โดยคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต&คณะกรรมการคณะกรรมการ
อนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) เพ่ือทําการบูรณาการ
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเปHนเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

(5) ร7างพระราชบัญญัติปLาชุมชน พ.ศ. .... เปHนนโยบายเพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ
สร&างสมดุลระหว0างอนุรักษ9กับการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืน ซึ่งกําหนดให&ขยายปMาชุมชนเพ่ิมข้ึน จึงมี
การจัดทําร0างพระราชบัญญัติน้ีข้ึน เปHนกฎหมายเฉพาะในการส0งเสริมสิทธิให&ชุมชนและประชาชน
ในท&องถ่ินได&มีส0วนร0วมกับภาครัฐในการอนุรักษ9 ฟ?@นฟู จัดการ บํารุงรักษา และใช&ประโยชน9จาก
ทรัพยากรปMาไม& สิ่งแวดล&อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย0างสมดุลและย่ังยืน รวมถึงการ
สร&างแรงจูงใจและให&สิทธิแก0ชุมชนกําหนดแผนการจัดการปMาชุมชน และบุคคลท่ีเปHนสมาชิกของ
ปMาชุมชนได&รับสิทธิใช&ประโยชน9จากผลผลิตและบริการจากปMาชุมชน เช0น การเก็บหาของปMา 
การศึกษาธรรมชาติ ได&อย0างถูกต&องตามกฎหมาย นอกเหนือจากการมีส0วนร0วมแล&ว หน0วยงานของ
รัฐยังมีหน&าท่ีในการบริหารจัดการเพ่ือถ0วงดุลตรวจสอบการใช&อํานาจ โดยมีคณะกรรมการ 3 ระดับ 
ได&แก0 คณะกรรมการนโยบายปMาชุมชน คณะกรรมการปMาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
จัดการปMาชุมชน ซึ่งถือเปHนความร0วมมือระหว0างชุมชนกับหน0วยงานของรัฐในการจัดการปMาชุมชน
ได&อย0างมีประสิทธิภาพ  

(6) การยกเลิกกฎหมายหวงห-าม ส7งเสริมการปลูกและสร-างรายได-จากไม-มีค7า คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให&ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม&มีค0า เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561 เพ่ือแก&ไขปCญหา
เศรษฐกิจฐานรากท่ีสําคัญ โดยส0งเสริมให&ประชาชนปลูกไม&มีค0าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปMา
เศรษฐกิจให&กับประเทศ การผลักดันกฎหมายและมาตรการต0าง ๆ ในการส0งเสริมให&มีการปลูกไม&มีค0า
ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ท่ีดินท่ีมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และท่ีดินท่ีรัฐอนุญาต 
ให&ใช&ประโยชน9 เน&นการออมและสร&างอาชีพท่ีม่ันคงย่ังยืนแก0ประชาชน โดยความร0วมมือกับ  
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4 หน0วยงานหลัก ได&แก0 กรมปMาไม& สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร เป<าหมายให&เกิด
ชุมชนไม&มีค0า 20,000 ชุมชนใน 10 ปQ และจะมีพ้ืนท่ีปMาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 26 ล&านไร0 ภายใต&กลไก
ขับเคลื่อนโครงการ 5 ด&าน คือ (1) การปลดล็อคทางกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข&อง (2) การ
เพาะพันธุ9 การขยายพันธุ9ไม&มีค0าทางเศรษฐกิจสูง (3) การวิจัยเพ่ือสร&างความเข&มแข็งและย่ังยืน  
(4) การขยายผลในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ และ (5) การประเมินมูลค0าไม& การตลาด และการแปรรูป 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/067/1.PDF 
- https://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/fishlaw2558.pdf 
- http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/forest_low/forest-law2559.pdf 
- http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law21-260358-49.pdf 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มีระบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 

 
เป�าหมายระดับชาติที่ 6 ภายใน พ.ศ. 2564 มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพโดยการมีส7วนร7วมในทุกระดับ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 
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ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน0วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพ่ิมข้ึนร&อยละ 30 
- มีเครือข0ายความร0วมมือเพ่ิมข้ึนระหว0างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท&องถ่ินในการ

ดําเนินงานด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- มีกลไกในการเช่ือมโยงการดําเนินการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต0าง ๆ 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีการต้ังคณะกรรมการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) 
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2548 เพ่ือดูแลรักษาและกําหนดนโยบายด&านการอนุรักษ9ใช&ประโยชน9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงการดําเนินงานด&านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย และการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ
การเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9 อีกท้ังเปHนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีสนองต0อวัตถุประสงค9ของ
อนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการฯ ประกอบด&วยผู&แทนจากภาคส0วนต0าง ๆ ท้ังยังมี
การแต0งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมา ได&แก0 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร9ตาเฮนาว0าด&วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และ คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาพหุภาคี
ว0าด&วยพ้ืนท่ีคุ&มครอง โดยใน พ.ศ. 2561 ได&มีการแต0งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมจํานวน 3 คณะ ตามมติ
คณะกรรมการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) คร้ังท่ี 1/2561 คือ (1) 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (2) คณะอนุกรรมการข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
(3) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 

สําหรับการมีส0วนร0วมของภาคส0วนต0าง ๆ พบว0า มีเครือข0ายความร0วมมือกับภาคชุมชน กลุ0ม และองค9กร
ชุมชน ในการร0วมศึกษาวิจัยภูมิปCญญาท&องถ่ิน เครือข0ายภาครัฐให&ความร0วมมือในด&านคณะกรรมการ และ
การศึกษาวิจัย เครือข0ายภาคสถาบันการศึกษาด&านการศึกษาวิจัย เครือข0ายภาคธุรกิจร0วมสนับสนุนทางด&าน
งบประมาณและชุมชนมีส0วนร0วมในการคุ&มครองใช&ประโยชน9ความหลากหลายผ0านเครือข0ายราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ9ปMา หรือเครือข0ายอาสาสมัครพิทักษ9สิ่งแวดล&อมหมู0บ&าน แต0ไม0สามารถประเมินได&ว0าเพ่ิมข้ึนอย0างมี
นัยสําคัญหรือไม0 นอกจากเครือข0ายอนุรักษ9ทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง ซึ่งมีการจดแจ&งและทยอยข้ึน
ทะเบียนชุมชนชายฝCqง รวมท้ังอาสาสมัครพิทักษ9ทะเล ซึ่งท้ัง 2 ส0วนน้ีสามารถทราบจํานวนท่ีแน0นอนได& อย0างไร
ก็ตาม ในระยะต0อไปมีแนวโน&มท่ีท&องถ่ินและเครือข0ายจะมีส0วนร0วมในการปกป<องคุ&มครองเพ่ิมมากข้ึนภาคส0วน
โดยเฉพาะชุมชนท&องถ่ินและเครือข0ายท่ีเก่ียวข&องมีส0วนร0วมในการปกป<องคุ&มครอง อนุรักษ9ฟ?@นฟู และใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืนเพ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสําคัญ  

กรณีตัวอย0างภาคเอกชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดทํามาตรฐานการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ เพ่ือให&การดําเนินงานด&านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในกลุ0ม 
ปตท. มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยมาตรฐานดังกล0าวมีความสอดคล&องกับข&อกําหนดด&านความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับสากล  นอกจากน้ี ยังจัดทําแนวการประเมินความเสี่ยง การพิจารณามูลค0าความ
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หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการสําหรับโครงการใหม0 การพัฒนาแผนปฏิบัติการด&านความหลากหลาย
ทางชีวภาพสําหรับกิจการของกลุ0ม ปตท. ท่ีมีความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต0อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับสูง ติดตามตรวจสอบ และวัดผล   (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 

กรณีตัวอย0างรัฐวิสาหกิจ องค9การอุตสาหกรรมปMาไม&ได&ร0วมโครงการจัดการปMาไม&อย0างย่ังยืนเพ่ือเข&าสู0
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดให&เปHนไปตามข&อกําหนดของ FSC ซึ่งต&องกันพ้ืนท่ีของสวน
ปMาไว&ประมาณร&อยละ 10 ของพ้ืนท่ีส0วนปMา เพ่ือคงพ้ืนท่ีดังกล0าวไว&สําหรับการอนุรักษ9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ท้ังพืชพรรณและสัตว9ปMาของภูมิภาคให&ดํารงอยู0ในสภาพแวดล&อมตามธรรมชาติต0อไป และมีการสํารวจ
และรวบรวมข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณและสัตว9ปMาในพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ9ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสวนปMา โดยการมีส0วนร0วมกับชุมชนท&องถ่ิน   

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Biodiversity/Pages/ 

default.aspx 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

การสํารวจข&อมูลให&ครอบคลมุทุกระดับเปHนไปได&ยาก 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 7 ภายใน พ.ศ. 2564 มีการดําเนินการเพื่อลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร-ายต7อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส7งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย7างย่ังยืนในภาคส7วนท่ีเก่ียวข-อง 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีการดําเนินงานเพ่ือลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร&ายต0อความหลากหลายทางชีวภาพ และส0งเสริม
แรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืนใน
ภาคส0วนท่ีเก่ียวข&อง อย0างน&อย 2 ภาคส0วนเก่ียวข&อง 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

จากการสํารวจพบว0ามีแนวทางการลดการกระจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร&ายต0อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และส0งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน
ในภาคส0วนรัฐและภาคส0วนธุรกิจเอกชน ดังน้ี  

มาตรการในการลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร&ายต0อความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญ  

การจัดทําแผนแม7บทการฟFGนฟูอนุรักษ�ปLาและระบบนิเวศ 25 ลุ7มน้ํา โดยกรมปMาไม& และกรมอุทยาน
แห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช ซึ่งมีการกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปMาไม& การสํารวจและจัดทําระบบฐานข&อมูลพ้ืนท่ี
ปMาไม&ให&เปHนระบบเดียวกัน การพัฒนาพ้ืนท่ีแนวกันชนรอบพ้ืนท่ีปMาท่ีเหมาะสมกับบริบทท&องถ่ิน นอกจากน้ี ได&
มีการปรับปรุงและแก&ไขเพ่ิมเติมกฎหมายด&านปMาไม& เพ่ือลดข้ันตอนต0าง ๆ มีความซับซ&อนและยุ0งยาก จนทําให&
ประชาชนจํานวนมากมีอุปสรรคในการปลูกไม&ไว&ใช&สอยหรือเพ่ือการค&า จึงแก&ไขให&ไม&ทุกชนิดในท่ีดินท่ีมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม0เปHนไม&หวงห&าม เพ่ือเปHนการส0งเสริมเศรษฐกิจ
ไทยจากการปลูกไม&มีค0าในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินและเปHนการเพ่ิม
พ้ืนท่ีปMาไม&ของประเทศไทย  
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รัฐบาลได&กําหนดกรอบมาตรการแก&ไขปCญหาเร่ืองท่ีอยู0อาศัยและท่ีทํากินแก0ชุมชนท่ีอยู0ในเขตปMาอนุรักษ9 
และให&กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืชสํารวจข&อมูลภายใต&แผนปฏิบัติงานการจัดการพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9
และฟ?@นฟูปMาต&นนํ้าเสื่อมสภาพ โดยสํารวจขอบเขตปMาพ้ืนท่ีอนุรักษ9ท่ียังมีสภาพเปHนปMาสมบูรณ9 และขอบเขต
พ้ืนท่ีปMาท่ีถูกบุกรุก ให&ชุมชนหน0วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข&ามามีส0วนร0วมจัดทําฐานข&อมูลเพ่ือใช&บริหาร
จัดการพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9 และป<องกันปCญหาบุกรุกพ้ืนทีเพ่ิมเติม ซึ่งเปHนข&อมูลสําคัญในการปฏิบัติการทวงคืนผืน
พ้ืนท่ีปMา และฟ?@นฟูสภาพปMาเสื่อมโทรมต0อไป โดยเน&นการบริหารจัดการข&อมูลอย0างเปHนระบบร0วมกับทุกภาคส0วน 
จนเกิดความเข&าใจร0วมกัน นําสู0การบริหารจัดการพ้ืนท่ีต0อไป ท้ังน้ีชุมชนสามารถอยู0ในพ้ืนท่ีได&ตามระเบียบและ
กติกาท่ีทําโดยกระบวนการมีส0วนร0วม สร&างความเข&าใจท่ีตรงกัน ลดความขัดแย&งเร่ืองการใช&ทรัพยากร ชุมชนก็
สามารถอยู0กับปMาได&อย0างสันติสุข และเม่ือพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9ได&รับการฟ?@นฟู ไม0ถูกบุกรุกเพ่ิมก็จะสามารถรักษาปMา
ไว&ได&ตามเป<าหมาย 

การบูรณาการร0วมกันในชุดปฏิบัติการพิเศษ 3 หน0วยงาน ได&แก0 กรมปMาไม& กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา 
และพันธุ9พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง จัดทีมพยัคฆ9ไพร ทีมพญาเสือ และทีมฉลามขาว เข&า
ตรวจสอบและดําเนินการบังคับใช&กฎหมายกับผู&มีอิทธิพล นายทุน และนักการเมืองท่ีเข&ามายึดถือครอบครอง 
ทําลายทรัพยากรปMาไม&และสัตว9ปMาในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท้ังน้ี ประชาชนสามารถร0วมเปHนส0วนหน่ึงในการ
อนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแจ&งมายังสายด0วนพิทักษ9ปMา 2362 ตลอด 24 ช่ัวโมง  

การส0งเสริมแรงจูงใจท่ีสนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน  

การจัดทําแผนแม7บทแห7งชาติว7าด-วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
กรมการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือกเปHนการส0งเสริมการปลูกปMาเศรษฐกิจชุมชนและการบริหาร
จัดการการใช&ประโยชน9พืชสมุนไพรในปMาเศรษฐกิจอย0างย่ังยืน เพ่ือปกป<องและคุ&มครองพืชสมุนไพรและภูมิ
ปCญญา รวมถึงลดการคุกคามความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในปMา  

กรมส0งเสริมการปกครองท&องถ่ินได&กําหนดเปHนนโยบายสนับสนุนให&องค9กรปกครองส0วนท&องถ่ิน
ดําเนินงานฐานทรัพยากรท&องถ่ินท่ีดําเนินงานภายใต&กรอบการสร&างจิตสํานึก โดยกําหนดให&มีสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท&องถ่ินในอําเภอละหน่ึงตําบล/หน่ึงเทศบาลเปHนอย0างน&อย โดยเร่ิมต&นจากการสํารวจฐานทรัพยากร
ท&องถ่ินท่ีมีอยู0ว0ามีอะไรอยู0ท่ีไหน ซึ่งประกอบด&วย 3 ฐานทรัพยากร ได&แก0 ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งท่ีมีชีวิต), 
ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งท่ีไม0มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปCญญา จากน้ันเร่ิมการดูแลอนุรักษ9และใช&
ประโยชน9อย0างย่ังยืนในทรัพยากรท&องถ่ินท่ีมีอยู0นําไปสู0การวางแผนพัฒนาตําบลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมี
อยู0จริง ทําให&พ้ืนท่ีและกิจกรรมดําเนินงานของโครงการอนุรักษ9พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กระจายออกไปในภูมิภาคต0าง ๆ และมีการดําเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึน 

นอกจากน้ี ยังมีโครงการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด-านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ชุมชน หรือ Community Bio Bank โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค9การมหาชน) ซี่ง
สนับสนุนให&องค9กรของชุมชนสามารถพัฒนาและสร&างกระบวนการในการสํารวจ รวบรวม และจัดเก็บข&อมูล
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปCญญาให&กับชุมชนในท&องถ่ิน ส0งเสริมให&ชุมชนดูแลรักษาและใช&ประโยชน9ทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปCญญาได&อย0างย่ังยืน จะเปHนกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อนให&เกิดการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9
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ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทยสู0การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ  ส0วนโครงการต-นแบบการเสริมสร-าง
ศักยภาพขององค�กรปกครองส7วนท-องถ่ินในการป�องกันและใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย7างย่ังยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย ภายใต&ความร0วมมือระหว0างสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค9การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และโครงการพัฒนาแห0ง
สหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล&อมโลก (Global Environment 
Facility) อีกท้ัง ยังส0งเสริมให&ภาคธุรกิจดําเนินการตรวจประเมินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต7อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) ซึ่งเปHนแนวคิดท่ีพัฒนาโดย Global Nature Fund (GNF) 
และองค9กรต0าง ๆ ในสหภาพยุโรป เพ่ือใช&เปHนแนวทางข้ันต&นในการตรวจหาผลกระทบของการดําเนินธุรกิจท่ีมี
ต0อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยข&อมูลท่ีได&รับจะสามารถนํามาบูรณาการร0วมกับการประเมินระบบการ
จัดการด&านสิ่งแวดล&อม รวมถึงยังใช& เปHนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานท่ีเ ก่ียวข&องกับการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติได&อย0างย่ังยืน รวมถึงส0งเสริมการประยุกต9ใช&แนวคิดการจ0ายค0าตอบแทนการให&บริการของ
ระบบนิเวศ (Payment For Ecological Service: PES) 

ภาคส0วนธุรกิจเอกชน ได&การส0งเสริมให&เกิดการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย0างย่ังยืน ได&แก0 การให-รางวัลด-านการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ เช0น รางวัล
ลูกโลกสีเขียว จัดโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือมอบให&กับกลุ0มคนท่ีมีการดําเนินชีวิตหรือการร0วม
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือโครงการคนรักปLา ปLารักชุมชน ซึ่งเปHน
โครงการความร0วมมือระหว0างกรมปMาไม& และบริษัท ผลิตไฟฟ<าราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมอบรางวัล
ให&กับชุมชนท่ีมีการดําเนินงานด&านการจัดการปMาชุมชนดีเด0น เปHนต&น รวมถึงการตรวจประเมินธุรกิจท่ี
รับผิดชอบต0อความหลากหลายทางชีวภาพ เช0น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จํากัด ตลอดจนการสนับสนุน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9ให&มีการดําเนินธุรกิจอย0างย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย9แห0งประเทศไทยได&
จัดทํา Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ-นย่ังยืน” มาต้ังแต0 พ.ศ. 2558 โดยมี
กระบวนการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีผ0านเกณฑ9การประเมินด&านความย่ังยืนตามตัวช้ีวัดด&านเศรษฐกิจ (รวม
บรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล&อม และสังคม อย0างน&อยร&อยละ 50 ในแต0ละมิติ หรือได&รับคัดเลือกเปHนสมาชิกของ
ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปQท่ีมีการประเมิน ตลอดจนผ0านกระบวนการคัดกรอง
คุณสมบัติเร่ืองผลประกอบการ การเปoดเผยข&อมูลด&านบรรษัทภิบาล และการสร&างผลกระทบต0อสังคมและ
สิ่งแวดล&อม อีกท้ัง ยังได&มีประกาศแสดงเจตนารมย9ด&านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ0มบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) มาต้ังแต0 พ.ศ. 2556 โดยมีการกําหนดค0านิยม แนวทางปฏิบัติงาน และการวัด
ประสิทธิผลการดําเนินงานด&านความหลากหลายทางชีวภาพและใช&เปHนแนวทางปฏิบัติจนถึงปCจจุบัน 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1245-1-
18-2561 

- http://www.mnre.go.th/th/news/detail/12872 
- http://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=841 
- http://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=588 
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- กรมพัฒนาการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก. (2559). แผนแม0บทแห0งชาติว0าด&วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 พิมพ9คร้ังท่ี 1 จาก กรมพัฒนาการแพทย9แผนไทยและ
การแพทย9ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : บจก.ทีเอส อินเตอร9พร้ินท9.  

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 

 
เป�าหมายระดับชาติท่ี 8 ภายใน พ.ศ. 2563 อัตราการสูญเสียแหล7งท่ีอยู7อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพื้นท่ี
ปLาไม- และระบบนิเวศชายฝNOง ลดลงร-อยละ 50 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- อัตราการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน&มลดลง 
- มีพ้ืนท่ีปMาไม&ร&อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
- อัตราการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปMาไม&และระบบนิเวศชายฝCqงลดลงร&อยละ 

50 จากปQฐาน 2557 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากข&อมูลสถิติและจากการสืบค&นข&อมูล 
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เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

อัตราการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติของประเทศไทยมีเพียงพ้ืนท่ีปMาชายเลน แนวปะการังและ
พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีสถานการณ9ท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปMาไม& แหล0งหญ&าทะเล ยังมีการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยหรือมี
สถานภาพท่ีมีความเสื่อมโทรม อย0างไรก็ตามพบว0า การสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยดังกล0าวมีแนวโน&มท่ีลดลง 
ประกอบกับพ้ืนท่ีปMาไม&ของประเทศไทยท่ีต้ังไว&ท่ีร&อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศยังไม0สามารถดําเนินการให&บรรลุ
เป<าหมายดังกล0าวได& อย0างไรก็ตาม ประเด็นด&านการเพ่ิมพ้ืนท่ีปMา หน0วยงานทุกภาคส0วนต0างให&ความสําคัญ
อย0างต0อเน่ือง จึงมีความเปHนไปได&ที่จะมีพ้ืนท่ีปMาไม&ถึงการบรรลุตัวช้ีวัดน้ีในอนาคต 

การดําเนินงานเพ่ือลดการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปMาไม& และระบบนิเวศชายฝCqง 
มีหน0วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีส0วนสําคัญในการดําเนินงานมากท่ีสุด โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได&แก0 
การดูแลรักษาพ้ืนท่ีตามธรรมชาติ การฟ?@นฟูระบบนิเวศบนบกโดยการเพ่ิมพ้ืนท่ี การฟ?@นฟูท้ังปMาบกและปMาชาย
เลน การประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ9 รวมถึงการดูแล ติดตามสถานการณ9พ้ืนท่ีปMาบก ปMาชายเลน การติดตาม
อัตราการรอดตายของปMาปลูกใหม0 การทําแนวกันไฟ การปCกไม&ไผ0ชะลอคลื่น การลดการเผาตอซังและวัสดุ
ทางการเกษตร การสร&างฝายชะลอนํ้า การเฝ<าระวังรักษาแหล0งนํ้า นอกจากน้ี ยังมีการเสริมสร&างประสิทธิภาพ
ในการปกป<องคุ&มครองแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ โดยจัดต้ังหน0วยพิทักษ9และจุดสกัดเพ่ือปฏิบัติงานให&
ครอบคลุมพ้ืนท่ี และส0งเสริมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีล0อแหลมต0อการบุกรุกทําลาย รวมถึงการฝ�กอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ9ปMา การดําเนินงานร0วมกับเครือข0ายในการป<องกันและพัฒนาปMาไม& รวมถึงการตรวจสอบ
รับรองสิทธิทํากินในพ้ืนท่ีปMาสงวน จากข&อมูลท่ีผ0านมามีการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ี
ปMาไม& และระบบนิเวศชายฝCqง ดังน้ี 

พื้นท่ีปLาไม- ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปMาไม& 102,488,302.19 ไร0 หรือร&อยละ 31.68 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2560 แต0เม่ือพิจารณาในช0วง 5 ปQท่ีผ0านมา (พ.ศ. 2557-
2561) พบว0า อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีปMาไม&มีแนวโน&มดีขึ้น (กรมปMาไม&, 2562) 

ตารางท่ี 5 พืน้ท่ีปLาไม-และสัดส7วนพืน้ท่ีปLาไม-ต7อพื้นท่ีทัง้หมด พ.ศ. 2547-2561 

พ.ศ. พื้นที่ปLาไม- (ไร7) สัดส7วนพื้นที่ปLาไม-ต7อพื้นที่
ทั้งหมด (ร-อยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
ปLาไม- (ร-อยละ) 

2547 104,744,362.50 32.66 -1.48 
2548 100,625,812.50 31.38 -3.93 
2549 99,157,868.75 30.92 -1.46 
2551 107,241,031.25 33.44 8.15 
2556 102,119,539.55 31.57 -4.78 
2557 102,285,400.62 31.62 0.16 
2558 102,240,981.88 31.60 -0.04 
2559 102,174,805.09 31.58 -0.06 
2560 102,156,350.51 31.58 -0.02 
2561 102,488,302.19 31.68 0.32 

ท่ีมา: กรมปMาไม&, 2562 
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รูปท่ี 3 พืน้ท่ีปLาไม-ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมปMาไม&, 2562 
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นอกจากน้ี การจัดต้ังปMาในเมืองตามโครงการปLาในเมือง “สวนปLาประชารัฐ” เปHนอีกหน่ึงกลไกท่ี
สนับสนุนการสร&างความตระหนักเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และส0งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช&พ้ืนท่ี
ปMาไม&และพ้ืนท่ีปลูกต&นไม&ท่ีต้ังอยู0ในเมืองหรือใกล&เมือง สร&างการมีส0วนร0วมทุกภาคส0วนในการรักษาฟ?@นฟู 
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองให&มีความสมบูรณ9 และอํานวยประโยชน9ต0อประชาชนในพ้ืนท่ีอย0างสูงสุดและ
ย่ังยืน มีเป<าหมายจํานวน 31 แห0ง เน้ือท่ี 39,479 ไร0 ในปQงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการเปoดโครงการ 
จํานวน 13 แห0ง พ้ืนท่ีประมาณ 16,786 ไร0 ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก0น นครราชสีมา ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุรินทร9 
สงขลา เพชรบุรี นครสวรรค9 สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ9 ตาก และแม0ฮ0องสอน และจะดําเนินการครบใน 
พ.ศ. 2562 

พื้นท่ีปLาชายเลน ใน พ.ศ. 2557 มีเน้ือท่ีประมาณ 2,869,484 ไร0 ซึ่งในจํานวนน้ีแยกเปHน “พ้ืนท่ีคงสภาพ
ปMาชายเลน” เน้ือท่ีประมาณ 1,534,584 ไร0 เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2552 ท่ีมีพ้ืนท่ีปMาชายเลน 1,527,761 ไร0 หรือมี
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปHนร&อยละ 0.45 และ “พ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพ” เน้ือท่ีประมาณ 1,334,913 ไร0 (เพาะเลี้ยง
สัตว9นํ้า 439,234 ไร0, เกษตรกรรม 340,525 ไร0, นาเกลือ 155,772 ไร0 และอ่ืน ๆ 399,382.85 ไร0) โดยพบ
ท่ัวไปตามชายฝCqงบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนถึงภาคใต&ทั้งฝCqงอันดามันและฝCqงอ0าวไทย ครอบคลุม 
24 จังหวัดชายฝCqง เม่ือพิจารณาในช0วง 15 ปQท่ีผ0านมา (พ.ศ. 2543-2557) พบว0า พ้ืนท่ีปMาชายเลนมีแนวโน&ม
เพ่ิมข้ึน ซึ่งเปHนผลมาจากความร0วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท&องถ่ินในการดูแลและฟ?@นฟู 
ปMาชายเลนอย0างต0อเน่ือง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2560) 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง 1) ด&านปMาชายเลน ประมาณ 2.8 ล&านไร0 มีการทวงคืน
ผืนปLา จํานวนประมาณ 8,813 ไร0 2) การฟFGนฟูและปลูกปLาในพื้นท่ีปLาชายเลน 5,416 ไร0 3) การจัดการ
ปNญหาท่ีดินทํากิน/ท่ีอยู7อาศัย โครงการจัดท่ีดินทํากิน 1,972 ไร0 4) การกําหนดและประกาศเขตพื้นท่ี 
ปLาชายเลนอนุรักษ�ตามมาตรา 18 และกําหนดมาตรการคุ-มครองตามมาตรา 23 โดยจัดทําร0างกฎกระทรวง
กําหนดพ้ืนท่ีปMาชายเลนอนุรักษ9จํานวน 6 พ้ืนท่ี 5) โครงการสวนปLาในเมือง “สวนปLาประชารัฐ เพื่อความสุข
ของคนไทย” ท้ังหมด 20 โครงการ ครอบคลุม 16 จังหวัดชายฝCqงทะเล ปCจจุบันดําเนินการไปแล&ว 18 โครงการ
ใน 16 จังหวัด 6) พื้นท่ีคุ-มครองทางทะเล โดยมีแผนการประกาศพ้ืนท่ีคุ&มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง 
จํานวน 10 จังหวัด เช0น ตรัง ระยอง ตราด พังงา ภูเก็ต เปHนต&น 

ตารางท่ี 6 พื้นท่ีปLาชายเลน พ.ศ. 2543 2547 2552 และ 2557   

พ.ศ. พื้นท่ีปLาชายเลน (ไร7) 
สัดส7วนพืน้ท่ีปLาชายเลนต7อ

พื้นท่ีทัง้หมด (ร-อยละ) 
อัตราการเปลีย่นแปลงพื้นท่ี

ปLาชายเลน (ร-อยละ) 
2543 1,579,593 15.79 0.48 
2547 1,458,174 14.58 0.52 
2552 1,527,761 15.25 0.92 
2557 1,534,584 15.35 0.12 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2560 
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รูปท่ี 4 ขอบเขตพื้นท่ีคุ-มครองทางทะเลและชายฝNOงของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2559 
 



83 

พื้นท่ีชุ7มน้ํา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าอย0างน&อย 22,885,100 ไร0 คิดเปHนร&อยละ 7.5 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
แบ0งเปHนพ้ืนท่ีนํ้าจืดร&อยละ 44.8 และเปHนพ้ืนท่ีนํ้าเค็มร&อยละ 55.2 คุณค0าโดยรวมของพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า ได&แก0 การเปHน
แหล0งนํ้า แหล0งกักเก็บนํ้าฝนและนํ้าท0า ป<องกันนํ้าเค็มมิให&รุกเข&ามาในแผ0นดิน ป<องกันชายฝCqงพังทลาย ดักจับ
ตะกอนและแร0ธาตุ ป<องกันภัยธรรมชาติต0าง ๆ เปHนแหล0งทรัพยากรและผลผลิตทางธรรมชาติท่ีมนุษย9เข&าไปใช&
ประโยชน9 เช0น แหล0งอาหาร ยารักษาโรค แหล0งนันทนาการพักผ0อนท0องเท่ียว เปHนแหล0งรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พันธุ9พืช พันธุ9สัตว9 มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ9ธรรมชาติ (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, 2558) ซึ่งในช0วง พ.ศ. 2558-2559 พบว0า มีพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ัวไป 
ประมาณ 3,445,804 ไร0 แบ0งเปHน พ้ืนท่ีหนอง บึง ทะเลสาบ ประมาณ 1,567,580 ไร0 พ้ืนท่ีลุ0ม ประมาณ 
1,482,616 ไร0 และพ้ืนท่ีพรุ ประมาณ 395,608 ไร0 ตามลําดับ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2561) ท้ังน้ี ใน พ.ศ. 2558 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ได&ประเมินสถานภาพพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของประเทศ
ไทยในภาพรวม โดยทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าเพ่ือเปHนตัวแทนในแต0ละลุ0มนํ้า จํานวน 25 แห0ง จากผลการ
ประเมินพบว0า พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าจํานวน 17 แห0ง ได&รับการประเมินว0ามีสถานภาพดีขึ้นกว0าเดิม  

พื้นท่ีแหล7งหญ-าทะเล ใน พ.ศ. 2561 พบว0ามีพ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเล 159,828 ไร0 เพ่ิมข้ึนร&อยละ 7.91 
จาก พ.ศ. 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 147,184 ไร0 โดยบริเวณอ0าวไทยฝCqงตะวันออก พบว0า แหล0งหญ&าทะเลมี
สถานภาพสมบูรณ9ถึงสมบูรณ9ดีมาก และมีแนวโน&มท่ีดีข้ึน ยกเว&นในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ท่ีพบว0ามีแนวโน&มเสื่อม
โทรมลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และบางบริเวณพ้ืนทะเลเปลี่ยนเปHนดินเลน ท้ังน้ี พ้ืนท่ี
แหล0งหญ&าทะเลในจังหวัดตราดมีพ้ืนท่ีลดลงอย0างมากจาก พ.ศ. 2558 ทําให&ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี
อ0าวไทยฝCqงตะวันออกมีพ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเลลดลงอย0างมาก ในขณะท่ี บริเวณอ0าวไทยต้ังแต0จังหวัดเพชรบุรีไป
จนถึงจังหวัดนราธิวาส พบว0า แหล0งหญ&าทะเลมีสถานภาพสมบูรณ9ถึงสมบูรณ9ดี โดยเฉพาะบริเวณอ0าวบ&านดอน 
จังหวัดสุราษฎร9ธานี ท่ีมีสถานภาพสมบูรณ9ดี โดยภาพรวมมีแนวโน&มคงท่ีและสมบูรณ9ขึ้น ยกเว&นในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบุรี ท่ีพบว0ามีแนวโน&มเสื่อมโทรมลง เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนทะเล ซึ่งเปHนผลมากจากการ
สร&างเข่ือนป<องกันคลื่นในทะเล ท้ังน้ี พ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเลในเขตอ0าวไทยต้ังแต0จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัด
นราธิวาส โดยรวมมีพ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเลเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 ส0วนบริเวณฝCqงอันดามัน 
พบว0า แหล0งหญ&าทะเลมีสถานภาพสมบูรณ9ถึงสมบูรณ9ดี โดยภาพรวมมีแนวโน&มคงท่ีและสมบูรณ9ข้ึน ยกเว&นใน
บางพ้ืนท่ีของจังหวัดกระบ่ี และสตูล ท่ีพบว0า มีแนวโน&มเสื่อมโทรมลง โดยเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของร0องนํ้า
ตามธรรมชาติ ท้ังน้ี พ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเลในฝCqงอันดามัน โดยรวมมีพ้ืนท่ีแหล0งหญ&าทะเลไม0เปลี่ยนแปลงมากนัก 
เม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2562) 

แนวปะการัง ใน พ.ศ. 2561 แนวปะการังของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีรวม 149,025 ไร0 เพ่ิมข้ึนร&อยละ 0.05 
จาก พ.ศ. 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 148,954 ไร0 โดยแนวปะการังฝCqงอ0าวไทย มีพ้ืนท่ีปะการัง 75,660 ไร0 และแนว
ปะการังฝCqงทะเลอันดามัน มีพ้ืนท่ีปะการัง 73,365 ไร0 ซึ่งบริเวณอ0าวไทยฝCqงตะวันออก พบว0า แนวปะการังมี
สถานภาพสมบูรณ9ปานกลางถึงเสียหายมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด โดยไม0มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2558 ส0วนบริเวณอ0าวไทยตอนกลาง พบว0า แนวปะการังมีสถานภาพเสียหายถึงเสียหาย
มาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร9ธานี โดยภาพรวมมีแนวโน&มคงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 
2558 ในขณะท่ี บริเวณอ0าวไทยตอนล0าง พบว0า แนวปะการังมีสถานภาพสมบูรณ9ปานกลาง โดยภาพรวมมี
แนวโน&มคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับปQ พ.ศ. 2558 
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รูปท่ี 5 พืน้ท่ีแหล7งหญ-าทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2562 
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รูปท่ี 6 พืน้ท่ีแนวปะการังของประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง, 2562 
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เห็นได&ว0าการดําเนินงานเพ่ือลดการสูญเสียแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปMาไม& และ
ระบบนิเวศชายฝCqง มีผลการประเมินอยู0ในระดับ 3 คือ มีความก&าวหน&าในการดําเนินงาน แต0ยังไม0บรรลุตัวช้ีวัด
ท่ีต้ังไว&ร&อยละ 50 ของพ้ืนท่ีประเทศ แต0จากการดําเนินงานของทุกภาคส0วนอย0างต0อเน่ือง จึงมีความเปHนไปได&ท่ี
จะมีพ้ืนท่ีแหล0งท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีปMาไม& และระบบนิเวศชายฝCqง ตามท่ีกําหนดในตัวช้ีวัดน้ีในอนาคต 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://www.onep.go.th/env_data/00_1/ 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 

 
เป�าหมายระดับชาติท่ี 9 ภายใน พ.ศ. 2563 ชนิดพันธุ�ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ินมีสถานภาพการ
อนุรักษ�และการจัดการท่ีดีข้ึน และมีมาตรการในการอนุรักษ�และคุ-มครองถ่ินท่ีอยู7อาศัยของชนิดพันธุ�
ดังกล7าว 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลุเป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 
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ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ชนิดพันธุ9ที่ใกล&สูญพันธุ9 และชนิดพันธุ9เฉพาะถ่ิน อย0างน&อย 5 ชนิดมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 
- ชนิดพันธุ9ท่ีใกล&สูญพันธุ9 และชนิดพันธุ9เฉพาะถ่ิน อย0างน&อย 5 ชนิด มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน และมี

มาตรการในการอนุรักษ9และคุ&มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัยของชนิดพันธุ9ดังกล0าว 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ผลการประเมินอยู0ในระดับบรรลุเป<าหมาย โดยมีข&อมูล 6 ชนิดพันธุ9 คือ ช&างปMา กระทิง สมเสร็จ เสือ
โคร0ง เสือดาว ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากการดําเนินการอนุรักษ9ในพ้ืนท่ีอย0างต0อเน่ือง และนกกระเรียน 
พันธุ9ไทยท่ีเคยสูญพันธุ9ไปจากธรรมชาติ ได&กลับคืนสู0ธรรมชาติด&วยวิธีการทดลองขยายพันธุ9จนประสบผลสําเร็จ 
อีกท้ัง ชนิดพันธุ9ท่ีใกล&สูญพันธุ9และชนิดพันธุ9เฉพาะถ่ิน อย0างน&อย 5 ชนิด มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน และมี
มาตรการในการอนุรักษ9และคุ&มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัยของชนิดพันธุ9ดังกล0าว 

รายงานสถานการณ9สัตว9ปMาใกล&สูญพันธุ9 ของกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช ร0วมกับทีม
นักวิจัยมูลนิธิฟรีแลนด9 และมูลนิธิแพนธีร0า ทําการสํารวจสัตว9ปMาในพ้ืนท่ีมรดกโลกกลุ0มปMาดงพญาเย็น-เขาใหญ0 
พบว0า ในช0วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ9 2560 กล&องบันทึกภาพเสือโคร0งได&จํานวน 18 ตัว เปHน
เพศผู& 5 ตัว เพศเมีย 7 ตัว และลูกเสือโคร0ง 6 ตัว ซึ่งจํานวนเสือโคร0งท่ีพบบ0งช้ีให&เห็นว0าระบบนิเวศในพ้ืนท่ี
มรดกโลกยังมีความอุดมสมบูรณ9 ทําให&เสือโคร0งสามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุ9ตามธรรมชาติได& และจาก
รายงานประจําปQ 2556-2558 ของกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช พบสมเสร็จ อยู0ในพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 กลุ0มปMา จากข&อมูลการแพร0กระจายและนิเวศวิทยาของสมเสร็จท่ีมีอยู0นําไปสู0การประเมิน
ประชากรของสมเสร็จในประเทศไทย ซึ่งคาดว0าจะมีประชากรของสมเสร็จในพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9ทั้งหมดอย0างน&อย 
538-720 ตัว โดยพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9ท่ีอยู0ในกลุ0มปMาคลองแสง-เขาสก กลุ0มปMาแก0งกระจาน และกลุ0มปMาตะวันตก 
ซึ่งถือเปHนพ้ืนท่ีที่มีความสําคัญต0อการอนุรักษ9สมเสร็จในประเทศไทยมีจํานวนประชากรมากกว0า 50 ตัวข้ึนไป  

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว9ปMาภูเขียว เขตรักษาพันธุ9สัตว9ปMาภูเขียว มีการดําเนินงานเพาะเลี้ยง เพาะพันธุ9
ชนิดพันธุ9และปล0อยสัตว9ปMาใกล&สูญพันธุ9คืนสู0ธรรมชาติเปHนผลสําเร็จ ได&แก0 การเพาะพันธุ9เน้ือทรายและไก0ฟ<า 
สามารถนําสัตว9ใกล&สูญพันธุ9คืนสู0ธรรมชาติได&มากกว0าร&อยตัว ซึ่งจากการดําเนินงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว9ปMา
ภูเขียว ต้ังแต0 พ.ศ. 2554 มีการปล0อยสัตว9ไปแล&ว 7 ชนิด จํานวน 2,900 ตัว เช0น กวางปMา เน้ือทราย และสัตว9
ตระกูลไก0ฟ<า โดยปล0อยในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปMาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช0น ภูเขียว ผาผึ้ง และภูหลวง 
ซึ่งจากการสํารวจผืนปMาภูเขียวใน พ.ศ. 2560 พบว0ามีช&างมากกว0า 150 ตัว กระทิง 100 ตัว มีเน้ือทรายและ
ไก0ฟ<ากระจายอยู0ในพ้ืนท่ีปMาภูเขียวและพ้ืนท่ีนํ้าหนาวมากกว0า 200 ตัว รวมท้ังพบร0องรอยของกวาง เก&ง เสือ
โคร0ง และเสือดาว แสดงให&เห็นว0าผืนปMาภูเขียวท่ีเปHนถ่ินท่ีอยู0ของอาศัยของชนิดพันธุ9ดังกล0าวมีความอุดม
สมบูรณ9มากข้ึน  
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พ.ศ. 2561 กรมประมงดําเนินการรวบรวมชนิดพันธุ9สัตว9นํ้าพ้ืนเมืองหายากและใกล&สูญพันธุ9 และ
เพาะพันธุ9ปล0อยคืนสู0ธรรมชาติรวม 14 ชนิด ประกอบด&วย 

- ปลาท่ีอยู0ในสถานภาพใกล&สูญพันธุ9อย0างย่ิง (Critically Endangered: CR) จํานวน 4 ชนิด ได&แก0 
ปลาบึก ปลาตะพัด ปลาเทพา และปลาทรงเคร่ือง 

- ปลาท่ีอยู0ในสถานภาพใกล&สูญพันธุ9 (Endangered: EN) จํานวน 4 ชนิด ได&แก0 ปลากระเบนขาว 
ปลาสวาย ปลาปล&องทองปรีดี และปลาย่ีสกไทย 

- ปลาท่ีอยู0ในสถานภาพมีแนวโน&มใกล&สูญพันธุ9 (Vulnerable: VU) จํานวน 6 ชนิด ได&แก0 ปลา
กระโห& ปลาปากเปQqยน ปลานวลจันทร9นํ้าจืด ปลาจีด ปลาหม0น และปลาเค&าดํา 

ใน พ.ศ. 2561 ได&มีการปรับปรุงมาตรการป<องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน โดยให&
ความสําคัญกับการสร&างการรับรู&และความเข&าใจท่ีถูกต&องเก่ียวกับมาตรการป<องกัน ควบคุม และกําจัดชนิด
พันธุ9ต0างถ่ินให&แก0สาธารณชนทราบอย0างท่ัวถึง โดยเฉพาะการระบุให&ชัดเจนเก่ียวกับชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีมี
ผลกระทบต0อระบบนิเวศของไทย หรือเปHนพาหะของโรค ก0อให&เกิดอันตราย และมีผลกระทบต0อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล&ว (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2561) 

ผลการติดตามมาตรการในการอนุรักษ9และคุ&มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัย พบว0า (1) มีการประกาศจัดต้ัง
อุทยานแห0งชาติไปแล&ว 81 แห0ง เขตรักษาพันธุ9สัตว9ปMา 38 แห0ง เขตห&ามล0าสัตว9ปMา 48 แห0ง พ้ืนท่ีลุ0มนํ้าช้ัน 1 
และพ้ืนท่ีอนุรักษ9ปMาชายเลน เพ่ือดําเนินการคุ&มครองถ่ินท่ีอยู0อาศัยอย0างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (2) มีการดําเนิน
โครงการฟ?@นฟูระบบนิเวศหญ&าทะเล ปMาชายเลน ปMาบก ปะการัง เต0า ทะเล พะยูน ฯลฯ (3) มีการจัดทํา
แนวทางสําหรับการควบคุมและป<องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเน่ืองจากการแพร0ระบาดของ
ชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน โดยคณะทํางานชีวินทรีย9ต0างถ่ินในประเทศไทยภายใต& คณะอนุกรรรมการอนุสัญญาว0าด&วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (4) การจัดทําโครงการพัฒนาปMาชุมชนของกรมปMาไม& เร่ิมดําเนินการต้ังแต0 พ.ศ. 
2530 และ (5) โครงการปMาวัฒนธรรม โดยดําเนินการในจังหวัดมหาสารครามและจังหวัดสุรินทร9  

พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง ดําเนินการสํารวจประเมินสถานภาพสัตว9ทะเลหายาก 
พบการวางไข0ของเต0าทะเล จํานวน 333 หลุม โลมาและวาฬในธรรมชาติ จํานวน 699 ตัว พะยูน 200 ตัว 
ฉลามวาฬ 13 ตัว สําหรับอัตราการรอดชีวิตของสัตว9ทะเลหายากหลังการช0วยชีวิต สัตว9ทะเลหายากเกยต้ืนมี
ชีวิต ท้ังหมดจํานวน 1206 ตัว คิดเปHนร&อยละ 86.90 ในขณะท่ีข&อมูลระบุว0า สัตว9ทะเลหายากเกยต้ืนท่ีได&รับ
ผลกระทบจากขยะทะเล มีท้ังหมด 129 ตัว นอกจากน้ี ผลการอนุบาลและเพาะพันธุ9สัตว9ทะเลหายากและใกล&
สูญพันธุ9ได&อนุบาลเต0าทะเลเพ่ือฟ?@นฟูโดยการปล0อยคืนสู0ธรรมชาติได& 854 ตัว ในช0วงอายุท่ีปลอดภัยจากศัตรู  
สามารถช0วยเพ่ิมปริมาณเต0าทะเลในธรรมชาติ ในขณะท่ี ไม0พบการข้ึนมาวางไข0ของเต0ามะเฟ?องท่ีชายหาดใน
ประเทศไทยยาวนานถึง 5 ปQ ใน พ.ศ. 2561-2562 ได&พบเต0ามะเฟ?องข้ึนมาวางไข0 จํานวน 3 คร้ัง ท่ีชายหาด 2 
แห0งของจังหวัดพังงา จึงเปHนโอกาสท่ีทําให&เกิดการลงนามในปฏิญญาอนุรักษ9เต0าทะเลแห0งประเทศไทย เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ9 2562 โดยความร0วมมือของภาครัฐ เอกชน ท&องถ่ิน และประชาชน รวม 59 องค9กร อีกท้ัง 
ยังมีการเพ่ิมศักยภาพในการอนุบาลและช0วยเหลือสัตว9ทะเลหายากภายในศูนย9ช0วยเหลือสัตว9ทะเลหายากและ
ในธรรมชาติ ทําให&สามารถช0วยเหลือลูกพะยูนให&สามารถเติบโตและสามารถดํารงอยู0ในธรรมชาติได&ตาม
ธรรมชาติ 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม องค9การสวนสัตว9ในพระบรม
ราชูปถัมภ9  ร0วมกับโครงการพัฒนาแห0งสหประชาชาติ (UNDP) ดําเนินโครงการอนุรักษ9 ถ่ินอาศัย 
ของสัตว9และพันธุ9สัตว9ท่ีมีความสําคัญระดับโลกและอยู0ในภาวะใกล&สูญพันธุ9 รวม 3 ชนิด ได&แก0 นกชายเลน 
ปากช&อน พลับพลึงธาร และนกกระเรียนพันธุ9ไทย 

การก0อสร&างทางเช่ือมผืนปMาระหว0างอุทยานแห0งชาติเขาใหญ0และอุทยานแห0งชาติทับลาน ซึ่งได&
ออกแบบเปHนอุโมงค9ชนิดดินตัดและถมกลับ (Wildlife Overpass) ท่ีบริเวณ กม.194+485 ถึง กม.194+990 
โดยถมดินด&านบนอุโมงค9 ปลูกต&นไม&เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน9และระบบนิเวศ เพ่ือจูงใจให&สัตว9ปMาเข&ามาใช&
ประโยชน9 และสามารถข&ามฝCqงไป-มาได& ปCจจุบันบริเวณหลังคาของอุโมงค9พบรอยเท&าของสัตว9ปMาข&ามไปมาหา
กันท้ังสองผืนปMาระหว0างอุทยานแห0งชาติเขาใหญ0และอุทยานแห0งชาติทับลาน นอกจากน้ี ได&ก0อสร&างสะพาน
ทางยกระดับเพ่ือเปHนทางลอดสัตว9ปMา (Wildlife Underpass) ท่ีกม.192+935 ถึง กม. 193+505 ระยะทาง 
570 เมตร และ กม. 209+483 ถึง กม. 209+823 ระยะทาง 340 เมตร ซึ่งรถสามารถว่ิงบนสะพาน ใน
ขณะเดียวกันสัตว9ปMาสามารถลอดใต&สะพานไป-มาได&อย0างปลอดภัย อันเปHนการรักษาไว&ซึ่งมรดกทางธรรมชาติ 
ส0งเสริมระบบนิเวศของผืนปMามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ0 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- https://www2.moac.go.th/ewt_news.php?nid=199&filename=index  
- https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1120093 
- https://www.bbc.com/thai/thailand-39421564 
- https://news.mthai.com/special-report/616041.html 
- บุษบง กาญจนสาขา. 2558. ถ่ินอาศัยและประชากรของสมเสร็จในประเทศไทย. หน&า 43-56. ใน 

ผลงานวิจัย และรายงานความก&าวหน&างานวิจัย ประจํา พ.ศ. 2556-2558. กลุ0มงานวิจัยสัตว9ปMา สํานัก
อนุรักษ9สัตว9ปMา กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช. กรุงเทพฯ. 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 



90 

เป�าหมายระดับชาติท่ี 10 ภายใน พ.ศ. 2564 มีการเช่ือมโยงเครือข7ายพื้นท่ีคุ-มครองและตัวแทนทางนิเวศ 
และมีมาตรการการจัดการในพื้นท่ีวิกฤติและพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ประกาศพ้ืนท่ีคุ&มครองทางทะเลเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ9ทางทะเลและชายฝCqง อย0างน&อย 1 แห0ง 
- จํานวนโครงการฟ?@นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม อย0างน&อยจังหวัดละ 1 โครงการ 
- พ้ืนท่ีคุ&มครองท่ีมีอยู0ได&รับการประเมินประสิทธิภาพ อย0างน&อยร&อยละ 30 
- จํานวนเครือข0ายพ้ืนท่ีคุ&มครองและตัวแทนทางนิเวศท่ีได&รับการเช่ือมโยงเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อย0างน&อย 5 แห0ง 
- มีการกําหนดมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลายทาง

ชีวภาพ อย0างน&อย 2 แห0ง 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาข&อมูลจากการสืบค&น 
รวบรวมข&อมูลจากกรณีตัวอย0าง 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

การนําเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีคุ&มครอง (Management effective Tracking 
Tools: METT) มาใช&ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า ซึ่งดําเนินการในพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระหว0างประเทศ (Ramsar site) ท้ัง 14 แห0งของประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีคุ&มครองนําร0องโครงการ 13 แห0ง และ 1 กลุ0มปMา ภายใต&โครงการเร0งเสริมความ
ย่ังยืนของระบบการจัดการพ้ืนท่ีคุ&มครอง (Catalyzing Sustainable Protected Areas: CATSPA) ซึ่งนําไปสู0
การจัดทําแผนแม0บทอุทยานแห0งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564 

กรณีจัดการผืนปMาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ  โดยความร0วมมือระหว0างกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช 
และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และได&ขยายเครือข0ายการดําเนินงานสู0พ้ืนท่ีคุ&มครองท้ัง 17 แห0งในผืนปMาตะวันตก 
เพ่ือศึกษาศักยภาพของผืนปMาตะวันตกและกําหนดรูปแบบการจัดการพ้ืนท่ีในระดับผืนปMา เน&นการทํางานกับ
เครือข0ายชุมชนท้ังชุมชนท่ีอาศัยอยู0ในพ้ืนท่ีผืนปMาตะวันตกและชุมชนขอบปMา เพ่ือดําเนินงานในการแก&ไขปCญหา
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ความขัดแย&งในการใช&ประโยชน9ท่ีดินให&เกิดแนวเขตท่ีชัดเจนและยอมรับร0วมกัน มีการดูแลและฟ?@นฟูธรรมชาติ 
หนุนเสริมวิถีชีวิตให&สามารถอยู0ร0วมกับธรรมชาติได&อย0างย่ังยืน รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปMา
บริเวณแนวกันชนในเขตปMาสงวนแห0งชาติให&เปHนปMาชุมชน โดยมีเป<าหมายสําคัญคือ “คนอยู0ได& ปMาอยู0ได& เสืออยู0ได&”  
มีการลาดตระเวนร0วมไม0ให&มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีปMาเพ่ิมเติมจากแนวเขตท่ีได&ทําการสํารวจร0วมกัน ลดปCญหาความ
ขัดแย&งระหว0างเจ&าหน&าท่ีและชุมชน และลดคดีจับกุม ส0งผลให&เกิดรูปแบบการจัดการโดยชุมชนมีส0วนร0วมเพ่ือ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีคุ&มครอง  

การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการใช&ประโยชน9ท่ีดินในระดับจังหวัด 4 แห0ง เพ่ือกําหนดมาตรการการใช&ท่ีดิน  
ลดการบุกรุก และรักษาพ้ืนท่ีให&เอ้ือต0อการอยู0อาศัยของชนิดพันธุ9พืชและสัตว9ท่ีมีความสําคัญ ได&แก0 พลับพลึงธาร 
และนกชายเลนปากช&อน ภายใต&โครงการอนุรักษ9ถ่ินอาศัยของพันธุ9พืชและพันธุ9สัตว9 ท่ีมีความสําคัญระดับโลก
ในพ้ืนท่ีภาคการผลิต โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ร0วมกับโครงการ
พัฒนาแห0งสหประชาชาติ ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล&อมโลก 

การพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานแห0งชาติให&เข&าสู0มาตรฐานสากล ได&แก0 การจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ9ให&คง
ความโดดเด0นดําเนินการปกป<องและฟ?@นฟูทรัพยากรท้ังทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะการเลิกใช&พลาสติก 
โฟม และการดูแลรักษาความสะอาด ในพ้ืนท่ีอุทยานแห0งชาติ  ซึ่งมีเป<าหมายลดลงอย0างน&อย 3 ล&านใบ/ช้ิน 
และผู&เข&าร0วมกิจกรรมอย0างน&อย 10 ล&านคน โดยการเปoดโครงการใน พ.ศ. 2561 รณรงค9ใช&ภาชนะหมุนเวียน 
(ถุงผ&า ปoqนโต กล0องข&าว) โดยเม่ือสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561  มีผู&เข&าร0วมกิจกรรม จํานวน 2.85 ล&านคน ลด
พลาสติกชนิดใช&คร้ังเดียวจํานวน 1.07 ล&านใบ นอกเหนือจากการเลิกใช&โฟมพลาสติกแล&วยังให&ความสําคัญกับ
ความปลอดภัยของนักท0องเท่ียวในอุทยานแห0งชาติ รวมถึงการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีมีสภาพพร&อม
ใช&งาน การประชาสัมพันธ9ให&นักท0องเท่ียวทราบเก่ียวกับระเบียบและข&อห&ามต0าง ๆ ในอุทยานแห0งชาติ 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- https://goo.gl/L5b9UL 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 11 ภายใน พ.ศ. 2564 มีกลไกและมาตรการด-านการบริหารจัดการ นโยบาย หรือ
กฎหมายในการอนุรักษ�และปกป�องคุ-มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีเคร่ืองมือ กลไก หรือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการอนุรักษ9และปกป<องคุ&มครองความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประเทศ 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

เคร่ืองมือ กลไก และมาตรการด&านการบริหารจัดการ นโยบาย หรือกฎหมายในการอนุรักษ9และปกป<อง
คุ&มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศไทย มีดังน้ี 

(1) กฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการอนุรักษ9และการใช&ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย ได&แก0 
พระราชบัญญัติปMาไม& พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปMาสงวนแห0งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห0งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติท้ัง 3 ฉบับเปHนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาโดยมุ0งคุ&มครอง 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติเปHนสําคัญ เน่ืองจากมีการตัดไม&ทําลายปMาจนทําให&สภาพ
ธรรมชาติถูกทําลายลงและก0อให&เกิดผลกระทบต0อสิ่งแวดล&อม พระราชบัญญัติคุ&มครองพันธุ9พืช พ.ศ. 
2542 เปHนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาให&สอดคล&องกับหลักการตามอนุสัญญาฯ โดยมีเจตนารมณ9
ต&องการส0งเสริมให&เกิดการปรับปรุง พัฒนาพันธุ9พืชใหม0 คุ&มครองพันธุ9พืชใหม0 รวมท้ังต&องการส0งเสริม
การเข&าถึงและการแบ0งปCนผลประโยชน9อันเกิดจากการใช&ทรัพยากรเพ่ือให&เกิดการพัฒนาและใช&
ประโยชน9พันธุ9พืชอย0างย่ังยืน และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ9และการใช&ประโยชน9ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติว0าด&วยหลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

(2) การจัดต้ังศูนย9อนุรักษ9พันธุกรรมข&าว ใน พ.ศ. 2524 ได&มีการจัดต้ังศูนย9ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือ
พันธุ9ข&าวแห0งชาติข้ึนท่ีศูนย9วิจัยข&าวปทุมธานี เพ่ือให&เปHนแหล0งรวบรวม อนุรักษ9 และใช&ประโยชน9
ทรัพยากรพันธุกรรมข&าว ศูนย9ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุ9ข&าวแห0งชาติ ได&เร่ิมดําเนินการสํารวจ 
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รวบรวม เช้ือพันธุ9ข&าวจากแหล0งต0าง ๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต0 พ.ศ. 2525 เปHนต&นมา ปCจจุบันมีเช้ือพันธุ9
ข&าวท่ีรวบรวมและอนุรักษ9ไว&ไม0น&อยกว0า 20,000 ตัวอย0างเช้ือพันธุ9 

(3) โครงการอนุรักษ9พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีเป<าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ9 และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให&เกิดประโยชน9กับมหาชนชาวไทย ซึ่งจากการดําเนินงานของโครงการต้ังแต0 พ.ศ. 2535 จนถึง
ปCจจุบัน พ.ศ. 2561 มีหน0วยงานต0าง ๆ ร0วมสนองพระราชดําริฯ เพ่ิมข้ึนมากกว0า 150 หน0วยงาน 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร9โรงเรียนซึ่งเปHนสถานศึกษาเปHนสมาชิกมากกว0า 2,500 โรงเรียน  

(4) ปรับปรุงและทบทวนพระราชบัญญัติบํารุงพันธุ9สัตว9 พ.ศ. 2509 เพ่ือให&สามารถตอบสนองต0อการ
อนุรักษ9และพัฒนาพันธุกรรมสัตว9 ตามอนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทําร0าง
พระราชบัญญัติคุ&มครองพันธุ9สัตว9 พ.ศ. .... เพ่ือสงวนรักษาพันธุกรรมสัตว9พ้ืนเมืองท่ีใกล&จะสูญพันธุ9 
นอกจากน้ัน กรมปศุสัตว9ยังประสบความสําเร็จในการอนุรักษ9ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมสัตว9พ้ืนเมือง จํานวน 12 ชนิด ได&แก0 กระบือพ้ืนเมือง โคขาวลําพูน โค
พ้ืนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต& วัวแดงและวัวบาหลี โคกระทิงเขาทุย แพะพ้ืนเมือง 
สุกรพ้ืนเมือง เปHดเทศพ้ืนเมืองสีดํา เปHดเทศพ้ืนเมืองสีขาว เปHดพ้ืนเมืองพันธุ9ปากนํ้า เปHดพ้ืนเมือง
พันธุ9นครปฐม ห0าน และไก0พ้ืนเมือง โดยศึกษาวิจัยสถานภาพสัตว9พ้ืนเมืองของประเทศไทยให&ใช&
ประโยชน9ได&อย0างย่ังยืน  

(5) จัดทําสวนพันธุกรรมไม&ปMา “ศูนย9วนวัฒนวิจัย” โดกรมปMาไม& จํานวน 6 ศูนย9ท่ัวประเทศ ทําหน&าท่ี
คัดเลือกพันธุ9ไม&ที่มีค0าทางเศรษฐกิจและมีลักษณะดีจากปMาธรรมชาติ จํานวน 15 ชนิด ชนิดละ 300 ต&น 
มาปลูกในพ้ืนท่ีของแต0ละศูนย9ฯ และได&มีการจัดทําแปลงตัวอย0างถาวรเพ่ืออนุรักษ9และศึกษาวิจัย
แหล0งพันธุกรรมไม&ในระบบนิเวศปMาธรรมชาติ 7 สภาพปMา ภายในพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ9 15 แห0งท่ัวประเทศ 

(6) โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห0งชาติ เปHนโครงการระยะยาวในการพัฒนาโครงสร&างพ้ืนฐาน
สําหรับการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีค0าของประเทศ โดยได&รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลใน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะทําหน&าท่ีรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ9พืชปMา พืชภูมิปCญญา และพืชหา
ยากใกล&สูญพันธุ9อย0างเปHนระบบในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ9 ธนาคารดีเอ็นเอ ธนาคารเน้ือเย่ือ และ
การเก็บรักษาตัวอย0างของพืช นอกจากน้ี ยังส0งเสริมการเก็บรักษาจุลินทรีย9 ได&แก0 เช้ือรา แบคทีเรีย 
และเห็ด โดยการเก็บรักษาด&วยความเย็นข้ันสูงและเทคโนโลยีระดับโมเลกุลท่ีได&มาตรฐานสากล เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยและความถูกต&องของทรัพยากรชีวภาพของประเทศ สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการอนุรักษ9เช้ือพันธุกรรมพืชด&วยวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี โดยจัดทําข&อมูลชีวภาพ
ออนไลน9 เช0น ฐานข&อมูลพืช ฐานข&อมูลจุลินทรีย9 และฐานข&อมูลเห็ด เปHนต&น ท้ังน้ีด&วยมาตรฐานสกล
และความร0วมมือของพันธมิตรธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห0งชาติจะเปHนโครงสร&างพ้ืนฐานในการ
อนุรักษ9นอกถ่ินท่ีอยู0 คุ&มครอง และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

(7) ร0างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ... ซึ่งเปHนร0างกฎหมายท่ีอยู0ระหว0างยกร0างโดย
คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต&คณะกรรมการคณะกรรมการ
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อนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) ซึ่งร0างดังกล0าวมีมาตราท่ี
เก่ียวข&องกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.rspg.or.th/information/index.htm 
- http://www.ricethailand.go.th/rkb/varieties/index.php- file=content.php&id=109.htm 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 

 

เป�าหมายระดับชาติท่ี 12 ภายใน พ.ศ. 2563 ควบคุมมลพิษให-อยู7ในระดับท่ีไม7เสียหายต7อบทบาทหน-าท่ี
ของระบบนิเวศและต7อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ร&อยละ 80 ของคุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าผิวดินอยู0ในเกณฑ9ดี 
- ร&อยละ 88 ของคุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าทะเลอยู0ในเกณฑ9ดี 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากข&อมูลสถิติ การสืบค&นข&อมูล 
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เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

การประเมินตามตัวช้ีวัดของเป<าหมายน้ี มีความเก่ียวข&องกับคุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้า
แหล0งนํ้าทะเล ซึ่งพบว0า 

คุณภาพน้ําแหล7งน้ําผิวดิน จากการติดตามการดําเนินงาน พบว0า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได&ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล0งนํ้าผิวดินในแม0นํ้าสายหลัก 59 แม0นํ้า และแหล0งนํ้าน่ิง 6 แหล0งของประเทศ โดยใช&
ดัชนีคุณภาพแหล0งนํ้าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) เปHนตัวช้ีวัด ซึ่งใน พ.ศ. 2560 พบว0า มีคุณภาพนํ้า
ท่ีอยู0ในเกณฑ9พอใช&ถึงดี ร&อยละ 83 เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2559 ท่ีเท0ากับร&อยละ 80 และมีคุณภาพนํ้าท่ีอยู0ใน
เกณฑ9เสื่อมโทรม ร&อยละ 17 ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ท่ีเท0ากับร&อยละ 20 โดยไม0มีแหล0งนํ้าท่ีมีคุณภาพอยู0ใน
เกณฑ9ดีมากและเสื่อมโทรมมาก เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าผิวดินรายภาค พบว0า แหล0งนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าดี
ท่ีสุดอยู0ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ แม0นํ้าสงคราม และลําชี แหล0งนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมท่ีสุดอยู0ใน
ภาคกลางเช0นเดียวกับปQท่ีผ0านมา คือ แม0นํ้าเจ&าพระยาตอนล0าง (ช0วงอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ถึงอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) โดยแหล0งนํ้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 5 อันดับแรก ได&แก0 แม0นํ้า
สงคราม ลําชี หนองหาร ตาปQตอนบน และสายบุรี และแหล0งนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม 5 อันดับแรก ได&แก0 
แม0นํ้าเจ&าพระยาตอนล0าง ท0าจีนตอนล0าง พังราดตอนบน ระยองตอนล0าง และแม0นํ้ากวง เม่ือพิจารณาในช0วง 
10 ปQท่ีผ0านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว0า คุณภาพนํ้าของแหล0งนํ้าผิวดินในประเทศไทย ส0วนใหญ0อยู0ในเกณฑ9
พอใช& และต้ังแต0 พ.ศ. 2551 ไม0มีแหล0งนํ้าท่ีอยู0ในเกณฑ9เสื่อมโทรมมาก โดยแนวโน&มการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพนํ้าค0อนข&างดีข้ึนและมีแหล0งนํ้าท่ีเร่ิมมาอยู0ในเกณฑ9ดีเพ่ิมข้ึนต้ังแต0 พ.ศ. 2557 (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, 2561) 

รูปท่ี 7 สัดส7วนของเกณฑ�คุณภาพน้ําแหล7งน้ําผิวดินท่ีสําคัญท่ัวประเทศ พ.ศ. 2551-2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2561 



96 

คุณภาพน้ําแหล7งน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษได&ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝCqง โดยใช&ดัชนี
คุณภาพนํ้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) เปHนตัวช้ีวัด ใน พ.ศ. 2560 พบว0า มีแนวโน&มดีข้ึน 
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝCqงท่ีอยู0ในเกณฑ9พอใช&ถึงดี มีร&อยละ 96 เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2559 ท่ีเท0ากับร&อยละ 91 และ
เกณฑ9เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ร&อยละ 4 ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ท่ีเท0ากับร&อยละ 9 เม่ือพิจารณาในช0วง 10 
ปQท่ีผ0านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว0า คุณภาพนํ้าทะเลชายฝCqงมีแนวโน&มดีข้ึน โดยส0วนใหญ0อยู0ในเกณฑ9พอใช& 
และใน พ.ศ. 2560 มีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝCqงอยู0ในเกณฑ9ดี มากท่ีสุด (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, 2561)  

รูปท่ี 8 สัดส7วนของเกณฑ�คุณภาพน้ําทะเลชายฝNOงท่ัวประเทศใน พ.ศ. 2551-2560  

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2561) 

การป�องกันและแก-ไขปNญหาขยะพลาสติก ประกอบด&วย โครงการ กิจกรรมต0าง เช0น  

1) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน0วยงานภาครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดให&เปHนตัวช้ีวัดประจําปQงบประมาณ 2562 สําหรับ
ประเมินผู&บริหารองค9กร สําหรับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู&ว0าราชการจังหวัด โดยมีเป<าหมาย 
คือ ขยะมูลฝอยของหน0วยงานท่ีต&องส0งกําจัดลดลงอย0างน&อยร&อยละ 5 ลดการท้ิงพลาสติกใช&คร้ัง
เดียวท้ิงของหน0วยงาน ร&อยละ 10 และงดใช&โฟมบรรจุอาหารในหน0วยงานภาครัฐ 

2) การลดใช&ถุงพลาสติกและงดใช&โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีอุทยานแห0งชาติ โดยอุทยานแห0งชาติท้ัง 
154 แห0ง ของกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMาและพันธุ9พืช องค9การสวนสัตว9 ในพระบรมราชูปถัมภ9
ได&ดําเนินกิจกรรมงดนํากล0องโฟมบรรจุอาหารเข&ามาในพ้ืนท่ีอุทยานแห0งชาติ รณรงค9ลดการใช&
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดนํ้าท่ีมีพลาสติกหุ&มฝาขวด หลอดและช&อนพลาสติกท่ีใช&คร้ังเดียวท้ิง เปHนต&น  

การจัดการขยะบกสู7ขยะทะเล ในพ้ืนท่ี 24 จังหวัดชายทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงมี
กิจกรรมท่ีสําคัญ เช0น การจัดเก็บขยะตกค&างในระบบนิเวศ โครงการชายหาดปลอดบุหร่ี การจัดการขยะทะเล
โดยทุ0นกักขยะและการกําจัดขยะในพ้ืนท่ีทีมี่ปCญหาเฉพาะ 
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การดําเนินงานจัดทํา Road map การจัดการขยะพลาสติก 10 ป< และแผนปฏิบัติการด-านการจัดการ
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2570 โดยกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือเปHนแนวทางในการดําเนินงานของ 
ภาคส0วนท่ีเก่ียวข&อง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หลักการ 3R หลักการมีส0วนร0วม
ของภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) และหลักความรับผิดชอบของผู&ผลิต โดยมีเป<าหมาย 
ท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ขยะผลิตภัณฑ9และบรรจุภัณฑ9พลาสติก เข&าสู0ระบบการนํากลับมาใช&ประโยชน9  
ร&อยละ 100 ใน พ.ศ. 2570 และ (2) ผลิตภัณฑ9และบรรจุภัณฑ9พลาสติกลดลงหรือมีการใช&วัสดุทดแทนท่ีเปHน
มิตรต0อสิ่งแวดล&อม จํานวน 7 ประเภท คือ (1) เลิกใช&ภายใน พ.ศ. 2562 ได&แก0 พลาสติกหุ&มฝาขวดนํ้าด่ืม 
ผลิตภัณฑ9พลาสติกท่ีมีส0วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ และไมโครบีดจากพลาสติก (2) เลิกใช&ภายใน พ.ศ. 
2565 ได&แก0 ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนาไม0เกิน 36 ไมครอน กล0องโฟมบรรจุอาหาร แก&วพลาสติก (แบบ
บางใช&คร้ังเดียว) <300 ไมครอน และหลอดพลาสติก 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_49/ 
- http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_51/ 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติท่ี 13 ภายใน พ.ศ. 2563 มีการประยุกต�ใช-เคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางในการใช-ประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน ในทุกภาคส7วนท่ีเก่ียวข-อง 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  
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วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- จํานวนเคร่ืองมือ กลไก กฎระเบียบในการป<องกันผลกระทบต0อชนิดพันธุ9และถ่ินท่ีอยู0อาศัยจากภาวะ
มลพิษ การประมงเกินขีดจํากัดโครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- แนวทางในการผนวกเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ9ที่เก่ียวข&อง 
- จํานวนเคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0าง

ย่ังยืนในแต0ละภาคส0วน (เกษตร ปMาไม& ประมง ท0องเท่ียว) 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 
เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีเคร่ืองมือ กฎระเบียบ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานหลายประการ โดยเฉพาะการป<องกัน
ผลกระทบต0อชนิดพันธุ9และถ่ินท่ีอยู0อาศัย และการทําประมงเกินขีดจํากัด สําหรับกลไกในการขับเคลื่อน
นอกจากเจ&าหน&าท่ีภาครัฐแล&วยังมีเครือข0ายภาคประชาชนเข&ามามีส0วนร0วม เช0น คณะกรรมการควบคุมและ
ป<องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqงจังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข0ายเฝ<าระวังการทําประมง  

หลายหน0วยงานท่ีให&ความสําคัญเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได&ผนวกเร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข&าไว&ในมาตรฐาน ตัวช้ีวัด หรือเกณฑ9การประเมินต0าง ๆ ดังน้ัน การดําเนินการดังกล0าว จึงส0งผลให&
เป<าหมายท่ี 8 มีแนวทางในการผนวกเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไว&ในมาตรฐานและหลักเกณฑ9ท่ี
เก่ียวข&องบรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด 

จากการติดตามประเมินผลเคร่ืองมือ กลไก แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย0างย่ังยืน พบว0า ประเทศไทยมีการดําเนินการดังน้ี 

- การจัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) ท่ีต้ัง
ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ9และวิธีการ ในการเข&าถึง
ทรัพยากรชีวภาพการได&รับผลประโยชน9ตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพและการถ0ายทอด
เทคโนโลยี  

- แผนแม0บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ท่ีมีการกําหนดแผนตาม
หลักการท่ีสอดคล&องกับดําเนินการร0วมกันในการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในและนอก
ถ่ินท่ีอยู0อาศัยตามธรรมชาติ ส0งเสริมให&มีการใช&ประโยชน9จากองค9ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท้ังพันธุกรรม ชนิดพันธุ9 และระบบนิเวศอย0างย่ังยืน รวมถึงสนับสนุนให&มีการดําเนินการ
เพ่ือให&มีการแบ0งปCนผลประโยชน9จากการใช&ทรัพยากรพันธุกรรมอย0างยุติธรรมและเท0าเทียม  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด&วยการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2543 ซึ่งต0อมามีการแก&ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด&วยการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 เพ่ือให&สอดคล&องกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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คณะรัฐมนตรีจึงแก&ไขระเบียบเปHน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าด&วยการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ ว0าด&วย
หลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554  

- การจัดทํา "นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย0างย่ังยืน" เพ่ือใช&เปHนกรอบการดําเนินงานระดับชาติ (ระยะเวลา 5 ปQ) มุ0งเน&นการสร&างแรงจูงใจ
ให&แก0ท&องถ่ินในการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการควบคุมและติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมท่ีคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
สร&างเครือข0ายอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ9 ฟ?@นฟูพ้ืนท่ีปMาไม&เพ่ือเปHนปMาชุมชน
และเพ่ือประโยชน9ใช&สอย เสริมสร&างความอุดมสมบูรณ9ของความหลากหลายทางชีวภาพให&เปHนฐาน
ท่ีม่ันคงของการดํารงชีวิตของคนไทย ควบคู0กับการวิจัยคุณค0าความหลากหลายทางชีวภาพให&
นํามาใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจของประเทศได&อย0างย่ังยืน  

ภาคเกษตร: มีเคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
ย่ังยืนในภาคเกษตร ดังน้ี กรมวิชาการเกษตรมีการส0งเสริม “วนเกษตร” และ “ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน” 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกันชนรอบพ้ืนท่ีคุ&มครอง สําหรับเปHนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเกษตรกรรมย่ังยืนมี 10 
ประการ โดยหลักการข&อท่ี 6 มุ0งเน&นให&มีการ “ใช&ประโยชน9จากความหลากหลายทางชีวภาพสร&างความ
หลากหลายของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในไร0นา และผสมผสานกิจกรรมการผลิตให&เก้ือกูลประโยชน9
ต0อกันอย0างสูงสุดควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีการซึ่งไม0ใช&สารเคมีรูปแบบต0าง ๆ”  

ภาคปLาไม-: มีเคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
ย่ังยืนในภาคปMาไม& ดังน้ี (1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ได&มีการส0งเสริม
การใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืนโดยการฟ?@นฟูและอนุรักษ9ปMาวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีปMาดงใหญ0 จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดสุรินทร9 จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร&อยเอ็ด (2) กรมปMาไม& มีการส0งเสริมและสร&างแรงจูงใจในการ
อนุรักษ9และการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืน โดยการฟ?@นฟูสภาพแวดล&อมทางธรรมชาติในเขตปMาสงวนแห0งชาติและ
ส0งเสริมให&เปHนแหล0งท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ9 และดําเนินโครงการให&ชุมชนมีส0วนร0วมในการอนุรักษ9และฟ?@นฟูปMา
หลายพ้ืนท่ี (3) การปรับปรุงโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพในปMาไม& จากการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 6 พ.ศ. 2545 ซึ่งโปรแกรมงานท่ีได&รับการปรับปรุงมี  
3 องค9ประกอบ 12 เป<าหมาย 27 วัตถุประสงค9 และ 130 กิจกรรม โดยแนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืนในภาคปMาไม& ระบุอยู0ในส0วนของโปรแกรมงานองค9ประกอบท่ี 1 
การอนุรักษ9 การใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืน และการแบ0งปCนผลประโยชน9 เป<าหมายท่ี 4 ส0งเสริมการใช&ประโยชน9
จากทรัพยากรปMาไม&อย0างย่ังยืน และวัตถุประสงค9ข&อท่ี 1 ส0งเสริมการใช&ประโยชน9จากทรัพยากรปMาไม&อย0าง
ย่ังยืนเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพในปMาไม&  
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ภาคประมง: มีเคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
ย่ังยืนในภาคประมง ดังน้ี กรมประมง ร0วมกับศูนย9พัฒนาประมงแห0งเอเชียตะวันออกเฉียงใต& (SEAFDEC) 
กองทุนสัตว9ปMาโลกสากล (WWF) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน0าไทย (TTIA) ลงนามประกาศเจตนารมณ9ว0าด&วย 
“ความร0วมมือในการปรับปรุงการทําประมงปลาโอดํา ฝCqงอ0าวไทย ให&เกิดการใช&ประโยชน9ท่ีย่ังยืน” เพ่ือการใช&
ประโยชน9จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลท่ีย่ังยืน ตามเป<าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี 14 นอกจากน้ัน 
กรมประมงยังมีการส0งเสริมและสร&างแรงจูงใจในการอนุรักษ9และการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืนโดยปล0อยพันธุ9
สัตว9นํ้าจืด 400-600 ล&านตัวต0อปQ ในแหล0งนํ้าจืด 800 แห0ง ท่ัวประเทศในแต0ละปQ เพ่ือจูงใจให&ชุมชนช0วย
อนุรักษ9พันธุ9ปลานํ้าจืด  

ภาคการท7องเท่ียว: มีเคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางท่ีส0งเสริมให&เกิดการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีย่ังยืนในภาคการท0องเท่ียว ดังน้ี มีการส0งเสริมการท0องเท่ียวอย0างย่ังยืน (Sustainable tourism) และ
มีการจัดทํานโยบายและแนวทางการพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ9 (Ecotourism)  พ.ศ. 2538-2539 และ
แผนปฏิบัติการการท0องเท่ียวเชิงนิเวศแห0งชาติ ประกอบด&วย 14 แผนงาน 37 โครงการ ให&เปHนแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ  

ภาคพลังงานและเหมืองแร7: การส0งเสริมการบริหารจัดการแร0แบบมีธรรมาภิบาล และเปHนมิตรต0อ
สิ่งแวดล&อม ภายใต&พระราชบัญญัติแร0 พ.ศ. 2560 กําหนดให&มีคณะกรรมการนโยบายบริหารแร0แห0งชาติ โดย
มุ0งหวังให&เกิดประโยชน9สูงสุดอย0างย่ังยืน ภายใต&ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&เหมือง
แร0เปHนของประชาชนอย0างแท&จริงตามยุทธศาสตร9ชาติ 20 ปQ การจัดกิจกรรม Thailand Green & Smart 
Mining Forum เปHนกิจกรรมต0อเน่ืองภายใต&หลักการส0งเสริม ซึ่งเปHนมาตรการทางสังคมให&เอกชนทําให&ดีกว0า
มาตรการหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว&ในกฎหมาย 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/policy_2.html 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/programme/forest_details.html 
- http://www.sa.ac.th/biodiversity/contents/articles/oepp/oepp08.html  
- http://www.wwf.or.th/news_and_information/?uNewsID=329031  

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

การสํารวจข&อมูลให&ครอบคลมุทุกระดับเปHนไปได&ยาก 
 



101 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติที่ 14 ภายใน พ.ศ. 2564 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ7มน้ําเพิ่มข้ึนในทุกระดับ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ภายใน พ.ศ. 2563 มีเคร่ืองมือ/กลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าในระดับจังหวัด 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

จากการตรวจติดตามการใช&เคร่ืองมือ/กลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของประเทศไทย มีการ
ดําเนินการ ดังน้ี  

ระดับประเทศ: การบริหารพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของประเทศไทย ประกอบด&วย “อนุกรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ0ม
นํ้า” โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมเปHนหน0วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) ทําหน&าท่ีเปHนเลขานุการคณะกรรมการฯ และเปHนหน0วยงาน
กลางในการประสานงานกับหน0วยงานต0าง ๆ ภายในประเทศ และเลขาธิการอนุสัญญาว0าด&วยการ 
อนุรักษ9พ้ืนท่ีชุ0มนํ้า รวมท้ังมีหน0วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเข&ามาเก่ียวข&อง ได&แก0 กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปMาไม& กรมชลประทาน และกรมการ
ปกครอง 

ระดับจังหวัด: การบริหารจัดการระดับจังหวัดมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าระดับ
จังหวัด” และ “คณะทํางานระดับพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า” เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเป<าหมาย โดยให&ทุก
ภาคส0วนท่ีเก่ียวข&องได&มีโอกาสเข&ามามีส0วนร0วมในการบริหารและดําเนินงาน กรณีตัวอย0างการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าระดับจังหวัด เช0น  
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- โครงการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าอย0างมีส0วนร0วมของชุมชนในไทยและนํ้าโขง ท่ีเน&นกระบวนการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าอย0างมีส0วนร0วมของทุกภาคส0วนท่ีเก่ียวข&อง ไม0ว0าจะเปHนหน0วยงานภาครัฐ องค9กร
ภาคเอกชน องค9กรชุมชนในระดับท&องถ่ินและระดับชาติ รวมไปถึงเครือข0ายประชาคมในลุ0มนํ้าโขง 
ในพ้ืนท่ีเป<าหมายคือพ้ืนท่ีชุ0มนํ้ากุดทิง และบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยนํามาตรการการ
อนุรักษ9พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของชาติ รวม 13 มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 มา
เปHนแนวทางในการดําเนินงาน การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมในพ้ืนท่ีเป<าหมาย โดยทําให&ทุกภาคส0วนท่ีเก่ียวข&องได&มีโอกาสเข&ามามีส0วนร0วมในการ
บริหารและดําเนินกิจกรรม  

- โครงการฟ?@นฟูพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าแม0นํ้าสงครามตอนล0าง ท่ีเน&นเสริมสร&างศักยภาพความเข&มแข็งและการมี
ส0วนร0วมของชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าและฟ?@นฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าแม0นํ้าสงคราม
ตอนล0าง จังหวัดนครพนม โดยกลไกการอํานวยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าในระดับจังหวัดมีการ
แต0งต้ัง “คณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าแม0นํ้าสงคราม จังหวัดนครพนม” และ “คณะทํางานระดับ
พ้ืนท่ีอําเภอ” เพ่ือเปHนคณะทํางานและเปoดโอกาสให&ผู&มีส0วนได&ส0วนเสียมีส0วนร0วมในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ 

นอกจากน้ี มีการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าของประเทศไทย ซึ่งได&
ดําเนินการรวบรวมข&อมูลสถานภาพของพ้ืนท่ีในภาพรวมของพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศท้ัง 14 
แห0ง และพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีศักยภาพเสนอเปHนพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศในอนาคต 2 แห0ง การ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศ การจัดทําแผนท่ีแสดงท่ีต้ัง 
ขอบเขต และแนวกันชน การจัดทําระบบฐานข&อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร9 รวมถึงการจัดทําแผนการจัดการ
พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศท้ัง 14 แห0ง และพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีศักยภาพเสนอเปHนพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมี
ความสําคัญระหว0างประเทศในอนาคต 2 แห0ง 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/ 
projectsall/wetland_community/ 

- http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/ 
projectsall/bkl/  

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 
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ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติท่ี 15 ภายใน พ.ศ. 2564 ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นท่ีชุ7มน้ําลงอย7างมีนัยสําคัญ
เพื่อให-มีการใช-ประโยชน�บริการจากระบบนิเวศ และเก้ือกูลต7อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- ภายใน พ.ศ. 2564 มีแผน/มาตรการการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว0างประเทศ 
อย0างน&อย ร&อยละ 50 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีการจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า เพ่ือลดการสูญเสียระบบนิเวศ
พ้ืนท่ีชุ0มนํ้า และเพ่ือให&มีการใช&ประโยชน9บริการจากระบบนิเวศและเก้ือกูลต0อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังน้ี 

1) นโยบาย มาตรการและแผนการจัดการพื้นท่ีชุ7มน้ํา พ.ศ. 2540-2546 ประกอบด&วย 28 แผนงาน 
43 โครงการ จาก 14 หน0วยงาน ได&รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2540 แผนการ
จัดการพื้นท่ีชุ7มน้ํา พ.ศ. 2546-2550 ได&ผนวกรวมกับนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ9และใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน ประกอบด&วย 4 แผนงานย0อย 168 โครงการ จาก 41 
หน0วยงาน ได&รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2545 แผนการจัดการพื้นท่ีชุ7มน้ํา 
พ.ศ. 2551-2555 ได&รับการบรรจุไว&ภายใต&แผนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย0างย่ังยืน พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งให&ความสําคัญกับผลกระทบจากการพัฒนาท่ีไม0คํานึงถึงความย่ังยืนของ
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ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก0อให&เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปHนปCญหาระดับ
โลก ประกอบด&วย 2 มาตรการหลักท่ีเก่ียวข&อง คือ (1) อนุรักษ9ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝCqงและระบบนิเวศ
เกาะ และ (2) การคุ&มครองระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าและส0งเสริมการใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืน 

2) มาตรการอนุรักษ�พื้นท่ีชุ7มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 17 มาตรการ ให&มีการประกาศกําหนดให&พ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีเปHนท่ีสาธารณะ
ท่ัวประเทศ  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าแหล0งนํ้าจืดเปHนพ้ืนท่ีสีเขียวและมิให&ส0วนราชการเข&าไปใช&ประโยชน9 เพ่ือ
สงวนไว&เปHนแหล0งรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้า ให&มีการติดตาม ตรวจสอบและดํารงรักษาพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าตามทะเบียน
รายนามพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับท&องถ่ินเพ่ือสงวนไว&เปHนแหล0งรองรับนํ้าตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย0าง
ย่ิงพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าท่ีได&รับการข้ึนทะเบียนเปHนแหล0งนํ้าสาธารณะประโยชน9ในระดับชาติด&วย 

นอกจากน้ี ยังมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ให&สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมร0วมกับคณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า  ดําเนินการจัดทําบัญชีรายช่ือ
ประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาท่ีไม0เข&าข0ายเปHนโครงการต&องจัดทํารายงานการวิเคราะห9ผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมตามมาตรา 46 แห0งพระราชบัญญัติส0งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อม พ.ศ. 2535 แต0มีความ
ล0อแหลมและเปHนอันตราย อาจส0งผลกระทบเสียหายต0อพ้ืนท่ีชุ0มนํ้าเพ่ิมเติม รวมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือ
ป<องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม  

3) อนุสัญญาสหประชาชาติว7าด-วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว0าด&วยความ
หลากหลายทางชีวภาพในโปรแกรมงานระบบนิเวศแหล0งนํ้าในแผ0นดินและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝCqง 
ข-อตกลงการเปIนพันธมิตรสําหรับการอนุรักษ�ถ่ินท่ีอยู7อาศัยของนกอพยพในเส-นทางการบินเอเชีย
ตะวันออก-ออสเตรเลีย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เปHนหน0วยงานประสานงานกลางโครงการความร0วมมือฯ พันธกิจท่ีสําคัญ 
คือ การเสนอพ้ืนท่ีเข&าเปHนเครือข0ายนกอพยพ 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/webpage/managamentplan.html 
- https://prachatai.com/journal/2008/02/15643  
- http://chm-thai.onep.go.th/wetland/cabinet.html  

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

การประเมินทําได&ค0อนข&างยาก 
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ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติที่ 16 ภายใน พ.ศ. 2563 มีการจําแนกชนิดและการจัดทําทะเบียนของชนิดพนัธุ�ต7างถ่ิน 
ท่ีรุกรานในระบบนเิวศต7าง ๆ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีข&อมูลทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานและเส&นทางการแพร0ระบาดตามลําดับความสําคัญ 
- มีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศไทย อย0างน&อย 1 

ทะเบียน พร&อมมาตรการในการป<องกัน ควบคุม กําจัด และ/หรือใช&ประโยชน9ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ี
รุกรานในระบบนิเวศน้ัน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 
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เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีหน0วยงานท่ีได&ดําเนินการจัดทําทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานและเส&นทางการแพร0ระบาด
แล&ว ได&แก0 กรมปMาไม& กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช และกรมปศุสัตว9 ขณะเดียวกัน สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และกรมวิชาการเกษตร ได&จัดทําคู0มือทะเบียนชนิดพันธุ9
พืชต0างถ่ิน พร&อมการแพร0ระบาด ซึ่งการจัดทําข&อมูลชนิดพันธุ9ต0างถ่ินน้ีมีความเปHนไปได&ในการจัดทําข&อมูล
เพ่ิมเติมท้ังในประเด็นของพันธุ9พืชและสัตว9ต0างถ่ินท่ีรุกรานเพ่ิมเติม รวมถึงเส&นทางการแพร0ระบาดเน่ืองจากมี
ฐานข&อมูลเดิม  

สําหรับการดําเนินการเก่ียวกับการจําแนกชนิดและการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานใน
ระบบนิเวศต0าง ๆ ในประเทศไทย พบว0า ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ9 2561 
เห็นชอบให& ปรับปรุงเพ่ิมเติมทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีควรป<องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย 
จํานวน 4 ทะเบียน พร&อมมาตรการป<องกันเฉพาะในแต0ละทะเบียน ประกอบด&วย  

- ทะเบียนรายการ 1 ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานแล&ว เพ่ิมข้ึนจากเดิม จํานวน 81 ชนิด เปHนจํานวน 138 
ชนิด โดยเปHนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส0งเสริมให&ใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจจะต&องมีมาตรการ
ป<องกันเฉพาะ จํานวน 16 ชนิด 

- ทะเบียนรายการ 2 ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีมีแนวโน&มรุกราน เพ่ิมข้ึนจากเดิม จํานวน 52 ชนิด เปHนจํานวน 
58 ชนิด โดยเปHนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส0งเสริมให&ใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจจะต&องมี
มาตรการป<องกันเฉพาะ จํานวน 15 ชนิด 

- ทะเบียนรายการ 3 ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีมีประวัติว0ารุกรานแล&วในประเทศอ่ืนแต0ยังไม0รุกรานในประเทศ
ไทยลดลงจากเดิม จํานวน 49 ชนิด เปHน จํานวน 45 ชนิด เน่ืองจากมีการปรับสถานภาพชนิดพันธุ9ต0าง
ถ่ินบางชนิดไปอยู0ในทะเบียนรายการท่ี 1 และ 2 โดยเปHนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการส0งเสริมให&
ใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจจะต&องมีมาตรการป<องกันเฉพาะ จํานวน 4 ชนิด 

- ทะเบียนรายการ 4 ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไม0เข&ามาในประเทศไทย ลดลงจากเดิม จํานวน 91 
ชนิด เปHน จํานวน 82 ชนิด เน่ืองจากพิสูจน9ทางวิทยาศาสตร9พบว0าเปHนชนิดพันธุ9ท&องถ่ินของประเทศ
ไทย และมีการปรับสถานภาพชนิดพันธุ9ต0างถ่ินบางชนิดไปอยู0ในทะเบียนรายการ 1 2 และ 3 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/ias/index.html 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มีระบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มีความจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 17 ภายใน พ.ศ. 2563 มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ�ต7างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงและเส-นทางการแพร7ระบาดท่ีสําคัญ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศ อย0างน&อย 5 ชนิด 
- มีมาตรการ และ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการจัดการเส&นทางการแพร0ระบาดของชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีเข&า

มาในประเทศ 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและเส&นทางการแพร0
ระบาดท่ีสําคัญในประเทศไทย มีดังน้ี 

1) มาตรการป<องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน (พืช สัตว9 จุลินทรีย9) โดยกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมได&ปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหม0โดยเพ่ิมเติมแนวทางปฏิบัติสําหรับชนิด
พันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานท่ีถูกระบุว0าเปHนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจ สามารถส0งเสริมในเชิง
เศรษฐกิจได& รวมถึงการปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีควรป<องกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย 
รายการท่ี 1-4 ให&สอดคล&องกับสถานการณ9ปCจจุบัน พร&อมท้ังเพ่ิมเติมแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ9 
ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ท้ังน้ี เพ่ือเปHนเคร่ืองมือสําหรับหน0วยงานท่ีเก่ียวข&องในการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานให&เปHนไปอย0างมีประสิทธิภาพและสอดคล&องกับสถานการณ9
ปCจจุบัน  

2) (ร0าง) มาตรการป<องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน ประกอบด&วย 5 มาตรการ ได&แก0  
มาตรการท่ี 1 กําหนดนโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ มาตรการท่ี 2 การบริหารจัดการชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน 
มาตรการท่ี 3 การเฝ<าระวังและติดตามชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน มาตรการท่ี 4 การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
ชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน และมาตรการท่ี 5 การเผยแพร0 สร&างความตระหนักและให&ความรู&ในเร่ืองของชนิดพันธุ9 
ต0างถ่ิน 
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3) (ร0าง) แนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย 
จําแนกเปHน (1) ชนิดพันธุ9พืชต0างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และ (2) ชนิดพันธุ9สัตว9ต0างถ่ินท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูง มีแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ดังน้ี  

3.1) จัดทําทะเบียนจัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพ่ือป<องกัน ควบคุมกําจัด และ/
หรือใช&ประโยชน9ชนิดพันธุ9ต0างถ่ินและชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานในพ้ืนท่ีอนุรักษ9พ้ืนท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและในระบบนิเวศต0าง ๆ  

3.2)  รวบรวมศึกษาวิเคราะห9เส&นทาง และ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการแพร0ระบาดของชนิดพันธุ9
ต0างถ่ินท่ีเข&ามาในประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงและดําเนินมาตรการในการจัดการ
เส&นทางและ/หรือวิธีการแพร0ระบาด  

3.3)  ส0งเสริมการศึกษาวิจัยด&านการนําชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกราน หรือมีแนวโน&มรุกรานไปใช&
ประโยชน9  

3.4) เผยแพร0องค9ความรู&เก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ9ต0างถ่ินและเสริมสร&างสมรรถนะให&กับ
หน0วยงานและเจ&าหน&าท่ีของรัฐองค9กรปกครองส0วนท&องถ่ินและประชาชนให&สามารถให&
ข&อมูล ตรวจสอบ ป<องกัน เฝ<าระวัง ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีรุกรานเส&นทางการ
เข&ามาของชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน และการลักลอบนําเข&าชนิดพันธุ9ต0างถ่ิน  

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.gad.moi.go.th/cabnetpdf/2102611.pdf 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 18 ภายใน พ.ศ. 2564 มีกฎระเบียบตามหลักการระมัดระวังล7วงหน-าในการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ และหน7วยงานท่ีเก่ียวข-องได-นําไปประยุกต�ใช-ในการปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ ข-อบังคับ และกลไก เพื่อใช-ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย-ายข-าม
พรมแดน โดยให-สอดคล-องตามพันธกรณีของพิธีสารคาร�ตาเฮนาว7าด-วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีเคร่ืองมือ กลไก สําหรับประเทศในการกํากับดูแลด&านความปลอดภัยทางชีวภาพให&กับหน0วยงาน
และภาคส0วนท่ีเก่ียวข&อง 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีปรับปรุง และมีการใช&เคร่ืองมือ กลไก ในการกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0ให&กับหน0วยงาน และทุกภาคส0วนท่ีเก่ียวข&องของประเทศไทย 

- หน0วยงานท่ีเก่ียวข&องนําหลักการระมัดระวังล0วงหน&าในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไป
ประยุกต9ใช&ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบข&อบังคับและกลไก เพ่ือใช&ในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย&ายข&ามพรมแดน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

การบังคับใช&กฎหมายและข&อบังคับท่ีเก่ียวกับการควบคุมผลกระทบทางลบต0อความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการใช&เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0ยังไม0ชัดเจน เน่ืองจากยังไม0มีกฎหมายควบคุมโดยตรง อย0างไรก็ตาม 
การดําเนินงานท่ีผ0านมามีการเสนอพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ แต0มีกรณีการต0อต&านจาก
เครือข0ายภาคประชาชน เกษตรกร นักวิชาการ จึงมีการยกเลิกการพิจารณาร0างพระราชบัญญัติดังกล0าว 

จากการสํารวจพบว0าประเทศไทยได&มีการปรับปรุง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สําหรับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข-องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม7ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559” ซึ่ง
คณะกรรมการเทคนิคด&านความปลอดภัยทางชีวภาพได&พัฒนาจากแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทาง
ชีวภาพฯ ฉบับ พ.ศ. 2556 โดยปรับปรุงเน้ือหาให&สอดคล&องกับหลักเกณฑ9ด&านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
องค9กรสากลฉบับล0าสุด เช0น Guidelines for Research Involving Recombinant or Synthetic Nucleic 
Acid Molecules ฉบับ พ.ศ. 2559 ของสถาบันสุขภาพแห0งชาติ (National Institute of Health; NIH) และ 
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories ฉ บับ พิมพ9 ค ร้ั ง ท่ี  5 ของ ศูนย9 ค วบ คุม
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โรคติดต0อแห0งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) เปHนต&น 
รวมถึงสอดคล&องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องของประเทศไทยด&วย เพ่ือให&เกิดความม่ันใจว0าการดําเนินงานด&าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0จะมีความปลอดภัยท้ังต0อผู&ปฏิบัติงาน ชุมชนและสิ่งแวดล&อม และเพ่ือให&ผู& ท่ี
ดําเนินงานด&านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม0ใช&เปHนแนวทางในการขออนุญาตการประเมินและแบ0งประเภท
งานวิจัยตามระดับความเสี่ยง นอกจากน้ันยังมีการจัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด&านอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ ดังน้ี  

1) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการใช-จุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรมใน
สภาพควบคุมเพื่อใช-ในระดับโรงงานต-นแบบและอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือ
เปHนแนวทางให&นักวิจัย ผู&ประกอบการ และผู&ตรวจประเมิน ท่ีดําเนินการเก่ียวกับจุลินทรีย9ดัดแปลง
พันธุกรรม มีความเข&าใจถึงข้ันตอนการประเมินความปลอดภัย และสภาพควบคุมท่ีเหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติงาน ให&เกิดความปลอดภัยท้ังต0อผู&ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล&อม  

2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวม
ยีนและผลิตภัณฑ� ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือเปHนแนวทางในการประเมินความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน (stacked gene) ซึ่งพัฒนาข้ึนจากการผสมข&าม 
(conventional breeding) ระหว0างพืชดัดแปลงพันธุกรรม พันธุ9พ0อ-แม0 ท้ังการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด&านสิ่งแวดล&อมและด&านอาหาร และเพ่ือเตรียมรับการใช&ประโยชน9จากพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน และผลิตภัณฑ9ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3) แนวทางปฏิบัติการสร-างโรงเรือนทดลองสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับ พ.ศ. 2556 โดยอิง
ตามหลักเกณฑ9  A Practical Guide to Containment: Plant Biosafety in Research Green 
Houses ซึ่งใช&หลักเกณฑ9จากหน0วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยในการวิจัยและการใช&ประโยชน9
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของสหรัฐอเมริกา และคู0มือการขออนุญาตนําเข&าและศึกษาทดลองพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมของกรมวิชาการเกษตร ร0วมกับการประชุมผู&เช่ียวชาญในด&านต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข&อง 
เพ่ือเปHนข&อมูลและแนวทางในการสร&างและพิจารณาโรงเรือนทดสอบในบริบทท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทย สําหรับผู&วิจัยและผู&ตรวจประเมินโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีต&องดําเนินการในโรงเรือนทดสอบ 

4) ร7างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ซึ่งเปHนร0างกฎหมายท่ีอยู0ระหว0างยกร0าง
โดยคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต&คณะกรรมการคณะกรรมการ
อนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) ซึ่งร0างดังกล0าวมีมาตราท่ี
เก่ียวข&องกับความปลอดภัยทางชีวภาพด&วย 

แม&ประเทศไทยยังไม0มีกฎหมายกํากับดูแลด&านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง แต0จากการจัดทําและ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด&านความปลอดภัยทางชีวภาพและสนับสนุนการพัฒนากลไกกํากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมข&างต&น เปHนแนวทางท่ีจะนําไปสู0การปรับปรุงกฎหมายให&สอดคล&องกับพันธกรณีของพิธีสาร
คาร9ตาเฮนาในบริบทต0าง ๆ ได&แก0 การใช&ในสภาพควบคุม การใช&เปHนอาหาร อาหารสัตว9 และการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
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ส0วนการดําเนินการโดยนําหลักการระมัดระวังล0วงหน&าในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไป
ประยุกต9ใช&ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบข&อบังคับ และกลไก เพ่ือใช&ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย&ายข&ามพรมแดน ใน พ.ศ. 2559 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมร0วมกับศูนย9พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห0งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยีแห0งชาติ ได&จัดทํา “โครงการจัดทําแนวทางระมัดระวังล7วงหน-าด-านความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อรองรับการเข-าสู7ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือเปHนกรอบให&กับหน0วยงานผู&รับผิดชอบและหน0วยงาน
ผู&เก่ียวข&องได&นําไปใช&เปHนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกในการกํากับดูแลพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย&ายข&ามพรมแดนให&รองรับต0อการเข&าสู0ประชาคมอาเซียน ซึ่งในปCจจุบันการกํากับ
ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยยังไม0มีกฎหมายเฉพาะสําหรับการกํากับ ดูแล ซึ่งการกํากับดูแล
พืชดัดแปลงพันธุกรรมจะอาศัยกฎหมายด&านพืชท่ีมีอยู0เดิม ได&แก0 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในการ
กํากับดูแลการเคลื่อนย&ายข&ามแดนพืชดัดแปลงพันธุกรรมเข&ามาในประเทศ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 กํากับดูแลการแสดงฉลากอาหารท่ีได&จากข&าวโพดและถ่ัวเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม อย0างไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังอาจอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีดูแลกิจกรรมหรือทรัพยากรพืชเปHนช0องทางใน
การกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมได& อาทิ พระราชบัญญัติส0งออกไปนอกและนําเข&ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค&า พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค&า และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เปHนต&น แต0ปCจจุบัน
ภาครัฐยังไม0เคยใช&อํานาจตามช0องทางดังกล0าวมาใช&ในการกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวข&อง 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://www.biotec.or.th/biosafety/index.php/guideline/2-uncategorised 
- โครงการจัดทําแนวทางระมัดระวังล0วงหน&าด&านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือรองรับการเข&าสู0

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 2559. 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 19 ภายใน พ.ศ. 2563 มีกลไก กฎระเบียบในการให-อนุญาตเข-าถึงและแบ7งปNน
ผลประโยชน�จากการใช-ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปNญญาท-องถ่ินในหน7วยงานหลักของประเทศ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีและใช&กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9ในหน0วยงานหลักของประเทศท่ีมี
หน&าท่ีในการกํากับดูแลการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรม 

- มีกลไกการดําเนินงานเพ่ือรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 
- มีการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9ท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ

ภูมิปCญญาท&องถ่ินท่ีเก่ียวข&อง 
- ร&อยละ 80 ของหน0วยงานหลักของประเทศท่ีมีหน&าท่ีในการกํากับดูแลการเข&าถึงและแบ0งปCน

ผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรม มีการจัดทําหรือปรับปรุงกลไกการให&อนุญาตเข&าถึงและการ
แบ0งปCนผลประโยชน9จากการใช&ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปCญญาท&องถ่ิน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบท่ีมีการผนวกเร่ืองการจัดการกํากับดูแลการเข&าถึงและแบ0งปCน
ผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรม ดังน้ี 

- พระราชบัญญัติปLาไม- พ.ศ. 2484 เปHนการควบคุมยับย้ังไม0ให&มีการทําไม&ออกจากปMาและเร0งรัดการ
ฟ?@นฟูสภาพปMา 

- พระราชบัญญัติอุทยานแห7งชาติ พ.ศ. 2504 กําหนดเพ่ือคุ&มครองทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู0ให&คงอยู0
ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให&ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ-มครองสัตว�ปLา พ.ศ. 2535 มีการกําหนดการเข&าถึงการใช&ประโยชน9โดย
การกําหนดบริเวณและการกระทํา ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีเน&นเร่ืองการสงวนและคุ&มครองจึงไม0มีการ
บัญญัติเก่ียวกับการแบ0งปCนผลประโยชน9 

- พระราชบัญญัติพันธุ�พืช พ.ศ. 2535 เปHนการควบคุมการเข&าถึงและให&ความคุ&มครองพืช การขาย 
นําเข&า หรือส0งออก เมล็ดพันธุ9ควบคุมเพ่ือการค&า ต&องได&รับอนุญาตจากพนักงานเจ&าหน&าท่ี 
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- พระราชบัญญัติคุ-มครองพันธุ�พืช พ.ศ. 2542 เปHนการส0งเสริมให&มีการปรับปรุงพันธุ9และพัฒนาพันธุ9 
ตลอดจนเพ่ือการอนุรักษ9 และพัฒนาการใช&ประโยชน9พันธุ9พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เพ่ือให&ชุมชนมีส0วน
ร0วมในการดูแล บํารุงรักษา และใช&ประโยชน9พันธุ9พืชอย0างย่ังยืน  

- พระราชบัญญัติคุ-มครองและส7งเสริมภูมิปNญญาการแพทย�แผนไทย พ.ศ. 2542 กําหนดมาตรการ
คุ&มครองและส0งเสริมให&เอกชน ชุมชน และองค9กรเอกชนตระหนักถึงคุณค0าของภูมิปCญญาการแพทย9
แผนไทยและสมุนไพร และการมีส0วนร0วมในการอนุรักษ9 พัฒนา และใช&ประโยชน9อย0างย่ังยืน  

- พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว� พ.ศ. 2558 กําหนดหลักเกณฑ9 วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือ
คุ&มครองความปลอดภัยและป<องกันอันตรายต0อสาธารณชนท่ีเกิดจากเช้ือโรคและพิษจากสัตว9 และ
ปรับปรุงการควบคุมเช้ือโรคและพิษจากสัตว9ให&มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางแพ0งตลอดจนแก&ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและอัตราค0าธรรมเนียมให&เหมาะสมย่ิงข้ึน 

- พระราชบัญญัติปLาสงวนแห7งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 กําหนดให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีมีอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพย9สินท่ีได&มาหรือได&ใช&ในการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว0าได&ใช&ในการ
กระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับบทกําหนดโทษ อัตราค0าธรรมเนียม ค0าภาคหลวง 
และค0าบํารุงปMา 

- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห7งชาติว7าด-วย
หลักเกณฑ�และวิธีการในการเข-าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได-รับผลประโยชน�ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดหลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
การได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพให&เปHนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล&องกับ
อนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535  

- ระเบียบสภาวิจัยแห7งชาติว7าด-วยการอนุญาตให-นักวิจัยชาวต7างชาติเข-ามาทําการวิจัยในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 

อย0างไรก็ตาม ในช0วงท่ีผ0านมาได&มีการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9ท่ี
ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปCญญาท&องถ่ินท่ีเก่ียวข&อง 2 รายการ คือ (ร0าง) พระราชบัญญัติส0งเสริม
และอนุรักษ9พันธุ9สัตว9พ้ืนเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเก่ียวข&องกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9ประเภททรัพยากรสัตว9 
และระเบียบของศูนย9พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห0งชาติ เร่ืองการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9
จากทรัพยากรชีวภาพท่ีเก็บรักษาอยู0ท่ีหน0วยงาน ซึ่งเม่ือรวมกับกฎหมายหรือระเบียบเดิมท่ีเก่ียวข&องกับการ
เข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9ทรัพยากรธรรมชาติแล&ว พบว0า ยังไม0ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปCญญาท&องถ่ินท่ีเก่ียวข&อง โดยยังขาดเร่ืองของทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง รวมถึงภูมิปCญญาท&องถ่ิน  

นอกจากน้ี ได&มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก สําหรับการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ0งปCน
ผลประโยชน9อย0างเท0าเทียมและยุติธรรม โดยหลักสําคัญการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและแบ0งปCนผลประโยชน9 
ได&แก0 การยินยอมโดยการแจ&งล0วงหน&า กําหนดเง่ือนไขท่ีได&ตกลงร0วมกัน การแบ0งปCนผลประโยชน9อย0างเท0าเทียม
และยุติธรรมมุ0งเน&นเพ่ือการอนุรักษ9 กําหนดข&อตกลงการถ0ายโอนวัสดุ ภายใต&โครงการมีการจัดทําร0างอนุบัญญัติ
ภายใต&ร0างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพ่ือเปHนมาตรฐานกลาง สําหรับการอนุรักษ9
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข&าถึง การใช&ประโยชน9 และการแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรม 
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ และการมีส0วนร0วมของชุมชน ความคืบหน&าอยู0ระหว0างปรับปรุงแก&ไข ร0าง 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และ ร0างอนุบัญญัติ และมีการจัดทํา (ร0าง) กฎระเบียบ/
ข&อบังคับระดับท&องถ่ิน เร่ืองการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ0งปCนผลประโยชน9ทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือ
เตรียมความพร&อมให&กับชุมชนในพ้ืนท่ีนําร0อง จัดทํากฎระเบียบ/ข&อบังคับระดับท&องถ่ินเร่ืองการเข&าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรมท่ีสอดคล&องตามหลักสากล และ
กฎเกณฑ9ระหว0างประเทศ โดยมีการจัดทําทะเบียนทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปCญญาท&องถ่ินท่ีเก่ียวข&องและ
แผนท่ี (เบ้ืองต&น) มีการจัดต้ังคณะกรรมการคุ&มครองและดูแลการใช&ประโยชน9จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิ
ปCญญาท&องถ่ิน ระดับชุมชน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, 2561) 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- https://sp.mahidol.ac.th/pdf/law/germs-toxin-58.PDF 
- http://wwwlbo.moph.go.th/rxthai/rxthai1/law/law01.pdf 
- http://www.doa.go.th/pvp/images/stories/indexpvp2542/pvp2542.pdf 
- http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/forest_low/forest-law2559.pdf 
- http://www.acfs.go.th/km/download/act_plant_2535.pdf 
- http://www.codi.or.th/downloads/laws/law/Laws_environment_agriculture-6.pdf 
- เอกสารประกอบการประชุมเผยแพร0ผลการศึกษาภายใต&โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก 

สําหรับการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ0งปCนผลประโยชน9อย0างเท0าเทียมและยุติธรรม. กลุ0มงาน
ความม่ันคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (เอกสารอัดสําเนา) 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 20 ภายใน พ.ศ. 2563 บูรณาการกลไกเพื่อบริหารจัดการการเข-าถึง แบ7งปNน
ผลประโยชน� และติดตามตรวจสอบการใช-ประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการเข&าถึง แบ0งปCนผลประโยชน9 และติดตามตรวจสอบการใช&
ประโยชน9จากทรัพยากรพันธุกรรม 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับการเข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9 และติดตามตรวจสอบการใช&ประโยชน9จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม มีดังน้ี 

- พระราชบัญญัติปLาสงวนแห7งชาติ พ.ศ. 2559 กําหนดมาตรการในการคุ&มครอง ป<องกัน และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและกําหนดให&มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย0างเปHน
ระบบและเกิดประโยชน9ต0อส0วนรวม โดยกําหนดให&มีคณะกรรมการพิจารณาการใช&ประโยชน9ในเขต
ปMาสงวนแห0งชาติ โดยต&องขออนุญาตจากพนักงานเจ&าหน&าท่ี  

- พระราชบัญญัติอุทยานแห7งชาติ พ.ศ. 2504 มุ0งเน&นคุ&มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู0 เช0น 
พันธุ9ไม&และของปMา สัตว9ปMา ตลอดจนทิวทัศน9ปMาและภูเขา ให&คงอยู0ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให&ถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ืออํานวยประโยชน9ท้ังทางตรงและทรงอ&อมแก0รัฐและประชาชนสืบไป  

- พระราชบัญญัติพันธุ�พืช พ.ศ. 2535 เปHนการควบคุมการเข&าถึงและให&การคุ&มครองพืชบางชนิด 
เช0น เมล็ดควบคุม พืชสงวน พืชอนุรักษ9 การห&ามขยายพันธุ9ท่ีไม0ใช0การขยายพันธุ9โดยวิธีธรรมชาติ 
การรวบรวม ขาย นําเข&า และส0งออก ต&องได&รับอนุญาตจากพนักงานเจ&าหน&าท่ี ต&องการให&มีการข้ึน
ทะเบียนพันธุ9พืช การรับรองพันธุ9พืช เพ่ือเปHนการส0งเสริมให&มีการคิดค&น และปรับปรุงพันธุ9พืชใหม0ๆ 
อันจะเปHนประโยชน9ต0อการพัฒนาประเทศ  

- พระราชบัญญัติคุ-มครองพันธุ�พืช พ.ศ. 2542 กําหนดเง่ือนไข เร่ือง การเข&าถึงพันธุ9พืชท่ัวไป พันธุ9
พืชปMา พันธุ9พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน และแบ0งปCนผลประโยชน9 ได&แก0 (1) การเข&าถึงพันธุ9พืชพ้ืนเมือง
ท่ัวไป พันธุ9พืชปMา เพ่ือการปรับปรุงพันธุ9 ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือประโยชน9ทางการค&า ต&อง
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ได&รับอนุญาตจากพนักงานเจ&าหน&าท่ีและทําข&อตกลงแบ0งปCนผลประโยชน9 (2) การเข&าถึงพันธุ9พืช
พ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ9พืชปMา ท่ีไม0มีวัตถุประสงค9เพ่ือประโยชน9ทางการค&า ให&แจ&งเปHนหนังสือตามแบบ 
(3) การเข&าถึงพันธุ9พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เพ่ือการปรับปรุงพันธุ9 ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือ
ประโยชน9ทางการค&า ต&องทําข&อตกลงแบ0งปCนผลประโยชน9 ซึ่งการอนุญาตและทําข&อตกลงแบ0งปCน
ผลประโยชน9ให&องค9กรปกครองส0วนท&องถ่ิน กลุ0มเกษตรกรหรือสหกรณ9ท่ีได&รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ9พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินเปHนผู&ทํานิติกรรมแทนชุมชน และจะต&องได&รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุ&มครองพันธุ9พืชก0อน ผลประโยชน9ที่ได&รับจัดสรรตามสัดส0วนท่ีบัญญัติไว&  

- พระราชบัญญัติคุ-มครองและส7งเสริมภูมิปNญญาการแพทย�แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยกําหนดเร่ือง
การเข&าถึงภูมิปCญญาแพทย9แผนไทยและสมุนไพร ดังน้ี (1) ตํารับยาแผนไทย การใช&ประโยชน9เพ่ือ
การค&าต&องขออนุญาต รวมถึงข&อจํากัดสิทธิและค0าตอบแทนให&เปHนไปตามหลักเกณฑ9 (2) ตํารับยา
แผนไทยท่ัวไปและตําราการแพทย9แผนไทยท่ัวไป ผู&ใช&ไม0ต&องขออนุญาตเข&าถึง (3) ตํารายาแผนไทย
ส0วนบุคคลและตําราการแพทย9แผนไทยส0วนบุคคลต&องขออนุญาตต0อผู&ทรงสิทธิท่ีจดทะเบียน (4) 
สมุนไพรสําหรับสมุนไพรควบคุม การเข&าถึงเพ่ือการค&าต&องได&รับอนุญาต (5) กรณีถ่ินกําเนิดของ
สมุนไพรท่ีประกาศเปHนเขตพ้ืนท่ีคุ&มครองสมุนไพรแล&ว การเข&าใช&ประโยชน9จะต&องได&รับอนุญาตและ
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด  

- พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ9ในการควบคุมและเฝ<าระวัง
การทําการประมงและการขนถ0ายสัตว9นํ้า การนําเข&าสัตว9นํ้า และการแจ&งข&อมูลการเข&าเทียบท0าของ
เรือประมงท่ีไม0ใช0เรือประมงไทย มาตรการอนุรักษ9และบริหารจัดการการดําเนินการกับเรือประมง 
เคร่ืองมือทําการประมงและสัตว9นํ้าหรือผลิตภัณฑ9สัตว9นํ้าท่ีเหมาะสมต0อการทําประมงแต0ละชนิด 

- พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว� พ.ศ. 2558 โดยเช้ือโรค หมายถึง เช้ือจุลินทรีย9 
สารชีวภาพและเช้ืออ่ืน ๆ ท่ีทําให&เกิดโรคในคน ปศุสัตว9 สัตว9พาหนะ ส0วนพิษจากสัตว9 หมายถึง พิษ
ท่ีเกิดจากสัตว9และทําให&เกิดภาวะท่ีร0างกายทํางานไม0ปกติในคน ปศุสัตว9 สัตว9พาหนะ การเข&าถึงและ
การใช&ประโยชน9 ได&แก0 การผลิต นําเข&า ส0งออก ขาย นําผ0านหรือมีไว&ในครอบครองเช้ือโรคและพิษ
จากสัตว9จะต&องปฏิบัติตามข&อกําหนดของกฎหมาย ท้ังน้ีขึ้นอยู0กับระดับความเสี่ยงหรือความอันตราย
ของเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว9น้ัน ๆ โดยเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว9ท่ีมีความเสี่ยงน&อยไม0ต&องแจ&งหรือขอ
อนุญาต เช้ือโรคหรือพิษจากสัตว9ท่ีมีความเสี่ยงปานกลางต&องแจ&งเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว9ท่ีมีความ
เสี่ยงสูงต&องขออนุญาตและห&ามดําเนินการใด ๆ กับเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว9ท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก มี
การกําหนดอายุของหนังสือรับรองการแจ&งและใบอนุญาต รวมถึงการกําหนดอํานาจหน&าท่ีของ
พนักงานเจ&าหน&าท่ีเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับบทกําหนดโทษและอัตราค0าธรรมเนียมให&เหมาะสม
ย่ิงข้ึน 

- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห7งชาติ ว0าด&วย
หลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ได&กําหนดหลักเกณฑ9และวิธีการในการเข&าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
การได&รับผลประโยชน9จากทรัพยากรชีวภาพ ให&หน0วยงานของรัฐจัดทําข&อตกลงการเข&าถึงทรัพยากร



117 

ชีวภาพ และการได&รับผลประโยชน9ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพระหว0างหน0วยงานของรัฐกับผู&
ได&รับอนุญาตน้ัน  

- ระเบียบสภาวิจัยแห7งชาติว7าด-วยการอนุญาตให-นักวิจัยชาวต7างชาติเข-ามาทําการวิจัยในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 

- ร7างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ซึ่งเปHนร0างกฎหมายท่ีอยู0ระหว0างยกร0าง
โดยคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต&คณะกรรมการอนุรักษ9และใช&
ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพแห0งชาติ (กอช.) ซึ่งร0างดังกล0าวมีมาตราท่ีเก่ียวข&องกับการ
เข&าถึงและแบ0งปCนผลประโยชน9 

นอกจากน้ี ยังได&มีการพัฒนาแนวคิดเร่ือง Community-ABS (C-ABS) ท่ีเน&นให&ชุมชนเปHนผู& ดูแล
ทรัพยากรชีวภาพได&รับการแบ0งปCนผลประโยชน9ท้ังท่ีเปHนรูปตัวเงินและไม0ใช0ตัวเงินบนพ้ืนฐานความเปHนธรรม
และถูกต&อง 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/067/1.PDF 
- https://sp.mahidol.ac.th/pdf/law/germs-toxin-58.PDF 
- http://wwwlbo.moph.go.th/rxthai/rxthai1/law/law01.pdf 
- http://www.doa.go.th/pvp/images/stories/indexpvp2542/pvp2542.pdf 
- http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/forest_low/forest-law2559.pdf 
- http://www.acfs.go.th/km/download/act_plant_2535.pdf 
- http://www.codi.or.th/downloads/laws/law/Laws_environment_agriculture-6.pdf 
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/026/8.PDF 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เป�าหมายระดับชาติท่ี 21 ภายใน พ.ศ. 2564 ประชาคมวิจัยและชุมชนท-องถ่ินมีการจัดทํากลไกและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข-องกับการเข-าถึงและการแบ7งปNนผลประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข&องกับการเข&าถึงและการแบ0งปCนผลประโยชน9จากทรัพยากร
พันธุกรรมในประชาคมวิจัยและชุมชนท&องถ่ิน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได&พัฒนา “ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน 
(Community Bio bank)” ท่ีเน&นการมีส0วนร0วมและได&รับการยินยอมจากชุมชน การแบ0งปCนผลประโยชน9ท่ี
เท0าเทียมกันผ0านเครือข0ายและความร0วมมือท้ังของชุมชน เครือข0ายเยาวชน องค9กรปกครองท&องถ่ิน หน0วยงาน
วิชาการท่ีจะคอยเสริมความรู&และพัฒนาทรัพยากรเหล0าน้ันให&เกิดคุณค0าและมีมูลค0าข้ึนมา โดย Community 
Bio bank เปHนคลังสํารองของชุมชนเก็บทรัพยากรพันธุกรรมประจําท&องถ่ิน (Genetic Resources) เปHน
ศูนย9กลางข&อมูลด&านทรัพยากรชุมชนและประเทศแล&ว ยังสามารถพัฒนาเปHนแหล0งเรียนรู&ขนาดเล็กด&านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปCญญาท&องถ่ินสําหรับคนเมือง ถือเปHนศูนย9กลางการเรียนรู&ชุมชนและ
ประวัติศาสตร9วัฒนธรรมกับทรัพยากรท&องถ่ิน เปHนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีชุมชนมีส0วนร0วมและมีสิทธิใช&ประโยชน9 
จากการยินยอมของคนในชุมชน เกิดการปกป<องคุ&มครองทรัพยากรท&องถ่ิน นําไปสู0การค&นหาอัตลักษณ9และ
ดําเนินการด&านการจดทะเบียนสิ่งบ0งช้ีทางภูมิศาสตร9 ตัวอย0างกรณีการรวบรวมพันธุ9กล&วย โดยร0วมกันกับสถานี
วิจัยปากช0อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9เปHนพันธมิตรแลกเปลี่ยนข&อมูลและทํางาน 
รวมไปถึงการพัฒนาในแปลงสํารอง ณ สวนพฤกษศาสตร9 อําเภอแม0ริม จังหวัดเชียงใหม0 ช0วยรวบรวมข&อมูล
กล&วย ต้ังแต0คุณสมบัติพันธุ9กล&วยท่ีนํามาสร&างสรรค9ผลิตภัณฑ9 พร&อมกันน้ันยังได&เปoดธนาคารความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับชุมชน เช0น การรวบรวมพันธุ9ลําไย จังหวัดลําพูน พร&อมกันกับจัดทําแผนบูรณาการ จังหวัด
ลําพูน โดยร0วมกับปราชญ9ชาวบ&าน และนักวิจัย อีกท้ัง ได&มีการพัฒนาแนวคิดเร่ือง Community-ABS  
(C-ABS) ท่ีเน&นให&ชุมชนเปHนผู&ดูแลทรัพยากรชีวภาพได&รับการแบ0งปCนผลประโยชน9ท้ังท่ีเปHนรูปตัวเงินและไม0ใช0
ตัวเงินบนพ้ืนฐานความเปHนธรรมและถูกต&อง 
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นอกจากน้ี ยังสร-างเครือข7ายความร7วมมือด-านทรัพยากรพันธุกรรมท้ังในและต7างประเทศ 25 หน0วยงาน 
โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และเข&าร0วมงานประชุมและนิทรรศการในต0างประเทศ โดยในประเทศมี
ความร0วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 38 แห0งท่ัวประเทศ 
เพ่ือพัฒนาความรู&ในชุมชนท&องถ่ินและขยายวงในเร่ืองการจัดทําธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนให&
กระจายท่ัวประเทศได&รวดเร็วข้ึน  

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- https://cloud.forest.go.th/index.php/s/XXpZv5ws674O0V4#pdfviewer 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

การสํารวจข&อมูลอยู0ในกลุ0มเป<าหมายท่ีจํากัด 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มีระบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติท่ี 22 ภายใน พ.ศ. 2564 มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได-
จากผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืนสู7แหล7งกําเนิดชีวภาพเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย7างย่ังยืน 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 
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ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได&จากผลิตภัณฑ9ชีวภาพกลับคืนสู0
แหล0งกําเนิดชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0าง
ย่ังยืน 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีการจัดทํายุทธศาสตร9การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปQ (พ.ศ. 2560-2579) 
เพ่ือใช&เปHนแนวทางในการดําเนินงานและบูรณาการร0วมกับหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง กําหนดยุทธศาสตร9สําคัญใน
การใช&ประโยชน9และอนุรักษ9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืนไว& 3 ประการ ได&แก0 (1) สร&างความ
เข&มแข็งให&เศรษฐกิจชุมชนภาคธุรกิจ (2) ส0งเสริมและสนับสนุนการมีส0วนร0วมกับภาคส0วนต0าง ๆ และ 
(3) จัดทําฐานข&อมูลและองค9ความรู&ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการปกป<องคุ&มครอง อนุรักษ9และการใช&
ประโยชน9เชิงพาณิชย9 อน่ึง ในการสร&างความเข&มแข็งให&เศรษฐกิจชุมชนน้ัน มีกลยุทธ9ท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ 
การสร&างมูลค0าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพ และนําผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษ9และฟ?@นฟูความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศในชุมชนและท&องถ่ิน 
ปCจจุบัน มีกรณีชุมชนซึ่งดําเนินการตามมาตรการน้ี เช0น การเก็บเงินจากการขายผลิตภัณฑ9จากฐานชีวภาพ  
1 บาทต0อ 1 ช้ิน หรือกําหนดเปHนสัดส0วนของกําไรจะนําเข&ากองทุนอนุรักษ9ของชุมชน แต0ยังไม0กว&างขวางนัก 

สําหรับการนําผลตอบแทนมาสนับสนุนการอนุรักษ9ฯ น้ัน มีการดําเนินการในลักษณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
การใช&มาตรการจ0ายค0าตอบแทนการให&บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) 
ซึ่งมีกรณีอาสาสมัครและผู&ประกอบการท0องเท่ียว  สนับสนุนชุมชน ชมรมอนุรักษ9ปMาชายเลน และองค9กร
ปกครองส0วนท&องถ่ิน ในการดูแลทรัพยากรชายฝCqง การจัดการนํ้าเสีย และดูแลความปลอดภัยของนักท0องเท่ียว
ในพ้ืนท่ี กรณีการประปาภูมิภาคซึ่งเปHนผู&ได&รับประโยชน9จากบริการระบบนิเวศต&นนํ้า สนับสนุนชุมชนท&องถ่ิน
ด&วยการจ0ายค0าตอบแทนในการสร&างฝายชะลอนํ้า ดูแลรักษาฝาย ทําแนวกันไฟ ลาดตระเวนป<องกันไฟปMา การ
ปลูกและดูแลต&นไม& 

นอกจากน้ี ยังมีการรณรงค9ให&นักท0องเท่ียวได&ร0วมกับชุมชนทํากิจกรรมในแหล0งท0องเท่ียว เพ่ือการอนุรักษ9
คุ&มครองและฟ?@นฟูแนวปะการัง มีการดําเนินกิจกรรมต0าง ๆ โดยเน&นการมีส0วนร0วมกับภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน และประชาชน เช0น โครงการทําความสะอาดแนวปะการัง (บ&านปลา) โครงการติดต้ังทุ0นผูกเรือ 
โครงการฟ?@นฟูแนวปะการัง และระบบนิเวศอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง กิจกรรมด&านอนุรักษ9เผยแพร0ความรู&สร&างความ
ตระหนักให&กับเยาวชนในโอกาสต0าง ๆ เช0น วันเด็ก วันทะเลโลก ฯลฯ ท้ังน้ี จะมีการอบรมอาสาสมัครนักดํานํ้า
เพ่ือร0วมกิจกรรมท่ีจําเปHนต&องมีทักษะในการดํานํ้าลึก รวมท้ังมีการอบรมอาสาสมัครในการสํารวจสถานภาพ
แนวปะการัง (Reef Watch) เพ่ือให&มีส0วนร0วมในการเฝ<าระวังสามารถตรวจตราสภาพแนวปะการัง   
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เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1520496784_7221.pdf 
- https://www.dmcr.go.th/miniprojects/50/19898 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติที่ 23 ภายใน พ.ศ. 2564 มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข-อมูลด-าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและองค�ความรู-ทางวิทยาศาสตร�มาใช-ประโยชน�ได-อย7างมีประสิทธิภาพ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- มีระบบฐานข&อมูลทางวิทยาศาสตร9สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- สัดส0วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู0ในหน0วยงานท่ีปฏิบัติงานด&านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
- มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข&อมูลด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- มีองค9กรกลางในการขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลท่ีมีอยู0ให&เกิดประโยชน9ในการอนุรักษ9และใช&

ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน 
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- เช่ือมโยงและขยายเครือข0ายกลไกการเผยแพร0ข&อมูลข0าวสารด&านความหลากหลายทางชีวภาพ
ครอบคลุมทุกหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
- มีกลไกการนําองค9ความรู&ทางวิทยาศาสตร9มาใช&กําหนดนโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ความก&าวหน&าในการดําเนินงานท้ังการพัฒนาระบบฐานข&อมูลทางวิทยาศาสตร9สนับสนุนการกําหนด
นโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพนักอนุกรมวิธานด&านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สําหรับข&อมูลสัดส0วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู0ในหน0วยงานต0าง ๆ ท่ีชัดเจน ซึ่งสรุปได&ว0า 
การดําเนินงานด&านการจัดการองค9ความรู&ทางวิทยาศาสตร9 เพ่ือนํามาใช&ในการกําหนดนโยบายและแผนด&าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความก&าวหน&าแต0ยังไม0สามารถบรรลุเป<าหมายได&  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เปHนกลไกหน่ึงในการบูรณาการและ
เช่ือมโยงฐานข&อมูลด&านความหลากหลายทางชีวภาพ แต0อย0างไรก็ตามฐานข&อมูลดังกล0าวอาจจะยังไม0
ครอบคลุมทุกฐานข&อมูล จึงยังไม0บรรลุตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว& รวมถึงยังไม0มีข&อมูลท่ีท่ีเช่ือมโยงถึงการนําไปใช&
ประโยชน9 ซึ่งสรุปได&ว0า การดําเนินงานด&านการจัดการองค9ความรู&ทางวิทยาศาสตร9 เพ่ือนํามาใช&ในการกําหนด
นโยบายและแผนด&านความหลากหลายทางชีวภาพ มีความก&าวหน&าแต0ยังไม0สามารถบรรลุเป<าหมายได&  

การขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลท่ีมีอยู0ให&เกิดประโยชน9ในการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความ
หลากหลายทางชีวภาพน้ัน ยังไม0มีองค9กรกลางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน อย0างไรก็ตาม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมได&เร่ิมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยหารือแนวทางการดําเนินงาน
ร0วมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค9การมหาชน) ดังน้ันเป<าหมายการมีองค9กรกลางในการ
ขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลท่ีมีอยู0ให&เกิดประโยชน9ในการอนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย0างย่ังยืนแต0ยังอยู0ในระดับท่ีมีโอกาสบรรลุเป<าหมาย โดยจะต&องเพ่ิมมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนให&
บรรลุเป<าหมาย 

หน0วยงานภายในประเทศมีหลายหน0วยงานท่ีมีส0วนเก่ียวข&องในการรวบรวมฐานข&อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได&แก0 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม กรมควบคุมมลพิษ กรม
วิชาการเกษตร กรมประมง กรมส0งเสริมการเกษตร กรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม กรมการข&าว กรมปศุสัตว9 
กรมปMาไม& กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค9การมหาชน) องค9การสวนพฤกษศาสตร9 องค9การสวนสัตว9ในพระบรมราชูปถัมภ9 
องค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห0งชาติ สถาบันวิทยาศาสตร9ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สวนหลวง ร.9 
ศูนย9วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ0าวไทยตอนล0าง สถาบันค&นคว&าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มูลนิธิโลกสีเขียว 
และกองทุนสัตว9ปMาโลก (ประเทศไทย) เปHนต&น อย0างไรก็ตาม ฐานข&อมูลต0าง ๆ เหล0าน้ียังเปHนการบริหารจัดการ
โดยหน0วยงานต0าง ๆ ยังไม0มีองค9กรกลางในการขับเคลื่อนและใช&ประโยชน9ฐานข&อมูลท่ีมีอยู0ให&เกิดประโยชน9  
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การเช่ือมโยงและขยายเครือข0ายกลไกการเผยแพร0ข&อมูลข0าวสารด&านความหลากหลายทางชีวภาพให&
ครอบคลุมทุกหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือให&ข&อมูลด&านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู0ได&นํามาใช&ประโยชน9
ได&อย0างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีตามมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาว0าด&วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได&
กําหนดวิธีการในการจัดต้ังกลไกการเผยแพร0ข&อมูลข0าวสาร เพ่ือส0งเสริมและเอ้ืออํานวยความร0วมมือทาง
วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี การถ0ายทอดข&อมูล ความเช่ียวชาญทางด&านเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข&อง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ในฐานะหน0วยงานประสานงานกลาง
ได&จัดทําเว็บไซต9กลไกการเผยแพร0ข&อมูลข0าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (Clearing House Mechanism) 
ซึ่งนอกจากจะเผยแพร0ข&อมูลข0าวสารด&านความหลากหลายทางชีวภาพต0าง ๆ แล&ว ยังมีการเช่ือมโยงระบบ
ฐานข&อมูลของหน0วยงานต0าง ๆ ได&แก0 

- ระบบฐานข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแห0งชาติ สัตว9ปMา และพันธุ9พืช 
- ระบบจัดการฐานความรู&ด&านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมปMาไม& 
- ระบบฐานข&อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปCญญาท&องถ่ิน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

(องค9การมหาชน)  
- ระบบฐานข&อมูลกลางและมาตรฐานข&อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝCqง กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝCqง 
- ฐานข&อมูลพรรณไม& องค9การสวนพฤกษศาสตร9 
- ฐานข&อมูลกระบือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 
- ฐานข&อมูลแมลงเศรษฐกิจ กรมส0งเสริมการเกษตร 

นอกจากน้ี ยังพบว0ามีอีกหลายหน0วยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมข&อมูลด&านทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แต0อย0างไรก็ตามการเช่ือมโยงข&อมูลยังอยู0ตามเว็บไซต9ของหน0วยงานเท0าน้ัน  

ยุทธศาสตร9การวิจัยรายประเด็นด&านความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนดข้ึนเพ่ือการอนุรักษ9 ฟ?@นฟู 
พัฒนาและนําไปสู0การใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างชาญฉลาด เพ่ือธํารงรักษาระบบนิเวศ 
และผดุงความสมบูรณ9พูนผลให&ย่ังยืน โดยใช&ยุทธศาสตร9การวิจัยด&านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือช้ีนํา
สนับสนุนและขับเคลื่อนให&มีการนําผลวิจัยในการรักษาและเสริมสร&างความอุดมสมบูรณ9ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพให&เปHนฐานท่ีม่ันคงของการดํารงชีวิตของคนไทยควบคู0กับการวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณค0าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และนํามาใช&ประโยชน9ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย0างย่ังยืน รวมท้ังสร&างกลไกการเข&าถึงการ
แบ0งปCนผลประโยชน9จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความยุติธรรมและเท0าเทียมให&กับประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาคุณค0าเพ่ือใช&ประโยชน9 ท้ังในเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศ  

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/links_3.html 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/datalink/ 
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ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

มีหลักฐานท่ีสามารถสะท&อนสถานการณ9ได&ชัดเจน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติที่ 24 ภายใน พ.ศ. 2564 มีฐานข-อมูลเฉพาะเร่ืองด-านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท่ีมีลําดับความสําคญัสงู 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- จํานวนฐานข&อมูลและทะเบียนแห0งชาติเร่ืองภูมิปCญญาท&องถ่ินหรือความรู&พ้ืนบ&านท่ีสนับสนุนการ
อนุรักษ9และใช&ประโยชน9ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน 

- มีฐานข&อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็นด&านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

ประเทศไทยมีการจัดทําฐานข&อมูลทะเบียนแห0งชาติเร่ืองภูมิปCญญาท&องถ่ินและความรู&พ้ืนบ&าน เช0น  
ภูมิปCญญาการแพทย9แผนไทยและแพทย9ทางเลือก นอกจากน้ี ยังมีการรวบรวมภูมิปCญญาด&านต0าง ๆ โดยเก็บ
รวบรวมในรูปแบบของสารานุกรม อีกท้ัง หน0วยงานแต0ละภาคส0วนมีการจัดเก็บข&อมูล ฐานข&อมูลเฉพาะเร่ืองใน
ประเด็นด&านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ดังน้ี 
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- ฐานข-อมูลพรรณไม- รวมรวมข&อมูลทางด&านพืช หรือพรรณไม&ท่ีมีจัดแสดงอยู0ในสวนพฤกษศาสตร9
สมเด็จพระนางเจ&าสิริกิต์ิ พรรณไม&ต0าง ๆ ท่ีถูกเก็บรักษาตัวอย0างไว&เปHนตัวอย0างพรรณไม&แห&ง พรรณไม&
ต0าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับหนังสือท่ีทางองค9การสวนพฤกษศาสตร9เปHนผู& ตีพิมพ9 และพรรณไม&จาก
แหล0งข&อมูลอ่ืนท่ัวไป โดยปCจจุบันองค9การได&จัดแบ0งข&อมูลท่ีมีท้ังหมดเปHนฐานข&อมูลท่ีแยกกันออกไป
ตามวิธีการจัดเก็บและแหล0งท่ีมา ซึ่งฐานข&อมูลท้ังหมดท่ีมีประกอบด&วย ฐานข&อมูลพรรณไม&มีชีวิต 
ฐานข&อมูลตัวอย0างพรรณไม&แห&ง ฐานข&อมูลพฤกษศาสตร9พ้ืนบ&าน และฐานข&อมูลพรรณไม&ที่ถูกคุกคาม   

- ฐานข-อมูลเกาะในประเทศไทย เกาะเปHนแหล0งรวมของความหลากหลายอย0างแท&จริง ชนิดพันธุ9ท่ีเข&า
มาอยู0อาศัยในเกาะมีท่ีมาหลายวิธี เช0น ล0องลอยมากับกระแสนํ้า ซึ่งชนิดพันธุ9ถูกจํากัดอยู0บนพ้ืนท่ีเล็ก ๆ 
ในช0วงเวลานานผ0านไป การแบ0งแยกทําให&เกิดแรงผลักดันการวิวัฒนาการเปHนพิเศษ มีการพัฒนา
แหล0งพันธุกรรมท่ีโดดเด0นและแตกแขนงขยายเปHนชนิดพันธุ9พิเศษข้ึนจํานวนมาก โดยเปHนชนิดพันธุ9ท่ีมี
ลักษณะใหม0ท้ังหมดและมีการปรับตัวต0างไปจากปกติ เช0น มีขนาดยักษ9 แคระแกรน หรือสูญเสียกลไก
การป<องกันตัวและการแพร0กระจายความหลากหลายทางพันธุกรรม และขนาดประชากรมักมีแนวโน&ม
ถูกจํากัดให&ชนิดพันธุ9อยู0กันแน0นหนาในพ้ืนท่ีจํากัดขนาดเล็กอยู0เสมอ  

- ระบบฐานข-อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากการศึกษาและออกแบบระบบการจัดทํา
ฐานข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ระบบ คือ แมลงปMาไม& จุลชีววิทยาปMาไม&และเห็ดรา พันธุ9พืช 
ภูมิอากาศและการเติบโตของพันธุ9พืช ดิน และพันธุกรรมไม&ปMา ได&มีการนําผลลัพธ9จากการศึกษามา
จัดทําโปรแกรมประยุกต9 เพ่ือใช&สําหรับเก็บข&อมูล ค&นหา ประมวลผลงานทางด&านวิชาการปMาไม& 
สามารถแสดงผลท้ังรูปแบบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: 
MIS) และรูปแบบของข&อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-graphic Information System: GIS) เพ่ือเผยแพร0
ข&อมูลข0าวสารทางวิชาการปMาไม&สู0สาธารณชน 

นอกจากน้ี แผนปฏิรูปประเทศด-านความหลากหลายทางชีวภาพ ได&กําหนดตัวช้ีวัดให&มีฐานข&อมูลกลาง
ท่ีสามารถประมวลผลในจุดเดียว มีการรวมศูนย9ข&อมูลด&านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสําคัญต0อ
ประเทศในทุกมิติ และมีกลไกการเช่ือมโยงระบบข&อมูลเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษ9 และใช&ประโยชน9
ความหลากหลายทางชีวภาพอย0างย่ังยืน รวมถึงมีระบบทะเบียนข&อมูลเพ่ือปกป<องและคุ&มครองสิทธิใน
ทรัพยากร องค9ความรู& และภูมิปCญญาท&องถ่ิน ซึ่งกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานระหว0าง พ.ศ. 2561-2565 
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

- จัดลําดับความสําคัญของข&อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู0ในปCจจุบันท่ีมี
ความสําคัญต0อประเทศ จัดทํารายละเอียดในแต0ละชนิดพันธุ9ให&ครอบคลุมทุกมิติ และจัดต้ัง node 
ข&อมูลในแต0ละกลุ0มโดยแบ0งข&อมูลเปHน 2 กลุ0มใหญ0 คือ (1) ชนิดพันธุ9ท่ีมีศักยภาพและเกิดประโยชน9ต0อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุ9ท่ีมีความสําคัญ ควรปกปCกรักษาไว&จากการเข&าถึงและ
ลักลอบใช&ประโยชน9จากภายนอกโดยเฉพาะต0างชาติ (2) ชนิดพันธุ9ท่ีถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่งอยู0
ในภาวะเสี่ยงต0อการสูญพันธุ9ไปจากประเทศไทยและชนิดพันธุ9ต0างถ่ินท่ีส0งผลกระทบต0อทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  
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- ตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูล (data verification) อย0างต0อเน่ือง มีการติดตามประเมินผลและทํา
ให&มีความย่ังยืน (maintain, evaluate, and sustain) เพ่ือให&ข&อมูลมีความถูกต&องและเปHนปCจจุบัน  

- จัดให&มีศูนย9ข&อมูลกลางด&านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเช่ือมโยงฐานข&อมูลด&านความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู0กระจัดกระจายตามหน0วยงานและสถาบันการศึกษาต0าง ๆ ให&สามารถ
นํามาใช&ประโยชน9ได&อย0างมีประสิทธิภาพ 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/topics/book/โครงการติดตามประเมินผล-4 
- http://www.qsbg.org/Database/plantdb/lcd/ 
- https://km.dmcr.go.th/th/c_52/d_1116 
- http://web3.dnp.go.th/bio/about.php  

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
 

เป�าหมายระดับชาติที่ 25 ภายใน พ.ศ. 2564 เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บข-อมูลท่ีเก่ียวข-องกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย7างเปIนระบบ 

ระดับการประเมินความก-าวหน-า 

� ระดับ 5 เกินเป<าหมาย หรือบรรลุเป<าหมายได&ก0อนเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 4 บรรลุเป<าหมายได&ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� ระดับ 3 มีความก&าวหน&า แต0ยังไม0บรรลเุป<าหมาย  
� ระดับ 2 ไม0มีความก&าวหน&า  
� ระดับ 1 มีแนวโน&มตรงกันข&ามกับเป<าหมาย  

วันท่ีทําการประเมินแล-วเสร็จ  28 กุมภาพันธ9 2562 

ตัวช้ีวัดท่ีใช-ในการประเมิน 

- จํานวนเทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
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วิธีการประเมิน 

พิจารณาจากการสืบค&นข&อมูล 

เหตุผลในการประเมิน/การดําเนนิงานท่ีเก่ียวข-อง 

จากการสํารวจ พบว0า เทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
จากการท่ีความหลากหลายทางชีวภาพเปHนส0วนหน่ึงท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตของเมือง และนํามาซึ่งคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเมือง จํานวนเทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
ได&แก0 กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครเชียงใหม0 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองกระบ่ี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค9 และเทศบาลนครสกลนคร โดยกรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บ
ข&อมูลพ้ืนท่ีสีเขียวและจํานวนชนิดพันธุ9นก เทศบาลนครเชียงใหม0 จังหวัดเชียงใหม0มีการจัดเก็บข&อมูลพ้ืนท่ีสีเขียว
และจัดทําระบบนิเวศเมือง เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เน&นการดําเนินงานด&านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ้ืนท่ีสีเขียว จัดทําระบบนิเวศเมือง ปMา และพ้ืนท่ีชุ0มนํ้า เทศบาลเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ีจัดเก็บ
ข&อมูลพ้ืนท่ีสีเขียว เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษจัดเก็บข&อมูลพืชพ้ืนถ่ินและสัตว9ในพ้ืนท่ี เทศบาล
นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจัดทําทะเบียนพันธุ9ไม& ท้ังพันธุ9ไม&ใหญ0ในชุมชน พันธุ9ไม&ใหญ0ในเขตเทศบาลการ
สํารวจและจัดเก็บข&อมูลเพ่ือจัดทําฐานข&อมูลพันธุ9พืชพันธุ9สัตว9ภายในเขตเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค9 
จังหวัดนครสวรรค9จัดทําข&อมูลพืชพ้ืนถ่ิน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนครจัดทําข&อมูลพืชพ้ืนถ่ิน และ
พ้ืนท่ีสีเขียว (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, 2556) 

เอกสาร/เว็บไซต�อ-างอิง 

- http://www.onep.go.th/eurban/images/green/KrabiCBI/SI-Chiangrai56.pdf 
- http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/2013/City_and_Biodiversity/City_ 

and_Biodiversity.pdf 

ระดับความเช่ือม่ันของการประเมิน 

� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีครอบคลุม 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานบางส0วน 
� ใช&พ้ืนฐานจากหลักฐานท่ีมีข&อจํากัด 

เหตุผลในการประเมินท่ีระดับความเช่ือม่ันข-างต-น 

หลักฐานมีเพียงบางส0วน 

ความเพียงพอของการติดตามตรวจสอบเพื่อสนับสนนุการประเมิน 

� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีมีอย0างพอเพียง 
� มีการติดตามตรวจสอบท่ีเก่ียวข&องกับเป<าหมายน้ีเปHนบางส0วน (ครอบคลุมบางส0วนหรือบางหัวข&อ) 
� ไม0มรีะบบติดตามตรวจสอบ 
� ไม0มคีวามจําเปHนต&องติดตามตรวจสอบเพ่ือประเมินเป<าหมายน้ี 
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เพื
อบรรลุเป�าหมายไอจ ิ

(Aichi Biodiversity Target) 
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ส่วนที� 4  

การดาํเนินงานของประเทศเพื�อบรรลุเป�าหมายไอจิ 
 

เป�าหมายไอจิ (Aichi Biodiversity Target) และแผนกลยุทธ+ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011 - 2020) ได=รับความเห็นชอบจากสมัชชาภาคี
อนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยท่ี 10 เม่ือเดือนตุลาคม 2553 ณ เมือง 
นาโงยา ประเทศญี่ปุMน  เพ่ือเปNนกรอบการดําเนินงานด=านความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับภาคีอนุสัญญาฯ 
ในปQ ค.ศ. 2011-2020 หรือ พ.ศ. 2554-2563  โดยมีการแปลงไปสูDกลยุทธ+และแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแหDงชาติ (national biodiversity strategies and action plans : NBSAPs) ของภาคี
อนุสัญญาฯ น้ี 

แผนกลยุทธ+ฯ มีวิสัยทัศน+วDา ภายในปQ ค.ศ. 2050 ความหลากหลายทางชีวภาพได=รับความนิยม 
ในคุณคDา ได= รับการอนุรักษ+ ฟ̂_นฟู และถูกใช=อยDางชาญฉลาด เพ่ือธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ 
เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพท่ีสมบูรณ+ให=ย่ังยืน และเพ่ืออํานวยประโยชน+ท่ีสําคัญย่ิงให=แกDผู=คนท้ังปวง โดยมีเป�าประสงค+
ทางกลยุทธ+ จํานวน 5 เป�าประสงค+ และ 20 เป�าหมาย ท่ีเรียกวDา “เป�าหมายไอจิ” 

ตารางท่ี 7 เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจิ 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� A  แก=ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปNนกระแสหลกัในภาครัฐและภาคประชาชน 

เป�าหมายไอจิ A1-A4 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� B  ลดแรงกดดันโดยตรงตDอความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และสDงเสริมการใช=ประโยชน+อยDางย่ังยืน 

เป�าหมายไอจิ B5-B10 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� C  ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยเฝ�าระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 
ชนิดพันธุ+ และพันธุกรรม 

เป�าหมายไอจิ C11-C13 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� D  เพ่ิมพูนผลประโยชน+จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศตDอคนท้ังปวง 

เป�าหมายไอจิ D14-C16 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� E  เพ่ิมพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผน
อยDางมีสDวนรDวม การจัดการความรู= และการพัฒนาสมรรถนะ 

เป�าหมายไอจิ E17-C20 

การรายงานในสDวนน้ี เปNนการประเมินการดําเนินงานระดับชาติที่สอดคล=องกับการบรรลุเป�าหมายไอจิ  
โดยอธิบายวDามีการดําเนินงานท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพน้ีอยDางไร พร=อม
ยกตัวอยDางประกอบ สาระสําคัญดังตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 การดําเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุเป�าหมายไอจิ 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� A แก-ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเป5นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาชน 
เป�าหมายไอจิ A1 
ผู=คนตระหนักถงึคุณคDาของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทราบขั้นตอนวDาจะทําอยDางไรจึงจะอนุรักษ+
และใช=ประโยชน+ 

ตัวอยDางที่สําคัญซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานของประเทศไทย เชDน โครงการพิพิธภัณฑ+ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยศูนย+ภูมิรักษ+ธรรมชาติ 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแหลมผักเบี้ย โครงการอนุรักษ+เตDาทะเล โครงการชั่งหัวมัน โครงการอนุรักษ+
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การผนวกความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว=ในมาตรฐานการเรียนรู=และตัวชี้วัดของกลุDมสาระการเรยีนรู=คณิตศาสตร+วิทยาศาสตร+ และสาระภูมิศาสตร+ ในกลุDมสาระ
การเรียนรู=สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งภาคเอกชน รวมทั้งองค+กรระหวDางประเทศที่ไมDแสวงหาผลกําไร
ตDางๆ สนับสนุนภาครัฐในการจัดทําแหลDงเรียนรู=ระบบนิเวศตามธรรมชาติ  

เป�าหมายไอจิ A2 
บูรณาการคุณคDาความหลากหลายทางชีวภาพเข=าสูDการ
พัฒนาและกลยุทธ+ขจัดความยากจนระดับชาติและระดับ
ท=องถิ่น และเข=าสูDการจัดทําบัญชีประชาชาติ และหาก
เหมาะสมเข=าสูDระบบการรายงาน 

การศึกษาการประเมินมูลคDาระบบนิเวศของประเทศไทยสDวนใหญDจะเปNนการประเมินเฉพาะบางสDวน หรือองค+ประกอบของระบบนิเวศ
บางสDวน เชDน การประเมินมูลคDาชนิดพันธุ+ทีห่ายากและใกล=จะสูญพันธุ+ในระบบนิเวศ การประเมินมูลคDาระบบนิเวศทะเลและชายฝpqง 
ระบบนิเวศปMาไม= การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ และการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ 
ของหนDวยงานที่เกี่ยวข=อง 

เป�าหมายไอจิ A3 
ขจัด คDอยๆ ยกเลิก และปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ รวมถงึเงนิ
อุดหนุนที่มีผลร=ายตDอความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
ลดให=เหลือน=อยที่สุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ และ
จัดให=มีแรงจูงใจทางบวกและประยุกต+ใช=เพื่ออนุรักษ+และ
ใช=ประโยชน+อยDางยั่งยืน โดยสอดคล=องกบัอนุสัญญาวDา
ด=วยความหลากหลายทางชีวภาพและพันธกรณีระหวDาง
ประเทศอื่นที่เกีย่วข=อง โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ 

ประเทศไทยกําหนดการดําเนินงานเรื่องแรงจูงใจที่เกีย่วข=องกับความหลากหลายทางชีวภาพไว=ในแผนแมDบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเป�าหมายระดับชาติ โดยมีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจ
ที่มีผลร=ายตDอความหลากหลายทางชีวภาพ และสDงเสริม แรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยDางยั่งยืน ซึ่งหนDวยงานตDางๆ หลายหนDวยงาน ได=กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล=องหรือสนับสนุนมาตรการสร=าง
แรงจูงใจเพื่ออนุรักษ+ความหลากหลายทางชีวภาพไว= 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าหมายไอจิ A4 
รัฐบาล ธุรกิจ และผู=มีสDวนได=สDวนเสียในทกุระดับ ต=อง
ดําเนินขั้นตอนทีจ่ะบรรลุความสําเร็จหรือดําเนินงานตาม
แผนเพื่อการผลิตและการบริโภคอยDางยั่งยืน และรักษา
ระดับผลกระทบของการใช=ทรัพยากรธรรมชาติให=อยูD
ภายในขอบเขตระบบนิเวศที่ปลอดภัย 

ภาคการผลิตและบริโภค นโยบายสDงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรมให=เกิดความเจริญเติบโตเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม  
ภาคการบริการ นําวิธกีารจัดการทDองเที่ยวอยDางยั่งยืนไปใช=กบัการทDองเที่ยวสีเขียวหรือการทDองเที่ยวเชิงนิเวศ การเสริมสร=าง
สังคมคาร+บอนต่ําผDานการบริโภคและการผลิตที่ยัง่ยืน การขบัเคลื่อนในระบบหDวงโซDอุปทานข=าวโพดและการผลิตอาหารในภาค
เกษตรกรรมและปMาไม= 

เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� B  ลดแรงกดดันโดยตรงต7อความหลากหลายทางชีวภาพ และส7งเสริมการใช-ประโยชน�อย7างยั่งยืน 
เป�าหมายไอจิ B5 
ลดอัตราการสูญเสียแหลDงที่อยูDอาศัยตามธรรมชาติ รวมถึง
ปMาไม= ลงครึ่งหนึ่งเปNนอยDางน=อย และในที่ที่เปNนไปได= ลด
อัตราการสูญเสียลงให=เกือบเหลือศูนย+ และลดความเสื่อม
โทรมและการแยกการกระจัดกระจายของแหลDงทีอ่ยูDอาศัย
ตามธรรมชาติลงอยDางมีนัยสําคัญ 

การดําเนินมาตรการที่สําคัญเพื่อเปNนกลไกการป�องกัน ยับยั้งการสูญเสียถิ่นที่อยูDอาศัยตามธรรมชาติ มาตรการและกลไกที่สําคัญ คือ
มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งประกอบด=วยกฎหมายที่สําคัญได=แกDพระราชบัญญัติสDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เปNนกลไกทางกฎหมายทีส่ามารถนํามาเปNนเครื่องมือในการป�องกันยับยั้งการดําเนินการตามโครงการหรอืกจิกรรรมที่อาจมี
ผลกระทบตDอสิ่งแวดล=อม นโยบายการป�องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม=ทําลายปMา แก=ไขปpญหาการบุกรุกทีด่ินปMาไม=ของรัฐบาล 
การดําเนินโครงการปMาในเมือง “สวนปMาประชารฐั เพื่อความสุขของคนไทย” 

เป�าหมายไอจิ B6 
จัดการและเก็บเกี่ยวสัตว+น้ําและพืชน้ําอยDางยั่งยืน ถูกต=อง
ตามกฎหมาย และประยุกต+ใช=วิถีทางบนพื้นฐานของระบบ
นิเวศจนกระทั่งสามารถหลีกเลี่ยงการประมงเกินขีดจํากัด
ได= ดําเนินแผนและมาตรการฟ̂_นฟูสําหรับชนิดพันธุ+ที่รDอย
หรอ ทําการประมงที่ไมDกDอให=เกดิผลกระทบเสียหายที่
สําคัญตDอชนิดพันธุ+ที่ถกูคุกคามและระบบนิเวศที่
เปราะบาง และจํากัดผลกระทบของการประมงทีม่ีตDอ
ปริมาณสํารองชนิดพันธุ+และระบบนิเวศ ให=อยูDภายใน
ขอบเขตทีร่ะบบนิเวศปลอดภัย 

กําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ํา ทั้งสัตว+น้ําและพืชน้ํา คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ให=ความเห็นชอบตDอ
แนวทางในการพัฒนาการประมงของไทยให=ปลอดจากสัตว+น้ําและสินค=าประมงจากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร=
การควบคุม (IUU) 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าหมายไอจิ B7 
จัดการพื้นที่ภายใต=การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว+น้ํา และ
การปMาไม=อยDางยั่งยืน เพื่อเปNนหลักประกนัวDามี 
การอนุรกัษ+ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การดําเนินนโยบายเรื่องการประมง (นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ+) การใช=ประโยชน+ที่ดิน (รDางนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) การจัดการพื้นที่ปMาไม= (แผนแมDบทการแก=ปpญหาการทําลาย
ทรัพยากรปMาไม= การบุกรกุที่ดินของรฐั และการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยDางยั่งยืน) 

เป�าหมายไอจิ B8 
ควบคุมมลภาวะ รวมทัง้ธาตุอาหารที่เกินพอดี ให=อยูDใน
ระดับที่ไมDเสียหายตDอบทบาทหน=าที่ของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

การควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.สDงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศ
และเสียง ในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ปรับปรุงระบบฐานข=อมูลคุณภาพน้ําในแหลDงน้ําผิวดินทั่ว
ประเทศ พัฒนาระบบเฝ�าระวังคุณภาพน้ํา และระบบคาดการณ+คุณภาพน้ําและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย สDงเสริมการเข=ารDวมเครือขDาย“อาสาสมัครท=องถิ่นรักษ+โลก” 

เป�าหมายไอจิ B9 
จําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ+ตDางถิน่
ที่รกุรานและเส=นทางแพรDระบาด ควบคุมหรอืกาํจัดชนิด
พันธุ+ที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อ
จัดการเส=นทางแพรDระบาดเพื่อป�องกันการนําเข=าและการ
ตั้งถิ่นฐานรกุราน 

สาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ+ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตร ี 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุงมาตรการป�องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถิ่น รวมถงึทะเบียนรายการชนิด
พันธุ+ตDางถิ่นที่ควรป�องกันควบคุมกําจัดของประเทศไทย ซึ่งมีจาํนวน ๓๒๓ ชนิด เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีม่ีจํานวน ๒๗๓ ชนิด 
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการชนิดพันธุ+ตDางถิ่นทีรุ่กรานที่มีลําดับความสําคัญสูงและเส=นทางการแพรDระบาดที่สําคัญใน
ประเทศไทย 

เป�าหมายไอจิ B10 
ลดแรงกดดันทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษย+ที่มีตDอ 
แนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางอื่นที่ได=รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการ
เพิ่มความเปNนกรดให=แกDมหาสมุทรให=เหลือน=อยที่สุด เพื่อ
ธํารงรักษาความสมบูรณ+และบทบาทหน=าที่ของระบบนิเวศ
ดังกลDาว 
 

การพัฒนาและดําเนินงานด=านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด=านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปสูDการปฏิบัติในพื้นที่ โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ การขับเคลื่อนการดําเนินการลดก�าซเรอืนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในภาคพลังงานและขนสDง การจัดทํา (รDาง) แผนการปรับตัวตDอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหDงชาติ(The National Adaptation Plan: NAP) 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� C  ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฝ�าระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ� และพนัธุกรรม 
เป�าหมายไอจิ C11 
อนุรักษ+อยDางน=อยร=อยละ ๑๗ของแหลDงน้ําบนบกและใน
แผDนดิน และร=อยละ ๑๐ของพื้นที่ทะเลและชายฝpqง 
โดยเฉพาะอยDางยิ่ง พื้นที่ที่มีความสําคัญเปNนพิเศษเฉพาะ
สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ
นิเวศ ด=วยการจัดการอยDางมีประสิทธิผลและเทDาเทยีม การมี
ตัวแทนทางนิเวศ และการมีระบบพื้นที่คุ=มครองที่เชื่อมโยง
กันอยDางดีและมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถงึการ
อนุรักษ+พื้นที่เปNนสําคัญ และบูรณาการสูDภูมิทัศน+และชล
ทัศน+ที่กว=างกวDาเดิม 

การดําเนินมาตรการด=านการจัดการพื้นที่คุ=มครอง โดยการประกาศเขตพื้นทีคุ่=มครองสิ่งแวดล=อม การดําเนินงานตามแผนแมDบท
อุทยานแหDงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พื้นที่คุ=มครองทางทะเล การจัดการพื้นที่ภูมิทัศน+ภาคการผลิตทีเ่ปNนถิน่ที่อยูD
อาศัยของชนิดพันธุ+ทีใ่กล=จะสูญพันธุ+ การจัดการแนวเชื่อมตDอและการบริหารพื้นทีร่ะดับมหภาคและภาคสDวนที่เกี่ยวข=อง การ
จัดตั้งและเสริมสร=างพื้นที่คุ=มครองระหวDางพรมแดน การจัดตั้งพื้นทีอุ่ทยานมรดกอาเซียน 

เป�าหมายไอจิ C12 
ป�องกันไมDให=ชนิดพันธุ+ที่ถูกคุกคามซึ่งรู=จักแล=วต=อง 
สูญพันธุ+ และปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษ+ชนิดพันธุ+
ดังกลDาว โดยเฉพาะกลุDมที่ประชากรลดลงเหลือน=อย
ที่สุด และผดุงไว=ให=ยัง่ยืน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช=างแหDงประเทศไทย การจัดงานวันคุ=มครองสัตว+ปMาแหDงชาติ ประจําปQ ๒๕๖๐ การจัดทํา
แผนการจัดการช=างปMาในพื้นทีป่MารอยตDอ ๕ จังหวัด ปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ความรDวมมือระดับอาเซียน ASEAN 
Wildlife Enforcement Network 

เป�าหมายไอจิ C13 
ดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชปลูก  
ปศุสัตว+ สัตว+เลี้ยงและสายพันธุ+ปMารวมถึงชนิดพันธุ+อืน่ที่มี
คุณคDาทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จัดทํากลยุทธ+
และดําเนินงานตามนั้น เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรม
ให=มากที่สุด และเฝ�าระวังรักษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมดังกลDาว 

ข=อมูลอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึน้ทัง้พันธุกรรม ชนิดพันธุ+และระบบนิเวศในรอบ ๕๐ ปQที่ผDานมา  
การจัดทาํแผนแมDบทแหDงชาติวDาด=วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การปรับปรงุและทบทวนพระราชบัญญัติ
บํารงุพันธุ+สัตว+ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� D  เพิ่มพูนผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศต7อคนทัง้ปวง 
เป�าหมายไอจิ D14 
ฟ̂_นฟูและเฝ�าระวังรกัษาระบบนิเวศที่ให=บรกิารที่สําคัญ
ยิ่ง รวมถงึบรกิารที่เกี่ยวกับน้ําสุขอนามัยการกินดีอยูDดี
และความผาสุก โดยคํานึงถงึความต=องการของสตรี ชุมชน
พื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท=องถิ่น ผู=ยากไร= และผู=อDอนแอ 
 

การแก=ไขปpญหาไฟปMา การพัฒนาพื้นที่ชายฝpqง การบูรณาการแก=ไขปpญหาการกัดเซาะชายฝpqง 

เป�าหมายไอจิ D15 
เพิ่มพูน ความยืดหยุDนคงทนของระบบนิเวศ และการ
เกือ้กูลของความหลากหลายทางชีวภาพตDอปริมาณ
คาร+บอนสํารอง โดยการอนุรักษ+และฟ̂_นฟูรวมถงึการฟ̂_นฟู
ให=ได=อยDางน=อยร=อยละ ๑๕ ของระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ดังนั้น จึงเกือ้กูลตDอการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ
จากกาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตDอต=านการ
แปรสภาพเปNนทะเลทราย 
 

การบูรณาการระหวDางอนุสัญญาที่เกีย่วข=อง ทั้งอนุสัญญาพื้นทีชุ่Dมน้ํา อนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาวDา
ด=วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล=อม สําหรับโครงการ
พัฒนา การกําหนดมาตรการในการดําเนินการแก=ปpญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุDมน้ํา การเพิ่มพูนความยืดหยุDนคงทนของระบบนิเวศโดยได=
จัดทําแผนงานเพื่อป�องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การศึกษาประเมินปริมาณคาร+บอนสะสมในระบบ
นิเวศปMาชายเลน และการประเมินการเปลี่ยนแปลง (Dynamics) ของการปลดปลDอยและดูดซับก�าซเรอืนกระจก การอนุรกัษ+และฟ̂_นฟูปMา
ชายเลน การติดตามและเฝ�าระวังมาตรการการอนุรกัษ+สิ่งแวดล=อมทีอ่าจสDงผลกระทบตDอการค=าและการลงทุน รวมถงึการดําเนินงานของ
ภาคเอกชน เปNนต=น 

เป�าหมายไอจิ D16 
บังคับใช= และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาวDาด=วยการเข=าถงึ
ทรพัยากรพันธุกรรมและการแบDงปpผลประโยชน+จากการ
ใช=ทรพัยากรพันธุกรรมอยDางเทDาเทยีมและยุติธรรม โดย
สอดคล=องกับกฎระเบียบในชาติ 

ประเทศไทยยังไมDได=ให=สัตยาบันในพิธีสารนาโงยาวDาด=วยการเข=าถึงและการแบDงปpนผลประโยชน+ที่ได=จากการใช=ทรัพยากรพันธุกรรม
อยDางยุติธรรมและเทDาเทียม แตDก็มีการเตรียมความพร=อมของประเทศไทยสําหรบัการเข=าเปNนภาคีพิธีสารฯ โดยมีการทบทวนกฎหมายที่
สอดคล=องกับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ จัดทํารDางกฎหมายวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับใช=เปNนเครื่องมือ
บริหารจัดการอยDางเปNนเอกภาพในลักษณะของกฎหมายกลาง และมีอนุบัญญัติทีค่รอบคลุมทุกมิติการดําเนินงานตามอนุสัญญาวDาด=วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าประสงค�ทางกลยุทธ� E  เพิม่พูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผนอย7างมีส7วนร7วม การจัดการความรู- และการพัฒนาสมรรถนะ 
เป�าหมายไอจิ E17 
แตDละภาคีอนุสัญญาฯ จัดทํากลยุทธ+และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหDงชาติ (NBSAPs) อยDางมี
ประสิทธิผล มีสDวนรDวม และได=รับการปรับให=ทันสมัย และ
รับรองเปNนเครื่องมือทางนโยบายและเริ่มต=นอนุวัตการ
ตามนั้น 
 

การจัดทําแผนแมDบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ซึ่งเปNนแผนระยะยาว เพื่อตอบสนองตDอ
เป�าหมายระดับโลกตามแผนกลยุทธ+ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป�าหมายไอจิ และการดําเนินการเพื่อ
ติดตามความก=าวหน=าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ที่สอดคล=องกบั
เป�าหมาย 
ไอจิ เป�าหมายระดับชาติด=านความหลากหลายทางชีวภาพ และได=เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล=อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ 

เป�าหมายไอจิ E18 
ยอมรับนับถอืความรู=ทีถ่Dายทอดมาตามธรรมเนียม
ประเพณี การประดิษฐ+คิดค=นใหมD และวิถปีฏิบัตขิองชน
พื้นเมืองดั้งเดิม และชุมชนท=องถิน่ ทีเ่กีย่วข=องกบัการ
อนุรกัษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยDางยั่งยืน และการใช=ทรัพยากรชีวภาพตามจารีต
ประเพณี โดยสอดคล=องกับกฎระเบียบในชาติและ
พันธกรณีระหวDางประเทศทีเ่กี่ยวข=อง และบูรณาการ
อยDางเต็มที่ และสะท=อนให=เห็นในการอนุวตัอนุสัญญาฯ 
โดยการมีสDวนรDวมอยDางเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท=องถิน่ในทกุระดับที่
เกีย่วข=อง 
 
 

ประเทศไทยสนับสนุนให=ใช=องค+ความรู=และภูมิปpญญาดั้งเดิมในประเทศ พัฒนาตDอยอดทรัพยากรชีวภาพ การกาํหนดมาตรการ
คุ=มครองภูมิปpญญาดังเดิมเพื่อสืบทอดไว=เปNนมรดกของชุมชนท=องถิ่นและของชาติไทย การสนับสนุนให=มีการเผยแพรD แบDงปpนองค+
ความรู=และขDาวสารเกีย่วกับภูมิปpญญาท=องถิ่น เกษตรอัตลักษณ+พื้นที่และภูมิปpญญาท=องถิ่นของไทยด=วยสิ่งบDงชี้ทางภูมิศาสตร+ การ
แก=ปpญหาการไร=ที่ดินทํากนิของเกษตรกร การรุกล้ําปMาสงวนแหDงชาติหรอืการบุกรุกที่ดินของรฐั การมีสDวนรDวมในการดูแลรกัษา
ทรพัยากรปMาไม=ของประชาชน 
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เป�าประสงค�ทางกลยุทธ�และเป�าหมายไอจ ิ สาระสําคัญของข-อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
เป�าหมายไอจิ E19 
ความรู=พื้นฐานทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข=องกบัความหลากหลายทางชีวภาพ คุณคDา 
บทบาทหน=าที่ สถานภาพแนวโน=มของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และผลสืบเนื่องจากการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได=รับการปรับปรุง  
แบDงปpน ถDายทอดและนําไปประยุกต+ใช= 
 

การดําเนินงานที่สนับสนุนเป�าหมายไอจิในเรือ่งการจัดการองค+ความรู=ด=านวิทยาศาสตร+และวิชาการที่นํามาแลกเปลี่ยน แบDงปpน และ
ประยุกต+ใช=เพื่อการปรับปรงุสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในหลายรปูแบบและหลายกิจกรรม ได=แกD การให=ความรDวมมือ
เพื่อการพัฒนาแกDประเทศกําลังพัฒนาในรูปแบบตDางๆ โดยให=ความสําคัญกบัประเทศเพื่อนบ=าน และประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค
อื่น ๆ ในระดับทวิภาคีประเทศไทยให=ความรDวมมือแบบใต=-ใต= (South - South Cooperation) 

เป�าหมายไอจิ E20 
เพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับอนุวัตแผนกล
ยุทธ+ ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐ อยDางมีประสิทธิผลจากทุกแหลDง 
โดยสอดคล=องกับกระบวนตามกลยุทธ+การระดมทุนที่ได=รับ
การเห็นชอบ โดยเพิ่มอยDางเปNนรูปธรรมจากระดับปpจจุบัน 
  

กลไกด=านการเงนิที่สําคัญ ได=แกD กองทุนสิ่งแวดล=อมที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสDงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดทาํรDางรายงานการเงินตามกรอบการจัดทํารายงานการเงินตามข=อตัดสินใจที ่XII/3 โดยได=รับการสนับสนุนข=อมูล
จากโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) การสนับสนุนในลักษณะความชDวยเหลือรับจากตDางประเทศ ผDานกลไก
กองทุนสิ่งแวดล=อมโลก และการสนับสนุนงบประมาณของประเทศไทยตDอประเทศอื่น ๆ เพื่อการอนุรกัษ+ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับโลก 
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เป�าหมายไอจิ A1   ผู-คนตระหนักถึงคุณค7าของความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบข้ันตอนว7า 
จะทําอย7างไรจึงจะอนุรักษ�และใช-ประโยชน� 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

จากการสํารวจทัศนคติและความรู=ความเข=าใจด=านความหลากหลายทางชีวภาพของหนDวยงานตDาง ๆ 
จากหนDวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค+กรปกครองสDวนท=องถ่ิน องค+กรอิสระและภาคประชนชน (กลุDม
อาสาสมัครพิทักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมหมูDบ=าน หรือ ทสม.) พบวDา หนDวยงานตDาง ๆ ท้ังภาครัฐ 
องค+กรปกครองสDวนท=องถ่ิน ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและองค+กรอิสระ มีความเข=าใจและความตระหนักใน
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  

ตัวอยDางท่ีสําคัญซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิข=อน้ี ตัวอยDางเชDน 
หนDวยงานสนองพระราชดําริรDวมสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูDหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในการดําเนินงานเพ่ือปกป�องคุ=มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เชDน ศูนย+ภูมิรักษ+ธรรมชาติ ดําเนิน
โครงการพิพิธภัณฑ+ธรรมชาติท่ีมีชีวิต อันเปNนพ้ืนท่ีแสดงแนวคิดในรูปแบบแปลงสาธิตแนวคิดและทฤษฎีตDาง ๆ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูDหัวรัชกาลท่ี 9  และโครงการสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเผยแพรD เรียนรู=จากโครงการ 
ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยูDหัวรัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจ=าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาท และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชDน ศูนย+ศึกษาเรียนรู=ระบบนิเวศปMาชายเลนสิรินาถราชินี  
เปNนศูนย+เรียนรู=ด=านการฟ̂_นฟูปMาชายเลนจากนากุ=งร=างเปNนแหDงแรกของประเทศไทย โครงการแหลมผักเบ้ีย 
โครงการอนุรักษ+เตDาทะเล โครงการช่ังหัวมัน โครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการดังกลDาวจัดให=มีศูนย+เรียนรู=และวิทยากรบรรยายให=ความรู=ความ
เข=าใจแกDผู=สนใจ เปNนต=น 

แผนการศึกษาแหDงชาติ พ.ศ. 2560-2579 กําหนดให=มียุทธศาสตร+การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร=าง
คุณภาพชีวิตท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม โดยมีเป�าหมายให=คนทุกชDวงวัยมีจิตสํานึกรักษ+สิ่งแวดล=อม รวมถึงมี
หลักสูตร แหลDงเรียนรู= และสื่อการเรียนการเรียนรู=ท่ีสDงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม สิ่งแวดล=อม 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาท่ีมุDงสDงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู= แหลDงเรียนรู= และสื่อการเรียนรู=ตDาง ๆ 
ท่ีเก่ียวข=องกับการเสริมสร=างคุณภาพชีวิตท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม  

นอกจากน้ี เร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพได=ถูกผนวกไว=ในมาตรฐานการเรียนรู=และตัวช้ีวัดของ
กลุDมสาระการเรียนรู=คณิตศาสตร+วิทยาศาสตร+ และสาระภูมิศาสตร+ ในกลุDมสาระการเรียนรู=สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปNนตัวช้ีวัดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปQท่ี 3 ในสาระท่ี 1 กิจกรรมท่ี
สร=างความตระหนักด=านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย มีการดําเนินการดังน้ี จากการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2560-2564 ท้ังหนDวยงานภาครัฐ และเอกชน มีการ
นําแผนมาใช=ในการเสริมสร=างความตระหนักและให=มีการศึกษาด=านความหลากหลายทางชีวภาพภายใน
หนDวยงานโดยมีการสDงเสริมการจัดทําแผนงานการเผยแพรDประชาสัมพันธ+และให=ความรู=เก่ียวกับคุณคDาและ
ความสําคัญของการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน จัดทํากลไก ทิศทาง และ
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แผนการดําเนินงานเสริมสร=างความตระหนักและให=ความรู=ในคุณคDาและความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพ้ืนท่ีชุDมนํ้าแกDสาธารณะสDงเสริมและจัดให=มีสื่อ และ/หรือกิจกรรมการเผยแพรDความรู=ความเข=าใจ
และการสร=างความตระหนักถึงคุณคDาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสร=างความรู=
ความเข=าใจเก่ียวกับการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปpญญาท=องถ่ินท่ีเก่ียวข=อง
ให=แกDเจ=าหน=าท่ีที่เก่ียวข=อง เยาวชน ชุมชนท=องถ่ิน และสาธารณชนมีการเผยแพรD ประชาสัมพันธ+ และจัดทําสื่อ
เชDน หนังสือ สารคดี จัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ และ e-learning เพ่ือสร=างความรู=ความเข=าใจเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพให=กับเจ=าหน=าท่ี ชุมชน และภาคสDวนตDาง ๆ รับรู=และชDวยกันป�องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สDงเสริมการมีสDวนรDวมของ
ทุกภาคสDวนในการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน เน่ืองในวันสําคัญท่ี
เก่ียวข=องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชDน การจัดกิจกรรมวันสากลแหDงความหลากหลายทางชีวภาพ การ
จัดกิจกรรมรณรงค+และคDายเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน 

โครงการ“ความรู=ภูมิปpญญา 4.0”  เปNนเว็บไซต+ท่ีเปNนแหลDงรวบรวม แบDงปpนชDองทางและข=อมูลท่ีเปNน
ประโยชน+เร่ืองการเรียนรู= ในสDวนของความหลากหลายทางชีวภาพในเร่ืองราวผลิตภัณฑ+ชุมชน การสDงเสริม
ผลิตภัณฑ+จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชน  

องค+กรตDางในประเทศไทยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยDางย่ิงองค+กรภาครัฐภายใต=สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม จัดทําเอกสาร บทความ สารคดีเผยแพรDเร่ืองความสําคัญของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพเผยแพรDท้ังในรูปเอกสารสิ่งตีพิมพ+ และทางโทรทัศน+อยDางตDอเน่ือง ตัวอยDาง
เอกสารแลละวารสารซึ่งผลิตอยDางมีคุณคDาตDอความตระหนักด=านการอนุรักษ+ธรรมชาติ  ได=แกDวารสารธรรมชาติ
และสิ่งแวดล=อม วารสาร เม่ือปลาจะกินดาว เปNนต=น ภาคเอกชนก็ยังผลิตวารสารด=านธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม 
ซึ่งแม=จะจัดจําหนDาย แตDก็มีข=อมูลท่ีสDงเสริมความตระหนักในด=านการอนุรักษ+ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม เชDน 
วารสารสารคดี เปNนต=น ประชาชนผู=สนใจ นักเรียนนักศึกษา และนักทDองเท่ียวท้ังชาวไทยและตDางประเทศยัง
สามารถได=รับการถDายทอดถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในรูปแบบการอนุรักษ+ในถ่ินท่ีอยูD 
และนอกถ่ินท่ีอยูD ท้ังพืช สัตว+ และสมุนไพร  ตลอดจนความสําคัญของระบบนิเวศของประเทศไทยผDานแหลDง
เรียนรู=ท่ัวประเทศ  เชDนศูนย+เรียนรู=ท่ีต้ังอยูD ณ อุทยานแหDงชาติ ท่ัวประเทศ สวนสัตว+ สวนพฤกษศาสตร+ท่ีเปNน
แหลDงรวบรวมพันธุ+ไม= และสวนสัตว+ตDาง ๆ เปNนต=น 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งภาคเอกชน รวมท้ังองค+กรระหวDางประเทศท่ีไมDแสวงหาผลกําไรตDาง ๆ สนับสนุน
ภาครัฐในการจัดทําแหลDงเรียนรู=ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ศูนย+ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ซึ่งกรมพลาธิการทหารบก ด=วยความรDวมมือระหวDางกองทัพบก และ WWF 
ประเทศไทย สนับสนุนโดย บริษัท โตโยต=า มอเตอร+ ประเทศไทย จํากัดจัดต้ังข้ึนเพ่ือการศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล=อมให=แกDนักเรียนและผู=ท่ีสนใจท่ัวไป บริษัทเจริญโภคภัณฑ+ รDวมกับกรมปศุสัตว+ เป�ดศูนย+อนุรักษ+และ
พัฒนาควายไทย จัดต้ังข้ึนเพ่ือศูนย+วิชาการไกDพ้ืนเมืองและศูนย+อนุรักษ+ควายไทย เปNนต=น แหลDงเรียนรู=ดังกลDาว 
เกือบทุกแหDงเปNนท่ีสนใจและได=รับการยอมรับในระดับโลก มีการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษา การฝ�กอบรมด=าน
ตDาง ๆ เชDนการเรียนรู=และการเสริมสร=างความตระหนักด=านการอนุรักษ+ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ หรือแม=แตDการ เรียนรู=ในเร่ืองการจัดจําแนกชนิดพันธุ+ตDาง ๆ 
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เป�าหมายไอจิ A2   บูรณาการคุณค7าของความหลากหลายทางชีวภาพเข-าสู7การพัฒนาและกลยุทธ� 
ขจัดความยากจนระดับชาติและระดับท-องถ่ิน และเข-าสู7การจัดทําบัญชีประชาชาติ และหากเหมาะสม 
เข-าสู7ระบบการรายงาน 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 การศึกษาการประเมินมูลคDาระบบนิเวศของประเทศไทย สDวนใหญDจะเปNนการประเมินเฉพาะบางสDวน 
หรือองค+ประกอบของระบบนิเวศบางสDวน เชDนการประเมินมูลคDาชนิดพันธุ+ท่ีหายากและใกล=จะสูญพันธุ+ใน
ระบบนิเวศ โดยมีการศึกษาประเมินมูลคDาระบบนิเวศหลัก ๆ ดังน้ี 

- การประเมินมูลคDาระบบนิเวศทะเลและชายฝpqง ได=แกD โครงการการวิเคราะห+ความคุ=มคDา
ประเมินผลกระทบระบบนิเวศ ทางทะเลและการมีสDวนรDวมของชุมชนในการอนุรักษ+ทรัพยากร 
การประมาณการณ+มูลคDาเศรษฐกิจรวมของระบบนิเวศปMาชายเลน หญ=าทะเล และปะการัง 
ระหวDาง พ.ศ. 2557-2576 การประเมินมูลคDาของกระเบนราหูและฉลามวาฬ ภายใต=โครงการ 
“Valuation Assessment of Icon Species in Lanta Marine National Park : Willingness 
to Pay for Conservation” ใน พ.ศ. 2554 การศึกษามูลคDาทาง เศรษฐศาสตร+ของโลมา 
ในประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝpqง พ.ศ. 2552 เปNนต=น 

- การประเมินมูลคDาระบบนิเวศปMาไม= ได=แกD การพัฒนาแบบจําลองมูลคDาของระบบนิเวศปMาไม=   
โดยกรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMา และพันธุ+พืช และกรมปMาไม= แบบจําลองมูลคDาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศปMาต=นนํ้า โดยกรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMา และพันธุ+พืช การประเมิน
การบริการของระบบนิเวศและคุณประโยชน+ของระบบนิเวศตDอความอยูDดีมีสุขของชุมชน  
โดยดําเนินการในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม การประเมินมูลคDาระบบนิเวศแหลDงนํ้า 
ในแผDนดิน การประเมินมูลคDาการจัดการพ้ืนท่ีท่ีต=นนํ้ายDอยคลองทDาดี เพ่ือการใช=ประโยชน+นํ้า 
ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช เปNนต=น 

 ท้ังน้ี ข=อมูลท่ีได=จากการศึกษาการประเมินมูลคDาระบบนิเวศของประเทศไทยข=างต=น บางสDวน 
ได=นํามาใช=ในการวางแผนดําเนินโครงการโครงสร=างพ้ืนฐานขนาดใหญD ในข้ันตอนการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล=อม ซึ่งจะมีการประเมินความคุ=มคDาทางการเงินและเศรษฐศาสตร+อยDางละเอียด 
ตัวอยDางเชDน โครงการทDาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล โครงการกระเช=าไฟฟ�าข้ึนภูกระดึง จังหวัดเลย และ
โครงการเข่ือนแมDวงก+ จังหวัดนครสวรรค+ ซึ่งท้ังสามโครงการอาจจะสร=างผลกระทบอยDางรุนแรงตDอ
สภาพแวดล=อมด้ังเดิม แตDมีเพียงโครงการเข่ือนแมDวงก+เทDาน้ันท่ีนําผลกระทบทางสิ่งแวดล=อมเข=าไปเปNนต=นทุน
ทางเศรษฐศาสตร+ของโครงการ ท้ังน้ี ต=นทุนดังกลDาวก็ยังคํานวณจากปpจจัยคือมูลคDาไม=สะสม ความอุดมสมบูรณ+
ในดิน การกักเก็บก�าซคาร+บอนไดออกไซด+ และมูลคDาการเปNนแหลDงทDองเท่ียวเทDาน้ัน ซึ่งอาจยังไมDสะท=อนมูล
คDาท่ีแท=จริงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 อยDางไรก็ตาม ประเทศไทยได=มีการนําประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมาบูรณาการเข=ากับ
แผนการพัฒนาระดับประเทศและระดับท=องถ่ิน โดยถูกบูรณาการไว=ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ
ต้ังแตDฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ท่ีได=น=อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต+ใช= 
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อยDางกว=างขวางในทุกระดับ ต้ังแตDระดับปpจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได=มี 
สDวนเสริมสร=างภูมิคุ=มกันและชDวยให=สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูD ได=อยDางม่ันคงทDามกลางกระแส 
การเปลี่ยนแปลง โดยหลักการดังกลDาวเน=นการใช=ทรัพยากรอยDางสมดุลและย่ังยืน ในขณะท่ี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได=กําหนดยุทธศาสตร+ท่ีสําคัญไว=ข=อหน่ึง คือ 
ยุทธศาสตร+การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปNนยุทธศาสตร+ท่ีมีสDวนสําคัญ 
ในการสDงเสริมให=มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช=ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยูD เปNนการชDวยในเร่ืองการกินดีอยูDดี 
ของประชาชน และนําไปสูDการลดระดับความยากจน สDวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ ฉบับท่ี 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559)  ได=กําหนดการพัฒนาประเทศให=มีความสมดุล โดยปรากฏเปNนนโยบายท่ีเก่ียวข=อง  
และให=ความสําคัญมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ในยุทธศาสตร+ท่ี 4 ด=านการเติบโตท่ีเปNนมิตรกับสิงแวดล=อมเพ่ือการพัฒนาอยDางย่ังยืน ซึ่งมีเป�าหมาย 
ในการรักษาและฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาไม=เพ่ือการอนุรักษ+ ปMาเศรษฐกิจและปMาชายเลน 
ลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก=ไขปpญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ รวมถึงได=กําหนดตัวช้ีวัด 
ด=านความหลากหลายทางชีวภาพ คือ จํานวนชนิดพันธุ+และประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูDในภาวะภัยคุกคามหรือ
ใกล=สูญพันธุ+ อีกท้ัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติฉบับท่ี 12 ยังมุDงสร=างประเทศไทยสูDการพัฒนา
อยDางม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงต=องให=ความสําคัญกับการแก=ไขปpญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ํา จึงถือได=วDาได=มีการนําประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพมาบูรณาการเข=ากับ 
กลยุทธ+ความยากจนด=วย 

 การดําเนินงานของประเทศไทยท่ีผDานมา พบวDา ยังไมDมีการผนวกประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบการรายงานและระบบบัญชีประชาชาติท่ีเปNนรูปธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติได=รDวมกับคณะเศรษฐศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ ดําเนินโครงการ “การ
เตรียมการจัดทําบัญชีสิ่งแวดล=อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขDงขันอยDางย่ังยืนของประเทศไทย” ใน พ.ศ. 
2548 มีวัตถุประสงค+เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีรายได=ประชาชาติท่ีคํานึงถึงต=นทุนด=านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล=อมของประเทศไทย เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดทํา road map สําหรับระบบบัญชี
ดังกลDาว ซึ่งได=ประเมินวDาการจัดทําบัญชีสิ่งแวดล=อมหรือ Green GDP ของประเทศไทยจะใช=เวลาท้ังสิ้น 5 ปQ 
สDวนการผนวกเร่ืองระบบบัญชีต=นทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติในรูปแบบของการเช่ือมโยงระบบบัญชี
ประชาชาติกับบัญชีสิ่งแวดล=อม (the System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ได=รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล=อมโลก
ให=ดําเนินโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in public and private sector policy 
and decision-making for sustainable landscapes เพ่ือบูรณาการแนวทางเร่ืองต=นทุนทางธรรมชาติไว=ใน
แผนพัฒนาของรัฐ และจะดําเนินการในพ้ืนท่ีทดลองในภาคเศรษฐกิจท่ีเปNนพ้ืนท่ีภาคการผลิต โดยคาดวDาจะ
แล=วเสร็จใน พ.ศ. 2565 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ในระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 การ ดํา เ นินงานของประเทศไทย ท่ีส นับสนุนเป� าหมายไอจิ เป� าหมาย น้ี  แม=จะไมD ได= เปNน 
การให=ความชDวยเหลือกับประเทศอ่ืน ๆ โดยตรง แตDเปNนการสนับสนุนในลักษณะการแบDงปpนข=อมูลรDวมกัน 
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ตัวอยDางเชDน การดําเนินงานเร่ืองการจDายคDาตอบแทนการให=บริการของระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Service-PES) ท่ีมีการดําเนินการในหลายโครงการ โดยได= รับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล=อมโลกและจากประเทศพัฒนาแล=วในรูปแบบของเงินชDวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยDางเปNนทางการ 
(Official Development Assistance: ODA) ซึ่งผลการศึกษาและข=อมูลจากโครงการเหลDาน้ีเปNนข=อมูลท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานด=านการอนุรักษ+ ตลอดจนการใช=แนวทางนวัตกรรมกลไกการเงินในอีกหลายประเทศ 
จึงนับเปNนการแบDงปpนข=อมูลรDวมกันระหวDางภาคีอนุสัญญาฯ  ตัวอยDางของโครงการท่ีสําคัญ ได=แกD  

- กรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMา และพันธุ+พืช ริเร่ิมโครงการประเมินมูลคDาการให=บริการของระบบ
นิเวศ ในพ้ืนท่ีดงพญาเย็น-เขาใหญD ซึ่งได=รับการสนับสนุนจากองค+กรระหวDางประเทศหลายแหDง 
(GIZ, EU, Center for Environmental Research) โดยวิเคราะห+การกระจายผลประโยชน+ 
และคDาใช=จDาย วิเคราะห+ผู= มีสDวนได=สDวนเสีย ศึกษามูลคDาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทาง ชีวภาพ เพ่ือสร=างแรงจูงใจเพ่ือการอนุรักษ+  

- โครงการ CATSPA (Catalyzing Sustainability of Thailand Protected Area System) ได=รับ
การสนับสนุนจาก UNDP และ GEF มีพ้ืนท่ีนํารDอง 5 แหDง ได=แกD ดอยอินทนนท+ (ปMาต=นนํ้า)  
คลอง ลาน (นันทนาการ) ห=วยขาแข=ง (ความหลากหลายทางชีวภาพ) เขาชะเมา (แหลDงนํ้า 
เพ่ืออุตสาหกรรม) และอุทยานแหDงชาติตะรุเตา (ทรัพยากรชายฝpqง) โครงการท้ังหมดจะเร่ิม
ดําเนินการในปQ 2554 โดยมีเป�าหมายเพ่ือสร=างนวัตกรรม 3 ด=าน คือ ระบบการบริหารจัดการ
แบบมีสDวนรDวม การสร=างแรงจูงใจ ด=วยกลไกทางการเงิน (CSR, PES, Carbon Offsetting)  
และระบบการติดตามประเมินผล 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ+การเกษตร จัดทําโครงการธนาคารต=นไม=ต้ังแตDปQ พ.ศ. 2552  
โดยมีโครงการนํารDองในชุมชน 84 แหDง เพ่ือให=เปNนศูนย+การเรียนรู=โดยมีเงินกองทุนให=กู=ยืม  
และใช=ต=นไม=เปNนหลักประกัน ในระยะสั้นเปNนการดําเนินงานภายใต=กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)  
และจะปรับการดําเนินงานในระยะยาวให=เปNนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน PES สําหรับประเทศไทย  

- โครงการนํารDอง Developing Payment Mechanism for Water Shed Protection Services 
and Improved Livelihood of Rural Poor ซึ่ ง ไ ด= รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก  WINROCK 
International (2006-2008) ดําเนินงานศึกษาท่ีลุDมนํ้าลาว โดยมีเป�าหมายหลักในการดําเนินงาน 
คือ ให=คนในชุมชนซึ่งทําหน=าท่ีอนุรักษ+ได=รับผลตอบแทนท่ีเปNนตัวเงิน (ประมาณ 900-1,200 บาท/
ครัวเรือน/ปQ) และผลตอบแทนทางอ=อมในรูปแบบอ่ืน สําหรับผู=ซื้อรายใหญDท่ีมีความเปNนไปได=  
คือ ภาครัฐ และองค+กรปกครองสDวนท=องถ่ิน 
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เป�าหมายไอจิ A3    ขจัด ค7อย ๆ ยกเลิก และปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนท่ีมีผลร-ายต7อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดให-เหลือน-อยท่ีสุดและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ และจัดให-มี
แรงจูงใจทางบวกและประยุกต�ใช-เพื่ออนุรักษ�และใช-ประโยชน�อย7างย่ังยืน โดยสอดคล-องกับอนุสัญญา 
ว7าด-วยความหลากหลายทางชีวภาพและพันธกรณีระหว7างประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง โดยคํานึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 ประเทศไทยกําหนดการดําเนินงานเร่ืองแรงจูงใจท่ีเก่ียวข=องกับความหลากหลายทางชีวภาพไว=ในแผน
แมDบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังเป�าหมาย
ระดับชาติ  โดยมีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร=ายตDอความหลากหลายทางชีวภาพ และสDงเสริม 
แรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน  
ซึ่งหนDวยงานตDาง ๆ หลายหนDวยงาน ได=กําหนดทิศททางการดําเนินงานท่ีสอดคล=องหรือสนับสนุนมาตรการ
สร=างแรงจูงใจเพ่ือการอนุรักษ+ความหลากหลายทางชีวภาพไว= สรุปได=ดังน้ี 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร+ท่ี 4  
การเติบโตท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อมเพ่ือการพัฒนาอยDางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 อนุรักษ+
ฟ̂_นฟูทรัพยากรปMาไม=เพ่ือสร=างสมดุลธรรมชาติปกป�องและฟ̂_นฟูทรัพยากร ปMาไม=และสัตว+ปMา 
ให=เกิดผลในทางปฏิบัติอยDางเปNนรูปธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปMาเศรษฐกิจเพ่ือให= บรรลุเป�าหมายร=อยละ 15 
ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสDงเสริมการปลูกไม=มีคDาทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม=สัก ไม=มะคDา และ
ไม=พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือสDงเสริมและสร=างแรงจูงใจให=ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และเกษตรกรรายยDอยในการปลูกไม=มีคDาทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม=สัก ไม=มะคDา  
และไม=พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม= เศรษฐกิจระยะสั้นมาเปNนไม=มีคDาระยะยาว จัดต้ัง
ตลาดกลางค=าไม= พัฒนาระบบโลจิสติกส+ ในการค=าและขนสDงไม= สนับสนุนกลไกทางการเงิน 
เพ่ือการปลูกปMา รวมท้ังพัฒนาสนับสนุน แนวทางการสร=างรายได=จากการอนุรักษ+ อาทิ  
การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ+ เพ่ือสDงเสริมการทDองเท่ียวอยDางย่ังยืน หรือพัฒนา
ทDองเท่ียวของชุมชนท่ีมีบทบาทโดดเดDน ด=านการอนุรักษ+ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 สDงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปNนมิตร 
กับสิ่งแวดล=อมโดยใช=มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิต 
ให=ได=มาตรฐานการลดมลพิษและการใช=ทรัพยากรให=เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูDเกษตรกรรมท่ีย่ังยืนโดยสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเด่ียวไปสูDเกษตรกรรมย่ังยืน สนับสนุนการพัฒนา 
ปุ�ยอินทรีย+ จัดให=มีแหลDงทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร=างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบ 
การทําการเกษตรให=เปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการตรวจสอบ
คุณภาพสินค=าเกษตรอินทรีย+สินค=าเกษตรท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม 
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- ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561-2580) ด=านการสร=างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปNนมิตร
ตDอสิ่งแวดล=อม ในประเด็นยุทธศาสตร+สร=างการเติบโตอยDางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
ข=อท่ี 4.1.2 อนุรักษ+และฟ̂_นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด โดยเฉพาะ 
สัตว+ปMาและพันธุ+พืชท่ีใกล=สูญพันธุ+ อนุรักษ+พ้ืนท่ีปMาไม=ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
ชนิดพันธุ+สัตว+ปMาและพันธุ+พืชเฉพาะถ่ิน สัตว+ปMาและพันธ+�พืชหายากและใกล=สูญพันธุ+ให=เปNน 
ฐานทรัพยากรท่ีม่ันคง ควบคูDกับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไมDให=เกิดความขัดแย=ง
ระหวDางสัตว+ปMากับคนและชุมชน มีการสDงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร+และมาตรการจูงใจใน
การอนุรักษ+และใช=ประโยชน+จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร=างกลไกการใช=ประโยชน+ใน
ระดับท=องถ่ินอยDางย่ังยืน และพัฒนาระบบการแบDงปpนผลประโยชน+ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช=
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข=อง เชDน สDงเสริมพัฒนาและการใช=แนวคิดผู=ได=รับผลประโยชน+ 
เปNนผู=จDาย การสDงเสริมการเกษตรท่ีชDวยอนุรักษ+ฟ̂_นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

- แผนการปฏิรูปประเทศ ด=านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม เร่ือง ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 ปฏิรูประบบ กลไกรับรองการใช=ประโยชน+ และอนุรักษ+ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน ในระดับนโยบายท่ีเก่ียวข=อง ได=แกD เรDงผลักดันเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio-economy) เปNนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เรDงรวบรวมข=อมูล 
และประเมินมูลคDาท่ีเกิดจากการใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนดเป�าหมาย 
และทิศทางการพัฒนาแตDละภาคสDวนให=คํานึงถึงต=นทุนธรรมชาติและความม่ันคงทางชีวภาพ 
เปNนความสําคัญแรก ควบคูDกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกําหนดนโยบายจัดซื้อ 
จัดจ=างภาครัฐให=สนับสนุนสินค=าและบริการท่ีไมDทําลายความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ สDวนระดับภาคสDวน (sectors) ท่ีเก่ียวข=อง ได=แกD สร=างแรงจูงใจให=กับทุกภาคสDวน 
ในการเข=ามามีบริบทในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตDอความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการสDงออก  

- ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม ระยะ 20 ปK (พ.ศ. 2560-2579) 
ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 1 อนุรักษ+ คุ=มครอง ฟ̂_นฟูสDงเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน เป�าหมายท่ี 2 การเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาไม=จากพ้ืนท่ี 
เสื่อมโทรม สร=างปMาเศรษฐกิจ แผนงานท่ี 1 แผนงานเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาและพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการมีสDวนรDวม
อยDางย่ังยืน เชDน โครงการสDงเสริมการปลูกปMาเศรษฐกิจเพ่ือสร=างอาชีพทางเลือกให=ราษฎร/เอกชน 
โครงการพัฒนาตลาดกลางค=าไม= เพ่ือเปNนศูนย+รวมการค=าขายไม=เศรษฐกิจ โครงการปรับปรุง 
และพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมไม= 

ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 4 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อมในการพัฒนา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมท่ีมีประสิทธิภาพ เป�าหมายท่ี 1 แนวทางการผลิต
และบริโภคท่ีย่ังยืนเปNนกลไกหลักใน การขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืน แผนงานท่ี 1 แผนงาน
สDงเสริม และสนับสนุนการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน เชDน  สDงเสริมการจัดซื้อจัดจ=างสินค=าและ
บริการท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม 
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- แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดล-อม พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร+ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยDางสมดุลและเปNนธรรม กลยุทธ+ท่ี 1.1 สDงเสริมการปลูกไม=เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูงหรือ 
มีระบบตัดฟpนยาวท่ีถูกต=องตามกฎหมายสําหรับพ้ืนท่ีที่อยูDนอกเขตพ้ืนท่ีปMาไม=และพ้ืนท่ีของเอกชน 
โดยให=สามารถนํามาใช=ประโยชน+ควบคูD กับสDง เส ริมการวิ จัยและพัฒนาเ พ่ือสามารถ 
ระบุแหลDงกําเนิดของไม=และป�องกันการลักลอบนําไม=ออกจากปMาโดยเฉพาะลายพิมพ+ดีเอ็นเอ 
(DNA Fingerprint) รวมถึงให=มีการระบุชนิดของต=นไม=โดยใช=คลื่นวิทยุ (Radio Frequency 
Identification: RFID) ให=สิทธิชุมชนเข=าใช=ประโยชน+จากปMาโดยคํานึงถึงความเปราะบาง 
ของระบบนิเวศ ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ̂_นตัวเพ่ือให= ชุมชนมีความรู=สึกหวงแหน  
เกิดการอนุรักษ+ทรัพยากรปMาไม=และมีการปลูกปMาเพ่ิมข้ึนตามหลักการผู=ได=รับประโยชน+จากปMา 
เปNนผู=ท่ีดูแลปMา รวมถึงการปรับปรุงรายช่ือพันธุ+ไม=หวงห=าม เพ่ือให=ภาคเอกชนและประชาชน
สามารถปลูกปMาเศรษฐกิจและลดแรงกดดันตDอพ้ืนท่ีปMาไม= กลยุทธ+ท่ี 1.2 จัดต้ังกลไกระดับชุมชน 
เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ+ให=เปNนชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการดํารงชีวิตอยูDรDวมกับ
ธรรมชาติได=อยDางกลมกลืนและพ่ึงตนเองได= โดยสร=างแรงจูงใจแกDชุมชนท่ีรักษาวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ+ 
และสDงเสริมให=มีรายได=จากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจDายคDาตอบแทนคุณคDาระบบ
นิเวศหรือการจDายคDาตอบแทน ให=กับชุมชนหรือผู=ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร+ท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมอยDางคุ=มคDา 
และย่ังยืน กลยุทธ+ท่ี 3.2 สนับสนุนแหลDงเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร=างแรงจูงใจ 
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรให=เปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อมและได=รับผลตอบแทน
สูงข้ึนโดยเฉพาะการจัดหาแหลDงทุนเพ่ือลงทุนด=านเกษตรอินทรีย+ และสร=างกลไกทาง การตลาด
รองรับการจําหนDายสินค=าเกษตรอินทรีย+  

- แผนแม7บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร+ท่ี 1 
บูรณาการคุณคDาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสDวนรDวมในทุกระดับ  
มาตรการท่ี 2 ข=อ 2.5 สDงเสริมและสร=างมาตรการจูงใจในการอนุรักษ+ ฟ̂_นฟู และใช=ประโยชน+ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน รวมท้ังลดและขจัดแรงจูงใจท่ีกDอให=เกิดผลกระทบ 
ในทางด=านลบตDอความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ ในบางกรณีแรงจูงใจท่ีเปNนสาเหตุ 
ให=เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อาจมาจากนโยบายและกฎหมายในการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดล=อมเอง เชDน การประกาศพ้ืนท่ีคุ=มครองและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมDได=มี
การติดตามตรวจสอบและบังคับใช=กฎหมายอยDางเข=มงวด อาจทําให=เจ=าของหรือผู=ใช=ประโยชน+
ท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีคุ=มครองฯ ซึ่งไมDได=รับสิทธิตามกฎหมายละเมิดเข=ามาใช=ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีคุ=มครองฯ ได= 

 กรณีศึกษาการนํามาตรการแรงจูงใจฯ ไปใช- ตัวอยDางเชDน 

- โครงการการจDายคDาบริการระบบนิเวศปMาต=นนํ้าพ้ืนท่ีต=นน=าทุDงจ�อ ตําบลปMาแป� อําเภอแมDแตง 
จังหวัดเชียงใหมD 
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- โครงการการจDายคDาบริการระบบนิเวศปMาชายเลน พ้ืนท่ี ตําบลคลองประสงค+ อําเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี 

- โครงการแผนงานความยากจนและสิ่งแวดล=อม (Poverty Environment Initiative-PEI) พ้ืนท่ี 
ตําบลอวน อําเภอปpว จังหวัดนDาน ตําบลปMาแลวหลวง ตําบลพงษ+ อําเภอสันติสุข จังหวัดนDาน และ
ตําบลเวียงจัน อําเภอเมือง จังหวัดนDาน 

- โครงการลูกโลกสีเขียว ซึ่งให=รางวัลแกDชุมชนท่ีมีผลงานท่ัวประเทศ ตัวอยDางเชDน ชุมชนบ=าน 
ชDองแคบ ตําบลทDาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ=านนาอีสาน ตําบลทDากระดาน 
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปNนต=น 

- โครงการตราสDงเสริมผลิตภัณฑ+จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค+การมหาชน) ซึ่งดําเนินโครงการท่ัวประเทศ ตัวอยDางพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เชDน 
วิสาหกิจชุมชนปMาชุมชนตําบลลุDมสุDม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนสหกรณ+
การเกษตรสมุนไพรตําบลแมDมอก จํากัด ตําบลแมDมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เปNนต=น 

- การสDงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกรมสDงเสริมการเกษตรซึ่งมีการดําเนินการท่ัวประเทศตัวอยDางพ้ืนท่ี
ดําเนินโครงการ เชDน วิสาหกิจชุมชนทDองเท่ียวบ=านนํ้าเช่ียว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และ
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลนํ้าเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนDาน เปNนต=น 

- การดําเนินมาตรการทางการเงินเพ่ือสDงเสริมการอนุรักษ+พลังงาน ตามแผนอนุรักษ+พลังงาน  
พ.ศ. 2558-2579 โดยได=ดําเนินมาตรการสนับสนุนด=านเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ+พลังงาน
โดยสถาบันการเงิน ซึ่งให=สิทธิประโยชน+ทางการเงินแกDผู=ประกอบการเพ่ือจูงใจให=เกิดการลงทุน 
ในโครงการด=านอนุรักษ+พลังงาน เชDน  การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรอุปกรณ+ประสิทธิภาพสูง 
ในลักษณะ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ท้ังน้ี ได=อนุมัติการปลDอยกู=แล=วเปNนเงิน 2,957.96 ล=านบาท 
 

เป�าหมายไอจิ A4   รัฐบาล ธุรกิจ และผู-มีส7วนได-ส7วนเสียในทุกระดับ ต-องดําเนินข้ันตอนท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จหรือดําเนินงานตามแผนเพื่อการผลิตและการบริโภคอย7างย่ังยืน และรักษาระดับผลกระทบ
ของการใช-ทรัพยากรธรรมชาติให-อยู7ภายในขอบเขตระบบนิเวศท่ีปลอดภัย 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน เปNนการดําเนินการแบบองค+รวมในทุกด=าน เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
ตDอสิ่งแวดล=อมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและการบริโภค การจัดทําแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560-2579 เปNนฐานแนวคิดในการจัดทําแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
ของประเทศไทย ระยะ 20 ปQ มีความสอดคล=องกับหลักสากลและบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยDางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ=มคDา และสมดุลกับขีดความสามารถ
ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูD มีการจัดการสิ่งแวดล=อมท่ีคํานึงถึงการป�องกันมลพิษ รวมถึงการลดก�าซ 
เรือนกระจกและการปรับตัวตDอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร=างหลักประกัน 
ในการดํารงชีวิตอยDางมีสุขภาพดีและสDงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกคนในทุกชDวงอายุ เพ่ือมุDงสูDสังคม
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ท่ีมีการใช=ทรัพยากร ธรรมชาติอยDางมีประสิทธิภาพ คุ=มคDา และสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ  
โดยมีการดําเนินการตามหลักการของการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล=อม พ.ศ. 2560 - 2564 มีการดําเนินการดังน้ี 

ภาคการผลิตและบริโภค ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได=กําหนดนโยบายสDงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรมให=เกิด 
ความเจริญเติบโตเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม อันเปNนการมุDงไปสูDการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากการประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง นโยบายสDงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือให=การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรมเกิดความเจริญเติบโตเปNนมิตรกับสิ่งแวดล=อม นําไปสูDการพัฒนา 
ท่ี ย่ังยืน (Sustainable Development) ปรับฐานการผลิตและการบริโภคให=เปNนมิตรตDอสิ่ งแวดล=อม 
โดยการสDงเสริมให=สถานประกอบการได=รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล=อมอยDางตDอเน่ือง พร=อมกับการประกอบกิจการท่ียึดม่ัน 
ในการพัฒนาอยDางย่ังยืนด=วยการมุDงเน=นในเร่ืองของการประกอบกิจการด=วยความรับผิดชอบตDอสังคมท้ังภายใน
และภายนอกองค+กรตลอดหDวงโซDอุปทาน การตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวจะต=องรวดเร็ว เปNนกลาง 
และตรวจสอบได= ซึ่งจาก พ.ศ. 2554 - 2561 มีโรงงานท่ีผDานการรับรองแล=วกวDา 33,757 โรงงาน เฉลี่ยแตDละปQ 
มีการเพ่ิมข้ึนมากกวDาปQละร=อยละ 20 

ภาคการบริการ หลักการของการทDองเท่ียวเชิงนิเวศถูกนําไปปรับใช=โดยมีการนําวิธีการจัดการ
ทDองเท่ียวอยDางย่ังยืนไปใช=กับการทDองเท่ียวสีเขียวหรือการทDองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งเปNนการทDองเท่ียวอยDางมี 
ความรับผิดชอบตDอพ้ืนท่ีทางธรรมชาติด=วยการอนุรักษ+สิ่งแวดล=อม ท่ีผDานมามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร+
องค+การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทDองเท่ียวอยDางย่ังยืน (องค+การมหาชน) พ.ศ. 2560 - 2563  
ข้ึน เพ่ือการประสานงานจัดการการบริหารการทDองเท่ียวระหวDางสDวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค+กรปกครอง 
สDวนท=องถ่ิน เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการการทDองเท่ียวอยDางย่ังยืน สDงเสริมและสนับสนุนให=มีการพัฒนา
และรักษาสิ่งแวดล=อมเพ่ือการทDองเท่ียวอยDางย่ังยืน และสนับสนุนให=ประชาชนและชุมชนเข=ามามีสDวนรDวม 
ในการอนุรักษ+และพัฒนาแหลDงทDองเท่ียว เพ่ือเปNนการพัฒนาพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในด=านการทDองเท่ียว เพ่ือให=เกิด
การจ=างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปNนอยูDให=ดีขึ้น 

ในสDวนของการเสริมสร=างสังคมคาร+บอนตํ่าผDานการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน มีการดําเนินโครงการ
เสริมสร=างสังคมคาร+บอนตํ่าผDานการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน (Establish Low Carbon Consumption 
and Production in Thailand: WWF-SCP) เปNนโครงการท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ปQ และได=รับ 
การสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล=อม การอนุรักษ+ธรรมชาติ การกDอสร=างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร+ 
( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety: BMUB) โครงการฯ น้ี เปNนสDวนหน่ึงของโครงการ International Climate Initiative (IKI) ของรัฐบาล
เยอรมัน โดย WWF ประเทศไทย เปNนผู=ดําเนินโครงการฯ ท่ีเน=นการขับเคลื่อนในภาคการเกษตรกรรม 
และปMาไม=และทํางานรDวมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุDมเกษตรกรผู=ผลิต ภาคเอกชนและผู=บริโภค 
ในการสDงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืนไปสูDการปฏิบัติอยDางเปNนรูปธรรม และสนับสนุนภาครัฐ 
ในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการเพ่ือนําไปสูDการลดการปลDอยก�าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมและปMาไม= 
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มีความสอดคล=องตามกรอบการดําเนินนโยบายยุทธศาสตร+ และแผนปฏิบัติการของหนDวยงานภาครัฐ 
ในด=านการลดการปลDอยก�าซเรือนกระจกและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชาติ   

นอกจากน้ี โครงการฯ ในประเทศไทยได=เน=นประเด็นการขับเคลื่อนในระบบหDวงโซDอุปทานข=าวโพด
และการผลิตอาหารในภาคเกษตรกรรมและปMาไม= โดยมุDงหวังท่ีจะกระตุ=นและสนับสนุนให=เกิดการเรียนรู= 
ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเปNนโมเดลการแก=ปpญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้า แก=ปpญหา
คุณภาพชีวิตของชุมชน และยังมีจุดมุDงหมายท่ีจะสDงเสริมการนําหลักการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืนผนวก 
เข=ากับนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือนําไปสูDการแก=ปpญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  
และการปลDอยก�าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและปMาไม=  สนับสนุนให=เกิดการเรียนรู= ทดลอง เปลี่ยนแปลง 
ถอดบทเรียน และพัฒนาเปNนโมเดลการแก=ปpญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้า แก=ปpญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
และสร=างหDวงโซDอุปทานอาหารท่ีย่ังยืน และการรณรงค+สร=างความตระหนักในกลุDมผู=บริโภคถึงความสําคัญ 
ของการบริโภคและการผลิตท่ียืน และเลือกสินค=าท่ีมาจากการผลิตท่ีย่ังยืน 

อยDางไรก็ ตามจากรายงานวิจัย "Sustainable Consumption and Production" ท่ีจัดทําโดย WWF 
Thailand ทําสํารวจเชิงปริมาณและคุณภาพคนกรุงเทพ 240 คน ในชDวงต=นเดือนกุมภาพันธ+ 2561  พบวDา 
ผู=บริโภครู=จักและเข=าใจในเร่ือง การบริโภคและการผลิตอยDางย่ังยืน (คือ ความสัมพันธ+ระหวDางการบริโภค 
ท่ีมีผลกระทบตDอสิ่งแวดล=อม) คDอนข=างน=อย แตDให=ความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ และคุณภาพของอาหาร  
(ความสะอาด ความสด)  อยDางไรก็ดี ในสายตาของผู=บริโภคไทย เกษตรอินทรีย+เปNนท้ังการผลิตและการบริโภค
ท่ีย่ังยืน ซึ่งอุปสรรคหลักของการสDงเสริมการบริโภคและการผลติท่ีย่ังยืนในประเทศไทย 4 ข=อ คือ (1) คนสDวนใหญD 
(92%) ไมDได=รับรู=และตระหนักถึงความสําคัญของเร่ืองน้ี (2) ขาดการประชาสัมพันธ+และผลผลิตมีราคาแพง 
(88%) (3) ผลผลิตเกษตรอินทรีย+ ไมDหลากหลาย (81%) (4) รัฐบาลไมD ได= ให=ความสําคัญกับเ ร่ือง น้ี 
อยDางจริงจัง (78%) 

 
เป�าหมายไอจิ B5   ลดอัตราการสูญเสียแหล7งท่ีอยู7อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงปQาไม- ลงคร่ึงหนึ่ง 
เป5นอย7างน-อย และในท่ีท่ีเป5นไปได- ลดอัตราการสูญเสียลงให-เกือบเหลือศูนย� และลดความเสื่อมโทรม
และการแยกการกระจัดกระจายของแหล7งท่ีอยู7อาศัยตามธรรมชาติลงอย7างมีนัยสําคัญ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ประเทศไทยมีการดําเนินมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเปNนกลไกการป�องกัน ยับย้ังการสูญเสียถ่ินท่ีอยูDอาศัย
ตามธรรมชาติ มาตรการและกลไกท่ีสําคัญคือมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งประกอบด=วยกฎหมายท่ีสําคัญ ได=แกD
พระราชบัญญัติสDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ พ.ศ. 2535 เปNนกลไกทางกฎหมายท่ีสามารถ
นํามาเปNนเคร่ืองมือในการป�องกันยับย้ังการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรรมท่ีอาจมีผลกระทบ 
ตDอสิ่งแวดล=อม  

อีกท้ังได=มีการจัดกิจกรรมการปลูกฟ̂_นฟูพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้า เพ่ือให=ประชาชนได=ตระหนักถึงความสําคัญ 
ของทรัพยากรปMาไม= ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตัดไม=ทําลายปMา ซึ่งยังเปNนการปลูก
จิตสํานึกให=ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ คุณคDา และประโยชน+ของต=นไม=และปMาไม= และเพ่ือให=เปNนไป 
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ตามนโยบายของรัฐบาลในการฟ̂_นฟูสภาพปMาเสื่อมโทรมให=กลับมีความอุดมสมบูรณ+ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  
และยังเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป�องกันพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้าท่ีได=รับการฟ̂_นฟู โดยการจัดต้ังศูนย+ฟ̂_นฟูปMาต=นนํ้าข้ึน 
เพ่ือเปNนฐานปฏิบัติงานของเจ=าหน=าท่ีปMาไม=ที่ทําหน=าดูแลปกป�องและฟ̂_นฟูพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้า 

นอกจากน้ี ยังได=ปรับเปลี่ยนแนวทางในการปลูกปMาเพ่ือกDอให=เกิดความย่ังยืน ภายใต=แนวคิด  
"ปรับ ปลูก ปMา อยDางย่ังยืน” โดยเน=นการมีสDวนรDวมของภาคประชาชนท่ีจะสDงผลให=ประชาชนได=รับประโยชน+
จากปMาอยDางย่ังยืนซึ่งการดําเนินการตามวิธีการ "ปรับ ปลูก ปMา อยDางย่ังยืน” ยังสDงผลให=ประชาชนได=รับ
ประโยชน+จากการปลูกปMาท้ังทางตรงและทางอ=อม ในกลุDมเกษตรกรสามารถมีรายได=จากการท่ีกรมปMาไม= 
เข=าไปสDงเสริมการทําปMาเศรษฐกิจ และมีรายได=เสริมการจากเก็บพืชทางการเกษตรนําไปขายในชDวงรอ 
ไม=เจริญเติบโต ในสDวนของการฟ̂_นฟูพ้ืนท่ีปMาเสื่อมโทรมยังจะชDวยในเร่ืองของการฟ̂_นฟูระบบนิเวศจะมีอาหาร
จากปMาชุมชนเกิดข้ึนในอนาคต ให=ประชาชนสามารถเข=าไปเก็บหาของปMาตามข=อตกลงของปMาชุมชน รัฐจะได=
พ้ืนท่ีปMาธรรมชาติท่ีสมบูรณ+กลับคืนมา โดยการมุDงเน=นให=เกิดการมีสDวนรDวมจากภาคประชาชนเพ่ือให= 
การสDงเสริมการปลูกฟ̂_นฟูปMาและเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาอยDางเปNนระบบให=มีประสิทธิภาพและย่ังยืนตDอไป 

พ้ืนท่ีปMาชายเลน ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปMาชายเลนตามสภาพ มีเน้ือท่ีประมาณ 
2,869,489 ไรD ซึ่งในจํานวนน้ีแยกเปNนพ้ืนท่ีคงสภาพปMาชายเลน เน้ือท่ีประมาณ 1,534,584 ไรD และพ้ืนท่ี
เปลี่ยนแปลงสภาพ เน้ือท่ีประมาณ 1,334,913 ไรD (เพาะเลี้ยงสัตว+นํ้า 439,234 ไรD เกษตรกรรม 340,525 ไรD 
นาเกลือ 155,772 ไรD และอ่ืน ๆ 399,382.85 ไรD) โดยพบท่ัวไปตามชายฝpqงบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ตลอดจนถึงภาคใต=ทั้งฝpqงอันดามันและฝpqงอDาวไทย ครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝpqง เม่ือพิจารณาในชDวง พ.ศ. 2547 
- 2557 พ้ืนท่ีปMาชายเลนมีแนวโน=มเพ่ิมข้ึน ซึ่งเปNนผลมาจากความรDวมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ท=องถ่ินในการดูแลและฟ̂_นฟูปMาชายเลนอยDางตDอเน่ือง โดยท่ีผDานมามีการดําเนินการดังน้ี 

จัดทําโครงการท่ีสอดคล=องกับนโยบายการป�องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม=ทําลายปMา แก=ไข
ปpญหาการบุกรุกท่ีดินปMาไม=ของรัฐบาล เพ่ือหยุดย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรปMาชายเลน และสอดคล=อง 
ตามยุทธศาสตร+การพิทักษ+ทรัพยากรปMาไม=ตามแผนแมDบทการพิทักษ+ทรัพยากรปMาไม=ของชาติ โดยเรDงรัด
ตรวจสอบและทวงคืนผืนปMาจากนายทุนท่ีครอบครองพ้ืนท่ีปMาท่ีผิดกฎหมายและดําเนินการบังคับใช=กฎหมาย
อยDางเครDงครัดกับผู=กระทําผิดกฎหมาย เพ่ือพลิกฟ̂_นพ้ืนท่ีปMาชายเลนท่ีถูกบุกรุกคืนสูDสภาพปMาสมบูรณ+ในอนาคต
ตDอไป  

ประเทศไทยยังดําเนินการเพ่ืออนุรักษ+ปMาไม=โดยเป�ดให=เปNนสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเข=ามาเย่ียมชม
เพ่ือเรียนรรู=เร่ืองระบบนิเวศ สDงผลให=ประชาชนมีความตระหนักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท=องถ่ิน
ตน ด=วยการดําเนินโครงการปMาในเมือง “สวนปQาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ใน พ.ศ. 2560 โดย
มอบหมายให=กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม และหนDวยงานตDาง ๆ ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีในความ
รับผิดชอบตามโครงการปMาในเมืองฯ โดยให=ความสําคัญท้ังพ้ืนท่ีทางธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติ พ้ืนท่ีต=นไม=ใหญD 
และพ้ืนท่ีเพ่ือการรักษาสภาพแวดล=อมท่ีดี ซึ่งสามารถจัดการพ้ืนท่ีให=เกิดประโยชน+ในด=านนันทนาการ และอ่ืน ๆ 
ควบคูDกันไป เชDน การปpqนจักรยาน เลDนกีฬา ออกกําลังกาย ชมพันธุ+ไม=และนิทรรศการศึกษาเรียนรู= และจัด
กิจกรรมคDายเยาวชน สินค=าตลาดชุมชน และชมดนตรีพ้ืนบ=านหรือดนตรีในสวน เปNนต=น 
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การจัดการพ้ืนท่ีภูมิทัศน+ภาคการผลิตท่ีเปNนถ่ินท่ีอยูDอาศัยของชนิดพันธุ+ท่ีใกล=จะสูญพันธุ+ ซึ่งพ้ืนท่ี 
ภูมิทัศน+ภาคการผลิต (ปMาไม= ประมง เกษตร) ของประเทศไทย เปNนแหลDงท่ีอยูDอาศัยของชนิดพันธุ+สัตว+และชนิด
พันธุ+พืชท่ีมีความสําคัญระดับชาติ และระดับโลก และบางชนิดมีสถานภาพใกล=สูญพันธุ+หลายชนิด เชDน นกกะ
เรียน พลับพลึงธาร นกแต=วแล=วท=องดํา และมีการริเร่ิมดําเนินงานในการจัดการพ้ืนท่ีภูมิทัศน+ภาคการผลิตท่ี
เปNนถ่ินท่ีอยูDของชนิดพันธุ+สัตว+และชนิดพันธุ+พืชท่ีมีความสําคัญดังกลDาว ในลักษณะของการจัดการภูมิทัศน+ภาค
ปMาไม=แบบบูรณาการ โดยความรDวมมือและการสนับสนุนด=านวิชาการและงบประมาณ จากหลายฝMายท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค+กรไมDแสวงหาผลกําไร ท้ังท่ีเปNนองค+กรระหวDางประเทศและองค+กร
ระดับประเทศ การจัดการดังกลDาวใช=มาตรการท้ังด=านการัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร+ มาตรการทางกฎหมายระหวDางประเทศ และมาตรการสร=างแรงจูงใจ โดยผลการดําเนินงาน
เปNนท่ีนDาพอใจ เน่ืองด=วยชนิดพันธุ+และระบบนิเวศท่ีเปNนถ่ินอาศัยได=รับการฟ̂_นฟู สถานภาพชนิดพันธุ+เหลDาน้ัน
ได=รับการคุ=มครองและบางชนิดเพ่ิมจํานวนได=ตามสภาพธรรมชาติ  

 
เป�าหมายไอจิ B6    จัดการและเก็บเก่ียวสัตว�น้ําและพืชน้ําอย7างย่ังยืน ถูกต-องตามกฎหมาย  
และประยุกต�ใช-วิถีทางบนพื้นฐานของระบบนิเวศจนกระท่ังสามารถหลีกเลี่ยงการประมงเกินขีดจํากัด 
ได- ดําเนินแผนและมาตรการฟTUนฟูสําหรับชนิดพันธุ�ท่ีร7อยหรอ ทําการประมงท่ีไม7ก7อให-เกิดผลกระทบ
เสียหายท่ีสําคัญต7อชนิดพันธุ� ท่ีถูกคุกคามและระบบนิเวศท่ีเปราะบาง และจํากัดผลกระทบของ 
การประมงท่ีมีต7อปริมาณสํารองชนิดพันธุ�และระบบนิเวศ ให-อยู7ภายในขอบเขตท่ีระบบนิเวศปลอดภัย 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ประเทศไทยได=กําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรทางนํ้า ท้ังสัตว+นํ้าและพืชนํ้า โดยสัตว+นํ้าจืด 
ซึ่งเปNนแหลDงอาหารโปรตีนท่ีมีคุณคDาทางโภชนาการ สร=างความม่ันคงทางด=านอาหารท่ีหลDอเลี้ยงประชาชน 
ในประเทศ ท้ังเพ่ือการยังชีพและสร=างรายได=เลี้ยงครอบครัว จึงมีการกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว+นํ้าจืดในฤดูท่ีสัตว+นํ้าจืดมีไขD วางไขD และเลี้ยงตัวอDอนตลอดมา โดยจะมีการห=ามใช=เคร่ืองมือทําการประมง 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงจับสัตว+นํ้าจืดในพ้ืนท่ีแหลDงนํ้าจืด เพ่ือเป�ดโอกาสให=ทรัพยากรสัตว+นํ้าได=วางไขD และ
เจริญเติบโตข้ึนมาทดแทน อันจะทําให=ทรัพยากรสัตว+นํ้ามีความย่ังยืน มีการปรับปรุงกฎหมายเร่ืองการกําหนด
ฤดูสัตว+นํ้าจืดมีไขD หรือ วางไขDเลี้ยงตัวอDอน และกําหนดชนิดขนาดเคร่ืองมือ วิธีใช=เคร่ืองมือทําการประมง 
ในฤดูดังกลDาว เพ่ือให=สอดคล=องกับพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก=ไข พ.ศ. 2560 โดยมี
การประกาศฤดูท่ีปลานํ้าจืดมีไขD วางไขD และเลี้ยงตัวอDอน พร=อมกันท่ัวประเทศ ซึ่งห=ามใช=เคร่ืองมือ 
ทําการประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูงจับสัตว+นํ้าจืดท่ีมีไขD วางไขD และเลี้ยงตัวอDอน ครอบคลุมแหลDงนํ้าจืด 
องประเทศ โดยเคร่ืองมือท่ีถูกยกเว=นอนุญาตให=ทําการประมงได= เปNนเคร่ืองมือบางชนิดท่ีไมDทําลายพันธุ+สัตว+นํ้า
อยDางรุนแรงตามท่ีกฎหมายกําหนด ได=แกD เบ็ดทุกชนิด ยกเว=นเบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช=อน ยอ และขนาง ซึ่งมี
ขนาดปากกว=าง ไมDเกิน 2 เมตร โดยห=ามไมDให=ทําการประมงด=วยวิธีประดาหน=าต้ังแตDสามเคร่ืองมือข้ึนไป ไซ ตุ=ม 
อีจู= ลัน โปง และโทง การทําประมงในบDอเลี้ยงสัตว+นํ้า หรือการทําการประมงเพ่ือประโยชน+ทางวิชาการ หรือ
รวบรวมลูกสัตว+นํ้า หรือสัตว+นํ้าวัยอDอน เพ่ือวัตถุประสงค+ในการเพาะเลี้ยง ท้ังน้ี เพ่ือเป�ดโอกาสให=ทรัพยากร
สัตว+นํ้าสามารถฟ̂_นตัวเกิดข้ึนใหมDทดแทนและดํารงอยูDอยDางย่ังยืน 
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คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2561 ได=ให=ความเห็นชอบตDอแนวทางในการพัฒนาการประมง 
ของไทยให=ปลอดจากสัตว+นํ้าและสินค=าประมงจากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร=การ
ควบคุม (IUU) พร=อมแตDงต้ังคณะกรรมการแหDงชาติวDาด=วยการประมงปลอดจากสัตว+นํ้าและสินค=าประมง IUU 
เพ่ือให=เปNนกลไกในการป�องกันมิให=สัตว+นํ้าและสินค=าประมงท่ีมาจากการทําประมง IUU เข=าสูDตลาดในประเทศ
และสายการผลิตเพ่ือการแปรรูปสDงออกของไทยท้ังระบบ 

ในชDวง 3 ปQของการแก=ไขปpญหาประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยได=วางระบบและกลไกแก=ไขปpญหา
ประมงผิดกฎหมาย ไว=พร=อมหมดแล=ว ซึ่งมีความก=าวหน=าของการแก=ไขปpญหาเกิดข้ึนเปNนรูปธรรมอยDางตDอเน่ือง
ในหลายด=าน โดยมีความมุDงม่ันท่ีจะบรรลุเป�าหมายตาม Road map สูDการเปNนประเทศปลอดประมง IUU ดังน้ี 

1) เรือประมงไทยทุกลํา ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกประเภท ต=องได=รับการจดทะเบียนและเข=าสูDระบบ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเรือประมงต=องมีอุปกรณ+และลักษณะตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

2) ผู=ปฏิบัติงานบนเรือต=องมีคุณสมบัติและจํานวนตามกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะผู=ปฏิบัติงานบนเรือ 
ท่ีเปNนแรงงานตDางด=าวจะต=องได=รับการจดทะเบียนถูกต=อง และได=รับการคุ=มครองในการทํางานบน
เรือตามมาตรฐานสากล 

3) เคร่ืองมือทําการประมงต=องเปNนไปอยDางถูกกฎหมาย ท้ังจํานวนชนิดและขนาดของเคร่ืองมือ โดยจะ
มีการตรวจสอบความถูกต=องกDอนออกไปทําประมง และระหวDางการทําประมง โดยเฉพาะเรือประมง
นอกนDานนํ้า และต=องมีการรายงานทําประมงผDานระบบการรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส+เพ่ือความ
โปรDงใส และตรวจสอบได=ชัดเจน 

4) พ้ืนท่ีทําการประมงและระยะเวลาทําการประมงท้ังในและนอกนDานนํ้า ต=องเปNนไปตามท่ีได=รับ
อนุญาตตามท่ีระบุในใบอนุญาตทําประมงเทDาน้ัน โดยเรือทุกลําต=องติดต้ังระบบติดตามตําแหนDง
เรือประมง 

5) สัตว+นํ้าท่ีจับโดยเรือธงไทย และท่ีนําเข=าจากตDางประเทศ จะต=องผDานการตรวจสอบย=อนกลับ 
ตามมาตรการและระบบท่ีวางไว=แล=วอยDางเครDงครัด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ=าของทDาเรือ
ท่ีประเทศไทยเปNนภาคีอยูDอยDางเข=มงวด นอกจากน้ี ประเทศไทยจะพัฒนาให=มีใบรับรองการจับสัตว+
นํ้าของไทยเพ่ือเปNนข=อกําหนดให=ประเทศท่ีต=องการสDงออกสินค=าประมงมายังไทยปฏิบัติตาม เพ่ือให=
สามารถตรวจสอบย=อนกลับท่ีมาของสัตว+นํ้าน้ันได=อยDางมีประสิทธิภาพด=วย  

นอกจากน้ี ไทยยังได=จัดต้ังศูนย+ปฏิบัติการเฝ�าระวังการทําการประมง (Fisheries Monitoring Center 
– FMC)  ซึ่งต้ังอยูDท่ีกรมประมง เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตามการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย+ FMC 
อยDางใกล=ชิด โดยมีการดําเนินการอยDางเต็มรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง มาต้ังแตDปQ พ.ศ. 2560 เพ่ือทําหน=าท่ี 
เปNนศูนย+กลางในการควบคุม เฝ�าระวัง สั่งการ ติดตามผล และประสานการปฏิบัติการตDาง ๆ กับศูนย+ควบคุม
การแจ=งเข=า-ออกเรือประมง (PIPO) โดยการทํางานของศูนย+ FMC มีการเช่ือมโยงกับระบบติดตามเรือประมง 
(VMS) ซึ่งจะควบคุมพฤติกรรมเรือประมง ต้ังแตDการทําประมงในพ้ืนท่ีท่ีได=รับอนุญาต การใช=เคร่ืองมือ 
ทําการประมงท่ีถูกต=องตามกฎหมาย การขนถDายสัตว+นํ้าในทะเล และการใช=แรงงานบนเรือ โดยระบบ VMS  
จะสDงข=อมูลท่ีต้ัง เส=นทาง และพฤติกรรมของเรือประมงระหวDางออกทําประมงไปยังศูนย+ FMC และสDงตDอไปยัง
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ศูนย+ PIPO 30 แหDง เพ่ือใช=เปNนข=อมูลประกอบในการตรวจสอบเรือท้ังกDอนออกและหลังออกจากทDาเรือ และ
ในชDวงท่ีผDานมาไทยได=ยกระดับมาตรฐานอุปกรณ+ VMS ท่ีติดต้ังในเรือประมง พร=อมพัฒนา software  
ของระบบ FMC/VMS ให=สามารถแสดงผลตDาง ๆ ได=ดีย่ิงข้ึน อาทิ (1) คัดแยกกลุDมเรือประมงตามใบอนุญาต
และประเภทของเรือ และแสดงท่ีอยูDของเรือทุกลําได=ตามเวลาปpจจุบัน (2) บันทึกประวัติการเดินเรือและ
เปรียบเทียบเส=นทางการเดินเรือย=อนหลังของเรือ จํานวน 10 ลําได=พร=อมกัน (3) แจ=งเตือนอัตโนมัติเม่ือมีการ
ฝMาฝ^นกฎระเบียบตDาง ๆ หรือเม่ือตรวจพบพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงเม่ือเรือสองลําลอยลําเข=าใกล=กันในระยะหDาง
น=อยกวDา 50 เมตร หรือเม่ือเข=าเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศท่ีสาม หรือเม่ือเรือไมDกลับเข=าฝpqงภายใน  
30 วันตามระเบียบท่ีกําหนด (4) บันทึกประวัติการแจ=งเตือนและการฝMาฝ^นกฎ และจัดกลุDมประเภทพฤติกรรม
เพ่ือเปNนข=อมูลในการวิเคราะห+ความเสี่ยง และ (5) จัดกลุDมเรือตามลําดับความเสี่ยง โดยแตDละกลุDมจะได=รับการ
ตรวจจากเจ=าหน=าท่ีในระดับท่ีเข=มข=นตDางกัน 

ทางการไทยยังได=ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของเจ=าหน=าท่ีผู=ปฏิบัติงานให=มีความรู=
ความเข=าใจกฎระเบียบท่ีเก่ียวข=อง มีความระแวดระวังเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงของการทําประมงผิดกฎหมาย 
และมีความเช่ียวชาญในการใช=เทคโนโลยี โดยมีความมุDงม่ันท่ีจะพัฒนาศูนย+ FMC ให=มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการก=าวไปสูDการเปNนผู=นําการทําประมงอยDางย่ังยืน และการเปNนประเทศ
ปลอดจากสินค=าประมงและการทําประมงผิดกฎหมายท้ังระบบในชDวงอีก 2-3 ปQข=างหน=าตDอไป 

อน่ึง รัฐบาลไทยได=แตDงต้ังคณะกรรมการแหDงชาติวDาด=วยการประมงปลอดจากสัตว+นํ้าและสินค=าประมง 
IUU เพ่ือกํากับดูแลและขับเคลื่อนให=มาตรการข=างต=นเกิดผลเปNนรูปธรรม และสDงผลให=ไทยเปNนผู=นําในภูมิภาค
ในการตDอต=านการประมง IUU อยDางแท=จริง อีกท้ัง ประเทศไทยได=แก=ไขและปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
ท่ีเ ก่ียวข=องกับการประมงเปNนระยะ ๆ เพ่ือให=การบังคับใช=กฎหมายทันตDอสถานการณ+การประมง 
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

เว็บไซต�ที่เก่ียวข-อง 
https://www.ryt9.com/s/prg/2826660 

 
เป�าหมายไอจิ  B7  จัดการพื้นท่ีภายใต-การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา และการปQาไม-อย7างย่ังยืน  
เพื่อเป5นหลักประกันว7ามีการอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

นับเปNนก=าวสําคัญของวงการเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้าไทย เม่ือองค+กร Aquaculture Stewardship Council 
(ASC) ซึ่งเปNนสถาบันรับรองมาตรฐานสากลด=านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้า ได=มอบหนังสือรับรอง
ให=กับ ฟาร+ม เบสท+ อะควาคัลเจอร+ พาร+ทเนอร+ (BAP) ในฐานะฟาร+มเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้าท่ีมีความรับผิดชอบเปNน
แหDงแรกในประเทศ เม่ือปQ พ.ศ. 2559 สะท=อนให=เห็นถึงความมุDงม่ันของผู=ประกอบการท่ีจะพัฒนากระบวนการ
ผลิตอยDางย่ังยืน โดยไมDละท้ิงความรับผิดชอบตDอสิ่งแวดล=อม ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานจาก ASC 
ฟาร+มกุ=งจะต=องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีเครDงครัด ในเร่ืองความรับผิดชอบตDอสังคมและสิ่งแวดล=อม อีกท้ังยัง
ต=องมีการจ=างงานท่ีเปNนธรรมอีกด=วย มาตรฐานการรับรองน้ีไมDเพียงเอ้ือประโยชน+ตDอผู=ประกอบการในแงDความ
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ได=เปรียบทางธุรกิจจากกระแสความสนใจของตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศตDอผลิตภัณฑ+อาหารทะเลท่ี
ผลิตด=วยความรับผิดชอบ แตDยังสDงผลดีโดยรวมตDอชุมชน ผู=บริโภค และสิ่งแวดล=อมอีกด=วย  

ประมง ประเทศไทยมีการพัฒนาการประมงของไทยท่ีสําคัญ 4 ด=าน ซึ่งสอดคล=องกับยุทธศาสตร+ชาติ 
20 ปQ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ+ ได=แกD 1) ด=านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้าและเกษตรกร 
โดยการนําเทคโนโลยีเข=ามาชDวยในการเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้าให=มีผลผลิตตDอพ้ืนท่ีสูงข้ึน เพ่ือมาชDวยเสริมการ
เพาะเลี้ยงของเกษตรกรรายยDอยให=ผDานพ=นอุปสรรคและปpญหาทางการผลิต 2) ด=านการพัฒนาและตรวจสอบ
สินค=าประมงให=มีมาตรฐาน เพ่ือสร=างความสามารถในการแขDงขันของสินค=าประมงในตลาดโลก รวมถึงการ
สDงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค=าประมงให=ได=คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยท้ังระบบ อันจะนําไปสูDการ
ขยายตลาดใหมD 3) ด=านการบริหารจัดการด=านการประมงและทรัพยากรสัตว+นํ้า เพ่ือให=มีความย่ังยืนและคง
ความหลากหลาย ฟ̂_นฟูสัตว+นํ้าและแหลDงท่ีอยูDอาศัย โดยการสDงเสริมการมีสDวนรDวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว+นํ้า รวมไปถึงการควบคุมและป�องกันการทําประมงให=ถูกต=องตามกฎหมาย และ 4) ด=าน
การบริหารจัดการองค+การ โดยจะมุDงเน=นการจัดการทรัพยากรบุคคลให=มีประสิทธิภาพ มีการสDงเสริมบุคลากร
ให=มีความรู=และทักษะในหน=าท่ีท่ีรับผิดชอบ พัฒนาระบบงานสารสนเทศไปสูD Big data เพ่ือเปNนคลังข=อมูลใน
การวางแนวทางการตัดสินใจในข=อมูลตDาง ๆ รวมท้ัง การมุDงเน=นให=มีการสร=างงานวิจัยพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขDงขันและมูลคDาสินค=าประมง  

การใช-ประโยชน�ท่ีดิน มีการจัดทํา รDาง นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579) เปNนการแก=ปpญหาของระบบการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศท่ีมีหนDวยงาน
บริหารจัดการท่ีดินกระจายอยูDในสDวนราชการตDาง ๆ ทําให=ขาดความเปNนเอกภาพ เคร่ืองมือท่ีมีอยูDมีข=อจํากัดตDอ
การบริหารจัดการท่ีดินให=มีประสิทธิภาพและสร=างความเปNนธรรมในสังคม เน่ืองจากยังมีผู=ไร=ท่ีดินทํากินจํานวน
มากปpญหาสิทธิในท่ีดินท่ีประชาชนได=รับความแตกตDางกัน ปpญหาความขัดแย=งเก่ียวกับท่ีดินจากการใช=
ประโยชน+ท่ีดินแตกตDางกัน เชDน การบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ+ การทับซ=อนของแนวเขตท่ีดินและการท้ิงร=างไมDทํา
ประโยชน+ ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 อนุมัติหลักการ รDาง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหDงชาติ พ.ศ. ... และ รDาง พระราชบัญญัติแก=ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... ตามท่ีคณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินเสนอ อยDางไรก็ตาม รDาง 
นโยบายและแผนบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ มีหลักการรDางยุทธศาสตร+การบริหาร
จัดการท่ีดิน 4 ด=าน เปNนกรอบในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด=านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล=อม และความม่ันคงของประเทศ โดยในระยะแรก
มุ=งเน=นการดําเนินการในประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 3 ด=านการจัดท่ีดินให=แกDผู=ยากไร=ท่ีไมDมีท่ีดินทํากินกDอน เพ่ือให=
สอดคล=องกับนโยบายรัฐบาลในการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให=ชุมชน โดยการจัดท่ีดินให=แกDผู=ยากไร= ไมDใชDเปNน
การให=กรรมสิทธ์ิ แตDอนุญาตให=เข=าทําประโยชน+ท่ีดินของรัฐเปNนกลุDมหรือชุมชน ในรูปแบบสหกรณ+ หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือรDวมกันบริหารจัดการท่ีดิน รวมท้ังการสDงเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ี 

ในแงDของการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินให=อุดมสมบูรณ+ มีการประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ+ของดิน 30 
ล=านไรD ปรับปรุงคุณภาพดินในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว ดินเค็มภาคใต= และดินกรด 179,900 ไรD ฟ̂_นฟูและป�องกันการชะ
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ล=างพังทลายของดิน โดยรณรงค+และสDงเสริมการปลูกหญ=าแฝก เพ่ือการอนุรักษ+ดินและนํ้าในพ้ืนท่ีท่ีมีปpญหา
การชะล=างพังทลายของดินท่ัวประเทศ จัดระบบอนุรักษ+ดินและนํ้า 1,042,707.50 ไรD พัฒนาท่ีดินพ้ืนท่ีเฉพาะ 
โดยการบํารุงรักษาระบบอนุรักษ+ดินและนํ้า ปรับปรุงบํารุงดิน 12,869,85 ไรD จัดทําระบบอนุรักษ+ดินและนํ้า
พร=อมปลูกไม=ยืนต=นโตเร็ว ลดการเผาพ้ืนท่ีโลDงเตียนและการรณรงค+ไถกลบตอซัง เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร=อน 
12,840 ไรD 

ปQาไม- จัดทําแผนแมDบทการแก=ปpญหาการทําลายทรัพยากรปMาไม= การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยDางย่ังยืน มีการวางยุทธศาสตร+ในการพิทักษ+ทรัพยากรปMาไม=ของชาติ และจัดทํา
แผนแมDบทเพ่ือให=เปNนแนวทางหลักในการพิทักษ+ทรัพยากรปMาไม=ของชาติและหนDวยงานท่ีรับผิดชอบได=ใช=เปNน
แนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ อํานวยการประสานงาน และประชาสัมพันธ+ ทําความเข=าใจให=ทุกภาคสDวน
ของสังคมได=เข=ามามีสDวนรDวม รวมท้ังเปNนแนวทางในการประสานความรDวมมือกับประชาคมโลก ประชาคม
ภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ=านท่ีมีอาณาเขตติดตDอกัน ให=มีความเข=าใจทิศทางการพิทักษ+ทรัพยากรปMาไม=
รDวมกัน   

ในสDวนการแก=ไขปpญหาการบุกรุกทําลายปMา มีการดําเนินงานภายใต=นโยบาย “พลิกฟ̂_นผืนปMา  
สูDการพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสDวน 1:4,000 
(One Map) เพ่ือจัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให=ชัดเจน ถูกต=อง และใช=แผนท่ีกลางเปNนมาตราสDวนเดียวกัน การ
สร=างความรู=ความเข=าใจและให=ทุกฝMายมีสDวนรDวมตามแนวทางประชารัฐ การคุ=มครองพ้ืนท่ีปMาไม=โดยการบังคับ
ใช= กฎหมาย (แผนปฏิบัติการและมาตรการป�องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพ้ืนท่ีปMา และการทวงคืน
พ้ืนท่ีปMาไม=ท่ีถูกบุกรุก) การจัดการปMาต=นนํ้าเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขาหัวโล=น) กําหนดเป�าหมาย 
ในการรักษาพ้ืนท่ีปMาไม=ท่ีมีอยูD 102.4 ล=านไรD ด=วยการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรอยDางย่ังยืน มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
เกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก ท้ังการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข=าวในพ้ืนท่ีไมDเหมาะสมไปทําประมง ปศุสัตว+ 
และการปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน การพัฒนาเกษตรกรสูD Smart Farmer เพ่ือพัฒนาให=เกษตรกร
มีศักยภาพ ท้ังทางด=านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด=านการเกษตร  

 
เป�าหมายไอจิ B8  ควบคุมมลภาวะ รวมท้ังธาตุอาหารท่ีเกินพอดี ให-อยู7ในระดับท่ีไม7เสียหายต7อบทบาท
หน-าท่ีของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ในสDวนของการควบคุมมลพิษ พระราชบัญญัติสDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ  
พ.ศ. 2535 กําหนดให=การประกาศพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ การกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลDงกําเนิด การกําหนดประเภทของแหลDงกําเนิดมลพิษท่ีจะต=องควบคุมการปลDอยอากาศเสีย นํ้าท้ิงหรือขยะ
มูลฝอย มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพ่ือจัดทํานโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปpญหา
มลพิษและเสนอมาตรการในการป�องกันมลพิษ  

หนDวยงานท่ีเก่ียวข=องได=มีการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือป�องกัน ลด และควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
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ท่ีมีประสิทธิผล พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษ พัฒนาองค+ความรู=และบุคลากรให=มีศักยภาพ
ในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง และสร=างการมีสDวนรDวมในการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง  
โดยมีเป�าหมายภายในปQ พ.ศ. 2564 คุณภาพอากาศและเสียงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อยูDในเกณฑ+มาตรฐาน ท้ังยังมีการดําเนินมาตรการการป�องกันและแก=ไขปpญหาฝุMนละอองในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ได=มีการปรับปรุงมาตรฐานก�าซคาร+บอนไดซัลไฟด+ในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
ในการแก=ไขปpญหาวิกฤติหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือมีการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันและแก=ไขปpญหา
หมอกควันภาคเหนือ พ.ศ. 2560 เพ่ือแก=ไขปpญหาวิกฤติหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได=แกD เชียงราย 
เชียงใหมD ลําพูน ลําปาง แพรD นDาน พะเยา แมDฮDองสอน และตาก  

หนDวยงานท่ีเก่ียวข=องได=มีการดําเนินงาน ปรับปรุงระบบฐานข=อมูลคุณภาพนํ้าในแหลDงนํ้าผิวดินท่ัว
ประเทศ พัฒนาระบบเฝ�าระวังคุณภาพนํ้า และจัดทําระบบคาดการณ+คุณภาพนํ้าและเตือนภัยวิกฤติคุณภาพนํ้า 
รวมท้ังออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากการประกอบกิจการโรงงาน ให=มีคDา
มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบนํ้าท้ิงจากโรงงานท่ีเหมาะสมและเปNนไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเปNน 
การควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน นอกจากน้ี ได=มีการจัดทํารถบําบัดนํ้าเสียพลังงานแสงอาทิตย+ 
เพ่ือบริการประชาชน 

คุณภาพนํ้าทะเลชายฝpqง ใน พ.ศ. 2560 อยูDในเกณฑ+พอใช=ถึงดีเพ่ิมข้ึน จาก พ.ศ. 2559 ท้ังน้ี ปpจจัย 
ท่ีสDงผลให=คุณภาพนํ้าทะเลชายฝpqงดีข้ึน เน่ืองจากการบริหารจัดการกิจกรรมตDาง ๆ บริเวณชายฝpqงทะเลและ 
การป�องกันและลดมลพิษจากแหลDงกําเนิดมลพิษจากบนฝpqง สDวนคุณภาพนํ้าทะเลมีความเสื่อมโทรม เน่ืองจาก 
เปNนพ้ืนท่ีรองรับนํ้าเสียท่ีมาจากแหลDงชุมชน แหลDงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว+นํ้า  
ท่ีผDานมามีการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม  
ในการแก=ไขปpญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอย โดยใช=แนวทางประชารัฐรDวมใจ แก=ไขปpญหานํ้าเสีย ชายหาด
ทDองเท่ียว โดยบูรณาการการทํางานรDวมกันของหนDวยงานท่ีเก่ียวข=องระหวDางภาครัฐ ประชาชน และเอกชน 
รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ ดําเนินกิจกรรมสําคัญ ได=แกD การให=คําแนะนําแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล=อมกับแหลDงกําเนิดมลพิษ เพ่ือปรับปรุงแก=ไขระบบบําบัดนํ้าเสียให=มีประสิทธิภาพ การบังคับใช=
กฎหมายกับแหลDงกําเนิดมลพิษท่ีเข=าขDายต=องถูกควบคุมการปลDอยนํ้าเสียลงสูDแหลDง นํ้าสาธารณะ  
และการประชาสัมพันธ+ให=ความรู= ความเข=าใจการมีสDวนรDวมในการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรม
ของตนเอง 

ในสDวนของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได=มีการสDงเสริมและสนับสนุนให=หนDวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดปริมาณขยะต้ังแตDต=นทาง รวมท้ัง ผลักดันให=องค+กรปกครองสDวน
ท=องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยแบDงแยกการจัดการ ได=เปNน 3 กลุDมใหญD คือ  
(1) ขยะท่ีองค+ปกครองสDวนท=องถ่ินนําไปกําจัด 15.76 ล=านตัน ซึ่งได=รับการกําจัดอยDางถูกต=อง 9.75 ล=านตัน 
(2) ขยะท่ีตกค=างในชุมชน 5.67 ล=านตัน (3) ขยะท่ีนํามารีไซเคิล 5.63 ล=านตัน โดยมีขยะรีไซเคิลท่ีได=จาก 
การแยก ณ สถานท่ีกําจัดขยะ 180,000 ตัน รวมเปNนขยะรีไซเคิลปQละ 5.81 ล=านตัน  
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นอกจากน้ี ได=สDงเสริมการเข=ารDวมเครือขDาย“อาสาสมัครท=องถ่ินรักษ+โลก” เพ่ือสDงเสริมการจัดการ
ขยะมลูฝอยโดยหมูDบ=าน/ชมุชน มีการจัดต้ัง“จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” และครัวเรือนจัดต้ังถังขยะเปQยก
หรืออินทรีย+จากครัวเรือน 17.83 ล=านครัวเรือน  

ในสDวนของการควบคุมปริมาณธาตุอาหารไมDให=เกินพอดี ประเทศไทยวางแผนยุทธศาสตร+พัฒนาเกษตร
อินทรีย+แหDงชาติ พ.ศ.2560 - 2564 หรือ การสDงเสริมสินค=าเกษตรให=เปNนสินค=าปลอดสารพิษ ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตท่ีต=องพ่ึงพาการใช=ปุ�ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใช=ทรัพยากรธรรมชาติ  
ให=เกิดมูลคDาและประโยชน+สูงสุดในการสร=างสินค=าการเกษตร ซึ่งคาดวDาในอนาคตจะเพ่ิมพ้ืนท่ีทําการเกษตร
อินทรีย+ได=ถึง 6 แสนไรD ปpจจุบันพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย+ท่ีมีอยูDโลกรวมกันประมาน 318 ล=านไรD ใน 183 
ประเทศ มีมูลคDาทางการตลาดสูง 3 ล=านล=านบาท โดยท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ี 3 แสนล=านไรD จัดว7าเป5นอันท่ี 8 
ของภูมิภาคเอเชีย โดยในอีก 5 ตDอจากน้ีรัฐบาลต้ังเป�าไว=วDาจะต=องมีพ้ืนท่ีเกษตรให=ได= 1.3 ล=านไรD ให=ได=  
โดยคิดวDาจะสามารถสร=างมูลมูลคDาสินค=าทางการเกษตรอินทรีย+ได=มากกวDา 2 พันล=านบาท ซึ่งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร+การพัฒนาเกษตรอินทรีย+แหDงชาติน้ี จะชDวยผลักดันให=ประเทศไทยเปNนผู=นําในระดับภูมิภา 
ด=านการผลิต การค=า การบริโภคและการบริการเกษตรอินทรีย+ท่ีมีความย่ังยืนและเปNนท่ียอมรับในระดับสากล
ได=ในอันใกล=น้ีอยDางแนDนอน 

เว็บไซต�ที่เก่ียวข-อง:  
www. thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNRPT6006120010007 

 

เป�าหมายไอจิ B9  จําแนกระบุและจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ�ต7างถ่ินท่ีรุกรานและเส-นทาง 
แพร7ระบาด ควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ�ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการเพื่อจัดการ
เส-นทางแพร7ระบาดเพื่อป�องกันการนําเข-าและการต้ังถ่ินฐานรุกราน 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ประเทศไทยมีชนิดพันธุ+ตDางถ่ินอยูDมากกวDา 3,500 ชนิด และยังมีผู=นําเข=าชนิดพันธุ+ตDางถ่ินใหมD ๆ  
อยูDตลอดเวลา ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีเข=ามาบางชนิดสามารถดํารงชีวิตได=ดีในสภาพธรรมชาติและกลายเปNนพืช 
และสัตว+ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีบางชนิดเข=ามาแล=วสามารถต้ังถ่ินฐานและมีการแพรDกระจาย
ได=ดีในธรรมชาติจนกลายเปNนชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกราน สDงผลคุกคามตDอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และกDอให= เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยDางมาก หากไมD มีระบบการจัดการป�องกันและควบคุม 
อยDางทันทDวงที ท้ังน้ี คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ+ 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ 
การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 เพ่ือปรับปรุงมาตรการป�องกัน ควบคุม  
และกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน รวมถึงได=ปรับปรุงทะเบียนรายการชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีควรป�องกัน ควบคุม กําจัด
ของประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน 323 ชนิด เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2552 ท่ีมีจํานวน 273 ชนิด โดยแบDงตามสถานภาพ
ได=ดังน้ี 
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1) ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานแล=ว เพ่ิมข้ึนจากเดิม 81 ชนิด รวมมีจํานวน 138 ชนิด โดยเปNน 
ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการสDงเสริมให=ใช=ประโยชน+ทางเศรษฐกิจจะต=องมีมาตรการป�องกัน
เฉพาะ จํานวน 16 ชนิด 

2) ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีมีแนวโน=มรุกราน เพ่ิมข้ึนจากเดิม 52 ชนิด รวมมีจํานวน 58 ชนิด โดยเปNน
ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการสDงเสริมให=ใช=ประโยชน+ทางเศรษฐกิจจะต=องมีมาตรการป�องกัน
เฉพาะ จํานวน 15 ชนิด  

3) ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีมีประวัติวDารุกรานแล=วในประเทศอ่ืนแตDยังไมDรุกรานในประเทศไทย ลดลง 
จากเดิม 49 ชนิด คงเหลือจํานวน 45 ชนิด เน่ืองจากมีการปรับสถานภาพชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน 
บางชนิดไปอยูDในทะเบียนรายการท่ี 1 และ 2 โดยเปNนชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีการสDงเสริมให=
ใช=ประโยชน+ทางเศรษฐกิจจะต=องมีมาตรการป�องกันเฉพาะ จํานวน 4 ชนิด  

4) ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ียังไมDเข=ามาในประเทศไทย ลดลงจากเดิม 91 ชนิด คงเหลือจํานวน 
82 ชนิด เน่ืองจากการพิสูจน+ทางวิทยาศาสตร+พบวDาเปNนชนิดพันธุ+ท=องถ่ินของประเทศไทย  
และมีการปรับสถานภาพชนิดพันธุ+ตDางถ่ินบางชนิดไปอยูDในทะเบียนรายการ 1 2 และ 3 
นอกจากน้ี ได=มีการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานและเส=นทางแพรDระบาด  
และการจัดทําแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง รวม 23 ชนิด 
แยกเปNนพันธุ+สัตว+ตDางถ่ิน จํานวน 12 ชนิด อาทิ ไส=เดือนฝอยรากปม หอยทากยักษ+แอฟริกา หอยเชอร่ี 
ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร+ ปลาหมอสีคางดํา เตDาแก=มแดง และหนูทDอ สําหรับพันธุ+พืชตDางถ่ิน 
จํานวน 11 ชนิด อาทิ ไมยราบยักษ+ ผักตบชวา จอกหูหนูยักษ+ กระถินหางกระรอก และธูปฤาษี  

การรุกรานของชนิดพันธุ+ตDางถ่ินถือเปNนภัยคุกคามท่ีร=ายแรงตDอความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของโลก ใน พ.ศ. 2560 สื่อตDาง ๆ ได=ให=ความสนใจกับการพบหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari)  
ในประเทศไทย โดยมีรายงานการพบคร้ังแรกในพ้ืนท่ีอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 
2560 และพบในจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 21 จังหวัด ซึ่งหนอนตัวแบนนิวกินีเปNนชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีองค+การระหวDาง
ประเทศเพ่ือการอนุรักษ+ธรรมชาติ (IUCN) จัดให=เปNนหน่ึงในร=อยชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ีนDากลัวท่ีสุดของโลก 
(100 of the World's Worst Invasive Alien Species) และเปNนพาหะของโรคพยาธิปอดหนู  

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและเส=นทาง 
การแพรDระบาดท่ีสําคัญในประเทศไทย พบวDา ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ+ 2561 
เห็นชอบให=มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 (เร่ือง รDางมาตรการป�องกัน ควบคุม 
และกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน) เพ่ือปรับปรุงมาตรการป�องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมเสนอ จัดทํามาตรการป�องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน  
(พืช สัตว+ จุลินทรีย+) ท่ีรุกรานเข=ามาแล=วและยังไมDเข=ามาในประเทศไทยท่ีมีอยูDเดิมไมDครอบคลุมการจัดการ 
ชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน และชนิดพันธุ+ตDางถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ รวมท้ังมีการจัดทํามาตรการกําหนด
นโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณ ในการเฝ�าระวังและติดตามชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน และเผยแพรD สร=างความตระหนักและให=ความรู=ในเร่ืองของชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน เพ่ือ
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จัดทําทะเบียนจัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพ่ือป�องกันควบคุมกําจัดและ/หรือใช=ประโยชน+ชนิด
พันธุ+ตDางถ่ิน และเผยแพรDองค+ความรู=เก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ+ตDางถ่ินและเสริมสร=างสมรรถนะให=กับ
หนDวยงานและเจ=าหน=าท่ีของรัฐองค+กรปกครองสDวนท=องถ่ินและประชาชนให=สามารถให=ข=อมูล ตรวจสอบ 
ป�องกัน เฝ�าระวัง ควบคุม ท้ังน้ี ให=กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมและหนDวยงานท่ีเก่ียวข=อง 
ให=ความสําคัญเก่ียวกับการสร=างการรับรู=และความเข=าใจท่ีถูกต=องเก่ียวกับมาตรการป�องกัน ควบคุม และกําจัด
ชนิดพันธุ+ตDางถ่ินให=แกDสาธารณชนทราบอยDางท่ัวถึง โดยเฉพาะชนิดพันธุ+ตDางถ่ินท่ีเปNนพาหะของโรค มีอันตราย
ตDอชีวิตมีผลกระทบตDอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
เป�าหมายไอจิ B10   ลดแรงกดดันท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย�ท่ีมีต7อแนวปะการังและระบบนิเวศ
เปราะบางอ่ืนท่ีได-รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเพิ่มความเป5นกรด 
ให-แก7มหาสมุทรให-เหลือน-อยท่ีสุด เพื่อธํารงรักษาความสมบูรณ�และบทบาทหน-าท่ีของระบบนิเวศ
ดังกล7าว (2558) 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสDงผลกระทบตDอท้ังธรรมชาติและมนุษย+ พืช และสัตว+ตDางชนิดพันธุ+ 
มีการตอบสนองตDอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตDางกัน ท้ังในแงDวิธีการและเวลา สิ่งแรกคือ  
การอพยพย=ายถ่ินฐาน สภาพอากาศท่ีอุDนข้ึนจะทําให=การกระจายตัวของพันธุ+พืชและสัตว+เปลี่ยนแปลงไป  
หากชนิดพันธุ+ใดไมDสามารถเผชิญกับผลกระทบก็อาจนําไปสูDการสูญพันธุ+ ซึ่งท่ีผDานมาประเทศไทยมีการดําเนิน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานด=านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายด=านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสูDการปฏิบัติในพ้ืนท่ี โดยใน พ.ศ. 2557-2560 ได=จัด
ฝ�กอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบูรณาการประเด็น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข=าสูDกระบวนการจัดทําแผนในระดับจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับท=องถ่ิน 
ให=กับบุคลากรในพ้ืนท่ีนํารDอง โดยคํานึงถึงความสอดคล=องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของแตDละพ้ืนท่ี 
พร=อมท้ังได=ถอดบทเรียนการดําเนินการและจัดทําคูDมือการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศสําหรับท=องถ่ินและโครงการในระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561 - 2564 เปNนการขยายพ้ืนท่ีดําเนินงาน
เพ่ิมข้ึน สําหรับผลกระทบตDอปะการังฟอกขาวน้ัน มีการออกประกาศห=ามกิจกรรมท่ีจะมีผลกระทบตDอ
ปะการังท่ีมีการฟอกขาวหลายแหDง เพ่ือให=ปะการังมีการฟ̂_นตัว ภายใต=พระราชบัญญัติสDงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝpqง 

ขับเคลื่อนการดําเนินการลดก�าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions: NAMAs) ในภาคพลังงานและขนสDงท่ีร=อยละ 7-20 ภายใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
เ ที ยบ เ คี ย ง กับก ร ณี พ้ื น ฐ าน  ( Business as Usual: BAU) ซึ่ ง เ ปN น ก า รแสด ง จุ ด ยื นและ เ ผยแพรD 
ให=ประชาคมโลกได= รับทราบถึงการท่ีประเทศไทยมีสDวนรDวมกับประชาคมโลกในการแก=ไขปpญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังยังเป�ดโอกาสของประเทศไทยในการขอรับการสนับสนุนระหวDาง
ประเทศ (International Support) ด=านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร=างศักยภาพ จากประเทศพัฒนา
แล=วและแหลDงทุนระหวDางประเทศ การดําเนินงาน NAMAs ยังเปNนกรอบการดําเนินงานระดับนโยบาย 
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ของประเทศ ให=หนDวยงานท่ีเก่ียวข=องสามารถนําเร่ือง NAMAs ไปสนับสนุนการดําเนินนโยบายและแผน 
ท่ีมีผลประโยชน+รDวมเปNนการลดก�าซเรือนกระจกได= ทั้งนี้ ผลจากการลดก�าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
จาก 9 มาตรการ พบวDา ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยสามารถลดก�าซเรือนกระจกได=ทั้งสิ้น 40.14 ล=านตัน
คาร+บอนไดออกไซด+เทียบเทDา คิดเปNนร=อยละ 11 เทียบสัดสDวนก�าซเรือนกระจกที่ลดได=จากกรณีฐาน  
พ.ศ. 2563   

จัดทํา (รDาง) แผนการปรับตัวตDอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแหDงชาติ (The National Adaptation 
Plan: NAP) เพ่ือเปNนกรอบการดําเนินงานด=านการปรับตัวตDอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยอยูDระหวDางการนํา (รDาง) แผนการปรับตัวฯ ไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีนํารDอง 4 พ้ืนท่ี ได=แกD จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดอุดรธานี กลุDมจังหวัดลุDมนํ้าเจ=าพระยา และกลุDมจังหวัดชายฝpqงทะเลอันดามัน ซึ่งเปNนการบูรณาการ
ประเด็นด=านการปรับตัวตDอผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข=าสูD แผนการพัฒนา 
ในระดับพ้ืนท่ี พร=อมท้ังบูรณาการประเด็นด=านการปรับตัวตDอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข=าสูDนโยบาย แผน 
และยุทธศาสตร+ ในรายสาขานํารDอง 3 สาขา ได=แกD (1) สาขาสาธารณสุข รDวมกับกรมอนามัย ได=ลงนามในบันทึก
ข=อตกลงความรDวมมือการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด=านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขา
สาธารณสุข (2) สาขาการต้ังถ่ินฐานและความม่ันคงของมนุษย+ รDวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได=ลงนาม 
ในบันทึกข=อตกลงความรDวมมือเพ่ือสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามแนวทางการปรับตัวตDอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (3) สาขาการทDองเท่ียว รDวมกับกรมการทDองเท่ียว ซึ่งผลจาก 
การดําเนินการดังกลDาว จะนํามาถอดบทเรียนเพ่ือจัดทําเปNนแนวทางการบูรณาการการปรับตัวตDอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรจุใน (รDาง) แผนการปรับตัวฯ ให=ครบถ=วนสมบูรณ+ตDอไป  

อยDางไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร มีเป�าหมายในการพัฒนาเพ่ือก=าวสูDการเปNน “มหานครแหDงเอเชีย”  
ใน พ.ศ. 2575 ภายใต=นโยบายและแผนรองรับกับความท=าทายด=านการเตรียมพร=อมรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได=จัดทําและดําเนินการตามแผนแมDบทกรุงเทพมหานคร วDาด=วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ครอบคลุม 5 ด=าน ได=แกD การขนสDงท่ีย่ังยืนและเปNนมิตร
กับสิ่งแวดล=อม การใช=พลังงานอยDางมีประสิทธิภาพและการใช=พลังงานทางเลือก การจัดสรรขยะและ 
การบําบัดนํ้าเสียอยDางมีประสิทธิภาพ การวางแผนเมืองสีเขียว และแนวทางการปรับตัวตDอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปNนกรอบการทํางานเพ่ือมุDงสูDการเปNนเมืองคาร+บอนตํ่าท่ีพร=อมรับมือตDอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเปNนประโยชน+กับประชาชนโดยตรง โดยกําหนดเป�าหมายลดการปลDอยก�าซเรือนกระจก 
ให=ได=ร=อยละ 13.57 ของปริมาณคาดการณ+การปลDอยก�าซเรือนกระจก ใน พ.ศ. 2563 
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เป�าหมายไอจิ C11   อนุรักษ�อย7างน-อยร-อยละ 17 ของแหล7งน้ําบนบกและในแผ7นดิน และร-อยละ 10 
ของพื้นท่ีทะเลและชายฝXYง โดยเฉพาะอย7างย่ิง พื้นท่ีท่ีมีความสําคัญเป5นพิเศษเฉพาะสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ด-วยการจัดการอย7างมีประสิทธิผลและเท7าเทียม การ
มีตัวแทนทางนิเวศ และการมีระบบพื้นท่ีคุ-มครองท่ีเช่ือมโยงกันอย7างดีและมาตรการอ่ืนท่ีมีประสิทธิผล 
โดยคํานึงถึงการอนุรักษ�พื้นท่ีเป5นสําคัญ และบูรณาการเข-าสู7ภูมิทัศน�และชลทัศน�ที่กว-างกว7าเดิม 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 มาตรการด-านการจัดการพื้นท่ีคุ-มครอง สําหรับประเทศไทยมีการดําเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ี 
และมาตรการคุ=มครองสิ่งแวดล=อมไปแล=วใน 8 พ้ืนท่ี กระจายอยูDใน 11 จังหวัด ได=แกD (1) จังหวัดภูเก็ต (2) 
จังหวัดกระบ่ี (3) จังหวัดพังงา (4) จังหวัดชลบุรี (5) จังหวัดเพชรบุรี (6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ+ (7) จังหวัด 
สุราษฎร+ธานี (8) จังหวัดเชียงใหมD (9) จังหวัดลําพูน (10) จังหวัดปราจีนบุรี และ (11) จังหวัดมหาสารคาม โดย
มีเจตนารมณ+ในการประกาศเพ่ือป�องกัน สงวน บํารุงรักษา และคุ=มครองทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล=อม แหลDงธรรมชาติ และสิ่งแวดล=อมศิลปกรรมท่ีมีคุณคDาตDอการดํารงชีวิตของประชาชนให=คงอยูDได=
อยDางสมดุลตามธรรมชาติและให=คงความสมบูรณ+ตDอไปในอนาคต พ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศพ้ืนท่ีคุ=มครอง
สิ่งแวดล=อม จะเปNนบริเวณท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปNนเอกลักษณ+ท่ีสําคัญ เปNนแหลDงทDองเท่ียว มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล=อมท่ีสําคัญของแตDละจังหวัด พ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดให=เปNนพ้ืนท่ีคุ=มครองสิ่งแวดล=อมจะมีการกําหนด
ขอบเขตท่ีแตกตDางกันไป ซึ่งข้ึนอยูDกับวัตถุประสงค+ของการจัดการสภาพแวดล=อมและปpญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 ท้ังน้ี การประกาศเขตพ้ืนท่ีคุ=มครองสิ่งแวดล=อม เปNนเคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีนํามาใช=เพ่ือป�องกันพ้ืนท่ี
ต=นนํ้าลําธาร พ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีแตกตDางจากพ้ืนท่ีอ่ืน โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศ 
ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได=รับผลกระทบจากกิจกรรมตDาง ๆ ของมนุษย+ได=โดยงDาย พ้ืนท่ีท่ีมี
คุณคDาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกDการอนุรักษ+ท่ียังไมDมีกฎหมายในเร่ืองของการอนุรักษ+เข=ามา
คุ=มครองดูแลพ้ืนท่ีจากการทําลายหรือได=รับจากการกระทําของมนุษย+ ควบคุมและแก=ไขปpญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล=อมท่ีรุนแรงเข=าข้ันวิกฤตพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมายตDาง ๆ ควบคุมอยูDแล=วให=กลับคืนสูDสภาพเดิมภายในกําหนด
ระยะเวลา ควบคุมการใช=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมให=ถูกต=องสอดคล=องกับสภาพของพ้ืนท่ีและ
คุ=มครองประโยชน+มากท่ีสุด 

 ในสDวนของพ้ืนท่ีคุ=มครองทางบกและพ้ืนท่ีคุ=มครองทางทะเล ประเทศไทยดําเนินการในหลายระดับ  
ท้ังการดําเนินงานตามแผนแมDบทอุทยานแหDงชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560-2564  โดยดําเนินการท้ังในรูป
ของการเพ่ิมพ้ืนท่ีคุ=มครอง การขยายเครือขDายพ้ืนท่ีคุ=มครองและการเช่ือมตDอพ้ืนท่ีคุ=มครองท่ีกระจัดกระจาย  
โดยสถานการณ+อุทยานแหDงชาติ ต้ังแตDมีการประกาศจัดต้ังอุทยานแหDงชาติเขาใหญDเปNนอุทยานแหDงชาติแหDงแรก
เม่ือ พ.ศ. 2505 จนถึงปpจจุบัน (ข=อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) ประเทศไทยมีอุทยานแหDงชาติจํานวนท้ังสิ้น 154 
แหDง (ประกาศจัดต้ังตามกฎหมายแล=ว 132 แหDง และอยูDระหวDางเตรียมประกาศจัดต้ังอีก 22 แหDง) ในจํานวนน้ี
เปNนอุทยานแหDงชาติทางบก 129 แหDง และอุทยานแหDงชาติทางทะเล 25 แหDง โดยมีเน้ือท่ีอุทยานแหDงชาติท่ี
ประกาศจัดต้ังตามกฎหมายแล=วรวมท้ังสิ้น 65,355.97 ตารางกิโลเมตร หรือร=อยละ 12.64 ของเน้ือท่ีประเทศ ซึ่ง
กระจายอยูDในทุกภูมิภาค และครอบคลุมเขตนิเวศหรือเขตชีวภาพท้ัง 6 เขต รวมท้ังระบบนิเวศธรรมชาติ
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ท้ังหมดท่ีปรากฏในประเทศไทย อุทยานแหDงชาติในประเทศไทยทุกแหDง มีพ้ืนท่ีไมDน=อยกวDา 10 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งเปNนไปตามหลักสากลของการจัดการอุทยานแหDงชาติ  

 สําหรับพ้ืนท่ีคุ=มครองทางทะเล ประกอบด=วย ท่ีรักษาพืชพันธุ+สัตว+นํ้า อุทยานแหDงชาติทางทะเล  
แนวปะการัง แหลDงหญ=าทะเล  พ้ืนท่ีกําหนดมาตรการประมง พ้ืนท่ีคุ=มครองโบราณคดีใต=ทะเล พ้ืนท่ีชุDมนํ้า 
พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล พ้ืนท่ีมรดกอาเซียน พ้ืนท่ีคุ=มครองสิ่งแวดล=อม รวมเปNนพ้ืนท่ีคุ=มครองทางทะเลท้ังหมด 
84,444.48 ตารางกิโลเมตร ท้ังน้ีหากเทียบจากพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมดของไทย 426,616.86  ตารางกิโลเมตร  
จะพบวDาคิดเปNนร=อยละ 19.7  ของพ้ืนท่ีทะเลท่ัวประเทศ 

การจัดการพืน้ท่ีภูมิทัศน�ภาคการผลิตท่ีเป5นถ่ินท่ีอยู7อาศัยของชนิดพันธุ�ท่ีใกล-จะสูญพนัธุ� 

พ้ืนท่ีภูมิทัศน+ภาคการผลิต (ปMาไม= ประมง เกษตร) ของประเทศไทย เปNนแหลDงท่ีอยูDอาศัยของชนิดพันธุ+
สัตว+และชนิดพันธุ+พืชท่ีมีความสําคัญระดับชาติและระดับโลก บางชนิดมีสถานภาพใกล=สูญพันธุ+หลายชนิด เชDน 
นกกะเรียน พลับพลึงธาร นกแต=วแล=วท=องดํา และมีการริเร่ิมดําเนินงานในการจัดการพ้ืนท่ีภูมิทัศน+ภาคการ
ผลิตท่ีเปNนถ่ินท่ีอยูDของชนิดพันธุ+สัตว+และชนิดพันธุ+พืชท่ีมีความสําคัญดังกลDาว ในลักษณะของการจัดการ 
ภูมิทัศน+ภาคปMาไม=แบบบูรณาการ โดยความรDวมมือและการสนับสนุนด=านวิชาการและงบประมาณจากหลาย
ฝMายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค+กรไมDแสวงหาผลกําไร ท้ังท่ีเปNนองค+กรระหวDางประเทศ
และองค+กรระดับประเทศ การจัดการดังกลDาวใช=มาตรการท้ังด=านการัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
มาตรการทางเศรษฐศาสตร+ มาตรการทางกฎหมายระหวDางประเทศ และมาตรการสร=างแรงจูงใจ โดยผลการ
ดําเนินงานเปNนท่ีนDาพอใจ เน่ืองด=วยชนิดพันธุ+และระบบนิเวศท่ีเปNนถ่ินอาศัยได=รับการฟ̂_นฟู สถานภาพชนิดพันธุ+
เหลDาน้ันได=รับการคุ=มครองและบางชนิดเพ่ิมจํานวนได=ตามสภาพธรรมชาติ  

นอกจากท่ีกลDาวข=างต=น ประเทศไทยมีการดําเนินการด=านการจัดการพ้ืนท่ีคุ=มครองในอีกหลายลักษณะ 
ดังกรณีตัวอยDางตDอไปน้ี 

การจัดการแนวเช่ือมตDอและการบริหารพ้ืนท่ีระดับมหภาคแลภาคสDวนท่ีเก่ียวข=องเพ่ือผนวกพ้ืนท่ี
คุ=มครองเข=ากับการบริหารพ้ืนท่ีระดับมหภาคและภาคสDวนตDาง ๆ ท่ีเก่ียวข=องเพ่ือเปNนการรักษาไว=ซึ่งโครงสร=าง
และบทบาทของระบบนิเวศ: โดยการใช=แนวทางเชิงระบบนิเวศ และคํานึงถึงความเช่ือมโยงทางนิเวศ 
และหลักการเครือขDายระบบนิเวศน+ โดยมีตัวอยDางของการดําเนินการกลุDมปMาท่ีสําคัญ ได=แกD กลุDมปMาตะวันตก 
(Western Forest Complex) กลุDมปMาเขาใหญD ดงพญาเย็น (Dongpayayen-Khao Yai Forest Complex) 
กลุDมปMารอยตDอภาคตะวันออก 5 จังหวัด. (Eastern Forest Complex) (corridor of 5 provinces) กลุDมปMา
แกDงกระจาน (Kang Kracharn Forest Complex) กลุDมปMาแมDป�ง อมก£อย (Mae Ping-Om Koi Forest 
Complex) กลุDมปMาเขาสก คลองลาน (Khao Sok-Klong Sang Forest Complex) กลุDมปMานํ้าหนาว ภูเขียว 
(Phu Khieo- Nam Now Forest Complex) 

การจัดต้ังและเสริมสร=างพ้ืนท่ีคุ=มครองระหวDางพรมแดน รูปแบบความรDวมมือระหวDางพ้ืนท่ีคุ=มครอง
ท่ีต้ังติดกับบริเวณพรมแดนและเครือขDายระดับภูมิภาค  เพ่ือเปNนการพัฒนาการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืนเสริมสร=างการดําเนินงานตามแนวทางเชิงระบบนิเวศและพัฒนา 
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ความรDวมมือระหวDางประเทศ กลุDมปMาเขาใหญD ดงพญาเย็น Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) 
และกลุDมปMาตะวันตก Tenasserim – Western Forest Complex 

การจัดต้ังพ้ืนท่ีอุทยานมรดกอาเซียน มรดกอุทยานแหDงอาเซียน (ASEAN Heritage Parks-AHP)  
อยูDภายใต=กรอบความรDวมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแหDงอาเซียน ซึ่งเกิดจากการลงนามในปฏิญญา
อาเซียนวDาด=วยอุทยานมรดกแหDงอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 
2546 ในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล=อมของ ASEAN ท่ีกรุงยDางกุ=ง ประเทศเมียนมา การจะได=รับพิจารณา 
ให=เปNนมรดกอุทยานแหDงอาเซียนน้ันต=องมีลักษณะท่ีเปNนหน่ึงเดียว มีความหลากหลาย มีความโดดเดDน มีคุณคDา
คูDควรแกDการอนุรักษ+ ต=องมีการจัดการและทํานุบํารุงรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยา มีระบบนิเวศ 
ท่ีสนับสนุนในการทําให=ทุกชีวิตสามารถดํารงอยูDได= มีการอนุรักษ+ไว=ซึ่งความหลากหลายทางพันธุศาสตร+  
และสามารถรับรองได=วDามรดกอุทยานดังกลDาวจะคงประโยชน+ตDอพันธ+พืช และระบบนิเวศน+ได=อยDางย่ังยืน  
และบํารุงรักษาทัศนียภาพตําแหนDงแหDงท่ีของพ้ืนท่ีอันรกร=างวDางเปลDา คงไว=ซึ่งวัฒนธรรม การเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือการวิจัย เพ่ือการกDอรDางสร=างสรรค+สิ่งใหมD ๆ และสามารถสร=างมูลคDาได=จากการทDองเท่ียว พ้ืนท่ีอุทยานและ
เขตรักษาพันธุ+สัตว+ปMาของประเทศไทยท่ีได=รับการประกาศเปNน ASEAN Heritage Parks ทางบกได=แกD อุทยาน
แหDงชาติเขาใหญD กลุDมปMาอุทยานแหDงชาติแกDงกระจาน–กุยบุรี อุทยานแหDงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
และเขตรักษาพันธุ+สัตว+ปMาแมDนํ้าภาชี เขตรักษาพันธุ+สัตว+ปMาห=วยขาแข=ง พ้ืนท่ีอุทยานของประเทศไทยท่ีได=รับ
การประกาศเปNน ASEAN Heritage Parks ทางทะเล ได=แกD อุทยานแหDงชาติตะรุเตา ซึ่งเปNนอุทยานมรดกแหDง
อาเซียนทางทะเลแหDงแรกของประเทศไทย อุทยานแหDงชาติหมูDเกาะสุรินทร+หมูDเกาะสิมิลัน อุทยานแหDงชาติ
อDาวพังงา อุทยานแหDงชาติหมูDเกาะอDางทอง และอุทยานแหDงชาติหาดเจ=าไหม-เขตห=ามลDาสัตว+ปMาหมูDเกาะลิบง 

 ตัวอยDางการดําเนินงานในสDวนของความรDวมมือในการอนุรักษ+และจัดการกลุDมปMาไม= พ้ืนท่ี 
มรดกโลกทางธรรมชาติ ความรDวมมือระหวDางกรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMาและพันธุ+พืช รDวมกับผู=แทนจาก  
5 องค+กรระหวDางประเทศ ซึ่งเปNนพันธมิตรในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและปMาไม=ของไทย ได=แกD IUCN, 
WWF, WCS, Freeland และ ZSL พ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยท้ังสองแหDง ได=แกD ผืนปMาทุDงใหญD- 
ห=วยขาแข=ง (ข้ึนทะเบียนเม่ือปQ 2534) และ ผืนปMาดงพญาเย็น-เขาใหญD (ข้ึนทะเบียนเม่ือปQ 2548) รวมถึงพ้ืนท่ี
ปMาแกDงประจาน ท่ีรัฐบาลไทยเตรียมเสนอเข=ารับการพิจารณาจาก UNESCO ให=เปNนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
อีกแหDงหน่ึงน้ัน เปNนผืนปMาธรรมชาติท่ีสําคัญในระดับโลก เปNนท่ีอยูDอาศัยและแหลDงฟ̂_นฟูสัตว+ปMาท่ีสําคัญ  
มีความหลากหลายทางธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ+ของพืชพันธุ+  

 ท้ังน้ี ลDาสุดอุทยานธรณีสตูล ได=รับการเสนอเปNนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO 
Global Geoparks) มีคุณคDาทางวิชาการในระดับโลก เปNนแหลDงธรณีวิทยาสัณฐานท่ีมีความหลากหลาย 
สวยงาม และแปลกตา เหมาะกับการพัฒนาเปNนแหลDงเรียนรู= แหลDงทDองเท่ียวเชิงธรณี และแหลDงทDองเท่ียว 
เชิงนิเวศ นับเปNนความสําเร็จของการดําเนินงานของประเทศไทยในระดับโลกอีกประการหน่ึง 

เว็บไซต�ที่เก่ียวข-อง  
 www. park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1013 
http://park.dnp.go.th/visitor/indexnationpark.php  



162 

เป�าหมายไอจิ C12   ป�องกันไม7ให-ชนิดพันธุ�ท่ีถูกคุกคามซ่ึงรู-จักแล-วต-องสูญพันธุ� และปรับปรุงสถานภาพ
การอนุรักษ�ชนิดพันธุ�ดังกล7าว โดยเฉพาะพวกท่ีประชากรลดลงเหลือน-อยท่ีสุด และผดุงไว-ให-ย่ังยืน 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

สถานการณ+สัตว+ปMาและพืชปMาในประเทศไทยอาจเห็นวDายังคงมีจํานวนสัตว+ปMาอยูDเปNนจํานวนมาก  
แตDในขณะเดียวกันพบวDาประชากรสัตว+ปMาบางชนิดมีจํานวนลดลงอยDางตDอเน่ือง โดยมีปpจจัยภัยคุกคาม 
ท่ีสDงผลตDอประชากรสัตว+ปMาและพืชปMา ได=แกD การลดลงของพ้ืนท่ีปMาอันเปNนแหลDงท่ีอยูDอาศัยของสัตว+ปMา รวมไป
ถึงการลักลอบลDาและค=าสัตว+ปMา ทําให=สัตว+ปMาและพืชปMาหลายชนิดลดจํานวนลง และบางชนิดใกล=สูญพันธุ+ไป 
จากประเทศไทยหรือใกล=สูญพันธุ+ไปจากแหลDงธรรมชาติ  

การดําเนินการท่ีผDานมามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช=างแหDงประเทศไทย ในปQงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งขยายผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 โดยพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาช=างภายในประเทศ กํากับดูแล และบังคับใช=กฎหมาย มีการออกตรวจสอบร=านค=างาช=าง 
ท่ีขออนุญาตค=าอยDางตDอเน่ืองเปNนประจําทุกเดือน ทําให=ใน พ.ศ. 2559 ร=านค=างาช=างมีจํานวนลดลงร=อยละ 50 
ของร=านค=างาช=างท่ีขออนุญาตใน พ.ศ. 2558 อีกท้ังได=จัดฝ�กอบรมเก่ียวกับการควบคุมการค=างาช=าง
ภายในประเทศให=กับเจ=าหน=าท่ีผู=ปฏิบัติงานบังคับใช=กฎหมาย การให=ความรู=และสร=างความเข=าใจเก่ียวกับ 
การควบคุมการค=างาช=างให=แกDผู=ประกอบธุรกิจนําเท่ียว และมัคคุเทศก+ การประชาสัมพันธ+และรณรงค+เพ่ือสร=าง
ความรับรู=และความตระหนักให=แกDประชาชนชาวไทย และนักทDองเท่ียวชาวตDางชาติอยDางตDอเน่ือง นอกจากน้ี
ยังชักชวนผู=ประกอบการลงนาม ให=คําม่ันสัญญาเพ่ือเปNนแบบอยDางท่ีดีในการปกป�องช=างและสัตว+ปMา รวมท้ัง
แสดงจุดยืนไมDสนับสนุนผลิตภัณฑ+งาช=างและการค=างาช=าง และรณรงค+ “ไมDเอางาไมDฆDาช=าง (Ivory Free)” 
ซึ่งจัดโดยองค+กรไวล+ดเอด (WildAid)  

การจัดงานวันคุ=มครองสัตว+ปMาแหDงชาติ ประจําปQ 2560 ภายใต=แนวคิด “รวมใจอนุรักษ+สัตว+ปMา” 
เพ่ือให=เกิดการรับรู=และตระหนักถึงความสําคัญของสัตว+ปMาและถ่ินท่ีอยูDอาศัยของสัตว+ปMา ตลอดจนได=รับทราบ
ผลการดําเนินงานด=านการอนุรักษ+สัตว+ปMาของหนDวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนตDาง ๆ ท่ีได=รDวมกัน
ดําเนินงาน นอกจากน้ี ยังสามารถเปNนสDวนหน่ึงในการสDงเสริม สนับสนุน และรณรงค+ให=เกิดการมีสDวนรDวม 
ในการอนุรักษ+สัตว+ปMาจากทุกภาคสDวน อาทิ การรDวมเปNนพDอแมDอุปถัมภ+สัตว+ปMาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว+ปMา  
โครงการพDอแมDอุปถัมภ+ของกรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMา และพันธุ+พืช ท้ังน้ี การจัดงานดังกลDาวแสดงให=เห็น
ความก=าวหน=าของการอนุรักษ+สัตว+ปMาในประเทศไทย เชDน การดูแลรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ+เพ่ือสัตว+ปMา การให=
ความรู=ความเข=าใจกับประชาชนและเยาวชน การศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ+   
และกระบวนการป�องกันการค=าสัตว+ปMา กระบวนการพัฒนาด=านนิติวิทยาศาสตร+ การสร=างเครือขDายป�องกัน 
การลักลอบค=าสัตว+ปMาระดับประเทศ เปNนต=น ถือเปNนการพัฒนาอยDางรอบด=าน ในการอนุรักษ+สัตว+ปMาในประเทศไทย  

การจัดทําแผนการจัดการช=างปMาในพ้ืนท่ีปMารอยตDอ 5 จังหวัด ปQงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570  
โดยปMารอยตDอ 5 จังหวัด เปNนผืนปMาขนาดใหญDในภาคตะวันออกครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี และสระแก=ว กําหนดแผนการดําเนินงานให=มีการจัดการท้ังในพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ+และนอกพ้ืนท่ี 
ปMาอนุรักษ+ มีการจัดการควบคุมและติดตามท่ีตัวช=างปMา จัดการถ่ินท่ีอยูDอาศัยของช=างปMา โดยจัดทําหรือ 
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สร=างสิ่งกีดขวาง ป�องกันช=างปMาออกนอกพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ+ ฟ̂_นฟูสภาพถ่ินอาศัยของสัตว+ปMาและช=างปMา เสริมสร=าง
การมีสDวนรDวมของชุมชนในการแก=ไขปpญหาช=างปMา ประชาสัมพันธ+ ให=ความรู= และสร=างเครือขDายข=อมูลในการ
เฝ�าระวังภัยจากช=างปMา สDงเสริมชุมชนในการป�องกันและลดผลกระทบจากช=างปMา เ พ่ือให= ชุมชน 
กับช=างปMาและสัตว+ปMาในพ้ืนท่ีปMา สามารถอยูDรDวมกันได=อยDางปลอดภัย ภายใต=กรอบการศึกษาวิจัยและ 
การจัดการท้ังในและนอกพ้ืนท่ีปMาอนุรักษ+ โดยมีการติดตามประเมินผลอยDางมีประสิทธิภาพ 

สDวนการดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานในระดับโลก มีการจัดต้ังหนDวยงาน
ความรDวมมือระดับอาเซียน ASEAN Wildlife Enforcement Network เพ่ือดูและและควบคุมการผDานเข=า
ออกของชนิดพันธุ+พืชและชนิดพันธุ+สัตว+ และการดําเนินงานภายใต=อนุสัญญาวDาด=วยการค=าระหวDางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว+ปMาและพืชปMาท่ีใกล=สูญพันธุ+ (CITES) 

เว็บไซต�ที่เก่ียวข-อง  

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php ?PTA_CODE=1013 

 

เป�าหมายไอจิ C13   ดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชปลูก ปศุสัตว� สัตว�เลี้ยง  
และสายพันธุ�ปQา รวมถึงชนิดพันธุ�อ่ืนท่ีมีคุณค7าทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จัดทํากลยุทธ�และ
ดําเนินงานตามนั้น เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมให-มากท่ีสุด และเฝ�าระวังรักษาความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรมดังกล7าว 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยกําลังอยูDในภาวะถูกคุกคาม ได=แกD การเปลี่ยนแปลง 
การใช=ประโยชน+ท่ีดินของชุมชน การรุกรานชนิดพันธุ+ตDางถ่ิน การใช=ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการ 
ฟ̂_นตัวของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะมลพิษ เปNนต=น รวมท้ังมีอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึนท้ังพันธุกรรม ชนิดพันธุ+และระบบนิเวศ ซึ่งพบวDาในรอบ 50 ปQ พ้ืนท่ีปMาไม=
ถูกทําลายไปแล=ว 69 ล=านไรD ชนิดพันธุ+สูญเสียไปแล=ว 7 ชนิด และสูญพันธุ+ไปจากแหลDงท่ีอยูDอาศัยตามธรรมชาติ 
3 ชนิด ชนิดท่ีอยูDในภาวะถูกคุกคามประกอบด=วยสัตว+มีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย พบวDา กลุDม
ปลาในประเทศไทยมีจํานวน 2,825 ชนิด กําลังถูกคุกคามจํานวน 208 ชนิด คิดเปNนร=อยละ 7 กลุDมนกใน
ประเทศไทยมีจํานวน 1,009 ชนิด กําลังถูกคุกคาม 167 ชนิด คิดเปNนร=อยละ 17 กลุDมสัตว+สะเทินนํ้าสะเทินบก
ในประเทศไทยมีจํานวน 157 ชนิด กําลังถูกคุกคา 18 ชนิด คิดเปNนร=อยละ 11 กลุDมสัตว+เลื้อยคลานในประเทศ
ไทยมีจํานวน 369 ชนิด กําลังถูกคุกคาม 49 ชนิด คิดเปNนร=อยละ 13 กลุDมสัตว+เลี้ยงลูกด=วยนมในประเทศไทยมี
จํานวน 344 ชนิด กําลังถูกคุกคาม 120 ชนิด คิดเปNนร=อยละ 34  

การดําเนินการท่ีผDานมา มีการจัดทําแผนแมDบทแหDงชาติวDาด=วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2560-2564 ท่ีครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยต้ังแตDต=นทางจนถึงปลายทาง ให=ความสําคัญตDอการสDงเสริม
การปลูกปMาเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการการใช=ประโยชน+พืชสมุนไพรในปMาเศรษฐกิจอยDางย่ังยืน เพ่ือ
ปกป�องและคุ=มครองพืชสมุนไพรและภูมิปpญญาการใช=ประโยชน+สมุนไพรจากปMาในประเทศ รวมถึงลดการ
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คุกคามความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในปMา มีการจัดทําฐานข=อมูลพันธุ+พืชและภูมิปpญญาการ
ใช=ประโยชน+อนุรักษ+พันธุกรรมของพืชท=องถ่ินของประเทศไทยท้ังในรูปเมล็ดและต=นพันธุ+  

ปรับปรุงและทบทวนพระราชบัญญัติบํารุงพันธุ+สัตว+ พ.ศ. 2509 เพ่ือให=สามารถตอบสนองตDอการ
อนุรักษ+และพัฒนาพันธุกรรมสัตว+ ตามอนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทํา รDาง 
พระราชบัญญัติคุ=มครองพันธุ+สัตว+ พ.ศ. .... เพ่ือสงวนรักษาพันธุกรรมสัตว+ พ้ืนเมืองท่ีใกล=จะสูญพันธุ+ 
นอกจากน้ัน ยังประสบความสําเร็จในการอนุรักษ+ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมสัตว+ พ้ืนเ มือง จํานวน 12 ชนิด ได=แกD  กระบือพ้ืนเ มือง โคขาวลําพูน โค พ้ืนเ มืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต= วัวแดงและวัวบาหลี โคกระทิงเขาทุย แพะพ้ืนเมือง สุกรพ้ืนเมือง เปNดเทศ
พ้ืนเมืองสีดํา เปNดเทศพ้ืนเมืองสีขาว เปNดพ้ืนเมืองพันธุ+ปากนํ้า เปNดพ้ืนเมืองพันธุ+นครปฐม หDาน และไกDพ้ืนเมือง 
โดยศึกษาวิจัยสถานภาพสัตว+พ้ืนเมืองของประเทศไทยให=ใช=ประโยชน+ได=อยDางย่ังยืน 

 

เป�าหมายไอจิ D14   ฟTUนฟูและเฝ�าระวังรักษาระบบนิเวศท่ีให-บริการท่ีสําคัญย่ิง รวมถึงบริการท่ีเก่ียวกับ
น้ําและเก้ือกูลต7อสุขอนามัยการกินดีอยู7ดีและความผาสุก โดยคํานึงถึงความต-องการของสตรี ชุมชน
พื้นเมืองด้ังเดิมและชุมชนท-องถ่ิน ผู-ยากไร- และผู-อ7อนแอ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปNนอีกปpจจัยหน่ึงท่ีสDงผลกระทบตDอการเจริญเติบโตของปMาไม= และ
อาจทําให=ระบบนิเวศปMาไม=หรือต=นไม=ชนิดท่ีสําคัญล=มตายและสูญหายไป รวมท้ังอาจทําให=ปMาไม=กลายเปNนระบบ
นิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท่ีลดน=อยลงมาก นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุจากการเกิดไฟปMา อีกท้ัง
ยังมีการรบกวนสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งสDงผลกระทบตDอสังคมพืช ดิน นํ้า สัตว+ และสิ่งมีชีวิตตDาง ๆ ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน รวมท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการทDองเท่ียว 

การเกิดไฟปMา เปNนปpจจัยหน่ึงท่ีสDงผลตDอการลดลงของพ้ืนท่ีปMา ซึ่งมีสาเหตุมาจากธรรมชาติและจาก
การกระทําของมนุษย+ สDงผลกระทบตDอความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
คุณภาพชีวิตของมนุษย+ ใน พ.ศ. 2560 จากการเกิดไฟปMาทําให=มีพ้ืนท่ีเสียหายรวม 75,419 ไรD ซึ่งลดลงจาก 
พ.ศ. 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีเสียหายรวม 125,896 ไรD ลดลงคิดเปNนร=อยละ 40.09 อยDางไรก็ตาม สถิติการเกิด 
ไฟปMาในชDวง พ.ศ. 2556-2560 มีแนวโน=มการเกิดไฟปMาลดลงเชDนเดียวกับมีแนวโน=มพ้ืนท่ีท่ีได=รับความเสียหาย
ลดลง เน่ืองจากหนDวยงานท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุDมอาสาสมัครตDาง ๆ ในพ้ืนท่ี 
ให=ความสําคัญในการแก=ไขปpญหาและรDวมมือกันอยDางจริงจัง รวมถึงการท่ีหนDวยงานทุกภาคสDวนเข=าใจบทบาท
และวิธีการทํางานของแตDละหนDวยงานมากข้ึน สDงผลให=เกิดเครือขDายท่ีสามารถเช่ือมโยงและประสานข=อมูล 
กันได=ทุกระดับ จนทําให=พ้ืนท่ีเสี่ยงและภาวะวิกฤติท่ีอาจจะเกิดไฟปMาลดลงอยDางเห็นได=ชัด หนDวยงาน 
ท่ีเก่ียวข=องได=มีการดําเนินงานตามท่ีรัฐบาลได=ให=ความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาไม= เพ่ือให=บรรลุเป�าหมาย 
ตามท่ีกําหนดในนโยบายปMาไม=แหDงชาติ พ.ศ. 2528 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด=านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม มีการขับเคลื่อน 
แผนแมDบทการฟ̂_นฟูอนุรักษ+ปMาและระบบนิเวศ 25 ลุDมนํ้า กําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปMาไม= สํารวจและจัดทําระบบ
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ฐานข=อมูลพ้ืนท่ีปMาไม=ให=เปNนระบบเดียวกัน และพัฒนาพ้ืนท่ีแนวกันชนรอบพ้ืนท่ีปMา รวมท้ังการกําหนด
มาตรการป�องกันไฟปMา ตลอดจนการดําเนินงานของศูนย+ปฏิบัติการพิทักษ+ปMาเพ่ือเปNนเครือขDายในการพิทักษ+
ปกป�องทรัพยากรปMาไม=  

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝpqงทําให=เกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปMาชายเลนเพ่ือนําไปใช=ประโยชน+ในด=านตDาง ๆ 
ซึ่งเกิดผลกระทบตDอระบบนิเวศปMาชายเลนหลายประการ อีกท้ังการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปMาชายเลนก็สDงผลให= 
เกิดการกัดเซาะอยDางรุนแรงในพ้ืนท่ีหาดโคลนเชDนกัน ปpญหาการกัดเซาะชายฝpqงได=สDงผลกระทบตDอชีวิต 
และทรัพย+สินของประชาชน และหนDวยงานภาครัฐ ทําให=สูญเสียศักยภาพของแหลDงทDองเท่ียว สภาพสังคม 
และระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบตDอประชาชนท่ีอาศัยอยูDบริเวณพ้ืนท่ีชายฝpqง อีกท้ังพ้ืนท่ี
ชายฝpqงยังมีความสําคัญทางด=านเศรษฐกิจหลายด=าน อาทิ การทDองเท่ียว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เพาะเลี้ยง
สัตว+นํ้า ประมงชายฝpqง ซึ่งสามารถสร=างอาชีพและรายได=ตDอชุมชนและประเทศอยDางมาก นอกจากน้ี  
ยังมีผลกระทบตDอระบบนิเวศและแหลDงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด=วย ปMาชายเลน แนวปะการัง  
และหญ=าทะเลอีกด=วย 

หนDวยงานท่ีเ ก่ียวข=องมีการบูรณาการรDวมกันเพ่ือแก=ไขปpญหาการกัดเซาะชายฝpq ง  มุD ง เน=น 
ความสอดคล=องกับธรรมชาติท่ีไมDสDงผลกระทบตDอพ้ืนท่ีข=างเคียง โดยการจัดทําแผนงานโครงการป�องกัน 
และแก=ไขปpญหาการกัดเซาะชายฝpqง แนวทางการปรับสมดุลชายฝpqงโดยธรรมชาติ และแนวทางการฟ̂_นฟู
เสถียรภาพชายฝpqง มีการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมด=านตDาง ๆ และดําเนินการป�องกันและแก=ไขปpญหา 
การกัดเซาะชายฝpqงท้ังในพ้ืนท่ีหาดโคลนและหาดทราย อาทิ การปpกไม=ไผDชะลอความรุนแรงของคลื่น การฟ̂_นฟู
ปMาชายเลน การถDายเททราย พร=อมท้ังเผยแพรDองค+ความรู=ด=านการกัดเซาะชายฝpqงให=กับหนDวยงานท่ีเก่ียวข=อง 
เพ่ือให=ประชาชนในพ้ืนท่ีได=ตระหนักถึงสาเหตุของปpญหาและแนวทางการแก=ไขปpญหาการกัดเซาะชายฝpqง 
รวมถึงการบูรณาการการทํางานรDวมกับหนDวยงานท่ีเก่ียวข=อง และประชาชนผู=มีสDวนได=สDวนเสีย เพ่ือให=เกิด 
การแก=ปpญหาอยDางเปNนระบบและย่ังยืน 
 

เป�าหมายไอจิ D15    เพิ่มพูน ความยืดหยุ7นคงทนของระบบนิเวศ และการเก้ือกูลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพต7อปริมาณคาร�บอนสํารอง โดยการอนุรักษ�และฟTUนฟูรวมถึงการฟTUนฟูให-ได-อย7างน-อยร-อยละ 15 
ของระบบนิเวศเสื่อมโทรม ดังนั้น จึงเก้ือกูลต7อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการต7อต-านการแปรสภาพเป5นทะเลทราย 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ประเทศไทยโดยหนDวยงานรับผิดชอบได=ดําเนินการในระบบนิเวศแหลDงนํ้าในแผDนดิน ระบบนิเวศ
เกษตร และระบบนิเวศปMาไม= ตามข=อตกลงระหวDางประเทศท่ีเก่ียวข=อง ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานตามข=อตกลง
ระหวDางประเทศท่ีเก่ียวข=องในลักษณะการบูรณาการรDวมกันภายใต=หนDวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และบูรณาการระหวDางอนุสัญญาท่ีเก่ียวข=อง ท้ังอนุสัญญาพ้ืนท่ีชุDมนํ้า อนุสัญญาวDาด=วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาวDาด=วยหารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการดําเนินการศึกษาและ
จัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล=อม สําหรับโครงการพัฒนา  เชDนโครงการพัฒนาแหลDงนํ้าท่ีอาจ
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กDอให=เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชุDมนํ้าระดับนานาชาติ พร=อมดําเนินการปฏิบัติตามแผนป�องกัน 
และแก=ไขผลกระทบสิ่งแวดล=อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล=อมอยDางเครDงครัดและตDอเน่ือง 

ท้ังน้ี ภายใต=การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล=อมสําหรับโครงการ 
บางขนาดท่ีเข=าขDายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
ปMาอนุรักษ+ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีวDาด=วยระเบียบรายช่ือพ้ืนท่ีชุDมนํ้าและมาตรการอนุรักษ+ พร=อมดําเนินการ
ปฏิบัติตามแผนป�องกัน และแก=ไขผลกระทบสิ่งแวดล=อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล=อม 
อยDางเครDงครัดและตDอเน่ืองเปNนตัวอยDางของการดําเนินงาน 

นอกจากน้ี ยังได=มีมาตรการในการดําเนินการแก=ปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีชุDมนํ้า แบDงเปNน 2 มาตรการ 
ได=แกD (1) มาตรการไมDใชDสิ่งกDอสร=าง เปNนการกําหนดกฎเกณฑ+ ระเบียบ และการบังคับใช=กฎหมาย การสร=าง
มาตรการทางสังคม ตลอดจนการสร=างความรู=และความเข=าใจถึงการบริหารจัดการแหลDงนํ้าและพ้ืนท่ีชุDมนํ้า
ให=แกDผู=มีสDวนได=สDวนเสียในบริเวณพ้ืนท่ีแหลDงนํ้าและพ้ืนท่ีชุDมนํ้า และสร=างเครือขDายในการดูแลรักษาแหลDงนํ้า
และพ้ืนทุDมนํ้าอยDางเปNนรูปธรรม  และ (2) มาตรการการใช=สิ่งกDอสร=าง เปNนการกําหนดมาตรการท่ีจะต=องใช=
และแนวทางการออกแบบ ได=แกD ลักษณะ รูปแบบการขุดลอก และกDอสร=างอาคารทางวิศวกรรมเพ่ือการ
ควบคุม ป�องกันและฟ̂_นฟูสภาพทางการภาพของแหลDงนํ้าและพ้ืนท่ีชุDมนํ้า รวมท้ังองค+ประกอบอ่ืน ๆ แตDท้ังน้ี
สิ่งกDอสร=างจะต=องเน=นความสอดคล=องกับระบบนิเวศ 

การดําเนินการเพ่ือการเพ่ิมพูนความยืดหยุDนคงทนของระบบนิเวศประเทศไทย โดยกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝpqง ดําเนินการเพ่ือการเพ่ิมพูนความยืดหยุDนคงทนของระบบนิเวศโดยได=จัดทําแผนงาน 
เพ่ือป�องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได=แกD กิจกรรมประเมินสถานการณ+
ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ=มกันของแนวปะการังอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยมีการศึกษาทรัพยากรปะการังซึ่งได=รับผลกระทบอยDางเห็นได=ชัดเจนจากการเกิดปะการังฟอกขาว 
เม่ืออุณหภูมินํ้าทะเลสูงข้ึนจากสภาวะปกติ มีการศึกษาสํารวจสภาพแนวปะการัง ควบคูDกับการศึกษาปpจจัย
สิ่งแวดล=อมอยDางตDอเน่ือง มีการวิเคราะห+ข=อมูลในระยะยาวท่ีเก่ียวข=องกับการปรับตัวของแนวปะการัง
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การสํารวจปpจจัยสําคัญท่ีเก่ียวข=องกับศักยภาพในการปรับตัวของ 
แนวปะการังตDอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชDน การครอบครองพ้ืนท่ีของปะการังมีชีวิต ขนาดโคโลนีปะการัง 
และปริมาณผู=ลDา ศึกษาโรคท่ีเกิดกับปะการังโดยการเลี้ยงเช้ือ และทดสอบการติดเช้ือ 

ในสDวนของการเก้ือกูลของความหลากหลายทางชีวภาพตDอปริมาณคาร+บอนสํารอง ได=ประเมินปริมาณ
คาร+บอนสะสมในระบบนิเวศปMาชายเลน และการประเมินการเปลี่ยนแปลง (Dynamics) ของการปลดปลDอย
และดูดซับก�าซเรือนกระจกผDานกระบวนการสังเคราะห+ด=วยแสงและการหายใจ และการบริหารจัดการ 
ปMาชายเลนเพ่ือคง/เพ่ิมพูนปริมาณคาร+บอนสะสม (Carbon stock) ด=วยการปกป�องปMาชายเลนท่ีมีอยูDเดิม 
และการฟ̂_นฟูหาดเลนงอกใหมDโดยเลียนแบบธรรมชาติ มีการใช=วัสดุธรรมชาติดักเมล็ด เพ่ือนําไปปลูกเปNน 
ไม=เบิกนํา และการปลูกพันธุ+ไม=ปMาชายเลนบริเวณหลังปMาชายเลนและปMาเชิงทรงด=วยความหนาแนDนสูงและ 
เปNนชนิดพันธุ+ที่ชาวบ=านสามารถใช=ประโยชน+ได= เชDน จาก และเตยปาหนัน เปNนต=น 
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การอนุรักษ+และฟ̂_นฟูปMาชายเลน มีการปลูกเสริมปMาชายเลนเสื่อมโทรมหรือท่ีถูกบุกรุกครอบครอง 
จากการใช=ประโยชน+ท่ีดินประเภทตDาง ๆ ได=สิ้นสุดการดําเนินคดีแล=ว โดยได=ปลูกเสริมใน พ.ศ. 2558 จํานวน 
2,660 ไรD และการประเมินและจัดลําดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหาดเลนงอกใหมDในการฟ̂_นฟูและใช=ประโยชน+
อยDางย่ังยืน โดยจัดลําดับเปNน 4 ระดับ โดยเรียงลําดับจากพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมน=อยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด ท้ังน้ี
ได=ปลูกพันธุ+ไม=ในพ้ืนท่ีหาดเลนงอกโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติในพ้ืนท่ี 6  จังหวัด จังหวัดละประมาณ 100 ไรD 
รวมประมาณ 600 ไรD 

นอกจากน้ี ได=มีการดําเนินงานตามกรอบอนุสัญญาประชาชาติวDาด=วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยดําเนินการติดตามและเฝ�าระวังมาตรการการอนุรักษ+สิ่งแวดล=อมท่ีอาจสDงผลกระทบตDอการค=า
และการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค=าและข=อตกลงระหวDาง
ประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล=อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สDงเสริมการทําวอร+เตอร+ฟุตพร้ินต+ เพ่ือการ
พัฒนาสิ่งแวดล=อมอยDางย่ังยืน 

ขณะน้ี หนDวยงานยังไมDกําหนดพ้ืนท่ีจําเปNนต=องได=รับการอนุรักษ+และฟ̂_นฟู แตDในอนาคตจะกําหนด
พ้ืนท่ีในการอนุรักษ+และฟ̂_นฟูอยDางชัดเจน  

ภาคเอกชนได=มีสDวนสนับสนุนในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป�าหมายน้ีเปNนอยDางมาก ดังตัวอยDางตDอไปน้ี 

- โครงการปMานิเวศในโรงงาน เปNนหน่ึงในกิจกรรมท่ี บริษัท โตโยต=า มอเตอร+ ประเทศไทย จํากัด 
สร=างสรรค+ข้ึนเพ่ือมุDงสูDการเปNน “โรงงานแหDงความย่ังยืน” สามารถอยูDรDวมกับชุมชนรอบข=างได=
อยDางกลมกลืน โดยโรงงาน โตโยต=า บ=านโพธ์ิ ได=รับการคัดเลือกให=เปNน 1 ใน 5 ของโรงงาน โต
โยต=า ท่ัวโลกในการดําเนินโครงการน้ี การปลูกปMาในข้ันแรกครอบคลุมพ้ืนท่ี 30 ไรD สามารถชDวย
ดูดซับก�าซคาร+บอนไดออกไซด+ได=ถึงปQละ 60 ตัน และเพ่ือให=โครงการน้ีสําเร็จลุลDวงตาม
วัตถุประสงค+ท่ีวางไว= โตโยต=า ได=เร่ิมวางระบบการบริหารจัดการภายในปMาโดยนําทฤษฎี 
การสร=างพ้ืนท่ีปMาภายใต=แนวคิด “การสร=างผืนปMาโดยดํารงไว=ซึ่งสภาพตามธรรมชาติ” มาใช=โดย
เร่ิมต=นจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาระบบนิเวศด้ังเดิมของแตDละท=องท่ี และเน=นการใช=พันธุ+ไม=
พ้ืนเมืองในการสร=างผืนปMาข้ึนใหมD เพ่ือให=ปMาท่ีเกิดข้ึนมีสภาพเหมาะแกDการดํารงชีวิตในท=องท่ี 
น้ัน ๆ ซึ่งจะทําให=ระบบนิเวศในปMามีความสมบูรณ+ตามธรรมชาติ ทฤษฏีดังกลDาวได=มีการนําไป
ประยุกต+ใช=กับโครงการสร=างผืนปMาซึ่งประสบความสําเร็จไปแล=วมากกวDา 1,500 แหDงท่ัวโลก อาทิ 
การฟ̂_นฟูสภาพปMาบริเวณกําแพงเมืองจีน และผืนปMาอเมซอน ซึ่งเปNนอีกแนวทางหน่ึงในการรDวม
ลดสภาวะ โลกร=อนได=อยDางเปNนรูปธรรม 

- โครงการ “ออรา ปลูกปMา 5 ภาค” บริษัท ทิปโก= เอฟแอนด+บี จํากัด ผู=ผลิตและจําหนDายผลิตภัณฑ+
นํ้าแรDธรรมชาติแท= 100% ภายใต=แบรนด+ “ออรา” ดําเนินงานด=านการอนุรักษ+และฟ̂_นฟูปMาต=นนํ้า
ท่ัวประเทศแบบย่ังยืน ภายใต=โครงการ “ออรา ปลูกปMา5 ภาค”  “ออรา ปลูกปMา 5 ภาค” นับเปNน
หน่ึงในนโยบายของบริษัทฯ ท่ีมุDงทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมาโดยตลอด โดยปQ พ.ศ. 2561 มุDงเน=นด=าน
อนุรักษ+และฟ̂_นฟูปMาต=นนํ้าแบบย่ังยืน ซึ่งได=รับความรDวมมือจากกรมอุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMา และ
พันธุ+พืช และชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมD ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาต=นนํ้า ใน 5 ภาค ประกอบด=วย
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ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต= โดยมีกลุDมเป�าหมาย 
คือประชาชนท่ัวไปและกลุDมเยาวชนคนรุDนใหมD ท่ีเราสามารถจะปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตDอ
สังคมในการรDวมกันทําความดีด=วยการชDวยกันอนุรักษ+ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมผDานโลกออนไลน+
แล=วกลายเปNนปMาต=นนํ้าใน 5 ภาคท่ัวประเทศ 

- โครงการพัฒนาและฟ̂_นฟูปMาต=นนํ้ายม ปลูกปMาประชารัฐ–โดยการสนับสนุนของการไฟฟ�าฝMายผลิต
แหDงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือฟ̂_นฟูปMาต=นนํ้าในพ้ืนท่ีอําเภอปง จังหวัดพะเยา รDวมกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี จนปMาต=นนํ้าในพ้ืนท่ีได=ฟ̂_นคืนสภาพเพ่ิมข้ึนอีก  นอกจากน้ี กฟผ. ได=ดําเนินปลูกปMามาต้ังแตD
ปQ พ.ศ. 2537 เปNนระยะเวลากวDา 24 ปQ มีพ้ืนท่ีปลูกปMามากกวDา 466,000 ไรD ครอบคลุมพ้ืนท่ีปMา
ถึง 49 จังหวัดท่ัวประเทศไทย โดยมุDงเน=นไปท่ีการปลูกปMาต=นนํ้าและปMาชายเลนอยDางมีคุณภาพ  
ต=นไม=ท่ีปลูกจะมีโอกาสรอดตายสูง เพราะมีแผนการปลูกท่ีมีความเหมาะสมตามฤดูกาล ถูกต=อง
ตามแนวคิด ‘ปลูกท่ีท=อง ปลูกท่ีใจ ปลูกในปMา’ โดยจะมีการบํารุงรักษาตDอเน่ืองภายหลังจากปลูก
ปMาไปอีก 2 ปQ เพ่ือให=มั่นใจวDาจะฟ̂_นเปNนปMาท่ีอุดมสมบูรณ+ เติบโตและขยายพันธุ+อยDางย่ังยืน   

ความต-องการการสนับสนุนท่ีจะช7วยฟTUนฟูระบบนิเวศและการสูญเสียถ่ินท่ีอยู7อาศัยตามธรรมชาติ 
ในประเทศ รวบรวมได-ดังนี้ 

- การสDงเสริมและสร=างความตระหนักในการอนุรักษ+ ฟ̂_นฟู และลดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
ในแตDละท=องถ่ินให=สอดคล=องกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน 

- การสนับสนุนด=านงบประมาณ เน่ืองด=วยมีความสําคัญเปNนอันดับแรกในการจัดทําโครงการทุก ๆ
โครงการ  

- โครงการความรDวมมือระหวDางประเทศ การจ=างผู=เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด=าน หรือ
แม=กระท่ังการจัดกิจกรรมตDาง ๆ เพ่ือเสริมความตระหนักในการปกป�อง อนุรักษ+และฟ̂_นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- การให=ชุมชนให=ชDวยตรวจตราการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

- ความชDวยเหลือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข=อมูล มีความจําเปNนอยDางมากในการหาองค+
ความรู=ท่ีจําเปNนเพ่ือใช=ในการกําหนดมาตรการคุ=มครองและการบริหารจัดการแหลDงทรัพยากร
เพ่ือให=การใช=ประโยชน+เปNนไปอยDางย่ังยืน  

- กําลังบุคลากรในการปฏิบัติงานซึ่งปpจจุบันมีงานท่ีหลากหลายด=าน จึงต=องการบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะด=าน และเพียงพอกับปริมาณงาน ท=ายท่ีสุดองค+ความรู=ตDาง ๆ ท่ีได=จากการศึกษา
ต=องนํามาเผยแพรDแกDชุมชนเพ่ือใช=ในการพิทักษ+ทรัพยากรในท=องถ่ิน 
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เป�าหมายไอจิ D16   บังคับใช- และปฏิบัติตามพิธีสารนาโงยาว7าด-วยการเข-าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ7งปXนผลประโยชน�จากการใช-ทรัพยากรพันธุกรรมอย7างเท7าเทียมและยุติธรรม โดยสอดคล-องกับ
กฎระเบียบในชาติ 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 ปpจจุบัน ประเทศไทยยังไมDได=ให=สัตยาบันในพิธีสารนาโงยาวDาด=วยการเข=าถึงและการแบDงปpน
ผลประโยชน+ที่ได=จากการใช=ทรัพยากรพันธุกรรมอยDางยุติธรรมและเทDาเทียม แตDได=มีการเตรียมความพร=อมของ
ประเทศสําหรับการเข=าเปNนภาคีพิธีสารนาโงยาวDาด=วยการเข=าถึงและการแบDงเปNนประโยชน+ท่ีได=จากการใช=
ทรัพยากรพันธุกรรมอยDางยุติธรรมและเทDาเทียม (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention 
on Biological Diversity) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 ให=ลงนามในพิธีสาร 
นาโงยาฯ โดยให=ทบทวนกฎระเบียบและหนDวยงานวDาต=องมีการปรับปรุงอยDางไรให=สอดคล=องกับพิธีสาร 
นาโงยาฯ  และเผยแพรDสร=างความเข=าใจเก่ียวกับพิธีสารนาโงยาฯ ให=กับหนDวยงานและภาคสDวนท่ีเก่ียวข=อง  

ประเทศไทยได=ดําเนินงานอยDางตDอเน่ืองเพ่ือให=เปNนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลDาว ได=มีการทบทวน
กฎหมายท่ีสอดคล=องกับการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ได=แกD พระราชบัญญัติคุ=มครองพันธุ+พืช พ.ศ. 
2542 และ พระราชบัญญัติคุ=มครองและสDงเสริมภูมิปpญญาการแพทย+แผนไทย พ.ศ. 2542 การใช=ระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพแหDงชาติ (กอช.) วDาด=วยการเข=าถึงและการ
แบDงปpนผลประโยชน+ พ.ศ. 2554 เพ่ือให=หนDวยงานของรัฐท่ีดูแลทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปpญญา ออกกฎหมาย
ลําดับรอง มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการเข=าถึงและการแบDงปpนผลประโยชน+ การเสริมสร=างสมรรถนะ
และสนับสนุนหนDวยงานท่ีมีกฎหมาย กฎหมายลําดับรอง มาตรการ ฯลฯ เปNนหนDวยงานท่ีได=รับมอบอํานาจให=
พิจารณาการให=อนุญาตและทําข=อตกลงแบDงปpนผลประโยชน+ ตลอดจนการสร=างความเข=าใจให=กับหนDวยงาน 
ท่ีมีอํานาจหน=าท่ีสอดคล=องกับจุดตรวจสอบตามพิธีสารนาโงยาฯ และสนับสนุนให=เปNนหนDวยงานตรวจสอบ การ
ขออนุญาตเข=าถึงและแบDงปpนผลประโยชน+ 

ในสDวนการดําเนินงานในระหวDางปQ พ.ศ. 2560 ถึงปpจจุบัน รัฐมนตรีวDาการกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม เห็นชอบให=จัดทํารDางกฎหมายวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับใช=เปNน
เคร่ืองมือบริหารจัดการอยDางเปNนเอกภาพในลักษณะของกฎหมายกลาง และมีอนุบัญญัติท่ีครอบคลุมทุกมิติใน 
เร่ืองการใช=ประโยชน+การอนุรักษ+และพ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การเขาถึงและการแบDงปpน
ผลประโยชน+  การมีสDวนรDวมของชุมชน  ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงกลไกในการกํากับดูแลความ
หลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศรวมถึงให=ศึกษาและทบทวนกฎหมายวDาด=วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพและกฎหมายลําดับรอง ถึงความสอดคล=องกับพิธีสารนาโงยาฯ รวมถึงเสริมสร=างความเข=าใจให=กับ
หนDวยงานท่ีเก่ียวข=องเพ่ือให=สามารถดําเนินงานได= และให=นําเสนอผลการศึกษาทบทวนตDอคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข=องเพ่ือพิจารณาความพร=อมของประเทศไทยในการให=สัตยาบันพิธีสารนาโงยาฯ 
หลังจากครบทุกกระบวนการแล=วจึงจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให=ความเห็นชอบ กDอนนําเสนอ
รัฐสภาและการสDงมอบสัตยาบันสารตDอไป 
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กิจกรรมอ่ืน ๆ ในระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 ประเทศไทยมีการดําเนินงานท่ีสนับสนุนพิธีสารนาโงยาฯ ในการ ดําเนินการเผยแพรDข=อมูลขDาวสารท่ี
เก่ียวข=องซึ่งถือเปNนการสร=างความตระหนักตามเป�าหมายไอจิที่ 1 โดยดําเนินการจัดทําคําแปลพิธีสารนาโงยาฯ
เปNนภาษาไทย เพ่ือสDงเสริมความรู=ความเข=าใจในรายละเอียดของพิธีสารนาโงยาฯ พร=อมท้ังจัดทําเอกสาร
เผยแพรDเพ่ือเสริมสร=างความรู=ความเข=าใจเก่ียวกับการเข=าถึงและการแบDงปpนผลประโยชน+ ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยเอกสารเหลDาน้ีได=รับการสนับสนุนทางการเงินในการตีพิมพ+จากโครงการ Building capacity 
for regionally harmonized national processes for implementing CBD provisions on access to 
genetic resources and sharing of benefits (Thailand)   

นอกจากน้ี ประเทศไทยได=บรรจุประเด็นเก่ียวกับการเข=าถึงและการแบDงปpนผลประโยชน+ไว=ในนโยบาย 
มาตรการ และแผนการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพแหDงชาติอยDางย่ังยืน ต้ังแตD 
นโยบาย มาตรการและแผนเลDมท่ี 1 จนถึงปpจจุบัน เพ่ือสDงเสริมให=หนDวยงานท่ีเก่ียวข=องภายในประเทศจัดทํา
กลไกสนับสนุนการเข=าถึงและการแบDงปpนผลประโยชน+จากการใช=ทรัพยากรพันธุกรรม และเพ่ือให=หนDวยงาน
ตDาง ๆ สามารถขอต้ังงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานภายในหนDวยงานเพ่ือเตรียมความพร=อมภายใน
หนDวยงาน 

 

เป�าหมายไอจิ E17   แต7ละภาคีอนุสญัญาฯ จัดทํากลยุทธ�และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห7งชาติ (NBSAPs) อย7างมีประสิทธิผล มีส7วนร7วม และได-รับการปรับให-ทันสมัย และรับรองเป5นเคร่ืองมือ
ทางนโยบายและเร่ิมต-นอนุวัตการตามนั้น 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2555 มอบหมายให=กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล=อม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค+การ
มหาชน) รวมท้ังหนDวยงาน คณะกรรมการ และภาคสDวนท่ีเก่ียวข=อง รDวมกันพิจารณาทบทวนและบูรณาการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร+ความหลากหลายทางชีวภาพให=ชัดเจน ครบถ=วน ครอบคลุมถึงการเข=าถึงและการใช=
ประโยชน+ การอนุรักษ+ การพัฒนาอยDางย่ังยืน ประโยชน+ท่ีจะได=รับ สิทธิชุมชน และการแบDงปpนผลประโยชน+
อยDางเปNนธรรม ดังน้ัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม จึงต=องดําเนินการจัดทํา
แผนแมDบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ซึ่งเปNนแผนระยะยาว เพ่ือ
ตอบสนองตDอเป�าหมายระดับโลกตามแผนกลยุทธ+ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และ
เป�าหมายไอจิ ท้ังน้ี แผนแมDบทบูรณาการฯ ประกอบด=วย 4 ยุทธศาสตร+ และมีวัตถุประสงค+เพ่ือแก=ไขมูลเหตุ
รากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเปNนกระแสหลัก
ในภาครัฐและภาคประชาสังคม ลดแรงกดดันโดยตรงตDอความหลากหลายทางชีวภาพ และสDงเสริมการใช=
ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ปกป�องคุ=มครองความหลากหลายของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ+ และพันธุกรรม บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูน
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ผลประโยชน+ที่ได=รับจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและดําเนินการตามพันธกรณีท่ีเก่ียวข=องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยDางมีสDวนรDวม 
การจัดการความรู= และการเสริมสร=างสมรรถนะ แผนแมDบทฯ ผDานการรับฟpงความเห็นจากภาคสDวนตDาง ๆ  
ท่ีเก่ียวข=องตลอดกระบวนการการจัดทํา 

ท้ังน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ในฐานะหนDวยประสานงานกลาง
ระดับชาติของอนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการจัดทําแผนแมDบทบูรณาการฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ 2 ฉบับ โดยเปNนฉบับเรDงดDวน คือ แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558-2559 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 โดยท้ังสองฉบับได=รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล=ว ท้ังน้ี แผนแมDบทบูรณาการฯ เปNนแผนท่ีหนDวยงานทุกภาคสDวนรDวมกันยก
รDาง และสอดแทรกแผนการปฏิบัติงาน โครงการของแตDละหนDวยงานไว=ภายใต=แผน จึงนับได=วDาเปNนแผนท่ีผู=มี
สDวนเก่ียวข=องทุกฝMายมีสDวนรDวมต้ังแตDต=นกระบวนการอยDางแท=จริง อีกท้ังยังเปNนแผนท่ีสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติอีกด=วย 

มาตรการในการประเมินการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ความหลากหลายทางชีวภาพ  

   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม มีการดําเนินการเพ่ือติดตาม
ความก=าวหน=าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2559  
ท่ีสอดคล=องกับเป�าหมายไอจิ เป�าหมายระดับชาติด=านความหลากหลายทางชีวภาพ และได=เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล=อม พ.ศ. 2560 - 2564 

 

เป�าหมายไอจิ E18    ยอมรับนับถือความรู-ท่ีถ7ายทอดมาตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ�คิดค-นใหม7 
และวิถีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองด้ังเดิม และชุมชนท-องถ่ิน ท่ีเก่ียวข-องกับการอนุรักษ�และใช-ประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอย7างย่ังยืน และการใช-ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี โดยสอดคล-อง
กับกฎระเบียบในชาติและพันธกรณีระหว7างประเทศท่ีเก่ียวข-อง และบูรณาการอย7างเต็มท่ี และสะท-อนให-
เห็นในการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยการมีส7วนร7วมอย7างเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองด้ังเดิม
และชุมชนท-องถ่ินในทุกระดับท่ีเก่ียวข-อง 

รายละเอียดการดําเนินงานระดับประเทศท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

ประเทศไทยมีภูมิปpญญาและความรู=ท่ีสืบทอดมาตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเปQqยมด=วยคุณคDา เปNน 
ท่ียอมรับท้ังตDอประชาชนคนไทยและตDอประชาคมโลก ตัวอยDางเชDน บริการเพ่ือสDงเสริมสุขภาพประเภท 
นวดไทยและสปาไทย สDงผลให=มีแนวคิดผลักดันให=นวดไทยเปNนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพ่ือสร=างช่ือเสียงและ
คุณคDาแกDภูมิปpญญาไทย ความรู=พ้ืนบ=านท่ีได=รับการถDายทอดจากรุDนสูDรุDนและเปNนท่ียอมรับในระดับโลกดังกลDาว  
สDงผลให=เกิดความหวงแหนและเกิดการอนุรักษ+ภูมิความรู= ตลอดจนทรัพยากรท่ีเปNนฐานการผลิต   

ประเทศไทยสนับสนุนให=ใช=องค+ความรู=และภูมิปpญญาด้ังเดิมในประเทศ พัฒนาตDอยอดทรัพยากร
ชีวภาพ เชDน ผ=าย=อมคราม จังหวัดสกลนคร ถือเปNนมรดกภูมิปpญญาประณีตศิลปªมีมาแตDโบราณ จนปpจจุบัน 
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เกิด “ฑีตา” แบรนด+ท่ีมีช่ือเสียงด=านผ=าย=อมคราม หรือสมุนไพรจากแพทย+แผนไทยคว=ารางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานประดิษฐ+ในระดับโลกจากผลงานผลิตภัณฑ+ "เลซิติน" จากไขDแดงผสมสารสกัดจากผลมะตูม 
ใช=รักษาคนไข=โรคเร้ือรัง เชDน อัลไซเมอร+ โรคหัวใจ การได=รับรางวัลคร้ังน้ีแสดงให=เห็นถึงการผสมผสานกันอยDาง
ลงตัวของศาสตร+การแพทย+แผนไทยและศาสตร+การแพทย+ตะวันตกได=อยDางสมบูรณ+ โดยภาครัฐพร=อมจะ
ผลักดันให=ปราชญ+ชาวบ=าน รวมถึงผู=ประดิษฐ+จากภาคเอกชนตDาง ๆ พัฒนาตDอยอดผลิตภัณฑ+ไปสูDเชิงพาณิชย+  

ประเทศไทยมีมาตรการคุ=มครองภูมิปpญญาด้ังเดิมเพ่ือสืบทอดไว=เปNนมรดกของชุมชนท=องถ่ินและของ
ชาติไทย ตัวอยDางท่ีปรากฏชัดเจนคือการปฏิรูปการบริหารจัดการการแพทย+แผนไทยและสมุนไพร โดยพัฒนา
กฎหมายและแนวทางการประเมินสมุนไพรเพ่ือการข้ึนทะเบียน ได=แกD รDางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ+สมุนไพร
พ.ศ.…. และรDางพระราชบัญญัติคุ=มครองและสDงเสริมภูมิปpญญาการแพทย+แผนไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ…… เปNนต=น
ภาครัฐยังสนับสนุนให=มีการเผยแพรD แบDงปpนองค+ความรู=และขDาวสารเก่ียวกับภูมิปpญญาท=องถ่ินผDาน โครงการ
“ความรู=ภูมิปpญญา 4.0” เปNนเว็บไซต+ท่ีเปNนแหลDงรวบรวม แบDงปpนชDองทางและข=อมูลท่ีเปNนประโยชน+เร่ืองการ
เรียนรู= ในสDวนของความหลากหลายทางชีวภาพในเร่ืองราวผลิตภัณฑ+ชุมชน การสDงเสริมผลิตภัณฑ+จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชน 

นอกจากน้ี ประเทศไทยสDงเสริมเกษตรอัตลักษณ+พ้ืนท่ีและภูมิปpญญาท=องถ่ินของไทยด=วยสิ่งบDงช้ีทาง
ภูมิศาสตร+(Geographical Indication: GI)  โดยบรูณาการความรDวมมือในการเพ่ิมมูลคDาตลาดสินค=า GI ของ
ไทยให=สูงข้ึนและกําหนดแนวทางการสDงเสริมสินค=า GI อยDางตDอเน่ือง ซึ่งมีผลการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1) ข้ึนทะเบียนสินค=า GI แล=ว 99 รายการ และยังอยูDระหวDางพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียน GI อีก 64 
รายการ โดยในปQ 2561 ได=มีการดําเนินการดังน้ี (1.1) ผลักดันให=จังหวัดย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสินค=า 
GI รวม 7 สินค=า จาก 7จังหวัด สDงผลให=ปpจจุบันมีการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสินค=า GI ครอบคลุมทุก
จังหวัดท่ัวประเทศแล=ว (1.2) จัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค=า GI เพ่ือสร=าง
ความมเช่ือม่ันให=กับผู=บริโภค ท้ังในประเทศและตDางประเทศ (1.3) ผลักดันให=สินค=า GI ของไทย 
ได=รับการคุ=มครองในตDางประเทศเพ่ิมอีก 1 สินค=า คือ ผ=าไหมยกดอกลําพูน  ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
และได=ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสินค=า GI ในตDางประเทศเพ่ิมอีก 7 สินค=า ใน 4 ประเทศ  

2) สDงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ+และบรรจุภัณฑ+สินค=า GI รวม 10 สินค=า รวมท้ังสร=างโอกาสทาง
การตลาดให=แกDวิสาหกิจชุมชนและผู=ประกอบการสินค=า GI นอกจากน้ี ได=รDวมมือกับบริษัทค=าปลีก
อาหาร โดยจัดให=มีมุมจําหนDายสินค=า GI ภายในท็อปซูเปอร+มาร+เก็ต และเซ็นทรัลฟู�ดฮอลล+ รวม 
108 สาขาท่ัวประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมสDงเสริมการตลาดสินค=า GI อยDางตDอเน่ืองทุกปQ ซึ่ง
สามารถสร=างรายได=ให=กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกวDา 162 ล=านบาท และสร=างมูลคDาทาง
การตลาดสูงถึง 3,990 ล=านบาท 

ในสDวนของการแบDงปpนความรู=และประสบการณ+ในการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผู=แทนจากชุมชนท=องถ่ินของประเทศไทย มีสDวนสนับสนุนข=อมูล แบDงปpนประสบการณ+การดําเนินงาน
ด=านการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+อยDางย่ังยืนของความหลากหลายทางชีวภาพในท=องถ่ินของประเทศไทยในเวที
อนุสัญญาวDาด=วยความหลากลหายทางชีวภาพมาโดยตลอด ถือเปNนการสนับสนุนการดําเนินงานในระดับโลก
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ตามเป�าหมายน้ีประการหน่ึง ตัวอยDางเชDน ในการการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวDาด=วยมาตรา 8 (j) และ
ข=อกําหนดท่ีเก่ียวข=อง (Ad-Hoc Open-ended Working Group on Article) คร้ังท่ี 7 ในระหวDางวันท่ี 31 
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2011 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา การเจรจาเชิงลึกในวันพฤหัสบดีท่ี 3 
พฤศจิกายน ได=เร่ิมการเจรจาเชิงลึกเก่ียวกับการจัดการระบบนิเวศ, บริการจากระบบนิเวศและพ้ืนท่ีคุ=มครอง 
(UNEP/CBD/WG8J/7/6)  ซึ่งผู=แทนภาคเอกชนของประเทศไทยได=รับเชิญไปนําเสนอตัวอยDางของการจัดการ
ของประเทศไทย กรณีศึกษาอุทยานแหDงชาติออบหลวง ท่ีมีการจัดการรDวมระหวDางรัฐบาลและชุมชนในท=องถ่ิน 
ทําให=ความขัดแย=งลดลงและนําไปสูDความรDวมมือในการจัดการรDวมกัน และความต=องการกรอบกฎหมายเพ่ือ
คุ=มครองสิทธิของชนพ้ืนเมือง 

สDวนการจัดการประชุมคูDขนาน (side event) ท่ีหนDวยงานภาคเอกชนรDวมกับกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมดําเนินการจัดข้ึน มีการนําเสนอกรณีตัวอยDางของการสงวนรักษา และใช=ประโยชน+
อยDางย่ังยืนจากภูมิปpญญาด้ังเดิม และความรู=ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท=องถ่ิน เชDนใน
ระหวDางการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวDาด=วยความหลากลหายทางชีวภาพสมัยท่ี 12 ท่ีเมืองพะยองชาง 
สาธารณรัฐเกาหลี การจัดกิจกรรม side event โดยมูลนิธิลูกโลกสีเขียวได=นําเสนอการรักษาปMาชุมชนและ
ทรัพยากรปMาไม=และความหลากหลายทางชีวภาพโดยชนเผDาปกากะเญอ เปNนต=น 

ในการแก=ปpญหาการไร=ท่ีดินทํากินของเกษตรกร การรุกล้ําปMาสงวนแหDงชาติหรือการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
มีแนวทางการดําเนินงาน ได=แกD จัดท่ีดินให=แกDผู=ยากไร=โดยไมDให=กรรมสิทธ์ิให=เข=าทําประโยชน+เปNนกลุDมหรือ
ชุมชนในรูปแบบสหกรณ+หรือรูปแบบท่ีเหมาะสม สDงเสริมนโยบายอาชีพตามศักยภาพพ้ืนท่ี และไมDให=มีการบุก
รุกท่ีดินของรัฐทุกประเภท โดยดําเนินงานการจัดท่ีดินให=ชุมชนภายใต=กรอบดําเนินงาน 6 ด=าน ได=แกD (1) การ
พัฒนาท่ีดินและการใช=ประโยชน+ท่ีดินบนพ้ืนฐานข=อมูล (2) การพัฒนาแหลDงนํ้าและพัฒนาปpจจัยพ้ืนฐาน (3) 
การสDงเสริมและพัฒนาอาชีพการจัดทําเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ (4) การสDงเสริมการรวมกลุDม (5) สนับสนุนการ
เข=าถึงแหลDงทุน และ (6) การสDงเสริมและจัดทําบัญชีครัวเรือน รวมถึงการดําเนินการรวบรวมข=อมูลผู=ข้ึน
ทะเบียนผู=ไร=ท่ีดินทํากิน ซึ่งในการดําเนินงานดังกลDาวราษฎรถือครองในเขตพ้ืนท่ีปMาไม=ทุกประเภทจะได=รับการ
ตรวจสอบและรับรองการอยูDอาศัยหรือทํากินในพ้ืนท่ีปMาไม=อยDางถูกต=อง เปNนไปตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข=อง ท้ังน้ี มีการป�องกันการเปลี่ยนมือโดยมีการระบุเปNนแปลงยDอยวDาใครทํากินอยูDในสDวน
พ้ืนท่ีไหนไว=อยDางชัดเจน มีสมุดพกเปNนหลักฐานเพ่ือสามารถอาศัยและทํากินตกทอดสูDรุDนลูกรุDนหลานได= ซึ่งเปNน
อีกทางหน่ึงในการสDงเสริมให=มีการปลูกไม=ยืนต=นเพ่ือเปNนการรักษาหน=าดินอีกด=วย 

การมีสDวนรDวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปMาไม=ของประชาชน ประเทศไทยมีการจัดต้ังปMาชุมชนรวม
แล=วท้ังสิ้น 12,248 หมูDบ=าน พ้ืนท่ีประมาณ 6.34 ล=านไรD มีการบูรณาการเครือขDายอาสาสมัครพิทักษ+
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมหมูDบ=านท้ังสิ้น 211,261 คน และมีการสร=างเครือขDายอาสาสมัครพิทักษ+
อุทยานแหDงชาติ สัตว+ปMาและพันธุ+พืช ท้ังสิ้น 10,796 คน 

เว็บไซต�ที่เก่ียวข-อง 

http://www.scimath.org/lesson-biology/item/7051-2017-05-23-1เว็บไซต+4-19-46 
http://www.ipthailand.org/ 
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เป�าหมายไอจิ E19   ความรู-พื้นฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข-องกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คุณค7า บทบาทหน-าท่ี สถานภาพและแนวโน-มของความหลากหลายทางชีวภาพ  
และผลสืบเนื่องจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ได-รับการปรับปรุง แบ7งปXน ถ7ายทอด  
และนําไปประยุกต�ใช- 

รายละเอียดการดําเนินการความร7วมมือใต--ใต- ผ7านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนา 

ประเทศไทยมีการดําเนินงานท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิในเร่ืองการจัดการองค+ความรู=ด=านวิทยาศาสตร+
และวิชาการท่ีนํามาแลกเปลี่ยน แบDงปpน และประยุกต+ใช=เพ่ือการปรับปรุงสถานภาพควาหลากหลาย 
ทางชีวภาพในหลายรูปแบบและหลายกิจกรรม ได=แกD การให=ความรDวมมือเพ่ือการพัฒนาแกDประเทศ 
กําลังพัฒนาในรูปแบบตDาง ๆ โดยให=ความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบ=าน (กัมพูชา สปป. ลาว พมDา และ
เวียดนาม) เปNนอันดับแรก และประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในระดับทวิภาคีประเทศไทยให=ความ
รDวมมือแบบใต=-ใต= (South - South Cooperation) มากวDา 30 ปQ นอกจากน้ี ประเทศไทยได=ดําเนินงานความ
รDวมมือเพ่ือการพัฒนาในลักษณะหุ=นสDวนกับแหลDงความรDวมมือตDาง ๆ ท้ังในลักษณะท่ีเปNนความรDวมมือกับ
ประเทศตDาง ๆ ประเทศเหลDาน้ันรับผิดชอบคDาใช=จDายรDวมกัน เชDน ญี่ปุMน ฝร่ังเศส เยอรมัน และโดยผDานองค+กร
ระหวDางประเทศภายใต=องค+การสหประชาชาติ เชDน UNDP UNFPA และ UNICEF เปNนต=น 

กรอบความรDวมมือใต=-ใต=ที่ประเทศไทยดําเนินความรDวมมือท่ีสําคัญ สDวนใหญDอยูDภายใต=การดําเนินงาน
ของสมาคมประชาติแหDงเอเชียตะวันออกเฉียงใต= (อาเซียน) โดยเฉพาะอยDางย่ิง ภายใต=การกํากับดูแล 
ของเจ=าหน=าท่ีอาวุโสอาเซียนด=านสิ่งแวดล=อม ซึ่งมีคณะทํางานท่ีรับผิดชอบเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยตรงคือคณะทํางานอาเซียนวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีศูนย+อาเซียนวDาด=วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปNนหนDวยงานสนับสนุนด=านวิชาการ (technical arms) และความชDวยเหลือในด=านอ่ืน ๆ  
การดําเนินงานของศูนย+อาเซียนฯ  ชDวยเสริมสร=างสมรรถนะให=กับภูมิภาคน้ีอยDางมาก   

ประเทศไทยยังไมDมีการจัดทําแผนงานเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพหุวรรษวDาด=วย
ความรDวมมือใต= - ใต= แตDมีความรDวมมือทางอ=อมในลักษณะของ Consortium of Scientific Partners on 
Biodiversity ซึ่งเปNนเครือขDายความรDวมมือด=านพันธมิตรทางวิทยาศาสตร+วDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปNนเครือขDายระดับชาติท่ีมีการดําเนินงานท่ีสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารท่ีเก่ียวข=อง  
โดยการจัดทําบันทึกความเข=าใจรDวมกัน โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค+สามประการ 
ของอนุสัญญาฯ และพิธีสารท่ีเก่ียวข=อง และดําเนินงานด=านวิชาการและวิทยาศาสตร+ที่เก่ียวข=องดังน้ี 

- ผลงานด=านวิชาการและวิทยาศาสตร+ที่สนับสนุนเป�าหมายไอจิ 

- มีผลงานสืบเน่ืองท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และองค+กร ตลอดจนภาคีอนุสัญญาฯ
ในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระดับโลก 

- รัฐสนับสนุนให=องค+กรดังกลDาวดําเนินงานในระดับชาติ 

ในการน้ี ประเทศไทยมีการดําเนินงานในลักษณะการจัดทําบันทึกข=อตกลงรDวมกับองค+กรท่ีอยูDภายใต= 
Consortium of Scientific Partners on Biodiversity คือสวนพฤกษศาสตร+ คิว  และไทยซึ่ ง เปNนหน่ึง 
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ในสมาชิกของศูนย+อาเซียนวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีข=อตกลงรDวมกับสวนพฤกษศาสตร+แหDงชาติ 
สิงคโปร+ (Singapore Botanical Gardens) ในการดําเนินงานเร่ืองการจัดทําและพัฒนาการดําเนินงานภายใต=
โครงการดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง  โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล=อม ได=ดําเนินความรDวมมือกับเทศบาลท่ีดําเนินโครงการเมืองคาร+บอนตํ่าและเมืองสิ่งแวดล=อม
ย่ังยืน เพ่ือผลักดันให=ใช=ดัชนีความหลากหลายในเมืองของสิงคโปร+ (Singapore’s Biodiversity Index)  
เปNนแนวทางในการอนุรักษ+และฟ̂_นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและในเทศบาล เพ่ือให=สันนิบาต
เทศบาล ตลอดจนเทศบาลตDาง ๆ นําไปใช=เปNนแนวทางพัฒนาเมืองต=นไม=ในโครงการเมืองคาร+บอนตํ่า  
ให=มีประสิทธิผลสอดคล=องตามเป�าหมายของอนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพตDอไป 

วิธีสร-างความพร-อมและการเข-าถึงข-อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ  

ประเทศไทยโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ดําเนินการจัดทํา
กลไกการเผยแพรDข=อมูลขDาวสารด=านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการเ ช่ือมโยงฐานข=อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพของหนDวยงานตDาง ๆ เปNนการเช่ือมโยงโดยผDาน link เชDน เว็บไซต+กลไกการ
เผยแพรDข=อมูลขDาวสารความหลากหลายทางชีวภาพ เปNนต=น การเช่ือมโยงและขยายเครือขDายกลไกการเผยแพรD
ข=อมูลด=านความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมเกือบทุกหนDวยงาน โดยในปpจจุบันกําลังพัฒนาระบบ
คลังข=อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพ่ือบูรณาการข=อมูลด=านความหลากหลายทางชีวภาพ
จากหนDวยงานท่ีเก่ียวข=อง ใช=ในการกําหนดนโยบายและแผน รวมถึงการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของไทย ตลอดจนเปNนแหลDงรวบรวมองค+ความรู=ด=านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศด=วย 

นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต+กลไกการเผยแพรDข=อมูลขDาวสารด=านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การขยายเครือขDาย และการปรับปรุงข=อมูล การเช่ือมโยงของฐานข=อมูล และหนDวยงานพันธมิตร
ซึ่งประกอบด=วยหนDวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาแล=ว ยังมีการแบDงปpนข=อมูลกับประเทศอ่ืน ๆ ภายใต=สมาคม
ประชาชาติแหDงเอเชียตะวันออกเฉียงใต= ภายใต=การดําเนินงานของศูนย+อาเซียนวDาด=วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในอนาคตจะมีการแบDงปpนข=อมูล การเข=าถึง
ข=อมูลได=กว=างขวางย่ิงข้ึน โดยเฉพาะข=อมูลท่ีเก่ียวข=องกับรายงานสถานการณ+ด=านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของภาคีฯตDาง ๆ ท่ีรายงานผDานทาง online reporting tools ซึ่งเปNนกลไกท่ีอนุสัญญาวDาด=วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพพัฒนาข้ึน 

ในสDวนของการใช=ข=อมูลเพ่ือการตัดสินใจ มีการนําข=อมูลสถานการณ+ด=านความหลากหลายทางชีวภาพ
มาวิเคราะห+ เพ่ือจัดทํานโยบาย การวางแผนในการตัดสินใจการดําเนินการด=านโครงสร=างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  
การเสริมสร=างฟ̂_นฟูเศรษฐกิจระดับรากหญ=าท่ีใช=ทรัพยากรชีวภาพเปNนฐานการผลิต รวมถึงการวางแผนการใช=
ประโยชน+ท่ีดิน ตลอดจนการตัดสินใจด=านอ่ืน ๆ เชDน การวางแผนการฟ̂_นฟูทรัพยากรธรรมชาติและบริการ 
จากระบบนิเวศซึ่งเปNนฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตังอยDางเชDน การชลประทาน การทDองเท่ียวท่ีใช=
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเปNนฐาน ซึ่งสDงผลตDอการดูแลรักษาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระดับโลกตDอไป 
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นอกจากท่ีกลDาวมาแล=ว ประเทศไทยยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงานด=านวิชาการและ
วิทยาศาสตร+ภายใต=อนุสัญญาฯ ในระดับโลกอยDางตDอเน่ือง โดยการเข=ารDวมการประชุมและเสนอประเด็น 
เชิงนโยบาย ท้ังด=านวิทยาศาสตร+ และประเด็นเชิงเทคนิคอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร+ วิชาการและเทคโนโลยีภายใต=อนุสัญญาฯ ท้ังน้ีประเทศไทยได=รับเลือกให=
เปNนกรรมการในสภาท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร+ฯ สมัยท่ี 11 และสมัยท่ี 12 รวมถึงเปNนประเทศเจ=าภาพจัดการ
ประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร+ วิชาการและเทคโนโลยีของอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 10 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการประชุมอ่ืน ๆ อีกด=วย เชDน การประชุมระดับอาเซียนด=านความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 2  
ถือเปNนเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ด=านวิชาการและวิทยาศาสตร+ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญ 
นอกจากน้ีผู=แทนประเทศไทยยังได=รับคัดเลือกให=รDวมอยูDในเวทีนโยบาย วิทยาศาสตร+ระหวDางรัฐบาลวDาด=วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศ ในคณะผู=เช่ียวชาญสหสาขา Multidisciplinary 
Expert Panel - MEP อันแสดงถึงการดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิดังกลDาว 

 
เป�าหมายไอจิ E20    เพิ่มการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับอนุวัตแผนกลยุทธ� ค.ศ. 2011-2020 
อย7างมีประสิทธิผลจากทุกแหล7ง โดยสอดคล-องกับกระบวนตามกลยุทธ�การระดมทุนท่ีได-รับการเห็นชอบ 
โดยเพิ่มอย7างเป5นรูปธรรมจากระดับปXจจุบัน เป�าหมายนี้อยู7ภายใต-การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการประเมิน
วิเคราะห�ทรัพยากรท่ีต-องการ ท่ีภาคีอนุสัญญาฯ ต-องจัดทํารายงาน 

รายละเอียดการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเทศไทยมีกลไกด=านการเงินท่ีสําคัญ ได=แกD การต้ังกองทุนสิ่งแวดล=อมข้ึนตามพระราชบัญญัติ
สDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อมแหDงชาติ พ.ศ. 2535 โดยได=รับเงินสนับสนุนในชDวง พ.ศ. 2535-2538 
รวมท้ังสิ้น 8,968 ล=านบาท ซึ่งในแตDละปQกองทุนสิ่งแวดล=อมมีรายได=จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ดอกเบ้ีย
เงินกู= และเงินท่ีองค+กรปกครองสDวนท=องถ่ินหักสDงคืนกองทุนสิ่งแวดล=อม และรายจDายของกองทุนจะจDายให=กับ
การสนับสนุนโครงการตDาง ๆ ของหนDวยงานสDวนราชการ องค+กรปกครองสวนท=องถ่ิน ภาคเอกชน และองค+กร
เอกชนด=านสิ่งแวดล=อม แบDงเปNน (1) การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด=านการจัดการมลพิษและโครงการ
ภายใต=แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล=อมในระดับจังหวัด (2) การสนับสนุนโครงการเงินกู=
ภาคเอกชนในการสร=างหรือปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษ และ (3) การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนด=านการ
สDงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อม 

ประเทศไทยจัดทํารDางรายงานการเงินตามกรอบการจัดทํารายงานการเงินตามข=อตัดสินใจท่ี XII/3 
จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 13 แล=วเสร็จตามเอกสารรายงานการเงิน ซึ่งรายงานดังกลDาว
ประกอบด=วยตัวเลขการใช=จDายงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ+ ฟ̂_นฟู และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยDางย่ังยืน โดยได=รับการสนับสนุนข=อมูลจากโครงการ Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)  

นอกจากน้ี ยังเร่ิมต=นการจัดทํากลยุทธ+เพ่ือการขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินสําหรับการอนุวัติแผน 
กลยุทธ+ของอนุสัญญาฯ ภายใต=โครงการ BIOFIN โดยคาดวDาจะแล=วเสร็จในรอบการดําเนินงานรอบท่ี 3 อยDางไร
ก็ตาม ณ ปpจจุบัน หนDวยงานท่ีดําเนินงานตามกลยุทธ+และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหDงชาติ 
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(NBSAPs) ยังคงใช=งบประมาณแผDนดินเปNนหลักในการอนุวัตอนุสัญญาฯ จากการจัดสรรในแตDละรอบ
ปQงบประมาณ  อยDางไรก็ตาม แนวโน=มของการสนับสนุนทรัพยากรการเงินเพ่ิมมากข้ึน แตDยังคงต=องได=รับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให=ครอบคลุมการดําเนินงานด=านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ   

ท้ังน้ี ประเทศไทยได=รับการสนับสนุนภายใต=โครงการ BIOFIN ในการจัดทํารายงานการทบทวน
คDาใช=จDายภาคสาธารณะ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม (Public Private and Civil Society Biodiversity 
Expenditure in Thailand)  ซึ่งข=อมูลในการจัดทํารายงานการเงินของประเทศสDวนหน่ึงนํามาจากรายงาน
ดังกลDาว ผลการศึกษาโครงการ BIOFIN ทําให=ประเทศไทยมีข=อมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับงบประมาณรายจDาย
ปpจจุบันท่ีใช=ดําเนินงานด=านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ งบประมาณท่ีต=องใช=ขับเคลื่อนแผน
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (costing NBSAPs) สถานภาพการลงทุนด=านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและด=านสิ่งแวดล=อม(บางประเด็น) นอกจากน้ัน ยังประกอบด=วยรายงานการทบทวนเร่ืองนโยบาย 
และสถาบันท่ีดูแลจัดการเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศท่ีสําคัญสองระบบนิเวศ คือ พ้ืนท่ี 
ชุDมนํ้า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝpqง และท=ายท่ีสุด การจัดทํารDางกลยุทธ+การระดมทรัพยากรเพ่ือใช=ใน
การดําเนินงานด=านความหลากหลายทางชีวภาพ และการลงทุนด=านความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
อยDางเพียงพอ    

หากโครงการ BIOFIN ในระยะตDอไปจะขยายขอบเขตการดําเนินงานให=ครอบคลุมทุกระบบนิเวศ จะ
ทําให=ประเทศไทยมีข=อมูลท่ีทันสมัยเก่ียวกับงบประมาณรายจDายปpจจุบันท่ีใช=ดําเนินงานด=านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศท้ังหมดในภาพรวมของทุกระบบนิเวศ รวมถึงงบประมาณท่ีต=องใช=ขับเคลื่อนด=านการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพด=วย 

การสนับสนุนในลักษณะความชDวยเหลือรับจากตDางประเทศ (Bilateral ODA) ประเทศไทยได=รับการ
สนับสนุนความชDวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยDางเปNนทางการ สDวนใหญDเปNนงบประมาณเพ่ือการคุ=มครองสัตว+ปMา 
และการปกป�องผืนปMาตลอดจนการจัดการพ้ืนท่ีคุ=มครองอยDางย่ังยืน  ส7วนใหญ7ผ7านทางกลไกการเงินของ
กองทุนสิ่งแวดล-อมโลก Global Environment Facility–GEF โดยในระยะเวลาต้ังแตDรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 6 
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก GEF ของประเทศไทยในรอบท่ีผDานมา มีโครงการระดับประเทศ จํานวน 35 
โครงการ ในวงเงินรวม 90,928,984 ล=านดอลลาร+สหรัฐ และโครงการระดับภูมิภาคและระดับโลกจํานวน 37 
โครงการ ในวงเงินรวม 242,339,885 ล=านดอลลาร+สหรัฐ  

สDวนการสนับสนุนงบประมาณของประเทศไทยตDอประเทศอ่ืน ๆ อันจะสDงผลตDอการอนุรักษ+ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก ดําเนินการในลักษณะการสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ=านในกลุDมประเทศ 
CLMV เชDน การสนับสนุนโครงการจัดสร=างสวนรุกขชาติ เน่ืองในโอกาส 60 ปQ ความสัมพันธ+ทางการทูตไทย-
สปป.ลาว ซึ่งจะเปNนแหลDงเรียนรู=ด=านพรรณไม= แหลDงรวบรวมพันธุกรรมพรรณไม=หายาก และเปNนแหลDงพักผDอน
หยDอนใจของประชาชน โดยประเทศไทย จัดสร=างท่ีบ=านหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย สDวนประเทศ
ลาวอยูDระหวDางการเตรียมการกDอสร=าง โดยประเทศไทยเปNนผู=สนับสนุนคDาใช=จDายท้ังหมด นอกจากน้ี ยังประเทศ
ไทยยังมีการสนับสนุนในรูปแบบการเปNนเจ=าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคตDาง ๆ เชDน การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาค วDาด=วยความรDวมมือของกลุDมประเทศ CLMTV เพ่ือผืนปMาอาเซียน (Regional 
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Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ในปQ 2559 เพ่ือเปNนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู=ระหวDาง
เจ=าหน=าท่ีระดับบริหารด=านปMาไม=ในกลุDมประเทศ CLMTV อันได=แกD กัมพูชา ลาว เมียนมาร+ ไทย และเวียดนาม 
ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเช่ือมติดตDอกัน มีวัตถุประสงค+เพ่ือสDงเสริมความรDวมมือและความเข=าใจอันดีตDอกัน
ระหวDางประเทศในกลุDม CLMTV ในกระบวนการมีสDวนรDวมเพ่ือการดูแลรักษาปMาและการเพ่ิมพ้ืนท่ีปMาเพ่ือลด
ภาวะโลกร=อน เปNนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู=ทางวิชาการ และประสบการณ+ความสําเร็จในการบริหารจัดการปMา
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน เสริมสร=างเครือขDายระหวDางประเทศในกลุDม CLMTV เพ่ือดูแลผืนปMาอาเซียน  

 

การดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนบัสนนุการดําเนนิงานตามเป�าหมายไอจิระดับโลก 

การดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามเป�าหมายไอจิระดับโลก เน้ือหาบางสDวน
ได=บรรจุไว=ในบางเป�าหมายแล=ว การดําเนินงานของประเทศไทยท่ีสนับสนุนเป�าหมายไอจิสDวนใหญDรัฐบาลไทย
มุDงสDงเสริมกลไกการหารือและความรDวมมือระดับภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเปNนแกนกลาง เชDน การดําเนินงานตาม
กรอบอนุภูมิภาคแมDนํ้าโขง การดําเนินงานตามกรอบอาเซียน แปซิฟ�ก หรืออาเซียน สหประชาชาติ เปNนต=น 
โดยสนับสนุนในรูปแบบการชDวยเหลือทางวิชาการ ผู=เช่ียวชาญ และการเปNนเจ=าภาพจัดการประชุม/การจัด
ประชุมรDวมเปNนต=น การสนับสนุนสDวนใหญDดําเนินการในรูปของการชDวยเหลือจัดการภัยพิบัติ การจัดการพ้ืนท่ี
คุ=มครองข=ามพรมแดน เปNนต=น ดังตัวอยDางตDอไปน้ี 

- การดําเนินงานเพ่ือสDงเสริมเสถียรภาพ สันติภาพ และความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก  
ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญโดยเฉพาะด=านการบรรเทาภัยพิบัติ โดยทําหน=าท่ีประธานรDวม
ของการประ ชุม  ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Management: ISM on DR) 
ซึ่งได=หารือเก่ียวกับการป�องกันและการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติไต=ฝุMนโดยใช=เทคโนโลยี
อัจฉริยะ (smart technology) ด=วยวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ+และศึกษาดูงานระบบการจัดการ
และป�องกันภัยพิบัติทางนํ้า ซึ่งประเทศไทยได=เพ่ิมพูนความรู=และประสบการณ+และสร=างเครือขDาย
กับสมาชิก ARF เพ่ือขยายความรDวมมือในมอนาคตตDอไป   

- ความสัมพันธ+อาเซียน สหประชาชาติ ประเทศไทยสนับสนุนความเช่ือมโยงระหวDางวิสัยทัศน+
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ และ
สDงเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู=ประสานงานในเร่ืองน้ี  

- ความสัมพันธ+ลุDมแมDนํ้าโขง-ญี่ปุMน ประเทศไทยจะรDวมกับญี่ปุMนจัดการประชุม Green Mekong 
Forum คร้ังท่ี 6 ในปQ 2562 เพ่ือเปNนเวทีในการแลกเปลี่ยนองค+ความรู=และประสบการณ+  
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล=อมในลุDมแมDนํ้าโขง เพ่ือฉลองครบรอบ 10 ปQของการกDอต้ัง
กรอบความรDวมมือและเปNนเวทีในการแลกเปลี่ยนองค+ความรู= และประสบการณ+ในการจัดการ 
สิ่งแวดล=อมระหวDางประเทศสมาชิก ในปQ 2562 

- ข=อริเร่ิมลุDมแมDนํ้าโขงตอนลDาง ได=รับรองถ=อยแถลงรDวมเพ่ือสร=างความเข=มแข็งด=านการจัดการและ
แลกเปลี่ยนข=อมูลด=านนํ้าในลุDมแมDนํ้าโขงตอนลDาง (Joint Statement to Strengthen Data 
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Management and Information Sharing in the Lower Mekong) เพ่ือกําหนดทิศทางและ
สDงเสริมความรDวมมือเร่ืองการแลกเปลี่ยนข=อมูลด=านนํ้าในระดับภูมิภาค 

นอกจากน้ี ประเทไทยยังรDวมมือกับประเทศตDาง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ=านในการดําเนินงาน
ดําเนินการเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามด=านความม่ันคงในรูปแบบใหมD เชDนการบริหารจัดการชายแดน โดยให=
ความสําคัญกับการบริหารจัดการชายแดนอยDางมีประสิทธิภาพ และมีความสมดุลระหวDางมิติความม่ันคงกับมิติ
เศรษฐกิจ ซึ่งจะ ชDวยสร=างภูมิคุ=มกันให=กับภาคสDวนตDาง ๆ และเปNนกลไกท่ีจะชDวย สนับสนุนให=ประเทศไทย
สามารถรับมือกับความท=าทายท่ีสืบเน่ืองจากความเช่ือมโยงระหวDางโครงขDายคมนาคม ตลอดจนความท=าทาย
รูปแบบใหมDในอาเซียนเชDน การลักลอบค=าไม=และสัตว+ปMา ท้ังทางบก ทะเล และอากาศ อยDางมี ประสิทธิภาพ  

ขณะท่ีการดําเนินงานของประเทศไทยมีความสอดคล=องและสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs) เป�าหมายท่ี 12 การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม โดย
กรมสDงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล=อมได=ดําเนินงานรDวมกับมูลนิธิเพ่ือสDงเสริมการผลิตและการบริโภคอยDางย่ังยืนแหDง
เอเชียแปซิฟ�ก (APRSCP) จัดการประชุมหารือการจัดต้ังเครือขDายสDงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนแหDง
ประเทศไทย (Thai SCP Network) และสถานภาพการขับเคลื่อนด=านการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนของโลก
และภูมิภาค การพิจารณาหารือ (รDาง) โครงสร=างเครือขDายฯ ระยะเร่ิมต=น และกรอบ/แผนการดําเนินงาน 
แผนการขับเคลื่อน Thai SCP Roadmap พ.ศ. 2560-2579  

อีกท้ัง การดําเนินงานของประเทศไทยภายใต=เป�าหมายไอจิ C12 ป�องกันไมDให=ชนิดพันธุ+ท่ีถูกคุกคามซึ่ง
รู=จักแล=วต=องสูญพันธุ+ และเป�าหมายไอจิ B5 ลดอัตราการสูญเสียแหลDงท่ีอยูDอาศัยตามธรรมชาติ สอดคล=องและ
สนับสนุนกับเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) เป�าหมายท่ี 15 การใช=ประโยชน+จากระบบนิเวศทางบกอยDาง
ย่ังยืน ประเทศไทยได=เปNนเจ=าภาพจัดการประชุมกรุงเทพฯ เก่ียวกับวิทยาศาสตร+เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การจัดการปpญหาอาชญากรรมด=านปMาไม=และสัตว+ปMา รวมถึงการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาอยDางย่ังยืน : 
“ Bangkok Conference on Science, Technology and Innovation for Addressing Wildlife and 
Forest Crimes and Attaining SDGs” ณ สถาบัน AIT กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปNนเวทีพูดคุยหารือเชิงกลยุทธ+ 
การใช=เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี โครงสร=างพ้ืนฐานทางการเงิน ชุดเคร่ืองมือเชิงสร=างสรรค+ รวมถึงมาตรการด=าน
เทคนิคและการกํากับดูแลเพ่ือเสริมสร=างความเข=มแข็งทางการเก็บข=อมูล การรวบรวม การวิเคราะห+ และการ
สนับสนุนการพัฒนาความเปNนอยูDข้ันพ้ืนฐานของประชาชน อันจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน+ความ
รDวมมือในการแก=ไขปpญหาอาชญากรรมปMาไม=และสัตว+ปMาในระดับประชาคมประเทศทางโซนใต=ของโลก 
(South-south community) ท้ังประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและในภูมิภาคเอเชียรDวมกัน ซึ่งมีการเสนอ
มุมมองและความคิดเห็นในประเด็นสําคัญ ได=แกD การจัดการปpญหาการนําไปใช= การค=า และการลักลอบค=าสัตว+
ปMาท่ีผิดกฎหมายการค=นหาสถานท่ีสําหรับบริการทางเทคโนโลยี โครงสร=างพ้ืนฐาน และด=านการเงินท่ีมีอยูDใน
ปpจจุบัน และการสร=างระบบการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนรัฐบาลในประเทศทางโซนใต=ของโลก ท้ังในภูมิภาค
แอฟริกาและภูมิภาคเอเชียท่ีอาจขยายตัวไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
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บทบาทสตรีในการปกป�องคุ-มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

บทบาทของสตรีในการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืนได=รับ 
การบรรจุไว=ในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 อันประกอบด=วยยุทธศาสตร+หลัก 4 ด=าน และแผนปฏิบัติการ 
10  เ ร่ืองโดยระบุในยุทธศาสตร+ ท่ี 1 บูรณาการคุณคDาและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการมีสDวนรDวมในทุกระดับ  ข=อ 1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร=างความตระหนักและให=การศึกษาด=าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในมาตรการและแนวทางปฏิบัติข=อ 1.1.1 สร=างความตระหนักและให=ความรู=
เก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ข=อท่ี 1.1.1.4 เสริมสร=างความตระหนักถึงความสําคัญ
และบทบาทของชุมชนท=องถ่ินและภูมิปpญญาท=องถ่ินโดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรักษ+และใช=ประโยชน+
ความหลากหลายทางชีวภาพอยDางย่ังยืน 

สตรีในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญและแข็งขัน ท้ังในการวางแผนและการดําเนินงานเพ่ือปกป�อง
คุ=มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีหลายหนDวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค+กรเอกชนได=ดําเนิน
โครงการสDงเสริมบทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม ตัวอยDางกิจกรรมและโครงการ
ท่ีดําเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) รDวมกับสถาบันสิ่งแวดล=อมไทยภายใต=
โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ+สิ่งแวดล=อม มีวัตถุประสงค+เพ่ือเสริมสร=างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให=
เข=ามามีสDวนรDวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมของชุมชน ท=องถ่ิน และประเทศ อันเปNนการ
เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด=วยกิจกรรมท่ีเหมาะสมและเปNนมิตรกับ
สิ่งแวดล=อม ตลอดจนเพ่ือเผยแพรDผลงานและสื่อสร=างสรรค+สตรีสูDสังคมให=มากข้ึน โดยได=เข=าไปมีสDวนรDวม
ดําเนินการพัฒนาเสริมสร=างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี มุDงสูDการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล=อมท่ีย่ังยืน สDงผลให=ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล=อม
ของท=องถ่ิน และเปNนแนวปฏิบัติท่ีดีมีการขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตลอดจนสังคมตระหนักและรับทราบถึง
ความสามารถของสตรีที่มีตDอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมในวงกว=าง 

กรณีศึกษาหลายกรณีได=แสดงให=เห็นวDาผู=หญิงได=ออกมาสูDพ้ืนท่ีสาธารณะและทํางานด=านความคิด
เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อมควบคูDไปกับผู=ชายเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นได=จากการศึกษา 
เร่ืองผู=หญิงชนบทกับสิ่งแวดล=อมในพ้ืนท่ีตDาง  ๆ ของประเทศไทย พบวDา หากผู=หญิงสามารถรDวมจัดต้ังกลุDมได=
จะกDอให=เกิดศักยภาพและพลังมหาศาลท่ีสร=างสรรค+ประโยขน+ตDอสิ่งแวดล=อม เพราะอํานาจการตัดสินใจของ
ผู=หญิงมีสDวนสําคัญอยDางย่ิงตDอการนุรักษ+หรือพิทักษ+สิ่งแวดล=อม โดยเฉพาะอยDางย่ิงบทบาทของผู=หญิงชนบทกับ
การอนุรักษ+ธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม เพราะสตรีในชนบทมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ คือ (1) บทบาทในเร่ือง
ความอยูDรอดของตนเองและครอบครัว นอกเหนือจากการทําไรDทํานาแล=ว ผู=หญิงยังเปNนผู=หาอาหาร จับสัตว+ 
ปลูกผัก รวมถึงการปรุงอาหาร เก็บรักษาอาหาร (2) บทบาทในการทํางานบ=าน เชDน การหานํ้าสะอาด สําหรับ
ด่ืมและใช=ทําความสะอาดเสื้อผ=าและท่ีอยูDอาศัย หาเช้ือเพลิง แหลDงพลังงานมาหุงต=ม การดูแลบุตรหลานใน
ครอบครัว (3) บทบาท ในการเสริมรายได=ให=กับครอบครัว นอกจากการทํางานในไรD นา สวน และในบ=านแล=ว 
สตรียังหารายได=จากการเก็บของปMาหรือหาปลา เปNนต=น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 5 

การดาํเนินงานของประเทศเพื
อบรรลุเป�าหมาย 
กลยุทธท์ั
วโลกสําหรับการอนุรักษ์พืช  

(Global Strategy for Plant Conservation)   
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ส่วนที� 5 

การดาํเนินงานของประเทศ 
เพื�อบรรลุเป�าหมายของกลยุทธ์ทั�วโลกสําหรับการอนุรักษ์พืช 

กลยุทธ
ท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษ
 (Global Strategy for Plant Conservation: GSPC) ได/รับการ
รับรองคร้ังแรกจากท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on 
Biological Diversity: CBD) สมัยท่ี 6 เม่ือ พ.ศ. 2545 ถือเปLนกรอบการดําเนินงานท่ียืดหยุ<นเพ่ือให/ประเทศ
ภาคีสามารถนําไปเปLนแนวทางในการพัฒนาเปPาหมายท่ีเก่ียวข/องในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  เพ่ือการ
หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายของพันธุ
พืชท่ีเกิดข้ึนอย<างต<อเน่ือง  โดยในเวลาต<อมาได/มีการปรับปรุงกล
ยุทธ
และเปPาหมายสําหรับช<วง ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) และได/ถูกรับรองในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553   

เปPาหมายของกลยุทธ
ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ
พืช ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) ประกอบด/วย 
5 วัตถุประสงค
 และ 16 เปPาหมาย ดังน้ี 

ตารางท่ี 9 กลยุทธ�ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ�พืช ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2545-2563) 
วัตถุประสงค�ท่ี 1   ความหลากหลายของพืชเปLนท่ีเข/าใจ ได/รบัการบันทึกไว/ 
และถูกตระหนักถึงความสําคัญเปLนอย<างดี 

เปPาหมาย GSPC 1 - 3 

วัตถุประสงค�ท่ี 2  ความหลากหลายของพืชได/รับการอนุรักษ
อย<างเร<งด<วน
และมีประสทิธิผล 

เปPาหมาย GSPC 4 - 10 

วัตถุประสงค�ท่ี 3   ความหลากหลายของพืชถูกใช/ประโยชน
 
ในวิถีอย<างย่ังยืนและเท<าเทียม 

เปPาหมาย GSPC 11 - 13 

วัตถุประสงค�ท่ี 4   การให/การศึกษาและส<งเสริมความตระหนักเก่ียวกับความ
หลากหลายของพืชบทบาทท่ีมีต<อการดํารงชีวิตอย<างย่ังยืน 

เปPาหมาย GSPC 14 

วัตถุประสงค�ท่ี 5   สมรรถนะและการมีส<วนร<วมผูกพันของสาธารณชนท่ี
จําเปLนต<อการดําเนินการตามกลยุทธ
ได/รับการพัฒนาข้ึน 

เปPาหมาย GSPC 15 - 16 

การรายงานในส<วนน้ี เปLนการรวบรวมข/อมูลเพ่ืออธิบายการดําเนินงานของประเทศท่ีสอดคล/องกับแต<
ละเปPาหมาย GSPC ยกตัวอย<างกรณีท่ีแสดงให/เห็นถึงการดําเนินงานดังกล<าว พร/อมประเมินระดับ
ความก/าวหน/าในแต<ละเปPาหมาย 
หมายเหตุ  สรุปผลการประเมินความก1าวหน1า 

 ระดับ 3 = บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด   (13 เปPาหมาย) 
 ระดับ 2 = มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย   ( 3 เปPาหมาย) 
 ระดับ 1 = ไม<มีความก/าวหน/า     ( -  เปPาหมาย) 
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ตารางที่ 10 การดําเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุเป4าหมายของกลยุทธ�ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ�พืช 

เป4าหมาย GSPC 
ระดับ 

ความก1าวหน1า สาระสําคัญของข1อมูลที่นําเสนอในรายงาน 
1 2 3 

วัตถุประสงค�ที ่1 ความหลากหลายของพชืเป<นที่เข1าใจ ได1รับการบันทึกไว1 และถูกตระหนักถึงความสําคัญเป<นอยAางดี 
เปPาหมายที่ 1 พรรณพฤกษชาติของพืชทัง้หมดที่จําแนก 
ระบุแล/ว เผยแพร<ผ<านระบบอินเทอร
เน็ต 

  � การเผยแพร<ข/อมูลรายชื่อพรรณไม/ที่จําแนกระบุแล/วทั้งหมด ผ<านฐานข/อมูลชื่อพรรณไม/แห<งประเทศไทย พ.ศ. 2557 
จํานวน 11,104 ชนิด 2,465 สกลุ และ 287 วงศ
 

เปPาหมายที ่2 การวิเคราะห
ประเมินสถานภาพการอนุรกัษ
ของ
ชนิดพันธุ
พืชที่จาํแนกระบุแล/วทัง้หมด มากเท<าทีเ่ปLนไปได/ 
เพื่อให/แนวทางการดําเนินกิจกรรมด/านการอนุรกัษ
 

  � สถานภาพการอนุรักษ
ชนิดพันธุ
พืชทั้งหมดที่จําแนกระบุแล/วประมาณ 11,000 ชนิด พบว<าเปLนชนิดพืชทีถู่กคุกคาม จํานวน 
964 ชนิด คิดเปLนร/อยละ 8.76ของชนิดพันธุ
พืชที่จําแนกระบุแล/วทั้งหมด 

เปPาหมายที ่3 ข/อมูล ข<าวสาร งานวิจัย และผลที่เกี่ยวข/อง 
และวิธกีารทีจ่ําเปLนต<อการดําเนินงานตามกลยุทธ
ฯ ถกู
จัดทาํขึน้และแบ<งปbน 

  � โครงการพรรณพฤกษชาติประจําประเทศไทย สํารวจความหลากหลายของพรรณพืชทั่วประเทศทั้งพื้นที่ปcาอนุรักษ

และพื้นที่นอกปcา และพิมพ
หนังสือ Flora of Thailand อย<างต<อเนื่อง นับตั้งแต<ปf 2513 มีการทบทวนพรรณไม/ใน
หนังสือชื่อพรรณไม/ของประเทศไย จํานวน 3 ครั้ง ในด/านการเผยแพร<ข/อมูล หน<วยงานต<าง ๆ ได/จัดทําข/อมูลและ
เผยแพร<อย<างต<อเนื่อง เช<น กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช จัดทาํเทคนิคการเพาะเลี้ยงและฟijนฟู
พลับพลึงธารในธรรมชาติ และกรมวิชาการเกษตรคู<มือการเกบ็เกี่ยวพืช เชิงพาณิชย
อย<างยั่งยืน เปLนต/น 

วัตถุประสงค�ที ่2  ความหลากหลายของพืชได1รับการอนุรักษ�อยAางเรAงดAวนและมีประสิทธผิล 
เปPาหมายที่ 4 อย<างน/อยร/อยละ 15 ของแต<ละภูมินิเวศหรือ
ประเภทของพืชพรรณ ถกูเก็บรกัษาอย<างมั่นคง โดยการ
จัดการและ/หรอืฟijนฟูอย<างมีประสิทธิผล 

  � ภูมินิเวศของพืชพรรณหรอืปcาประเภทต<าง ๆ ในประเทศไทย ส<วนใหญ<อยู<ในพื้นที่อนุรักษ
ตามกฎหมาย ได/แก< 
อุทยานแห<งชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcา และเขตห/ามล<าสัตว
ปcา ซึ่งมีกฎหมายคุ/มครองเปLนการเฉพาะ ดังนั้น แต<ละ
ภูมินิเวศจึงถกูเก็บรกัษาไว/ภายใต/กรอบกฎหมายที่มีอยู< 

เปPาหมายที่ 5 อย<างน/อยร/อยละ 75 ของพื้นที่สําคัญที่สุดทาง
ความหลากหลายของพันธุ
พืชในแต<ละภูมินิเวศได/รับการ
คุ/มครอง ด/วยการจัดการอย<างทีม่ีประสิทธิผลพร/อมสรรพ 
เพื่ออนุรักษ
พืชและความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช 

  � พื้นที่สําคัญเพื่อการอนุรกัษ
พืชในประเทศไทย มีจํานวนทัง้สิ้น 102 แห<ง ซึ่งจากการจําแนกตามประเภทของการคุ/มครอง
พื้นที่ พบว<า มีพื้นที่สําคัญเพื่อการอนุรกัษ
พืชที่อยู<ในอุทยานแห<งชาติ 52 แห<ง เขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcา 19 แห<ง เขตปcา
สงวนแห<งชาติ 5 แห<ง เขตห/ามล<าสัตว
ปcา 5 แห<ง เขตวนอุทยาน 4 แห<ง เขตที่มีองค
กรท/องถิ่นดูแล 5 แห<ง และไม<มีเขต
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คุ/มครอง 1 แห<ง พื้นที่สําคัญเพื่อการอนุรักษ
พืช ทั้ง 102 แห<ง ยังอยู<ภายใต/ปbจจัยคุกคามต<าง ๆ เช<น การลดลงของพื้นที่
ปcา กิจกรรมการท<องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ด/านต<าง ๆ การเก็บพืชเกินขนาดและพืชต<างถิ่นรุกราน  

เปPาหมายที่ 6 อย<างน/อยร/อยละ 75 ของที่ดินทีใ่ช/ในการ
ผลิตในแต<ละภาคส<วนได/รับการจัดการอย<างยั่งยืน สอดคล/อง
กับการอนุรกัษ
ความหลากหลายของพืช 

 �  ข/อมูลพื้นทีเ่กษตรกรรมในประเทศไทยของการผลิตภาคปcาไม/ของภาคเอกชน จะต/องมีการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนปcา ซึ่ง
เปLนการนําที่ดิน ที่ถกูต/องตามกฎหมายมาเข/าโครงการลงทะเบียนที่ดินเพื่อส<งเสริมการปลูกปcา การดําเนินงานใน
เปPาหมายนี้ยงัไม<สามารถทําการประเมินความก/าวหน/าในเชิงปริมาณได/อย<างชัดเจน เนื่องจากยังไม<ได/มีการเก็บรวบรวม
ข/อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต<ต/น 

เปPาหมายที่ 7 อย<างน/อยร/อยละ 75 ของชนิดพันธุ
พืช 
ที่ถูกคุกคามได/รับการอนุรักษ
ในถิน่ที่อยู<อาศัยตามธรรมชาติ 

  � ข/อมูลการสํารวจข/อมูลชนิดพันธุ
พืชทีถู่กคุกคามที่ได/รับการอนุรักษ
ในถิ่นที่อยู<อาศัยตามธรรมชาติในประเทศไทย 
เช<น พลับพลึงธาร สิรินธรวัลลี หม/อข/าวหม/อแกงลิง เปLนต/น 

เปPาหมายที่ 8 อย<างน/อยร/อยละ 75 ของชนิดพันธุ
พืชทีถู่ก
คุกคามได/รับการรกัษาไว/ในแหล<งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู<
อาศัย โดยเฉพาะในประเทศที่เปLนต/นกําเนิด และอย<าง
น/อยร/อยละ 20 สามารถนําไปใช/เพื่อโปรแกรมฟijนฟูและ
ฟijนคืนสภาพได/ 

 �  ประเทศไทยยังไม<มีการดําเนินงานรวบรวมข/อมูลชนิดพันธุ
พืชที่ถกูคุกคามที่ได/รับการรกัษาไว/ในแหล<งรวบรวม 
นอกถิ่นที่อยู<อาศัย และการนํากลับไปฟijนฟูในธรรมชาติทําให/ยังไม<สามารถทาํการประเมินผลการดําเนินงานได/ ทั้งนี้
ชนิดพืชทีถู่กคุกคามในประเทศไทย จํานวน 964 ชนิด มีการปลูกรวบรวมไว/ในแหล<งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู<อาศัย 
เช<น สวนพฤกษศาสตร
และสวนรุกขชาติ และโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งกระจายอยู<ทัว่ประเทศ ข/อมูลอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข/อง เช<น การดําเนินงานรักษาชนิดพืชที่ถกูคุกคามในแหล<งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู<อาศัยของประเทศไทย  
มักเปLนการคัดเลือกชนิดพืชที่ถกูคุกคามที่อยู<ในระดับวิกฤติมาทําการขยายพันธุ
ด/วยเทคนิคต<าง ๆ และนํากลับสู<
ธรรมชาติเพื่อฟijนฟูในถิ่นที่อยู<อาศัย 

เปPาหมายที่ 9 ร/อยละ 70 ของความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืชเกษตร สายพันธุ
ปcา และพืชที่มีคุณค<าทาง
เศรษฐกิจ-สังคมชนิดอื่น ๆ ได/รับการอนุรักษ
 พร/อมไปกับ
การยอมรับนับถอื การสงวนรกัษา และการดํารงรักษาความรู/
พื้นเมืองและท/องถิ่นที่เกีย่วพัน 

  � ข/อมูลการรวบรวมและจัดทําทะเบียนสายพันธุ
พืชเกษตร สายพันธุ
ปcา และพืชที่มีคุณค<าทางเศรษฐกิจ โดยการ
อนุรักษ
นอกถิ่นกําเนิดด/วยวิธกีารต<าง ๆ เช<น การอนุรกัษ
ในธนาคารเมล็ดพันธุ
 การอนุรักษ
 ในแปลงรวบรวมพันธุ

พืช การอนุรกัษ
ในสภาพรวม การอนุรกัษ
ในหลอดแก/ว การอนุรักษ
แบบแช<แข็ง และธนาคารดีเอ็นเอ ดําเนินการ
โดยหน<วยงานต<าง ๆ เช<น กรมการข/าว กรมวิชาการเกษตร โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
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เปPาหมายที่ 10 แผนการจัดการที่มีประสิทธิผลมีพร/อมสรรพ 
เพื่อปPองกันการรุกรานทางชีวภาพใหม<และเพื่อจัดการพื้นที่
สําคัญทางความหลากหลายของพืชที่ถกูรกุราน 

  � การกําหนดแผนการจัดการพืชต<างถิ่นรุกรานในปf 2560 สผ.ได/จัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุ
ต<างถิ่นที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงของประเทศไทย โดยได/ทําการคัดเลือกชนิดพันธุ
ต<างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง ของประเทศไทย 
ตามเกณฑ
การจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ
ต<างถิ่นทีร่กุราน ซึ่งพบว<าชนิดพันธุ
ต<างถิน่ที่มี
ระดับความสําคัญสูงของประเทศไทย กลุ<มพืช มีจํานวน 11 ชนิด เช<น ไมยราบยักษ
 หญ/าขจรจบดอกเล็ก เปLนต/น 
 

วัตถุประสงค�ที ่3 ความหลากหลายของพชืถูกใช1ประโยชน�ในวิถีอยAางยั่งยืนและเทAาเทียม 
เปPาหมายที่ 11ไม<มีชนิดพันธุ
ใดของพืชพรรณปcา 
ถูกคุกคามจากการค/าระหว<างประเทศ 

  � การดําเนินงานของประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาว<าด/วยการค/าระหว<างประเทศซึ่งชนิดสัตว
ปcาและพืชปcาที่ใกล/
สูญพันธุ
 (CITES) รวมถึงความร<วมมือเพื่อการปPองกันและปราบปรามการลักลอบค/าไม/พะยูงอย<างผิดกฎหมาย 

เปPาหมายที่ 12ผลิตผลจากพืชที่เก็บเกี่ยวจากปcาทั้งหมดมา
จากแหล<งที่มีความยั่งยืน 

 �  การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ/มครองและส<งเสริมภูมิปbญญาการแพทย
แผนไทย พ.ศ. 2542 การปรับปรุง 
เสนอร<างกฎหมายที่เกี่ยวข/อง เช<น ร<างพระราชบัญญัติปcาชุมชน พระราชบัญญัติปcาสงวนแห<งชาติ  

เปPาหมายที่ 13ความรู/ การประดิษฐ
คิดค/นใหม< และวิถีปฏิบัติ
พื้นเมืองและท/องถิ่นที่เกี่ยวพันกับทรัพยากรพืช ได/รับการดํารง
รักษาหรอืเพิ่มขึน้ตามแต<เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใช/
ประโยชน
ตามจารีต ประเพณี การดํารงชีวิตอย<างยั่งยืน ความ
มั่นคงทางอาหารระดับท/องถิ่นและการดูแลสุขอนามัย 

  � ดําเนินการรวบรวมองค
ความรู/และภูมิปbญญาที่เกีย่วกับทรพัยากรพืชและสนับสนุนให/เกดิการใช/ประโยชน
อย<าง
ยั่งยืนของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค
การมหาชน) สถาบันวิจัยพื้นที่สูง และมูลนิธิโครงการหลวง 

วัตถุประสงค�ที ่4 การให1การศึกษาและสAงเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของพชืบทบาทที่มีตAอการดํารงชีวิตอยAางยัง่ยืน 
เปPาหมายที ่14ความสําคัญของความหลากหลายของพืชและ
ความจําเปLนในการอนุรกัษ
พืชได/รับการสอดแทรกเข/าสู<
โปรแกรมการสื่อสาร การให/การศึกษา และการเสรมิสร/าง
ความตระหนักแก<สาธารณชน 

  � การจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรยีนรู/และตัวชี้วัดผลการเรียนรู/ และ
สาระการเรียนรู/แกนกลางเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดค<ายเยาวชนเสริมสร/างความรู/เกี่ยวกบัความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค<ายเยาวชน โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรยีน สารคดีเกีย่วกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เปLนต/น 
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วัตถุประสงค�ที ่5 สมรรถนะและการมีสAวนรAวมผูกพันของสาธารณชนที่จําเป<นตAอการดําเนินการตามกลยุทธ�ได1รับการพฒันาขึ้น 
เปPาหมายที่ 15 จํานวนผู/ที่ได/รับการฝtกอบรมที่ทาํงานอยู< 
โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม มีเพียงพอ ที่จะสนอง
ต<อความต/องการของชาติ ในอันที่จะบรรลุเปPาหมายของกล
ยุทธ
นี้ 

  � การดําเนินการฝtกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ/าหน/าที่ผู/ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือ
ที่จําเปLนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต<าง ๆ รวมทั้งยังได/การจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการ พื้นทีท่ดลอง 
เรอืนเพาะชํา และแปลงขยายพันธุ
 เพื่อให/การดําเนินงานด/านพืชบรรลุตามเปPาหมาย ปbญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ 
การขาดแคลนบุคลากร 

เปPาหมายที่ 16 สถาบัน เครือข<าย และพันธมิตรเพื่อการอนุรกัษ

พืช ได/รับการจัดตั้งหรือเสริมสร/างความแข็งแกร<งขึน้ใน
ระดับชาติ ภูมิภาค และระหว<างประเทศ เพื่อบรรลุเปPาหมาย
ของกลยุทธ
นี้ เพื่อให/บรรลุเปPาหมายของกลยุทธ
ฯ 

  � เครือข<ายสวนพฤกษศาสตร
 เปLนการรวมกันของสวนพฤกษศาสตร
ของหน<วยงานราชการและภาคเอกชน โดยมีการจัด
ประชุมวิชาการเปLนประจําทกุปf เครือข<ายนักอนุกรมวิธานพืช การเสริมสร/างความแข็งแกร<งในการอนุรกัษ
พืช แก<สถาบัน 
เครือข<าย และพันธมิตร ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว<างประเทศ โดยหน<วยงานที่เกี่ยวข/อง เช<น องค
การสวน
พฤกษศาสตร
 สมาคมพฤกษศาสตร
แห<งประเทศไทย โครงการ อพ.สธ. และ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค
การมหาชน) เปLนต/น 
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ข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับเครือขAายท่ีมีการดําเนินงานด1านการอนุรักษ�พืชในประเทศ 

ประเทศไทยมีเครือข<ายท่ีมีการดําเนินงานด/านการอนุรักษ
พืช ซึ่งปbจจุบันยังคงมีการดําเนินงานอย<าง
ต<อเน่ือง ดังน้ี 

1) โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ซึ่งเปLนโครงการศึกษาวิจัยด/าน
อนุกรมวิธานพืชระดับนานาชาติ เพ่ือศึกษาและทบทวนพรรณพืชท่ีมีท<อลําเลียง (vascular plant) 
ในประเทศไทย คาดการณ
ว<ามีประมาณ 11,000 ชนิด และตีพิมพ
เปLนหนังสือพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย โดยในปf พ.ศ. 2560 ได/ดําเนินการจัดประชุม Flora of Thailand คร้ังท่ี 17 เม่ือ
วันท่ี 21-25 กันยายน 2560 ท่ีจังหวัดกระบ่ี รับผิดชอบโดยสํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยาน
แห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช 

2) สมาคมพฤกษศาสตร�ในพระบรมราชินูปถัมภ� (The Botanical Society under the Royal 
Patronage of Her Majesty the Queen) เปLนศูนย
กลางของนักวิทยาศาสตร
สาขาพฤกษศาสตร
 
และสาขาท่ีเก่ียวข/อง รวมท้ังผู/ท่ีสนใจทางด/านพรรณพืชได/ร<วมกันพัฒนาทางด/านวิชาการและ
วิชาชีพ แลกเปลี่ยนผลงาน ค/นคว/าวิจัย อนุรักษ
 พัฒนาทรัพยากรพรรณพืช เผยแพร< ความรู/
ทางด/านพฤกษศาสตร
ให/กับประชาชนผู/สนใจ ตลอดจนส<งเสริมและประสานความร<วมมือระหว<าง
นักพฤกษศาสตร
 หน<วยงานทางด/านพฤกษศาสตร
 และองค
กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/องท้ังในและ
ต<างประเทศ โดยมีการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แห<งประเทศไทยและจัดทําวารสาร
พฤกษศาสตร
ไทยเพ่ือเผยแพร<ความรู/ด/านพฤกษศาสตร
เปLนประจําทุกปf 

3) โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดําเนินการด/านการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ประกอบด/วย 8 
กิจกรรม ได/แก< การปกปbกทรัพยากร การสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร การปลูกรักษาทรัพยากร 
การอนุรักษ
และใช/ประโยชน
ทรัพยากร ศูนย
ข/อมูลทรัพยากร การวางแผนพัฒนาทรัพยากร การ
สร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากร โดย
ดําเนินงานร<วมกับหน<วยงานร<วมสนองพระราชดําริ ท้ังหน<วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และสถาบัน การศึกษา และยังได/จัดต้ังเครือข<ายสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ือสร/างจิตสํานึกด/าน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพแก<นักเรียน ซึ่งกระจายอยู<ในสถาบันการศึกษาท่ัว
ประเทศ จํานวน 939 แห<ง 

4) สมาคมไม1ประดับแหAงประเทศไทย (Thai Ornamental Plant Society) เกิดจากการรวมตัวของ
กลุ<มคนท่ีมีความสนใจในไม/ประดับ โดยมีเปPาหมายเพ่ือเปLนสื่อกลางให/นักปลูกเลี้ยงต/นไม/  ท้ังชาว
ไทยและชาวต<างชาติ ได/มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดและเผยแพร<ความรู/ทางด/าน  ไม/ประดับ 
รวมท้ังรายงานความเคลื่อนไหวเก่ียวกับพรรณไม/ในวงการไม/ประดับ พร/อมจัดกิจกรรม ให/ความรู/
ด/านพรรณไม/ต<าง ๆ มาอย<างต<อเน่ือง 
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5) กลุAมอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล1อม (Siamensis) เปLนการรวมตัวกันของ
คนกลุ<มท่ีมีความรักและห<วงใยในธรรมชาติ ประกอบด/วยกลุ<มคนจากทุกสาขาอาชีพ ท้ังข/าราชการ 
NGO อาจารย
 นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป มีเปPาหมายสําคัญเพ่ือให/การศึกษาและเผยแพร<เร่ืองราว
ต<าง ๆ จากธรรมชาติ ให/คนท่ัวไปได/รับรู/และเข/าใจและนําไปสู<การสร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ
และ
คงไว/ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และยังมีการตอบคําถามเก่ียวกับพืช โดยเฉพาะพืชปcาและ
พ้ืนพ้ืนเมือง 

6) เครือขAายนักอนุกรมวิธานพืช ซึ่งเปLนการรวมตัวกันของผู/ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ด/านพฤกษศาสตร
 ชีววิทยา วนศาสตร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวข/องกับอนุกรมวิธานพืช เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
และความรู/ โดยเฉพาะการระบุช่ือพืช 

7) กลุAม Save Some Seeds เปLนการรวมตัวกันของผู/ปฏิบัติงานเก่ียวกับเมล็ดพืชจากหน<วยงานต<าง 
ๆ เช<น กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช องค
การสวนพฤกษศาสตร
 มหาวิทยาลัย และ
องค
กรเอกชน เพ่ือร<วมกันเก็บเมล็ดพืช ท้ังพืชปcาและพืชปลูก โดยเก็บรวบรวมไว/ในธนาคารเมล็ด
พันธุ
 (seed bank) ในประเทศและต<างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารเมล็ดพันธุ
แห<งชาติ สังกัดศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห<งชาติ (สวทช.) 

 
มาตรการหลักท่ีใช1ในการดําเนินงานตามกลยุทธ�ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ�พืช 

ประเทศไทยให/ความสําคัญกับการดําเนินงานเพ่ือการอนุรักษ
พืช รวมถึงการดําเนินการเพ่ือรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยได/มีการจัดทําแผนแม<บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 
2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเปLนแผนหลักด/านความ 
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยได/จัดทําให/มีความเช่ือมโยงและสอดคล/องกับพันธกรณีของอนุสัญญา
ว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ตลอดจนเปPาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปPาหมายไอจิด/านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Aichi Biodiversity Targets) และกําหนดเปPาหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการฯ แต<ละเร่ืองให/สอดคล/อง
กับเปPาหมายระดับชาติด/านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ<งเน/นการเสริมสร/างความตระหนักและให/การ 
ศึกษาด/านความหลากหลายทางชีวภาพ การส<งเสริมการมีส<วนร<วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ
 ฟijนฟู ปกปPองคุ/มครองความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม การลดภัยคุกคาม 
การจัดการชนิดพันธุ
ต<างถ่ิน การพัฒนาองค
ความรู/และฐานข/อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษา
ภูมิปbญญาท/องถ่ินท่ีเก่ียวข/องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังน้ี ยังได/มีการจัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษ
และ
ใช/ประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแห<งชาติ (กอช.) ข้ึน เพ่ือดูแลรักษาและกําหนดนโยบายด/านการ
อนุรักษ
และใช/ประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการดําเนินงานด/านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย และการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเข/าถึงและแบ<งปbนผลประโยชน
 อีกท้ังเปLนกลไกในการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานท่ีสนองต<อวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
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นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได/จัดทํายุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ปf (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด/วย 6 
ยุทธศาสตร
หลัก โดยได/กําหนดประเด็นด/านความหลากหลายทางชีวภาพไว/ในยุทธศาสตร
ท่ี 5 ด/านการสร/าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปLนมิตรต<อสิ่งแวดล/อม เพ่ือกําหนดแนวทางการแก/ไขปbญหาด/านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อมของประเทศไทย ท้ังสัดส<วนของพ้ืนท่ีปcาไม/ท่ีลดลงและความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
เช<น การอนุรักษ
และฟijนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด การอนุรักษ
และฟijนฟูแม<นํ้าลําคลอง
และแหล<งนํ้าธรรมชาติท่ัวประเทศ การรักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปLนมิตรกับสิ่งแวดล/อม และการส<งเสริม 
การบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน เปLนต/น และได/กําหนดเปPาหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตามแผนแม<บท ภายใต/
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปf ไม<น/อยกว<าร/อยละ 55 แบ<งเปLนปcาธรรมชาติ ร/อยละ 35 สวนปcารวมสวนยางพารา (ในท่ีดิน
มีเอกสารสิทธ์ิ) ร/อยละ 15 สวนสาธารณะและปcาในเมือง ร/อยละ 5 

 
ความก1าวหน1าของการดําเนินงานตามเป4าหมายของกลยุทธ�ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ�พืชในระดับชาติ 

 

วัตถุประสงค�ท่ี 1 ความหลากหลายของพืชเป<นท่ีเข1าใจ ได1รับการบันทึกไว1 และถูกตระหนักถึงความสําคัญ
เป<นอยAางดี 

 

เป4าหมายท่ี 1 พรรณพฤกษชาติของพืชท้ังหมดท่ีจําแนกระบุแล1ว เผยแพรAผAานระบบอินเทอร�เน็ต 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

การศึกษาและสํารวจพรรณไม/ในประเทศไทยดําเนินการโดยโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย 
(Flora of Thailand Project) ซึ่งสํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช เปLน 
ผู/ประสานงานหลัก คาดการณ
ว<า ประเทศไทยมีพรรณไม/ท่ีมีท<อลําเลียง (vascular plant) กว<า 11,000 ชนิด 
โดยปbจจุบันอยู<ระหว<างการศึกษาและสํารวจ ซึ่งจะแล/วเสร็จภายในปf พ.ศ. 2567 ท้ังน้ี ได/มีการเผยแพร<ข/อมูล
รายช่ือพรรณไม/ท่ีจําแนกระบุแล/วท้ังหมด ผ<านฐานข/อมูลช่ือพรรณไม/แห<งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน
 ฉบับ
แก/ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 ซึ่งได/รวบรวมรายช่ือพืช ท้ังท่ีมีช่ือไทยและไม<มีช่ือไทย ท้ังพืชพ้ืนเมืองและพืชต<างถ่ิน
ไว/ จํานวน 11,104 ชนิด 2,465 สกุล และ 287 วงศ
 (สํานักงานหอพรรณไม/, 2557) และยังสามารถค/นหา
ข/อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของพรรณไม/ท่ีมีในประเทศไทยได/จากฐานข/อมูลสารานุกรมพืชในประเทศไทย 
ซึ่งรวบรวมรายช่ือพืชพร/อมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร
ไว/ จํานวน 1,612 ชนิด 807 สกุล และ 208 
วงศ
 (ราชันย
 ภู<มา, 2559) และฐานข/อมูลตัวอย<างพรรณไม/แห/งท่ีเก็บรวบรวมไว/ในหอพรรณไม/ สํานักงานหอ
พรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช จํานวน 280,000 ตัวอย<าง สามารถสืบค/นข/อมูลได/จาก
เว็บไซต
 http://web3.dnp.go.th/botany ซึ่งฐานข/อมูลดังกล<าวมีความเช่ือมโยงกับข/อมูลของเว็บไซต
 The 
Plant List (www.theplantlist.org.) และเว็บไซต
 International Plant Names Index: IPNI 
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(https://www.ipni.org) ซึ่งท้ังสองเว็บไซต
เช่ือมโยงข/อมูลของ World Flora Online Consortium 
(www.worldfloraonline.org) 

นอกจากน้ี องค
การสวนพฤกษศาสตร
ได/จัดทําฐานข/อมูลพรรณไม/เผยแพร<ผ<านระบบอินเตอร
เน็ต โดย
จัดแบ<งข/อมูลท่ีมีทั้งหมดเปLนฐานข/อมูลแยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและแหล<งท่ีมา ประกอบด/วยฐานข/อมูล
พรรณไม/หนังสือ ซึ่งสามารถสืบค/นรายช่ือพรรณไม/และคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร
 นิเวศวิทยา และ
การกระจายพันธุ
 พร/อมภาพพรรณไม/ จํานวน 229 วงศ
 1,886 ชนิด ฐานข/อมูลพรรณไม/มีชีวิตซึ่งสามารถ
สืบค/นรายช่ือและตําแหน<งของพรรณไม/ท่ีจัดปลูกในสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจ/าสิริกิต์ิ จํานวน 8,980 
รายการ ฐานข/อมูลตัวอย<างพรรณไม/แห/ง แสดงรายละเอียดตัวอย<างพรรณไม/แห/งในหอพรรณไม/สวน
พฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจ/าสิริกิต์ิ จํานวน 107,475 ตัวอย<าง และฐานข/อมูลพฤกษศาสตร
พ้ืนบ/าน ซึ่ง
สามารถสืบค/นรายช่ือพรรณไม/ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
 การใช/ประโยชน
และเอกสารอ/างอิงของพรรณไม/ 
จํานวน 944 ชนิด อีกท้ังกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือกได/เผยแพร<ข/อมูลพืชสมุนไพรผ<านคลัง
ความรู/ DTAM จํานวน 3,874 รายการ และกรมวิชาการเกษตรอยู<ระหว<างจัดทําฐานข/อมูลพืชเกษตร เพ่ือ
เผยแพร<ผ<านระบบอินเตอร
เน็ต 
 

เป4าหมายท่ี 2  การวิเคราะห�ประเมินสถานภาพการอนุรักษ�ของชนิดพันธุ�พืชท่ีจําแนกระบุแล1วท้ังหมด    
 มากเทAาท่ีเป<นไปได1 เพื่อให1แนวทางการดําเนินกิจกรรมด1านการอนุรักษ� 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ในปf พ.ศ. 2558 สํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/ประเมินสถานภาพ 
การอนุรักษ
ของชนิดพันธุ
พืชท้ังหมดท่ีจําแนกระบุแล/ว ประมาณ 11,000 ชนิด พบว<า เปLนชนิดพืชท่ีถูกคุกคาม 
(threatened species) จํานวน 964 ชนิด แบ<งออกเปLนพืชท่ีอยู<ในสถานภาพมีแนวโน/มใกล/สูญพันธุ
 (vulnerable) 
จํานวน 737 ชนิด พืชท่ีอยู<ในสถานภาพใกล/สูญพันธุ
 (endangered) จํานวน 207 ชนิด และ พืชท่ีอยู<ในสถานภาพ
ใกล/สูญพันธุ
อย<างย่ิง (critically endangered) จํานวน 20 ชนิด (Department of National Parks, Wildlife 
and Conservation, 2017) คิดเปLนร/อยละ 8.76 ของชนิดพืชท่ีจําแนกระบุแล/วท้ังหมด โดยอ/างอิงเกณฑ
การ
ประเมินจาก International Union Conservation of Nature (IUCN) ปf ค.ศ. 1994 สําหรับชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน
และชนิดพันธุ
หายาก และปf ค.ศ. 2001 สําหรับชนิดท่ีมีแนวโน/มใกล/สูญพันธุ
และใกล/สูญพันธุ
 แสดงดังตารางท่ี 
11 

นอกจากน้ี องค
การสวนพฤกษศาสตร
 ในฐานะผู/ร<วมศึกษาพรรณไม/ในโครงการพรรณพฤกษชาติ
ประเทศไทย ยังได/ส<งผู/เช่ียวชาญเข/าร<วมประชุมประเมินสถานภาพพืชของ IUCN ซึ่งจากงานประชุมดังกล<าว 
ได/ประเมินสถานภาพพืชขอลประเทศไทยในวงศ
 Maranthaceae Orchidaceae Ericaceae Zingiberaceae 
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Violaceae Balsaminaceae Fagaceae Arecaceae Parnassiaceae Juglandaceae Moraceae Asparagaceae 
Amaryllidaceae และ Fabaceae รวมท้ังประเมินสถานภาพพืชในพ้ืนท่ีหินปูน ในท/องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ
 
เชียงราย แม<อ<องสอน สุโขทัย กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ
 

ตารางท่ี 11 การประเมินสถานภาพการอนุรักษ�ของชนดิพันธุ�พืชในประเทศไทย ปP พ.ศ. 2558 

ท่ี สถานภาพ 
สถานภาพการอนุรักษ�ของชนิดพันธุ�พืชในประเทศไทย (ชนิด) 

เฟSร�น 
(pteridophyte) 

พืชเมล็ดเปลือย 
(gymnosperm) 

พืชใบเล้ียงเด่ียว 
(monocotyledon) 

พืชใบเล้ียงคูA 
(dicotyledon) 

รวม 

1 ใกล/สูญพันธุ
อย<างย่ิง - 2 - 18 20 
2 ใกล/สูญพันธุ
   142 65 207 
3 มีแนวโน/มใกล/สูญพันธุ
 15 7 275 440 737 

รวม 15 9 417 523 964 

หมายเหตุ: ชนิดพันธุ
ท่ีสูญพันธุ
ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) คือ ฟPามุ<ยน/อย Vanda coerulescens Griff.  
(พืชใบเลี้ยงเด่ียว) และโสกระย/า Amherstia nobilis Wall. (พืชใบเลี้ยงคู<) 

ท่ีมา: Department of National Parks, Wildlife and Conservation (2017) 

ท้ังน้ี ได/มีการนําข/อมูลการประเมินสถานภาพการอนุรักษ
มาเปLนข/อมูลพ้ืนฐานในการคัดเลือกชนิดพืชท่ี
จะปลูกรวบรวมพันธุ
 เพ่ือการอนุรักษ
นอกถ่ินกําเนิด เช<น สวนพฤกษศาสตร
 สวนรุกขชาติ และสถาบันต<าง ๆ 
และคัดเลือกเมล็ดเพ่ือส<งเข/าเก็บรักษาในธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช (Seed Bank) ซึ่งสวนพฤกษศาสตร
คิว ประเทศ 
สหราชอาณาจักร ได/ลงนามในบันทึกความร<วมมือ (Memorandum of Collaboration: MoC) กับกรมอุทยาน 
แห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห<งประเทศไทย (วว.) และหน<วยวิจัย
การฟijนฟูปcา มหาวิทยาลัยเชียงใหม< (Forest Restoration Research Unit: FORRU) 

 
เป4าหมายท่ี 3  ข1อมูล ขAาวสาร งานวิจัย และผลท่ีเก่ียวข1อง และวิธีการท่ีจําเป<นตAอการดําเนินงานตาม   

 กลยุทธ�ฯ ถูกจัดทําข้ึนและแบAงป_น 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทยได/แบ<งเขตการกระจายพรรณพฤกษชาติ (floristic regions)
ออกเปLน 7 เขต ได/แก< ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต/ 
ภาคตะวันตกเฉียงใต/ และภาคใต/ โดยมีการสํารวจความหลากหลายของพรรณพืชท่ัวประเทศ ไม<มีพ้ืนท่ีตก
สํารวจ ท้ังพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
และพ้ืนท่ีนอกปcา และได/มีการตีพิมพ
หนังสือ Flora of Thailand อย<างต<อเน่ือง ซึ่ง
สามารถสืบค/นข/อมูลดังกล<าวได/จากเว็บไซต
ของสํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
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พืช อีกท้ังยังมีโครงการศึกษาสถานภาพพืชท่ีถูกคุกคาม (Threatened Plant) และสถานภาพการใช/ประโยชน

พืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร
พ้ืนบ/าน 

ท้ังน้ี นับจากปf พ.ศ. 2513 ประเทศไทยได/มีการทบทวนข/อมูลพรรณไม/ในหนังสือช่ือพรรณไม/แห<ง
ประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน
 จํานวน 3 คร้ัง คือ เม่ือปf พ.ศ. 2523 2544 และ 2557 มาตามลําดับ โดยได/มี
การแก/ไขและเพ่ิมเติมพรรณไม/ท่ีเพ่ิมข้ึนและจัดระบบใหม< และกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/
จัดทําเทคนิคการเพาะเลี้ยงและการฟijนฟูพลับพลึงธารในธรรมชาติ และกรมวิชาการเกษตรได/มีการจัดทําและ
เผยแพร<หนังสือคู<มือการเก็บเก่ียวพืชเชิงพาณิชย
อย<างย่ังยืน ได/แก< บุก เท/ายายม<อม กวาวเครือขาว เปLนต/น 

นอกจากน้ี หน<วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ยังได/จัดทําและเผยแพร<ข/อมูลและ
งานวิจัยต<าง ๆ ให/แก<นักวิชาการ หน<วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือให/สามารถนําข/อมูลดังกล<าวไปพัฒนา 
ต<อยอดหรือใช/ประโยชน
 เพ่ือให/บรรลุผลตามเปPาหมายของกลยุทธ
ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ
พืชต<อไป เช<น 

� กรมอุทยานแหAงชาติ สัตว�ป̀า และพันธุ�พืช ได/จัดพิมพ
หนังสือเผยแพร<ข/อมูลด/านพรรณไม/ เช<น 
Flora of Thailand vol. 13 Thai Forest Bulletin (Botany) vol. 46 (1) พรรณไม/เขาหินปูน
ในกลุ<มปcาภูเขียว-นํ้าหนาว พรรณไม/ชนิดใหม<ของโลกท่ีพบในประเทศไทย การเพาะเลี้ยงและการ
ฟijนฟูพลับพลึงธารในธรรมชาติ และเอกสารประชาสัมพันธ
ความรู/พรรณไม/ในพ้ืนท่ีสวน
พฤกษศาสตร
และสวนรุกขชาติ 

� องค�การสวนพฤกษศาสตร� มีการเผยแพร<ข/อมูลแผ<นพับ เช<น แผ<นพับ Magnoliaceae แผ<นพับ 
Orchids และแผ<นพับ Ericaceae ในสวนพฤกษศาสตร
บ/านร<มเกล/าฯ การจัดพิมพ
หนังสือด/าน
พฤกษศาสตร
 เช<น พรรณไม/ในพ้ืนท่ีอนุรักษ
ต<าง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศ การใช/ประโยชน

พืชวงศ
ขิงในประเทศไทย กล/วยไม/ไทย และพฤกษศาสตร
พ้ืนบ/าน เปLนต/น และการเผยแพร<ข/อมูล
ผ<านบทความวิชาการ สามารถสืบค/นได/จากเว็บไซต
 http://www.qsbg.org/Database/Article/ 
index_exp.asp 

� กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ได/จัดทําโปสเตอร
เพ่ือเผยแพร<ความรู/ ภายใต/
โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ
สมุนไพร กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก เพ่ือรองรับ
การจัดต้ังเปLนพิพิธภัณฑ
พืชนานาชาติด/านการแพทย
แผนไทยและการแพทย
พ้ืนบ/านไทย จัดทํา
หนังสือตําราอ/างอิงสมุนไพร เล<ม 1-3 ประมวลสรรพคุณสมุนไพร เล<ม 1 และ 2 และสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐานอาเซียน 

� กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ_bง ได/จัดทําคู<มือการฟijนฟูหญ/าทะเล เอกสารเผยแพร<และ
เผยแพร< ผ<านเว็บไซต
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝb�ง (www.dmor.go.th) รวมท้ังจัดทํา
วารสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝb�งและเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ 

� สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) มีการจัดทําสารานุกรมภูมิปbญญา
ในด/านต<าง ๆ บัญชีรายการทรัพย
สินชีวภาพ ตลอดจนการจัดทําคู<มือ บทความ วารสาร และสื่อ
มัลติมีเดียต<าง ๆ ซึ่งสามารถสืบค/นได/ผ<านเว็บไซต
ของหน<วยงาน 
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� บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได/พัฒนาและรณรงค
การใช/หญ/าแฝก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ได/จัดทําข/อมูลทางพฤกษศาสตร
ของพรรณไม/ในวงศ

ถ่ัว (Fabaceae) จํานวน 5 สกุล และวงศ
กระดังงา (Annonaceae) จํานวน 4 สกุล เพ่ือตีพิมพ
ใน
หนังสือพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand) 

 
วัตถุประสงค�ท่ี 2 ความหลากหลายของพืชได1รับการอนุรักษ�อยAางเรAงดAวนและมีประสิทธิผล 
 

 เป4าหมายท่ี 4 อยAางน1อยร1อยละ 15 ของแตAละภูมินิเวศหรือประเภทของพืชพรรณ ถูกเก็บรักษาอยAางม่ันคง  
โดยการจัดการและ/หรือฟefนฟูอยAางมีประสิทธิผล 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ภูมินิเวศของพืชพรรณหรือปcาประเภทต<าง ๆ ในประเทศไทย ส<วนใหญ<อยู<ในพ้ืนท่ีอนุรักษ
ตามกฎหมาย 
ได/แก< อุทยานแห<งชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcา และเขตห/ามล<าสัตว
ปcา ซึ่งมีกฎหมายคุ/มครองเปLนการเฉพาะ 
ดังน้ัน แต<ละภูมินิเวศจึงถูกเก็บรักษาไว/อย<างม่ันคง จากข/อมูลสถิติกรมปcาไม/ ปf พ.ศ. 2560 พบว<า ประเทศไทย
มีเน้ือท่ีปcาไม/ 102,156,351 ไร< หรือคิดเปLนร/อยละ 31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศ และจากข/อมูลสถิติ ปf พ.ศ. 2560 
ของกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช พบว<า มีพ้ืนท่ีอนุรักษ
ตามกฎหมาย เน้ือท่ี 66,292,118.75 ไร< 
หรือคิดเปLนร/อยละ 64.89 ของพ้ืนท่ีปcาไม/ท้ังประเทศ จําแนกเปLนพ้ืนท่ีอุทยานแห<งชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุ
สัตว
ปcา เขตห/ามล<าสัตว
ปcา สวนพฤกษศาสตร
 และสวนรุกขชาติ ส<วนภูมิประเทศหรือประเภทของพืช
พรรณท่ีอยู<นอกพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 เช<น ปcาสงวนแห<งชาติ ปcาชุมชน ปcาชายหาด และแหล<งหญ/าทะเล แม/ว<า
บางส<วนจะถูกบุกรุกหรือยึดถือครอบครอง แต<ประเทศไทยก็ได/กําหนดมาตรการต<าง ๆ เพ่ือคุ/มครองและฟijนฟู
พ้ืนท่ีดังกล<าว เช<น การจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดล/อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดล/อมและสุขภาพ (EHIA) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก<อให/เกิดผลกระทบต<อชุมชน
อย<างรุนแรง 

 ท้ังน้ี ต้ังแต<ปf พ.ศ. 2550-2561 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร<ได/มีการดําเนินโครงการ
ฟijนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ<านการทําเหมืองแร<แล/ว จํานวน 10 พ้ืนท่ี เพ่ือฟijนฟูทรัพยากรปcาไม/ท่ีเสื่อมโทรมให/กลับมาอุดม
สมบูรณ
และมีการปรับปรุงภูมิทัศน
ของพ้ืนท่ีให/สามารถใช/ประโยชน
ในรูปแบบต<าง ๆ ท้ังพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ   
จุดชมวิว และลานออกกําลังกาย เปLนต/น นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได/ดําเนินโครงการทวงคืนผืนปcา เพ่ือปลูก
และฟijนฟูพ้ืนท่ีที่ถูกบุกรุกให/กลับสู<สภาพสมบูรณ
ดังเดิม  
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 เป4าหมายท่ี 5 อยAางน1อยร1อยละ 75 ของพื้นท่ีสําคัญท่ีสุดทางความหลากหลายของพันธุ�พืชในแตAละภูมิ
นิเวศได1รับการคุ1มครอง ด1วยการจัดการอยAางท่ีมีประสิทธิผลพร1อมสรรพ เพื่ออนุรักษ�พืช
และความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

พ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชในประเทศไทย มีจํานวนท้ังสิ้น 102 แห<ง ซึ่งจากการจําแนกตามประเภท
ของการคุ/มครองพ้ืนท่ี พบว<า มีพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชท่ีอยู<ในอุทยานแห<งชาติ จํานวน 52 แห<ง เขต
รักษาพันธุ
สัตว
ปcา จํานวน 19 แห<ง เขตปcาสงวนแห<งชาติ จํานวน 5 แห<ง เขตห/ามล<าสัตว
ปcา จํานวน 5 แห<ง 
เขตวนอุทยาน จํานวน 4 แห<ง เขตท่ีมีองค
กรท/องถ่ินดูแล จํานวน 5 แห<ง และไม<มีเขตคุ/มครอง จํานวน 1 แห<ง 
แสดงดังตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12 สถานภาพของพื้นท่ีสําคัญเพือ่การอนุรักษ�พืช (IPAs) จําแนกตามประเภทการคุ1มครองพื้นท่ี 

ประเภทพ้ืนท่ี 
อุทยาน
แหAงชาติ 

เขต 
รักษาพันธุ� 
สัตว�ป`า 

วนอุทยาน 
เขตห1ามลAา

สัตว�ป`า 
ป`าสงวน
แหAงชาติ 

องค�กร
ท1องถ่ิน
ดูแล 

ไมAมีการ
คุ1มครอง 

จํานวนพ้ืนท่ี IPAs 
(แห<ง) 

52 19 4 5 5 5 1 

หมายเหตุ: พ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชท่ียังไม<สามารถระบุประเภทการคุ/มครองพ้ืนท่ีได/ มีจํานวน 11 แห<ง 
ท่ีมา: สํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช (2554) 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแล/ว พบว<า พ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืช จํานวน 102 แห<ง อยู<ในพ้ืนท่ี  ปcา
อนุรักษ
ตามกฎหมาย คือ คุ/มครองโดยพระราชบัญญัติอุทยานแห<งชาติ กฎหมายปcาไม/ และพระราชบัญญัติ  
ปcาสงวนแห<งชาติ และพระราชบัญญัติคุ/มครองสัตว
ปcา จํานวน 52 แห<ง คิดเปLนร/อยละ 50.98 คุ/มครองโดย
กฎหมายปcาไม/ พระราชบัญญัติปcาสงวนแห<งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ/มครองสัตว
ปcา 
พ.ศ. 2535 จํานวน 19 แห<ง คิดเปLนร/อยละ 18.63 คุ/มครองโดยกฎหมายปcาไม/และพระราชบัญญัติปcาสงวนแห<งชาติ 
พ.ศ. 2507 มีอยู< 14 แห<ง คิดเปLนร/อยละ 13.73 พ้ืนท่ีที่มีองค
กรดูแลโดยระเบียบ กฎกติกาของท/องถ่ิน จํานวน 
5 แห<ง คิดเปLนร/อยละ 4.9 และพ้ืนท่ีที่ไม<มีการคุ/มครองตามกฎหมาย จํานวน 1 แห<ง คิดเปLน ร/อยละ 0.98   ซึ่ง
แสดงให/เห็นว<าพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชอยู<ในระบบการคุ/มครองจากกฎหมาย ประมาณร/อยละ 83.34 

อย<างไรก็ตาม พ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืช ท้ัง 102 แห<ง ก็ยังอยู<ภายใต/ปbจจัยคุกคามต<าง ๆ โดยพบว<า 
พ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชถูกคุกคามด/วยการลดลงของพ้ืนท่ีปcา จํานวน 73 แห<ง ถูกคุกคามด/วยกิจกรรม
การท<องเท่ียว จํานวน 59 แห<ง ถูกคุกคามด/วยการพัฒนาพ้ืนท่ีด/านต<าง ๆ จํานวน 51 แห<ง ถูกคุกคามด/วยการ 
เกษตร จํานวน 50 แห<ง ถูกคุกคามด/วยการเก็บพืชเกินขนาดจํานวน 71 แห<ง และถูกคุกคามด/วยพืชต<างถ่ินรุกราน 
จํานวน 4 แห<ง แสดงดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 จํานวนพื้นท่ีสาํคัญเพื่อการอนุรักษ�พืช (IPAs) จําแนกตามป_จจัยคุกคาม (threat) 
ประเภทป_จจัย
คุกคามพ้ืนท่ี 

การลดลง 
ของพ้ืนท่ีป`า 

กิจกรรม
ทAองเท่ียว 

การพัฒนาพ้ืนท่ี
ด1านตAาง ๆ 

พืชตAางถ่ิน
รุกราน 

การเกษตร 
การเก็บพืช
เกินขนาด 

จํานวนพ้ืนท่ี IPAs 
(แห<ง) 

73 59 51 4 50 71 

ท่ีมา: สํานักงานหอพรรณไม/ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช (2554) 

ท้ังน้ี สํานักวิจัยการอนุรักษ
ปcาไม/และพันธุ
พืช กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/วิจัยด/าน
ความหลากหลายของพรรณไม/ในพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชอย<างต<อเน่ือง ดังน้ี 

• โครงการประเมินสถานภาพของพืชท่ีถูกคุกคามในปcาภูวัว–ภูลังกา 
• โครงการประเมินสถานภาพของพืชท่ีถูกคุกคามในเขาหินปูน 
• โครงการวิจัยความหลากหลายของพรรณไม/ในพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ซึ่งจะแล/วเสร็จในปf พ.ศ. 2562 

โดยพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษ
พืชเหล<าน้ี กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/สั่งการให/มีการ
คุ/มครองอย<างเข/มงวด และเสนอผนวกพ้ืนท่ีปcาท่ีติดต<อกับปcาอนุรักษ
ให/เปLนอุทยานแห<งชาติหรือเขตรักษาพันธุ

สัตว
ปcา เพ่ือให/พ้ืนท่ีได/รับการคุ/มครองตามกฎหมายท่ีเข/มงวดมากย่ิงข้ึน 
 
 เป4าหมายท่ี 6 อยAางน1อยร1อยละ 75 ของท่ีดินท่ีใช1ในการผลิตในแตAละภาคสAวนได1รับการจัดการอยAางย่ังยืน 

สอดคล1องกับการอนุรักษ�ความหลากหลายของพืช 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ท่ีดินท่ีใช/ในการผลิตในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยท่ีผ<านมา ส<วนใหญ<มักเปLนรูปแบบของการ 
เกษตรเชิงเด่ียว (monoculture) เช<น การปลูกข/าวโพดบนพ้ืนท่ีเขาสูงชันทางภาคเหนือ การปลูกมันสําปะหลัง
หรืออ/อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปลูกยางพาราหรือปาล
มนํ้ามันในภาคใต/ และการทํานาข/าวในภาค
กลาง ซึ่งการทําเกษตรเชิงเด่ียวในระยะยาว จะส<งผลให/ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ลง ท้ังพืช สัตว
 แมลง และจุลินทรีย
ต<าง ๆ โดยในปbจจุบันรัฐบาลได/มีนโยบายส<งเสริมระบบเกษตรกรรมแบบ
ย่ังยืน (sustainable agriculture) ซึ่ ง เปLนระบบเกษตรกรรมท่ี มีความสัมพันธ
และเ ก้ือกูลกับสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมของแต<ละภูมินิเวศ อีกท้ังยังสามารถให/ผลผลิตท่ีปลอดภัยอย<างเพียงพอใน
การยังชีพ มีการผลิตท่ีหลากหลาย และครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตร กระบวนการผลิต และการจัดการทุก
รูปแบบ เพ่ือให/เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล/อม และระบบนิเวศ ประกอบด/วย 5 ประเภท 
ได/แก< วนเกษตร (Agroforestry) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรทฤษฎีใหม< (New Theory 
Agriculture) เกษตรอินทรีย
 (Organic Agriculture) และเกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) แต<ยังมีการ
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ดําเนินงานเพียงส<วนน/อยเท<าน้ัน โดยพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย
ของประเทศไทย ในปf พ.ศ. 2558 มีพ้ืนท่ีการผลิต 
284,918.45 ไร< เพ่ิมข้ึนจาก 235,523.35 ไร< ในปf พ.ศ. 2557 หรือเพ่ิมร/อยละ 20.97 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของการ
ปลูกข/าวและผัก/ผลไม/ผสมผสานอินทรีย
มีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยร/อยละ 27.99 และ 187.31 ตามลําดับ (มูลนิธิ
สายใยแผ<นดิน, 2559) โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย
กับพ้ืนท่ีใช/ประโยชน
ทางการเกษตร เน้ือ
ท่ี 149,242,393 ไร< ในปf พ.ศ. 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) พบว<า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย
 คิดเปLน ร/อยละ 0.19 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด ท้ังน้ี รัฐบาลได/จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ในช<วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งได/กําหนดเปPาหมายพ้ืนท่ีการทํา
เกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมข้ึนเปLน 5,000,000 ไร< ในปf พ.ศ. 2564 ด/วยการดําเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช<น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม< และเกษตรอินทรีย
 
และยุทธศาสตร
 การพัฒนาเกษตรอินทรีย
แห<งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได/กําหนดเปPาหมายในการเพ่ิมพ้ืนท่ี
เกษตรอินทรีย
 ไม<น/อยกว<า 600,000 ไร< ภายในปf พ.ศ. 2564  

ในส<วนของการผลิตภาคปcาไม/ของภาคเอกชน จะต/องมีการข้ึนทะเบียนท่ีดินสวนปcา ซึ่งเปLนการนําท่ีดิน 
ท่ีถูกต/องตามกฎหมายมาเข/าโครงการลงทะเบียนท่ีดินเพ่ือส<งเสริมการปลูกปcา โดยผู/ปลูกปcาท่ีข้ึนทะเบียนจะ
ได/รับประโยชน
 ได/แก< ผลิตไม/เพ่ือเปLนสินค/าสร/างรายได/เสริม ได/รับการคุ/มครองสิทธ์ิในการทําไม/หวงห/าม 
สามารถเก็บหา ค/า มีไว/ในครอบครอง โดยไม<ต/องขออนุญาตและไม<เสียค<าบํารุงใด สามารถขอสถานท่ีเพ่ือเปLน
การแปรรูปไม/จากการทําสวนปcาได/ และสามารถขอใบสําคัญเพ่ือการส<งออกไม/ไปขายต<างประเทศได/ 

ท้ังน้ี การดําเนินงานในเปPาหมายน้ียังไม<สามารถทําการประเมินความก/าวหน/าในเชิงปริมาณได/อย<าง
ชัดเจน เน่ืองจากยังไม<ได/มีการเก็บรวบรวมข/อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต<ต/น ซึ่งเปLน
ประเด็นท่ีประเทศไทยจะต/องพิจารณาเพ่ือให/หน<วยงานท่ีเก่ียวข/องได/ทําการรวบรวมข/อมูลท่ีต/องใช/ในการ
ประเมิน เพ่ือให/สามารถทําการประเมินได/อย<างถูกต/องและตรงประเด็น  

 
 เป4าหมายท่ี 7 อยAางน1อยร1อยละ 75 ของชนิดพันธุ�พืชท่ีถูกคุกคามได1รับการอนุรักษ�ในถ่ินท่ีอยูAอาศัยตาม

ธรรมชาติ 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามกว<าร/อยละ 90 มักอยู<ในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 โดยจากการประเมินสถานภาพ  การ
อนุรักษ
ของชนิดพันธุ
พืชในประเทศไทย ในปf พ.ศ. 2558 พบว<า ชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย  มี
จํานวน 964 ชนิด (Department of National Parks, Wildlife and Conservation, 2017) ซึ่งส<วนใหญ< มี
การกระจายพันธุ
อยู<ในพ้ืนท่ีอนุรักษ
ตามกฎหมาย ได/แก< อุทยานแห<งชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcา และเขตห/าม
ล<าสัตว
ปcา ซึ่งเปLนพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมายคุ/มครองเปLนการเฉพาะและมีการจัดการอย<างเข/มงวด ในขณะท่ีชนิดพันธุ
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เดียวกันแต<มีการกระจายพันธุ
อยู<นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ
หรือท่ีอยู<ในแหล<งชุมชนอาจถูกคุกคามได/ โดยการศึกษาเพ่ือ
สํารวจข/อมูลชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามท่ีได/รับการอนุรักษ
ในถ่ินท่ีอยู<อาศัยตามธรรมชาติในประเทศไทย จําเปLน
ท่ีจะต/องอาศัยระยะเวลาและบุคลากรในการดําเนินการสํารวจตรวจสอบการกระจายพันธุ
ของพรรณไม/ท่ีถูก
คุกคามดังกล<าว ซึ่งกรณีตัวอย<างการดําเนินงานอนุรักษ
พรรณไม/ท่ีถูกคุกคามในถ่ินท่ีอยู<อาศัยตามธรรมชาติ   
ในประเทศไทยแสดงดังน้ี 

- พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J.Schulze) ท่ีข้ึนนอกเขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcาคลองนาคา ได/รับ
การอนุรักษ
โดยองค
กรเอกชนเพ่ือการอนุรักษ
ท่ีจัดต้ังโดยคนในชุมชน หน<วยงานราชการและ
สถาบันการศึกษาได/ศึกษาการขยายพันธุ
โดยวิธีการต<าง ๆ เพ่ือนํากลับเข/าไปปลูกฟijนฟูประชากรใน
ถ่ินกําเนิดเดิม  

- สิรินธรวัลลี (Phanera sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen) Mackinder & R.Clark)    กรม
อุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/จัดต้ังโครงการอนุรักษ
พันธุ
ไม/ปcาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกาฬ เพ่ืออนุรักษ
และขยายพันธุ
พรรณไม/ปcาหายาก รวมท้ังสิรินธรวัลลีด/วย 

- หม/อข/าวหม/อแกงลิง (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce) ท่ีข้ึนในท่ีลุ<มตํ่าหรือพ้ืนท่ีชุ<มนํ้า ใกล/
ชุมชนหรืออยู<ในพ้ืนท่ีของหน<วยงานราชการ เม่ือมีโครงการก<อสร/างหรือใช/ประโยชน
พ้ืนท่ี 
หน<วยงาน ท่ีเก่ียวข/องจะย/ายหม/อข/าวหม/อแกงลิงไปปลูกหรืออนุรักษ
ในพ้ืนท่ีท่ีมีนิเวศวิทยา
ใกล/เคียงกับถ่ินท่ีอยู<อาศัยเดิม เช<น กรณีก<อสร/างเรือนจําจังหวัดสุราษฎร
ธานีแห<งใหม<  

- โครงการเหมืองผาแดง อําเภอแม<สอด จังหวัดตาก ดําเนินการในพ้ืนท่ีประทานบัตรหมดอายุ โดย
กรมปcาไม/และหน<วยงานท่ีเก่ียวข/องได/ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีให/เปLนสวนพฤกษศาสตร
ในรูปแบบ
สวนเอเดนของสหราชอาณาจักร พ้ืนท่ีปลูกปcา และพ้ืนท่ีนันทนาการอ่ืน ๆ รวมท้ังได/ปลูกรวบรวม
พรรณไม/ปcาหายาก ในภาคตะวันตก รวมท้ังชนิดท่ีถูกคุกคามท่ีขึ้นอยู<นอกพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 

นอกจากน้ี กรมปcาไม/จะส<งมอบพ้ืนท่ีปcาท่ีสมบูรณ
หรือมีความเหมาะสมท่ีจะประกาศให/เปLนพ้ืนท่ีอนุรักษ

ตามกฎหมาย เน้ือท่ี 4,316,685.76 ไร< ซึ่งจะทําให/พ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
เพ่ิมข้ึนอีกร/อยละ 7.35 และจะทําให/พืชท่ี
ถูกคุกคามได/รับการอนุรักษ
ในถ่ินท่ีอยู<อาศัยตามธรรมชาติเพ่ิมข้ึน อีกท้ังกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ

พืช ยังได/มีมาตรการเพ่ืออนุรักษ
พืชท่ีถูกคุกคาม เช<น การกําหนดฤดูการท<องเท่ียวและการใช/ประโยชน
 ในพ้ืนท่ี
อุทยานแห<งชาติ ในช<วงทรัพยากรวิกฤติ ในอุทยานแห<งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และอุทยานแห<งชาติแก<ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยจะป�ดทําการเพ่ือไม<ให/นักท<องเท่ียวเข/าไปใช/บริการในช<วงฤดูฝน เพ่ือให/พรรณพืช
และสัตว
ปcาได/ฟijนตัว ไม<ถูกรบกวนจากการท<องเท่ียวและการใช/บริการ และการแบ<งเขตการอนุรักษ
อย<าง
เข/มงวด เพ่ือคุ/มครองพรรณพืชในพ้ืนท่ีเปราะบาง เช<น ดอยหัวเสือ ในอุทยานแห<งชาติอินทนนท
 จังหวัด
เชียงใหม< และภูค้ิง ในเขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปLนพ้ืนท่ีท่ีต/องได/รับการอนุญาตเปLนกรณี
พิเศษเท<าน้ัน และการทําทางเดินในพ้ืนท่ี เพ่ือไม<ให/นักท<องเท่ียวเดินเหยียบยํ่า และการทําแนวทางเดินเพ่ือ
ไม<ให/ออกนอกเส/นทาง เช<น ทุ<งกระเจียว ในอุทยานแห<งชาติปcาหินงาม ดอยหัวเสือและอ<างกาหลวง ในอุทยาน
แห<งชาติดอยอินทนนท
 และเส/นทางศึกษาธรรมชาติ โคกนกกระบา ในเขตรักษาพันธุ
สัตว
ปcาภูหลวง 
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 เป4าหมายท่ี 8 อยAางน1อยร1อยละ 75 ของชนิดพันธุ�พืชท่ีถูกคุกคามได1รับการรักษาไว1ในแหลAงรวบรวม
นอกถ่ินท่ีอยูAอาศัย โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป<นต1นกําเนิด และอยAางน1อยร1อยละ 20 
สามารถนําไปใช1เพื่อโปรแกรมฟefนฟูและฟefนคืนสภาพได1 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ปbจจุบันประเทศไทยยังไม<มีการดําเนินงานรวบรวมข/อมูลชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามท่ีได/รับการรักษาไว/ใน
แหล<งรวบรวมนอกถ่ินท่ีอยู<อาศัย และการนํากลับไปฟijนฟูในธรรมชาติว<าเปLนจํานวนเท<าใด จึงทําให/ยังไม<
สามารถทําการประเมินผลการดําเนินงานตามเปPาหมายน้ีได/ โดยชนิดพืชท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย จํานวน 
964 ชนิด (Department of National Parks, Wildlife and Conservation, 2017) ได/มีการปลูกรวบรวมไว/
ในแหล<งรวบรวมนอกถ่ินท่ีอยู<อาศัย ได/แก< สวนพฤกษศาสตร
และสวนรุกขชาติ ของกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว

ปcา และพันธุ
พืช องค
การสวนพฤกษศาสตร
 และโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งกระจายอยู<ท่ัวประเทศ 
โดยได/ทําการรวบรวมพืชท่ีถูกคุกคามไว/เปLนจํานวนมาก ท้ังน้ี องค
การสวนพฤกษศาสตร
มีเปPาหมายในการ
รวบรวมอนุรักษ
และฟijนฟูพืชจากพ้ืนท่ีข/างเคียง โดยได/ดําเนินการรวบรวมชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามนอกถ่ินท่ี
อยู<อาศัย ในรูปแบบการรวบรวมพันธุ
ไม/มีชีวิต (Living Collection) ไว/ สวนพฤกษศาสตร
ในสังกัดขององค
การ
สวนพฤกษศาสตร
 จํานวนท้ังสิ้นไม<น/อยกว<า 450 ชนิด และมีแผนงานระยะยาวในการรวบรวมพันธุ
ไม/เพ่ิมเติม
อย<างต<อเน่ือง โดยเม่ือรวมกับเปPาหมายการดําเนินงานของกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช จะทําให/
เปPาหมายการรวบรวมพืช ท่ีถูกคุกคามไม<น/อยกว<าร/อยละ 50 ของพืชท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 

ท้ังน้ี ประเทศไทยได/มีการดําเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ
ไม/ยืนต/นโลก โดยสวนพฤกษศาสตร
คิว 
ประเทศสหราชอาณาจักร ได/ทําบันทึกความตกลงร<วมกับกับกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห<งประเทศไทย (วว.) และหน<วยวิจัยการฟijนฟูปcามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม< (Forest Restoration Research Unit: FORRU) เปLนระยะเวลา 5 ปf (พ.ศ. 2558-2563) โดยใน
ระยะแรก จะเปLนการรวมรวมเมล็ดพันธุ
พืชไปเก็บรักษาไว/ในธนาคารเมล็ดพันธุ
 และหากในอนาคตประเทศ
ไทยมีสถานท่ีเก็บรักษาท่ีมีคุณภาพก็สามารถนําบางส<วนกลับมาจัดเก็บในประเทศไทยได/ ในระยะแรกจะ
ดําเนินการเก็บเมล็ดพันธุ
ไม/ยืนต/นท่ีมีความสําคัญ ไม/มีค<าทางเศรษฐกิจ และไม/หายาก เช<น ไม/ต/นในสกุลพะยูง 
สัก ซึ่งเปLนหลักประกันว<าเมล็ดพันธุ
พืชท่ีหายากและใกล/สูญพันธุ
ของประเทศจะไม<สูญพันธุ
 และสามารถขอนํา
กลับมา เพ่ือเพาะขยายพันธุ
นําไปปลูกฟijนฟูคืนสู<ถ่ินกําเนิดได/ ท้ังน้ี ศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห<งชาติ ได/ดําเนินการสร/างธนาคารเมล็ดพันธุ
ในประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร/อมในการรองรับการเก็บ
รวบรวมเมล็ดพันธุ
 ในปf พ.ศ. 2562 น้ี 
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การดําเนินงานรักษาชนิดพืชท่ีถูกคุกคามในแหล<งรวบรวมนอกถ่ินท่ีอยู<อาศัยของประเทศไทย มักเปLน
การคัดเลือกชนิดพืชท่ีถูกคุกคามท่ีอยู<ในระดับวิกฤติมาทําการขยายพันธุ
ด/วยเทคนิคต<าง ๆ และนํากลับสู<
ธรรมชาติเพ่ือฟijนฟูในถ่ินท่ีอยู<อาศัย เช<น 

- กล/วยไม/ปcาหายาก 85,000 ต/น ในโครงการคืนกล/วยไม/สู<ไพรพฤกษ
 (พ.ศ. 2554–2560) เพาะเมล็ด 
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ แยกหน<อ โดยกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช 

- พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J.Schulze) ทําการเพาะเมล็ด แยกหัว และเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
โดยกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช และองค
กรพัฒนาภาคเอกชนในท/องถ่ินในจังหวัด
ระนองและพังงา 

- โมกราชินี (Wrightia sirikittiae D.J.Middleton & Santisuk) และกาญจนิการ
 (Santisukia 

pagetii (Craib) Brummitt) เพาะเมล็ด ทาบก่ิง เสียบยอด โดยสวนพฤกษศาสตร
พุแค จังหวัด
สระบุรี 

- มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae & Chalermglin) มหาพรหม (M. winitii Craib) และ
กลาย (M. keithii Ridl.) ทําการเพาะเมล็ด ทาบก่ิง และเสียบยอด โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแห<งประเทศไทย กระจายสู<หน<วยงานต<าง ๆ และกลับคืนสู<ธรรมชาติ  

- จําปfสิ รินธร (Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin) เพาะเมล็ด โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห<งประเทศไทย กระจายสู<หน<วยงานต<าง ๆ และกลับคืนสู<ธรรมชาติ 

- เอ้ืองฟPามุ<ย (Vanda coerulea Griff. ex Lindl.) เพาะเมล็ด เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สร/างรายได/ให/ชุมชนและกลับคืนสู<ธรรมชาติ 

- รวงผึ้ ง  (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.)  โดยโครงการ
ประชารัฐร<วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ
ต/นรวงผึ้ง 

- ภาควิชาพฤกษศาสตร
 คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการอนุรักษ
และขยายพันธุ

แดงดารา (Gymnocladus burmanicus C.E.Parkinson) หนวดเสือ (Tacca plantaginea 
(Hance) Drenth) ด อก ดิ น เ มื อ ง ก าญ จ น
  ( Curcuma candida (Wall.) Techaprasan. & 
Skornick.) และดําเนินการร<วมกับ สวนหลวง ร.9 ได/แก< ธนนไชย (Buchanania siamensis 

Miq.) มะกัก (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) 
- การดําเนินโครงการปลูกกล/วยไม/คืนสู<ปcา ได/แก< เอ้ืองแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) 

และฟPามุ<ย (Vanda coerulea Griff. ex Lindl.) ร<วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีดอยพอเก<อลีโจ�ะ อําเภอ
เมือง จังหวัดแม<ฮ<องสอน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค
การมหาชน) 

- การรวบรวมและศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ
และปลูกฟijนฟูพืชหายากในระดับชุมชน จํานวน 14 
ชนิด เช<น ตีนฮุ/งดอย (Paris polyphylla Sm.) หงส
ผาคํา (Rhyncanthus beesianus W.W.Sm.) 
น/อยหน<า เค รือ (Kadsura sp.) และดอกแตรรวง (Li l ium pr imul inum  Baker var . 
burmanicum (W.W.Sm.) Stearn) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค
การมหาชน) 
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ท้ังน้ี ในปf พ.ศ. 2560 กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช มีเปPาหมายเพ่ือให/มีการอนุรักษ
พรรณ
ไม/หายากไม<ให/สูญพันธุ
 โดยกําหนดรายช่ือพืชหายากในแผนงานรวบรวมพืชมีชีวิตประจําปfงบประมาณของแต<
ละสวนพฤกษศาสตร
 ในสังกัดกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช จํานวน 26 ชนิด (ตารางท่ี 14) ซึ่ง
เปLนการอนุรักษ
นอกถ่ินกําเนิด โดยการรวบรวมพรรณไม/หายากมารวบรวมในสวนพฤกษศาสตร
และดําเนินการ 
ขยายพันธุ
เพ่ิมจํานวน เพ่ือการคืนสู<ธรรมชาติท่ีเปLนถ่ินเดิมท่ีถูกทําลายต<อไป รวมท้ังถ<ายทอดองค
ความรู/ในการ
ขยายพันธุ
 การสร/างจิตสํานึกในการอนุรักษ
พืชหายากสู<ผู/มีส<วนได/ส<วนเสียต<อไป (กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา 
และพันธุ
พืช, 2560) 

ตารางท่ี 14 รายช่ือพชืหายากในแผนงานรวบรวมพชืมีชวิีตของกรมอุทยานแหAงชาติ สัตว�ปา̀ และพนัธุ�พชื 
ท่ี ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร� 
1 มหาพรหม Mitrephora winitii Craib 
2 บุหรงภูหลวง Dasymaschalon echinatum Jing Wang & R.M.K.Saunders 
3 บุหรงก/านยาว Dasymaschalon filipes (Ridl.) Bân 
4 ปาหนันช/าง Goniothalamus giganteus Wall. ex Hook.f. & Thomson 
5 แสดสยาม Goniothalamus repevensis Pierre ex Finet 
6 ตําหยาวผลตุ<ม Alphonsea cylindrica King 
7 พริกนกหมอคาร
 Orophea kerrii Kessler 
8 จําปายะลา Polyalthia lateritia J.Sinclair 
9 โมกราชินี Wrightia sirikittiae D.J.Middleton & Santisuk 
10 โมกเหลือง Wrightia viridiflora Kerr 
11 กาญจนิการ
 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt 
12 ระฆังทอง Pauldopia ghorta (Buch.-Ham. ex G.Don) Steenis 
13 แคธารโบก Radermachera peninsularis Steenis 
14 เพกาพรุ Radermachera pinnata (Blanco) Seem. 
15 ยางควน Dipterocarpus retusus Blume 
16 กระบกกรัง Hopea helferi (Dyer) Brandis 
17 ก<วมแดง Acer calcaratum Gagnep. 
18 ก<วมเชียงดาว Acer chiangdaoense Santisuk 
19 ก<วมภูคา Acer pseudowilsonii Y.S.Chen 
20 พลับยอดดํา Diospyros collinsiae Craib 
21 ลําบิดดง (ก/านร<ม) Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte 
22 มะพลับเจ/าคุณ Diospyros winitii H.R.Fletcher 
23 มะหาดไทย Artocarpus thailandicus C.C.Berg 
24 เปล/าเงิน Croton sepalinus Airy Shaw 
25 ปรงเขาชะเมา Cycas chamaoensis K.D.Hill 
26 พญาไม/ใบสั้น Podocarpus pilgeri Foxw. 

ท่ีมา: กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช (2560) 
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นอกจากน้ี องค
การสวนพฤกษศาสตร
ได/จัดต้ังสวนสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิต์ิ และส<วนสาขาในภูมิภาค
ต<าง ๆ แล/ว 5 แห<ง และกําลังจะจัดต้ังเพ่ิมอีก 2 แห<ง ซึ่งสวนพฤกษศาสตร
ทุกแห<งมีเปPาหมายในการรวบรวมอนุรักษ

และฟijนฟูพืชจากพ้ืนท่ีข/างเคียง และได/ดําเนินการรวบรวมชนิดพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามนอกถ่ินท่ีอยู<อาศัย ใน
รูปแบบการรวบรวมพันธุ
ไม/มีชีวิต (Living Collection) ไว/ในสวนพฤกษศาสตร
ในสังกัดขององค
การฯ จํานวน
ท้ังสิ้นไม<น/อยกว<า 450 ชนิด และมีแผนงานระยะยาวในการรวบรวมพันธุ
ไม/เพ่ิมเติมอย<างต<อเน่ือง โดยมีเปPาหมาย
การรวบรวมพันธุ
ไม/ท่ีถูกคุกคามไม<น/อยกว<าร/อยละ 50 ของพันธุ
ไม/ท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย ซึ่งปbจจุบันได/
ดําเนินการขยายพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามเพ่ือเตรียมพร/อมในการคืนถ่ินฟijนฟูประชากรพันธุ
ไม/ จํานวน 53 ชนิด และ 
ได/ดําเนินการโปรแกรมคืนถ่ินฟijนฟูประชากรของพันธุ
ไม/ท่ีถูกคุกคามในแหล<งท่ีอยู<อาศัยตามธรรมชาติ จํานวน 
8 ชนิด ได/จัดทําแผนการขยายพันธุ
พืชท่ีถูกคุกคามเพ่ือการอนุรักษ
 จํานวนไม<น/อยกว<า 47 ชนิด และแผนการ
คืนถ่ินฟijนฟูประชากรในธรรมชาติของพันธุ
ไม/ที่ถูกคุกคามไม<น/อยกว<า 21 ชนิด ระหว<างปf พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 เป4าหมายท่ี 9 ร1อยละ 70 ของความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเกษตร สายพันธุ�ป`า และพืชท่ีมีคุณคAา

ทางเศรษฐกิจ–สังคมชนิดอ่ืน ๆ ได1รับการอนุรักษ� พร1อมไปกับการยอมรับนับถือ การ
สงวนรักษา และการดํารงรักษาความรู1พื้นเมืองและท1องถ่ินท่ีเก่ียวพัน 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยได/มีการรวบรวมและจัดทําทะเบียนสายพันธุ
พืชเกษตร สายพันธุ
ปcา และพืชท่ีมีคุณค<าทาง
เศรษฐกิจ โดยการอนุรักษ
นอกถ่ินกําเนิดด/วยวิธีการต<าง ๆ เช<น การอนุรักษ
ในธนาคารเมล็ดพันธุ
 การอนุรักษ
 
ในแปลงรวบรวมพันธุ
พืช การอนุรักษ
ในสภาพรวม การอนุรักษ
ในหลอดแก/ว การอนุรักษ
แบบแช<แข็ง และ
ธนาคารดีเอ็นเอ ดําเนินการโดยหน<วยงานต<าง ๆ ดังน้ี 

กรมการข/าว จัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุ
ข/าวแห<งชาติ ท่ีศูนย
วิจัยข/าวปทุมธานี เพ่ือเปLน
แหล<งรวบรวมและอนุรักษ
เช้ือพันธุ
ข/าว โดยมีการรวบรวมเช้ือพันธุ
ข/าวไว/ มากกว<า 24,000 ตัวอย<าง แบ<ง
ออกเปLนข/าวพ้ืนเมือง มากกว<า 17,000 ตัวอย<าง ข/าวสายพันธุ
ดี มากกว<า 1,300 ตัวอย<าง ข/าวต<างประเทศ 
มากกว<า 3,000 ตัวอย<าง และข/าวปcา มากกว<า 1,000 ตัวอย<าง นอกจากน้ี ยังได/อนุรักษ
ข/าวปcาในสภาพ
ธรรมชาติ โดยจัดต้ัง แปลงอนุรักษ
ข/าวปcาในสภาพธรรมชาติ ท่ีตําบลบ/านสร/าง อําเภอบ/านสร/าง จังหวัด
ปราจีนบุรี เน้ือท่ี 87 ไร< และท่ีตําบลเหล<าปอแดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เน้ือท่ี 25 ไร< 

กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการรวบรวมพันธุ
พืชไว/ในหน<วยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 

- ธนาคารเช้ือพันธุ
พืชกรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.) ทําการอนุรักษ

เช้ือพันธุกรรมพืชในลักษณะของ seed bank ปbจจุบันมีจํานวนชนิดพืชท่ีอนุรักษ
ในธนาคารเช้ือพันธุ

พืช กรมวิชาการเกษตรถึง 161 ชนิด และมีจํานวนตัวอย<าง 32,866 ตัวอย<างพันธุ
 โดยเปLนเมล็ดพันธุ
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ข/าว ข/าวโพด ข/าวสาลี ข/าวบาร
เลย
 ถ่ัวลิสง ถ่ัวพุ<ม ถ่ัวเหลือง ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวปcา ถ่ัวเขียวผิวมัน ถ่ัว
เขียวผิวดา ถ่ัวอ่ืน งา คําฝอย ฝPาย ปอกระเจา ปอคิวบา ละหุ<ง ลูกเดือย เรพสีด คาเมลิน<า ไม/ดอก 
ไม/ยืนต/น ผักต<าง ๆ ตลอดจนพืชอ่ืน ๆ โดยมีห/องอนุรักษ
ระยะปานกลาง อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
ขนาดห/องสูงเท<ากับตึก 4 ช้ัน ขนาดห/อง 86 ตารางเมตร สูง 24 เมตร ควบคุมโดยแขนกล 
(automatic bullet crane system) มีศักยภาพในการเก็บรักษาถึง 150,000 ตัวอย<าง และห/อง
อนุรักษ
เมล็ดพันธุ
ระยะยาว อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส อนุรักษ
เช้ือพันธุกรรมพืชได/มากกว<า 50 ปf 
ขนาดพ้ืนท่ีห/อง 76 ตารางเมตร มีศักยภาพเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมพืชประมาณ 400,000 ตัวอย<าง 

- ธนาคารเช้ือพันธุ
มันสําปะหลัง ศูนย
วิจัยพืชไร<ระยอง ศูนย
เกษตรเขตร/อนนานาชาติ (International 
Center for Tropical Agriculture) ประเทศโคลัมเบีย ได/เลือกประเทศไทยเปLนท่ีต้ังธนาคารเช้ือ
พันธุ
มันสําปะหลัง แห<งท่ีสองของโลก โดยจัดต้ังท่ีศูนย
วิจัยพืชไร<ระยอง สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี 6 กรมวิชาการเกษตร เม่ือปf พ.ศ. 2544 ปbจจุบันได/อนุรักษ
พันธุ
มันสําปะหลังไว/ใน
แปลงปลูกเพ่ือตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา จํานวน 859 สายพันธุ
 และ
อนุรักษ
ในห/องปฏิบัติการโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจํานวน 800 สายพันธุ
 

- พิพิธภัณฑ
พืชสิรินธรหรือพิพิธภัณฑ
พืชกรุงเทพ (Bangkok Herbarium) เปLนสถานท่ีเก็บรวบรวม
และรักษาตัวอย<างพรรณไม/อ/างอิงในรูปแบบตัวอย<างพรรณไม/แห/ง พรรณไม/ดอง และตัวอย<างผล
และเมล็ด   ซึ่งเปLนแหล<งรวบรวมหลักฐานทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศท่ีสําคัญแห<งหน่ึง ถือ
ได/ว<าเปLนแหล<งรวบรวมมรดกข/อมูลทางประวัติศาสตร
พรรณพฤกษชาติและข/อมูลซึ่งเปLนประโยชน
 
โดยในปfงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได/ดําเนินการจัดทําตัวอย<างพรรณไม/แห/ง 887 ตัวอย<าง ตัวอย<าง
พรรณไม/ดอง 195 ตัวอย<าง และดูแลรักษาตัวอย<างผลและเมล็ดให/อยู<ในสภาพสมบูรณ
 103 ตัวอย<าง 

- การอนุรักษ
ในสภาพแปลงปลูก (Field collection) ตามศูนย
และสถานีต<าง ๆ กรมวิชาการเกษตร
ได/ดําเนินการอนุรักษ
เช้ือพันธุกรรมพืช จํานวน 19,219 ตัวอย<างพันธุ
 (accession) ในสภาพแปลง
ปลูกตามหน<วยงานต<าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรท่ีมีเครือข<ายอยู<ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยรวม
ท้ังหมด 69 แห<ง เพ่ือใช/ในงานวิจัยและการอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยแบ<งได/เปLน 3 กลุ<ม
หน<วยงาน ได/แก< 
(1) สถาบันวิจัยพืชไร<และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) และหน<วยงานในเครือข<ายรวม 9 แห<ง ได/

อนุรักษ
เช้ือพันธุกรรมพืชรวมท้ังหมด 6,205 ตัวอย<างพันธุ
 (accession) โดยส<วนใหญ<เปLนพืช
ตระกูลถ่ัว อ/อย ปอ ปcานรามีปาล
มนํ้ามัน พืชสกุลกลอย และพืชสมุนไพรต<าง ๆ เปLนต/น 

(2) สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) และหน<วยงานในเครือข<ายรวม 10 แห<ง ได/อนุรักษ
เช้ือพันธุกรรม
พืชรวมท้ังหมด 8,081 ตัวอย<างพันธุ
 โดยส<วนใหญ<เปLนกระเจ๊ียบแดง กล/วย กาแฟ กุหลาบ 
โกโก/ กล/วยไม/ ดาหลา ทุเรียน บัว มะคาเดเมีย มะนาว มะม<วง ผักต<าง ๆ ไผ< พืชสกุลกระเจียว-
ปทุมมา พืชตระกูลพริก-มะเขือ พืชสมุนไพร ไม/ผล/ไม/ยืนต/น และไม/หอม/ไม/ดอกไม/ประดับต<าง ๆ 
เปLนต/น 
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(3) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1-8 (สวพ.) และหน<วยงานในเครือข<ายรวม 50 แห<ง  ได/
อนุรักษ
เช้ือพันธุกรรมพืชรวมท้ังหมด 4,933 ตัวอย<างพันธุ
 โดยส<วนใหญ<เปLนชา ทุเรียน เผือก 
ไผ< มะคาเดเมีย มะปราง มะม<วง มันสําปะหลัง ยางพารา สบู<ดํา สับปะรด พืชสมุนไพร ไม/ผล/
ไม/ยืนต/น ไม/หอม/ไม/ดอกไม/ประดับ และพืชผักต<าง ๆ เปLนต/น 

รายช่ือเช้ือพันธุกรรมพืชท่ีมีการอนุรักษ
ไว/ในสภาพแปลงปลูกของกรมวิชาการเกษตร แสดงดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 เช้ือพันธุกรรมพืชท่ีอนุรักษ�ในสภาพแปลงปลูกตามศูนย�และสถานีตAาง ๆ ของกรมวิชาการ
เกษตร 

ท่ี ชนิดพืช ชื่อวิทยาศาสตร� จํานวน 
ตัวอยAางพันธุ� หนAวยงานท่ีอนุรักษ� 1 

1 กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L. 40 ศวส.ศรีสะเกษ 
2 กล/วย Musa spp. 133 ศวส.ยะลา 
3 กล/วยไม/สกุลม/าว่ิง Doritis spp. 126 ศวส.ศรีสะเกษ 
4 กล/วยไม/สกุลหวาย Dendrobium spp. 2,666 ศวส.ศรีสะเกษ 
5 กล/วยไม/อ่ืน ๆ  210 ศวส.ชุมพร 
6 กาแฟ Coffea spp. 336 ศกล. เชียงใหม<, ศวส.ยะลา 
7 กุหลาบ Rosa spp. 100 ศวส.เลย 
8 โกโก/ Theobroma cacao L. 106 ศวส.ยะลา 
9 ชา Camellia sinensis 64 ศวพ.เชียงใหม< 
10 ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith. 213 ศวส.เลย, ศวส.ยะลา 
11 ทุเรียน Durio spp. 118 ศวพ.อุตรดิตถ
, ศวส.จันทบุรี 
12 พืชวงศ
บัว Nelumbonaceae family 

Nymphaeaceae family 
197 ศวส.ศรีสะเกษ 

13 ปอกระเจา Corchorus spp. 50 ศวร.ขอนแก<น 
14 ปอแก/ว Hibiscus sabdariffa L. 50 ศวร.ขอนแก<น 
15 ปอคิวบา Hibiscus cannabinus L. 50 ศวร.ขอนแก<น 
16 ปอสา Broussonetia papyrifera L. 200 ศวร.เชียงใหม< 
17 ปcานรามี Boehmeria nivea (L.) Gaudiich. 40 ศวร.ขอนแก<น 
18 ปาล
มนํ้ามัน Elaeis guineensis Jacq. 3,868 ศวป.กระบี่ 
19 พืชผักต<าง ๆ 

 
 411 ศวส.ชุมพร, ศวพ.แพร<,  

ศวพ.อุทัยธานี 
20 เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott. 310 ศวพ.พิจิตร 
21 พืชวงศ
ไผ< 

 
Bambusoideae subfamily 
 

129 ศวส.สุโขทัย, ศวพ.พิจิตร, 
ศวพ.นครสวรรค
 

22 พืชวงศ
ถ่ัว Fabaceae family 35 ศวร.ขอนแก<น 
23 พืชวงศ
พริก มะเขือ Solanaceae family 112 ศวส.ศรีสะเกษ 
24 พืชสกุลกระเจียว/

ปทุมมา 
Curcuma spp. 
 

82 ศวส.เชียงราย 

25 พืชสกุลกลอย Dioscorea spp. 22 ศวร.ขอนแก<น 
26 พืชสมุนไพร 

 
 3,313 

 
ศวส.ชุมพร, ศวพ.ตรัง, 
ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.ราชบุรี, 
ศวร.สุพรรณบุรี 

27 มะคาเดเมีย Macadamia spp. 76 ศกล. เชียงใหม<, ศวพ.เชียงใหม< 
28 มะนาว Citrus aurantiifolia (Christm.) Swing. 129 ศวส.ยะลา 
29 มะปราง Bouea macrophylla Gritt. 50 ศวพ.พิจิตร 
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ท่ี ชนิดพืช ชื่อวิทยาศาสตร� จํานวน 
ตัวอยAางพันธุ� หนAวยงานท่ีอนุรักษ� 1 

30 มะม<วง Mangifera indica L. 288 ศวพ.พิจิตร, ศวพ.ลําปาง,  
ศวส.ศรีสะเกษ 

31 มันสําปะหลัง Manihot esculenta (L.) Crantz 180 2 ศวพ.นครราชสีมา, ศวพ.ร/อยเอ็ด 
32 ไม/ผล/ไม/ยืนต/น  994 ศวพ.พิจิตร, ศวส.ศรีสะเกษ, 

ศวพ.ระนอง, ศวพ.พังงา 
33 ไม/หอม/ไม/ดอก 

ไม/ประดับ 
 

 1,143 
 

ศวส.ชุมพร, ศวส.จันทบุรี, 
ศวส.ศรีสะเกษ, ศวส.สุโขทัย, 
ศวพ.นครพนม 

34 ยางพารา 
 

Heavea Brasiliensis 
 

605 ศวพ.จันทบุรี, ศวพ.ยะลา, 
ศวพ.สุราษฎร
ธานี 

35 สบู<ดา Jatropha curcas L. 100 ศวพ.นครราชสีมา 
36 สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr. 44 ศวพ.เพชรบุรี 
37 อ/อย Saccharum spp. 1,231 ศวร.ขอนแก<น, ศวร.สุพรรณบุรี 
38 อ/อยปcา (พง) Saccharum spontaneum L. 300 ศวร.ขอนแก<น 
39 อ/อยปcา (เลา) Erianthus spp. 150 ศวร.ขอนแก<น 
40 พืชอ่ืน ๆ  948 กระจายตามศูนย
/สถานี 

รวมท้ังหมด 19,219  

ท่ีมา: ดัดแปลงจากข/อมูลผลผลิตงานวิจัยด/านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ<ม
ติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ข/อมูลล<าสุด: พฤศจิกายน 2561) 

หมายเหตุ:  1 หน<วยงานท่ีมีจํานวนตัวอย<างพันธุ
ของพืชชนิดน้ัน ๆ คิดเปLนสัดส<วนมากกว<าหน<วยงานอ่ืน 
                 2 จํานวนตัวอย<างพันธุ
มันสําปะหลังนอกเหนือจากจํานวนท่ีอนุรักษ
ในธนาคารเชื้อพันธุ
มันสําปะหลัง ศูนย
วิจัยพืชไร<

ระยอง 

นอกจากน้ี ยังมีหน<วยงานท่ีดําเนินการด/านการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช เช<น โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการงานร<วมกับ
หน<วยงานร<วมสนองพระราชดําริ ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยได/มี
การจัดสร/างธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเปLนเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเน้ือเย่ือพืช 
(plant tissue culture) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค
การมหาชน) ได/จัดต้ังธนาคารความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) เพ่ือเปLนแหล<งเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปbญญาของชุมชน ดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยชุมชนมีส<วนร<วม มีการดูแลรักษาให/คงมีชีวิตเพ่ือการ
ขยายพันธุ
 และเปLนแหล<งท่ีสามารถพัฒนาวิจัยความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ เกิดเปLนศูนย
กลางการ
เรียนรู/ชุมชน และนําไปสู<การปกปPอง คุ/มครอง และเกิดการใช/ประโยชน
อย<างย่ังยืน และมีการริเร่ิมจัดทําบัญชี
รายการทรัพย
สินชีวภาพของพืชบางชนิด ได/แก< กล/วย กล/วยไม/ไทย เฟ�ร
น พืชดอกพ้ืนเมือง และพืชวงศ
ขิงพันธุ

ปcา และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค
การมหาชน) ได/ดําเนินโครงการสนับสนุนการมีส<วนร<วมของชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูงในการอนุรักษ
และฟijนฟูพืชท/องถ่ิน เพ่ือเปLนแหล<งอาหาร (Food Bank) ของชุมชน โดยจัดสร/าง
เรือนเพาะชําหรือคลังชีวภาพของชุมชนท่ีเน/นการเพาะขยายพันธุ
พืชท/องถ่ิน เพ่ือคืนสู<ธรรมชาติและในชุมชน 
จํานวน 88 ชุมชน โดยมีการรวบรวมขยายพันธุ
และนําไปปลูกฟijนฟูแล/ว จํานวน 950 ชนิด แบ<งเปLนการปลูก
เสริมในครัวเรือน 5,170 ครัวเรือน พ้ืนท่ีเกษตร 135 ไร< และพ้ืนท่ีปcารอบชุมชน 2,188 ไร< 
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  เป4าหมายท่ี 10  แผนการจัดการท่ีมีประสิทธิผลมีพร1อมสรรพ เพื่อป4องกันการรุกรานทางชีวภาพใหมAและ
เพื่อจัดการพื้นท่ีสําคัญทางความหลากหลายของพืชท่ีถูกรุกราน 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยได/มีการกําหนดแผนการจัดการพืชต<างถ่ินรุกรานมาอย<างต<อเน่ือง โดยได/มีการปรับปรุง
ทะเบียนชนิดพันธุ
ไม/ต<างถ่ินและกําหนดมาตรการปPองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีมีลําดับความ 
สําคัญสูง เพ่ือเปLนการควบคุมและเฝPาระวังไม<ให/พืชต<างถ่ินส<งผลกระทบต<อพืชชนิดอ่ืน ๆ ในประเทศ โดยในปf 
พ.ศ. 2560 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/จัดทําแผนการจัดการชนิดพันธุ

ต<างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูงของประเทศไทย โดยได/ทําการคัดเลือกชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
ของประเทศไทย ตามเกณฑ
การจําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีรุกราน ซึ่งพบว<า
ชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีมีระดับความสําคัญสูงของประเทศไทย กลุ<มพืช มีจํานวน 11 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16 ชนิดพนัธุ�พืชตAางถ่ินท่ีมีระดับความสาํคญัสงูของประเทศไทย 

ท่ี ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร� พ้ืนท่ีแพรAกระจาย 
สถานการณ�ป_จจุบัน 
ของการแพรAกระจาย 

1 ไมยราบยักษ
 Mimosa pigra L. - พ้ืนท่ีอนุรักษ
 
- พ้ืนท่ีชุ<มนํ้าสําคัญ 
- พ้ืนท่ีราบลุ<มท่ัวไป 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มเพ่ิมข้ึน 
- ปbจจุบันมีแผนการจัดการ

แล/ว แต<ยังไม<ประสบ
ผลสําเร็จ 

2 หญ/าขจรจบดอก
เล็ก 

Pennisetum polystachion 
(L.) Schuit. 

- พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ัวไป 
- พ้ืนท่ีอนุรักษ
 
- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
- พ้ืนท่ีเมือง 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 
- ปbจจุบนัยังไม<มีแผนการ

จัดการ 
3 หญ/าขจรจบดอก

ใหญ<  
Pennisetum pedicellatum 
Trin. 

- พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ัวไป 
- พ้ืนท่ีอนุรักษ
 
- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
- พ้ืนท่ีเมือง 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 
- ปbจจุบนัยังไม<มีแผนการ

จัดการ 
4 หญ/าขจรจบดอก

เหลือง 
Pennisetum setosum 
(Sw.) Rich. 

- พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ัวไป 
- พ้ืนท่ีอนุรักษ
 
- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
- พ้ืนท่ีเมือง 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 
- ปbจจุบนัยังไม<มีแผนการ

จัดการ 
5 ผักตบชวา Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms 
- พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ัวไป 
- พ้ืนท่ีอนุรักษ
 
- พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าสําคัญ 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 
- ปbจจุบันมีแผนการจัดการ

แล/ว แต<ยังไม<ประสบ
ผลสําเร็จ 
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ท่ี ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร� พ้ืนท่ีแพรAกระจาย 
สถานการณ�ป_จจุบัน 
ของการแพรAกระจาย 

- พระราชบัญญัติสําหรับการ
กําจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 

6 สาบหมา Ageratina adenophora 
(Spreng.) R.M.King & Hob. 

- พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีความ
สูงจากระดับ 
- ทะเล 500 เมตร  
- ข้ึนไป 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 

7 ข้ีไก<ย<าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. 

- พ้ืนท่ีภาคเหนือ 
- พ้ืนท่ีภาคกลาง 
- พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
- พ้ืนท่ีภาคใต/ 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มคงท่ี 

8 กระถินหาง
กระรอก 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. - จังหวัดเพชรบุรี 
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 

- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มเพ่ิมข้ึนอย<างต<อเน่ือง 
- แพร<กระจายในพ้ืนท่ีแนวชายฝb�ง

อ<าวไทยด/านทิศตะวันตก 
- พบการแพร<กระจายในพ้ืนท่ี

เข่ือนแก<งกระจาน 
9 ธูปฤาษี Typha latifolia L. - พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าท่ัวไป 

- พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าอนุรักษ
 
- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มเพ่ิมข้ึน 
- ปbจจุบนัยังไม<มีแผนการ

จัดการ 
10 กกช/าง Typha angustifolia L. - พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าท่ัวไป 

- พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าอนุรักษ
 
- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มเพ่ิมข้ึน 
- ปbจจุบนัยังไม<มีแผนการ

จัดการ 
11 จอกหูหนูยักษ
 Salvinia molesta D.Mitch. - พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ัวไป 

- พ้ืนท่ีลุ<มนํ้าสําคัญ 
- การแพร<กระจายในปbจจุบัน 
- มีแนวโน/มเพ่ิมข้ึนอย<างต<อเน่ือง 
- ปbจจุบันมีการเฝPาระวัง 
- การแพร<กระจาย 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (2561) 

 ท้ังน้ี ยังได/มีการเสนอรายช่ือชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีควรจับตามองเปLนพิเศษเพ่ิมเติม ซึ่งเปLนชนิดพันธุ
ท่ีมี
ศักยภาพในการคุกคามระบบนิเวศได/ในอนาคตและควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม แสดงดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 รายช่ือชนิดพนัธุ�ที่มีศักยภาพในการคุกคามระบบนิเวศในอนาคต 
ท่ี ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร� 
1 ผักกระฉูด Neptunia javanica Miq. 
2 กระถินเทศ, ดอกคําใต/ Acacia farnesiana (L.) Willd. 
3 สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (2561) 
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โดยมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือปPองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ต<างถ่ิน 4 แนวทาง คือ 1) จัดทําทะเบียน
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดมาตรการเพ่ือปPองกันควบคุมกําจัดและ/หรือใช/ประโยชน
ชนิดพันธุ
ต<างถ่ินและ
ชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีรุกรานในพ้ืนท่ีอนุรักษ
 พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และในระบบนิเวศต<าง ๆ     
2) รวบรวมศึกษาวิเคราะห
เส/นทางและ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการแพร<ระบาดของชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีเข/ามา 
ในประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงและดําเนินมาตรการในการจัดการเส/นทางและ/หรือวิธีการแพร<ระบาด 
3) ส<งเสริมการศึกษาวิจัยด/านการนําชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีรุกรานหรือมีแนวโน/มรุกรานไปใช/ประโยชน
 และ  
4) เผยแพร<องค
ความรู/เก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ
ต<างถ่ินและเสริมสร/างสมรรถนะให/กับหน<วยงานและ
เจ/าหน/าท่ีของรัฐ องค
กรปกครองส<วนท/องถ่ิน และประชาชน ให/สามารถให/ข/อมูล ตรวจสอบ ปPองกัน เฝPาระวัง 
ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ
ต<างถ่ินท่ีรุกรานเส/นทางการเข/ามาของชนิดพันธุ
ต<างถ่ินและการลักลอบนําเข/าชนิด
พันธุ
ต<างถ่ิน 

นอกจากน้ี ภาควิชาพฤกษศาสตร
 คณะวิทยาศาสตร
 มหาวิทยาลัยมหิดล ร<วมกับสวนสาธารณะสวนหลวง 
ร.9 เพ่ือปรับปรุงรายช่ือพรรณไม/นําเข/าของประเทศไทย ซึ่งปbจจุบันมีจํานวนไม<น/อยกว<า 3,500 ชนิด เพ่ือเปLน
การระวังและปPองกันไม<ให/ชนิดพืชใดท่ีเปLนวัชพืชร/ายจากต<างประเทศเข/ามาในประเทศไทย และกรมอุทยาน
แห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช ได/ดําเนินการศึกษาวิจัยความหลากหลายของพืชต<างถ่ินในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
อย<าง
ต<อเน่ือง เช<น การศึกษาพืชต<างถ่ินรุกรานในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 การศึกษาพืชต<างถ่ินรุกรานในกลุ<มปcาแก<งกระจาน 
กรณี : อุทยานแห<งชาติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี และการศึกษาไม/ต<างถ่ินในกลุ<มปcาภูเขียว–นํ้าหนาว เพ่ือให/
เจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติการสามารถติดตามและควบคุมการระบาด ของพืชต<างถ่ินในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 ท้ังน้ี ยังมีการ
ดําเนินการกําจัดพืชต<างถ่ินในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 เช<น 

- กิจกรรมอาสาถอนต/นสาบเสือบริเวณทุ<งหญ/าหนองผักชีในเขตอุทยานแห<งชาติเขาใหญ< เน่ืองจาก
สาบเสือเปLนพืชต<างถ่ินรุกรานท่ีสร/างความเสียหายแก<ระบบนิเวศธรรมชาติได/ และเปLน 1 ใน 100 
ชนิดพันธุ
ต<างถ่ินรุกรานถ่ินท่ีอยู<อาศัยเดิมอย<างร/ายแรงของโลก ตามคู<มือ Global Invasive Species 
Database (GISD) ท่ีจัดทําข้ึนโดย IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
ซึ่งเปLนไม/ล/มลุกท่ีเปLนพุ<มหนา ทําให/พืชชนิดอ่ืนไม<สามารถข้ึนได/ อีกท้ังยังสามารถสร/างสารเคมีและ
ปล<อยสู<สภาพแวดล/อม ทําให/พืชท่ีขึ้นข/างเคียงไม<สามารถเจริญเติบโตได/ 

- การศึกษาเพ่ือวางแผนควบคุมกระถินหางกระรอก ด/วยวิธีทางชีวภาพ (Bio-control) ในอุทยาน
แห<งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 โดยสํานักวิจัยการอนุรักษ
ปcาไม/และพันธุ
พืชได/เร<ง
ดําเนินการแนะนํา เผยแพร< และประชาสัมพันธ
ภาพและข/อมูลของกระถินหางกระรอก ตลอดจนให/
ความรู/แก<ชุมชนในท/องถ่ินท่ีเกิดการแพร<กระจายของพืชชนิดน้ี ให/ประชาชนช<วยเฝPาระวัง เร<งกําจัดต/น
อ<อน ก่ิงอ<อนในระยะท่ีหนามยังไม<แหลมคม เพ่ือปPองกันการแพร<กระจายไปในวงกว/าง 
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วัตถุประสงค�ท่ี 3 ความหลากหลายของพืชถูกใช1ประโยชน�ในวิถีอยAางย่ังยืนและเทAาเทียม 
 

 เป4าหมายท่ี 11 ไมAมีชนิดพันธุ�ใดของพืชพรรณป̀าถูกคุกคามจากการค1าระหวAางประเทศ 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยได/เข/าร<วมกลุ<มภาคีอนุสัญญาว<าด/วยการค/าระหว<างประเทศซึ่งชนิดสัตว
ปcาและพืชปcา ท่ีใกล/
สูญพันธุ
 (CITES) เพ่ือร<วมดําเนินการควบคุมการนําเข/า ส<งออก และนําผ<านสัตว
ปcาและพืชปcาท่ีถูกคุกคามอย<าง
เข/มงวด รับผิดชอบการดําเนินงานด/านพืชโดยกรมวิชาการเกษตร โดยได/มีการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
อย<างเข/มงวดและต<อเน่ือง เพ่ือไม<ให/มีชนิดพันธุ
ใดของพืชพรรณปcาถูกคุกคามจากการค/าระหว<างประเทศ ดังน้ี 

1) มีคณะกรรมการพันธุ
พืชและคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ
 ตามพระราชบัญญัติพันธุ
พืช พ.ศ. 2518 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
 วิธีการ และเง่ือนไขในการควบคุมพืชอนุรักษ
 

2) กําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ คือ พระราชบัญญัติพันธุ
พืช พ.ศ. 2518 
ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ
พืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 

3) จัดต้ังด<านตรวจพืช จํานวน 35 ด<าน ท่ัวประเทศ โดยกระจายอยู<ตามท<าอากาศยาน ท<าเรือ และ
บริเวณชายแดน ซึ่งได/มีการดําเนินงานอย<างเข/มงวด 

4) ควบคุมการนําเข/า ส<งออก และนําผ<านไม/พะยูง ไม/ในสกุลพะยูง และกล/วยไม/ ซึ่งถูกจัดเปLน พืช
อนุรักษ
ในบัญชี 2 อย<างเข/มงวด 

5) คณะกรรมการไซเตสประจําประเทศไทย ได/ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปfเก่ียวกับสถิติการค/า 
สัตว
ปcา พืชปcาของประเทศไทย และจัดส<งรายงานแก<สํานักเลขาธิการไซเตสเปLนประจําทุกปf 

6) กลุ<มวิจัยอนุสัญญาไซเตสทางด/านพืช กรมวิชาการเกษตร มีการวิเคราะห
ความเสี่ยงของพืชในบัญชี
ไซเตสด/านการออกหนังสืออนุญาตส<งออก (Non-detriment finding) 

7) มีการข้ึนทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ
 โดยการขยายพันธุ
เทียมพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได/มีการร<วมมือกับภาคีในระดับนานาชาติ ในการปPองกันและปราบปราบการ

ลักลอบค/าไม/พะยูงอย<างผิดกฎหมาย โดยได/มีการจับกุมผู/กระทําความผิดรายใหญ<ๆ อย<างต<อเน่ือง เช<น ความ
ร<วมมือระหว<างประเทศในการปPองกันและปราบปรามการลักลอบการค/าพืชท่ีผิดกฎหมาย (ไม/พะยูง) รวมท้ัง
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติระหว<างประเทศไทยกับมาเลเซีย 
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 เป4าหมายท่ี 12 ผลิตผลจากพืชท่ีเก็บเก่ียวจากป̀าท้ังหมดมาจากแหลAงท่ีมีความย่ังยืน 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยมีการเก็บเก่ียวผลผลิตจากปcา ท้ังในรูปของพืชสมุนไพร พืชอาหาร และไม/ดอก โดยในส<วน
ของการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพร จากพระราชบัญญัติคุ/มครองและส<งเสริมภูมิปbญญาการแพทย
แผนไทย พ.ศ. 
2542 ได/กําหนดเขตพ้ืนท่ีคุ/มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีท่ีเปLนถ่ินกําเนิดของสมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศตามธรรมชาติ
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได/รับผลกระทบจากการกระทําของมนุษย
ได/
โดยง<าย หรือการเข/าไปใช/ประโยชน
จากสมุนไพรอันมีลักษณะเปLนการเสี่ยงต<อการสูญพันธุ
หรือการลดลงของ
พันธุกรรม และกําหนดมาตรการคุ/มครองการใช/ประโยชน
จากสมุนไพรเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค<า
ของสมุนไพร หรือมิให/กระทบกระเทือนต<อระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
น้ัน เช<น อุทยานแห<งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และอุทยานแห<งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก/ว ท้ังน้ี กรมการ
แพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ได/ประกาศปcาชุมชน จํานวน 60 แห<ง เพ่ือเปLนแหล<งส<งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร เพ่ือการอนุรักษ
และใช/ประโยชน
จากสมุนไพร และดําเนินการโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal 
City)  

กรณีการเก็บเก่ียวพืชจากปcา ในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
ยังไม<มีการอนุญาตให/ใช/ประโยชน
 ยกเว/นเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยจะได/รับอนุญาตได/เท<าท่ีจําเปLนเท<าน้ัน ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
คณะรัฐมนตรีได/มีมติเห็นชอบหลักการของ ร<าง พระราชบัญญัติปcาชุมชน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/เสนอ ซึ่งจะเปLนการเป�ดโอกาสให/คนในชุมชนมีส<วนร<วมกันดูแลผืนปcาและสามารถ
ใช/ประโยชน
จากปcาไม/ท่ีร<วมกันอนุรักษ
ได/ โดยสามารถใช/ประโยชน
ได/ท้ังในครัวเรือนและเพ่ือการค/า เช<น 
ชุมชนสามารถเก็บพืชผักหรือนําสมุนไพรจากปcามาแปรรูปเปLนผลิตภัณฑ
ของชุมชน ต<อยอดพัฒนาเปLนวิสาหกิจ
ชุมชน ส<งขายเพ่ือสร/างรายได/ให/ชุมชนได/อย<างไม<ผิดกฎหมาย แต<ต/องอยู<ภายใต/กฎหมายและกติกาท่ีชุมชน  
ตกลงร<วมกัน โดยได/มีการต้ังเปPาเพ่ิมพ้ืนท่ีปcาชุมชนใน 21,850 หมู<บ/าน พ้ืนท่ี 19.1 ล/านไร< จากปbจจุบันท่ีได/
ประกาศพ้ืนท่ีปcาชุมชนตามกฎหมายเก<าไปแล/ว 10,795 หมู<บ/าน พ้ืนท่ี 5.98 ล/านไร<  

สําหรับการเก็บเก่ียวกล/วยไม/ปcา สามารถครอบครองเพ่ือใช/สอยตามพระราชบัญญัติปcาไม/ พ.ศ. 2484 
ได/ คนละไม<เกิน 20 ต/น โดยกล/วยไม/ท่ีจําหน<ายได/ต/องมาจากการเพาะเลี้ยงเท<าน้ัน ท้ังน้ี ในปf พ.ศ. 2563 - 
2567 องค
การสวนพฤกษศาสตร
 ได/ดําเนินการของบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการกล/วยไม/ร<วมกับชุมชน
ท/องถ่ินในจังหวัดแม<ฮ<องสอน จํานวน 6 ชุมชน เพ่ือส<งเสริมให/ชาวบ/านรู/จักใช/ประโยชน
กล/วยไม/ปcาจากการ
อนุรักษ
และขยายพันธุ
อย<างย่ังยืน ผ<านกิจกรรมการท<องเท่ียวเชิงนิเวศและการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากกล/วยไม/ใน
รูปแบบต<าง ๆ 
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 เป4าหมายท่ี 13 ความรู1 การประดิษฐ�คิดค1นใหมA และวิถีปฏิบัติพื้นเมืองและท1องถ่ินท่ีเก่ียวพันกับ
ทรัพยากรพืช ได1รับการดํารงรักษาหรือเพิ่มข้ึนตามแตAเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใช1
ประโยชน�ตามจารีต ประเพณี การดํารงชีวิตอยAางย่ังยืน ความม่ันคงทางอาหารระดับ
ท1องถ่ินและการดูแลสุขอนามัย 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยได/ดําเนินการรวบรวมองค
ความรู/และภูมิปbญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยากรพืชและสนับสนุน  
ให/เกิดการใช/ประโยชน
อย<างย่ังยืน โดยการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค
การ
มหาชน) ได/ทําการรวบรวมองค
ความรู/และภูมิปbญญาในด/านต<าง ๆ ไว/ในหนังสือสารานุกรม ได/แก< สารานุกรม
ภูมิปbญญาอาหารท/องถ่ินไทย 4 ภาค สารานุกรมภูมิปbญญาการใช/สมุนไพรไทย สารานุกรมภูมิปbญญาท/องถ่ินไทย 
ภูมิปbญญาข/าวไทย สารานุกรมภูมิปbญญาการรักษาสุขภาพพ้ืนบ/าน สารานุกรมภูมิปbญญาท/องถ่ินไทย (ความ
งามด/วยภูมิปbญญาไทย) และจัดทําคู<มือภูมิปbญญาในการจัดเก็บข/อมูลภูมิปbญญา และได/ดําเนินโครงการปcา
ครอบครัว ซึ่งเปLนการส<งเสริมให/ครอบครัวพ่ึงพาตนเอง เปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีมุ<งเน/นเศรษฐกิจเพียง
อย<างเดียวและพ้ืนท่ีปล<อยท้ิงให/กลายมาเปLนสวนปcาแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลากชนิดตามหลักการเกษตร
อินทรีย
 โดยเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน ส<วนท่ีเหลือก็สามารถเก็บขายสร/างรายได/และ
เปLนทุนในการปลูกพืชผลต<อไป ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกปcา 3 อย<าง ได/ประโยชน
 
4 อย<าง ซึ่งได/มีรวบรวมองค
ความรู/ไว/ในหนังสือปcาครอบครัว: นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือชีวิตและความ
หลากหลายทางชีวภาพและหนังสือแนวทางการสร/างปcาครอบครัว และดําเนินโครงการส<งเสริมช<องทางธุรกิจ
จากฐานชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมช<องทางจัดจําหน<ายให/ผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพและความงามจากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่ง
ผสมผสานกับภูมิปbญญาท/องถ่ิน การผลิตท่ีเปLนมิตรกับสิ่งแวดล/อม และมีการปbนรายได/บางส<วนไปอนุรักษ
และ
ฟijนฟูแหล<งทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเปLนผลิตภัณฑ
ที่ได/รับตราส<งเสริมผลิตภัณฑ
 BIO Economy 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค
การมหาชน) มีการรวบรวมข/อมูลองค
ความรู/และภูมิปbญญาการใช/
ประโยชน
พืชอาหารและสมุนไพรท/องถ่ิน ในรูปแบบของหนังสือ จํานวน 5 เร่ือง ใน 5 ชุมชนในพ้ืนท่ีสูงของ
ประเทศไทย ได/แก< ชุมชนบ/านปางมะโอ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม< ชุมชนบ/านโปcงคํา อําเภอสันติสุข 
จังหวัดน<าน ชุมชนบ/านวะโดโกร อําเภอท<าสองยาง จังหวัดตาก ชุมชนบ/านขุนต่ืนน/อย อําเภออมก�อย จังหวัด
เชียงใหม< และชุมชนบ/านปcากล/วย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม< 

มูลนิธิโครงการหลวง ได/รวบรวมองค
ความรู/เร่ืองพืชปcาท่ีใช/ประโยชน
ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
โดยได/ประมวลความรู/จากชาวเขาและชาวบ/านท่ีใช/ประโยชน
เก่ียวกับพืชปcา รวม 1,489 ชนิด แต<ละชนิดจะ
ระบุช่ือท/องถ่ิน ช่ือพฤกษศาสตร
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร
 ถ่ินท่ีพบ และการใช/ประโยชน
ในด/านต<าง ๆ เช<น 
ใช/เปLนพืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชให/สี และพืชให/เส/นใย 
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ท้ังน้ี ประเทศไทยได/เร่ิมมีการใช/ประโยชน
จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคมากข้ึน โดยโรงพยาบาลตาม
อําเภอต<าง ๆ เกือบท้ังประเทศจะมีแผนกแพทย
แผนไทยเพ่ือรักษาโรคและฟijนฟูสมรรถภาพร<างกายให/แข็งแรง 
โดยใช/พืชสมุนไพร และได/มีการบรรจุพืชสมุนไพรหลายชนิดเข/าไว/ในบัญชียาหลักแห<งชาติ โดยโรงพยาบาล
เจ/าพระยาอภัยภูเบศรได/จัดต้ังศูนย
การเรียนรู/การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด/านการแพทย
แผนไทย อภัยภูเบศร 
เพ่ือเปLนแหล<งเผยแพร<ความรู/ด/านการแพทย
แผนไทยและสมุนไพรให/กับประชาชน อีกท้ังยังมีการจัด
นิทรรศการ และกิจกรรมถ<ายทอดภูมิปbญญาผ<านกิจกรรมสาธิต เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและสร/างรายได/ โดยการ
นําเอาสมุนไพร ใกล/ตัวมาใช/ประโยชน
ทางยา อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ือง สําอาง อาทิ นํ้ามันนวดแก/ปวด
เม่ือย ยาดมสมุนไพร ยาลูกกลอนล/างลําไส/ ซุปพญายอ นํ้าตรีผลา นํ้าฝางกุหลาบ แชมพูมะกรูด เจล ว<านหาง
จระเข/ เปLนต/น 

นอกจากน้ี รัฐบาลไทยและหน<วยงานท่ีเก่ียวข/องได/ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย
ซึ่งเปLนภูมิปbญญาและทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ จึงได/มีการจัดทําแผนแม<บทแห<งชาติว<าด/วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560–2564 มีเปPาหมายเพ่ือส<งเสริมและรักษาภูมิปbญญาอันทรงคุณค<าท่ีเก่ียวกับ
สมุนไพรไทย และพัฒนาการผลิตและใช/ประโยชน
สมุนไพรไทย ซึ่งมีอยู<ภายในประเทศประมาณ 11,625 ชนิด 
แต<ถูกนํามาใช/ประโยชน
เพียง 1,800 ชนิด หรือร/อยละ 15.5 ของท้ังหมด อย<างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ 
และครบวงจร ซึ่งจะส<งผลต<อความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของสมุนไพรไทย และการสร/างมูลค<าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

 
วัตถุประสงค�ท่ี 4 การให1การศึกษาและการสAงเสริมความตระหนักเก่ียวกับความหลากหลายของพืช

บทบาทท่ีมีตAอการดํารงชีวิตอยAางย่ังยืน 
 

 เป4าหมายท่ี 14 ความสําคัญของความหลากหลายของพืชและความจําเป<นในการอนุรักษ�พืชได1รับการ
สอดแทรกเข1าสูAโปรแกรมการสื่อสาร การให1การศึกษา และการเสริมสร1างความตระหนัก
แกAสาธารณชน 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยได/ให/ความสําคัญต<อการดําเนินการให/การศึกษาและส<งเสริมความตระหนักเก่ียวกับความ
หลากหลายของพืชเปLนอย<างมาก ท้ังการวางรากฐานด/านการอนุรักษ
พืชให/แก<เยาวชน โดยสถาบันส<งเสริม
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได/จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และได/จัดทํามาตรฐานการเรียนรู/และตัวช้ีวัดผลการเรียนรู/ และสาระการเรียนรู/แกนกลาง
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในเร่ืองท่ีเก่ียวกับพืชได/มีการผสานเข/าหลักสูตรในแต<ละช<วงช้ัน โดย
คํานึงถึงความสามารถในการเรียนรู/ของแต<ละช<วงวัยด/วย ท้ังน้ี ผลการเรียนรู/ท่ีเก่ียวกับความหลากหลายของ
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พืชและเร่ืองเก่ียวกับการอนุรักษ
น้ันจะเข/มข/นข้ึนในช<วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาระวิชาชีววิทยา รวมท้ังได/
ร<วมกับ 12 หน<วยงาน เช<น กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช กรมปcาไม/ กรมส<งเสริมการเกษตร 
องค
การสวนสัตว
ในพระบรมราชูปถัมภ
 และกลุ<มบริษัททรู เพ่ือจัดกิจกรรมค<ายเยาวชนรักษ
พงไพร เพ่ือสร/าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปcาไม/และพรรณพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค
การมหาชน) การบรรจุหลักสูตรท/องถ่ิน เร่ืองการอนุรักษ
และฟijนฟูภูมิปbญญาท/องถ่ินและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน เพ่ือการใช/ประโยชน
อย<างย่ังยืน ในหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ร<วมกับโรงเรียนบ/านปcากล/วยพัฒนา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม< และ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ได/ดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ือสร/างจิตสํานึกในด/านการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู/ การสร/างและปลูกฝbง
คุณธรรม การเสริมสร/างปbญญาและภูมิปbญญา ซึ่งมีโรงเรียนเข/าร<วมเปLนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
กระจายอยู<ทั่วประเทศ จํานวน 939 โรงเรียน 

การจัดทําสื่อสารคดี โดยช<อง NOW 26 ร<วมมือกับบริษัททีวีบูรพา จํากัด ได/ผลิตสารคดีคุณภาพ 4 เร่ือง
ออกอากาศในเดือนเมษายน 2560 ประกอบด/วยสารคดีท่ีเก่ียวข/องกับความหลากหลายทางชีวภาพ   ด/านพืช 
ซึ่งเปLนอีกหน่ึงช<องทางในการสร/างความตระหนักในการอนุรักษ
พืช ได/แก< รายการพลเมืองปcา ซึ่งเปLนรายการท่ี
สะท/อนภาพความสัมพันธ
ระหว<างพ้ืนท่ีปcาและสัตว
ต<าง ๆ และฉายภาพความงดงามของปcาในประเทศไทยท่ีคน
ท่ัวไปอาจไม<เคยได/เห็น รายการ Wetland บอกเล<าเร่ืองราวของพ้ืนท่ีชุ<มนํ้าในประเทศไทย ซึ่งเปLนดินแดนต/น
กําเนิดแห<งความหลากหลายทางชีวภาพถ<ายทอดผ<านชีวิตของพืชและสัตว
ท่ีเกิด เติบโต และใช/ชีวิตอยู<ใน
ดินแดนชุ<มนํ้า เพ่ือสร/างความตระหนักและความเข/าใจความจริงของธรรมชาติให/เกิดข้ึนในกลุ<มผู/ชมมากข้ึน 

องค
การสวนพฤกษศาสตร
 ได/จัดสร/างพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา ซึ่งกําหนดเน้ือหาหลักเพ่ือสื่อสาร
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชต<อการดํารงชีวิตของมนุษย
 และได/จัดแสดงพันธุ
ไม/กลุ<ม
ต<าง ๆ ท้ังในโรงเรือนและในพ้ืนท่ี เพ่ือให/ความรู/ด/านพรรณไม/ นอกจากน้ัน ยังได/จัดทําเส/นทางศึกษาธรรมชาติ 
เพ่ือให/ความรู/เก่ียวกับพรรณไม/ สัตว
ปcา และระบบนิเวศปcาไม/ ซึ่งแต<ละปfมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เข/าเย่ียมชมจํานวนมาก ซึ่งช<วยสร/างเสริมความตระหนักด/านการอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุ
พืชและสิ่งแวดล/อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ได/จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เพ่ือให/
ความรู/และสร/างความตระหนักต<อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได/จัดทําสารคดีสั้น ชุดรอบรู/เร่ือง BIO 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
สีกองทัพบกช<อง 7 จํานวน 8 ตอน จัดทําสปอตเพ่ือประชาสัมพันธ
 30 วินาที 
จํานวน 5 ตอน ฉายในรถไฟฟPามหานคร สายสีนํ้าเงิน (MRT Blue Line) และรถไฟฟPามหานคร สายสีม<วง 
(MRT Purple Line) และจัดกิจกรรมค<ายเยาวชนเสริมสร/างความรู/ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน 4 ภูมิภาค 

นอกจากน้ี ในทุกปfประเทศไทยจะมีการดําเนินการประชุมวิชาการ สัมมนาในระดับชาติ เพ่ือเปLนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ของนักวิชาการ ผู/บริหาร และผู/ท่ีเก่ียวข/อง ได/แก< การประชุมวิชาการการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห<งชาติ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แห<งประเทศไทย งานอุทยานหลวงราช
พฤกษ
 (Royal Park Rajapruek) และการประชุมวิชาการพืชสวนแห<งชาติ เพ่ือเปLนเวทีให/นักวิจัย นักวิชาการ 
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และนักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจในด/านต<าง ๆ ดังกล<าว ได/มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู/ อันจะนําไปสู<
ความร<วมมือในการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษ
และใช/ประโยชน
อย<างย่ังยืนต<อไป 
 

วัตถุประสงค�ท่ี 5 สมรรถนะและการมีสAวนรAวมผูกพันของสาธารณชนท่ีจําเป<นตAอการดําเนินการตามกลยุทธ�
ได1รับการพัฒนาข้ึน 

 

 เป4าหมายท่ี 15 จํานวนผู1 ท่ีได1รับการฝnกอบรมท่ีทํางานอยูAโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม มี
เพียงพอ ท่ีจะสนองตAอความต1องการของชาติ ในอันท่ีจะบรรลุเป4าหมายของกลยุทธ�นี้ 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยมีจํานวนมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 156 แห<ง 
ซึ่งการศึกษาทางด/านพืช ทรัพยากรปcาไม/ และสิ่งแวดล/อมจะอยู<ในสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาพฤกษศาสตร
 
สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดล/อม ในมหาวิทยาลัยต<าง ๆ และคณะวนศาสตร
 ซึ่งสถาบัน 
การศึกษาต<าง ๆ ได/สร/างบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการรักษาทรัพยากรพืช ปcาไม/ และสิ่งแวดล/อม เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานของประเทศ 

นอกจากน้ี ในปf พ.ศ. 2559-2561 หน<วยงานท่ีเก่ียวข/องยังได/มีการดําเนินการฝtกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงาน และยังมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และเคร่ืองมือท่ีจําเปLนในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต<าง ๆ รวมท้ังยังได/การจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการ พ้ืนท่ีทดลอง เรือนเพาะชํา และ
แปลงขยายพันธุ
 เพ่ือให/การดําเนินงานด/านพืชบรรลุตามเปPาหมาย แต<ปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามเปPาหมายน้ี คือ การขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงาน แสดงดังตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18 ตัวอยAางโครงการฝnกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ1าหน1าท่ี 
ท่ี หนAวยงาน กิจกรรม/กลุAมเป4าหมาย หลักสูตร 
1 องค
การสวนพฤกษศาสตร
 การอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต/น - หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต/น รุ<นท่ี 9  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 32 คน 
- หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต/น รุ<นท่ี 10  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 29 คน 
- หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องต/น รุ<นท่ี 11  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 30 คน 
การอบรมอนุกรมวิธานพืชข้ันสูง - หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชข้ันสูง รุ<นท่ี 5  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 31 คน 
- หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชข้ันสูง รุ<นท่ี 6  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 35 คน 
- หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชข้ันสูง รุ<นท่ี 7  

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 30 คน 
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ท่ี หนAวยงาน กิจกรรม/กลุAมเป4าหมาย หลักสูตร 
การบรรยายให/ความรู/ในหัวข/อ 
“สวนพฤกษศาสตร
กับการอนุรักษ

ทรัพยากรพืช” 

- มีผู/เข/าร<วมรับฟbงการบรรยาย จํานวน 108 
คน 

การอบรมการจัดการพันธุ
ไม/มีชีวิตและ
การจัดการพืชสวนในสวนพฤกษศาสตร
 

- มีเจ/าหน/าท่ีจากสวนพฤกษศาสตร
แห<งชาติ 
เชเชลส
จํานวน 2 คน 

2 กรมอุทยานแห<งชาติ 
สัตว
ปcา และพันธุ
พืช 

หลักสูตรรุกขวิทยาปcาไม/ - หลักสูตรรุกขวิทยาปcาไม/ รุ<นท่ี 1 

- หลักสูตรรุกขวิทยาปcาไม/ รุ<นท่ี 2 
หลักสูตรรุกขกรสาํหรับพ้ืนท่ีอนุรักษ
 - หลักสูตรรุกขกรสาํหรับพ้ืนท่ีอนุรักษ
 รุ<นท่ี 1 

มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 30 คน 
โครงการฝtกอบรมหลักสูตรการเพ่ิม
ศักยภาพเจ/าหน/าท่ีในการสาํรวจความ
หลากหลายทางชวีภาพในพ้ืนท่ีปcาอนุรักษ
 

- มีผู/เข/าร<วมอบรม จํานวน 70 คน 

3 กรมปcาไม/ หลักสูตรรุกขกร 
 

- หลักสูตรรุกขกร รุ<นท่ี 1 มีผู/เข/าร<วมอบรม 
จํานวนกว<า 100 คน 

   - หลักสูตรรุกขกร รุ<นท่ี 2 ไม<ระบุจํานวน 
   - หลักสูตรรุกขกร รุ<นท่ี 3 มีผู/เข/าร<วมอบรม 

จํานวน 47 คน 
   - หลักสูตรรุกขกร รุ<นท่ี 4 มีผู/เข/าร<วมอบรม 

จํานวน 49 คน 
  หลักสูตรรุกขกรข้ันสูง รุ<นท่ี 1 

 
- หลักสูตรรุกขกรข้ันสูง รุ<นท่ี 1 มีผู/ผ<านการ

ฝtกอบรม จํานวน 41 คน 
   - หลักสูตรรุกขกรข้ันสูง รุ<นท่ี 2 มีผู/ผ<านการ

ฝtกอบรม จํานวน 39 คน 
 

 เป4าหมายท่ี 16 สถาบัน เครือขAาย และพันธมิตรเพื่อการอนุรักษ�พืช ได1รับการจัดต้ังหรือเสริมสร1างความ
แข็งแกรAงข้ึนในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวAางประเทศ เพื่อบรรลุเป4าหมายของกลยุทธ�นี้ 
เพื่อให1บรรลุเป4าหมายของกลยุทธ�ฯ 

ระดับการประเมินความก1าวหน1า 

� บรรลุเปPาหมายได/ภายในเวลาท่ีกําหนด  
� มีความก/าวหน/า แต<ยังไม<บรรลุเปPาหมาย  
� ไม<มคีวามก/าวหน/า  

การดําเนินงาน 

ประเทศไทยมีเครือข<ายสวนพฤกษศาสตร
 ซึ่งเปLนการรวมกันของสวนพฤกษศาสตร
ของหน<วยงาน
ราชการและภาคเอกชน โดยมีการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แห<งประเทศไทยเปLนประจําทุกปf และมี
เครือข<ายด/านการอนุรักษ
พืช ได/แก< เครือข<ายสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน สมาคมไม/ประดับแห<งประเทศไทย 
กลุ<มอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล/อม (Siamensis) เครือข<ายนักอนุกรมวิธานพืช และกลุ<ม 
Save Some Seeds ดังท่ีกล<าวไว/แล/วในตอนต/น แต<ยังไม<มีเครือข<ายท่ีดําเนินการตามเปPาหมายของกลยุทธ
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ท่ัวโลกด/านการอนุรักษ
พืชโดยตรง ท้ังน้ี ในปf พ.ศ. 2559–2561 ประเทศไทยได/มีการดําเนินงานโครงการเพ่ือ
เสริมสร/างความแข็งแกร<งในการอนุรักษ
พืช แก<สถาบัน เครือข<าย และพันธมิตร ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ระหว<างประเทศ ดังน้ี 

� การดําเนินงานระดับชาติ 

- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค
การมหาชน) ดําเนินการขับเคลื่อนองค
ความรู/ด/าน
สื่อสร/างสรรค
 เพ่ือให/เข/าถึงเครือข<ายเยาวชน ภายใต/โครงการ “BIOGANG” กลุ<มคนรุ<นใหม<ที่จะเข/า
มามีบทบาทในการพัฒนาชาติ ตามแผนแม<บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 
2564 โดยกระตุ/นให/ตระหนักถึงคุณค<าของการจัดการทรัพยากรชีวภาพผ<านการ ศึกษา และส<งเสริม
เครือข<ายเยาวชน นักเรียน ครูและอาจารย
 และสถาบันการศึกษา ในการช<วยสํารวจและรวบรวม
ข/อมูลทรัพยากรทางชีวภาพ เพ่ือให/เกิดการเพ่ิมพูนทักษะ กระบวนการเรียนรู/จากการสืบค/น
ฐานข/อมูลทรัพยากร ปลูกจิตสํานึกให/เห็นคุณค<า รู/สึกรักและหวงแหนต<อการอนุรักษ
 พัฒนา และต<อ
ยอดฐานทรัพยากรชีวภาพชุมชน และภูมิปbญญาท/องถ่ินได/อย<างย่ังยืน 

- องค
การสวนพฤกษศาสตร
ได/จัดการประชุมวิชาการ “แนวทางความร<วมมือสวนพฤกษศาสตร
ใน
ประเทศไทย” เพ่ือสร/างความร<วมมือระหว<างหน<วยงานด/านสวนพฤกษศาสตร
ของประเทศ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข/อมูลและแนวทางในการจัดการสวนพฤกษศาสตร

ภายในประเทศ เพ่ือนําไปสู<การกระตุ/นและส<งเสริมการดําเนินงานด/านการอนุรักษ
พืชนอกถ่ินของ
ประเทศให/มีความเข/มแข็ง โดยมีผู/แทนจากสวนพฤกษศาสตร
ท่ัวประเทศเข/าร<วมประชุม จํานวน 26 
จาก 11 หน<วยงาน 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝb�ง ได/จัดทําฐานข/อมูลเครือข<ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝb�ง 
รวมกลุ<มเครือข<ายท่ีได/จัดทําฐานข/อมูลแล/ว 508 กลุ<ม จํานวน 10,765 คน พร/อมท้ังดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพเครือข<ายและบูรณาการเครือข<ายอาสาสมัคร ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝb�ง มาเปLนอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมหมู<บ/าน (ทสม.) จํานวน 200 
คน 

- สมาคมพฤกษศาสตร
แห<งประเทศไทย เปLนองค
กรท่ีสนับสนุนส<งเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพร< 
งานวิชาการและวิชาชีพด/านพฤกษศาสตร
 ร<วมมือกับองค
กรทางพฤกษศาสตร
ท้ังในประเทศและ
ต<างประเทศ 

- สมาคมไม/ดอกไม/ประดับ เปLนองค
กรเพ่ือเปLนศูนย
ประสานข/อมูลในหมู<สมาชิกและเครือข<าย   ผู/ปลูก 
ผู/ค/าไม/ประดับ และภาครัฐในการพัฒนาไม/ดอกไม/ประดับของประเทศไทย 

- เครือข<ายอาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช (อส.อส.) ซึ่งเปLนเครือข<าย
อาสาสมัครในด/านต<าง ๆ ท่ีจัดต้ังโดยกรมอุทยานแห<งชาติ สัตว
ปcา และพันธุ
พืช เช<น อาสาสมัคร
ปPองกันไฟปcา อาสาสมัครพิทักษ
อุทยานแห<งชาติ และอาสาสมัครราษฎรอาสาสมัครพิทักษ
ปcา 
(รสทป.) ซึ่งยังคงดําเนินงานอย<างต<อเน่ือง 
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- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค
การมหาชน) สนับสนุนเครือข<ายชุมชนในการเก็บรวบรวมเมล็ด
พันธุ
และหัวพันธุ
พืชท/องถ่ิน ประกอบด/วยพืชผักพ้ืนบ/านและพันธุ
ข/าวท/องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือเปLน
ฐานพันธุกรรมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง (Seed Bank) จํานวน 5 ชุมชน (Local Community Seed 
Bank) 

- โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดําเนินการร<วมกับหน<วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดําเนิน
โครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในท/องท่ีต<าง ๆ ท่ัวประเทศ 

� การดําเนินงานระดับภูมิภาค 

- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค
การมหาชน) ได/ดําเนินการสร/างพันธมิตรและ
ประสานความร<วมมือด/านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู/กับหน<วยงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ (กลุ<มประเทศ CLMV) เช<น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในเร่ืองสมุนไพร นอกจากน้ี ยังมีการสร/างความร<วมมือกับ National Institute of 
Medicinal Material (NIMM) ซึ่งเปLนสถาบันท่ีมุ<งเน/นการพัฒนา ผลิตพันธุ
พืชสมุนไพร 

- ในปf พ.ศ. 2561 ได/ริเร่ิมโครงการวิจัยไม/พะยูงในกลุ<มอนุภูมิภาคแม<นํ้าโขง เปLนโครงการร<วมมือ
ระหว<างนักวิจัยไทยและประเทศในอนุภูมิภาคแม<นํ้าโขง เช<น จีน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือ
อนุรักษ
พันธุกรรมไม/พะยูงในปcาธรรมชาติและแปลงขยายพันธุ
 

- โครงการเสริมสร/างศักยภาพในการปรับตัวต<อสภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ีชุ<มน้ําในภูมิภาคลุ<มน้ําโขง
ตอนล<าง หรือ Mekong WET: Building Resilience of Wetlands in the Lower Mekong Region 
เพ่ือสร/างเสริมศักยภาพในการปรับตัวต<อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศของพ้ืนท่ีชุ<มนํ้า โดยการ
บริหารการใช/ประโยชน
จากพ้ืนท่ีชุ<มนํ้า โดยเฉพาะอย<างย่ิงในพ้ืนท่ีท่ีได/รับการข้ึนทะเบียน เปLนพ้ืนท่ี
แรมซาร
ไซต
 หรือพ้ืนท่ีชุ<มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย และ
เวียดนาม 

� การดําเนินงานระหวAางประเทศ 

- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค
การมหาชน) ได/ร<วมหารือและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการเก็บรักษาสายพันธุ
 จัดต้ังธนาคารพันธุกรรม (BioBank) และการปกปPองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ร<วมกับ 3 หน<วยงาน จาก 3 ประเทศ ได/แก< สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเบล
เย่ียม และสาธารณรัฐเกาหลี และสร/างการมีส<วนร<วมและให/ความรู/ความเข/าใจด/านการอนุรักษ
และ
การใช/ประโยชน
อย<างย่ังยืนแก<ทุกภาคส<วน โดยใช/กลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศร<วมกับ
หน<วยงานในประเทศญี่ปุcนและมหาวิทยาลัยโซเฟfย (Sophia University) 

- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแห<งชาติ (สวทช.) ได/ประสานหน<วยงานท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือ
เตรียมจัดประชุมนานาชาติด/านความหลากหลายทางชีวภาพ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ กระชับความสัมพันธ
 และเพ่ือให/เกิดความร<วมมือในการอนุรักษ
พรรณพืชและ
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ความหลากหลายทางชีวภาพต<อไป โดยจะเชิญผู/อํานวยการสวนพฤกษศาสตร
ท่ัวโลกเข/าร<วม การ
ประชุมในคร้ังน้ีด/วย 

- กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ได/พัฒนาความร<วมมือด/านการแพทย
ด้ังเดิม 
การแพทย
พ้ืนบ/าน และการแพทย
ทางเลือก ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ เช<น ประเทศเมียนมา 
ภูฏาน อินเดีย และจีน 

 
กรุณาอธิบายวิธีการและขอบเขตการดําเนินงานท่ีประเทศของทAานได1มีสAวนรAวมเพื่อบรรลุเป4าหมายของ 
กลยุทธ� ท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษ�พืช 

หน<วยงานหลักระดับชาติของประเทศไทยท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ
ท่ัวโลกสําหรับการ
อนุรักษ
พืช ตามอนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อม (สผ.) ซึ่งทําหน/าท่ีในการประสานงาน จัดทําแผนแม<บท ขับเคลื่อนแผนไปสู<การปฏิบัติ ติดตาม
และประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงาน ผ<านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานชุดต<าง ๆ เช<น คณะกรรมการอนุรักษ
และใช/ประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแห<งชาติ 
(กอช.) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะทํางานชนิดพันธุ
ต<างถ่ิน และ
คณะทํางานอนุกรมวิธานประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานแต<งต้ังมาจาก
หน<วยงานท่ีเก่ียวข/อง และผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาน้ัน ๆ ทําให/การดําเนินงานมีความสอดคล/องกับเปPาหมายของ
กลยุทธ
ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ
พืช การดําเนินงานของหน<วยงานท่ีเก่ียวข/องกับกลยุทธ
น้ี ต/องรายงานให/ สผ. 
ทราบ เพ่ือสรุปและรวบรวมเสนออนุสัญญาว<าด/วยความหลากหลายทางชีวภาพต<อไป 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 6 

ข้อมูลเกี
ยวกับการมีส่วนรว่ม 
ของชนเผา่พืRนเมอืงและชมุชนท้องถิ
น  
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ส่วนที� 6 

ข้อมูลเกี
ยวกับการมีส่วนรว่มของชมุชนท้องถิ
น 

การรายงานในสวนน้ีเป�นการรายงานตามความสมัครใจของแตละประเทศ เพ่ือทําการรวบรวมข%อมูล
เก่ียวกับการมีสวนรวมของชนพ้ืนเมือง (Indigenous people) และชุมชนท%องถ่ิน (Local communities) ใน
การดําเนินงานด%านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสอดคล%องกับเป@าหมายไอจิ  ซึ่งไมได%ปรากฏไว%ในสวนอ่ืนๆ 
ของรายงานแหงชาติฉบับน้ี   

ประเทศไทย ให%ความสําคัญตอการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชนท%องถ่ินในการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกําหนดไว%ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ระบุให%บุคคลและ
ชุมชนยอมมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใช%ประโยชนRจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล%อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา 57 กําหนดให%รัฐต%อง
อนุรักษR คุ%มครอง บํารุงรักษา ฟUVนฟู บริหารจัดการ และใช%หรือจัดให%มีการใช%ประโยชนRจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล%อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให%เกิดประโยชนRอยางสมดุลและย่ังยืน โดยต%องให%ประชาชน
และชุมชนในท%องถ่ินท่ีเก่ียวข%องมีสวนรวมดําเนินการและได%รับประโยชนRจากการดําเนินการดังกลาวด%วยตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ    

การมีสวนรวมของชุมชนท%องถ่ินในการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
ไทย ท่ีชวยขับเคลื่อนให%เกิดการบรรลุเป@าหมายไอจิ มีจํานวน 3 เป@าหมาย ได%แก  

เป@าหมายไอจิ B6 การดูแลรักษาแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ  
เป@าหมายไอจิ C13 การรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและสัตวR  
เป@าหมายไอจิ E18 ความรู%และวิถีปฏิบัติของชุมชนท%องถ่ิน   

� เป�าหมายไอจิ B6 ดําเนินการลดอัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงป&าไม'
ลงคร่ึงหนึ่งเป)นอย�างน'อย และในพื้นท่ีท่ีเป)นไปได'ลดอัตราการสูญเสียให'เกือบเหลือศูนย0  และลดความ
เสื่อมโทรมและการแยกกระจายของแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติลดอย�างมีนัยสําคัญ 

การมีสวนรวมของชุมชนท%องถ่ินในการดูแลรักษาและฟUVนฟูแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติท้ังเพ่ือ
ประโยชนRทางตรงและทางอ%อม มีเร่ืองเดนได%แก การจัดการป[าชุมชน การฟUVนฟูทรัพยากรชายฝ]^ง การเฝ@าระวัง
การทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ การพัฒนาเครือขายชุมชนท%องถ่ินเพ่ือการอนุรักษR สรุปได%ดังน้ี 

การจัดการป&าชุมชน โดยชุมชนท%องถ่ินในหลายพ้ืนท่ีได%มีการดูแลรักษาป[าชุมชนท้ังการดูแลรักษา
ตามวิถีด้ังเดิมของชุมชน และการดูแลรักษาตามระเบียบของกรมป[าไม% โดยการสํารวจพ้ืนท่ี กําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ี ต้ังคณะกรรมการ กําหนดกฎกติกาการดูแลและใช%ประโยชนR และจัดทําแผนการจัดการ
ท่ีชัดเจน ชุมชนต%องมีการขอข้ึนทะเบียนป[าชุมชนซึ่งมีอายุ 5 ปb หลังจากน้ันต%องขอตออายุป[าชุมชน  
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ท่ีผานมา มีชุมชนตาง ๆ ขอข้ึนทะเบียนและตออายุป[าชุมชนตอเน่ืองทุกปb สงผลให%ใน พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป[าชุมชนเพ่ิมข้ึนเป�น 2,757 แหง รวมพ้ืนท่ี  2,448,295 ไร ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของ
ประเทศ  

การฟ56นฟูทรัพยากรชายฝ89ง ชุมชนชายฝ]^งได%ทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
ฟUVนฟูป[าชายเลนเป�นประจํา ทําให%ป]จจุบันพ้ืนท่ีป[าชายเลนในหลายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนท่ีป[าชายเลนโดยรวมของประเทศมีแนวโน%มดีข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการป@องกันการกัดเซาะชายฝ]^ง
โดยการป]กไม%ไผ การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษRทางทะเลและชายฝ]^งรวมกับหนวยงานรัฐ  การ
ลาดตระเวนเพ่ือป@องกันการบุกรุกทําลายป[าชายเลนและทรัพยากรชายฝ]^ง การปลอยพันธุRสัตวRนํ้า และ
การเก็บขยะบริเวณชายฝ]^ง   

การเฝ�าระวังการทําลายถ่ินท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติ ชุมชนท%องถ่ินซึ่งอาศัยอยูในพ้ืนท่ี มีบทบาท
สําคัญในการเฝ@าระวังและแจ%งเบาะแสการบุกรุกทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวR ท่ี
เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาในหลายพ้ืนท่ี อาทิ การสัมปทานระเบิดหิน การใช%เคร่ืองมือประมงผิด
กฎหมาย การปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ การขุดลอกลําคลอง เป�นต%น  

การพัฒนาเครือข�ายชุมชนท'องถ่ินเพื่อการอนุรักษ0  เป�นลักษณะการรวมตัวท้ังเป�นทางการและไม
เป�นทางการในการจัดการถ่ินท่ีอยูอาศัยในเชิงพ้ืนท่ี ได%แก เครือขายป[าชุมชนจังหวัดนาน เครือขาย
อาวไทยรูปตัว “ก” เครือขายลุมนํ้าทาจีน เครือขายเครือขายป[าชุมชนรอยตอ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก เครือขายผืนป[าตะวันตก เป�นต%น ซึ่งดําเนินงานโดยชุมชนท%องถ่ิน และได%รับการสนับสนุน
จากหนวยงานรัฐและองคRกรพัฒนาเอกชน 

� เป�าหมายไอจิ C13  ดํารงรักษาความหลายหลายทางพันธุกรรมพืชปลูกและปศุสัตว0 และสัตว0
เลี้ยง และสายพันธุ0ป&า รวมถึงชนิดพันธุ0อ่ืนท่ีมีคุณค�าทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และจัดทํากล
ยุทธ0และดําเนินงานตามนั้น เพื่อลดการสูญสลายทางพันธุกรรมให'มากท่ีสุด และเฝ�าระวังรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดังกล�าว 

การมีสวนรวมของชุมชนท%องถ่ินในการดูแลดํารงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม สวนใหญเป�น
กิจกรรมการอนุรักษRพันธุRพืช และชนิดพันธุRที่มีคุณคา สรุปได%ดังน้ี  

การสํารวจพันธุ0ไม' รวบรวมและขยายพันธุ0พืช ชุมชนท%องถ่ินซึ่งสวนใหญทําการเกษตร ได%เข%ารวม
โครงการอนุรักษRพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมเป�นอาสาสมัครประจําหมูบ%านทําการสํารวจข้ึนทะเบียนทํารหัสต%นไม%นอกเขต
ป[า หากเป�นป[าด้ังเดิมก็จะรักษาพันธุกรรมด้ังเดิมไว% นอกจากน้ี ได%มีการรวบรวมและขยายพันธุR
กล%วยไม%พันธุRพ้ืนเมือง กล%วยไม%ป[า และพันธุRไม%พ้ืนเมืองอ่ืนๆ 

การอนุรักษ0พันธุ0ข'าว ท่ีมีคุณคาตอการรักษาความม่ันคงทางอาหาร และการสร%างความหลากหลาย
ของระบบนิเวศเกษตร ซึ่งการอนุรักษRพันธุกรรมพ้ืนบ%านโดยชุมชน เป�นแนวทางหน่ึงในการอนุรักษR
ความหลากหลายทางชีวภาพในถ่ินท่ีอยู โดยรวมตัวกันทําการรวบรวมพันธุRข%าวพ้ืนเมือง การทํานา
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แบบด้ังเดิม เช่ือมโยงไปสูการอนุรักษRประเพณีเก่ียวกับข%าวและการสงเสริมการทองเท่ียว  (เชน ศูนยR
สงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุRข%าวตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กลุมอนุรักษRพันธุRข%าว
เช้ือเพลิง ตําบลเช้ือเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรR หมูบ%านผลิตเมล็ดพันธุRข%าวพันธุRพ้ืนเมือง 
บ%านโพนงานทา ตําบลบ%านแป@น อําเภอโพนนาแก%ว จังหวัดสกลนคร กลุมผลิตข%าวพญาลืมแกง อําเภอ
เมืองนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณR เป�นต%น) นอกจากน้ี ยังมีการอนุรักษRพันธุRข%าวเฉพาะถ่ิน เชน ข%าวลืมผัว 
ในภาคเหนือ ข%าวกํ่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข%าวเสาไห% จังหวัดสระบุรี  ข%าวสังขRหยด จังหวัด
พัทลุง ข%าวเหลืองปะทิว จังหวัดชุมพร เป�นต%น 

การอนุรักษ0พืชสมุนไพร มีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือท่ีมีมาแตคร้ังโบราณ
กาล มีการสั่งสมและถายทอดจากรุนสูรุนโดยไมถูกบันทึกไว%เป�นลายลักษณRอักษรมากนัก จึงได%ลดน%อย
ถอยลงไป แตป]จจุบัน ภาวะป]ญหาสุขภาพจากสภาพแวดล%อมและผู%สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ทําให%ต%องมี
การดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน ชุมชนท%องถ่ินในหลายพ้ืนท่ีได%เล็งเห็นถึงความสําคัญของพืชผักอาหาร
และพืชสมุนไพร ท่ีชวยป@องกัน บรรเทา และรักษาโรคตาง ๆ จึงมีการปลูกและรักษาพืชสมุนไพรท้ังใน
เขตป[า พ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีสวนตัว 

� เป�าหมายไอจิ E18  ยอมรับนับถือความรู'ท่ีถ�ายทอดตามธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ0
คิดค'นใหม� และวิถีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองด้ังเดิม และชุมชนท'องถ่ิน สําหรับการอนุรักษ0และใช'ประโยชน0
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน และการใช'ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี ภายใต'
กฎระเบียบแห�งชาติ และพันธกรณีระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข'อง และต'องบูรณาการอย�างเต็มท่ี  และสะท'อน
ให'เห็นในการอนุวัตอนุสัญญาฯ  โดยการมีส�วนร�วมอย�างเต็มกําลังและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมือง
ด้ังเดิมและชุมชนท'องถ่ินในทุกระดับท่ีเก่ียวข'อง 

ความรู%ท%องถ่ินในการอนุรักษRและใช%ประโยชนRความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน สวนใหญถูก
ถายทอดผานวิถีปฎิบัติในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และการบอกเลา ดังน้ัน การคงอยูของความรู%ท%องถ่ินจึง
ข้ึนอยูกับวิถีปฎิบัติในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท%องถ่ินท่ียังคงดําเนินอยูในขณะน้ัน 
ซึ่งสวนใหญเป�นความรู%ในการทํามาหากินท่ีไมสงผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพ และยังเก้ือกูลตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เชน การไมใช%สารเคมี การใช%สิ่งของในธรรมชาติให%เก้ือกูลกัน ใช%
มูลสัตวR ใบไม%ใบหญ%าท่ีเนาเปU^อยเป�นปุiย ทําให%ดินอุดมสมบูรณR รักษาแหลงนํ้าลําธารให%สะอาดและไมเหือดแห%ง  
มีการเคารพธรรมชาติ เช่ือวามีเทพมีเจ%าสถิตอยุในดิน นํ้า ป[า เขา สถานท่ีทุกแหงจะทําอะไรต%องขออนุญาต
และทําด%วยความเคารพและพอดีพองาม ชาวบ%านรู%คุณธรรมชาติ ท่ีได%ให%ชีวิตแกตน พิธีกรรมตาง ๆ  ล%วน
แสดงออกถึงแนวคิดดังกลาว เชน งานบุญพิธีท่ีเก่ียวกับ นํ้า ข%าว ป[าเขา รวมถึงสัตวR บ%านเรือน เคร่ืองใช%ตางๆ 
มีพิธีสูขวัญข%าว เป�นต%น  นับเป�นการคงอยูอยางสอดคล%องปรองดองกับธรรมชาติ  ซึ่งสอดคล%องกับเป@าหมาย
ระยะยาว (ค.ศ.2050) ของเป@าหมายไอจิอยางแท%จริง  

ป]จจุบัน ความรู%ท%องถ่ินในการอนุรักษRและใช%ประโยชนRความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนหลาย
กรณีได%รับการยอมรับเป�นอยางดี ดังน้ี 
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ความรู'เก่ียวกับพืชสมุนไพร โดยมีการรวบรวมข%อมูลและจัดทําเอกสารเผยแพรมากข้ึน ระบุช่ือ
ท%องถ่ิน สรรพคุณ วิธีการใช% รวมถึงได%ถูกนํามาศึกษาวิเคราะหRทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือค%นหา
สรรพคุณของสมุนไพรจากท่ีมีอยูเดิม ๆ มีการสกัดสารตางๆจากสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยท่ีมี
สรรพคุณในการรักษาโรคให%บริสุทธ์ิและหาโครงสร%างของสารชนิดน้ัน ทําการทดลองทดสอบ
ประสิทธิภาพในการรักษาของสารชนิดน้ัน เชน วานหางจระเข% ต%นมะหาด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑRใน
รูปแบบตางๆ ท้ังเคร่ือองสําอางคR ยารักษาโรคแผนป]จจุบัน อาหารเสริม เป�นต%น 

ความรู'เก่ียวกับการเกษตรและการประมงแบบด้ังเดิม ไมวาการบํารุงดิน การคัดเลือกพันธุR การ
จัดการพ้ืนท่ี และวิถีการผลิต ซึ่งเน%นการทําการเกษตรท่ีไมใช%ปุiยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
ปรับปรุงดินให%มีความอุดมสมบูรณR การปลูกพืชผสมผสาน จัดการนํ้าและทรัพยากรระดับไรนา ใน
ลักษณะท่ีจะมุงใช%ประโยชนRจากธรรมชาติ หรือสร%างเลียนแบบธรรมชาติ ป]จจุบัน มีนโยบายสงเสริม
เกษตรอินทรียRท่ีสอดคล%องกับเกษตรด้ังเดิม เพ่ือการลด ละ เลิกการใช%สารเคมีในการเกษตร และ
สงเสริมเกษตรผสมผสาน ซึ่งคอย ๆ ขยายตัวในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีความรู%
เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช%ท่ีไมทําลายล%าง เชน การทํา "ซั้ง" ซึ่งเป�นภูมิป]ญญาชาวบ%านท่ีมีมาแตอดีต 
เป�นอุบายดึงดูดสัตวRนํ้าให%มาอยูรวมกันเป�นจํานวนมาก เพ่ือความสะดวกในการจับ หรือทําการประมง 
โดยการนําวัสดุท่ีหาได%ในท%องถ่ินซึ่งยอยสลายได% เชน ก่ิงไม% ลําไผ ก่ิงและใบของต%นจากหรือมะพร%าว  
ไปสุมไว%เพ่ือเป�นแหลงอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวRนํ้าขนาดเล็ก   

ความรู'เก่ียวกับการจัดการแหล�งน้ํา เชน การปรับใช%ระบบการจัดระบบหมืองฝาย ซึ่งมีการจัด
แบงป]นนํ้ากันตามระบบประเพณีที่สืบทอดกันมา มีหัวหน%าท่ีทุกคนยอมรับ มีคณะกรรมการจัดสรรนํ้า
ตามสัดสวนและตามพ้ืนท่ีทํากิน นับเป�นความรู%ท่ีทําให%ชุมชนตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูใกล%ลํานํ้า ไมวาต%นนํ้า
หรือปลายนํ้า ได%รับการแบงป]นนํ้าอยางยุติธรรม ทุกคนได%ประโยชนRและอยูรวมกันอยางสันติ  

วิถีชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ0และการใช'ประโยชน0อย�างย่ังยืน ด%วยการกําหนดกฎกติกาการใช%
ประโยชนRจากต%นไม%และปลูกทดแทน  การกําหนดวิธีการตัดหนอไม%ในป[าชุมชน กําหนดฤดูการเก็บหา
หนอไม%และเห็ด หลังจากน้ันจะทําการปnดป[าเพ่ือให%ป[าได%ฟUVนตัว การห%ามจับสัตวRนํ้าในฤดูวางไข การ
ห%ามจับสัตวRนํ้าขนาดเล็ก การกําหนดแหลงเพาะพันธุRสัตวRนํ้า เป�นต%น ซึ่งเป�นกติกาท้ังท่ีเป�นทางการ
และไมเป�นทางการ นอกจากน้ี ชุมชนหลายแหงได%ริเร่ิมและรวมตัวกันจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน โดยการเท่ียวชมสภาพพ้ืนท่ี ชมพืชและสัตวRท%องถ่ินหายาก เชน พลับพลึงธาร นกอพยพ เป�น
ต%น ชิมอาหารพ้ืนถ่ิน และซื้อผลิตภัณฑRจากฐานชีวภาพ ซึ่งเป�นการใช%ประโยชนRจากแหลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยไมสงผลกระทบตอถ่ินท่ีอยูอาศัยและทรัพยากรทางชีวภาพ ท่ีชวยสร%าง
รายได%และคุณภาพชีวิตท่ีดีให%กับชุมชน 
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การมีสวนรวมของชุมชนท%องถ่ินในประเทศไทย ในการอนุรักษRความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินไป
โดยผสมผสานองคRความรู%ท%องถ่ินกับความรู%ทางวิชาการท่ีรับมาจากภายนอก ซึ่งมีหนวยงานท้ังภาครัฐและ
องคRกรพัฒนาเอกชนให%การสนับสนุน ด%วยเห็นวาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยภาครัฐเชนใน
อดีตน้ัน มีข%อจํากัดหลายประการ ท้ังในด%านกําลังคนและงบประมาณ ทําให%ไมสามารถดูแลได%อยางท่ัวถึง 
ขณะท่ีการจัดการโดยชุมชนท%องถ่ินมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละท%องถ่ิน ชุมชนมีความเป�นเจ%าของ และทําให%
ชุมชนได%รับประโยชนRที่เกิดข้ึนอยางชัดเจน 

อน่ึงภาครัฐได%สนับสนุนและสงเสริมชุมชนท%องถ่ินในการจัดการและพัฒนาตอยอดองคRความรู%ด้ังเดิม
เหลาน้ี อาทิ การเสนอรางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑRสมุนไพร พ.ศ. … การรวบรวมจัดทําฐานข%อมูลความรู%
ด้ังเดิม การสนับสนุนตอยอดผลิตภัณฑRจากทรัพยากรชีวภาพในท%องถ่ิน  สนับสนุนการเพ่ิมมูลคาการใช%
ประโยชนRจากความหลากหลายทางชีวภาพ  และสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาการใช%ประโยชนRจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิป]ญญาท%องถ่ิน และธุรกิจชีวภาพด%วยการใช%สหวิทยากรท่ีเก่ียวข%อง เป�นต%น 

ด%านบทบาทผู%หญิงในการอนุรักษRและใช%ประโยชนRความหลากหลายทางชีวภาพน้ัน มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล%อมไทยได%ทําการศึกษาพบวา ผู%หญิงซึ่งมีความใกล%ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ท้ังใน
ฐานะผู%ใช%ประโยชนRและผู%ดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในด%านตาง ๆ มีบทบาทสําคัญ
ดังน้ี 

- ผู%หญิงในสังคมไทยมักทําหน%าท่ีเป�นผู%ดูแลบุตร จึงมีความใกล%ชิดและมีโอกาสถายทอดความรู%และ
ภูมิป]ญญาในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพสูบุตรหลาน 

- ผู%หญิงมีบทบาทสําคัญเก็บรักษาเมล็ดพันธุRและการเพาะปลูกพืช ทําการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยไม
สงผลกระทบสิ่งแวดล%อมและถ่ินอาศัยของพืชและสัตวR 

- ผู%หญิงในสังคมไทยมักมีบทบาทเป�นผู%อยูเบ้ืองหลังกิจกรรมการอนุรักษRและฟUVนฟูทรัพยากรป[าไม% 
ทรัพยากรชายฝ]^ง ขณะท่ีมีผู%หญิงบางสวนก%าวมาเป�นผู%นําอันเป�นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม   

- ผู%หญิงมีบทบาทสําคัญในการเก็บหาของป[าและใช%ประโยชนRจากป[าอยางย่ังยืน   
- ผู%หญิงมีทักษะในการประสานงานและสื่อสารให%เกิดความรวมมือในการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  ตลอดจนการริเร่ิมกลุมในชุมชนซึ่งได%กอให%เกิดศักยภาพและพลังในการสร%างสรรคR
ประโยชนRตอสังคม 

ประเทศไทยมีการสงเสริมศักยภาพและเพ่ิมโอกาสให%ผู%หญิงก%าวเป�นผู%นําและมีบทบาทในการตัดสินใจ  
มีกองทุนสงเสริมบทบาทสตรีเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของผู%หญิง  และยกยอผู%หญิงท่ีเป�นแบบอยางท่ีดีในการ
อนุรักษRความหลากหลายทางชีวภาพ มีการให%รางวัลเชิดชูเกียรติในวันสําคัญๆ อยูเป�นประจํา อาทิ รางวัลแม
อนุรักษRสิ่งแวดล%อม มอบในโอกาสวันแมแหงชาติ รางวัลผู%หญิงสาขาสิ่งแวดล%อม ในวันสตรีสากล เป�นต%น  
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นอกจากนี้ นับเปนโอกาสดีของประเทศไทยท่ีมีสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 เปนแบบอย'างในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรงมุ'งเน�นให�คนไทยท่ีอาศัยในบริเวณป0า
หรืออยู'ใกล�ป0า สามารถดํารงชีวิตอยู'กับป0าได�อย'างย่ังยืน โดยการส'งเสริมความรู�และฝ5กอบรมอาชีพให�มี
รายได�ในการดํารงชีพ ดังพระราชสมัญญา “พระมารดาแห'งการคุ�มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”   

อีกท้ังยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให�ความสนพระทัยในการอนุรักษ*
พันธุกรรมพืช นับต้ังแต'ป; พ.ศ.2535 ทรงให�ริเร่ิมธนาคารพืชพรรณ  สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเปน
เมล็ดและเนื้อเย่ือ และทรงริเร่ิมโครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ซ่ึงมีหน'วยงาน
และชุมชนต'าง ๆ เข�าร'วมกิจกรรมการสํารวจและเก็บรวบรวมพรรณไม�ท�องถ่ิน การสร�างจิตสํานึกและ
จัดการถ่ินท่ีอยู' การอนุรักษ*และใช�ประโยชน*พันธุกรรมพืช ฯลฯ มาจวบจนปCจจุบัน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 7 

ข้อมูลสถานภาพป0จจุบนั 
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของประเทศ 
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ส่วนที� 7  

ข้อมูลสถานภาพป�จจุบนั 

ของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 

การรายงานในส�วนน้ี จะช�วยนําเสนอข�อมูลสถานภาพป�จจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศต�าง ๆ บนเว็บไซต, http://www.cbd.int/countries/ ของอนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  เพ่ือแสดงให�เห็นถึงสถานภาพและแนวโน�มของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงประโยชน,ท่ีได�รับ
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ แรงกดดัน มาตรการท่ีแต�ละประเทศดําเนินการ 

 
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

สถานภาพและแนวโน�ม รวมถึงประโยชน#จากความหลากหลายทางชีวภาพ บริการและการทํางานของ
ระบบนิเวศ 

ประเทศไทยเปFนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดแห�งหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� ซึ่งต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีสําคัญทางชีวภูมิศาสตร, (Biogeography) 2 แห�ง ได�แก� อนุภูมิภาคอินโดจีน 
(Indo - Chinese Region) ทางตอนเหนือของประเทศ และอนุภูมิภาคซุนดา (Sundaic Region) ทางตอนใต�ของ
ประเทศ โดยความหลากหลายทางชีวภาพด�านพืชของประเทศไทย จากการศึกษาและสํารวจพรรณพืชของ
โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand Project) รับผิดชอบโดยสํานักงานหอพรรณไม� 
กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป]า และพันธุ,พืช พบว�า ประเทศไทยมีจํานวนพรรณไม� ประมาณ 11,000 ชนิด (ป�จจุบัน
อยู�ระหว�าง การศึกษาและสํารวจ โดยจะแล�วเสร็จภายในปb พ.ศ. 2567) คิดเปFนร�อยละ 3 ของพรรณไม�ท้ังหมด
ในโลก (ตารางท่ี 19) โดยในปb พ.ศ. 2558 ได�ทําการประเมินชนิดพืชท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย ตาม
หลักเกณฑ,ของ International Union Conservation of Nature (IUCN) ปb  ค.ศ. 1994 สําหรับชนิดพันธุ,
เฉพาะถ่ินและชนิดพันธุ,หายาก และปb ค.ศ. 2001 สําหรับชนิดท่ีมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ,และใกล�สูญพันธุ, พบว�า 
มีชนิดพืชท่ีถูกคุกคาม (threatened species) จํานวน 964 ชนิด แบ�งเปFนพืชท่ีอยู�ในสถานภาพมีแนวโน�มใกล�
สูญพันธุ, (vulnerable) จํานวน 737 ชนิด พืชท่ีอยู�ในสถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) จํานวน 207 ชนิด 
และพืชท่ีอยู�ในสถานภาพ ใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) จํานวน 20 ชนิด (Department of 
National Parks, Wildlife and Conservation, 2017) คิดเปFนร�อยละ 8.76 ของชนิดพืชท่ีจําแนกระบุแล�ว
ท้ังหมดของประเทศไทย ท้ังน้ี มีชนิดพืชท่ีสูญพันธุ,ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild) จํานวน 2 ชนิด คือ 

ฟtามุ�ยน�อย Vanda coerulescens Griff. (พืชใบเลี้ยงเด่ียว) และโสกระย�า Amherstia nobilis Wall. (พืชใบ
เลี้ยงคู�) (ตารางท่ี 20)  
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ตารางท่ี 19 จํานวนพรรณพชืในประเทศไทย 
กลุ/ม วงศ# ชนิด หมายเหตุ 

เทอริโดไฟต, (Pteridophytes) 32 650  Flora of Thailand Website 
พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) 6 27  รวมชนิดใหม�ในสกุล Cycas 
พืชใบเลี้ยงเด่ียว (Monocotyledons) 53 3,045  ยังไม�รวมสกุลและชนิดใหม�ท่ีตีพิมพ, 5 ปbท่ีผ�านมา 
พืชใบเลี้ยงคู� (Dicotyledons) 201 6,798  ยังไม�รวมสกุลและชนิดใหม�ท่ีตีพิมพ, 5 ปbท่ีผ�านมา 

รวม  292 10,520  วงศ, ถือตามชื่อวงศ,เดิม ยังไม�ได�ใช�วงศ,ใหม� 

ท่ีมา: สํานักหอพรรณไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป]า และพันธุ,พืช (ข�อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561) 

ตารางท่ี 20 การประเมินสถานภาพการอนุรักษ#ของชนดิพันธุ#พืชในประเทศไทย ป6 พ.ศ. 2558 

ท่ี สถานภาพ 
สถานภาพการอนุรักษ#ของชนิดพันธุ#พืชในประเทศไทย (ชนิด) 

เฟ<ร#น 
(pteridophyte) 

พืชเมล็ดเปลือย 
(gymnosperm) 

พืชใบเล้ียงเด่ียว 
(monocotyledon) 

พืชใบเล้ียงคู/ 
(dicotyledon) รวม 

1 ใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง - 2 - 18 20 
2 ใกล�สูญพันธุ, - - 142 65 207 

3 มีแนวโน�มใกล�สูญ
พันธุ, 

15 7 275 440 737 

รวม 15 9 417 523 964 
ท่ีมา: Department of National Parks, Wildlife and Conservation (2017) 

ท้ังน้ี ประเทศไทยได�ดําเนินการสํารวจและค�นพบพืชชนิดใหม�ของโลก (new species) อย�างต�อเน่ือง 
และได�รับการตีพิมพ,เผยแพร�ลงในวารสารทางวิชาการต�าง ๆ ตลอดมา โดยในระหว�างปb พ.ศ. 2557 – 2561  
พบพืชชนิดใหม�ของโลกในประเทศไทย จํานวน 202 ชนิด จาก 110 สกุล 55 วงศ, 

ด�านสัตว# จากการศึกษาและสํารวจชนิดพันธุ,สัตว,มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ในปb พ.ศ. 2559 
พบว�า มีจํานวน 4,731 ชนิด เพ่ิมข้ึนจํานวน 123 ชนิด จากเดิมในปb พ.ศ. 2548 มีจํานวน 4,608 ชนิด โดย
แบ�งเปFนสัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม จํานวน 345 ชนิด นก จํานวน 1,012 ชนิด สัตว,เลื้อยคลาน จํานวน 392 ชนิด 
สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบก จํานวน 157 ชนิด และปลา จํานวน 2,825 ชนิด โดยจากการประเมินสถานภาพ  
การถูกคุกคาม ในปb พ.ศ. 2559 จํานวน 2,276 ชนิด พบว�า มีสัตว,มีกระดูกสันหลังท่ีอยู�ในสถานภาพชนิดพันธุ,
ท่ีถูกคุกคาม (threatened species) ซึ่งประกอบด�วยใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) ใกล�สูญพันธุ, 
(endangered) และมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, (vulnerable) จํานวน 569 ชนิด คิดเปFนร�อยละ 12.03 ของสัตว,  
มีกระดูกสันหลังท่ีพบในประเทศไทย ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 ชนิด จากในปb พ.ศ. 2548 ท่ีมีจํานวน 549 ชนิด
แบ�งเปFนสัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม จํานวน 123 ชนิด นก จํานวน 171 ชนิด สัตว,เลื้อยคลาน จํานวน 49 ชนิด สัตว,
สะเทินนํ้าสะเทินบก จํานวน 18 ชนิด และปลา จํานวน 208 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 21 ถึงตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 21 สตัว#มีกระดูกสันหลงัท่ีได�ประเมินสถานภาพชนิดพันธุ#ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

สัตว#มีกระดูกสันหลัง 
ชนิดพันธุ# 
ในไทย 
(ชนิด) 

ชนิดพันธุ# 
ท่ีประเมินสถานภาพ 

(ชนิด) 

ชนิดพันธุ# 
ท่ีถูกคุกคาม 

(ชนิด) 

ร�อยละ 
ของการ 

ถูกคุกคาม 

ร�อยละของการ 
ถูกคุกคาม 

ท่ีประเมินสถานภาพ 
สัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม 345 345 123 35.65 35.65 
นก 1,012 1,012 171 16.90 16.90 
สัตว,เลื้อยคลาน 392 392 49 12.50 12.50 
สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบก 157 157 18 11.46 11.46 
ปลา 2,825 370 208 7.36 56.22 

รวม 4,731 2,276 569 12.03 25.00 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2560ก) 

ตารางท่ี 22 สถานภาพสัตว#มีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามในประเทศไทย 

สัตว#มีกระดูกสันหลัง EX EW สถานภาพชนิดพันธุ#ท่ีถูกคุกคาม NT LC DD รวม CR EN VU รวม 
สัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม 4 - 17 40 66 123 30 157 31 345 
นก 3 2 43 58 70 171 122 707 7 1,012 
สัตว,เลื้อยคลาน - 1 16 17 16 49 62 265 15 392 
สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบก - - - 4 14 18 19 103 17 157 
ปลา 1 1 26 66 116 208 59 - 101 370 

รวม 8 4 102 185 282 569 291 1,233 171 2,276 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2560ก) 
หมายเหตุ: สถานภาพของชนิดพันธุ, ประกอบด�วย สูญพันธุ, (Extinct: EX), สูญพันธุ,ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW),  

ใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (Critically Endangered: CR), ใกล�สูญพันธุ, (Endangered: EN), มีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, 
(Vulnerable: VU), ใกล�ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT), เปFนกังวลน�อยท่ีสุด (Least Concern: LC) และ
ข�อมูลไม�เพียงพอ (Data Deficient: DD) 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบสตัว#มีกระดูกสันหลงัท่ีอยู/ในสถานภาพชนดิพันธุ#ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย   
กับระดับโลก 

สัตว#มีกระดูกสันหลัง 

ชนิดพันธุ# 
ในโลก 
(ชนิด) 

ชนิดพันธุ# 
ในไทย 
(ชนิด) 

ชนิดพันธุ# 
ท่ีถูกคุกคาม

ในโลก 
(ชนิด) 

ชนิดพันธุ# 
ท่ีถูกคุกคาม

ในไทย 
(ชนิด) 

ร�อยละของการ
ถูกคุกคามของ

ชนิดพันธุ# 
ในโลก 

ร�อยละของการ 
ถูกคุกคามของ
ชนิดพันธุ#ท่ีถูก
คุกคามในโลก 

สัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม 5,560 345 1,194 123 2.21 10.30 
นก 11,121 1,012 1,460 171 1.53 11.71 
สัตว,เลื้อยคลาน 10,450 392 1,090 49 0.46 4.49 
สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบก 7,635 157 2,067 18 0.23 0.87 
ปลา 33,500 2,825 2,359 208 0.62 8.81 

รวม 68,266 4,731 8,170 569 0.83 6.96 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2560ก) 
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(1) สัตว#เลี้ยงลูกด�วยนม 

สัตว,เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีอยู�ในสถานภาพสูญพันธุ, (extinct) มีจํานวน 4 ชนิด ได�แก� สมัน (Rucervus 

schomburgki) กูปรี (Bos sauveli) กระซู� (Dicerorhinus sumatrensis) และแรด (Rhinoceros sondaicus) 
สถานภาพใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) มีจํานวน 17 ชนิด สถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) 
มีจํานวน 40 ชนิด สถานภาพมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, (vulnerable) มีจํานวน 66 ชนิด สถานภาพใกล�ถูกคุกคาม 
(near threatened) มีจํานวน 30 ชนิด สถานภาพกลุ�มท่ีเปFนกังวลน�อยท่ีสุด (least concern) มีจํานวน 157 ชนิด 
และสถานภาพข�อมูลไม�เพียงพอ (data deficient) มีจํานวน 31 ชนิด 

(2) นก 

นกท่ีอยู�ในสถานภาพสูญพันธุ, (extinct) จํานวน 3 ชนิด ได�แก� นกหัวขวานด�าง (Dendrocopos 

mahrattensis) นกพงหญ�า (Graminicola striatus) และนกช�อนหอยใหญ� (Pseudibis gigantean) สถานภาพ
สูญพันธุ,ในธรรมชาติ (extinct in the wild) มีจํานวน 2 ชนิด ได�แก� นกกระสาคอดํา (Ephippiorhynchus 

asiaticus) และนกช�อนหอยดํา (Pseudibis davisoni) สถานภาพใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) 
มีจํานวน 43 ชนิด สถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) มีจํานวน 58 ชนิด สถานภาพมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, 
(vulnerable) มีจํานวน 70 ชนิด สถานภาพใกล�ถูกคุกคาม (near threatened) มีจํานวน 121 ชนิด สถานภาพ 
กลุ�มท่ีเปFนกังวลน�อยท่ีสุด (least concern) มีจํานวน 707 ชนิด และสถานภาพข�อมูลไม�เพียงพอ (data deficient) 
มีจํานวน 7 ชนิด 

(3) สัตว#เลื้อยคลาน 

สัตว,เลื้อยคลานท่ีอยู�ในสถานภาพสูญพันธุ,ในธรรมชาติ (extinct in the wild) มีจํานวน 1 ชนิด 
คือ ตะโขง (Tomistoma schlegelii) สถานภาพใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) มีจํานวน 16 ชนิด 
สถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) มีจํานวน 17 ชนิด สถานภาพมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, (vulnerable)   มี
จํานวน 16 ชนิด สถานภาพใกล�ถูกคุกคาม (near threatened) มีจํานวน 62 ชนิด สถานภาพกลุ�มท่ีเปFนกังวล 
น�อยท่ีสุด (least concern) มีจํานวน 265 ชนิด และสถานภาพข�อมูลไม�เพียงพอ (data deficient) มีจํานวน 
15 ชนิด 

(4) สัตว#สะเทินน้าํสะเทินบก 

สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีอยู�ในสถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) มีจํานวน 4 ชนิด ได�แก� 
กบเขาท�องลาย (Abavorana luctuosa) กบภูหลวง (Babina lini) กบทูดมลายู (Limnonectes malesianus) 
และกบสีชมพู (Rana johnsi) สถานภาพมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, (vulnerable) มีจํานวน 14 ชนิด สถานภาพ
ใกล�ถูกคุกคาม (near threatened) มีจํานวน 19 ชนิด สถานภาพกลุ�มท่ีเปFนกังวลน�อยท่ีสุด (least concern) 
มีจํานวน 103 ชนิด และสถานภาพข�อมูลไม�เพียงพอ (data deficient) มีจํานวน 17 ชนิด 
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(5) ปลา 

ปลาท่ีอยู�ในสถานภาพสูญพันธุ, (extinct) มีจํานวน 1 ชนิด คือ ปลาหวีเกศ สายยู หรือเกด 
(Platytropius siamensis) สถานภาพสูญพันธุ,ในธรรมชาติ (extinct in the wild) มีจํานวน 1 ชนิด คือ  ปลา
เสือตอ (Datnioides pulcher) สถานภาพใกล�สูญพันธุ,อย�างย่ิง (critically endangered) มีจํานวน 26 ชนิด 
สถานภาพใกล�สูญพันธุ, (endangered) มีจํานวน 66 ชนิด สถานภาพมีแนวโน�มใกล�สูญพันธุ, (vulnerable)   มี
จํานวน 116 ชนิด สถานภาพใกล�ถูกคุกคาม (near threatened) มีจํานวน 59 ชนิด และสถานภาพข�อมูล ไม�
เพียงพอ (data deficient) มีจํานวน 101 ชนิด 

ท้ังน้ี ในปb พ.ศ. 2560 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ศึกษา วิเคราะห, 
และคัดเลือกชนิดพันธุ,สัตว,มีกระดูกสันหลังท่ีเสี่ยงต�อการสูญพันธุ,ในประเทศไทย รวมถึงจัดทําแผนการจัดการ
ปกปtองคุ�มครองชนิดพันธุ,สัตว,มีกระดูกสันหลังดังกล�าว จํานวนท้ังหมด 181 ชนิด ประกอบด�วย สัตว,เลี้ยงลูกด�วยนม 
จํานวน 33 ชนิด นก จํานวน 33 ชนิด สัตว,เลื้อยคลาน จํานวน 25 ชนิด สัตว,สะเทินนํ้าสะเทินบก จํานวน 17 ชนิด 
และปลา จํานวน 73 ชนิด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2560ข) 

ด�านระบบนิเวศ จากการแบ�งระบบนิเวศตามสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 7 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศป]าไม� 
พบว�า พ้ืนท่ีป]าไม�ของประเทศไทยมีแนวโน�มลดลงมาโดยตลอด โดยในปb พ.ศ. 2516 มีพ้ืนท่ีป]าไม�คิดเปFน    
ร�อยละ 43.21 ของพ้ืนท่ีประเทศ ลดลงเหลือร�อยละ 31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศ ในปb พ.ศ. 2560 (กรมป]าไม�, 
2561) โดยในช�วงแรกมีอัตราการลดลงเฉลี่ยสูง แต�ในช�วง 5 ปbท่ีผ�านมา อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีป]ามีแนวโน�ม
ดีข้ึน เปFนผลเน่ืองมาจากรัฐบาลได�ให�ความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป]าไม� (รูปท่ี 9) ระบบนิเวศป]าไม�มักมีความ 
สัมพันธ,กับระบบนิเวศภูเขา ซึ่งเปFนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีความเปราะบางและง�ายต�อการ
เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะป]าเมฆ (cloud forests) จัดเปFนพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีเปราะบางเสื่อมสภาพได�ง�ายเม่ือถูกรบกวน
หรือได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล�อม โดยท้ังสองระบบนิเวศดังกล�าวแสดงถึงความ 
สัมพันธ,ระหว�างพ้ืนท่ีสูงกับพ้ืนท่ีตํ่าในด�านทรัพยากรนํ้าและดิน รวมท้ังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ชุมชนพ้ืนเมืองและท�องถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตสอดคล�องกับการอนุรักษ,และใช�ประโยชน,ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศภูเขา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีภูเขาคิดเปFนร�อยละ 29.3 ของพ้ืนท่ีประเทศ กระจายอยู�ตามภูมิภาค
ต�าง ๆ ของประเทศ โดยระบบนิเวศภูเขาของจังหวัดเชียงใหม�จัดเปFนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ได�แก� ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท, และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� ดอยเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ท้ังระบบนิเวศป]าไม�และระบบนิเวศภูเขามีความสําคัญในการเปFนแหล�งต�นนํ้าลําธาร แหล�งผลิตอาหารป]า ไม�ซุง
หรือเส�นใย เช้ือเพลิงชีวมวล แหล�งพันธุกรรม และชีวเคมีสารสกัด บริการด�านการควบคุมคุณภาพอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ สมดุลของนํ้า การพังทลายของดิน การแพร�ละอองเรณู และภัยธรรมชาติ บริการด�านวัฒนธรรม 
ด�านนันทนาการและการท�องเท่ียว 
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รูปท่ี 9 จํานวนและสัดส/วนพื้นท่ีป]าไม�ของประเทศไทย ป6 พ.ศ. 2551 – 2559 
 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา: ข�อมูลจากกรมป]าไม� (2560) 

ระบบนิเวศเกษตร เปFนแหล�งความม่ันคงทางอาหารและแหล�งรายได�หลักของประชากรไทย โดยในปb 
พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาท่ีดิน ได�รายงานสัดส�วนพ้ืนท่ีการเกษตรของประเทศไทย ระหว�างปb พ.ศ. 2558-2559 
พบว�า มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมถึงร�อยละ 55.42 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยในช�วงปb พ.ศ. 2551-2559 (รูปท่ี 10) พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมมีแนวโน�มขยายเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากนโยบายด�านเศรษฐกิจของรัฐ โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 3 ชนิด คือ ยางพารา ปาล,มนํ้ามัน และยูคาลิปตัส (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 2561) การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแปรผกผันกับพ้ืนท่ีป]าไม� กล�าวคือ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีป]าไม�ย�อมลดลง จากการเป�ดพ้ืนท่ีใหม�เพ่ือทําการเกษตร โดยเฉพาะอย�างย่ิงการปลูก
แบบพืชเชิงเด่ียว (Monoculture) ท่ีส�งผลต�อสมดุลของระบบนิเวศ และภัยคุกคามต�อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
ๆ อาทิ การพังทลายของหน�าดิน การแก�งแย�งชิงนํ้า และการเกิดโรคพืช รวมท้ังการใช�เคมีทางการเกษตรท่ีมี
ปริมาณ เพ่ิมมากข้ึน 

รูปท่ี 10 แนวโน�มการใช�ที่ดินด�านเกษตรกรรม ต้ังแต/ป6 พ.ศ. 2551 - 2559 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ข�อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน (2558) และกรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 
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โดยป�จจุบันรัฐบาลไทยได�มีนโยบายส�งเสริมระบบเกษตรกรรมแบบย่ังยืน ซึ่งเปFนระบบเกษตรกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ,และเก้ือกูลกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของแต�ละ ภูมินิเวศ อีกท้ังยังสามารถให�
ผลผลิตท่ีปลอดภัยอย�างเพียงพอในการยังชีพ มีการผลิตท่ีหลากหลาย และครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตร 
กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพ่ือให�เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และ
ระบบนิเวศ ประกอบด�วย 5 ประเภท ได�แก� วนเกษตร (Agroforestry) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) 
เกษตรทฤษฎีใหม� (New Theory Agriculture) เกษตรอินทรีย, (Organic Agriculture) และเกษตรธรรมชาติ 
(Natural Farming) แต�ยังมีการดําเนินงานจํากัดและกระจัดกระจาย โดยพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย,ของประเทศไทย 
ในปb พ.ศ. 2558 คิดเปFนร�อยละ 0.19 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
นอกจากน้ี ยังมีระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย,ท่ีเรียกว�า ระบบชุมชนรับรอง PGS (Participatory 
Guarantee Systems) ซึ่งเปFนระบบประกันคุณภาพในระดับท�องถ่ินท่ีให�การรับรองผู�ผลิต โดยเน�นการมีส�วน
ร�วมของผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ต้ังอยู�บนฐานของความเช่ือถือ เครือข�ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู� โดย
องค,ประกอบสําคัญของระบบชุมชนรับรอง PGS ประกอบไปด�วย 6 ข�อ คือ วิสัยทัศน,ร�วม (shared vision) 
ระหว�างเกษตรกร ผู�ผลิต และผู�บริโภค ในหลักการพ้ืนฐานของระบบชุมชนรับรอง ซึ่งการมีส�วนร�วมอาจ
แตกต�างกันไปในแต�ละโครงการ การมีส�วนร�วม (participatory) ของผู�ท่ีสนใจในการบริโภคและการบริโภค 
ผลผลิตเกษตรอินทรีย,จากระบบน้ี หลักการและมาตรฐานการผลิตเกิดข้ึนจากการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วน
เก่ียวข�อง (ผู�ผลิต ท่ีปรึกษา ผู�บริโภค) ซึ่งทําให�ระบบมีความน�าเช่ือถือ ความโปร�งใส (transparency) ท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีผู�มีส�วนเก่ียวข�องได�รับรู�ถึงกลไกและกระบวนการในการตรวจรับรองท้ังหมด แต�ไม�ได�หมายความว�า 
ทุกคนจําเปFนต�องรู�รายละเอียดทุกอย�างเท�ากัน และในขณะเดียวกันก็ต�องมีการปกปtองข�อมูลท่ีอาจเปFนข�อมูล
ส�วนตัวหรือข�อมูลท่ีเปFนความลับทางการค�า ความเช่ือม่ันต�อกัน (trust) ระบบชุมชนรับรองต้ังอยู�บนฐานความเช่ือ 
ว�าเราสามารถเช่ือถือเกษตรกรได� และการใช�กลไกควบคุมทางสังคม/วัฒนธรรมเปFนเคร่ืองมือในการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,ได� กระบวนการเรียนรู� (learning process) ระบบชุมชนรับรองไม�ใช�มีเปtาหมายเพียง
เพ่ือให�การรับรองผลผลิต แต�ยังเปFนเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู� เพ่ือพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรีย, 
ความเช่ือมโยงในแนวราบ (horizontality) ท่ีเปFนการแบ�งป�นอํานาจและความรับผิดชอบของผู�คนท่ีเก่ียวข�อง 
ไม�ใช�เปFนเร่ืองของคนเพียง 2 - 3 คนเท�าน้ัน ซึ่งองค,ประกอบท้ังหมดน้ีจะเปFนตัวช�วยสําคัญท่ีทําให�ระบบเกษตรกรรม
ของประเทศไทยเปFนไปอย�างย่ังยืน โดยมีข�อดีคือมีฐานมาจากองค,กรรากหญ�า มาตรฐานและข�อกําหนดถูกพัฒนา
โดยการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ทําให�เกษตรกรรายย�อยสามารถเข�าร�วมได� โดยมีเปtาหมายท่ีสําคัญคือ
ช�วยยกระดับความเปFนอยู�ของครอบครัวเกษตรกรและส�งเสริมเกษตรอินทรีย, ซึ่งมาตรฐานผู�บริโภคจะสามารถ
ม่ันใจในคุณภาพได�ด�วยจากกลไกของระบบเอง และระบบเอกสารท่ีมีการทําข�อตกลงหรือสัตยาบันของเกษตรกร
ในการปฏิบัติตามข�อกําหนดและมาตรฐาน จนเม่ือผ�านระบบการรับรองในทุกข้ันตอนแล�ว เกษตรกรจะสามารถ 
ใช�ตรารับรองท่ีเปFนหลักฐานแสดงสถานะความเปFนเกษตรอินทรีย,ได� 

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ��งของประเทศไทย พบกระจายอยู�ในภาคตะวันออกและภาคใต�ของ
ประเทศ ประกอบด�วย ป]าชายเลน จากข�อมูลการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง ในปb พ.ศ. 2557 
พบว�า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป]าชายเลน 1,534,584.74 ไร� ลดลงจากในปb พ.ศ. 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีป]าชายเลน 
2,299,375 ไร� โดยลดลงถึง 764,790.26 ไร� ซึ่งนับจากปb พ.ศ. 2519 ป]าชายเลนมีอัตราการลดลงของพ้ืนท่ีตํ่าลง 
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และเร่ิมมีการฟ��นตัวข้ึนเร่ือย ๆ ในปb พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 เน่ืองจากแนวนโยบายการอนุรักษ,
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไม�ป]าชายเลน ในปb พ.ศ. 2546 
ป]าชายหาด ป�จจุบันป]าชายหาดในหลายพ้ืนท่ีถูกทําลายและปรับเปลี่ยนสภาพเพ่ือรองรับการท�องเท่ียว ท้ังยังมี
ความเข�าใจท่ีไม�ถูกต�อง โดยนําเอาชนิดพืชอ่ืน ๆ เช�น มะพร�าว ปาล,มประดับ ซึ่งไม�ได�เปFนพืชด้ังเดิมมาปลูก
ทดแทนเพ่ือความสวยงาม ทําให�ระบบนิเวศป]าชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างมาก ซึ่งประเทศไทยได�
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ,และฟ��นฟูพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมของป]าชายหาดในประเทศ เพ่ือช�วยเสริมและทดแทนพันธุ,ไม�
ป]าชายหาดท่ีเสื่อมโทรมลง ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล�าวยังช�วยสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ,ป]าชายหาด และช้ีให�เห็น
ถึงความสําคัญของป]าชายหาด  ท่ีสร�างประโยชน,ให�กับชุมชน ท้ังทางตรงและทางอ�อม และช�วยให�พ้ืนท่ีชายหาด
กลับมีความอุดมสมบูรณ, มีความเหมาะสมต�อการข้ึนมาวางไข�ของเต�าทะเล แหล/งหญ�าทะเล ประเทศไทยมี
พ้ืนท่ีหญ�าทะเลรวม 159,829 ไร� โดยในปb พ.ศ. 2559 พบพ้ืนท่ีแหล�งหญ�าทะเลแหล�งใหม� 430 ไร� โดยมี
สถานภาพหญ�าทะเลสมบูรณ,ดีมากลดลงจากร�อยละ 14.01 เปFนร�อยละ 5.62 สมบูรณ,ดีลดลงจากร�อยละ 32.61 
เปFนร�อยละ 14.39 ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมบูรณ,ปานกลาง ซึ่งเพ่ิมจากร�อยละ 20 เปFนร�อยละ 60 และแนว
ปะการัง ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีแนวปะการังท้ังสิ้นประมาณ 148,954 ไร� จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังใน
ป�จจุบัน พบว�า แนวปะการังบริเวณฝ��งอ�าวไทย อยู�ในสภาพสมบูรณ,ดีมาก ร�อยละ 32.5 สมบูรณ,ดี ร�อยละ 12.5 
เสียหาย ร�อยละ 15 เสียหายมาก ร�อยละ 25 สําหรับฝ��งทะเลอันดามัน แนวปะการังอยู�ในสภาพสมบูรณ,ดี ร�อย
ละ 11.8 เสียหาย ร�อยละ 5.9 และเสียหายมาก ร�อยละ 47.1 ตามลําดับ โดยภาพรวมแนวปะการังฝ��งอันดามัน
มีความเสียหายมากกว�าฝ��งอ�าวไทย 

ระบบนิเวศเกาะ ประเทศไทยมีเกาะ จํานวน 936 แห�ง กระจายอยู�ท้ังในฝ��งอ�าวไทยและฝ��งทะเลอันดามัน 
มีความยาวรอบเกาะรวมกันท้ังหมด 3,724.32 กิโลเมตร และพ้ืนท่ีท้ังหมดรวมกันท้ังสิ้น 1.7 ล�านไร� ส�วนใหญ�
ยังคงสภาพเปFนแหล�งธรรมชาติท่ีปกคลุมด�วยป]าไม� สถานภาพและการคุกคามระบบนิเวศเกาะ พบป�ญหามลพิษ
สิ่งแวดล�อมจากเหตุการณ,ท�อส�งนํ้ามันดิบร่ัวไหลกลางทะเล ป�ญหาขยะทางทะเลโดยรอบเกาะ และการพัฒนา
เกาะเปFนแหล�งท�องเท่ียว ซึ่งกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงการใช�ที่ดินของเกาะและการคุกคามระบบนิเวศเกาะ 

ระบบนิเวศแหล�งนํ้าในแผ�นดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า แหล�งนํ้าไหล แหล�งนํ้าน่ิง พรุ และป]าบุ�งป]าทาม 
คิดเปFนพ้ืนท่ีประมาณ 17,432 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.9 ล�านไร� ซึ่งมีความสําคัญในการเปFนแหล�งผลิตทางด�าน
อาหารป]า ไม�ซุงและเส�นใย เช้ือเพลิงชีวมวล พันธุกรรม และชีวเคมีสารสกัด บริการด�านการควบคุมทางด�าน
คุณภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศ สมดุลของนํ้า การกรองและการบําบัดของเสีย โรค แมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ 
บริการด�านวัฒนธรรม ด�านนันทนาการและการท�องเท่ียว และบริการด�านการสนับสนุนในทุกด�าน 

ระบบนิเวศแห�งแล�งและก่ึงช้ืน พบเปFนลักษณะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เน่ืองมาจาก
ปaจจัยด�านภูมิอากาศประกอบกับสมบัติของดินในภูมิภาคดังกล/าว โดยพ้ืนท่ีประมาณ 65 ล�านไร�หรือคิดเปFน
ร�อยละ 62 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปFนดินหิน ดินปนทราย และดินแดง ซึ่งเปFนดินท่ีไม�อุ�มนํ้า นอกจากน้ี 
ยังเปFนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ,ทางด�านอาหารพืชตํ่าและมีดินเกลือปนอยู�ทั่วไป 
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แรงกดดันหลกัและปaจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ (ทางตรงและทางอ�อม) 

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยถูกคุกคามอย�างต�อเน่ืองมาเปFนเวลานาน จากการใช�
ประโยชน,และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ��นตัว 
การสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว,พ้ืนเมืองจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง การพัฒนา
สืบเน่ือง การบุกรุกพ้ืนท่ีป]าไม�โดยไม�ได�รับอนุญาต โดยเฉพาะบริเวณท่ีได�รับการคุ�มครอง การใช�ประโยชน,ที่ดิน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากพ้ืนท่ีป]าเสื่อมโทรมกลายเปFนท่ีดินทํากิน การลักลอบเก็บหาพืชป]า การตัดไม�ทําลายป]า 
และการล�าสัตว,ป]าเพ่ือการบริโภคและการค�าอย�างผิดกฎหมาย การถมพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า ชนิดพันธุ,ต�างถ่ินท่ีรุกราน
และแพร�กระจาย และภาวะมลพิษ ซึ่งเปFนภัยคุกคามสําคัญท่ีทําให�ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ลดลงอย�างต�อเน่ือง และส�งผลให�ประชากรพืชและสัตว,ป]าชนิดต�าง ๆ ลดลงหรือสูญพันธุ,ไป 

ในส�วนของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝ��ง ซึ่งเปFนอีกหน่ึงบริเวณสําคัญของประเทศ 
ได�ถูกคุกคามจากการทําประมงผิดกฎหมาย เช�น การจับปลานอกฤดูกาล การบุกรุกเพ่ือจับปลาเชิงพาณิชย,   
ในพ้ืนท่ีคุ�มครอง ผลกระทบจากการต้ังถ่ินฐานของชุมชน การพัฒนาด�านอุตสาหกรรมและการท�องเท่ียว และ
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานต�าง ๆ ท่ียังไม�ได�ให�ความสําคัญกับการอนุรักษ,ความหลากหลายทางชีวภาพมาก
นัก การท้ิงขยะพลาสติกลงทะเล ส�วนใหญ�เกิดจากกิจกรรมชายฝ��งและการพักผ�อน ซึ่งส�งผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อมและสุขภาพของสัตว,ทะเล จากการกินหรือติดบริเวณทางเดินอาหารหรืออาจได�รับสารพิษจากขยะ
เหล�าน้ัน การปล�อยสารพิษลงสู�แหล�งนํ้า การทอดสมอเรือ และการสะสมเปลือกหอยและปลาสวยงาม 
นอกจากน้ี ยังมีป�จจัยจากธรรมชาติร�วมด�วย ได�แก� การกัดเซาะชายฝ��ง ทําให�เกิดความเสียหายแก�ท่ีอยู�อาศัย
ของสัตว,นํ้าและเกิดการสูญเสียชนิดของสัตว,นํ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนอย�าง
ผิดปกติของอุณหภูมิ ของนํ้าทะเล ภัยแล�งท่ีมีผลต�อสมดุลนํ้าจืดและนํ้าเค็ม และการกัดกร�อนของชายฝ��งท่ีเกิด
จากพายุและระดับ  นํ้าทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
มาตรการท่ีช/วยเสริมการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร#ชาติและแผนปฏิบัติการ 

ประเทศไทยได�กําหนดเปtาหมายระดับชาติด�านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีทิศทางและเปtาหมาย
การดําเนินงานสอดคล�องกับวัตถุประสงค,ของแผนกลยุทธ,ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554 – 2563 
และเปtาหมายไอจิ ซึ่งเปFนเปtาหมายด�านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ท้ังน้ี ยังมีการจัดทําแผนแม�บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน, คือ ภายในปb พ.ศ. 2564 
ประชาชนมีชีวิตอยู�อย�างสอดคล�องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคส�วนร�วมกันส�งเสริมและ
สนับสนุนการปกปtองคุ�มครอง อนุรักษ, ฟ��นฟู และใช�ประโยชน,ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน ประกอบด�วย 
4 ยุทธศาสตร, 11 มาตรการ ได�แก� 1) บูรณาการคุณค�าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ   
มีส�วนร�วมในทุกระดับ 2) อนุรักษ,และฟ��นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ปกปtองคุ�มครองสิทธิประโยชน,ของ
ประเทศและบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ�งป�นผลประโยชน,จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล�อง
กับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ 4) พัฒนาองค,ความรู�และระบบฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพ
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ให�เปFนมาตรฐานสากล และในปb พ.ศ. 2560 ได�มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเปFนการถ�ายทอดยุทธศาสตร,และมาตรการตามแผนแม�บทฯ ไปสู�การปฏิบัติ โดยได�มีการ
กําหนดเปtาหมายและตัวช้ีวัดสอดคล�องกับเปtาหมายระดับชาติ ผ�านการบูรณาการการดําเนินงานร�วมกันของ
ภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี ยังได�มีการจัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษ,และใช�ประโยชน,ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห�งชาติ (กอช.) ข้ึน เพ่ือดูแลรักษาและกําหนดนโยบายด�านการอนุรักษ,และใช�ประโยชน,ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงการดําเนินงานด�านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย และการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ
การเข�าถึงและแบ�งป�นผลประโยชน, อีกท้ังเปFนกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีสนองต�อวัตถุประสงค,ของ
อนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังให�ความสําคัญต�อการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยได�มีการกําหนดประเด็น
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพไว�ในยุทธศาสตร,ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตร,ท่ี 5 ด�านการสร�าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปFนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เพ่ือกําหนดแนวทางการแก�ไขป�ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อมของประเทศไทย ท้ังสัดส�วนของพ้ืนท่ีป]าไม�ที่ลดลง ทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคาม โดยมีเปtาหมายเพ่ือ 1) อนุรักษ,และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรม 
ให�คนรุ�นต�อไปได�ใช�อย�างย่ังยืน มีสมดุล 2) ฟ��นฟูและสร�างใหม�ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 3) ใช�ประโยชน,และสร�างการเติบโตบนฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ 4) ยกระดับกระบวนทัศน, 
เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส�วนร�วม
และธรรมาภิบาล 

 
การดําเนินงานในภาพรวมท่ีช/วยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ#ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2554 – 2563 

ประเทศไทยมีการดําเนินงานในภาพรวมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ,ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2554 – 2563 ผ�านการใช�ระบบพ้ืนท่ีคุ�มครองซึ่งให�ผลท่ีดีในระดับหน่ึง แต�เน่ืองจากการขาด
ขีดสมรรถนะท่ีเพียงพอด�านกําลังคน เทคโนโลยี การเงิน และระบบการลงโทษผู�กระทําผิด ทําให�พ้ืนท่ีคุ�มครอง
ยังคงตกอยู�ภายใต�ความเสี่ยงอย�างต�อเน่ือง ส�งผลโดยตรงต�อสภาพความหลากหลายทางชีวภาพและชีวมณฑล 
การกําหนดนโยบายหลากหลายด�านใหม� ๆ เช�น การทวงคืนผืนป]า การลดเงินอุดหนุน (เกิดจากเหตุผลทางการเมือง
เปFนหลัก) และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตามนโยบายของประเทศ ซึ่งเปFนตัวอย�างของการเพ่ิมความเข�มข�นของการ
ดําเนินงานอย�างมีเปtาประสงค,ที่ชัดเจน เพ่ือช�วยให�การบรรลุแผนการดําเนินงานอย�างชัดเจน 

นอกจากน้ี การเพ่ิมการบังคับใช�กฎหมายอย�างเข�มข�นในกรณีการค�าพืชและสัตว,ป]า ทําให�ประเทศไทย 
สามารถควบคุมการล�าและการค�าท่ีผิดกฎหมายได�เปFนอย�างดี แม�อาจจะไม�เพียงพอให�แก�ไขป�ญหาได�ท้ังหมด 
สืบเน่ืองมาจากความยากลําบากในการควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอยู�ห�างไกล ความยากจน และแรงจูงใจของทรัพยากร
ในตลาดต�างประเทศ เปFนเหตุทําให�เกิดการลักลอบข�ามพรมแดนเข�ามาล�า-เสาะแสวงหาทรัพยากรพืชและสัตว,
อย�างต�อเน่ือง เช�น กรณีของไม�พะยูง เปFนต�น ประเทศไทยตระหนักดีถึงการต�องเพ่ิมความพยายามในการเร�งหา 
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มาตรการอ่ืน ๆ มาช�วยเสริมการบังคับใช�กฎหมาย เช�น การเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
การสนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชนและประชาสังคม เปFนต�น 

ท้ังน้ี การวางยุทธศาสตร,ชาติ 20 ปb และการระบุไว�ในแผนพัฒนาประเทศทุกฉบับถึงความสําคัญของ
การใช�ฐานทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาอย�างย่ังยืน ภายใต�แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปFนการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาท่ีเอ้ือต�อการสร�างความตระหนักและจิตสํานึกแก�ประชาชน เพ่ือเปFนหลักประกันในการสนับสนุน
พันธกรณีการอนุรักษ,ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภาคเอกชนและภาคประชาชนยังมีส�วนร�วม
อย�างแข็งขันและอย�างต�อเน่ืองในการมีส�วนร�วมรณรงค,สร�างจิตสํานึกและจัดทําโครงการผ�านกลไกต�าง ๆ เช�น 
ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทหรือซีเอสอาร, (CSR) เพ่ือฟ��นฟูระบบนิเวศป]าไม� เพ่ือฟ��นฟูประเพณีการอนุรักษ,
ป]าต�นนํ้า เพ่ือสืบสานประเพณีลุ�มนํ้า เปFนต�น แม�แต�ปรากฏการณ,ใหม� เช�น การเดินทางเย่ียมเยือนชุมชนต�นนํ้า
เพชรบูรณ,ของตัวแทนชุมชนลุ�มนํ้าบางปะกง โดยนําเกลือทะเลไปให�เพ่ือขอบคุณและสานสัมพันธ,ระหว�างกัน
เปFนหลักฐานเชิงรูปธรรมท่ีก�อตัวข้ึนมา สะท�อนให�เห็นความตระหนักในคุณค�าของการอนุรักษ,ที่ก�อให�เกิดประโยชน, 
เชิงนิเวศและทอดผ�านลุ�มนํ้า ซึ่งตัวอย�างเช�นน้ีควรได�รับการพัฒนาและส�งเสริมมาตรการของภาครัฐ (Formal 
sector) ต�อไป 

ประเทศไทยอาศัยการพัฒนาท่ีอิงกลไกตลาดเปFนหลัก ดังน้ัน การใช�มาตรการทางนโยบายแบบเคร�งครัด 
ท่ีสุดจึงไม�สามารถทําได�ในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการใช�แรงจูงใจเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ,ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงต�องคํานึงสมดุล ซึ่งมีความสําคัญมาก รูปธรรมของมาตรการดังกล�าวมีอยู�ค�อนข�าง
หลากหลาย ท้ังในรูปของกฎระเบียบในระดับรัฐและระดับชุมชน จนยากจะกล�าวได�หมด เช�น การกําหนดสัดส�วน
ของพ้ืนท่ีสีเขียวในนโยบายเกษตรแปลงใหญ� การปลูกป]าใช�หน้ี (คล�ายกับกรณี debt-swap for nature)   การ
กําหนดชนิดพรรณไม�ท่ีแปลงเปFนทุนได�เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ,
ชนิดพันธุ,ไม� การจัดระเบียบเก่ียวกับการใช�ท่ีดินของรัฐโดยเอกชน การจัดสรรท่ีดินทํากินอย�างมีหลักการ การ
ส�งเสริมธนาคารปูและเพาะเลี้ยง-อนุบาลเต�าทะเล โครงการรับบริจาคเพ่ือการอนุรักษ,เต�าทะเล การส�งเสริม
ตลาดสีเขียว-ตลาดชุมชน เปFนต�น ล�วนเปFนตัวอย�างของการขับเคลื่อนการอนุรักษ,ทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเปFนการผสมผสานความพยายามของแบบล�างข้ึนบน (Bottom up) และมาตรการเชิงนโยบาย
จากบนลงล�าง (Top down) 

 

กลไกสนับสนุนการดําเนินงานในระดับชาติ (กฎหมาย การระดมทุน การเสริมสร�างศักยภาพ การประสานงาน 
และการบูรณาการ) 

ประเทศไทยได�ให�ความสําคัญกับการดําเนินงานเพ่ืออนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ควบคู�ไปกับการใช�ประโยชน,อย�างสมดุลและย่ังยืน ซึ่งปรากฏดัง
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 (2) กําหนดให�รัฐต�องอนุรักษ, คุ�มครอง 
บํารุงรักษา ฟ��นฟู บริหารจัดการ และใช�หรือจัดให�มีการใช�ประโยชน,จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให�เกิดประโยชน,อย�างสมดุลและย่ังยืน โดยต�องให�ประชาชนและชุมชนในท�องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมดําเนินการและได�รับประโยชน,จากการดําเนินการดังกล�าวด�วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
อีกท้ังยังมีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช�น พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 
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พระราชบัญญัติป]าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว,ป]า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
พันธุ,พืช พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2535 ตลอดจนพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
และพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งครอบคลุมและเอ้ืออํานวยต�อ
การดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยแล�ว ท้ังน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อยู�ระหว�างข้ันตอนการรับฟ�งความคิดเห็นต�อ (ร�าง) พระราชบัญญัติความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. …. จากภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเปFนกฎหมายหลักทางด�านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ 

กลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกปtองคุ�มครอง อนุรักษ, ฟ��นฟู และใช�ประโยชน,ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย�างย่ังยืน นอกจากงบประมาณของแต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแล�ว ยังมีกลไกทางการเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล�อมไทย สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล�อม ท่ีเป�ดโอกาสให�หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ,ความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอของบประมาณในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ประเทศไทย ซึ่งช�วยสนับสนุน
รัฐบาลไทยในการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ โดยเฉพาะอย�างย่ิงการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างย่ังยืนเพ่ือเปFนรากฐานของการเจริญเติบโตและการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงการใช�กลยุทธ,ทางการเงินอย�าง
จริงจังท่ีเก่ียวกับแผนบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติ และกองทุนสิ่งแวดล�อมโลกท่ีให�การ
สนับสนุนแก�ประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ีกําลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให�สามารถดําเนินโครงการท่ี
เน�นการปกป�กรักษาสิ่งแวดล�อมโลกในประเด็นการอนุรักษ, และวางแผนการใช�ประโยชน,อย�างย่ังยืนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยป�จจุบันมีท้ังโครงการขนาดใหญ�และขนาดเล็กดําเนินการอยู�ท่ัวประเทศ และมี
จํานวนโครงการขนาดเล็กท่ีได�รับทุนไปแล�วมากกว�า 300 โครงการ นอกจากน้ี ยังมีงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนผ�านกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) ของหน�วยงานต�าง ๆ อีกด�วย 

ป�จจุบันหลายหน�วยงาน สถาบัน และองค,กรในประเทศไทย มุ�งเน�นการมีส�วนร�วมของชุมชนและการ
เสริมสร�างความแข็งแกร�งในการดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพ เช�น สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค,การมหาชน) ดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด�านธนาคารความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Bio Bank) โครงการต�นแบบการเสริมสร�างศักยภาพขององค,กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินในการปtองกันและใช�ประโยชน,ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย 
ภายใต�ความร�วมมือระหว�างสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค,การมหาชน) กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และโครงการพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ
กองทุนสิ่งแวดล�อมโลก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง ดําเนินกิจกรรมฟ��นฟูหญ�าทะเลท่ีเสื่อมโทรม โดย
ชุมชนมีส�วนร�วม เพ่ือเสริมสร�างความตระหนักในการอนุรักษ,แหล�งหญ�าทะเล และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ี
สูง (องค,การมหาชน) ดําเนินกิจกรรมด�านการเสริมสร�างและการรักษาภูมิป�ญญาท�องถ่ิน การถ�ายทอดองค,ความรู�
จากโครงการหลวงและการผสมผสานกับภูมิป�ญญาท�องถ่ิน การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
เช�น โครงการสนับสนุนชุมชนในการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ,และหัวพันธุ,พืชท�องถ่ิน ได�แก� พืชผักพ้ืนบ�านและ
พันธุ,ข�าวท�องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือเปFนฐานพันธุกรรม (Seed Bank) ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและโครงการสนับสนุน
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ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในการดําเนินงานเพ่ือประกาศเปFนพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพรและถ่ินกําเนิด ตามพระราชบัญญัติ
คุ�มครองและส�งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย,แผนไทย พ.ศ. 2542 เปFนต�น 

ท้ังน้ี ประเทศไทยยังได�เล็งเห็นว�าการดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพจะไม�สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิได�เลย หากปราศจากการบูรณาการการดําเนินงานร�วมกันของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทําหน�าท่ี
เปFนหน�วยงานประสานงานกลางในการดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยบูรณาการ
ร�วมกันกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องผ�านแผนแม�บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเปFนแผนหลักในการ
ดําเนินงานด�านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับพันธกรณีของ
อนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเปtาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และเปtาหมายไอจิด�านความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi Biodiversity Targets) หน�วยงาน
และภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ภาครัฐ ประกอบด�วยหน�วยงานส�วนกลาง 30 แห�ง จาก 8 กระทรวง และหน�วยงาน
ส�วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน องค,กรพัฒนาเอกชน ประชาคมวิจัย/สถาบันการศึกษา ตลอดจนชุมชนท�องถ่ิน 
 
กลไกในการติดตามและทบทวนการปฏิบติั 

การติดตามและทบทวนการปฏิบัติของประเทศไทย จะเปFนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม�บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเปFนแผนหลักในการดําเนินงานด�านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย มีทิศทางและเปtาหมายสอดคล�องกับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ,ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเปtาหมายไอจิ ซึ่งเปFนเปtาหมายในระดับโลก โดยให�ความสําคัญกับการติดตาม
ความก�าวหน�า การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย�างต�อเน่ืองตามประเด็นสาระสําคัญ
ของแผนในภาพรวมและตามยุทธศาสตร, โดยใช�การติดตามประเมินผลเปFนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนให�สอดคล�องกับสถานการณ,และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบัน 
โดยกําหนดให�มีการติดตามประเมินผลในระหว�างการดําเนินงานตามแผน เพ่ือทบทวนมาตรการและลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินงาน มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1) คณะกรรมการอนุรักษ,และใช�ประโยชน,ความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติ (กอช.) ทําหน�าท่ี
กําหนดแนวทางการติดตามความก�าวหน�าการบริหารจัดการแผนสู�การปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการแปลงแผน โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช� รวมท้ัง
ดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงานให�คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกปb 

2) หน�วยงานและภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องภายใต�แผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
ตลอดจนป�ญหาอุปสรรค ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อ กอช. เพ่ือใช�ประกอบในการวิเคราะห,และให�
ข�อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนในระยะต�อไป 
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ท้ังน้ี ยังมีระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ,และใช�ประโยชน,ความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติว�าด�วย
หลักเกณฑ,และวิธีการในการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได�รับผลประโยชน,ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ,และวิธีการในการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได�รับผลประโยชน,ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพให�เปFนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล�องกับอนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2535 เพ่ือให�หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎหมายลําดับรองเพ่ืออนุวัติการให�เปFน 
ไปตามระเบียบดังกล�าว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอ 

การขับเคลื
อนการบรหิารจดัการ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ของประเทศไทย 
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ข้อเสนอ  

การขับเคลื�อนการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

 
ตามพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity-CBD)  กําหนดให�รัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต�องเสนอรายงานต�อสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตามระยะท่ี
เวลาท่ีกําหนด  ซึ่งได�มีการกําหนดให�ส�งรายงานแห�งชาติฯ ทุก ๆ 4 ปD เพ่ือสะท�อนและสื่อสารความก�าวหน�าใน
การดําเนินงานของประเทศตามข�อตกลงด�านสิ่งแวดล�อมระหว�างประเทศ  โดยมีการจัดทํารายงานฉบับแรก ใน
ปD 2541 และดําเนินต�อเน่ืองมาจนถึงปD 2561 นับเปNนรายงานฉบับท่ี 6 

ในการจัดทํารายงานแห�งชาติฯ ฉบับท่ี 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 
2560 มอบหมายให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องร�วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมดําเนินการ ซึ่งได�รับความร�วมมือจากสถาบันสิ่งแวดล�อมไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
แห�งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย และกองทุนสิ่งแวดล�อมโลก (GEF) โดยรวบรวบข�อมูล แต�งต้ังและ
ประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน ประชุมหารือผู�มีส�วนเก่ียวข�อง พร�อมปรับปรุงร�างรายงานแห�งชาติ 
เปNนระยะ ๆ หลังจากน้ัน ได�เสนอร�างรายงานแห�งชาติฯ ต�อคณะกรรมการอนุรักษ\และใช�ประโยชน\ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) เพ่ือพิจารณาให�ข�อคิดเห็น แล�วปรับปรุงเพ่ือเสนอต�อสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ  

ขอ้สรปุจากรายงานแหง่ชาตฯิ   

รายงานแห�งชาติว�าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับท่ี 6 น้ี มุ�งอธิบายและประเมินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 โดยสรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

• ประสิทธิผลการดําเนินงาน  

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564 ได�กําหนดมาตรการ
ดําเนินงานรวม 11 มาตรการ โดยผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ มีดังน้ี  

28% มีประสิทธิผล ( Effective) 
72%   มีประสิทธิผลบางส�วน  (Partially effective) 
0%   ไม�มีประสิทธิผล ( Ineffective) 
0%   ไม�ทราบ (Unknown) 

มาตรการท่ีมีประสิทธิผล จํานวน 4 มาตรการ ได�แก� การเสริมเสริมสร�างความตระหนักและให�
การศึกษาด�านความหลากหลายทางชีวภาพ การปกปeองคุ�มครองทรัพยากรพันธุกรรม การวิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ และการสงวนรักษาภูมิปfญญาท�องถ่ินท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมาตรการ
เหล�าน้ียังต�องการการเพ่ิมบทบาทและการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีให�มากข้ึน  
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มาตรการท่ีมีประสิทธิผลบางส�วน จํานวน 7 มาตรการ ได�แก� การบูรณาการและการมีส�วนร�วม 
การอนุรักษ\ ฟhiนฟู ปกปeองคุ�มครอง การลดภัยคุกคามและใช�อย�างย่ังยืน การจัดการพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า การจัดการชนิด
พันธุ\ต�างถ่ินท่ีรุกราน การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ และการจัดการองค\ความรู�และฐานข�อมูล ซึ่งปfญหา
อุปสรรคในการดําเนินมาตรการเหล�าน้ี พบว�า ยังขาดการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย�างจริงจัง ขาดการใช� 
องค\ความรู�และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร\มาปรับใช� ขาดการบูรณาการแผนและข�อมูลระหว�างหน�วยงาน 
นอกจากน้ี ยังมีอุปสรรคด�านการขาดข�อมูลท่ีชัดเจนและครบถ�วน และการเข�าถึงข�อมูลด�านต�าง ๆ  

 ประเทศไทยมีนโยบาย แผน และมาตรดําเนินงานต�างๆ สอดคล�องและครอบคลุมเปeาหมายไอจิ ท้ัง 
20 เปeาหมาย แต�ท้ังน้ี ในการดําเนินงานบางเปeาหมายมีหน�วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน แต�ยังมีเปeาหมายอีก
จํานวนหน่ึงท่ีเปNนเปeาหมายซึ่งมีหลายหน�วยงานเก่ียวข�อง  ยังมีข�อจํากัดในการรวบรวมข�อมูลให�มีความครบถ�วน   

• ความก�าวหน�าของเป�าหมายระดับชาติ  

เปeาหมายระดับชาติท่ีกําหนดไว�ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
2560-2564 มีจํานวน 25 เปeาหมาย ซึ่งผลการประเมินความก�าวหน�าของเปeาหมายระดับชาติ สรุปได�ดังน้ี 

12% บรรลุเปeาหมายก�อนเวลาที่กําหนด (On track to exceed target) 
52% มีแนวโน�มบรรลุเปeาหมายได�ภายในเวลาที่กําหนด (On track to achieve target) 
26% มีความก�าวหน�า แต�ยังไม�บรรลุเปeาหมาย  

(Progress towards target but at an insufficient rate) 
0%   ไม�มีความก�าวหน�า  (No significant change) 
0%   มีแนวโน�มตรงข�ามเปeาหมาย  (Moving away target) 

เปeาหมายท่ีสามารถบรรลุได�ก�อนเวลาท่ีกําหนดมีจํานวน 3 เปeาหมาย โดยเปeาหมายท่ีมีแนวโน�ม
บรรลุได�ในเวลาท่ีกําหนดในปD 2563 และ 2564 จํานวน 13 เปeาหมาย และมีเปeาหมายบางส�วนท่ีมีแนวโน�มว�า
จะไม�สามารถบรรลุได�ในเวลาท่ีกําหนด จําเปNนต�องเร�งดําเนินการและมีมาตรการเพ่ิมเติมจึงจะบรรลุเปeาหมาย
ได� จํานวน 9 เปeาหมาย ได�แก� เปeาหมายด�านการให�ทุกภาคส�วนมีความรู�ความเข�าใจและความตระหนักถึง
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การมีกลไกทางการเงิน การขจัดกฎระเบียบท่ีเปNนอุปสรรคต�อการ
มีส�วนร�วม การเช่ือมโยงเครือข�ายพ้ืนท่ีคุ�มครองและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ การควบคุมมลพิษ การประยุกต\ใช�
เคร่ืองมือ/กลไกและแนวทางการใช�ประโยชน\อย�างย่ังยืน การบริหารจัดการและลดการสูญเสียพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า 
การบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพ  

อย�างไรก็ตาม การประเมินผลบางส�วนมีข�อจํากัดในด�านข�อมูลและระดับความเช่ือม่ันในการ
ประเมิน ซึ่งขาดหลักฐานท่ีครอบคลุม เน่ืองจากมีการสํารวจข�อมูลในกลุ�มเปeาหมายท่ีจํากัด ขาดข�อมูลปDฐานท่ี
จะประเมินแนวโน�ม และไม�มีการติดตามตรวจสอบอย�างเปNนระบบชัดเจน      
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สรุปความก�าวหน�าตามเป�าหมายระดับชาติ 
 

 

On track to exceed target 

บรรลเุป'าหมายกอ่นกาํหนด 

 
 

Incentives 
แรงจงูใจ 

 
 

Identify alien species 
จําแนกชนดิพันธุต์า่งถิ�น 

 
 

Manage alien species 
จดัการชนดิพันธุต์า่งถิ�น 

 

 

On track to achieve target 

บรรลเุป'าหมายตามกาํหนด 

 
Curriculums 

หลักสูตรทกุระดบั 

 
Policies 

นโยบายทกุระดบั 

 
Participation 
การมส่ีวนรว่ม 

 
Habitats  

แหลง่ที�อยูอ่าศัย 

 
Threatened species
ชนดิพันธุถ์ูกคกุคาม 

 
Protect genetics 
คุม้ครองพันธกุรรม 

 
Biosafety  

ความปลอดภยัชวีภาพ 

 
Assess benefits  
เขา้ถงึผลประโยชน ์

 

 
Manage benefits 
แบง่ปMนผลประโยชน ์

 
Local community 

ชมุชนท้องถิ�น 

 
Bring back benefit 
คืนกําไรสู่การอนรุกัษ์ 

 
Priority databases 

ฐานขอ้มูลสําคญั 

 

 
Municipality data 

ขอ้มลูเทศบาล 

 
  

 

Progress towards target  
but at an insufficient rate 

มคีวามกา้วหนา้ 
แตย่ังไมบ่รรลเุป'าหมาย 

  

 

 
Awareness 

ความตระหนัก 

 
Financial mechanism 

กลไกการเงนิ 

 
Regulations 
กฎระเบยีบ 

 
Importance areas 
พืWนที�ที�มคีวามสําคญั 

 

Pollution  
ควบคมุมลพิษ 

 

Sustainable use 
ใชป้ระโยชนย์ั�งยนื 

 

Wetland management 
จดัการพืWนที�ชุม่นํWา 

 

Loss of wetlands 
ลดการสูญเสียพืWนที�ชุม่นํWา 

 

Scientific knowledge 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

   

No significant change 

ไมม่คีวามกา้วหนา้ 

   

Moving away target 

มแีนวโนม้ตรงขา้มเป'าหมาย  
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• การดําเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุเป�าหมายของกลยุทธ$ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ$พืช 

เปeาหมายของกลยุทธ\ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ\พืช (Global Strategy for Plant Conservation: 
GSPC)  ประกอบด�วย 16 เปeาหมาย  ประเทศไทยสามารถบรรลุได�ในเวลาท่ีกําหนดเปNนส�วนใหญ� ดังน้ี 

81% บรรลุเปeาหมายได�ภายในเวลาทีก่ําหนด (On track to achieve target) 
19 % มีความก�าวหน�า แต�ยังไม�บรรลุเปeาหมาย  

(Progress towards target but at an insufficient rate) 
0%   ไม�มีความก�าวหน�า  (No significant change) 

 

เปeาหมายท่ีมีแนวโน�มจะไม�บรรลุ มีจํานวน 3 เปeาหมาย ได�แก� เปeาหมายเก่ียวกับการใช�ท่ีดินใน
การผลิตได�รับการจัดการอย�างย่ังยืน สอดคล�องกับการอนุรักษ\ความหลากหลายของพืช การคุ�มครองชนิดพันธุ\
ท่ีถูกคุกคามโดยการรักษาไว�ในแหล�งรวบรวมนอกถ่ินท่ีอยู�อาศัย  และการท่ีผลผลิตพืชท่ีเก็บเก่ียวจากปvาท้ังหมด
มาจากแหล�งท่ีมีความย่ังยืน 

อย�างไรก็ตาม การอนุรักษ\พันธุ\พืชส�วนใหญ�ดําเนินการในเขตอนุรักษ\ตามกฎหมาย ซึ่งยังถูกคุกคาม
จากการท�องเท่ียว การลักลอบเก็บพืชหายากเพ่ือการค�า ส�วนพ้ืนท่ีในภาคการเกษตรยังไม�มีข�อมูลท่ีสามารถทํา
การประเมินได�ชัดเจน นอกจากน้ี ยังขาดข�อมูลการรักษาชนิดพืชท่ีถูกคุกคามไว�ในแหล�งรวบรวมนอกถ่ินท่ีอยู�
อาศัย เพ่ือการนํากลับไปฟhiนฟูในธรรมชาติ   

• สถานภาพป)จจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ประเทศไทยมีชนิดพันธุ\พืชในประเทศไทยประมาณ 11,000 ชนิด สํารวจพบชนิดพันธุ\พืชท่ีถูก
คุกคามร�อยละ 8.76 และมีชนิดพันธุ\ท่ีสูญพันธุ\ในธรรมชาติแล�ว 2 ชนิด ได�แก� ฟeามุ�ยน�อย และโสกระย�า ส�วน
ชนิดพันธุ\สัตว\ท่ีมีกระดูกสันหลังมีจํานวน 4,731 ชนิด สํารวจพบชนิดพันธุ\สัตว\ที่ถูกคุกคามร�อยละ 12 

 ด�านระบบนิเวศ พบว�าปvาไม�มีอัตราการสูญเสียพ้ืนท่ีลดลง และมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กน�อยในปD 2561 
ขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได�ถูกปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการค�า ส�วนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝfyง 
ยังมีความท�าทายในการควบคุมการประมงผิดกฎหมาย การใช�ประโยชน\ท่ีดินบริเวณชายฝfyงทะเล การกัดเซาะ
ชายฝfyง และกิจกรรมจากการท�องเท่ียว โดยเร่ิมมีปfจจัยสนับสนุนจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร\ชาติ 
เครือข�ายชุมชน และกิจการเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืนของภาคธุรกิจมากข้ึน 

ขอ้เสนอในการขบัเคลื�อนการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ  

ข�อเสนอในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําข้ึนจากการวิเคราะห\
ข�อมูลและข�อเสนอของผู�เก่ียวข�องในกระบวนการจัดทํารายงานแห�งชาติฯ ฉบับท่ี 6 โดยได�แบ�งข�อเสนอ
ออกเปNน 2 ระยะ ได�แก� ระยะเร�งด�วน ภายในปD พ.ศ. 2564 และระยะยาว 10 ปD ภายในปD พ.ศ. 2573 ดังน้ี 
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ระยะเร,งด,วน (ภายในปD พ.ศ. 2564) 

 ประเทศไทยต�องเร�งดําเนินงานระยะเร�งด�วน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปeาหมายไอจิ ภายในปD พ.ศ. 2563  
และการบรรลุเปeาหมายระดับชาติ ภายในปD พ.ศ. 2564 ตามท่ีแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศกําหนดไว� ดังน้ี 

1) เร,งดําเนินการประเด็นท่ียังไม,สามารถบรรลุเป�าหมาย  

ผลการดําเนินงานในช�วงท่ีผ�านมา ส�วนใหญ�สามารถบรรลุเปeาหมายได�ก�อนเวลาและภายในเวลาท่ี
กําหนด แต�ยังมีการดําเนินงานบางประเด็นท่ีมีความก�าวหน�าแต�ไม�สามารถบรรลุเปeาหมายได�ในเวลาท่ี
กําหนด จึงต�องเร�งดําเนินการ ได�แก� ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความรู�ความตระหนักแก�ภาคส�วน
ต�างๆ  กฎระเบียบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการใช�ประโยชน\อย�างย่ังยืน การเช่ือมโยง
เครือข�าย การจัดการพ้ืนท่ีคุ�มครองและพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า รวมถึงการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข�อมูลด�าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) สร�างความเข�าใจและประสานความร,วมมือกับหน,วยงานท่ีมีบทบาทด�านการศึกษาและการสื่อสาร
เพื่อเสริมสร�างความรู�ความตระหนักแก,สังคม  

การสร�างความเข�าใจแก�สังคมควรเร่ิมจากประเด็นใกล�ตัว นอกจากน้ี ควรระบุและจัดระดับความสําคัญ
ของพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพ่ือกําหนด
มาตรการในการจัดการอย�างเหมาะสม และเร�งดําเนินการด�านระบบฐานข�อมูล โดยเฉพาะในประเด็น
ท่ีต�องเร�งดําเนินการจึงจะสามารถบรรลุเปeาหมาย ได�แก� ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความรู�ความ
ตระหนักแก�ภาคส�วนต�างๆ  การพัฒนากลไกทางการเงินและกฎระเบียบในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและการใช�ประโยชน\อย�างย่ังยืน การเช่ือมโยงเครือข�าย การจัดการพ้ืนท่ีคุ�มครองและพ้ืนท่ี 
ชุ�มนํ้า รวมถึงการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข�อมูลด�านความหลากหลายทางชีวภาพ 

3) ให�ความสําคัญกับกลไกในการแปลงนโยบายไปสู,การปฏิบัติ  

ควรพิจารณาความเช่ือมโยงหรือใช�กลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ีสําคัญ ผ�าน
แผนและงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ�มจังหวัด การสื่อสารเพ่ือสร�างองค\ความรู�ความเข�าใจให�กับ
ผู�ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในระดับท�องถ่ินเพ่ือร�วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน ภายใต�บทบาทหน�าท่ีความ
รับผิดชอบและกลไกทางกฎหมาย ระเบียบขององค\กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

4) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  

เพ่ือให�เกิดการเช่ือมโยงฐานข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  ท้ังในด�านข�อมูลพ้ืนฐาน กฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง ข�อมูลงานวิจัย รวมถึงองค\ความรู�ภูมิปfญญาท�องถ่ิน เพ่ือนําไปสู�การเรียนรู� การประยุกต\ใช�
และพัฒนาต�อยอด ให�เกิดประโยชน\สูงสุดต�อการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 
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5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

ควรกําหนดตัวช้ีวัดหลักของประเทศ ท่ีมีคํานิยาม รายละเอียด และฐานข�อมูลเดียวกัน พร�อมกําหนด
หน�วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และควรมีตัวช้ีวัดสนับสนุนท่ีเปNนภารกิจของแต�ละหน�วยงาน 
รวมถึงตัวช้ีวัดการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือมีความอ�อนไหวทาง
ระบบนิเวศ นอกจากน้ี ควรมีการจัดทําข�อมูลสนับสนุนการติดตามประเมินผลให�ครบถ�วน 

ระยะยาว 10 ป> (ภายในปD พ.ศ. 2573) 

1) เพิ่มการบูรณาการประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพกับห,วงโซ,อุปทานการผลิตในภาคส,วนต,าง ๆ  

ควรบูรณาการและเช่ือมโยงจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการผลิตในภาคการเกษตร ประมง 
พลังงาน ท�องเท่ียว การเหมืองแร� และโครงสร�างพ้ืนฐาน ในรูปแบบต�างๆ เช�น การบูรณาการกับแผน
ส�งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน และระบบการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร\ (SEA) 
เพ่ือวางแนวทางการดําเนินงานสําหรับแผนงานสําคัญและโครงการขนาดใหญ�  ให�มีมาตรการปeองกัน
และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต�อความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต�างๆ  การจัดทําบันทึก
ความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน การจัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมร�วมกันระหว�างภาครัฐและ
เอกชน  เปNนต�น 

2) ผลักดันให�มีการบังคับใช�กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายให�เกิดผลเปCนรูปธรรม  

ประเทศไทยได�มีกฎหมายและระเบียบใหม�ๆ ประกาศใช�ในช�วง 2-3 ปDท่ีผ�านมา อาทิ กฎหมายท่ี
เก่ียวกับปvาไม� การประมง การจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย  รวมถึงแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการยกเลิกกฎหมายหวงห�าม ส�งเสริมการปลูกและสร�างรายได�จากไม�มีค�า ซึ่งช�วย
ควบคุมและส�งเสริมให�เกิดการใช�ประโยชน\อย�างเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข�อมูล ให�
เกิดผลอย�างเปNนรูปธรรม โดยมีการติดตามผลและสื่อสารเปNนระยะ ๆ ยอมรับข�อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุง หากการริเร่ิมต�าง ๆ มีข�อบกพร�องท่ีควรทําการแก�ไข  

3) กําหนดแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีนอกเขตอนุรักษ$ 

ประเทศไทยมีกฎหมายและหน�วยงานรับผิดชอบในการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ\ให�มีระบบนิเวศท่ีดีและมี
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีชัดเจน จึงควรให�ความสําคัญต�อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ\ไปพร�อมๆ กัน  พ้ืนท่ีดังกล�าวมีท้ังพ้ืนท่ีของหน�วยงานราชการและครอบครองโดย
เอกชน  ควรมีข�อกําหนดและจัดทําผังการใช�ท่ีดินท่ีเอ้ือต�อความหลากหลายทางชีวภาพ และบังคับใช�
อย�างเคร�งครัด เช�น พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าในระดับชุมชน พ้ืนท่ีสวนสาธารณะขนาดใหญ� ถ่ินท่ีอยู�อาศัยของพืช
เฉพาะถ่ินหรือนกอพยพ เปNนต�น 
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4) เสริมสร�างศักยภาพและการมีส,วนร,วมในปฏิบัติการระดับพื้นท่ี  

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ยังมีช�องว�างและข�อจํากัดในการดําเนินงาน 
เน่ืองจากหน�วยงานส�วนกลางท่ีรับผิดชอบมีบุคลากรและงบประมาณไม�เพียงพอ ขาดการบูรณาการ
นโยบายไปสู�การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี  จึงควรเพ่ิมการสร�างความเข�าใจและเสริมสร�างศักยภาพของ
หน�วยงานในระดับจังหวัดและระดับท�องถ่ินต�างๆ เก่ียวกับการวางแผนและการกําหนดโครงการท่ี
สอดคล�องกับนโยบายและเปeาหมายของประเทศ การออกแบบการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนท่ี การสนับสนุนให�มีข�อบัญญัติท�องถ่ินเพ่ือการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ
ปกปeองและใช�ประโยชน\จากทรัพยากรธรรรมชาติอย�างย่ังยืน  

5) ส,งเสริมบทบาทและการมีส,วนร,วมของคนรุ,นใหม, สังคมเมือง และภาคธุรกิจเอกชน  

ควรส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและการใช�ชีวิตของคนรุ�นใหม�และสังคมเมือง ในการเลือกใช�เลือกซื้อ
สินค�าท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล�อม มีส�วนร�วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล�อม และสนับสนุนกองุทนชุมชน
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต�างๆ นอกจากน้ี ควรสนับสนุนภาคธุรกิจเข�ามามี
ส�วนร�วมในการดําเนินงานเพ่ือการอนุรักษ\และใช�ประโยชน\ความหลากหลายทางชีวภาพให�มากข้ึน ท้ัง
ในด�านกระบวนการผลิตและการบริการท่ีเปNนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ี
ย่ังยืนในเชิงพ้ืนท่ีหรือเชิงประเด็นอย�างต�อเน่ืองจนเกิดเปNนรูปธรรม 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


