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๑ 

๑. บทนาํ  

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ�เป�นป จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
ของประชาชนและเป�นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต/าง ๆ แต/ความหลากหลายทางชีวภาพก็ถูกทําลาย
ไปมาก จากการใช3ประโยชน�เกินศักยภาพ ภัยคุกคามท่ีมีแนวโน3มเพ่ิมข้ึน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม (สผ.) จึงจัดทําแผนแม/บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เพ่ือเป�นแผนหลักด3านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  
ซึ่งได3 รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ พร3อมเปDาหมายระดับชาติด3าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
(ระยะเร/งด/วน) ต/อมาได3จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม/บทฯ ในช/วงปH พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ซึ่งได3รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพภายใต3แผนปฏิบัติการฯ ในปHงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. มอบหมายมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล3อมไทย ดําเนินโครงการติดตามประเมินผลในระดับ
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือติดตามประเมินผลความก3าวหน3า
ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล/าว ในระยะคร่ึงแผน เพ่ือสะท3อนความก3าวหน3า ป ญหาอุปสรรค รวมท้ังติดตาม
ความก3าวหน3าการดําเนินการขับเคลื่อนแผนแม/บทฯ ในการบรรลุเปDาหมายระดับชาติ ด3านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันจะเป�นประโยชน�ในการขับเคลื่อนแผนไปสู/การปฏิบัติในปHต/อไป รวมท้ังเป�นแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลในระยะสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ และใช3ในการสื่อสารสร3างความตระหนักของหน/วยงาน  
ภาคส/วนท่ีเก่ียวข3อง ถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส/วนร/วมในการดําเนินงานด3าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให3เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว3 นําไปสู/ผลลัพธ� 
ในภาพรวม ในการแก3ไขป ญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป�นแผนท่ีมีความสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม/บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๔ โดยถ/ายทอดยุทธศาสตร�และมาตรการตามแผนแม/บทฯ ไปสู/การปฏิบัติ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ บูรณาการคุณค�าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส�วนร�วม
ในทุกระดับ ประกอบด3วย ๒ แผนปฏิบัติการ ได3แก/ 

๑.๑ แผนปฏิบัติการเสริมสร3างความตระหนักและให3การศึกษาด3านความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๒ แผนปฏิบัติการบูรณาการและส/งเสริมการมีส/วนร/วมในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

 



๒ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ อนุรักษ�และฟ)*นฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด3วย ๕ แผนปฏิบัติการ ได3แก/ 

๒.๑   แผนปฏิบัติการอนุรักษ� ฟKLนฟู และปกปDองคุ3มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๒ แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและส/งเสริมการใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย/างย่ังยืน 

๒.๓  แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า 

๒.๔  แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกราน 

๒.๕  แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ปกป-องคุ.มครองสิทธิประโยชน�ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ�งป3น
ผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล.องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด3วย  
๒ แผนปฏิบัติการ ได3แก/ 

๓.๑ แผนปฏิบัติการปกปDองคุ3มครองทรัพยากรพันธุกรรม 

๓.๒ แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ พัฒนาองค�ความรู.และระบบฐานข.อมูลด.านความหลากหลายทางชีวภาพให.เป8น
มาตรฐานสากล ประกอบด3วย ๑ แผนปฏิบัติการ ได3แก/ 

๔.๑  แผนปฏิบัติการจัดการองค�ความรู3และฐานข3อมูล 

ท้ังน้ี แผนปฏิบัติการฯ ดังกล/าวได3มีการกําหนดเปDาหมายจํานวน ๒๕ เปDาหมาย พร3อมตัวช้ีวัด 
ท่ีสอดคล3องกับเปDาหมายระดับชาติด3านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือต3องการทราบว/าการดําเนินงานในระยะคร่ึงแผน ในปH พ.ศ. ๒๕๖๒ ว/ามีความก3าวหน3า
การดําเนินงานท่ีจะนําไปสู/การบรรลุเปDาหมายหรือไม/ มีป ญหา อุปสรรคอย/างไร นอกจากน้ี ยังใช3เป�นข3อมูล
ประกอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู/การปฏิบัติในปHต/อไป   

แนวทางการติดตามและประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด3วย ๒ แนวทาง ดังน้ี 

๑) การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยการรวบรวมข3อมูลเพ่ือการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาผลว/าเป�นไปตามทิศทางและเปDาหมายท่ีกําหนดไว3หรือไม/ รวมถึง 
การรับทราบข3อมูลป ญหา อุปสรรค จากการดําเนินงานท้ังหมด ซึ่งดําเนินการโดยใช3แบบสอบถาม
เป�นเคร่ืองมือหลักในการรวบรวมข3อมูลการดําเนินงานในช/วงปH พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตลอดจน
ป ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง ท้ังภาครัฐ
ในส /วนกลางและส/วนภูมิภาค องค�กรปกครองส/วนท3องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องค�กรพัฒนาเอกชน ร/วมกับการสัมภาษณ�กลุ/มเปDาหมายหลักซึ่งเป�นหน/วยงานหลักตาม
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให3ได3ข3อมูลท่ีครบถ3วน และประมวลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
มาตรการ และโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน/วยงานต/าง ๆ งบประมาณท่ีใช3ในการ
ดําเนินงาน ผลงานท่ีเกิดข้ึน และป ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 



๓ 

๒) การประเมินความก.าวหน.าแผนปฏิบัติการฯ โดยรวบรวมข3อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต3กรอบของตัวช้ีวัดผลสําเร็จการดําเนินงานท้ัง ๒๕ เปDาหมาย  
ของแผนปฏิบัติการฯ มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี  

- การกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด ยึดตัวช้ีวัดตามท่ีระบุไว3ในแผนปฏิบัติการฯ นํามาทบทวน
รายละเอียดตัวช้ีวัดให3มีความชัดเจน ท้ังคําอธิบาย วิธีการเก็บรวบรวมข3อมูล และแหล/งข3อมูล 
เพ่ือให3สามารถดําเนินการรวบรวมข3อมูลตามตัวช้ีวัดได3อย/างเป�นระบบ ครบถ3วน และใช3ใน
การติดตามความก3าวหน3าของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต/อไป 

- การรวบรวมข.อมูลตามตัวช้ีวัด ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว3 รวมถึงข3อมูลการดําเนินงาน
ท่ีเก่ียวข3องกับตัวช้ีวัดให3ครบถ3วน โดยการทบทวนข3อมูลและเอกสารเป�นเคร่ืองมือหลัก 
ร/วมกับการสํารวจด3วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ�กลุ/มเปDาหมายหลัก โดยให3
ความสําคัญกับแหล/งข3อมูลท่ีต3องมีความน/าเช่ือถือ หรือจากวิธีการรวบรวมข3อมูลท่ีถูกต3อง
ทางวิชาการและได3รับการยอมรับ  

- การประเมินผลความก.าวหน.าของเป-าหมาย เป�นการประเมินความก3าวหน3าการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดต/าง ๆ ท่ีจะนําไปสู/การบรรลุเปDาหมายท่ีกําหนดไว3ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยนําผล
การรวบรวมข3อมูลตามตัวช้ีวัดและการดําเนินงานมาสะท3อนความก3าวหน3าเปรียบเทียบกับ 
ค/าเปDาหมายและการวิเคราะห�แนวโน3มโดยนักวิจัยและผู3เช่ียวชาญ  

- การวิเคราะห�และสรุปการประเมินผลความก.าวหน.า เป�นการวิเคราะห�และประมวลผลข3อมูล
การดําเนินงาน ป ญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน บทบาทของภาคส/วนต/าง ๆ ท่ีมีส/วนร/วม
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และแผนแม/บทฯ รวมถึงแรงขับเคลื่อน แรงกดดันหรือ 
ภัยคุกคามสถานภาพการดําเนินงาน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนช/องว/างและข3อจํากัด
ในการแปลงแผนสู/การปฏิบัติ 

  



๔ 

๒. สรปุการตดิตามประเมนิผลแผนปฏิบตักิารฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะครึ%งแผน 

๒.๑ ผลการติดตามการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการฯ 

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป�นแผนท่ีใช3ขับเคลื่อน 
การดําเนินงานตามแผนแม/บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ภายใต3 
๔ ยุทธศาสตร� ๑๐ มาตรการ ๔๒๒ แผนงาน/โครงการ โดยมีงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๓,๒๖๗ ล3านบาท  

ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
มีหน/วยงานหรือองค�กรต/าง ๆ เก่ียวข3อง ประกอบด3วย หน/วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย 
องค�กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท3องถ่ิน สําหรับหน/วยงานภาครัฐน้ันมีหลายกระทรวงท่ีเก่ียวข3อง ได3แก/ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ) นอกจากน้ี  
ยังมี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต/างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย� 
กระทรวงการท/องเ ท่ียวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักนายกรัฐมนตรี 

ข3อมูลการดําเนินงานของหน/วยงาน เป�นข3อมูล
ท่ีได3รับจากแบบติดตามการดําเนินงาน ซึ่งจัดส/งไปยัง
หน/วยงานต/าง ๆ ท่ีระบุไว3ในแผนปฏิบัติการฯ ว/าเป�น
หน/ วยงานหลั กและหน/ วยงานสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ รวมจํานวน ๓๕๕ หน/วยงาน 
โดยได3รับแบบสอบถามกลับคืนมา ๑๖๐ หน/วยงาน หรือ
คิดเป�น ร3อยละ ๔๕.๐๗ ของจํานวนแบบสอบถาม
ท้ังหมด รายละเอียดดังแผนภาพ โดยแผนงาน/
โครงการท่ีหน/วยงานและภาคส/วนต/าง ๆ ได3ดําเนินงาน
และรายงานผล พบว/ามีท้ังส/วนท่ีเป�นการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ และส/วนท่ีเป�นการดําเนินงาน
เพ่ิมเติมซึ่งมีความสอดคล3องกับยุทธศาสตร�ต/าง ๆ ซึ่ง
สรุปผลได3ดังน้ี 

 

 

 



๕ 

• การดําเนินงานท่ีเป8นไปตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการฯ  

แผนงาน/โครงการตามท่ีระบุไว3ในแผนปฏิบัติการฯ มีจํานวนท้ังสิ้น ๔๒๒ แผนงาน/โครงการ รวมเป�น
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๓,๒๖๗.๐๓ ล3านบาท โดยเป�นการดําเนินงานภายใต3ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ มากท่ีสุด ๑๘๘ 
แผนงาน/โครงการ รองลงมา ได3แก/ ยุทธศาสตร�ที่ ๔ จํานวน ๑๑๙ แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร�ที่ ๑ จํานวน 
๖๐ แผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตร�ท่ี ๓ จํานวน ๕๕ แผนงาน/โครงการ เม่ือพิจารณาการดําเนินงาน
ในช/วงปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของหน/วยงานและภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติ
การฯ  พบว/า ในภาพรวมมีแผนงาน/โครงการท่ีได3ดําเนินงานคิดเป�นร3อยละ ๕๐.๐ ของแผนปฏิบัติการฯ โดย
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ มีสัดส/วนแผนงาน/โครงการท่ีได3ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมากท่ีสุด คิดเป�นร3อยละ ๕๔.๔ 
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ร3อยละ ๔๕.๘ ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ ร3อยละ ๓๑.๙ และยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ร3อยละ 
๑๘.๒ ตามลําดับ แสดงดังภาพด3านล/าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือพิจารณารายมาตรการในแต/ละยุทธศาสตร� พบว/า มาตรการท่ีมีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ มากกว/าร3อยละ ๕๐ ซึ่งเป�นมาตรการภายใต3ยุทธศาสตร�ที่ ๑ ได3แก/  

- มาตรการสร3างความตระหนักและให3ความรู3เก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  

- มาตรการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข3าสู/นโยบาย
และแผนระดับชาติ ภาคส/วน องค�กร จังหวัด ท3องถ่ิน และชุมชน รวมถึงในระบบบัญชีประชาชาติ  

อย/างไรก็ตาม มีบางมาตรการท่ีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ไม/ได3รับการดําเนินการ  
อันเน่ืองมาจากไม/ได3รับการสนับสนุนงบประมาณ แต/พบว/ามีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการอ่ืนท่ีไม/ได3บรรจุ
ไว3ตามแผนปฏิบัติการฯ แต/มีความสอดคล3องกับมาตรการ ซึ่งส/วนใหญ/เป�นมาตรการภายใต3ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ 
และยุทธศาสตร�ที่ ๓ ได3แก/   

- มาตรการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าและการปRาไม3อย/างย่ังยืน และรับผิดชอบ
ต/อสิ่งแวดล3อมเพ่ือเป�นหลักประกันในการอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
โดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว3ในมาตรฐานสิ่งแวดล3อมในส/วนท่ีเก่ียวข3อง  



๖ 

- มาตรการเสริมสร3างสมรรถนะหน/วยงานภาครัฐ องค�กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท3องถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานด3านการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอย/างย่ังยืน 

- มาตรการจัดทําและข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญ 

- มาตรการเสริมสร3างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

• การดําเนินงานท่ีสอดคล.องตามแผนปฏิบัติการฯ  

ในภาพรวมหน/วยงานและภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องมีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการท่ีมีความสอดคล3อง
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในช/วงปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ท้ังสิ้น ๘๒๑ แผนงาน/โครงการ และมีการ 
ใช3จ/ายงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๔๗๑ ล3านบาท แสดงดังภาพด3านล/าง โดยสรุปยุทธศาสตร�ท่ีมีหน/วยงานและ 
ภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องดําเนินงานจากมากไปหาน3อยได3ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร�ที่มีการดําเนินงานมากท่ีสดุ ได.แก� ยุทธศาสตร�ที่ ๒ อนุรักษ� และฟ)*นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งมีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการคิดเป�นร3อยละ ๔๑.๔๑ ของแผนงาน/โครงการท้ังหมด และ
มีการใช3จ/ายงบประมาณมากท่ีสุดคิดเป�นร3อยละ ๖๐.๔๗ ของงบประมาณท่ีมีการใช3จ/ายท้ังหมด โดยมาตรการ
ท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดสองลําดับแรก ได3แก/ 

- มาตรการอนุรักษ�และปกปDองคุ3มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว� สัตว�
นํ้า สัตว�เลี้ยง สายพันธุ�ปRาและพ้ืนเมือง จุลินทรีย� รวมถึงชนิดพันธุ�อ่ืนท่ีมีคุณค/าทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา  

- มาตรการลดอัตราการสูญเสียแหล/งท่ีอยู/อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟKLนฟูระบบนิเวศ 
เสื่อมโทรมให3สามารถดํารงไว3 ซึ่งความสามารถในการให3บริการทางนิเวศ เพ่ือรองรับการปรับตัว
ต/อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต/อต3านการแปรสภาพเป�นทะเลทราย  

เน่ืองจากเป�นยุทธศาสตร�ท่ีเป�นภารกิจโดยตรงของหน/วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล3อม ด3านการอนุรักษ� ฟKLนฟูทรัพยากร รวมถึงในหน/วยงานภาครัฐส/วนกลางภายใต3กระทรวงอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข3อง และภาคส/วนอ่ืนท่ีได3รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการท่ีมีความสอดคล3องตรงกับภารกิจของหน/วยงาน ด3านการอนุรักษ� ฟKLนฟูทรัพยากร 
เช/นเดียวกัน 



๗ 

ยุทธศาสตร�ท่ีมีการดําเนินงานเป8นลําดับท่ีสอง ได.แก� ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ บูรณาการคุณค�าและ 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส�วนร�วมในทุกระดับ ซึ่งมีการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการคิดเป�นร3อยละ ๓๒.๖๔ ของแผนงาน/โครงการท้ังหมด และมีการใช3จ/ายงบประมาณคิดเป�นร3อยละ 
๑๗.๒๕ ของงบประมาณท่ีมีการใช3จ/ายท้ังหมด โดยมาตรการท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดสองลําดับแรก ได3แก/ 

- มาตรการสร3างความตระหนักและให3ความรู3เก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ   

- มาตรการส/งเสริมการมีส/วนร/วมของชุมชนและภาคส/วนต/าง ๆ ในการอนุรักษ� ฟKLนฟู และ 
ใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 

เน่ืองจากเป�นยุทธศาสตร�ด3านการเสริมสร3างความตระหนักและให3ความรู3 และการมีส/วนร/วมของ 
ภาคส/วนต/าง ๆ ด3านความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให3สอดคล3องและเป�นไปตามภารกิจโดยตรงของหลาย
หน/วยงาน เช/น ภาครัฐส/วนกลาง ภาครัฐส/วนภูมิภาค ภาคการศึกษา องค�กรพัฒนาเอกชน เป�นต3น จึงทําให3
ได3รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีมีความสอดคล3องตรงกับภารกิจของ
หน/วยงานมากเป�นอันดับสอง  

ยุทธศาสตร�ท่ีมีการดําเนินงานลําดับท่ีสาม ได.แก� ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ พัฒนาองค�ความรู.และระบบ
ฐานข.อมูลด.านความหลากหลายทางชีวภาพให.เป8นมาตรฐานสากล ซึ่งมีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ
คิดเป�นร3อยละ ๑๖.๐๘ ของแผนงาน/โครงการท้ังหมด และมีการใช3จ/ายงบประมาณมากเป�นลําดับท่ีสาม คิดเป�น
ร3อยละ ๑๔.๓๒ ของงบประมาณท่ีมีการใช3จ/ายท้ังหมด โดยมาตรการท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดสองลําดับแรก 
ได3แก/  

- มาตรการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให3เป�นมาตรฐานสากล  

- มาตรการส/งเสริมและรักษาภูมิป ญญาท3องถ่ินท่ีเก่ียวข3องกับการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให3มีการประยุกต�ใช3 ถ/ายทอด และพัฒนาองค�ความรู3อย/าง
ต/อเน่ือง  

เน่ืองมาจากเป�นยุทธศาสตร�ด3านการจัดการองค�ความรู3และฐานข3อมูล ทําให3มีหน/วยงานบางภาคส/วนท่ี
มีภารกิจสอดคล3องโดยตรง ส/วนใหญ/เป�นภาครัฐส/วนกลางและภาคการศึกษา ซึ่งการจัดการระบบฐานข3อมูล
ต3องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู3และความเช่ียวชาญในข3อมูลน้ัน ๆ และต3องใช3ระยะเวลาในการรวบรวมข3อมูล
อย/างต/อเน่ือง 

ในการส/งเสริมให3หน/วยงานมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�น้ีเพ่ิมข้ึน ควรมีมาตรการเพ่ิมการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง รวมท้ังการประกาศเป�น
นโยบายท่ีชัดเจนท้ังระดับประเทศและระดับหน/วยงานด3านการจัดการองค�ความรู3และฐานข3อมูล เพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรและหน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง  

ยุทธศาสตร�ท่ีมีการดําเนินงานน.อยท่ีสุด ได.แก� ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ปกป-องคุ.มครองสิทธิประโยชน� 
ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ�งป3นผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยสอดคล.องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีการดําเนินงานแผนงาน/โครงการคิดเป�นร3อยละ ๙.๘๗  



๘ 

ของแผนงาน/โครงการท้ังหมด และมีการใช3จ/ายงบประมาณน3อยท่ีสุดคิดเป�นร3อยละ ๗.๙๖ ของงบประมาณ 
ท่ีมีการใช3จ/ายท้ังหมด โดยมาตรการท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุดสองลําดับแรก ได3แก/ 

- มาตรการปกปDองคุ3มครองและแบ/งป นผลประโยชน�จากการใช3ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
พันธุกรรม เพ่ือให3ประเทศไทยได3รับประโยชน�สูงสุด  

- มาตรการส/งเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค/า  

เน่ืองมาจากเป�นยุทธศาสตร�ท่ีมีความเฉพาะด3านการปกปDองคุ3มครองทรัพยากรพันธุกรรมและการวิจัย
และพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จึงมีความสอดคล3องกับภารกิจของบางหน/วยงานท่ีมีความเก่ียวข3องโดยตรง
เท/าน้ัน ได3แก/ ภาครัฐส/วนกลางและภาคการศึกษา ประกอบกับผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการมักจะใช3
เวลานานจึงจะเห็นผลอย/างเป�นรูปธรรม ทําให3ยุทธศาสตร�น้ีได3รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
แผนงาน/โครงการท่ีมีความสอดคล3องตรงกับภารกิจของหน/วยงานน3อยท่ีสุด  

ในการส/งเสริมให3หน/วยงานมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� น้ีเ พ่ิมข้ึน ควรมีมาตรการเพ่ิม 
การสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให3มีจํานวนท่ีเหมาะสม ให3หน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง
สามารถขับเคลื่อนงานได3สะดวกและคล/องตัวข้ึน รวมท้ังการประกาศเป�นนโยบายท่ีชัดเจนท้ังระดับประเทศ
และระดับหน/วยงานด3านปกปDองคุ3มครองสิทธิประโยชน�ของประเทศ และบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและ
แบ/งป นผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล3องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ให3ชุมชนและ
ผู3บริหารหน/วยงานต/าง ๆ ได3เห็นคุณค/าและความสําคัญของประเด็นน้ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน
ของชุมชนและบุคลากรของหน/วยงานท่ีเก่ียวข3องในระยะต/อไป 

• ลักษณะการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ต�าง ๆ สรุปได3ดังน้ี  

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ บูรณาการคุณค�าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส�วนร�วม 
ในทุกระดับ  

หน/วยงานจํานวนมากร/วมดําเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยเฉพาะมาตรการสร3างความตระหนัก 
ส/งเสริมการศึกษาเรียนรู3 และการถ/ายทอดความรู3 ซึ่งหน/วยงานส/วนใหญ/ท้ังภาครัฐและภาคการศึกษา 
ได3ดําเนินงานสร3างความรู3ความตระหนัก ในลักษณะเป�นกิจกรรมรณรงค�ในโอกาสวันสําคัญ ในขณะท่ีองค�กร
พัฒนาเอกชนเน3นการดําเนินกิจกรรมเชิงพ้ืนท่ีซึ่งใกล3ชิดกลุ/มเปDาหมายและมีความต/อเน่ือง ส/วนภาคการศึกษา
ให3ความสําคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให3มีเน้ือหาความรู3เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให3
นักเรียน นักศึกษาได3เรียนรู3 โดยสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต/าง ๆ มีบทบาทชัดเจนมากข้ึน ในการมีส/วนร/วม
สร3างความตระหนักแก/สังคม นอกจากน้ี ยังมีความต่ืนตัวในการเสริมสร3างการมีส/วนร/วมของภาคธุรกิจและ
ประชาสังคม แต/ยังขาดการบูรณาการสาระเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเข3าสู/กระบวนการกําหนด
นโยบายและวางแผนในระดับต/าง ๆ ไม/ว/าระดับหน/วยงาน ท3องถ่ิน และชุมชน 

  



๙ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ อนุรักษ� และฟ)*นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

หน/วยงานส/วนใหญ/มีการดําเนินงานด3านการอนุรักษ� ฟKLนฟู ปกปDองและคุ3มครองความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยทุกภาคส/วนมีกิจกรรม/โครงการปกปDอง เฝDาระวัง ดูแลรักษาแหล/งท่ีอยู/อาศัยตามธรรมชาติ
และการฟKLนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมอย/างต/อเน่ือง หน/วยงานภาครัฐมีการดําเนินมาตรการท่ีหลากหลายและ 
มีบทบาทท่ีสําคัญมากกว/าภาคส/วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด3านการกําหนดมาตรการและกลไก ภาครัฐ 
หลายหน/วยงานมีการศึกษาจําแนกและระบุชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกราน ด3วยความร/วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ี
มีบุคลากรผู3เช่ียวชาญเฉพาะด3าน ท้ังน้ี ในช/วงท่ีผ/านมาหน/วยงานได3สนองพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ3า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินกิจกรรม/โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) และให3ความสําคัญต/อการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช/สัตว�มากข้ึน นอกจากน้ี มีหน/วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด3านในการควบคุมผลกระทบทางลบจากการใช3เทคโนโลยีชีวภาพ 
อันจะช/วยเสริมสร3างความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ประเด็นการจัดการความปลอดภัย 
ทางชีวภาพยังขาดการผลักดันจากหลายหน/วยงาน 

ยุทธศาสตร�ที่ ๓ การปกป-องและคุ.มครองสิทธิประโยชน�ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูน
และแบ�งป3นผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล.องกับ
แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว  

หน/วยงานส/วนใหญ/ท่ีดําเนินงานเป�นภาครัฐท่ีมีภารกิจเก่ียวข3อง โดยเน3นการดําเนินงานเพ่ือปกปDอง
แหล/งท่ีอยู/อาศัยและทรัพยากรพันธุกรรม ในการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน�ตามข3อตกลงในพิธีสารนาโงย/า 
โดยเป�นการดําเนินงานอย/างต/อเน่ือง บางหน/วยงานได3เร่ิมทําการศึกษาข3อมูลอย/างรอบด3าน รวบรวมแนว
ปฏิบัติท่ีดี ในการกําหนดหลักเกณฑ�และข3อตกลง เสนอร/างกฎหมายเพ่ือปกปDองแหล/งพันธุกรรมของประเทศ 
ในส/วนของการดําเนินมาตรการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ มีหน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง ๒ ส/วน คือ หน/วยงาน
ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย และหน/วยงานดําเนินการวิจัย ซึ่งมีท้ังภาครัฐและสถาบันการศึกษา แต/ยังมีหน/วยงานสนใจ
ค/อนข3างน3อย  

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การพัฒนาองค�ความรู.และระบบฐานข.อมูลด.านความหลากหลายทางชีวภาพให.
เป8นมาตรฐานสากล  

สถาบันการศึกษาท่ีดําเนินการศึกษาวิจัย อาทิ ด3านอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิตทางทะเล ส/วนสถาบัน 
การศึกษาในภูมิภาคของประเทศ ดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภูมิป ญญาท3องถ่ิน และการสํารวจ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ�ชีวภาพ (พืช สัตว� จุลินทรีย�) รวมถึงพืชสมุนไพรเด/นในท3องถ่ิน อีกท้ัง 
มีการถ/ายทอดและส/งเสริมการนําไปปรับใช3ประโยชน� ด3านการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข3อมูลให3เป�น
มาตรฐานสากล โดยพบว/า หน/วยงานต/าง ๆ มีการดําเนินการรวบรวมฐานข3อมูลตามภารกิจของหน/วยงาน  
ซึ่งฐานข3อมูลต/าง ๆ ยังไม/อยู/ในระบบหรือมาตรฐานเดียวกัน อย/างไรก็ตาม ฐานข3อมูลดังกล/าวสามารถให3ผู3ท่ี
สนใจสามารถเข3าไปสืบค3นข3อมูลและนํามาใช3ประโยชน�ในการวางแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได3ในระดับข3อมูลท่ัวไป โดยสามารถให3บริการข3อมูลและ 



๑๐ 

องค�ความรู3ท้ังในและต/างประเทศ ป จจุบันการพัฒนาฐานข3อมูลและองค�ความรู3ได3รับความสนใจมากข้ึน 
เน่ืองจากความสะดวกทางด3านเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยให3ดําเนินการได3ง/ายมากข้ึน 

• ป3จจัยท่ีมีผลต�อการดําเนินงานและป3ญหาอุปสรรค 

ป จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระยะต/อไป 
ประกอบด3วย การส/งเสริมให3ความรู3 การสร3างความตระหนัก และการบูรณาการการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน
โดยเฉพาะชุมชมและประชาชน การพัฒนาฐานข3อมูลกลางด3านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
สนับสนุนให3ชุมชมและประชาชนมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน  

ป ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระยะท่ีผ/านมา 
อาทิ จํานวนบุคลากรไม/เพียงพอ/ขาดโครงสร3างอัตรากําลังท่ีชัดเจน งบประมาณไม/เพียงพอ บุคลากรขาด
ความรู3ความเช่ียวชาญ หรือมีความรู3ความเข3าใจในการดําเนินงาน ความเช่ียวชาญไม/เพียงพอ ระบบบริหาร
จัดการข3อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศไม/มีหรือไม/ชัดเจน นโยบาย/ยุทธศาสตร�ของหน/วยงานไม/ชัดเจนหรือไม/
เก่ียวข3อง แสดงดังภาพด3านล/าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๑ 

ลําดับความสาํคัญของป3ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
 

จากข3อมูลดังกล/าวข3างต3น เป�นส/วนหน่ึงของการดําเนินงานซึ่งสะท3อนบทบาทของภาคส/วนต/าง ๆ  
ท่ีดําเนินงานตามมาตรการภายใต3แผนปฏิบัติการฯ ขณะเดียวกันก็มีหลายมาตรการท่ียังมีการดําเนินงาน 
น3อยมาก เช/น มาตรการจัดทําและข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญ มาตรการบูรณาการเร่ืองพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า
เข3าสู/นโยบาย แผน เคร่ืองมือ กลไก และเครือข/าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า
มาตรการเสริมสร3างสมรรถนะหน/วยงานภาครัฐ องค�กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท3องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานด3านการอนุรักษ� และใช3ประโยชน�พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอย/างย่ังยืน มาตรการวางระบบแนวทางปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลการใช3สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลักดันให3มีการดําเนินการตาม (ร/าง) พระราชบัญญัติ
ว/าด3วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม/ พ.ศ. .... เป�นต3น ซึ่งต3องส/งเสริมหน/วยงาน 
ให3มีความต่ืนตัว กระตุ3นและจูงใจให3หน/วยงานท่ีมีภารกิจสําคัญ ๆ ดําเนินมาตรการท่ีเก่ียวข3องอย/างครบถ3วน 
รวมท้ังสร3างความร/วมมือระหว/างภาคีต/าง ๆ ในการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไปพร3อม ๆ กัน 

  



๑๒ 

๒.๒ ผลการประเมนิความกา้วหนา้ตามเป*าหมายของแผนปฏบิตัิการฯ  

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด3วยยุทธศาสตร� ๔ ด3าน 
แผนปฏิบัติการ ๑๐ เร่ือง ซึ่งได3กําหนดเปDาหมายท่ีต3องการจะบรรลุในปH พ.ศ. ๒๕๖๓ และปH พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จํานวน ๒๕ เปDาหมาย พร3อมกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลเปDาหมายซึ่งคณะผู3ศึกษาได3จัดทําคําอธิบาย
ตัวช้ีวัด โดยผ/านการพิจารณาให3ความเห็นในการประชุมผู3เช่ียวชาญ ซึ่งคําอธิบายตัวช้ีวัด ประกอบด3วย  
คํานิยาม ขอบเขตและกลุ/มเปDาหมาย วิธีการรวบรวมข3อมูล ข3อมูลท่ีต3องการ แหล/งข3อมูล หน/วยวัด และเกณฑ�
การประเมินตัวช้ีวัด เพ่ือใช3เป�นแนวทางในการรวบรวมข3อมูลแต/ละตัวช้ีวัด นําไปสู/การประเมินความก3าวหน3า
ของเปDาหมายท่ีชัดเจนและถูกต3องตามหลักวิชาการ โดยแบ/งการประเมินความก3าวหน3าออกเป�น ๕ ระดับ ดังน้ี 

ระดับ ๕    หมายถึง เกินเปDาหมาย หรือบรรลุเปDาหมายได3ก/อนเวลาท่ีกําหนด 
ระดับ ๔    หมายถึง บรรลุเปDาหมายได3ภายในเวลาท่ีกําหนด 
ระดับ ๓    หมายถึง มีความก3าวหน3า แต/ยังไม/บรรลุเปDาหมาย 
ระดับ ๒    หมายถึง ไม/มีความก3าวหน3า 
ระดับ ๑    หมายถึง มีแนวโน3มตรงกันข3ามกับเปDาหมาย 

จากการรวบรวมข3อมูลและประมวลผล สามารถประมินความก3าวหน3าการดําเนินงานตามเปDาหมาย 
ในแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ พบว/า มีความก3าวหน3าในระดับ ๕ 
จํานวน ๑ เปDาหมาย ระดับ ๔ จํานวน ๑๓ เปDาหมาย ระดับ ๓ จํานวน ๑๑ เปDาหมาย โดยไม/มีเปDาหมายใดอยู/
ในระดับ ๒ และระดับ ๑ แสดงดังภาพด3านล/าง  
  



๑๓ 

คําอธบิายผลการประเมินแต�ละเป-าหมาย มีดังต�อไปนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๑ บูรณาการคณุค�าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส�วนร�วมทุกระดับ  

เป-าหมายท่ี ๑ ภายในปA ๒๕๖๓ ทุกภาคส�วน โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนท.องถ่ิน มีความรู.พื้นฐาน
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพและมีความเข.าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ�และใช.ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ร3อยละหรือจํานวนหน/วยงานและภาคส/วนต/าง ๆ มีความรู3 ความตระหนัก ถึงคุณค/าและ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลการสํารวจความตระหนักและความรู3เร่ืองคุณค/าความหลากหลายทางชีวภาพ พบว/า มีเพียง 
ภาคส/วนประชาคมวิจัยท่ีมีผู3ตอบแบบสํารวจมากกว/าร3อยละ ๖๐ มีคะแนนอยู/ในระดับดี จึงไม/ผ/านตัวช้ีวัด 
ท่ีกําหนดให3ต3องมีอย/างน3อย ๓ ภาคส/วนท่ีผ/านเกณฑ� โดยมีรายละเอียดผลการสํารวจดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร3อยละของกลุ/มเปDาหมายท่ีมคีวามรู3ความเข3าใจในเร่ืองการอนุรักษ�และใช3ประโยชน� 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 

ผลการสํารวจความรู3ความเข3าใจในเร่ืองการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย/างย่ังยืน พบว/า ไม/มีภาคส/วนใดท่ีมีผู3ตอบแบบสํารวจมากกว/าร3อยละ ๖๐ มีคะแนนอยู/ในระดับดี จึงไม/ผ/าน
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดให3ต3องมีอย/างน3อย ๓ ภาคส/วนท่ีผ/านเกณฑ� โดยมีรายละเอียดผลการสํารวจดังแผนภาพ 
 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย/างไรก็ตาม หน/วยงานและภาคส/วนทีเก่ียวข3องมีการดําเนินงานเพ่ือสร3างความรู3ความเข3าใจและ
ความตระหนักถึงคุณค/าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ผ/านการให3ความรู3 การจัดแสดง
นิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ� การจัดกิจกรรมในวันสําคัญต/าง ๆ การต้ังศูนย�เรียนรู3  

เป-าหมายท่ี ๒ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได.รับการผนวกไว.ในหลักสูตร
ของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได3รับการผนวกไว3ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

การนําเน้ือหาท่ีเก่ียวข3องกับความหลากหลายทางชีวภาพท่ีกําหนดไว3ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับไปสู/การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเรียนรู3 
ในสถานศึกษา โดยแบ/งเป�น ๒ ระดับ ได3แก/ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา สรุปได3ดังน้ี 

• ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได3กําหนดให3มี
ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร3างคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม โดย 
ความหลากหลายทางชีวภาพได3ผนวกไว3ในมาตรฐานการเรียนรู3และตัวช้ีวัดของกลุ/มสาระ 
การเรียนรู3คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และสาระภูมิศาสตร� ในกลุ/มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเป�นตัวช้ีวัดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี ๓  
ในสาระท่ี ๑ มาตรฐาน ว ๑.๓ ข3อท่ี ๑๐ อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีมีต/อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต/อมนุษย� และข3อท่ี ๑๑ แสดงความตระหนัก 
ในคุณค/าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส/วนร/วมในการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ  



๑๕ 

• ระดับอุดมศึกษา ยังไม/มีความชัดเจนของการกําหนดเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไว3 
ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา อย/างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได3
เปWดรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข3องกับความหลากหลายทางชีวภาพประมาณ ๒-๓ วิชา เช/น วิชา 
สิ่งแวดล3อมและการจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตสมัยใหม/  
ส/วนมหาวิทยาลัยมหิดลได3จัดให3มีการบรรยาย/การศึกษาภาคสนามท่ีเก่ียวข3องกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของนักศึกษาทุกระดับช้ัน และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี  
ในส/วนเน้ือหารายวิชาท่ีเก่ียวข3องกับความหลากหลายทางชีวภาพให3ทันสมัย 

 ตามข3อมูลข3างต3นจึงยังไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด ท้ังน้ี มีหน/วยงานและภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องได3
มีการผลักดันให3เร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพไปสู/การเรียนรู3ในสถานศึกษา เช/น โครงการจัดทํา
หลักสูตรสิ่งแวดล3อมศึกษาผ/านกระบวนการการมีส/วนร/วมจากครู ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา และพ้ืนท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และพ้ืนท่ีใกล3เคียง โดยบริษัท โตโยต3า มอเตอร� ประเทศไทย จํากัด โครงการโรงเรียนอีโคสคูลและ
โครงการมหิงสาสายสืบ โดยกรมส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล3อม เป�นต3น 

เป-าหมายท่ี ๓ ภายในปA ๒๕๖๓ ประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพได.รับการผนวกไว.ในนโยบาย
หรือแผนท่ีเก่ียวข.องทุกระดับ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ สัดส/วนของงบประมาณท่ีได3รับเพ่ือดําเนินการตามแผนต/องบประมาณท้ังประเทศเพ่ิมข้ึน 

ปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ/ายเพ่ือจัดระบบอนุรักษ� ฟKLนฟู และปDองกัน
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติให3มีความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ� บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อย/างเป�นระบบ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช3พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล3อม การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
ใช3เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล3อม ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
ด3านการจัดการนํ้าและสร3างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อมอย/างย่ังยืน จํานวนท้ังสิ้น 
๑๑๗,๒๖๖.๐ ล3านบาท หรือคิดเป�นร3อยละ ๓.๙ ของวงเงินปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือพิจารณา
งบประมาณของ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีได3มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับยุทธศาสตร�การจัดการนํ้าและสร3าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อมอย/างย่ังยืน ซึ่งได3รับการจัดสรรอยู/ท่ี ๑๒๑,๔๒๕.๖ ล3านบาท 
หรือคิดเป�นร3อยละ ๑๒.๖ ของวงเงินปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว/า งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงจาก 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔,๑๙๐.๖ ล3านบาท เช/นเดียวกับสัดส/วนงบประมาณท่ีได3รับต/องบประมาณท้ังหมด  

จากข3อมูลข3างต3นจึงยังไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

 



๑๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และท3องถ่ินท่ีผนวกประเด็น 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

นโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ ในช/วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ นโยบาย แผน และมาตรการ 
ท่ีสําคัญ ๆ ของประเทศไทยท่ีผนวกประเด็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว3อย/างชัดเจน เช/น 
รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ร/างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .… ยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ แผนการปฏิรูป
ประเทศด3านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) เป�นต3น 

แผนระดับจังหวัด พบการผนวกประเด็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไว3 ได3แก/ 
แผนพัฒนากลุ/มจังหวัดภาคตะวันออก ๔ ปH (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ภายใต3ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ปกปDองและพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมให3มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติ และมีการใช3ประโยชน�
อย/างย่ังยืนและเกิดผลท่ีเป�นรูปธรรม 

จากข3อมูลข3างต3นจึงยังไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๔ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการปกป-องคุ.มครอง อนุรักษ� 
ฟ)*นฟู และใช.ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ มีกลไกทางการเงินท่ีเป�นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการปกปDองคุ3มครอง อนุรักษ� ฟKLนฟู และ 
ใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 

ประเทศไทยมีกลไกทางการเงินในรูปแบบต/าง ๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินการด3านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในประเทศ ได3แก/ กองทุนสิ่งแวดล3อม ธนาคารต3นไม3 การนําร/องมาตรการจ/ายค/าตอบแทน 
การให3บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ท่ีมีกรณีตัวอย/างในหลายพ้ืนท่ี 
การศึกษาเร่ืองการประเมินต3นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting: NCA) รวมถึงมาตรการ 
ทางภาษี รัฐบาลได3เห็นชอบร/างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว/าด3วยการยกเว3นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี....) พ.ศ. .... มาตรการภาษีเพ่ือส/งเสริมการดําเนินโครงการ ภาคีสนับสนุนปRาชุมชนลดโลกร3อน ซึ่งให3
สิทธิประโยชน�แก/บริษัทหรือห3างหุ3นส/วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนปRาชุมชน
ลดโลกร3อน นอกจากน้ี ยังมีกลไกทางการเงินอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม/แพร/หลายนัก เช/น การลดหย/อนภาษีให3กับ 
ภาคธุรกิจท่ีมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค�ความรู3 หรือการดําเนินกิจกรรมด3านอนุรักษ�และใช3ประโยชน� 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน โดยสามารถนําค/าใช3จ/ายในการดําเนินการมาลดหย/อนภาษี หรือกลไก
ทางการคลัง เช/น พันธบัตรปRาไม3 เป�นต3น อย/างไรก็ตาม กลไกทางการเงินข3างต3นยังเป�นมีลักษณะเป�นการนํา
ร/องในบางพ้ืนท่ี ยังไม/มีการขยายผลสู/การปฏิบัติท่ีเห็นผลสําเร็จเป�นรูปธรรมและต�อเน่ือง จึงยังไม/ผ/านเกณฑ�
ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 



๑๗ 

เป-าหมายท่ี ๕  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎระเบียบ ข.อกฎหมาย ท่ีเป8นอุปสรรคต�อการมีส�วนร�วม 
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได.รับการแก.ไข 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ จํานวน กฎระเบียบ ข3อกฎหมายท่ีเป�นอุปสรรคต/อการมีส/วนร/วมในการบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได3รับการแก3ไข 

กฎระเบียบ และข3อกฎหมายท่ีมีสาระเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได3รับการแก3ไขให3มี 
ความเหมาะสมกับสถานการณ�ป จจุบัน เปWดโอกาสและส/งเสริมการมีส/วนร/วมของประชาชนมากข้ึน ได3แก/ 
พระราชบัญญัติส/งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ rง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติปRาสงวน
แห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติปRาชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ3มครองสัตว�ปRา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติปRาไม3 (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอยู/ระหว/างการจัดทํา (ร/าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  

จากข3อมูลข3างต3น แสดงให3เห็นการแก3ไขกฎหมายหลายฉบับในช/วงท่ีผ/านมา และมีผลบังคับใช3แล3ว
มากกว/า ๑ ฉบับ จึงผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๖  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส�วนร�วมในทุกระดับ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ มีกลไกในการเช่ือมโยงการดําเนินการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต/าง ๆ 

กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอนุรักษ�และ
ใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห/งชาติ (กอช.) ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการอนุรักษ�และ 
ใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห/งชาติ (กอช.) ได3มีการแต/งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมจํานวน ๓ 
คณะ ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห/งชาติ (กอช.) คร้ังท่ี ๑/
๒๕๖๑ คือ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (๒) คณะอนุกรรมการข3อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ (๓) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ  

นอกจากน้ี ยังมีการแต/งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานอ่ืน ๆ ซึ่งช/วยขับเคลื่อนการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได3แก/ คณะอนุกรรมการจัดต้ังสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ� คณะทํางานด3านความความหลากหลายทางชีวภาพ ของหน/วยงาน
ต/าง ๆ อาทิ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมปRาไม3 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ�



๑๘ 

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ของจังหวัด มหาวิทยาลัย และหน/วยงานต/าง ๆ คณะกรรมการ

กลางความปลอดภัยทางชีวภาพ (National Biosafty Committee: NBC) เป�นต3น 

ในส/วนการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับท3องถ่ิน ในปH พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน/วยงานร/วมสนอง
พระราชดําริ ตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จํานวน ๒๐๓ หน/วยงาน แบ/งเป�นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน จํานวน 
๓,๖๑๖ แห/ง สมาชิกฐานทรัพยากรท3องถ่ิน จํานวน ๑,๔๐๗ แห/ง โดยมีการแต/งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
อพ.สธ. ในระดับจังหวัด เช/น คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดําเนินงาน 
อพ.สธ. จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดําเนินงาน 
อพ.สธ. จังหวัดลําปาง เป�นต3น 

จากข3อมูลข3างต3น แสดงให3เห็นกลไกการเช่ือมโยงการดําเนินการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระดับต/าง ๆ อย/างน3อย ๒ กลไก จึงผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๗  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการดําเนนิการเพือ่ลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร.ายต�อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส�งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และ
ใช.ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืนในภาคส�วนท่ีเก่ียวข.อง 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗.๑ มีการดําเนินงานเพ่ือลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร3ายต/อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ส/งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย/างย่ังยืนในภาคส/วนท่ีเก่ียวข3อง อย/างน3อย ๒ ภาคส/วน 

มาตรการในการลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร3ายต/อความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญ ได3แก/  
การกําหนดกรอบมาตรการแก3ไขป ญหาเร่ืองท่ีอยู/อาศัยและท่ีทํากินแก/ชุมชนท่ีอยู/ในเขตปRาอนุรักษ� และให3 
กรมอุทยานแห/งชาติ สัตว�ปRา และพันธุ�พืช สํารวจข3อมูลภายใต3แผนปฏิบัติงานการจัดการพ้ืนท่ีปRาอนุรักษ�และ
ฟKLนฟูปRาต3นนํ้าเสื่อมสภาพ และการบูรณาการร/วมกันในชุดปฏิบัติการพิเศษ ๓  หน/วยงาน ได3แก/ กรมปRาไม3  
กรมอุทยานแห/งชาติ สัตว�ปRา และพันธุ�พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ rง จัดทีมพยัคฆ�ไพร ทีมพญาเสือ 
และทีมฉลามขาว เข3าตรวจสอบและดําเนินการบังคับใช3กฎหมายกับผู3มีอิทธิพล นายทุน และนักการเมืองท่ีเข3า
มายึดถือครอบครอง ทําลายทรัพยากรปRาไม3และสัตว�ปRาในหลายพ้ืนท่ีทั่วประเทศ  

การส/งเสริมแรงจูงใจท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 
ในส/วนของภาครัฐ ได3แก/ การจัดทําแผนแม/บทแห/งชาติว/าด3วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ นโยบายกรมส/งเสริมการปกครองท3องถ่ินท่ีสนับสนุนให3องค�กรปกครองส/วนท3องถ่ินดําเนินงานฐาน
ทรัพยากรท3องถ่ินท่ีดําเนินงานภายใต3กรอบการสร3างจิตสํานึก โดยกําหนดให3มีสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท3องถ่ินในอําเภอละหน่ึงตําบลหน่ึงเทศบาลเป�นอย/างน3อย การสนับสนุนการดําเนินงานด3านธนาคาร 
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community Bio Bank การเสริมสร3างศักยภาพขององค�กร



๑๙ 

ปกครองส/วนท3องถ่ินในการปDองกันและใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืนในภูมินิเวศของ
ประเทศไทย การส/งเสริมให3ภาคธุรกิจดําเนินการตรวจประเมินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต/อความหลากหลาย 
ทาง ชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) การส/ ง เส ริม ให3 เ กิดการอ นุ รักษ� และใช3ประ โยชน� 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 

ส/วนภาคส/วนธุรกิจเอกชน ได3แก/ การให3รางวัลด3านการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เช/น รางวัลลูกโลกสีเขียว โครงการคนรักปRา ปRารักชุมชน ซึ่งมอบรางวัลให3กับชุมชนท่ีมี 
การดําเนินงานด3านการจัดการปRาชุมชนดีเด/น เป�นต3น รวมถึงการตรวจประเมินธุรกิจที /รับผิดชอบต/อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช/น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ� จํากัด รวมถึงการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�ให3มีการดําเนินธุรกิจอย/างย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย�แห/งประเทศไทยได3จัดทํา Thailand 
Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ3นย่ังยืน” มาต้ังแต/ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จากข3อมูลข3างต3น แสดงให3เห็นลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมีผลร3ายต/อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ส/งเสริมแรงจูงใจทางบวกท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 
ในภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องของภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีแนวโน3มจะผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 
 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒  อนุรักษ� และฟ)*นฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 
 

เป-าหมายท่ี ๘  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศยัตามธรรมชาติ รวมท้ัง พื้นท่ีปLาไม. 
และระบบนเิวศชายฝ3Nง ลดลงร.อยละ ๕๐ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘.๑ อัตราการสูญเสียแหล/งท่ีอยู/อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปRาไม3และระบบนิเวศชายฝ rง
ลดลงร3อยละ ๕๐ จากปHฐาน ๒๕๕๗ 

สถานการณ�แหล/งท่ีอยู/อาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปRาไม3 และระบบนิเวศชายฝ rง สรุปได3 ดังน้ี 

พื้นท่ีปLาไม. ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปRา ๑๐๒.๔๙ ล3านไร/ หรือร3อยละ ๓๑.๖๘ ของพ้ืนท่ี
ประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พื้นท่ีปLาชายเลน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพ้ืนท่ีปRาชายเลนท้ังหมด ๒.๘๖ ล3านไร/ เพ่ิมข้ึนคิดเป�นร3อยละ 
๘๖.๓๗ จาก พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พื้นท่ีชุ�มน้ํา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอย/างน3อย ๒๒,๘๘๕,๑๐๐ ไร/ โดยใน พ .ศ.  ๒๕๕๘ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ได3ประเมินสถานภาพพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าของประเทศไทย 
ในภาพรวม โดยทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าเพ่ือเป�นตัวแทนในแต/ละลุ/มนํ้า จํานวน ๒๕ แห/ง จากผลการประเมิน
พบว/า พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าจํานวน ๑๗ แห/ง ได3รับการประเมินว/ามีสถานภาพดีข้ึนกว/าเดิม ส/วนพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ัวไป  



๒๐ 

จากข3อมูลแผนท่ีภาพถ/ายทางอากาศสีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในช/วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว/า มีพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ัวไป 
ประมาณ ๓,๖๒๐,๒๐๖ ไร/ เพ่ิมข้ึนร3อยละ ๕.๐๖ จากในช/วง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ไร/  

พื้นท่ีแหล�งหญ.าทะเล ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว/ามีพ้ืนท่ีแหล/งหญ3าทะเล ๑๕๙,๘๒๘ ไร/ เพ่ิมข้ึนร3อยละ 
๗.๙๑ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบริเวณอ/าวไทยฝ rงตะวันออก พบว/า แหล/งหญ3าทะเลมีสถานภาพสมบูรณ�ถึง
สมบูรณ�ดีมาก และมีแนวโน3มท่ีดีข้ึน ในขณะท่ี บริเวณอ/าวไทยตอนล/าง พบว/า แหล/งหญ3าทะเลมีสถานภาพ
สมบูรณ�ถึงสมบูรณ�ดี โดยเฉพาะบริเวณอ/าวบ3านดอน จังหวัดสุราษฎร�ธานี ท่ีมีสถานภาพสมบูรณ�ดี  
โดยภาพรวมมีแนวโน3มคงท่ีและสมบูรณ�ข้ึน ส/วนบริเวณฝ rงอันดามัน พบว/า แหล/งหญ3าทะเลมีสถานภาพ
สมบูรณ�ถึงสมบูรณ�ดี โดยภาพรวมมีแนวโน3มคงท่ีและสมบูรณ�ขึ้น 

แนวปะการัง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวปะการังของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีรวม ๑๔๙,๐๒๕ ไร/ เพ่ิมข้ึน 
ร3อยละ ๐.๐๕ จาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบริเวณอ/าวไทยฝ rงตะวันออก พบว/า แนวปะการังมีสถานภาพสมบูรณ� 
ปานกลางถึงเสียหายมาก ส/วนบริเวณอ/าวไทยตอนกลาง พบว/า แนวปะการังมีสถานภาพเสียหายถึงเสียหายมาก 
ในขณะท่ีบริเวณอ/าวไทยตอนล/าง พบว/า แนวปะการังมีสถานภาพสมบูรณ�ปานกลาง โดยภาพรวมมีแนวโน3ม
คงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับปH พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จากข3อมูลข3างต3น อัตราการสูญเสียแหล/งท่ีอยู/อาศัยตามธรรมชาติ ท้ังพ้ืนท่ีปRาไม3และระบบนิเวศชายฝ rง
ลดลง จากการท่ีมีพ้ืนท่ีปRาไม3 พ้ืนท่ีปRาชายเลน หญ3าทะเล และแนวปะการังมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี พ้ืนท่ีชุ/มนํ้า
จํานวน ๑๗ แห/ง จาก ๒๕ แห/ง ได3รับการประเมินว/ามีสถานภาพดีขึ้นกว/าเดิม 

เป-าหมายท่ี ๙  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ ชนิดพันธุ�ที่ถูกคุกคามและชนิดพนัธุ�เฉพาะถ่ินมีสถานภาพ 
การอนุรักษ�และการจัดการท่ีดีขึ้น และมีมาตรการในการอนุรักษ�และคุ.มครองถ่ินท่ีอยู�
อาศัยของชนดิพันธุ�ดังกล�าว 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙.๑ ชนิดพันธุ�ที่ใกล3สูญพันธุ� และชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ิน อย/างน3อย ๕ ชนิด มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 
และมีมาตรการในการอนุรักษ�และคุ3มครองถ่ินท่ีอยู/อาศัยของชนิดพันธุ�ดังกล/าว 

สถานการณ�ชนิดพันธุ�ท่ีใกล3สูญพันธุ� และชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ิน ๗ ชนิดพันธุ� คือ ช3างปRา กระทิง สมเสร็จ 
เสือโคร/ง เสือดาว และพลับพลึงธาร ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากการดําเนินการอนุรักษ�ในพ้ืนท่ีอย/างต/อเน่ือง 
สรุปได3 ดังน้ี   

• ช.างปLา ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชากรช3างปRาในประเทศไทยท่ีอาศัยอยู/ตามธรรมชาติมีประมาณ 
๓,๑๒๖-๓,๓๔๑ ตัว โดยมีแนวโน3มประชากรช3างปRาโดยรวมค/อนข3างคงท่ี แต/พบว/าประชากร 
ช3างปRาในพ้ืนท่ีปRาอนุรักษ� มีแนวโน3มเพ่ิมมากข้ึน เช/น เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาเขาอ/างฤาไน  
เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาสลักพระ เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาภูหลวง อุทยานแห/งชาติกุยบุรี และอุทยาน
แห/งชาติเขาใหญ/ เป�นต3น  



๒๑ 

• กระทิง มีการกระจายอยู/ในพ้ืนท่ีปRาอนุรักษ�ทุกภาคท่ัวประเทศ และมีรายงานการพบกลุ/ม
ประชากรกระทิงท่ีหากินและอาศัยอยู/นอกพ้ืนท่ีปRาอนุรักษ� เช/น พ้ืนท่ีโครงการปลูกปRาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯเขาแผงม3า อีกด3วย ท้ังน้ี จากการศึกษาประชากรของกระทิงในพ้ืนท่ีปRาอนุรักษ� ๙๑ 
แห/ง มีจํานวนประชากรของกระทิง ๙๑๕ ตัว โดยมีแนวโน3มประชากรของกระทิงดีขึ้นกว/าในอดีต  

• สมเสร็จ คาดว/าจะมีสมเสร็จในปRาอนุรักษ�ในประเทศไทยประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ท้ังน้ี 
สมเสร็จเป�น ๑ ใน ๑๙ ชนิดพันธุ�สัตว�ปRาสงวนท่ีอยู/ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ3มครองสัตว�ปRา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังยังมีการจัดทําร/างแผนปฏิบัติการเพ่ือการคุ3มครองสมเสร็จ เป�นการสนับสนุน 
การฟKLนฟูถ่ินอาศัยของสมเสร็จ ศึกษาแนวทางการขยายพันธุ�เพ่ือนําไปสู/การปล/อยคืนสู/ธรรมชาติ 
สร3างความเข3าใจและยอมรับในผลประโยชน�ร/วมกันจากการอนุรักษ�ถ่ินท่ีอยู/อาศัยท่ีสําคัญ 
ของสมเสร็จ สร3างความเข3าใจและยอมรับในผลประโยชน�ร/วมกันจากการอนุรักษ�ถ่ินท่ีอยู/อาศัย 
ท่ีสําคัญของสมเสร็จ 

• เสือโคร�ง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบเสือโคร/งมีการกระจายในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาและอุทยาน
แห/งชาติเพียง ๒๕ แห/ง และมีประชากรเสือโคร/งอยู/ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ ตัว ท้ังน้ี ประชากร
และพ้ืนท่ีการกระจายพันธุ�ของเสือโคร/งในประเทศไทยลดลงอย/างน/าเป�นห/วง เน่ืองจากการถูกล/า
และสัตว�ที่เป�นเหย่ือหลักของเสือโคร/ง ได3แก/ วัวแดง กวางปRา เก3ง และกระทิง มีประชากรลดลง  

• เสือดาว ป จจุบันประชากรมีแนวโน3มลดลง โดยจากการสํารวจในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาห3วย
ขาแข3ง เขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRาทุ/งใหญ/นเรศวรในผืนปRาตะวันออก และเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปRา 
ทุ/งใหญ/นเรศวรในผืนปRาตะวันตก พบประชากรประมาณ ๑๐๐-๑๓๐ ตัว  

• นกกระเรียนพันธุ�ไทย เคยสูญพันธุ�ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยกว/า ๕๐ ปH ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค�การสวนสัตว�ประสบความสําเร็จและมีการปล/อยนกกระเรียนพันธุ�ไทยคืนสู/พ้ืนท่ีธรรมชาติ
ได3มากถึง ๑๐๕ ตัว มีชีวิตรอดในธรรมชาติ ๗๑ ตัว และทําให3มีลูกนกกระเรียนพันธุ�ไทยเกิด 
ในธรรมชาติไม/น3อยกว/า ๑๕ ตัว ท้ังน้ี นกกระเรียนพันธุ�ไทย เป�น ๑ ใน ๑๙ ชนิดพันธุ�สัตว�ปRา
สงวนท่ีอยู/ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ3มครองสัตว�ปRา พ.ศ. ๒๕๖๒  

• พลับพลึงธาร เป�นชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ินท่ีกระจายอยู/ใน ๔ อําเภอหลัก คือ อําเภอกะเปอร� อําเภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง และอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปRาจังหวัดพังงา ซึ่งพบพลับพลึงธาร
กระจายอยู/ใน ๒๐ สายคลอง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว/า พลับพลึงธารในจังหวัดระนองมีจํานวนกว/า 
๑๐,๓๑๐ กอ พบมากท่ีสุดท่ีคลองเรือ (๔,๖๗๙ กอ) ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ ในขณะท่ี 
พลับพลึงธารจังหวัดพังงามีจํานวนกว/า ๑๖,๕๘๒ กอ พบมากบริเวณคลองลุงเลื่อน (มากกว/า 
๕,๐๐๐ กอ) ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี อย/างไรก็ตาม สถานะภาพของพลับพลึงธารมีแนวโน3ม 
ดีข้ึนอย/างต/อเน่ือง เน่ืองจากหน/วยงานท้ังภาครัฐ สถาบันวิชาการ และองค�กรพัฒนาเอกชน  
เข3ามาศึกษาและหาแนวทางในการฟKLนฟูพลับพลึงธารโดยวิธีการต/าง ๆ โดยมีมาตรการในระดับ
จังหวัดและท3องถ่ินในการอนุรักษ�พลับพลึงธารและถ่ินอาศัยเกิดข้ึนและบังคับใช3อย/างต/อเน่ือง 
ได3แก/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ



๒๒ 

มาตรการคุ3มครองสิ่งแวดล3อมในท3องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวปRา อําเภอท3ายเหมือง อําเภอ
ทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ/ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และกฎกระทรวง
บังคับใช3ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงบังคับใช3ผังเมืองรวมจังหวัดพังงา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดให3พ้ืนท่ีส/วนใหญ/ในอําเภอและตําบลท่ีพบพลับพลึงธารเป�นท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ�ปRาไม3 ส/วนในระดับท3องถ่ิน 
มีการกําหนดข3อตกลงระดับชุมชนและระดับตําบลข้ึนบางแห/งและยังคงมีการบังคับใช3อยู/ 
ในป จจุบัน รวมท้ังยังมีองค�กรชุมชนท่ีมีบทบาทต/อเน่ืองในการอนุรักษ�พลับพลึงธาร  

• สถานภาพสัตว�ทะเลหายาก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ พบการวางไข/ของเต/าทะเล จํานวน ๓๓๓ หลุม โลมา
และวาฬในธรรมชาติ จํานวน ๖๙๙ ตัว พะยูน ๒๐๐ ตัว ฉลามวาฬ ๑๓ ตัว  

จากข3อมูลข3างต3น แสดงให3เห็นจํานวนประชากรของชนิดพันธุ�ท่ีใกล3สูญพันธุ�และชนิดพันธุ�เฉพาะถ่ิน 
๕ ชนิดพันธุ� ท่ีมีแนวโน3มเพ่ิมข้ึน จึงมีแนวโน3มจะผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๐ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเช่ือมโยงเครือข�ายพื้นท่ีคุ.มครอง และตัวแทนทางนิเวศ  
และมีมาตรการการจัดการในพืน้ท่ีวิกฤติและพืน้ท่ีที่มีความสําคัญทางความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.๑ จํานวนเครือข/ายพ้ืนท่ีคุ3มครองและตัวแทนทางนิเวศท่ีได3รับการเช่ือมโยงเพ่ือการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อย/างน3อย ๕ แห/ง 

ท่ีผ/านมา มีพ้ืนท่ีคุ3มครองและตัวแทนทางนิเวศท่ีได3รับการเช่ือมโยง ได3แก/ การก/อสร3างทางเช่ือมผืนปRา
ระหว/างอุทยานแห/งชาติเขาใหญ/และอุทยานแห/งชาติทับลาน ซึ่ง  อยเท3าของสัตว�รบริเวณหลังคาของอุโมงค�พบ
ปRาข3ามไปมาหากันท้ังสองผืนปRาระหว/างอุทยานแห/งชาติเขาใหญ/และอุทยานแห/งชาต ิทับลาน และการก/อสร3าง
สะพานทางยกระดับเ พ่ือเป�นทางลอดสัตว�ปR า (Wildlife Underpass) ซึ่ งรถสามารถว่ิงบนสะพาน  
ในขณะเดียวกันสัตว�ปRาสามารถลอดใต3สะพานไปมาได3อย/างปลอดภัย อันเป�นการรักษาไว3ซึ่งมรดก 
ทางธรรมชาติ ส/งเสริมระบบนิเวศของผืนปRามรดกโลกดงพญาเย็นขาใหญ/ 

จากข3อมูลข3างต3น มีพ้ืนท่ีคุ3มครองและตัวแทนทางนิเวศท่ีได3รับการเช่ือมโยง ๑ แห/ง จึงยังไม/ผ/านเกณฑ�
ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐.๒ มีการกําหนดมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย/างน3อย ๒ แห/ง 

การกําหนดมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีที่มีความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได3แก/ กรณีจัดการผืนปRาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ โดยความร/วมมือระหว/างกรมอุทยานแห/งชาติ สัตว�ปRา และ
พันธุ�พืช และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งได3ขยายเครือข/ายการดําเนินงานสู/ พ้ืนท่ีคุ3มครองท้ัง ๑๗ แห/ง 



๒๓ 

ในผืนปRาตะวันตก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกฎกระทรวงกําหนดให3พ้ืนท่ีตําบลบางกะเจ3า ตําบลบางกอบัว ตําบล 
บางนํ้าผึ้ง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
เป�นเขตพ้ืนท่ีคุ3มครองสิ่งแวดล3อม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อม
เบ้ืองต3น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล3อม ในเขตพ้ืนท่ีคุ3มครองสิ่งแวดล3อมบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอ
บ3านแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอท/ายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ� วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อมเบ้ืองต3น และ
รายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล3อมในเขตพ้ืนท่ีคุ3มครองสิ่งแวดล3อมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากน้ี มีการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนการใช3ประโยชน�ท่ีดินในระดับจังหวัด ๔ แห/ง ได3แก/ จังหวัด
พังงา จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือกําหนดมาตรการการใช3ท่ีดิน ลดการบุกรุก 
และรักษาพ้ืนท่ีให3เอ้ือต/อการอยู/อาศัยของชนิดพันธุ�พืชและสัตว�ท่ีมีความสําคัญ ได3แก/ พลับพลึงธาร และ 
นกชายเลนปากช3อน  

จากข3อมูลข3างต3น มีการกําหนดมาตรการการจัดการในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทาง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ มากกว/า ๒ แห/ง ซึ่งผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๑ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเช่ือมโยงเครือข�ายพื้นท่ีคุ.มครอง และตัวแทนทางนิเวศ  
และมีมาตรการการจัดการในพืน้ท่ีวิกฤติและพืน้ท่ีที่มีความสําคัญทางความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๑.๑ มีเคร่ืองมือ กลไก หรือกฎระเบียบในการบริหารจัดการอนุรักษ�และปกปDองคุ3มครอง 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศ 

เคร่ืองมือ กลไก และมาตรการด3านการบริหารจัดการ นโยบาย หรือกฎหมายในการอนุรักษ�และ
ปกปDองคุ3มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศไทย ได3แก/ กฎหมายท่ีเก่ียวข3องกับการอนุรักษ�
และการใช3ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในประเทศไทย การจัดต้ังศูนย�อนุรักษ�พันธุกรรมข3าว โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุง และ
ทบทวนพระราชบัญญัติบํารุงพันธุ�สัตว� พ.ศ. ๒๕๐๙ จัดทําสวนพันธุกรรมไม3ปRา “ศูนย�วนวัฒนวิจัย” และ
โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห/งชาติ รวมถึงอยู/ระหว/างการจัดทําร/างพระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ....  

จากข3อมูลข3างต3น มีเคร่ืองมือ กลไก หรือกฎระเบียบในการบริหารจัดการอนุรักษ�และปกปDองคุ3มครอง 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประเทศแล3ว ๓ เคร่ืองมือ กลไก หรือกฎระเบียบ และอยู/ระหว/าง 
การพัฒนาอีก ๑ ฉบับ ซึ่งผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 



๒๔ 

เป-าหมายท่ี ๑๒ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ ควบคุมมลพิษให.อยู�ในระดับท่ีไม�เสียหายต�อบทบาทหน.าท่ี 
ของระบบนเิวศและต�อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒.๑ ร3อยละ ๘๐ ของคุณภาพนํ้าแหล/งนํ้าผิวดินอยู/ในเกณฑ�ดี 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าแหล/งนํ้าสําคัญท่ัวประเทศ จํานวน ๖๕ แหล/งนํ้า แบ/งเป�นแม/นํ้า 
สายหลัก ๕๙ แม/นํ้า และแหล/งนํ้าน่ิง ๖ แหล/ง โดยกรมควบคุมมลพิษ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว/า มีคุณภาพนํ้า 
ท่ีอยู/ในเกณฑ�พอใช3ถึงดีร3อยละ ๙๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ เท/ากับร3อยละ ๘๓ และมีคุณภาพนํ้าท่ีอยู/ในเกณฑ�
เสื่อมโทรมร3อยละ ๙ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเท/ากับร3อยละ ๑๗ โดยไม/มีแหล/งนํ้าท่ีมีคุณภาพอยู/ในเกณฑ�ดีมาก
และเสื่อมโทรมมาก 

จากข3อมูลข3างต3น ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒.๒ ร3อยละ ๘๘ ของคุณภาพนํ้าแหล/งนํ้าทะเลอยู/ในเกณฑ�ดี 

คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ rง ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส/วนใหญ/อยู/ในเกณฑ�ท่ีดีแต/ยังคงลดลงจากปHท่ีผ/านมา  
โดยคุณภาพนํ้าอยู/ในเกณฑ�พอใช3ถึงดีมากร3อยละ ๙๔ ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมีคุณภาพนํ้าอยู/ในเกณฑ�พอใช3
ถึงดี เท/ากับร3อยละ ๙๖ และเกณฑ�เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากร3อยละ ๖ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีมี
คุณภาพนํ้าอยู/ในเกณฑ�เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก เท/ากับร3อยละ ๔ 

จากข3อมูลข3างต3น ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๓ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการประยุกต�ใช.เคร่ืองมือ/กลไก/แนวทางในการใช.ประโยชน� 
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน ในทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข.อง 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓.๑ จํานวนเคร่ืองมือ/ กลไก/แนวทางท่ีส/งเสริมให3เกิดการใช3ประโยชน�ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย/างย่ังยืนในแต/ละภาคส/วน (เกษตร ปRาไม3 ประมง ท/องเท่ียว) 

ภาคปLาไม.: มีเคร่ืองมือ /กลไก/แนวทาง ท่ีส/งเสริมให3เกิดการใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท่ีย่ังยืนในภาคปRาไม3 ดังน้ี (๑) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ได3มีการส/งเสริม
การใช3ประโยชน�อย/างย่ังยืนโดยการฟKLนฟูและอนุรักษ�ปRาวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีปRาดงใหญ/ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดสุรินทร� จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร3อยเอ็ด (๒) กรมปRาไม3 มีการส/งเสริมและสร3างแรงจูงใจในการ
อนุรักษ�และการใช3ประโยชน�อย/างย่ังยืน โดยการฟKLนฟูสภาพแวดล3อมทางธรรมชาติในเขตปRาสงวนแห/งชาติและ
ส/งเสริมให3เป�นแหล/งท/องเท่ียวเชิงอนุรักษ� และดําเนินโครงการให3ชุมชนมีส/วนร/วมในการอนุรักษ�และฟKLนฟูปRา
หลายพ้ืนท่ี (๓) การปรับปรุงโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพในปRาไม3  



๒๕ 

ภาคประมง: มีเคร่ืองมือ /กลไก/แนวทาง ท่ีส/งเสริมให3เกิดการใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีย่ังยืนในภาคประมง ดังน้ี กรมประมง ร/วมกับศูนย�พัฒนาประมงแห/งเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 (SEAFDEC) 
กองทุนสัตว�ปRาโลกสากล (WWF) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน/าไทย (TTIA) ลงนามประกาศเจตนารมณ�ว/าด3วย 
ความร/วมมือในการ “ปรับปรุงการทําประมงปลาโอดํา ฝ rงอ/าวไทย ให3เกิดการใช3ประโยชน�ท่ีย่ังยืน” เพ่ือการใช3
ประโยชน� าท่ีย่ังยืนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลท่ีย่ังยืน ตามเปDาหมายการพัฒน ท่ี ๑๔  

ภาคการท�องเท่ียว: มีเคร่ืองมือ /กลไก/แนวทาง ท่ีส/งเสริมให3เกิดการใช3ประโยชน�ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ีย่ังยืนในภาคการท/องเท่ียว ดังน้ี มีการส/งเสริมการท/องเท่ียวอย/างย่ังยืน (Sustainable tourism) 
และมีการจัดทํานโยบายและแนวทางการพัฒนาการท/องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (Ecotourism) พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ 
และแผนปฏิบัติการการท/องเท่ียวเชิงนิเวศแห/งชาติ ประกอบด3วย ๑๔ แผนงาน ๓๗ โครงการ ให3เป�น
แผนปฏิบัติการระดับชาติ  

ภาคพลังงานและเหมืองแร�: การส/งเสริมการบริหารจัดการแร/แบบมีธรรมาภิบาล และเป�นมิตร 
ต/อสิ่งแวดล3อม ภายใต3พระราชบัญญัติแร/ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให3มีคณะกรรมการนโยบายบริหารแร/แห/งชาติ 
โดยมุ/งหวังให3เกิดประโยชน�สูงสุดอย/างย่ังยืน ภายใต3ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล3อม เพ่ือให3
เหมืองแร/เป�นของประชาชนอย/างแท3จริงตามยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปH การจัดกิจกรรม Thailand Green & 
Smart Mining Forum เป�นกิจกรรมต/อเน่ืองภายใต3หลักการส/งเสริม ซึ่งเป�นมาตรการทางสังคมให3เอกชน 
ทําให3ดีกว/ามาตรการหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว3ในกฎหมาย 

จากข3อมูลข3างต3น มีเคร่ืองมือ/ กลไก/แนวทางท่ีส/งเสริมให3เกิดการใช3ประโยชน�ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย/างย่ังยืนในแต/ละภาคส/วน ซึ่งผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๔ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ�มน้าํเพิ่มข้ึนในทุกระดับ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔.๑ ภายในปH พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเคร่ืองมือ/กลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าในระดับจังหวัด 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าในระดับจังหวัดมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าระดับ
จังหวัด” และ “คณะทํางานระดับพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า” เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเปDาหมาย โดยให3ทุก
ภาคส/วนท่ีเก่ียวข3องได3มีโอกาสเข3ามามีส/วนร/วมในการบริหารและดําเนินงาน กรณีตัวอย/างการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าระดับจังหวัด เช/น โครงการจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอย/างมีส/วนร/วมของชุมชนในไทยและนํ้าโขง ท่ีเน3น
กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอย/างมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วนท่ีเก่ียวข3อง โครงการฟKLนฟูพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า
แม/นํ้าสงครามตอนล/าง เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าและฟKLนฟูระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าแม/นํ้าสงครามตอนล/าง 
จังหวัดนครพนม โดยกลไกการอํานวยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าในระดับจังหวัดมีการแต/งต้ังคณะกรรมการ
จัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าสงคราม เป�นต3น 

จากข3อมูลข3างต3น ยังไม/มีความชัดเจนของเคร่ืองมือ/กลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าในระดับ
จังหวัด จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 



๒๖ 

เป-าหมายท่ี ๑๕ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดการสูญเสียระบบนเิวศพื้นท่ีชุ�มน้ําลงอย�างมีนัยสําคัญเพือ่ให.มี
การใช.ประโยชน�บริการจากระบบนิเวศ และเก้ือกูลต�อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕.๑ ภายในปH พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผน/มาตรการการจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสาํคัญระหว/าง
ประเทศอย/างน3อยร3อยละ ๕๐ 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว/างประเทศหรือแรมซาร�ไซต� (Ramsar Site) รวมท้ังสิ้น 
๑๔ แห/ง แบ/งเป�นพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีอยู/ในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ� ท้ังอุทยานแห/งชาติ เขตห3ามล/าสัตว�ปRา และเขตรักษา
พันธุ�สัตว�ปRา จํานวน ๙ แห/ง และพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีอยู/นอกเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ� จํานวน ๕ แห/ง ซึ่งมาตรการการจัดการ
พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว/างประเทศ ได3แก/  

• พระราชบัญญัติอุทยานแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว/างประเทศท่ี
อยู/ในเขตอุทยานแห/งชาติ ประกอบด3วย ๑) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติเขาสามร3อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ๒) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติหมู/เกาะอ/างทอง จังหวัดสุราษฏร�ธานี 
๓) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติอ/าวพังงา จังหวัดพังงา ๔) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติแหลม
สนปากแม/นํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร� จังหวัดระนอง และ ๕) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติ
หาดเจ3าไหม-หมู/เกาะลิบง-ปากนํ้าตรัง จังหวัดตรัง  

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุ3มครองสิ่งแวดล3อม เพ่ือปDองกัน อนุรักษ� บํารุง รักษา คุ3มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล3อมให3อยู/ได3อย/างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ และคงความสมบูรณ� รวมท้ังแก3ไข
ป ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และเป�นมาตรการเสริมให3
กฎหมายอ่ืนในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม โดยพ้ืนท่ีท่ีอยู/ในประกาศ
พ้ืนท่ีคุ3มครองสิ่งแวดล3อม ได3แก/ ๑) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติอ/าวพังงา จังหวัดพังงา  
๒) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าเกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ๓) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าปากแม/นํ้ากระบ่ี จังหวัด
กระบ่ี และ ๔) พ้ืนท่ีชุ/มนํ้าอุทยานแห/งชาติหมู/เกาะอ/างทอง จังหวัดสุราษฏร�ธานี  

จากข3อมูลข3างต3น มีพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าท่ีมีความสําคัญระหว/างประเทศ ๗ แห/ง ท่ีมีมาตรการการจัดการพ้ืนท่ี
ชุ/มนํ้าตามกฎหมาย แต/ยังขาดความชัดเจนในด3านการมีแผนการจัดการในระดับพ้ืนท่ี จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ี
ตัวช้ีวัดกําหนด 

 

 



๒๗ 

เป-าหมายท่ี ๑๖ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจําแนกชนดิและการจัดทําทะเบียนของชนิดพนัธุ�ต�างถ่ิน 
ท่ีรุกรานในระบบนเิวศต�าง ๆ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๖.๑ มีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศไทย
อย/างน3อย ๑ ทะเบียน พร3อมมาตรการในการปDองกัน ควบคุม กําจัด และ/หรือใช3ประโยชน�
ชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศน้ัน 

การจัดทําทะเบียนชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานและเส3นทางการแพร/ระบาด มีดังน้ี กรมปRาไม3รวบรวม
ข3อมูลชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน แต/ไม/มีเส3นทางการแพร/ระบาด กรมปศุสัตว� รวบรวมชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีเก่ียวข3องกับ 
ปศุสัตว� โดยแบ/งเป�นชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานแล3ว และชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีมีแนวโน3มรุกราน กรมอุทยาน
แห/งชาติ สัตว�ปRา และพันธุ�พืช จัดทําฐานข3อมูลชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในพ้ืนท่ีมรดกโลกกลุ/มปRาดงพญาเย็น-
เขาใหญ/ และการสํารวจชนิดพันธุ�ต/างถ่ินรุกรานในพ้ืนท่ีอุทยานแห/งชาติ กุยบุรี ส/วนสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ร/วมกับกรมวิชาการเกษตร ได3จัดทําคู/มือทะเบียนชนิดพันธุ�พืชต/างถ่ิน 
พร3อมการแพร/ระบาด นอกจากน้ี ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ เห็นชอบให3 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมทะเบียนชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีควรปDองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย จํานวน ๔ 
ทะเบียน พร3อมมาตรการปDองกันเฉพาะในแต/ละทะเบียน 

จากข3อมูลข3างต3น มีการจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญ แต/ยังไม/มี
มาตรการในการปDองกัน ควบคุม กําจัด และ/หรือใช3ประโยชน�ชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศน้ัน จึงไม/
ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๗ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมาตรการจัดการชนิดพนัธุ�ต�างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคญั
สูงและเส.นทางการแพร�ระบาดท่ีสาํคญั 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๗.๑ มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศ อย/างน3อย  
๕ ชนิด 

 การดําเนินการเก่ียวกับการจัดการชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีลําดับความสําคัญสูง มีดังน้ี 

๑) มาตรการปDองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน (พืช สัตว� จุลินทรีย�) โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมได3ปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหม/ โดยเพ่ิมเติม
แนวทางปฏิบัติสําหรับชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานท่ีถูกระบุว/าเป�นชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีใช3ประโยชน�
ทางเศรษฐกิจ สามารถส/งเสริมในเชิงเศรษฐกิจได3 รวมถึงการปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน 
ท่ีควรปDองกัน ควบคุม กําจัดของประเทศไทย รายการท่ี ๑-๔ ให3สอดคล3องกับสถานการณ�ป จจุบัน 



๒๘ 

พร3อมท้ังเพ่ิมเติมแนวทางการควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธุ�ท่ีมีลําดับความสําคัญสูง ท้ังน้ี เพ่ือเป�น
เคร่ืองมือสําหรับหน/วยงานท่ีเก่ียวข3องในการปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ 
ชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานให3เป�นไปอย/างมีประสิทธิภาพและสอดคล3องกับสถานการณ�ป จจุบัน 

๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ืองกําหนดชนิดสัตว�นํ้าท่ีห3ามนํ้าเข3า ส/งออก นําผ/าน หรือ 
เพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมอปลาสีคางดํา ปลาหมอมายัน และปลาหมดบัตเตอร�) โดย 
กรมประมง พร3อมมีการเฝDาระวังติดตามการแพร/กระจายของสัตว�นํ้าต/างถ่ินและประเมิน 
การคุกคามในแหล/งนํ้าธรรมชาติในพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม ระยอง และชุมพร การวิจัยเร่ือง
การประเมินความ ชุกชุม ชีววิทยาบางประการเส3นทางแพร/ระบาดและการเลือกจับของเคร่ืองมือ
ประมงเพ่ือนําไปสู/การควบคุมและปDองกันการแพร/ระบาดของประชากรปลาหมอคางดําในบริเวณ
แหล/งนํ้าธรรมชาติและบ/อเพราะเลี้ยงสัตว�นํ้าของเกษตร และจัดทําคู/มือการจําแนกชนิดสัตว�นํ้า
ต/างถ่ินท่ีรุกรานในกลุ/มปลาหมอคางดํา หมอมายันหมอบัตเตอร� 

จากข3อมูลข3างต3น มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีรุกรานในระบบนิเวศท่ีสําคัญของประเทศ ๑ 
ชนิด จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๗.๒ มีมาตรการ และ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการจัดการเส3นทางการแพร/ระบาดของชนิดพันธุ� 
ต/างถ่ินท่ีเข3ามาในประเทศ 

มาตรการ และ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการจัดการเส3นทางการแพร/ระบาดของชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีเข3ามา
ในประเทศ ได3แก/ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ืองกําหนดชนิดสัตว�นํ้าท่ีห3ามนํ้าเข3า ส/งออก นําผ/าน 
หรือ เพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมอปลาสีคางดํา ปลาหมอมายัน และปลาหมดบัตเตอร�) และประกาศ 
การท/าเรือฯ เร่ือง "ห3ามท้ิงนํ้ามัน นํ้าปนนํ้ามัน เคมีภัณฑ� นํ้าเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป�นพิษอันตรายรวมถึงขยะ  
สิ่งปฏิกูล หรือขยะอันตรายในแม/นํ้า หรือทะเลในอาราบริเวณการท/าเรือแห/งประเทศไทย" เพ่ือปDองกันการเกิด
มลพิษทางนํ้าแต/สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล3อมท่ีเกิดจากการแพร/ระบาดของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ�ต/างถ่ินท่ีเป�นอันตราย 
แพร/กระจายพันธุ� และคุกคามต/อสิ่งมีชีวิตท3องถ่ิน 

จากข3อมูลข3างต3น มีมาตรการ และ/หรือวิธีการท่ีสําคัญในการจัดการเส3นทางการแพร/ระบาดของชนิด
พันธุ�ต/างถ่ินท่ีเข3ามาในประเทศ ๒ ชนิด จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๑๘ ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกฎระเบียบตามหลักการระมัดระวังล�วงหน.าในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข.องได.นําไปประยุกต�ใช.ในการปรับปรุง
และพัฒนากฎระเบียบข.อบังคับ และกลไก เพื่อใช.ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมท่ีเคลื่อนย.ายข.ามพรมแดน โดยให.สอดคล.องตามพันธกรณขีองพิธสีารคาร�ตา 
เฮนาว�าด.วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ระดับความก.าวหน.า �  ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

 

 



๒๙ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๘.๑ มีแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุง และมีการใช3เคร่ืองมือ กลไก ในการกํากับดูแลเร่ือง 
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม/ให3กับหน/วยงาน และทุกภาคส/วน 
ท่ีเก่ียวข3องของประเทศไทย 

แนวทางปฏิบัติท่ีได3มีการปรับปรุง ได3แก/ แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ 
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข3องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม/ฉบับปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๕๙ นอกจากน้ัน ยังมีการจัดทํา
และปรับปรุงแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพด3านอ่ืน ๆ ได3แก/ แนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการใช3จุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพ่ือใช3ในระดับ
โรงงานต3นแบบและอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัย 
ทางชีวภาพสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ� ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวทาง
ปฏิบัติการสร3างโรงเรือนทดลองสําหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการผลักดันให3เกิด 
การบังคับใช3กฎระเบียบด3านความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม/ ซึ่งได3ผนวกไว3ในร/าง พ.ร.บ. 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..…  

จากข3อมูลข3างต3น มีแนวทางปฏิบัติที่ได3มีการปรับปรุง และจัดทําข้ึนมากกว/า ๑ แนวทาง ซึ่งผ/านเกณฑ�
ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๘.๒ หน/วยงานท่ีเก่ียวข3องนําหลักการระมัดระวังล/วงหน3าในการกํากับดูแลความปลอดภัย 
ทางชีวภาพไปประยุกต�ใช3ในการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบข3อบังคับ และกลไก  
เพ่ือใช3ในการกํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลือ่นย3ายข3ามพรมแดน 

การนําหลักการระมัดระวังล/วงหน3าในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพไปประยุกต�ใช3 ได3แก/ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ร/วมกับศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห/งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห/งชาติ ได3จัดทํา “โครงการจัดทําแนวทางระมัดระวัง
ล/วงหน3าด3านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือรองรับการเข3าสู/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือเป�นกรอบให3กับ
หน/วยงานผู3รับผิดชอบและหน/วยงานผู3เก่ียวข3องได3นําไปใช3เป�นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ
และกลไกในการกํากับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคลื่อนย3ายข3ามพรมแดนให3รองรับต/อการเข3าสู/ประชาคม
อาเซียน 

จากข3อมูลข3างต3น ยังมีไม/ข3อมูลหน/วยงานท่ีเก่ียวข3องนําหลักการระมัดระวังล/วงหน3าในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางชีวภาพไปประยุกต�ใช3 จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

 

 

 



๓๐ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๓  ปกป-องคุ.มครองสิทธปิระโยชน�ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิม่พูนและแบ�งป3น
ผลประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล.องกับแนวทางเศรษฐกิจ 
สีเขียว 

 

เป-าหมายท่ี ๑๙  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกลไก และกฎระเบียบการให.อนุญาตเข.าถึงและแบ�งป3น
ผลประโยชน�จากการใช.ทรัพยากรพนัธุกรรมและภูมิป3ญญาท.องถ่ินในหน�วยงานหลกั 
ของประเทศ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๙.๑ ร3อยละ ๘๐ ของหน/วยงานหลักของประเทศท่ีมีหน3าท่ีในการกํากับดูแลการเข3าถึงและแบ/งป น
ผลประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม มีการจัดทําหรือปรับปรุงกลไกการให3อนุญาตเข3าถึง
และการแบ/งป นผลประโยชน�จากการใช3ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป ญญาท3องถ่ิน 

ในช/วงท่ีผ/านมาได3มีการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน�ท่ีครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิป ญญาท3องถ่ินท่ีเก่ียวข3อง ๒ รายการ คือ (๑) ร/างพระราชบัญญัติส/งเสริมและอนุรักษ�
พันธุ�สัตว�พ้ืนเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเก่ียวข3องกับการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน�ประเภททรัพยากรสัตว� และ  
(๒) ระเบียบของศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห/งชาติ เร่ืองการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน�
จากทรัพยากรชีวภาพท่ีเก็บรักษาอยู/ท่ีหน/วยงาน ซึ่งเม่ือรวมกับกฎหมายหรือระเบียบเดิมท่ีเก่ียวข3องกับ 
การเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติแล3ว พบว/า ยังไม/ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ 
ภูมิป ญญาท3องถ่ินท่ีเก่ียวข3อง โดยยังขาดเร่ืองของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ rง รวมถึงภูมิป ญญาท3องถ่ิน 
นอกจากน้ี ได3มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก สําหรับการเข3าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ/งป น
ผลประโยชน�อย/างเท/าเทียมและยุติธรรม ภายใต3โครงการมีการจัดทําร/างอนุบัญญัติภายใต3ร/างพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพ่ือเป�นมาตรฐานกลาง สําหรับการอนุรักษ�ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเข3าถึง การใช3ประโยชน� และการแบ/งป นผลประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ และการมีส/วนร/วมของชุมชน  

จากข3อมูลข3างต3น ยังมีไม/ข3อมูลหน/วยงานท่ีมีการจัดทําหรือปรับปรุงกลไกการให3อนุญาตเข3าถึงและ
การแบ/งป นผลประโยชน�จากการใช3ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป ญญาท3องถ่ิน จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัด
กําหนด 

 

 

 

 

 



๓๑ 

เป-าหมายท่ี ๒๐  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการเข.าถึง แบ�งป3น
ผลประโยชน� และติดตามตรวจสอบการใช.ประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๐.๑ มีการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการเข3าถึง แบ/งป นผลประโยชน� และติดตามตรวจสอบ
การใช3ประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข3องกับการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน� และติดตามตรวจสอบการใช3ประโยชน�
จากทรัพยากรพันธุกรรม เช/น พ.ร.บ.คุ3มครองพันธุ�พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว�  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.ปRาสงวนแห/งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ร.บ.อุทยานแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กอช. ว/าด3วย
หลักเกณฑ�และวิธีการในการเข3าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได3รับผลประโยชน�ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ป จจุบัน อยู/ระหว/างปรับปรุงแก3ไข ร/าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และร/าง 
อนุบัญญัติ และจัดทํา (ร/าง) กฎระเบียบ/ข3อบังคับระดับท3องถ่ิน เร่ืองการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน� 
จากทรัพยากร 

นอกจากน้ี มีการดําเนินโครงการสร3างกระบวนการเข3าถึงทรัพยากรชีวภาพอย/างถูกต3องตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข3องและสร3างกลไกการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน� (BEDO-ABS Concept) โดย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก สําหรับการเข�าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการแบ�งป'นผลประโยชน*อย�างเท�าเทียมและยุติธรรมป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โครงการพัฒนากลไกในการเข3าถึงแบ/งป น
ผลประโยชน�และติดตามตรวจสอบการใช3วัสดุชีวภาพ โดยศูนย*พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ 

จากข3อมูลข3างต3น ยังมีไม/ข3อมูลการบูรณาการกลไกบริหารจัดการการท่ีชัดเจน จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ี
ตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๒๑  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาคมวิจัยและชุมชนท.องถ่ินมีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข.องกับการเข.าถึงและการแบ�งป3นผลประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรม 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๑.๑ มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข3องกับการเข3าถึงและการแบ/งป นผลประโยชน� 
จากทรัพยากรพันธุกรรมในประชาคมวิจัยและชุมชนท3องถ่ิน 

การจัดทํากลไกและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข3องกับการเข3าถึงและการแบ/งป นผลประโยชน�จากทรัพยากร
พันธุกรรมในประชาคมวิจัยและชุมชนท3องถ่ิน โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) 
ได3พัฒนาธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Bio bank) ท่ีเน3นการมีส/วน
ร/วมและได3รับการยินยอมจากชุมชน การแบ/งป นผลประโยชน�ท่ีเท/าเทียมกันผ/านเครือข/ายและความร/วมมือ 



๓๒ 

ท้ังของชุมชน เครือข/ายเยาวชน องค�กรปกครองท3องถ่ิน หน/วยงานวิชาการท่ีจะคอยเสริมความรู3และพัฒนา
ทรัพยากรเหล/าน้ันให3เกิดคุณค/าและมีมูลค/าข้ึนมา โดย Community Bio bank เป�นคลังสํารองของชุมชน 
เก็บทรัพยากรพันธุกรรมประจําท3องถ่ิน นอกจากน้ี ยังสร3างเครือข/ายความร/วมมือด3านทรัพยากรพันธุกรรม 
ท้ังในและต/างประเทศ ๒๕ หน/วยงาน โดยในประเทศมีความร/วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเก่ียวข3องกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน ๓๘ แห/ง ท่ัวประเทศ เพ่ือพัฒนาความรู3ในชุมชนท3องถ่ินและขยายวง 
ในเร่ืองการจัดทําธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนให3กระจายท่ัวประเทศได3รวดเร็วข้ึน 

จากข3อมูลข3างต3น ยังมีไม/ข3อมูลในส/วนประชาคมวิจัยท่ีชัดเจน จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๒๒  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได.จาก
ผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืนสู�แหล�งกําเนิดชีวภาพเพื่อสนบัสนนุการอนรัุกษ�และใช.ประโยชน�
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๒.๑ มีมาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได3จากผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืน 
สู/แหล/งกําเนิดชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย/างย่ังยืน 

มาตรการและกลไกการนําผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได3จากผลิตภัณฑ�ชีวภาพกลับคืนสู/แหล/งกําเนิด
ชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน ได3แก/ (ร/าง) 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ ๒๐ ปH (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มาตรการส/งเสริมผู3ผลิต
โดยการมอบตราส/งเสริมผลิตภัณฑ�จากฐานทรัพยากรชีวภาพให3กับผู3ผลิตสินค3าตามหลักเกณฑ� ๓ ประการ 
ได3แก/ ๑) Local Content การใช3ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป�นวัตถุดิบ ๒) Eco-Friendly Product การผลิต
ท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม และ ๓) Future of The Origin การป นรายได3บางส/วนไปอนุรักษ�ฟKLนฟูแหล/ง
ทรัพยากรชีวภาพ การใช3มาตรการจ/ายค/าตอบแทนการให3บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Service: PES) ซึ่งมีกรณีอาสาสมัครและผู3ประกอบการท/องเท่ียว สนับสนุนชุมชน ชมรมอนุรักษ�ปRาชายเลน และ
องค�กรปกครองส/วนท3องถ่ิน ในการดูแลทรัพยากรชายฝ rง การจัดการนํ้าเสีย และดูแลความปลอดภัยของ
นักท/องเท่ียวในพ้ืนท่ี กรณีการประปาภูมิภาคซึ่งเป�นผู3ได3รับประโยชน�จากบริการระบบนิเวศต3นนํ้า สนับสนุน
ชุมชนท3องถ่ินด3วยการจ/ายค/าตอบแทนในการสร3างฝายชะลอนํ้า ดูแลรักษาฝาย ทําแนวกันไฟ ลาดตระเวน
ปDองกันไฟปRา การปลูกและดูแลต3นไม3 

จากข3อมูลข3างต3น มาตรการและกลไกยังขาดการนําไปปฏิบัติในวงกว3าง แต/มีแนวโน3มท่ีจะผ/านเกณฑ�
ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

 

 

 



๓๓ 

ยุทธศาสตร�ที่ ๔  พัฒนาองค�ความรู.และระบบฐานข.อมูลด.านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให.เป8นมาตรฐานสากล 

 

เป-าหมายท่ี ๒๓  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข.อมูล 
ด.านความหลากหลายทางชีวภาพและองค�ความรู.ทางวิทยาศาสตร�มาใช.ประโยชน� 
ได.อย�างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๓.๑ มีองค�กรกลางในการขับเคลื่อนและใช3ประโยชน�ฐานข3อมูลท่ีมีอยู/ให3เกิดประโยชน� 
ในการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย/างย่ังยืน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม เป�นกลไกหน่ึงในการบูรณาการและ
เช่ือมโยงฐานข3อมูลด3านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได3จัดทําระบบคลังข3อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ เพ่ือเป�นศูนย�กลางข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช สัตว� จุลินทรีย�)  
ของประเทศ ท่ีมีระบบสืบค3นเพ่ือเข3าถึงข3อมูลได3 ณ จุดเดียว มีการนําเข3าข3อมูลตามหมวดหมู/ของการเข3าถึง
ข3อมูล ๖ หมวด ได3แก/ พืช สัตว� จุลินทรีย� สิ่งมีชีวิตในพระนาม ชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน และผู3เช่ียวชาญ โดยได3จัดเก็บ
และเช่ือมโยงข3อมูลกับหน/วยงานต/าง ๆ รวม ๑๕ หน/วยงาน  

จากข3อมูลข3างต3น มีองค�กรกลางในการขับเคลื่อนและใช3ประโยชน�ฐานข3อมูล จึงผ/านเกณฑ�ตามท่ี
ตัวช้ีวัดกําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๓.๒ เช่ือมโยงและขยายเครือข/ายกลไกการเผยแพ/ข3อมูลข/าวสารด3านความหลากหลายทางชีวภาพ
ครอบคลุมทุกหน/วยงานท่ีเก่ียวข3อง 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ได3จัดทําเว็บไซต�กลไกการเผยแพร/
ข3อมูลข/าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (Clearing House Mechanism) ซึ่งนอกจากจะเผยแพร/ข3อมูล
ข/าวสารด3านความหลากหลายทางชีวภาพต/าง ๆ แล3ว ยังมีการเช่ือมโยงระบบฐานข3อมูลของหน/วยงานต/าง ๆ 
เช/น ระบบฐานข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแห/งชาติ สัตว�ปRา และพันธุ�พืช ระบบจัดการ
ฐานความรู3ด3านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมปRาไม3 ระบบฐานข3อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิป ญญา
ท3องถ่ิน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) ระบบฐานข3อมูลกลางและมาตรฐาน
ข3อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ rง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ rง ฐานข3อมูลพรรณไม3 องค�การ 
สวนพฤกษศาสตร� ฐานข3อมูลกระบือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และฐานข3อมูลแมลงเศรษฐกิจ  
กรมส/งเสริมการเกษตร นอกจากน้ี ยังพบว/ามีอีกหลายหน/วยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมข3อมูลด3านทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ แต/อย/างไรก็ตามการเช่ือมโยงข3อมูลยังอยู/ตามเว็บไซต�ของหน/วยงานเท/าน้ัน  

จากข3อมูลข3างต3น การเช่ือมโยงและขยายเครือข/ายกลไกการเผยแพ/ข3อมูลข/าวสารยังไม/ครอบคลุม  
จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 



๓๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๓.๓ มีกลไกการนําองค�ความรู3ทางวิทยาศาสตร�มาใช3กําหนดนโยบายและแผนด3านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

กลไกการนําองค�ความรู3ทางวิทยาศาสตร�มาใช3กําหนดนโยบายและแผนด3านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ได3แก/ ระบบคลังข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งจะเป�นศูนย�กลางข3อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช สัตว� จุลินทรีย�) ของประเทศ ท่ีมีระบบสืบค3นเพ่ือเข3าถึงข3อมูลได3 ณ จุดเดียว 
มีการนําเข3าข3อมูลตามหมวดหมู/ของการเข3าถึงข3อมูล ๖ หมวด ได3แก/ พืช สัตว� จุลินทรีย� สิ่งมีชีวิตในพระนาม 
ชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน และผู3เช่ียวชาญ โดยได3จัดเก็บและเช่ือมโยงข3อมูลกับหน/วยงานต/าง ๆ รวม ๑๕ หน/วยงาน 
โดยระบบข3อมูลดังกล/าวอยู/ระหว/างการพัฒนาในระยะท่ี ๒  

จากข3อมูลข3างต3น อยู/ระหว/างการพัฒนาให3มีความสมบูรณ� จึงไม/ผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๒๔  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ มีฐานข.อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็นด.านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสงู 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๔.๑ มีฐานข3อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็นด3านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 

การจัดทําฐานข3อมูลทะเบียนแห/งชาติเร่ืองภูมิป ญญาท3องถ่ินและความรู3พ้ืนบ3าน เช/น ภูมิป ญญา
การแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก การรวบรวมภูมิป ญญาด3านต/าง ๆ โดยเก็บรวบรวมในรูปแบบ 
ของสารานุกรม อีกท้ัง หน/วยงานแต/ละภาคส/วนมีการจัดเก็บข3อมูล ฐานข3อมูลเฉพาะเร่ืองในประเด็นด3าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีลําดับความสําคัญสูง เช/น ฐานข3อมูลพรรณไม3 ฐานข3อมูลเกาะในประเทศไทย 
ฐานข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป�นต3น ท้ังในภายใต3 แผนการปฏิรูปประเทศด3านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ได3กําหนดตัวช้ีวัดให3มีฐานข3อมูลกลางท่ีสามารถประมวลผลในจุดเดียว มีกลไกการเช่ือมโยงระบบ
ข3อมูล และระบบทะเบียนข3อมูลเพ่ือปกปDองและคุ3มครองสิทธิในทรัพยากร องค�ความรู3 และภูมิป ญญาท3องถ่ิน 

จากข3อมูลข3างต3น มีแนวโน3มผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

เป-าหมายท่ี ๒๕  ภายในปA พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลทุกระดับมีการจัดเก็บข.อมูลท่ีเก่ียวข.องกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย�างเป8นระบบ 

ระดับความก.าวหน.า � ๕   � ๔   � ๓   � ๒   � ๑ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒๕.๑ จํานวนเทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข3อมูลท่ีเก่ียวข3องกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 

ผลการสํารวจข3อมูลการดําเนินงานของเทศบาลท่ีมีการจัดเก็บข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในเมือง เช/น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครเชียงใหม/ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองกระบ่ี เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค� และเทศบาลนครสกลนคร เป�นต3น  



๓๕ 

กรมส/งเสริมการปกครองท3องถ่ิน โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) ได3ปรับปรุง
เปDาหมายของแผนแม/บท อพ.สธ.-สถ. ระยะ ๕ ปHท่ีหก (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๔) โดยให3องค�กร
ปกครองส/วนท3องถ่ินทุกแห/งสมัครเข3าร/วมสนองพระราชดําริ โครงการ อพ.สธ. ภายในปHงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ พร3อมได3จัดทําคู/มือการดําเนินงานฯ ท้ังน้ี ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีองค�ปกครองส/วนท3องถ่ินท่ีเป�น
สมาชิกฐานทรัพยากรท3องถ่ิน จํานวน ๑,๔๐๗ แห/ง 

จากข3อมูลข3างต3น มีแนวโน3มผ/านเกณฑ�ตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 

  

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ%มประสิทธิภาพ 
การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ� เป�นป จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน และเป�นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ  ขณะเดียวกันการทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช3ประโยชน�ท่ีเกินศักภาพและภัยคุกคามก็เพ่ิมข้ึน ส/งผลให3ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกทําลายไปมาก จึงมีการจัดทําแผนแม/บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ข้ึน เพ่ือให3มีทิศทางและกรอบการทํางานร/วมกันระหว/างทุกฝRายท่ีเก่ียวข3อง ป จจุบัน มี
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป�นเคร่ืองมือในการขัลเคลื่อนแผน
แม/บทบูรณาการฯ ซึ่งได3ดําเนินการติดตามและประเมินผลระยะคร่ึงแผน  

การประเมินโดยรวมมีความก3าวหน3าท่ีสามารถบรรลุเปDาหมายได3ในเวลาท่ีกําหนด อันมีผลมาจาก
การริเร่ิมหรือปรับเปลี่ยนกลไกและมาตรการต/าง ๆ ซึ่งได3ริเร่ิมข้ึนหลายประการ ส/งผลให3การประมินตาม
ตัวช้ีวัดมีความก3าวหน3า ในขณะท่ีผลสําเร็จจากการดําเนินงานยังไม/ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาระบบเผยแพร/
ข3อมูลข/าวสารท่ียังระหว/างการริเร่ิมและพัฒนาระบบข3อมูลและการติดตามผลออนไลน� เพ่ือรองรับการติดตาม
ประเมินผล แต/อย/างไรก็ตาม พบว/ามีบางเปDาหมายซึ่งมีความก3าวหน3าแต/มีแนวโน3มว/าจะไม/สามารถบรรลุได3ใน
เวลาดังกล/าว จึงควรให3ความสําคัญให3มากข้ึน  

• การเพิ่มความพยายามในการบรรลุเป-าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ  

เปDาหมายท่ีมีแนวโน3มว/าจะไม/สามารถบรรลุได3ในเวลาท่ีกําหนด จํานวน ๑๑ เปDาหมาย ได3แก/ การ
ให3ทุกภาคส/วนมีความรู3 ความเข3าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ผนวกไว3ในหลักสูตรของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ การผนวกไว3ในนโยบายหรือแผนท่ี
เก่ียวข3องทุกระดับ การมีกลไกทางการเงิน การเช่ือมโยงเครือข/ายพ้ืนท่ีคุ3มครองและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า การลดการสูญเสียระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า การมีกลไกการเข3าถึงและแบ/งป น
ผลประโยชน� การบูรณาการกลไกการเข3าถึงและแบ/งป นผลประโยชน� การเข3าถึงและการแบ/งป นผลประโยชน�
ของชุมชนท3องถ่ินและประชาคมวิจัย และการนําองค�ความรู3ทางวิทยาศาสตร�มาใช3 (ดังภาพ) 



๓๖ 

 

 

 

 

 

เปDาหมายเหล/าน้ีล3วนมีความสําคัญต/อการเป�นฐานขับเคลื่อนการดําเนินงานด3านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ไม/ว/าด3านความรู3 การบูรณาการนโยบาย และกลไกทางการเงิน  นอกจากน้ี ยังมี
เปDาหมายท่ีเก่ียวข3องกับการปกปDองคุ3มครองพันธุกรรม และพ้ืนท่ีคุ3มครองและพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า อันเป�นแหล/ง
ธรรมชาติท่ีมีความสําคัญต/อความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรให3ความสําคัญมากข้ึน โดยเร/งดําเนินการและ
มีมาตรการเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) การทบทวนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแต�ละเป-าหมายท่ีจะไม�สามารถบรรลุได.ภายใน
เวลาท่ีกําหนด  โดยทบทวนแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการฯ    เพ่ือวิเคราะห�สัดส/วน
ของแผนงาน/โครงการท่ีได3ดําเนินงาน ความเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพและผลการดําเนินงาน 
รวมถึงป ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซึ่งจะทําให3ไม/สามารถบรรลุเปDาหมายเหล/าน้ันได3 ท้ังน้ี ควร
พิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการทํางานเฉพาะเปDาหมายและกําหนดหน/วยงาน
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการปฏิบัติงานอย/างชัดเจน 

๒) การสร.างเสริมสร.างความร�วมมือระหว�างกระทรวง ในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป�นประเด็นท่ีมีความคาบเก่ียวกับภารกิจของหน/วยงานต/างๆ จํานวนมาก ไม/
เพียงแต/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมเท/าน้ัน แต/ยังจําเป�นต3องร/วมกับ
กระทรวงอ่ืนๆ ได3แก/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือบูรณาการแผนและงบประมาณ 
รวมถึงการทํางานร/วมกันให3มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเปDาหมายด3านความรู3ความ
เข3าใจและความตระหนักและการผนวกไว3ในนโยบายและแผนท่ีเก่ียวข3องทุกระดับ 

๓) เพิ่มการประชาสัมพันธ�และสื่อสารอย�างมุ�งเป-าหมาย แก/กลุ/มคนรุ/นใหม/ ผู3บริหารท3องถ่ิน 
นักการเมือง ครูอาจารย�ในสถาบันการศึกษา เก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ประโยชน�ท่ีใกล3ตัว การลดภัยคุกคาม ตลอดจนความเช่ือมโยงกับความม่ันคงทาง
อาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช3รูปแบบและช/องทางการสื่อสารท่ี
เหมาะสมกับกลุ/มเปDาหมาย    

๔) ยกระดับการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีให.เป8นรูปธรรม โดยส/งเสริมให3เกิดกลไกขับเคลื่อนการ
ทํางานในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ ท้ังพ้ืนท่ีคุ3มครองและพ้ืนท่ีชุ/มนํ้า  ให3เกิดความย่ังยืน



๓๗ 

ในรูปแบบต/างๆ มีการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท3องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  พร3อมมุ/งพัฒนา
ให3เกิดเป�นแหล/งเรียนรู3ท่ีเป�นตัวอย/างท่ีดีและเป�นแนวทางการดําเนินงานของกรณีอ่ืนๆ และ
เอ้ือต/อการขยายผลไปสู/การปฏิบัติจริงของภาคส/วนท่ีเก่ียวข3อง 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข.อมูลตามตัวช้ีวัด เพ่ือให3สามารถรรวบรวมข3อมูลได3อย/าง
ครบถ3วนมากข้ึน พร3อมท้ังจัดระบบการจัดเก็บข3อมูลให3เป�นมาตรฐานเดียวกัน ให3ง/ายต/อการ
ประมวลผลตัวช้ีวัดและเปDาหมาย โดยต3องมีความร/วมมือระหว/างหน/วยงานในการเช่ือมต/อ
ข3อมูลและเร/งรัดการพัฒนาระบบคลังข3อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให3สมบูรณ�เพ่ือ
เช่ือมโยงฐานข3อมูลต/าง ๆ ให3สามารถนํามาแบ/งป นและใช3ประโยชน�ร/วมในการพัฒนาต/อยอด
และกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข3อง 

• การคํานึงถึงประเด็นสาํคญัในการจัดทําแผนระยะต�อไป  

การจัดทําแผนด3านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระยะต/อไป ควร
คํานึงถึงความสอดคล3องกับยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่ งให3ความสําคัญในการรักษา
สภาพแวดล3อมตามธรรมชาติอันเป�นถ่ินท่ีอยู/อาศัยของพืชและสัตว� ลดภัยคุกคามด3านมลพิษจากขยะและ 
ของเสีย และให3ความสําคัญต/อการสร3างมูลค/าจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและภาคการเกษตร นอกจากน้ี ควร
เช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนความหลากหลายทางชีวภาพหลัง ค.ศ. ๒๐๒๐ ของประชาคมโลก การวิเคราะห�
แนวโน3มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข3อเสนอแนะจากผู3ที่มีส/วนเก่ียวข3อง ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญได3ดังน้ี 

๑) จัดการพื้นท่ีชุ�มน้ํา โดยให3ความสําคัญกับการลดภัยคุกคามจากการพัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังการพัฒนา
โครงสร3างพ้ืนฐานและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด3วยการกําหนดให3มีกลไกและเคร่ืองมือการ
จัดการพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าในระดับพ้ืนท่ี จัดทําฐานข3อมูลและคุ3มครองพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าขนาดเล็ก จูงใจหรือ
ชดเชยให3มีการดูแลรักษาระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ/มนํ้าของเอกชน เพ่ือประโยชน�ต/อส/วนร/วม 

๒) ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร ให3ความรู3การทําเกษตรย่ังยืนแก/
เกษตรกรและเยาวชนรุ/นใหม/ ปรับรูปแบบการทําการเกษตรเป�นระบบเกษตรท่ีเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล3อม เกษตรด้ังเดิม หรือระบบเกษตรผสมผสาน มีการบริหารจัดการนํ้าให3เพียงพอต/อ
ความต3องการ และพัฒนาตลาดสินค3าเกษตรปลอดภัยควบคู/กันไป 

๓) ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเมือง  ทําการสํารวจข3อมูลและดูแลความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง ด3วยการมีส/วนร/วมขององค�กรปกครองส/วนท3องถ่ินและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  ให3ความสําคัญต/อการสํารวจพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีชุ/มนํ้า 
แม/นํ้า และคูคลองในเมืองต/าง ๆ จัดทําแผนท่ี และฐานข3อมูล เช่ือมโยงการเรียนรู3กับโรงเรียน
และสร3างความร/วมมือกับผู3ที่ได3รับประโยชน�ทางตรงเข3ามามีส/วนร/วมจัดการพ้ืนท่ี 

 

 



๓๘ 

๔) ชนิดพันธุ�ต�างถ่ินท่ีรุกราน ในด3านการจัดการ ควบคุม และประเมินความเสี่ยงล/วงหน3า 
สําหรับการควบคุมชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน การแลกเปลี่ยนข3อมูลข/าวสารของภาคีฯ รวมถึงการ
รับรองแนวทางโดยความสมัครใจว/าด3วยการวางระบบและมาตรการในการปDองกันความเสี่ยง
จากการนําเข3าชนิดพันธุ�ต/างถ่ิน โดยไม/ต้ังใจท่ีเก่ียวข3องกับการค3า 

๕) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม� ไม/ว/า ชีววิทยาสังเคราะห� (Synthetic Biology) การจัดทํา
ข3อมูลดิจิตอลของลําดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information) ควรมีคณะทํางานร/วม
ระหว/างหน/วยงานท่ีมีภารกิจความรับผิดชอบหลัก หรือต้ังเป�นคณะอนุกรรมการภายใต3
คณะกรรมการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห/งชาติ (กอช.) เพ่ือ
ติดตามความคืบหน3าในการดําเนินงานอย/างใกล3ชิด และนําไปสู/การกําหนดนโยบายและ 
แนวทางการดําเนินงานของประเทศ  

๖) การพัฒนามูลค�าจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและภาคการเกษตร โดยให3ความสําคัญต/อการ
ใช3เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช3ในการเพ่ิมคุณค/าหรือการประยุกต�ใช3งาน เพ่ิมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ�ท่ีได3จากการเกษตร จากพืช จากสัตว� จากจุลินทรีย� ท่ีมีอยู/ในท3องถ่ิน เอามาสร3าง
เป�นผลิตภัณฑ� เพ่ือทําให3ผลผลิตทางการเกษตรแบบด้ังเดิมมีมูลค/าทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน  
รวมคํานึงถึงการกําหนดรูปแบบความร/วมมือหรือข3อตกลงเพ่ือให3เกิดการใช3ประโยชน�อย/าง
ย่ังยืน และการแบ/งป นประโยชน�อย/างเป�นธรรมและเท/าเทียม 

๗) การพัฒนาบุคลากรด.านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให3มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
และมีจํานวนเพียงพอต/อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง กําหนดสาขาความเช่ียวชาญท่ี
ขาดแคลนและความจําเป�นต/อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเป�นอุปสรรคเพ่ือให3บุคลากรได3มีโอกาสในการดําเนินการวิจัย 

๘) กลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู�การปฏิบัติ โดยกําหนดให3ชัดเจนว/าในระดับนโยบาย หรือ
หน/วยงานส/วนกลางควรจะดําเนินการหรือไม/ดําเนินการโครงการใด และส/วนระดับพ้ืนท่ีควร
มุ/งเน3นในเร่ืองใดแผนงานหรือโครงการอะไร โดยมอบหมายให3หน/วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข3อง
ในพ้ืนท่ีเป�นเจ3าภาพหลัก 

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

การบริหารจัดการความหลากหลายของประเทศ ให3ความสําคัญต/อการมีส/วนร/วม การบูรณาการ และ
การใช3องค�ความรู3สําหรับการวางแผนต/างๆ มาโดยตลอด พร3อมได3เช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนในระดับนานาชาติ 
แม3ว/าพบมีความก3าวหน3าในหลายประการ แต/ยังมีป ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งควรเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ดังน้ี      



๓๙ 

- พัฒนางานวิจัยด3านความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต�อย/าง
สมดุลและสอดคล3องกับสถานการณ�ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมถึงการวิจัยท่ี
เก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบต/อความม่ันคงทาง
อาหาร 

- พัฒนาระบบฐานข3อมูลเพ่ือการติดตามและประเมินผลให3เกิดผลอย/างเป�นรูปธรรม โดยมีการ
ติดตามผลและสื่อสารเป�นระยะ ๆ ยอมรับข3อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง หากการริเร่ิม
ต/าง ๆ มีข3อบกพร/องท่ีควรทําการแก3ไข รวมถึงระบบข3อมูลเพ่ือการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ท้ังในด3านข3อมูลพ้ืนฐานและข3อมูลเพ่ือการประยุกต�ใช3 

- ผลักดันให3จังหวัดและกลุ/มจังหวัดได3ให3ความสําคัญกับการจัดทําแผนด3านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบรรจุไว3ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ/มจังหวัด 

- ส/งเสริมบทบาทชุมชนและองค�กรปกครองส/วนท3องถ่ินในการอนุรักษ� ฟKLนฟู และใช3ประโยชน�ความ
หลากหลายอย/างย่ังยืน รวมถึงการสํารวจและสืบค3นภูมิป ญญาท3องถ่ินด3านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยให3ความสําคัญกับศักยภาพขององค�กรปกครองส/วนท3องถ่ินในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพให3มากข้ึน  

- ส/งเสริมบทบาทและการมีส/วนร/วมของภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกับวาระการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ในเร่ืองหุ3นส/วนความร/วมมือ ด3วยการสนับสนุนภาคธุรกิจเข3ามามีส/วนร/วมในการ
ดําเนินงานเพ่ือการอนุรักษ�และใช3ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพให3มากข้ึน ผลักดันให3เกิด
ความร/วมมือในการจัดการในระยะยาวแทนการจัดกิจกรรมเป�นคร้ังคราว 

- ผลักดันให3มีการบังคับใช3กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายให3เกิดผลเป�นรูปธรรม โดยเฉพาะท่ีมีการ
ประกาศใช3ใน ช/วง ๒-๓ ปHท่ีผ/านมา อาทิ กฎหมายท่ีเก่ียวกับปRาไม3 การประมง การจัดการขยะ 
มูลฝอยและนํ้าเสีย  รวมถึงแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ และการยกเลิกกฎหมาย
หวงห3าม ส/งเสริมการปลูกและสร3างรายได3จากไม3มีค/า ซึ่งช/วยควบคุมและส/งเสริมให3เกิดการใช3
ประโยชน�อย/างเหมาะสม  

- พัฒนากลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือระดมงบประมาณจากภาคส/วนท่ีเก่ียวข3อง 
โดยการพัฒนายกระดับและขยายผลกลไกทางการเงินท่ีได3มีการทดลองนําร/องให3เกิดผลสําเร็จ 
และค3นหาข3อจํากัดในการนําไปปรับใช3กับพ้ืนท่ีต/าง ๆ  

- กําหนดให3มีงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีวิกฤต
และพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ  ท้ังด3านการสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยอย/างเฉพาะเจาะจงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็น
การวิจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ รวมถึงการปรับปรุงกลไกด3านงบประมาณให3เกิดการจ/ายงบประมาณ
แบบบูรณาการในพ้ืนท่ีที่มีความสําคัญ 



๔๐ 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต  ยังต3องให3ความสําคัญอย/างย่ิงต/อความเช่ือมโยง
กับการใช3ประโยชน�ท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากส/งผลกระทบต/อกันอย/างชัดเจน   
ซึ่งควรทําการศึกษาวิจัยและติดตามความเปลี่ยนแปลงอย/างเป�นระบบ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีวิกฤตหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญ อ/อนไหว ซึ่งหากเสียหายจะส/งผลกระทบในวงกว3างหรือยากท่ีจะฟKLนฟู  นอกจากน้ี ควรให3
ความสําคัญต/อการเทคโนโลยีในเฝDาระวังหรือส/งเสริมเครือข/ายเฝDาระวังสิ่งแวดล3อมในระดับพ้ืนท่ี 

 

……………………………………… 


