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การปรบัเปลีย่นและเชื่อมโยงนโยบายสูก่ารจัดการอย่างมสี่วนรว่ม
สู่การขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยหลงัปี ค.ศ. 2020

ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชยั
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
วันที่ 9 ธันวาคม 2562

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ



นโยบายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
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Post – 2020
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2020

เตรียมความพร์อมส าหรับการด าเนินงานด์านความหลากหลาย
ทางชีวภาพหลัง ค.ศ. 2020 ทั้งบริบทของโลกและประเทศ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล์อม 2560-2564

แผนแม์บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายหลักด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ



อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
• แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายไอจิ 

(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets)



มุ่งลดผลกระทบและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติ
อั น เ ป็ นถิ่ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ยของ พืชแล ะ สัตว์  ใ ห้ คว ามส าคัญ
ต่อการสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรชีวภาพและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและ
พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานในระดับต่างๆ 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
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บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและการศึกษา การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู, การลดภัยคุกคาม, การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้้า, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น, ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและแบ่งปัน
ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล

“ 
” 



แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

แผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
พ.ศ.2558-2564

บูรณาการคุณค่าและการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ
และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายระดับชาติ 25 เป้าหมาย



บรรลุก์อนก าหนด

มีแนวโน์มบรรลุตามก าหนด

ตรงข์ามเป์าหมาย

ไม์มีความก์าวหน์า

มีความก์าวหน์า

ผลการประเมิน 25 เป้าหมาย
ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. 2560 – 2564



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
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2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายในช่วงแผนปฏิบติั

การฯ น้ี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสื่อสารอย์างมุ์งเป์าหมาย 

พัฒนากลไกการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 

พัฒนาด์านการติดตามประเมินผล

การสร์างเสริมสร์างความร์วมมือระหว์างกระทรวง

1

5

การทบทวนการด้าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแต่ละเป้าหมาย
ที่จะไม่สามารถบรรลุได้ภายในเวลาที่ก้าหนด

มีความก์าวหน์า

4

3

2



จัดท าแผนจัดการพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ส าคัญ:

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : 

ส์งเสริมบทบาทของภาคส์วนต์างๆ : 

พัฒนากลไกทางการเงิน :   

2.2 การขับเคล่ือนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพในระยะต่อไป 

การขับเคล่ือน
การบริหารจดัการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การเรียนรู์ การปรับระบบ การสื่อสาร
1

4

3

2

ประเมินพื้นที่ Green/Red List Criteria 
แผนและงบบูรณาการ มาตรการเฉพาะเจาะจง

งบประมาณจังหวัด กองทุนสิ่งแวดล์อม
งบประมาณต์างประเทศ  และภาคธุรกิจ

อปท. ภาคธุรกิจ ชุมชน



ผลการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580

แผนปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2561-2565

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายหลังปี 2564

Post-2020 Global 
Biodiversity Framework

กรอบการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย
หลังปี ค.ศ. 2020



การเชื่อมโยงนโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับประเทศกับระดับโลก
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องค์กรส ำหรับเวทีนโยบำยวิทยำศำสตร์ระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและบริกำรจำกระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Service-IPBES)

• IPBES ตั้งขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี พ.ศ. 2555 

(ค.ศ. 2012) ในฐำนะองค์กรอิสระระหว่ำงรัฐบำล 

(independent intergovernmental body)  

สมำชิกของIPBES เป็นสมำชิกของ UN ปัจจุบัน

มีสมำชิก 134 ประเทศ (6 ธ.ค. 62)

• IPBES ก่อแนวคิดมำจำกอนุสัญญำว่ำด้วยควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่เห็นว่ำมีเกิดช่องว่ำงขึ้น

ระหว่ำงควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพที่ไม่ได้น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำร

ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ทั้งนี้ IPBES ไม่ได้มุ่งหวังที่จะผลิตงำนที่มุ่ง

ตอบสนองอนสัุญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพเท่ำนั้น แต่มุ่งตอบสนองตอ่

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศอื่นๆ ด้วย

การด าเนินงานของ

Methodology Assessment 

Thematic Assessment Regional and Global Assessment



สรุปความกา้วหน้าการด าเนนิงานตามเป้าหมายไอจใินระดับโลก

GOAL

A
GOAL

B
GOAL

C
GOAL

D
GOAL

E

UNKNOWN

GOOD

MODERATE

POOR

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบรกิารระบบนิเวศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค
(Regional Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services for Asia and 
the Pacific, 2018) 



การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก 
(Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019) 



การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก 
(Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019) 



2010

2020

2030

2050

Living  
in  harmony  
with  nature



2030 Mission

Means of Implementation

Tool & 
Solutions

Actions 2030 
GoalsReduce threats

Meeting People 
needs

2050 
Goals

Conservation of 
Species & 

Ecosystems

Sustainable Use

Benefit Shared

Healthy Resilient
Ecosystems & 

Healthy Species

Healthy People

Economics & 
Incentives

Law regulation

Policies

Behavior change

Land use change

Climate change

Pollution

Over Exploitation

Invasive Species

Use

Benefit sharing

Capacity building

Resources mobilization

Technology transferTradition Knowledge

Biosafety

กรอบแนวคิด Post-2020 Global Biodiversity Framework 



Key Message from consultation
General: 

– Post-2020 Framework  should have be easy to communicate.
– Need to link mission for 2030 – 2050 vision

Vision: Living in Harmony with Nature

Target & Indicators:
– Realistic and reachable
– SMART Targets (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time bound
– Time length need to be relevant to issues
– Geographic scope need to be adapted



Targets & 
Indicators:

• Realistic and reachable

• SMART Targets (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time bound

• Time length need to be relevant to issues

• Geographic scope need to be adapted

• Synergies/ integration with other conventions

• Biodiversity & Climate Change together

• Planning, reporting and accountablility

• Integrated Cartagena and Nagoya Protocals

• Gender, IPLCs, Youth, Private Sector, sub national government…



Zero draft of 
Post-2020 GBF

13 January 2020



การบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
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การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในอนาคต

การบูรณาการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ

การบังคับใช้
กฎหมาย
ให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม 

การดูแลรักษา
แหล่งที่อยู่อาศัย
ของชนิดพันธุ์ส้าคัญ
นอกเขตอนุรักษ์

การจัดท้าพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ....

ได้แก่ ภาคการเกษตร ประมง
พลังงาน ท่องเที่ยว และโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งเช่ือมโยงกับ
แผนส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน แผนงานและ
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

อาทิ กฎหมายที่เก่ียวกับป่า
ไม้ การประมง การจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้้าเสีย
รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

ซึ่งควรจัดท้าผังการใช้ที่ดิน
เป็นการเฉพาะเพื่ออนุรักษ์
ถ่ินที่อยู่อาศัยของพืชเฉพาะถ่ิน
นกอพยพ รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้้า
ในระดับท้องถ่ิน

ของคนรุ่นใหม่ และภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเรื่องหุ้นส่วนความร่วมมือ

ส่งเสริมบทบาท
และการ
มีส่วนร่วม

คลังข้อมูล
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พัฒนาบุคลากร
และการศึกษา

วิจัย 

คณะกรรมการระดับชาติด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ



ขอบคุณค่ะ


