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๑. บทนํา 
 ความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ 
และบริการของระบบนิเวศที่จําเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย 
สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัดความยากจน 
 ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิดพันธ์ุ พันธุกรรม และระบบนิเวศยังคงลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง แรงกดดันที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลจากการ
กระทําของมนุษย์ การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง อัตราการสูญพันธ์ุที่ยังคงมีแนวโน้ม
สูง การใช้ประโยชน์เกินขีดจํากัดและไม่ย่ังยืน ภาวะมลพิษ และชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและแพร่ระบาด ยังคง
เป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและในนํ้า ก่อให้เกิดความเสี่ยงถึงผลกระทบที่รุนแรงต่อ
สังคมมนุษย์ ตลอดจนการสูญเสียบริการของระบบนิเวศหากไม่มีการดําเนินการเร่งด่วนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การดําเนินการเพ่ือให้คุณค่าและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 
ในหลายๆ ด้าน ทั้งสุขอนามัยที่ดี ความมั่นคงทางด้านอาหารที่เพ่ิมขึ้น การบรรเทาความยากจน รวมถึงการ
ชะลอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการจัดเก็บและดูดซับคาร์บอนของระบบนิเวศ ช่วยให้มนุษย์
สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกันในทุกระดับทั่วโลก สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้การรับรองแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒554-๒563 และเป้าหมายไอจิ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ให้ภายใน พ.ศ.
๒๕๖๓ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจในคุณค่าและความสําคัญ ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 
ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดเพ่ือรักษาบริการของระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ที่ย่ังยืน และอํานวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์ และเรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปสู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ พร้อมทั้งให้มีการทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใต้แผน
ระดับชาติดังกล่าว และรายงานต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุม
โอกาสต่างๆ รวมถึงการนําเสนอในรายงานแห่งชาติ 
 ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพันธกรณีที่ต้องดําเนินการ
ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อย่างต่อเน่ือง โดยได้จัดทํา
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน สําหรับเป็น
กรอบแนวทางดําเนินงานในระดับชาติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ รวม ๓ ฉบับ 
คือ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
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2. สถานการณ์และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

 2.1 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ประเทศไทยอุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีส่วนสนับสนุน 
ค้ําจุนวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้มีความหลากหลายทางด้านอาหาร ยารักษาโรคภัย 
ไข้เจ็บหรือใช้บํารุงรักษาสุขภาพอนามัย เครื่องใช้ไม้สอยที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต และการเป็นฐานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากน้ัน ความหลากหลายทางชีวภาพยังเป็นที่ช่ืนชมในประเพณีไทย 
ที่ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบัน 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธ์ุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ มีจุลินทรีย์ไม่น้อย
กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ชนิด  พืชมีท่อลําเลียงและพืชไม่มีท่อลําเลียงไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ 
ของพืชที่จําแนกชนิดได้แล้วทั่วโลก สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ ๘ ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ ของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก ปลาไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของปลาที่จําแนกแล้ว 
ในโลก 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งของวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลาย มีการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานกันมาตามแบบวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเช่ือ และ
ลักษณะการประกอบอาชีพ ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณค่าและความรู้ในวัฒนธรรมและประเพณี
ได้นํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลายด้านทั้งอาหาร เครื่องสําอาง การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง
พืชสมุนไพร ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ สมุนไพรไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในลักษณะของยา อาหารเสริม เครื่องสําอาง เคร่ืองด่ืม และสปา มีมูลค่าตลาดไม่น้อยกว่า 
๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ ๑๐-๒๐ ต่อปี เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
แหล่งที่มีความหลากหลายของทรัพยากรพืชสมุนไพร มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต 
 ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เป็นประจําทุกปี โดย พ.ศ.๒๕๕๕ ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่า (เช่น ครั่ง ชัน ไม้ไผ่ ยางไม้
ธรรมชาติ กํายาน หวาย และสีเสียด เป็นต้น) ปริมาณ ๓๒,๒๑๐ เมตริกตัน เป็นมูลค่า ๒.06 พันล้านบาท 
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (เช่น สับปะรด ลําไย ทุเรียน มะม่วง กล้วย เงาะ มะขาม มังคุด มะพร้าว และมะนาว เป็นต้น) 
ปริมาณ ๒,๖๕๐,๖๒๕ เมตริกตัน เป็นมูลค่า ๘๔.๓๗ พันล้านบาท เครื่องเทศ (เช่น พริกแห้ง พริกไทยดํา 
หรือขาว กระวาน และเร่ว เป็นต้น) ปริมาณ ๓,๗๑๖ เมตริกตัน เป็นมูลค่า 0.38 พันล้านบาท ผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์นํ้า (เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก หอย ปู และสาหร่ายทะเล เป็นต้น) คิดเป็นมูลค่า ๒๕๖.39 พันล้านบาท  
และสัตว์มีชีวิต (เช่น กระบือ โค สุกร และไก่ เป็นต้น) ปริมาณรวม ๓,๙๗๓,๕๐๖ ตัว เป็นมูลค่า 3.72 พันล้าน 
บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕) 
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 2.2 ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยถูกคุกคามต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนานจากการ 
ใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติโดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัว การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาสืบเน่ือง การลักลอบ
เก็บหาพืชป่า และการล่าสัตว์ป่าเพ่ือบริโภคและการค้า การถมพ้ืนที่ชุ่มนํ้า ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและ
แพร่กระจาย และภาวะมลพิษ ยังคงเป็นภัยคุกคามสําคัญที่ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ลดน้อยลงต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชากรพืชและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ลดลงหรือสูญพันธ์ุไป สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ในประเทศไทย ร้อยละ ๑๑.๙ อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened species) โดยมีสมัน (Cervus 
schomburgki) ปลาหวีเกศ (Platytropius siamensis) สูญพันธ์ุไปแล้วจากโลก (extinct) นกช้อนหอยใหญ่ 
(Pseudibis gigantea) นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis) ปลาหางไหม้ (balantiocheilos cf. 
melanopterus)  ปลาเสือตอ (Datnioides pulcher) สูญพันธ์ุไปจากประเทศไทย กูปรี (Bos sauveli)  ละอง
หรือละมั่ง (Cervus eldii) แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) นกกระเรียนไทย 
(Grus antigone) นกช้อนหอยดํา (Pseudibis davisoni) ตะโขง (Tomistoma schlegelii) ไม่สามารถพบเห็นได้
ในธรรมชาติอีกต่อไป (extinct in the wild) (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
๒๕๔๗) และร้อยละ ๑๑.๖ ของพืชมีท่อลําเลียงในประเทศไทย หรือไม่น้อยกว่า ๕๑๗ ชนิด อยู่ในสถานภาพ 
ถูกคุกคามเช่นกัน โดยโสกระย้า (Amherstia nobilis Wall.) ได้สูญพันธ์ุแล้วในสภาพธรรมชาติ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘) 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สําคัญทั้งพืชและสัตว์ สายพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองด้ังเดิมในประเทศไทย
คาดว่ามีไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นสายพันธ์ุ จากการรวบรวมของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ต้ังแต่ พ.ศ.
๒๔๘๐ จนถึง พ.ศ.๒๕๔๔ มีพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ สายพันธ์ุ  ซึ่งสายพันธ์ุข้าวกําลังสูญสลายไป 
(genetic erosion) อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากพันธ์ุข้าวเดิมที่ได้รวบรวมไว้เสื่อมพันธ์ุไป และพื้นที่ปลูกข้าว 
ถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เมือง ตลอดจนเกษตรกรนิยมปลูกข้าวสายพันธ์ุใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง โดยไม่ได้เก็บรักษาพันธ์ุข้าว
พ้ืนเมืองไว้ นอกจากน้ี พืชปลูกพันธ์ุพ้ืนเมืองได้สูญหายเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากแหล่งเพาะปลูกถูกทําลาย 
ทั้งจากภัยธรรมชาติ และการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และการสร้างเขื่อน ตลอดจนพันธ์ุพืชป่า 
ที่เก่ียวข้องกับพันธ์ุพืชปลูกมากมายขาดการดูแลเอาใจใส่เน่ืองจากไม่มีการใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกันกับการ 
ปศุสัตว์ แม้ว่ามีหลากหลายสายพันธ์ุที่นําเข้ามาเลี้ยงเน่ืองจากให้ผลผลิตดี แต่ประเทศไทยมีสัตว์พันธ์ุพ้ืนเมือง
ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมานานนับศตวรรษ มีความเหมาะสมและ
ทนต่อโรคระบาดต่างๆ มีศักยภาพสูงที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์ุปศุสัตว์ในอนาคต การนําเข้าพันธ์ุ
สัตว์เลี้ยงต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการละเลยพันธ์ุสัตว์พ้ืนเมืองซึ่งกําลังจะสูญพันธ์ุไปจากประเทศ 
นับวันพันธ์ุสัตว์พ้ืนเมืองมีจํานวนลดน้อยลง หรือมีการผสมพันธ์ุข้ามกับพันธ์ุต่างประเทศ ทําให้แหล่งพันธุกรรม
สูญหายหรือถูกทําลาย 
 ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานเป็นอีกภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประเทศ
ไทยมีชนิดพันธ์ุต่างถิ่นอยู่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด และมีการนําเข้าชนิดพันธ์ุใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือใช้ทาง
การเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยง ไม้ดอกไม้ประดับ และรวบรวมไว้ในสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ 
บางชนิดสามารถต้ังถิ่นฐานและแพร่กระจายในธรรมชาติกลายเป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัยของมนุษย์  
จากทะเบียนรายการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย มีชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
ที่รุกรานแล้วทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชนิด เช่น ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หอยเชอร่ี และ
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ปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร์ เป็นต้น และมีแนวโน้มรุกรานอีกไม่น้อยกว่า ๕๐ ชนิด (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) 

3. ประเด็นปัญหาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 

1) การขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความสําคัญและผลประโยชน์ที่รับจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน แม้ว่าจะมีกลไกการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคมประเทศไทย แต่ยังมีประชาชนบางส่วนรวมไปถึงนักการเมืองซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายของประเทศ 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความใส่ใจเก่ียวกับการสูญเสียความหลากหลากหลายทางชีวภาพ หรือความ
จําเป็นเร่งด่วนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้ยังไม่สามารถดําเนินงานตามแผนหรือ
เป้าหมายที่ได้ต้ังเอาไว้ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการออกกฏหมาย  

2) การดําเนินงานด้านอนุกรมวิธานของประเทศ ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากร และการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ แม้ว่าจะมีการจัดการเก่ียวกับข้อมูลด้านต่างๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างหลากหลายแต่นักวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนอยู่ เ ป็นจํ านวนมาก 
นอกเหนือไปจากน้ัน งบประมาณที่ใช้เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพยังคงมีน้อยและไม่ต่อเน่ืองด้วยเช่นเดียวกัน และที่ผ่านมางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังไม่ตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ นอกจากน้ี หน่วยงาน
ที่ทํางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมีอยู่กระจัดกระจาย ในกระทรวงต่างๆ หรือ
เป็นหน่วยงานภาคเอกชน จึงทําให้การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพ ดังน้ัน การจัดสร้างกลไกเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และควรจะมีการต้ังกองทุนเพ่ือ
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถในการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงด้านอนุกรมวิธานของสื่งมีชีวิต เน่ืองจากนักวิจัยที่ชํานาญการต้องใช้เวลาการสร้างที่ยาวนานมากกว่า
สาขาอ่ืนๆ 

3) การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรู้ตาม
ธรรมเนียมประเพณี กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการกํากับดูแลเรื่องการเข้าถึงแบ่งปันผลประโยชน์ยังมีไม่
ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 นอกจากน้ี ชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตที่อิงอาศัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยังขาดความรู้และความตระหนักถึงบทบาทในการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และประเทศไทยมีบุคลากรจํานวนน้อยมากท่ีมีศักยภาพในการเจรจาต่อรองการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพในเชิงการค้ายังไม่เป็นระบบ และ
ไม่มีกลไกการเช่ือมโยงสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

 
 



 

๕ 
 

4. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2551-2555 

1) การกําหนดเป้าหมาย กําหนดไว้ค่อนข้างกว้างและไม่มีการกําหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน รวมทั้ง
ตัวช้ีวัดไม่ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และขาดข้อมูลพ้ืนฐานหรือตัวเลขอ้างอิงสําหรับใช้ในการ
เปรียบเทียบค่า ทําให้ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลของการดําเนินงานในภาพรวมได้ ควรมีการกําหนด
เป้าหมายในเชิงปริมาณจะสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

2) นโยบายฯ ไม่ผลบังคับใช้ทางกฎหมาย และหลายหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบว่า
หน่วยงานของตนเป็นหน่วยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ประกอบกับ ความไม่ยืดหยุ่นของแผนปฏิบัติการ 
เช่น การกําหนดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกินไป การระบุหน่วยงานรับผิดชอบไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน ทําให้หน่วยงานไม่ได้นํานโยบายไปใช้ในเป็นกรอบในการดําเนินการ หรือกิจกรรมที่
ระบุไว้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้  

3) นโยบายฯ ไม่ได้บูรณาการกับแผนในระดับพ้ืนที่ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทําให้การนํานโยบายฯ ไปปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่มีค่อนข้างน้อย 

ทั้งน้ี จากการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดและการดําเนินงานในภาพรวมของนโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2551-2555 พบว่าตัวช้ีวัด
ส่วนใหญ่ (16 ตัวช้ีวัด) มีการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด โดยมีตัวช้ีวัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 
1 ตัวช้ีวัด ได้แก่  พ้ืนที่ทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพ้ืนที่น่านนํ้าไทยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครอง และ 4 ตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1) แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนได้รับการประกาศเป็น
พ้ืนที่คุ้มครองอย่างน้อย 1 แห่ง 2) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย 5 แห่ง 3) มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4) ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
5.   ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. 2556-2557 

  จาก 22 หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า โครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานมีการดําเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. 
2556-2557 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดภัยคุกคามต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ร้อยละ 38.16) การเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ร้อยละ 30.92)  และการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ร้อยละ 22.37) ตามลําดับ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (ร้อยละ 8.55 ) 
โดยมี 2 ประเด็นหลักที่ไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน ได้แก่ 1) การดําเนินงานที่มุ่งจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการป่าไม้อย่างย่ังยืน รวมถึงการผนวกประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ 2) การส่งเสริมให้มีเน้ือหาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก 
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6. นโยบายและทิศทางการพัฒนา 

 6.1 นโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับโลก  

   ในระดับโลก เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อปี พ.ศ. 2555 (Rio+20) เห็นชอบให้
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเคร่ืองมือการบรรลุการพัฒนาที่ย่ังยืน ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประชุม
เน้นถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นรากฐานในการ
พัฒนาที่ ย่ังยืน และความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ และความสําคัญที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยมีการรับรองเคร่ืองมือและกลไกสําคัญๆ ในกรอบขององค์การ
สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ได้แก่ 

1) แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ 
(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) กําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ภายใน 
ค.ศ. 2050 ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับความนิยมในคุณค่าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และถูกใช้อย่าง
ชาญลาด เพ่ือธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ย่ังยืนและเพ่ืออํานวย
ผลประโยชน์ที่สําคัญย่ิงให้แก่ผู้คนทั้งปวง” โดยกําหนดเป้าหมายในการแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง เพ่ิมพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ จํานวน 20 ข้อ ที่ประชาคมโลกจะต้องดําเนินการร่วมกันให้บรรลุผลสําเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 และ 2563 ภายใต้เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

• เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ A : แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย 
ทางชีวภาพโดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม 

• เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ B : ลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

• เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ C : ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฝ้าระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม 

• เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ D : เพ่ิมพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
และบริการจากระบบนิเวศต่อคนทั้งปวง 

• เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ E : เพ่ิมพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผนอย่าง 
มีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ 

2) การประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสหประชาชาติ ตามข้อมติที่ 65/161 ของสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) สมัยที่ 65 เม่ือปี พ.ศ. 2553 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ ในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  
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3) การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services : IPBES) ในการประชุมสมัยที่ 
65 ของสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีข้อมติ ๖๕/๑๖๒ ร้องขอให้โครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ ดําเนินการให้คณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลฯ (IPBES) เริ่มปฏิบัติงาน และจัดการ
ประชุมเพ่ือกําหนดรูปแบบและข้อตกลงทางสถาบันสําหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลฯ โดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ เพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการกําหนดนโยบายรัฐบาลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรองข้อมติว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ระหว่างรัฐบาลฯ (IPBES) ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ อีก ๙๓ ประเทศ และมีผลเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในการ
ประชุม ณ กรุงปานามา ประเทศปานามา เมื่อปี พ.ศ. 2555  

นอกจากน้ี ยังมีพันธกรณีอ่ืนที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการในฐานะภาคี และต้อง
เตรียมการเพ่ือรองรับพันธกรณีและพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังจะเกิดขึ้น ดังน้ี 

1) พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

• การดําเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ซึ่งประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547  

• การสร้างเครือข่ายในการควบคุมการค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : 
CITES) ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคีต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2526  

• การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาดตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา (Ramsar 
Convention on Wetlands) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541 

• การสร้างกลไกในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามพิธีสารคาร์ตาเฮนา 
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีต้ังแต่ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา 

2) พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่มีอยู่แล้วและที่อยู่ระหว่างการเจรจา/จัดทํา 

• สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) 
ประเทศไทยลงนามรับรองสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 

• อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals: CMS) ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่  
1 สิงหาคม 2547 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี  
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• พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (Nagoya Protocol on 
Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization) ทั้งน้ี ประเทศไทยลงนามรับรองพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และปัจจุบันกําลัง
ดําเนินการเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารฯ 

• พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตา 
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability 
and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety) ทั้งน้ี ประเทศไทยลงนามรับรองพิธีสารเสริมฯ 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 และปัจจุบันกําลังดําเนินการเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารฯ 

• การดําเนินการในการกําหนดกลไกและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองภูมิปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม  ภายใต้กรอบของ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations: FAO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: 
WIPO) 

ถึงแม้ว่าพันธกรณีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะยังไม่มีข้อผูกพันกับประเทศไทย แต่การเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรองรับพัฒนาการของโลกเหล่าน้ี จะทําให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องของไทยมีความเข้มแข็งและมี
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น และอาจมีผลกับประเทศไทย 

 6.2 นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของไทย 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพไว้ใน  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้ง
เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
สนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  

2) นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 12 กันยายน ๒๕๕7) กําหนด
แนวนโยบายในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในส่วนให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ
การสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดย 



 

๙ 
 

 2.1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้าง
บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าและพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการ
ตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

 2.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่  
ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืนของประเทศไทย ที่สอดรับกับกลยุทธ์การดําเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่ประเทศไทยได้มีการจัดทําและดําเนินการมาแล้วต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2541 - 2555 
รวม 3 ฉบับ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความตระหนักแก่สาธารณชน สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักวิจัย สถาบันการศึกษา 
และการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  

4) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๐-
๒๕๕๙) ที่กําหนดนโยบายด้านการป้องกัน สงวนรักษา และอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต การสงวนรักษาและฟื้นฟูระบบ
นิเวศให้เหมาะสม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีคํานึงถึงการอนุรักษ์และศักยภาพการผลิตของทรัพยากร 

5) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพไว้ใน  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการกําหนดและส่งเสริม
นโยบายที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการต่อยอด และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อมาตรการการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงกับการค้าและการลงทุน 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุใน
และนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การวิจัยและการพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง 
ธรรมาภิบาล โดยเร่งรัดการศึกษา การใช้กลไกและกฎระเบียบในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
ยุติธรรมและยั่งยืน จัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรชีวภาพและเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 



 

๑๐ 
 

 6) แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลุกจิตสานึกรักผืนป่าของแผ่นดิน กําหนดนโยบายให้การแก้ไข
ปัญหาเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “วาระแห่งชาติ” เพ่ือปลุกจิตสานึก
ของคนในชาติให้เห็นความสําคัญของทรัพยากร และให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ปลูกจิตสานึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และสอดแทรกการปลูกจิตสํานึกในเน้ือหาของสื่อทุกประเภท 
ประยุกต์ใช้กลไก PES (Payment for Environmental Services) มาสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้กับผู้ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ผู้ที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่าไม้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างย่ังยืน จัดระบบการดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมกับประชาชน จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือ
ทดแทนความต้องการและลดการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นําพไปใช้ประโยชน์ 

7) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ .ศ . ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม โดยกําหนดให้มีการบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ซึ่งครอบคลุมความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งในด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน การฟ้ืนฟู การจัดการองค์ความรู้ การมีส่วนร่วม  
การบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล และการลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้มีการ
ถ่ายทอดไว้ ดังน้ี 

• ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559) ที่เน้นความจําเป็นในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเพ่ิมพูนองค์ความรู้และข้อมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2556-
2559) มีเป้าประสงค์เพ่ือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยสามารถ
ธํารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธ์ุ แหล่งพันธุกรรมที่สําคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เก่ียวข้องไว้ได้อย่างย่ังยืน เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน และเพ่ิมมูลค่าโดยการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม รวมทั้ง ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ตาม
หลักการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

8) แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-
2559) กําหนดกรอบนโยบายในการพัฒนา จัดการ และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการ
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พัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งสนับสนุนการจัดการคุ้มครองและต่อยอดใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ ภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร อย่างเป็นระบบ 

7.  แนวคิดและหลักการ 

 แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐาน 
ของ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ ใ ช้ เ ป็นแนวคิดหลักในการบูรณาการมิ ติ เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน ภายใต้กระบวนการทํางานที่เช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน ใช้โอกาส 
ศักยภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดการสร้างฐานรากการพัฒนาที่มั่นคง ยกระดับและเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณภาพอย่างเป็นลําดับขั้น สามารถ “พึ่งตนเอง” ได้ มี “ภูมิปัญญา” และ “ภูมิคุ้มกัน” พร้อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยคุกคามได้ และสร้าง “ความสมดุล” ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ียังได้น้อมนําหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ “ปลูกป่าในใจคน” ใช้เป็นแนวคิดหลักในการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติในทุกระดับเพ่ือให้มีความตระหนักถึงความสําคัญและกระบวนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน “ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม  
โดยใช้วิธีการ “การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง" ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และสร้างความ
ชุ่มช้ืนให้แก่พ้ืนดิน นํามาใช้เป็นแนวคิดหลักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างย่ังยืน  

 นอกจากน้ัน แผนแม่บทฯ ยังได้ถ่ายทอดแนวคิดและหลักการของอนุสัญญาและความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีพันธกรณีหลักที่ประเทศไทยจะต้องดําเนินการ 
ในฐานะประเทศภาคี ได้แก่ การดําเนินการจัดทํากลยุทธ์ แผน หรือโครงการระดับชาติ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 6 ของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการนําแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อปี พ.ศ. 2555 (Rio+20) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนโยบายและทิศทางการดําเนินการ
ระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายและแผนระดับชาติ
ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิจัย และการพัฒนาภูมิปัญญาไท  
ซึ่งยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการฯ ได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักการสําคัญ  
4 เรื่อง ได้แก่ 

7.1 การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) และบริการจากระบบ
นิเวศ (Ecosystem Services) เป็นหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic Approach) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการดํารงอยู่ของ
ระบบนิเวศอย่างสมดุล  และการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยอาศัยบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศเป็นประเด็นการจัดการ
ที่เช่ือมโยงระบบนิเวศและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน 

7.2 การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) เป็นหลักการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมี
คุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษา
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ไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสีย
ต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

7.3 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เป็นหลักการและ
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งหมายให้ภาคีดําเนินการร่วมกันในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (in-situ and ex-situ 
conservation) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุกรรม 
ชนิดพันธ์ุ และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน รวมถึงสนับสนุนให้มีการดําเนินการเพ่ือให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ซึ่งไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักการและพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว 

7.4 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
การกระจายอํานาจที่ยึดหลักการพ้ืนที่-หน้าที่-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation - AFP)  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 

8.  แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 

 8.๑ วิสัยทัศน์  

ภายในปี พ.ศ. 2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาล
และทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

 8.๒ พันธกิจ  

 1) บูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมในทุกระดับ  

 2) ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสร้างความตระหนักของ
สังคมเก่ียวกับบทบาทและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ
เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน  

 8.๓ วัตถุประสงค์  

๑) แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม 

2) ลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 



 

๑๓ 
 

3) ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปกป้องคุ้มครองความหลากหลาย 
ของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม 

4) บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนผลประโยชน์ที่ได้รับจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศ 

5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณีที่เก่ียวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการเสริมสร้างสมรรถนะ 

8.๔ เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วน
ร่วมในทุกระดับ 

8.5 ตัวชี้วัด 

 1) สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับเพ่ือดําเนินการตามแผนต่องบประมาณทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น 

 2) จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่นที่ผนวกประเด็นการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

8.6 ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ 11 มาตรการ (แผนภูมิที่ 1) ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ในทุกระดับ  

มาตรการที่ 1 สร้างความตระหนกัและใหค้วามรู้เกี่ยวกบัความสําคญัของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.1) ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนัก    
เก่ียวกับความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการที่จะนําไปสู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

1.3) เสริมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน  

1.4) พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเร่ืองของการสื่อสาร การให้
การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทศวรรษแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2554-2563)  



แผนภมูทิี่ 1 (ร่าง) แผนแมบ่ทบรูณาการจัดการคแผนภมูทิี่ 1 (ร่าง) แผนแมบ่ทบรูณาการจัดการค
์ ั์ ั ิ ั ั ์ ใ ป ี   ป ี ี ิ ่ ่ ้ ป ั  ิโสถานการณ์ ภัยคุกคาม      
ญ

สถานการณ์ ภัยคุกคาม      
ประเดน็ปญัหา 

วิสัยทัศน์ ภายในป ีพ.ศ. 2564 ประชาชนมีชีวิตอยอูยางสอดคลอ้งปรองดองกบธรรมชาติ โด

พันธกิจ
บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชนค์

ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหยดยั้งการสญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกา

• เป็นแหล่งรวมจุลินทรีย์กว่า 200,000 ชนิด
• พืชมีท่อลําเลียงและพืชไม่มีท่อลําเลียงไม่น้อยกว่า 

๑๔,๐๐๐ ชนิด วัตถุประสงค์

แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักใน

ชวภาพอยางมประสทธภาพ เพอหยุดยงการสูญเสยความหลากหลายทางชวภาพ โดยกา

ลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ความ๑๔,๐๐๐ ชนด

• สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด
• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ชนิด
• ปลาไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด
• ทรัพยากรพื ชสมนไพร  มีมลค่ าตลาดไ ม่น้ อยก ว่า ยุทธศาสตร์

ุ

ฐ
หลากหลายทางชวภาพเปนกระแสหลกใน

ภาครัฐและภาคประชาสังคม

บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทาง
ี โ ี ใ ั

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ และฟื้นฟู 

มาตรการที่ 1 สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

 ่ ิ ึ  ี ้ ่ ์ ้ ิ ้ ั ี่ ั

• ทรพยากรพชสมุนไพร  มมูลคาตลาดไมนอยกวา 
๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐-๒๐ ต่อปี 

• ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ใ ้ ์ ็ โ

ุ
ชีวภาพโดยการมีสว่นร่วมในทุกระดับ ความหลากหลายทางชีว

มาตรการที่ 1 ปกป้องคุ้มครอง อนุ
1.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและความ

ั ์1.1 สงเสรมการศกษา การเรยนรู ถายทอดองคความรู และเสรมสรางความตระหนกเกยวกบ
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่า
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการที่จะนําไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
1 2 ส่งเสริมและสนับสนนให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสตร

ในรูปของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เป็นประจําทุกปี โดย 
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นมูลค่า 346,933,775 บาท 

อนุรักษ์ตามกฎหมาย 
1.2 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อ
เสื่อมโทรมให้สามารถดํารงไว้ซึ่งคว
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิ

 ั ํ ไ ใ ป ป้ ้1.2 สงเสรมและสนบสนุนใหมเนอหาทเกยวของกบความหลากหลายทางชวภาพในหลกสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่
ให้ทันสมัยและสอดคล้องในสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.3 เสริมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะบทบาทสตรีในการอนรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

1.3 จดทากลไกในการปกปองคุม
คุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูก
1.4 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองค
สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ป่าและ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิ 

• ความหลากหลายทางชี วภาพกํ าลั งตกอยู่ ในภาวะ
ถูกคุกคาม และมีอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มขึ้น ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ 

• สัตว์มีกระดกสันหลัง ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 11.6 โดยเฉพาะบทบาทสตรในการอนุรกษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยน 
1.4 พัฒนาและผลักดันการดําเนินงานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร การให้การศึกษา และการ
เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทศวรรษแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ (พ.ศ. 2554-2563) 
มาตรการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนวัติการ

เศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม และน
1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุกภา
ทางการอนุรักษ์ความหลากหลายท
และกลยุทธ์ระดับโลก
1 6 ส่งเสริมการผสานการจัดการ

 สตวมกระดูกสนหลง รอยละ 11.9 และรอยละ 11.6 
ของพืชมีท่อลําเลียงในประเทศไทย อยู่ในสถานภาพที่ถูก
คุกคาม

• มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานอยู่ไม่น้อยกว่า 3,500 ชนิด
ุ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาคและระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนากลไกในการประสานการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความ

• ภาวะคุ กคามหลักที่ ทํ า ใ ห้ เกิ ดการสูญ เสี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์

1.6 สงเสรมการผสานการจดการ
กว้างกว่า เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แล
มาตรการที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู แ
ในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมช
2.1 สนับสนนให้มีการถ่ายทอดเป

แนวทาง

ร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
2.2 เสริมสร้างสมรรถนะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ุ
เกินศักยภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะมลพิษ

1 ุ
และผลักดันการจัดทําแผนความหลา
2.2 สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยว
ความสําคัญระดับนานาชาติ และ
นําแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโ

/
มาตรการ

2.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการ และกลไก
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
2.4 สอดแทรกการตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร 

่

• การขาดความตระหนักและความรู้ความเ ข้าใจ 
ใน เ รื่ อ ง ความสํ า คัญและผลประ โยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ู
2.3 จัดทําและสนับสนุนการดําเนิ
พื้นที่ชุ่มน้ําในเขตเมืองและย่านชาน
จังหวัด และท้องถิ่น
มาตรการที่ 3 ลดภัยคุกคามต่อคว

จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 
2.5 ส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ลดและขจัดแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกระดับ

ั ไ ิ ์ใ ื่ ั ํ ิ ั ี

จากความหลากหลายทางชวภาพ
• ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความใส่ใจเกี่ยวกับการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทําใ ห้ไ ม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ

3.1 จัดการพื้นที่เกษตรกรรม กา
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นห
และระบบนิเวศ และผนวกประ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

2.6 พัฒนากลไกทางการเงินและกลยุทธ์ในการระดมทุน เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณี
และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยเป็นภาคี 
2.7 พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงการดําเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

ี ั  
ขาดแคลนบุคลากรและการสนับสนุนด้านงบประมาณ                    •  ขาดแคลนบุคลากรและการสนับสนุนด้านงบประมาณ                    
ใ ํ ิ ้ ิ ป  ึ ่ ป็

การออกกฎหมาย 3.2 ควบคุมและป้องกันทรัพยาก
เปราะบางอื่น ที่อาจได้รับผลกระท
เกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลง
3.3 ควบคุมและจัดการประชากรข
้ ั ั โ ั ิใเดยวกน 

มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ในการดําเนินงานดานอนุกรมวิธานของประเทศ ซึงเป็น
พื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม
3.4 ผลักดันให้ประเด็นความหล
กระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองพืน้
และสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาแล

 ั ั ใ ้ ี ํ ิและใชประโยชนความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยน
3.2 เสริมสร้างสมรรถนะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
3 3 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของชมชนเมืองและท้องถิ่นในการจัดทําแผนชมชนด้านความ

• กฎ ระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์มีไม่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน

• ขาดบคลากรที่มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองการแบ่งปัน

3.5 ผลกดนใหมการดาเนนการต
เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ํ
ประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ
3.6 วางระบบแนวทางปฏิบัติในก
ผลักดันให้มีการดําเนินการตาม (ร่3.3 สงเสรมและพฒนาสมรรถนะของชุมชนเมองและทองถนในการจดทาแผนชุมชนดานความ

หลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
3.4 สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัย
ในระดับท้องถิ่น 

่่
• ระบบฐานข้อมลและองค์ความร้เรื่องความหลากหลาย

ขาดบุคลากรทมศกยภาพในการเจรจาตอรองการแบงปน
ผลประโยชน์

ผลกดนใหมการดาเนนการตาม (ร
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม ่พ
3.7 ผลักดันให้มีการดําเนินการตา
ที่รุกราน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่

กลไกการขับเคลื่อน/
ติดตามประเมินผล

• ่

•

•  หน่วยงานหลัก : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
•  คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) อนุกรรมการ
•  คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย

ระบบฐานขอมูลและองคความรูเรองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมยังไม่เชื่อมโยงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
ั ่ ่ ั ่ ิ ั ป ป้ ้  ั  ์ฟื้ ฟ ใ ป้ โ ์ ี ่ ั่ ื  ดยรฐบาลและทุกภาคสวนรวมกนสงเสริมและสนบสนนุการปกปอ้งคุม้ครอง อนุรกษ ์ฟนืฟ ูและใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอยางยงยนื 

ความหลากหลายทาง
รมีส่วนร่วมในทกระดับ 

ยกระดับความสําคัญในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เสริมสร้างความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดํารงชีพและวิถีชวีิตของประชาชน 

ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยปกป้องคุ้มครองความหลากหลาย

บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ

รมสวนรวมในทุกระดบ ของความหลากหลายทางชวภาพ ในการพฒนาอยางยงยนและเศรษฐกจสเขยว รวมถงการดารงชพและวถชวตของประชาชน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอย่างมีุ

ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม ทางนิเวศ

พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความ
็

ปกป้องคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปัน
โ ์ โ ้

 

สว่นร่วม การจัดการความรู้ และการเสริมสร้างสมรรถนะ

มาตรการที่ 1 ปกป้องคุ้มครอง และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสดุ

หลากหลายทางชวีภาพให้เป็นมาตรฐานสากลผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลอ้งกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

มาตรการที่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านมาตรการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1 1 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 

วภาพ

นุรักษ์ และฟื้นฟู ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม 
เข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่

1.1 เร่งรัดให้มีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรม
1.2 จัดให้มีองค์กรกลางระดับประเทศเพื่อบริหารจัดการการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์ 

1.1 จดตงสถาบนวจยและพฒนาความหลากหลายทางชวภาพ 
เพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ในการส่งเสริม เผยแพร่ 
และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  รวมถึงงานวิ จัยและอนุกรมวิธานที่มุ่ ง เ น้นการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ
วามสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพื่อรองรับการ
มอิากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ฟื้ ฟ ิ ั ์ ิ่ ิ ั ์ ี่ และการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารนาโงยา
ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

่ ิ ั ั ใ ้ ิ ้ ึ ไ ้ ั โ ์ ั

ประโยชนความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
1.3 สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
และธนาคารเชื้อพันธุ์ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ให้เป็นมาตรฐานสากล

มครองและฟนฟูชนดพนธุเฉพาะถนและชนดพนธุทถูก
กคุกคามของประเทศไทย 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ 
ะพื้นเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่าทาง
นเวศวิทยา 1.4 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร

ชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

 ่ ิ ั ไ ิ ั ป โ ์ ี่ไ ้ ั ้ ึ ั

ุ ุ ฐ
1.4 เสริมสร้างสมรรถนะสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่าย ในการศึกษา สํารวจ และจัดเก็บ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

นเวศวทยา 
าคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามเป้าหมายและแนว
ทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

รระบบนิเวศต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่ภมิทัศน์และชลทัศน์ที่ 1.5 สงเสรมและพฒนากลไกการบรหารจดการผลประโยชนทไดรบจากการเขาถงทรพยากร
ชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่งพันธุกรรม
มาตรการที่ 2 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและบริโภค

1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการ
ปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
1.6 ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ กี่ยวข้องกับการ

รระบบนเวศตางๆ เขาดวยกน สูภูมทศนและชลทศนท
ละใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและคงไว้ซึ่งบริการทางนิเวศ
และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ชน
ป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ 2.1 พฒนาและสงเสรมใหมการดาเนนการตามวธการปฏบตทดในการผลตและบรโภค

อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการให้บริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 3 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริการทางนิเวศเพื่อ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง
1.7 สนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใ ช้

กหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
วข้องดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําที่มี
ะระดับชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 2.3 สงเสรมและพฒนากลไกการบรหารจดการผลประโยชนทไดรบจากบรการทางนเวศเพอ

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและคงไว้ซึ่งบริการจาก
ระบบนิเวศ
2.4 สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภมิภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น

องค์ความรู้และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนา
ทั้งในระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น รวมถึงในภาคส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้อง 

 ่ ิ ป ์ใ ้ ่ โ โ ี ึ

ุ
นการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหารจัดการ
นเมือง และผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนของ

วามหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัย ู
มาตรการที่ 3  สง่เสรมิการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ทีม่ศีักยภาพในการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่มอียู ่โดยอาศยัองคค์วามรูจ้าก

1.8 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึง
เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการป่าไม้ อย่างยั่งยืนและ
หลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ะเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐาน

่ ้ ่ ้
ฐ ู ู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยสีมยัใหม่
3.2 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนสาํหรับการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์
ในการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยั่งยืน
3.3 เสรมิสรา้งสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนด้านเทคโนโลย ีการผลติ และ

หลากหลายทางชวภาพใหเปนมาตรฐานสากล
2.๑ ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่คุ้มครอง และชนิด
พันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ (Thailand’s Red 
Data)  เพื่อใช้เป็นข้อมลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและทิศทาง

กรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา และระบบนิเวศ
ทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมง
งสภาพภูมิอากาศ
ของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้ง
่ ี่ ี ่ ี การตลาด ในการใช้ประโยชน์และการสรา้งผลติภณัฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง

เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ให้เข้มแข็งในการผลติสนิค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
3.4 พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศโดยการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

่

Data)  เพอใชเปนขอมูลพนฐานในการกาหนดนโยบายและทศทาง
การดําเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
2.๒ จัดทําคลังข้อมูล (web portal) ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทะเบียนรายการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลที่สามารถใช้ในการอ้างอิง

มท่ีมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์การประเมินผล
นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่สําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
ละการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ิ ั ี ื่ ั ี่  ศ ิ  2 2 ทางชีวภาพเป็นฐานการผลติ การบรโิภคสเีขียว การสร้างนวัตกรรม และการสรา้งมลูคา่เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํานวัตกรรมมาใช้ทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยจีาก
่

ทองถนทเกยวของตามมาตรฐานสากลทสามารถใชในการอางอง
และแสดงถึงแหล่งที่มาได้ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของประเทศ
2.๓  ปรับปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกเ ชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Clearing House Mechanism) และ

ตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 3 พฤศจกายน 2552 
้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของ
ษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา
การกํากับดูแลการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ
ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ต่างประเทศ

3.6 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผูป้ระกอบการธุรกิจชีวภาพให้เกิดความร่วมมือ แสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคม ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และสรา้งโอกาสในการแลกเปลีย่นข้อมลูและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และผลติภณัฑ์ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

ู g
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ฐานข้อมูล
สถานภาพ ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

ราง) พระราชบญญตวาดวยความปลอดภยทางชวภาพ 
พ.ศ. ....
มมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒

ร และคณะทํางานทีเ่กี่ยวข้อง เป้าหมายและแผนปฏิบัติการระดับชาติรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนบูรณาการฯ

ู ุู ุ



 

๑๔ 
 

มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ 
อนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

2.1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ รวมทั้ง พัฒนากลไกในการประสาน
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดต้ังและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

2.2) เสริมสร้างสมรรถนะของภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงที่เก่ียวกับอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

2.3) เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการ 
และกลไกที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

2.4) สอดแทรกการตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครองและ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน เข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน องค์กร 
จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน  

2.5) ส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน รวมท้ัง ลดและขจัดแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในทุกระดับ 

2.6) พัฒนากลไกทางการเงินและกลยุทธ์ในการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยเป็นภาคี  

2.7) พัฒนากลไกในการเ ช่ือมโยงการดําเนินงานตามอนุสัญญาและความตกลง 
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  

3.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

3.2)  เสริมสร้างสมรรถนะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  

3.3) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของชุมชนเมืองและท้องถิ่นในการจัดทําแผนชุมชนด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

3.4) สนับสนุนการจัดต้ังองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัย 
ในระดับท้องถิ่น  



 

๑๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

มาตรการที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม  

1.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย  

1.2) ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
เสื่อมโทรมให้สามารถดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  

1.3) จัดทํากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคามตามทะเบียนชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย  

1.4) อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์นํ้า 
สัตว์เลี้ยง สายพันธ์ุป่าและพ้ืนเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
นิเวศวิทยา  

1.5) พัฒนาและผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องดําเนินการตามเป้าหมายและแนวทาง 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก 

1.6) ส่งเสริมการผสานการจัดการระบบนิเวศต่างๆ เข้าด้วยกัน สู่ภูมิทัศน์และชลทัศน์ 
ที่กว้างกว่า เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและคงไว้ซึ่งบริการทางนิเวศ 

มาตรการที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
จังหวัด ท้องถ่ิน และชุมชน 

2.1) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ 
และผลักดันการจัดทําแผนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

2.2)   สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดทําแผนการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนไปผสาน
สอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

2.3) จัดทําและสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มนํ้าในเขตเมืองและย่านชานเมือง และผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนของจังหวัด และท้องถิ่น 

มาตรการที่ 3 ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัย  

3.1) จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการป่าไม้ อย่างย่ังยืนและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และ
ผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

3.2) ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า และระบบนิเวศ
เปราะบางอ่ืน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 

๑๖ 
 

3.3) ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้ง 
ป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.4) ผลักดันให้ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมเพ่ือคุ้มครองพื้นที่ชุ่มนํ้า พ้ืนที่สําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

3.5) ผลักดันให้มีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

3.6) วางระบบแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและ
ผลักดันให้มีการดําเนินการตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ พ.ศ. .... 

3.7) ผลักดันให้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 
ที่รุกราน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

มาตรการที่ 1 ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 
และทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด  

1.1) เร่งรัดให้มีการจัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
แหล่งและทรัพยากรพันธุกรรม  

1.2) จัดให้มีองค์กรกลางระดับประเทศเพ่ือบริหารจัดการการเข้าถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม 

1.3) ศึกษาวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารนาโงยา
ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม 

1.4) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔  

1.5) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหล่งพันธุกรรม 

 

 



 

๑๗ 
 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

2.1) พัฒนาและส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและบริโภค 
อย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน 

2.2) ส่งเสริมการพัฒนาท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการให้บริการของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริการทางนิเวศ
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและคงไว้ซึ่งบริการจากระบบนิเวศ 

2.4) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น 

มาตรการที่ 3  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 

3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ โดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

3.2) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับการวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

3.3) เสริมสร้างสมรรถนะในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนด้านเทคโนโลยี การผลิต และ
การตลาด ในการใช้ประโยชน์และการสร้างผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็งในการผลิตสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐาน  

3.4) พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศโดยการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเป็นฐานการผลิต การบริโภคสีเขียว การสร้างนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

3.5) ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํานวัตกรรมมาใช้ทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

3.6) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพให้เกิดความร่วมมือ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และสร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมูลและเทคโนโลยี
เก่ียวกับการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.1) จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคอาเซียน ในการส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงงานวิจัยและอนุกรมวิธานที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 



 

๑๘ 
 

1.2) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

1.3) สนับสนุนการดําเนินงานและผลักดันการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์และธนาคารเช้ือพันธ์ุ 
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ให้เป็นมาตรฐานสากล 

1.4) เสริมสร้างสมรรถนะสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และ
เครือข่าย ในการศึกษา สํารวจ และจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง 

1.5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานในการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1.6) ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง 

1.7) สนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนากลไกในการใช้องค์ความรู้และมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของความหลากหลายทางชีวภาพในการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาทั้งใน
ระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น รวมถึงในภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง  

1.8) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและ
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

มาตรการที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

2.๑) ศึกษา สํารวจ รวบรวมและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ้ืนที่คุ้มครอง และชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ุของประเทศ (Thailand’s Red Data)   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 

2.๒) จัดทําคลังข้อมูล (web portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทะเบียน
รายการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานสากลท่ีสามารถใช้ในการอ้างอิงและ
แสดงถึงแหล่งที่มาได้ เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ 

2.๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Clearing 
House Mechanism) และองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ฐานข้อมูลสถานภาพ 
ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับ และทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง รวมถึงระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

9. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแผนหลักระดับชาติด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 7 ปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2558-
2564 เพ่ือให้มีการดําเนินการควบคู่กันกับทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ (พ.ศ. 



 

๑๙ 
 

๒๕๕๔-๒๕๖๓) และสอดคล้องกับเป้าหมายไอจิ ซึ่งมุ่งหมายท่ีจะแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง เพ่ิมพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ ภายในปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนครอบคลุมระยะเวลาไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับต่างๆ จึงจําเป็นต้องมีกลไกขับเคลื่อนที่
ชัดเจน ทั้งในเรื่องของหน่วยงานรับผิดชอบ การกําหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา การกําหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือน ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และการกําหนดแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล รวมท้ังหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้องที่จะร่วมกันผลักดันและบูรณาการการ
ดําเนินการตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ (แผนภูมิที่ 2 และ 3) 
ดังน้ี 

9.1  กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 9.1.1 กลไกการขับเคลื่อน 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผน  
ซึ่งประกอบด้วยกลไกทั้งในระดับชาติ จังหวัดและท้องถิ่น ดังน้ี 

1) คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(กอช.) ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ รวมถึง การให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการบูรณาการเช่ือมโยงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผน ให้บรรลุเป้าหมาย 

2) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต้ กอช. อาทิ คณะอนุกรรมการอนุสัญญา               
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพ้ืนที่คุ้มครอง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนโดยภาคธุรกิจ มีบทบาทในการบูรณาการเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยเช่ือมโยงและผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานวิจัย 
และสถาบันการศึกษา 

3) คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน ที่จัดต้ังขึ้นแล้ว หรือจะ
จัดต้ังขึ้นในอนาคต ตามมติ กอช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบ 
ให้ทุกหน่วยงานที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในหน่วยงาน มีบทบาทในการประสานงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการรายปีที่สอดคล้องกับแผน 
รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนในระดับหน่วยงาน 

4) หน่วยงานและภาคส่วนที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ   
ทั้งในระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือผลักดันและขับเคล่ือน 
การดําเนินงานตามแผนโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  



ั ื่ ไ ั

แผนภูมิที่ 2 กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนและการตดิตามประเมินผลแผนแม่บทบรูณาการฯ 
สูก่ารปฏิบตัิ

กลไกและแนวทางการขบัเคลือ่นแผน การตดิตามประเมินผล

การขับเคลือนแผนไปสู่การปฏิบตัิ

ไ ั ื่

กอช . ทําหน้าท่ี กําหนดแนวทางการติดตาม
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ 
พัฒนาตัวชี้ วัดความสําเร็จของการแปลงแผน 
ดําเนินการติดตามประเมินผลในภาพรวม และ
รายงานให้คณะรฐัมนตรีทราบทุกปี

กลไกการขับเคลือน

          คณะกร รมกา รอนุ รั ก ษ์ และ ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์           
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช )

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลัก

ฐ ุ

หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แผน 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในภาคส่วนท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ปัญหา  อุ ป ส ร รค  ข้ อ คิ ด เ ห็ น /
ข้อเสนอแนะ ต่อ กอช . เพ่ือใช้ประกอบการ
บริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางแนวทางการ

ความหลากหลายทางชวภาพแหงชาต (กอช.)

คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต้ กอช. 

คณะกรรมการความหลากหลายทางชี วภาพ
ระดับหน่วยงาน

หน่วยงานและภาคส่วน ท่ี มีการดําเนินการ ุ
ดําเนินงานตามแผน

การสร้างความรู้ความเข้าใจ

้ ้ ใ ้ ื้ ่ ั ื่

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏบิตักิารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

แนวทางการขับเคล่ือนและประสานการปฏิบัติ

การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการขับเคลือนแผน

การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
• ทบทวนและวิเคราะห์บทบาทและความเชื่อมโยง
• กําหนดเป้าหมายการดําเนินการระดับชาติและระดับท้องถ่ิน
• หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาจดัทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ใ ใ ็

การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ
• พัฒนาบุคลากร
• พัฒนากระบวนการทํางาน
• พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

• นําเสนอแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดําเนินการ ให้ กอช. และ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ฎ ฎ

การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือน โดยเชื่อมโยงการทํางานในทุกระดับ
และภาคส่วน และผลักดันการจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับหน่วยงาน



คณะกรรมการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาติ (กอช.)
(รมว ทส เป็นประธาน)

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานภายใต้ กอช.
แผนภูมิที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เสนอแนวทางและนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(รมว.ทส. เปนประธาน)

ั ่ ้ ี จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทยและศึกษาปรับปรุงข้อมูล
เพื่อใช้ในการวางแผนคณะทํางานชนดิพันธุ์ตา่งถิ่น

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านอนุกรมวิธาน พิจารณาแนวทางจัดตั้ง
ศูนย์อนุกรมวิธานแห่งชาติ พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง
สถาบัน

ดําเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ และข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และดําเนินการจัดทํานโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งเตรียมการ

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ
(ปกท.ทส. เป็นประธาน)

คณะทํางานอนุกรมวิธานประเทศไทย

ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงาน  
ด้านการติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษาและเสริมสร้างความตระหนัก
แก่สาธารณชน

สถาบน
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และ
เทคโนโลยี และการประชุมอื่นภายใต้อนุสัญญาฯ

คณะทํางานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดทําและผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย แผน มาตรการ ให้

คณะอนุกรรมการพธิสีารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพ
(ปกท.ทส. เป็นประธาน) จดทาและผลกดนการดาเนนงานตามนโยบาย แผน มาตรการ ให

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กลไก และโครงสร้างการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา และให้ข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระเบียบ กอช.ฯ

คณะทํางานการเข้าถึงและการแบง่ปนั
ผลประโยชน์

เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัตตาม
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพให้ กอช. พิจารณา รวมทั้งพิจารณาจัดทํา 
ปรับปรุงและทบทวน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามพิธีสารฯ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ และตามความเหมาะสมและการยอมรับ
ในระดับสากล กําหนดทิศทาง มาตรการ และแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงงานวิจัย

่ ่

จัดทํากลไก ข้อมูล และผลักดันการเสริมสร้างสมรรถนะเกี่ยวกับ    
สนับสนุนการประสานการดําเนินงานระหว่างโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองกับโปรแกรมงาน
ฉบับอื่นๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และโปรแกรมหรือโครงการของ

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าดว้ยพื้นที่คุ้มครอง
(ปกท.ทส. เป็นประธาน)

ในการประยุกต์ ใช้ เครื่ อง มือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์  เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงการบูรณาการเข้าสู่นโยบาย 
มาตรการ แผน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะทํางานเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะทํางานจัดทํากลไกการประสานและ
ี่ ้ ั ี

วิเคราะห์ช่องว่างของพื้นที่คุ้มครอง และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่
ที่ต้องการการจัดการและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะทํางานวิชาการพื้นที่คุ้มครอง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพอนุสัญญาฉบับอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ แลกเปลยีนข้อมูลความปลอดภยัทางชีวภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคธุรกิจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

คณะอนุกรรมการสง่เสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ
อย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ (เลขาธกิาร สผ. เป็นประธาน) 

ุ ฐ ุ ุ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคธุรกิจในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการจัดทํา
แนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนที่ภาคธุรกิจควรถือปฏิบัติ
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หน่วยงานหลักร่วมขับเคลื่อนและดําเนินงานตามแผน ประกอบด้วย หน่วยงานจาก  
4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยฯลฯ รวมท้ัง สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การศึกษา และการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการดําเนินงานในระดับต่างๆ ทั้งระดับสากล ระดับชาติ จังหวัด 
และท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่น  

 9.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ 
จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องและความเช่ือมโยงกันระหว่างมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมี
ขั้นตอนและกระบวนการที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนแม่บทบูรณาการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรการ  
ตามยุทธศาสตร์ทั้งสี่ด้าน โดยจัดทําการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สร้างความรู้เข้าใจให้แก่ผู้บริหาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญ และร่วมมือในการแปลงแผนไปสู่ปฏิบัติ
อย่างจริงจัง  

2) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผน โดยบูรณาการและส่งเสริม 
ความร่วมมือทํางานเป็นเครือข่ายของหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่าย
ออนไลน์ สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

3) การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
หน่วยงานหลักขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน ประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงาน
และองค์กรในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และท้องถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการรายปี โดยมีแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.1) การทบทวนและวิเคราะห์บทบาทและความเชื่อมโยงของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ข) โดยตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางและมาตรการที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ต่างๆ ของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับยุทธศาสตร์หรือนโยบายระดับชาติอ่ืนๆ 
และภารกิจและบทบาทของหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมถึงนโยบายและพันธกรณีระดับโลก 
ที่เ ก่ียวข้อง (ภาคผนวก ค)เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการระดมทรัพยากร  
และแนวทางการร่วมดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพและความ
ต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
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3.2) การกํ าหนดเป้ าหมายการดํา เนินการระดับชาติและระดับท้อง ถ่ิน  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
และเป้าหมายการดําเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก อาทิ เป้าหมายไอจิ พ.ศ. 2563  
ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดเป้าหมายการดําเนินการ และตัวช้ีวัด  
ในประเด็นหลักที่มีความสําคัญ จัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งระบุ
หน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนที่รับผิดชอบขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่เป้าหมายน้ัน 

3.3) หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ให้สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ระยะเวลา และเป้าหมายการดําเนินการระดับชาติ ที่ได้จากการดําเนินงานในข้อ 3.1) และ 3.2) 
ให้ครอบคลุมการดําเนินการในทุกระดับและทุกภาคส่วน (ภาคผนวก ง) 

3.4) การนําเสนอแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เป้าหมายการดําเนินการระดับชาติ ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
นําเสนอแผนปฏิบัติการและเป้าหมายดังกล่าว ให้ กอช. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป 

4) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพ สามารถผลักดัน 
และดําเนินการตามแผนได้อย่างเหมาะสม โดยภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรดําเนินการ ดังน้ี 

4.1) พัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความรู้ความสามารถ  
โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม การเรียนรู้ การเพ่ิมทักษะ และเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน 
(Succession Plan) พร้อมปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยในการบริหารจัดการ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.2) พัฒนากระบวนการทํางานของหน่วยงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมท้ังสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน เพ่ือให้หน่วยงานมีการวางแผนในการพัฒนา
หน่วยงาน ระบบและกระบวนการทํางาน และกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนในปัจจุบัน และ 
เตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต โดยเร่งรัดปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนให้เกิดความชัดเจน 
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษารูปแบบการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน 

4.3) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกมิติการบริหารจัดการ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุง
เร่งรัดการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องตามแนวทางของพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้
สอดคล้องกับบริบทในประเทศ อาทิ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ร่าง) กฎหมายคุ้มครองสายพันธ์ุ ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม ใกล้สูญพันธ์ุ และ
ถิ่นที่อยู่อาศัย (ร่าง) กฎหมายส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พ้ืนเมือง และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... เป็นต้น  



 

๒๒ 
 

5) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานต่างๆ เพ่ือประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายระดับชาติ 
และในระดับและภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลักดันให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับหน่วยงานให้ครบถ้วน ในทุกหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาสังคมและท้องถิ่น ในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานตามแผน  

9.2 การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและแผนปฏิบัติการ จะให้ความสําคัญกับการ
ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามประเด็น
สาระสําคัญของแผนในภาพรวมและตามยุทธศาสตร์ โดยใช้การติดตามประเมินผลเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการดําเนินงานตามแผน เพ่ือทบทวนมาตรการ
และลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน 

การติดตามประเมินผล มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)  
ทําหน้าที่กําหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของการแปลงแผน โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลที ่เหมาะสมมาใช้ รวมทั้งดําเนินการ
ติดตามประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี 

2) หน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้องภายใต้แผน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ กอช. เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์
และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนในระยะต่อไป 

10. เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพ่ือให้แผนแม่บทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการขับเคลื่อนโดยมีการกําหนดทิศทาง
และเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ ซึ่งเป็นเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก จึงได้กําหนดเป้าหมาย
การดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกเป็น 3 ช่วง ดังน้ี  
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เรื่อง 
เป้าหมายระดบัชาตดิ้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2564 
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1. หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาค และทอ้งถิ่น รวมทั้งภาค
ส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถงึคุณค่าและ
ความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
 

1. ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น           
มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ และมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน 

- 

- - 1. เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการผนวกไว้ใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ 
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2. ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน
ท้องถิ่นและเครือข่ายที่เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
 

2. ประเด็นเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการผนวกไว้ในนโยบาย
หรือแผนที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 
 
 

2. มีการขับเคลื่อนการบรหิาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทกุ
ระดับ 

3. มแีนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจที่มผีลร้ายต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่
สนับสนุนการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืนในภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง 
 

3. มีกลไกทางการเงินในการ
ขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

- 

- 4. กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการแก้ไข 
 
 
 

- 
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เรื่อง 
เป้าหมายระดบัชาตดิ้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2564 
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4. ลดอัตราการสญูเสยีแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง พ้ืนที่
ป่าไม ้และระบบนิเวศชายฝั่ง 

5. อัตราการสญูเสียแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ รวมทั้ง พ้ืนที่ป่าไม้ 
ลดลง ร้อยละ 50 และระบบนิเวศ
ชายฝั่ง 
 

- 

5. การบริหารจัดการพ้ืนที่คุม้ครอง
และระบบนิเวศมีประสทิธิภาพ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการให้บรกิารทางนิเวศ 
 

- 3. มีการเช่ือมโยงเครือข่าย
พ้ืนที่คุ้มครอง และตัวแทนทาง
นิเวศ และมมีาตรการการ
จัดการในพ้ืนที่วิกฤติและมี
ความสําคัญทางความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ 

6. ชนิดพันธ์ุทีถู่กคุกคามและชนิด
พันธ์ุเฉพาะถิน่มีสถานภาพการ
อนุรักษแ์ละการจัดการที่ดีขึ้น  

6. ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิด
พันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการ
อนุรักษแ์ละการจัดการที่ดีขึ้น และมี
มาตรการในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุ
ดังกล่าว 

- 

- - 4. มีกลไกและมาตรการด้าน
การบริหารจัดการ นโยบาย 
หรือกฎหมายในการอนุรักษ ์
และปกป้องคุม้ครองความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 
ของประเทศ 
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7. ลดการคุกคามจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นทีอ่ยู่
อาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ
แนวปะการังและระบบนิเวศ
เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7. ควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่
เสียหายต่อบทบาทหน้าที่ของระบบ
นิเวศ และต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- 

8. มีแนวทางในการผนวกเร่ือง
ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ใน
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
 

8. มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ/
กลไก/แนวทางในการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน ในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

- 



 

๒๕ 
 

เรื่อง 
เป้าหมายระดบัชาตดิ้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2564 
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้ํา 9. ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเพ่ิมขึ้นในทุก
ระดับ 
 

- 5. ลดการสญูเสียระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มนํ้าลงอย่างมีนัยสําคัญ
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
บริการจากระบบนิเวศ และ
เก้ือกูลต่อการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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าง
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 10. มีการจําแนกระบุและจัดทํา
ทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่
รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ 
และเส้นทางการแพร่ระบาดที่
สําคัญ 

9. มีมาตรการจัดการชนิดพันธ์ุต่าง
ถิ่นที่รุกรานที่มลีําดับความสําคัญสูง
และเส้นทางการแพร่ระบาดที่
สําคัญ  
 

- 
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 11. มีการบังคบัใช้กฎหมายและ

ข้อบังคับที่เก่ียวกับการควบคุม 
ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพจาก
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่
 

- 6. มีกฎระเบียบตามแนวทาง
ระมัดระวังล่วงหน้า ในการ
กํากับดูแลด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้นําไปประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนากฏ
ระเบียบ กลไกเพ่ือใช้ในการ
กํากับ ดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดน โดยสอดคล้องตาม
พันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

กา
รป
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้อง

คุม้
คร

อง
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พัย
าก

รพ
ันธ

ุกร
รม

 

12. มีกลไกและบังคับใช้
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ใน
หน่วยงานหลักของประเทศที่มี
หน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึง 
และแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือรองรับ
พันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 

10. จัดต้ังองค์กรกลางเพ่ือบริหาร
จัดการการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรม 

7. ประชาคมวิจัย และชุมชน
ท้องถิ่นมีการจัดทํากลไกและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม 

13. พัฒนากฎหมายเก่ียวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้
ครอบคลุมทรพัยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

- - 



 

๒๖ 
 

เรื่อง 
เป้าหมายระดบัชาตดิ้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2564 
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 14. เพ่ิมสมรรถนะในการแขง่ขัน
ของประเทศ บนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- 8. มีมาตรการและกลไกการนํา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้
จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลับคืนสู่
แหล่งกําเนิดชีวภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน 
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15. มีการจัดการองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือนํามาใช้ในการ
กําหนดนโยบายและแผนด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

11. มีกลไกการนําองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการกําหนด
นโยบายและแผนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

9. มีฐานข้อมลูเฉพาะเรื่องใน
ประเด็นด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีลําดัความสําคัญ
สูง 

16. มีกลไกในการบูรณาการและ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- 10. เช่ือมโยงและขยาย
เครือข่ายกลไกการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

17. มีองค์กรกลางในการ
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูลทีม่อียู่ให้เกิดประโยชน์
ในการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน 

- 
 
 
 

11. เทศบาลทุกระดับมีการ
จัดเก็บข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมืองอย่างเป็นระบบ 



 

๒๗ 
 

เรื่อง 
เป้าหมายระดบัชาตดิ้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ภายในปี พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2564 
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18. มีข้อมลูและทะเบียนแหง่ชาติ
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

12. มีฐานข้อมูลเฉพาะในเรือ่ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ที่สามารถนําไปใช้ในการ
คุ้มครองสิทธิของประเทศและ
ชุมชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
แผนปฏบิัตกิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายความหลากหลายทางชวีภาพ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ธันวาคม 2557
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(ร่าง) แผนปฏบิตักิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับ
และขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558-2564 ในระยะเร่งด่วน โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
กําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และแผนปฏิบัติการ 11 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณในการดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ 

1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รกุราน 
2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 
3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้ป็น
มาตรฐานสากล 

4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
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สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วดั และมาตรการ ตาม (ร่าง) แผนปฏบิตักิารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558-2559 

ยุทธศาสตร์ 1  บูรณาการคณุค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทกุระดบั 
 
1.1 แผนปฏบิตักิารเสริมสร้างความตระหนักและใหก้ารศกึษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า 
และความสําคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3. จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน 
4. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น 
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมขึ้น และมีช่องทางการสื่อสาร

ครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
มาตรการ 

1.1.1 สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในหลักสูตรของสถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
1.2  แผนปฏบิตักิารบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคสว่นโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคญั 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจที่มผีลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจ
ทางบวกที่สนับสนุนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนในภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัด 
1. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 30 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมขึน้ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานด้าน

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 
4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจูงใจท่ีมผีลรา้ยต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกทีส่นับสนุนการ

อนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนในภาคสว่นที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการ 
1.2.1 เพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัติการตามพันธกรณรีะหว่างประเทศที่

เก่ียวข้อง 
1.2.2 บูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน 

องค์กร จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 
1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 2 อนุรักษ์ และฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 
 

2.1 แผนปฏบิตักิารอนรุักษ์ ฟืน้ฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 
2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือดํารงไว้ซึ่งความสามารถ

ในการให้บริการทางนิเวศ 
3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามและชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 
1. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
2. มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
3. ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง 
4. จํานวนโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ 
5. พ้ืนที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30 
6. ชนิดพันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุ และชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ิน อย่างน้อย 5 ชนิด มีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น 

มาตรการ 
2.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่อนุรกัษ์ตามกฎหมาย 
2.1.2 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและดําเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรมให้สามารถดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ เพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

2.1.3 จัดทํากลไกในการปกป้องคุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นและชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธ์ุที่ถูก
คุกคามของประเทศไทย 

2.1.4 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุสัตว์ สตัว์นํ้า สัตว์เลี้ยง สายพันธ์ุป่าและ
พ้ืนเมือง จุลินทรีย์ รวมถึงชนิดพันธ์ุอ่ืนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศวิทยา 

2.1.5 พัฒนาและผลกัดันให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องดําเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับโลก 
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2.2 แผนปฏบิตักิารลดภัยคุกคามและใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนว  
ปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมง 
เกินขีดจํากัดโครงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.  แนวทางในการผนวกเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
มาตรการ 

2.2.1 จัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการป่าไม้ อย่างย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
ไว้ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 ควบคุมและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า และระบบนิเวศเปราะบางอ่ืน ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการขยายตัวของชุมชน ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.3 ควบคุมและจัดการประชากรของพืชและสัตว์ให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่
ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.2.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
 

2.3 แผนปฏบิตักิารจัดการพืน้ทีชุ่่มน้ํา 
เป้าหมาย 
 ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเร่ืองการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
2. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
3. พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มคีวามสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 

หรือแรมซาร์ไซต์เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง 
4. จํานวนระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
5. จํานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของจังหวัด 

มาตรการ  
2.3.1 บูรณาการเรื่องพ้ืนที่ชุ่มนํ้าเข้าสู่นโยบาย และแผนในระดับต่างๆ 
2.3.2 ปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มนํ้า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
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2.4 แผนปฏบิตักิารจัดการชนดิพนัธุต์า่งถ่ินทีรุ่กราน 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจําแนกระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และ
เส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 

ตัวชี้วัด 
     มขี้อมูลทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามลําดับความสําคัญ 
 

มาตรการ 
2.4.1  จําแนก ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน และเส้นทางการแพร่ระบาดควบคุมหรือกําจัดชนิด

พันธ์ุต่างถิ่นที่มีลําดับความสําคัญสูง และดําเนินมาตรการจัดการเส้นทางการแพร่ระบาดเพ่ือป้องกันการนําเข้า  
และการต้ังถิ่นฐานที่รุกราน 
 

2.5 แผนปฏบิตักิารจัดการความปลอดภยัทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 ให้มกีารบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

ตัวชี้วัด 
มีเครื่องมือ กลไก สําหรับประเทศไทยในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

มาตรการ 
2.5.1 ควบคุมดูแลมใิห้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่
2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ 3  ปกป้องคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ของประเทศ และบรหิารจัดการเพื่อเพิม่พนูและแบง่ปนัผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกบัแนวทางเศรษฐกิจสเีขียว 
3.1 แผนปฏบิตักิารปกปอ้งคุ้มครองทรพัยากรพนัธุกรรม 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลัก
ของประเทศท่ีมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยา 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  
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ตัวชี้วัด 
1. มีและใช้กฎระเบียบที่เก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 
2. มีกลไกการดําเนินงานเพ่ือรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 
3. มีการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เก่ียวข้อง 
มาตรการ 

3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่งและทรัพยากรพันธุกรรมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการจัดทําและปรบัปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

3.2 แผนปฏบิตักิารวิจัยและพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัด 

1. เพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

มาตรการ 
3.2.1 ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ 4 พฒันาองคค์วามรู้และระบบฐานข้อมูลดา้นความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้ปน็มาตรฐานสากล 

4.1 แผนปฏบิตักิารจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
เป้าหมาย 

1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น 
๓. มีกลไกในการบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
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มาตรการ 
4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
4.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

 
4.2 แผนปฏบิตักิารสงวนรักษาภูมิปญัญาท้องถ่ินทีเ่กี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 
เป้าหมาย 

ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมลูและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
จํานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พ้ืนบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

มาตรการ 
4.2.1  ส่งเสริมและรักษาภูมปัิญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย

สนับสนุนให้มกีารประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

   
1.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย        ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณคา่และความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนัก ถึงคุณค่าและความสาํคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. มีและใช้แนวทางและแผนการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณคา่และความสําคญัของความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการริเริ่มโดยภาคประชาชน 
 4. มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 
 5. มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารครอบคลุมและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.๑.1 สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 

1.1.1.1 ส่งเสริมการจัดทําแผนงานการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในทุกภาค
ส่วน 

• จัดตั้งหน่วยประสานงานกลาง (focal point) และ
หน่วยดําเนินการ (implementation bodies) สําหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

ทส. (สผ.) 
 

2558 
 

- 
 

•  จัดทําแนวทางและแผนการดําเนินการสร้างเสริม
ความตระหนักและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนถึง
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ํา 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
 

• จัดทําแผนงานการประชาสัมพันธ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นประเด็นคุณค่าและ
ความสําคัญต่อวิถีชีวิต สาเหตุหลักการสูญเสีย และ
ขั้นตอนการแก้ไข 

มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 3.00 

๑.๑.1.2  จัดทํา และพัฒนาสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ครอบคลุมและเข้ า ถึง ทุก
กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วน  

• จัดทําและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และข้อความ (Key 
Message) รวมถึงการประกวดคําขวัญ คําคม การ
คัดเลือก brand Ambassadors เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นที่สนใจต่อสาธารณชน 

ทส. (สผ. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 4.00 

• คัดลือกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงหรือ
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสําคัญเป็นพื้นที่นําร่อง
ในการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทส. (อส. อสส. อสพ.) 
วท. (วว.) 

2559 5.00 

• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ 
ความรู้พื้นบ้าน และวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนผ่าน
ทางสื่อและองค์กรในระดับต่างๆรวมถึงองค์กรในระดับ
ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย 

ทส. (สผ. สส. ปม. อส. 
ทช. สสภ. ทสจ. อสส. 
อสพ.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร 

2558-2559 6.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
มท. (อปท.) 
กรมประชาสัมพันธ์ 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

• เผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ของ
หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลที่ประสบความสําเร็จผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เครือข่าย
ออนไลน์ (social network) วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์  

ทส. (ปม. สสภ. ทสจ. อส. 
สผ. ทช.) 
กษ. (กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร) 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
กรมประชาสัมพันธ์ 
มท. (อปท.) ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 40.00 

• เผยแพร่สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อส. อสพ. ปม.) 2558-2559 23.65 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• เสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักแก่เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
และเครือข่ายเกษตรกร โดยการอบรม จัดเวทีให้ความรู้ 
เอกสารเผยแพร่ความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

๒๕๕8-๒๕59 ๑๐.๐0 

• จัดทําสารคดี ภาพยนตร์สั้น สปอตรณรงค์ การ์ตูน 
รายงาน ข่าว สกู๊ป ข่าว ฯลฯ เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และ
หนังสือพิมพ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด 

ทส. (อส. สผ. สส. อสพ. 
ปม.)  
ศธ. (สสวท.) 
กรมประชาสัมพันธ์ 
ภาคธุรกิจ  
สถาบันการศึกษา 

๒๕๕8-๒๕59 70.00 

• จัดทําและประกวดเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในทุกจังหวัด 

ศธ. (สสวท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 

• จัดทําจดหมายข่าวความหลากหลายทางชีวภาพใน
ด้านต่างๆ อาทิ และสอดแทรกประเด็นเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพไว้ในจดหมายข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ จดหมายข่าวพื้นที่ชุ่มน้ํา จดหมายข่าวแนวปะการัง 
จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 
 
 
 

0.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• สื่อสารผลงานและบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 20.00 

• เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญา
และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา 

กต. (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ) 

2558-2559 2.00 

1.1.1.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ค ว า ม รู้ ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ง า น
อนุกรมวิธาน และสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ด้ า น
อนุกรมวิธาน 

• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสําคัญของอนุกรมวิธาน
แก่ผู้กําหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสําคัญของงานด้าน
อนุกรมวิธานที่เป็นพื้นฐานการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านสื่อที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 

ทส. (อสพ. สผ.) 2558-2559 
 
 

1.50 
 
 

• จัดแสดงนิทรรศการ “Thai Discovery” ด้าน
อนุกรมวิธาน 

ทส. (อส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 5.00 

• จัดและแลกเปลี่ยนนิทรรศการ Flora-Fauna 
Discovery (พืช-แมลง) กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศและ
นานาชาติ 

ทส. (อสพ. อส.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 4.00 

• ผลักดันให้เกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ระดับชาติ 
 
 

ทส. (สผ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 3.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์ 
โดยผสานความสําคัญและความจําเป็น
ในการอนุรักษ์ 

• จัดงานวันรณรงค์การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 
    

กษ. (กรมการข้าว) 2559 0.50 

• จัดอบรมเรื่องการอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.12 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น และ
การใช้สิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพสิง่แวดล้อม  

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

• จัดค่ายเยาวชน และอบรมมัคคุเทศก์ในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน 

ทส. (อส.) 2558-2559 7.00 

• ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนถึงความสําคัญ
ของพืชด้านต่างๆ  

ทส. (อส.) 2558-2559 2.00 

• จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรถึงความสําคัญของพืชด้านต่างๆ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 4.50 

• จัดแสดงพันธุ์ข้าวในศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมข้าวพื้น
เมืองไทย 

กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.20 

• จัดตั้งและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ทส. (อสพ.) 2558-2559 20.00 

• ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน
ถึงความสําคัญของสัตว์พื้นเมืองความสําคัญของโคขาว
ลําพูนในพิธีจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ และโคพื้นเมือง
ต่อการเกษตรไทย 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.00 



14 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ปรับปรุงศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อส.) 2558-2559 5.00 

• ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล และ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
 

ทส. (ทช.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๒๔.๕0 

• ปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วท. (อพวช) 2558-2559 68.00 

1.1.1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์และการ
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความตระหนัก 
แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

• จัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
ศธ. (สสวท.) 
วท. (อพวช) 
มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบนัการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ 
ชุ่มน้ํา 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.00 

•  จัดค่ายเยาวชน  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายวิทยาศาสตร์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสพ.) 
ศธ. (สสวท.)  
วท. (อพวช.) 
ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 

•  จัดกิจกรรมฉลองเนื่องในวันสําคัญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (วันสากลแห่งความหลากหลาย

ทส. (สผ. สส. อสพ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 14.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ทางชีวภาพ วันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก ทศวรรษสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ วันสิ่งแวดล้อมโลก  
วันสิ่งแวดล้อมไทย วันนกอพยพโลก เป็นต้น) รวมทั้ง 
สอดแทรกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในวันสําคัญ
อื่นๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
 

• จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 ทส. (สพภ.) 2558-2559 60.00 

•  จัดกิจกรรมสําหรับประชาชนทั่วไปด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  โครงการปลูกป่า  
ปล่อยเต่าทะเล เป็นต้น 

ทส. (ทช.) 
มท. (อปท.) 
ภาคธุรกิจ        
องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 10.00 

• จัดตั้ง ชมรม/กลุ่ม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้ํา 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 
องค์กรพัฒนาเอกชน  
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 2.00 

• จัดเสวนาวิชาการร่วมกับผู้นําชุมชน ปราชญ์พื้นบ้าน ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

• ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ทส. (อสพ.) 2558-2559 7.04 

• ส่งเสริมให้ความรู้และประโยชน์ของแมลงน้ําแก่
เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง อสพ.  

ทส. (อสพ.) 2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้ งปรับปรุงและพัฒนา
เทคนิค/ภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่หรือ
สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพให้เข้าใจง่ายมี
ความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการติดตามและประเมินความ
ต้องการ เสริ มส ร้ า งสมรรถนะของ
หน่วยงานหรือบุคลากรในแต่ละระดับ 

• จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่
ในการถ่ายทอดความรู้ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นักวิชาการ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ครู อาจารย์
รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทส. (สผ. สส.) 
 
 

2559 
 
 
 

1.00 
 
 
 

• จัดอบรมมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ให้มีความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถ
นําไปสอดแทรกในการปฏิบัติงานประจํา 

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 0.40 

• พัฒนาคู่มือ แนวทาง วิธีการ เทคนิคสําหรับใช้ในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 2.00 

1.1.1.7 จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• จัดประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระมารดาแห่งการ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสพ. อสส.) 2558-2559 3.00 

• จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพและวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก 

ทส. (สผ.) 
 

2558-2559 5.00 

• จัดประชุมความหลากหลายทางชีวภาพประจําปีของ
หน่วยงาน 

ทส. (อส.) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• จัดสัมมนาและนิทรรศการเครือข่ายพฤกษศาสตร์
สากลเพื่อการอนุรักษ์ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.50 

• จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและ
ความสําคัญ และประโยชน์จากการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาค ท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดอง
กับธรรมชาติ 

ศธ. (สสวท.) 
 

2558-2559 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 

• จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลแก่ชุมชน 

สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 
 

0.50 

• จัดอบรมเยาวชนไทยสู่แหล่งเรียนรู้สวนรุกขชาติใน
พื้นที่ต่างๆ 

ทส. (อส.) 2558-2559 3.00 

• มอบรางวัลให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ
สื่อที่มีการดําเนินงานด้านการนําเสนอรายการข่าว สาร
คดี บทความ สิ่งพิมพ์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเห็นความสําคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.20 

• โครงการพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นในงานด้านพื้นที่ 
ชุ่มน้ํา ของประเทศไทย เพื่อรับรางวัล Ramsar 
Conservation Awards ตามหลักเกณฑ์ที่สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํากําหนด เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ พิจารณา (ทุก 3 ปี) 

ทส. (สผ.) 2558-2559 0.30 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.1.1.9 เสริมสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญและบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
บทบาทสตรีในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  

 

• ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในชุมชน ในกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน  
• ส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ให้ตระหนักถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 4.50 

1.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
หลักสูตรของสถานศึกษาและ
และสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี
อยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

1.1.2.1 ผนวก/สอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและของ
สถานศึกษาทุกระดับ และปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัย 

• พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สําหรับนักเรียน นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา 

ศธ. (สพฐ. สกอ. สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๓.๐0 

• ปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีอยู่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

ศธ. (สพฐ. สกอ. สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2559 2.00 

1.1.2.2 จัดทําและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสอดแทรกไว้ในสาระวิชาเดิม
ที่มีอยู่ในแต่ละระดับ 

• จัดพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์ แผ่นพับ ภาพพลิก 
โปสเตอร์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) e-book   
e-learning ซีดีรอม วีดีทัศน์ เกมต่างๆ เป็นต้น แจกให้
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

ศธ. (สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 
 

2558-2559 ๕๐.๐5 

• จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

ศธ. (สสวท.) 
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ใช้ ๒๐ ชนิดพันธุ์สัตว์ ๑๐ ชนิดพันธุ์พืชซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
ไทยเป็นสื่อการเรียนการสอน   

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 

• จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๑๕.๐0 

• สอดแทรกความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
ภายในชุมชนในหลักสูตรการเรียนการสอน 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๕.๐0 

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปของพื้นที่สาธิต
หรือศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่มีลักษณะเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การดําเนินกิจกรรม (best practice) รวมทั้ง การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง เช่น โรงเรียนธรรมชาติ 
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศธ. (สสวท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๑๐.๐0 

• จัดตั้งชมรม กลุ่ม ค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาศาสตร์ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสถานศึกษา และ
สถาบันการศึกษา และสนับสนุนให้มีการจัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่ในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (อสส.) 
ศธ. (สพฐ. สกอ.) 
สถาบันการศึกษา 

2559 3.00 
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1.2 แผนปฏิบัติการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
 2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจงูใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจงูใจทางบวกที่สนับสนนุการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
    หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัด ๑. มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
 2.  มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 4. มีแนวทางในการลดและขจัดแรงจงูใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมแรงจงูใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทาง  

ชีวภาพอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.2.1 เพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและอนุวัติการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลไกในการประสานการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับต่าง  ๆในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับหน่วยงาน สถาบัน และจังหวัด เพื่อประสานการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
หน่วยงานและจังหวัด 

ทส. (สสภ.) 
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ) 
ศธ. (สพฐ.) 

2558-2559 - 

• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการประสาน
และเชื่อมโยงการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ หน่วยงาน และจังหวัด 

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 

1.2.1.2 จัดตั้งและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

• สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น 

ทส. (อส. ทช. ทสจ.)  
มท. (จังหวัด อปท.) 

2558-2559 - 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะชุมชนเมือง และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดทําแผนชุมชนด้าน

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ชีวภาพอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• จัดให้มีเวทีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาและหน่วยอนุรักษ์ 
 

ทส. (สผ.) 
อก. 
มท.(อปท.) 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 2.00 

• สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 

ทส. (สผ. อส. อสพ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 3.00 

• สร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ในการจัดการป่า
ชุมชนให้แก่ท้องถิ่น 

ทส. (ปม.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

• สนับสนุนชุมชนผู้สูงอายุเอื้ออาทรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (ทสจ. นครนายก) 2558-2559 ๑๐.๐๐ 

1.2.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการบั งคับใช้กฎหมาย 
ข้ อบั ง คั บ  มาตรกา ร  และกล ไก ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทํากฎหมายด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์และถิ่นที่
อยู่อาศัย และกํากับดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 2558-2559 4.00 

• จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 
 

ทส. (สผ. ทช.) 2559-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.2.1.4 ส่งเสริมและสร้างมาตรการ 
จู ง ใจ ในการอนุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน รวมทั้ง ลดและขจัดแรงจูงใจ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในทุกระดับ 

• ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจที่มีผลร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
ส่งเสริมมาตรการจูงใจทางบวกที่สนับสนุนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 
กค. (สํานักเศรษฐกิจการ
คลัง) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 4.00 

• ศึกษาและพัฒนาการให้คุณค่าของระบบความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ทส. (อส.) 2558-2559 6.00 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการการจ่าย
คืนสําหรับบริการจากระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services)  

ทส. (สผ. อส. สพภ.)  
มท. (อปท.) 
 

2558-2559 25.00 
 
 

1.2.1.5 พัฒนากลไกทางการเงินและ
กลยุทธ์ในการระดมทุน เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

• สํารวจจัดทําทะเบียนแหล่งเงินทุน และประเมินความ
คุ้มทุนของกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทศวรรษที่ผ่านมา 

ทส.  (สผ.) 
กค. (สงป.) 
สศช. วช. 

2558-2559 - 

• วิเคราะห์และประเมินความต้องการงบประมาณ
สนับสนุนการอนุวัตตามประเด็นอุบัติใหม่ของอนุสัญญาฯ  
โปรแกรมงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง 

ทส. (สผ.) 2559 2.00 

• จัดทํา dialogue ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น ผู้บริหารระดับสูง สํานักงบประมาณ 
นักการเมือง เพื่อให้มีความเข้าใจและสนับสนนุการจัดสรร
งบประมาณดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ทบทวนกฎระเบียบแนวทางและกลไกการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อโครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

ทส. (สผ.) 2559 - 

• ประเมินความต้องการทางการเงินและการจัดทํากล
ยุทธ์การระดมทุนและขับเคลื่อนทรัพยากรด้านการ 
อนุวัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงอาเซียน  

ทส. (สผ.) 
กค. (สงป.) 
กต. (กรมอาเซียน) 
สศช. 

255๙ ๙.๐๐ 

• สนับสนุนทุนวิจัยตามแนวทางการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 
และเป้าหมายไอจิ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของชาติ  

วช.  
นร. (สกว.) 
วท. (สวทช.) 
ศธ. (สกอ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 50.00 

• ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธาน อาทิ 
 กองทุนเพื่ออนุกรมวิธานไลเคน เป็นต้น 

สถาบันการศึกษา   
 

2558-2559 0.05 

1.2.1.6 เสริมสร้างสมรรถนะของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติการตาม
พันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และ
ความตกลงที่เกี่ยวกับปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• สรุปบทเรียนเฉพาะเรื่องในการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะการดําเนินงานตามพันธกรณีของ
พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.00 

• สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
คณะทํางานวิชาการ (ATHEG,WG) คณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA) สมัชชา
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. 
อสพ.  อสส. ทช. สส.) 
วท. (อพวช. วว. ศช.)    
กษ. (กรมประมง  

2558-2559 7.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

(COP) สมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนา (COP-MOP) 
สมัชชาภาคีอนุสญัญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา และโครงการ
พันธมิตรสําหรับการอนุรักษ์นกอพยพ รวมถึงพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้อง 
 

กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนา
ที่ดิน) 
สธ. (อย. กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)  
กค. (กรมศุลกากร) 

• เตรียมความพร้อม ความเห็น ท่าที ให้แก่ผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมเจรจาต่อรองในการประชุมภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมการข้าว) 

2558-2559 2.50 

• ดําเนินความร่วมมือกับความตกลง/ความริเริ่มระหว่าง
ประเทศต่างๆ และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ : 
คณะทํางานแห่งอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) ศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน (ACB) 
คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง (Mekong River 
Commission) และอื่นๆ 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 29.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• เสริมสร้างสมรรถนะนักเจรจาต่อรองเพื่อสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
กต. 

2558-2559 9.๐๐ 

1.2.1.7 พัฒนากลไกในการเชื่อมโยง
การดําเนินงานตามอนุสัญญาและความ
ตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

• หารือเพื่อหาแนวทางดําเนินงานร่วมกันเชิงพื้นที่หรือ
ประเด็นเดียวกันระหว่างหน่วยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุสัญญาไซเตส (CITES) 

ทส. (สผ. อส. ทช. ปม.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมการข้าว) 

2558-2559 3.20 

• จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาว่าด้วยการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 

2558-2559 2.00 

1 .2 .1 .8  ติ ดตามประ เ มินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายไอจิ 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020 
และเป้าหมายไอจิ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 4.00 

1.2.2 บูรณาการการบริหาร
จัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสอดแทรกเข้าสู่
นโยบายและแผนระดับชาติ 
ภาคส่วน องค์กร จังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชน 

1.2.2.1 สอดแทรกประเด็นและการ
ตระหนักเ รื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ
ระดับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน องค์กร
ทางธุรกิจ เป็นต้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบ

• ผลักดันเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเข้าสู่นโยบาย/แผน 
และมาตรการทั้งในระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และ
ชุมชน รวมถึงในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และพลังงาน 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ของความริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ศึกษาและจัดทําแนวทางการผสานประเด็นและความ
ตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่
นโยบายและแผนในภาคส่วนและระดับต่างๆ รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่แผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

ทส. (สผ. สสภ. ทสจ. ) 2258 2.00 

• ส่งเสริมให้ท้องถิ่นบูรณาการคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพและมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศเข้าสู่
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

ทส. (สผ. สป.ทส.)  
มท. (จังหวัด อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดการหารือเพื่อผสานประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

1.2.2.2 พัฒนากลไกในการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ 
รวมถึง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และ
สังคม เข้าสู่การกําหนดทิศทาง นโยบาย 
มาตรการ และแผนด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

• สํารวจทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับนโยบาย เพื่อประเมินสถานการณ์
ความตระหนักในความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558 1.00 

• ศึกษาจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของแผนระดับต่างๆ 
รวมทั้ง กลไกการสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สศช. 
มท. 

2558-2559 5.00 

• ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการประยุกต์ใช้มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษา ประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ 
ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ที่สําคัญ และสายพันธุ์พื้นเมืองในเชิง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบูรณาการไว้ในแผนระดับต่างๆ 
บัญชีประชาชาติ และระบบการรายงานแห่งชาติ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 
 

2559 
 
 

4.00 
 
 
 

• ศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

ทส. (สผ.) 
กก. (ททท) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 ๒๐.๐๐ 

1.2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของภาค
ธุรกิจและประชาสังคมในการ
ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

1.2.3.1 จัดทําฐานข้อมูลภาคธุรกิจที่
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนการ
ผลิต และให้การสนับสนุนในการปกป้อง
คุ้มครอง อนรุักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อภาคธุรกิจที่มีการสนับสนุน 
หรือดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 2558 1.00 

• รวบรวมและจัดทําทะเบียนข้อมูลภาคธุรกิจที่มีการใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนในการผลิต 

ทส. (สผ.) 
อก.  

2558-2559 5.00 

• พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภาคธุรกิจที่ดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 2.50 

1.2.3.2 แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรร่วมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

• จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการ
ดําเนินงานที่ทําไปแล้ว 

ทส. (สผ.) 2558-2559 8.00 

• สร้างความร่วมมือและเครือข่ายอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์สัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชน  
 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
(ปี) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
(คุ้งบางกระเจ้า ต้นแบบการมีส่วนร่วม)  

ทส. (สพภ.) 2558-2559 27.52 

1.2.3.3  สนับสนุนให้ภาคธุรกจิจดัทํา
แผนธุรกจิและกองทุนที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะกจิกรรมที่สนับสนุนองคก์ร
ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือเครือข่ายภาค
ประชาชน 

• จัดทําคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับดําเนิน
กิจกรรมของทุกภาคธุรกิจในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
รวมถึงอบรมการดําเนินงานและใช้คู่มือ  

ทส. (สผ. อส.) 
ภาคธุรกิจ 
เครือข่ายภาคประชาชน 

2558-2559 5.00 

• จัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ ที่มีเจตนารมณ์เพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคประชาชน 

เครือข่ายภาคประชาชน 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรเอกชน/ชุมชนท้องถิ่นใน
การดําเนินการดํารงรักษาพื้นที่ธรรมชาติ 

ทส. (สผ.) 
ภาคธุรกิจ 

2558 2.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

 
2.1 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศชายฝั่ง 
  2. ภายในปี พ.ศ. 2559 การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการทางนิเวศ 
  3. ภายในปี พ.ศ. 2559 ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษ์และการจัดการที่ดีขึ้น 
 
ตัวชี้วัด  ๑. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 
  2. มีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
  3. ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 1 แห่ง 
  4. จํานวนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ 
  5. พื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 30 
  6. ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย 

2.1.1.1 ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพ
ของระบบนิเวศและศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อวาง
แผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม และ
สร้างกระบวนการยอมรับของชุมชนและ
สาธารณชน  

• ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพของระบบพื้นที่คุ้มครอง
ประเภทต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบให้ครอบคลุมทุก
มิติในการสร้างกระบวนการยอมรับควบคู่กับการให้
ความรู้ 

ทส. (อส. ทช.)  
กษ.  
มท. (อปท.)  
องค์กรพัฒนาเอกชน  
สถาบันการศึกษา  

2558 
 
 
 

3.10 
 
 
 

2.1.1.2 ส่งเสริมการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการจัดการ
พื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สํารวจและจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง 
 

ทส. (ทช.)  
วท.  
มท. (อปท.) 

2558-2559 
 

15.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

   -ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศแนวปะการัง หญ้า
ทะเลและป่าชายเลนในบริเวณอ่าวไทย  
   -สํารวจและจดัตั้งพื้นที่คุ้มครองที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง (ไลเคน) 

สถาบันการศึกษา 
 

2.1.1.3 สนับสนุนการศึกษาสํารวจและ
วิจัยที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติและองค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศต่างๆ 

• สํารวจติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพและจัดทํา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ต่างๆ 
   -ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศกองหินใต้น้ํา
บริเวณอ่าวไทย 
   -สํารวจและจดัทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศลุ่มน้ํา ปากแม่น้ํา แนวปะการัง 
หญ้าทะเล และเกาะ 

ทส. (สผ. ทช.)  
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 
 
 
ทส. (ทช.) 
 
 

2558-2559 
 

113.50 
 
 
 
 
 

• สํารวจจัดจําแนกและประเมินสถานภาพของชนิดพันธุ์
ไม้ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และจัดทําระบบฐานข้อมูลตาม
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
    -โครงการประเมินสถานภาพไม้หวงห้ามที่ถูกคุกคาม
ในสภาพที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

ทส. (อส.) 2558-2559 15.00 

• สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ทส. (ปม.) 2558-2559 8.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
รักษาป่าเชิงรุก 

• จัดหาและเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสํารวจประเมินสถานภาพ ตรวจสอบติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า  
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตรวจสอบสิทธิครอบครอง
ในพื้นที่ป่าไม้ และจัดทําระบบฐานข้อมูล 

ทส. (ทช. ปม.) 2558-2559 400.00 

2.1.1.5 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเ พิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ใน
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

• อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ หลักการทาง
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการฝา่ฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รวมทั้ง
กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

ทส. (ทช.) 
ชุมชนท้องถิ่น 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

6.00 
 
 
งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด 

2.1.1.6 พัฒนาระบบและจัดตั้งพื้นที่
คุ้มครองเพิ่มเติมในการคุ้มครองพื้นที่ที่มี
ระบบนิเวศ พิเศษเฉพาะรวมถึงชนิด
พันธุ์ที่หายากอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดทํามาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมและกําหนดเขตพื้นที่
อนุรักษ์ในระบบนิเวศเปราะบางและวางกรอบแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ (corridor) 

ทส. (อส. ทช.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 4.20 

2.1.1.7 จัดให้มีระบบหรือช่องทางการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับฟังความคิดเห็น 
เ พื่ อ นํ า ม า จั ด ทํ า แ ผน ง าน กํ าหนด
มาตรการ ในการบริหารจัดการพื้นที่

• สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนงานมาตรการในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองและถิ่นอาศัยในระดับท้องถิ่น 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช.) 
จังหวัด  
ชุมชนท้องถิ่น 
 

2558-2559 
 
 
 

6.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

คุ้มครองและถิ่นอาศัย สธ. (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก/
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด) ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย/งบ
จังหวัด 

2.1.1.8 ฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่กําหนด 

• กําหนดพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นโมเดล ภาคละ 1 พื้นที่ 
(5 พื้นที่)  
• ดําเนินงานฟื้นฟูสภาพชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม โดย
เน้นด้านการใช้พลังงาน/การคมนาคม/อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น 

มท. 2558-2559 50.00 

2.1.1.9 จัดทําฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ 
ของประเทศ เพื่อวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ 
และพันธุกรรมที่มีความสําคัญ  

• จัดทําฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านการประมงให้มีความครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอีกทั้งสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันได้
ระหว่างหน่วยงาน 

กษ. (กรมประมง) 2558 10.00 

2.1.2 ลดอัตราการสูญเสีย
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
และดําเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศ
เสื่อมโทรมให้สามารถดํารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการให้บริการ
ทางนิเวศ เพื่อรองรับการ

2.1.2.1 ดําเนินการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
โดย เฉพาะระบบนิ เ วศ ที่ โดด เ ด่น มี
ความสําคัญต่อชุมชนได้รับการคุ้มครอง 
จากต้นน้ําถึงปลายน้ําแบบบูรณาการ

• กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการและเงื่อนไขการ
ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่โดย
บูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ทส. (ทช.) 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)   

2558-2559 
 

2558-2559 

100.00 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย/งบ
จังหวัด 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการ
ต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ําที่เสื่อมโทรม
ให้กลับคืนความสมบูรณ์โดยดําเนินการ
ตามแนวพระราชดําริ 

มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา 
เครือข่าย 

 

2.1.2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศ 

• รวบรวมความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พื้นที่ชุ่มน้ํา จําแนก ระบุ งานวิจัยที่จําเป็นและจัดทํา
มาตรการบรรเทาและเยียวยา 

ทส. (สผ.) 2558 2.00 

• จัดประชุมหารือและวางกรอบการดําเนินงานและ
เสนอแนะนโยบายเพื่อจัดการดูแลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและให้คําแนะนํา/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดํารงรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สามารถช่วยสนับสนุนวัฎจักร
ของน้ําได้อย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)  
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา 
เครือข่าย 

2558-2559 
 

2556 

- 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย/งบ
จังหวัด 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• กําหนดนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการ
การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2558 4.00 

2.1.2.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะ
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ 

• สํารวจพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่รก
ร้างว่างเปล่าทั่วประเทศเพื่อกําหนดแนวทางฟื้นฟู 

ทส. 2558-2559 20.00 

• จัดทําแผนปฏิบัติการร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจเพื่อปลูกป่า 
ฟื้นฟูแม่น้ํา ลําคลอง หนองบึง ไร่นาร้าง เพื่อฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยคํานึงถึงการใช้ชนิดพันธุ์
พื้นเมืองเป็นหลัก 

ทส. (สผ. อส. ปม.) 
ภาคธุรกิจ 
  

2558-2559 2.00 

• สนับสนุนโครงการนําร่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและ
กลไกการดําเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศ
กําลังพัฒนา (REDD+) 

ทส. (อส. ) - - 

• บูรณะฟื้นฟูและคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่
สวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ทส. (อ.อ.ป.) 2558-2559 515.56 

• โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ํา 
ถวายพ่อ” (พื้นที่เขื่อนที่ได้รับพระราชทานนาม 9 แห่ง) 
(บํารุงรักษา) 
 
 

กฟผ. 2558 5.00 



35 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.3 จัดทํากลไกในการ
ปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟู 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและ 
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามตาม
ทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ของประเทศไทย 

2.1.3.1 จัดทํามาตรการเชิงนโยบาย
กฎหมายและการจัดการรวมถึงแผนการ
ปกป้องคุ้มครอง และฟื้นฟูชนิดพันธุ์
พื้นเมือง  ตลอดจนแหล่ง ที่อ ยู่อาศัย
ดังกล่าวโดยให้ลําดับความสําคัญกับชนิด
พันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้สูญ
พันธุ์ และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง  

• จัดทํามาตรการ/แผนการคุ้มครองและฟื้นฟูพืชและ
สัตว์ในทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทย 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
กษ. (กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 4.25 

2.1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและ
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล 
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์พื้นเมือง 

• จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคาม
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง) 
มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา   

2558-2559 4.00 

2.1.3.3 ส่งเสริมบทบาทการดําเนินงาน
ของหน่ ว ย ง าน ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในก า ร
ดําเนินงานด้านอนุ รักษ์  ฟื้นฟู  และ
ปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
นอกถิ่นที่อยู่อาศัย 

 

 

 

• จัดทําโปรแกรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามนอกถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงการนํากลับคืนสู่
ธรรมชาติ 
    -แผนงานอนรุักษ์ วิจัย เพาะขยายพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์
ป่า : เลียงผา เต่าบก กวางผา กบทูด ละมั่ง อึ่งกราย กบ
อกหนาม พญาแร้ง แร้งเทาหลังขาว ไก่จุก และ
สัตว์เลื้อยคลานกลุ่ม Varanidae 
    -แผนงานนําสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ : นกกระเรียน
พันธุ์ไทย เต่าบก กวางผา นกตะกรุม 
    -โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมไม้หวงห้าม 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร)   
วท. 
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อสส.) 
 
 
 
ทส. (อสส.) 
 
ทส.(อส.) 

 
 
 

2558-2559 
 
 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

 
 
 

150.00 
 
 
 

100.00 
 

15.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 ที่ถูกคุกคามนอกถิ่นอาศัย 
    -โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม 
    -โครงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าในสภาพถิ่น
เดิม 

 
 
 

 
 
 
 

• โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศหิ่งห้อยป่าชายเลน
ด้วยความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 

ทส. (อสพ.) 
 

2558 1.00 

• โครงการอนุรักษ์เพื่อสนองพระราชดําริ: การศึกษา
ชีววิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของหิ่งห้อย เพื่อ
การอนุรักษ์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558 0.20 

• โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558 0.36 

• โครงการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของราไมคอไรซาร์หลัง
ปล่อยฟ้ามุ่ยในสภาพกึ่งธรรมชาติ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558 0.36 

• โครงการสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์และ
นิเวศวิทยาของแมลงปอในภาคเหนือของประเทศไทย 
เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑ์แมลงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 2.55 

• โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและ
เสี่ยวต่อการสูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.95 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี 
รองเท้านารีปีกแมลงปอ สกุลสิรินธรเนีย สกุลเอื้องดินใบ
ไผ่ เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟื้นฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 3.23 

• โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ 
  - กิจกรรมศึกษาและสํารวจกล้วยไม้ 
  - กิจกรรมราไมเคอร์ไรซ่าในกล้วยไม้ 
  - กิจกรรมกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ 
  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่า
แบบมีส่นร่วมของชุมชนบ้านปงไคร้ จ. เชียงใหม่ เพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
  - กิจกรรมทะเบียนเครื่องหมายพันธุกรรมกล้วยไม้ไทย 
  - กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์กล้วยไม้ไทย 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 10.67 

• ศึกษาการขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อการ
อนุรักษ์และนําคืนสู่ธรรมชาติ 

ทส. (อส.) 
 

2558-2559 5.00 

• คืนกล้วยไม้สู่แหล่งกระจายพันธุ์ในธรรมชาติโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.60 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพรรณไม้
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 

• อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถิ่นอาศัยในหน่วยงาน
ภาครัฐและเกษตรกร 
 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• อนุรักษ์พื้นธุ์สัตว์พื้นเมืองนอกถิ่นอาศัยโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 3.00 

• จัดตั้งศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้าน 
ปศุสัตว์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 200.00 

• ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พืชอาหารสัตว์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 10.19 

• อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไทยและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 4.58 

• โครงการผลิตลูกพระโคจรดพระนังคัลแรกนาขวญั 
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 0.50 
 

• การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ทางปศุสัตว์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.00 

• โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางด้านปศุสัตว์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.66 

2.1.3.4 สนับสนุนงานวิจัยและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ 
 

 

 

• ศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ 
   -ไลเคน 
   -โครงการจัดสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ในสภาพ
ถิ่นเดิม 
   -โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่าไม้และ
พลวัตรของระบบนิเวศป่าไม้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ทส. (อส.) วท. กษ.  
สธ. องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา  
 

2558-2559 
 
 

25.00 
 

0.15 
40.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ 

ทส. (อส.) 2558-2559 13.20 

• อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 2.95 

• อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย (รองเท้านารี หนวดฤาษี รองเท้า
นารีปีกแมลงปอ สกุลสิรินธรเนีย สกุลเอื้องดินใบไผ่ 
เอื้องมือชะนี ฟ้ามุ่ย) และปลูกเลี้ยงฟื้นฟูประชากรใน
ระบบนิเวศโดยการอบรมชุมชน 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 3.23 

2.1.3.5 ดําเนินการฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใน
แหล่งน้ําธรรมชาติที่ถูกคุกคาม และมี
ประชากรลดลง 

• จัดลําดับความสําคัญและวางมาตรการในการฟื้นฟู
ระบบนิเวศสําคัญ 

ทส.  
กษ.  

2558-2559 - 

• เพาะและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์น้ําและพืชน้ําที่
อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามในธรรมชาติ เพื่อความสมดุล
ของระบบนิเวศ 

ทส.  
กษ. 

2558-2559 - 

2.1.3.6 ส่ง เส ริมและสนับสนุนให้
ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง 
และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อดูแล ปกป้อง
คุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

• จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแล ปกป้องคุ้มครองและ
ฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

ทส.  
กษ. 
 มท.(อปท.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 - 

• โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน์) 

กฟผ.  
กษ. (กรมประมง) 
จ.ขอนแก่น  
จ.หนองบัวลําภู 
 

2558-2559 4.75 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.1.4 อนุรักษ์และปกป้อง
คุ้มครองความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชเกษตร ปศุ
สัตว์ สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยง สาย
พันธุ์ป่าและพื้นเมือง จุลินทรีย์ 
รวมถึงชนิดพันธุ์อื่นที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และนิเวศวิทยา 

2.1.4.1 ประเมินสถานภาพการใช้
ประโยชน์ของสายพันธุ์สัตว์ในการผลิต
ปศุสัตว์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและศักยภาพ
ของชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
และใช้เป็นฐานในการพัฒนาปรับปรุง
การผลิตสัตว์ในอนาคต รวมทั้งพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการใช้และการ
ผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

• สํารวจจัดจําแนกและประเมินสถานภาพของพันธุ์ 
ปศุสัตว์และจัดทําระบบฐานข้อมูล 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559  

2.1.4.2 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครอง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ใช้ใน
การผลิตอาหารและการเกษตร 

• จัดทําแนวทางการระมัดระวังความเสียหายอัน
เนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมทางการเกษตรและสาย
พันธุ์ป่า รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เฉพาะถิ่น  
หายาก 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์ กรมประมง)  
สถาบันการศึกษา 

2558 10.00 

• พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมที่ใช้ใน
การผลิตอาหารและการเกษตร 

ทส. กษ. สธ. มท.   
สถาบันการศึกษา  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 - 

2.1.4.3 สํารวจ รวบรวมและศึกษาเชื้อ
พันธุกรรมพืชและสัตว์ป่า กลุ่มที่สําคัญ 
จากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ 

• สํารวจรวบรวมและศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตว์ป่า
ที่สําคัญจากแหล่งธรรมชาติและนอกถิ่นอาศัย 
    -โครงการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่า
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยสอดคล้องกับกรอบ
การดําเนินงานของแผนกลยุทธ์ไอจิ 

ทส. (ทช.) 
 
ทส. (อส.) 

2558-2559 
 
2558-2559 

25.00 
 

10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

    -โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมรรถนะแหล่งเชื้อ
พันธุกรรม 
    -โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าและการคืนพันธุกรรมสู่ถิ่น
เดิม 
    -โครงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่านอกสภาพ
ถิ่นเดิม 

• สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าว กษ. (กรมการข้าว) 2559 3.00 

• อนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ กษ. (กรมการข้าว) 2558-2559 0.20 

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

กฟผ. 2558-2559 95.00 

• รวบรวมและจัดทําข้อมูลพันธุกรรมระดับชีวโมเลกุล 
(ข้อมูลดีเอ็นเอ) ของพืชและสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่สําคัญ
จากแหล่งธรรมชาติ 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 20.00 

• การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชอาหารสัตว์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 10.00 

2.1.4.4 ส่งเสริม และสนับสนุน
ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
 

• จัดตั้ง/พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สัตว์  
และจุลินทรีย์ 
    -โครงการจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 
    -โครงการปรับปรุงพันธุกรรมไม้ป่า 
    -โครงการจัดสร้างธนาคารจุลนิทรีย์ทางสัตวแพทย์ 

ทส.  กษ.  วท. 
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อส.) 
 
กษ. (กรมปศุสัตว์) 

 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

 
 

20.00 
 

30.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการสํารวจรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชพื้นเมือง พืชป่า ที่เป็นเครือญาติกับพืชปลูก 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.90 

• โครงการสํารวจความหลากหลายของพืชในภาคเหนือ 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
- ความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณเขา

หินปูนในอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท จังหวัดลําปาง 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 4.50 

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ : ธนาคารเมล็ด
พันธุ์และราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ 

ทส.(อสพ.) 2558-2559 2.60 

• โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเก็บรักษาพันธุกรรมพืชใน
สภาพปลอดเชื้อ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

ทส.(อสพ.) 2558 8.00 

• เครือข่ายคลังเก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย 
(TNCC) และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเซียน 

วท. (สวทช. วว.)               
กษ. (กรมวิชาการเกษตร)
สธ.
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2558-2559 - 

• โครงการธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพรรณไม้น้ํา เพื่อ
เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสายพันธุ์
จากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ 
เก็บรักษาระยะยาวโดยวิธีแช่แข็ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การปลูกเลี้ยงในโรงเรือนและระบบไฮโดรโพรนิกส์ 

กษ. กรมประมง 2๕๕๘-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

๒.1.4.5 การลดความเสี่ยงจากการสูญ
พันธุ์ของสายพันธุ์พืชพื้นเมืองและสัตว์
พื้นเมืองโดยเก็บรักษาสายพันธุ์พืช
พื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทยใน
รูปแบบธนาคารดีเอ็นเอ (Bio-Bank) 

•  จัดทําทะเบียนพืชพื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย ทส.(สพภ.) ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 

•  จัดทํา “ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint)” พืช
พื้นเมืองและสัตว์พื้นเมืองของไทย 

ทส.(สพภ.) ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 

•  จัดทําแหล่งเก็บรักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองและสัตว์พืช
เมืองของไทย ในรูปแบบที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต (ซาก) และ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

ทส. (สพภ.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒๕๕๘–๒๕๕๙ ๕๐.๐๐ 

2.1.4.6 สนับสนุนงานวิจัยที่
ดําเนินการโดยภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
และสัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนดําเนินการวิจัย
พันธุกรรมพืชและสัตว์พื้นเมือง โดยแบ่งปันผลประโยชน์
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
    -โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชป่าและสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง
กับสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ 

กษ. ทส. วท. 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น  
ทส. (อส.) 

2558-2559 5.00 

2.1.5 พัฒนาและผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามเป้าหมายและแนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ระดับโลก 

2.1.5.1 จัดทําแนวทางและมาตรการที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทาง
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ 

• จัดทํายุทธศาสตร์สําหรับการอนุรักษ์พืชที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช 
รวมถึงจัดทําแนวทางและกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พืชในประเทศไทย 

ทส. (สผ. อส.) 2558-2559 11.00 

2.1.5.2 สร้างเครือข่ายและเสริมสร้าง
สมรรถนะเครือข่ายในการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายและแนวทางการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์ 

• สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 

ทส. (อสพ. อส.) 2558-2559 3.00 
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2.2 แผนปฏิบัติการลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 ลดการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะแนวปะการังและระบบนิเวศเปราะบางที่ได้รับ 
      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัด  1. จํานวนเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบในการป้องกันผลกระทบต่อชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยจากภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด โครงการพัฒนา และการ  
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  2. แนวทางในการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.2.1 จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และการป่าไม้ อย่าง
ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
หลักประกันในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ โดยผนวก
ประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1.1 ส่งเสริมให้มีการปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตร และ
การเลี้ยงปศุสัตว์ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม
ให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 

• กําหนดมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตร และการ
เลี้ยงปศุสัตว์ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 
 

ทส.  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

2.2.1.2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเพาะเ ลี้ยงสัตว์น้ํ า  โดย
คํานึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและส่งเสริมให้เกษตรกรนําไป
ปฏิบัติ 

• กําหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยคํานึงถึง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้
เกษตรกรนําไปปฏิบัติ 
 
 

ทส.  
กษ. (กรมประมง) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 - 

๒.2.1.3 ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ควบคุมเพื่อให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากพืช
ป่ามีความยั่งยืน 
 

• จัดทํามาตรการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืช 
ซึ่งได้มาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 2558-2559 - 

• จัดทําทะเบียน ติดตาม และตรวจสอบผลผลิตที่ได้จาก
พืชป่า 
• จัดทํามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้มาจาก

ทส. (อส. สพภ.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สธ. (สถาบันการแพทย์

2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 
• เสริมสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชป่า
อย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันการเก็บเกี่ยวเกินศักยภาพ 
• จัดทําวิธีการและข้อเสนอแนะการเก็บผลผลิตจากป่า
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

แผนไทย)  
มท. (อปท.) 
ภาคเอกชน  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2.2.1.4 อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
ไม่ให้สูญพันธุ์เนื่องจากการค้าระหว่าง
ประเทศ 

• ส่งเสริมการบังคับใช้และดําเนินการตามกฎหมาย
ภายใต้อนุสัญญาไซเตสอย่างเคร่งครัด 
• ติดตาม ตรวจสอบสถานภาพชนิดพันธุ์พืชป่าที่มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศเพื่อจัดทํามาตรการคุ้มครอง 
• สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
เฝ้าระวังการค้าพืชป่าที่ผิดกฎหมาย 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวชิาการเกษตร) 
กต.  
กค. (กรมศุลกากร)  
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

2558-2559 - 

2.2.2 ควบคุมและป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา และระบบ
นิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของชุมชน ภาวะ
มลพิษ การประมงเกิน
ขีดจํากัด และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.2.1 ส่ ง เส ริมการบริหารจัดการ
ท รัพย าก รช า ยฝั่ ง  และ ร ะบบ นิ เ ว ศ
เปราะบางอื่น อย่างผสมผสานและบูรณา
การตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

• วิเคราะห์ศักยภาพการรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ 
จากกิจกรรมมนุษย์ของระบบนิเวศเปราะบาง เพื่อ
กําหนดมาตรการรักษาและควบคุมดูแลผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    -ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมของแนว
ปะการังในน่านน้ําไทย 
 
    -ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไล
เคน และราทะเล 

 
 
 
 
ทส. (ทช.) 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
2558-2559 
 
 
2558-2559 

 
 
 
 

7.90 
 
 

3.10 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ และ
ระบบนิเวศเปราะบางอื่น 
 

ทส. (ทช.) 
มท. (จังหวัด อปท.) 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 165.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศเปราะบางจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมมาตรการเพื่อ
รับมือในอนาคต 

ทส. (ทช.) 
 
 

2558-2559 
 
 

0.50 
 

 
• ประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังที่
ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 9.50 

2.2.2.2 ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
เปราะบาง 

• จัดทําแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามตรวจสอบ และ
วางมาตรการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ จากโครงการพัฒนา  

ทส. (สผ.) 2558-2559 - 

• ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์สูญเสีย
ระบบนิเวศทะเล ชายฝั่งและเกาะ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และปัจจัยคุกคาม 

ทส. (ทช.) 2558-2559 229.00 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
นอกพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ชายฝั่ง และเกาะ ที่ถูก
คุกคามหรือถูกแบ่งแยก 

ทส. (ทช.) 2558-2559 4.00 

• โครงการแปลงศึกษาถาวรและโครงสร้างสงัคมพืชใน
สวนบ้านร่มเกล้าในพระราชดําริ จ.พิษณุโลก 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.20 

2.2.2.3 ควบคมุกิจกรรมการประมง
ไม่ให้กระทบเสียหายรุนแรงต่อชนิดพันธุ์
สัตว์น้ําที่ถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่อาศัย 
 

• ควบคุมกิจกรรมการประมงไม่ให้กระทบเสียหาย
รุนแรงต่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่ถูกคุกคาม และแหล่งที่อยู่
อาศัย 

- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทํา
ประมงพื้นที่ทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด
ชายทะเล 
- โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและควบคุมการทํา
ประมงพื้นที่แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน

กษ. (กรมประมง) 2558-2559   
 
 

270.00 
 
 

297.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดชายทะเล 
- โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ 
- โครงการยุวและเยาวชนประมง 
- โครงการการปฏิบัติงานร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ทําประมง 

 
32.40 
9.00 
5.40 

 
• กําหนดมาตรการแก้ไขผลกระทบการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ํา
ต่อปริมาณสัตว์น้ําสํารองและระบบนิเวศที่เป็นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลตัวอ่อน 

กษ. (กรมประมง) 2558 0.20 

• ส่งเสริมการจัดการสัตว์น้ําเพื่อการประมงตามข้อถือ
ปฏิบัติเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบ (code of 
conduct for responsible fisheries) 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 10.00 

• วิเคราะห์แนวโน้มปริมาณสัตว์น้ําต่อกําลังการจับและ
ศักยภาพการจับสัตว์น้ํา 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 1.00 

• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่มีการ
เคลื่อนย้ายข้ามถิ่นภายในประเทศ 

กษ. (กรมประมง) 2558 1.00 

• ทบทวนช่องว่างของกฎหมาย นโยบายที่เอื้อต่อการ
ประมงอย่างไม่ยั่งยืน 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 - 

2.2.2.4 วางกลไกควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบมลพิษต่อระบบนิเวศ 

• กําหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการมลพิษ ทส. (คพ.) 2558-2559 265.30 
• จัดทําและรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องสําหรับกิจกรรม
หลักประเภทโรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง และสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง 

กฟผ. 2558-2559 งบประจําปี กฟผ. 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ
ของมลพิษและผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ทส. (สผ. คพ.) 
มท. (จังหวัด อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพ
แหล่งน้ําผิวดิน น้ําทะเล และผลกระทบจากกากของ
เสียอันตราย) 

ทส. (คพ.) 2558-2559 1,177.58 
 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล ปริมาณมวลสารใน
ทะเลและปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี (red tide)  

ทส. (ทช.) 2558-2559 50.00 

• จัดให้มีระบบหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของมลพิษ 
  -แผนงานการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าโดยชุมชนท้องถิ่น 
(โรงไฟฟ้าจะนะ, โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ,โรงไฟฟ้าวังน้อย) 
 

กฟผ. 2558 1.70 

2.2.2.5 ทบทวนหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
กฎหมายเพื่อวางรูปแบบ/กรอบแนวทาง
การหยุดยั้งการทําลายระบบนิเวศประเภท
ต่างๆ  
 

• ศึกษาเพื่อทบทวน ปรับปรุงและยกระดับกฎระเบียบ 
เกณฑ์ แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในกรณีระบบนิเวศ
เปราะบาง (เกาะ,ป่าต้นน้ํา) (Intensive biodiversity 
impact assessment) เข้าสู่นโยบายและกฎหมายการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทส. (สผ.) 
 

 
 
 

2559 
 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 
 

• ศึกษาจัดทํากฎระเบียบที่แก้ไขการใช้กฎหมายที่เอื้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติไปเป็นพื้นที่ใช้
ประโยชน์ 

ทส. (ทช.) 2558 3.00 

2.2.2.6 ส่งเสริมกระบวนการชดใช้และ
เ ยี ย ว ย า ก รณี ก า รพั ฒน า ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

• ศึกษาเพื่อผนวกมาตรการชดใช้และเยียวยาผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในกฎระเบียบ 

ทส. 2559 5.00 

• ส่งเสริมอาชีพทดแทนอาชีพที่เกี่ยวกับการทําลายหรือ
ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

กษ. (กรมประมง กรม
ส่งเสริมการเกษตร) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.2.2.7 จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองหรือระบบนิเวศที่
สําคัญ  

• จัดทํามาตรการ/กลไกทางการเงินหรือเงินอุดหนุนจาก
ผู้ได้รับประโยชน์ไปยังผู้รักษาทรัพยากร 

ทส.  
กค.  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 - 

2.2.3 ควบคุมและจัดการ
ประชากรของพืชและสัตว์ให้มี
ความสมดุลกับระบบนิเวศ 
รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามจาก
โรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

2.2.3.1 ส่งเสริมให้มีการสํารวจโรคติดต่อ
ที่มีความสําคัญระหว่างสัตว์ป่าและปศุสัตว์ 

• สํารวจโรคติดต่อที่สําคัญในหมูป่า ทส. (อสส.) 2558-2559 2.50 

• สํารวจโรคปากเท้าเปื่อยและโรคติดต่อสําคัญ 
ในกระทิง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาแผงม้า 

ทส. (อสส. อส.) 2558-2559 7.00 

2.2.3.2 ส่งเสริมให้มีการสํารวจโรคและ
สร้างมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน 

• สํารวจวัณโรคในสัตว์เลี้ยงและควาญช้าง ทส. (อสส.) 2558-2559 1.50 
• สํารวจโรคในสัตว์ป่ากลุ่มชะมด-อีเห็น 
 

ทส. (อสส.) 2558-2559 1.00 

2.2.3.3 ป้องกันการเกิดโรคระบาด • แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง กษ. (กรมประมง) 2558 72.70 
 

2.2.3.4 การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และ
เชื้อดื้อยา 

• โครงการสํารวจและศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.20 

• โครงการสํารวจและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในปศุสัตว์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 2.70 
• โครงการจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ทางสัตว์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 8.40 
• ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ทส. (อส.) 2558-2559 27.69 

2.2.4 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

2.2.4.1. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ และความ
เข้มแข็งของชุมชน เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
เกตรในชุมชนเมืองตามหลักแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสกัดทาง
ชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี 
 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 2558-2559 - 

• สร้างองคค์วามรู้ให้กับเกษตรกรโดย 
การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการขยายพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ําเพื่อการประมง
ทะเลพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กษ.(กรมประมง) 
 

2558-2559 - 

• เผยแพร่องค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวน
ผลิตปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 - 

2.2.4.2 สนับสนุนให้สถานที่ราชการ 
สถานศึกษาและศาสนสถาน เป็นพื้นที่นํา
ร่องกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้พื้น
ถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียว
ในอาคาร เป็นต้น 

• ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 

 

2558-2559 5.00 

2.2.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
โดยคํานึงถึงความสามารถในการให้บริการ
ของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ทส. 
กก. (ททท.) 
มท. (อปท.) 
 

2558-2559 8.00 

• ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาวิจัยและส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ทส. (สพภ.) 
วว. 
กก. 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 - 

• จัดทําและเสริมสร้างสมรรถนะในการดําเนินการตาม
กลไกการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับท้องถิ่น 

ทส. (สผ.) 
กก. (ททท.) 

255๘-2559 ๓.๐๐ 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   ทส. (สพภ.) 2558-2559 49.15 

2.2.4.4 สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมองค์
ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดง
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งานวิจัยชุมชน ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น 

• โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

วท. (อพวช.) 2558-2559 400.00 

• สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ทส. (ทช.) 2558-2559 - 

• สร้างศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน  
 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 55.50 
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2.3  แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 
 
ตัวชี้วัด  ๑. จํานวนนโยบาย และแผนในระดับต่างๆ ที่ได้รับการผนวกเรื่องการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
  ๒. มีเครื่องมือ กลไก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ เฝ้าระวัง รักษา ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 
  3. พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง 
  4. จํานวนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการยกระดับให้มีสถานภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
  5. จํานวนจังหวัดที่มีทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําของจังหวัด 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.3.1 บูรณาการเรื่องพื้นที่ 
ชุ่มน้ําเข้าสู่นโยบาย และแผนใน
ระดับต่างๆ 

2 .3 .1 .1  สนั บสนุ น ใ ห้ภาคส่ วน ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติ พร้อมทั้ง
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผน
ไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและ
แผนในระดับจงัหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

• ส่งเสริมให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําเป็น
วาระแห่งชาติ 

ทส. (สผ.) 2559 
 

- 

• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ/พื้นที่ชุ่มน้ํา ในระดับนโยบาย
และแผนแต่ละภาคส่วน 
 

ทส.  
กษ.  
หน่วยดําเนินงานด้านพื้นที่
ชุ่มน้ํา/ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จังหวัด 

2559 
 

- 

2 .3 .1 .2 จัด ทําและสนับสนุนการ
ดํา เนินการตามแนวทางปฏิบั ติ ที่ ดี
สําหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 

• การจัดทําคู่มือมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําที่มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ 

ทส. (สผ.) 
 

2559 
 

0.50 

• การรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาด 
 

ทส. (สผ.) 
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําไทย 
Thai Water Partnership   

2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่
ชุ่มน้ําอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําไทย 
Thai Water Partnership   

2559 5.00 

2.3.1.3 ผลักดันให้ประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา พื้นที่สําคัญทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้าง
สม ดุลระห ว่างการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ 

• ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จํานวน 5 แห่ง 

ทส. (ทน.) 
 

 

2559 125.00 

• ศึกษาผลกระทบของการขุดลอกหรือการดําเนินการ
ใดๆ ที่อาจส่งผลเสียที่มากกว่าการได้แค่พื้นที่เก็บกักน้ํา 
โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ําที่ได้มา รูปแบบการขุด
ลอกที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศ รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ํา
บางแห่งที่อยู่ใกล้ชุมชนให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
หรือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

ทส. (ทน.) 2559 20.00 

2.3.1.4 ผลักดันให้มีการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทะเบียน
รายนามพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศ
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา 

• จัดทําขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ําพร้อมแนวกันชนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

ทส. (สผ. ทสจ.) 
มท. (อปท.) 

2558- 2559 
 

2.00 

• การติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 

ทส. (สผ.) 
 

2559 
 

0.50 
 

• การสํารวจและจัดทําทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด 

ทส. (สผ. ทสจ.) 
มท. (อปท.) 
ชุมชน 
 
 

2559 
 

150.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้รับการพัฒนา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อกําหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ําให้อยู่ในความสมดุล 

ทส. (สผ. ทน.) 
กษ. (กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน) 

2559 50.00 

2.3.1.5 ผสานการดําเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อผลักดัน
ให้สามารถลดการสูญเสียระบบนิเวศ 
เช่น พื้นที่ชุ่มน้ํา ระบบนิเวศเกษตรบน
พื้นที่สูง 

• ส่งเสริมบทบาทของชุมชนที่อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 

ทส.  
สธ.  
ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2559 
 
 
 
 

195.00 
 
 
 
 

 

• ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องมูลค่าบริการจากพื้นที่ชุ่มน้ําใน
เรื่องน้ํา การเกื้อกูลต่อสุขอนามัย และการกินดีอยู่ดี 
ตลอดจนความผาสุกของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
 

ทส. สธ. ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2559 
 

5.00 
 

• ส่งเสริมบทบาทสตรีท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา ทส. สธ. ศธ.  
ชุมชนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 5.00 

2.3.1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการพื้นที่โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ ไปกับการ
ประเมินสถานภาพ/ศักยภาพในแต่ละ
ระบบนิเวศที่มีความสําคัญและศึกษา

• วางรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับชุมชน 
ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา  
   - จัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา
ระดับจังหวัด 
 

ทส. สธ. ศธ. 
มท. (อปท) 
องค์กรพัฒนาเอกชน    
ชุมชนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ    - ศึกษาการเกิดโรคในเคนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุ่มน้ํา รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนที่
สัมพันธ์กับโรค ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ
ใบไม้ในเลือด โรคฉี่หนู และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะนํา
โรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น 

จังหวัด  
 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเฝ้าระวังระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

ทส. (สผ.)  2558-2559 9.00 

2.3.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่ ว ม มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบเฝ้าระวังกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ในระบบนิเวศต่างๆ 

• ส่งเสริมการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาของมนุษย์ 

ทส.   
ทส. (อปท.) 
จังหวัด 
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 20.00 

2.3.2 ปกป้องคุม้ครองระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.3.2.1 ดําเนินงานตามพันธกรณี 
โปรแกรมงาน ข้อมมติของสมัชชาภาคี 
และการริเริ่มของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่
ชุ่ มน้ํ า  และอนุสัญญา ว่า ด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ 

ทส. (สผ.) 2559 2.50 

• ฟื้นฟูระบบพื้นที่ชุ่มน้ําและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา 

- หนองเล็งทราย หนองฮ่าง กว๊านพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

- หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลําพัน จังหวัด

มหาสารคาม 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตาลเอน และพื้นที่ชุ่มน้ําทุ่ง

ทส. (อส.) 
มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง) 

 

2559 12.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู จังหวัดหนองบัวลําภู 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ จังหวัดสงขลา 

• จัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ําระดับชาติ 
- สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แรม

ซาร์ไซต์ ตลอดจนจัดทํามาตรฐานการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชุ่มน้ํา 

ทส. (สผ.) 
กก. (กรมการท่องเที่ยว 
ททท.) 

2559 
 

2.50 

2.3.2.2 นําเสนอให้พื้นที่ชุ่มน้ํ า ที่ มี
ความสําคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar 
site) และจัดทําแผนการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม กําหนดเขตอนุรักษ์/เขตการใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลการบริหารจัดการแรมซาร์
ไซต์ เฉพาะแห่ง 

• เสนอพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.50 

• จัดทําแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สําหรับพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นเขตพัฒนา เขตอนุรักษ์ 
พร้อมทั้งกําหนดแนวกันชนพื้นที่ และกิจกรรมที่สามารถ
กระทําได้และห้ามกระทําในพื้นที่ ปีละ 2 แห่ง 

ทส. (สผ. อส.) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 100.00 

• จัดทําผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะเพื่อกําหนดให้พื้นที่
ชุ่มน้ําธรรมชาติเป็นพื้นที่เขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ 

มท. (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง) 

2558-2559 100.00 

• การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา 
ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 
 

2558-2559 60.00 

• การสํารวจ จําแนกและจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนชื่อ
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น 

กษ (กรมพัฒนาที่ดิน) 2558-2559 6.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.3.2.3 สํารวจพื้นที่ชุ่มน้ําเพิ่มเติมทั้ง
ก า ยภ าพและชี ว ภ าพ  และสั ง ค ม
เศรษฐกิจเพื่อทบทวน และปรับปรุง
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญของ
ประเทศไทยและทบทวนแก้ไข เ พื่อ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถปกป้องคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา ได้
อย่างมีประสิทธิผล 

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ํา
อย่างมีประสิทธิผล 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
กษ. (กรมประมง) 

2558-2559 2.00 

• ศึกษาผลกระทบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้พื้นที่ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพใน
พื้นที่ชุ่มน้ําบึงบอระเพ็ด 

กษ. (กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา  
(ม.มหิดล) 
จังหวัด 

2558-2559 12.00 

• ปรับปรุงและจัดทําข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีร่วมกับภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม 

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 2558-2559 37.50 

• ศึกษาประชากรนกอพยพในพื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์ 

ทส. (อส.) 2558-2559 18.00 

• ศึกษาชนิดและประชากรนกน้ําและนกอพยพในพื้นที่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญเร่งด่วนในการศึกษา 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสัก 
- พื้นที่ชุ่มน้ําที่เป็นเกาะต่างๆ ในภาคใต้ 
- พื้นที่ชุ่มน้ําลุ่มแม่น้ํามูล 
- พื้นที่ชุ่มน้ําลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง 
- พื้นที่ชุ่มน้ําที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
- พื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ํายม 
- พื้นที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ําเวฬ ุและอ่าวคุ้งกระเบน 

ทส. (อส.) 2558-2559 20.00 

• สํารวจสถานภาพพื้นที่พรุ/หนองบึงน้ําจืดในประเทศ
ไทย 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ทบทวนสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ําทั่วประเทศ ทส. (สผ. สป.ทส. อส.  
ทน. คพ. ทสจ. สสภ. ) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 30.00 

• ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา การเปลี่ยนแปลง
ประชากรและการสร้างรังวางไข่ของนกน้ําในประเทศ
ไทยในพื้นที่ชุ่มน้ํา 

ทส. (อส.) 2558-2559 25.00 

• ประเมินสถานภาพทางประชากรและการแพร่กระจาย
ของนกน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยเพื่อ
กําหนดกรอบด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร 

ทส. (อส.) 2558-2559 3.00 

• สํารวจและจัดทําทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภทหนอง บึง พรุ ในแต่ละลุ่มน้ํา 

ทส. (ทน.) 2558-2559 50.00 

• ติดตามตรวจสอบสถานภาพและจัดทําขอบเขตพื้นที่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 
มท. (อปท.) 

2558-2559 100.00 

2.3.2.4 ผสานการดําเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ํ า เ ข้า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้สามารถลดการ
สูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําลงอย่างมี
นัยสําคัญภายในปี พ.ศ. 2560 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อเสนอผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ํา
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ในการ
ทํางาน 

ทส. (สผ. สส.) 2558-2559 2.50 

• อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับท้องถิ่น ประเภท หนอง บึง และพรุโดยไม่กระทบ
ต่อระบบนิเวศธรรมชาติดั้งเดิม 
 

ทส. (ทน.) 
 
 

2559 
 

50.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอ
พื้นที่ชุ่มน้ําขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ 

ทส. (สผ.) 
มท. (อปท.) 

2559 - 
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2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจําแนกระบุและจัดทําทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศวิทยาต่างๆ และเส้นทางการแพร่ระบาดที่สําคัญ 
 
ตัวชี้วัด  มีข้อมูลทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและเส้นทางการแพร่ระบาดตามลําดับความสําคัญ 

  

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.4.1 จําแนก ระบุ และ
จัดลําดับความสาํคัญของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ
เส้นทางการแพร่ระบาดควบคุม
หรือกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มี
ลําดับความสําคญัสูง และ
ดําเนินมาตรการจัดการเส้นทาง
การแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการ
นําเข้า และการตั้งถิ่นฐานที่
รุกราน 

2.4.1.1 จาํแนก ระบุ และจดัลําดับ
ความสําคญัของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

• ปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน 
ควบคุมและกําจดัของประเทศไทย 

ทส. (สผ.)  
 

2558-2559 3.00 

• ศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงจัดลําดับ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์ 
   -โครงการศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในสวน
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีและสวนรวม
พรรณไม้ป่า 16 สวน 

ทส. (อส.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 43.00 

• ศึกษา สํารวจ และจัดลําดับชนดิพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้ง
จัดลําดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของชุมชน 

จังหวัด  
มท. (อปท.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558-2559 40.00 

2.4.1.2 ศึกษา จําแนก จัดลําดับเส้นทาง
และวิธีการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
รวมทั้ งศึกษา สํารวจ ในแง่ของการ
แพร่กระจายและแนวโน้มการรุกราน
ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

• ศึกษา สํารวจ รวบรวม ประเมินเส้นทางและวิธีการเข้า
มาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทั้งการตั้งใจนําเข้าและติดเข้ามา
กับสิ่งอื่น รวมถึงปัจจัยในการแพร่ระบาด แนวโน้ม และ
ความรุนแรงในการรุกรานและผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และจัดทํามาตรการกําจัด/
ควบคุม เช่น 

ทส. (อสส.) 
กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์) 
คค. (กรมเจ้าท่า) 

2558-2559 
 

30.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

   -นําเข้าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์สวยงามใน aquarium 
และ terrarium เหยื่อ และอาหาร 
   -นําเข้าเพื่อการศึกษาวิจัย : โครงการการจัดทําแผน
ประชากรสัตว์ 
   -ติดมาจากน้ําอับเฉาและชนิดพันธุ์เกาะติด : โครงการ
ศึกษาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและชนิดพันธุ์เกาะติด 
(biofouling) จากกิจกรรมการเดินเรือ        
   -นําเข้าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
   -นําเข้าเพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ 
   -ติดมากับการท่องเที่ยว และอื่นๆ 

• ติดตาม ตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว และมี
แนวโน้มรุกรานที่สําคัญ และดําเนินปฏิบัติการกําจดั/
ควบคุม 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 20.00 

• จําแนกชนิดและจํานวนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามา
ในแต่ละเส้นทาง เพื่อหาเส้นทางที่มีชนิดพันธุ์เข้ามาใน
ประเทศมากที่สุด 

คค. (กรมเจ้าท่า) 
กษ. (กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง) 

2558-2559 10.00 

• ศึกษาเส้นทางและผลกระทบของชนิดพันธุ์ที่มีการ
เคลื่อนย้ายข้ามถิ่นภายในประเทศ 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสัตว์  
กรมประมง) 
 

2558-2559 25.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• มดต่างถิ่นที่รุกรานที่มีผลกระทบต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังในพื้นที่อนุรักษ์ 

ทส. (อสพ. อส.) 2558-2559 
 

 

2.4.1.3 ปรับปรุงกลไก และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

• จัดทําแนวทางประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของประชาชนในประเทศไทย 

ทส. (สผ.)  
วท. (อพวช.) 
กษ. (กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสัตว์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 

10.00 
 
 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําคู่มือการดูแล
จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (both exotic and invasive 
alien species) ในสวนพฤกษศาสตร์ 

ทส. (อสพ.) 2558 0.30 

• ขยายขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CITES IPPC OIE  
ให้ครอบคลุมเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและ
สอดคล้องกับการดําเนินงานสากล 

ทส. (อส.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  
กรมปศุสัตว์) 

2558-2559 8.00 

2.4.1.4 จัดทํา พัฒนา ปรับปรุง กลไก 
เกณฑ์ กฎระเบียบ เพื่อควบคุม ดูแล 
กําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่คุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• พัฒนากฎ/ระเบียบ/แนวทาง หรือระบบการ
ควบคุมดูแลการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกราน และจัดทํากลไกการป้องกนั ประเมินวิเคราะห์
ความเสี่ยงของชนิดพันธุ์สัตว์น้ําต่างถิ่นที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในประเทศ 

กษ. (กรมประมง 
กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบ กลไกการดําเนินงาน
ทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการให้
สามารถป้องกัน ควบคุมและกําจดัชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใน
พื้นที่อนุรักษ์สอดคล้องกับการดําเนินงานสากล 

ทส. (อส. สผ.) 
กห. (กองทัพเรือ) 

2558-2559 10.00 

• ศึกษากฎหมาย มาตรการ กลไกที่เกี่ยวข้องกับชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นทางทะเล เพื่อวางมาตรการ กลไก
ภายในประเทศให้สามารถควบคุมและจัดการชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานทางทะเลได้ 

คค. (กรมเจ้าท่า)  2558-2559 10.00 

2.4.1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการ
นํ าชนิดพัน ธุ์ ต่ าง ถิ่น ที่ รุกรานหรื อมี
แนวโน้มที่รุกรานไปใช้ประโยชน์ 

• ศึกษาวิจัยการนําชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ลดปัญหาการแพร่ระบาด 

มท. (อปท.) 
วท. (สวทช.)  
สถาบันการศึกษา  
ชุมชน  
วช. 

2558-2559 20.00 

• ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์และผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เศรษฐกิจ 

ทส. (ออป.)  
วท. (สวทช.)  
กษ. (กรมชลประทาน)  
วช. สถาบันการศึกษา 

2558-2559 8.00 

• ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น  
 

ทส. (สผ.)  
สถาบันการศึกษา   
วช. 

2558-2559 20.00 

• ศึกษาวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน 
ควบคุม กําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร  

2558-2559 11.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กรมชลประทาน  
กรมประมง ) 
ทส. (อส.) 
วท. (สวทช.) 
วช. 
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  

• โครงการวิจัยการปลูกทดสอบแม่ไม้ยูโรฟิลลา เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง 

ทส. (ออป.) 2558-2559 0.50 

2.4.1.6 ติดตามและเฝ้าระวังการรุกราน
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

• ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม กําจัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
 

จังหวัด  
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 10.00 

• เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
 

ทส. (อส.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมปศุสัตว์) 

2558-2559 10.00 

2.4.1.7 เสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ ง
ประชาชนให้สามารถตรวจสอบ ป้องกัน 
เฝ้าระวัง ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่รุกราน 

• จัดทําเครื่องมืออย่างง่ายสําหรับการจําแนกชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกราน 
 
 
 

ทส. (สผ. อส.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง  
กรมปศุสัตว์ ) 

2558-2559 
 

11.40 
 
 
 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้สามารถจําแนก
และรายงานการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่

กษ. (กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร 

2558-2559 16.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

รุกรานได้ พร้อมทั้งสามารถกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
เหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี 

กรมปศุสัตว์) 
วท. (อพวช.)  

• จัดทําช่องทางและสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น 

ทส. (สผ. อส. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช. สวทช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง  
กรมชลประทาน)  

2558-2559 15.00 

• สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

ทส. (อส. อสส. อสพ.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร) 
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 4.00 
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2.5 แผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการบังคบัใช้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการ 

ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
 
ตัวชี้วัด มีเครื่องมือ กลไก สําหรับประเทศไทยในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.5.1 ควบคุมดูแลมิให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

2.5.1.1 ทบทวน ปรับปรุง กรอบงาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติปี 
2550 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การใช้ประโยชน์และการควบคุมดูแล
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ 

• ศึกษาวิเคราะห์กรอบงานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) 
ที่นําไปใช้โดยตรงเป็นอาหารคน หรืออาหารสัตว์ และ
กระบวนการแปรรูป 

กษ. (กรมประมง) 2558-2559 1.00 

• การศึกษาเชิงนโยบาย/มาตรการ ควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์
ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ก่อโรคในสภาพควบคุมระดับ
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

วท. (สวทช. ศช.) 2559 
 

1.00 

2.5.1.2 พัฒนากลไกการประสานงาน 
และ เผยแพ ร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 

 

• เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (BCH) 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์) 
สธ. ( อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.5.1.3 เสริมสร้างสมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ แก่หน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้ง เอกชน และประชาชน 

• พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วท. (ศช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมประมง) 
สธ. (อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 20.00 

• เพิ่มสมรรถนะสําหรับนักประเมินและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง) 
สธ. (อย.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 

10.00 

• แผนงานการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสําหรับนักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

วท. (ศช.) 2559 2.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของห้องปฏิบัติการโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์  

วท. (วว.) 2558-2559 350.00 

2.5.1.4 วางระบบแนวทางปฏิบัติใน
การกํากับดูแลการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พั น ธุ ก ร ร ม  แล ะ ผลั ก ดั น ใ ห้ มี ก า ร
ดําเนินการตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ

• ดําเนินการเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
พ.ศ. .... และจัดทํากฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 
วท (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 
กรมประมง มกอช.) 

2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... 

 

สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ อย.) 
กค. (กรมศุลกากร) 

2.5.1.5 การอนุวัตการตามพิธีสาร 
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และพิธีสารนาโงยา-
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและ 
ชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ 

• การให้สัตยาบันพิธีสารเสริมนาโงยากัวลาลัมเปอร์ 
ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่า
ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
 

2558 0.50 

• การจัดทําแนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ประเมินความเสียหายตามบริบทของพิธีสารเสริม  

ทส. (สผ.) 2559 3.00 

2.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือใน
การคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2 .5 .2 .1 จัด เต รียมกฎเกณฑ์และ
แนวทางในเรื่องการรับผิดและชดใช้เมื่อ
เกิดความเสียหายต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการขนส่ง 
การนํ าผ่ าน  การ ดูแล  และการ ใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้าย
ข้ามพรมแดน 

• จัดทําแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ทส. (สผ.) 2558 2.00 

• สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางระมัดระวัง
ล่วงหน้าในการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย 

ทส. (สผ.) 
วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง) 
สธ. (อย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2559 15.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

 
3.1 แผนปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม 

 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกและบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการ 
    เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

2. ภายในปี พ.ศ. 2559 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
 
ตัวชี้วัด  ๑. มีและใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก 
     ทรัพยากรพันธุกรรม 
  2. มีกลไกการดําเนินงานเพื่อรองรับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยา 

3. มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.1.1 ปกป้องคุ้มครองแหล่ง
และทรัพยากรพันธุกรรมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม โดยเร่งรัดให้มีการ
จัดทําและปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกลไกในการเข้าถึง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และเตรียม
คว ามพ ร้ อม ในกา ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้
สัตยาบันพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม 

• ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ รวมถึงความพร้อมของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการดําเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ 

ทส. (สผ.)  2558 - 

• จัดประชุมเผยแพร่สาระของพิธีสารนาโงยาฯ แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสัตว์)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์)  

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัย
ต่างๆ  
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

 
 
 
2558-2559 

 
 

 
งบกองทุนภูมิ

ปัญญาการแพทย์
แผนไทย 

3.1.1.2 เ ร่ง รัดให้ มีการจัดทําและ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกลไกในการ
เข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์ และติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ 

• พัฒนาและปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ และแนวทาง
การดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว. สวทช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ สวก.)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์)  
พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  
ศธ. (สกอ. สถาบันการศกึษา)  
วช. ชุมชนท้องถิ่น      
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-2559 
 

 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• พัฒนากลไกในการเข้าถึง แบ่งปันผลประโยชน์  
และติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุชีวภาพ 
 

วท. (สวทช. ศช.) 
 

2558-2557 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกฎระเบียบและกลไกที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํามาตรการเชิงนโยบาย กฎหมายและ
องค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสัตว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
ศธ. (สกอ.)  
สถาบนัการศึกษา 

2558-2559 9.00 

• ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อตกลงในการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสัตว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
สถาบนัการศึกษา  
หน่วยวิจัยต่าง  ๆชมุชนท้องถิ่น  

2558-2559 5.00 

• ศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ. อส.) 
กษ. (กรมปศุสัตว์) 
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

2558-2559 7.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.1 .1 .3 บู รณาการหลักการและ
เงื่ อนไขการเ ข้า ถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เ ข้ า ไ ป อ ยู่ ใ น แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ส่งเสริมและผลักดันการบังคับใชร้ะเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึง
และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.) 
 

2558-2559 - 

• จัดทําระเบียบและกลไกเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพระดับหน่วยงาน  
ให้เป็นไปตามตามพันธกรณีของพิธีสาร 
นาโงยาฯ และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554  

ทส. (สผ.อส.ปม.ทช.อสพ. อสส.)  
วท. (ศช. วว.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสัตว์)  
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
สถาบนัการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• เสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และ
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

ทส. (สผ. อส. ปม. ทช. อสพ. 
อสส.)  
วท. (ศช. วว. สวทช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง  
กรมปศุสัตว์ สวก.)  
สธ. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พณ. (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)  
ศธ. (สกอ. สถาบันการศกึษา)  
วช. ชุมชนท้องถิ่น      
 

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

 
2558-2559 

 
งบกองทุนภูมิ

ปัญญาการแพทย์
แผนไทย 
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3.2 แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
ตัวชี้วัด  1. เพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

 

3.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึ กษ า วิ จั ยท รั พย า ก รชี ว ภ าพ  ที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ โดยอาศัยองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• การศึกษาความคุ้มค่า (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ที่เป็นผล
จากการสนับสนนุผู้ประกอบธุรกิจจากฐานชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 
 

0.80 

• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดพื้นเมืองอีสานเพื่อ
อนุรักษ์และเสริมสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

วท. (วว.) 
 

2558-2559 ๖๒.๒๖๙ 
 

• ชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากพืชสมุนไพร และจุลินทรีย์  

วท. (วว.) 
 

2558-2559 4.00 
 

• การวิจัยและพัฒนาไม้พะยูงเพื่อการปลูกป่าและใช้ 
ประโยชน์ 

ทส. (ปม.) 2558-2559 0.96 

• ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์เพื่อคุ้มครองพันธุกรรมปศุสัตว์และ
เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์  

กษ. (กรมปศุสัตว์) 
 

2558-2559 
 

30.00 
 

• วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจ: ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มัน
สําปะหลัง อ้อย ลําใย ทุเรียน มังคุด สัปปะรด ถั่วเหลือง 
ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม พืชสมุนไพร พืชผักและเห็ด พืช
ไร่ และไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆ 
 

กษ (กรมวิชาการเกษตร) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

50.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• วิจัยและพัฒนาพืชสวนอุตสาหกรรม กษ (กรมวิชาการเกษตร ๒๕๕8-๒๕59 
 

15.00 

• วิจัยและพัฒนาพืชกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ กษ (กรมวิชาการเกษตร) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

15.00 

• วิจัยศึกษาพืชทดแทนพลังงาน 
 

กษ (กรมวิชาการเกษตร) ๒๕๕8-๒๕59 20.00 

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนท้องถิ่น 

ทส. (สพภ.) 
 

๒๕๕8-๒๕59 
 

50.00 
 

• การให้ทุนอุดหนุนกรอบงานวิจยัที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

วช. 2558 - 

• การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่เพื่อการ
พาณิชย์ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๖๐ 

• การวิจัยเห็ดป่ากินได้ชนิดเอคโตไมคอร์ไรซ่า ทส. (ปม.) 
 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๒๒ 

• การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลป่าไม้ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๖๔ 

• การใช้ประโยชน์ไม้สน ๕ ชนิด ด้านพลังงานและ
เคมีภัณฑ์ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๖๖ 

• การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
ครั่ง 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๖๖ 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของไม้สนประดิพัทธ์ใน
อนาคต 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๘๖ 

• การทดสอบพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดู่เพื่อ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๐๗ 

• การวิจัยและพัฒนาไม้หอมแก่นจันทร์เพื่อการค้า 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๑๘ 

• การจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๙๔ 

• การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้
ยางรัก 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๔๐ 

• การวิจัยและพัฒนาไผ่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๑.๐๖ 

• การปรับปรุงพันธุ์ไม้สนประดิพัทธ์ ระยะที่ ๒ สําหรับ
การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๕๘ 

• การศึกษาเชิงเศรษฐกิจด้านผลผลิตป่าไม้ 
 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๓๘ 

• การวิจัยและพัฒนาสวนป่าเชิงเศรษฐกิจและการใช้ไม้
สวนป่าเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๘.๔๒ 

3 .2 .1 .2 ส่ ง เส ริมการเป็น หุ้นส่ วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับ
การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์
และพัฒนาการ ใช้ ประ โยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยประโยน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ผู้ประกอบการ  
 
 
 

วท. (วว.) 2558-2559 - 



77 

 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

3.2.2.1 เสริมสร้างสมรรถนะในการ
พึ่งพาตนเองของชุมชนด้านเทคโนโลยี 
การผลิต  และการตลาด  ในการใช้
ประโยชน์และการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็งในการผลิตสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน 

• การผลิตสินค้าและบริการชุมชนคุณภาพและสร้าง
วิสาหกิจชีวภาพเข้มแข็ง  
 
 

ทส. (สพภ.) 
 
 
 

2558-2559 
 
 
 

55.50 
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.) 

• โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) 5 ภูมิภาค  

วท. (วว.) 2558-2559 332.00 
 

• การพัฒนาส่งเสริมอาชีพจากการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของสัตว์พื้นเมือง ผลิตเป็นสินค้าและบริการชุมชน 
ต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 5.00 

• ศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ
ทางด้านปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ 

กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 5.00 

• การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจําถิ่น กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 6.16 

• โครงการพัฒนาสัตว์เลี้ยงไทย กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.26 

3.2.2.2 พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน
ของประเทศโดยการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิต 
การบริโภคสีเขียว การสร้างนวัตกรรม 
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• ศึกษา จัดทําข้อเสนอแนะ และดําเนินการด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ /พัฒนากลไก กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 7.20 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การพัฒนาตรารับรองและการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
(Bioeconomy) 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 17.68 
(แผนการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน สพภ.) 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 12.00 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• ศึกษานโยบายและจัดทําข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสินค้าชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 
 

4.90 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การพัฒนาจับคู่ธุรกิจ และการศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการโดยความร่วมมือกับเอกชน/ผู้ประกอบการ 
สถาบันการศึกษา บริการให้คําปรึกษาและบ่มเพาะธุรกิจ 
 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 50.83 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ป่า 

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 50.83 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 

• การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 
 
 

2558-2559 
 
 

30.74 
(แผนงานส่งเสริม
ธุรกิจจากฐาน
ชีวภาพ สพภ.) 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• โครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ทส. (สพภ.) 
 

2558-2559 75.00 
(แผนการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน สพภ.) 

3.2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี ชี ว ภ าพ ใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการนํา
นวัตกรรมมาใช้ทดแทนการนํ า เ ข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

• จัดตั้งและดูแลศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand 
Bioresource Research Center (TBRC)  

วท. (สวทช. ศช.) 2558-2559 55.00 

• สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์  

วท. (ศช.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สธ. (อย.)
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์  วท. (วว.) 2558-2559 240.00 

• การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ของประเทศไทย 

วท. (สวทน. สวทช. ศช.) 2558 0.55 

3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้ 

3.2.3.1 พัฒนาฐานข้อมูล • การบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang) 
• จัดทําสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและบัญชี
รายการทรัพย์สินชีวภาพเพื่อเผยแพร่ 
• โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแห่งชาติ (National Bio-
Economy Database Clearing House) 
 
 

ทส. (สพภ.) 
 
 
ทส. (สพภ.) 
 
ทส. (สพภ.) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 
 

2558-2559 

30.40 
 
 

45.60 
 

664.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

3.2.3.2 ศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/ภูมิปัญญา 

• โครงการศึกษาพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ 
• โครงการศึกษาตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
(ในประเทศ/ต่างประเทศ) 
 

ทส. (สพภ.) 2559 
 
 

2559 

60.00 
 
 

12.00 
 

• โครงการแนวทางการพัฒนาผลติภัรฑ์จากพืชวงศ์ขิง-
ข่า  การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ เพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ต้านการ
อักเสบ  

ทส. (อสพ.)  2557-2558 1.99 

3.2.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ • ศึกษาและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเมือง 
• โครงการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-
Economy Acadamy) เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการประกอบธุรกิจชีวภาพ 

ทส. (สพภ.) 
 
ทส (สพภ.) 

2558-2559 
 
๒๕๕8-๒๕59 

24.8๐ 
 

3.๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

   
4.1 แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

 
เป้าหมาย   1. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ภายในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด ๑. มีระบบฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกําหนดนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. สัดส่วนนักอนุกรมวิธานประจําอยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 
  3. มีกลไกในการบูรณาการและเชือ่มโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4. มีองค์กรกลางในการขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมถึง
การประยุกต์ใช้และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

4.1.1.1 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้
และบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงอนุกรมวิธาน 

• ศึกษา กําหนดแนวทางและแผนงานในการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้
ครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร การเผยแพร่
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง พัฒนาความรู้
ด้านอนุกรมวิธานและฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

ทส. (สผ.)  
กษ.  
วท. (วว. สวทช. สวทน.)   
สธ.  
ศธ. 

2558-2559 5.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 
 

• โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 วท. (วว.) 2556-2558 9.50 

4.1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรนักวิจัย และนักอนุกรมวิธาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ 

• ผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 - 
 

• อบรมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการดําเนินงานอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สส.)  
วท. (สวทช.) 
กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง)  
ศธ.   

2558-2559 10.00 

• อบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติว่าด้วยการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สส. อส. ปม.)  
วท.  
กษ.  

2558-2559 10.00 

• จัดฝึกอบรมบุคลากรในการสํารวจและติดตาม
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ทส.  
(สผ. อส.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดอบรมหลักสูตร International Certificate 
Course on Biodiversity Monitoring and 
Management 
 

อสพ.  
สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

2558-2559 10.00 

• ผลักดันให้เกิดการเพิ่มส่วนงานและตําแหน่งนัก
อนุกรมวิธานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้งาน

สํานักงาน กพ. 2558-2559 - 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

อนุกรมวิธานเป็นวิชาชีพพิเศษเป็นสาขาขาดแคลนโดย
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวิชาชีพ 

• จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานตามความ
ต้องการของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
    -อนุกรมวิธานไลเคน  

ทส. (อส.)  
วท. 
กษ. (กรมปศุสัตว์ กรม
วิชาการเกษตร กรม
ประมง)  
สํานักงาน กพ. 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 

2558-2559 

- 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 

• จัดสรรทุนฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่าง
ต่อเนื่อง 
    -อนุกรมวิธานไลเคน  

ทส. (อส.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมปศุสัตว์ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 

• ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อใช้ความรู้ด้าน
อนุกรมวิธานสําหรับปฏิบัติงาน 
 
   -โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานด้าน 
Application of International Environmental Law 

 
 
 
ทส. (อสพ.) 
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 

 
 
 

2558-2559 
 

 
 
 

3.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

: Biodiversity 
   -ฝึกอบรมอนุกรมวิธานสําหรับปฏิบัติงาน (Advance 
Taxonomy) พืช/แมลง 
• เสริมสร้างสมรรถนะ นักอนุกรมวิธานแมลงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- การอบรมนักอนุกรมวิธานแมลงในวงศ์ 
Scolytidae,Empididae 

 
ทส. (อสพ. อส.) 
 
 
 
ทส. (อสพ.) 

 
2558-2559 

 
 
 

2559 
 

 
1.50 

 
 
 

1.00 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นนักอนุกรมวิธาน
สมทบ 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 

ทส. (อส.)  
มท. (อปท.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 0.25 

• ฝึกอบรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นนัก
อนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี 

มท. (อปท.)
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 0.20 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 
(Principle Taxonomy) และการระบุชนิดพืช (Plant 
Identification)  

ทส. (สผ. อส. อสพ.) 
วท. (อพวช.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 
 

2.00 
 

4.1.1.3 สนับสนุนการดําเนินงานและ
ผลักดันการจัดตั้งและเพิ่มสมรรถนะ
พิพิธภัณฑ์และธนาคารเชื้อพันธุ์ พืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์ให้เป็นมาตรฐานสากล 

• พัฒนาการพิพิธภัณฑ์แมลงของ อสพ. ระยะที่ 1  
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 10.00 

• จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืช และสัตว์ทะเลฝั่ง
อ่าวไทย จังหวัดระยอง 

ทส. (ทช.) 2558-2559 75.00 

• ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพืชและสัตว์ทะเล 
 

ทส. (ทช.) 2558-2559 2.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.1.4 เสริมสร้างสมรรถนะ
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 

ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่าย ใน
การศึกษา สํารวจ และจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ พื้นที่สีเขียวและระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําในเขตเมือง เพื่อให้
ทราบถึงสถานภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ 

• จัดฝึกอบรมบุคลากรในการศึกษา สํารวจ และติดตาม 
ตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ. อส.) 
วท. (อพวช.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• จัดทําคู่มือการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 3.20 

• จัดทําคู่มืออนุกรมวิธานท้องถิ่น วท. (อพวช.)  
มท.(อปท.)
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 0.25 

• จัดทําคู่มือแนะนําแมลงที่พบในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.00 

4.1.1.5 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
อนุกรมวิธาน 

• จัดทํา Fauna of Thailand (เน้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

 
- Coral of Thailand 
- Flora of Thailand 

ทส.(ทช.) 
วท.(อพวช.)  
สถาบันการศึกษา  
สถาบันการศึกษา 
ทส. (อสพ.) 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

- 
 
 

4.00 

• จัดทําทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตในประเทศ
ไทย (Checklist) 

ทส. (สผ.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 5.00 

• ดําเนินแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ําหนาว 

ทส. (อส.) 2558-2559 60.00 

• โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาสําคัญ (Hot Issues) 
ที่เกี่ยวกับการคุกคามชนิดพันธุ์ที่สําคัญในระบบนิเวศต่างๆ  

ทส. (สผ.) 2558-2559 20.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ 
    -อนุกรมวิธานไส้เดือนทะเล 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 
    -อนุกรมวิธานของกลุ่มสัตว์เจาะไช (borer) ในระบบ
นิเวศแนวปะการัง 
    -อนุกรมวิธานของโคพิพอดในระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล 
    -อนุกรมวิธานพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    - อนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์และเฟิร์นบริเวณ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
    - อนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์บริเวณเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดอยเชียงดาว 

ทส. (สผ.) 
สถาบันการศึกษา  
 
ทส. (ทช.) 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 
 
ทส. (อสพ.) 
 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันการศึกษา 

 
 
 

2558-2559 
2558-2559 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
2558-2559 

 
 
 

4.00 
0.50 
5.00 

 
4.00 

 
5.00 

 
1.00 

 
1.00 

• ศึกษาและทบทวนอนุกรมวิธานพืชวงศ์บัวในประเทศไทย ทส. (อสพ.) 2558 0.25 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานในระบบนิเวศที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศเกาะ  

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
วท. (อพวช.) 

2558-2559 - 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ในพื้นที่คุ้มครองทั่วประเทศ 

ทส. (อส.) 2558-2559 10.00 

• ส่งเสริมการศึกษาเบื้องต้นด้านซิสเท็มมาติกส์ในกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่สําคัญ 
    - ซิสเท็มมาติกส์ของมอสส์ (moss) ในประเทศไทย 

วท. (อพวช.) 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

  
 

2558-2559 

 
 

3.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

    - ซิสเท็มมาติกส์ของลิเวอร์เวิร์ต (liverwort) และ
ฮอร์นเวิร์ต (hornwort) ในประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 2.00 

• ส่งเสริมการวิจัยด้านอนุกรมวิธานระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา 
มท. (กรมการปกครอง) 

2558-2559 - 

4.1.1.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการปรับตัว
แ ล ะบ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะทบ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเล และ
มาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่
เสื่อมโทรม 

ทส. (ทช.)
สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
 

2558-2559 8.00 

• ศึกษาและจําแนกพื้นที่อ่อนไหวและระบบนิเวศสําคัญ
ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และกําหนดแผนปฏิบัติการคุ้มครองและฟื้นฟู 

ทส. (สผ.) 2559 10.00 
 

 

• ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมมาตรการ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการระบบ
นิเวศและสัตว์ป่าในอนาคต 

ทส. (อส.) 2559 15.00 

• การวิจัยคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทยเพื่อแก้ไข
ภาวะโลกร้อน 

ทส. (ปม.) 2558-2559 2.50 

• สํารวจชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ําและพันธุ์ปศุสัตว์ที่มี
ความทนทานต่อสภาวะความแห้งแล้ง ความร้อนและน้ํา
ท่วมขัง และคัดเลือกและเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ํา 
และพันธุ์ปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่
หลากหลาย 

กษ. (กรมประมง 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว) 
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 40.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อระบบนิเวศเกษตร 

สถาบันการศึกษา 2558-2559 20.00 

• ศึกษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่อุบัติใหม่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา  

2558-2559 8.00 

• การใช้ประโยชน์ไม้วงศ์อบเชยในภาวะโลกร้อน ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๕๖ 
 

• ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า 

ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๒๖ 

• การกักเก็บคาร์บอนของไผ่เศรษฐกิจบางชนิด ทส. (ปม.) ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๐.๓๔ 
• แผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสตัว์ กษ. (กรมปศุสัตว์) 2558-2559 1.33 

4.1.1.7 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• สํารวจและรวบรวมข้อมูลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ใช้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.) 2559 3.00 

• วิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมให้ใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพภูมินิเวศน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ 

กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร) 

2558-2559 1๐.00 

• ประเมินความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ และ
จัดทํากรอบการดําเนินงานเพื่อเอื้ออํานวยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ทส. (สผ.)  2558 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

4.1.2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล 

4.1.2.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้น ที่
คุ้มครอง และชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ
ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ (Thailand’s 
Red Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

• ศึกษา สํารวจ และปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand’s 
red data) 

ทส. (สผ. อส. ทช.) 
วท. (อพวช.) 
กษ. ( กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร) 

2558-2559 3.00 

• จัดทําทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ในประเทศไทยกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ทส. (สผ.) 2558 5.00 

4 . 1.2 . 2  จั ด ทํ า ค ลั ง ข้ อ มู ล  ( web 
portal)  ด้ านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทะเบียนรายการทรัพยากร
ชี ว ภ าพ  แล ะ ภู มิ ปั ญญา ท้ อ ง ถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลที่สามารถ
ใช้ในการอ้างอิงและแสดงถึงแหล่งที่มา
ไ ด้ เ พื่ อ ป กป้ อ ง แ ล ะคุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ของประเทศ 

• สร้างและเผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทํานโยบายระดับชาติ
ในเรื่อง pollinator, ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และชนิด
พันธุ์อพยพ 
 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 

วท. (สวทช. อพวช. วว.) 2558-2559 10.00 

• จัดทําฐานข้อมูลจุลินทรีย์ สถาบันการศึกษา
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 

2558-2559 0.45 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตามแบบ Darwin 
Core (Thai) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

ทส. (สพภ.) 2558-2559 ๔๒.๕0 

4.1.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Clearing House Mechanism) และ
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้ง ฐานข้อมูลสถานภาพ 
ขอบเขต แนวกันชน และแผนที่พื้นที่ชุ่ม
น้ําที่เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกระดับ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึ ง ร ะบบข้ อ มู ลสนั บสนุ นกา ร
ตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

• ขยายการดําเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานในภูมิภาคและจังหวัดและเชื่อมโยงเครือข่าย
และกลไกฯ 

ทส. (สผ. สป.ทส.)
สถาบันการศึกษา 

2558-2559 10.00 

• ธํารงรักษาเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
มีความยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและสนับสนุน
การติดตามการดําเนินงานภายใต้นโยบาย มาตรการและ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทส. (สผ.) 2558-2559 5.00 

• จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ (ABS-CH) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ งานวิจัยเรื่อง
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ทส. (สผ. ทช. อส. ปม.) 
กษ. (กรมการข้าว 
กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง) 

2558-2559 7.50 

• จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ํา
และฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทย 

ทส. (สผ.) 2558-2559 1.00 

• สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
 

กษ. (กรมพัฒนาที่ดิน) 2556-2559 10.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• สนับสนุนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
ด้านอนุกรมวิธานผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
    -อนุกรมวิธานไลเคน 
    -อนุกรมวิธานเฟิร์น 
    -อนุกรมวิธานไบรโอไฟท์ 

กษ. (กรมวิชาการเกษตร) 
สถาบันการศึกษา 

 

2558-2559 0.75 

• เผยแพร่ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

ทส. (สผ.) 2558-2559 2.00 

• โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนัก
พฤกษศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 
และชั้นสูง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพ
ทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางพืช
และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการจัดบรรยายทางวิชาการ 

ทส. (อสพ.) 
 

2558-2559 7.22 

• จัดการภาพถ่ายและข้อมูลแมลงตัวอย่าง: ถ่ายภาพ
และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการภาพและข้อมูลแมลงใน
พิพิธภัณฑ์ 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 

• แปลงข้อมูลและตัวอย่างแมลงของ Roger Beeveer 
ให้เป็นระบบดิจิทอล: ถ่ายภาพและจัดการข้อมูลแมลง
ตัวอย่าง  
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 0.80 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

• แปลงหนังสือรายชื่อแมลงและไรในประเทศไทยให้เป็น
ระบบดิจิทอล 

ทส. (อสพ.) 2559 0.40 

• แปลงคู่มือการจัดทําป้ายสื่อความหมายของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นระบบดิจิทอล 

ทส. (อสพ.) 2559 0.40 
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4.2 แผนปฏิบัติการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
เป้าหมาย   ภายในปี พ.ศ. 2559 มีข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด จํานวนฐานข้อมูลและทะเบียนแห่งชาติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

   

มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
4.2.1 ส่งเสริมและรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยสนับสนุนให้มีการ
ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด และ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 

4.2.1.1 จัดทําข้อมูล/ทะเบียนแห่งชาติ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

• ศึกษา รวบรวม และจัดเกบ็ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือความรู้พื้นบ้านที่ชุมชนใช้ในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  

ทส. (สผ. ปม. ทช.) 
กษ. (กรมส่งเสริม
การเกษตร)   
วธ. ชุมชนท้องถิ่น 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

9.00 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• รวบรวมข้อมูลพืชที่ใช้ประโยชน์ในวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงานสาํหรับพืชที่มีการใช้
ประโยชน์มากและพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและมี
แนวโน้มสูญพันธุ์จากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ทส. (สผ.)  
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 

2558-2559 
 

2558-2559 

1.50 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

ทส. (อสพ.) 2558 1.10 

• โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวชองในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 
 

ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.50 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
• โครงการศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นเมืองเพื่อ
นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

ทส. (อสพ.) 2558-2557 1.50 

• โครงการศึกษาสารเคมีในพืชสมุนไพรกลิ่นหอม ทส. (อสพ.) 2558-2559 1.20 
4.2.1.2 สนับสนุนการจัดทําข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์คิดค้นใหม่
และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นสําหรับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
 

• วิเคราะห์และจําแนกภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความรู้
พื้นบ้าน การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ และวิถีปฏิบัติของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทํามาตรการเชิงนโยบาย 
การบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัติและคู่มือการ
ดําเนินงานเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถถ่ายทอดไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

ทส. (สผ. ปม.)  
วธ. 
 
สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 
 

2558-2559 
 
 

2558-2559 

2.00 
 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 

• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน และประเทศเพื่อให้
เกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ 

ทส.  กษ. พณ. วธ. สธ. 
 
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

2558-2559 
 

2558-2559 

- 
 

งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
4.2.1.3 ส่งเสริมการดํารงรักษาระบบ
นิเวศที่ชุมชนที่ใช้ความรู้ที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี จัดการและดูแลมา
เป็นเวลานานอย่างยั่งยืน 
 

• สํารวจจัดทํา Inventory ระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับซา
โตยามา (Satoyama) และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 

ทส. (สผ.)  
กษ. (กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร   

2558 3.00 

• จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลคุ้มครอง
ระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับซาโตยามา 
 
 
 

ทส. (สผ.)  
ชุมชนท้องถิ่น 

2558 1.00 
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มาตรการ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา (ปี) 
งบประมาณ(ล้าน

บาท) 
4.2.1.4 ส่งเสริมและรักษาการใช้
ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้
พื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงอยู่และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ดํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   -โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนจัดการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์  
    -โครงการสนับสนนุการสํารวจและศึกษาสมุนไพรใน
พื้นที่ถิ่นกําเนิด 
    -โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

สธ. (กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก) 

2558-2559 งบกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์

แผนไทย 
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คําย่อ 

กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการต่างประเทศ 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กห. กระทรวงกลาโหม 

คค. กระทรวงคมนาคม 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ 

ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ทน. กรมทรัพยากรน้ํา 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทสจ. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดั 

นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี

ปม. กรมป่าไม้ 

พณ. กระทรวงพาณชิย์ 

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

มท. กระทรวงมหาดไทย 

วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

วว. สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ศช. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

สกว. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

สกอ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สงป. สํานักงบประมาณ 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข 

สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สป.กษ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
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สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สส. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สสภ. สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 

สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อส. กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

อสพ. องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

อสส. องค์การสวนสตว์ 

ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 
 

 
 


