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ด้วยพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 

ก�าหนดให้รฐัภาคีอนสุญัญาฯ ต้องเสนอรายงานต่อส�านกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ 

ตามระยะที่เวลาที่ก�าหนด ซ่ึงได้มีการก�าหนดให้ส่งรายงานแห่งชาติ ทุก ๆ  

4 ป ีเพือ่สะท้อนความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของประเทศตามข้อตกลงด้านสิง่แวดล้อม

ระหว่างประเทศ โดยมีการจัดท�ารายงานฉบับแรก ในปี 2541 และด�าเนินต่อเน่ือง 

มาจนถึงปี 2561 นับเป็นรายงานฉบับที่ 6

ในการจัดท�ารายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

28 มนีาคม 2560 มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกบัส�านกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด�าเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ประเทศไทย และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยมีการรวบรวบข้อมูล การแต่งตั้ง 

และประชุมคณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงาน จัดการประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ต่อจากน้ัน ได้เสนอรายงานแห่งชาติฯ ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ (กอช.) พจิารณาให้ข้อคิดเหน็ และเสนอต่อส�านกัเลขาธกิาร

อนุสัญญาฯ ตามล�าดับ พร้อมจัดท�าเอกสารฉบับน้ีขึ้น เพื่อสรุปสาระส�าคัญเผยแพร่ 

แก่ผู้สนใจ
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ทิศทางและนโยบายของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นประเดน็ทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 อนัเป็นกฎหมายสงูสดุ

ของประเทศ ระบใุห้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ก�าหนดให้รัฐคอยควบคุมดูแล

กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

อีกทั้ง ยังเป็นประเด็นส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีแผนอื่น ๆ ของประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 รวมถึงแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. 2558 - 2564 ที่จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

มุ่งลดผลกระทบและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ 
ใหค้วามส�าคญัต่อการสรา้งมลูคา่จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรชีวภาพและอตุสาหกรรมชีวภาพ 
พร้อมปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการด�าเนินงานในระดับต่างๆ 
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เป้าหมายระดับชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ในช่วง พ.ศ. 2560 - 2564

ประเทศไทยได้จดัท�ากรอบนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ พ.ศ. 2551 

ส�าหรับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ถือเป็นแผนหลักด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ 

ขึ้น 2 ระยะ  ส�าหรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก�าหนดเป้าหมายระดับชาติไว้จ�านวน 25 เป้าหมาย ดังนี้

บูรณาการคุณค่า
และการจัดการ 

โดยการมีส่วนร่วม 
ในทุกระดับ

อนุรักษ์ฟฟ้ืนฟู 
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

คุ้มครองสิทธิ์
และแบ่งปัน
ผลประโยชน์

พัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐาน

ข้อมูล

1 ความตระหนัก 5 ระเบียบที่เป็น
อุปสรรค 8 แหล่งที่อยู่

อาศัย 12 ควบคุม
มลพิษ 16 จ�าแนก 

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

19 กลไก 
การเข้าถึง 21 ชุมชน 

ท้องถิ่น 23 ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 25 ระบบข้อมูล

เทศบาล

2 หลักสูตร
ทุกระดับ 6 การมีส่วนร่วม 9 ชนิดพันธุ ์

ที่ถูกคุกคาม 13 ประโยชน ์
ที่ยั่งยืน 17 จัดการ 

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

20 จัดการ 
ผลประโยชน์ 22 คืนก�าไรสู่

อนุรักษ์ 24ฐานข้อมูล
ส�าคัญสูง

3 นโยบาย 
ทุกระดับ 7 แรงจูงใจ 10 พ้ืนที่

คุ้มครอง 14 จัดการ 
พ้ืนที่ชุ่มน�้า 18ความปลอดภัย

ชีวภาพ

4 กลไก 
ทางการเงิน 11 คุ้มครอง

พันธุกรรม 15 การสูญเสีย
พ้ืนที่ชุ่มน�้า
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ประสิทธิผลการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายระดับชาติ 

การประเมนิผลการด�าเนนิงานตามมาตรการต่าง ๆ  ภายใต้แผนปฏบิตักิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 

จ�านวน 11 มาตรการ แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่  มีประสิทธิผล  มีประสิทธิผลบางส่วน  ไม่มีประสิทธิผล  

โดยพบว่าส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพบางส่วน  ดังนี้ 

 มาตรการที่ 1 การเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 มาตรการที่ 2 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 มาตรการที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

  มาตรการที่ 4 การลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

  มาตรการที่ 5 การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

  มาตรการที่ 6 การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

  มาตรการที่ 7 การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

  มาตรการที่ 8 การปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม

  มาตรการที่ 9 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

  มาตรการที่ 10 การจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล

  มาตรการที่ 11 การสงวนและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่ผ่านมา ยังไม่มีการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมากนกั การใช้องค์ความรูแ้ละข้อมลูทางวชิาการยงัไม่เพยีงพอ มข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึข้อมลู ขาดบคุลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังไม่ได้ผลักดันให้กฎระเบียบที่ริเริ่มใหม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

1 ความตระหนัก จากการส�ารวจในกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ประชาคมวจิยัและภาครฐัส่วนใหญ่มคีวามรูแ้ละความตระหนกั

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับดี ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และภาคการศึกษา 

ส่วนน้อยที่มีความรู้ความตระหนักในระดับดี  นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับดี แม้ว่าที่ผ่านมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ความรู้ จัดกิจกรรม ตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ  

2 หลักสูตร
ทุกระดับ

มีเน้ือหาเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพก�าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  น�าไปสู่การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา โดยมีกรณีตัวอย่างหลายแห่ง และมีการด�าเนินงานของ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการสนบัสนนุการเรยีนรูด้้านความหลากหลายทางชีวภาพในสถานศกึษาอย่าง

ต่อเนื่อง

3 นโยบาย 
ทุกระดับ

นโยบายและแผนของประเทศได้มกีารผนวกประเดน็การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ

ไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 

2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนของหน่วยงานต่าง 

ๆ นอกจากนี้ พบว่ามีการน�าไปผนวกในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นบางแห่ง 
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4 กลไก 
ทางการเงิน

มีกลไกสนับสนุนการด�าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ ตราสารหนี้

สีเขียว (Green Bond) การน�าร่องมาตรการตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) กองทุน

สิ่งแวดล้อม มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด�าเนินโครงการสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน การลด

หย่อนภาษแีก่ธรุกจิทีม่กีารศกึษาวจิยั พฒันาองค์ความรู้ หรอืการด�าเนนิกจิกรรมด้านอนรุกัษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

5 ระเบียบที่เป็น
อุปสรรค

แก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พรบ.ส่ง

เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พรบ.สวนป่า (ฉ.2) พ.ศ. 2558 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉ.4) พ.ศ. 2559 พรก.การประมง (ฉ.2) พ.ศ. 2560 พรบ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ. 2561 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พรบ.

อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 พรบ.ป่าชมุชน พ.ศ. 2562 พรบ.ป่าไม้ (ฉ.8) พ.ศ. 2562 และอยูร่ะหว่าง

การจัดท�า (ร่าง) พรบ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

6 การมีส่วนร่วม มีกลไกการเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ กอช. 8 คณะ คณะกรรมการกลางความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะกรรมการและคณะท�างานการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระดับ

จังหวัดและท้องถิ่น

7 แรงจูงใจ มีมาตรการตาม พรบ.ป่าไม้ (ฉ.8) พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินที่มี

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้ามมาตรการแก้ไขปัญหา

เรื่องท่ีอยู่อาศัยและท่ีท�ากินแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรและภาคประมงอย่างยั่งยืน การสนับสนุนทุนวิจัย และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

8 แหล่งที่อยู่
อาศัย

พื้นที่ป่าในปี 2561 มี 102.49 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็ก

น้อย ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนในปี 2561 มี 2.86 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ขณะที่แหล่งหญ้าในภาพ

รวมมีแนวโน้มคงที่และสมบูรณ์ขึ้น ส่วนแนวปะการังโดยภาพรวมมีแนวโน้มคงที่  

9 ชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคาม

ประชากรช้างป่ามีแนวโน้มโดยรวมค่อนข้างคงที่ ประชากรกระทิงดีขึ้นกว่าในอดีต มีการจัดท�าร่าง

แผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองสมเสร็จและศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์เพื่อน�าไปสู่การปล่อยคืนสู่

ธรรมชาติ มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติได้มากขึ้น กวางป่าถูกประกาศเป็น

สตัว์พืน้เมอืงไทยประจ�าถ่ินและพบการกระจายในพ้ืนทีก่ลุ่มป่าอนรัุกษ์ต่าง ๆ  สตัว์น�า้พืน้ถิน่กลุม่ปลา

โดยรวมมีแนวโน้มลดลง ส่วนพลับพลึงธารเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นในพื้นที่ภาคใต้มีสถานภาพดีขึ้น

10 พ้ืนที่
คุ้มครอง

มพีืน้ทีคุ่ม้ครองและตวัแทนทางนเิวศมกีารบรหิารจัดการทีม่ปีระสิทธภิาพเพิม่ขึน้ด้วยการจดัตัง้คณะ

กรรมการทีป่รกึษาอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ  66 แห่ง มมีาตรการจดัการในพ้ืนทีว่กิฤตแิละพืน้ทีท่ีม่คีวาม

ส�าคัญ ได้แก่ ผืนป่าตะวันตก พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บรเิวณชายหาดในบางพ้ืนที ่แผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิในระดบัจงัหวดับางแห่ง ให้เอือ้ต่อการอยูอ่าศยั

ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความส�าคัญ ได้แก่ พลับพลึงธาร นกชายเลนปากช้อน เป็นต้น

11 คุ้มครอง
พันธุกรรม

มีการจัดตั้งสวนพันธุกรรมไม้ป่า “ศูนย์วนวัฒนวิจัย” ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีค่าทาง

เศรษฐกิจและมีลักษณะดีจากป่าธรรมชาติมาปลูก จัดท�าแปลงตัวอย่างถาวรเพื่ออนุรักษ์และศึกษา

วิจัยแหล่งพันธุกรรมไม้ในระบบนิเวศป่าธรรมชาติ  มีการด�าเนินโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ

แห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ และอยู่ระหว่างร่าง พรบ.ความหลาก

หลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  
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12 ควบคุม
มลพิษ

ร้อยละ 80 ของคุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 88 ของคุณภาพน�้าแหล่งน�้า

ทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพบว่าคุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดินในปี 2561 มีคุณภาพน�้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้

ถึงดี ร้อยละ 91 และมีคุณภาพน�้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 โดยไม่มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก ในขณะที่ คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง ในปี 2561 มีแนวโน้ม

เสื่อมโทรมลง โดยคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ร้อยละ 94 และเกณฑ์เส่ือมโทรมถึง

เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 6

13 ประโยชน์ 
ที่ยั่งยืน

ภาคเกษตร: ขบัเคลือ่นระบบวนเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิ เป็นการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ภาคป่าไม้: มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ป่าวัฒนธรรมในพื้นที่ป่าดงใหญ่ ภาคประมง: หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ลงนามประกาศ

เจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือในการ “ปรับปรุงการท�าประมงปลาโอด�า ฝั่งอ่าวไทยให้เกิดการใช้

ประโยชน์ที่ยั่งยืน” ภาคการท่องเที่ยว: มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tour-

ism) ภาคพลงังานและเหมืองแร่: มีการส่งเสรมิการบรหิารจดัการแร่แบบมธีรรมาภบิาลและเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

14 จัดการ 
พ้ืนที่ชุ่มน�้า

มีกลไกการอ�านวยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าในระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

พืน้ทีชุ่ม่น�า้สงครามตอนล่าง รวมทัง้มกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�า้แม่น�า้สงคราม

ตอนล่างแบบบรูณาการ พ.ศ. 2560-2564 มกีารจดัการพืน้ทีชุ่่มน�า้อย่างมส่ีวนร่วมของชมุชนในไทย

และน�า้โขง และมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�า้จงัหวดัเชยีงรายและคณะท�างานจดัท�า

แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

15 การสูญเสีย
พ้ืนที่ชุ่มน�้า

มีพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ รวม 14 แห่ง ในจ�านวนน้ี มี 7 แห่ง ที่มีการจัดท�า

มาตรการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่าง

ประเทศท่ีอยู่ภายเขตอุทยานแห่งชาติจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดกระท�า

การใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม   
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16 จ�าแนก 
ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

มีการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในต่าง ๆ อาทิ พื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดง

พญาเย็น-เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ท�าการศึกษาและจัดล�าดับความส�าคัญของชนิดพันธุ์ต่าง

ถิ่นท่ีรุกรานท่ีควรป้องกันควบคุม ก�าจัดและ/หรือใช้ประโยชน์และก�าหนดมาตรการในการจัดการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และมีการจัดท�าคู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น พร้อมเส้นทางการแพร่

ระบาด

17 จัดการ 
ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศที่ส�าคัญของประเทศ โดยมีการเฝ้าระวัง 

ประเมินความชุกชุม และศึกษาข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่

รุกรานในระบบนิเวศ รวม 3 ชนิดพันธุ์ (ปลาหมอสีคางด�า ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร์) 

และมีประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งน�้ามัน น�้าปนน�้ามัน เคมีภัณฑ์ น�้าเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษอันตราย

รวมถงึขยะ สิง่ปฏกิลู หรือขยะอนัตรายในแม่น�า้ หรอืทะเลในอาณาบรเิวณการท่าเรอืแห่งประเทศไทย

18ความปลอดภยั
ชีวภาพ

มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ จัดท�าแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับการใช้

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม  

แนวทางปฏบิตัใินการประเมนิความปลอดภยัทางชวีภาพส�าหรบัพชืดดัแปลงพนัธกุรรมแบบรวมยนี

และผลิตภัณฑ์  แนวทางปฏิบัติการสร้างโรงเรือนทดลองส�าหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงได้น�า

หลักการระมัดระวังล่วงหน้าไปใช้ในด�าเนินการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมพูน
และแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

19 กลไก 
การเข้าถึง

มีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้

ทรัพยากรพันธุกรรมได้ด�าเนินการจัดท�าหรือปรับปรุงกลไกการให้อนุญาตเข้าถึงและการแบ่งปันผล

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วกว่า 10 หน่วยงาน ซึ่ง

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

20 จัดการ 
ผลประโยชน์

มกีฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์ และตดิตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรม ได้แก่ พรก.การประมง (ฉ.2) พ.ศ. 2560 พรบ.อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผล

ประโยชน์ และมโีครงการต่าง ๆ  เกีย่วกับการสร้างกระบวนการและการพฒันาพัฒนาเครือ่งมอื กลไก 

ส�าหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์  

21 ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนท้องถิ่นน�าร่องเกี่ยวกับกลไกและระเบียบการเข้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม และจัดท�ากลไกและกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมในประชาคมวิจัย   

22 คืนก�าไรสู่
อนุรักษ์ มีมาตรการและกลไกน�าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพกลับคืนสู่แหล่งก�าเนิด

ชวีภาพเพือ่สนบัสนนุการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยนื เช่น การ

จดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) การมอบตรา

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพให้กับผู้ผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล   

23 ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ริเริ่มการจัดท�าระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลาก

หลายทางชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ของประเทศที่มีระบบสืบค้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ ณ จุดเดียว  

และเป็นเครือ่งมอืช่วยให้การน�าองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์มาใช้ได้มากขึน้ มกีลไกการน�าองค์ความ

รูท้างวทิยาศาสตร์มาใช้ในรปูแบบคณะกรรมการต่าง ๆ   และเวบ็ไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Clearing House Mechanism) และช่องทางอื่น ๆ 

24ฐานข้อมูล
ส�าคัญสูง มีการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนแห่งชาติเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้พื้นบ้าน ด้าน ภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องในประเด็นด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีล�าดับความส�าคัญสูง เช่น ฐานข้อมูลพรรณไม้ ฐานข้อมูลเกาะใน

ประเทศไทย ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น  

25 ระบบข้อมูล
เทศบาล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการ อพ.สธ. กว่า 

1,700 เป็นเทศบาลเกอืบ 500 แห่ง (เทศบาลทัง้หมด 2,444 แห่ง) ทัง้นี ้มเีป้าหมายให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทกุแห่งสมคัรเข้าร่วมสนองพระราชด�ารสิมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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สถานภาพปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชวีภาพมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้ระบบนเิวศ ชนดิพนัธุ ์และ

พันธุกรรม ช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศต่าง ๆ สร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ อีกทั้ง 

มีแนวโน้มจะน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มากขึ้น จึงต้องเข้าใจและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

ได้อย่างยั่งยืน

ความหลากหลายด้านระบบนิเวศในประเทศไทย จ�าแนกได้ 7 ระบบนิเวศ โดยมีระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศป่าไม ้

เป็นระบบนิเวศหลัก คิดเป็นร้อยละ 55.73 และร้อยละ 31.68 ของพื้นประเทศ (ข้อมูลปี  2561) ตามล�าดับ นอกจากนั้น  

เป็นระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศเกาะ ระบบนิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดิน ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น และ

ระบบนิเวศภูเขา  

ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดิน

ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง

ระบบนิเวศแห้งแล้งและกี่งชื้น ระบบนิเวศเกาะ

ระบบนิเวศเกษตร
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ส่วนความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ จากข้อมูลเมื่อปี 2558 พบพืช 

ที่มีท่อล�าเลียงและพืชไม่มีท่อล�าเลียงไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด โดยมี

ชนิดพันธุ์สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่ ฟ้ามุ่ยน้อยและโสกระย้า 

ชนดิพนัธุท์ีถ่กูคุกคามประมาณ 964 ชนดิ และได้มกีารส�ารวจพบชนดิ

พันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย ในช่วงปี 2557-2561 จ�านวน 202 

ชนิด เช่น เข็มใบม่วง พิษนาศน์ดอยหัวหมด มะพลับเพ็งคล้าย 

ทองหลางหินปูน เป็นต้น ด้านชนิดพันธุ ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง มี 

อย่างน้อย 4,700 ชนิด ซึ่งจากการประเมินสถานภาพบางส่วน พบว่า 

สูญพันธุ์แล้ว 8 ชนิด สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 4 ชนิด ถูกคุกคาม 569 

ชนิด และมีแนวโน้มชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้  

ยังมีชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อย่างน้อย 80,000 ชนิด และ 

มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 200,000 ชนิด 

ปัจจุบันมีภัยคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงมีการส�ารวจ

และปรับปรุงทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และ

ก�าจัด 323 ชนิด พบว่า มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีล�าดับความส�าคัญสูง 

จ�าแนกเป็นพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น 12 ชนิด และพันธุ์พืชต่างถิ่น 11 ชนิด 

(ข้อมูลปี 2561)

พืช 
อย่างน้อย 14,000 ชนิด

สัตว์มีกระดูกสันหลัง
อย่างน้อย 4,700 ชนิด 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
อย่างน้อย 80,000 ชนิด 

จุลินทรีย์
อย่างน้อย 200,000 ชนิด 
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การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลก
ส�าหรับการอนุรักษ์พืช

การจัดท�ารายงานแห่งชาติฯ ในปี 2561 ประเทศไทยได้มีการรายงานการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลก 

ส�าหรบัการอนรุกัษ์พชื (Global Strategy for Plant Conservation: GSPC) ซึง่ประกอบด้วย 5 วตัถปุระสงค์ 

16 เป้าหมาย โดยประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย GSPC ได้ในเวลาที่ก�าหนด พ.ศ. 2563 เป็นส่วนใหญ่ 

เนื่องจากท่ีผ่านมา ได้ด�าเนินงานครอบคลุมการจัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ การประเมิน

สถานภาพการอนรัุกษ์ชนดิพนัธุพ์ชืทีจ่�าแนกระบแุล้วไว้เกือบทัง้หมด นอกจากนี ้มีการจดัท�าข้อมลู การพัฒนา

องค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์พันธุ์พืชส่วนใหญ่ด�าเนินการในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งยังถูกคุกคามจาก 

การท่องเท่ียว การลักลอบเก็บพืชหายากเพื่อการค้า ส่วนพื้นที่ในภาคการเกษตรยังไม่มีข้อมูลที่สามารถ 

ท�าการประเมินได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลการรักษาชนิดพืชที่ถูกคุกคามไว้ในแหล่งรวบรวม 

นอกถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อการน�ากลับไปฟื้นฟูในธรรมชาติ  

ส�าหรับเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะไม่บรรลุ ได้แก่ เป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในการผลิตได้รับการจัดการ 

อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช การคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามโดย 

การรักษาไว้ในแหล่งรวบรวมนอกถิ่นที่อยู่อาศัย และการที่ผลผลิตพืชที่เก็บเกี่ยวจากป่าทั้งหมดมาจาก 

แหล่งที่มีความยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

การมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถิน่มคีวามโดดเด่นประจายในภมูนิเิวศต่าง ๆ  ซึง่หลายชมุชนยงัคงสบืสานภมูปัิญญา

ท้องถิ่นและผสานองค์ความรู้ใหม่ ในการดูแลรักษาป่าชุมชนกว่า 2,400 ล้านไร่ มีการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง  

ทั้งป่าชายเลน พันธุ์สัตว์น�้า เก็บขยะชายฝั่ง การเฝ้าระวังการท�าลายถิ่นที่อยู่อาศัยจากกิจกรรมและมลพิษ  

รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายที่กระจายในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ทั่วประเทศ 

ชมุชนท้องถ่ินบางแห่งมส่ีวนส�าคญัในการด�ารงรกัษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม สวนกระแสกบัการบรโิภค

และการพึง่พิงเกษตรพานิชย์ของสังคมภายนอก มกีารอนรุกัษ์พนัธุข้์าวซึง่มคีณุค่าต่อความมัน่คงทางอาหารและ

สร้างความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศเกษตร โดยรวมตวักันรวบรวมพนัธุข้์าวพืน้เมอืง การท�านาแบบ

ดั้งเดิมเชื่อมโยงไปยังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับข้าวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการอนุรักษ์

พันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ มีผู้รู้ในท้องถิ่นอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยอาศัยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด

จากคนรุน่ก่อน การรวบรวมและอนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้ และการเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่านในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท�าการ

ส�ารวจ รวบรวม และขยายพันธุ์พืช รวมทั้งเก็บรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม

ส่วนวถิชีมุชนเกีย่วกบัการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื ได้มกีารก�าหนดกฎกตกิาการใช้ประโยชน์จาก

ต้นไม้และปลูกทดแทน ก�าหนดวิธีการตัดหน่อไม้ในป่าชุมชน ก�าหนดฤดูการเก็บหาหน่อไม้และเห็ดเพ่ือให้ป่า 

ได้ฟื้นตัว ห้ามจับสัตวIน�้าในฤดูวางไข่ ห้ามจับสัตว์น�้าขนาดเล็ก ก�าหนดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า มีการรวมตัวกัน

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
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บทบาทของผู้หญิง

บทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่า ผู้หญิงไทยมักอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จต่าง ๆ มีส่วน

ในการตัดสนิใจของผู้ชายซ่ึงเป็นหวัหน้าครอบครวั โดยผูห้ญิงมคีวามใกล้ชดิกับทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทัง้ในฐานะ

ผู้ใช้ประโยชนIและผู้ดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มีบทบาทส�าคัญ ดังนี้

• ผู้หญิงในสังคมไทยมักท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลบุตรหลาน จึงมีความใกล้ชิดและมีโอกาสถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา

ในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ผู้หญิงมีบทบาทส�าคัญเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกพืช ท�าการผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและถิ่นอาศัยของพืชและสัตว์

• ผู้หญิงมีบทบาทส�าคัญในการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชนIจากป่าอย่างยั่งยืน

• ผู้หญิงมีทักษะในการประสานงานและสื่อสารให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนการริเริ่มกลุ่มในชุมชนซึ่งได้ก่อให้เกิด

ศักยภาพและพลังในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

   ฯลฯ

อีกทั้ง มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และมีสมเด็จ 

พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีให้ความสนพระทยัในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

มาโดยตลอด
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การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต

ทิศทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในอนาคต ควรให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม  

การบูรณาการ การใช้องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงกับประเด็นส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเช่ือมโยง 

กับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ดังนี้

การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับห่วงโซ่อุปทานในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

ภาคการเกษตร ประมง พลังงาน ท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนส่งเสริม

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน แผนงานและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะที่เพิ่งประกาศใช้ อาทิ กฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับป่าไม้ การประมง การจัดการขยะมูลฝอยและน�้าเสีย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ทางชีวภาพ

การดูแลรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ส�าคัญนอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งควรจัดท�า 

ผงัการใช้ทีด่นิเป็นการเฉพาะเพือ่อนรุกัษ์ถ่ินทีอ่ยูอ่าศยัของพชืเฉพาะถิน่ นกอพยพ รวมถงึพืน้ทีชุ่ม่น�า้

ในระดับท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทและการมส่ีวนรว่มของคนรุน่ใหม ่และภาคธรุกจิเอกชน ตลอดจนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องหุ้นส่วนความร่วมมือ  

พัฒนาบุคลากรและการศึกษาวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เพียงพอต่อการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามกรอบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและ

นานาชาติ
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม

รวีวรรณ ภูริเดช 
เลขาธิการ

จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ 
ผู้อ�านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ 

วัลลภ ปรีชามาตย ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ

 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(UNDP) ประเทศไทย

แสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร 
Programme Specialist, IGSD Unit

นภาพร ยูเบิร์ก 
Programme Analyst, IGSD Unit

จัดท�าโดย  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  เบญจมาส  โชติทอง วาสิฐี  แก้วจุลลา

  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ ช่อลดา พันธัง

ออกแบบ  ณชชน พชรชัยกุล

พิมพ์ที ่  ส�านักพิมพ์สื่อตะวัน, กรุงเทพฯ




