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ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้อง
ปรองดองกับธรรมชาติ โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วน
ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน     

วิสัยทัศน์

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

  จดัทาํคลงัขอมลู (web portal) 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทะเบียนรายการทรัพยากรชีวภาพ 
และภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวของตาม
มาตรฐานสากล

  ใหมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชวีภาพในหลักสตูร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและของสถาบัน
การศึกษาทุกระดับ 
  พฒันาและผลักดันการดําเนนิ
งานตามแนวทางในเรื่องของการสื่อสาร 
การใหการศึกษา และการเสริมสราง
ความตระหนักแกสาธารณะ เพือ่สงเสริม
และสนับสนุนทศวรรษแห  งความ
หลากหลายทางชีวภาพขององคการ
สหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)

  พัฒนากลไกการประสาน
การบริหารจัดการ  และเชื่ อมโยง
การดําเนินงานตามอนุสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
  เสริมสรางสมรรถนะของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการ 
และในการอนุวัติการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลง
ที่เกี่ยวของ

  เสริมสรางประสิทธิภาพและ
สมรรถนะในการบังคับใชกฎหมาย 
  บูรณาการคุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพเขาสูนโยบายและแผน
ในทุกระดับ
  สรางมาตรการจูงใจในการ
อนรุกัษ ลดและขจดัแรงจงูใจทีก่อใหเกดิ
ผลกระทบทางลบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
  พัฒนากลไกทางการเงินและ
กลยุทธในการระดมทุน 
 

  จัดทํากลไกในการปกปอง
คุมครองและฟนฟูชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน
และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม 
  อนุรักษและปกปองคุมครอง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช 
สัตว และจุลินทรีย ที่มีความสําคัญ
  ผลักดันการดําเนินการตาม
เปาหมายและแนวทางการอนรุกัษความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัว 
ที่สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธ
ระดับโลก

ผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชน 
ภาวะมลพิษ การประมงเกินขีดจํากัด 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ควบคุมและจัดการประชากร
ของพืชและสัตวใหมีความสมดุลกับ
ระบบนิเวศ รวมทั้ง ปองกันภัยคุกคาม
จากโรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ
  ผลักดันให ประเด็นความ
หลากหลายทางชวีภาพอยูในหลกัเกณฑ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

  เรงรัดจัดทําและปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และกลไกในการเขาถึง แบงปน
ผลประโยชน และติดตามตรวจสอบ
การใชทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม 
  จัดใหมีองคกรกลางระดับ
ประเทศเพ่ือบริหารจัดการเร่ืองการเขาถงึ
และแบงปนผลประโยชน 
  เตรียมความพรอมในการให
สตัยาบันพธิสีารนาโงยาวาดวยการเขาถงึ
และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
พันธุกรรม

  สงเสริมการเป นหุ นส วน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสําหรับ
การวจิยัเพือ่การอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนื
  เส ริมสร างสมรรถนะใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน ในการใช
ประโยชนและการสรางผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนา
บมเพาะธรุกจิเพือ่ผลติสนิคาและบรกิาร
ใหไดมาตรฐาน 
  พัฒนาสมรรถนะการแขงขัน
ของประเทศโดยการใชประโยชนความ

  สนับสนุนการดําเนินงานและ
จัดต้ังพิพิธภัณฑและธนาคารเช้ือพันธุ
พืช สัตว และจุลินทรียใหเปนมาตรฐาน
สากล
  เสริมสรางสมรรถนะในการ
ศึกษา สํารวจ และจัดเก็บขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น

  สงเสริมและพฒันาสมรรถนะ
ของชมุชนเมืองและทองถิน่ในการจัดทาํ
แผนชุมชนด านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
  สนับสนุนการจัดตั้งองคกร
เครอืขายการบรหิารจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ
และถิ่นที่อยูอาศัยในระดับทองถิ่น

  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพื่อเปนฐานในการปรับตัว
และบรร เทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ศึกษาและพัฒนากลไก
ในการใชองคความรู และมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของความหลากหลายทาง
ชวีภาพในการกําหนด นโยบาย และแผน
  สงเสริมและรักษาภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมถึงการประยุกตใชและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

  สงเสรมิและผลกัดนัใหเกดิการ
เขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารในการเขาถงึ
และไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  พัฒนากลไกในการนําผล
ประโยชนที่ ได รับสู การอนุรักษและ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ
และแหลงพันธุกรรม

หลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการ
ผลิต การบริโภคสีเขียว การสร าง
นวัตกรรม และการสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
  สนับสนุนการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม และ
นํานวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
  สนบัสนนุการพัฒนาเครอืขาย
ผูประกอบการธุรกิจชีวภาพ

  ผสานการจัดการระบบนิเวศ
ตางๆ เขาดวยกนั สูภมูทิศันและชลทัศน
ทีก่วางกวา เพ่ือสงเสริมการอนุรกัษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน   ผลักดันการดําเนินการตาม

มาตรการอนุรักษ พื้นท่ีชุ มนํ้า และ
มาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัด
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน 
  ผลักดันใหมีการดําเนินการ
ตาม (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. ....

บูรณาการคุณคาและการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีสวนรวมในทุกระดับ 

ปกปองคุมครองสิทธิประโยชน
ของประเทศและบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มพูนและแบงปนผลประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยสอดคลองกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว

อนุรักษ และฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พัฒนาองคความรูและระบบ
ฐานขอมูลดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

ยุทธศาสตรที่ ๔

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ñ
สรางความตระหนักและใหความรู
  สงเสริมการศึกษา เรียนรู 
ถายทอดองคความรู และสรางความ
ตระหนักเก่ียวกับความสําคัญ คุณคา 
และกระบวนการ รวมท้ังบทบาทของ
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ในการ
อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ò 
เพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
และอนุวัติการตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 
  สงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศ ภูมิภาค อนุภูมิภาค และ
ระหวางภาคสวนที่เ ก่ียวของในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ó 
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
  เสริมสร างความเข มแข็ง
และการมีส วนร วมของภาคธุรกิจ
และประชาสังคม 
  สรางเครือขายความรวมมือ
ระหว  า งหน  วยงานและภาคส  วน
ที่เกี่ยวของ 

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ñ 
อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครอง
ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม 
  เพิ่มประสิทธิภาพและความ
เข มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่
คุมครองและพื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย
  ลดอัตราการสูญเสียแหลง
ทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาตแิละฟนฟรูะบบ
นิเวศเส่ือมโทรม  

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ò
อนุรักษ ฟนฟู และปกปองคุมครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดบั
จังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
  สนับสนุนการถ  ายทอด
เปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับประเทศสูนโยบายและแผนใน
ระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
  จัดทําและดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชุมนํ้าในเขตเมืองและยาน
ชานเมือง

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ó 
ลดภัยคุกคามตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพและถิ่นที่อยูอาศัย 
  จัดการพื้นที่ เกษตรกรรม 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการปาไม 
อยางยัง่ยนื และผนวกประเดน็ความหลาก
หลายทางชี วภาพไว  ในมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
  ควบคมุและปองกันทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชุมนํ้า และ
ระบบนิเวศเปราะบางอื่น ที่อาจไดรับ

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ñ 
ปกป องคุ  มครองและแบ  งป นผล
ประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรพันธุกรรม  เพื่อให 
ประเทศไทยไดรับประโยชนสูงสุด 

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ò 
สงเสรมิการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
  ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติ
ที่ดีในการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
  สงเสริมการพัฒนาทองเท่ียว
อยางยัง่ยนืโดยการมสีวนรวมของทองถิน่
  พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการผลประโยชนจากบริการจาก
ระบบนิเวศ

  สนับสนุนใหมีศูนยรวบรวม
องคความรู ใหเปนแหลงเรียนรู และ
จดัแสดงการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ó 
สงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและ
เสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
  ส  ง เ ส ริ มและสนั บสนุ น
การศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ñ 
สงเสริมและพัฒนาการจัดการองค
ความรู ด านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
  จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปน
ศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน 
  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และนักวิจัยด านความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหทัดเทียมกับนานาชาติ

  ÁÒμÃ¡ÒÃ·Õ่ ò 
พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเปน
มาตรฐานสากล
  รวบรวมและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนนิการ

  ปรบัปรงุและพฒันาระบบและ
กลไกเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 
(Clearing House Mechanism) และ
องคความรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมท้ัง ฐานขอมูลพื้นที่ชุมนํ้า
ที่เปนปจจุบันและสามารถเขาถึงได
ในทุกระดับ



 ๑) บูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางมปีระสิทธภิาพ เพือ่หยุดยัง้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีสวนรวมในทกุระดบั 
 ๒) ยกระดบัความสาํคญัในเชงินโยบายและการบรหิารจดัการ เสรมิสรางความตระหนกัของสงัคมเกีย่วกบั
บทบาทและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึง
การดํารงชีพและวิถีชีวิตของประชาชน 

 ๑) แกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม
 ๒) ลดแรงกดดันโดยตรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๓) ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปกปองคุ มครองความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม
 ๔) บริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนที่ไดรับจากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศ
 ๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมีสวนรวม การจัดการความรู และการเสริมสรางสมรรถนะ

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

 ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ

 ๑) สัดสวนของงบประมาณท่ีไดรับเพื่อดําเนินการตามแผนตองบประมาณท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น
 ๒) จํานวนนโยบาย แผน และมาตรการระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่นที่ผนวกประเด็นการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

½†ÒÂ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ถนนพระรามที่ ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔  E-mail: bdcommittee@gmail.com

http://chm-thai.onep.go.th

เปาหมายระดับชาติ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายระดับชาติเปาหมายระดับชาติ
ดานความหลากหลายทางชีวภาพดานความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๑. หนวยงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง 
ภูมิภาค และทองถ่ิน รวมท้ังภาคสวนตางๆ 
มคีวามรูความเขาใจและตระหนักถงึคณุคาและ
ความสาํคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ
 ๒. ภาคสวนโดยเฉพาะชมุชนทองถิน่
และเครือขายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ปกปองคุมครอง อนุรกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนืเพิม่ขึน้
อยางมีนัยสําคัญ
 ๓. มีแนวทางในการลดและขจัด
แรงจูงใจท่ีมีผลรายตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสงเสริมแรงจูงใจทางบวก
ที่สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
ในภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
 ๔. ลดอัตราการสูญเสียแหลงที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นที่ปาไม และ
ระบบนิเวศชายฝง
 ๕. การบรหิารจดัการพืน้ทีคุ่มครอง
และระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเ พ่ิมขึ้น
เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการใหบริการ
ทางนิเวศ
 ๖. ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและชนิด
พันธุเฉพาะถิ่นมีสถานภาพการอนุรักษและ
การจัดการที่ดีขึ้น

 ๗. ลดการคุกคามจากกิจกรรมของ
มนุษยต อชนิดพันธุ และถ่ินที่อยู อาศัยตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวปะการังและระบบ
นิเวศเปราะบางที่ได รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ๘ .  มีแนวทางในการผนวกเร่ือง
ความหลากหลายทางชวีภาพไวในมาตรฐานและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
 ๙. ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมนํ้าเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ
 ๑๐. มีการจําแนกระบุและจัดทํา
ทะเบียนของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศวิทยาตางๆ และเสนทางการแพรระบาด
ที่สําคัญ
 ๑๑. มีการบังคับใชกฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลมิใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
 ๑๒. มีกลไกและบังคับใชกฎระเบียบ
ทีเ่กีย่วของกบัการเขาถงึและแบงปนผลประโยชน
ในหนวยงานหลักของประเทศที่มีหนาที่ในการ
กํากับดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อรองรับพันธกรณี
ของพิธีสารนาโงยาฯ
 ๑๓. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
เขาถึงและแบงปนผลประโยชนใหครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิป ญญาท องถิ่น
ที่เกี่ยวของ

 ๑๔. เพิ่มสมรรถนะในการแขงขัน
ของประเทศ บนพืน้ฐานของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 ๑๕. มีการจัดการองคความรูทาง
วิทยาศาสตร เพื่อนํามาใชในการกําหนด
นโยบายและแผนดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 ๑๖. มีกลไกในการบูรณาการและ
เช่ือมโยงฐานขอมูลดานความหลากหลาย
ทางชวีภาพทีม่อียูใหสามารถนาํมาใชประโยชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๑๗ .  มี อ ง ค  ก ร ก ล า ง ใ นก า ร
ขับเคล่ือนและใชประโยชนฐานขอมูลท่ีมีอยู
ให  เ กิดประโยชน ในการอนุรักษ และใช 
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืน
 ๑๘. มีขอมูลและทะเบียนแหงชาติ
เรื่องภูมิปญญาทองถ่ินหรือความรูพื้นบาน
ที่สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
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ทเกยวของ

 ๑. ทกุภาคสวน โดยเฉพาะประชาชน
และชุมชนทองถิ่น มีความรู พื้นฐานเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
อยางย่ังยืน
 ๒. ประเด็นเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพไดรับการผนวกไวในนโยบาย
หรือแผนท่ีเกี่ยวของทุกระดับ
 ๓ .  มีกลไกทางการเงินในการ
ขับเคลื่อนการปกปองคุมครอง อนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
อยางย่ังยืน

 ๔. กฎระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการแกไข
 ๕. อัตราการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ รวมทั้ง พื้นที่ปาไม และระบบ
นิเวศชายฝง ลดลง รอยละ ๕๐
 ๖. ชนิดพันธุ ที่ถูกคุกคามและชนิด
พันธุเฉพาะถ่ินมีสถานภาพการอนุรักษและการ
จดัการทีด่ขีึน้ และมมีาตรการในการอนรุกัษและ
คุมครองถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดพันธุดังกลาว
 ๗ .  ควบคุมมลพิษให อยู  ในระดับ
ที่ไมเสียหายตอบทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศ 
และตอความหลากหลายทางชีวภาพ
 ๘. มีการประยุกตใชเครื่องมือ/กลไก/
แนวทางในการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางยัง่ยนื ในทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของ

 ๙. มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ 
ตางถิ่นที่รุกรานที่มีลําดับความสําคัญสูงและ
เสนทางการแพรระบาดที่สําคัญ
 ๑๐. จัดตั้งองคกรกลางเพ่ือบริหาร
จัดการการเขาถึง แบงปนผลประโยชน และ
ตดิตามตรวจสอบการใชประโยชนจากทรพัยากร
พันธุกรรม
 ๑๑. มีกลไกการนําองคความรูทาง
วทิยาศาสตรมาใชในการกําหนดนโยบายและ
แผนดานความหลากหลายทางชีวภาพ
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 ๕. ลดการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่
ชุ มนํ้ าลงอย างมีนัยสําคัญเพื่อให มีการใช 
ประโยชนบริการจากระบบนิเวศ และเกื้อกูล
ตอการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
 ๖ .  มี กฎระ เบี ยบตามแนวทาง
ระมัดระวังลวงหนา ในการกํากับดูแลดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และหนวยงานที่เก่ียวของ
ไดนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ กลไกเพ่ือใชในการกํากับ ดูแล
สิ่ ง มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท่ีเคล่ือนย าย
ขามพรมแดน โดยสอดคลองตามพันธกรณี
ของพิธีสารคารตาเฮนาฯ
 ๗. ประชาคมวิจัย และชุมชนทองถิ่น
มีการจัดทํากลไกและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรม

 ๘. มีมาตรการและกลไกการนํา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิทีไ่ดจากผลติภณัฑ
ชีวภาพกลับคืนสู แหลงกําเนิดชีวภาพเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
 ๙ .  มีฐานข อมูลเฉพาะเร่ืองใน
ประเด็นดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีลําดับความสําคัญสูง
 ๑๐. เชื่อมโยงและขยายเครือขาย
กลไกการเผยแพร ข อมูลข  าวสารด าน
ความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุม
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
 ๑๑. เทศบาล ทุกระ ดับมี ก า ร
จัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมืองอยางเปนระบบ
 ๑๒. มีฐานขอมูลเฉพาะในเรื่อง
ภมูปิญญาทองถิน่ทีเ่ก่ียวกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทีส่ามารถนําไปใชในการคุมครอง
สิทธิของประเทศและชุมชน
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 ๑ .  เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการผนวกไวในหลักสูตรของ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 ๒. มีการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
มีสวนรวมในทุกระดับ
 ๓ .  มีการ เช่ือมโยง เครื อข  าย
พื้นที่คุ มครอง และตัวแทนทางนิเวศ และ
มีมาตรการการจัดการในพื้นที่วิกฤติและ
มคีวามสาํคญัทางความหลากหลายทางชวีภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ
 ๔. มีกลไกและมาตรการดานการ
บริหารจัดการ นโยบาย หรือกฎหมายในการ
อนรุกัษและปกปองคุมครองความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประเทศ


