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คํานํา 
 

การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นงานท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ให้ความสําคัญ เน่ืองจากเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ  ประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงมีโอกาสและความได้เปรียบท่ีจะนํา
ทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึน หลายประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนา ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  ส่วนหน่ึงเพ่ือเป็น “ต้นทุนทางธรรมชาติ” สร้างสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ และอีกส่วนหน่ึงเป็น “ฐาน
ทรัพยากร” นํามาวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างย่ังยืน 

 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเน่ือง โดยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการพัฒนา
องค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT (Biodiversity 
Research and Training Program) ในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สวทช. สนับสนุนโครงการ BRT รวมแล้ว 15 ปี นับว่าเป็นการสนับสนุน
โครงการวิจัยท่ียาวนานต่อเน่ือง ผลการดําเนินงานของโครงการ BRT ได้ก่อผลกระทบในวงกว้าง นอกจากเปิดเผย
คุณค่าทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศ ไทยแล้ว  ได้สร้างกระแสตื่นตัวในแวดวงนักวิจัยชีววิทยา
พ้ืนฐานและการใช้ประโยชน์ เกิดกลุ่มเครือข่าย การขยายตัวของความรู้ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดนักวิจัยรุ่น
ใหม่เข้าไปเพ่ิมและทดแทนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง  
 
 นอกจากโครงการ BRT  สวทช. ได้บรรจุงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเข้าในแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planing Alliance : SPA) ของสวทช. ท่ีมุ่งบูรณาการให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยสูงสุด  ในรูปแบบการบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : 
CPMO) ท้ังในระยะท่ี 1 (SPAI) พ.ศ. 2549-2553 ต่อเน่ืองมาจนถึงแผนการดําเนินงานกลยุทธ์ระยะท่ี 2 (SPA II) พ.ศ. 
2554-2559  ภายใต้การดําเนินงานของโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และ
ผู้ด้อยโอกาส พร้อมท้ังจัดทําแผนงานวิจัยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ (พ.ศ. 2554-2559) ของสวทช.  เพ่ือให้สอด
รับกับการดําเนินงานของโครงการ BRT มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศ นําองค์ความรู้ไปบริหารจัดการ 
ต่อยอดใช้ประโยชน์ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนับสนุนการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากโครงการขนาดใหญ่ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ชีวภาพและระบบนิเวศ  การเกิดภัยพิบัติต่างๆ  อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (climate 
change) ท่ีเป็นปัญหาสําคัญของโลก 
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แผนงานวิจัยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ของสวทช. (พ.ศ. 2554-2559) เป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร 
“ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559)” ท่ี 
สวทช. จัดทําข้ึน โดย สวทช. ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์วิจัยการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ท้ังน้ี ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหน่ึงในสิบสามเร่ืองท่ีถูกหยิบยกมาเป็น
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 และเป็นเร่ืองท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นแผน
งานวิจัยเร่งด่วน ตามเป้าหมายการจัดการงบประมาณ เพ่ือพัฒนาประเทศของคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดหา
รายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ท่ีให้มีการบูรณาการงานวิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559  เพ่ือนําทรัพยากรชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพ่ิมใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างย่ังยืน 
 
 สวทช. ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สกว. วช. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมประมง, หน่วย
วิจัยฟ้ืนฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีได้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดทํายุทธศาสตร์ของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ” มา ณ ท่ีน้ี 
 
 สวทช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” น้ี จะสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ เห็นเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย เพ่ือร่วมกันผลักดันงานวิจัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยกันสร้างคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศท่ี
ดี  ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางชีวภาพ  ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 

(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
ผู้อํานวยการ 
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ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย 
การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559) 

และ 
แผนงานวิจัยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
ภายใตแ้ผนกลยุทธ์การวิจัยและพฒันา 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554-2559 

(Strategic Planning Alliance II: SPAII) 
 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์  สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยตั้งอยู่ใน hotspot ท่ีเรียกว่า “Indo-Burma” ท่ีถูกจัดอันดับให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีความสําคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก และเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพ้ืนท่ีสูงเป็น
อันดับรองจากประเทศเอกวาดอร์ ประมาณว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตราวร้อยละ 10 ของโลก   

 ประเทศไทยมีการสั่งสมภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้ังในรูปของอาหารและยารักษาโรคหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้จุลินทรีย์ในอาหาร
หมักดอง  อย่างไรก็ดี  ยังเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยตรงและมีมูลค่าไม่สูง  

ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไทยถูกทําลายอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วม ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติ
บ่อยคร้ังและรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลง การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีต้องใช้ความรู้และ
บุคลากรหลายด้าน  จึงมีการจัดตั้งแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ของประเทศขึ้นในปี 
พ.ศ. 2539 คือ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ทํา
ให้เกิดการขยายตัวของความรู้ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีเข้าไปเพ่ิมและทดแทนบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการ BRT  เป็นต้นมา งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพได้เคลื่อนสู่การวิจัยในระดับสูงขึ้น 
มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ เร่ิมมีการนําเทคนิคใหม่มาใช้ในการศึกษาชีววิทยาเชิงประชากรซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ียังมีอยู่น้อย 
การศึกษาท่ีลึกลงไปในด้านพันธุศาสตร์นําไปสู่ความเข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม เกิดการขยายฐานความรู้
ออกไปอย่างมาก มีงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี และเชิงเน้ือเร่ือง งานวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว และงานวิจัยท่ีต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ท่ี
มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพ่ิมท่ีสูงขึ้น เช่น การใช้จุลินทรีย์และเอ็นไซม์ในอาหารสัตว์ เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
โดยเฉพาะตลาดท่ีให้ความสําคัญกับการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยได้พัฒนาให้เกิดธุรกิจชุมชน เช่น การผลิตไร
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นํ้านางฟ้าทดแทนไข่อาร์ทีเมียท่ีต้องนําเข้ากว่า 500 ล้านบาทต่อปี  หรือในกรณีอาหารพ้ืนบ้าน มีการใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ใน
กระบวนการผลิตอาหารพ้ืนบ้าน ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ําเสมอ มีความปลอดภัย ลดระยะเวลาในการหมัก เช่น การใช้
หัวเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักนํ้าปลาลดระยะเวลาในการหมักจาก 18 เดือน เหลือเพียง 11 เดือน ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับ
ตลาดส่งออก 

ไม่เพียงแต่งานวิจัยได้ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ยังมีผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมท้ังการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศระยะยาวเพ่ือศึกษาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน และการฟ้ืนฟูทรัพยากรชีวภาพ ธนาคารโลก
ประเมินว่าการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชีวภาพ ช่วยให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพคิดเป็นมูลค่าระหว่าง 1-4 
ล้านบาทต่อชุมชนต่อปี นอกจากน้ี งานวิจัยได้สร้างโอกาสในการเพ่ิมจํานวนสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นหรือการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตส่งผล
ให้เกิดความย่ังยืนของระบบนิเวศ และสนับสนุนธุรกิจท่องเท่ียวไทยท่ีมูลค่าสูงถึงกว่า 0.72 ล้านล้านบาทต่อปี   

อย่างไรก็ด ี ความสามารถดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศถือว่ายังอยู่ในช่วงท่ีกําลังตั้งตัว แม้นัก
อนุกรมวิธานไทยมีความสามารถเทียบเท่านักวิจัยต่างชาติในบางสาขา แต่ยังมีจํานวนน้อย และในด้านชีววิทยาเชิงประชากรและ
ระบบนิเวศยังขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและความเชี่ยวชาญ ในด้านความสามารถเชิงบริหารจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพยังอ่อนแอ รวมท้ังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาบันวิจัยสําหรับเป็นแหล่งใน
การผลิตผลงานวิจัย เป็นแหล่งสร้าง/พัฒนา/สนับสนุนเส้นทางนักวิจัยอาชีพด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน   

แม้มีการกระตุ้นการศึกษาความหลากหลายชีวภาพในช่วงท่ีผ่านมา และประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก แต่หาก
เปรียบเทียบกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศท่ียังไม่ถูกค้นพบ และยังไม่ได้นํามาพัฒนาต่อยอดในแง่ใช้ประโยชน์
นับว่าห่างไกลจากเป้าหมาย อีกท้ังยังมีแรงกดดันจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกันและ
สร้างผลกระทบสูงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย การพัฒนาคณุค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงมีเป้าประสงค์และกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน ดังน้ี  

1. ให้ความสําคัญเท่าเทียมกันระหว่าง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพ การดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมดลุของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอ้ม การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชีวภาพท้ังระดับชุมชนและธุรกิจ ท้ังน้ี บนพ้ืนฐานการสร้าง
ความเข้มแข็งและภูมิคุม้กันจากการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. มุ่งสร้างองค์ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

3. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาค และระดับโลกในบางสาขา 

4. ผนึกกําลังร่วมกับหน่วยงานพันธมติรในการสร้างและบริหารจัดการความรู้และงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน 

5. การอนุวัติตามกลยุทธ์ “ไอจิ-นาโงย่า” ภายใตอ้นสุัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือลดอตัราการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ 

 โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบางเพ่ือการอนุรักษ์



ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559)  
และโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554-2559 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(Strategic Planning Alliance II: SPAII) 

8 

และฟ้ืนฟู  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิม
คุณค่า/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับชุมชนและอุตสาหกรรม  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการและสังเคราะห์ความรู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย สวทช. ได้จัดทําแผนงานวิจัยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
ตามแผนกลยุทธ์ระยะท่ี 2  (Strategic Planning Alliance :SPA) พ.ศ. 2554-2559 ภายใต้การบริหารจัดการคลัสเตอร์และ
โปรแกรมวิจัย มีภารกิจในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา
เทคนิค และเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ โปรแกรมมีแผนงานหลัก 3 
แผนงาน  แผนงานท่ี 1 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเชือ่มโยงกับระบบนิเวศ  แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมือ เพ่ือ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ แผนงานท่ี 3 การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
   

----------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 1 
ความหลากหลายทางชีวภาพ : ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

อาหาร เครื�องนุ่งห่ม

ที�อยู่อาศัย ยารักษาโรค

แหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที�ยว

ความสมดุลทางธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

ทรัพยากรชีวภาพ

ชุมชนเข้มแข็ง
ศิลปวัฒนธรรม 

แหล่งพนัธุกรรม
เศรษฐกิจ

 
 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity) มีความหมายกว้างขวางและลึกซ้ึง

มากกว่าคําว่า สิ่งมีชีวิต (life) แต่พอสรุปได้ว่า หมายถึงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายตั้งแต่ระดับพันธุกรรมหรือยีน 
(gene)  ระดับชนิดหรือสปีชีส์ (species) จนถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา (ecological community) 
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ (evolutionary changes) ตามกาลเวลาและ
ตามสภาวะสมดุลธรรมชาติในถิ่นอาศัย (habitat) ท่ีหลากหลายรูปแบบ  

 
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นคําใหม่สําหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับวิชาการด้านชีววิทยา แต่ในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

มีการสื่อสารเร่ืองดังกล่าวมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีสนใจธรรมชาติ คุณค่าของพืชสมุนไพร  ความหลากหลายของพันธุ์ไม้
และพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์และเห็ดราอื่นๆ ท่ีมีอยู่มากในป่าเขตร้อนทุกภาคของประเทศ
ไทย ท่ีสําคัญท่ีสุดคือความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสมดุลของระบบนิเวศ 
 

ท่ีผ่านมามนุษยไ์ด้ประโยชน์จากคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ไม่ว่าอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 
และยารักษาโรค ความหลากหลายทางชีวภาพเป็น “สินทรัพย์” ท่ีนํามาพัฒนาตอ่ยอด และเพ่ิมมูลค่าใหสู้งขึ้น  หลายประเทศ
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ท่ีพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนา ใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  สว่นหน่ึงดูแลรักษาไว้เป็น 
“ต้นทุนทางธรรมชาติ” สร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อีกส่วนหน่ึงนํามาวิจัยและพัฒนา เพ่ือใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สร้างรายได้ท่ีย่ังยืน  ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสูงนําทรัพยากรชีวภาพไปพัฒนาตอ่ยอด 
ตัวอยา่งเช่น  

 
ประมาณร้อยละ 30 ของยาแผนปัจจุบันมาจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและจุลินทรีย์ เช่น ควินิน แอสไพริน มี

มูลค่า 15.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 620 พันล้านบาท (อ้อมบุญ, 2547) 
 
ไซโคลสปอร์รีน (Cyclosporine) ได้จากราในดิน อุทยานแห่งชาติประเทศนอร์เวย์เมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นยาขายดี

ติดอันดับ 33 ของโลก ยอดขาย 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 48 พันล้านบาทต่อปี (Mulongoy and Chape, 2004) 
 

เอนไซม์ Taq หรือ DNA polymerase ค้นพบจากจุลินทรีย์ท่ีอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 
2509  ใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าเชิงพาณิชย์มากกว่า 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือ 8 พันล้านบาทต่อปี (Mulongoy and Chape, 2004) 

 
ใยแมงมุมมีคุณสมบัติเหนียวแต่นุ่มกว่าวัสดุธรรมชาติอื่นใดในโลก นักวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในการโคลน

ยีนท่ีผลิตใยแมงมุมจากแมงมุมใส่ในแพะ ให้แพะผลิตนํ้านมท่ีมีโปรตีนเช่นเดียวกับใยแมงมุม มีศักยภาพนํามาใช้ใน
อุตสาหกรรมโครงสร้างและการแพทย์ เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน (Nexia Biotechnologies Inc, 2003) เทคโนโลยีด้านน้ี
พัฒนาก้าวหน้าจนสามารถโคลนยีนสร้างใยแมงมุมเข้าไปในตัวไหม ให้สร้างรังไหมท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับใยแมงมุม 
(www.macroevolution.net) 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึงแม้ได้เปรียบในการมีฐานทรัพยากร

ชีวภาพท่ีหลากหลายเพ่ือการพัฒนา แต่ถ้าปราศจากเทคโนโลยีต่อยอด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ในวงจาํกัด หรืออาจทําให้
ทรัพยากรหมดไป ตัวอย่างเช่น การใช้สมุนไพรจากพืชในป่า ถ้าไม่มีเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุหรือนํามาปลูกแทนการเก็บจาก
ป่า ทําให้สมุนไพรน้ันๆ สูญพันธุ์ ดังปรากฏในหลายๆ ตัวอย่าง 

 
ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยให้สิ่งมีชีวิตกําเนิด อยู่อาศัย และแพร่กระจายพันธ์ุ คาดว่าประเทศไทยมี

ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตราวร้อยละ 10 ของโลก  ประกอบด้วยพันธุ์พืชประมาณ 10,000 ชนิด นก 980 ชนิด 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 300 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 490 ชนิด  ปลา 2,800 ชนิด และจุลินทรีย์ 
150,000 ชนิด  การมีแหล่งทรัพยากรชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่
ประชาชน ผนวกกับการสั่งสมภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน เช่น การ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปอาหารและยารักษาโรค การใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักดอง เป็นต้น ทําให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอาหารท่ีเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะตลาดท่ีให้ความสําคัญกับการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี (green and clean economy)  การพัฒนาเทคโนโลยี
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เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความจําเป็นเร่งด่วน  เพราะเป็น “ต้นทุนทางธรรม” ท่ี
สําคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 
ก. ด้านเกษตร 

 ภาคเกษตรมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 11 ของ GDP รองรับแรงงานมากถึงร้อย
ละ 44 ของแรงงานท้ังหมด ในปี 2553 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีมูลค่าส่งออกรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านบาท 
(www.moc.go.th) ความหลากหลายทางชีวภาพมีศักยภาพท่ีจะนํามาพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นต้นว่า การนํา
พันธุ์พืชหรือสัตว์พ้ืนเมืองท่ีทนทานต่ออากาศร้อน หรือ โรคท้องถิ่นมาปรับปรุงพืชและสัตว์สายพันธ์ุการค้าให้ทนต่ออากาศ
ร้อนหรือโรคต่างๆ  การผลิตสารชีวภาพจากสมุนไพร  การใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี แต่ละปีประเทศไทย
นําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่ต่ํากว่า 16,000 ล้านบาทต่อปี   ปัจจุบันมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สารชีวภาพโดยบริษัท
ไทย เช่น บริษัทแอพพลายเค็ม บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค บริษัท อะโกรไบโอเมท เป็นต้น   ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
ประเทศไทยต้องนําเข้าอาร์ทีเมียปีละกว่า 500 ล้านบาท จากการค้นพบไรนํ้านางฟ้า ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก นําไปสู่
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรนํ้า เป็นธุรกิจชุมชนทดแทนการใช้อาร์ทีเมีย มีรายได้ไม่ต่ํากว่ารายละ 8,000 บาทต่อเดือน 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) หรือธุรกิจกล้วยไม้ท่ีเร่ิมต้นจากการนํากล้วยไม้ออกจากป่าสู่การเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ 
ในปี 2553 ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกล้วยไม้ 2,700 ล้านบาท  (www.ops3.moc.go.th) 
 
 ข. อาหาร 

อาหารพ้ืนบ้านในระยะแรกเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ต่อมามีการยกระดับคุณภาพ ทําให้อาหาร
พ้ืนบ้านเป็นสินค้าท่ีนํารายได้กลับสู่ชุมชน สถาบันอาหารประเมินว่าอุตสาหกรรมอาหารพ้ืนบ้านมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่า 18,000 ล้านบาทต่อปี มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตอาหารพ้ืนบ้าน ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ําเสมอ มีความปลอดภัย ลดระยะเวลาการหมัก เช่น การใช้หัวเชื้อ (กล้าเชื้อ) หรือเอ็นไซม์จากจุลนิท
รีย์ ในการหมักนํ้าปลาลดระยะเวลาการหมักจาก 18 เดือน เหลือเพียง 11 เดือน  ลดต้นทุนการผลิตนํ้าปลา ปัจจุบันนํ้าปลา
ถือเป็นสินค้าส่งออกสําคัญ ปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 1,000 ล้านบาท (www.customs.go.th) นอกจากนํ้าปลา
แล้ว ยังมีการใช้หัวเชื้อในการผลิตแหนม ท่ีนอกจากให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอแล้ว ยังควบคุมเชื้อก่อโรคในคน ท่ีอาจ
ปนเป้ือนมากับวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตด้วย  

สมุนไพรนอกจากใช้เป็นยายังเป็นอาหารเสริม  จากแนวโน้มเร่ืองสุขภาพท่ีเปลี่ยนจากการรักษามาสู่การป้องกัน  
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น ทําให้ตลาดอาหารสุขภาพเติบโตขึ้น  ในปี พ.ศ. 2551 
ตลาดอาหารสุขภาพภายในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท  (www.grad.chu.ac.th) 

 
 ค. อาหารสัตว์ 

มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะข้อกําหนดห้ามนําเข้าสินค้าท่ีมีสารปฏิชีวนะตกค้าง เป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ปรับเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์/เอนไซม์ผสมในอาหารสัตว์เศรษฐกิจหลายประเภท เช่น สุกร โคนม ไก่ และสัตว์
นํ้าเพ่ือให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันและไม่จําเป็นต้องใช้สารปฏิชีวนะ  กินอาหารได้มากขึ้นทําให้อัตราแลกเน้ือสูง  ในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยนําเข้าเอนไซม์ท้ังสิ้น 1,107 ล้านบาท (www.customs.go.th) ปัจจุบัน บริษัทไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
เอนไซม์ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าเอนไซม์ในเชิงการค้า เช่น บริษัท สตาร์ แอนิมอล เฮลท์ จํากัด บริษัท ไมโครอินโนเวต สมาคม 
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Animal Health Product ประเมินว่าปี พ.ศ. 2550 ตลาดอาหารเสริมชีวภาพของสัตว์เศรษฐกิจมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,500 ลา้น
บาทต่อปี โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพของสุกรประมาณ 1,500 ล้านบาท  
 
 ง. ด้านสุขภาพและการแพทย์ 

ประเทศไทยใช้สมุนไพรมานาน สมุนไพรนอกจากมีคุณค่าทางด้านสุขภาพ ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรม  เพราะเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  มูลค่าตลาดสมุนไพรในประเทศประมาณ 48,000  ล้านบาทต่อปี นับว่ามีขนาดเล็กมาก 
เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลกท่ีสูงถึงปีละ 4.4 ล้านล้านบาท ท้ังท่ีไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีพืชสมุนไพรใช้เป็นวัตถุดิบมากกว่า 13,000 ชนิด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2548) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนับเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรท่ีมีแนวโน้มขยายตัว มีโอกาสท่ีไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเอเชีย และมีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันดับต้นๆ ของโลก 
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยยังต้องการแรงผลักดันจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวิจัยความต้องการ
ของตลาด การส่งเสริมการปลูกในเชิงพาณิชย์ กระบวนการผลิตท่ีทันสมัย และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคท้ังในประเทศ
และต่างประเทศรับรู้ถึงสรรพคุณอันเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ท่ีมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการขยายตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 

จ.สิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้เป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญ กลไกการค้า

คาร์บอนเปิดโอกาสให้มีการสนับสนุนเงินทุนจากการฟ้ืนฟูป่าขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปลูกป่า ประเทศท่ีมีโครงการ
ปลูกป่าในรูปแบบท่ีให้ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ REDD+ (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation in developing countries) ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีอีกประมาณ 1.4 ล้านเฮค
แตร์ท่ีต้องการฟ้ืนฟู (ประมาณร้อยละ 2.8 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด)  ถ้าพ้ืนท่ีดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูจนกลายเป็นป่าสมบูรณ์ จะได้รับ
ผลตอบแทนท้ังหมด 185 ล้านตันคาร์บอน คิดเป็นมลูค่ามากกว่า 310,000 ล้านบาท (คํานวณจากตลาดการค้าคาร์บอนท่ี 12 
ยูโรต่อเมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือราว 1,700 บาท ตอ่เมตริกตันคาร์บอน) 

 
นอกจากการใช้ป่าในการดูดซบัคาร์บอนแล้ว ชุมชนยังใช้ประโยชน์จากป่า ธนาคารโลกประเมินว่า ชุมชนได้รับ

ประโยชน์คิดเป็นมูลค่าระหว่าง  1-4 ล้านบาทตอ่ชุมชน หรือประมาณ 75,000-300,000 ล้านบาทตอ่ปี (World Bank, 2004) 
 

ช. การท่องเท่ียว 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างชาติเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ี การท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ท่ีสําคัญของชุมชนและประเทศ การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพช่วยสนับสนุนธุรกิจท่องเท่ียวไทยท่ีมีมูลค่าสูงถึง 0.72 ล้านล้านบาท (รายงานรายได้ประชาชาติ (NI) 
ด้านการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2552) 
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การศึกษาโลมาสีชมพู (Sousa genesis) ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
เป็นต้นมา สร้างความตื่นตัวให้ชุมชนและประชาชนในการท่องเท่ียวชมโลมาสีชมพู สร้างอาชีพในการนําเท่ียวโลมาสีชมพูแก่
กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โลมาบ้านแหลมประทับ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ปี พ.ศ.  2549-2552 มีจํานวนเท่ียว
เรือท่ีออกพานักท่องเท่ียวไปชมโลมาสีชมพูถึง 1,927 เท่ียว สร้างรายได้ให้ชุมชน 1,541,600 บาท เทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2547-
2548 มีเรือนําเท่ียวเพียง 151 เท่ียวเท่าน้ัน (ข้อมูลจากกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โลมาบ้านแหลมประทับ อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช) 

 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบรรจุในวาระสําคัญของประเทศและของโลก ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี  
 

1. เป้าประสงค์การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ได้รับความเห็นชอบในการประชุม
สุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (UN Millennium Summit) ในปี ค.ศ. 2000 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 7 
ข้อ โดย 1 ใน 7 ข้อ คือการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 

2. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) เป็นความตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยมีประเทศท่ีให้
ความเห็นชอบอนุสัญญาน้ีแล้ว 191 ประเทศ  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อวันท่ี 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547  ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ใน
ลําดับท่ี 188  

3. แผนกลยุทธ์ ไอจ-ินาโงยา 2011-2020 (Aichi-Nagoya Strategic Plan) การประชุมสมชัชาภาคีอนสุัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 ท่ีเมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 18-29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา ได้
ปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือลดการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นรากฐานท่ีสําคัญของระบบนิเวศ โดยได้รับรองแผนกล
ยุทธ์ ไอจ-ินาโงยา ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ว่า “ภายในปี ค.ศ. 2050 ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับความนิยมในคุณค่า ได้รับการ
ฟ้ืนฟู และถูกใชอ้ย่างชาญฉลาด เพ่ือธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพ่ือผดุงพ้ืนพิภพท่ีสมบูรณ์พูนผลให้ย่ังยืนและเพ่ือ
อํานวยผลประโยชน์ท่ีสําคัญยิ่งใหแ้ก่ผู้คนท้ังโลก” 

ท้ังน้ีแผนกลยุทธ์ ไอจิ-นาโงยา 2011-2020 ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ  5 กลยุทธ ์ดังน้ี 
กลยุทธ ์ ก. แก้ไขมลูเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความหลาก หลายทาง

ชีวภาพให้เป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม 
กลุยทธ์ ข. ลดแรงกดดันโดยตรงตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
กลยุทธ์ ค. เพ่ือปรับปรุงสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฝ้าระวังรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ชนิดพันธ์ุ และพันธุกรรม 
กลุยทธ์ ง. เพ่ิมพูนผลจากความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศต่อคนท้ังปวง 
กลยุทธ์ จ. เพ่ิมพูนการอนุวัติอนุสญัญาโดยมีการวางแผนอย่างมสี่วนร่วม จัดการความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ 
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4. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างย่ังยืน พ.ศ. 
2551-2555  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ยกร่างนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 โดยกําหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัตใิห้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของ
อนุสญัญาฯ โดยกําหนดวิสัยทัศน์วา่ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศผู้นําในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน และพัฒนาก้าวหน้าในการศึกษาและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญ เพ่ือลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสําคัญ สามารถธํารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธุ ์
แหล่งพันธุกรรมท่ีสําคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งไวไ้ดอ้ย่างย่ังยืน 

 
5. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีกําลังเตรียมการอยูใ่นขณะน้ี มี

ยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีนําประเทศไปสู่การ
พัฒนาตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “สร้างภูมิคุ้มกันใหกั้บการพัฒนาประเทศไทย” 
  

6. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มให้เป็น
ฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังสร้างกลไกการรักษา
ผลประโยชน์ของชาตอิย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 

 
7. กรอบนโยบายการวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2551-2554 สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 
8. กรอบนโยบายเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศ พ.ศ. 2547-2554 เป้าหมายหลักท่ี 5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็น

ปัจจัยหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการอนุรักษ์และใชท้รัพยากรชีวภาพท่ีมีความเด่น หรือจําเพาะในแต่ละพ้ืนท่ี 
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อยอดภมูิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์

 
------------------------------------------------------------ 
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บทที่ 2 
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

บทวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

   

  จุดแข็งความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

   

  1. ความหลากหลายต่อหนว่ยพืน้ท่ีสูง  

ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนทางธรรมชาติพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เมื่อ
เปรียบเทียบจํานวนชนิดพันธุ์ต่อหน่วยพ้ืนท่ี เอกวาดอร์เป็นประเทศท่ีมีจํานวนชนิดพันธุ์ต่อพ้ืนท่ีสูงสุด โดยในพ้ืนท่ี 100,000 
ตารางกิโลเมตร พบพืชและสัตว์จํานวน  8,703 ชนิด  รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย  และ อินโดนีเซีย พบจํานวน 2,655 ชนิด  
และ 1,930 ชนิด ตามลําดับ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีจํานวนสิ่งมีชีวิตต่อพ้ืนท่ีน้อยท่ีสุดในประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบโดยมีเพียง 
234 ชนิดต่อพ้ืนท่ี 100,000 ตารางกิโลเมตร เท่าน้ัน  

 ตารางท่ี 1 : ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวติของบางประเทศต่อพ้ืนท่ี (ท่ีมา : http://earthtrends.wri.org) 
                   หน่วย : 100,000  ตารางกิโลเมตร 

ประเภทสิ่งมีชีวิต 
เอกวาดอร์ ไทย อินโดนีเซีย อังกฤษ อินเดีย บราซิล จีน 

สหรัฐ 
อเมริกา 

สัตว ์ 133 58 35 42 13 7 5 5 
นก 591 189 84 228 36 20 12 9 

พืชท่ีมีท่อลําเลียง 7,552 2,262 1,542 663 568 660 336 202 
สัตว์เลือ้ยคลาน 163 66 39 7 16 8 4 4 

สัตว์คร่ึงบกคร่ึงนํ้า 167 20 15 5 7 8 4 3 
ปลา 96 60 214 174 175 6 4 11 
รวม 8,703 2,655 1,930 1,118 814 708 365 234 

  
 2. ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสําคัญสงูสุด 8 อนัดับแรกของโลก 

ประเทศไทยอยู่ใน hotspot ท่ีเรียกว่า “Indo-Burma” ถูกจัดอันดับให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
สําคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดอันดับ ได้แก่ จํานวนของพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น จํานวนของพืชและ
สัตว์เฉพาะถิ่นต่อพ้ืนท่ี และจํานวนชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามเน่ืองจากการสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
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   ภาพ World Hot Spot Area: พื้นที่ท่ีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (ที่มา : Myers et al., 2000) 

 ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีอยู่ระหว่างเขตหิมาลายันซ่ึงมอีากาศเย็นทางเหนือ กับเขตแหลมมาเลเซียทางใต้
ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าชื้นเขตร้อน (Tropical Rain Forest) จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง องค์การอาหารและการเกษตร 
(FAO) รายงานว่า พรรณไม้วงศ์ยาง (Dipterocapaceae) ในประเทศไทยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 65 
ของจํานวนพรรณไม้วงศ์ยางท้ังหมดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ในขณะท่ี ประเทศอื่นๆ เช่น เมียนมาร์ อินเดีย 
มีพรรณไม้ดังกล่าวอยู่ประมาณร้อยละ 30-40 เท่าน้ัน   

 3.  มภีูมิปัญญาท้องถิน่ท่ีพร้อมพัฒนาต่อยอด 

บรรพบุรุษไทยและปราชญ์ชาวบ้านเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย มีการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดต่อเน่ืองกันมายาวนาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรท้ังในรูปของอาหารและยารักษาโรคหลายรูปแบบ ภาคเหนือของไทยมีการนําพืช 1,647 ชนิด มาใช้ประโยชน์ 
เป็นพืชสมุนไพร 892 ชนิด และพืชอาหาร 984 ชนิด (ยศ และคณะ, 2547) ชาวบ้านได้เรียนรู้การถนอมอาหาร โดยนํามา
หมัก เป็นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เช่น ปลาร้า แหนม  เป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่าน้ีเปรียบเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ 
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านักวิจัยท่ีเข้าไปค้นหาพันธุกรรมจากพืชในป่าเขตร้อนมีโอกาสพบสารพันธุกรรมท่ีนํามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 1 เท่าน้ัน แต่ถ้านักวิจัยได้ข้อมูลเบ้ืองต้นหรือ “ลายแทงแห่งปัญญา” จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วโอกาส
พบสารพันธุกรรมท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีมากกว่าร้อยละ 84 

จากพ้ืนฐานของภูมิปญัญาท้องถิ่น หากนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมม่าพัฒนาต่อยอด ดังเช่นการวิจัยใช้
หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตแหนม การใช้เอ็นไซม์หรือจุลินทรีย์ในการหมักนํ้าปลา เพ่ือเร่งระยะเวลาการผลิต ช่วยเพ่ิมโอกาสและ
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมากขึ้น 
 
 4. มีแหล่งทุนสนับสนนุการวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่ของประเทศ : โครงการพัฒนาองค์
 ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)  
 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ โครงการ BRT 
(Biodiversity Research and Training Program) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยการสนับสนุนทุนร่วมกันระหว่างสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณเร่ิมต้นในการดําเนินการท้ังสิ้น 577 ล้านบาท เป็น
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เวลา 5 ปี (พ.ศ. 2539-2544) นับว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ในเวลาน้ัน  และขยายเวลาดําเนินงานมาจนถึงปี พ.ศ. 2553 
ประมาณร้อยละ 60 ของโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพท้ังหมดของประเทศได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT 
(Cunningham and Huthcharoen, 2004) ผลการดําเนินงานทําให้เกิดกระแสตื่นตัวในแวดวงนักวิจัยชีววิทยาพ้ืนฐาน เกิด
กลุ่ม เครือข่าย ขับเคลือ่นให้เกิดการขยายตัวของความรู้ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีเข้าไปเพ่ิมและ
ทดแทนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างตอ่เน่ือง 

 โครงการ BRT ประกอบด้วยโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี 
โปรแกรม 1 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 
โปรแกรม 2 การศึกษาชีววิทยาเชิงประชากร การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ  
โปรแกรม 3 การศึกษานิเวศวิทยา 
โปรแกรม 4 การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โปรแกรม 5 การบริหารจัดการข้อมูล 
โปรแกรม 6 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
โปรแกรม 7 นโยบายการจัดการวิจัย 
 
นอกจากโปรแกรมดังกล่าวแล้ว  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนการ

ดําเนินงานในอีก  2 โปรแกรมท่ีเกี่ยวเน่ือง ได้แก่ โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ และโปรแกรมวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนและชนบท 

 
  
 
 
 

ตารางที� 2 : สรปุผลการดาํเนนิงานโครงการ BRT (พ.ศ. 2539-2553) จํานวน 

1) การตพีมิพบ์ทความในวารสารวชิาการ (เรื�อง) 

นานาชาต ิ

ภายในประเทศ 

911 

797 

114 

2) นักศกึษา ป.โท และ ป.เอก (คน) 639 

3) การตพีมิพบ์ทความในการประชมุวชิาการและอื�นๆ (เรื�อง) 253 

4) หนังสอืวชิาการและกึ�งวชิาการ (เรื�อง) 88 

5) จํานวนสิ�งมชีวีติชนดิใหมข่องโลก (ชนดิ) 653 

6) จํานวนตัวอยา่งตน้แบบ (Type Specimens) (ตัวอย่าง) >3,500 

7.) จํานวนตัวอยา่งอา้งองิ (Reference Collection) (ตัวอย่าง) >30,000 

8) สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 12 

9) ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหภ้าคเอกชน 2 

10) งานวจิยัที�นําไปใชเ้ชงิสาธารณะประโยชน ์(เรื�อง) 50 

11)  สารเคมใีหมแ่ละผลติภณัฑจ์ากจุลนิทรยี ์(เอมไซม)์ 90 

12)  นทิรรศการ (เรื�อง) 100 

           * ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2553 
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 จุดอ่อนความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายในอัตราท่ีเพิ่มขึ้น 

ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีป่าไม้ของไทยถูกทําลายไปถึง 67 ล้านไร่ ในปี 2551 มีพ้ืนท่ีป่าเหลือเพียงร้อยละ 33 
ของพ้ืนท่ีประเทศ การลดลงของพ้ืนท่ีป่าส่งผลให้เกิดนํ้าท่วม ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติบ่อยคร้ังและรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลง อัตราการจับสัตว์น้ําลดลง 3 เท่า แหล่งปะการังและหญ้าทะเลตกอยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรม อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีรายชื่อสัตว์และพันธุ์พืชในบัญชีใกล้สูญพันธ์ุถึง 684 ชนิด  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)  

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศโดยเทียบเคียงจากดัชนีชี้วัดการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental 
Performance Index (EPI) ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Yale กับมหาวิทยาลัย Columbia  การจัดทํา EPI มีจุดมุ่งหมายสร้าง
มาตรฐานในการชี้วัดผลงานของประเทศต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยข้อมูลสําคัญ 25 หัวข้อ เช่น 
รูปแบบการทําประมง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ คุณภาพของนํ้าท่ีใช้ดื่มกิน สิ่งแวดล้อม
ของประเทศท่ีเกื้อกูลต่อมนุษย์ จํานวนชนิดของต้นไม้และสัตว์  เป็นต้น ในปี 2551 ประเทศไทยมีค่า EPI อยู่ในอันดับท่ี 53 จาก
จํานวน 159 ประเทศ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียให้ความสําคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมีคะแนน EPI สูง ขณะท่ีประเทศใน
กลุ่มเอเชียท่ีกําลังพัฒนาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง กลับให้ความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก เช่น เวียดนาม
และจีน มีคะแนน EPI อยู่ในอันดับท่ี 76 และ 105  ตามลําดับ  
 

 2.  สถานภาพการสํารวจพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ : ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนสูญเสียความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ 

 การสํารวจพันธุ์พืช สตัว์ และจุลินทรีย์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากหากเทียบกับเมื่อ 20-30 ปี ท่ีแล้ว 
โครงการ BRT สนับสนุนการวิจัยด้านน้ีเป็นเงินงบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท (รายงานประจําปีโครงการ BRT, 2548)  ทํา
ให้เร่งอัตราการสํารวจชนิดพันธุข์องประเทศไทย เช่น  การศึกษาพืชในโครงการศึกษาพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทย 
(Flora of Thailand) โดยหอพรรณไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มคีวามก้าวหน้าในอัตราเร่ง 2 เท่า จาก
เดิมในปี พ.ศ. 2513-2539 มอีัตราการศึกษาพืชเฉลี่ย 65.1 taxa ต่อปี มาเป็น 143 taxa ต่อปี ในปี พ.ศ. 2540-2551 (ท่ีมา : 
ก่องกานดา ชยามฤต) ทําให้การศึกษาพืชในวงศ์ใหญ่ๆ ท่ีมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้แก่ วงศ์เปล้า 
วงศ์อบเชย วงศ์ก่อ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยสํารวจพืชอีกร้อยละ 40 ของพืชท่ีมอียู่ในประเทศไทยท่ีต้องดาํเนินงานให้เสร็จ
สิ้น  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อยอดในอนาคต 

 
 เชื้อราจัดเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดชนิดหน่ึง การสํารวจราในประเทศไทยเร่ิม

ขึ้นมากว่า 100 ปี ในช่วงพ.ศ. 2544-2538 (93 ปี) มีการค้นพบราชนิดใหมข่องโลก 122 สปีชสี์ จากการสนับสนุนของ
โครงการ BRT ในช่วง พ.ศ. 2539-2548 (10 ปี) มีการตีพิมพ์ราชนิดใหมข่องโลกท่ีพบในประเทศไทยถึง 153 สปีชสี ์ ปัจจุบัน
การสํารวจราดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มรีาท่ีจัดเก็บรักษาไว้แล้วถึง 
40,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมเกือบทุกระบบนิเวศ รวมท้ังมีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
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ตพีมิพร์าชนดิใหม ่
153 new species

ระยะเวลา 10 ปี

 เมื�อม ีBRT (1996-2005)

ตพีมิพร์าชนดิใหม่
122 new species

http://www.unep.org
คาดวา่ประเทศไทยมรีาท ัCงหมด 150,000 ชนดิ แต่

พบแลว้เพยีง 6,000 ชนดิ (4%) ดงัน ัCนจงึมรีาอกีกวา่ 
140,000 ชนดิที�ยงัรอการคน้พบ และ ….

ระยะเวลา 93 ปี  

อนาคตกอ่นม ีBRT (1902-1995)
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         ภาพเปรียบเทียบอัตราการค้นพบราชนิดใหม่ของโลก ก่อนและหลังจากมีโครงการ BRT ที่มา : สายัณห์ สัมฤทธิ์ผล, 2552 

 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สํารวจและรวบรวมชนิดพันธ์ุสาหร่ายนํ้าจืดขนาดเล็กไป

แล้วถึงร้อยละ 46 ของชนิดท่ีคาดว่ามีในประเทศไทย  
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในการสํารวจชนิดของแมลง ประเทศไทยยังล้าหลัง ประมาณว่าประเทศไทยมีแมลง

มากกว่า 100,000 ชนิด แต่ทราบชือ่ประมาณ 12,000 ชนิด การรู้จักชื่อของแมลงน้อย ทําใหข้้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมลงในประเทศไทยมีน้อยมาก ท้ังๆ ท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความเก่ียวขอ้งกับแมลงไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม แมลงจึงเป็นกลุ่มท่ีตอ้งทุ่มเทให้กับการสํารวจมากขึ้น เช่นเดียวกับสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลงักลุ่มอื่นๆ  มขี้อมูลน้อย
เช่นกัน เช่น กลุ่มแมงป่อง แมงมมุ ส่วนไส้เดือนดินมีนักวิจัยศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมจนพบไส้เดอืนพันธุ์ไทยเกือบ 100 ชนิด (ท่ีมา : 
สมศักดิ ์ปัญหา, 2553 ตดิตอ่ส่วนตัว) ท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์  อีกกลุ่มหน่ึงท่ีมขีอ้มลูน้อยมาก คอื สตัว์ทะเล  

 
 ผลการสํารวจชนิดพันธุ์สิ่งมชีีวิตทําให้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมข่องโลก ตั้งแต่ป ี พ.ศ.  2540 เป็นต้นมา นักวิจัยไทย

โดยการสนับสนุนของโครงการ BRT ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมข่องโลก 653 ชนิด (ท่ีมา : โครงการ BRT, 2553 ติดตอ่ส่วนตัว) 
หรือมีอัตราการค้นพบฉลี่ยสัปดาหล์ะ 1 ชนิด ชีใ้ห้เห็นถึงความรํ่ารวยทรัพยากรชีวภาพของไทย และโอกาสในการนํา
ทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ตัวอยา่งเช่น ไรนํ้านางฟ้า สิ่งมชีวิีตชนิดใหมข่องโลกท่ีค้นพบในปี พ.ศ. 2541 ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ พัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สามารถขายไข่และตัวแช่แข็ง สง่ออกนอกประเทศ  

 
 แม้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่จากตารางท่ี 3 พบได้ว่า สัดส่วนท่ีศึกษาแล้ว เมื่อเทียบกับท่ีคาดว่าจะมี 

นับว่ายังน้อย ตัวอย่างเช่น รามีการศึกษาเพียงร้อยละ 6  ของท่ีคาดว่ามี พืชท่ีมีการศึกษามาก แต่ยังมีกว่าร้อยละ 40 ท่ีต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้หรือทะเล ทําให้อัตราการสูญพันธุ์เพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจไม่ทันกับ
ความสามารถในการสํารวจ และค้นพบสิ่งท่ีเคยมีอยู่  
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ตารางที่ 3 : ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย   

ประเภทสิ่งมีชีวิต จํานวนท่ีศึกษาแล้ว 
(ชนิด) 

จํานวนท่ีคาดว่าม ี
(ชนิด) 

สัดส่วนท่ีศึกษาแล้ว/
จํานวนท่ีคาดว่าม ี(%) 

แบคทีเรีย 1,600 20,000 8 
รา 8,800 150,000 6 
สาหร่าย 2,300 5,000 46 
แมลง 12,000 105,000 11 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  (ไม่รวม
แมลง) 

10,400 82,000 13 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง 4,200 5,000 84 
พืชท่ีมีท่อลําเลียง 6,100 10,000 61 

ที่มา : โครงการ BRT, 2554 

 
 3. สถานภาพองค์ความรู้ : ขาดงานวิจัยนิเวศวิทยา 

นิเวศวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมท่ีโยงใยกันเป็น
สายใยแมงมุม  ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ระบบเล็กๆ ท่ีเรียกว่าถิ่นอาศัย (habitat) หรือบ้านของสิ่งมีชีวิต ไปจนถึง
ระบบท่ีใหญ่ขึ้นเรียกว่า ระบบนิเวศ  เป็นการรวมเอาบ้านหรือถิ่นอาศัยเล็กๆ ท่ีประกอบกันจนเป็นระบบใหญ่ ระบบนิเวศมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป เช่น ระบบนิเวศนํ้าจืด ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศเขาหินปูน ระบบ
นิเวศป่าไม้  เป็นต้น  การทําความเข้าใจกับระบบนิเวศเหล่าน้ีต้องศึกษาเชื่อมโยงกันท้ังทางชีวภาพและกายภาพ โดยมีศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทางชีวภาพตั้งแต่การศึกษาชีวประวัติ (life history)  พฤติกรรม (behavior)  การแพร่กระจายทางภูมศิาสตร์ 
(geographical distribution) การออกดอกออกผล (phenology) พลวัตของประชากร (population dynamics) การ
ติดตามประชากรระยะยาว (long-term monitoring) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต (species interaction)  ไปจนถึง 
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของระบบนิเวศ เช่น การหมุนเวียนของสารอาหาร การไหลเวียนของนํ้า ตะกอนดิน  พลังงาน 
เป็นต้น วิชาการต่างๆ เหล่าน้ีเกี่ยวพันกันเป็นระบบ โยงใยสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  ตั้งแต่ระบบเล็กๆ ในบ้าน ไป
จนถึงระบบท่ีใหญ่ระดับโลก ตัวอย่างเช่น ปัญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 
(local climate change) สะสมจนกลายเป็นปัญหาสภาวะโลกร้อนระดับโลก (global climate change) 

 
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ BRT (พ.ศ. 2539-2548) มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากถึง 456 

เร่ือง เป็นผลงานด้านอนุกรมวิธานและการจัดทําบัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิต (inventory) ถึงร้อยละ 58 ส่วนผลงานการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพมีเพียงร้อยละ 18  ในขณะท่ีงานด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต มีน้อยมาก (Baimai and Brockelman, 2007)  ทําให้ขาดข้อมูลเชิงลึกท่ีนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลรักษาระบบนิเวศ 
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ตัวอย่างงานวิจัยนิเวศวิทยาในประเทศไทยท่ีศึกษาวิจัยมายาวนาน เช่น  แปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวท่ีมอสิงโต 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แปลงศึกษาดังกล่าวได้เก็บข้อมูลทางด้านกายภาพและชีวภาพมาแล้วไม่ต่ํากว่า 15 ปี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทําให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้ต้นกล้าของสีเสียดเทศ และเงาะป่าลดลง ส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวของป่า เน่ืองจากพืชท้ังสองชนิดเป็นอาหารสําคัญของชะนี  สัตว์ป่าผู้แพร่กระจายเมล็ด (รายงานประจําปี
โครงการ BRT, 2552)  

 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการวิจัยนิเวศวิทยา ท่ีเห็นผลกระทบได้อย่างชัดเจน เช่น  ปัญหาเถาวัลย์ในพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ จนเกิดภาวะป่าล่ม เถาวัลย์ปกคลุมผืนป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี กินพ้ืนท่ีกว่า 3 แสนไร่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่าทุกชนิด พ้ืนท่ีโล่งสองข้างถนน 
ตั้งแต่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขาสามยอดถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ บ้านกร่าง ระยะทาง 15 กิโลเมตร ท่ีเคยเป็นทุ่งหญ้าพืช
อาหารสตัว์ ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณถูกเถาวลัย์นานาชนิดปกคลุมรกทึบ ส่งผลใหส้ัตว์ป่าขาดแคลนพืชอาหาร เรือนยอด
และกิ่งก้านต้นไมถู้กเถาวลัย์ปกคลมุโอบรัดอยา่งหนาแน่นจนยืนตายและหัก โค่น เน่ืองจากต้นไมถู้กเถาวัลย์แย่งนํ้า อาหารและ
แสงสว่าง ในท่ีสดุเถาวลัย์ยึดครองพ้ืนท่ีได้อยา่งถาวร ต้นไม้ท่ีถูกเถาวัลย์ปกคลุมออ่นแอลงไปเร่ือยๆ ถูกโรคพืชและแมลงศัตรู
ทําลายซํ้าเติม นอกจากการสูญเสยีไม้ยืนต้นท่ีมีคุณค่าหลายชนิดแล้ว ยังสูญเสยีไม้พ้ืนล่าง เช่น สมุนไพร ลูกไม ้พืชอาหารและ
สูญเสียแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า นกกาฮัง (โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบเถาวัลย์รุกรานในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553) 

 
ระบบนิเวศนํ้าจืด ได้แก่ แม่นํ้า ลําคลอง หนอง บึง มีความสําคัญต่อการทํามาหากินของคนไทยมาช้านาน แม่นํ้า

เจ้าพระยามีความยาวถึง 380 กิโลเมตร เป็นเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลี้ยงคนท้ังประเทศ มีพันธุ์ปลาถึง 329 ชนิด หน่ึงในพ้ืนท่ีชุ่ม
นํ้าของไทยท่ีสําคัญ เช่น บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เป็นเส้นทางบินผ่านของนกอพยพมากกว่า 20,000 ตัว นกประมาณ 187 
ชนิดทํารังบริเวณน้ี  มีปลาอีก 150 ชนิดท่ีอาศัยในบึงบรเพ็ด  ชุมชนโดยรอบมีรายได้เฉลี่ยจากการจับปลาเฉลี่ย 11,460 บาท
ต่อปี จับปลาได้ประมาณ 400-500 ตันต่อปี (world bank, 2004)  ระบบนิเวศนํ้าจืดปัจจุบันไดเ้สือ่มโทรมไปมาก มกีารปลอ่ย
นํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลําคลอง การจับปลาแบบไม่ถูกวิธี สารเคมีจากการเกษตร จึงจําเป็นต้องเร่งศึกษาระบบนิเวศนํ้าจืดท้ังระบบ 
เพ่ือหาแนวทางในการฟ้ืนฟูบนฐานความรู้ด้านนิเวศวิทยา 

แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการยอมรับจากวงวิชาการว่าเป็นแปลง
ศึกษานิเวศวิทยาถาวรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีขนาดพื้นที่ 30 แฮกแตร์  เดิมเป็นที่ทําวิจัยของนิสิตนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอก  หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT ในปี พ.ศ. 2539 งานในแปลงวิจัยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  มี
การศึกษาทั้งจํานวนและขนาดต้นไม้ในแปลงตั้งแต่ขนาด 1 ซม. ขึ้นไป จนถึงต้นไม้ขนาดมากกว่า 10 ซม. รวมทั้งการศึกษา
ประชากร พฤติกรรม และอาหารของชะนี นอกจากนั้น ยังใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) เข้ามา
ช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ข้อมูลจากการสะสมระยะยาวมากกว่า 15 ปี ได้เริ่มเข้ามาบ่งชี้สภาวะโลกร้อนได้ เช่น การ
เจริญเติบโตของกล้าเงาะป่า และสีเสียดเทศที่เปลี่ยนแปลงไป   ในช่วงที่แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต 
กําลังดําเนินไปได้อย่างมั่นคงนั้น งานวิจัยนิเวศวิทยาสัตว์ป่า ได้เริ่มเข้ามาสมทบ เช่น การศึกษาชีววิทยานกปรอดโอ่งเมืองเหนือ 
ไก่ฟ้าหญาลอ หมีหมา หมีขอ เป็นต้น  ทําให้งานวิจัยแตกแขนงออกอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีงานวิจัยนิเวศวิทยาของรา เช่น 
การศึกษาเช้ือราแมลงที่เข้าทําลายแมงมุม การศึกษาเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแก่ต้นอบเชย เป็นต้น ปัจจุบันแปลงศึกษาวิจัยถาวรมอ
สิงโตได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายแปลงศึกษาพลวัตป่าทั่วโลกของ Center for Tropical Forest Science (CTFS) แห่งสถาบันสมิธโซ
เนียน 
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 งานวิจัยนิเวศวิทยาจําเป็นต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองท้ังด้านกายภาพและชีวภาพ เป็นงานหนักท่ีต้องอาศัยท้ัง
กําลังคนและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย  ยุทธศาสตร์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพควรเน้นงานวิจัยด้านน้ีในอนาคต เพราะยัง
มีระบบนิเวศอีกมากมายท้ังระบบนิเวศในนํ้าจืด ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ท่ีกําลังเสี่ยงต่อ
การถูกทําลายอันเน่ืองมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการบุกรุกอันเน่ืองมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
อีกท้ังยังต้องสร้างบุคลากรนักวิจัยนิเวศวิทยาท่ีเป็นคนไทยให้มากขึ้น เน่ืองจากการดําเนินงานด้านนิเวศวิทยาในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยนักวิจัยต่างชาติ (สมโภชน์, 2548)  

 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร : ขาดนักวิจัยนิเวศวิทยา และเส้นทางอาชีพนักวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว 

  การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนคนรุ่นเก่าท่ีทยอยเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการนักวิจัยใน
การพัฒนาประเทศ ได้เป็นวาระหรือปัญหาใหญ่สําหรับประเทศไทย  ในขณะน้ีมีการสร้างนักวิจัยในประเทศไทยท้ังสายพ้ืนฐาน
และสายประยุกต์มาตลอดระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา  แต่ปริมาณนักวิจัยยังไม่เพียงพอต่ออัตราความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ   

ในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา โครงการ BRT ลงทุนไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท สร้างนักศึกษาประมาณ 600 คน  ทําให้
บุคลากรนักอนุกรมวิธานในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 20-30 ปี ท่ีแล้วท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย
ชีววิทยาอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีนักอนุกรมวิธาน 277 คน ใน 49 หน่วยงาน ในจํานวนน้ีเป็นนัก
อนุกรมวิธานพืช 82 คน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 70 คน สัตว์มีกระดูกสันหลัง 47 คน จุลินทรีย์ 51 คน แพลงค์ตอน 10 คน 
สาหร่าย 9 คน ปรสิต 6 คน โปรโตซัว 2 คน ในปี พ.ศ. 2553  จํานวนนักอนุกรมวิธานเพ่ิมเป็น 497 คน (http://chm-
thai.onep.go.th/ BioExpert.Web/Default.htm)  เมื่อเทียบกับนักนิเวศวิทยา พบว่ามีอยู่เพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันในประเทศ
ไทย อีกท้ังนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์มีอายุมากขึ้น   

สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคสําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาใหม่/นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะด้านนิเวศวิทยา
คือการขาดการสนับสนุนเข้าสู่สายอาชีพรวมถึงความก้าวหน้าในสายงาน (career path)  ท้ังน้ีเนื่องจากไม่มีสถาบันวิจัย
รองรับการทํางานเป็นนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยนักนิเวศวิทยาระยะยาว    

 

 
 
 
 

การศึกษาปลาในแหล่งน้ําภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันตก โดย ศ.เฟดเดอริค วิเลียม เอช บีมิช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบข้อมูลการกินอาหารของกลุ่มปลาหน้าดิน ปลาแต่ละ
ชนิดมีช่วงเวลากินอาหารแตกต่างกัน ทําให้ปลาหลายชนิดสามารถอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกัน ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยกับปริมาณ
ความดกไข่ พบว่า ปลาชนิดเดียวกัน แต่อยู่ต่างระบบนิเวศกัน มีความดกไข่ต่างกัน เช่น ปลาในวงศ์ปลาจ้ิงจก ในภาคใต้ปลามีความ
ดกไข่มากกว่าภาคตะวันตก แหล่งที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ปลาหลายชนิดจํานวนน้อยลง เช่น ปลาค้อ N. masuya ที่ชอบ
อยู่ตามพื้นทรายน้ําไหลแรง หายากมากข้ึน เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไป 
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  5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ : ขาดการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางบก 88,450 ตร.กม. และพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางทะเลประมาณ 6,231 ตร.กม. (world 
bank, 2004) จากปัญหาการบุกรุกทําลายป่าอย่างต่อเน่ือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสําคัญกับ
แนวคิด REDD+: Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries หรือ 
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและการเสื่อมของป่าในประเทศกําลังพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับการ
สนับสนุนงานวิจัยการฟ้ืนฟูป่า โดยโครงการ BRT  ท่ีเลือกใช้พรรณไม้ท้องถิ่นฟ้ืนฟูป่า เสริมกับการกําจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การ
คลุมโคนต้นและการตัดกิ่ง เร่งรัดการกลับคืนของต้นกล้าท่ีงอกเองตามธรรมชาติ และเพ่ิมความหนาแน่นของพรรณไม้ให้มาก
ขึ้น สามารถฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้คืนความหลากหลายทางชีวภาพได้ภายใน 7 ปี ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมอีกประมาณ 1.4 
ล้านเฮคแตร์ท่ีต้องการการฟ้ืนฟู (ข้อมูลจากหน่วยวิจัยฟ้ืนฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   

 
ป่าชายเลนของไทยมคีวามสําคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยของ

ชนิดพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ มากมายหลายชนิด อยู่ระหว่างระบบนิเวศบกกับทะเล พ้ืนท่ีป่าชายเลนประสบปัญหาการบุกรุก
ทําลายและเสือ่มโทรมเช่นเดียวกนั  จากเดิมเคยมีพ้ืนท่ี 3,680 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2504 เหลอืเพียง 2,400 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 
2545  (world bank, 2004) ความเสือ่มโทรมดังกล่าว ทําใหแ้หล่งอนุบาลสัตว์นํ้าลดน้อยลง สง่ผลกระทบต่อรายไดข้อง

หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ BRT พัฒนาเทคนิคและวธีิการฟ้ืนฟูป่าดิบเขาใน
ภาคเหนือ โดยใช้พรรณไมท้้องถิ่น  เร่งการฟื้นตัวของป่าภายใน 7 ปี  จากรายงานวิจัยพบว่า หลังจากปลูกป่า 6 ปี ไมคอร์ไรซ่า 
(Mycorrhizas) เพิ่มข้ึนจาก 6 สปีชีส์ เป็น 21 สปีชีส์  ไลเคนเพิ่ม 2 เท่า มีนกเพิม่ขึ้นจาก 30 ชนิด เป็น 87 ชนิด จากการปลูกพืช 30 
ชนิด ภายใน 8 ปี เพิ่มเป็น 72 ชนดิ  พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมกลับเข้ามาในพืน้ที่ เช่น ชะมด หมูหริ่ง เก้ง ล่ิน หมปู่า  โครงการนีไ้ด้รบั
ความสนใจจากหน่วยงานหลายแห่ง ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการฟื้นฟูป่า มีการขยายผลร่วมกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น   
-นําองค์ความรู้ที่ได้ร่วมกับกองทัพบกและ IUCN ในการฟื้นฟปู่า 9,000 ไร่ใน 9 หมู่บ้านทีบ่้านแม่สะลอง จ.เชียงราย 
-ขยายผลไปฟื้นฟปู่าดบิช้ืนที่ราบต่ําในป่าทางภาคใต้ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกแต้วแร้วท้องดํา ร่วมกับ Bird Conservation Society  
-ขยายผลร่วมกับ Western Forest Complex for Elephants ในการทํา Forest Corridors เพื่อลดความขดัแย้งระหว่างคนกับช้าง
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี 
 

หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ BRT สํารวจสาหร่าย
สกุล Halimeda ในประเทศไทย พบ 8 ชนิด  ชนิดที่น่าสนใจคือ สาหร่ายใบมะกรูด (Halimeda macroloba)  กระจายทั่วไปในฝั่ง
อ่าวไทยและอันดามัน  สามารถนํามาลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจากดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ตนั
ต่อเฮคแตร์ต่อปี ดีกว่าต้นไม้ 5 เท่า (ใช้ในการสังเคราะห์แสง 600 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี และที่เหลืออีก 1,800 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปีใช้ใน
การสร้างแคลเซียมคาร์บอเนต) เมื่อสาหร่ายใบมะกรูดตาย ส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตที่สะสมไว้กลายเป็นเมล็ดทรายประมาณ 
109.5 ตนัต่อเฮคแตร์ต่อปี จากการศึกษา Halimeda macroloba ในประเทศไทย พบว่า ค่าเฉล่ียปริมาณการสะสมแคลเซียม
คาร์บอเนตของ Halimeda macroloba บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต  คิดเปน็ร้อยละ  67.87 มิลลิกรัมต่อต้น (Sinutok et al., 
2008) สาหร่ายใบมะกรูดมีการเจริญเติบโตทีร่วดเร็วมาก ในแต่ละวันสาหร่ายใบมะกรูดชนิด Halimeda macroloba สร้าง 
segment ใหมป่ระมาณ 2-3 ปล้อง หรือมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 2-3 segment ต่อต้นต่อวัน (Sinutok et al., 2008)  
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เกษตรกรและคุณภาพชีวิต ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความสญูเสียทางเศรษฐกิจของป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2549 ไว้ท่ี 12,000 
ล้านบาท (world bank, 2006)  

 
ผลผลติท่ีได้จากชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ใน

ปีพ.ศ. 2546 มีการจับสัตว์นํ้า 2.7 ล้านตัน ในขณะท่ีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งเท่ากับ 0.7 ตัน เมื่อคิดรวม
ผลผลติท่ีได้จากท้ัง 2 แหล่ง มีมลูค่าประมาณ 112,000 ล้านบาท ปัจจุบันกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะท่ีไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือทํานากุ้งได้อีกต่อไป และปริมาณสัตว์นํ้าในธรรมชาติยังได้รับภัยคุกคาม (world 
bank, 2006) 

 
ปะการังฟอกขาว กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในทะเลไทย มีรายงานปะการังร้อยละ 90 ตายเน่ืองมาจากสภาวะโลกร้อน

และกิจกรรมของมนุษย์ ทําใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีมลูค่า 0.72 ล้านลา้นบาทมีความไม่ยั่งยืน  มูลค่า
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของแนวปะการังในแต่ละปี ธนาคารโลกได้ประเมินไว้ท่ี 340 ลา้นบาท  (world 
bank, 2006) การประกาศพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลเป็นรูปแบบการบริหารจัดการท่ีประสบผลสําเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ อย่างไร
ก็ตามปะการังท่ีอยู่ในบริเวณดังกลา่ว เพียงร้อยละ 6.8 เท่าน้ันท่ีมีการบริหารจัดการแบบพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลท่ีดี (world 
bank, 2006) 

 
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีท้าทายเป็นอันดับต้นๆ ประเทศไทยเผชิญกับการกัดเซาะในอัตราท่ี

มากกว่า 1-5 เมตรต่อปี หากคิดเป็นอัตราการสูญเสียพ้ืนท่ีโดยรวมแล้ว อยู่ท่ี 2 ตารางเมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 
ล้านบาท (world bank, 2006) มีรายงานว่าในฝั่งอ่าวไทยมีการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงมากกว่า 5 เมตรตอ่ปี กินพ้ืนท่ี 
180.9 กิโลเมตร ส่วนพ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเลในฝั่งอันดามันเกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยโดยพ้ืนท่ีท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง
ใน อัตราเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตลู และพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการกัดเซาะปาน
กลางเฉลี่ย 1 – 5 เมตรต่อปีใน 6 จังหวัด ได้แก ่ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล (http://dmcr.go.th) 

 
ปัญหาเหล่าน้ีล้วนต้องการการศึกษาวิจัยอยา่งจริงจังและลึกซ้ึง รวมท้ังสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ และ

การพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้ทันการเสื่อมโทรมท่ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้แบบจําลองเพ่ือนคู่คิด (ComMod) ประกอบด้วย แบบจําลองพหุภาคี 
(ABM) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจําลองสถานการณ์ร่วมกัน (Participatory Simulation Workshop) เพ่ือจัดการ
ทรัพยากรหอยหลอดอย่างย่ังยืนร่วมกับชุมชนประมงหอยหลอด การทดสอบการจัดการพบว่า การหมุนเวียนพื้นท่ีบางส่วนเพื่อ
ห้ามจับหอยหลอดร่วมกับระบบโควต้าเป็นแนวทางการจัดการท่ีดีท่ีสุดต่อประชากรหอยหลอด  (Worrapimpong, 2010) 

 

นักวิชาการจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บตัวอย่างและทดลองเพาะขยายพันธ์ุ
ปะการังด้วยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ สําเร็จเป็นคณะแรกของประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดของปะการังใน
ธรรมชาติกับวิธีการนี้ พบว่าอัตรารอดของปะการังในธรรมชาติค่อนข้างต่ํามาก คาดว่าอยู่ที่ประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.01 ขณะที่
วิธีการเพาะขยายพันธุ์ปะการังด้วยวิธีนี้ มีอัตราการปฏิสนธิมากกว่าร้อยละ 95 อัตราการลงเกาะร้อยละ 50-75 และอัตรารอด
ภายหลังการเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือนร้อยละ 40-50 (การเสวนาการฟื้นฟูปะการังไทยภายใต้สภาวะวิกฤติสภาวะส่ิงแวดล้อมโลก วันที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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ในต่างประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูป่าท่ีรวดเร็ว เช่น การใช้วิธีโปรยเมล็ดพันธุ์พืชจากอากาศ และมี

วิธีการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือผืนป่าอเมซอนได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้ satellite image ร่วมกับ airborne 
light detection and ranging ซ่ึงมีความรวดเร็ว แม่นยํา เป็นท่ียอมรับของโครงการ REDD  (Asner et al., 2010)   ท่ี 
Great Barrier Reef ประเทศออสเตรเลีย และ Moorea, French Polynesia ได้ติดตั้งเซนเซอร์ติดตามตรวจวัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพใต้ทะเลแบบ real time ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่เชื่อมโยงเซนเซอร์เป็นเครือข่าย สามารถติดตาม
สภาพแวดล้อมใต้ทะเลผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต ทําให้ติดตามปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวได้ทันท่วงที 

 
 6.  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานชีวภาพ : ต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาอย่างย่ันยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นดังกล่าวจึงมี
การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมท้ังมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

ปี พ.ศ. 2552 วิกฤตดอนหอยหลอดในรอบ 30 ปี พบความหนาแน่นหอยน้อยกว่า 1 ตัวต่อตารางเมตร นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ BRT พฒันาแบบจําลองเพื่อนคู่คิด (ComMod) ประกอบด้วย 
แบบจําลองพหุภาคี (ABM) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจําลองสถานการณ์ร่วมกัน (Participatory Simulation Workshop)  
เพื่อจัดการทรัพยากรหอยหลอดอย่างย่ังยืน การทดสอบการจัดการพบว่า การหมุนเวียนพื้นที่บางส่วนเพื่อห้ามจับหอยหลอดร่วมกับ
ระบบโควต้าเป็นแนวทางการจัดการที่ดีทีสุ่ดต่อประชากรหอยหลอด กลุ่มอนุรักษ์ดอนหอยหลอด ประกอบด้วยชาวประมงและ
ประชาชนในพื้นที่ ดําเนินการกําหนดเขตพื้นทีด่ังกล่าวเป็นอาณาเขตประมาณ 20 ไร่เศษ บนสันดอนทรายที่เป็นแหล่งที่อยู่ของหอย
หลอดตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 พบว่าหลังจากมีเขตอนุรักษ์ ประชากรหอยหลอดมีแนวโน้มฟื้นคืนสภาพ โดยมีความหนาแน่น
เพิ่มข้ึนจาก 1 ตัวต่อตารางเมตรในเดือนสิงหาคม พ.ศ.  2552 เป็น 6-10 ตัวต่อตารางเมตรในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ก่อนการดําเนินงาน (สิงหาคม พ.ศ.  2552) หลังการดําเนินงาน (ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
1. ความหนาแน่น (ตัวต่อตารางเมตร) 1 6-10 

2. จํานวนผู้เก็บหอยหลอด (คนต่อวัน) 20-30 60-100 คนต่อวัน 
3. ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม) 55-60 55-60 
4. ปริมาณที่จับได้ต่อวัน (กิโลกรัมต่อคน) 2.5 7-10 
5. รายได้เฉลี่ย (บาทต่อคนต่อวัน) 130 500 

 
แผนผงัการทาํงานของแบบจาํลองเพื�อนคู่คิด 
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ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมานานแล้ว ท้ังทางตรงและทางอ้อม  ประโยชน์ทางตรงไดแ้ก่การเก็บของ
ป่า เช่น  เหด็ ผัก สมุนไพร หรือการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีสวยงาม ส่วนประโยชน์ทางอ้อม ชมุชนใช้ประโยชน์ในเชิงการ
สร้างสมดลุทางสภาพแวดลอ้ม เช่น การควบคุมอากาศให้เป็นไปตามฤดูกาล การควบคุมวัฏจกัรของนํ้า การควบคุม
กระบวนการกัดเซาะหน้าดิน การรักษาชั้นตะกอน การสร้างดิน และการรักษาวัฏจักรของสารอาหารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นเสมือนหลักประกันให้ประชาชนและชมุชนท้องถิ่นด้านความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดลอ้ม 

World Bank (2004) รายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเก็บของป่าจากแหล่งธรรมชาติเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
และเพ่ือค้าขาย ท่ีบ้านทุ่งยาว จ.ลําพูนในระยะเวลา 1 ปี มีมูลค่า 998,492 บาท หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ถ้าประเทศ
ไทยมี 70,000 – 80,000 หมู่บ้าน มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนมีมากถึง 75,000-300,000 ล้านบาท
ต่อปี ลักษณะการใช้ประโยชน์เช่นน้ี ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ได้อย่างพอเพียง หากมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยทันที 

 
เกอืบ 30 %เป็นผลผลติท ี�ไดจ้ากไขม่ดแดง 
ตามดว้ยเห็ดชนดิตา่ง ๆ และผกัหวาน ใช้

บรโิภคในครวัเรอืน 70% และนําไปขาย 30%

รายการ
อาหารป่า

มูลคา่
(บาท)

รายการ
อาหารป่า

มลูคา่
(บาท)

ไขม่ดแเดง 282,300 ผักหวาน 80,020

กบ-เขยีด-
ปลา

46,340 เห็ดถอบ  164,94
0

งสูงิ 1,000 เห็ดรวม 80,000

แมงมัน 4,000 เห็ดโคน 38,200

แมงป่อง 20,000 เห็ดปู่ โล 30,877

แมงมมุ 20,920 เห็ดหลม่ 63,170

ตะขาบ 33,600 เห็ดขมิVน 22,800

ผเีสืVอ 43,790 หน่อไม ้ 940

ตอ่-แตน 11,880 ผลไมป่้า 17,825

ผักรวม 34,000 ใบตองตงึ 1,890

มลูคา่รวมท ัCงส ิCน (บาท)
998,492

ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์
จากความหลากหลายทางชวีภาพ

ป่าชุมชนบา้นทุง่ยาว จ.ลําพนู

มคีา่เทา่กบั 998,492 บาทตอ่ปี
 หรอื ประมาณ 1 ลา้นบาทตอ่ปี

รายไดน้อกระบบหรอืที�ไมเ่ป็นทางการ
นอกคา่ของ จดีพี ี(GDP) 

ใน 70,000-80,000 หมูบ่า้นท ั�วประเทศ
มอียา่งตํ�าหมูบ่า้นละ 1-4 ลา้นบาท 

เป็นเงนิอยา่งตํ�า 
75,000-300,000 

ลา้นบาทตอ่ปี
หรอือยา่งนอ้ย 7.3-29 % 

ของงบประมาณท ัCงหมดปี 2547
หรอืประมาณ 1.14-4.6 % 

ของคา่จดีพี ี(GDP) ของประเทศ
 

 
ด้วยเหตุน้ี การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

ร่วมกับการบริหารจัดการของชุมชนอย่างเป็นระบบ เป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ งานวิจัยดังกล่าวยังมีน้อยมาก ท่ีผ่านมามีเพียงการสํารวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
มีหนังสือท่ีรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นถึง 257 เล่ม และรายงานการวิจัยอีกเป็นจํานวนมาก (โสฬส, 2548)  ซ่ึงเป็นฐานความรู้
ด้านภูมิปัญญาท่ีประเมินคุณค่ามิได้  ฐานความรู้เหล่าน้ี หากได้รับการพัฒนาต่อยอด จะสร้างการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่
ชุมชน อีกท้ังเป็นช่องทางการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้ฐานความรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีชีวภาพ 
เช่น การเพาะเลี้ยงไก่ฟ้าพญาลอ (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2552) การพัฒนานํ้าผักเชียง
ดา นํ้าว่านหางจระเข้ และนํ้าผักหวานบ้าน ท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 
2552) การผลิตไข่ไรนํ้านางฟ้าและตัวแช่แข็ง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549)  
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 7. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในเชิงพาณิชย์ : ต้องพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง 
 ในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
จุลินทรีย์และสาหร่าย เป็นสิ่งมีชีวติท่ีถูกนํามาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมากท่ีสุด เช่น 
  
 จุลินทรีย์ งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะจุลินทรีย์มี
ความก้าวหน้าอย่างมาก งานส่วนใหญ่ดําเนินการโดยศูนย์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีพร้อมท้ัง
ผู้เชี่ยวชาญ เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร ตัวอย่างเช่น 
 
  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร (คน และสัตว์)  นักวิจัยคัดแยกจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร นําไปเป็นอาหารสุกร โดยร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์เสริมใน
อาหารสุกร พบว่าสุกรดูดซึมและย่อยสลายสารอาหารต่างๆ ได้ดีขึ้น มีอัตราแลกเน้ือดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ลดต้นทุนอาหาร ยา

บ้านบาลาและเจ๊ะเด็ง จ. นราธิวาส เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืนภายใต้การปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างชุมชน กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ และป่าดิบช้ืนฮาลา-บาลา จากการสํารวจพันธุ์ไม้ป่าใน
พื้นที่ได้ขยายผลมาเป็นการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น สนับสนุนการปลูกไม้ดอก พืชกินได้ และพืชสมุนไพรที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เช่น ดาหลาขาว ดาหลาแดง กระชายป่า กระทือเหลือง นอกจากนั้นยังได้แปรรูปอาหารจากพืชป่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ชาดาหลา น้ําดาหลา (รายงานประจําปีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต,ิ 2552) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีสถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าในทุกภูมิภาค รวม 23 แห่ง เพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าชนดิ
ต่างๆ รวมทั้งไก่ฟ้าทุกชนิด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ตามกรอบเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงไก่ฟ้าสําหรับมือใหม่และผู้ที่เลี้ยงอยู่แล้วให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน สํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ต่อยอดการเพาะเล้ียงไก่ฟ้าในเชิงธุรกิจชุมชน ขยายผลให้กว้างขวาง 
สนับสนนุการฝึกอบรมและให้คําแนะแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ และขยายผลไปสู่การสร้างแผนธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพที่มี
ศักยภาพ เช่น ไผ่ ปลาสวยงาม ธุรกิจการใช้สมุนไพรในการเล้ียงสัตว์ (www.bedo.or.th) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาจากสมุนไพรและพืชพื้นบ้านที่มี
รายงานสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น น้ําผักเชียงดา น้ําว่านหางจระเข้ น้ําผักหวานบ้าน และพัฒนาครีมทาผิวจากเห็ดแครง เจลแก้ปวดเมื่อย
จากสมุนไพรสูตรลูกประคบ ผงอบสมุนไพรรวม ครีมแก้ปวดข้อจากไพลและขิง ผลิตภัณฑ์บํารุงตับจากสมุนไพรรวม ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
โรคกระเพาะอาหารจากกล้วย เจลแต้มสิวจากบอระเพ็ดพุงช้าง น้ํายาบ้วนปาก น้ํายาป้ายปาก ครีมพอกหน้า และครีมขัดหน้าจากไพล 
ตลอดจนศึกษาการฟื้นฟูฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาตํารับประสะไพล  (www.tistr.or.th/ ) 
 
ปี พ.ศ. 2541 ค้นพบไรน้ํานางฟ้า สิ่งมีชีวิตชนดิใหม่ของโลกและสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าเพื่อจําหน่ายเป็น
อาหารสําหรับสัตว์น้ํา เกิดเป็นธุรกิจ SME สร้างรายได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันเปน็สินค้าส่งออกต่างประเทศ ทั้งไข่
และตัวแช่แข็ง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549)  
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ปฏิชีวนะ และลดการนําเข้าจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์จากต่างประเทศได้ ปัจจุบันเกิดการร่วมทุนระหว่าง สวทช. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัทเอกชน ในการจัดตั้งโรงงานผลิตจุลินทรีย์อาหารสัตว์ 
 
 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารหมักดอง โดยการผลิตต้นเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้
กระบวนการหมักมีความสม่ําเสมอ ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ลดการปนเป้ือนของเชื้อก่อโรค เช่น การผลิตจุลินทรีย์ผงใช้เป็น
ต้นเชื้อแหนม จากเดิมท่ีใช้หัวเชื้อเป็นของเหลว ทําให้กระบวนการหมักแหนมสะดวกขึ้น การผลิตซีอิ้วเปร้ียวได้หัวเชื้อจุลนิทรีย์
ท่ีทําให้กระบวนการผลิตซีอิ๊วเปร้ียวมีความสม่ําเสมอ ผลผลิตสูงขึ้น  
 
 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร รา Beauveria bassiana BCC2660 เป็นเชื้อราทําลายแมลงท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
การกําจัดเพลี้ยอ่อนลูกท้อ เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในระดับห้องปฏิบัติการ ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง การใช้จุลินทรีย์จาก
ธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ลดการนําเข้า ลดการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลง
ในสิ่งแวดล้อม และผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค   
 
 ด้านสุขภาพและการแพทย์ เน้นการวิจัยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือรักษาโรค วัณโรค มาลาเรีย ไวรัสเริม และโรค
ท่ีเกิดจากเชื้อรา เป็นต้น ท่ีผ่านมาคิดค้นวิธีการตรวจหาปริมาณสาร Artemisinin ซ่ึงเป็นสารต้านเชื้อมาลาเรีย ในต้นชิงเฮา ได้
อย่างรวดเร็วและถ่ายทอดให้บริษัท Artemisinin & Farming International Group จากประเทศฝร่ังเศส 
 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสร้างความสามารถและการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการค้นหายีนจากสิ่งแวดล้อมโดยตรง (Metagenomic Technology)  ประสบ
ความสําเร็จในการสกัดดีเอ็นเอจากแหล่งธรรมชาติท่ีมีระบบนิเวศเฉพาะตัว เช่น บ่อนํ้าพุร้อน ดินจากป่าพรุ ลําไส้ปลวก 
กระเพาะกระบือ  พัฒนาการตรวจสอบเอมไซม์อย่างรวดเร็วท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมถึง 60 เท่า ทําให้พบยีนกําหนดการ
สร้างเอมไซม์ท่ีย่อยเส้นใยพืช นํามาพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เช่น การผลิตเอมไซม์เพนโตซาเนส ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด   
 

สาหร่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาวิจัยสาหร่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการเกษตร  นําสาหร่ายมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ  เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน ใช้ในนาข้าว 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ ประมาณร้อยละ 20-30  การใช้สาหร่ายนํ้าจืดท่ีผลิตสารพอลิแซ็กคาไรด์ช่วยในการปรับโครงสร้างดิน 
ใช้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพดินเพาะปลูกในส่วนต่างๆ ของประเทศท่ีกว่าร้อยละ 50 อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม  ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้บริษัทอัลโกเทค 

ด้านอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพ้ืนบ้าน “สาหร่ายเห็ดลาบ”  เพาะเลี้ยงสาหร่ายเห็ดลาบและผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ รวมท้ังต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายไข่หินแก่เอกชน เพ่ือผลิตในเชิงการค้า
ภายใต้ชื่อ “สาหร่ายมุกหยก” 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสี พัฒนาวิธีทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกท่ีทนทานต่อสาหร่าย (มอก. 
2321-2549) และใช้สาหร่ายท่ีแยกได้ 4 สายพันธ์ุ เป็นสายพันธุ์มาตรฐานของประเทศไทยเพ่ือใช้ในการทดสอบ นําไปสู่การ
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สร้างงานบริการทดสอบแก่อุตสาหกรรมสีและวัสดุอื่น ๆ มีรายได้ปีละกว่า 600,000 บาท อุตสาหกรรมผลิตสีประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างสีไปทดสอบในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศท้ังในสิงคโปร์ ยุโรปและอเมริกา ปีละนับ 10 ล้านบาท   

ด้านพลังงาน เครือข่ายวิจัยพลังงานชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กแห่งประเทศไทย (คพท.) ประกอบด้วย บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ทําการศึกษาวิจัย
สาหร่ายท่ีผลิตนํ้ามัน เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต  

นอกจากจุลินทรีย์และสาหร่าย ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีทรัพยากรชีวภาพอีกมาก ท่ีต้องการการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ นับว่าเป็นก้าวท่ีสําคัญของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู่หลากหลายอันเป็น
จุดแข็งของประเทศ งานวิจัยด้านน้ีบางเร่ืองยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ บางเร่ืองอยู่ในระดับก่ึงอุตสาหกรรม  จึงต้องการการ
พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานอีกมาก รัฐบาลควรมีนโยบายและทุ่มเทให้กับงานน้ีอย่างจริงจัง จะทําให้ประเทศไทย
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างย่ังยืน 
 
 8. โครงสร้างพื้นฐาน : ควรยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานเพื่อเป็นฐานการต่อยอด 

ก)  แหล่งเก็บตัวอย่างอ้างอิงและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

โครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ หอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
สวนพฤกษศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ และคลังตัวอย่างอ้างอิง โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเท่ียว ประเทศไทยมีหอพรรณไม้ 13 แห่ง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 2 แห่ง และสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น จีน ฝร่ังเศส และเยอรมัน พบว่ามีมากกว่าประเทศไทยอย่างน้อย  10 เท่าตัว และมีตัวอย่าง
ท่ีเก็บไว้ในหอพรรณไม้/พิพิธภัณฑ์มากกว่าไทย 10-20 เท่าตัว (Global Biodiversity Outlook, 2006) สะท้อนว่าประเทศ
ไทยยังเป็นรองด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ประเทศต่างๆ ใหค้วามสําคัญตอ่การส่งเสริมการวิจัย เก็บรวบรวมและรักษาจุลินทรีย์ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น แม้ไมไ่ด้
ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น แตใ่ห้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบัน NITE (National Institute of Technology and Evaluation) 
อย่างตอ่เน่ืองปีละ 20 พันล้านเยน (www.nbrc.nite.go.jp) และ Riken Bioresource Center 30 พันล้านเยนในปี พ.ศ. 
2551 (www.jcm.riken.go.jp) นอกจากน้ี ยังมีประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีให้ความสําคัญ
และจัดตั้งศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ เช่น สหรัฐอเมริกา (www.atcc.org) อังกฤษ (www.cabi-bioscience.org/) และจีน 
(www.im.ac.cn/)  

ตารางที่ 4 :  แหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์และจํานวนจุลินทรีย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศ ที่มา: 
www.wdcm.nig.ac.jp/statistics.html  (July, 2009) 

  ประเทศ 
จํานวนจุลินทรีย์ 

(สายพันธุ์) 
จํานวน 

แหล่งเก็บจุลินทรีย์ 
บราซิล 37,737 53 
ไทย 42,541 58 

เกาหลี 67,572 14 
จีน 71,516 20 

อังกฤษ 81,202 18 
สหรัฐอเมริกา 209,276 21 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนแหล่งเก็บจุลินทรีย์ท้ังสิ้น 58 แห่ง (ตารางท่ี 4) ท้ังหมดเป็นการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน จึงถือว่าประเทศไทยยังไม่มีหน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ระดับชาติ เป็นเพียงการร่วมมือกันเป็น 
“เครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย” หรือ Thailand Network on Culture Collection (TNCC) ในรูปแบบ
ของศูนย์เสมือน (virtual center) ขณะน้ีมีจุลินทรีย์ท่ีเก็บไว้ในเครือข่ายประมาณ 45,000 ตัวอย่าง ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์เฉพาะทาง ไบโอเทค (BCC) หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ (DMSC) หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (DOA) และศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) อย่างไรก็ดี มีการจัดทํามาตรฐานในการเก็บรักษาจุลินทรีย์และข้อมูล
ร่วมกัน รวมท้ังการจัดทําเอกสารการให้บริการสายพันธ์ุ ท่ีตรวจสอบและติดตามการนําจุลินทรีย์ไปใช้ท่ีสอดคล้องกับอนุสญัญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์  

 

 
จากการสํารวจชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทําให้เกิดการสะสมตัวอย่างต้นแบบ  (type specimens) และ

ตัวอย่างอ้างอิง (reference collection)  จากเดิมท่ีตัวอย่างต้นแบบ และตัวอย่างอ้างอิงส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ถ้า
ต้องการศึกษาหรือดูเปรียบเทียบ ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
อย่างจริงจัง ทําให้เกิดตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) มากกว่า 3,500 ตัวอย่าง  และคลังตัวอย่างอ้างอิง (reference 
collection)  ท้ังจุลินทรีย์, สาหร่าย แพลงก์ตอน และไลเคน, พืช, และสัตว์ รวมท้ังฟอสซิล รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30,000 
ตัวอย่าง 

 
คลังตัวอย่างบางแห่งถือเป็นคลังเก็บตัวอย่างระดับภูมิภาคและระดับโลก  เช่น  คลังเก็บตัวอย่างแห้งของรา BIOTEC 

Bangkok Herbarium (BBH) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บตัวอย่างแห้งของราทําลายแมลงมากกว่า 15,000 ตัวอย่าง ท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสุดในประเทศไทยและในโลก คลังสาหร่ายเพ่ือการให้บริการสายพันธุ์ และเพ่ือการอ้างอิงท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จํานวนกว่า 10,000 ตัวอย่าง ถือว่าเป็น
ตัวแทนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นต้น   

 

ตัวอย่างแหล่งเก็บจุลินทรีย์  

1)  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ริเริ่มให้มีการจัดตั้งหน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ (BIOTEC Culture 
Collection, BCC) ในปี พ.ศ. 2539   ปัจจุบัน (2553) มีจํานวนจุลินทรีย์เก็บรักษาไว้มากกว่า 4 หมื่นสายพันธุ์ จากการส่ังสม
ประสบการณ์ในการบริหาร   ทําให้ BCC ได้รับการแต่งตั้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยสําหรับการเก็บจุลินทรีย์เพื่อการ
จดสิทธิบัตร  นอกจากนี้  BCC ให้บริการจุลินทรีย์เพื่อนําไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการขอใช้สิทธินําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
อาทิ อาหารสัตว์ ชีวินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช แก่หน่วยงานภาครัฐ 120 หน่วยงาน ภาคเอกชน 55 หน่วยงาน  

BCC ได้ก้าวไปสู่การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับศูนย์เก็บจุลินทรีย์จากประเทศในแถบ
อาเซียน รวมทั้งญ่ีปุ่น เกาหลี และจีน จํานวนทั้งสิ้น 12 ประเทศ ในด้านงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่าง
ย่ังยืน การร่วมเป็นคณะทํางานในการจัดทําฐานข้อมูลจุลินทรีย์สําหรับสมาชิกประเทศอาเซียน 12 ประเทศ รวมถึงการได้รับเชิญให้
ช่วยจัดตั้ง culture collection ที่ University Putra Malaysia –UPM (ที่มา : วันเชิญ โพธาเจริญ)  
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 การสะสมตัวอย่างอ้างอิง ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในสถาบันการศึกษา เช่น  พิพิธภัณฑ์หอยทากไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พิพิธภัณฑ์เต่าไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พิพิธภณัฑ์
บางแห่งท่ีมีอยู่ก้าวไปสู่ความเป็นสากล เช่น  พิพิธภัณฑ์สิรินธร ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธ์ุ เป็นแหล่งรวบรวมฟอสซิลและศึกษา
บรรพชีวินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พิพิธภัณฑ์พืชท่ีเป็นสากล 7 แห่ง  หรือบางแห่งเกิดขึ้นเพราะมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าในระดับ
โลก เช่น การค้นพบฟอสซิลหมาหมี ในเหมืองถ่านหินแม่เมาะ จ. ลําปาง ทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้าง
พิพิธภัณฑ์เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จ.ลําปาง เพ่ืออนุรักษ์ตัวอย่างท่ีขุดค้นพบได้ พิพิธภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า 
 การเกิดพิพิธภัณฑ์และการสะสมตัวอย่างอ้างอิง ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้ดูแลท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการเก็บรักษาตัวอย่างท่ีเป็นสากล ในหลายพิพิธภัณฑ์มีผู้ดูแลการเก็บรักษาตัวอย่างเพียง 1-2 คน หรือ
แทบไม่มีเจ้าหน้าท่ีประจํา  อีกท้ังมีตัวอย่างมากมายท่ีให้เก็บและดูแล  หากไม่ดูแลได้ทันเวลา ตัวอย่างอาจสูญเสียคุณค่าได้  
นอกจากน้ัน ยังมีปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีต้องนํามาสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

 
ข.  ฐานข้อมูล 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จัดทํากลไกการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพ (clearing-house mechanism; CHM) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการดําเนินงานของประเทศตาม
โปรแกรมงานในประเด็นหัวขอ้สาระสําคัญ (thematic programme) ตามระบบนิเวศหลักของโลก ได้แก่ ระบบนิเวศภูเขา ป่า
ไม ้ แหล่งนํ้าในแผ่นดิน พ้ืนท่ีแห้งแล้งและกึ่งชื้น เกษตร ทะเลและชายฝั่ง และเกาะ และประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับหลายเร่ือง 
(cross-cutting issues) เช่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น กลยุทธ์ท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษ์พืช  ความรู้ตามธรรมเนียมประเพณี และภาค
ธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการติดตาม ประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนท่ีวิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity hotspots) การรวบรวมข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพราย
จังหวัด ผ่านทาง http://chm-thai.onep.go.th และการจัดทําศูนย์ขอ้มลูความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย สําหรับ
เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 
 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ไดจ้ัดทําระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับประเทศ http://www.thaibiodiversity.org/ ได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับสิ่งมีชีวติต่างๆ ข่าวสารเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และชอ่งทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
 ประเทศไทยยังมีฐานขอ้มลูเก่ียวกับสมุนไพรท่ีสําคัญ เช่น 

-หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยให้บริการฐานข้อมูลสมุนไพร มีเป้าหมายพัฒนา
ฐานข้อมูลสมุนไพรให้มีขอบเขตครอบคลุมงานวิจัย สรรพคุณทางยา การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ จากหนังสือ บทความวิชาการ 
ตํารายาท้ังไทยและต่างประเทศ ฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีสําคัญ ได้แก่ 

 
-  ฐานข้อมูล PHARM  เป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นแหล่งความรู้ด้านเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือองค์ประกอบทางเคมี

ของพืช ปี พ.ศ. 2551 มีข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ในฐาน PHARM ท้ังสิ้น 570,607 เรคคอร์ด   
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-  ฐานข้อมูลสรรพคุณ แบ่งเป็นข้อมูลสรรพคุณพืชเดี่ยวปัจจุบันมี 56,482 เรคคอร์ด และสรรพคุณตํารับ 29,765 
เรคคอร์ด  

 
        -  ฐานข้อมูลเฉพาะทาง เช่น ก) ฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีมีการใช้ในผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ข) ฐานข้อมูลสมุนไพรพืช
เศรษฐกิจ ค) ฐานข้อมูลสมุนไพรในการผลิตสัตว์ ง) ฐานข้อมูลสรรพคุณท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ขึ้น
ทะเบียนยาแผนโบราณ  จ) ฐานข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของสมุนไพรบางชนิดท่ีขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ
และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ฉ) ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรท่ีมีการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ  ช) ฐานขอ้มลูพืชพิษ
และฤทธ์ิไม่พึงประสงค์  และ ซ) ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรในคน  
 
 ฐานข้อมูลท่ีดําเนินการอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเก่ียวกับชนิดพันธ์ุ บริเวณท่ีพบ และสถานะ หรือขอ้มลูการ
ใช้ประโยชน์ ในทางตรงข้ามข้อมูลด้านนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตท่ีสัมพันธ์โยงใยกับสิ่งมีชีวิตอื่น หรือกับสิ่งแวดล้อม มีอยู่จํากัด   

 
ค) โครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัยการใช้ประโยชน์ : ฐานรองรับการวิจัยต่อยอดเพื่อเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์  
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมีหลากหลายรูปแบบ เช่น  ยาปัจจุบันหลายชนิดมาจากทรัพยากรชีวภาพ 

เช่น จุลินทรีย์ พืช การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมีท้ังสมัยใหม่ และการใช้ในรูปแบบดั้งเดิม ดังเช่นกรณีของอาหารหมักดองท่ี
มีการใช้เชื้อธรรมชาติ ต่อมาผู้บริโภคให้ความสนใจด้านความปลอดภัยจึงมีการใช้หัวเชื้อ (starter culture) ในกระบวนการ
หมัก   ประเทศเกาหลีมีความก้าวหน้าถึงขั้นการทํา genome sequence จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการหมักกิมจิซ่ึงเป็นอาหารประจํา
ชาติของเกาหลี    

 
หน่วยวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 
ตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนาต่อยอดและนําทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ท่ีสําคัญได้แก่  

 
-หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มุ่งเน้น

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยตั้งแต่การสํารวจ  เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การจําแนก
และการแยกชนิดของจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ การจัดเก็บรักษาเชื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์บริสุทธ์ิท่ีแยกได้ การนําไปใช้ประโยชน์ โดย
การคัดหาเอนไซม์ท่ีมีความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม และการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยความรวดเร็ว เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาใหม่ จากความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หน่วย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ จึงเป็นแกนกลางจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของประเทศ 
(Bioresources Research Network : BRN) ท่ีประกอบด้วย 21 มหาวิทยาลัย 

 
-โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการหมักระดับอุตสาหกรรม (Fermentation Core Facilities) ณ มหาวทิยาลัย

พระจอมเกล้าธนบุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพ่ือรองรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ต้นแบบ/กระบวนการผลิตในระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
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 9. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ : ขาดกลไกดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกลไกสําคัญในการนําไปสู่การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงมีกลไกการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
ประเทศไทยใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพท่ีอิงกรอบกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาและตราเป็นพระราชบัญญัติทรัพยากรชีวภาพสําคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 นับว่าพืชเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีมีกฎหมาย
และมาตรการควบคุมดูแลการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีค่อนข้างครบถ้วน อย่างไรก็ตามยังต้องเพ่ิมเติมในประเด็นการ
เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนฐานพันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืชป่า สําหรับจุลินทรีย์และสัตว์มีเฉพาะการกํากับ
ดูแลการเข้าถึงเพียงบางชนิด แต่ยังขาดกลไกแบ่งปันผลประโยชน์ (รายงานประจําปี 2551, สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน))   

 

ในระหว่างท่ียังไม่มีกฎหมายเฉพาะและกลไกแบ่งปันผลประโยชน์สําหรับจุลินทรีย์ซ่ึงเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีไทยมี
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายสูง เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์จะถูกนําไปใช้โดยบุคคลอื่น
อย่างไม่เหมาะสมซ่ึงอาจนําไปสู่กรณีโจรสลัดทางชีวภาพ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติพัฒนาแนวนโยบายเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายทรัพยากรชีวภาพและกําหนดเป็นแนว
ปฏิบัติและใช้เป็นเอกสารทางกฎหมายท่ีเรียกว่า “นิติกรรมสัญญา” ควบคุมให้บุคลากรของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติตลอดจนบุคคลท่ีทํางานร่วมด้านการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
ชีวภาพอย่างเหมาะสม (สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง) และบนพ้ืนฐานท่ีเป็นธรรม ปัจจุบันศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติใช้ 2 เคร่ืองมือหลัก คือ สัญญาว่าด้วยการรับฝากทรัพยากรทางชีวภาพ (Material Acquisition 
Agreement หรือ MAA) และสัญญาว่าด้วยการโอนถ่ายวัสดุทางชีวภาพ (Material Transfer Agreement หรือ MTA) ทําให้ 
MTA เป็นแม่แบบให้หลายหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยนําไปปรับใช้ 

การศึกษาสถานภาพการจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนาในประเทศ
ไทย  โดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาสถานภาพปัจจุบันและ
ผลกระทบจากการใช้กฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในองค์กร ที่มีผลบังคบัใช้ในประเทศไทยได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุม้ครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่กํากับดูแลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพพืชเป็นหลัก  ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจุบันองค์กรวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ไม่ดํา เนินการตามกฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรชีวภาพ สาเหตุน่ามาจากเป็นเรื่องใหม่ มีคนเข้าใจน้อย แม้แต่หน่วยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบยังไม่เข้าใจและไม่สามารถ
กําหนดแนวปฏิบตัิที่ชัดเจนได ้
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10. นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเน้นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เร่ิมมียุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ 

แต่ไม่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกท่ีสําคัญ เช่น นิเวศวิทยา  

 สํานักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการดําเนินงานตามนโยบาย มาตรการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2551-2555) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์เพ่ือการคุ้มครององค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การลดการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการดําเนินงานตามความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ังกลไกการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ และ
การติดตามประเมินผล   

เป็นคร้ังแรกท่ีกําหนดให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศเป็นคร้ังแรก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (ปี พ.ศ.2550-2554)   รวมท้ังมีการบรรจุ ประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การวิจัยเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศักภาพของทรัพยากรท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการพยากรณ์เตือนภัยสถานการณ์ทางธรรมชาติ ท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน 

จากภาพรวมนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ให้ความสําคัญกับประเด็นการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะท่ียุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนาไม่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกในระดับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยยังมีน้อย อีกท้ังไม่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือแหล่งทุนวิจัยเป็นการเฉพาะ  

 

 

 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 (COP10) เมื่อวันที่ 18-29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ทั่วโลกที่เมืองนาโงยา ประเทศญ่ีปุ่น รับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ่งปันผล ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ ยุติธรรม เพื่อใช้เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยให้มีการเข้าถึง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
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สรุปสถานภาพการสร้างความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 
 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในฐานะผู้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปสู่ผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
สถานภาพการดําเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยท่ีสําคัญ สรุปได้ดังน้ี  

• นักอนุกรมวิธานมีความสามารถเทียบเท่านักวิจัยต่างชาติในบางสาขา  แต่ในการศึกษาเชิงประชากรและ
ระบบนิเวศยังขาดแคลนท้ังในด้านปริมาณและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังขาดการสนับสนุน/พัฒนาเส้นทาง
อาชีพนักวิจัย 

• ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา ภูมิปัญญาส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะท่ีฝังอยู่ในตัว
บุคคล ขาดการบันทึก ถ่ายทอด และนําไปพัฒนาต่อยอด  

• ขาดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตในขณะท่ีระบบนิเวศ กําลังถูกทําลายอย่าง
รวดเร็ว 

• ความสามารถในเชิงบริหารจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพยังอ่อนแอ 

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แหล่งตัวอย่างอ้างอิง และศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์และสาหร่าย ยังขาดนโยบาย
และเงินทุนระยะยาวในการดูแลรักษา ขาดภัณฑรักษ์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษาตัวอย่าง 

• ประเทศไทยขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการวิจัยเพ่ิมมูลค่าจาก
ทรัพยากรชีวภาพระดับอุตสาหกรรม 
 

จากการท่ีโครงการ BRT ท่ีอาจกล่าวได้ว่า เป็นโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีใหญ่
ท่ีสุด ได้ดําเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (มาลี, 2548) โดยมีความเห็นสรุปดังต่อไปน้ี 

• มีความสําเร็จน่าพอใจสูงใน การสร้างความตื่นตัว/ความเข้มแข็งในวงวิชาการ และเร่ิมมีบทบาทในเชิง
ยุทธศาสตร์  มีบทเรียนหลากหลายด้านบริหารจัดการโครงการท่ีเป็นประโยชน์ 

• การวิจัยโดยการกําหนดหัวข้อวิจัยมีจํากัด  รวมท้ังการพัฒนาโครงการและเครือข่ายในเชิงรุกและบูรณา
การยังจํากัดอยู่ในวงการศึกษาวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ขาดผู้ประสานงานด้านท่ีสําคัญ 

• ภาพความไม่แน่นอนของอนาคตโครงการ เป็นจุดอ่อน ทางเลือกอื่นในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ มีแนวนโยบาย ดังน้ี 
ก. ผลักดันให้เกิดสถาบันวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ หรือองค์กรลักษณะอื่น 

เพ่ือเป็นแกนกลางและเชื่อมโยงองค์ความรู้ ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
ข. สนับสนุนหรือระดมทุนให้เกิดชุดโครงการวิจัยสําคัญๆ ท่ีจําเป็นและต้องดําเนินการระยะยาว เช่น 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
--------------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย 

การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  (พ.ศ. 2555-2559) 
 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มผีลกระทบและแรงกดดันต่อนโยบายและการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่างๆ อาทิ 

 
 - ภาวะโลกไร้พรมแดน ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน เทคโนโลยี สินค้าซึ่งรวมถึงทรัพยากรชีวภาพระหว่างประเทศ
ต่างๆ ทําได้โดยเสรี ผลักดันให้เกิดการแสวงหาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนอกประเทศตนเอง การอ้างกรรมสิทธิ์ผ่านข้อตกลงทาง
การค้า ส่งผลกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเจ้าของ 
 
 - กระแสความต้องการของผู้บริโภค ให้ความสนใจ/ความสําคัญต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสินค้าและ
บริการ เช่น การท่องเท่ียว ท่ีต้องปรับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 
 - การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสภาวะโลกร้อน  เร่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกัน
ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศเป็นเคร่ืองมือ (tools) ทางธรรมชาติท่ีดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดสภาวะโลกร้อน 
เป็นดัชนีบ่งชี้สภาวะโลกร้อน (biological indicator)  
 
          - การรุกขององค์กรระดับชาติ เช่น IUCN , CBD ในสถานการณ์ท่ีประเทศไทยขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในบางกลุ่ม
สิ่งมีชีวิต ไม่สามารถรองรับแผนการประเมินสถานภาพของ IUCN (The World Conservation Union) และมีชาวต่างชาติ
เข้ามาทําวิจัยในหลายรูปแบบเพ่ิมขึ้น  
 
          - ความเชื่อมโยงของความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคต่างๆ ของโลกไม่สามารถปิดกั้นด้วยเขตพรมแดน
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ แต่จัดการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง ในส่วนเกี่ยวข้อง
กับสิทธิ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) การแบ่งปันผลประโยชน์ และความร่วมมือในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก  
 

การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดพ้ืนฐานท่ี
สําคัญคือ  

6. ให้ความสําคัญเท่าเทียมกันระหว่าง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพ การดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมดลุของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอ้ม การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชีวภาพท้ังระดับชุมชนและธุรกิจ ท้ังน้ี บนพ้ืนฐานการสร้าง
ความเข้มแข็งและภูมิคุม้กันจากการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. มุ่งสร้างองค์ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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8. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาค และระดับโลกในบางสาขา 
9. ผนึกกําลังร่วมกับหน่วยงานพันธมติรในการสร้างและบริหารจัดการความรู้และงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์

และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน 
10. การอนุวัติตามกลยุทธ์ “ไอจิ-นาโงย่า” ภายใตอ้นสุัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือลดอตัราการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และธํารงรักษาบริการจากระบบนิเวศ 
 

การวิเคราะห์ SWOT (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม) 
 
จุดแข็ง 

-ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสําคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก 
-มีการสะสมภูมิปัญญาพร้อมพัฒนาต่อยอด 

จุดอ่อน 
-มียุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพเน้นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
แต่ขาดการวิจัยเชิงลึกท่ีสําคัญ เช่น นิเวศวิทยา 
-ระบบบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ จํากัดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ 

  โอกาส 

-มีการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 15 ปี ภายใต้การสนับสนุนของทุน
โครงการ BRT 

 -ชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น 

  ภาวะคุกคาม 

-ยังมีสิ่งมีชีวติชนิดใหม่ๆ รอการค้นพบ แต่จํานวนสิ่งมีชีวิตใกลสู้ญพันธุ์มีอัตราเพ่ิมขึ้น รวมท้ังการลดลง
ของพ้ืนท่ีป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
-การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสภาวะโลกร้อน 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559)  มีเป้าหมายดังน้ี 

 
1.  รักษาถิ่นอาศยั (habitat) และระบบนิเวศท่ีมีความสําคัญและเปราะบางให้คงไว้ซ่ึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
2.  ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพ่ือการกําหนด

นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและนานาชาต ิ
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การศึกษาผการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ของระบบนิเวศท่ีมีความเปราะบางเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพ่ิมคุณค่า/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับชุมชนและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการและสังเคราะห์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
 
เป้าหมาย 

• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชวีติชนดิใหมข่องโลกท่ีพบในประเทศและในเขตเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ้เพื่อเป็นแหล่งศึกษา อ้างอิงและเปรียบเทียบ สําหรับผู้ท่ีต้องการจดัระบบสิ่งมีชวีติท่ีถูกค้นพบ
ในท่ีต่างๆ ของโลก 

• ข้อมูล inventory หรือ check list ของสิ่งมีชวีติท่ีพบในประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน ์ เช่น การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท่ีอาจกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
ประมาณการว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 7-10 ของความหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลก แตอ่ัตราการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดตา่งๆ ของประเทศไทยยังนับว่าต่ํา นอกจากสิ่งมชีีวิตชนิดใหม่ๆ ท่ีรอการค้นหาแล้ว 
ยังมีพืชและสัตว์ท่ีพบแล้วและมีรายชือ่อยู่ในบัญชใีกลสู้ญพันธุถ์ึง 684 ชนิด จึงจําเป็นตอ้งมีการทําบัญชีรายชือ่สิ่งมชีีวิต 
(inventory) เพ่ือประเมินสถานภาพของสิ่งมชีีวิตท่ีมีการค้นพบมาแล้ว รวมท้ังค้นหาสิ่งมชีีวิตชนิดใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมบัญชีจํานวน
สิ่งมีชีวติในประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ รวมท้ังเป็นขอ้มลูของประเทศในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่างๆ ท่ี
ประเทศไปลงนาม กอ่นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศหมดไป 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2539-2553 โครงการ  BRT สนับสนุนการพัฒนากําลังคนด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวติ ทําให้

ค้นพบสิ่งมีชีวติชนดิใหมข่องโลกถงึ 653 ชนิด จากฐานกําลังคนท่ีเพ่ิมขึ้น การสํารวจและค้นพบสิง่มีวิตชนิดใหมข่องโลกใน
ประเทศน่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

 
การสํารวจความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย ดําเนินการมานานกว่า 100 ปี แตใ่นยุคแรกๆ เป็นการ

สํารวจโดยชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ ่ เช่น ชาวเดนมาร์กท่ีมาสํารวจเชือ้รา และกล้วยไม ้ มีการนําตัวอย่างท่ีค้นพบ กลับไปเก็บ
ไว้ในพิพิธภณัฑ์พืช (herbarium) ของประเทศตนเอง ดังน้ันถา้นักอนุกรมวิธานรุ่นหลังมีการค้นพบสิ่งมีชีวติใหม่ๆ ต้องนํา
ตัวอยา่งใหม่กลับไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างในพิพิธภณัฑ์พืชท่ีมีระบบจัดเก็บท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถใชอ้้างอิงได ้ ตัวอย่าง
พิพิธภัณฑ์พืชท่ีเก็บพันธ์ุพืชท่ีสําคัญของประเทศไทย เช่น หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช และท่ีสวน
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พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พิพิธภัณฑ์พืชดังกล่าวควรยกระดับให้เป็นหน่วยเก็บระดับชาต ิมีการจัดทําระบบขอ้มลู
ให้ได้มาตรฐาน นอกจากพิพิธภณัฑ์พืชท่ีเก็บตัวอย่างแห้งแล้ว ยังควรมีท่ีเก็บสายพันธ์ุสิ่งมีชีวิตท่ีมชีีวิต เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
เก็บรวมรวมสายพันธ์ุพืชในรูปท่ียังมีชีวิต มีประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจให้มีคุณสมบัติตามตอ้งการ 
 
แนวทางการดําเนินงาน: 

• ศึกษาและจัดระบบสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก (new species) ในกลุม่ท่ีมถีิน่กําเนิดหรือพบ
เฉพาะถิ่นในพ้ืนท่ีประเทศไทย (endemic species) กลุ่มท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์  และกลุ่มท่ียังมีการศึกษา
น้อยและมีการค้นพบไม่มาก 

• พัฒนาระบบจัดเก็บตัวอย่างท่ีไม่มชีีวิต (herbarium) เพ่ือการเปรียบเทียบและอ้างอิง ให้ได้มาตรฐานสากล รวมท้ัง
การจัดเก็บในรูปท่ีมีชีวิต เช่น หน่วยก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ หน่วยเกบ็เมล็ดพันธุ์พืช
พ้ืนเมือง เป็นต้น 

• ประเมินคุณสมบัติของสิ่งมีชีวติท่ีจัดเก็บไว้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เช่น คุณสมบัติของข้าวพ้ืนเมืองท่ีทนต่อศัตรูพืช 
เพ่ือนําไปใชใ้นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจท่ีไม่ทนต่อศัตรูพืช 

• จัดทําขอ้มูลสิ่งมีชีวิตท่ีค้นพบแล้ว การกระจายตัว (distribution) เพ่ือการติดตาม และใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 

• ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีรอยตอ่ของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่มีความเปราะบางเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

 
เป้าหมาย 

• ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าและพื้นท่ีชายฝั่งทะเลเพื่อการกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้น ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ 

• ธํารงไว้ซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีเป็น hotspot ของโลกเพื่อการใช้ประโยชน์ของชมุชนและการ
ท่องเท่ียว เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลอันดามัน เปน็ตน้ ระบบนิเวศท่ีมี
ความจําเพาะ เช่น ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ป่าเมฆ เขานนั ดอยอินทนนท์ 

   
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึงความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายในระดับพันธุกรรมและ

ระดับประชากรในสิ่งมีชีวติชนิดเดียวกัน เป็นท่ียอมรับว่าระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายในระดับตา่งๆ สูง ระบบยิ่งมี
เสถียรภาพมากขึ้น ท้ังน้ีเพราะในระบบนิเวศหน่ึงๆ มีความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ในลักษณะห่วงโซ่อาหาร การขาดไปซ่ึง
สิ่งมีชีวติหน่ึงๆ อาจกระทบสิ่งมีชวีิตอื่นในห่วงโซอ่าหารน้ัน ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีเสถียรภาพหรือ
สมดลุระบบท่ีดีกว่าระบบท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ํา เน่ืองจากความหลากหลายชีวภาพท่ีสูง มีห่วงโซ่อาหารท่ี
เชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมมุ (food web)  สามารถเชือ่มโยงระหว่างห่วงโซ่อาหารต่างๆ ได ้ นอกจากความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวติแล้ว ชนิดของสิ่งมชีีวิตยังขึ้นกับสภาวะแวดลอ้มในระบบนิเวศน้ันๆ ระบบนิเวศแต่ละแห่งจึงมีคุณสมบัตขิองความ
หลากหลายเฉพาะตัว ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยทางสภาวะแวดลอ้มท้ังจากธรรมชาติและการกระทําโดยมนุษย์ การท่ีระบบ
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นิเวศแต่ละแห่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและมีความสลับซับซอ้น จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจในแตล่ะระบบและสหสัมพันธ์
ต่างๆ รวมท้ังการติดตามในระยะยาว เพ่ือการจัดการได้อย่างทันท่วงท่ี เช่น การเกิดการฟอกขาวของปะการัง เป็นต้น 

 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในประชากรหรือในกลุ่มสิ่งมชีีวิต ในแตล่ะระบบนิเวศ มีเป้าหมายหลัก 2 

ประการคือ 1. การหาขอ้มูลหรือการทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นของประชากรท่ีมีความสมัพันธ์กับระบบนิเวศ 2. 
การตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดจากการรบกวนโดยกิจกรรมมนุษย์ สภาวะโลกร้อน หรือภัยธรรมชาต ิการศึกษาดังกล่าวตอ้งหา
ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงและติดตามในพ้ืนท่ีระยะยาว การศึกษาการตอบสนองของสิ่งมชีีวิตท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ
ดังกล่าว หาเทคนิคและเคร่ืองมือในการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ รวมถึงแนวทางลด
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

 
แนวทางการดําเนนิงาน :  

• ศึกษาองค์ความรู้ของระบบนิเวศในประเทศไทย จัดตั้งแปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวโดยกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การท่องเท่ียว (พ้ืนท่ีแนวปะการัง) การประกอบอาชีพ (ป่าชายเลน)  การ
ป้องกันภัยพิบตัิ (พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นต้น 

• ศึกษาหาตัวชี้วัดหรือ bioindicator ท่ีบ่งบอกถึงความแข็งแรงหรือความออ่นไหวของระบบนิเวศ น้ันๆ ตัวชี้วัดท่ีดี
ควรมีความจําเพาะต่อระบบนิเวศวิทยาแต่ละแห่ง รวมท้ังตรวจวัดได้ตั้งแต่ระบบเร่ิมประสบปัญหา (early warning) 
เพ่ือการแก้ไข เยียวยาอย่างทันท่วงที  

• พัฒนาเทคนิคและเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่สิ่งมีชีวติ เช่น เทคนิคการ
ฟ้ืนฟูป่า  เทคนิคการสํารวจทางไกล เทคนิคการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนอย่างรวดเร็ว การสํารวจทางอากาศ 
ความรู้ทางสถิต ิและการสร้างแบบจําลองเพ่ือการคาดการณใ์นอนาคต 

• พัฒนากําลังคนทางด้านนิเวศวิทยา รวมท้ังการจัดทําหลักสตูรท่ีเป็นสหสาขาวชิา ท้ังน้ีกําลังคนของประเทศด้าน
ดังกล่าวมีน้อยมาก ทําใหข้าดการศึกษาระบบนิเวศของไทย ในช่วง 20 ปี  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เส่ือมโทรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
        
เป้าหมาย 

• เร่งฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม 1.4 ล้านเฮคแตร์ เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและเก็บกักคาร์บอน 

• ฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพยากรทางทะเล (แนวปะการัง) ทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเพ่ิมแหล่งกําเนดิอาหาร และ 
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

• ฟื้นฟูและดูแลพื้นท่ีชุ่มน้ํา เพื่อเตรียมรับมือสภาวะแล้งและลดภับพิบัติท่ีเกิดจากอุทกภัย 
 

ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากถูกใช้เป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์แล้ว ยังมีความสําคัญในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม เช่น การใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์ รวมท้ังเป็น
แหล่งกําเนิดอาหาร และท่ีหลบภยัของสิ่งมชีีวิตท่ีเป็นอาหารของชุมชน เช่น ป่าชายเลน อย่างไรกด็ี การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมหรือทําลายทรัพยากร ปัจจุบันประเทศไทย
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เหลือพ้ืนท่ีป่าร้อยละ 33 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ อัตราการจับสัตว์นํ้าลดลง 3 เท่า แหล่งปะการัง หญ้าทะเลอยู่ใน
สภาพเสือ่มโทรม อตัราการสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้น ปรากฏการณก์ารฟอกขาวและการถูกทําลายของปะการังในหมู่เกาะ
ภาคใตข้องประเทศ นําไปสู่การปิดพ้ืนท่ีเกาะ กระทบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ป่าเสื่อมโทรมท่ีมีพ้ืนท่ี 1.4 ล้านเฮคแตร์ 
ทําให้เสียระบบดูดซับคาร์บอนในปริมาณถึง 185 ล้านตันต่อปี ปริมาณดังกล่าวสามารถใชัในการซื้อขายคาร์บอนคิดเป็น
มูลค่าถึง 310,000 ล้านบาท 

 
แม้การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกิดขึ้นไดต้ามธรรมชาต ิ แตต่้องใช้เวลานาน ความเข้าใจในระบบนิเวศแต่ละระบบ 

(ยุทธศาสตร์ท่ี 2) นําไปสู่การเลือกใช้ชนิดทรัพยากรชีวภาพท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทํา
ให้การฟ้ืนตัวของระบบนิเวศมีความรวดเร็วขึ้น เช่น เทคนิคการปลูกปะการัง การเพ่ิมพ้ืนท่ีหญ้าทะเล จากการพัฒนา
เทคนิคการปลูกป่าของหน่วยวิจัยฟ้ืนฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ภายในเวลา 6 ปี มีนกเพ่ิมขึ้นจาก 30 เป็น 87 
ชนิด พืชจากท่ีปลูกเร่ิมต้น 30 ชนิดเป็น 72 ชนิด และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลับเข้ามาในพ้ืนท่ี จากปัญหาท่ีเพ่ิมขึ้นและ
ร้ายแรงขึ้น เช่น การเซาะกร่อนของแผ่นดินตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงบริเวณเพชรบุรี ต้องการการพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกป่าชายเลนท่ีทนตอ่กระแสนํ้าท่ีแรง การค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ท่ีมีศักยภาพในการรักษาสมดลุของสภาวะแวดล้อม 
เช่น สาหร่ายใบมะกรูดท่ีดูดซับคาร์บอนไดถ้ึง 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี นําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพ้ืนท่ี
สาหร่ายดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมการดูดซับคาร์บอน 
 

     แนวทางการดําเนินงาน : 

• พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศต่างๆ ท้ังน้ีต้องมีบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี เป็นต้นว่า เทคโลยีการ
ปลูกป่า การบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีไอที เป็นต้น 

• ดําเนินการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรม หรือกําลังได้รับผลกระทบ ท้ังน้ี การเลือกเทคโนโลยี โดยเฉพาะชนิดความ
หลากหลายทางชีวภาพต้องให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี (หลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น หรือท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศเดิม)  

• เสริมสร้างความร่วมมือ ผนึกการดําเนินงานฟ้ืนฟูระหว่างรัฐ เอกชน ชุมชน และโรงเรียน เพ่ือให้ดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพ่ิมคุณค่า/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับชุมชนและ
อุตสาหกรรม 

 
เป้าหมาย :  

• ชุมชนใช้เทคโนโลยีต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพ และเพื่อการใช้อย่างย่ังยืน 

• เกิดอุตสาหกรรมชวีภาพเพื่อการผลติผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน 

 
การศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท่ีผ่านมา มอีงค์ความรู้เกิดขึ้นมากมาย แต่การนําผลงานวิจัยไปใชใ้นการ

อนุรักษ์และจัดการเพ่ือประโยชน์ต่อวถิชีีวิตและชุมชนยังมีน้อย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 
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2550 – 2554 บรรจุเร่ืองการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นยุทธศาสตร์หลักโดยมีความเชือ่มโยงกับ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร 

 
มีการศึกษาจํานวนมากท่ีแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนได้รับจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ไม่ว่าจากป่า

หรือทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น รายงานของ world bank ท่ีประมาณว่าชมุชนต่างๆ ในประเทศไทยใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในแตล่ะปี มมีูลค่าถึง 75,000-300,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การใช้
ประโยชน์เหล่าน้ีพ่ึงพาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตโิดยตรง ถ้าการนําไปใช้ไม่สมดุลกับการขยายจํานวนตามธรรมชาต ิ
ทําให้ปริมาณทรัพยากรลดน้อยลง หรืออาจสญูพันธุ์เช่นกรณีท่ีพบในกล้วยไม้ป่า หรือสมุนไพรหลายชนิด  การใช้
เทคโนโลยใีนการขยายพันธ์ุนอกถิน่กําเนิด นอกจากช่วยเพ่ิมปริมาณให้เพียงพอตอ่การใช้งาน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ ยังมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งสําคัญอีกอย่างหน่ึง คือ ทรัพยากร 
ธรรมชาติขึ้นอยู่กับฤดูกาล ปัจจุบัน ชุมชนเร่ิมรู้จักการเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากร เพ่ือให้มีบริโภคหรือจําหน่ายระยะนานขึ้น 
เช่น กรณีเห็ดโคน หรือเห็ดเผาะ ท่ีมีการยืดอายุการเก็บโดยการแปรรูป หรือ แช่แข็ง ความเข้าใจในวงจรชีวิตของเห็ดท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจเหล่าน้ี อาจนําไปสู่การเพ่ิมจํานวนในธรรมชาติ หรือ การเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า เช่นเดียวกับเห็ด
หลายชนิดท่ีทําสําเร็จมาแล้ว  

 
จุลินทรีย์ถอืเป็นฐานทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศไทย เน่ืองจากมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์หลากหลาย 

และมีการใชใ้นรูปแบบดั้งเดิมมาพอสมควร เช่น อาหารหมักดอง ปุ๋ย หรือการบําบัดนํ้าเสีย การพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการนําไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบท่ีควบคุมได้ นําไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมชวีภาพ ท่ีเป็นความ
ต้องการของสังคมปัจจุบันในการลดการใชส้ารเคมี  

 
  แนวทางดําเนินงาน: 

• รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพของชุมชน (ภูมิปัญญา) เพ่ือหาแนวทางการนําเทคโนโลยีไป
ใช้ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากร รวมท้ังให้เกิดการใช้อย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณค่าทรัพยากรชีวภาพ ในเชิงนิเวศวิทยาบริการ (ecological services)  และ
เชิงสันทนาการ เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนและ 
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เช่น การจัดทําแผนแม่บทชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพท่ี อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช 

•  สนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประยุกต์/ต่อยอดภูมิปัญญา โดยชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือการขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตจากป่า เช่นผลไม้ป่า เป็นต้น 

• สนับสนุนข้อมูลวิทยาศาสตร์และการวิจัยในระดับ preclinical study เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยใหข้ึน้
ทะเบียนรับรองจากองค์การอาหารและยา เพ่ือเตรียมการเปิดตลาดเสรีการค้าอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

• ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือนําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เกษตร อาหารสัตว์ พลังงาน 
และ สิ่งแวดล้อม  

 



ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2555-2559)  
และโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554-2559 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(Strategic Planning Alliance II: SPAII) 

43 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการและ
สังเคราะห์ความรู้ 
 
เป้าหมาย : 

• คลังความรู้ และแหล่งอ้างอิงข้อมูลวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น (Local Biodiversity 
Information) และระดับชาต ิ(National Biodiversity Information) 

• มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นเคร่ืองมือการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศของหนว่ยงานกํากับดูแล รวมถึงสนับสนนุการดําเนนิงานของรัฐภายใตก้รอบ
อนุสัญญาและพันธกรณีต่างๆ 

• ความพร้อมระบบข้อมูลเพื่อการอนุวตัติามอนสุัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพและพันธะกรณีต่างๆ  

• ชุมชนทราบข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่น เกิดความตระหนักในการปกป้องดูแลทรัพยากรชวีภาพและสิ่งแวดล้อม  
 
แนวทางดําเนินงาน: 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและให้บริการข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

• จัดการความรู้จากงานวิจัยให้เป็นระบบและระเบียบ รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้เพ่ือยกระดับให้เป็นความรู้เหมาะ
สําหรับการใช้งานในแต่ละระดับ/กลุ่มเป้าหมาย  

• เผยแพร่ข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักให้กับสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
เป้าหมาย : 

• ประเทศไทยมีนโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีระเบียบ/กฏเกณฑ์การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
และการแบ่งปันผลประโยชน์ 

• บุคคลากรมีความสามารถในการเจรจาต่อรองความร่วมมือ ภายใต้กรอบอนุสัญญาต่างๆท้ังในระดับนานาชาติ 
ระดับประเทศ หรือระดับองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะท่ีได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน 

 
ประเด็นสําคัญในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ท่ีประกอบด้วย 

การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแบ่งปันผลประโยชน ์ ประเทศท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ์
มักเป็นประเทศท่ีกําลังพัฒนา ส่วนประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีเทคโนโลยี และตอ้งการเข้าถึงทรัพยากร ประเด็นการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี และการแบ่งปันผลประโยชน์ มักเป็นปัญหาขัดแย้ง และอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง ทําให้ประเทศเจ้าของ
ทรัพยากร สูญเสียโอกาส ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร รวมถึงประชากรโลก ท่ีอาจรอคอยการค้นพบตัวยาหรือสาร
ออกฤทธิ์ใหม่ๆ  
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แนวทางดําเนินงาน: 

• สนับสนุนการสร้างความสามารถในการวิจัยเชิงนโยบาย (policy research) งานวิจัยการบริหารจัดการ 
(biodiversity management research) และการวิจัยเพ่ือประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity impact assessment) โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง นักวิชาการ ชมุชน 
และหน่วยงานกํากับดูแล 

• การวิจัยนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นเชิงกฎหมาย สังคมและเศรษฐศาสตร์ ในขณะน้ีมี
พลวัตด้านกฎหมายนานาชาติท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก เช่น พิธีสารนาโงยาว่า
ด้วยการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในประเทศไทย 
 

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.  2555-2559 

 
 ในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัย นอกจากดผูลงานท่ีคาดว่าจะได้รับแล้ว (output) ยังตอ้งดูว่าผลท่ีได้
ถูกนําไปใช้งานหรือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผูใ้ช้หรือไม ่ จึงตอ้งมีการประเมินผลลัพธ ์ (outcome) และส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด
ในภาพรวมคือผลงานน้ันก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงกว้าง คือ มีการขยายการใช้งานหรือก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มากน้อยพียงไร ในส่วนน้ีขอยกตัวอย่างบางผลงานท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะได ้
โดยการประเมินด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนสําคัญ เน่ืองจากมีผลกระทบโดยตรงกับชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

• การฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปจัจุบนัประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าเสื่อม
โทรมท่ีต้องการการฟ้ืนฟูประมาณ 1.4 ล้านเฮคแตร์ เคร่ืองมอืและเทคนิคท่ีทันสมัยช่วยในการฟ้ืนฟูป่าเสื่อม
โทรมดังกล่าวให้เร็วขึ้น 2 เท่า นอกจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า/พ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ในการเป็น
แหล่งอาหารตามปกตหิรือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนหรือการเพ่ิมขึ้นของ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เป็นปัญหาท่ีตอ้งได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน การใช้พ้ืนท่ีป่าเป็นท่ีดูดซับ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีการปลูกป่ายังได้ประโยชน์จากการค้าคาร์บอน เช่น จากโครงการ REDD+ จากการคํานวณการฟ้ืนฟู
ป่า 1.4 ล้านเฮคแตร์ มีมูลค่าท่ีได้จากการค้าคาร์บอนประมาณ 310,000 ล้านบาท (คํานวณจากตลาดการค้า
คาร์บอนโดยคิดท่ี 12 ยูโรต่อเมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือในราว 1,700 บาทตอ่เมตริกตันคาร์บอน) หาก
มีการฟ้ืนฟูป่าเพียง 10,000 ไร่ มลูค่าท่ีได้จากการค้าคาร์บอนประมาณ 350 ล้านบาท 
 
นอกจากการใช้ป่าเป็นท่ีกักเก็บคาร์บอนแล้ว พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลเป็นอีกแหล่งหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการใช้พืช 
คือ สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน จากการค้นพบสาหร่ายใบมะกรูดในพ้ืนท่ีฝั่งอันดามนั และฝั่ง
อ่าวไทยถึง 8 สายพันธุ ์ ทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซดใ์นนํ้าทะเล 
เน่ืองจากสาหร่ายสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไดถ้ึง 2,400 ตันต่อเฮคแตร์ต่อปี ดีกว่าต้นไม ้5 เท่า 
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• ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวในแตล่ะปีไม่น้อยกว่า 0.72 ล้านล้านบาท แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศไทยแหล่งหน่ึงคือหมู่เกาะในภาคใต้  เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ กิจกรรมท่ีส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวคือการ
ดํานํ้าดูปะการัง จากปัญหาการฟอกขาวของปะการัง ทําให้ตอ้งมีการปิดเกาะเพ่ือให้ปะการังฟ้ืนตัว จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้ประกอบกจิการท่องเท่ียวของหมู่เกาะสุรินทร์พบว่าสูญเสียรายได้วันละ 4 ล้านบาท ดังน้ัน
ถ้าคํานวนจากฤดูการท่องเท่ียวประมาณ 4-5 เดือนจะทําให้สญูเสยีรายได้จากการท่องเท่ียวหมู่เกาะสุรินทร์คิด
เป็นมูลค่าปีละประมาณ 600 ล้านบาท ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศวิทยา และการฟ้ืนฟูปะการังฟอกขาว 
ช่วยบรรเทาการสูญเสียดังกล่าว 

 

• อาหารสตัว์เป็นต้นทุนสําคัญในการผลิตสตัว์ อาหารสัตว์ท่ีมคุีณภาพต้องใหอ้ัตราการแลกเน้ือสูง เชน่ มีการเติม
เอ็นไซมใ์นส่วนผสมเพ่ือช่วยให้สตัว์ใช้วัตถุดิบในอาหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เอ็นไซม์ท่ีใชใ้นอาหารสัตว ์ เกือบ
ท้ังหมดมาจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ในแตล่ะปีมีการนําเข้าเอมไซม์อาหารสัตวไ์มต่่ํากว่า 1,000 ล้านบาท 
การค้นหาจุลินทรีย์จากเมืองไทยเพ่ือการผลิตเอ็นไซม์อาหารสัตวส์่งเสริมอุตสาหกรรมการผลติเอ็นไซม์และ
ลดการนําเข้าเอ็นไซมจ์ากต่างประเทศ รวมท้ังการใช้อาหารของสตัว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

• จากปัญหาสารตกค้างในเน้ือสัตว ์ เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ ทําให้มคีวามสนใจการใชส้ารเสริมในอาหารสตัว์ 
(feed additives) เพ่ือช่วยเร่งการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกนัในสัตว์ ลดการใชย้าปฏิชีวนะ เช่นการใช ้
จุลินทรีย์โปรไบโอติก ในปีหนึ่งๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพของสุกรมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อป ี

 

• ในแต่ละปีมีการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (แมลง รา) ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ในป ี พ.ศ. 
2553 มีการระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันสําปะหลัง สูญเสียผลผลิตไปประมาณ 5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 
15,000 ล้านบาท การทดลองใช้จุลินทรีย์บูวาเรียร่วมกับการบริหารจัดการนํ้า พบว่านอกจากควบคุมการ
ระบาดของเพลี้ยแป้งแล้ว ยังทําให้ผลผลติตอ่ไร่มันสําปะหลังเพ่ิมขึน้ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลใน
นาข้าวในปี พ.ศ. 2553 ทําให้สูญเสียผลผลติข้าวมลูค่า 11,000 ล้านบาท การใช้จุลินทรีย์บูวาเรีย ช่วย
ควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ทดแทนการใชส้ารเคมี 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 4 
โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (พ.ศ. 2554-2559) 
 
โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้การบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ มภีารกิจในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่
พัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 
โปรแกรมมีแผนงานหลัก 3 แผนงาน ดังน้ี 

 
 แผนงานท่ี 1 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเชือ่มโยงกับระบบนิเวศ 
 แผนงานท่ี 2 การพัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมือ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะ

โลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 แผนงานท่ี 3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย (Target group) : ชุมชนทอ้งถิ)น หน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน นกัวจิยั เกษตรกร ผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
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การกําหนดกรอบแผนงานวิจัยและพัฒนาในโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ของ สวทช. ท้ัง 3 แผนงาน มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์งานวิจัยการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ.  2555-2559 ดังน้ี 
 

• แผนงานท่ี 1: การสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาฐานข้อมูความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ และสังเคราะห์ความรู้ 

• แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมือ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท่ีมี
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศท่ีมีความเปราะ บาง เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือเพ่ิม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

• แผนงานท่ี 3 : การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
การเพ่ิมคุณค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับชุมชนและอุตสาหกรรม 

• นอกจากน้ีแผนงานวิจัยโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ ของสวทช. ท้ัง 3 แผนงานมุ่งเน้นการนําความรู้ไปสู่การ
บริหารจัดการท่ีตอบสนองต่อปัญหาในพ้ืนท่ีและระบบนิเวศ และการวางแผนงานร่วมกับภาครัฐเพ่ือให้เกิด
นโยบายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีอย่างสูงสุดและยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

4.1 เป้าหมายและกลยุทธ์โดยรวมของโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สวทช. 
 
เป้าหมาย :  

• สร้างองค์ความรู้และบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

• พัฒนาเทคนิคและเคร่ืองมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลด
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ :  

• สนับสนุนการวิจัยเน้นการศึกษาชวีวิทยา นิเวศวิทยา และการติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว 

• พัฒนาเทคนิค เทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่
สิ่งมีชีวติ  รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น 

• พัฒนาเครือข่ายวิจัยและชุดโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (area-based) ในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบาง 

• พัฒนาบุคลากรนักวิจัยรุ่นใหมใ่นสาขาท่ีขาดแคลน  

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ และเครือข่ายท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ 
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• สร้างพันธมิตรกับภาครัฐและเอกชน  เพ่ือเชื่อมโยง ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การวิจัย
และพัฒนาตอ่ยอดในเชิงพาณิชยห์รือการผลิตระดับชมุชน รวมท้ังการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

 
4.2 เป้าหมายสําคัญของโปรแกรม (Wildly  Important Goals : WIGs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ที่เชือ่มโยงกับระบบนิเวศ 
 
เป้าหมาย : ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ และส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ไป
บริหารจัดการให้เกิดการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน ์
 
แนวทางการดําเนนิงาน : 

• สนับสนุนการวิจัยชีววิทยาเชิงประชากร วงจรชีวติ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และการจัดระบบสิ่งมีชีวิตในกลุ่มท่ี
ยังขาดแคลนความรู้ กลุม่ท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ และกลุ่มท่ีมีความสําคัญต่อมนุษย์และระบบนิเวศ 

• ประเมินคุณสมบัติของสิ่งมีชีวติท่ีจัดเก็บไว้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เช่น คุณสมบัตขิองจุลินทรีย์ท่ีผลติเอมไซมใ์นเชิง
เศรษฐกิจ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

• จัดกลุ่ม ประเภท และสร้างฐานขอ้มลูการแพร่กระจายสิ่งมีชีวิต (distribution) เพ่ือการติดตาม และใช้ประโยชน์ใน
ระดับต่างๆ 

 
ผลงานส่งมอบ (Flagship/Wigs) : 

• ฐานขอ้มลูการแพร่กระจายสิ่งมีชีวิต ชนิดใหม่ของโลก ชนิดท่ีหายาก และใกล้สญูพันธุ์ รวมท้ังท่ีมีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ ไม่ต่ํากว่า 50,000 ขอ้มลู  

• เกิดแหล่งเรียนรู้และธุรกิจการท่องเท่ียวจากทรัพยากรชีวภาพไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้
ทรัพยากรชีวภาพไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อปี  

 

กลุ่มเป้าหมาย (Target group) : ชุมชน ภาครฐั  ภาคเอกชน นกัวจิยั เกษตรกร ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม 
 

1. ฐานข้อมลูทรพัยากรชีวภาพและองคค์วามรู้ใหม่ที�เชื�อมโยงกบัระบบนิเวศ และส่งเสริม
ให้นําองคค์วามรู้ไปบริหารจดัการให้เกิดการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ 
2. ระบบนิเวศที�เปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและสภาวะ
แวดล้อม ได้รบัการศึกษาวิจยั  อนุรกัษ์ และฟื3 นฟ ู 
3. สร้างมูลค่าเพิ�มจากทรพัยากรชีวภาพ เพื�อนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสงัคม  
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แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคนิค และเคร่ืองมอืเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
เป้าหมาย :  

• พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีชายฝั่งทะเลเพ่ือการกักเก็บคาร์บอนเพ่ิมขึน้ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

• ฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพยากรทางทะเล (แนวปะการัง) ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพ่ือเพิ่มแหล่งกําเนิดอาหาร และ 
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

• ตวัชีว้ดั (bioindicator) เพื่อใชต้ิดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท่ีมีความอ่อนไหว ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการดําเนนิงาน : 

• ศึกษาองค์ความรู้ของระบบนิเวศในประเทศไทย จัดตั้งแปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวโดยกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การท่องเท่ียว (พ้ืนท่ีแนวปะการัง) การประกอบอาชีพ (ป่าชายเลน)  การ
ป้องกันภัยพิบตัิ (พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นต้น 

• ศึกษาหาตัวชี้วัดหรือ bioindicator ท่ีบ่งบอกถึงความแข็งแรงหรือความออ่นไหวของระบบนิเวศน้ันๆ ตัวชี้วัดท่ีดคีวร
มีความจําเพาะต่อระบบนิเวศวิทยาแต่ละแห่ง รวมท้ังตรวจวัดได้ตั้งแต่ระบบเร่ิมประสบปัญหา (early warning) 
เพ่ือการแก้ไข เยียวยาอย่างทันท่วงที  

• พัฒนาเทคนิคและเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนตอ่สิ่งมีชีวติ เช่น เทคนิคการ
ฟ้ืนฟูป่า  เทคนิคการสํารวจทางไกล เทคนิคการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนอย่างรวดเร็ว การสํารวจทางอากาศ 
ความรู้ทางสถิต ิ และการสร้างแบบจําลองเพ่ือการคาดการณใ์นอนาคต รวมท้ังการบูรณาการงานวิจัยกายภาพ 
(เทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีทันสมัย) กับการวิจัยทางชีวภาพ 

• สร้างเครือข่ายการวิจัย โดยเฉพาะกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม รวมท้ังสร้างนักวิจัยรุ่นใหมด่้าน
นิเวศวิทยา 

 
ผลงานส่งมอบ (Flagship/Wigs) : 

• ฟ้ืนฟูป่าพ้ืนท่ีอ.อมก๋อย และพ้ืนท่ี อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่ในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จํานวนรวม 100 ไร่  
และเทคนิคใหม่ในการฟ้ืนฟูป่า 

• เพ่ิมพูน และอนุรักษ์พ้ืนท่ีทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลท่ีสําคัญ เชน่ หญ้าทะเลท่ีเกาะลิบง จ.ตรัง และท่ี อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช  สาหร่ายใบมะกรูด ท่ี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ท่ีสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซดใ์นนํ้า
ทะเล 

• องค์ความรู้การปรับตัวของสิ่งมชีีวติและระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน ท่ีมี
ความสําคัญตอ่การท่องเท่ียว เช่น ปะการังท่ีเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต การประกอบอาชีพ เช่น ป่าชายเลน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช หญ้าทะเลท่ี จ.ตรัง  และพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญตอ่การท่องเท่ียวและมรดกโลก เช่น อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่   
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แผนงานที่ 3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 
เป้าหมาย :  

• ผลติภัณฑ์เอมไซมจ์ากจุลนิทรีย์สายพันธ์ุต่างๆ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ์ ปุ๋ยชวีภาพ และ
ผลติภัณฑ์ใช้ป้องกนักําจดัศัตรูพืช 

• เทคโนโลยีใหม่การปรับปรุงพันธ์ุและการเพาะเลี้ยง เพื่อการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพในชมุชนอย่าง
ยั่งยืน 

 
แนวทางการดําเนนิงาน: 

• รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพของชุมชน (ภูมิปัญญา) เพ่ือหาแนวทางการนําเทคโนโลยีไป
ใช้ต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากร รวมท้ังให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

• สนับสนุนการวิจัยดา้นการประเมินคุณค่าทรัพยากรชีวภาพ ในเชิงนิเวศวิทยาบริการ (ecological services)  และ
เชิงสันทนาการ เพ่ือนําไปสู่การจดัทําแผนปฏิบตัิการทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนและ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เช่น การจัดทําแผนแม่บทชมุชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพท่ี อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช 

•  สนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลย ี การประยุกต์/ตอ่ยอดภมูิปัญญา โดยชุมชนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยีท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และปรับใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือการขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตจากป่า เช่น ผลไม้ป่า เป็นต้น 

• ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือนําจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เกษตร อาหารสัตว์ พลังงาน 
และ สิ่งแวดลอ้ม 

 
ผลงานส่งมอบ (Flagship/Wigs) : 

• ผลิตภณัฑ์เอมไซม์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว ์ ปุ๋ยชีวภาพ และผลิตภณัฑใ์ช้
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช ไมต่่ํากว่า 5 ผลิตภณัฑ ์

• ไดอ้งค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ในการเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชวีภาพในชุมชน
อย่างย่ังยืน ไม่ต่ํากว่า 5 เร่ือง 

 
การประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดจากการดําเนนิงานของโปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ 
 
แผนงาน / กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึน้ ผลกระทบ 
แผนงานท่ี 1 
การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ท่ีเชือ่มโยงกับ
ระบบนิเวศ 

• ขอ้มลูทรัพยากรชีวภาพ
ระดับท้องถิ่นและประเทศ
ท่ีถูกค้นพบ รวมถึงขอ้มูล
คุณสมบัติท่ีนําไปสู่การใช้

• การค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่รวมถึงคุณสมบัตขิองสิ่งมชีีวิต เพ่ิม
โอกาสการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ดังมีตัวอย่างท่ีผ่านมาเช่น การ
ค้นพบไรนํ้านางฟ้าชนิดใหมข่องโลกในปี พ.ศ. 2541 นําไปสู่การ
เพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าของเกษตรกร มีรายไดไ้ม่ต่าํกว่า 8,000 
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แผนงาน / กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึน้ ผลกระทบ 
ประโยชน์ บาทต่อรายตอ่เดอืน ไรนํ้านางฟ้า สามารถนําไปใช้เป็นอาหาร

สัตว์นํ้า ทดแทนอาร์ทีเมียท่ีมีมูลคา่การนําเข้าปีละ 500 ล้าน
บาท 

• การค้นพบต้นเปล้าน้อยสมุนไพรไทยและสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ “เปลาโนทอล” นําไปสู่การพัฒนายารักษาโรคกระเพาะ
อาหารออกมาเป็นผลติภณัฑ์ชื่อ เคลเน็กซ์ โดยบริษัทซังเกียว 
จํากัด ก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยสร้างผลตอบแทน
กลับคืนประเทศไทยมูลค่าปีละ 160 ล้านบาท หรือการพัฒนา
อาหารเสริมและผลติภณัฑ์เวชสาํอางจากกวาวเครือโดย
บริษัทเนทูร่า มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท 

• การพบโลมาสชีมพู ทําให้เกิดกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โลมา 
บ้านแหลมประทับ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.  
2549-2552 มีจํานวนเท่ียวเรือท่ีออกพานักท่องเท่ียวไปชมโลมา
สีชมพูถึง 1,927 เท่ียว ราคาเท่ียวละ 800 บาท สร้างรายไดใ้ห้
ชุมชน 1,541,600 บาท 

• ฐานขอ้มลูทรัพยากรระดับพ้ืนท่ีท่ีเชือ่มโยงระบบนิเวศ ถูก
นําไปใชใ้นการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
เพ่ือเป็นข้อมลูช่วยตดัสินใจการลงทุนโครงการ ขนาดใหญ่  เช่น 
การสร้างท่าเรือน้ําลึกใน อ.ขนอม อาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีเป็น
ชนิดเฉพาะถิ่นคือโลมาสชีมพู  อาจต้องอพยพโลมาสีชมพูออก
จากพ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ือไมใ่ห้เกิดการสูญเสียจากการถูกรบกวน 
หรือกรณีการสร้างเขื่อนแม่ยม ควรนําต้นทุนผลกระทบทาง
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศเข้าไปคิดเป็นต้นทุนในการ
ก่อสร้างเขือ่น โดยพบว่า มูลค่าของป่าสักแม่ยม หากคิดใน
ช่วงเวลา 50 ปี ด้วยอัตราส่วนลดร้อยละ 5 มลูค่าของป่าใน
รูปแบบทรัพยากรชีวภาพจะอยู่ในช่วง 770-2,500 ล้านบาท ใน
แง่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนจะอยูใ่นช่วงระหว่าง 50-900 ล้าน
บาท และสําหรับการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีมูลค่า
ประมาณ 800 ลา้นบาท  

 
แผนงานท่ี 2 
การพัฒนาเทคนิค 
และเคร่ืองมือเพ่ือการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ลดผลกระทบจาก

• ป่าพ้ืนท่ี อ.อมกอ๋ย และอ.
ฝาง ในโครงการ
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ 100 ไร่ ได้รับ
การฟ้ืนฟู 

• การปลูกป่าได้ประโยชน์จากการค้าคาร์บอน  เช่น จากโครงการ 
REDD+ การฟ้ืนฟูป่า 100 ไร่ มีมลูค่าจากการค้าคาร์บอน
ประมาณ  4  ลา้นบาท ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ี
ต้องการฟ้ืนฟูประมาณ 1.4 ล้านเฮคแตร์ มีมลูค่าจากการค้า
คาร์บอน ประมาณ 310,000 ล้านบาท 
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สภาวะโลกร้อนตอ่
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาระบบนิเวศ
ระยะยาวในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความออ่นไหวตอ่การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอ้ม 

• พ้ืนท่ีทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลท่ีสําคัญ คือท่ีเกาะลิ
บง จ.ตรังและอ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช ได้รับ
การฟ้ืนฟู และเพ่ิมพูน เช่น
การเพ่ิมพ้ืนท่ีการเจริญของ
สาหร่ายใบมะกรูดท่ีดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์จาก
น้ําทะเล 

 
 
 
 
 

• ขอ้มลูองค์ความรู้การ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตท่ีสมัพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ีมีความสําคัญ
ต่อการท่องเท่ียว เช่น 
ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการฟอกขาวของ
ปะการัง ข้อมูลหญ้า
ทะเลและระบบนิเวศป่า
ชายเลน เป็นต้น 

• พืชนํ้า/สาหร่ายทะเล เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนท่ีสําคัญแหล่ง
หน่ึง จากการค้นพบสาหร่ายใบมะกรูดในพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีฝั่งอันดา
มันและฝั่งอ่าวไทย 8 สายพันธ์ุ ทําให้ประเทศไทย มีศักยภาพใน
การลดปริมาณคาร์บอนได ออกไซด์ เน่ืองจากสาหร่ายใบมะกรูด
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถ้ึง 2,400 ตันตอ่เฮคแตร์ตอ่ปี 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีสาหร่ายใบมะกรูดประมาณ 93,750 ไร่ ทํา
ให้ดดูซับคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถ้ึง 36 ล้านตันต่อปี  การวิจัย
พ้ืนท่ีสาหร่ายใบมะกรูดในทะเลขนอม จ.นครศรีธรรมราช พ้ืนท่ี 
137.5 ไร่ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด ์52,800 ตันตอ่ปี 

• พ้ืนท่ีป่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่เป็นพ้ืนท่ีป่าต้นนํ้า การทําลายป่าใน
พ้ืนท่ีต้นนํ้าทําให้เกิดนํ้าป่าท่วมในปี พ.ศ. 2549  เสียหาย ดังน้ัน 
การฟ้ืนฟูป่าท่ี อ.ฝางยังช่วยในการดูดซับน้ํา ป้องกันอุทกภัย
รวมท้ังเป็นแหล่งต้นนํ้าท่ีสําคัญ 

 

• การติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศระยะยาว 
นอกจากทําให้เกิดความเขา้ใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ์กัน
ระหว่างทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดล้อมแล้ว ยังสามารถ
ใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นเวลาใดเวลาหน่ึงเป็นดัชนีชี้วัดหรือพยากรณ์
เตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัตท่ีิอาจบรรเทาหรือแก้ไขได้
ทันท่วงที ลดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกรณีตัวอย่างการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวท่ีหมู่เกาะสุรินทร์ ทําให้ตอ้งปิด
เกาะ ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหยุดชะงัก สญูเสียรายได้วัน
ละ 4 ล้านบาท คิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในช่วงฤดูการ
ท่องเท่ียว 5 เดือนประมาณ 600 ล้านบาท การวิจัยปะการัง
ฟอกขาว ช่วยลดการสูญเสียรายได้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
อาจเกิดจากการปิดเกาะได ้

• งานวิจัยเก่ียวกับปะการังช่วยสร้างระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ การ
คํานวณหามลูค่าท่ัวไปของแนวปะการังโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต 
โดยอาศัยผลการวิจัยทรัพยากรปลาเศรษฐกิจในแนวปะการังฝั่ง
ทะเลอันดามัน และผลงานวิจัยโครงสร้างประชากรปลาในแนว
ปะการังจังหวัดภูเก็ต ได้มลูค่าปลาเศรษฐกิจและมูลค่าปลา
สวยงามในแนวปะการังต่อพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร มีค่าเท่ากับ 
19,679.9 บาท หากคิดผลกระทบการศึกษาปะการังท่ีเกาะราชา
ใหญ่ จ.ภูเก็ตท่ีมีเน้ือท่ีแนวปะการังประมาณ 350 ไร่ หรือราว 
560,000 ตารางเมตร (1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร) การ
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ศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบ คิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ (ปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงาม) ในแนวปะการัง
ราว 11 ล้านบาท  

• หญ้าทะเล เป็นระบบนิเวศท่ีมีความสําคญั ให้บริการทางระบบ
นิเวศท้ังการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ผลิต
ก๊าซออกซิเจน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากนํ้าทะเลเพ่ือใช้
ในการสังเคราะห์แสง มีการประเมินมูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจาก
การใช้ประโยชน์ในด้านการประมงของ ชุมชนเกาะลิบง 
จังหวัดตรัง พบว่ามูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์
ด้านประมงรวม 12,675,353 บาทต่อปี นอกจากการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวแล้ว  มีรายงานว่า หญ้าทะเลให้บริการทาง
ระบบนิเวศปีละประมาณ 19,000  ดอลลาร์ตอ่แฮกแตร์ต่อปี  
การศึกษาหญ้าทะเลท่ีเกาะท่าไร่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
ทําใหชุ้มชนช่วยกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีหญ้าทะเลเพ่ิมขึ้นท้ัง
ปริมาณและความหนาแน่น จาก 45 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 
65 ไร่ในปี พ.ศ. 2553 หรือคิดเป็นบริการทางระบบนิเวศของ
หญ้าทะเลจํานวน 7.9 ล้านบาทตอ่ปีตอ่พ้ืนท่ีหญ้าทะเล 65 ไร่   

•  การประเมินมูลค่ารวมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้ังท่ีเป็น
มูลค่าจากการใช ้(use value) ในส่วนของมลูค่าดา้น
นันทนาการ (recreational value) และมูลค่าจากการมไิดใ้ช้ 
(non-use value) ในส่วนของมลูค่าของการดํารงอยู ่
(existence value) มูลค่าเพ่ือลูกหลานในอนาคต (bequest 
value) และมูลค่าเผือ่จะใช ้(option value) มูลค่ารวมของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท่ีประเมินได้จากงานวิจัยเท่ากับ 
3,080 ล้านบาทตอ่ปี หรือประมาณ 3,167.88 บาทต่อไร่ต่อปี 
แปลงศึกษาวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่มีเน้ือท่ี
ประมาณ 30 เฮคแตร์ หรือประมาณ 187.50 ไร่ คิดเป็นมลูค่า
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ท่ีสวทช. เข้าไปทําวิจยัเพ่ือธํารง
รักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ ประมาณ 593,977 บาทตอ่ปี งานวิจัย
ท่ีมอสิงโตได้ดําเนินงานมาถึง 15 ปีแล้ว เกิดองค์ความรู้ต่างๆ 
มากมาย ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของป่า สามารถตีมลูค่าการ
ธํารงรักษาระบบนิเวศท่ีแปลงศึกษามอสิงโต ได ้8.9 ล้านบาท 

แผนงานท่ี 3 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพใน

• ผลิตภณัฑ์จากจุลินทรีย์
เพ่ือใชใ้นอาหารคนและ
สัตว ์ปุ๋ยชีวภาพ และ

• บริษัทเอส พี เอ็ม ร่วมกับ สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ ์
จุลินทรีย์ใช้ในอาหารสัตว์ เพ่ือใหอ้ตัราการแลกเน้ือสูง ลดการใช้
ยาปฏชิีวนะ บริษัทประกาศลดการนําเข้า 
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เชิงเศรษฐกิจและ
สังคม 

ผลิตภณัฑ์ปอ้งกันกําจัด
ศัตรูพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ชุมชนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 

จุลินทรีย์จากต่างประเทศ เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ใน 5 
ปีแรกของการดําเนินงาน ดังน้ันการพัฒนาผลิตภณัฑใ์นประเทศ 
ลดการนําเข้าเอ็มไซมไ์ดอ้ยา่งน้อยปีละ 200 ลา้นบาท 

• บริษัท Asia Star Animal Health ร่วมกับ สวทช. พัฒนาเอม
ไซม์ผสมในอาหารสัตว์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีย่อยสลายยาก ทําให้สามารถใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ชนิดต่างๆ และผสมอาหารหยาบได้ในสัดส่วนท่ีมาก
ขึ้น สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงทําให้ระยะเวลาการเลี้ยงลดลง ในปี 
พ.ศ.  2553 บริษัทฯ จําหน่ายเอมไซม์ให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
ช่วยลดต้นทุนค่ายาให้กับเกษตรกร และลดต้นทุนการนําเข้า
เอมไซม์จากต่างประเทศ คิดเป็นผลตอบแทนมูลค่า 27.15 ลา้น
บาทต่อปี 

• ในปี พ.ศ. 2553 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู ทําความ
เสียหายกับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง มูลค่า 15,000  ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. 2554 คาดว่าจะสญูเสียผลผลติใประมาณ 1 ล้านไร่ 
(1 ไร่ใหม้ันประมาณ 3 ตัน ราคาตนัละ 3,000 บาท คิดเป็นเงิน 
9,000บาทต่อไร่) หรือ 9,000 ล้านบาท นอกจากสญูเสียผลผลติ
มันแล้ว ยังไมส่ามารถนําท่อนพันธุ์ไปใช้ปลูกใหม่ได ้ราคาท่อน
พันธ์ุต่อต้น 5 บาท ในแปลงปลูกมนัมีจํานวนต้น 1,400 ต้น 
ขยาย ขายต้นพันธ์ุมันได ้5X1,400 หรือ 7,000 บาทตอ่ไร่ 

• การสาธิตการใช้ราบิวเวอเรียในการควบคุมเพลี้ยแป้งในไร่มัน
สําปะหลัง ร่วมกับการให้นํ้า พบวา่ นอกจากป้องกันการสูญเสีย
แล้ว ยังใหผ้ลผลติมันเพ่ิมขึ้นจาก 3 เป็น 4 ตันตอ่ไร่ ดังน้ัน การ
ใช้ราควบคุมเพลี้ยแป้งช่วยลดการสูญเสียและเพ่ิมรายได้
ประมาณ 9,000+7,000+3,000 หรือ 19,000 บาทตอ่ไร่ ถ้า
สูญเสีย 1 ล้านไร่ จะลดการสูญเสยีและมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 
19,000  ล้านบาท 

• ประเทศไทยนําเข้ายากําจัดศัตรูพืชประมาณปีละ 16,000ล้าน
บาท ในจํานวนน้ีมีการใชส้ารชีวินทรีย์ (Biocontrol) เพียงร้อย
ละ 1 ถ้าการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ลดการนําเข้าได้ประมาณ 800 
ล้านบาทตอ่ปี 

 

• การอนุรักษ์ดอนหอยหลอด เพ่ือการใช้ประโยชน์จากหอยหลอด
อย่างย่ังยืน ทําใหชุ้มชนมีรายได้จากการเก็บหาหอยหลอดวันละ 
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500 บาทต่อคนตอ่วัน มีผู้เก็บหาหอยหลอด 100 คน ทําให้
เกษตรกรมีรายได ้ 50,000 บาทตอ่วัน ถ้าการเก็บหอยหลอดทํา
ได้ปลีะ 6 เดอืน จะทําใหชุ้มชนมีรายได ้9 ล้านบาท 

• ประเทศไทยมีการค้นพบปลิงทะเลประมาณ 100 ชนิด ชนิดท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจคือปลิงขาว มรีาคากิโลกรัมละ 250 บาทตอ่
นํ้าหนักสด และ 1,600 บาทตอ่กิโลกรัมนํ้าหนักแห้ง ชุมชนมี
รายได้จากการจับปลิงขาวกว่า 100 ล้านบาท  ปัจจุบัน
ปลิงทะเลมีจํานวนลดน้อยลง การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยง
ปลิงทะเลขาวท่ีมีราคาแพง ทําใหชุ้มชนมอีาชีพและรายได้
เพ่ิมขึ้น 

• ชุมชนมีรายได้จากการเลี้ยงชันโรง ขายนํ้าผึ้ง 134,000 บาทต่อ
ปี (กรณีเลี้ยง 200 รัง สามารถเก็บนํ้าผึ้งได ้134 ขวด ราคาขาย
ขวดละ 1,000 บาทตอ่ 750 มลิลิลิตร) และรายไดจ้ากการขาย
รัง  70,000 บาทต่อปี (กรณีเลี้ยง 30 รัง สามารถขยายรังได้ปี
ละ 2-3 เท่า หรือประมาณ 100 รัง ราคาขายรังละ 700 บาท) 
คิดเป็นรายได้รวมของเกษตรกรท้ังแบบขายนํ้าผึ้งและขายรัง
สูงสุดปีละ 204,000 บาทต่อราย หากมีเกษตรกร 5 รายตอ่
ชุมชน และมีชมุชนท่ีเลี้ยงชันโรงจํานวน 30 ชุมชน คิดเป็นมูลค่า
การเพาะเลี้ยงชันโรง 30 ล้านบาทต่อปี  

• ชุมชนบ้านห้วยตง และบ้านทับนํ้าเต้า จ.นครศรีธรรมราช เก็บ
หาลูกประ ในช่วง 20 ส.ค.-20 ก.ย. ของทุกปี ในปริมาณ 
97,000 กิโลกรัม (97 ตัน เฉลีย่วันละ 3.2 ตัน)  มลูค่ารวม 
1,259,550 บาท โดยมีเงินหมุนเวียนสะพัดในชุมชนกว่าวันละ 
41,238 บาทตอ่วันในช่วงฤดูการเก็บหา 

• สาหร่ายทะเลในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น 
สาหร่ายผมนาง, สาหร่ายมงกุฎหนาม, สาหร่ายโพรง และ
สาหร่ายพวงองุ่น โดยเฉพาะสาหร่ายวุ้นในสกุล Gracilaria 
spp. หรือท่ีเรียกแตกต่างตามท้องถิ่นว่า สาหร่ายผมนาง 
สาหร่ายเขากวาง สาหร่ายขอ้ และสาหร่ายหิน ขึ้นงอกตาม
ธรรมชาติมากกว่าชนิดอื่น ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ี
จัดส่งสาหร่ายทะเลเป็นสินค้าออกประมาณปีละ 20-200 ตัน 
โดยนํ้าหนักแห้ง คิดเป็นมลูค่า 4-10 ล้านบาท สาหร่ายทะเล
แห้งส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายผมนาง (Gracilaria spp.) ซ่ึง
ส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น เยอรมนัตะวันตก และฮอ่งกง 
สาหร่ายผมนางจะได้รับการแปรรูป (สกดั) เป็นวุ้นส่งกลับเข้ามา
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แผนงาน / กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึน้ ผลกระทบ 
จําหน่ายในประเทศ ไทยอีกประมาณปีละ 200-300 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 50-100 ล้านบาท  
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