บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
สานักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ (วช.) กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็น ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity หรือ Biological Diversity) เป็นที่
ตระหนักในคุณค่าและได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพื่อธารง
รักษาบริการจากระบบนิเวศ และผดุงพื้นพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน รวมทั้งอานวยผลประโยชน์ที่สาคัญยิ่ง
ให้แก่มนุษย์และธรรมชาติทั้งปวง โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อชี้นาและสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและขับเคลื่อนให้มีการนาผลวิจัยดังกล่าวในการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความ
หลากหลายทางชี ว ภาพให้ เ ป็ น ฐานที่ มั่ น คงของการด ารงชี วิ ต ของคนไทยควบคู่ กั บ การวิ จั ย คุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการนามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างกลไกใน
การเข้าถึงและเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความยุติธรรมและ
เท่ า เที ย มให้ กั บ ประเทศ ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ค่ า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ การวิจั ย รายประเด็น ด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อชี้นาและ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่สามารถนามาใช้ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมี
นัยสาคัญ โดยสามารถธารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมที่สาคัญ และคุ้มครอง
องค์ป ระกอบความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างยั่งยืน การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม และการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ความหลากหลายเป็นไปตามหลักการการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความ
หลากหลายทางชีว ภาพ มี ๕ ยุ ทธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ๑) ยุทธศาสตร์ก ารอนุรั กษ์และการคุ้ มครอง
องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ๓) ยุทธศาสตร์การลดการคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยข้างต้น คือ ความชัดเจนของนโยบายการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมประเทศและของโลกต่อคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ และเกิด ความร่ ว มมื อและการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งจริง จั ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ค่า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจาปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการ บูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สาหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นปัญหาสาคัญของ
ประเทศ วช. พิจารณาถึงวิกฤตการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่เกิดขึ้น ประกอบกับ
ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึ งกาหนดการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีเนื้อหา
เกี่ย วกับ การอนุรัก ษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์การ
วิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิภาพอย่างเป็ นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่ วนร่วมมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรั พยากรดิน ทรั พยากรธรณี ทรั พยากรน้า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสั ตว์น้า รวมถึงการแบ่งปันการใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พยากรอย่ างยั่ งยื น โดยเฉพาะกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จริ ง (Meaningful Public
Participation)และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
๑.๒ การวิเ คราะห์สถานการณ์ ปัจ จุบัน และแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงเกี่ ยวกับประเด็น การ
พัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จากปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ๑๗๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓ ของพื้นที่ประเทศจนถึง
ปี ๒๕๔๑ พบพื้นที่ป่าไม้ถูกทาลายลงอย่างรวดเร็วและคงเหลือเพียงจานวน ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของ
พื้นที่ประเทศ โดยการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวเกิดขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ ต่อปี ซึ่งหากใช้อัตราดังกล่ าวมา
ประมาณการพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน (๒๕๕๖) พบว่าจะมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง ๖๐.๘๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ
๑๙ ของพื้น ที่ ป ระเทศ ซึ่ง ส่ งผลกระทบต่อความชุ่มชื้ นในอากาศ แหล่ ง ต้นน้าล าธารถูกทาลาย ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อว่าประเทศไทยมีในระดับสูงต้องได้รับผลกระทบ ซึ่ง
เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biodiversity : CBD) ในปี ๒๕๓๕ และบังคับใช้เป็นระเบียบนานาชาติ กับประเทศภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๓๖ แต่ประเทศไทยมิได้ลงสัต ยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้ในเวลานั้น ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายธรรมชาติที่ยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียม จึงทาให้ไทยไม่ได้ผลประโยชน์จากอนุสัญญาดังกล่าว และกลับมาร่วมให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๔๗ เป็นประเทศภาคีลาดับที่ ๑๘๘ ถึงแม้จะมีความพยายามในการบริการจัดการ โดยการออกกฎหมาย
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การกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากกระบวนการที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมและมี
ส่วนได้ส่วนเสี ยในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน มีกฎหมายทับซ้อน
ทั้งหมดอยู่ ภายใต้กากับ ดูแลของภาครัฐ ในหลายหน่ว ยงาน ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นในปี
๒๕๕๒ (ส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ) เพื่ อ มาบริ ห ารจั ด การ การใช้ แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน แต่ตราบใดที่ภาคประชาชนในท้องถิ่นยังไม่ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ก็คาดได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ INBio ของประเทศก็จะลดลงเช่นเดียวกับความหลากหลายทางธรรมชาติ
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จากปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความมุ่งมั่นของสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่จะใช้การวิจัยเป็นกลไกสนับสนุน ให้เกิดความตระหนักในคุณค่า การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์
ฟื้นฟู และพัฒนานาไปสู่การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญ
ฉลาดและยั่งยืน จึงมีการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น โดยมุ่ง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และดาเนินมาตรการกระตุ้นให้
ประชาชนมีจิตสานึก ในประโยชน์และเข้า มามีส่ วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้รับการ
แบ่ งปั นผลประโยชน์ อย่ างทั่วถึงเป็น ธรรมจากการร่ว มเป็นหุ้ นส่ วน ดัง ตัว อย่างเช่น กรณี ความสาเร็จของ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (INBio) ของประเทศคอสตาริกา เป็นต้น
กรณีความสาเร็จของสถาบัน INBio ของประเทศคอสตาริกามีความน่าสนใจและแนวทางที่
สาคัญ กล่าวคือ เมื่อปี ๒๕๓๒ รัฐบาลประเทศคอสตาริกาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งสถาบัน INBio
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนระดั บ สู ง จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของรั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ สู ง องค์ ก รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคเอกชน โดยสถาบัน INBio ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหากาไร แต่เป็นองค์กรมหาชนที่ทางานอย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรสาธารณะ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศคอสตาริกา โดยมีเป้าหมายที่จะ
รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการดาเนินงาน
ของสถาบัน INBio ทาให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่ง
ความส าเร็ จ ของสถาบั น เกิด จาก ๒ ปั จ จั ย คือ ความมั่งคั่งของความหลากหลายทางชีว ภาพ และความมี
สติปัญญาความสามารถของประชากร ซึ่งเป็นผลจากการลงทุ นทางด้านการศึกษาของประเทศคอสตาริกา
รวมทั้งเมื่อนาระบบบริหารจัดการที่เปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม จึงทาให้เกิดความหวง
แหนและร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การดาเนินงานของสถาบัน INBio มุ่งเน้นงานสารวจ จาแนก
และติดตามโดยเน้นสัตว์ขาปล้ อง (Arthropod) พืช เห็ดรา หอย ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า ๓ ล้านชิ้น และงาน
อนุรักษ์ โดยนาข้อมูลที่ได้จากงานสารวจมาใช้ตัดสินใจกาหนดการนาทรัพยากรออกใช้อย่างยั่งยืน สื่อสาร และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการสารวจ ติดตาม และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและสัมผัสถึงธรรมชาติ
มีการเก็บ ข้อมูลความหลากหลายทางชีว ภาพอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเข้าถึง และนาไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งทาการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสาหรับหายารักษาโรคซึ่งเป็นการที่ในอดีต
ไม่เคยมีการดาเนินการ

๔

แผนภาพทีแ่ สดงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย
การสารวจ จาแนก และติดตามทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บตัวอย่างใหม่ๆ
นาเข้าในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมทัง้ เทคโนโลยีชีวภาพในการช่วยจาแนกข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ (Database) ต่อมาก็ต้องทาการศึกษาในห้องปฏิบัติการถึงสารที่จะใช้ประโยชน์ทางยา
รักษาโรคจากความหลากหลายทางชี วภาพ ซึ่งสามารถนาไปสร้างรายได้กลับคืนมากับองค์กรโดยรวม และมี
การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการมีส่วนร่วมด้วยการใช้สื่อต่างๆ รวมทั้งจัดอุทยานธรรมชาติให้
ประชาชนพักผ่อนและเข้าใจถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และในขัน้ ตอนสุดท้ายคือการอนุรักษ์โดยกาหนดเขตอนุรักษ์โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนเป็นเจ้าของและ
คอยปกป้องการลักลอบนาออกไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้จะต้องมีการวิจัยอยู่ในกระบวนการทุกขั้นตอนหรือ
เป็นกลไกที่จะช่วยหาองค์ความรู้เพื่ อการอนุรักษ์และขับเคลื่อนให้ เกิดผลสาเร็จ รวมทั้งการสร้างปัจจัยทาง
สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนให้มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ทางการวิจัย จึงจะ
เป็นการดาเนินกลยุทธ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้

๕
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพทีเ่ ป็นที่ต้องการของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัย (Strategic Positioning)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของโลกในปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากวิกฤตจาก
ภัยธรรมชาติ
ต่างประเทศมีกฎระเบียบเอื้อต่อ
การพั ฒนาธุ รกิ จจากทรั พยากร
ชีวภาพภาคเอกชนในต่างประเทศ
มีความรู้ และสนับสนุนงานวิจัย
มากกว่า
ขาดแคลนบุ ค ลากรวิ จั ย ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในประเด็ น
หลั ก ๒๑. การจั ดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เรื่องของที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในนโยบายเฉพาะ
ด้ า นที่ ๕.๑ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ประเทศไทยมี ท รัพยากรชี ว ภาพ
หลากหลาย และสามารถน ามา
วิ จั ยได้ อี กมาก รวมทั้ งไทยมี ส่ วน
ร่วมกับองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับนานาชาติ
มี ข้ อ จ ากั ด ในกระบวนการ และ
กฎหมายการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ขาดแรงจู ง ใจในการลงทุ น ด้ า น
งานวิ จั ย ของภาคเอกชน ระบบ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ มาตรฐาน
การออกใบรับรอง ของผลิ ตจาก
ท รั พ ย า ก ร ชี ว ภ า พ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน และไม่พอเพียง

มีความต้องการของประชาชนใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ
รวมถึงกระแสการที่ใช้สินค้าจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
มี ก ารรวมตั ว ของประชาคมวิ จั ย
มากขึ้น หน่วยงานกระจัดกระจาย
ทั่วประเทศมีการเชื่อมโยงข้อมู ล
กัน ท าให้ ก ารรวบรวม จั ด ระบบ
ฐานข้อมู ล และการเข้า ถึง ข้อมู ล
ทาได้ง่ายกว่าเดิม

ภัยคุกคาม
๑.๕ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดจากการที่ วช. ตระหนักถึงความสาคัญของการบูรณาการด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นหลัก เพื่อการนาไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สาหรับความสอดคล้องนโยบายรัฐบาล คือ นโยบายที่ ๕ เป็นเรื่องของที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนโยบายเฉพาะด้านที่ ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นหลัก ๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการในข้อที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับความสอดคล้องกับ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

๖
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน
ต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๕๗ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ อ ๓.๑ การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๑ แผนงานอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม ข้อ ๖.๑ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม ข้อ ๖.๒ แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ ๕.๓ การอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ข้อ ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ข้อ ๖.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นอกจากการจัดทายุทธศาสตร์สาหรับการวิจั ยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ ข้างต้นแล้ว วช. ยังมุ่งใช้
ยุทธศาสตร์เพื่อชี้นาและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ให้เกิดการบูร
ณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงความเชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่
มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ชี้นาและขับเคลื่อนให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่ตระหนักในคุณค่า
และได้รับการอนุรั กษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพื่อธารงรักษาบริการจาก
ระบบนิเวศ และผดุงพื้นพิภพที่สมบูรณ์พูนผลให้ยั่งยืน รวมทั้งอานวยผลประโยชน์ที่สาคัญยิ่งให้แก่มนุษย์และ
ธรรมชาติทั้งปวง

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ เสริมสร้ างความอุดมสมบู ร ณ์ของความหลากหลายทางชีว ภาพให้ เป็นฐานที่มั่นคงของการ
ดารงชีวิตของคนไทยควบคู่กับการวิจัยคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้นามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน
๓.๒ สร้างกลไกในการเข้าถึงและมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับประเทศอย่างยุติ ธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งพัฒนาคุณค่าเพื่อใช้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเครื่องมือและกลไกการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

๗
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมิน ดัชนีชี้วัดด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่สาคัญ พื้นที่คุ้มครอง และระบบเชื่อมโยง
พื้นที่ที่มีความสาคัญพิเศษเฉพาะสาหรับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกาหนดพื้นที่สนับสนุนการวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะชนิด
พืช สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์หายาก ทั้งในถิ่นกาเนิด (In Situ) และนอกถิ่นกาเนิด (Ex Situ)
เพื่อเป็น ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetics Resource) และการศึกษาแผนที่จีโนม (Genome Map) รวมทั้งการ
อนุรักษ์เฉพาะถิ่น
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการให้การ
อุดหนุนของภาคเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยสถานภาพการผลิต การบริโภคและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจั ย เพื่อ ประเมิ น อัต ราการสู ญเสี ย และประเมิ นคุ ณ ภาพของความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับระบบนิเวศ รวมทั้งการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครอง
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยสาเหตุหลักและขั้นตอนการแก้ไข ตลอดจนแนวทางการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมเพื่อการดารงชีพ
แผนงานวิจัยที่ ๙ การศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ
เพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจั ย คุณค่าและศักยภาพทางเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรมทุกขนาด เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยการสร้างแรงจูงใจและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ฟื้นฟู การ
พัฒนาคุณค่า การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการวิจัยโดยใช้แนวคิดเชิงปรัชญาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
และการแยกการกระจัดกระจายของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจั ย เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีว ภาพตามจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน และประยุกต์ความรู้ให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และธนาคาร
พันธุกรรม
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) และนวัตกรรม

๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกีย่ วกับการกาหนดนโยบายและข้อกฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินค่าความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูและเฝ้าระวังรักษาระบบนิเวศที่ให้บริการที่สาคัญ
ยิ่ง รวมทั้งการทาการฟื้นฟูนิเวศวิทยา (Ecological Restoration)
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจั ยเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความยืดหยุ่น ความคงทนของระบบนิเวศ
และการเกื้อกูลของความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบนิเวศในการรองรับภัยคุกคาม
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิ จั ย เพื่ อ ลดการคุ ก คามความหลากหลายทางชี ว ภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยการนาเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและเส้นทางแพร่ระบาด รวมทั้งการ
วิจัยเพื่อควบคุมหรือกาจัดชนิดพันธุ์ที่มีลาดับความสาคัญสูง
แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยบูรณาการเพื่อสร้างความเข้าใจและขีดความสามารถในการจัดการ
เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่า งยั่งยืนและการถ่ายทอด
ความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนามาใช้
เป็นสัญญาณเตือนภัย
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสังคมและสร้างจิตสานึกของชุมชนใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพของไทยที่เคยถูกนามาใช้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อนาความรู้ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบถึงคุณค่าที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพของไทย
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
การสร้างเครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนเมืองในการบริโภคชนิดของ
พืชและสัตว์ เพื่อลดแรงกดดันต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยสื่อ กิจกรรม และเครื่องมือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการดาเนินงานตาม
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิจัยความจาเป็นในการใช้กฎหมายเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อสร้างความพร้อมในการเจรจา/ผลกระทบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิ จั ยเกี่ ยวกั บการบั งคั บใช้ และปฏิ บั ติ ตามพิ ธี สารนาโงยา
(Nagoya Protocol) ว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ และความสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประเทศไทย แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
และการบูรณาการงานวิจัยและการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเกี่ยวกับการนาแนวทางตามหลักการการเก็บค่าบริ การเชิงนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services : PES) และหลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries
Pay Principle : BPP) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีเป้าประสงค์ คือ
๕.๑ ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยสามารถธารงรักษา
ระบบนิเวศประเภทต่างๆ ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมที่สาคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างยั่งยืน
๕.๒ เพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ างยั่ ง ยืน และเพิ่ มมู ล ค่ าความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม
๕.๓ ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ความหลากหลายเป็นไปตามหลักการการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริมาณ คือ ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาครัฐ เอกชน และภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒) เชิงคุณภาพ คือ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับ ภาครัฐ
เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
๖.๒ ผลลัพธ์
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกิดความตระหนักในคุณค่าและมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและนาความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖.๓ ตัวชี้วัด
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของทั้งหมด

๑๐
๖.๔ เป้าหมาย
ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงได้อย่างชัดเจน

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๓) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๔) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๖) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา
ช่วง ๑ ปีแรก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่ม
มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริ มสร้ า งสมรรถนะให้ แก่ประเทศไทยในการดาเนิ นงานตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้
๙.๑ ความชัดเจนของนโยบายการบริห ารจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
๙.๒ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลกต่อคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ
๙.๓ ความร่ ว มมื อ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งจริ ง จั ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กาหนดขึ้นมีการนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผ ล จึงมีแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑๑
๑๐.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนและเป็ น ระบบ เพื่ อ ก าหนดแนวทาง ขั้ น ตอน
วิธีการ/กิจกรรม และเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
นาส่งผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
กาหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากเคยศึกษาไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและนาส่งผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับภาคส่วน องค์กรและบุคคลจานวนมากและต่อเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญและจัดให้มี
กลไกการสื่อสารและการประสานงานอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน (Focal
Point) ในแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน และสนับสนุนให้มีการสื่อสารและประสานงานเป็นเครือข่ายของแต่ละภาค
ส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) ซึ่งอาจใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) สาหรับการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัย
ในสหวิทยาการ และอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การ
โต้ตอบ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และความพร้อม
ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจานวน
เพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่
กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ มี
การประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูป แบบต่างๆ เพื่อจะนาไปพัฒนารูปแบบด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ขั้นตอน
การเริ่ ม ต้น การท าวิจั ย โดยอาจร่ ว มแสดงความคิด เห็ น ต่ อ ข้อ เสนอการท าวิ จั ย และการร่ ว มวิจ ารณ์ แ ละ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การ
บริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย

๑๒
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบั ติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิ น ผลหลั งดาเนิ นการวิ จัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัย ที่ห น่ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจั ยโดยเปรีย บเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

