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หลักการและเหตุผล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศ  
อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซ่ึงมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกและรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมีอยู่ระหว่างสายพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นฐานของการพัฒนา      
อย่างยั่งยืนและการขจัดความยากจน ในเชิงนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญต่อ       
การคงอยู่และการด ารงชีวิตของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ซึ่งน าไปสู่การให้บริการของระบบนิเวศที่หลากหลาย 
อาทิ เป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นพ้ืนที่ปะทะและลดความรุนแรงจาก   
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ในเชิงเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ อาทิ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องส าอาง และพลังงาน ทั้งที่ใช้เพ่ือการด ารงชีวิตในชุมชนและเป็นวัตถุดิบ
พ้ืนฐานในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพ้ืนที่สูง  มีความร่ ารวย
อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และมีที่ตั้งอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศ
แถบร้อนชื้นใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อให้เกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลาย เป็นสะพาน
เชื่อมต่อสังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใต้ของจีนกับคาบสมุทรมลายู 
รวมถึงสังคมสิ่งมีชีวิตแบบร้อนแห้งแล้งจากกัมพูชาและลาว จึงเป็นแหล่งก าเนิดของระบบนิเวศเขตร้อน
หลากหลายประเภท ได้แก่ ป่าพรุ ป่าดิบแล้ง ป่าฝน ห้วย หนอง คลอง บึง ภูเขาหินปูน เกาะ แนวปะการัง   
ป่าชายเลน ป่าชายหาด ทุ่งตะกาด เป็นต้น ความหลากหลายทางชีวภาพปรากฏในยาพื้นบ้านทั้งที่ใช้รักษา
โรคภัยไข้เจ็บและใช้บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ      
ในการด ารงชีวิตและมีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน จากรายงานของธนาคารโลก  
(World Bank) ได้ประมาณการว่าชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในแต่ละป ีมีมูลค่าถึง ๗๕,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

อย่างไรก็ด ีการใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นการบริโภคทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของทรัพยากรชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อ   
ระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่จะต้อง      
เร่งหยุดยั้งและวางแนวทางที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์              
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนา       
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถธ ารงรักษาขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า
มหาศาลจากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  



๒ 
 

วิสัยทัศน์การวิจัย 
 วิจัยน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชาญฉลาด มั่นคง
และยั่งยืน  

พันธกิจการวิจัย  
 ๑. ก าหนดทิศทางการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประเทศ 

๒. สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ      
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๓. บริหารจัดการแบบบูรณาการเ พ่ือส่ ง เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจั ย               
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๔. พัฒนานักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ         
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง      

เป้าประสงค์  
 ๑. ได้องคค์วามรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ๒. ได้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพ 
 ๓. มีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ แบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยสู่การฟื้นฟู การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ม่ันคงและยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ 
การป้องกันและการแก้ไขภัยคุกคาม รวมทั้งการสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องกฎระเบียบและดัชนีชี้วัด
ในการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ  

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ พ้ืนที่ส าคัญ พ้ืนที่คุ้มครองและระบบ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญพิเศษเฉพาะส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยการอนุรักษช์นิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์ที่หายากและใกล้
สูญพันธุ์ ทั้งในถิ่นก าเนิดและนอกถิ่นก าเนิด 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยสมรรถนะของระบบนิเวศในการรองรับภัยคุกคาม และการ
เพ่ิมพูนความยืดหยุ่น ความคงทนของระบบนิเวศ  รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง          
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพ่ือก าหนดดัชนีชี้วัดและประเมินคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ    

                              



๓ 
 

แผนงานวิจัยท่ี ๕ การวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และการวิจัยเพ่ือป้องกัน ควบคุม ก าจัด และใช้ประโยชน์  จากชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกราน 

แผนงานวิจัยท่ี ๖ การวิจัยทางอนุกรมวิธาน 
แผนงานวิจัยท่ี ๗ การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
แผนงานวิจัยท่ี ๘ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้มีกฎหมาย ระเบียบ เครื่องมือและกลไก เพ่ือ

อนุรักษ์และลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยสู่การสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าความหลากหลาย      
ทางชีวภาพอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และใช้ประโยชน์

ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบโจทย์ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้และผลิตความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการใช้ประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตร อาหาร การแพทย์ 
สาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยระดับพันธุกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

แผนงานวิจัยท่ี ๖  การวิจัยเพ่ิมประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพาณิชย์  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนัก จิตส านึกและ
ทัศนคติต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ  และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรทุกภาคส่วนถึงความเข้าใจ
ในคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  



๔ 
 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึก 
สร้างแรงจูงใจและการถ่ายทอดความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการ    
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายชุมชน
ในการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน  ใน
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เหมาะสม เพ่ือลดแรงกดดันต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

เป้าหมาย 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือให้ประเทศไทย มีสมรรถนะในการ
ด าเนินงานระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนากฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๒ การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๓ การวิจัยผลกระทบการบังคับใช้กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แผนงานวิจัยท่ี ๔ การวิจัยการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่รอยต่อ (Eco-
tone) และพ้ืนที่เชื่อมพรมแดนระหว่างประเทศ (Transboundary) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย  
  เพ่ือให้สามารถบรรลุตามพันธกิจการวิจัย  มีปัจจัยแห่งความส าเร็จดังนี้ 
 ๑. รัฐต้องให้ความส าคัญในการวิจัยเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ     
อย่างเต็มที่และจัดเป็นวาระแห่งชาติ 
 ๒. รัฐต้องจัดงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเพียงพอ 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามาร่วมลงทุนในการวิจัยด้านความหลากหลาย     
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
 ๔. ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและน าผลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจัง 
 ๖. มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ     
 

 
--------------------------------- 


