
การขบัเคล่ือนชุมชนไม้มค่ีา 

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกลุ
ผู้อาํนวยการสํานักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ

13 กมุภาพนัธ์ 2562



การดาํเนินงานพืน้ฐานที่เก่ียวข้อง
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การนําโมเดลการประเมนิ
มูลคาระบบนิเวศมาใช

เปนเครื่องมือสําคัญ เชน 
มูลคาการใหนํ้าทา ธาตุ

อาหาร เปนตน

การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
อยางคํานึงถึงการบริการ

ระบบนิเวศ 

กิจกรรมพ้ืนท่ีสีเขียวนอก
เขตอนุรักษในพ้ืนท่ี

เอกสารสิทธ ซึ่งเปนกลไก
การสรางเครือขายการ

อนุรักษ และใช้ประโยชน์

อยา่งยัง่ยืน

การดําเนินงาน

ของ สพภ.

เพื่อใหเกิดการอนุรักษ การใชประโยชน 

และสรางความตระหนักตอประชาชน
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แนวคิด

การเพิ่มคุณคา และมูลคาใหตนไมยืนตน

ใชสินทรัพย (ตนไม) ดําเนินการ
ธุรกรรมดานการเงิน

สรางแรงจูงใจใหเปน
แหลงรายไดเสริม

ตนไมคือประโยชนทางออม เชน การรักษา
แหลงตนน้ําลําธาร เปนตน
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แนวคดิโครงการชุมชนไม้มค่ีา โดยสํานักงานพฒันาเศรษบกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 การแปลงสินทรัพย ์(ตน้ไมย้ืนตน้)ให้เป็นทุน เพ่ือเป็นการออมระยะยาว เป็นรายไดเ้สริมใน

การดาํรงชีพ และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ลูกควรจะมี

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือการดาํรงชีพ 

 เจ้าของตน้ไม้ท่ีได้รับการแปลงสินทรัพย์ ยงัอาจใช้สินทรัพยด์ังกล่าวในการดาํเนินการ

ธุรกรรมด้านการเงินอ่ืนๆ รวมทั้ งเป็นหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันทางการเงินกับสถาบันทาง

การเงิน 

 การส่งเสริมการปลูกตน้ไมเ้ป็นทุนระยะยาว มุ่งเนน้การสร้างแรงจูงใจให้เป็นแหล่งรายได้

เสริมจากการเกบ็รักษาตน้ไมใ้นระยะยาว มากกวา่รายไดห้ลกั 

 ตน้ไมใ้ห้ประโยชน์ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) อาทิ  

การรักษาแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร  การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ  สะสมคาร์บอน บรรเทา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้



โครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อเป็นทุนระยะยาว



โครงการชุมชนไม้มีค่าเพื่อเป็นทุนระยะยาว

ประเภทของที่ดนิ

ประเทศไทยได้มีรูปแบบการจําแนกที่ดินตามสิทธิการถือครองหลากหลายรูปแบบ ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความเป็น

เจ้าของต้นไม้และการใช้ประโยชน์ไม้ในอนาคต ปัจจบุนัสามารถจําแนกประเภทท่ีดินในโครงการเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่

1. ที่ดินที่สามารถขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ตาม พรบ. สวนป่า พ.ศ. 2535

2. ที่ดินที่ไมส่ามารถขึน้ทะเบียนท่ีดินเป็นสวน

ป่าตาม พรบ. สวนป่า พ.ศ. 2535

3. พืน้ที่ที่รัฐอนญุาต (คทช.) 



โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว

สํานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ,2552

การจาํแนกกลุ่มไม้และการประเมินมูลค่าของต้นไม้ในโครงการ 

การเติบโตของต้นไม้และมลูคา่ของเนือ้ไม้ ตามธรรมชาติมีความแตกตา่งกนัตามชนิดพนัธุ์ สามารถจําแนกต้นไม้

ออกเป็น 4 กลุม่ 

กลุม่ที่ 1 ต้นไม้ท่ีมีอตัราการเติบโตเร็ว รอบตดัฟันสัน้ มลูคา่ของเนือ้ไม้ตํ่า

กลุม่ที่ 2 ต้นไม้ท่ีมีอตัราการเติบโตปานกลาง รอบตดัฟันยาว มลูคา่ของเนือ้ไม้คอ่นข้างสงู 

กลุม่ที่ 3 ต้นไม้ท่ีมีอตัราการเติบโตปานกลาง รอบตดัฟันยาว มลูคา่ของเนือ้ไม้สงู

กลุม่ที่ 4 ต้นไม้ท่ีมีอตัราการเติบโตช้า รอบตดัฟันยาว มลูคา่ของเนือ้ไม้สงูมาก  



กลุ่มท่ี 1 ตน้ไมท่ี้มีอตัราการเติบโตเร็ว รอบตดัฟันสั้น มูลค่าของเน้ือไมต้ ํ่า
ต้นไม้ในกลุม่นีม้ีอตัราการเจริญเติบโต

คอ่นข้างเร็ว และอตัราการเจริญเตบิโต

ถงึจดุสงูสดุภายใน

ระยะเวลาสัน้ หลงัจากนัน้ต้นไม้จะมี

อตัราความเพิ่มพนูของเนือ้ไม้ลด

น้อยลง หากไมต่ดัมาใช้ประโยชน์

คณุภาพของเนือ้ไม้จะลดตํ่าลง เช่น ไม้

กระถินเทพณรงค์ กระถินเทพา กระถิน

ยกัษ์ สะเดา สนประดิพทัธ์

มะฮอกกานี จามจรีุ สะตอ สะเดาเทียม 

ทเุรียนป่า เหรียง โกงกาง ทุง่ฟา้ และ

สะเดาไทย เป็นต้น โดยมีอายุ

โครงการ 15 ปี



กลุ่มท่ี 2 ตน้ไมท่ี้มีอตัราการเติบโตปานกลาง รอบตดัฟันยาว 
มูลค่าของเน้ือไมค่้อนขา้งสูง 

ต้นไม้ในกลุม่นีม้ีอตัราการเติบโตช้ากวา่กลุม่

ที่ 1 แตส่ามารถเติบโตได้เป็นระยะเวลา

ยาวนาน มลูคา่ของเนือ้ไม้จะ เพิ่มมากขึน้

เมื่อต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม

มลูคา่ของเนือ้ไม้ก็ไมส่งูมากนกัเน่ืองจากการ

ใช้ประโยชน์คอ่นข้างจํากดั เช่น ประดู ่ยาง

นา ตะเคียนทอง แดง ทงั กนัเกรา สนสองใบ 

สนสามใบ ยม หิน จําปาทอง (จําปาป่า) 

ประดูป่่า สาธร ไข่เขียว และสนทะเล เป็นต้น 

โดยมีอายโุครงการ 30 ปี



กลุ่มท่ี 3 ตน้ไมท่ี้มีอตัราการเติบโตปานกลาง รอบตดัฟันยาว 
มูลค่าของเน้ือไมสู้ง 

ต้นไม้ในกลุม่นีม้ีอตัราการเติบโตช้ากวา่

กลุม่ที่ 1 โดยมีการเติบโตใกล้เคียงกบั

ต้นไม้ในกลุม่ที่ 2 แตม่ลูคา่ของเนือ้ไม้สงู

กวา่ไม้ในกลุม่ท่ี 2 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อ

ต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึน้ มลูคา่ของเนือ้ไม้จะ

เพิ่มสงูขึน้อยา่งมาก เช่น ไม้สกั มะปิน 

(มะตมู) เป็นต้น โดยมีอายโุครงการ 30 ปี



กลุ่มท่ี 4 ตน้ไมท่ี้มีอตัราการเติบโตชา้ รอบตดัฟันยาว 
มูลค่าของเน้ือไมสู้งมาก 

ต้นไม้ในกลุม่นีม้ีอตัราการเติบโตช้ามาก

โดยเฉพาะในระยะแรก จงึไมค่อ่ยมีคน

นิยมปลกูกนัมากนกัแม้วา่จะมีมลูคา่

ของเนือ้ไม้สงูมากก็ตาม เนือ้ไม้มีความ

สวยงามมาก มลูคา่ของเนือ้ไม้เพิ่ม

สงูขึน้อยา่งมากเมื่อไม้มีขนาดใหญ่ขึน้ 

และเน่ืองจากต้นไม้ในกลุม่นีม้ีอายยุนื

นานจงึเหมาะสําหรับปลกูเพื่อการ

อนรัุกษ์ เช่น ไม้พะยงู ชิงชนั จนัทร์หอม 

มะคา่โมง หลมุพอ และเคี่ยม เป็นต้น 

โดยมีอายโุครงการ 30 ปี



มูลค่าของต้นไม้

เมื่อสิ�นสุดโครงการ

(บาท/ไร)่

เริ่มต้น สิ�นสุด ปีที่ 5 ปีที่ 10 ปีที่ 15 ปีที่ 20 ปีที่ 25 ปีที่ 30

3 32.6 107,340 7,514 10,734 - - - -

20 41.9 142,750 9,992 14,275 - - - -

3 41.8 191,525 9,576 3,407 19,153 24,898 28,729 -

20 44.5 204,266 10,213 14,299 20,427 26,555 30,640 -

3 36.3 421,663 21,083 29,516 42,166 54,816 63,249 -

20 38.9 791,207 39,560 55,384 79,121 102,857 118,681 -

3 26.08 317,020 15,851 22,191 31,702 41,213 47,553 -

20 29.65 540,246 27,012 37,817 54,025 70,232 81,037 -

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ (ซม.)
ชนิดไม้

จํานวนเงินที่ได้รับตามระยะเวลา

(บาท/ไร)่

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2
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คุณค่าทางบริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) ท่ีมีมูลค่า

มากกวา่ (สูงกวา่) เน้ือไม้
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คุณค่าทางบริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) มมูีลค่ามากกว่า (สูงกว่า) เน้ือไม้
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การสรางการมีสวนรวม : PES การตอบแทนคณุระบบนิเวศ



รายละเอยีดสูตรการคาํนวณมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ และทีม่าของตัวเลขทีใ่ช้ประกอบการคาํนวณ

มูลค่าท่ีไดจ้ากการบริการของระบบนิเวศ จากการสร้าง และ/

หรือการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีดินของชุมชนใหด้าํรงคงอยู ่

(บาทต่อไร่)

BDV = 0.45[(10.46 + 
0.11(CCxCS))0.62 x (25.16 + 
45.26(BAxSD))0.59]

เม่ือ

BDV  เป็นค่าคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม

ทั้งหมด

CC   เป็นเปอร์เซ็นตก์ารปกคลุมพ้ืนท่ีของเรือนยอด

CS   เป็นจาํนวนชั้นเรือนยอด

BA   เป็นเปอร์เซ็นตพ้ื์นท่ีหนา้ตดัลาํตน้ต่อหน่วยพ้ืนท่ีการ

ปกคลุมของเรือนยอด

SD   เป็นความลึกของชั้นดิน (เมตร)
18



โครงการป่าครอบครวั
“การสรา้งป่าแบบพอด ี

ตามวถิพีอเพยีง 
เพือ่การพึง่พาอยา่งย ัง่ยนื”
“ป่าครอบครวั” หมายถงึ การปลกูตน้ไม้
หลากหลายชนดิ ในทีด่นิทีค่รอบครวัครอบครองอยู ่
เชน่ ทีว่า่งในบา้น ตามหวัไรป่ลายนา หรอืปลกูแซม
ในสวน ในแปลงปลกูพชืเศรษฐกจิ ซึง่อาจเป็นพืน้ที่
ป่าด ัง้เดมิทีอ่นุรกัษไ์วใ้หเ้ป็นป่าธรรมชาต ิหรอืเป็น
พืน้ทีท่ ีค่รอบครวัปลกูขึน้ใหม ่เพือ่เป็นแหลง่อาหาร
และป่าทีย่ ัง่ยนื
• พืน้ทีป่่าด ัง้เดมิทีอ่นุรกัษไ์วใ้หเ้ป็นป่า

ธรรมชาต ิ
• พืน้ทีส่วน แปลงพชืเศรษฐกจิ
• พืน้ทีท่ ีส่รา้งขึน้ใหม ่

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
1. พืน้ทีป่่า/ระบบนเิวศเพิม่ข ึน้ และ

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู
2. ความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากร

ชวีภาพกลบัคนื ลดคา่ใชจ้า่ย มี
รายไดส้ง่ผลใหส้ภาพเศรษฐกจิดขี ึน้

3. มเีครอืขา่ยรว่มดแูลพืน้ทีป่่า/ระบบ
นเิวศ

4. เป็นแหลง่รวบรวมและอนุรกัษค์วาม
หลากหลายทางชวีภาพในทอ้งถิน่

5. แหลง่เรยีนรูด้า้นการอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชน์

6. ชว่ยดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น

เครอืขา่ยป่าครอบครวัสกลนคร
• ครอบคลมุ 8 อําเภอ 12 ตําบล
• จํานวนสมาชกิ 99 ครอบครวั
• พืน้ที ่ 495-3-28 ไร่

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH4rexttvYAhVJoJQKHTwnA9gQjRwIBw&url=http://krooesan.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2-3-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-4-%E0%B8%AD/&psig=AOvVaw1D3x8JmEPYul9GSMu56_XT&ust=1516155682541692


การสรางการมีสวนรวม : พัฒนานวัตกรรมการอนุรักษ์

“ป่าครอบครวั หมายถงึ การปลกูตน้ไม ้
หลากหลายชนดิ ในทีด่นิทีค่รอบครัว
ครอบครองอยู ่เชน่ ทีว่า่งในบา้น ตามหัว
ไรห่ลายนา หรอืปลกูแซมในสวน ใน
แปลงปลกูพชืเศรษฐกจิ ซึง่อาจเป็นพืน้ที่
ป่าดัง้เดมิทีอ่นุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นป่าธรรมชาต ิ
หรอืเป็นพืน้ทีท่ีค่รอบครัวปลกูขึน้ใหม ่
เพือ่เป็นแหลง่อาหารและป่าทีย่ั่งยนื

• เครอืขา่ย 31 จงัหวดั
• สมาชกิป่าครอบครวั 547 ราย 
• พืน้ที ่4,351 ไร่

- รายไดจ้ากการขายผลผลติ เฉลีย่ 6,356 บาท/
ไร/่ปี คดิเป็นเงนิ  9,826,376 บาท (1)

- ประหยดัคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ 9,174 บาท/ครวัเรอืน
คดิเป็นเงนิ  14,183,004 บาท/ปี(2)

- เกดิการกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่ (คา่กลา้/
อุปกรณ์/ปุ๋ ย และอืน่ๆ) กวา่ 250,000 บาทตอ่ปี

- ป่าครอบครวั 62 แหง่ พืน้ที ่294.1 ไร ่ลดกา๊ซ
เรอืนกระจก : 6,273 (tCO2/e) คดิเป็นเงนิกวา่ 
58.5 ลา้นบาท (3)

มลูคา่ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิข ึน้ 
392  ลา้นบาท

ต.นํา้เกีย๋น อ.ภเูพยีง จ.นา่น
 ต.ทา่โพธิ ์อ.เมอืง จ.พษิณุโลก
 ต.ระบํา อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี
 ต.ลุม่สุม่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 ต.กดุบาก อ.กดุบาก จ.สกลนคร
 ต.สาํราญ อ.สามชยั จ.กาฬสนิธุ ์
 ต.มว่งกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ต.ดงบงั อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี
 ต.บอ่ อ.ขลงุ จ.จนัทบุรี
 ต.คลองประสงค ์อ.เมอืง จ.กระบี่
 ต.บางวนั อ.ครุะบุร ีจ.พงังา
 คุง้บางกะเจา้ อ.พระประแดง
จ.สมทุรปราการ
 ต. วนัยาว จ. จนัทบุรี
ต. บา้นโป่ง อ. งาว จ. ลาํปาง
ต. แมท่า อ. แมอ่อน จ. เชยีงใหม่
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ป่าครอบครวั...กลไกสาํคญัในการเพิม่พืน้ทีป่่าสกลนคร

เนือ้ทีจ่งัหวดั  
5,950,868 ไร่

มพีืน้ทีป่่าในเขตอทุยาน
แหง่ชาต ิและเขตป่าสงวน 

2,278,276 ไร่
ดแูล,รกัษา 

มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ในพืน้ทีป่่า 524,022 ไร ่

คดิเป็นรอ้ยละ 23
ฟ้ืนฟ,ู ปลกูป่า

ป่าครอบครวั
สกลนครโมเดล

รฐั
สนบัสนุน
ระบบนํา้/

ไฟฟ้า

มพีืน้ทีท่าํการเกษตร 
3,050,966 ไร่

สรา้งป่าครอบครวั
457,645 ไร ่

รอ้ยละ 15
พืน้ทีป่่าครอบครวัเดมิ

400,000 ไร่
ข ึน้ทะเบยีนใหก้าร

รบัรอง



ป่าครอบครวั...กลไกสาํคญัในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัประเทศ

มกีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ในพืน้ทีป่่า 524,022 ไร ่

คดิเป็นรอ้ยละ 23
ฟ้ืนฟ,ู ปลกูป่า

ป่าครอบครวัสกลนคร
สูก่ารพฒันาเศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชวีภาพ

รฐั
สนบัสนุน
ระบบนํา้/

ไฟฟ้า

มพีืน้ทีท่ําการเกษตร 
3,050,966 ไร่

สรา้งป่าครอบครวั
457,645 ไร ่

รอ้ยละ 15

พืน้ทีป่่าครอบครวัเดมิ
400,000 ไร่

ข ึน้ทะเบยีนใหก้ารรบัรอง

แหลง่ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ อาท ิเห็ด 

แมลง มดแดง ฯลฯ

พชือาหาร 
พชืเศรษฐกจิ เชน่ 

ผกัหวาน กลว้ย  ไผ ่
มะพรา้ว และไมผ้ลตา่งๆ

ไมเ้ศรษฐกจิ
ในอนาคต เชน่ สกั

ยางนา ประดู ่พะยงู ฯลฯ

มพีืน้ทีป่่าในเขตอทุยาน
แหง่ชาต ิและเขตป่าสงวน 

2,278,276 ไร่
ดแูล,รกัษา 

Herbal City
เมอืงสมนุไพรสกลนคร

กลไกประชารฐั

แหลง่วตัถดุบิ 
พชืสมุนไพรเพือ่การ
พฒันาตอ่ยอดเชงิ

พาณชิย์



มลูคา่ทางเศรษฐกจิจากป่าครอบครัว
จากการสาํรวจขอ้มลูเครอืขา่ยป่าครอบครวั ต. บะฮี
อ. พรรณนานคิม พืน้ที ่1,000 ไร ่พบวา่ 
• มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เฉพาะพชื

สมนุไพร จํานวน  52 ชนดิ 
• จากการประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐกจิพชือาหาร 

พชืเป็นยาสมนุไพร ตน้ไมใ้ชส้อยและประโยชน์
อืน่ๆ คอืเป็นมลูคา่ 794,755 บาทตอ่ไรต่อ่
ปี

(ทีม่า: ชมรมสง่เสรมิคนดเีมอืงสกล, 2559) 



“พฒันาเศรษฐกจิจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็นกลไก

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน”

Biological Diversity

• คน้หา สบืคน้
• จดแจง้
• สรา้งฐานขอ้มลู/เผยแพร่
• การใชป้ระโยชนจ์าก

คลงัขอ้มลู

Utilization

• พัฒนาผลติภัณฑ์
ทีโ่ดดเดน่เป็นอตัลกัษณ์

• สรา้ง Value Creation
(R/M, Production, Mkt)

• ตน้แบบพัฒนา/ถา่ยทอด
• ฐานชวีภาพชุมชนทอ้งถิน่ย ัง่ยนื

Conservation

•สง่เสรมิ/พัฒนาเครือ่งมอื
(BB Check, PES, TEV)

•สรา้งการมสีว่นรว่ม/เครอืขา่ย
(FF, BioGang)

•ทรพัยากรชวีภาพมคีวามสมดลุ

S1 S3S2
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สินคา/บริการ Premium

ธรรมชาติ/

แปลงชุมชน
ระดับลาง

คนในชุมชน/ทองถิ่น

นักทองเท่ียว

ระดับกลาง/

ระดับบน

นักทองเท่ียว/

คนเมือง

ฟารม/พ้ืนท่ีธุรกิจ

ตางประเทศ

นักทองเท่ียว

ตลาดใน/

ตางประเทศ

สินคา/บริการ

ระดับชุมชน

(วิสาหกิจชุมชน)

ยกระดับ ยกระดับ

สินคา/บริการ

เชิงพาณิชย

• ศึกษาตอยอด

• จับคูธุรกิจ

• ศึกษาตอยอด

• จับคูธุรกิจ

จัดการองคความรู / IT / ส่ือสารองคกร / พัฒนากฎหมาย / ทรัพยสินทางปญญา

วัตถุดิบ/วัตถุดิบตนทาง/

ภูมิปญญาทองถิ่น

กระบวนการพัฒนา + 

วิชาการ

(การผลิต/Tech.)

การตลาดและ

ชองทางการตลาด
ลูกคา/ผูซ้ือ

สินคา/บริการท่ัวไป

Road Map: การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

จัดการเศรษฐกิจ

ระดับฐานราก

จัดการเศรษฐกิจ

ระดับธุรกิจ

แผนงานที่ 1

26



แนวทางการวิจัยและพฒันาผลติภัณฑของสพภ.

Market trend

คนหาความตองการของตลาดเพ่ือ

ผลิตสินคา/บริการตอบโจทย

Biodiversity Utilization

เช่ือมโยงการใชประโยชนทรัพยากร

ชีวภาพในทองถิ่น

Technology/Innovation

พัฒนาผลติภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวตักรรม

รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑใหดึงดูดผูบริโภค

Good Quality

พัฒนาคุณภาพผลติภัณฑตาม

มาตรฐานสากล

ทรัพยากรชีวภาพ

นวัตกรรม/

เทคโนโลยี/

ออกแบบบรรจุภัณฑ

คุณภาพ/

มาตรฐาน
กระแสความ

ตองการตลาด

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp8YTtj_XYAhWHRo8KHXJhBekQjRwIBw&url=https://www.dermstore.com/glow/scc_landing.php&psig=AOvVaw2FztAWEe8xayuwKunYnbty&ust=1517038734050073
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5mY7XjvXYAhWLtI8KHXZGBugQjRwIBw&url=https://blog.socioboard.com/upcoming-social-media-marketing-trends/about-icon-quality/&psig=AOvVaw1gaQnBqHEcKJwzg0EIIJ2u&ust=1517038417699679
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibj5WfjvXYAhWFNY8KHd_6Cs0QjRwIBw&url=https://retailtechnologytrends.com/2014/06/28/2014-11-using-icons-at-pos/&psig=AOvVaw0Z8T0XwMxqaCOpqBHRmMg0&ust=1517038293483492
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4nKy9j_XYAhVDLo8KHSLPBL4QjRwIBw&url=http://www.tombio.uk/?q=idsignpost&psig=AOvVaw2TULkSabN46BZplmVdEzYd&ust=1517038158425497
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9tCV2N_UAhUFqI8KHRoXCsMQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/images/forensic-icon&psig=AFQjCNF3W9IFt5I7NeY0EuKWcikjgGL6xg&ust=1498710035240014
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Business 
Process

Data

Service

Technology

BEDO  provides 

Technology & Data place

Align Vision
Focus / Scope

Utilization

Value 

Creation

Biodiversity

Security 
Accessibility

BEDO

unit 1

unit 2

Standard for Exchange

เศรษฐกจิชีวภาพ
Protect 
/CBD/WIPO 
IGC

- New 
Business
-New 
Products from 
Bio-resource

&Innovation

นําเขา้

ขอ้มลู
วสิาหกจิ
ชมุชน

ขอ้มลูทรัพยากร

ขอ้มลู
กฏหมาย

ขอ้มลูภมูิ
ปัญญา

ขอ้มลู
นักวจัิย

Mobile App

eService

Website

จดัทาํระบบฐานขอ้มลูกลางความหลากหลายทางชวีภาพ
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ 

แผนงานที่ 2



ปี 62 ดาํเนินการ 18 จงัหวดั ครอบคลุม 6 
ภูมนิิเวศ

ชุมชน ป  61 = 25 ชุมชน Community Biobank

ชุมชน ป  62 = 25 ชุมชน Community Biobank

สาํรวจและจัดทาํบัญชีรายการ

สาํรวจภูมิปัญญา 3 จังหวัด ภาคใต้

พืน้ที่ ตาํบลที่ได้รับป้าย อพสธ และพืน้ที่เป้าหมาย

จัดทาํ Community Biobank ในปี 62

ระบบฐานข้อมูล BD ชุมชน



วางโครงสรา้งระบบขอ้มลู
 จัดทําบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมท่ีมีการใชประโยชน

 สรางความพรอมดานขอมูลเชิงเศรษฐกิจ

 สรางความพรอมดานการจัดเก็บหลักฐานสําหรับแสดง

ความเปนเจาของทรัพยากรชีวภาพ

 เปนฐานขอมูล สําหรับตรวจสอบ เปรียบเทียบพันธุ 

 พัฒนาสูธุรกิจ จําหนาย จายแจก และการแลกเปลี่ยน

 การเชื่อมโยงเร่ืองขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ

 กฎหมาย เพ่ือทราบกําหนด กฏเกณฑ และ แนวทาง

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม และแบงสิทธิประโยชน

อยางเปนธรรม และเทาเทียม

 ความรูทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือให

เกิดการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจควบคูกับการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเปนแหลงวัตถุดิบ

 การสืบคน ณ จุดเดียว สามารถเขาถึงขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ และขอมูลท่ีเก่ียวของ

 สรางความพรอมดานการพัฒนากําลังคนเพ่ือความรวมมือทาง

วิชาการและการวิจัย

พัฒนา Application เพ่ือให

ชุมชนทองถิ่นสํารวจและนาํเขา คอมพิวเตอร สมารทโฟน

แท็บเล็ต

Mobile App
การแสดงผลและเผยแพรผานเว็บไซต

สงตอรายงานขอมูลตอ national 

Focal Point/WIPO IGC
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ธนาคารความหลากหลายทางชวีภาพระดับชมุชน (Community Biodiversity Bank)
(Community BioBank)

หมายถงึ สถานทีข่องชมุชนทีทํ่าหนา้ทีร่วบรวม รับฝาก เก็บรักษาและดแูลสายพันธุแ์ละเชือ้พันธกุรรมความหลากหลายทางชวีภาพในรปูแบบตา่งๆ
เพือ่นํามาใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาตอ่ยอดหรอืเพือ่การใชป้ระโยชนข์องชมุชน ทีท่ําหนา้ที่

 เป็นคลงัสาํรองของชุมชนเก็บ
ทรพัยากรพนัธุกรรมประจําทอ้งถ ิน่ 
(genetic resources)
 เป็นศนูยข์อ้มลู (Information 
Center) ดา้นทรพัยากรชุมชนและ
ประเทศ
 เป็นพืน้ที ่ท ีส่ามารถพฒันาวจิยัความ
หลากหลายทางชวีภาพ  เกดิเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรูชุ้มชนและ
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมกบัทรพัยากร
ทอ้งถ ิน่
เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีชุ่มชนมสีว่นรว่ม
และมสีทิธเิขา้ใชป้ระโยชน ์จากการ
ยนิยอมของคนในชุมชน

“ทกุชมุชนทอ้งถิน่จะรูแ้ละ
รักษาทรัพยท์ีม่คีา่ของตนและ
แผน่ดนิไทยดว้ยความภมูใิจ”



แนวทางการบรูณาการสรางเศรษฐกิจจาก
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยนื

1. การจัดระบบอนุรักษ 
ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

• เก็บรวมรวบสายพันธุ
• ธนาคารสายพันธุระดับชุมชน

2. การพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ และรวมลดปญหาโลก
รอนและปรับตัวใหพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• การสรางปาครอบครัว

3. การพัฒนา
ผูประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน

• พัฒนาผลิตภัณฑและ
สรางชองทาง
การตลาด

4. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและ
นโยบายสิ่งแวดลอม

• การลดรายจาย เพ่ิมรายได
• ประเมินความคุมคาการลงทุน

ดําเนินงาน
• สงเสริมดาน Social Enterprise



แผนการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนโครงการชุมชนไม้มีค่า  
เพ่ือสร้างรายได้ ควบคู่กบัการอนุรักษ์

กจิกรรม
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. จดัทําฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพ
และภูมปิญัญาทอ้งถิน่
• รวบรวมสายพนัธุพ์ชื/สตัวพ์ืน้ถ ิน่ดว้ยวธิที ี่

เหมาะสมในระดบัชุมชน 
• จดัต ัง้ธนาคารสายพนัธุร์ะดบัชุมชน
• จดัทําขอ้มูลภูมปิญัญาทอ้งถิน่

     

2. สง่เสรมิการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื
• การสรา้งฐานทรพัยากรชวีภาพใหย้ ัง่ยนื
• การลดรายจา่ย สรา้งรายได้
• การประเมนิมูลคา่บรกิารระบบนเิวศ

     

3. พฒันาผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารตาม BEDO
Concept        

4. ผลกัดนัผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารเขา้สูต่ลาด
ทีเ่หมาะสม        

5. การขยายการดําเนนิงานไปยงัชุมชนทีม่คีวาม
ประสงคจ์ะรว่มโครงการ
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