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คํานํา

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตของทุกคนบนพื้นโลก ผลการคนพบ
จากการวิเคราะหประเมินแหงสหัสวรรษ (Millennium
Ecosystem Assessment – MA) ในระยะป ค.ศ. 2002 –
2005 ไดแสดงชัดเจนวามนุษยไดเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
อยางเร็วและรุนแรงในระยะ 50 ปท่ีผานมามากกวาที่เกิดขึ้น
ในสมัยใดๆ ซึ่งอาจทําใหการพัฒนาชีวิตความเปนอยูและ
เศรษฐกิจกาวหนามากข้ึน แตท้ังน้ีโลกไดสูญเสียระบบนิเวศ
และสรรพชีวิตอยางไมอาจหวนคืน และบริการจากระบบ
นิเวศ (ecosystem service) ท่ีรวมถึง น้ํา อาหาร ยารักษา
โรค และแหลงท่ีอยูอาศัย  ก็ลดนอยลงจนทําใหการดํารง
ชีวิตของมนุษยตกอยูในความเสี่ยง ความเปนไปไดที่จะบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals – MDGs) ในป ค.ศ.
2015 จึงดูเสมือนหางไกลสุดเอื้อม

การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ลงอยางมีนัยยะสําคัญ ภายในป ค.ศ. 2010 ทั้งในระดับโลก
ภูมิภาคและชาติ จะเกื้อกูลอยางใหญหลวงตอทุกชีวิตบน
พื้นโลก และชวยใหสามารถลดความยากจนของประชากร
โลก ลงไดตามเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)

เปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010
นี้ ไดรับการรับรองจากทุกประเทศทั่วโลก ในการประชุมสุด
ยอดโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Summit no
Sustainable Development – WSSD) ณ นคร
โจฮนเนสบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อป ค.ศ. 2002

การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
จะเปนไปไดตอเมื่อมีการดําเนินงานอยางเครงครัดและจริงจัง
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคสามประการ ซึ่งคือ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชน
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน
และการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม

สํานักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไดตระหนักดีวาความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนเรื่องสําคัญที่เปนประเด็นรอนแรงของโลก และของ
ประเทศอยูในทุกวันนี้ จึงไดจัดการประชุมเรื่อง เปาหมายป
ค.ศ. 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุตามเปาหมายแผน
กลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ โรงแรมมารวย การเดน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ
ในความเคลื่อนไหวของประชาคมโลกที่ เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเปาหมายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010 และการดําเนินงานสืบเนื่อง

หลังจากนั้นแลวมีความเห็นวาสมควรจัดทําเอกสาร
การประชุมดังกลาว เพื่อเปนพื้นฐานความรูแกบุคลากรใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจุดประกายการริเริ่มดําเนินงาน
ตามเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2010
ใหมีประสิทธิผล และเพื่อใหผูที่สนใจมีโอกาสศึกษาหาความ
รูเพิ่มเติมตอไป

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ
อาจารย และเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งไดเขารวมประชุม และชวยเผยแพรความรู
ความเขาใจในความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดมา

(นางนิศากร  โฆษิตรัตน)
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กําหนดการประชุม
เรื่อง  เปาหมายป 2010 และ การดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ

ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ณ หองบอลรูม เอ ชั้น 2  โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. พิธีเปดการประชุม

โดย ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการ
อนุรักษปาไมและพันธุพืช

09.45 – 10.15 น. เปาประสงคเพื่อการพัฒนาแหง
สหัสวรรษและแผนการดําเนินงาน
โจฮนเนสเบอรก เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน
โดย นายมานพ  เมฆประยูรทอง
รองอธิบดีกรมองคการระหวาง
ประเทศ

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 11.15 น. แผนกลยุทธของอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพ และกรอบ
การดําเนินงานเพื่อความกาวหนา
สูเปาหมาย 2010
โดย ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการ
อนุรักษปาไมและพันธุพืช

11.15 – 12.00 น. ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปาหมาย 2010
โดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร
สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทาง

วิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
ของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ 11
โดย ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัย
การอนุรักษปาไมและพันธุพืช

13.45 – 14.30 น. ผลที่คนพบจากการวิเคราะหประเมิน
ระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
โดย ดร. วิเทศ  ศรีเนตร
สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 15.30 น. ธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ

โดย นายพิสิษฐ  ณ พัทลุง
ประธานมูลนิธิคุมครองสัตวปา
และพรรณพืชแหงประเทศไทย

15.30 – 16.00 น. กลยุทธระดับโลกเพ่ือการอนุรักษพืช
โดย นางสาวสิตา  ผลโภค
สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ณ หองบอลรูม เอ  โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร

หลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญท้ังในระดับชาติ
ภูมิภาค และระดับโลก ภายใน ค.ศ. 2010  เพื่อลดระดับ
ความยากจน และเพื่อประโยชนตอสิ่งมีชีวิตบนผืนโลก

ตอมาเปาหมายนี้ไดรับการรับรองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
สหประชาชาติไดจัดประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ 21 โดยใชชื่อการ
ประชุมวา การประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน
(World Summit on Sustainable Development–WSSD)
จัดขึ้นที่นครโจฮนเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต ในป
ค.ศ. 2002 ผูนําสูงสุดจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดรวมกัน
รับรอง “ปฏิญญาโจฮนเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก” ขึ้น
และยังตกลงรวมกันที่จะดําเนินงานเพื่อบรรจุเปาหมายที่
สําคัญตางๆ รวมถึงเปาหมายป ค.ศ. 2010 (2010 Target)
ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก
ภายในป ค.ศ. 2010

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยการทบทวน
การดําเนินงานตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
ครั้งที่ 1 (Ad Hoc Open–ended Working Group on
Review of Implementation of the Convention) เมื่อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 ประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย คือ ภาคีอนุสัญญาฯ ควรทบทวน
การดําเนินงานของตน ตามโปรแกรมงานตางๆ และตาม

การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา (Earth Summit)  ซึ่งจัดขึ้นในป ค.ศ. 1992
ผูแทนสูงสุดของประเทศตางๆ ทั่วโลกที่เขารวมการประชุม
ในคร้ังนั้นไดลงนามรับรองในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda
21) ซึ่ งเปนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน เปรียบ
เสมือนพิมพเขียวที่ท่ัวโลกใชเปนกรอบในการวางนโยบาย
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเปนกรอบการพัฒนาที่ผสม
ผสานมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศเขาไวดวย
กันอยางสมดุล โดยไดรวมถึงเรื่องการอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพไวในสวนหนึ่งของแผนดวย

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 สหประชาชาติจัดใหมี
การประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ หรือ
Millennium Summit ขึ้น โดยผูเขารวมประชุมจาก 190
ประเทศทั่วโลกไดใหการรับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ หรือ The United Nations Millennium
Development Declaration มีการกําหนดเปาหมายที่ตอง
การบรรลุรวมเจ็ดขอ เปาหมายหน่ึงในเจ็ดไดระบุถึงการทํา
ใหมั่นใจวามีสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Ensure Environmental
Sustainability)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 6 ขอมติ 6/26 เห็นชอบกับ
กลยุทธสําหรับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงรวมกันที่จะดําเนินการตาม
ถอยแถลงตามพันธกิจในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ ทั้งสามขอ ในการลดอัตราการสูญเสียความ

โดย ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช  กรมปาไม

ผูแทนกลุมประเทศภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟกในสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร และวิชาการ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (SBSTTA Bureau Member)
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เปาหมายป ค.ศ. 2010 ในการลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเปาหมายตามแผนกลยุทธ
ของอนุสัญญาฯ ซ่ึงแมวาประเทศไทยจะไดกําหนดกลยุทธ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ตอบสนองแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน และมีเจตนารมณที่จะบรรลุเปาหมาย
ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010 แตก็ประสบปญหา
อุปสรรคคลายคลึงกับภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศอ่ืนๆ โดย
เฉพาะประเดน็การดาํเนนิงานตามโปรแกรมงานของอนสัุญญาฯ
ของทุกภาคสวนในประเทศ โดยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการพิจารณาทบทวนแผนงาน
กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ท่ีสอดคลองและนําไปสูเปาหมาย
ป ค.ศ. 2010 ที่จะลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เปาหมายป ค.ศ. 2010 และเปาหมายของแผนกลยุทธ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เพ่ือเปนแนวทางให้หนวยงานตางๆ มีการดําเนินงานที่
สอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุสูเปาหมายป
ค.ศ. 2010 และแผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพตอไป สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในเรื่องเปาหมายป ค.ศ. 2010
และเปาหมายแผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทําใหทุกหนวยงานมีทิศทางการ
ดําเนินงานที ่สอดคลอง นอกจากนี้ ยังเปนเวที ใหทุก
หนวยงานหารือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนท่ีดูแลรับผิดชอบเพ่ือการบรรลุเปาหมายป ค.ศ.
2010 ตลอดจนดําเนินการตามเปาหมายแผนกลยุทธของ
อนุสัญญาฯ ตามเจตนารมณของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals–MDGs) และปฏิญญา
โจฮนเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอไป

ทายนี้ ในนามของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดิฉันหวังเปนอยางยิ่ง
วา ผูเขารวมประชุมทุกทานจะมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เปาหมายป ค.ศ. 2010 และเปาหมายแผนกลยุทธของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพดีขึ้ น และ
ปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีดูแลรับผิดชอบเพื่อการ
บรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 ตลอดจนดําเนินการตาม
เปาหมายแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ ตอไป

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว จึงขอเปดการประชุม
เปาหมายป ค .ศ . 2010 และการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เปาหมายแผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ณ บัดนี้



เปาหมายป 2010
และการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุความสําเร็จ
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ทรัพยากรตางๆ ตามความสามารถของตน การตักตวง
ผลประโยชน โดยการใชทรัพยากร ปญหาความขัดแยงใน
การใชทรัพยากรทวีความรุนแรงมากข้ึน ตลอดจนปญหา
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากภาคการผลิต
และอุตสาหกรรมเพื่อเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ สงผลให
การพัฒนาที่ผานมาเปนความผิดพลาด กอใหเกิดปญหา
มากมาย และตางก็เห็นวา ความผิดพลาดนั้น เกิดจากการ
ที่มุงแตจะสรางความเจริญทางวัตถุและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว เปนความเจริญที่เสียดุล ไม
บูรณาการ ควรท่ีจะตองแกไขปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง
กระบวนการพัฒนาใหม ปญหานี้ เกิดขึ้นทั้งในประเทศที่
พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา และไดกลายเปนสิ่งที่
คุกคามความมั่นคงและเสถียรภาพของโลก

ใน ท่ี สุดจึ ง เปน ท่ีมาของการพัฒนาอย างยั่ งยืน
(sustainable development)

เปาประสงคเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษและ
แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

(Millenium Development Goals and Johannesburg Plan
of Implementation for Sustainable Development)

ในการประชุมระหวางประเทศตางๆ ที่ประเทศไทยเสนอผูแทนเขารวมการประชุม เมื่อรับเอาขอมติหรือรับรองผล
การประชุมนั้นๆ และกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม โดยหนวยงานท่ีเปนหนวยงานกลางประสานการ
ดําเนินงานของอนุสัญญา หรือเปนหนวยงานหลักจะตองเปนผูจัดทําแผนงานหรือโครงการ เปนแนวทางใหหนวยงานอื่นๆ รับ
ไปปฏิบัติหรือไปดําเนินการ

ทั้งนี้ โดยที่ เวทีสิ่งแวดลอมโลกที่สําคัญสุดของโลกในขณะนี้ คือ การประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Convention Framework on climate Change–
UNFCCC) ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก อันเปนผลมาจากปรากฏการณภาวะเรือนกระจก ซึ่งขณะนี้
ไดรับความสนใจจากประชาชนโลกเปนอยางยิ่ง เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวและกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และที่ถือวามีความสําคัญไมนอยกวากัน คือการประชุมองคการการคาโลก (World Trade Organization–WTO) ซ่ึงขณะนี้
กําลังเจรจาอยูที่ฮองกง

นายมานพ  เมฆประยูรทอง
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ

การพัฒนาในอดีตเปนอยางไร ?
งานขององคการสหประชาชาติ (United nations)

ที่มีความสําคัญ ไดแกงานพัฒนา ซ่ึงเปนการพัฒนาทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และในดานสันติภาพ
และความมั่นคงรวมกันระหวางชาติตางๆ โดยอาศัยกลไก
ความรวมมือพหุภาคี ท้ังน้ีองคการสหประชาชาติมีบทบาท
หลักเนื่องจากเปนองคกรที่มีความเปนสากลมากที่สุด และ
ประกอบไปดวยผูแทนจากประเทศตางๆ มากที่สุด

เมื่อคําวาพัฒนา เริ่ม เปนที่ รู จักแพรหลายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ใหมๆ นั้นความเชื่อมั่น ตลอดจน
ความหวังของผูคนในเวลานั้นก็คือ โลกกําลังจะกาวสูความ
อุดมสมบูรณ ประชาชาติจะหลุดพนจากความยากจน มีชีวิต
ที่สะดวกสบาย ความเขาใจผิดที่คิดและเชื่อวา มนุษยเปน
เจาของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปวง และมีสิทธิ์ที่จะใช
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การพัฒนาอยางยั่งยืนมีความเปนมาอยางไร
แนวทางการพัฒนาอยาง ย่ังยืน (sustainable

development approach) เปนแนวคิดการพัฒนาท่ีเขามา
มีบทบาทในสังคมโลกเปนครั้งแรก เมื่อป ค.ศ. 1972 เมื่อ
ประเทศตางๆ 113 ประเทศ เขารวมการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย (United Nations Conference
on Human and Environment) ณ กรุงสตอกโฮลม
ราชอาณาจักรสวีเดน ที่ประชุมเรียกรองใหทั่วโลกคํานึงถึง
การใชท รัพยากรอย างฟุ ม เฟอยจนเกินขีดจํ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการประชุมครั้งนี้ทําใหประเด็นสิ่งแวดลอม
ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในประชาคมระหวาง
ประเทศ และนําไปสูการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบทาง
สิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา เชน โครงการ
สิ่ งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nat ions
Environment Program หรือ UNEP) ในป ค.ศ. 1973

ในป ค.ศ. 1983 สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ
ไดตั้งกรรมาธิการคณะหน่ึง เรียกวา คณะกรรมการโลกวา
ดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on
Environment and Development) หรือ ท่ีเรียกวา
คณะกรรมาธิการชุดบรันทลันด (Brundtland Commission)
ซึ่งเรียกตามชื่อของนาง Gro Harlem Brundtland
นายกรัฐมนตรีของประเทศนอรเวยในขณะน้ัน ซึ่งเปน
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ชุดดังกลาว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเร่ืองการสรางสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา

ภายหลังการจัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ไดมีการประชุมครั้งแรกเมื่อ
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1984 และไดจัดทํารายงานฉบับสําคัญ
ภายหลังการประชุม ซึ่งนําไปตีพิมพเปนหนังสือชื่อ Our
Common Future หรือที่เรียกวา “Brundtland Report”

รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนขึ้นเปนครั้งแรก เรียกรองใหประชาชนในโลก เปล่ียน
แปลงวิถีการดํารงชีวิตที่ฟุมเฟอย เนนใหมนุษยคํานึงถึง
ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และดําเนินการ
พัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม โดยใหเปนการพฒันาทีต่อบสนองความตองการ
ของคนทั้งในยุคปจจุบันและยุคตอๆ ไปอยางเทาเทียมกัน

รายงานฉบับนี้ไดใหความหมายของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (sustainable development) และยังไดกลาวถึง
ความหมาย คําจํากัดความ ตลอดจนขอเสนอแนะ และ

มาตรการที่จะสรางการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหเปนผลสําเร็จ
ตามคําจัดความที่กลาววา

“การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการพัฒนาที่มุงเนนใน
การสรางความสมดุลใน 3 มิติไดแก สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาทุกมิติลวนแลวแตมีความสัมพันธ
และเกี่ยวเนื่องกัน”

ทุกประเทศจําเปนตองเขารวมการเจรจา
ตอรองหรือ ?
ในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมระดับ

โลกนั้น จําเปนตองอาศัยการเจรจาตอรองในการประชุม
หรือเวทีการเจรจาตางๆ ท้ังในรูปแบบของการเจรจาหารือ
โดยท่ัวไปหรือภายใตขอตกลงหรืออนุ สัญญาตางๆ ใน
ระหวางประเทศ การเจรจาตอรองในเรื่องขอตกลงและ
ขอผูกมัดหรือพันธกรณี ภายใตอนุ สัญญาหรือพิธีสาร
ยกตัวอยางในการประชุมหารือตามกรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) โดยมากมักแบงกลุมการเจรจาออกเปน 2 กลุม
ไดแก กลุมประเทศพัฒนาแลว คือ สหภาพยุโรป สหรัฐ
อเมริกา ญี่ปุน แคนาดา และออสเตรเลีย และกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา เนื่องจากกลุมประเทศเหลานี้มีผลประโยชน
โดยรวมที่แตกตางกัน

กลุมประเทศที่พัฒนาแลว ไมตองการใหมีการ
กําหนดขอผูกมัดสําหรับประเทศตนมากเกินไป จนอาจทําให
เกิดผลกระทบที่รุนแรงตอสถานภาพทั้งทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองของตน และในขณะเดียวกันตองการใหประเทศ
กําลังพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม
มากยิ่งขึ้น

กลุมประเทศกําลังพัฒนามีความเห็นวาประเทศของตน
ยังไมมีความจําเปนในการมีสวนรวมรับผิดชอบในประชาคม
โลก มากไปกวาพื้นฐานเดิมของตนภายใตอนุสัญญาหรือ
พิธีสารนั้นๆ เนื่องจากยังจําเปนที่จะตองพัฒนาความเปนอยู
และเศรษฐกิจใหเทาเทียมกับประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้
ยังมีความเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบันนั้น สวนใหญ
เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาของประเทศพัฒนาแลวในรอบ
100–150 ปที่ผานมา ดังนั้นจึงสมควรรับผิดชอบแกไขปญหา
ในอัตราสวนที่มากกวาประเทศกําลังพัฒนาตอไป

ประเทศไทย ในฐานะประเทศกําลังพัฒนา จึงสมควร
ที่จะกําหนดทาทีใหสอดคลองกับกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา
อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเปนปกแผนของกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาและเพิ่มอํานาจในการตอรองในการกําหนดขอ
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ผูกมัดและขอตกลงตางๆ แตในทุกระดับของการเจรจานั้น
ประเทศไทยตองถือเอาผลประโยชนของประเทศเปนหลัก
ทั้ งนี้ เนื่องจากหลักการดังกลาวนี้ เปนสิ่ งที่ถูกตองตาม
กฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงระบุไวชัดเจนวาทุกประเทศนั้น
มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติของตนใน
รูปแบบที่ประเทศกําหนดในการพัฒนาได ทั้งนี้หากไมกอให
เกิดผลกระทบตอประเทศอื่น

ปฏิญญาวาดวยการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
คืออะไร ?

ท่ีมา
ในการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษของสหประชา–

ชาติ เมื่อเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2000 รัฐบาลและประชาชน
ชาวไทย รวมกับผูนําประเทศตางๆ ท่ัวโลกไดตกลงรวมกัน
ที่จะใชเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน
และวัดผลไดในการตอสูกับความยากจน ความอดอยากหิวโหย
การไมรูหนังสือ โรคภัยไขเจ็บ และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหการรับรอง
ปฏิญญาแหงสหัสวรรษ (Millenium Declaration) ซึ่งถือ
เปนพันธกิจของประชาคมโลกในการพัฒนาคน ปฏิญญา
ดังกลาวเปนที่มาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millenium Development Goals – MDGs) ซึ่งยืนยัน
หลักการสากลเรื่องการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและการ
พัฒนาคนอยางยั่งยืน

เปาประสงค
เปาประสงคหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)

ประกอบดวยเปาประสงค 8 ขอ เปาหมายยอย 18 ขอ และ
ดัชนีชี้ วัด อีก 48 ตัว โดยมีกรอบของเวลาที่จะตอง
ดําเนินการใหสัมฤทธิผลสวนใหญภายในป ค.ศ. 2015

เปาประสงคที่ 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย
เปาประสงคที่ 2 ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา
เปาประสงคที่ 3 สงเสริมบทบาทสตรีและความ

เทาเทียมกันทางเพศ
เปาประสงคที่ 4 ลดอัตราการตายของเด็ก
เปาประสงคที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ
เปาประสงคที่ 6 ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรค

สําคัญอื่นๆ
เปาประสงคที่ 7 รักษาและจัดการส่ิงแวดลอม
เปาประสงคที่ 8 สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการ

พัฒนาในประชาคมโลก

ทั้งนี้ เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษมีจุดเดน
คือ

เปนกรอบความรับผิดชอบรวมกันซ่ึงผูนํา 180
ประเทศ รวมทั้ งประเทศไทยไดตกลงใชประเมินการ
ดําเนินงานของรัฐบาลประเทศผูใหความชวยเหลือในการ
พัฒนา องคกรระหวางประเทศ องคกรภาคเอกชน และ
องคกรพัฒนาเอกชน

เปนกรอบการติดตามผลการพัฒนาคน ท่ีตกลง
รวมกันในระดับโลก ที่สามารถแสดงสัมฤทธิผลไดตาม
กําหนดเวลา และเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงขอมูลการ
พัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เปนกรอบการพัฒนาที่เอื้อประโยชนแกคนจน
เพราะใหความสําคัญกับกลุมผูดอยโอกาส ซึ่งมีปญหา
อุปสรรคในการดํารงชีวิตมากที่ สุด โดยคํานึงถึงสุขภาพ
การศึกษา ความเทาเทียมทางเพศ และสิ่งแวดลอม

เปนเปาหมายการพัฒนาที่มีการตกลงรวมกัน
ซึ่งสามารถใชระดมพลังประชาชน และองคกรประชาสังคม
เพื่อผลักดันการเปล่ียนแปลง และเสริมสรางภาคีการพัฒนา

เปาหมายยอยและการดําเนินงานของประเทศไทย
ทั้งนี้ในสวนของเปาหมายยอย จํานวน 11 หัวขอ

ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานไวเชนกัน ซึ่ง
สําหรับในสวนของประเทศไทย ผลตามเปาประสงคการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทยปรากฏ ดังนี้



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 12

✤ ลดสัดสวนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่ง บรรลุแลว สัดสวนคนจนลงจากรอยละ 27.2 ของประชากรในป
ในชวงป ค.ศ. 1990–2015 ค.ศ. 1990 เหลือรอยละ 9.8 ในป ค.ศ. 2002

✤ ลดสดัสวนประชากรทีห่วิโหยลงครึง่หนึง่ บรรลุแลว สัดสวนประชากรที่มีรายไดต่ําจนไมสามารถบริโภค
ในชวงป ค.ศ. 1990–2015 อาหารตามเกณฑความตองการ ลดลงจากรอยละ

6.9 เหลือ 2.2 ในชวงป ค.ศ. 1990–2002 และอัตรา
เด็กอายุต่ํากวาหาปที่น้ําหนักต่ํากวาเกณฑลดลง
จากรอยละ 18.6 เหลือรอยละ 8.5 ในชวง ค.ศ.
1990–2000

✤ ใหเด็กทุกคนทั้งหญิงและชายสําเร็จ ใกลบรรลุ อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียนรวม และอัตรา
การศึกษาระดับประถมศึกษาภายในป การคงอยูของนักเรียนแสดงวาประเทศไทยจะบรรลุ
ค.ศ. 2015 เปาหมายในเร็ววันนี้

✤ ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศในการ บรรลุแลว เด็กหญิงและชายไทยมีโอกาสในการศึกษาเทาเทียม
ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม กัน มีเด็กชายมากกวาเด็กหญิงเล็กนอยในชั้นประถม
ศึกษาภายในป ค.ศ. 2005 และในทุก แตมีเด็กหญิงมากกวาเด็กชายในการศึกษาระดับ
ระดับการศึกษา ภายในป ค.ศ. 2015 สูงขึ้น

✤ ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา ไมสามารถใชกับ เปาหมายท่ีตั้งไวไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
หาปลงสองในสามในชวงป ค.ศ. ประเทศไทย เนื่องจากอัตราการตายของเด็กในปฐาน ค.ศ. 1990
1990–2015 คอนขางต่ํา

✤ ลดอัตราการตายของมารดาลงสาม ไมสามารถใชกับ เปาหมายนี้ไมเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพราะ
ในสี่ในชวงป ค.ศ. 1990–2015 ประเทศไทย อัตราการตายของมารดาในปฐาน ค.ศ. 1990

คอนขางต่ํา
✤ ชะลอและลดการแพรระบาดของโรค บรรลุแลว อัตราการติดเชื้อรายใหมลดลงกวารอยละ 80 จากป
เอดส ภายในป ค.ศ. 2015 ค.ศ. 1991 แตยังมีการแพรระบาดในบางกลุม และ

ยังคงมีความเส่ียงสูงในกลุมคนหนุมสาว
✤ ปองกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย บรรลุแลวสําหรับ บรรลุเปาหมายแลวสําหรับมาลาเรีย ซึ่งถูกควบคุม
วัณโรคและโรคสําคัญอื่นๆ ภายในป มาลาเรีย อยูในพื้นที่จํากัด มีโอกาสบรรลุเปาหมายสําหรับ
ค.ศ. 2015 วัณโรค ซึ่งปจจุบันเปนปญหาสําคัญเฉพาะในกลุม

ผูปวยโรคเอดส
✤ กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาประเทศ มีโอกาสบรรลุ ปจจุบันไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ที่ยั่งยืน และลดการสูญเสียทรัพยากร พัฒนาแบบพหุภาคีและการมีสวนรวม แตก็ยังไม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

✤ ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึง บรรลุแลว ประชาชนชาวไทยสามารถเขาถึงน้ําดื่มสะอาดอยาง
น้ําดื่มสะอาดและสวมถูกสุขลักษณะลง ทั่วถวนแลว
คร่ึงหนึ่งในระยะป ค.ศ. 1990–2015

✤ ยกระดบัคณุภาพชวีติประชากรในชมุชน มีโอกาสสูงที่จะบรรลุ คนไทยสวนใหญรวมทั้งผูอาศัยในชุมชนแออัด
แออัด 100 ลานคนทั่วโลกภายในป มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย มีการใชมาตรการตางๆ
ค.ศ. 2020 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน

แออัด

ตารางท่ี 1  ผลตามเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทย

เปาหมาย การบรรลุเปาหมาย หมายเหตุ
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การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พัฒนาอยางยั่งยืน สรุปวาอยางไร ?

วัตถุประสงค
การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน

หรือ WSSD (World Summit on Sustainable
Development) เปนเวทีประชุมระดับโลกที่จัดโดย องคการ
สหประชาชาติ (United Nation) จัดขึ้นระหวางวันที่ 26
สิงหาคม – 4 กันยายน ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮนเนสเบอรก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือทบทวน
ความสําเร็จและความลมเหลวของประเทศตางๆ ในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) รวมถึง
พันธกรณีของขอตกลงและอนุสัญญาตางๆ จากการประชุม
สุดยอดโลก (Earth Summit) หรือการประชุมสหประชา
ชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference
on Environment and Development – UNCED) ในป
ค.ศ. 1992

ปญหาทาทาย
ในที่ประชุมซึ่งประกอบดวย ผูนําประเทศตัวแทน

รัฐบาล รวมถึงภาคธุรกิจ ผูแทนสื่อมวลชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ตางยอมรับวาในระยะ 10 ปที่ผานมา ใน
ภาพรวม การปฏิบัติตามพันธกรณีจากการประชุมสุดยอด
ของโลก ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

ปญหาตางๆ มีความรุนแรงข้ึนในทุกดาน เพราะการ
พัฒนาโดยรวมยังคงมุงไปในทิศทางที่ทําลายสิ่งแวดลอม ยัง
มีการสูญเสียพื้นที่ปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ
การปลอยกาซเรือนกระจกที่ เพิ่มมากขึ้น คุณภาพน้ํายัง
เสื่อมโทรม ปญหาชองวางระหวางความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจยังแผขยายไปท่ัวโลก อีกท้ังคนยากจนบางภูมิภาค
ของโลกยังคงประสบปญหาความทุกขยากจากสงคราม โรค
เอดส และภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน อันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สาระสําคัญในเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืนถูกละเลย
และไดรับความสนใจนอย เนื่องจากถูกกระแสของโลกาภิวัฒน
ผลักดันใหไปในทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
แขงขันทางการคามากกวา รวมท้ังองคการท่ีเก่ียวของใน
ระดับโลกมิไดใชอํานาจบนการทัดทานหรือจัดการใหเห็น
ความจําเปนของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมรวมไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางจริงจัง

ขอตกลงการดําเนินงาน
นอกจากน้ี ท่ีประชุมดังกลาว ยืนยันในความจําเปน

ที่จะตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 21 และรวมกันพิจารณา
หาวิธีการและมาตรการตางๆ เพื่อชวยในการนําแผนปฏิบัติ

การ 21 และขอตกลงตางๆ มาดําเนินการใหไดผลในทาง
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมไดหารือในหัวขอหลักที่มีความ
สําคัญ 5 เรื่อง (WEHAB) ไดแก น้ําและสุขาภิบาล
พลังงาน สุขอนามัย ผลผลิตการเกษตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ และใหการรับรอง
ปฏิญญาและแผนการดําเนินงาน ไดแก

ปฏิญญาโจฮนเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable
Development) เปนการแสดงเจตนารมณรวมกันของ
ประเทศสมาชิกในการรับผิดชอบรวมกันตอการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมีการกําหนดหัวขอหลักในการดําเนินงาน โดยมี
รายละเอียดอยูในแผนการดําเนินงานซ่ึงเปนภาคผนวกของ
ปฏิญญา

แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก (Johan–
nesburg Plan of Implementation – JPOI) เปนกรอบ
การดําเนินงานท่ีประเทศตางๆ จะใชเปนแนวทางประกอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
ประเทศของตนเอง ซึ่งประกอบดวยประเด็นที่สําคัญๆ จาก
แผนปฏิบัติการ 21 ที่ยังไมมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธและการดําเนิงานเกี่ยวกับ
WEHAB มีอะไร ?
ในการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (World Summit) เลขาธิการสหประชาชาติไดจัดให
มีการหารือในหัวขอหลักที่มีความสําคัญ 5 เรื่อง คือ

น้ําและสุขาภิบาล (water and sanitation)
พลังงาน (energy)
สุขภาพอนามัย (health)
ผลผลิตการเกษตร (agricultural production)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการ

ระบบนิเวศ (biodiversity and ecosystem management)
หรือเรียกส้ันๆ วา WEHAB เพื่อที่จะเนนและกระตุน

ใหเกิดกิจกรรมของการดําเนินงานความรวมมือของผูที่มี
สวนไดสวนเสียทุกฝายในหัวขอหลักเหลานี้ รวมทั้งประเด็น
ท่ีคาบเก่ียวกับทุกเรือ่ง ไดแก การเงนิและการคา การถายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน
รปูแบบการบรโิภคและรปูแบบการผลติ การศกึษา วทิยาศาสตร
การเสริมสรางสมรรถนะและขอมูลขาวสาร การสนับสนุน
กิจกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่จะกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาค
(Regional Commissions) มีบทบาทในเรื่องนี้

ทั้งนี้ กลยุทธการดําเนินการและกิจกรรมระหวาง
ประเด็น ท่ีมีความเ ก่ียวของกัน (cross–cutting) กับ
WEHAB  ตารางที่ 2
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ปฏิญญาโจฮนเนสเบอรกเกี่ยวกับอะไร ?
ปฏิญญาโจฮนเนสเบอรกวาดวยการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable
Development) เปนกรอบกวางท่ีเปนการแสดงเจตนารมณ
ทางการเมืองที่ผูนําประเทศไดใหการรับรองเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม โดยจะมีแผนการ
ดําเนินงาน (Plan of Implementation) เปนพันธสัญญาใน
รายละเอียดที่ประเทศตางๆ ตองถือปฏิบัติ ปฏิญญา
โจฮนเนสเบอรกนี้ เนนถึงหลักการของความรวมมือและ
หัวขอสําคัญๆ ที่ระบุในแผนการดําเนินงาน ดังนั้น แผนการ
ดําเนินงาน จึงเปนพันธสัญญาหลักที่แตละประเทศ
จะตองนําไปเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ปฏิญญาดังกลาวอาจถูกมองวาไมสามารถบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางจริงจัง แตคง
ตองยอมรับวาเปนผลลัพธที่ดีที่สุดจากการเจรจาตอรอง
ระหวางประเทศ เทาที่ประเทศตางๆ ที่มีความหลากหลาย
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมสามารถตกลงกันได
ซึ่งสาระสําคัญของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 10
หัวขอ ดังนี้

บทนํา (Introduction)
การขจัดความยากจน (Poverty Eradication)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการ

ผลิตที่ไมยั่งยืน (Changing Unsustainable Pattern of
Consumption and Production)

การคุมครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เ พื่ อ เ ป นพื้ น ฐ านการพัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คม
(Protection and Managing the Natural
Resources Base of Economic and Social
Development)

การพัฒนาอย า งยั่ งยื น ในยุ ค โลกาภิ วัฒน
(Sustainable Development in a Globolizing World)

สุขภาพอนามัยกับการพัฒนาอย างยั่ งยืน
(Health and Sustainable Develoment)

การพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนา
ที่เปนหมูเกาะ (Sustainable Development of Small
Island Development States)

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับ
แอฟริกา (Sustainable Development Initiatives for
Africa)

กลไกสําหรับการดําเนินการ (Means of
Implementation)

กรอบการดําเนินงานโครงสรางทางสถาบัน/
องคกรสําหรับการพัฒนาอยางยั่ งยืน ( Inst i tut ion
Framework Sustainable Development)

ในหัวขอที่กลาวถึงการคุมครองและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม กําหนดเปาหมายในการลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ.
2010

แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก
มีสาระสําคัญอยางไร ?
แผนการดําเนินการโจฮนเนสเบอรกมีหลายดาน แต

เฉพาะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนองคประกอบสําคัญ
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและความกินดีอยูดีของมนุษย
รวมทั้งชวยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
แกไขปญหาความยากจน

อยางไรก็ตามในปจจุบันการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อยูในอัตราท่ีรวดเร็วอยางท่ีไมเคยมีมากอน
จากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งปญหานี้สามารถแกไขได หาก
ประชาชนทองถ่ินไดรับประโยชนจากการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่เปนแหลงที่มาของทรัพยากร
พันธุกรรมตามมาตรา 15 ของอนุสัญญาวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการอนุรักษ์และ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมทั้ง
ในเรื่องการแบงปนผลประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียมกัน

การดําเนินงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ของอนุสัญญาฯ มีประสิทธิผลและการที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคท้ัง 3 ประการของ อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการที่จะลดอัตราการสูญ
เสียความหลากหลายทางชีวภาพใหมีประสิทธิผลภายในป
ค.ศ. 2010 นั้น จําเปนจะตองอาศัยการจัดสรรทรัพยากร
การเงินใหมและจัดสรรเพิ่มเติม และความชวยเหลือทาง
วิชาการไปสูประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งการดําเนินงาน
ตางๆ ไดแก

ผนวกวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เขาไปใน
โปรแกรมและนโยบายของภาคสวนหรือสวนตางๆ ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในนโยบายดานอุตสาหกรรมของประเทศและสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศตางๆ
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สงเสริมการดําเนินงานตอเนื่องทางการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เชน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเปนประเด็นที่ เกี่ยวของกับ
หลายเร่ืองและตองอาศัยการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หลายฝาย

สนับสนุนการผสานการดําเนินงานระหวาง
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับความ
ตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการจัดทําโปรแกรมหรือแผนดําเนินการรวมกัน

ดําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ และขอกําหนด
ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานภายใต
มาตรการ นโยบายและแผนการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน รวมถึงการผนวก
มาตรการดังกลาวเขาในนโยบาย กลยุทธและโปรแกรมการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและแกไขปญหาความยากจน และการริเริ่มที่สงเสริม
การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนโดยอาศัยชุมชนทองถิ่นเปนหลัก

สง เสริมการพัฒนาและดําเนินงานภายใต
แนวทางสูระบบนิเวศ

สงเสริมการสรางพันธมิตรและความสนับสนุน
ในระหวางประเทศที่เขมแข็ง เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เชน ในการ
อนุรักษระบบนิเวศในบริเวณที่เปนแหลงมรดกโลก หรือ
การคุมครองชนิดพันธุ ท่ีอยูในภาวะใกลสูญพันธุ โดยผาน
กลไกการดําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดสรร
ทรัพยากรการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ

ดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ สงเสริม
และสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อการอนุรักษคุมครองระบบ
นิเวศในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญในแงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพรวมทั้งการจัดทําระบบเครือขาย ท้ังในระดับประเทศ
และภูมิภาคและในแนวเขตแดนระบบนิเวศ (ecological
corridor)

ใหความชวยเหลือดานการเงินและวิชาการแก
ประเทศที่กําลังพัฒนา รวมท้ังการเสริมสรางสมรรถนะใน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นเปนหลัก

สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกการ
ดําเนินงานในการควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน ซึ่งเปน

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนสงเสริมการจัดทํา
โปรแกรมงานดานชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ที่มีประสิทธิภาพ
ในทุกระดับ

ตระหนักถึงและใหการยอมรับสิทธิของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งเปนเจาของความรู การคิดคน และ
การถือปฏิบัติ ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี ที่เปนการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
รวมท้ังจัดทํากลไกการแบงปนผลประโยชนจากการใชความ
รู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติดังกลาวภายใต
ความตกลงที่ไดรับการเห็นชอบรวมกันจากทุกฝาย

สนับสนุนและสงเสริมผูไดรับผลประโยชนทุก
ฝายใหมีสวนรวมในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ อยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักใน
บทบาทของเยาวชน สตรี และชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษ
และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและ
ทองถ่ินในกระบวนการตัดสินใจและกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การภูมิปญญาทองถิ่น

สงเสริมใหมีการสนับสนุนเงินทุนและความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่อยูในระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ใน
การดําเนินงานตามระบบกฎหมายเฉพาะของประเทศและ
จารีตประเพณีที่เก่ียวของกับการอนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดยใหสอด
คลองกับลําดับความสําคัญและกฎหมายของแตละประเทศ

สงเสริมการดําเนินงานภายใตแนวทางบอนน
วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งจะเปน
แนวทางแกภาคีอนุสัญญาฯ ในการกําหนดนโยบายหรือ
รางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม และในการ
ทําสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม

เจรจาตอรองภายใตกรอบการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาฯ โดยคํานึงถึงแนวทางบอนนในฐานะท่ีเปน
กรอบแนวทางระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครอง
การแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม
อยางยุติธรรมและเทาเทียม

สนับสนุนกระบวนการภายใตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยทรัพยสินทาง
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ปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม , ความรูที่สืบทอดตาม
ธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อของชุมชนทองถ่ิน (จัดตั้ง
โดยองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WHO)) และการ
ดําเนินงานของคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8(j)
(WG–8(j)) และขอกําหนดที่เกี่ยวของของอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สนับส นุนมาตรการ ในการ เข า ถึ งผลและ
ผลประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพที่ใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรม โดยสอดคลองตามมาตรา 15 และ 19 ของ
อนุสัญญาฯ รวมท้ังเพ่ิมพูน ความรวมมือทางวิทยาศาสตร
และวิชาการ เทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ, การฝกอบรม
ทรัพยากรบุคคล และเสริมสร้างสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัย-
ของสถาบัน/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ศึ กษาพิ จ ารณาข อมติ ภาย ใต ความตกลง
ระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
และสิทธิทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางอนุสัญญาฯ กับความตกลงระหวางประเทศดังกลาว
ตามที่ไดระบุไวในปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial
Declaration)

สงเสริมการดําเนินงานภายใตการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomy Initiative – GTI)

เชิญใหประเทศตางๆ ที่ยังไมไดเปนภาคีให
สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ พิธีสารคารตาเฮนา วาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความตกลงดานสิ่งแวดลอม
อื่นๆ เพื่อสงเสริมการดําเนินงานท้ังในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน เปนอยางไร ?
นอกจากนั้นยังมีแผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก

ที่เกี่ยวกับการจัดการปาไมอยางยั้งยืน ดังนี้
การจัดปาไมอยางย่ังยืนทั้งปาธรรมชาติและ

ปาที่ปลูกขึ้นเปนสิ่งสําคัญเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
เปนวิธีการในการขจัดความยากจน ลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพและการเสื่อมโทรมของดิน นํามาซึ่ง
ความมั่นคงทางดานอาหาร การเขาถึงน้ําดื่มที่สะอาดและ
พลังงาน

นอกจากนี้ยังมีสวนปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
ความอยูดีกินดีของประชาชน ในการจัดการปาไมใหเกิด
ความยั่งยืนจะตองอาศัยความรวมมือระหวางฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก

เพิ่มพูนพันธกรณีทางการเมืองในการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน โดยนําเอาเรื่องของการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน เปนเรื่องที่สําคัญในการหารือทางการเมืองระหวาง
ประเทศ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงของภาคปาไมกับภาค
อื่นๆ ในลักษณะการผสมผสาน

สนับสนุนการประชุมสหประชาชาติวาดวย
ปาไม (United Nations Forum on Forests – UNFF)
โดยความชวยเหลือของความเปนหุนสวนความรวมมือวาดวย
ปาไม (Collaborative Partnership on Forests – CPF)
เพื่อใหเปนกลไกระหวางรัฐบาล ท่ีเอื้ออํานวยและประสาน
การดําเนินงานในเรื่องการจัดการปาไมอยางยั่งยืนในระดับ
ตางๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน จากความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม

ดําเนินการโดยเรงดวนในการบังคับใช
กฎหมายภายในของประเทศตางๆ เพื่อตอตานการคา
ระหวางประเทศท่ีผิดกฎหมายเก่ียวกับผลผลิตปาไม โดยการ
สนับสนุนของประชาคมระหวางประเทศ และการเสริมสราง
สมรรถนะทั้งบุคคลและสถาบันในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว

ดํ า เ นิ นการ โดย เ ร ง ด วนทั้ ง ใ น ร ะ ดับ
ประเทศและระหวางประเทศในการสงเสริมการใชประโยชน
จากปาไม ในลักษณะท่ียั่ งยืน และสงเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว

สนับสนุนการจัดการปาไมของชุมชน
ทองถิ่น เพื่อใหมีสวนรวมในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน

ดําเนินงานตามแผนงานของอนุสัญญาฯ
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมทุกๆ ประเภท
โดยประสานกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยปาไม
(UNFF) และความเปนหุนสวนความรวมมือวาดวยปาไม
(CPF) และอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ

กองทุนสิ่งแวดลอมโลก เกี่ยวของอยางไร ?

ทุนสําหรับการดําเนินงาน
การมีสวนรวมกับประชาคมโลกในดานส่ิงแวดลอม

โดยการดําเนินการตามพันธกรณีตางๆ นั้น ไมเพียงแตจะ
เปนการแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในระดับโลก
และรักษาผลประโยชนของประเทศ แตยังเปดโอกาสให
ประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยเขาถึงทรัพยากรทาง
การเงินที่จัดสรรขึ้นโดยองคการระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมดวย ในปจจุบันประเทศไทยมีสิทธิในการ
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ขอทรัพยากรทางการเงินเหลา น้ี ท้ังจากแหลงเงินทุน
ระหวางประเทศ ไดแก กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global
Environment Facility – GEF) และโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (United nations Environment
Programme – UNEP) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme – UNDP)
และองคกรระหวางประเทศที่ ใหความชวยเหลือด าน
สิ่งแวดลอมของประเทศที่พัฒนาแลว ตัวอยางเชน ประเทศ
เดนมารก แคนาดา และญี่ปุน กลาวคือ DANIDA CIDA
JICA เปนตน

ประเด็นเนนของกองทุน
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment

Facility – GEF) คือ กลไกความรวมมือทางการเงินระหวาง
ประเทศที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1991 โดยมีลักษณะ
เปนกองทุนทดลอง และตอมาไดมีการปรับโครงสรางใหม
หลังจากการประชุมสุดยอดโลกในป ค.ศ. 1992 ณ เมือง
ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อใหเปนกองทุนที่
สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีกลยุทธ มีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใสและเอื้ออํานวยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ
มากขึ้น และเพื่อใหการสนับสนุนดานการเงินแกประเทศ
กําลังพัฒนาหรือผูที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อแกไขปญหา
วิกฤตทางสิ่งแวดลอมโลก

ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
ความเสือ่มโทรมของนานนํ้าสากล (international

waters)
การคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศ (climate change)
การลดลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ (ozone

depletion)
ความเสื่อมโทรมของดิน (land degradation)
สารอินทรียที่ตกคางยาวนาน (persistent

organic pollutants)

บทบาทของกองทุน
ทั้งนี้ การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความเสื่อม

โทรมของพื้นดิน โดยเฉพาะการขยายพื้นที่การแปรสภาพ
เปนทะเลทราย ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับปญหาท้ัง 4 ประการ
ขางตน ก็อาจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF) ไดเชนกัน ในปจจุบัน กองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ยังทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินใหกับอนุสัญญาวา
ดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Convent ion on
Persistent Organic Pollutants) ดวย นอกจากนี้

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ไดมอบหมายใหกองทุนสิ่งแวดลอม
(GEF) ทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินชั่วคราวขออนุสัญญาฯ
ทั้งนี้ บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ท้ังสอง การใชเงินจะตอง
สอดคลองกับนโยบายกลยุทธแผนงานที่ความสําคัญใน
ลําดับตางๆ และเงื่อนไขการขอรับทุนชวยเหลือตามที่
สมัชชาภาคี อนุสัญญาทั้งสองไดใหความเห็นชอบ

เกณฑพื้นฐานสําหรับการอนุมัติโครงการ
อยางไร ?

ลักษณะโครงการ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม

โลก (GEF) จะตองเปนโครงการที่ประเทศผูขอรับการ
สนับสนุนเปนเจาของโครงการ และเปนโครงการที่สงผลให
เกิดประโยชนตอส่ิงแวดลอมโลกอยางชัดเจน หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
หรือที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ จะตองเขามามีสวนรวม
ในโครงการอยางกวางขวาง นอกจากนี้ จะตองเปนโครงการ
ที่คุมคาราคา นําผลไปใชกับพื้นที่อื่นได (replicable) และ
การยกยองโครงการการนั้นจะตองเปนไปโดยอาศัยแรงจูงใจ
เปนพื้นฐานเพื่อใหแนใจวา เมื่อกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF) ยุติการใหการสนับสนุนแลวโครงการก็ยังสามารถ
ดําเนินตอไปไดดวยความยั่งยืนทางการเงินของโครงการ
(financial sustainability)

ผูมีสิทธิขอรับทุน
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จะไมใหการสนับสนุน

การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยตรง
โดยทั่วไปแลว โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจะมีสวนสนับ
สนุนกิจกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับชาติ อีกทั้งเปน
โครงการท่ีมีแหลงเงินสนับสนุนอื่นเพื่อประโยชนตอโลก ผูมี
สิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการ องคกรเอกชน กลุมวิจัย
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาคเอกชน นอกจากตองมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือ
ของหนวยงานบริหารโครงการที่เก่ียวของ และโครงการที่
เสนอความตกลงท่ีเก่ียวของ คือ อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติ
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารมอนทรีออล
วาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน และอนุสัญญาวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน
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หนวยงานกลางประสานงาน
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกของกองทุนสิ่งแวดลอมโลก

จะตองเสนอหนวยงานกลางประสานงานเชิงนโยบาย เพื่อ
รับผิดชอบกํากับดานนโยบาย และหนวยงานกลางประสาน
งานเชิงปฏิบัติ เ พ่ือรับผิดชอบการประสานงานในระดับ
ประเทศ ทั้ งนี้ ประเทศใดๆ อาจเสนอชื่อหนวยงาน
รับผิดชอบดานนโยบายและปฏิบัติเปนหนวยงานเดียวกันได

สําหรับประเทศไทยหนวยงานกลางประสานงานเชิง
ปฏิบัติ (GEF Operational Focal point) คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานกลาง
ประสานเชิงนโนบาย (GEF Political Focal Point) คือ
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

โปรแกรมการปฏบิตังิาน (operational programmes)

ตารางที่ 3 โปรแกรมการปฏิบัติงาน (Operational programmes)

Field Operational programmes
biodiversity 1 arid and semi–arid zone ecosystems

2 coastal marine, and freshwater ecosystems
3 forest ecosystems
4 mountain ecosystems
13 conservation and sustainable use of biological diversity important

to agriculture
Climate Change 5 removal of barriers to energy efficiency and energy conservation

6 promoting the adoption of renewable energy by removing barriers
and reducing implementation costs

7 reducing the long–term costs of greenhouse gas emitting
energy technologies

11 promoting environmentally sustainable transports
International Waters 8 waterbody–based operational program

9 integrated land and water multiple focal area
10 contaminant–based program

Multifocal Areas 12 Integrate Ecosystem Management
14 Persistent Organic Pollutants
15 Sustainable land Management
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ขนาดของโครงการที่ใหการสนับสนุน
โครงการขนาดเล็ก (small grant) ใหการ

สนับสนุนในวงเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ
ใหการสนับสนุนแกโครงการท่ีแสดงถึง

กลยุทธและเทคโนโลยีในระดับชุมชน
เปนการนําบทเรียนจากประสบการณใน

ระดับชุมชน
สรางเครือขายในระดับชุมชน
เปนเงินกองทุนที่แกไขปญหาของชุมชน

ทองถิ่น
โครงการขนาดกลาง (medium size project)

ใหการสนับสนุนในวงเงิน 1,000,000 เหรียญ
ไดรับการรับรองจากหนวยงานกลาง

ประสานงานเชิงปฏิบัติ (operational focal point)
เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนทาง

การเงินจากหลายหนวยงาน (co–financing) จากหนวยงาน
เจาของโครงการ แหลงเงินทุนอื่น และกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF)

งบประมาณในสวนที่ขอรับสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เปนสวนท่ีเปนงบประมาณใน
สวนที่เพิ่มขึ้นมา (incremental cost) เมื่อมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบงบประมาณโครงการหากไมไดรับการสนับสนุน
โครงการก็สามารถดําเนินการไปได แตจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาหากไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF)

โครงการขนาดใหญ (full size project) ใหการ
สนับสนุนในวงเงินมากกวา 1,000,000 เหรียญ และมีระยะ
เวลาการดําเนินงานมากกวา 5–7 ป

ไดรับการรับรองจากหนวยงานกลาง
ประสานเชิงปฏิบัติ (operational focal point)

เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากหลายหนวยงาน (co–financing) จากหนวยงาน
เจาของโครงการแหลงเงินทุนอื่น และกองทุนสิ่งแวดลอม
โลก (GEF)

งบประมาณในสวนที่ขอรับสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) เปนสวนท่ีเปนงบประมาณใน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา (incremental cost) เมื่อมีการวิเคราะห์-
เปรียบเทียบงบประมาณโครงการหากไมไดรับการสนับสนุน
โครงการก็สามารถดําเนินการไปได แตจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาหากไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF)

การสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตาม
พันธกรณีของอนุสัญญา (Enabling Activities) ไดแก

กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD)

อนุสัญญาวาดวยสารตกคางที่ยาวนาน
หรืออนุสัญญาสต็อกโฮม (POPs)

อนาคตของการดําเนินงานกับการไดรับทุน
เปนอยางไร ?
กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) จะกําหนดรอบการ

จัดสรรงบประมาณในทุกๆ 3–4 ป โดยในรอบการจัดสรรงบ
ประมาณที่ผานมาในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
กําหนดชวงระยะเวลาไวตั้งแตป ค.ศ. 2002–2006 ซ่ึงส้ินสุด
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2006

สําหรับการจัดสรรเงินสนับสนุนในรอบการจัดสรรที่
4 (Fourth Replenishment) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)
จะพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนของกองทุนในรอบที่ 4
(GEF–4) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
(Resource Allocation Factor–RAF) ในรอบที่ 3 (Third
Replenishment) ซึ่งจากหลักเกณฑใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยใช
ดัชนีประกอบ 2 ดัชนี คือ ดัชนีชี้วัดผลประโยชน (GEF
Benefits Index–GBI) ดัชนีชี้ วัดการแสดงออก (GEF
Performance Index–GPI)

ในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย
ถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุด
โดยในรอบ 2 ป แรกหรือครึ่งรอบแรกไดรับการจัดสรร
งบประมาณระหวาง 3–3.6 ลานเหรียญสหรัฐ ดังตารางที่ 4

ในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินที่สูงกวา คือ ประมาณ
6–6.5 ลานเหรียญสหรัฐในรอบ 2 ปแรก ดังตารางที่ 5

อยางไรก็ตาม เพื่อพิจารณาจากนโยบายของกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ในรอบใหมจะเห็นไดวางบประมาณ
ในการดําเนินการเพื่อบรรลุโปรแกรมของอนุสัญญาและ
บรรลุเปาประสงค ค.ศ. 2010 มิอาจจะหวังพึ่งจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก แตเพียงอยางเดียวหากจะตองไดรับการ
จัดสรรและสนับสนุนจากแหลงอื่นรวมทั้งจากภาครัฐอีกเปน
จํานวนมาก เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ
ของประเทศ
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ตารางที่ 4 การจัดสรรงบประมาณแกประเทศตางๆ ในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ

Countries with Individual Allocations by Allocation Band (alphabetical order within each band)
($40–$65 million) ($20–$40 million) ($10–$20 million) ($5–$10 million)
Brazil  
China  
Indonesia  
Mexico

Colombia  
Ecuador  
India  
Madagascar  
Peru  
Philippines  
South  Africa  

Argentina  
Bolivia  
Chile  
Costa Rica
Cuba  
Malaysia  

Panama  
Papua  
New Guinea
Russian Federation
Tanzania
Venezuela  

Cameroon
Congo DR
Dominican
Rep. Ethiopia

Fiji
Guatemala
Honduras
Iran
Jamaica

Kenya  
Mauritius  
Mozambique  
Namibia  
Pakistan  
Seychelles  
Sri  Lanka  
Turkey  
Vietnam

Countries either with Individual Allocations ($3–$5 million) or in the Group (alphabetical order)
Cambodia  
Cape Verde  
Cote d’Ivoire  

Egypt  
Haiti  
Kazakhstan

Lao PDR
F.S. of Micronesia
Mongolia

Morocco

Nicaragua

Nigeria
Paraguay
Sudan

Suriname
Trinidad and Tobago
Zambia

Countries in the Group in alphabetical order (allocations up to threshold amount between $3 and $3.6 million)
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and
Barbuda

Armenia  
Azerbaijan  
Bahamas  
Bangladesh  
Barbados  
Belarus  
Belize  
Benin  
Bhutan  
Bosnia Herzegovina
Botswana

Bulgaria
Burkina Faso  
Burundi
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo
Cook Islands
Croatia
Djibouti
Dominica
El Salvador  
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Gabon

Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea–Bissau
Guyana
Jordan
Kiribati
Korea DPR
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya

Lithuania
Macedonia
Malawi
Maldives
Mali
Marshall Islands
Mauritania
Moldova
Myanmar
Nepal
Niger
Niue
Oman
Palau
Poland
Republic Of Korea

Romania
Rwanda
Samoa
Sao Tome and
Principe  

Senegal
Serbia and
Montenegro  

Sierra Leone
Slovak Republic
Solomon Islands
St. Kitts And Nevis
St. Lucia
Grenadines

Swaziland
Syria
Tajikistan
Thailand

Togo
Tonga
Tunisia
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

Notes: Allocation bands based on simulations using the Low and High resource cases proposed in the GEF4
replenishment programming document GEF/R.4.9/Rev.1. 
The above allocation bands include project cycle management fees associated with each project. 
Ceiling equals 10 percent of the resources available for the focal area.
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ตารางท่ี 5  การจัดสรรงบประมาณแกประเทศตางๆ ในสาขาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Countries with Individual Allocations by Allocation Band (alphabetical order within each band)
($50 mil to ceiling*) ($20–$50 million) ($10–$20 million) ($5–$10 million)
China
India
Russian Federation

Brazil
Mexico
Poland
South Africa

Argentina
Egypt
Indonesia
Iran
Kazakhstan
Malaysia

Pakistan
Romania
Thailand
Turkey
Ukraine
Venezuela

Algeria
Bangladesh
Belarus
Bulgaria
Chile
Colombia
Korea DPR

Nigeria
Philippines
Slovak Republic
Sudan

Uzbekistan
Vietnam

Countries either with Individual Allocations ($2.5–$5 million) or in the Group (alphabetical order)
Azerbaijan
Bolivia
Cambodia

Croatia
Cuba
Ecuador

Ethiopia
Kenya
Madagascar

Morocco
Nepal
Peru

Syria
Tanzania
Tunisia

Uganda

Countries in the Group in alphabetical order (allocations up to threshold amount between $2.5 and $3.5 million)
Afghanistan
Albania
Angola
Antigua & Barbuda
Armenia
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belize
Benin
Bhutan
Bosnia–
Herzegovina

Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Rep.
Chad

Comoros
Congo
Congo DR
Cook Islands
Costa Rica
Cote d’Ivoire
Cyprus
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana

Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea–Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Israel
Jamaica
Jordan
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao PDR
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya

Lithuania
Macedonia
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
F.S. of Micronesia
Moldova
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nicaragua
Niger
Niue

Oman
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Qatar
Republic of Korea
Rwanda
Samoa
San Marino
Sao Tome and
Principe

Saudi Arabia
Senegal
Serbia and
Montenegro

Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Solomon Islands
Sri Lanka

St. Kitts and Nevis
St. Lucia
St. Vincent &
Grenadines

Suriname
Swaziland
Tajikistan
Togo
Tonga
Trinidad and
Tobago

Turkmenistan
Tuvalu
United Arab
Emirates

Uruguay
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Notes: Allocation bands based on simulations using the Low and High resource cases proposed in the GEF4
replenishment programming document GEF/R.4.9/Rev.1. 
The above allocation bands include project cycle management fees associated with each project. 
*Ceiling equals 15 percent of the resources available for the focal area.
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เกิดอะไรขึ้นกับความหลากหลายของโลก ?
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนองคประกอบสําคัญ

ทั้งตอความเปนอยูของมนุษย ตอความมั่นคงทางอาหาร
ตอการแกไขปญหาความยากจน และตอการพัฒนา

อยางไรก็ดี การพัฒนาโดยที่ไมคํานึงถึงความยั่งยืน
ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การบริโภค
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยโดยไม คํานึงถึง ขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟนตัวของทรัพยากรเหลานั้น ประกอบกับ
การทําลายระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ
ของทรัพยากร เชน การลักลอบตัดไมทําลายปา และสาเหตุ
อื่นๆ เชน การรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น เปนเหตุใหมีการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเน่ือง

เปนที่ทราบกันดีวา การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพตั้งแตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา เกิดขึ้นในอัตรา
50–100 เทา ของอัตราการสูญพันธุตามธรรมชาติ ซึ่งคาด
วาจะเพิ่มขึ้นเปน 1,000–10,000 เทา ในศตวรรษที่ 21 นี้
และมากกวา 31,000 ชนิดพันธุ จะสูญพันธุไป

หากยังมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
อัตราตอเนื่องเชนน้ีอยู ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ซึ่ง
เก็บเกี่ยวมาจากความหลากหลายทางชีวภาพก็จะตกอยูใน
ความเสี่ยงดวยเชนกัน เวนเสียแตวา จะมีการดําเนินงาน
อยางเรงดวนของทุกประเทศในโลกใหบรรลุเปาประสงคและ
เปาหมายที่จะหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ความหวงกังวลในเร่ืองการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพนี้ ทําใหนานาประเทศหารือรวมกันทั้งในเวทีการ
ประชุมระหวางประเทศตางๆ และไดรวมกันวางแนวทาง

แผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกรอบการดําเนินงานเพื่อ
ความกาวหนาสูเปาหมาย 2010

(Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity
and Provisional Framework to Target 2010)

ดร ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

และการตั้งเปาหมายเพื่อใหนานาประเทศมีความตระหนัก
และเกิดแนวทางที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค ในการอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน และการลดอัตรา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญ
เปาหมายดังกลาวคือ เปาหมายป ค.ศ. 2010 ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เปาประสงคและเปาหมายป 2010
ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
มีอะไรบาง ?

เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium

Development Goal) ไดรับการรับรองจาก 189 ประเทศ
ในการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษในเดือนกันยายน ค.ศ.
2000 ปฏิญญานี้ยืนยันการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลางและมี
การพัฒนาคนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 9 เปาประสงคหลัก
และมีกรอบระยะเวลาสัมฤทธิ์ผลภายในป ค.ศ. 2015 โดยมี
เปาประสงคที่เกี่ยวของโดยตรงในดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในเปาประสงคที ่7 รกัษาและจดัการส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน ซึ่งเปาประสงคนี้สอดคลองกับหลักการสําคัญ
ของปฏิญญาฯ ในการเคารพตอธรรมชาติ ดําเนินตามหลักการ
การพัฒนาแบบยั่งยืนในการจัดการความหลากหลายของสิ่ง
มีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติดวยความรอบคอบ อันจะทํา
ใหสามารถรักษาความอุดมสมบูรณอันยิ่งใหญซ่ึงธรรมชาติ
ใหไวแกชนรุนปจจุบันและคงเหลือไวใหคนรุนหลัง
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แผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาฯ
ตามขอมติ VI/26 จากการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยท่ี 6 ในป
ค.ศ. 2002 รับรองแผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงรวมกัน
ที่ จะดํ า เนินการตามถอยแถลงว าด วย พันธกิ จ ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคทั้งสามประการ ของอนุสัญญาฯ
ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางมีนัยสําคัญทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และโลกภายในป
ค.ศ. 2010 เพื่อลดระดับความยากจนและเพื่อประโยชนตอ
สิ่งมีชีวิตบนผืนโลก

เปาหมายนี้ไดรับการรับรองอีกครั้ง ในการประชุม
สุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (World
Summit on Sustainable Development) ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 2002

แผนการดําเนินงานโจฮนเนสเบอรก
ขอมติที่ VII/30 สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 7 ในป ค.ศ.
2004 ที่ประชุมรับรองกรอบการดําเนินงานที่ชวยประเมิน
ความกาวหนาสูเปาหมาย ป ค.ศ. 2010 และการถายทอด
ขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสงเสริมความเชื่อมโยง
ระหวางโปรแกรมการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และเพ่ือ
จัดหากรอบการดําเนินงานที่ยืดหยุนที่ทําใหระดับประเทศ
และภูมิภาคสามารถกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใน
ของตน และสามารถจําแนกดัชนีชี้วัดได กรอบการดําเนินงาน
ประกอบดวย 7 แนวทาง สมัชชาภาคีอนุสัญญาจะกําหนด
ดัชนีชี้วัดเพ่ือการประเมินความกาวหนา และถายทอด
เปาหมาย 2010 ไปในระดับโลก ตลอดจนกําหนดเปาประสงค
และเปาหมายรอง (goals and sub–targets) ลงไปใน
โปรแกรมการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ได ภาคีอนุสัญญาฯ
ไดรับเชิญใหกําหนดเปาหมาย และจัดทําดัชนีชี้วัดของ
ตนเอง ภายใตกรอบการดําเนินงานซึ่งมีความยืดหยุนนี้
ทั้งนี้ ไดมีการระบุจุดเนน ไวในแตละเปาประสงค และยังได
กําหนดเปาหมายยอยไวดวย

แผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่ีมา
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 6 ณ กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 2002 ไดรับรองขอมติ VI/26

ที่ประชุมเห็นชอบกับขอสรุปของรายงานการประชุมวาดวย
แผนกลยุทธเซเชลส และรายงานการประชุมเฉพาะกิจวา
ดวยแผนกลยุทธ (the Seychelles Workshop on the
Strategic Plan and the report of the Open–ended
Inter–Sessional Meeting on the Strategic Plan)
รายงานแหงชาติ และการดําเนินงานเพื่ออนุ วัตตาม
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และใหการ
รับรองแผนกลยุทธสําหรับอนุสัญญาวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ที่ประชุมเนนใหภาคีอนุสัญญาฯ องคกร
ระหวางประเทศ และองคกรตางๆ ทบทวนกิจกรรมที่
ดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การแหงชาติวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อ
พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธของอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ โดยที่ภาคีอนุสัญญาฯ ไดรวมกันจัดทําแผน
กลยุทธนี้ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานท้ังในระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยมีวัตถุประสงคของแผน
คือ การหยุดยั้งอัตราการสูญเสียของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อ
ความมั่นคงในการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม อันเปนหลักการที่สํ าคัญของอนุสัญญา
ประเด็นสําคัญๆ ที่กลาวถึง ภายใตแผนกลยุทธ

ประเด็น
ความหลากหลายทางชีวภาพเปนรากฐานที่มีชีวิต

ของการพัฒนาอยางยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งหมายถึงความแปรปรวนแตกตางภายในและระหวางสิ่งมี
ชีวิต และระบบที่มีชีวิตนั้นอาศัยอยู เปนพื้นฐานที่อารยธรรม
แหงมวลมนุษยชาติ ไดถูกสรางขึ้นมา นอกเหนือจากคุณคา
ภายในแลว ความหลากหลายทางชีวภาพยังใหผลผลิตและ
บริการซึ่งจําเปนตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในหลายวิถีทาง
ซึ่งเก้ือกูลตอการลดระดับความยากจน ประการแรก ความ
หลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนบทบาทหนาที่ของระบบ
นิเวศ ซ่ึงสําคัญยิ่งตอชีวิตบนพื้นพิภพ ไดแก การใหน้ําจืด
การอนุรักษดิน และการทําใหสภาพภูมิอากาศยั่ งยืน
ประการที่สอง ความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงที่มา
ของผลผลิต เชน อาหาร ยารักษาโรค และวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรม และสุดทาย ความหลากหลายทางชีวภาพเปน
ใจกลางของคุณคาทางวัฒนธรรมมากมาย

อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังคง
เรงความเร็ว อัตราการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ยังคงเพิ่ม
ขึ้น และอยูในอัตราที่ไมสามารถคาดเดาได ซึ่งคุกคามการ
อยูรอดของชีวิต การดํารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
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เปนเรื่องจําเปนสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของปญหาทาทายที่ยิ่งใหญในโลกยุคปจจุบัน

การคุกคามตองไดรับการแกไข การแกไขคุกคามตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จําเปนตองดําเนินปฏิบัติการ
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีทางการใช
ทรัพยากร และการกระจายผลประโยชน ซ่ึงตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวน

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เครื่องมือที่สําคัญยิ่ง สําหรับบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน :
ภายใตวัตถุประสงคท่ีสําคัญสามประการของอนุสัญญาฯ
ไดแก การอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ การแบงปนผลประโยชน
ที่ ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและ
เทาเทียม และการใชประโยชนขององคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

พันธกิจ
ภาคีอนุสัญญาฯ ตกลงที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่สําคัญสามประการของอนุสัญญา ทั้งนี้เพื่อ
บรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 ในการลดอัตราการสูญเสีย
ทรัพยากรชีวภาพในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับ
ประเทศเพื่อลดระดับความยากจน และเพ่ือประโยชนของ
มวลมนุษยชาติ

เปาประสงคและวัตถุประสงคทางกลยุทธ
แผนกลยุทธสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ได

ระบุเปาประสงค และวัตถุประสงคไวดังน้ี

เปาประสงค 1 อนุสัญญาฯ บรรลุความสําเร็จในการ
ดําเนินบทบาทการเปนผูนําในประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพระหวางประเทศ ไดแก

อนุสัญญาฯ กําลังวางวาระความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงโลก

อนุสัญญาฯ กําลังสงเสริมความรวมมือระหวาง
กลไก เคร่ืองมือและกระบวนการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด เพื่อเพิ่มพูนความสอดคลองในนโยบาย

กระบวนการระหวางประเทศอื่น กําลังสนับสนุน
การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ อยางเขมแข็งในวิถีทางที่
สอดคลองกับกรอบการดําเนินงานของตน

พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดรับการดําเนินงานตามอยางกวางขวาง

ความวิตกกังวลถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ไดรับการผสานเขาสูแผน โปรแกรม และนโยบายของภาค
สวนและขามภาคสวน ในระดับภูมิภาคและโลก

ภาคีอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกันทั้งในระดับ
ภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื่อดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

เปาประสงค 2 ภาคีอนุสัญญาฯ ไดปรับปรุงสมรรถนะ
ทางการเงิน บุคคลากร วิทยาศาสตร วิชาการ และ
เทคโนโลยี เพ่ืออนุวัตอนุสัญญาฯ

ทุกภาคีอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะเพียงพอในการ
ดําเนินปฏิบัติการที่มีลําดับความสําคัญในกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ

ภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาลาหลัง และประเทศกําลังพัฒนาที่ เปน
หมูเกาะขนาดเล็ก และภาคีอนุสัญญาฯ ท่ีอยูในระหวางการ
เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ มีทรัพยากรท่ีเพียงพอที่หา
มาได สําหรับดําเนินการตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศกําลังพัฒนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งประเทศที่พัฒนาลาหลัง และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก และภาคีอนุสัญญาฯ อื่นที่อยู
ในระหวางการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ มีทรัพยากร
และการถายทอดเทคโนโลยีที่ เพิ่มขึ้น เพื่ออนุวัตพิธีสาร
คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ทุกภาคีอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะเพียงพอและ
ที่จะอนุวัตพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

ความรวมมือทางวิชาการ และวิทยาศาสตร
กําลังเกื้อกูลอยางสําคัญตอการเสริมสรางสมรรถนะ

เปาประสงคท่ี 3 กลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงชาติ ตลอดจนการผสานความวิตก
หวงใยความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูภาคสวนท่ีเกีย่วของ
กลายเปนกรอบการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล สําหรับการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ทุกภาคีอนุสัญญาฯ มีแผนกลยุทธ แผนงาน
และโปรแกรมแหงชาติท่ีมีประสิทธิผลอยูแลว พรอมที่จะ
เปนกรอบการดําเนินงานแหงชาติ เพ่ือใหเปนไปตามสาม
วัตถุประสงคของอนุ สัญญาฯ และพรอมที่จะทําความ
กระจางในลําดับความสําคัญแหงชาติ

ทุ กภาคีพิ ธี สารคาร ตา เฮนาว าด วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ มีกรอบการดําเนินงานทางกฎหมาย
พรอมอยูแลว และมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตาม
พิธีสารฯ

ความวิตกหวงใยความหลากหลายทางชีวภาพ
กําลังไดรับการผสานเขาสูแผนของภาคสวนและขาม
ภาคสวน โปรแกรม และนโยบายแหงชาติที่เก่ียวของ
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ลําดับความสําคัญในกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ กําลังไดรับการ
ดําเนินงานอยางเขมแข็ง อันเปนเคร่ืองมือท่ีจะบรรลุความ
สําเร็จของการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ และเปนการ
เกื้อกูลอยางสําคัญตอวาระความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงโลก

เปาประสงค 4 มีความเขาใจดีขึ้นถึงความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และของอนุสัญญาฯ และ
นําไปสูการดําเนินการอยางกวางขวางในสังคม

ภาคีอนุสัญญาฯ ทั้งหลาย กําลังดําเนินกลยุทธ
การสื่อสาร การใหศึกษา และการเผยแพรความตระหนักตอ
สาธารณชน และสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนใน
การสนับสนุนอนุสัญญาฯ

ทุ กภาคีพิ ธี สารคาร ตา เฮนาว าด วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ กําลังสงเสริมและเอื้ออํานวยการ
สงเสริมความตระหนัก การศึกษา แกสาธารณชน ในการ
สนับสนุนพิธีสารฯ

ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น กําลังมีสวนรวม
อยางมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และในกระบวนการ
ตางๆ ของอนุสัญญาฯ ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวาง
ประเทศ

ผูปฏิบัติและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมถึง
ภาคเอกชน ถูกผูกพันใหเปนพันธมิตรเพื่อการดําเนินการ
ตามอนุสัญญาฯ และกําลังผสานดานความวิตกหวงใยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เขาสูแผน โปรแกรม และนโยบาย
ของภาคสวนและขามภาคสวนที่เกี่ยวของ

กรอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มีอะไรบาง ?
เปาประสงคและเปาหมายยอย เพื่อเอื้ออํานวยการ

ดําเนินงานโดยสอดคลองระหวางโปรแกรมงาน และเพื่อ
เปนกรอบการดําเนินงานสําหรับเปาหมายในชาติ มีดังนี้

คุมครององคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

เปาประสงค 1 สงเสริมการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ ถ่ินท่ีอยูอาศัย และชีวนิเวศ
เปาหมาย 1.1 : อยางนอย 10% ของแตละเขตนิเวศของ

โลก ไดรับการอนุรักษอยางมีประสิทธิผล
เปาหมาย 1.2 : พื้นท่ีท่ีมีความสําคัญตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพโดยเฉพาะ ไดรับคุมครอง

เปาประสงค 2 สงเสริมการอนุรักษความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ
เปาหมาย 2.1 : ฟนฟู ดํารงรักษา หรือลดการเสื่อมถอย

ของประชากรของชนิดพันธุของกลุมส่ิงมี
ชีวิตท่ีเลือกเปนตัวอยาง

เปาหมาย 2.2 : สถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ไดรับ
การปรับปรุง

เปาประสงค 3 สงเสริมการอนุรักษความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
เปาหมาย 3.1 : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช

ปลูก สัตวเลี้ยง และชนิดพันธุไมยืนตน
ปลา และสัตวปาที่ถูกเก็บเกี่ยว และ
ชนิดพันธุที่มีคุณคาอื่นๆ ที่อนุรักษไว และ
ความรูพื้นเมืองและทองถ่ินที่ เ ก่ียวของ
ไดรับการดํารงรักษา

สงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน

เปาประสงค 4 สงเสริมการใชประโยชนและการบริโภค
อยางยั่งยืน
เปาหมาย 4.1 : ผลผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ไดมาจากแหลงที่มีการจัดการอยางยั่งยืน
และพื้นที่การผลิตไดรับการจัดการโดย
สอดคลองกับการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เปาหมาย 4.2 : การบรโิภคทรพัยากรชวีภาพ อยางไมยัง่ยืน
หรือผลกระทบจากการบริโภคนั้น ตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดรับการ
ลดลง

เปาหมาย 4.3 : ไมมีชนิดพันธุใดของพรรณพืช และพรรณ
สัตวปาท่ีตกอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ
เนื่องจากการคาระหวางประเทศ

แกไขการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ

เปาประสงค 5 แรงกดดันจากการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ การเปล่ียนแปลง และความเส่ือมโทรมจาก
การใชท่ีดิน และการใชนํ้าอยางไมย่ังยืน ไดรับการลดลง
เปาหมาย 5.1 : อัตราการสูญเสีย และความเส่ือมโทรม

ของถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ลดลง
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เปาประสงค 6 ควบคุมการคุกคามจากชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกราน
เปาหมาย 6.1 : เส นทางสํ าหรั บชนิ ดพั นธุ ต า ง ถ่ิน ท่ีมี

แนวโนมจะรุกราน ไดรับการควบคุม
เปาหมาย 6.2 : แผนการจัดการสําหรับชนิดพันธุตางถิ่น

ที่คุกคามระบบนิเวศ ถิ่นที่อยูอาศัยหรือ
ชนิดพันธุ มีพรอมอยูแลว

เปาประสงค 7 แกไขปญหาทาทายตอความหลากหลาย
ทางชวีภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และมลพษิ
เปาหมาย 7.1 : ดํารงรักษา และเพิ่มพูนความยืดหยุนของ

องคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปาหมาย 7.2 : ลดมลภาวะ และผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ

เปาประสงค 8 ดํารงรักษาสมรรถนะของระบบนิเวศที่
จะนาํมาซึง่ผลผลติและบรกิาร และในการเกือ้หนนุการดาํรง
ชีวิต
เปาหมาย 8.1 : ไดรับการดํารงรักษาสมรรถนะของระบบ

นิเวศ ที่จะนํามาซึ่งผลผลิตและบริการ
เปาหมาย 8.2 : ทรัพยากรชีวภาพท่ีเก้ือหนุนการดํารงชีวิต

อยางยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารของ
ทองถ่ิน และการดูแลสุขอนามัย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสําหรับคนจน ไดรับการดํารงรักษา

คุมครองความรู การประดิษฐคิดคนและการถือ
ปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

เปาประสงค 9 ดํารงรักษาความหลากหลายทางสังคม–
วัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น
เปาหมาย 9.1 : ความรู การประดิษฐคิดคนและการถือ

ปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี
ไดรับการคุมครอง

เปาหมาย 9.2 : สิทธิของชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ิน เหนือ
ความรู การประดิษฐคิดคนและวิถีปฏิบัติ
ท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีของตน
รวมถึงสิทธิ ท่ีจะแบงปนผลประโยชน
ไดรับการคุมครอง

ใหหลักประกันการแบงปนผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม จากการใชทรัพยากรพันธุกรรม

เปาประสงค 10 ใหหลกัประกนัวามกีารแบงปนผลประโยชน
อยางยตุธิรรมและเทาเทยีม จากการใชทรพัยากรพนัธกุรรม
เปาหมาย 10.1 : การถายโอนทรัพยากรพันธุกรรมทั้งหมด

เปนไปโดยสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรพัยากรพนัธกุรรม
พืชเพื่ออาหารและเกษตร (ITPGR) และ
ความตกลงอื่นที่เกี่ยวของ

เปาหมาย 10.2 : ผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมในเชิงพาณิชยและอื่นๆ ไดถูก
แบงปนกับประเทศซึ่งเปนผูใหทรัพยากร
ดังกลาว

ใหหลักประกันวามีทรัพยากรที่เพียงพอ

เปาประสงค 11 ภาคีอนุสัญญาฯ มีสมรรถนะ ทางการเงิน
บุคลากร วิทยาศาสตร วิชาการและเทคโนโลยีมากข้ึน ใน
การอนุวัตอนุสัญญาฯ
เปาหมาย 11.1 : ทรัพยากรทางการเงินใหมและเพิ่มเติม ได

รับการถายทอดไปยังภาคีอนุสัญญาฯ
ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
พันธสัญญาของตนภายใตอนุสัญญาฯ โดย
สอดคลองตามมาตรา 20

เปาหมาย 11.2 : เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด ถู ก ถ า ย ทอด ไ ปสู ภ า คี
อนุสัญญาฯ ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อให
สามารถการดาํเนนิงานอยางมปีระสิทธภิาพ
ตามพันธสัญญาของตนภายใตอนุสัญญาฯ
โดยสอดคลองตามมาตรา 20 วรรค 4
ของอนุสัญญาฯ
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การประเมินความกาวหนาในอนาคตของ
แผนกลยุทธ ทําอยางไร ?

กรอบการดําเนินงาน
หลังจากวางขอมติ VI/26 ในการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ สมัยที่ 6 รับรองแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ
แลว ไดมีการดําเนินงานตอมา โดยคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) เพื่อหารือถึงการประเมินความ
กาวหนาของแผนกลยุทธ และดัชนีชี้วัดเพื่อใหบรรลุความ
สําเร็จ ตามเปาหมายป ค.ศ. 2010 ท่ีใหลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลงอยางมีนัยสําคัญ ตอจากนั้น
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 7 ไดพิจารณา
ขอเสนอของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
เห็นดวยวา

จําเปนตองเอื้ออํานวยใหมีความกาวหนาสู
เปาหมายป ค.ศ. 2010

สงเสริมความสอดคลองระหวางโปรแกรมงาน
ตางๆ ของอนุสัญญาฯ

จัดหากรอบการดําเนินงานที่ยืดหยุนภายใน
เปาหมายระดับชาติ และภูมิภาค ท่ีอาจวางไว และตามดัชนี
ชี้วัดที่ไดจําแนก หากภาคีอนุสัญญาฯ ตองการเชนน้ัน

จําเปนตองมีกลไกทบทวนการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ

เพื่อที่จะจัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมพูนการ
ประเมินความสําเร็จ และความกาวหนาในการดําเนินงาน
แผนกลยุทธ โดยเฉพาะพันธกิจท่ีตองลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ในระดับ
โลก ภูมิภาคและชาติ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม
สมัยที่ 7 เห็นชอบใหมี 7 จุดเนน (focal areas) ซ่ึงจะวาง
เปาประสงคและเปาหมายยอย และจําแนกดัชนีชี้วัดสําหรับ
แตละจุดเนนตอไป ซึ่งเปาประสงค และเปาหมายยอยจะ
เสริมกับเปาประสงคของแผนกลยุทธ

จุดเนน
จุดเนนสําหรับกรอบการดําเนินงาน ตามแผน

กลยุทธ มีดังนี้
ลดอัตราการสูญเสียองคประกอบของความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
ชีวนิเวศ แหลงที่อยูอาศัย และระบบนิเวศ
ชนิดพันธุ และประชากร
ความหลากหลายทางพันธุกรรม

สงเสริมการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน

แกไขการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึง ที่มาจากชนิดพันธุ ต างถิ่นที่ แพรระบาด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ และการเปลี่ยนแปลง
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

ดํารงรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศและ
การจัดหา/ใหสินคาและบริการ โดยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศ เพื่อเกื้อหนุนการดํารงชีวิตของมนุษย

คุมครองความรู การประดิษฐคิดคน และการ
ถือปฏิบัติ ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

ใหหลักประกันวา มีการแบงปนอยางเทาเทียม
และยุติธรรม ซึ่งผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรม

ทรัพยากรการเงินและวิชาการ โดยเฉพาะ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ประเทศพัฒนาลาหลัง และ
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะ และประเทศท่ีกําลังอยูใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สําหรับการดําเนิน
งานตามแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ
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ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปาหมาย 2010

(Biodiversity Indicators and Target 2010)

เปาหมาย 2010 หมายถึงอะไร ?
หมายถึง พันธสัญญาที่จะ “บรรลุความสําเร็จภายใน

ป ค .ศ . 2010 ลดอัตราปจจุบันของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยางมีนัยสําคัญในระดับท่ัวโลก
ภูมิภาค และชาติ อันเปนการเกื้อกูลแกการลดระดับความ
ยากจน และเพื่อประโยชนของทุกชีวิตบนผืนโลก” ไดรับการ
รับรองผานอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยกวา 180 รัฐบาลท่ัวโลก และตอมาไดรับการรับรองใน
การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนในป
ค.ศ. 2002

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึงอะไร ?
สืบเนื่องจากการวางเปาหมายดังกลาวจึงจําเปน

ตองวางเกณฑสําหรับประเมินความกาวหนาในการบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งคือดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ดัชนี
ชี้วัดที่จะบอกวาอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลงหรือไม ในเบื้องตนนาจะครอบคลุมถึง

สถานภาพและแนวโนมขององคประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพ

การใชประโยชนอยางย่ังยืน
การคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ความสมบูรณของระบบนิเวศและผลผลิตและ

การใหบริการจากระบบนิเวศ

มีดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
อยูแลวหรือ ?
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติใหการรับรอง 8

ดัชนีชี้วัด ในการประชุมสมัยที่ 7 ประกอบดวย
แนวโนมในขนาดของชีวนิเวศ ระบบนิเวศ และ

ถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติท่ีถูกคัดเลือก
แนวโนม ความชุกชุม และการกระจายของ

ชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก
ความครอบคลุมของพื้นท่ีไดคุมครอง
ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน
ดัชนี
คุณภาพน้ําในระบบนิเวศน้ําจืด
สถานภาพและแนวโนมของความหลากหลาย

ของภาษาพูด และจํานวนผูใชภาษาพูดพื้นเมือง
ความช วยเหลือ เพี่ อการพัฒนาอย าง เปน

ทางการ (Official Development Assistance – ODA)
ที่จัดหาใหในการสนับสนุนอนุสัญญาฯ

ตองจัดทําดัชนีชี้วัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติกอน ?
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในการประชุมสมัยท่ี 7 ไดมีขอมติ VII/8 : การติ
ดตามตรวจสอบและดัชนีชี้วัด : วางรูปแบบโปรแกรม
ติดตามตรวจสอบระดับชาติและดัชนีชี้วัด

กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ จัดทําดัชนีชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
(NBSAPs) และ

ดร. วิเทศ  ศรีเนตร
สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
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ใหภาคีอนุสญัญาฯ พิจารณาเปาหมายท่ีเกีย่วของ
ของกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืชและเปาหมายการ
ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในป
ค.ศ. 2010 ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

รวมทั้งเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ รัฐบาลอื่นๆ
และองคกรที่ เกี่ยวของใชประโยชนจากดัชนีชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ผานการวิเคราะหประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ (MA) โดยเนนการใชขอมูล ดัชนี
ชี้วัด และวิธีการวิเคราะหประเมินท่ีมีอยูในแนวทางท่ีอยูบน
พื้นฐานของหลักการมีสวนรวม และสามารถเขาถึงได

สนบัสนนุใหภาคอีนสุญัญาฯ แบงปนประสบการณ
ในการจัดทําและใชประโยชนจากดัชนีชี้วัดและการติดตาม
ตรวจสอบ

ประสานความร่ ว มมื อ และส่ ง เ ส ริ ม ก ร ะบวนการ -
ขั้นตอนและรูปแบบของขอมูลขาวสาร การคํานวณและการ
รายงานที่ผสานสอดคลองกัน โดยเฉพาะในระดับอนุภูมิภาค
และระดับภูมิภาค

จดัทาํดชันชีีวั้ดความกาวหนาในระดบัโลก ?
ขอมติ VII/30 : แผนกลยุทธ : การประเมินความ

กาวหนาในอนาคต ของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ
ประชุมสมัยที่ 7 ไดเชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ
ใชดัชนีชี้วัดในระดับประเทศที่มีอยู หรือจัดทําดัชนีชี้วัดขึ้น
เพื่อทําการวิเคราะหประเมินความกาวหนาในการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาฯ

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดดําเนินงานในเร่ืองนี้โดย
มอบหมายให คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และ
เทคโนโลยี (SBSTTA) และคณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ
วิชาการวาดวยดัชนีชี้วัด พิจารณาทบทวนดัชนีชี้วัดที่มีอยูแลว

โดยไดใหแนวทางตอคณะทํางานผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ ในการพิจารณาทบทวนดัชนีชี้วัดดังกลาว ดังตอไปนี้

ไมควรนําเอาดัชนีชี้วัดไปใชในการประเมินระดับ
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ของแตละภาคีอนุสัญญาฯ
หรือภูมิภาค

อาจใชดัชนีชี้วัดเดียวกันท้ังในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถิ่น

ดัชนีชี้วัดควรมีความเกี่ยวของกับโปรแกรมงาน
ของอนุสัญญาฯ อยางนอย 1 โปรแกรมงาน

การกําหนดดัชนีชี้วัดควรคํานึงถึงเปาประสงค
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) และดัชนีชี้วัดที่กําหนด
โดยกระบวนการระดับระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

ควรมีการใชประโยชนขอมูลที่มีอยูเดิม

ตองเพิ่มดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมมากขึ้น ?
ดวยเหตุดังกลาว คณะทํางานเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญ

วิชาการวาดวยดัชนีชี้วัดสําหรับการประเมินความกาวหนา
ในการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010 (Ad Hoc Technical
Expert Group on Indicators for Assessing Progress
Towards the 2010 Biodiversity Target) จึงไดประชุม
รวมกัน ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในระหวาง
วันที่ 19–20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบให
เพิ่มอีก 5 ดัชนีชี้วัด เขากับ 8 ดัชนีชี้วัด ที่มีอยูเดิม ทั้งนี้
เพื่อใชในการจัดทํารายงานโลกทรรศนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Global Biodiversity Outlook) ฉบับที่ 2 ดังที่
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติในการประชุม สมัยท่ี 7

ดัชนีชี้วัดที่เสนอเพิ่มขึ้นมานั้น มีดังตอไปนี้
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนิดพันธุที่ถูก

คุกคาม
แนวโนมความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

สัตวเลี้ยงและพืชปลูก และพันธุปลา ที่มีความสําคัญทาง
สังคมเศรษฐกิจ

พื้นที่ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร และ
ระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงสัตวภายใตการจัดการอยางยั่งยืน

จํานวนครั้งและความสูญเสียจากการรุกราน
ของชนิดพันธุตางถ่ิน

ความตอเนื่องหรือการแยกจากกันของระบบ
นิเวศ

สามารถพัฒนาดัชนีชี้วัดไดตอไปอีก ?
นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ไดแสดงความคิดเห็นวา

ดัชนีชี้วัดที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ คือ ดัชนีชี้วัดใด
ก็ตามที่มีขอมูลอยูพรอมกวาเรื่องอื่นๆ ถึงแมวาดัชนีชี้วัด
หนึ่งอาจไมสามารถส่ือใหเห็นถึงความกาวหนาไดชัดเจนกวา
ดัชนีชี้วัดที่มีอยูอื่นๆ ก็ตาม แตทั้งนี้ ก็ควรมีการรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหสามารถใชประโยชนดัชนีชี้วัดที่ดีกวา “ในทาง
ทฤษฎี” ใหมากขึ้น (ไมใชไมสนใจและทิ้งไป)

สวนขอมูลตางๆ สําหรับดัชนีชี้วัดแตละตัวนั้น จะมี
ความเหมาะสมในการประเมินความกาวหนาในการบรรลุ
เปาหมายป ค.ศ. 2010 ก็ตอเมื่อ ประกอบดวยอยางนอยที่สุด
คาประมาณโดยรวม เชน พื้นที่ทั้งหมด หนึ่งคา และคา
บงบอกแนวโนม คืออัตราการเปล่ียนแปลง อยางนอย 2 คา
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นอกจากนี้ ยังควรที่จะสามารถนําเสนอโดยอาศัย
กราฟที่เขาใจไดงายไดดวย นอกจาก ในเรื่องความเหมาะสม
ของดัชนีชี้วัดในแตละตัวแลว คณะทํางานฯ ไดเสนอวา
ควรมีการเชื่อมโยงระหวางดัชนีชี้วัดกับการดําเนินงาน
ที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ และอธิบาย
ความเชื่อมโยงระหวางดัชนีชี้วัดดวยกัน ตลอดจนมีการ
เสนอตัวอยางประกอบ โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อนําเสนอใน
รายงานที่แสดงโลกทรรศนดานความหลากหลายทางชีวภาพ
(GBO)

ดัชนีชี้วัดกับเปาหมายป ค.ศ. 2010
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดใหการรับรองกรอบการ

ดําเนินงาน ที่ระบุถึงเจ็ดจุดเนน (focal areas) เพื่อ
เอื้ออํานวยตอการวิเคราะหประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายป ค .ศ . 2010 และเพื่อ
สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางโปรแกรมการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาฯ โดยกรอบการดําเนินงานดังกลาว เปน
กรอบแนวทางในการกําหนดเปาหมายและดัชนีชี้วัดในระดับ
ชาติและระดับภูมิภาค  ซึ่งภาคีอนุสัญญาฯ สามารถกําหนด
เปาหมายและดัชนีชี้วัดของตนเองเพิ่มเติมได จุดเนนแตละ
ประเด็นมีกลุมดัชนีชี้วัด ดังนี้

✤ แนวโนมของขนาดชีวนิเวศ ระบบนิเวศ และถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติท่ีถูกคัดเลือก

✤ แนวโนมความชุกชุมและการกระจายของชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก
✤ ความครอบคลุมของพื้นที่คุมครอง
✤ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
✤ แนวโนมในความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตวเลี้ยงและพืช
ปลูก และพันธุปลาที่มีความสําคัญมากทางสังคมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จุดเนน 1 : สถานภาพและแนวโนมขององคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

✤ พื้นที่ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้า ที่ไดรับการจัดการอยางยั่งยืน

✤ ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน
✤ แนวโนมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
✤ ดัชนี marine trophic
✤ คุณภาพนํ้าในระบบนิเวศนํ้าจืด
✤ ความตอเนื่องหรือการแยกจากกันของระบบนิเวศ
✤ ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) เพื่อสนับ
สนุนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ

จุดเนน 2 : การใชประโยชนอยางย่ังยืน
✤ พื้นที่ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ไดรับการจัดการอยางยั่งยืน

✤ แนวโนมของขนาดชีวนิเวศ ระบบนิเวศ และถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติที่ถูกคัดเลือก

✤ แนวโนมความชุกชุมและการกระจายของชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก
✤ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
✤ แนวโนมในความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตวเลี้ยงและพืช
ปลูก และพันธุปลาที่มีความสําคัญทางสังคมเศรษฐกิจ

✤ ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน
✤ ดัชนี marine trophic
✤ คุณภาพนํ้าในระบบนิเวศนํ้าจืด
✤ ความตอเนื่องหรือการแยกจากกันของระบบนิเวศ
✤ สถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายของภาษาพูด และ
จํานวนผูใชภาษาพูดดั้งเดิม

✤ ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ

จุดเนน 3 : ภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
✤ ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน
✤ แนวโนมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

✤ แนวโนมของขนาดชีวนิเวศ ระบบนิเวศ และถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติที่ถูกคัดเลือก

✤ แนวโนมความชุกชุมและการกระจายของชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก
✤ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
✤ ความตอเนื่องหรือการแยกจากกันของระบบนิเวศ
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ดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จุดเนน 4 : ความสมบูรณของระบบนิเวศ  และผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ

✤ ดัชนี marine trophic
✤ คุณภาพน้ําในระบบนิเวศน้ําจืด
✤ ความตอเนื่องหรือการแยกจากกันของระบบนิเวศ

✤ แนวโนมของขนาดชีวนิเวศ ระบบนิเวศ และถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติที่ถูกคัดเลือก

✤ แนวโนมความชุกชุมและการกระจายของชนิดพันธุที่ถูกคัดเลือก
✤ ความครอบคลุมของพื้นที่คุมครอง
✤ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
✤ แนวโนมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
✤ สถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายของภาษาพูด และ
จํานวนผูใชภาษาพูดดั้งเดิม

✤ สถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายของภาษาพูด และ
จํานวนผูใชภาษาพูดดั้งเดิม

จะมีการกําหนดดัชนีชี้วัดข้ึนภายหลัง

✤ ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ

จุดเนน 5 : สถานภาพของความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติท่ีสืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี

จุดเนน 6 : สถานภาพของการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

จุดเนน 7 : สถานภาพของการถายทอดทรัพยากร
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นอกจากนี้ ผูเขารวมประชุมยังได :
ปรับปรุงรายละเอียดเปาประสงคและ

เปาหมายเก่ียวกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
ที่รับรองจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม สมัยที่ 7

จั ดหา / ใ ห คํ า แนะแนวทางว า ด ว ยการ ใช
ประโยชนอยางยั่งยืน และวาดวยการรวมพลังระหวาง
กิจกรรมที่ แก ไขปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ,
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การเสื่อมสภาพของที่ดิน
และการแปรสภาพเปนทะเลทราย

พิจารณารายงานการวิเคราะหประเมินระบบ
นิเวศแหงสหัสวรรษ (MA) และรายงานโลกทรรศนความ
หลากหลายทางชีวภาพฉบับท่ีสอง (GBO–2)

เสริมสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สําหรับ
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

การประชุมคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร
วิชาการและเทคโนโลยี สมัยท่ี 11 หารือ
เร่ืองอะไร ?
การประชุ มคณะที่ ป รึ กษาทางวิ ทยาศาสตร ฯ

(SBSTTA) ครั้งนี้ เปนหน่ึงในกระบวนการเตรียมการสําหรับ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 8 โดยมีการ
พิจารณาหลากหลายประเด็นทางกลยุทธ วิทยาศาสตร
วิชาการ สําหรับการดําเนินตามอนุสัญญาฯ :

เนนเปนพิเศษที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น

การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global
Taxonomy Initiative–GTI)

ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร
วิชาการและเทคโนโลยี สมัยท่ี 11

(Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological
Advice – SBSTTA)

ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช

ดิฉันไดเขารวมการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (SBSTTA) สมัยที่ 11 มีข้ึนระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ นคร
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในฐานะผูแทนภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟค ในสภาคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการและ
เทคโนโลยี (SBSTTA Bureau) ในการประชุมน้ีมีผูเขารวมประชุมกวา 600 คน เปนผูแทนภาคีอนุสัญญาฯ หนวยงานของ
องคการสหประชาชาติ องคกรระหวางรัฐบาล และองคกรพัฒนาเอกชน กลุมชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน สถาบันการศึกษาและ
อุตสาหกรรม

ในการนี้ผู เขารวมประชุมไดใหการรับรอง 14 ขอเสนอแนะ ซึ่งจะเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยท่ี 8 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 20–31 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองคูริติบา
(Curitiba) ประเทศบราซิล ตอไป

เนื่องจากเนื้อหาสาระของการประชุมมีมาก จึงขอบรรยายเฉพาะบางเร่ืองท่ีเขาใจงายและนาสนใจ แตทานผูเขารวม
ประชุมสามารถอานเพิ่มเติมไดจากรายงานฉบับเต็มใน http://www.biodiv.org
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ยอนกลับไปที่การประชุมคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ สมัยท่ี 10 มีประเด็น
อะไรบาง ?
การประชุมคณะท่ีปรึกษาาทางวิทยาศาสตร วิชาการ

และเทคโนโลยี สมัยที่ 11 มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.
2005 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA–10)

จัดทําโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงเกาะ

ยืนยันถึงความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดตางๆ
สําหรับวิเคราะหประเมินความกาวหนาสูเปาหมายป ค.ศ.
2010 ที่ระบุใหลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ยัง
ใ ห้ ค ำ แ น ะน ำ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผส าน เ ป้ า ห ม า ยมุ่ ง ผ ล -

สัมฤทธิ์ในระดับโลก เขาสูโปรแกรมงานตางๆ ของอนุสัญญาฯ
เสนอแนะข้ันตอนในการทบทวนการดําเนินงาน

ภายใตโปรแกรมงานการริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน
ทางเลือกสําหรับการริเริ่มวาดวยความหลาก

หลายทางชีวภาพเพื่ออาหารและโภชนาการ
กลั่นกรองขอเสนอในการประยุกตใชแนวทาง

และวิธีการเพื่อขจัดหรือลดแรงจูงใจในทางลบ

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานมีสาระสําคัญ
อะไร?

ความเปนมา
ในการประชุมสมัยท่ี 7 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมี

ขอมติ VII/13 รองขอใหคณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) จัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ ขึ้นเพื่อ
พิจารณาชองวาง และความไมสอดคลองของกรอบการ
ดําเนินงานควบคุมดูแลระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค
ที่ เกี่ยวของกับชนิดพันธุตางถิ่นที่ ไมไดถูกจัดเปนศัตรูพืช
ไดแก ที่ครอบคลุมโดยระเบียบของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการอารักขาพืช (International Plant
Protection Convention – IPPC) หรือเชื้อโรคในสัตว
ไดแก ที่ครอบคลุมโดยระเบียบขององคการโลกสําหรับ
สุขอนามัยสัตว (World Organization for Animal Health
– OIE)

ดวยเหตุดังน้ัน คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
จึงไดมีมติจัดตั้งคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการดังกลาว
ขึ้ น  ซึ่ ง ไดประชุมรวมกัน ณ นครโอคแลนด ประเทศ

นิวซีแลนด ระหวางวันท่ี 16 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005
โดยมีขอสรุปดังนี้

การพิจารณาและแกไขปญหาชนิดพันธุตางถิ่น
จําเปนตองไดรับการดําเนินงานใหถูกระดับ ไมวาจะเปน
ระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ/หรือระดับ
ทองถิ่น การดําเนินงานระดับภูมิภาคอาจมีความเหมาะสม
เปนอยางยิ่งในหลายๆ กรณีของปญหาดังกลาว

ในหลายกรณี ปญหาที่แทจริง ไมไดเกิดจาก
ชองวางของกรอบระเบียบระหวางประเทศ แตเปนผลมา
จากการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ในระดับชาติที่ไมเพียงพอ

ชองวางของกรอบการดําเนินงานควบคุมดูแล
ระหวางประเทศ ไมจําเปนตองจํากัดความสามารถของ
รัฐบาลในการพิจารณาแกไขชองวางดังกลาวในระดับชาติ

สําหรับชองทางของการนําเขาและกระจาย
ชนิดพันธุตางถิ่นสวนใหญนั้น ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินการตามมาตรา 8 (h) คือ สมรรถนะในการดําเนินงาน
ระดับชาติ

การประสานความรวมมือระหวางองคกรและ
ความตกลงระหวางประเทศ เปนส่ิงสําคัญในการพิจารณา
แกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับชนิดพันธุตางถ่ิน

ชองวางท่ีสําคัญของกรอบการดําเนินงานควบคุม
ดูแลระหวางประเทศประการหนึ่ง คือการขาดมาตรฐาน
ระหวางประเทศที่ครอบคลุมชนิดพันธุสัตวตางถ่ินที่ไมไดถูก
กําหนดวาเปนศัตรูพืช ภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการอารักขาพืช (IPPC) ซ่ึงทางเลือกในการแกไข
ชองวางดังกลาวนั้น มีดังตอไปนี้

ขยายขอบเขตความ รับ ผิดชอบของ
องคการโลกสําหรับสุขอนามัยสัตว (OIE) ใหมากกวาที่
กําหนดไวเฉพาะเชื้อโรคในสัตวจํานวนหนึ่ง

จัดทําความตกลงหรือขอบังคับใหมภายใต
ความตกลง ท่ีมีอยู เดิ ม  เชน  อนุ สัญญาว าด วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  หรือกรอบตามตกลงอื่นที่เหมาะสม

จัดทําแนวทางท่ีเปดใหดําเนินการโดย
ไมตองมีพันธกรณี

ควรมีการพิจารณาทางเลือกขางตนเพ่ิมเติม
รวมกับองคกรและความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

ชองวางที่สําคัญอื่นในกรอบระเบียบระหวาง
ประเทศนั้น เกี่ยวของกับเรื่องการลางตัวเรือ (hull fouling)
และการขนสงทางอากาศเชิงพาณิชย ซึ่งองคกรระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวเอง ก็อยูระหวางการ
พิจารณาแกไขปญหาชนิดพันธุตางถ่ิน ในระดับที่แตกตาง
กันไป
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ยังคงมีชองวางและความไมสอดคลองในบาง
ดานของการดําเนินงาน  ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

การเพาะเลีย้งสตัวน้าํ (ทัง้น้าํจดืและน้าํเคม็)
น้ําอับเฉาเรือ
กิจกรรมทางการทหาร
การใหความชวยเหลือผูประสบภัย
การใหความชวยเหลือทางการพัฒนา

ระหวางประเทศ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร
การทองเที่ยว
สัตวเลี้ยง  สัตวนํ้าสวยงาม เหยื่อที่มีชีวิต

อาหารสัตวที่มีชีวิต
ชนิดพันธุท่ีใชในการควบคุมทางชีวินทรีย
โครงการขยายพันธุสัตวนอกถิ่นที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ
โครงการสรางแรงจูงใจ ไดแก คารบอน

เครดิต (carbon credit)
การผันนํ้าระหวางลุมนํ้า
การคุมครองชนดิพนัธุตางถิน่โดยไมไดตัง้ใจ
ความไมสอดคลองของการกําหนดนิยาม

ในการแกไขชองวางและความไมสอดคลองใน
การดําเนินการในแตละเรื่องขางตนน้ัน มักประกอบดวย
กิจกรรมดังตอไปน้ี

การดําเนินงานตามความตกลงระหวาง
ประเทศที่มีอยูเดิม

การดําเนินงานตามแนวทางที่เหมาะสม
ระดับภูมิภาค

การดําเนินงานโดยหนวยงานระดับชาติ
การประสานความรวมมอืระหวางหนวยงาน
การประสานความรวมมือระหวางองคกร

และตามตกลงระหวางประเทศ
การแบงปนการถือปฏิบัติท่ีดีที่สุด (best

practices)
การจัดทําขอถือปฏิบัติ (code of practice)
การใหการศึกษาและเสริมสรางความ

ตระหนัก
ในระดับชาติ รัฐบาลมีความรับผิดชอบในการ

ดูแลการสงออกชนิดพันธุที่อาจเปนภัยคุกคามตอประเทศ
เพื่อนบาน นอกจากน้ี การดําเนินการหรือการไมดําเนินการ
ในระดับชาตินั้น อาจสงผลใหมีการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่
คุกคามอยางไมตั้งใจ ในประเทศอื่นๆ ได

การหารือ
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ นําเสนอขอสรุป และขอเสนอแนะจากรายงาน
ของคณะเฉพาะกิจผูเชี่ยวชาญวิชาการ (AHTEG) วาดวย
ชองวางและความไมสอดคลองในกรอบการดําเนินงาน
ควบคุมดูแลระหวางประเทศ เก่ียวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน

ระหวางการหารือ ผูเขารวมประชุมไดเนนถึง ความ
สําคัญของการทําใหคําศัพทเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกรานสอดคลองกัน และความจําเปนที่ตองเสริมสราง
สมรรถนะในชาติ การหารือไดมุงไปที่

ความตองการทุนเพิ่มเติมสําหรับเสริมสราง
สมรรถนะ

ความรวมมือกับกรอบอนุสัญญาแหงสหประชา
ชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

ขอเสนอโดยผูแทนประเทศออสเตรเลียที่ตั้ง
ขอสังเกตถึงประเด็นโดดเดนทางระเบียบวิธีการ และทาง
สารัตถะท่ีเก่ียวของกับขอมติ VI/23 : ชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน

ในเชาวันศุกรที่ 2 ธันวาคม, บนพื้นฐานของขอเสนอ
ที่ประนีประนอมแลวโดยผูแทนประเทศญี่ปุนและแคเมอรูน,
ผู เขารวมประชุมไดเห็นชอบใหเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ พิจารณาถึง ความจําเปนที่จะตองมีขอกําหนด
เรื่องทุนเพิ่มเติมจากกลไกการเงิน สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนา เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกราน

สําหรับประเด็นความรวมมือกับกรอบอนุสัญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)  ผูแทนสหราชอาณาจักร ไดนําเสนอเน้ือหาที่
ประนีประนอม และผูเขารวมประชุมเห็นชอบ ใหเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ สื่อสารขอเสนอแนะเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน ไปยังสํานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาแหงสหประชา
ชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
เพื่อเอื้ออํานวยการพิจารณาของภาคีอนุสัญญาดังกลาว ใน
การวางกรอบและดําเนินงานตามขอมติของอนุสัญญา
ดังกลาวตามความเหมาะสม

ผูแทนประเทศออสเตรเลีย ขยายความขอเสนอของ
ตนท่ีใหรับทราบถึงขอความในรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการเกี่ยวกับประเด็นโดดเดนทางระเบียบ
วิธีการและสารัตถะตามขอมติ VI/23  ผูแทนประเทศ
อารเจนตินา นิวซีแลนด และชิลี สนับสนุนขอเสนอของ
ผูแทนประเทศออสเตรเลีย โดยอางถึงการรับรองขอมติ
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ดังกลาวในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 6  แม
วาผูแทนประเทศออสเตรเลีย จะขอสงวนสิทธิอยางเปนทาง
การ แตผูแทนประเทศนอรเวยและประชาคมยุโรปคัดคาน
ซึ่งผูแทนประเทศนอรเวยเนนวาไดมีการหารือประเด็นดัง
กลาวโดยสํานักกฎหมายขององคการสหประชาชาติ (UN
Legal Office) และผูแทนประชาคมยุโรปตั้งขอสังเกตวาขอ
ความในรายงานคณะเฉพาะกิจดังกลาวสะทอนถึงความเห็น
ของผูเขารวมประชุมเพียงแคสองคนเทานั้น

ผูแทนประเทศจาไมกากลาววาควรเปนสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ  ไม ใชคณะที่ ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ที่หารือในประเด็นน้ี ท่ีประชุมรวมไมสามารถ
ตกลงกันไดสําหรับขอความที่เสนอเพิ่มในพิธีปดการประชุม
และขอเสนอแนะ ไดรับการรับรอง โดยเน้ือหาดังกลาวอยูใน
วงเล็บ ผูแทนประเทศนิวซีแลนดกลาวอยางเปนทางการวา
สนับสนุนขอเสนอของผูแทนประเทศออสเตรเลีย ในขณะท่ีผู
แทนประเทศจาไมกาขอใหบันทึกไวในรายงานการประชุมวา
ผิดหวังที่ผู เข ารวมประชุมไม ไดรับโอกาสในการแก ไข
ประเด็นนี้อยางเต็มที่ในที่ประชุมรวม  ผูแทนประชาคมยุโรป
ขอใหบันทึกวาขอความในวงเล็บไมควรอยูในขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ :
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ขอใหสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยท่ี 8  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของ

การเสริมสรางสมรรถนะ ในการแกไขปญหา
วามีหลากหลายเสนทางการนําเขาและแพรกระจายของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและ
เครื่องมือระหวางประเทศตางๆ เชนเดียวกันกับระหวางภาค
สวนที่เกี่ยวของ

การแบงปนขอมูลขาวสาร
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังได

เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :
พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีขอกําหนด

ของการใหทุนเพิ่มเติมโดยกลไกการเงิน, กระตุนใหภาคี
อนุสัญญาฯ แจงประเทศท่ีมีแนวโนมจะผูนําเขาทราบถึง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชนิดพันธุท่ีจะมีการสงออก และอาจมี
แนวโนมรุกราน

ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ปรึกษาหารือกับ
หนวยงานและเครื่องมือระหวางประเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
เรื่องการขาดมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมเรื่องชนิดพันธุตาง
ถิ่นที่รุกราน

ใหสื่อสารขอเสนอแนะนี้ไปยังสํานักเลขาธิการ
กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อเอื้ออํานวยใหภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้ (UNFCCC) คํานึงถึงขอเสนอแนะนี้ ในการ
วางกรอบและดําเนินงานตามขอมติ ของกรอบอนุสัญญา
แหงสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)

การขนสงลําเลียง ท่ี เปนเสนทางของชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน

เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญ : ภาคี
อนุสัญญาฯ ใหแบงปนประสบการณในระดับประเทศผาน
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) และหนวยงานและ
สถาบันที่เก่ียวของ, ศึกษาตอไปถึงเสนทางขนสงลําเลียง,
และทําการวิเคราะหประเมินความเส่ียงสําหรับแนวโนม
การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ินในอนาคต  คณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังไดเสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 สนับสนุนการฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ผูควบคุมดานตรวจบริเวณพรมแดน และ
จัดทําแนวทางระดับภูมิภาคสําหรับเสนทางขนสงท่ีเปนเสน
ทางของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า/การเพาะเลี้ยงชายฝง
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม

สมัยที่ 8 สนับสนุนใหหนวยงานและอนุสัญญาระดับภูมิภาค
พิจารณาถึงการจัดทําขอตกลงความรวมมือ และระบบการ
ออกเอกสารรับรอง (certification scheme) และกระตุนให
ภาคีอนุสัญญาฯ ใหสัตยาบัน และดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาวาดวยกฎหมายการใชนานน้ําสากลโดยมิใชการ
เดินเรือ (UN Convention on the Law of the Non–
Navigational Uses of International Watercourses)
และขอถือปฏิบัติวาดวยการทําประมงอยางรับผิดชอบ
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO
Code of Conduct on Responsible Fisheries)

น้ําอับเฉาเรือ
เสนอแนะใหอนุสัญญา  และแผนปฏิบัติการ

ทางทะเลระดับภูมิภาค สนับสนุนการดําเนินงานของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการควบคุมและการจัดการ
น้ําอับเฉาและตะกอนจากเรือ (International Convention
on the Control and Management of Ship’s Ballast
Water and Sediments) กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ

ให สัตยาบันอนุ สัญญาดังกลาว ,  ดูแลการ
ขนยายน้ําอับเฉา ภายใตกฎระเบียบขอบังคับแหงชาติ
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เพ่ิมการติดตอสื่อสาร
ประสานงานระหวางหนวยงานระดับชาติที่

รับผิดชอบสําหรับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กับองคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO)

การปนเป อนจากชีวินทรียทะเล (mar ine
biofouling)

โดยเฉพาะที่เกาะทองเรือ เสนอแนะใหสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 สนับสนุน

การดําเนินงานควบคุมในระดับชาติ, การผสาน
สอดคลองกฎหมายระดับชาติกับระดับภูมิภาค

พิจารณาประเด็นนี้ ในการประชุมของคณะ
กรรมาธิการวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลของ
องคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศ (Marine
Environment Protection Committee IMO), การประชุม
หารือของสนธิสัญญาแอนตารกติก (Antarctic Treaty
Consultative Meeting) และในกระบวนการปรึกษารือ
อยางไมเปนทางการแหงสหประชาชาติวาดวยมหาสมุทร
และกฎหมายทางทะเล (UN Informal Consultative
Process on Oceans and the Law of the Sea)

การขนสงพาณิชยทางอากาศ
สนับสนุนการดําเ นินงานรวมกันระหวางสํานัก

เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
กับสํานักเลขาธิการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization–ICAO)

กิจกรรมทางทหาร
สนับสนุนใหมีวิธีการปฏิบัติท่ีดีระหวางรัฐบาลประเทศ

ตางๆ  และใหหนวยงานขององคการสหประชาชาติ จัดทํา
แนวทางและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม

การบรรเทาทุกข ความชวยเหลือ และการตอบ
สนองฉุกเฉิน

กระตุนใหรัฐบาลและผูบริจาค ดําเนินมาตรการเพ่ือ
ปองกันและลดการนําเขาและการแพรระบาดของชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน

ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาถึงการควบคุม

หรือขอถือปฏิบัติในระดับชาติ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร
เสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนให

ภาคีอนุสัญญาฯ

เสริมสรางความตระหนักระหวางองคการทาง
วิทยาศาสตร เกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู

ดําเนินมาตรการเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น, กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอถือ
ปฏิบัติ

เนนถึงความตองการสําหรับการศึกษาทาง
อนุกรมวิธาน เพื่อใหจัดการกับชนิดพันธุตางถิ่นได

การทองเที่ยว
เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  ตัดสินใจที่จะ

พิจารณา, เทาที่เหมาะสม, ถึงงานในอนาคตที่เก่ียวกับการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในประเด็นที่การทองเที่ยวอาจเปน
เสนทางของชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน

ปฏิบัติการหรือการขาดปฏิบัติการที่จะแกไขการ
แพรระบาดของชนิดพันธุตางถ่ิน

เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคี
อนุสัญญาฯ

แบงปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปรากฏของ
ชนิดพันธุตางถ่ินในประเทศ ท่ีอาจรุกรานท่ีอื่น

เตรียมพรอมในการปองกันการนําเขาและการ
แพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่นในเขตแดนของตน

การใชคําศัพทโดยไมสอดคลองกัน
เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่

8  ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวมอภิธานศัพท ที่ใชใน
เวทีตางๆ และเผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM)

ประเด็นอื่นๆ รวมถึง สัตวเล้ียง, ชนิดพันธุในสถาน
แสดงพันธุสัตวน้ํา (aquarium), เหยื่อสด, อาหารสดและ
เมล็ดพันธุพืชที่มีชีวิต , สารที่ ใชในการควบคุมชีวินทรีย ,
โปรแกรมผสมพันธุเลี้ยงสัตวนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ,
การผันน้ําระหวางลุมน้ํา และคลองที่ใชเปนเสนทางเดินเรือ,
และการคุมครองชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานโดยไมไดเจตนา

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ
รวมขอมติในเร่ืองนี้เขาดวยกันใหกระชับข้ึน, ทบทวนการ
ดําเนินงาน, และรายงานตอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) ขอความจากรายงานของคณะเฉพาะกิจ
ผูเชี่ยวชาญวิชาการฯ ในประเด็นโดดเดนทางระเบียบวิชาการ
และสารัตถะเกี่ยวกับขอมติ VI/23 ยังคงอยูในวงเล็บ
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ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝง มีประเด็นสําคัญอะไร ?

ความเปนมา
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่7 ไดมีขอมติ VII/5 วรรค 54
สั่งการใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมมือกับภาคี
อนุสัญญาฯ  รัฐบาลที่ ไม ใชภาคีอนุสัญญาฯ  องคการ
ทองทะเลระหวางประเทศ ( International Sedbed
Authority–ISA) และองคกรระหวางประเทศตางๆ ไดแก
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)

รวบรวมขอมูลวิธีการจําแนกระบุ  วิเคราะห
และติดตามตรวจสอบทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึกใน
พื้นท่ีนอกเขตอํานาจรัฐ

วิเคราะหสถานภาพและแนวโนม ตลอดจนภัย
คุกคามของทรัพยากรพันธุกรรมดังกลาว

เสนอทางเลือกทางวิชาการในการใหความ
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรมทองทะเลลึก

เพื่อเสนอตอคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
พิจารณาใหความคิดเห็น สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได
ร วมมือ กับมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (United
Nations University–UNU) ในการจัดทํารายงาน ซ่ึงสรุป
โดยสังเขปไดดังปรากฏในตารางที่ 6

ตารางที่ 6  วิเคราะหสถานภาพ แนวโนม และภัยคุกคามพันธุกรรมใตทองทะเลลึก

ถิ่นท่ีอยูอาศัยใตทะเลลึก สถานภาพ แนวโนมและภัยคุกคาม ภัยคุกคามในอนาคต
เนินเขาใตน้ํา (seamount) มีเนินเขาใตน้ําที่ไดรับการศึกษานอยกวา ยังคงมีการจับปลาในทะเลเปดใน การทําเหมืองแรใตทะเล

200 แหง ซึ่งพบชนิดพันธุเฉพาะถิ่นใน บริเวณที่มีเนินเขาใตทะเล โดยเฉพาะ (ferromanganese oxide
ระดับสูงบางแหงถูกใชประโยชนดานการ อยางยิ่งในมหาสมุทรทางตอนใตไมมี และ polymetallic sulphides)
ประมงอยางหนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งอวน การติดตามตรวจสอบผลกระทบของ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ลากที่ทําลายถ่ินที่อยูอาศัยบริเวณกนทะเล กิจกรรมดังกลาว แตคาดวาชนิดพันธุ ภูมิอากาศ

ที่มีการใชประโยชนจะถูกคุกคามจาก
การจับปลาที่มากเกินไป สวนถิ่นที่อยู
อาศัยบริเวณกนทะเลนั้นถูกคุกคาม
โดยอวนลาก

แนวปะการังในเขตนํ้าลึก มีความรูเก่ียวกับแนวปะการังดังกลาวอยู การทําการประมงในบริเวณแนว เทคโนโลยีชีวภาพ การสํารวจ
(deep–water coral and คอนขางจํากัด ซึ่งอาจมีอยูกวางขวางกวา ปะการังน้ําลึกในบริเวณใกลเคียงยังคง ตรวจคนทางชีวภาพ
sponge reefs) ที่คาดไว และมักพบอยูในบริเวณเดียวกับ ทําใหเกิดผลกระทบในทางลบ โดย (bioprospecting) การเปลี่ยน

เนินเขาใตทะเล มีความหลากหลายสูง เฉพาะอยางยิ่งในบริเวณนอกเขต แปลงสภาพภูมิอากาศ และ
และถูกทําลายโดยอวนลากไดงาย ถึงแมวา อํานาจรัฐ ที่ซึ่งการจับปลาเริ่มขยาย การขุดเจาะแกสและน้ํามัน
จะยังไมเปนที่ทราบถึงขอบเขตการทําลาย ตัวเขาไปในเขตทะเลเปดและเขตน้าํลกึ
ที่แนชัดในปจจุบัน มากขึ้น

ชองน้ํารอนใตทะเล ถูกรบกวนนอย เนื่องจากยังมีการศึกษา นักวิจัยไดกําหนดนโยบายควบคุม เทคโนโลยีชีวภาพ การทํา
(hydrothermal vent) ในพื้นที่ดังกลาวไมมากนัก มีจํานวน ผลกระทบจากการวิจัยในพื้นที่ดังกลาว เหมืองแรใตทะเลการทองเที่ยว

ชนิดพันธุต่ําแตมีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น ดังน้ันผลกระทบจากการวิจัยนาจะ
อยูมาก และมีประชากรแตละชนิดพันธุสูง ลดลง แตการใชประโยชนในเชิง

พาณิชยของพื้นที่อาจผลักดันใหมีการ
เก็บเกี่ยวชนิดพันธุอยางไมยั่งยืนได

พื้นทะเลเขตหนาวที่ปลอย มีความรูในเร่ืองถ่ินท่ีอยูอาศัยดังกลาวจํากัด ผลกระทบจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อการ เทคโนโลยีชีวภาพและการ
ฟองอากาศ (cold seeps) มีชนิดพันธุเฉพาะถิ่นสูง และไมถูกรบกวน ประมงและขุดเจาะน้ํามันขยายตัวไปสู ขุดเจาะแรธาตุ

เทาใดนัก ยกเวนในอาวเม็กซิโก จากอวน พื้นที่ทะเลเปดในเขตนํ้าลึกมากข้ึน
ลากและการเจาะน้ํามัน)และในพื้นที่วิจัย
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สํ าหรับทางเลือกทางวิชาการในการคุ มครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมพื้นทะเลลึกนอกเขตอํานาจรัฐนั้น สํานัก
เลขาธิการอนุสัญญา ฯ ไดเสนอ 3 ทางเลือก ดังตอไปนี้

ขอถือปฏิบัติ แนวทางและหลักการ
ทางเลือกนี้มีความเหมาะสมเปนพิเศษสําหรับการใช

ประโยชนทางวิทยาศาสตร และทางวิชาการของในพื้นทะเล
ลึก รวมถึงในดานการทองเที่ยว โดยหลักการจะทําหนาที่
เปนขอเท็จจริงพ้ืนฐานท่ีใหแนวทาง หรือสงอิทธิพลตอความ
คิด หรือการดําเนินการใชประโยชนดวยกรอบอยางกวางๆ

ในขณะที่แนวทางชวยใหรายละเอียดที่ชัดเจนลงไป
สวนขอถือปฏิบัติ (code of conduct) นั้น เปนการนําเอา
หลักการและแนวทางไปใชใหเปนผลสําหรับแตละกิจกรรม
การใชประโยชนหรือภาคการใชประโยชน ซึ่งจะมีรายละเอียด
มาก และประกอบดวยมาตรฐานของความประพฤติในการ
ประกอบการอยางรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางย่ังยืน

ในทางทฤษฎี ขอถือปฏิบัติงานสามารถลดขอขัดแยง
และผลกระทบสิ่งแวดลอมได แตเนื่องจากขอถือปฏิบัตินั้น
เปนระเบียบที่เปดใหมีการนําเอาไปปฏิบัติตามความสมัครใจ
ดังนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม เช่น
ในลักษณะของเง่ือนไขการขอรับเงินทุนในการทําการวิจัย

ในสวนของการดําเนินการตามทางเลือกน้ี กระบวน
การระหวางประเทศ เชน คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร
ระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Oceanographic
Commission – IOC) ขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และสมัชชา
องคการสหประชาชาติ อาจมีมติกําหนดแนวทางที่ ไมมี
ผลบังคับใชทางกฏหมายข้ึนมากอน ในขณะท่ีดําเนินความ
พยายามในการพัฒนาระบอบที่มีผลบังคับใชทางกฏหมาย
ขึ้นมา ในเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

การใหอนุญาต และการวิ เคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม

ทางเลือกนี้มีความเหมาะสมเปนพิเศษสําหรับการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพื้นทะเลลึกในเชิงพาณิชย
ซึ่งการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ในพื้นที่พื้นทะเลลึกควรใชเกณฑมาตรฐาน ที่ใชในถิ่นที่อยู
อาศัยทางทะเลอื่นๆ เชน การจําแนกระบุลักษณะของ
ประเภทของผลกระทบตางๆ การประมาณการรอยละการ
สูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยบนพื้นทะเล และการจําแนกระบุชนิด
พันธุบนพื้นทะเลที่ ไดรับผลกระทบ แตทั้งนี้ ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในพื้นทะเลลึกนั้นเปนสิ่งที่คาดการณไดยาก

เนื่องจากการขาดประสบการณในเรื่องกิจกรรมในพื้นที่ใต
ทะเลลึก และการขาดขอมูลในเรื่องถิ่นที่อยูอาศัยใตทะเลลึก
ในการนี้ องคการทองทะเลระหวางประเทศ (ISA) ไดให
ความเห็นวาควรมีการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่อง
ดังตอไปนี้ เพื่อใหสามารถใชระบบวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการกระจายของชนิดพันธุใตทะเลลึก
การตอบสนองของชนิดพันธุเมื่อมีการรบกวน

บนพื้นทะเล
ระดับการเกิดผลกระทบซ้ําๆ ที่ทําใหผลกระทบ

กลายเปนปญหาเร้ือรัง
ความลาชาในการฟนตัวของประชาคมชนิดพันธุ

สัตวน้ํา
ความแตกตางของประชาคมในแตละพื้นที่และ

เวลา
แมวาการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่นอกเขตอํานาจรัฐ จะยังคงเปนกิจกรรมตามความ
สมัครใจ  แตกระบวนการระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค
ก็อาจมีสวนสงเสริมใหมีการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบ
ดังกลาวได  ทั้งนี้ ในปจจุบันมีเพียงกรอบการดําเนินงาน
ของ อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฏหมายทะเล
(UNCLOS) เทานั้นท่ีเปนกลไกเดียว ท่ีสามารถพิจารณาใช
ในการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบในพ้ืนทะเลลึกนอกเขต
อํานาจรัฐ

การจัดการการใชประโยชนระดับพื้นที่  รวมถึงการ
ประเทศพื้นที่คุมครองทางทะเล

ทางเลือกท่ีมีความไดเปรียบในการใหความคุมครอง
พื้นที่จากถูกภัยคุกคามซึ่งจะเปนกิจกรรมการวิจัย หรือการ
พาณิชยก็ตาม  ตลอดจน ชวยขจัดแรงกดดันจากผลกระทบ
ที่มีอยูในปจจุบัน และเพิ่มพูนความสามารถของระบบนิเวศ
ใตทะเลลึกในการรองรับผลกระทบในอนาคต เชน จากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใชทางเลือกนี้ อาจทําไดทั้งการหามการดําเนิน
กิจกรรมที่ทําลายลาง และการประกาศพื้นที่คุมครองทาง
ทะเล แตสิ่งที่สําคัญก็คือ การมีเกณฑที่ใชจําแนกระบุพื้นที่มี
ลําดับความสําคัญสูงในการใหความคุมครอง เชนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญดานการอนุรักษหรือมีความเส่ียงสูง ซึ่งเปนสิ่งที่
คณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยพ้ืนท่ีคุมครอง (WGPA) ของ
อนุสัญญาฯ กําลังพิจารณาอยู

ในทางปฏิบัติ การหามกิจกรรมที่ทําลายลางในพื้นที่
นอกเขตอํานาจรัฐนั้น สามารถยกระดับใหเปนพันธกรณี
ระหวางประเทศไดหากกระบวนการที่เก่ียวของ เชน สมัชชา
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ภาคีอนุสัญญาฯ หรือสมัชชาองคการสหประชาชาติ มีมติให
ภาคีอนุสัญญาฯ หรือสมาชิกประกาศหามกิจกรรมนั้นๆ
สวนการจัดตั้งพ้ืนคุมครองทางทะเลโดยอาศัยตามตกลง
ระหวางประเทศ หรือระดับภูมิภาคนั้น ก็จะไดประโยชนจาก
การคุมครองจากภัยคุกคามที่หลากหลายกวา ซึ่งในสวนนี้
คณะทํางานฯ (WGPA) ก็กําลังพิจารณาอยูเชนกัน

การหารือ
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ แนะนําวาระการประชุม

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน รางขอเสนอแนะไดรับการ
พิจารณาในวันพฤหัสบดีและศุกรท่ี 1–2 ธันวาคม

การหารือเนนที่ ทางเลือกทางวิชาการสําหรับ
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเหนือเขต
อํานาจรัฐ และกรอบกฎหมายสําหรับกิจกรรมควบคุมที่
เกี่ยวของ

ผูเขารวมประชุมเจรจาตอรองในขอความท่ีเกี่ยวกับ
อนุ สัญญาแห งสหประชาชาติ ว าด วยกฎหมายทะ เล
(UNCLOS) ในฐานะที่เปนกรอบการดําเนินงานตามกฎหมาย
สําหรับควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ทะเลนอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาติ โดยมีขอสังเกตวา คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
ไมควรพูดถึงประเด็นทางกฎหมาย หลังจากมีการหารือเปน
เวลานานในกลุมยกราง ผูเขารวมประชุมเห็นชอบใหระบุไว
วา กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) ควบคุมดูแลกิจกรรมดังกลาว

เกี่ยวกับทางเลือกทางวิชาการที่เสนอมาสําหรับ
ทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเหนือขอบเขต
อํานาจแหงชาติ  ผูเขารวมประชุมบางคนเห็นวา สมัชชา
แหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) และ
อนสุญัญาแหงสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
เปนเวทีที่เหมาะสมท่ีจะพูดถึงประเด็นดังกลาว และยังเพิ่ม
เติมอีกวาทางเลือกดังกลาวตัดสินลวงหนาโดยอคติตอผลท่ี
ไดจากการประชุมท่ีจะมีข้ึนตอไปของคณะทํางานเฉพาะกิจ
อยางไมเปนทางการวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ (UN Ad Hoc Informal
Working Group on Marine Biodiversity beyound
National Jurisdiction)

ผูแทนประเทศอื่นๆ เนนบทบาทของอนุสัญญาวา
ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการคุมครองทรัพยากร
ทางทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ  ผูแทนประเทศ
คีรีบาตและพาเลา เรียกรองใหมีการประกาศหยุดพัก
ชั่วคราวเกี่ยวกับกิจกรรมใตทองทะเลลึกนอกเหนือเขต
อํานาจแหงชาติ

ผูแทนจากหลายประเทศสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่
คุมครองทางทะเล  ในขณะท่ีผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย พิจารณาเห็นวายังไมควรพูดถึงประเด็นนี้ลวงหนา
ผูแทนประเทศกานาเสนอใหขอใหสมัชชาแหงสหประชาชาติ
(UNGA) และอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล (UNCLOS) แกไขปญหาอุปสรรคทางกฎหมายที่จะจัด
ตั้งพื้นที่คุมครองในเขตทะเลหลวง

กลุมยกรางเห็นชอบตอ : ทางเลือกเบื้องตนจํานวน
มาก สําหรับคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก
นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ อาจรวมถึง การจัดตั้งพื้นที่
คุมครองทางทะเล และการประกาศหามวิธีปฏิบัติท่ีเปนภัย
และทําลาย ในพื้นที่เปราะบาง และมีความจําเปนที่ตอง
จดัทาํทางเลอืกเหลานีแ้ละอืน่ๆ อกี ภายใตกรอบการดาํเนนิงาน
ของสหประชาชาติ  เนื้อหาที่ไดรับการประนีประนอมแลว
มีเชิงอรรถระบุวา ผูแทนจากบางประเทศ พิจารณาวา
ประเด็นนี้ไมควรนํามาดําเนินการภายใตกรอบการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูแทนจากหลายประเทศเนนถึงความรู และความ
ตระหนัก ที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลลึก
และเรียกรองใหเอื้ออํานวยตอประเทศที่กําลังพัฒนา ให
เขาถึงขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีวาดวยการคนพบใต
ทองทะเลลึก  ผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีนเนนถึงการ
อนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลภายในเขต
อํานาจแหงชาติ ผูแทนกลุมประเทศแอฟริกันเนนการคุกคาม
ที่อาจเกิดขึ้นโดยการสํารวจตรวจคนทางชีวภาพ  และผูแทน
สหภาพยุโรปเตือนใหใชหลักการระมัดระวังลวงหนา

ขอเสนอแนะ
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) รับทราบ

การวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมและการคุกคามตอ
ทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึก นอกเหนือเขตอํานาจ
แหงชาติ ดังที่อยูในเอกสารความเปนมา และรองขอให
เลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดใหขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตร มีเสนอตอคณะทํางาน
เฉพาะกิจอยางไมเปนทางการแหงสหประชาชาติ (UN Ad
hoc Open–ended Informal Working Group) และ
นอกจากนั้น ยังเสนอแนะใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ :

ตระหนักวา มีความตองการเรงดวน คือ เสริม
สรางงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและความรวมมือสําหรับการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่ งยืนซึ่ งทรัพยากร
พันธุกรรมใตทองทะเลลึก

เชิญใหภาคีอนุ สัญญาฯ และรัฐบาลอื่น ให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากร
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พันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ และ
ใหความมั่นใจวางานวิจัยและวิเคราะหดานวิทยาศาสตรทาง
ทะเลไดถูกเผยแพรอยางมีประสิทธิผล

รับทราบถึงทางเลือกเบื้ องตนจํานวนมาก
สําหรับคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมใตทองทะเลลึกนอก
เหนือเขตอํานาจแหงชาติ และเนนความจําเปนที่ตอง
ดําเนินงานตอไปในการจัดทําทางเลือกเหลาน้ีและทางเลือก
อื่นๆ อีก โดยเฉพาะภายใตกรอบการดําเนินงานของ
สหประชาชาติ

ตระหนักว าอ นุสัญญาแห งสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ควบคุมดูแลกิจกรรม ใน
พ้ืนที่ทะเลนอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ

รองขอให เลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยการ
ทํางานรวมกับอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล (UNCLOS) และองคกรอื่นที่เกี่ยวของ วิเคราะหทาง
เลือกสําหรับปองกันและลดผลกระทบของกิจกรรมบาง
ประเภท ตอแหลงที่อยูอาศัยใตทองทะเลลึกบางแหงที่
คัดเลือกไว และ

เนนความตองการเรงดวนโดยเฉพาะประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลลึก

การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน
ทําอะไรไปแลวบาง ?

ความเปนมา
โปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน

ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามขอมติ VI/8 เพื่อการสนับสนุน
โปรแกรมงานและโครงการตางๆ ของอนุสัญญาฯ โดยการ
เสริมสรางสมรรถนะดานอนุกรมวิธานท่ัวโลก อันเปนการ
พัฒนาสมรรถนะของประเทศตางๆ ในการดําเนินงานที่มี
ลําดับความสําคัญสูงภายใตอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 7 ไดมีขอมติ VII/31 กําหนด
ใหมีการทบทวนการดําเนินงานตามโปรแกรมงานดังกลาว
อยางลึก ซึ่งในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8
ในป ค.ศ. 2005 ดวยเหตุดังกลาว สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
จึงไดรวบรวมขอมูลจากรายงานแหงชาติวาดวยการอนุวัต
อนุสัญญาฯ (national report) ฉบับที่ 2–3 รายงานการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานตางๆ กลยุทธและแผนปฏิบัติ
การดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ รายงาน
โครงการของกองทุนสิ่งแวดลอมโลกที่เกี่ยวของ รายงาน
การประชุมเ ก่ียวกับการริ เริ่มทั่ วโลกทางอนุกรมวิธาน
ตลอดจนแบบสอบถามท่ีไดนําสงไปยังภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต

เดือนเมษายน ค.ศ. 2004 และนําเอาขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงาน ดังสรุปไดดังตอไปนี้

การดําเนินงานในสวนของโปรแกรมงานวาดวย
การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน

กลไกการประสานงาน ตามมติสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ที่ V/9 วรรค 1 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติ
ใหจัดตั้งกลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรม
วิธาน (GTI Coordination mechanism) ขึ้น เพื่อ
เอื่ออํานวยความรวมมือและประสานงานการดําเนินกิจกรรม
ภายใตการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานในระหวางประเทศ

ปจจุบัน กลไกการประสานงานดังกลาวประกอบ
ดวยผูแทนจากประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป
ตะวันออก ยุโรปตะวันตก อเมริกากลางและหมูเกาะในทะเล
แคริบเบียน ตลอดจนองคกรตางๆ เชน องคการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)  กองทุนขอมูลขาวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Global Biodiversity International
Facility – GBIF) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
อารักขาพืช ( International Plant Protection
Convention – IPPC)  โปรแกรมท่ัวโลกวาดวยชนิดพันธุ
ที่รุกราน (Global Invasive Species Programme – GISP)
BioNet INTERNATIONAL  สวนพฤกษศาสตร คิว (Kew
Botanical Garden)  สถาบันสมิธโซเนียน และสหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN)  ซึ่งสมาชิกกลไกดังกลาว
ไดประชุมรวมกันอยางเปนทางการ 5 ครั้ง

การวิเคราะหความตองการทางอนุกรมวิธาน
ระดับชาติ การวิเคราะหความตองการ

ดานอนุกรมวิธานระดับชาติ  มีวัตถุประสงคในการระบุและ
แกไขขอจํากัดดานอนุกรมวิธาน ที่ เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานตามองคประกอบของโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ
ที่เปนกิจกรรมที่มีลําดับความสําคัญสูงระดับชาติ

จากขอมูลที่ไดรับ 83 ประเทศไดเริ่มดําเนินการ หรือ
ไดดําเนินการวิเคราะหความตองการและสมรรถนะดาน
อนุกรมวิธานระดับชาติ และกําหนดความสําคัญกอนหลัง
ของงานอนุกรมวิธาน (ประเภทของระบบนิเวศ หรือ กลุม
อนุกรมวิธาน) ซึ่งในจํานวนนี้ 27 ประเทศไดพัฒนาขอมูล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน และอีก 8 ประเทศ
ไดดําเนินการวิเคราะหท่ีนําไปสูการพัฒนาโครงการหรือ
แผนงานอนุกรมวิธานในเฉพาะเรื่อง

การวิเคราะหความตองการทางอนุกรมวิธานสวนใหญ
มักเปนไปตามความตองการของนักอนุกรมวิธานและ
นักวิทยาศาสตรที่ทํางานในสถาบันที่ เกี่ยวของกับงาน
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อนุกรมวิธาน และไมไดตอบสนองความตองการของผูใช
ประโยชนผลิตผลจากความรูทางอนุกรมวิธานหรือความ
ตองการระดบัชาต ิ  ในการจาํแนกระบหุรอืสาํรวจองคประกอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามมาตรา 7 ของอนุสัญญาฯ

ระดับภูมิภาค เปาหมายของการวิเคราะห
ความตองการทางอนุกรมวิธานระดับภูมิภาค คือการเสาะหา
ทางเลือกในการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อใหเกิดการแบงปนความเชี่ยวชาญและทรัพยากรใน
ระดับอนุภูมิภาค อันเปนการใชประโยชนจากสมรรถนะ ประ
สบการณและทรัพยากร (รวมถึงตัวอยางสิ่งมีชีวิต) ใหไดสูง
สุด  จนทําใหอนุภูมิภาคนั้นๆ พึ่งพาตัวเองได ซึ่งการวิเคราะห
ในระดับภูมิภาคนั้น ไดมีการดําเนินงานในภูมิภาคเอเชีย–
แปซิฟก และแอฟริกา สวนในประเทศในอเมริกากลางและ
หมูเกาะแคริบเบียนน้ัน ไดมีการวิเคราะหในระดับอนุภูมิภาค
ทั้งนี้ เครือขายยอย (locally organized and generated
partnerships–LOOPs) ของ BioNET – INTERNATIONAL
ไดมีบทบาทอยางมาก ในการวิเคราะหและเสริมสราง
สมรรถนะทางอนุกรมวิธานในอนุ ภูมิภาคตางๆ เชน
ASEANET เปนตน

ปจจัยสําคัญท่ีจํากัดการดําเนินการวิเคราะหในระดับ
ภูมิภาค คือการขาดงบประมาณ นอกจากน้ี ยังมีอีกหลาย
ประเทศที่ยังไมไดมีสวนรวม หรือ ทราบถึงกิจกรรมระดับ
ภูมิภาคดังกลาว ซึ่งหากมีการจัดตั้งหนวยประสานงานกลาง
ระดับชาติ (national focal point) และกลไกการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอนุกรมวิธานแลว ก็นาที่จะแกไขสถานการณ
ดังกลาวไดดีขึ้นได

ระดับระหวางประเทศ ไดมีการวิเคราะห
ความตองการและสมรรถนะดานอนุกรมวิธานระหวาง
ประเทศ ในเรื่องสัตวผูผสมเกสร (pollinators) แนวปะการัง
และชนิดพันธุตางถ่ิน

ทั้งนี้ ไดมีการหารือเรื่องความตองการทางอนุกรม
วิธาน รวมถึงในเรื่องความสําคัญเรงดวนของการจัดทํา
รายการชื่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเกาะ ในการประชุมของ
กลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
แตก็ยังไมมีการดําเนินการวิเคราะหความตองการภายใต
กลไกดังกลาว

ความกาวหนาที่เห็นไดชัดในระหวางประเทศ คือ
การพัฒนาระบบขอมูลอนุกรมวิธานระหวางประเทศ ดวย
โครงการตางๆ เชน กองทุนขอมูลขาวสารความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (GBIF) และ Catalogue of Life (Species
2000) ตลอดจนระบบรายการชื่อผูเชี่ยวชาญทางอนุกรม
วิธาน เชน The World Taxonomic Database ของ

มหาวิทยาลัยอัมสเตอรดัม ซ่ึงรวบรวมรายชื่อนักอนุกรม
วิธาน 4,172 คนจาก 100 กวาประเทศท่ัวโลก

ถึงแมวาการวิเคราะหความตองการทางอนุกรม
วิธานระหวางประเทศจะเปนกระบวนการที่มีความซับซอน
การรวบรวมขอมูลการวิเคราะหสมรรถนะดานอนุกรมวิธาน
ขอมูลสถานภาพความรูในแตละกลุมอนุกรมวิธาน และ
ขอมูลความครอบคลุมของงานวิจัยในเชิงพื้นที่ในระดับภูมิ
ภาค ก็สามารถทําใหเห็นภาพของสถานการณในปจจุบันของ
ความตองการและสมรรถนะทางอนุกรมวิธานในระดับโลกได

หนวยประสานงานกลางระดับชาติ ของการ
ริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน จนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.
2005 มีภาคีและรัฐบาลที่ไมใชภาคีรวม 60 ประเทศที่ไดจัด
ตั้งหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (national focal point)
สําหรับการริเร่ิมท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน   โดยกวาคร่ึงเปน
หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับงานดานอนุกรม
วิธาน วิชาการและการวิจัย ในขณะที่ที่เหลือเปนหนวยงาน
ดานอนุกรมวิธานของรัฐ  ถึงแมวาขอมติ V/9  จะไดกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบสําหรับหนวยงานดังกลาวไวแลว แต
ก็ควรมีการกําหนดหนาที่เฉพาะที่ชัดเจน พรอมใหการสนับ
สนุนทรัพยากรที่เหมาะสมใหเปนการเพิ่มเติม  ตลอดจนใช
ประโยชนกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ในการ
เอื้ออํานวยการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานดังกลาวดวย
กันเอง และระหวางหนวยงานฯ กับองคกรทางอนุกรมวิธาน
ระดับชาติและระหวางประเทศ

กลไกทางการเงินของอนุสัญญาฯ กองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) ซึ่งเปนกลไกทางการเงินของ
อนุสัญญาฯ ไดใหการสนับสนุนหลายโครงการที่ไดมีสวนใน
การสรางขอมูลดานอนุกรมวิธาน ซึ่งจนถึงปลายป ค.ศ.
2003 กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ไดใหงบประมาณแก
โครงการ 35 โครงการท่ีมีองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการ
ใชอนุกรมวิธานในการบรรลุซึ่งการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในขณะที่รายงาน
แหงชาติวาดวยการอนุวัตอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 2 นั้น ไดระบุ
วา 9 จาก 15 โครงการทางอนุกรมวิธานที่ดําเนินการโดย
ภาคีอนุสัญญาฯ นั้น ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF)

นอกจากน้ี กองทุน (GEF) ยังไดจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิเคราะหความตองการดานการพัฒนาสมรรถนะ
ระดับชาติ รวมถึงในเรื่องอนุกรมวิธาน ในอยางนอย 50
ประเทศท่ัวโลก สวนภาคีอนุสัญญาฯ ท่ีเปนประเทศท่ีพัฒนา
แลวทั้งหมดก็ลวนแตรายงานวา ไดใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานอนุกรมวิธาน ในประเทศกําลังพัฒนา ไมวา
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จะเปนการใหการสนับสนุนเงินทุน การพัฒนาสมรรถนะ
หรือการใหความชวยเหลือทางวิชาการ  ดังท่ีไดรองขอในขอ
มติ VII/9

การเสริมสรางความตระหนักและการให
การศึกษา กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักของสาธารณะ
ในเรื่องการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานนั้น สวนใหญ
ดําเนินการโดยสถาบันทางอนุกรมวิธาน เชน พิพิธภัณฑ
สถาบัน วิ จัยอนุกรมวิธานและมหาวิทยาลัย และโดย
นักอนุกรมวิธานเอง เชน การจัดนิทรรศการ การจัดรายการ
วิทยุ การใหขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต การเขียนบทความ
ลงในสื่อตีพิมพตางๆ และการจัดทําเอกสารเผยแพรสําหรับ
โรงเรียนและสาธารณชนที่สนใจ ดังนั้น จึงควรมีการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ เรื่องความสําคัญของงาน
อนุกรมวิธานไปสูกลุมผูรับขอมูลที่กวางขึ้น โดยผนวกเขา
เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมงานการติดตอสื่อสาร การใหการ
ศึกษาและการเสริมสรางความตระหนักของสาธารณชน
(CEPA) ของอนุสัญญาฯ

การเสริมสรางและรักษาสมรรถนะทาง
โครงสรางและดานบุคลากร และการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบและ
โครงสรางพื้นฐานในการเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู
ตัวอยางสิ่งมีชีวิต ซ่ึงจัดข้ึนท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2002 และในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสใน
เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ไดมีการกําหนดแผนกลยุทธใน
การเสริมสรางสมรรถนะระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค
ในการสนับสนุนการเขาถึงและการสรางขอมูลทางอนุกรม
วิธาน และในการจัดทําเครือขายความรวมมือดานอนุกรม
วิธานที่มีอยูเดิมในระดับภูมิภาค ซ่ึงมีองคประกอบหลัก 4
ขอ ดังตอไปนี้

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย

สรางเจตจํานงทางการเมืองและระหวาง
ภาคสวนตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุซึ่งพันธกรณี
ระดับชาติและระดับภูมิภาค

พัฒนาการประสานงาน และความรวมมือ
ไปสูระหวางประเทศ

ปรับปรุงการเขาถึงและการวิ เคราะห
ขอมูลระดับนโยบายในวงการนักอนุกรมวิธาน

เสริมสรางสมรรถนะดานโครงสรางและ
บุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

รักษาและพัฒนาทักษะและความรูทาง
อนุกรมวิธาน เพื่อใหสามารถตอบสนองกับความจําเปนเรง
ดวนตางๆ ได

ปรับปรุงการเขาถึงและแลกเปล่ียนขอมูล
และผลิตผลทางอนุกรมวิธาน

เรงรัดการดําเนินงานตามวงจรการวิจัย
ทางอนุกรมวิธาน : คนพบ (discovery) ศึกษาอธิบาย
ลักษณะ (description) แยกแยะชนิด (determination)
และเผยแพรขอมูล (dissemination))

ใหสามารถเขาถึงและระดมทรัพยากรได
ทั้งนี้ ความพยายามในการพัฒนาสมรรถนะทาง

โครงสรางดานอนุกรมวิธานนั้น มักจะสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญกอนหลังของการจัดสรรงบประมาณและการ
สนับสนุนงานดานอนุกรมวิธานของประเทศตางๆ โดย
ประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญมักใหการสนับสนุนการเขาถึง
และสรางขอมูลทางอนุกรมวิธานหรือฝกอบรมนักอนุกรม
วิธานรุนใหมๆ ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาสวนมากจะเนน
ใหการสนับสนุนการสกัดและจัดการขอมูลจากแหลงเก็บ
ตัวอยางและงานวิจัยตางๆ เปนหลัก

การพัฒนาระบบประสานขอมูลอนุกรมวิธาน
ระหวางประเทศ

โปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรม
วิธาน  ไดเรียกรองใหมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนา
บริการขอมูลขาวสารเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลทางอนุกรม
วิธานไดสูงสุด รวมถึงการกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ดังเห็นไดจากแผนกลยุทธขางตนวาใหตอบ
สนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการดําเนินกลยุทธเพื่อปรับปรุงการเขาถึงและ
การแลกเปลี่ยนขอมูลและผลิตผลทางอนุกรมวิธานนั้น ได
เสนอใหมีการ

ปรับปรุงการเขาถึงเอกสารตางๆ
พัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลอนุกรมวิธาน
ปรับปรุงการเขา ถึงตัวอยาง ส่ิงมีชี วิตและ

ขอมูลประกอบตัวอยาง
ใชประโยชนเทคโนโลยีขอมูลที่เหมาะสม และ
ปรับปรุงการแลกเปล่ียนและตีความผลิตผล

ทางอนุกรมวิธานจากผูใหไปสูผูใช
ประเทศสวนใหญไดรายงานวา กําลังอยูระหวาง

การดําเนินงานเพื่อแปลงขอมูลตัวอยางอนุกรมวิธาน
เอกสารวิชาการ และภาพประกอบใหอยู ในรูปของไฟล
คอมพิวเตอร ดวยความชวยเหลือของโครงการระหวาง
ประเทศตางๆ กองทุนขอมูลขาวสารความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (GBIF)
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สวนฐานขอมูลระหวางประเทศดานพันธุพืชนั้น
Species 2000 และสวนพฤกษศาสตรคิว (Kew Botanical
Garden) ไดพบวารายการชื่อพืชท่ีมีอยู ท้ังหมดในระบบ
อินเทอรเน็ตนั้น ครอบคลุมไมถึงรอยละ 15 ของชนิดพันธุ
พืชทั้งหมด แตคาดวารายการดังกลาวจะสามารถครอบคลุม
ไดถึงรอยละ 40 ในระยะสิ้นป ค.ศ. 2005

นอกจากนี้ ไดกําลังมีการยกรางรายการชื่อพันธุพืช
กวารอยละ 70 เพื่อเผยแพรทางอินเทอรเน็ตแลว

สําหรับเรื่องมาตรฐานของรูปแบบการแลกเปล่ียน
ขอมูลอนุกรมวิธานนั้น Taxonomic Databases Working
Group (TDWG) รวมมือกับ International Union of
Biological Science (IUBS) ภายใตพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา ณ กรุงลอนดอน และกองทุนขอมูลขาวสารความ
หลากหลายทางชีวภาพ (GBIF) ไดเริ่มโครงการในเรื่อง
ดังกลาวอยู โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ
Moore

การผสานวัตถุประสงคหลักดานอนุกรมวิธานลงใน
โปรแกรมงานตางๆ ของอนุสัญญาฯ ตามวัตถุประสงคใน
ทางปฏิบัติที่ 4 ของโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลก
ทางอนุกรมวิธาน

ความหลากหลายทางชวีภาพในปาไม การศกึษา
อนุกรมวิธานในการสํารวจปาไมของประเทศตางๆ มักจะมี
ความสําคัญเปนพิเศษสําหรับการสํารวจที่มีวัตถุประสงค
ดานการอนุรักษที่เฉพาะเจาะจง เชน การประกาศและ
จัดการพ้ืนที่คุมครอง นอกจากนี้ ในการดําเนินการตาม
พันธกรณีของการวิเคราะหประเมินทรัพยากรปาไมของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Forest
Resources Assessment) ตลอดจนโครงการระดับภูมิภาค
ดานเกณฑและดัชนีชี้วัดการจัดการปาไมอยางยั่งยืน หลาย
ประเทศยังไดดําเนินการสํารวจองคประกอบความหลาก
หลายทางชีวภาพในปาไม ซ่ึงรวมถึงการวิจัยอนุกรมวิธานใน
ระดับชนิดพันธุและพันธุกรรมดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝง ประเทศสวนใหญไดรายงานถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการวิจัยอนุกรมวิธานในระบบนิเวศทะเลและชายฝง
หลายกิจกรรม เชน

การสํารวจชนิดพันธุสัตวน้ํา
การจัดตั้ งฐานขอมูล เพื่ อแลกเปลี่ ยน

ขอมูลขาวสารที่ไดรวบรวมจากการสํารวจ
การจัดทํารายละเอียดทางอนุกรมวิธาน

(taxonomic monograph) ของกลุมสิ่งมีชีวิตตางๆ
การจัดทํารายการชื่อสัตวนํ้าและพืชน้ําที่

ถูกคุกคาม

การประกาศและจัดการพื้นที่คุมครอง
ทางทะเล และ

การจัดเตรียมคูมือจําแนกทางอนุกรมวิธาน
(identification key) สําหรับการจําแนกความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสัตวน้ําในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้บางประเทศยังไดเขารวมในโครงการการ
จัดการน้ําอับเฉาเรือของกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF)
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และ
องคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ในสวนของ
การจําแนกชนิดพันธุตางถิ่น

ในขณะท่ีโครงการ Census of Marine Life
จะมีสวนชวยในการพัฒนาความรูทางอนุกรมวิธานของสัตว
น้ําในพื้นที่ทองทะเลลึก และในทะเลหลวง

ในสวนของระบบนิเวศชายฝงนั้น จะมีการแกไข
แผนท่ีปาชายเลนของโลก (World Mangrove Atlas 1997)
ใหทันสมัยยิ่งข้ึน และมีระบบฐานขอมูล และขอมูลขาวสาร
ปาชายเลนทั่วโลก (Global Mangrove Database and
Information System) ซึ่งรวบรวมขอมูลชนิดพันธุ ไม
ชายเลนเอาไว

สําหรับอุปสรรคในการดําเนินงานดานอนุกรม
วิธานนั้น ประเทศตางๆ ไดชี้แจงวาการขาดแคลนนักอนุกรม
วิธานที่เชี่ยวชาญทางแพลงกตอนพืช และสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง นั้นเปนปญหาที่สําคัญที่สุด ซึ่งในปจจุบันนี้ก็ยังไมมี
รายการชื่อนักอนุกรมวิธานในสาขาดังกลาวแตอยางใด

ความหลากหลายทา ง ชี วภ าพ ใน พ้ื นที่
แหงแลง วัตถุประสงคของการวิจัยทางอนุกรมวิธานใน
พื้นที่แหงแลง คือการพัฒนาฐานความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ท่ีดูแลรักษาชั้นดินท่ีมีความสําคัญ และชวยปองกันการ
พังทลายของชั้นดิน ตลอดจนการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
จุลินทรียและวัฏจักรธาตุอาหาร และขอมูลทางอนุกรมวิธาน
เรื่องศัตรูพืชตางๆ

หลายประเทศไดรายงานถึงการดําเนินการสํารวจ
สิ่งมีชีวิตหลายกลุมในระบบนิเวศพื้นที่แหงแลง ไมวาจะเปน
พืชที่มีทอลําเลียง เชื้อรา (fungi) ไลเคน พืชที่มีการสราง
สปอรอื่นๆ แพลงกตอนพืช หนอนตัวกลม (nematode)
แมงมุม เห็บ และแมลงตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
สมรรถนะดานอนุกรมวิธานของบุคลากร ในดานการวิจัย
ไลเคน เชื้อรา และ ไบรโอไฟท (bryophytes)

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
แหลงน้ําจืด ประเทศสวนใหญไดรายงานวากิจกรรมที่ได
ดําเนินการบางกิจกรรมนั้น เปนการพัฒนาความรูทาง
อนุกรมวิธาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจําแนกและสํารวจ
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สัตวและพืชน้ําตางๆ ท้ังท่ีดําเนินการภายใตตัวโปรแกรมงาน
เอง และภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา โดยครอบคลุม
ในเรื่องโรติเฟอร (rotifers) ปลา กุง ปู พืชน้ํา และสาหราย

มีบางสถาบันท่ีมีการจัดฝกอบรมนักวิชาการประมง
และนักอนุกรมวิธานสมทบ (parataxonomists) เพื่อ
เขารวมในโครงการติดตามตรวจสอบสถานภาพแหลงน้ํา
ตางๆ สวนการจัดทําคูมือปลานํ้าจืดและสัตวนํ้าท่ีไมมีกระดูก
สันหลัง ในแหลงน้ําจืดยังคงไมกาวหนาเทาใดนัก และจําตอง
มีการเรงรัดดําเนินการโดยเร็ว

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
วัตถุประสงคของการวิจัยดานอนุกรมวิธานในโปรแกรมงาน
นี้ เนนในการพัฒนาเกณฑ (key) ที่ใชไดงายสําหรับระบบ
การจําแนกชนิดพันธุ สกุล และวงศ (families) อัตโนมัติ
สําหรับสัตวผูผสมเกสร (pollinators) และการพัฒนาวิธีการ
มาตรฐานในการจําแนกความหลากหลายทางชีวภาพในดิน
รวมถึงการใชประโยชนชนิดพันธุดังกลาวในการบงช้ีสถานภาพ
ของดิน

ถึงแมวาจะไดมีการดําเนินกิจกรรมวิจัยดานอนุกรม
วิธานภายใตโครงการการริเริ่มระหวางประเทศวาดวยสัตวผู
ผสมเกสร (International Pollinator Initiatives) และ
โครงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใตผิวดินของ
Tropical Soil Biology and Fertility Institute แตความ
กาวหนาโดยรวมในเรื่องดังกลาวทั้งสองเรื่องยังคงมีอยู
จํากัด เนื่องจากการขาดงบประมาณสนับสนุนและบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีภูเขา
การพัฒนาการสนับสนุนทางอนุกรมวิธานตอโปรแกรมงานนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจําแนกองคประกอบความหลาก
หลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณของระบบนิเวศภูเขานั้น
ยังอยูในขั้นเร่ิมดําเนินการ ทั้งนี้ ไดมีการวางแผนกิจกรรม
สนับสนุนดังกลาวไวแลว ดังระบุในเอกสาร UNEP/CBD/
SBSTTA/11/5/Add.1

ความหลากหลายทางชี วภาพ ใน เกาะ
โปรแกรมงานนี้จะไดรับการเสนอเพื่อพิจารณาใหการรับรอง
ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยท่ี 8 ท่ีจะมีข้ึนในป ค.ศ. 2006
สวนกิจกรรมสนับสนุนดานอนุกรมวิธานท่ีไดวางแผนไวนั้น
ระบุอยูในเอกสาร UNED/CBD/SBSTTA/11/5 Add.1

การผสานวัตถุประสงคหลักทางอนุกรมวิธานเขาสู
งานอื่นๆ ของอนุสัญญาฯ

ก า ร เ ข า ถึ ง แ ล ะ แบ ง ป น ผ ลป ร ะ โ ย ชน
วัตถุประสงคของงานทางอนุกรมวิธานในเรื่องการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชน จะเนนในเร่ืองการสํารวจทรัพยากร

ชีวภาพเพื่อเอื้ออํานวยและควบคุมการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรม และการจัดทําแค็ตตาล็อกอิเล็กโทรนิคสสําหรับ
ตัวอยางสิ่งมีชีวิตตางๆ เพื่อใหประเทศที่ เปนตนกําเนิด
ทรัพยากรชีวภาพสามารถเขาถึงขอมูลทรัพยากรของตนที่
อยูในสถานที่เก็บในประเทศอื่นไดมากขึ้น

แนวทางบอนนไดระบุไวชัดเจนวาการดําเนินงาน
ตามมาตรา 15 ของอนุสัญญาฯ ตองไมเปนการขัดขวางการ
วิจัยทางอนุกรมวิธาน  ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดกฎการ
เก็บรวบรวม และดูแลตัวอยางสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่งหลาย
ประเทศไดรายงานวาไดดําเนินการแลว  และบางประเทศได
แจงวากําลังแกไขกฎที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับแนวทาง
บอนน

ชนิดพันธุตางถิ่น การสนับสนุนอนุกรมวิธาน
ในการดําเนินงานทางชนิดพันธุตางถิ่นมีอยูแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ บางประเทศมีแผนกลยุทธระดับชาติวาดวย
ชนิดพันธุตางถิ่น ที่ไดมีการจัดทําคูมือรายชื่อชนิดพันธุตางถิ่น
และดําเนินโครงการวิจัยเพื่อแบงปนขอมูลใหกับประเทศ
อื่นๆ ในขณะที่มีอีกหลายประเทศที่ไมไดดําเนินงานทาง
อนุกรมวิธานแตอยางใด

ในระหวางประเทศนั้น โปรแกรมท่ัวโลกวาดวยชนิด
พันธุที่รุกราน (GISP) และโปรแกรมทะเลภูมิภาคของ
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP Regional
Seas Programmes) กําลังดําเนินการพัฒนาโครงการ
ชนิดพันธุตางถิ่นทางทะเลอยู

การดําเนินงานตามมาตรา 8 ( j ) การ
สนับสนุนของการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน ตอการ
ดําเนินงานตามมาตรา 8 (j) ในการเอื้ออํานวยการจัดทําคูมือ
ชนิดพันธุ ร วม กับชุมชนนั้ น  ยั ง ไม ได รั บการพิจารณา
ดําเนินการแตอยางใด เพื่อใหการสนับสนุนดังกลาวเกิดขึ้น
จําตองมีการดําเนินการวิจัย ประสบการณ กรณีศึกษาและ
แบบปฏิบัติของชุมชนที่จะมีสวนชวยปรับปรุงระบบความรู
ทางอนุกรมวิธานและการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานเอง
โดยใหความเคารพตอความรู ชนิดพันธุ และสถานที่ที่ชุมชน
ถือวามีความศักดิ์สิทธิเปนพิเศษ

แนวทางสูระบบนิเวศ  และการวิเคราะห
ความกาวหนาตางๆ การสนับสนุนทางอนุกรมวิธานตอการ
ใชแนวทางสูระบบนิเวศ (ecosystem approach) และการ
วิเคราะหความกาวหนาตางๆ ตองอาศัยการมีสวนรวมของ
สาธารณชนในการสรางขอมูลทางอนุกรมวิธาน ทั้งจาก
นักธรรมชาติวิทยาสมัครเลน นักดูนก และผูชื่นชมธรรมชาติ
ตางๆ ดังนั้น จึงตองใหสําคัญเปนพิเศษตอการฝกอบรม
วิธีการจําแนก และติดตามตรวจสอบชนิดพันธุแกกลุม
ดังกลาว
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พื้นที่คุมครอง กิจกรรมสนับสนุนทางอนุกรม
วิธานสําหรับโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครองนั้น ระบุอยู
ในเอกสาร UNEP/SBSTTA/11/5 Add.1 แลว

การหารือ
ในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน สํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ไดนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวน
การดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน และองคประกอบของกิจกรรมท่ีวางแผนไว
สําหรับโปรแกรมงานใหม ในวันศุกรท่ี 2 ธันวาคม ท่ีประชุม
รวมไดรับรองขอเสนอแนะโดยมีท่ีแกไขหน่ึงแหง ซ่ึงเสนอ
โดยผูแทนประเทศแคเมอรูนในนามผูแทนกลุมประเทศ
แอฟริกัน วาใหเชิญรัฐบาลและองคกรที่เกี่ยวของ เอื้ออํานวย
การผสานขอมูลขาวสารอนุกรมวิธาน เกี่ยวกับตัวอยางที่
เก็บรวมรวมไวในประเทศ เขาสูฐานขอมูลและระบบขอมูล
ขาวสารทั่วโลก

ขณะที่ภาคีอนุสัญญาฯ จํานวนหนึ่งสนับสนุนการ
วิเคราะหประเมินความตองการทางอนุกรมวิธานในระดับ
ชาติใหเสร็จสมบูรณ การหารือไดมุงเนนท่ีความจําเปนที่จะ
ตองเสริมสรางสมรรถนะ, ตองมีทรัพยากรการเงิน และ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางอนุกรมวิธาน และหนวย
ประสานงานกลางแหงชาติวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน (GTI focal points) ผูเขารวมประชุมกลาวถึง
ประเด็นตอไปนี้เปนพิเศษ : การขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน
และวิชาการ เพื่อดํารงรักษาการเก็บรวบรวมตัวอยางส่ิงมี
ชีวิต, ความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อเสริม
สรางสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน ใหแกประเทศกําลังพัฒนา,
ความชวยเหลือในการจัดทําโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการเก็บ
รักษาตัวอยางสิ่งมีชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม, และการ
เอ้ืออํานวยตอการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ผูแทนกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) รองขอใหในรายงานการประชุม
สะทอนถึงความวิตก เรื่องภาษาของขอเสนอแนะซ่ึงกาวล้ํา
หนาบันทึกความเขาใจระหวางสภากองทุนสิ่งแวดลอมโลก
(GEF Council) กับสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เนื่องจาก
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เทาน้ันท่ีมีอํานาจท่ีจะรองขอตอกอง
ทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

ขอเสนอแนะ
มีทั้งขอเสนอแนะวาดวยการทบทวนการดําเนินงาน

ตามโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
อยางลึกซึ้ง และเอกสารแนบทาย วาดวยกิจกรรมเพิ่มเติมที่
ไดวางแผนไว

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ เสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 :

เนนถึงความตองการในการเสริมสรางและ
ดํารงรักษาสมรรถนะในการแกไขอุปสรรคทางอนุกรมวิธาน
และแสวงหาทางเลือกที่ใหหลักประกันถึงความยั่งยืนของ
การสนับสนุนทรัพยากรการเงินที่จําเปน รวมถึงความเปนไป
ไดในการจัดตั้งกองทุนพิเศษ

รับรองใหเปนเปาหมายหนึ่งของโปรแกรมงาน
“รายการชนิดพันธุที่ไดรับการจําแนกแลว ที่สามารถเขาถึง
ไดในวงกวาง  เพื่อเปนข้ันตอนหนึ่งที่จะนําไปสูการจัดทํา
ทะเบียนชนิดพันธุพืช สัตว จุลินทรีย และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ
ทั่วโลก”

รองขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทําการปรึกษา
หารือ กับองคกรและหนวยงานจัดสรรทุนที่ เ ก่ียวของ
เกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินความตองการทางอนุกรม
วิธานในระดับโลก

รับรองกิจกรรมที่วางแผนไวเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงภูเขา ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน พื้นท่ีคุมครอง
และความหลากหลายทางชีวภาพแหงเกาะ ดังบรรจุใน
เอกสารแนบทายขอเสนอแนะ

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ยังไดเสนอแนะให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ

จัดตั้งหนวยประสานงานกลางแหงชาติวาดวย
การริเริ่มท่ัวโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI national focal
point)

ดําเนินการวิเคราะหประเมินความตองการทาง
อนุกรมวิธานในระดับชาติใหแลวเสร็จ

เกื้อกูลตอการวิเคราะหประเมินความตองการ
ทางอนุกรมวิธานระดับภูมิภาคและระดับโลก และตอการ
ดําเนินกิจกรรมที่วางแผนไวในโปรแกรมงานวาดวยการริเริ่ม
ทางอนุกรมวิธาน

สงเสริมอนุกรมวิธานและการวิจัยที่เกี่ยวของ
จัดทําและดําเนินกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ
ขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินและทางวิชาการ

เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา
สงเสริมความรวมมือและจัดทําเครือขายทาง

อนุกรมวิธาน
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ยังได

เสนอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 รอง
ขอเลขาธิการอนุสัญญาฯ
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ยังคงดําเนินงานรวมกับอนุสัญญา องคกรและ
การริเริ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงถึงความสําคัญ
ของอนุกรมวิธานสําหรับสาธารณชนท่ัวไป

รวมการริเริ่มทางอนุกรมวิธานไวในโปรแกรม
งานรวมระหวางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ กับสํานักเลขาธิการอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการอารักขาพืช (IPPC)

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA)
ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 8 รองขอ
ตอกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF)

ใหยังคงสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่ไดวาง
แผนไว

พิจารณาจัดทําระเบียบข้ันตอนท่ีงายสําหรับ
ขอเสนอเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน

จัดหาทรัพยากรการเงินใหแกหนวยประสาน
งานกลางแหงชาติว าดวยการริ เ ร่ิมทางอนุกรมวิธาน
กิจกรรมเพิ่ ม เติมที่ ระบุ ในเอกสารแนบทาย กลาวถึง
โปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน พื้นที่คุมครอง และความหลาก
หลายทางชีวภาพแหงเกาะ

การประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ
(SBSTTA) สมยัตอไป มปีระเดน็อะไรบาง ?
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ นําเสนอรางวาระการ

ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ สมัยที่ 12 และ 13
ผูแทนประเทศอารเจนตินาและเม็กซิโก แสดงความเห็นวามี
ความจําเปนในการปรับปรุงกระบวนการของคณะท่ีปรึกษา
ทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) และผูแทนสหราชอาณาจักร
เนนถึงความตองการใหหลักประกันวามีการเผยแพรสูชุมชน
วิทยาศาสตร ผู เขารวมประชุมใหการรับรองวาระการ
ประชุมโดยไมมีการแกไข

หัวขอวาระที่จะมีการพิจารณาอยางลึกซึ้งในการ
ประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยที่
12 คือ

แนวทางสูระบบนิเวศ
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน และ
มาตรการสรางแรงจูงใจ

หัวขอวาระหลักในการประชุมคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) สมัยท่ี 13 คือ

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในปาไม และ
กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (GSPC)



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 50

ยายถิ่น (CMS) ท้ังยังมุงตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ อาทิ ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน และ
ชนพื้นเมือง

ใครมีสวนรวมวิเคราะหประเมินบาง ?
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)

ไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญกวา 1,360 คน จาก 95 ประเทศ
ในการรวมกันจัดทํารายงานฉบับนี้ โดยนําขอมูลมาจากการ
รวบรวมและการสังเคราะหผลการศึกษาประเมินระบบนิเวศ
ของคณะทํางานวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
4 คณะ นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังผานการพิจารณาของ
คณะบรรณาธิการอิสระ กวา 80 ทาน ผานการตรวจทาง
จากผูเชี่ยวชาญ และภาครัฐบาลของประเทศตางๆ ถึง 2
รอบ และไดรับความเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
จากประเทศตางๆ กวา 850 ทาน นับเปนการวิเคราะห
ประเมินระบบนิเวศท่ียิ่งใหญท่ีสุดเทาท่ีเคยดําเนินการมา

คณะทํางานวิ เคราะหประเมินระบบนิ เวศแห ง
สหัสวรรษ แตละคณะรับผิดชอบในดานตางๆ ดังนี้

คณะทํางานสถานภาพและแนวโนม (the
Condition and Trends Working Group) ประเมิน
สถานภาพขององคความรูวาดวยระบบนิเวศ แรงผลักดัน
ของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ การใหบริการของระบบ
นิเวศ และความเก่ียวเนื่องกับความเปนอยูของมนุษย โดย
มุงทําความเขาใจกับส่ิงที่เ ก่ียวของกับการใหบริการของ
ระบบนิเวศ แตไมลงลึกในรายละเอียดปลีกยอย

คณะทํางานลําดับเหตุการณ (the Scenarios
Working Group) พิจารณาการเปล่ียนแปลงของการให
บริการของระบบนิเวศที่เปนไปไดระหวางศตวรรษที่ 21 โดย

การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษ มีที่มาอยางไร ?
ในป ค.ศ. 2000 ณ ทีป่ระชมุสมชัชาแหงสหประชาชาติ

(UN General Assembly) นาย Kofi Annan เลขาธิการ
สหประชาชาติไดเรียกรองใหมีการดําเนินการในเร่ือง การ
วิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (the Millennium
Ecosystem Assessment : MA) ซึ่งตอมาไดดําเนินการใน
ระหวาง ค .ศ .  2001–2005 โดยไดรับความรวมมือ
จากอนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ องคกร และสถาบัน
ระหวางประเทศตางๆ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน
ชนพื้นเมือง และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

มีวัตถุประสงคของการวิเคราะหประเมิน
คืออะไร ?
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (MA)

มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศตอความเปนอยูของมนุษย (human well–
being) และเพื่อกําหนดหลักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรเบื้องตน
ในการสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืนนํามาซึ่งความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษย การประเมินใน
ครั้งนี้พยายามรวบรวมขอมูลขาวสารที่มีอยูมาประเมินคา
แลวนํามาอธิบายและนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นอก
จากนี้ การวิเคราะหประเมินน้ียังตอบสนองตอความตองการ
รับขอมูลขาวสารของรัฐบาลผานอนุสัญญาระหวางประเทศ
สี่ฉบับ ไดแก อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(CBD) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเล
ทราย (CCD) อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar
Convention) และอนุสัญญาวาดวยชนิดพันธุที่อพยพ

ผลที่คนพบจากการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศ
แหงสหัสวรรษ

(Millennium Ecosystem Assessment)
ดร. วิเทศ  ศรีเนตร

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
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การพัฒนา 4 แบบจําลองสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่นา
จะเปนไปไดของโลกในอนาคต ดานแรงผลักดันระบบนิเวศ
การใหบริการของระบบนิเวศ และความเปนอยูของมนุษย

คณะทํางานการตอบสนอง (the Responses
Working Group) พิจารณาจุดออนและจุดแข็งของทาง
เลือกในการจัดการการใชบริการจากระบบนิเวศ และจําแนก
ความเปนไปไดที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย ควบคู
ไปกับการอนุรักษระบบนิเวศ

คณะทํางานรายงานการวิเคราะหประเมินเกือบ
ทั่วโลก (the report of the Sub–global Assessment
Working Group) ศึกษาสิ่งที่ไดรับจากการประเมินระบบ
นิเวศแหงสหัสวรรษ ในระดับเกือบท่ัวโลก (the MA sub–
global assessments)

จุดเนนของการวิเคราะหประเมินคืออะไร ?
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ

มุงเนนการเชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศ และความเปนอยูของ
มนุษย โดยเฉพาะการใหบริการของระบบนิเวศ ระบบนิเวศ
เปนระบบที่มีการปฏิสัมพันธกันอยางเปนพลวัตรระหวางพืช
สัตว และชุมนุมส่ิงมีชี วิตขนาดเล็ก (microorganism
communities) และส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต  ประโยชนที่
มนุษยไดรับจากบริการของระบบนิเวศ แบงเปน 4 รูปแบบ
(รูปที่ 1) ไดแก

บริการแบบใหตรง (provisioning services)
เชน อาหาร น้ําจืด ไมและเสนใย

บริการแบบทําหนาท่ีควบคุม (regulating
services) เชน การควบคุมภูมิอากาศ อุทกภัย โรคภัย
คุณภาพน้ํา ของเสีย เปนตน

รูปท่ี 1 การเช่ือมโยงระหวางการใหบริการของระบบนิเวศกับการดํารงชีวิตของผูคน



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 52

บริการเชิงวัฒนธรรม (cultural services) เชน
คุณคาทางจิตใจ การเรียนรู กิจกรรมสันทนาการ เปนตน

บริการในรูปแบบการสนับสนุน (supporting
services) เชน วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร โครงสราง
ดิน การผลิตขั้นปฐมภูมิ เปนตน

แมวา ผูคนทั่วโลกจะใชวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
เพื่อตอตานการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ แตสุดทายก็ยัง
ตองพึ่งพาบริการจากระบบนิเวศ

มีกรอบแนวความคิดของการวิเคราะห
ประเมินอยางไร ?
กรอบแนวความคิดของการประเมินระบบนิเวศ

กําหนดใหคนเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศ และมีปฏิสัมพันธ
ที่เปนพลวัตรระหวางผูคนทั่วโลก กับสวนอื่นๆ ของระบบ
นิเวศ ทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น หากระบบนิเวศมีการ
เปลี่ยนแปลง ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของความเปนอยู
ของมนุษย (รูปที่ 2) นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงในแรงผลักดัน
ที่กระทบความหลากหลายทางชีวภาพทางออม เชน มลพิษ
เทคโนโลยี และการดํารงชีวิต นําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน

แรงผลักดันที่กระทบความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง
เชน การจับปลา หรือการใชประโยชนความอุดมสมบูรณ
ผลในการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ และบริการจากระบบ
นิเวศจะกระทบกับความเปนอยูของมนุษย ผลกระทบตอกัน
และกันเหลานี้สามารถเกิดข้ึนไดทุกระดับ ท้ังในระดับทอง
ถิ่น ภูมิภาค และโลก เชน ความตองการไมของนานา
ประเทศนําไปสูการสูญเสียพื้นที่ปาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะกอ
ใหการเกิดอุทกภัยครั้งใหญตลอดแนวแมน้ําในทองถิ่น

ผลที่คนพบจากการวิเคราะหประเมิน
มีอะไรบาง ?
ผลจากการประเมนิระบบนเิวศแหงสหสัวรรษ แบงเปน

3 ประเด็น ดังนี้
การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในระยะ 50 ป

ที่ผานมา
การไดและการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศ
การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในอีก 50

ปขางหนา

รูปท่ี 2   กรอบแนวความคิดของการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษของปฏิสัมพันธระหวางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บริการจากระบบนิเวศ ความเปนอยูของมนุษย และแรงผลักดันของการเปล่ียนแปลง
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ปญหาหลัก 3 ประการ ที่สัมพันธกับการจัดการ
ระบบนิเวศของโลกที่แสดงใหเห็นความเสียหายที่สําคัญ
ตอมนุษย โดยเฉพาะเรื่อง ความยากจน และการลด
ผลประโยชนที่จะไดรับจากระบบนิเวศในระยะยาว มีดังนี้

ความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศ
เสื่อมลง

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่ไมเหมาะสมมี
แนวโนมสูงขี้นอยางรวดเร็วแบบ nonlinear

การจัดการการใหบริการของระบบนิเวศท่ีไม
ยุติธรรม ทําใหคนบางกลุมยากจนมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในระยะ
50 ป มีอะไร ?
ในระยะ 50 ปที่ผานมาผูคนทั่วโลกไดเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศอยางรวดเร็ว และขยายวงกวางกวาที่เคยเกิดใน
ชวงเวลาใดๆ ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เนื่องจาก
ความตองการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เชน อาหาร
น้ํา ไม เสนใย และเชื้อเพลิง เปนตน การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและความเปน
อยูที่ดีขึ้นของผูคน ซึ่งดูเหมือนจะเปนผลดีตอผูคนท่ัวโลก
แตใชวาทุกคนจะไดรับผลประโยชนเหลาน้ี นอกจากนั้นส่ิงที่
คิดวาดีเหลานี้เปนเพียงสิ่งท่ีเห็นผลแคในปจจุบันเทานั้น มิได
ใหประโยชนตอผูคนท่ัวโลกอยางย่ังยืน นอกจากนี้ ยังสง
ผลกระทบอยางมากและกวางขวางตอการสูญเสียความ
หลากหลายของสรรพชีวิตบนโลก และมิอาจทําใหกลับคืนมา
ดังเดิมได

การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศที่ไมเคยเกิด
ขึ้นมากอน

การใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนเปนพื้นที่
เพาะปลูกในระยะ 30 ป นับตั้งแต ค.ศ. 1950 มากกวาใน
ระยะ 150 ป ท่ีผานมา คือ ระหวางป ค.ศ. 1700–1850
อยางมาก

รอยละ 20 ของแนวปะการังของโลก
สูญเสียไป และแคเพียงทศวรรษที่ผานมา ปะการังเสื่อม
สภาพไปถึงรอยละ 20

รอยละ 35 ของพ้ืนท่ีปาชายเลนของโลก
สูญไปในระยะไมกี่ทศวรรษท่ีผานมา

ปริมาณน้ําในแหลงเก็บน้ําเพิ่มขึ้น 4 เทา
นับตั้งแต ป ค.ศ. 1960

การใชน้ําจากแมน้ําและทะเลสาบเพ่ิมข้ึน
เปน 2 เทา นับตั้งแตป ค.ศ. 1960

การเปลี่ยนแปลงดานวงจรชีวธรณีเคมีที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน

ตั้งแตป ค.ศ. 1960 การไหลของไนโตรเจนท่ีส่ิง
มีชีวิตเอาไปใชในระบบนิเวศบนพื้นโลกเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
และการไหลของฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเปน 3 เทา ปุยไนโตรเจน
สังเคราะหที่เริ่มผลิตขึ้นในป ค.ศ. 1913 ถูกนํามาใชมากขึ้น
โดยตั้งแตป ค.ศ. 1985 ถูกนํามาใชกวารอยละ 50 ของที่
เคยใชในโลก (รูปที่ 3) มนุษยผลิตไนโตรเจนท่ีส่ิงมีชีวิตเอา
ไปใชไดมากเทาที่ธรรมชาติผลิตไดและหากเปนแบบนี้ตอไป
อาจเพ่ิมเปนรอยละ 65 ในป ค.ศ. 2050

รูปท่ี 3 แนวโนมท่ัวโลกในการสราง reactive nitrogen
บนโลกโดยกจิกรรมของผูคนทัว่โลก ทาํนายถงึป ค.ศ. 2050

ในป ค.ศ. 1750 กาซคารบอนไดออกไซด
ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น รอยละ 32 ซึ่งเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิง และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และในป ค.ศ.
1959 เพิ่มข้ึนเปน รอยละ 60

การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของชนิดพันธุ
อยางมีนัยสําคัญและไมอาจฟนคืนได (significant and
largely irreversible changes to species deversity)

การแพรกระจายของชนิดพันธุทั่วโลก
กําลังจะผสานเปนแบบเดียวกัน (homogeneous) มากขึ้น
ซ่ึงเปนผลจากการนําเขาชนิดพันธุจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีก
ภูมิภาค ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจอันเนื่องมาจากการเดินทาง
ทั้งทางบกและทางน้ํา
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ผูคนทั่วโลกเพิ่มอัตราการสูญพันธุมาก
กวาอัตราปกติที่เคยปรากฏในธรรมชาติ ถึง 1,000 เทา

รอยละ 10–30 ของชนิดพันธุสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม นก และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ถูกคุกคามใหสูญพันธุ

การไดและการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ เปนอยางไร ?
การเปลี่ยนแปลงทําใหระบบนิเวศสงเสริมใหผูคนมี

ความเปนอยูที่ดี และมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยาง
ชัดเจน โดยตั้งแตป ค.ศ. 1960 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเปน
สองเทา เศรษฐกิจเติบโตเปนหกเทา การผลิตอาหารเพิ่มขึ้น
สองเทาครึ่ง ราคาอาหารลดลง การใชน้ําเปนสองเทา
การใชไมผลิตกระดาษเปนสามเทา การใชพลังงานน้ําเปน
สองเทา แตประโยชนท่ีผูคนไดรับ ตองแลกกับคาใชจายที่สูง

ขึ้นในรูปแบบของการไดรับบริการจากระบบนิเวศที่เส่ือมลง
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศที่รุนแรง
และฉับพลัน และสภาพความยากจนที่รุนแรงมากขึ้นของคน
บางกลุม และหากปญหาเหลานี้ยังคงถูกละเลยจะสงผลให
คนรุนหลังประสบกับการไดรับประโยชนจากระบบนิเวศลด
ลงอยางแนนอน

การเสื่ อมสภาพและการใชประโยชนจาก
บริการของระบบนิเวศอยางไมยั่งยืน

ประมาณรอยละ 60 ของบริการระบบ
นิเวศตางๆ ท่ีนํามาประเมินในครั้งนี้กําลังเส่ือมสภาพ และ
กําลังถูกใชอยางไมคํานึงถึงความยั่งยืน (รูปที่ 4)

การเสื่อมสภาพของบริการจากระบบ
นิเวศตางๆ มักเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหความเปนอยูของผู
คนเลวรายลง

รูปท่ี 4 สถานภาพท่ัวโลกของบริการท่ีระบบนิเวศใหประโยชนแกผูคนท่ัวโลกในแตละรูปแบบ
ท้ังน้ีไมรวมบริการในรูปแบบการสนับสนุน เน่ืองจากผูคนท่ัวโลกไมไดรับประโยชนโดยตรง
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มูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวม (ทั้งการใหบริการ
ของระบบนิเวศที่สามารถคํานวณมูลคาทางการตลาดและที่
ไมสามารถคํานวณเปนมูลคาทางการตลาดได) ที่สัมพันธกับ
ระบบนิเวศที่ไดรับการจัดการอยางยั่งยืนมักสูงกวามูลคา
ทางเศรษฐกิจท่ีไดจากการใชประโยชนระบบนิเวศที่ ถูก
เปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบอื่นๆ เชน การเพาะปลูก การทําไม
เปนตน อยางส้ินเชิง (รูปที่ 5)

การบันทึกวามีการลดลงของทรัพยากรเหลานี้ ทั้งที่เปน
ทรัพยสินตนทุน เปนตน

ในบางประเทศที่มีการเติบโตของเงินคง
คลังทางบวกมักประสบการสูญเสียความมั่งคั่งอันเนื่องมา
จากการเสื่อมสภาพของทรัพยากร

โอกาสเกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศอยาง
รวดเร็วมีมากขึ้น

พบหลักฐานและพยานท่ีเชื่อไดวาการ
เปลี่ยนแปลงที่มนุษยกระทําตอระบบนิเวศกําลังเพิ่มโอกาส
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ฉับพลัน และมิอาจฟน
คืนสภาพเดิม และในที่สุดก็กลับมาสงผลกระทบตอความ
เปนอยูของมนุษย

ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงแบบ nonlinear
เชน

การนําเขาและการสูญหายไปของ
ชนิดพันธุ คือ การนําเขาชนิดพันธุตางถ่ิน แลวชนิดพันธุ
ตางถ่ินนั้นทําใหชนิดพันธุในธรรมชาติท่ีมีอยูแตเดิมหายไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภูมิภาค

สภาพการเพ่ิมปริมาณท่ีผิดปกติของ
สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิต (producer) ในน้ํา เนื่องจากมีสาร
อาหารบางชนิดในแหลงน้ํามากเกินไป ซึ่งการเพิ่มปริมาณดัง
กลาวตองอาศัยออกซิเจนจํานวนมาก ทําใหสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ที่อาศัยในแหลงน้ํานั้นขาดออกซิเจน (eutrophication and
hypoxia)

การเกิดโรคระบาด
ระดับความยากจนยังคงสูงและความไมเทา

เทียมกันมีมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย
ประชากรกวา 1,100 ลานคน มีชีวิต

อยูดวยรายไดนอยกวา 1 ดอลลาร ตอวัน และรอยละ 70
ของจํานวนนี้อยูในพื้นที่ชนบทที่ซึ่งตองพึ่งพาบริการจาก
ระบบนิเวศ

การไมเทาเทียมกันเพิ่มขึ้นในชวง
ทศวรรษท่ี 90 โดยพบวามี 21 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยต่ําลง

การเขาถึงบริการที่ไดรับจากระบบนิเวศ
ในชวงป ค.ศ. 2000–2002 ประชากร

ประมาณ 852 ลานคน ยังคงขาดอาหาร ซ่ึงสูงข้ึนถึง 37
ลานคนในชวงป ค.ศ. 1997–1999

การผลิตอาหารตอสัมโนประชากร
ลดลงในแอฟริกา (sub–Saharan)

รูปท่ี 5 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายใตการจัดการ
แบบมีทางเลือก

กรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นวาประโยชนที่ไดรับจาก
ระบบนิเวศที่มีการจัดการอยางย่ังยืนมากกวาประโยชนที่ได
รับจากระบบนิเวศท่ีถูกเปลี่ยนแปลง

การเสื่อมสภาพของบริการจากระบบนิเวศเปน
การสูญเสียทรัพยสินตนทุน

การเสื่อมสภาพของบริการจากระบบ
นิเวศเปนการสูญเสียมรดกธรรมชาติหรือความม่ังคั่งของ
ประเทศนั้น และที่ผานมา แตละประเทศไมไดนําสิ่งเหลานี้ไป
รวมเปนการสูญเสียทรัพยสินตนทุนที่ปรากฏเปนมูลคาที่วัด
ไดทางเศรษฐกิจ เชน การตัดไมในปา การทําประมง เปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดในผลผลิตมวลรวม แตกลับไมมี
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ประชากร 1,100 ลานคน ยังขาด
น้ําสะอาด และมากกวา 2,600 ลานคน ขาดการสาธารณสุข
ที่ดี

การขาดแคลนน้ํากระทบตอประชากร
โลกประมาณ 1–2 พันลานคน

บริการจากระบบนิเวศที่เสื่อมเปนภัยคุกคาม
ตอประชากรที่ยากจนของโลกอยางมาก และในบางกรณี
เปนสาเหตุหลักของความยากจน

ครึ่งหนึ่งของประชากรในชนบทของภูมิภาค
แอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกาและคารริบเบียน ตองทน
ทุกขจากโรคที่เกิดจากน้ําและสุขาภิบาลที่ไมเพียงพอ อยาง
นอยหนึ่งโรคหรือมากกวา

การทําการประมงสามารถจับสัตวนํ้าไดลดลง
ทําใหแหลงโปรตีนราคาถูกในประเทศกําลังพัฒนากําลังลดลง
ระหวางป ค.ศ. 1985–1997 การบริโภคปลาตอประชากรใน
ประเทศกําลังพัฒนาลดลง

การกลายสภาพเปนทะเลทรายกระทบความ
เปนอยูของประชากรหลายลานคน รวมถึงคนยากจนจํานวน
มากในพื้นที่แหงแลง

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในอีก 50
ปขางหนา เปนอยางไร ?
การใหบริการทางระบบนิเวศท่ีเสื่อมลงเปนการเพิ่ม

ความเลวรายในระยะครึ่งแรกของศตวรรษ ที่สําคัญ และ
เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาประสงควาดวยการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (MDGs)

แรงผลักดันโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศที่สําคัญ (รูปที่ 6) คือ

การเปลี่ ยนแปลงถิ่ นที่ อยู อาศัย เชน
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และเปลี่ยนแปลง
ทางไหลของแมน้ํา เปนตน

การใชประโยชนที่มากเกินไป โดยเฉพาะ
การประมงที่มากเกินไป ทําใหปริมาณปลาที่ถูกจับเพื่อ
การประมงลดลงกวารอยละ 90 นับตั้งแตเริ่มมีการทํา
อุตสาหกรรมประมง

ชนิดพันธุ ต างถิ่ น ท่ีรุ กราน  เ น่ืองจาก
การคาและการเดินทางท่ีมากข้ึน ทําใหการแพรกระจายของ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานและพาหะนําโรคเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งที่ เปนไปโดยเจตนาและไมมี เจตนา ทําให
ชนิดพันธุตามธรรมชาติ และบริการจากระบบนิเวศตางๆ
ไดรับความเสียหาย

มลพิษ โดยเฉพาะ nutrient loading
เนื่องจากมนุษยเพิ่มปริมาณการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาทาง
เคมีของการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจนบนแผนดินขึ้นเปน 2
เทานับแตอดีต และคาดการณวาจะเพิ่มเปน 2 ใน 3 ในป
ค.ศ. 2050

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เฉพาะผลกระทบท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศในภูมิภาคเขตอบอุน เพราะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลงการ
กระจายชนิดพันธุ ขนาดจํานวนประชากร ชวงเวลาในการ
สืบพันธุ หรือการอพยพยายถ่ิน รวมถึงการเพ่ิมจํานวนครั้ง
ของการเกิดโรค และการระบาดของโรค นอกจากนี้ ในปลาย
ศตวรรษนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเปนแรงผลักดันที่สําคัญ
มากตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการ
เปลี่ยนแปลงการบริการจากระบบนิเวศทั่วโลก

การเสื่อมสภาพของบริการระบบนิเวศ
เปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จตาม
เปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(MDGs)
หลายภูมิภาคในโลกพบกับปญหาทาทายท่ียากมาก

ในการบรรลุเปาหมาย ป ค.ศ. 2010 เนื่องจากประสบปญหา
หนักในเรื่องการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศ แมวาหลาย
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญตอความ
สําเร็จตามเปาประสงคการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)
แตปจจัยเหลานี้ยังไมเพียงพอที่จะบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว หากขาดการปรับปรุงการจัดการระบบนิเวศ ซึ่ง
เปาหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

การขจัดความยากจน
ความหิวโหยอดอยาก
การเสียชีวิตของเด็ก
โรคภัย
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
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ควรทําอยางไรเพ่ือแกไขปญหา ?
การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ

(MA) ศึกษาภายใตสถานการณที่จําลองข้ึนเพื่อการศึกษา
บางประเด็น พบวา มีความทาทายในการคืนสภาพระบบ
นิเวศที่ เสื่อมโทรม โดยตองเผชิญกับความตองการการ
บริการจากระบบนิเวศท่ีเพิ่มข้ึน แตสิ่งเหลาน้ีเกี่ยวของกับ
การเปลีย่นแปลงอยางมนัียสาํคัญของนโยบาย ขนบธรรมเนยีม
และการปฏิบัติที่ยังไม่เกิดขึ้น ทางเลือกต่างๆ ในการอนุรักษ์
หรือการสงเสริมใหลดการใชบริการจากระบบนิเวศในทางลบ
และเพิ่มการใชบริการจากระบบนิเวศในทางบวกใหมากขึ้น
ตัวอยางทางเลือกที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายการใชบริการ
จากระบบนิ เวศเพื่ อความเปนอยู ที่ ดี ของมนุษย  โดย
ปราศจากผลกระทบท่ีเปนอันตราย  ไดแก

กสิกรรม
ยกเลิกการสนับสนุนการกระทําที่สงผล

กระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
การลงทุนและการสงเสริมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดานกสิกรรมตองเปนไปเพื่อเพิ่มผลผลิต โดย
ใชน้ํา สารอาหาร และยาปราบศัตรูพืชอยางไมกอใหเกิด
ความเสียหาย

นําการจัดระเบียบ และการจูงใจมาใชเปน
เครื่องมือในการลดการใชสารอาหารท่ีเกินความจําเปน

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ลดปริมาณการจับปลาในทะเล
วางระเบียบอยางเขมงวดในเรื่องสถานที่

และการใชเครื่องมือในการประมงในทะเล รวมถึงการประมง
ท่ีผิดระเบียบ แตในบางกรณีอาจตองมีเปล่ียนขอกําหนดเพื่อ

รูปท่ี 6 แรงผลักดันโดยตรงของการเปล่ียนแปลงในความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
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ความเหมาะสม เชน ในกรณีเขตหนาวเพราะเปนการประมง
ที่จับปลาเพียงชนิดเดียว

กําหนดกฎระเบียบที่ เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กอให
เกิดความเสียหาย

กําหนดพื้นท่ีคุมครองในทะเล
น้ํา
กําหนดแนวทางที่กระตุนใหเห็นถึงความ

จําเปนในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
เนนการใชสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและ

สรางเขื่อนกั้นน้ําเพื่อควบคุมอุทกภัย
ลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในดานกสิกรรม
ปาไม
ผสมผสานการถือปฏิบัติในการจัดการปา

ไมอยางยั่งยืน ที่ ไดรับการยอมรับจากสถาบันการเงิน
กฎระเบียบการคา โครงการสิ่งแวดลอมระดับโลก และการ
ตัดสินใจที่เชื่อถือไดในระดับโลก

การใหอํานาจแกชุมชนทองถิ่นในการ
สนับสนุนการริเริ่มการใชผลผลิตปาไมอยางยั่งยืน การริเริ่ม
เหลานี้โดยรวมแลวจะสําคัญกวาความพยายามของภาครัฐ
หรือกระบวนการระหวางประเทศในการชักชวนใหชุมชน
เหลานี้มีสวนรวม แตการดําเนินการในลักษณะนี้มีปริมาณมาก

ปฏิรูปการบริหารจัดการปาไมและการ
พัฒนาโปรแกรมปาไมแหงชาติเชิงกลยุทธที่ผานการเจรจา
ตอรองจากผูมีสวนไดสวนเสีย

รายละเอียดของผลการศึกษาการประเมินระบบนิเวศแหง
สหัสวรรษสามารถดูเพิ่มเติมไดที่
http://www.millenniumassessment.org/en/
index.aspx
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ตอผลประโยชนของทุกชีวิตบนผืนโลก ซึ่งเปาหมายนี้ตอมา
ไดรับการรับรอง โดยผูนําประเทศตางๆ ในการประชุม
สุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน ในป ค.ศ. 2002

แผนกลยทุธดงักลาว แสวงหาความรวมมอืกับสงัคมอ่ืน
ในการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และไดรับการสนับสนุน
โดยวัตถุประสงคขอที่ 4.4 ของแผนกลยุทธ ซึ่งระบุวา
“ผูปฏิบัติหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคธุรกิจ ได
รับการผูกพันเปนพันธมิตรเพื่อดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
และกําลังสอดแทรกความวิตกหวงใยทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาสูแผน โปรแกรมและนโยบายของภาคสวนที่
เก่ียวของ และขามภาคสวน”

วัตถุประสงคนี้สะทอนบทบาทสําคัญท่ีภาคธุรกิจโดย
เฉพาะอุตสาหกรรม ซึ่งพึ่งพาหรือกอใหเกิดผลกระทบอยาง
มากตอความหลากหลายทางชีวภาพ และองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาจมีสวนในการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ
(Business and the 2010 Biodiversity Challenge)

นายพิศิษฐ  ณ พัทลุง
ประธานมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย

ผมไดรับเชิญจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนผูแทนประเทศไทยเขารวม
ประชุม เรื่อง ธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีข้ึนในระหวางวันท่ี 3–5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ณ เมืองเซาเปาโล
ประเทศบราซิล ซึ่งเมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอชื่อผมไปที่สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ แลวมีการคัดเลือกกันอีกครั้งระหวางผูแทนจากประเทศอื่นๆ ภูมิภาคเดียวกัน
ซึ่งในที่สุดผูแทนประเทศไทยไดรับเลือกใหเขารวมประชุมครั้งนี้ ซึ่งสาระสําคัญของการประชุมมีมาก และนาสนใจสําหรับ
ผูเกี่ยวของในแวดวงความหลากหลายทางชีวภาพ นับวามุมมองตางๆ ในเรื่องนี้เปนเรื่องใหม ที่ประเทศไทยควรตามใหทัน
ประชาคมโลก ทั้งทําความเขาใจและทั้งดําเนินงานตาม ซึ่งแนนอนการริเริ่มตางๆ ที่เสนอมาในเรื่องนี้ ลวนแลวแตเปน
ประโยชนแกทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยดวย

ความมุงหมายของเร่ืองธุรกิจกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ คืออะไร ?
การประชุม เร่ือง ธุรกิจกับปญหาทาทายของความ

หลากหลายทางชีวภาพ สูเปาหมาย ค.ศ. 2010 (Business
and the 2010 Biodiversity Challenge) เปนการริเริ่ม
หนึ่ง ที่มุงหมายที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการ
ผูกพันธุรกิจให เขามารับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือวาเปน
หนึ่งในวิธีการของการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ค.ศ.
2010

เปาหมาย คศ. 2010 เกี่ยวของอยางไร ?
ในป ค.ศ. 2002 สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ไดรับรองแผนกลยุทธสําหรับ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งระบุถึง
พันธะในการดําเนินงาน เพื่อบรรลุเปาหมายลดอัตราการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญ ภาย
ในป ค.ศ. 2010 ซึ่งจะเกื้อกูลตอการลดความยากจน และ
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ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 60

การประชุมครั้งที่หนึ่ง หารือกันเรื่องอะไร ?
การประชุมระดมความคิดเห็นนี้จัดขึ้น ณ กรุง

ลอนดอน ระหวางวันท่ี 20–21 มกราคม ค.ศ. 2005 โดย
เลขาธิการอนุสัญญาฯ รวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร
และกิจการชนบทแหงสหราชอาณาจักร (Department for
Environment, Food and Rural Affairs for the United
Kingdom)  กระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศบราซิล
(Brazilian Ministry of Environment) สหภาพสากลวาดวย
การอนุรักษ  (World Conservation Union : IUCN)
สภาธุรกิจและการลงทุนแหงบราซิล (Brazilian Business
Council, and Insight Investment) และสมาคม Insight
Investment การประชุมเรื่องธุรกิจกับปญหาทาทายของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สู เปาหมาย ค .ศ . 2010
(Business and the 2010 Biodiversity Challenge :
Exploring Private Sector Engagement in the
Convention on Biological Diversity) เนนที่การผูกพัน
กับอุตสาหกรรมตางๆ ที่ “ย่ํารอยเทา” (footprint) โดยตรง
ลงบนความหลากหลายทางชีวภาพ และท่ีกอใหเกิดผล
กระทบเบื้องตนตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผาน
หวงโซอุปทาน (supply chains)

การประชุมครั้งที่สอง หารือกันเรื่องอะไร ?
การประชุม “ธุรกิจกับปญหาทาทายของความหลาก

หลายทางชีวภาพ สูเปาหมาย ค.ศ. 2010”  (Business and
the 2010 Biodiversity Challenge) ครั้งที่ 2 มุงท่ีจะ
ขยายผลของการประชุมครั้งแรก และแสวงหาแนวความคิด
ใหมๆ สําหรับการผูกพันธุรกิจใหเขามารวมรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยขยายการมีสวนรวมและ
แกไขปญหาที่เพิ่มเขามาอีกสองเรื่อง คือ การผูกพันกับ
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของกับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม และภาคบริการการเงิน
การประชุมคร้ังนี้ จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 3–5 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2005 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
โดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กระทรวงสิ่งแวดลอม
อาหารและกิจการชนบทแหงสหราชอาณาจักร สหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ และภาครัฐและองคกรของสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล มีผูแทน 95 คน จากภาคธุรกิจ ภาค
สังคม และรัฐบาลประเทศตางๆ เขารวมประชุม  มีการ
หารือกันในประเด็นตางๆ ตามกลุมคณะทํางาน และผลจาก
การประชุมนี้จะนําเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการท่ี
ประชุมสมัยที่ 8 ซึ่งจะมีข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 เพื่อ
ผลักดันใหเกิดความกาวหนา และมีการริเริ่มใหม หรือความ
รวมมือที่เหมาะสม

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึงอะไร ?

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
คืออะไร ?

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ (bio–
diversity offsets) คือ กิจกรรมการอนุรักษท่ีมีเจตนาจะ
ทดแทนสําหรับการทํารายตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยโครงการพัฒนา

ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา มีการชดเชยโดย
เสริมสรางตล่ิงใหแกลําน้ําท่ีถูกใชประโยชนในโครงการพัฒนา
ในออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยุโรป มีขอเรียกรองให
ชดเชยแกแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่ถูกรบกวน โดย
โครงการพัฒนา

เหตุใดจึงตองมีการชดเชยแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ?

จากการสัมภาษณ บริ ษัท หนวยงานรัฐ และ
ผูเชี่ยวชาญท่ัวโลก ในเดือนมีนาคม–สิงหาคม ค.ศ. 2004
สรุปไดวา การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนมากสําหรับจัดการผลกระทบเสียหาย
ของกิจกรรมการพัฒนาตอความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับบริษัท ผูดํา เนินโครงการพัฒนา และ
ผูลงทุน เห็นวา การชดเชยตอความหลากหลายทางชีวภาพ
มีประโยชนในแง :

ทําใหสามารถดาํเนนิโครงการท่ีไมนาจะเปนไปได
ทําใหมีความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น หนวยงาน

รฐัทีก่าํกบัดแูล กลุมสิง่แวดลอม และผูมสีวนไดสวนเสยีทีส่าํคัญ
เพิ่มพูนชื่อเสียง และเปนเสมือน “ใบอนุญาต

จากสังคมใหปฏิบัติงาน”
เพิ่มเจตนาดีในการปฏิบัติ ทําใหอาจไดรับอนุมัติ

ดําเนินงานเร็วขึ้น
ทําใหเขาถึงเงินทุนไดงาย และไดเปรียบทาง

การแขงขัน
เปนเครื่ องมือในทางปฏิบัติสํ าหรับจัดการ

ความเสี่ยงและการรับผิดทางสังคมและสิ่งแวดลอม
มีความเปนไปไดท่ีจะผลักดัน กฎระเบียบ และ

นโยบายส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนใหม
ช วยลดค า ใช จ า ย ในการดํ า เนิ น งานตาม

กฎระเบียบสิ่งแวดลอม
เปนแรงขับเค ล่ือนที่ดี ทําใหบริ ษัทใหม ได

เปรียบคูแขง
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เปนโอกาสทางการตลาดและธุรกิจใหม หาก
การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพเปนที่แพรหลาย

สําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลและจัดทํา
นโยบายสิ่งแวดลอม เห็นวาการชดเชยแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ :

เปนกลไกที่กระตุนบริษัทใหชวยเหลือเกื้อกูล
ตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น โดย
ไมตองเพ่ิมกฎขอบังคับ

เปนวิธีการที่ใหความมั่นใจวาโครงการพัฒนาที่
แมวาจะสนองตออุปสงคที่เพิ่มขึ้นสําหรับพลังงาน แรธาตุ
อาหาร เสนใย และการขนสงก็ตาม ยังไดวางแผนในบริบท
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย

สรางสมดุลที่ดีกวาเดิม สําหรับคาใชจายและ
ผลประโยชนของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

สําหรับองคกรตางๆ ท่ีอุทิศตัวตอการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ เห็นวา :

มีความเปนไปไดสําหรับกิจกรรมอนุรักษในถิ่น
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติมากกวาในกรณีที่ผูพัฒนาไมถูก
กระตุนใหชดเชยแกผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

มีหนทางที่จะใหความมั่นใจวาผลที่ไดจากการ
อนุรักษจะดีขึ้น โดยชดเชยใหการทําลายแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ ในบริเวณท่ีมีคุณคาทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพคอนขางนอย เพื่อการฟนฟูสําหรับพื้นที่ที่มีคุณคา
ทางความหลากหลายทางชีวภาพสูง และโดยแลกเปลี่ยน
พื้นที่ขนาดเล็กกับพื้นที่ขนาดใหญของแหลงที่อยูอาศัยซึ่งมี
การอนุรักษแนนอนกวา

มีกลไกท่ีจะ
ผสานการอนุรักษเขาสูการวางแผนพัฒนา

ในชวงเวลาที่มีความกดดัน ในการใชทรัพยากร เพิ่มขึ้น
ผสานการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพเขาสูแผนการลงทุนของบริษัท
มีความเปนไปไดที่การชดเชยนั้นจะเพิ่มคุณคา

ทางเศรษฐกิจใหแกความหลากหลายทางชีวภาพ แหลงที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ และการฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม

มีทรัพยากรใหมที่สําคัญสําหรับจัดสรรเงิน
สําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโดยโครงการพัฒนา
เห็นวา :

เปนวิธีการที่ใหหลักประกันวา ผูประกอบการ
ไดทิ้งมรดกเอาไวไมเพียงแตพื้นที่โครงการฟนฟูแหลงท่ีอยู

อาศัย ที่เหมาะสม  แตยังมีผลประโยชนเพิ่มเติมจากการ
อนุรักษในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเปนมรดกที่สามารถเกื้อหนุน
จุนเจือชีวิตความเปนอยู และคุณคาของความพึงพอใจ

เปนโอกาสที่จะเจรจาตอรองใหไดผลที่ไดรับ
ท่ีดีท่ีสุดทางส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ในระดับชุมชน
หรือภูมิทัศน

เปนวิธีการที่จะจําแนกผลประโยชนของความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ กอนโครงการพัฒนา
จะเกิดขึ้น และที่จะใหหลักประกันวาระบบนิเวศที่สําคัญยัง
คงมีบทบาทหนาที่ และยังคงใหผลผลิต ทั้งระหวางและหลัง
จากโครงการพัฒนา

มีขอจํากัดและความเส่ียงในการชดเชย หรือไม ?
นอกจากผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการชดเชยให

แกความหลากหลายทางชีวภาพ ดังจําแนกระบุโดยผูถูก
สัมภาษณแลว ยังมีขอจํากัดและความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองจาก
การชดเชยดังกลาว

การชดเชยไมอาจทดแทนพื้นที่คุมครอง
หากความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพไม

สามารถแกไขได ในกรณีท่ีโครงการเสนอใชพื้นท่ีท่ีมีคุณคา
ทางสิ่งแวดลอมสูง การพัฒนานั้นจึงไมเหมาะสม และไมควร
ดําเนินตอไป สวนใหญแลวในพื้นที่คุมครอง จะจํากัดกิจกรรม
ของการพัฒนาอยูแลว ปญหาเรื่องการชดเชยจึงไมเกิดขึ้น
เพราะวาการชดเชยไมควรชวยใหโครงการพัฒนาไดรับใบ
อนุญาตใหทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ

การชดเชยอาจไมเพียงพอ
แมวารัฐบาลจะออกกฎหมายที่กํากับการชดเชยใหแก

ความหลากหลายทางชีวภาพ แตก็ยังมีความเชื่อจากกลุม
อนุรักษวา ไมเพียงพอสําหรับการสูญเสีย  การสรางตลิ่งให
แกพื้นท่ีชุมน้ําในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตัวอยาง ที่แสดง
ถึงความขัดแยงท่ีนําไปสูการฟองรองหาขอยุติตอศาลเพราะ
วาองคกรพัฒนาเอกชน เห็นวาไมตรงกับเปาประสงคที่ “ไม
มีการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา” และไมชวยใหพื้นที่ชุมน้ําดําเนิน
บทบาทหนาท่ีไปไดดังเดิม

การชดเชยมีความเสี่ยง
ในหลายกรณีของการชดเชยแกความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ผูประกอบการมักเห็นวาส้ินเปลืองคาใชจาย
กลุมอนุรักษมักคานหลักการการชดเชย เพราะเห็นวานาจะ
หามการพัฒนาไปเลย สวนสาธารณชนอาจสงสัยวาจะไดรับ
ผลประโยชนตอชุมชนทองถิ่นจริงหรือ โดยเฉพาะใน
กรณีการชดเชยไกลจากพื้นท่ีโครงการมาก  อยางไรก็ตาม
การโตแยงในสังคมนําไปสูความเส่ียงของธุรกิจ เปนตนวา
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ชื่อเสียงและใบอนุญาตใหประกอบการ  เวนเสียแตวามี
มาตรฐานที่เชื่อถือไดและโปรงใส มีวิธีการและแนวทาง
สําหรับการชดเชยนี้

ขอสรุปที่สําคัญมีอะไร?
การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ เขามา

เกี่ยวของตอเมื่อมีการพัฒนาที่เหมาะสม และควรเปน
สวนหนึ่งของการบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การชดเชยมิใชขออางสําหรับโครงการพัฒนาที่หาก
มีการตัดสินใจใหดําเนินโครงการใดๆ การชดเชยแกความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควรเปนหนึ่งในมาตรการบรรเทาผล
กระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในความเปนจริง ผูประกอบการควร
หลีกเลี่ยง ลดใหเหลือนอยที่สุด และบรรเทาอันตรายใดๆ
ที่โครงการอาจกอใหเกิดตอความหลากหลายทางชีวภาพ

“ลดใหเหลือนอยท่ีสุด” (minimize) หมายถึง วาง
รูปแบบโครงการที่ลดอันตราย  และ “บรรเทา” หมายถึง
ลดระดับอันตรายใดๆ แมเล็กนอย ใหเหลือเทาท่ีเปนไปได

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ เปนไป
ไดในระยะวางนโยบาย

การชดเชยอาจอยูในความตกลงโดยสมัครใจ ที่วาง
รูปแบบมาเพ่ือชดเชยความเสียหาย ของโครงการ และ
อาจอยูในรูปเครดิตการชดเชย (“offset credits”)

กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป
และบราซิล เรียกรองใหผูประกอบการดําเนินกิจกรรม
ชดเชย สําหรับความเสียหายที่เกิดจากโครงการพัฒนา
ตอลุมน้ํา ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ ในบางประเทศ เชน
ออสเตรเลีย และอูกันดา มีกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการ-
อนุรักษ, การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, การวางแผน
และตอรองในเง่ือนไขการเขาถึงทรัพยากร และขอตกลง
อนุญาตใหสัมปทาน ไดชวยเปนพื้นฐานของความตกลง
ระหวางผูกํากับดูแลและบริษัท ใหสามารถจัดทําขอเสนอ
การชดเชยได

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพควร
ยืดหยุน

แมวาหลักการของการชดเชยควรชัดเจนและมั่นคง
แตในหลายกรณี มีผูเห็นวาควรยืดหยุนตอความแตกตาง
ของพื้นที่ เพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด และมีผูมีสวนไดสวนเสียเขา
รวมโดยความพึงพอใจ

หลักการพื้นฐานของการชดเชยแกความหลาก
หลายทางชีวภาพ

หลักการของการชดเชยอาจไมครอบคลุมทุกกรณี
แตวางรูปแบบใหบรรลุ เปาหมาย “ไมมีการสูญเสียใน
ภาพรวม” หรือไมใหมีการสูญเสีย “ผลประโยชนรวมตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ” แมวาการวัด “ไมมีการ
สูญเสียในภาพรวม” เปนเร่ืองทาทายแตก็ยาก เนื่องจากไม
มีวิธีการมาตรฐาน

ลําดับความสําคัญในการอนุรักษของชาติหรือ
ของโลก ควรไดรับการพิจารณาโดยความตองการของทองถิ่น
เปนหลัก

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
ควรใหผลแทจริงจากการดําเนินงานอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีความตกลงระหวางผูมี
สวนไดสวนเสีย

ลําดับความสําคัญในการอนุรักษท่ีชัดเจน
หากมีความจํ า เปนตองแลกเปลี่ ยนพื้ นที่ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ คือ ไปฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในที่อื่นนอกพื้นที่โครงการ จําเปนตองวางขอตกลง
วากิจกรรมอนุรักษใดมีลําดับความสําคัญที่สุด ซึ่งผูประกอบ
การตองการคําแนะแนวทางในเรื่องนี้ และคําตอบอาจอยู
ในกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ

งานท่ีตองทําตอไป
ดําเนินการหารือ และเผยแพรความรูเรื่องการ

ชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทําโครงการนํารอง และกรณีศึกษาเพื่อ

ทดลอง และแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนโดยรวมจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ใหหลักประกันวา ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท
สําหรับบริษัทแลว ความหลากหลายทางชีวภาพเปน

ทั้งความเสี่ยง และโอกาสในธุรกิจ บริษัทควร :
ทําความเขาใจในนโยบายความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และเรื่องการบรรเทาผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ และการชดเชยแกความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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วางแผนการดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีเปา
หมายระบุกําหนดเวลา โดย

วางรูปแบบการชดเชยแกความหลาก
หลายทางชีวภาพ ควบคูไปกับการวางรูปแบบโครงการ ใน
พื้นที่ที่มีคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพสูง

กําหนดระดับการเกื้อกูลตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจจะเปนการสรางสมรรถนะและ
สนับสนุนการวิจัย เพื่อชดเชยในภาพรวม ซ่ึงอาจมีกรณีที่
บริษัทดําเนินโครงการพัฒนาในเมืองหรือในพ้ืนที่ที่มีคุณคา
ทางความหลากหลายทางชีวภาพต่ํา

เผยแพรประสบการณการวางรูปแบบและการ
ดําเนินงานชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ

แสวงหาโอกาสที่จะดําเนินงานรวมกับชุมชน
หนวยงานรัฐ เพ่ือวางรูปแบบโครงการชดเชยแกความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ดําเ นินงานกับองคกรพัฒนาเอกชน และ
ผูเชี่ยวชาญอื่นๆ เพ่ือจัดทําแนวทางและวิธีการท่ีมีดัชนีชี้วัด
ที่สอดคลอง และโปรงใส เพ่ือบรรลุหลักการ “ไมมีการ
สูญเสียในภาพรวม” ที่เปนที่พึงพอใจ แกผูมีสวนไดสวนเสีย
และปฏิบัติได

กระตุนรัฐบาล ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน
และอื่นๆ ใหจําแนกลําดับความสําคัญที่จะวางรูปแบบการ
ชดเชย

ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานรัฐ
การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ อาจอยู

ในนโยบาย กฎหมายไปจนถึงการวางแผน หนวยงานรัฐ ควร
วางกรอบการดาํเนินงานนโยบาย ซ่ึงอาจไมจาํเปน

ตองมีกฎหมายใหมสําหรับการชดเชยแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แตทวาภายใตกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอม,
การวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม และการบรรเทาผลกระทบ,
การวางแผนและการแบงเขตการใชที่ดิน, เงื่อนไขสําหรับ
อุตสาหกรรมที่ขุดใชทรัพยากร และท่ีมีผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และเปาประสงคและลําดับความ
สําคัญแหงชาติวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมทั้งกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ

เผยแพรอยางชัดเจนถึงลําดับความสําคัญใน
การอนุรักษ ในระดับชาติและทองถิ่น

ดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่นเพื่อ
จัดทําแนวทางวาดวยการถือปฏิบัติที่ดีที่สุดในการชดเชยแก
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผูกพัน ,  หากเหมาะสม ,  ในระดับชาติและ
ทองถิ่น ในการเจรจาตอรองในพื้นท่ีใดๆ เกี่ยวกับการวาง

รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการชดเชยแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ทํางานกับภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศอื่น เพื่อ
หารือภายใตงานที่เก่ียวของของอนุสัญญาฯ ซึ่งอาจเปน
มาตรา 11  มาตรการแรงจูงใจ เพื่อพยายามหาทางผูกพัน
กลุมธุรกิจ ใหดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ขอเสนอแนะสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน และ
ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษ

กลุมอนุรักษและผูเชี่ยวชาญการอนุรักษ มีบทบาท
สําคัญในการจัดทําหลักการการชดเชยแกความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังนั้นจึงควร :

อุปถัมภและเก้ือกูลการเจรจาเร่ืองการชดเชย
แกความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อแสวงหาความไดเปรียบ
และเสียเปรียบที่อาจมี

เกื้อกูลชวยเหลือโดยใชความเชี่ยวชาญและ
หารือกับผูอื่น เก่ียวกับลําดับความสําคัญในการอนุรักษ

ใชความชํานาญ เชี่ยวชาญ ทํางานรวมกับบริษัท
และหนวยงานรัฐ เพื่อจัดทําแนวทางและวิธีการที่โปรงใส
จัดทํามาตรการและดัชนีชี้วัดที่สอดคลองและโปรงใส  เพื่อ
บรรลุ “ไมมีการสูญเสียในภาพรวม” ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่สนองตอความพึงพอใจของหลายฝาย และ
สามารถนําไปใชไดจริง

ชวยสรางสมรรถนะใหแกบริษัท หนวยงานรัฐ
และชุมชน เพื่อหารือถึงลําดับความสําคัญทางการอนุรักษ
และเพื่อผูกพันใหมีการหารือตอไปที่ยุติธรรมและโปรงใส
ในเรื่องการชดเชยไมวาจะเปนในกรณีทั่วไปหรือโดยเฉพาะ

ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา เปนผูที่

อาจสูญเสียหรือไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากการชดเชย
การมีสวนรวมจึงจําเปนที่สุด และควร

ในระดับการเมือง ควรสงสัญญาณความสนใจ
ใหมีการชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพไปยังรัฐบาล
และบริษัท การท่ีชุมชนไม เห็นดวยกับการชดเชยเปน
อุปสรรคสําคัญตอการดําเนินงาน

หากมีการวางแผนการชดเชยแกความหลาก
หลายทางชีวภาพในระดับโครงการ ตองมีผูแทนหนวยงาน
รัฐและบริษัท ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ ทําการหารือกันเพื่อวาง
รูปแบบและเลือกวิธีการชดเชย ซึ่งใหความสําคัญแกการ
ฟนฟูพื้นที่โครงการกอน โดยที่ผลประโยชนเปนของชุมชน
แตเปนการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญในการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชาติดวย
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คณะทํางานที่ 1 : อุตสาหกรรมที่
“ย่ํารอยเทา” โดยตรงบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ภูมิหลัง
อุตสาหกรรมที่ “ย่ํารอยเทา” โดยตรงบนความหลาก

หลายทางชีวภาพ สามารถมีผลกระทบเบื้องตนและ/หรือ
ผลกระทบขั้นที่สองตอความหลากหลายทางชีวภาพได
ธุรกิจหลักในเรื่องนี้ใชทรัพยากรชีวภาพ นั่นคือ อุตสาหกรรม
ประมง ทําไม และการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ไดแก อุตสาหกรรมน้ํามันและแกส และเหมืองแร เปนฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมดังกลาวผลิตวัตถุดิบและสินคามาก
มาย ที่สําคัญยิ่งตอความเปนอยูของผูคนและการพัฒนา
แตอุตสาหกรรมเหลาน้ีจําเปนตองเขาถึงพ้ืนท่ี ดิน ทะเล
และ/หรือ แหลงน้ําจืดเพื่อปฏิบัติการ  ผลกระทบบาง
ประการที่เกิดขึ้นมากท่ีสุด เกิดจากการเขาถึงน้ี คือ การ
สูญเสียและการเสื่อมโทรมแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
การสูญหายของชนิดพันธุ มลภาวะทางนํ้า ดิน และอากาศ
การรบกวนพื้นที่คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
พื้นที่ออนไหวทางความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
จําแนกชนิดพันธุตางถิ่นท่ีแพรระบาด

อุตสาหกรรมเหลานี้ บอยครั้งที่ไมไดใหผลผลิตและ
บริการโดยตรงตอสาธารณชนผูบริโภค ดังนั้น จึงอาจไมรูสึก
ถึงความกดดันที่ผูบริโภคสามารถมีทางเลือก มีความคาดหวัง
ไดโดยตรง  อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหลานี้ก็มีความ
ตระหนักเพิ่มมากขึ้นวาผูบริ โภคคาดหวังวาบริษัทจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีมากตอการจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพ ไมวาโดยผานหวงโซอุปทานของตน หรือ
การเสริมสรางความตระหนัก การคาดหวังดังกลาวจะมี
อิทธิพลตอใบอนุญาตทางสังคม  และในบางกรณีทาง
กฎหมาย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังกลาวได
ดังนั้น จึงเปนแรงจูงใจท่ีดีใหตองรักษาหรือสรางชื่อเสียงวา
มีการถือปฏิบัติที่ดี

การเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมประเภทน้ีกับที่ดิน
และน้ํา ไมเพียงแตเปนเร่ืองของความเสี่ยงและผลกระทบ
แตสามารถมีเรื่องของโอกาสเขามาเกี่ยวของ การถือปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
อุตสาหกรรมสามารถใหผลสําเร็จที่ดีที่สุดจากการอนุรักษ
แตวาจะตองมีการจําแนก การวางรูปแบบ และการดําเนินงาน
โดยรวมมือกับหนวยงานรัฐ ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน

ประเด็นหลักที่อุตสาหกรรมเหลานี้ตองคํานึงถึง
ในการกําหนดและดําเนินงานจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไดแก

เขาใจความสําคัญของความหลากหลากหลายทาง
ชีวภาพ

อะไรคือความเสี่ยงและโอกาส?
จะดํ า เนินความสัมพันธ ระหว างบริษัทกับ

ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษ และชุมชนทองถ่ินอยางไร?
มีกรณีศึกษาอยางไรเกี่ยวกับธุรกิจที่ เปลี่ยน

แปลงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ?
ควรดําเนินการริเริ่มในฐานะบริษัทเดี่ยวๆ หรือ

รวมกับภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด?

จะกําหนดพันธสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางไร?

ผูมีสวนไดสวนเสียใดที่จะมีสวนรวมในการจัด
ทํานโยบาย?

มีคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีทางความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใหทําตามหรือไม?

ทําอยางไรจึงจะสอดแทรกพันธสัญญาทางความ
หลากหลายทางชีวภาพเขาสูการปฏิบัติ?

 จะผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูการ
วางแผนระดับภูมิทัศนอยางมีประสิทธิผลอยางไร  และ
กิจกรรมการวางแผนอื่นๆ ดวย ไดแก การวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอม และการวิเคราะหผลกระทบสังคม ?

จะผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสู
แผนการจัดการ และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท
อยางไร ?

จะวัดคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ ,
จัดทําดัชนีชี้วัด วางเปาหมายและรายงานความกาวหนา
อยางไร ?

มีบริษัทจํานวนมากที่ไดวางนโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพไวแลว รวมถึง

ไมดําเนินการในพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ที่ มี
ความเปราะบางทางความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
“no–go–areas”

ไมทําอันตรายตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ
ใหผลประโยชนทางบวกในภาพรวมตอความ

หลากหลายทางชีวภาพ
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อยางไรก็ตาม แมแตบริษัทชั้นนํายังตระหนักวา
มีงานมากที่จะตองทําตามพันธสัญญาดังกลาว  ประการแรก
โดยหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบทางลบใหเหลือนอยที่สุด
ประการตอมา คือบรรเทาผลกระทบและพยายามใหมี
ผลกระทบทางบวกตอความหลากหลายทางชีวภาพ  ในกลุม
อนุรักษก็ยังมีการหารือถกเถียงกันถึงวิธีการและกระบวน
การที่ตองใหอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยง ลดใหเหลือนอยท่ีสุด
และบรรเทาผลกระทบที่ตามมา รวมถึงวัดพฤติกรรมของ
ธุรกิจและใชการชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพเปน
เคร่ืองมือ

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ (bio–

diversity offsets) ทําใหบริษัทมีกลไกท่ีจะชดเชยตอ
ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงมิไดตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และอาจไดรับผลกระทบโดยรวมทางบวกตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เมื่อบริษัทไดดําเนินความพยายามหลีกเลี่ยง
และลดผลกระทบทางลบลงใหเหลือนอยที่สุด  การจัดทํา
มาตรฐานการวัดคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
แนวทางที่ไดรับการเห็นชอบโดยทั่วไป ในเรื่องการชดเชย
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการกําหนดระบบที่ใหหลักประกันถึง
การชดเชยอยางเพียงพอและอยางเปรียบเทียบได

คณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยการทบทวนการดาํเนนิงาน
ตามอนุสัญญาฯ (WGRI) ไดตั้งขอสังเกตวาการจัดทําเคร่ือง
มือเพื่อวิเคราะหประเมินคุณคาของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และคําแนะแนวทางสําหรับการชดเชยความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ สามารถดําเนินบทบาทสําคัญในการเอื้ออํานวย
ตอการผูกพันธุรกิจใหเขามารับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ การดําเนินงานเก่ียวกับ
การชดเชยกําลังมีข้ึนในหลายเวที ไดแก การเจรจาระหวาง
IUCN–ICMM และโปรแกรมธุรกิจกับการชดเชยแกความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีความตองการ
กลไกใดก็ตามที่สามารถดึงงานของกลุมน้ีเขามารวมกัน และ
วางแนวทางและการวัดท่ีเปนมาตรฐานสําหรับการชดเชย
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรทัดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
บรรทัดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (bio–

diversity benchmark) ท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน บนพื้นฐาน
ของมาตรฐานของเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม สามารถชวย
ใหบริษัทสามารถวัดพฤติกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และในชวงเวลาใดๆ ก็ได ซึ่ง
จะชวยใหบริษัทสามารถกําหนดมาตรการที่จะปรับปรุง
พฤติกรรมของตนตอไป ทั้งผูลงทุนและสถาบันการเงินควร
ใชบรรทัดฐานวัดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประเมิน
การจัดการของบริษัทในเรื่องความเสี่ยงตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกระตุนใหบริษัทรับรองการถือปฏิบัติทาง
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีกวาเดิม

คณะทาํงานเฉพาะกจิวาดวยการทบทวนการดาํเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ (WGRI) ไดใหขอสังเกตถึงแนวโนมของ
บรรทัดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะเอื้ออํานวย
การผูกพันธุรกิจใหเขามารับผิดชอบประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อที่จะกําหนดบรรทัดฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับใชในวงกวาง โดย
บริษัทที่ย่ํารอยเทาโดยตรงลงบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ “บริษัทที่อยูทายหวงโซอุปทาน” สถาบันการเงิน
และผูลงทุน ยังมีความจําเปนที่ตองทําความตกลงรวมกันใน
เรื ่ององค์ประกอบสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานให้แก่บรรทัดฐาน
สมาคม Insight Investment ไดจัดทําระบบบรรทัดฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพแลว สําหรับบริษัทที่ ใช
ทรัพยากรเปนฐาน เพื่อใชกระตุนบริษัทใหปรับปรุงการถือ
ปฏิบัติที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจใช
เปนจุดเริ่มตนสําหรับระบบบรรทัดฐานท่ีสามารถนําไปใชได
อยางกวางขวางมากขึ้น

ประเด็นการหารือ
คณะทํางานที่ 1 มุงหมายที่จะเสริมสรางความแข็ง

แกรง ใหแก การผูกพันกับอุตสาหกรรมซ่ึง “ย่ํารอยเทา”
โดยตรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกําหนดวิถีทาง
และวิธีการ

เสริมสรางความตระหนักในเรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพที่ เกี่ยวกับธุรกิจและกรณีธุรกิจสําหรับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

สงเสริมการถือปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice)
และ

ผสานการวางแผนใชท่ีดินและทรัพยากร ใน
ระดับชาติ

คณะทํางานหารือและจําแนกขอสังเกตทั่วไป และ
เสนอแนะเครื่องมือและการริเริ่มที่จะมีสําหรับการดําเนินงาน
ตอไป
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ผลการหารือ

ขอสังเกตทั่วไป
มหีลายหนทางทีธ่รุกจิสามารถเกือ้หนนุเปาประสงค

และวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ แมวาจะมิไดผูกพันกับ
กระบวนการของอนุสัญญาฯ อยางใกลชิดมากนัก

บริษัทควรไดรับการกระตุนให
✤ กําหนดกลยุทธชัดเจนเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคลองกับเปาประสงคและ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

✤ กําหนดระบบการจัดการที่สะทอน
พันธสัญญาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายชีวภาพ

✤ ปฏิบั ติ ง านตาม พันธสัญญาของ
อนุสัญญาฯ

สงเสริมการถือปฏิบัติที่ดี (good practice) โดย
ปรับปรุงความสามารถในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพใหแกธุรกิจ
ใหแรงจูงใจสําหรับการถือปฏิบัติที่ดี ไดแก

กลไกสําหรับเปดเผยหรือเผยแพร การถือปฏิบัติท่ีดี
ถายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนการถือ

ปฏิบัติที่ดี
รวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติ

ที่ดีจากอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยกยองความสําเร็จและความทาทาย
เพื่อสรางความเชื่อถือระหวางธุรกิจ รัฐบาล และประชาสังคม

วางแนวทางการถือปฏิบัติท่ีพิเศษเฉพาะ
ภาคสวน ในกรณีที่มีแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีอยูแลว มี
ความจําเปนตองใหสอดคลองกับเปาประสงคและวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ

✤ ใหคําแนะแนวทางตอไป ถึงอุตสาห–
กรรม ควรรวมมืออยางไรกับชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น เมื่อ
ประกอบการบนหรือใกลที่ดินของชุมชนดังกลาว รวมถึงการ
นําหลักการ การเห็นชอบท่ีไดแจงลวงหนา (PIC) ไปใช
อาจชวยธุรกิจใหมีการถือปฏิบัติที่ดี

ทํางานตอไป เกีย่วกบัการรวมคาสิง่แวดลอม
ไวในตนทุน (internalization of externalities) ซึ่งตนทุน
ดังกลาว หมายถึงผลดีผลเสียท่ีเกิดข้ึนแกสังคมนอกธุรกิจ
ซึ่งธุรกิจนั้นๆ มิไดคํานึงถึงหรือไมไดรับผลกระทบ

ผูประกอบการของโครงการใหม อาจใหสัญญา
วาจะไมใหมีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
ภาพรวม  ควรจัดทําเคร่ืองมือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น
และที่จะชวยเหลือบริษัทใหปรับปรุงพฤติกรรมท่ีจะกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ และใชตลอดอายุของ
โครงการโดยเริ่มตั้งแตข้ันวางแผน

การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนเครื่องมือหนึ่งสําหรับบรรลุผลกําไรทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ควรดําเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวกับการชดเชย
โดยระลึกไวเสมอวา

✤ การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
ควรไดรับการพิจารณาตอเมื่อใชมาตรการปองกัน/บรรเทา
ท้ังหมดจนส้ินแลว

✤ การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
จะไมใหสิทธิหรือใหเหตุผลประกอบการดําเนินงานโครงการ
ตอไป โดยท่ีมีผลกระทบท่ีรับไมไดตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

✤ การชดเชยแกความหลากหลายทางชีวภาพ
ควรสอดคลองกับกฎหมายระดับชาติและระหวางประเทศ

จําเปนตองมีแนวทาง, ขอเสนอแนะ และ/หรือ
โปรแกรมฝกอบรมสําหรับรัฐบาล เพื่อกระตุนและชวยเหลือ
ผูจัดทํานโยบายใหผูกพันกับธุรกิจอยางมีประสิทธิผล และ
เพื่อเพิ่มผลที่จะไดรับจากการผูกพันนั้น

การสอดแทรกความหลากหลายทางชีวภาพ
เขาสูภาคธุรกิจ เปนงานที่ทาทายอันสําคัญยิ่ง

ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนควรมีสวนรวมใน
การจัดทํากลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs)

ควรผสานขอพิจารณาและลําดับความสําคัญ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ เขาสูกลยุทธของทุก
ภาคสวนและของภูมิภาค รวมถึงกลยุทธการวางแผน

ควรพยายามใหกลยุทธของภาคสวนอื่นและ
ของชาติ สอดคลองกับแผนพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติเพื่อ
กลยุทธลดความยากจน (PRSPs)

เครื่องมือและการริเริ่มที่นาจะมี
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเชื่อมโยง

ระหวางความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและธุรกิจ ผานกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) เพื่อสรางความตระหนักใหแกธุรกิจ

กระตุนบริษัทใหดําเนินนโยบาย โดยสอดคลอง
กับเปาประสงคและวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

สงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
สถานภาพและแนวโนมของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการดําเนินงานพื้นฐาน และทําใหสามารถ
วัดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไดแมนยําขึ้น

สรางฐานขอมูลเก่ียวกับคําแนะแนวทางการ
ถือปฏิบัติ ท่ีดี ท่ี สุดสําหรับอุตสาหกรรมท่ี ‘ย่ํ ารอยเทา ’
โดยตรงบนความหลากหลายทางชีวภาพ
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แสวงหากล ไ กสํ า ห รั บ ขยายกา ร ใ ช ท่ี ดิ น
เกษตรกรรมและการใชท่ีดินเสื่อมโทรมอยางย่ังยืน ซึ่งจะ
ชวยลดระดับความกดดันตอระบบนิเวศ ตัวอยางเชน โดย
ใชการถือปฏิบัติท่ีดีและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เปนตนวา ทิ้ง
ซากพืชไวในแปลง ใชยากําจัดวัชพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และใชพืชที่ใหผลผลิตสูงปลูกบนท่ีซ่ึงพักดินท้ิงไว ผลผลิตที่
ไดอาจเพียงพอตอความตองการ อยางไรก็ตาม จําเปนตอง
มีแรงจูงใจเพื่อกระตุนการถือปฏิบัติดังกลาว เพราะวาการ
ถากถางพื้นที่ใหมมีคาใชจายถูกกวาเสมอ

พิจารณาความเปนไปไดที่จะสรางตลาดในระยะ
ยาว 15–20 ป สําหรับไมเขตรอน ซึ่งเปนแรงจูงใจสําหรับ
การปลูกปา และเพื่อชะลอการตัดไมทําลายปา ในเรื่องนี้
เปนที่ถกเถียงกันวา อาจทําใหสถาบันและบุคคลตางๆ
ลงทุนในโครงการปลูกปาขนาดเล็ก ซึ่งแขงขันกับการทําไม
ในปาดั้งเดิม และในอนาคตอาจทําใหเกิดการไมมีแรงจูงใจ
ทางการเงินใหทําไมในพื้นท่ีใหม

ทบทวนประสิทธิผลของการผสานการวางแผน
เขาสูการวางแผนภูมิทัศน

เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการมีสวนรวม
ของหนวยงานเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดทําและ
ดําเนินงานตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs)

ดําเนินการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
การปฏิบัติตามกฎหมายระดับชาติและระหวางประเทศ เพื่อ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเสนอแนะ
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ เชิญองคกรตางๆ

ใหเกื้อกูลขอมูลขาวสาร ผานกลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร
(CHM) โดยเช่ือมโยงระหวางความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ

ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญบริษัทให
จัดทําและจัดพิมพนโยบายวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไดรับการเห็นชอบแลวของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย
และวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนภาคี
อนุสัญญาฯ และธุรกิจ ใหแบงปนขอมูลขาวสารวาดวย
สถานภาพและแนวโนมความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
การริเร่ิมตางๆ เพื่อเกื้อกูลใหบรรลุเปาหมาย 2010 และ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ (ตัวอยางเชน งานของ UNEP–
WCMC ด ูhttp://www.unep–wcmc.org) และ Conservation
Commons ดู http://www.conservationcommons.org

ขอใหองคกรอนุรักษสากล (Conservation
International – CI) และเลขาธิการอนุสัญญาฯ รวบรวม
คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดีที่สุด และเผยแพรผาน
กลไกเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM)

ขอให สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN)
รัฐบาล ธุรกิจ และอื่นๆ สนับสนุนการริเริ่มวางแผนภูมิทัศน
ขององคการการศกึษา สงัคม และวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ
(UNESCO) โดย

ประเมินวิเคราะหการถือปฏิบัติทั่วโลก
รวมถึงหนทางเริ่มตน เชน การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิง
ยุทธศาสตร (SEAs), การประเมินความเสี่ยง และสภา
ประชาชน

แสวงหาทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความ
แข็งแกรงสําหรับการผูกพันผูมีสวนไดสวนเสีย

แสวงหาทางเลือกสําหรับการผสานกลยุทธ
ภาคสวนที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาดวยกัน

จําแนกและแบงปนการถือปฏิบัติที่ดีที่สุด
เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ
ใหหลักประกันวา การใหบริการทาง

สิ่งแวดลอมเปนที่ตระหนักในกระบวนการวางแผน และหาก
จําเปน ใหรายละเอียดและอธิบายตอไปอีก โดยใชขอมูล
ขาวสาร เชน การวิ เคราะหประเมินระบบนิ เวศแหง
สหัสวรรษ (MA)

ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาเสนอให
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาใหการจัดทํากลยุทธและ
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ
(NBSAPs) มีหนวยงานที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมมีสวน
รวมดวย  ในการกําหนดประเด็นหารือเพื่อทบทวนอยางลึก
ซึ้ง และวางขอบเขตคําแนะแนวทางสําหรับจัดทําและดําเนิน
การกลยุทธและแผนดังกลาว

ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ใสไวในแนวทาง
สําหรับจัดทํารายงานแหงชาติฉบับที่ 4 วาภาคีอนุสัญญาฯ
ควรทําอยางไรใหสามารถผูกพันหนวยงานอื่นเขารวมในการ
จัดทําและดําเนินงานตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (NBSAPs)

ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดําเนินงานรวมกับ
อนุสัญญาและหนวยงานอื่น ในการตรวจสอบวิถีทางและ
วิธีการท่ีจะสรางความแข็งแกรงใหแกการบังคับใชกฎหมาย
แหงชาติและระหวางประเทศ รวมถึงกลไกที่ยุติขอขัดแยง
และการลงโทษสําหรับการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 68

คณะทํางานที่ 2 : อุตสาหกรรมกับ
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ผานหวงโซอุปทาน

ภาพรวม
มีอุตสาหกรรมมากมายที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

ความหลากหลายทางชีวภาพ แมโดยมิใชทางตรง แตโดยที่
ใชทรัพยากรปอนสูการผลิต  เปนตนวา  วัตถุดิบ  ผลผลิต
หรือบริการที่หามาไดจากวิถีทางที่กระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ  บางอุตสาหกรรมกระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยทางออมผานกิจกรรมการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรม “ทายน้ํา” (downstream industries)
หรืออุตสาหกรรมที่ตั้งอยูปลายหวงโซอุปทาน ที่ใหสินคาและ
บริการแกสาธารณชนผูบริโภค อาจเปนกังวลเกี่ยวกับความ
ยั่งยืนของอุปทาน (supplies) ของวัตถุดิบและทรัพยากร
ธรรมชาติที่ปอนเขาอุตสาหกรรม และ ดังนั้น จึงรับรองการ
ถือปฏิบัติทางความหลากหลายทางชีวภาพดีขึ้นกวาเดิม
อุตสาหกรรมเหลานี้ไวตอการรับความกดดันจากการเลือก
ของผูบริโภค และความคาดหวังของสังคม แมวาความเชื่อม
โยงระหวางสินคาและบริการท่ีอุตสาหกรรมเหลาน้ีจัดหาให
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอาจไมปรากฏ
ใหผูบริโภคเห็นเสมอไป ความกดดันจากสาธารณชนสามารถ
มีบทบาทหลักในการกระตุนบริษัทใหลดผลกระทบทางลบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  การสงเสริมความตระหนัก
ของผูบริโภคเกี่ยวกับความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กับผลผลิตที่ใช สามารถมีบทบาทหลักในการกระตุน
“บริษัททายน้ํา” ใหผูกพัน/รับผิดชอบประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และใหรางวัลผูที่ไดผูกพัน/
รับผิดชอบแลวดวย

ในกรณีที่ผูจัดหา/ใหทรัพยากรที่ปอนสูอุตสาหกรรม
มีจํานวนจํากัด บริษัท “ทายน้ํา” อาจพบวายากท่ีจะให
หลักประกันวามีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางดีตลอดหวงโซอุปทาน  อยางไรก็ตาม เมื่อมีการแขงขัน
เกิดขึ้น บริษัท “ทายน้ํา” สามารถใชเรื่องนี้เปนเครื่องมือ
ปรับปรุงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในบริษัท
“ตนน้ํา” ได (ซึ่งหมายถึง บริษัทปลายหวงโซอุปทานที่ให
วัตถุดิบ ผลผลิต และบริการสําหรับผูบริโภคในการคา) โดย
ผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางของตน บริษัทใดๆ อาจเลือกที่จะชักจูงเฉพาะ
ผูจัดหา/ใหที่มีสัญญากัน หรือเลือกที่จะสงเสริมการถือ
ปฏิบัติที่ดีทางความหลากหลายทางชีวภาพกวางขวางกวา

เดิม เพื่อดํารงรักษาการแขงขันระหวางผูจัดหา/ให และ
ความยืดหยุนในหวงโซอุปทาน

บางหวงโซอุปทานส้ันมาก ทําใหงายตอการวัด
ผลกระทบของบริษัทที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ
หวงโซอุปทานที่ยาวทําใหยากที่จะตัดสินผลกระทบของ
บริษัทที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ เชนเดียวกับ
ผลกระทบของการถือปฏิบัติจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากถิ่นกําเนิดของสิ่งที่ปอนสูอุตสาหกรรมน้ัน
ไมเปนท่ีกระจาง ตัวอยางเชน โรงเล่ือยอาจไดรับไมจาก
แหลงท่ีมีการจัดการแบบยั่งยืน และไมยั่งยืน และเยื่อไมจาก
ท้ังสองแหลงอาจรวมกันเปนผลผลิตท่ีตองการ

บางเครื่องมือที่สําคัญที่ชวยเหลืออุตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ ผานหวงโซอุปทาน
เพื่อลดผลกระทบที่ตามมา ไดมีการหารือเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกลาวมากมายในการประชุมครั้งท่ี 1 ณ กรุงลอนดอน
วันที่ 20–21 มกราคม ค.ศ. 2005 และไดรับการเสนอใหเปน
ขอเสนอแนะในการประชุมคณะทํางานวาดวยการทบทวน
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ณ นครมอนทรีออล เมื่อ
วันที่ 5–9 กันยายน ค.ศ. 2005 แลว

เกณฑหรือมาตรฐานความหลากหลายทางชีวภาพ :
เกณฑหรือมาตรฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่

เฉพาะภาคสวน หรือ ขอ “ควรทํา” และ “ไมควรทํา” พื้นฐาน
สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ อาจชวยเปนแนวทาง
การจัดทํานโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในบริษัท
และใหพื้นฐานสําหรับคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ ดี
ระบบประกาศนียบัตรและการติดฉลาก และการเลือกของ
ผูบริโภค

คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดี :
คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติ ท่ีดี ท่ี พิ เศษเฉพาะ

ภาคสวน ไดแก แนวทางสําหรับการเกษตรอยางยั่งยืน หรือ
แนวทางวาดวยการผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสู
นโยบายจัดซื้อจัดจางที่สามารถเปนพื้นฐานแกการปฏิบัติงาน
ทางความหลากหลายทางชีวภาพตามที่ไดรับสัญญาไว ความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอาจไดรับ
การสอดแทรกอยางเต็มที่เขาสูคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติ
ที่ดี ซึ่งมีอยูแลว  คําแนะแนวทางนี้อาจจัดทําไดดีที่สุด โดย
พันธมิตรผูมีสวนไดสวนเสียหลายกลุม เพื่อใหความมั่นใจวา
เกณฑและมาตรฐานดังกลาว ทั้งเครงครัดและปฏิบัติงาน
ไดจริง
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ระบบประกาศนียบัตรและการติดฉลาก :
ระบบประกาศนียบัตรและการติดฉลาก ชวยใหการ

ตัดสินใจของสาธารณชนผูบริโภคและผูบริโภคในการคา
งายขึ้น  โดยจําแนกผลผลิตที่ไดผลิตขึ้นมา ตามแนวทางที่
วางไว  ประกาศนียบัตรและการติดฉลาก เปนท้ังขอพิสูจน
และเครื่องมือการตลาด แมวาอาจเปนภาระทางการเงินใน
การดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะผูจัดหา/ให
ขนาดยอม มีระบบประกาศนียบัตรและติดฉลากมีอยูแลว
มากมาย และสามารถนําไปใชเปนตัวอยางสําหรับระบบ
ดังกลาวในอุตสาหกรรมอื่นๆ การใหความมั่นใจวาความวิตก
กังวลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกสะท้อนถึง-
อยางเพียงพอในระบบที่มีอยูแลว และที่จัดทําขึ้นมาใหม
สามารถมีบทบาทสําคัญท่ีจะเอื้ออํานวยการผูกพันธุรกิจให
มารับผิดชอบประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพได

เกณฑที่ไดรับการเห็นชอบจากการประชุมหารือ :
เพื่อที่จะสงเสริมใหมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน ในเรื่องการ

ผลิตสินคา เชน น้ํามันปาลม และน้ําปรุงรส มักใชการ
ประชุมหารือ “โตะกลม” เพื่อเอื้อใหมีการเจรจาระหวาง
ผูผลิต บริษัท “ทายน้ํา” และองคกรพัฒนาเอกชน  เกณฑ
ที่ไดรับการเห็นชอบในการเจรจาผูมีสวนไดสวนเสีย อาจให
มาตรฐานขั้นต่ํา ที่สามารถใชไดในคําแนะแนวทางการถือ
ปฏิบัติที่ดี

ประเด็นการหารือ
คณะทํางานท่ี 2 แสวงหาสามประเด็นหลัก ดังนี้
เกณฑและมาตรฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ : เกณฑพื้นฐานทางความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
สามารถนําไปผสานเขาสูนโยบายของบริษัท ใหพื้นฐาน
สําหรับการถือปฏิบัติที่ดี หรือ สามารถนําไปผสานเขาสู
คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่มีอยูในปจจุบัน

คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดี : อะไรคือ
สิ่งที่ตองการ ? สามารถผสานความหลากหลายทางชีวภาพ
เขาสูคําแนะแนวทางใดท่ีมีอยูแลว ไดดีกวาเดิม ? จะทําได
อยางไร ?

ประกาศเกียรติคุณและการติดฉลาก : ระบบ
ประกาศนียบัตรใดที่มีอยูแลว สามารถสะทอนถึงความหลาก
หลายทางชีวภาพอยางเพียงพอมากขึ้น ? ผานกระบวนการใด
ที่ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถผสานเขาสูระบบนี้ ?

คณะทํางานที่ 2 ไดใหขอสังเกตทั่วไป และใหความเห็น
เครื่องมือและการริเริ่มที่นาจะมีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกการผูกพันกับธุรกิจที่มีผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพผานหวงโซอุปทาน ใหดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

ขอสังเกตทั่วไป
เพือ่เอือ้อาํนวยตอการผกูพนักบัธรุกจิใหดาํเนินงาน

ตามอนุสัญญาฯ
สงเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ตอธุรกิจและสังคม ใหแก
กลุมธุรกิจ

ธุรกิจตองการรู วาจะหาขอมูลขาวสารที่
เก่ียวของไดที่ไหน

ภาคีอนุสัญญาฯ จําเปนตองตอบสนองตอ
พันธกรณีภายใตมาตรา 6(b) ซึ่งระบุวา ประสาน, ใหมาก
ที่สุดเทาที่เปนไปไดและเทาที่เหมาะสม, การอนุรักษและการ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ใหเขา
กับแผน, โปรแกรมและนโยบายของหนวยงาน หรือแผน,
โปรแกรม, นโยบายรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ขอมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มากมาย ที่เรียกรองใหมี
การประสานงานระหวางหนวยงานตางกระทรวงสําหรับการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

ธุรกิจจําเปนตองไดรับคําปรึกษาและคํา
แนะแนวทางที่สม่ําเสมอ จากภาคสวนตางๆ ของรัฐบาล

มีความจําเปนตองเนนและเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกความเชื่อมโยงระหวางการถือปฏิบัติที่ดี กับ
เปาประสงคและวตัถปุระสงคของอนสุญัญาฯ รวมถงึเปาหมาย
ป คศ. 2000

ผูบริโภคสามารถมีบทบาทในการผลักดันการ
ถือปฏิบัติท่ีดีในหวงโซอุปทาน  ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริม
ความตระหนักเก่ียวกับผลกระทบของกระบวนการผลิตตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

อาจสามารถเขาถึงหวงโซอุปทานไดโดย เขาถึง
ผูคาและผูผลิตรายใหญท่ีสามารถสงเสริมการถือปฏิบัติที่ดี
ในระหวางผูประกอบการดวยกัน

มีความจําเปนตองหารือตอไป ถึงวาจะกระตุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดอยางไร ให
ทําตามขอถือปฏิบัติที่ดีตอความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาวใหทําผลผลิตที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ เนื่องจากหลากหลายการริเริ่มไดมุงเนนที่
บริษัทหลายสัญชาติ

ระบบประกาศนียบัตรและฉลากใหความมั่นใจแก
ผูบริโภค วากระบวนการผลิต สะทอนถึงการถือปฏิบัติที่ดี
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คําถามวาประกาศเกียรติคุณเปนอุปสรรค
ตอการคานั้น สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยเนนการใชประกาศ
เกียรติคุณเปนเครื่องมือ โดยสมัครใจ สําหรับเพิ่มความ
ตระหนักและการเลือกของผูบริโภค

เพื่อดํารงรักษาความเชื่อถือไดของระบบ
ประกาศนียบัตร และปองกันการเกิด “การฟอกสีเขียว”
(greenwashing) จําเปนตองมี

✤ ระบบประกาศนยีบตัรและขอเรยีกรอง
ที่เขมงวดกวาเดิม

✤ มาตรฐานการโฆษณาที่ เครงครัด
กวาเดิม

✤ องคกรพัฒนาเอกชนและกลุมผูบรโิภค
มีความสามารถมากกวาเดิมที่จะพิสูจนวามีการปฏิบัติตาม
จริง

บริษัทจําเปนตองใหหลักประกันวาได
ดําเนินงานตามขอถือปฏิบัติที่ดี ในการขอเอกสารรับรอง
และประกาศเกียรติคุณมีอายุการใชงาน เพื่อใหหลักประกัน
แกผลประโยชนระยะยาวจากการรับรองนั้น

อนุสัญญาฯ ควรยินดีตอนรับ รับรอง และ/หรือ
สรางเสริมการริเริ่มใดๆ ท่ีมีอยูแลว เกี่ยวกับหวงโซอุปทาน

อาจมีคุณคา หากสรางคณะทํางานภาคเอกชน
ขึ้นภายในอนุสัญญาฯ เพ่ือหารือเร่ืองความเชื่อมโยงระหวาง
เปาประสงคและวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ และการถือ
ปฏิบัติของธุรกิจ หรือวาธุรกิจอาจถูกกระตุนใหมีสวนรวม
อยางแข็งขันมากข้ึน ในคณะทํางานของอนุสัญญาฯ และ
การประชุมที่มีอยูแลว

เครื่องมือและการริเร่ิมที่นาจะมี
เพิ่มความเขาใจของธุรกิจ ในเรื่องความหลาก

หลายทางชีวภาพ ความเกี่ยวของกับธุรกิจ ความเกี่ยวของ
กับสังคม และความจําเปนตองอนุรักษ และใชอยางยั่งยืน
เพื่อแจงแกผูบริหาร

ดําเนินการสํารวจและประเมินมาตรฐานและ
เกณฑความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู รวมถึง มาตรฐาน
และเกณฑที่ ใชคํ าแนะแนวทางการถือปฏิบัติ ท่ีดี และ
ระบบประกาศนียบัตร และเปรียบเทียบกับเปาประสงคและ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ดวยมุมมองท่ีจะจําแนก
องคประกอบรวมและชองวาง จัดทําสาระสําคัญของเกณฑ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถใหพื้นฐานสําหรับ
คําแนะแนวทางของการถือปฏิบัติที่ ดี และระบบการ
ติดฉลาก

เพิ่มความตระหนักเรื่องการถือปฏิบัติท่ีดีซ่ึงมี
อยูแลว รวบรวมคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติ ท่ีดีที่มีอยู

และตัวอยางของการถือปฏิบัติที่ดี (พิสูจนวาดีจริง หาก
จําเปน)  รวมถึงการริเริ่มเฉพาะอุตสาหกรรมใดๆ วางแนว
คําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดี ใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และสะทอนทั้งเกณฑ พื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดงักลาวขางตน และเปาประสงคและเปาหมายของอนสัุญญาฯ
โดยเฉพาะเปาหมาย 2010  สอดแทรกแนวทางการถือ
ปฏิบัติที่ดีเขาสูระบอบกฎหมายในชาติ และการปฏิบัติงาน
จริง  เชิญใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายหนาที่ และมีความ
ชํานาญเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะ , การพัฒนา
กฎหมาย การฝกอบรม และ/หรือ การจัดการความรู เขา
รวมดวย

จัดทําประกาศนียบัตรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ “บัตรทอง” เพื่อใชจําแนกในระบบประกาศนียบัตร
วาบริษัทดังกลาวไดมีการถือปฏิบัติที่ดี อันที่จริงมีระบบ
ประกาศนียบัตรมากมาย แตไมมีที่สะทอนถึงเปาประสงค
และวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ “บัตรทอง” ดังกลาว :

สะทอนแนวทางสูระบบนิเวศ
เกีย่วของกบัการตรวจสอบโดยบคุคลทีส่าม
เหมาะสมและสามารถใหผูประกอบการ

รายยอยได โดยผานประกาศเกียรติคุณเปนกลุมหรือชุมชน
กระตุนบริษัทใหดําเนินงานวิเคราะหผลกระทบ

ตอความหลากหลายทางชีวภาพ ผานหวงโซอุปทานและ
แบงปนประสบการณ

ผนวก หวงโซอุปทาน เชื่อมโยงกับความหลาก
หลายทางชีวภาพเขาสูแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

แสวงหาโอกาสสําหรับการแบงปนคาใชจาย
ของการถือปฏิบัติท่ีดี ตลอดหวงโซอุปทาน และแกปญหา
ทาทายเกี่ยวกับเรื่องนี้

สนับสนุนอุตสาหกรรมรายยอยใหทํา ผลผลิต
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  ทุกประเทศมีผูผลิตรายยอย
ดังกลาว มากมายซับซอน เปนตนวา บุคคล ครอบครัว
สหกรณ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ซ่ึงปกติไมใครมีทางเขาถึงความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ แตก็ยังมีการริเริ่มเล็กๆ เกิดข้ึน โดยองคกรพัฒนา
เอกชนเปนสวนใหญ จึงมีความจําเปนตอง

จําแนกการริเริ่มและผลผลิต ซึ่งตองมี
การพิสูจนตรวจสอบ โดยหนวยอิสระเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะ
สูญเสียการลงทุน และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สรางหวงโซอุปทานสําหรับการริเริ่มและ
ผลผลิตดังกลาว

ปรับระดับการผลิต ใหผลผลิตเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
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ใชกลไกการจัดซื้อของภาครัฐ สงเสริมพฤติกรรม
ทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีกวาเดิมในหวงโซอุปทาน

ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ใหองคกรภาคเอกชนและองคการระดับภูมิภาค

และระดับโลก หารือกันถึงขอมูลขาวสารจากอนุสัญญาฯ
ที่จะชวยใหบริษัทเขาใจนัยยะของการสูญเสียความหลาก
หลายทางชวีภาพ ทัง้ในระยะกลางและระยะยาว ทีม่ตีอการผลิต
และผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ

ใหภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/พันธมิตร
อนุสัญญาฯ  การวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ
(MA) ออกมาจัดทํารูปแบบใหมที่ใชในการฝกอบรมธุรกิจ
และทําเปนแผนปลิวที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพื่อใชแจกจายในการประชุมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม/หนวยงานทางเศรษฐศาสตร

ใหองคกรภาคเอกชน ใชกิจกรรมสงเสริม
ความตระหนัก เครื่องมือ พัฒนาและ/หรือ ทบทวนแนวทาง
การถือปฏิบัติท่ีดี

ผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูการให
การศึกษาและการฝกอบรมทางธุรกิจ ผานการริเริ่มท่ัวโลก
วาดวยการสื่อสาร การใหการศึกษาและการสรางความ
ตระหนักของสาธารณชน ของอนุสัญญาฯ ตัวอยาง : โดย
สอดแทรกความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจ, จัดหลักสูตรระยะสั้นอบรมผูบริหารเรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพ, ผสานองคประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพเขาสูการฝกอบรมพื้นฐานของหลายหนวยงาน
เปนตนวา หนวยงานสงเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม
รายยอย

ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ หรือคณะผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจ โดยดําเนินงานรวมกับสถาบันท่ีเกี่ยวของ สํารวจ
และจัดทํารายการ และเปรียบเทียบหลักการ เกณฑ คําแนะ
แนวทางการถือปฏิบัติท่ีดี และระบอบประกาศนียบัตรทางที่
มีอยูแลว เพื่อจําแนกเกณฑหลักทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สอดคลองกับเปาประสงคและวัตถุประสงคของ
อนสุญัญาฯ และรายงานตอสมชัชาภาคีอนสุญัญาในการประชมุ
สมัยที่ 9 ขอใหภาคีอนุสัญญาฯ ผสานเกณฑเขาสูนโยบาย
และแผนกลยุทธแหงชาติ  ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดย
ดําเนินงานรวมกับสถาบันท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ผสานเกณฑความ
หลากหลายทางชีวภาพเขาสูคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่
ดี และระบบประกาศนียบัตร โดยรวมกับการปฏิบัติงาน ใน
อีกสองขอถัดไป

ใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ หารือกับผู จัดการ
ประชุม ธุรกิจและอุตสาหกรรมและอื่นๆ จัดการประชุม
ขางเคียงเพื่อรวบรวมคําแนะแนวทางที่มีอยูแลว ในระหวาง
การจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่  8 และใน
สมัยท่ี 9  ใหเสนอคําแนะแนวทางน้ันตอภาคีอนุสัญญาฯ
วาดวยการจําแนกและการหาอุตสาหกรรมและภาคสวนที่
เก่ียวของใหสงเสริมการถือปฏิบัติท่ีดี บทบาทของธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงชาติ ในการสงเสริมการถือปฏิบัติที่ดี
จัดหาคําแนะแนวทางดังกลาวแกธุรกิจในระดับชาติ  จัดหา
คําแนะแนวทางใหแกสถาบันพัฒนาสมรรถนะของชาติ  และ
ประยุกตใชแนวทางการถือปฏิบัติที่ดี

ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่
8 ริเริ่มกระบวนการเพื่อพิจารณาการจัดทํามาตรฐานบัตร
ทองประกาศเกียรติคุณทางความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระหวางการประชุมสมัยที่ 8 และ 9
ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทํางานกับผูใหประกาศนียบัตร
หนวยงานที่พิจารณาใหประกาศเกียรติคุณ และผูมีสวนได
สวนเสียหลักๆ เพื่อรวบรวมและทบทวนระบบประกาศนียบัตร
ที่มีอยู เพื่อชวยในการจัดทําเกณฑพื้นฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังไดกลาวขางตน และกําหนดความเปนไปได
และจัดทําขอเสนอสําหรับประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน
“บัตรทอง”

ขอใหสมชัชาภาคอีนสัุญญาฯ ในการประชมุ
สมัยท่ี 9 พิจารณา ขอเสนอสําหรับประกาศเกียรติคุณ
มาตรฐาน “บัตรทอง” และกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง
กฎระเบยีบ “ความจรงิในการโฆษณา” สําหรบัประกาศนยีบตัร
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดการประชุมขางเคียงการประชุมสมัชชาภาคี
เพื่อแบงปนประสบการณ และเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสงเสริม
ความตระหนัก และหารือเรื่องการแบงปนคาใชจายตลอด
หวงโซอุปทาน

ใหพันธมิตรผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนก หรือ
จัดทําแนวทางท่ีสะทอนความเชื่อมโยงของหวงโซอุปทานกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
และเปดเผยแนวทาง  ซึ่งควร

เชื่อมโยงกับเปาประสงคและวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ

เชื่อมโยงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู
เชน ISO 14001

เชื่อมโยงกับระบบการจัดการของบริษัท
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บรรยาย วิธีการพื้นฐานสําหรับจําแนก
ความเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพในหวงโซ
อุปทาน

จัดหา/ใหเกณฑสําหรับ จัดลําดับความ
สําคัญของความเสี่ยง

ใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณาประเด็น
ตอไปนี้ และกระตุนภาคีอนุสัญญาฯ ให

จัดการสํารวจและทํารายงานการริเริ่มที่
กําลังดําเนินงานอยู เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรายยอย
ที่ผลิตผลผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จําแนก “ผูแสดง” (“actors”) ปจจุบัน
เปนตนวา ผูผลิต หนวยงานสนับสนุนจากประชาสังคมและ
ภาครัฐ

จําแนก “ผูแสดง” ท่ีตองมีสวนรวมในการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปน
ตนวา หนวยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน และวิถีทาง
และวิธีการที่จะผูกพันใหเขารวม

กระตุนและเอื้ออํานวยการพัฒนาหวงโซ
อุปทานเพื่อวางผลผลิตในตลาดระดับชาติและระหวาง
ประเทศ

โดยที่ภาคีอนุสัญญาฯ ควรรายงานกรณีศึกษาและ
ประสบการณในรายงานแหงชาติ

ใหองคกรภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
จัดทําพันธมิตร ในระดับทองถิ่น และระดับชาติเพื่อสนับสนุน
ผูผลิต ผลผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และพัฒนาหวงโซ
อุปทานที่ยั่งยืน

ใหบริษัทขนาดใหญ พัฒนาความสัมพันธที่
เกื้อหนุนอุตสาหกรรมขนาดยอยท่ีใหผลผลิตเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และถายทอดความชํานาญของธุรกิจ และ
คําแนะนําที่เกี่ยวของกับวิชาการและการปฏิบัติงาน ตอ
อุตสาหกรรมรายยอย

คณะทํางานท่ี 3 : อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ภูมิหลัง
บริษัทที่ ใชทรัพยากรพันธุกรรมเปนวัตถุดิบปอน

สูการผลิต หรือใชในการวิจัยและการพัฒนา เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับกระบวนการผลิต จําเปนตองเขาถึงทรัพยากรนั้น
เพื่อปฏิบัติงาน และดังน้ันจึงไดรับผลกระทบจากขอกําหนด
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนของอนุสัญญาฯ
ดังสรุปคราวๆ

วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
การแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม

ท่ีเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม เปนหนึ่งใน
สามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ (ในมาตรา 1) การเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสม จึงดูเสมือนเปนวีธีการ
หนึ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ขอกําหนดของ
อนุสัญญาฯ

ขอกําหนดโดยเฉพาะของอนุสัญญาฯ สําหรับการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) อยูในมาตรา
15 ซึ่งกําหนดให :

รัฐบาลแหงชาติ มีสิทธิที่จะพิจารณากําหนด
การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม

ภาคีอนุสัญญาฯ ควรเอื้ออํานวยการเขาถึง
และไมวางขอจํากัดขัดขวางวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

การเขาถึงจักอยูภายใตการเห็นชอบท่ีไดแจง
ลวงหนา (prior informed consent – PIC) ของภาคี
อนุสัญญาฯ ผูให เวนเสียแตวาภาคีนั้นพิจารณาตัดสินใจ
เปนอื่น

การเขาถึง, หากไดรับอนุญาต, จักอยูบนเงื่อนไข
ที่ไดรับการตกลงรวมกัน (mutually agreed terms – MAT)

มาตราอื่นที่เกี่ยวของของอนุสัญญาฯ ไดแก
มาตรา 16(3) : ภาคีอนุสัญญาฯ ท่ีจัดหา/ให

ทรัพยากรพันธุกรรม ตองไดรับการเขาถึงและการถายทอด
เทคโนโลยีท่ีใชประโยชนทรัพยากรนั้น

มาตรา 19(1) : ภาคีอนุสัญญาฯ ท่ีจัดหา/ให
ทรัพยากรพันธุกรรมสําหรับงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได
เขารวมในงานวิจัยดังกลาว และ, หากเปนไปได, ใหงานวิจัย
ดําเนินอยูในประเทศตนกําเนิด

มาตรา 19(2) : ภาคีอนุสัญญาฯ ที่จัดหา ให
ทรัพยากรพันธุกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพไดรับลําดับ
ความสําคัญกอนใคร ในการเขาถึงผลและประโยชนที่เกิด
จากเทคโนโลยีชีวภาพนั้น

การเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สามารถอนุญาตหรือ

ปฏิเสธคําขอจากผูยื่นความประสงค
ในการยื่นความประสงค ผูยื่นอาจระบุ :
ทรัพยากรพันธุกรรมที่ขอ
วัตถุประสงคสําหรับทรัพยากรพันธุกรรม

ที่ขอ
ขอเสนอสําหรับการแบงปนผลประโยชน

หนวยงานรับผิดชอบ อาจหารือกับชุมชนทองถิ่น
และพ้ืนเมือง และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
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เง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน (MAT)
เง่ือนไขที่ไดรับการตกลงรวมกัน หมายถึงวา

ทั้งผูใหและผูรับตองตกลงกัน
เงื่อนไขท่ีไดรับการตกลงรวมกัน ใหโอกาส

สําหรับระบุการแบงปนผลประโยชน
เงื่อนไขดังกลาว ซึ่งอาจระบุในขอตกลงการ

ถายโอนวัตถุชีวภาพ (material transfer agreements–
MTA) อาจรวมถึง

การใชวัตถุ (ชีวภาพ) ที่ไดรับอนุญาตหรือ
ถูกหาม รวมถึงวาใชในเชิงพาณิชยไดหรือไม

สิทธิใดๆ ที่อาจ (หรืออาจไม) ไดรับอนุญาต
ผลประโยชนท่ีจะตองแบงปน

แนวทางบอนน (Bonn Guidelines) สําหรับการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS)

ไดรับการรับรอง โดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
ในการประชุมสมัยที่ 6 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด
เดือนเมษายน ค.ศ. 2002

ใหคําแนะแนวทาง เกี่ยวกับ
บทบาทของหนวยประสานงานกลาง และ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของ
✤ ผูใหและผูใช
✤ ประเทศตนกําเนิด, ประเทศผูใช
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ข้ันตอนในกระบวนการ รวมถึง การ

เห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)
คําแนะแนวทางสําหรับเงื่อนไขที่ ไดรับ

การตกลงรวมกัน (MAT)

การดําเนินงานเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
(ABS) ภายใตอนุสัญญาฯ

มาตรา 15 ไมสามารถกระทําการไดดวยตนเอง
หากแตตองการการปฏิบัติงานในชาติ รวมถึง กฎระเบียบใน
ชาติเพื่อทําใหสามารถดําเนินงานได นอกจากนั้นยังไมมี
ระบอบระหวางประเทศท่ีกวางขวางพอท่ีจะใหหลักประกัน
วาจะมีการปฏิบัติตาม  อยางไรก็ตาม แนวทางบอนนได
เสนอแนะปฏิบัติการบางประการที่สงเสริมการปฏิบัติตาม
ไดแก

ความรวมมือระหวางภาคีอนุสัญญาฯ
การเปดเผยขอมูลในการแสดงความประสงค

ของสิทธิบัตร
มาตรการใหเอกสารรับรองโดยสมัครใจ

ซึ่งประเด็นเหลานี้กําลังหารือกันภายใตอนุสัญญาฯ
นอกจากนั้นแลว ยังมีเรื่องการสนองตอบตอการ

ประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD)
ท่ีมีการเจรจาตอรองนําไปสูการเสนอใหจัดทําระบอบระหวาง
ประเทศวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

ประเด็นการหารือ
คณะทํางานท่ี 3 ไดรับมอบหมายใหวิเคราะหประเมิน
ธุรกิจสามารถทําส่ิงใดได? แมเพียงลําพังหรือ

รวมกับพันธมิตร เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามขอกําหนด
ของอนสุญัญาฯ วาดวยการเขาถงึและการแบงปนผลประโยชน
(ABS) และแนวทางบอนน

อนุสัญญาฯ สามารถทําสิ่งใดได? เพื่อเอื้ออํานวย
ใหธุรกิจปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ วาดวยการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS)

ผลการหารือ
คณะทํางานที่ 3 ไดตั้งขอสังเกตหลายประการ และ

เสนอแนะเครื่องมือพิเศษเฉพาะสําหรับสรางความไววางใจ
และกระตุนใหธุรกิจปฏิบัติตาม  ขอกําหนดการเขาถึงและ
การแบงปนผลประโยชน (ABS) ในอนุสัญญาฯ และแนวทาง
บอนน

ขอสังเกตทั่วไป
จําเปนตองพัฒนาความไววางใจระหวางและ

ความเชื่อมั่นใน ผูใหและผูรับทรัพยากรพันธุกรรม ความ
โปรงใสเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการสรางความไววางใจ

จําเปนตองพัฒนากรอบการดําเนินงานกํากับ
ดูแลที่ชัดเจนและมั่นคง สําหรับการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (ABS) ไดแก นโยบาย กฎ และระเบียบ เพื่อ
ใหสามารถวางแผนระยะยาวและเอื้ออํานวยการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของอนุ สัญญาฯ วาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน (ABS)  กรอบการดําเนินงานดังกลาว
ควรมีสมดุลในเรื่องผลประโยชนของทุกฝายที่เกี่ยวของ

ความเขาใจที่ชัดเจน และความมั่นคงในการ
รวมคุณคาของทรัพยากรพันธุกรรมที่ ใชในการผลิตเปน
ส่ิงสําคัญยิ่ง ที่จะเอื้ออํานวยใหมีการคืนผลประโยชนที่
ยุติธรรมและเทาเทียม สูผูให

ธุรกิจจําเปนตองพัฒนาความชํานาญใหม นั่น
คือการประสานสัมพันธกับชุมชนทองถิ่นและพื้นเมือง เพื่อ
สงเสริมความรวมมือระหวางกัน และเพิ่มพูนการมีสวนรวม
ของผูมีอํานาจตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (ABS)
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จําเปนตองปรับปรุงความตระหนักของผูมีสวนได
สวนเสีย เร่ือง ความเชื่อมโยงระหวางมาตรา 15 ของ
อนุสัญญาฯ วาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(ABS) และแนวทางบอนน

จําเปนตองสงเสริมความตระหนักของผูบริโภค
เกี่ ยวกับขอ เ รียกรองของการเข าถึ งและการแบงปน
ผลประโยชน (ABS) และพฤติกรรมของบริษัทที่เกี่ยวของ
กับขอเรียกรองดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ
ตามและการถือปฏิบัติที่ดีที่สุด

เครื่องมือที่นาจะมี
เครื่องมือขอมูลขาวสาร : ปรับขอมูลขาวสาร

ใหทันสมัย เกี่ยวกับกรอบการดําเนินงานกํากับดูแล โดยเพิ่ม
รายการผูใหและผูใชทรัพยากรพันธุกรรม, การอนุญาตที่ให
ไปแลว, ขอถือปฏิบัติที่มีอยู และเครื่องมือการจัดการการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) และขอมูลขาว
สารอื่นที่เกี่ยวของ โดยเผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (CHM) ของอนุสัญญาฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวย ขอกําหนดของ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) และเครื่องมือ
ของอนุสัญญาฯ : รัฐบาลและ/หรือธุรกิจควรจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเสนอและหารือถึงขอกําหนดของการ
เขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS) และเคร่ืองมือท่ี
จัดทําโดยอนุสัญญาฯ และเสนอวิถีทาง และวิธีการสําหรับ
ธุรกิจที่จะดําเนินงานตามน้ัน

เครื่องมือจัดการ : ขอถือปฏิบัติและแนวทาง
เฉพาะภาคสวน : เคร่ืองมือน้ีตองมีการจัดทํารวมกันกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวานําไปใชได และสะทอนถึง
ขอกําหนดการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (ABS)
อยางเพียงพอ

เสริมสรางสมรรถนะในประเทศผูให : ธุรกิจ
สามารถสนับสนุนการเสริมสรางสมรรถนะในประเทศผูให
โดยเฉพาะระหวาง อุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs) อันเปน
วิธีการในการแบงปนผลประโยชน

ระบอบการใหเอกสารรับรอง : ผสานการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
(ABS) เขาสูระบอบการใหเอกสารรับรองที่มีอยู

เปดเผยตนกําเนิดในการแสดงความประสงค
ของสิทธิบัตร : สํานักงานสิทธิบัตรควรเรียกรองใหเปดเผย
ขอมูลตนกําเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม และความรูที่
สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวเน่ือง อันเปนเงื่อนไข
สําหรับการแจงขอสิทธิบัตร ซ่ึงใหหลักประกันการปฏิบัติ
ตามการเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (PIC)

กลไกควบคุม : ธุรกิจและรัฐบาลควรประเมิน
ขอตกลงสัญญาที่มีอยูและกลไกติดตามตรวจสอบและบังคับ
ใช ดังเชน การติดตามตรวจสอบรวม ที่พิสูจนแลววามี
ประสิทธิผลในบริเวณอื่น และกําหนดวาจะผสานกลไก
ดังกลาวเขาในกระบวนการการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชน (ABS) ไดแกในเงื่อนไขที่ ไดรับการตกลง
รวมกัน (MATs)

ปฏิบัติการที่เสนอแนะ
ขอใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ปรับขอมูล

ขาวสารในกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (CHM) ให
ทันสมัย โดยมีขอมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
และการแบงปนผลประโยชน (ABS) และเชื่อมโยงในระดับ
ชาติถึงเครื่องมือและขอมูลจากหนวยประสานงานกลาง

ขอใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เชิญสมาคม
อุตสาหกรรม และรัฐบาลหรือกลุมภูมิภาคอื่นๆ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค โดยมีผู เขารวม
ประชุมจากหลายฝาย และใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ นํา
ประสบการณนี้ พรอมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง
ประเทศไปประเมินความกาวหนา และจําแนกบทเรียนที่ไดรับ
ผลจากการประชุมดังกลาวอาจรวบรวมเสนอตอสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 9

ขอใหภาคีอนุสัญญาฯ กระตุนธุรกิจใหเขารวม
ในการจัดทําและการดําเนินงานตามเครื่องมือการจัดการ
ดังไดกลาวขางตน

ขอใหมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (UNU)
และ/หรือ หอการคาระหวางประเทศ (ICC) ไดดําเนินการ
ศึกษา กลไกควบคุม และเสนอผลตอการประชุมเชิงปฏิบัติ
การผูเก่ียวของหลายฝาย และ/หรือ เสนอตอคณะทํางานวา
ดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

คณะทํางานที่ 4 : ภาคบริการการเงิน

ภูมิหลัง
ภาคบริการทางการเงิน เปนภาคใหญมากและให

บริการในวงกวางแกบริษัท องคกรและบุคคล  บริการหลัก
ในภาคนี้จึงรวมถึง

การใหบริการปลีกยอย : บริการพื้นฐานสําหรับ
สวนตัวและการคาที่ธนาคารใหแกบุคคลทั่วไป เชน การ
ฝาก ถอนโอนเงิน การกูเงินจํานวนนอย การจัดการสินเชื่อ
และการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ

การใหบริการแกการพาณิชย และบรรษัท
หุนสวน : บริการพื้นฐานสําหรับบริษัท องคกร และรัฐบาล
เชนเดียวกับ บริการใหคําปรึกษา การกูยืมเงินลงทุน ฯลฯ
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การจัดการสินทรัพย : การจัดการทุนผาน
กลยุทธการลงทุนตางๆไดแก หุน พันธบัตร

กองทุนบําเหน็จบํานาญ
การประกัน : ประกันภัย ประกันชีวิต ประกัน

ทรัพยสิน
ผลกระทบจากภาคบริการการเงินตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เปนผลกระทบโดยทางออม ผานบริษัทที่ลงทุน
กูยืม ใหบริการ ผลกระทบจะมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับ
กิจกรรมของบริษัท หากสถาบันการเงินสนใจจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของบริษัทที่เกี่ยวของ ก็จะตอง
ดําเนินผานนโยบายทางสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีสะทอนการ
ถือปฏิบัติที่ดีตอความหลากหลายทางชีวภาพ ซึงหากทํา
ดังนั้นได จะลดความเสี่ยงของการลงทุน และสงเสริมการ
ถือปฏิบัติจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีในธุรกิจนั้น
ไปดวย

มีการริเริ่มมากมายที่เกิดขึ้นในสายความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการใหทุน และมีโอกาสท่ีดีข้ึนท่ีจะเขารวมใน
อนุสัญญาฯ  ในเชิงของลําดับเหตุการณ

ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพเดนชัดมาก
ขึ้น โดยสอดแทรกในเกณฑ/แนวทางสําหรับการใหทุนทั้งใน
ระดับโครงการและการใหทุนขนาดยอม

จัดวางบรรทัดฐานและกระบวนการ สําหรับ
เบนความสนใจของผูลงทุน ใหประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทํางานกับดัชนีตลาดหุน เพื่อชวยปรับปรุง
เนื้อหาความหลากหลายทางชีวภาพ

ใหหลักประกันวา ประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพไดรับการสะทอนในกรอบการดําเนินงานตางๆ
เชน การริเร่ิมรายงานแหงโลก

ประเด็นหารือ
คณะทํางานท่ี 4 แสวงหา
หนทางที่จะปรับกระแสความหลากหลายทาง

ชีวภาพเขาสูอุตสาหกรรมการใหบริการทางการเงิน ไดแก
การกระตุนใหเรียนรูถึงการถือปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ  ผสานดัชนีชี้วัดพฤติกรรมความหลาก
หลายทางชีวภาพเขาสูดัชนีตลาดหุน ท่ีแสดงถึงความยั่งยืน

เครื่องมือทางการเงินใหมท่ีนาจะมีสําหรับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดแก การปฏิรูปภาษี และการ
อุดหนุนในระดับชาติ และระหวางประเทศ การชดเชยตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และกลไกที่อยูบนฐานของ
ตลาดอื่นๆ ที่ตั้งใจจะทําใหการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน นําผลกําไรมาใหมากขึ้น

ผลการหารือ

หลักการท่ัวไป และขอสังเกต
เพื่อที่จะผูกพันภาคการเงินเขารับผิดชอบใน

ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและจัดทําเครื่องมือ
การเงินใหมสําหรับการอนุรักษ จําเปนตอง

จัดวางคุณคาของสินทรัพยความหลาก
หลายทางชีวภาพ และการใหบริการของระบบนิเวศที่
เก่ียวของ

จัดทํามาตรวัดและดัชนีที่เหมาะสม สําหรับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสามารถใหรายละเอียด
พื้นฐานสถานภาพและแนวโนมความหลากหลายทางชีวภาพ

แสดงกรณีสําหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในแงมุมที่มีความหมายมากตอนักการเงิน

จัดทําเกณฑความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เกี่ยวของ ที่สอดคลองกับเปาประสงคและวัตถุประสงค
ของอนุสัญญาฯ

จัดทําแรงจูงใจทางบวก เพื่อกระตุนการ
ผูกพันใหรวมรับผิดชอบดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ

เพิ่มการ ส่ือสารวาดวยประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพระหวางภาคการเงินและรัฐบาล

ใหหลักประกันวาจะมีการพิจารณาอยาง
ยุติธรรมในกลไกใหม

เสริมสร างความแข็งแกร ง ใหแกการ
ปกครองดูแลส่ิงแวดลอมโดยทั่วไป

ปลูกฝงความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูกลไก
การเงินที่มีอยู นโยบาย แนวทางและเครื่องมือ

จําเปนตองมีความเขาใจที่ดีขึ้น ในเรื่อง
นโยบาย เครื่องมือและการปฏิบัติ ในภาคการเงินที่เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จําเปนตองจัดทํามาตรฐานและแนวทาง
เริ่มตนรวมกัน และอาจจําเปนตองจัดทํามาตรฐานและ
แนวทางสําหรับแตละภาคสวน ซ่ึงลวนมีผลกระทบแตกตาง
กันตอความหลากหลายทางชีวภาพ

หากไมมีแนวทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ชัดเจน จะยากตอการประเมิน “ความเสี่ยงชีวภาพ”
(“bio–risks”) อาจเปนประโยชนที่จะผสานประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพเขาสูเครื่องมือปจจุบันใหดีกวาเดิม
เชน รายงานความยั่งยืน (GRE) ดัชนีความยั่งยืนเชน
ดัชนีดาวโจนส

จําเปนตองขยายมาตรฐานความยั่งยืนไป
ใหเกินกวาการใหทุนโครงการ ดังใน Equator Principles
(ดู http://www.equator–principles.com/)
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ควรผสานเกณฑทางสังคมและสิ่งแวดลอม
เขาสูอัตราของธนาคารกลาง

ควรใหความสนใจแกการเพิ่มมูลคาแก
หลักการที่มีอยูแลว เชน การริเริ่มการเงินของโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP Finance Initiative)
ดู http://unepfi.org/

กลไกท่ีมีพ้ืนฐานการตลาด สําหรับความหลาก
หลายทางชีวภาพ

เมื่อจัดทํากลไกใหมที่มีพื้นฐานการตลาด
สําหรับใหทุนความหลากหลายทางชีวภาพ มีความจําเปนตอง

✤ เชื่อมโยงขอเสนอใดๆ ตอขอมติและ
การริเริ่มของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะวาดวยมาตรการแรงจูงใจ

✤ จําแนกผูซ้ือและผูขายทรัพยสินความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่นาจะมี

✤ ใหรายละเอียดผูขายทั้งหมด วาใคร
มุงเนนที่การคุมครอง การดํารงรักษา และการฟนฟูสภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงบริษัทเอกชน

✤ พิจารณาแรงขับเคลื่อนตางๆ กัน
สําหรับแตละภาคสวน ในการพัฒนาตลาดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

✤ จาํแนกเครือ่งมอืการตลาดใหม สําหรบั
ความหลากหลายทางชีวภาพ

✤ ทํารายละเอียดใหกระจาง เรื่องการ
เปนเจาของทรัพยากร และ

✤ ผูกพันใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
มีสวนรับผิดชอบ

✤ ปญหาทาทายคือ การปรับปรุงกลไก
ปจจุบันที่มีฐานการตลาดสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
จากระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ ไปเปนระดับโลก

เครื่องมือและการริเริ่มที่นาจะมี
รวบรวมขอมูลขาวสารปจจุบัน ผานการทบทวน

การถือปฏิบัติ แนวทางและนโยบายปจจุบัน ในภาคให
บริการการเงิน  และกระตุนใหทําความเขาใจเรื่องการ
ปฏิบัติที่ดีตอความหลากหลายทางชีวภาพ

ทบทวนดัชนีความยั่ งยืนที่ มี อยู  และ
จัดวางขอเสนอแนะเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแก
การวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพ บนพื้นฐานของ
บทเรียนจากบรรทัดฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวของ

ใหสถาบันมีสวนรวม เพื่อแบงปนขอเสนอ
แนะซึ่งกันและกัน และเสนอความเห็นในกระบวนการหารือ
ที่จัดตั้งเพื่อแกไขปรับปรุงการริเริ่มการจัดทํารายงานทั่วโลก
(GRI) แนวทางการจัดทํารายงานความยั่งยืน (“G3”)

พยายามทําความเขาใจมากขึ้นในขอมูล
ขาวสารที่มีอยู เก่ียวกับการพัฒนาตลาดสําหรับการให
บริการของระบบนิเวศ โดยมุงเนนการอนุรักษและการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน โดย
สรางจากความพยายามที่มีอยูแลว ไดแก องคการเพื่อความ
รวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  ธนาคารโลก
กองอนุสัญญาสิ่งแวดลอมของโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (UNEP Division of Environmental
Convention)

ขอเสนอแนะ
ขอใหมูลนิธิบราซิลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

(FBDS) องคการสากลแหงพรรณสัตวและพรรณพืช (FFI)
และสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษแหงโลก (IUCN) ไดราง
ขอเสนอตอสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 8 แลว ซึ่งรวมถึง

บทวิเคราะหการถือปฏิบัติที่ดี รวมถึงการ
รับทราบเรื่องประกาศนียบัตร และเครื่องมือโดยสมัครใจอ่ืน

การจําแนกหลักการที่มีอยูแลว เพื่อจัดทํา
และสงเสริมมาตรฐานความหลากหลายทางชีวภาพใช
อยางกวางขวางในอุตสาหกรรมตอไป

รางรายงานและขอเสนอแนะ สําหรับ
วิถีทางที่จะกระตุนความเขาใจเรื่อง การถือปฏิบัติที่ดีตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในภาคการใหบริการ
ทางการเงิน

การจัดทํา เครื่ องมือเผยแพรกระจาย
ขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม

ขอใหสหภาพสากลแหงการอนุรักษ (IUCN)
อาจเชิญใหผูเขารวมประชุม ใหขอมูลกรณีศึกษา เพ่ือเสนอ
ในเอกสารเผยแพร ของสหภาพ/สถาบันธนาคารโลก
(IUCN/World Bank Institute) ว่าด้วยการสร้างตลาด-
สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอใหการประชุมครั้งตอไป เสนอใหมีสวนที่
พูดถึง “ตลาดสําหรับการใหบริการของระบบนิเวศ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ จําแนกตอไปถึงวิธีการที่จะกระตุนการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารผานกลไก ไดแก กลไกเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (CHM) ของอนุสัญญาฯ
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ขอให เลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาหา
หนทางปรับปรุงความเขาใจ และความรวมมือระหวางภาค
เอกชน องคกรอนุรักษ และภาคีอนุสัญญาฯ ในเรื่องลําดับ
ความสําคัญและมาตรวัดความหลากหลายทางชีวภาพ ให
เปนขอมูลที่ปอนเขาสู

การสรางตลาดสําหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เครื่องมือภาคการเงิน และการรายงาน
ความยั่งยืนของบรรษัทหุนสวน

ขอใหเลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาหาหน
ทางเพ่ือแกไขภายในกระบวนการของอนุสัญญาฯ

การพัฒนากลไกการเงินที่มีฐานการตลาด
สําหรับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

หนทางของการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกกรอบการดําเนินงานนโยบายแหงชาติ เพื่อสนับสนุน
การสรางตลาดสําหรับการใหบริการของระบบนิเวศ

มีความจําเปนตองทําอะไรตอไป ?
จากการประชุมหารือท้ัง 4 คณะทํางาน ผูเขารวม

ประชุมเห็นวา ควรสรุปใจความสําคัญ ประเด็นที่ตองแกไข
ตอไป เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการผูกพันธุรกิจ
ใหเขามารับผิดชอบ ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง
ความตองการและความจําเปนในการ

เสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ ความเกี่ยวของกับธุรกิจ ขอกําหนดของ
อนุสัญญาฯ เชน การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และกรณีธุรกิจสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน
ภาคสวนธุรกิจ

จัดทํามาตรการที่เชื่อถือได ของคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สําหรับใชในระดับรัฐวิสาหกิจ

จัดทํา เกณฑพื้นฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพสําหรับธุรกิจ ท่ีสามารถผสานคําแนะแนวทางและ
มาตรการการถือปฏิบัติท่ีดี

เกณฑที่ จํ า เปนตองมี ควรสะทอนถึง
เปาประสงคและวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ อยางเต็มที่
รวมถึง ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
และชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ิน

สรางแรงจูงใจสําหรับการปฏิบัติที่ดีตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ

จัดทําคําแนะแนวทางการถือปฏิบัติที่ดี สําหรับ
ภาคสวนโดยเฉพาะ

ปรับปรุงความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาว
สารเก่ียวกับ สถานภาพและแนวโนมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการถือปฏิบัติที่ดีตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหแกธุรกิจ

สรางเสริมและผสานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเขาสูการริเริ่มที่มีอยูแลว

ปรับกระแสความหลากหลายทางชีวภาพ เขาสู
รัฐบาล เพื่อใหความมั่นใจวามีนโยบายที่สอดคลองระหวาง
กระทรวง

เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการปกครอง
ดูแลสิ่งแวดลอม
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หลายชนิดกําลังอยูในสภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธ หรือคุกคาม
จากการเปล่ียนแปลงสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยในธรรมชาติ การ
บริโภคและใชประโยชนจากทรัพยากรมากจนเกินขอบเขต
จํากัด ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่กวางขวาง และดวยอัตราที่สูงอยางที่ไมเคยปรากฏ
มากอน สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอทุกชีวิตบนผืนโลก

ประชาคมโลกจึงมีความคิดริเริ่มที่ใหมีความรวมมือ
กันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายของพืช โดย
จัดทํากลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืชขึ้นเปนเครื่องมือ
หนึ่งที่สําคัญมากภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีจะชวยยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายของ
พันธุพืช เพื่อลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยรวม และตอบสนองตอความตองการของมนุษย
ทั้งในปจจุบันและอนาคต

จําเปนอยางไรตองมี กลยุทธทั่วโลก
สําหรับการอนุรักษพืช ?
พืชเปนหนึ่งในองคประกอบสําคัญของความหลาก

หลายทางชีวภาพทั่วโลก และเปนทรัพยากรหลักท่ีจะขาด
เสียไมได นอกเหนือจากพืชเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เพื่อ
บริโภคเปนอาหารแลว ยังไดใชประโยชนจากเสนใยของพืช
ในการผลิตเครื่องนุงหมและวัสดุอุปกรณตางๆ นอกจากนั้น
ยังมีพืชปาอีกมากมายหลายพันชนิดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ
และคุณคาทางวัฒนธรรม ซึ่งผูคนในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกนํา
มาใชเปนอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง และเปนวัตถุดิบใน
การทําเครื่องนุงหม และสรางที่อยูอาศัย พืชนอกจากจะให
ประโยชนมหาศาลแกการดํารงชีวิตยังมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม
ของโลก รวมทั้งเปนองคประกอบพื้นฐานในถิ่นที่อยูอาศัย
ของสัตวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนพื้นโลก

ปจจุบันยังไมมีทะเบียนรายชื่อของชนิดพันธุพืช
ทั่วโลกฉบับสมบูรณ แตมีการประเมินไววาจํานวนรวมของ
ชนิดพันธุพืชมีอยูประมาณ 300,000 ชนิด และนาวิตกที่พืช

กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช
(Global Strategy for Plant Conservation : GSPC)

นางสาวสิตา ผลโภค
สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในระหวางวันที่ 22–25 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ไดมีการประชุม The Global  Partnership for Plant Conservation
Conference ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ National Botanical Garden–Glasnevin กรุง Dublin สาธารณรัฐไอรแลนด ซ่ึงการประชุม
มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงานตามกลยุทธท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for
Plant Conservation : GSPC)หลังจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 6 แลว  ดิฉันไดรับมอบหมายใหเขารวม
ประชุมครั้งนี้ จึงขอเรียนใหทุกทานไดรับทราบเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวของในเรื่องนี้ ซึ่งคงไมเปนที่คุนเคยหรือรูจักสําหรับ
ประเทศไทย เทาไรนัก
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กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช
ถือกําเนิดมาจากไหน?

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5
สมัชชาภาคีอนุสัญญา ในการประชุมสมัยที่ 5 ณ

กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ค.ศ. 2000 ไดมีขอมติ V/10
รับทราบ

ขอเสนอของปฏิญญากรันคานาเรีย (the Gran
Canaria Declaration) ที่เรียกรองใหมีการพัฒนากลยุทธ
ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant
Conservation)

รับทราบขอมติจากการประชุมพฤกษศาสตร
(Botanical Congress) ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้น ในเดือนสิงหาคม
ค.ศ. 1999 ณ เมืองเซนตหลุยส มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา

ใหความสําคัญกับวาระการประชุมระหวาง
ประเทศของสวนพฤกษศาสตรในการอนุรักษ (Botanic
Gardens in Conservation), โปรแกรมชนิดพันธุที่รุกราน
ทั่วโลก (Global Invasive Species Programme) และ
โปรแกรมพืชของคณะกรรมาธิการการรอดชีวิตของชนิดพันธุ
ของสหภาพสากลแหงการอนุรักษ (Plants Programme of
the IUCN Species Survival Commission)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุม สมัยที่ 5
ตกลงที่จะพิจารณาจัดทํากลยุทธท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษ
พืช (Global Strategy for Plant Conservation : GSPC)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 6

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ค.ศ. 2002 ไดมีขอมติ
VI/9 รับรองกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (Global
Strategy for Plant Conservation : GSPC) วางกรอบการ
ดําเนินงาน เพื่อ

เอื้ออํานวยการดําเนินงานโดยสอดคลองกับ
การริเริ่มตางๆ ที่มีอยูแลว ซึ่งมุงหมายอนุรักษพืช

จําแนกชองวางท่ีตองการการริเริ่มใหมมาชวย
ดําเนินงาน

สงเสริมการระดมทุนท่ีจําเปน

กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช
แตกตางจากโปรแกรมภาพอ่ืนอยางไร ?
กลยุทธนี้ประกอบดวย เปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์

(outcome–oriented) ซึง่แตกตางจากเปาหมายมุงกระบวนการ
(process targets) ซึ่งใชในโปรแกรมงานหรือหลักแนวทาง
อื่นๆ ภายใตอนุสัญญาฯ ในหลายกรณี ทั้งนี้ กรอบการ
ดําเนินการดังกลาวเปนกรอบท่ีสามารถยืดหยุนได เนื่องจาก
ภาคีอนุสัญญาฯ สามารถนําเปาหมายระดับโลกดังกลาว
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาเปาหมายที่เกี่ยวของในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาคได แมวาจุดเนนของกลยุทธนี้
จะอยูที่การอนุรักษพืช แตก็หมายรวมถึงแงมุมทางการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน การเสริมสรางสมรรถนะและการ
แบงปนผลประโยชน ดวยเชนกัน

กลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช
มีเพื่ออะไร ?
วัตถุประสงคสูงสุดและในระยะยาวของกลยุทธทั่วโลก

สําหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant
Conservation : GSPC)  คือ การยับยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายของพืชที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอยางตอ
เนื่อง โดยมุงผลสัมฤทธิ์ใหบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2010

วัตถุประสงคยอยของกลยุทธประกอบดวย
ทําความเขาใจและจัดทําเอกสารเก่ียวกับความ

หลากหลายของพืช
อนุรักษความหลากหลายของพืช
ใชประโยชนจากความหลากหลายของพืชอยาง

ยั่งยืน
สงเสริมการใหการศึกษาและความตระหนัก

เก่ียวกับความหลากหลายของพืช
เสริมสรางสมรรถนะสําหรับการอนุรักษความ

หลากหลายของพืช

เปาหมายสาํหรบั ป ค.ศ. 2010 มอีะไรบาง ?
เป าหมายทั่ ว โลกของกลยุทธนี้  เพื่ อ ใหบรรลุ

เปาหมายป ค.ศ. 2010 มี 16 ประการ ดังนี้
เปาหมาย 1 รายการชื่อชนิดพันธุพืชที่ไดรับ

การจําแนกแลว ซึ่งสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง เพื่อ
เปนขั้นแรกที่นํ า ไปสูการจัดทําพรรณพืชของโลกฉบับ
สมบูรณ

เปาหมาย 2 การวิเคราะหประเมินเบื้องตน
ของสถานภาพการอนุรักษของทุกชนิดพันธุพืชที่ไดจําแนก
แลวในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 80

เปาหมาย 3 การจัดทํารูปแบบที่มีระเบียบ
วิธีการ สําหรับการอนุรักษและใชประโยชนพืชอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของงานวิจัย และประสบการณในการปฏิบัติ

เปาหมาย 4 อยางนอย 10% ของแตละเขต
นิเวศ ไดรับการอนุรักษอยางมีประสิทธิผล

เปาหมาย 5 การคุมครอง 50% ของพื้นที่
ซึ่งสําคัญที่สุดสําหรับความหลากหลายของพืช ไดรับความ
เชื่อมั่น

เปาหมาย 6 อยางนอย 30% ของพ้ืนที่การ
ผลิต ไดรับการจัดการโดยสอดคลองกับการอนุรักษความ
หลากหลายของพืช

เปาหมาย 7 60% ของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ทัว่โลก ไดรบัการอนรุกัษในถิน่ทีอ่ยูอาศยัตามธรรมชาต ิ(in situ)

เปาหมาย 8 60% ของชนิดพันธุพืชที่ถูก
คุกคาม ไดรับการเก็บรักษาไวในการรวบรวมสะสมนอกถิ่นที่
อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex situ) ที่สามารถเขาถึงได
โดยอยูในประเทศที่เปนตนกําเนิด และ 10% ของชนิดพันธุ
พืชดังกลาวอยูในโปรแกรมการฟนฟูและฟนคืนสภาพ

เปาหมาย 9 70% ของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของพืชปลูก และชนิดพันธุพืชหลักที่มีคุณคา
ทางสังคม เศรษฐกิจ ไดรับการอนุรักษ และความรูพ้ืนเมือง
และทองถิ่นที่เกี่ยวเน่ืองไดรับการดํารงรักษา

เปาหมาย 10 แผนการจั ด ก า รแล ว เ ส ร็ จ
พรอมสําหรับอยางนอย 100 ชนิดพันธุตางถิ่นหลักๆ
ที่คุกคามพืช สังคมพืช แหลงที่อยูอาศัยและระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย 11 ไมมีชนิดพันธุใดของพืชพรรณ
ธรรมชาติกําลังจะสูญพันธุโดยการคาระหวางประเทศ

เปาหมาย 12 30% ของผลิตภัณฑ ท่ี ใชพืช
เปนฐาน ซึ่งไดมาจากแหลงท่ีมีการจัดการอยางย่ังยืน

เปาหมาย 13 การลดลงของทรัพยากรพืช
และความรู การประดิษฐคิดคน และการถือปฏิบัติ ที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณีพื้นเมืองและทองถิ่นที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งเกื้อหนุนการดํารงชีวิต ความมั่นคงทางอาหารทองถ่ิน
การดูแลสุขอนามัย อยางย่ังยืน ไดรับการยับย้ัง

เปาหมาย 14 ความสําคัญของความหลาก
หลายของพืช และความจําเปนที่ตองอนุรักษความหลาก
หลายของพืช ไดรับการสอดแทรกเขาในโปรแกรมการ
สื่อสาร การใหการศึกษา และการเสริมสรางความตระหนัก
แกสาธารณชน

เปาหมาย 15 จํานวนบุคลากรที่ทํางานโดย
ใชอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมในการอนุรักษพืช ไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น ตามความตองการของประเทศเพื่อ
บรรลุเปาหมายของกลยุทธนี้

เปาหมาย 16 เครือขายสําหรับกิจกรรมของ
การอนุรักษพืช ไดรับการจัดตั้งหรือสรางความแข็งแกรงใน
ระดับชาติ ภูมิภาคและระหวางประเทศ

อนสุญัญาฯ ผลกัดนัการดาํเนนิงานอยางไร ?

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 6
หลังจากสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัย

ที่ 6 (COP–6) ไดรับรองกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษ
พืชแลว สํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยความรวมมือและ
สนับสนุนจากภาคีอนุสัญญาฯ และองคกรอนุรักษสวนพฤกษ–
ศาสตรระหวางประเทศ (Botanical Garden Conservation
International : BGCI) ไดจัดตั้งกลไกประสานงานข้ึน เพื่อ
ให้ผลักดันการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการ-
อนุรักษพืช (GSPC) โดย :

จัดใหมีการประชุมกลุมประสานงาน (Liaison
group)

จดัตัง้หนวยประสานงานกลางแหงชาต ิ(National
Focal Point)

จดัตัง้พนัธมติรทัว่โลกเพือ่การอนรุกัษพชื (Global
Partnership for Plant Conservation – GPPC)

ทั้งนี้ ไดมีการจัดคณะที่ปรึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholder consultations) เพื่อชวยอํานวยการดําเนินงาน
ในแตละเปาหมาย (ตารางที่ 7)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 7
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7

(COP–7) เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย ไดพิจารณาการดําเนินงานภายใตกลยุทธ
นี้ และรับรองขอมติที่ VII/10

สนับสนุนใหภาคีอนุสัญญาฯ เสนอชื่อหนวยงาน
กลางสําหรับกลยุทธท่ัวโลกสําหรับการอนุรักษพืช (GSPC)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและ
ติดตามตรวจสอบกลยุทธทั่วโลก ในระดับประเทศ

สงเสริมการมีสวนรวมของผูไดรับผลประโยชน
ในระดับประเทศในการดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ
กลยุทธนี้ ในระดับประเทศ
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ตารางที่ 7  คณะที่ปรึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ชวยการดําเนินงานในแตละเปาหมาย

เปาหมายที่ คณะที่ปรึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย
1 รายการช่ือพืช สวนพฤกษศาสตรคิว(Royal Botanic Gardens, Kew) สหราชอาณาจักร
2 สถานภาพการอนุรักษ สหภาพสากลแหงการอนุรักษ (IUCN)
4 อนุรักษ 10% เขตนิเวศ กองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ (WWF)
5 คุมครอง 50% ของพื้นที่สําคัญ องคการสากลชีวิตพืช (Plantlife International) และสหภาพสากลแหงการอนุรักษ (IUCN)
6 จัดการ 30% ของพื้นที่ผลิต องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยดําเนินงานรวมกับ สถาบัน

ทรัพยากรพืชระหวางประเทศ (IPGRI)
7 อนุรักษ in situ 60% ของชนิดพันธที่ถูกคุกคาม ศูนยติดตามตรวจสอบการอนุรักษแหงโลก (WCMC) ของโครงการสิ่งแวดลอมแหง

สหประชาชาติ (UNEP)
8 อนุรักษ ex situ 60% องคกรอนุรักษสวนพฤกษศาสตรระหวางประเทศ (BGCI) และสถาบันทรัพยากรพืชระหวาง

ประเทศ (IPGRI)
9 อนุรักษ 70% สายพันธุพืชปลูก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยดําเนินงานรวมกับสถาบัน

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ (IPGRI)
10 จัดการ 100  ชนิดพันธุตางถิ่น โปรแกรมชนิดพันธุที่รุกรานทั่วโลก (GISP)
11 ไมมีชนิดพันธุพืชธรรมชาติสูญพันธุเพราะการคา คณะกรรมการพืชของอนุสัญญาไซเตส (CITES)
12 จัดการแหลง 30% ของผลิตภัณฑทําจากพืช องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยดําเนินงานรวมกับสถาบัน

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ (IPGRI)
13 ยับย้ังการลดลงของทรัพยากรพืช องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) โดยดําเนินงานรวมกับสถาบัน

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหวางประเทศ (IPGRI)
14 ใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนัก องคกรอนุรักษสวนพฤกษศาสตรระหวางประเทศ (BGCI)

ตารางที่ 8 เปาหมายกลยุทธที่สอดแทรกเขาไปในโปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ

เปาหมาย โปรแกรมงาน
1 รูวาเรามีอะไร ผสานเขาสูการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI)
4,5,7,8 อุปกรณแหลงที่อยูอาศัยพื้นเมือง ผสานเขาสูโปรแกรมงานวาดวยพื้นที่คุมครอง
พื้นที่สําคัญในและนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
10 ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน ผสานเขาสูงานชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
11,12,13 การคาและการใชประโยชนอยางยั่งยืน ผสานเขาสูงานที่เกี่ยวกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
9,13 อนุรักษพืชปลูกและรักษาความรูพ้ืนบาน งานมาตรา 8(j) และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวเน่ือง
14 ใหการศึกษา ผสานเขาสูโปรแกรมการติดตอสื่อสาร และเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน (CEPA)
6,9,12 จัดการพื้นที่การเกษตร อนุรักษพืชปลูก ผสานเขาสูโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรและความ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน หลากหลายทางชีวภาพในปาไม

สนับสนุนการติดตอสื่อสารระหวางผูไดรับผล
ประโยชนในระดับประเทศกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
(SCBD) และพันธมิตรท่ัวโลกเพ่ือการอนุรักษพืช (GSPC)

เห็นชอบใหสอดแทรกเปาหมายของกลยุทธ
เขาในโปรแกรมงานตางๆ ของอนุสัญญาฯ (ตารางที่ 8)

รองขอใหพันธมิตรท่ัวโลกวาดวยการอนุรักษ
พืช (Global Strategy for Plant Conservation GPPC)
จัดทําขอเสนอ (proposal) สําหรับจัดทําคูมือ รวมถึงราย
การชื่อพืช เพื่อชวยภาคีอนุสัญญาฯ ในการผสานเปาหมาย
เหลานี้ในแผนกลยุทธ และโปรแกรมการดําเนินงานของตน
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พันธมิตรทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช
ดําเนินการอยางไร ?

ท่ีมา
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 7

(COP–7) ค.ศ. 2004 ไดจัดตั้งพันธมิตรทั่วโลกเพื่อการ
อนุรักษพืช (Global Partnership of Plant Conservation
GPPC) ขึ้นตามขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี (SBSTTA) ในการ
ประชุมสมัยที่ 9 ป ค.ศ. 2003 ณ นครมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา

วัตถุประสงค
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามกลยุทธฯ พรอมกันนี้ ได เชิญชวนองคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของมาเขารวมดําเนินงาน ทั้งนี้ องคกรอนุรักษ
สวนพฤกษศาสตรระหวางประเทศ (BGCI) เปนผูใหการ
สนับสนุนการรวมมือในคร้ังน้ีอยางตอเน่ือง

องคกรที่เขารวม
องคกรตางๆ ท่ีเขารวมในการดําเนินงานตามกลยุทธ

ไดแก
BioNET International
Botanic Gardens Conservation

International (BGCI)
The Earthwatch Institute
Fauna and Flora International (FFI)
Food and Agriculture Organization of

the United Nations (FAO)
Global Biodiversity Information Facility

(GBIF)
Global Invasive Species Programme

(GISP)
International Plant Genetic Resources

Institute (IPGRI)
IUCN – The World Conservation Union

– Species Survival Commission
King’s Park and Botanic Gardens,

Australia
Missouri Botanical Garden, St Louis,

U.S.A.
National Botanical Institute, South Africa
People and Plants International (PPI)

Plantlife International and Plant Europa
Royal Botanic Gardens Kew, U.K.
Royal Botanic Garden, Edinburgh, U.K.
Smithsonian Institution Natural History

Museum, Washington D.C., U.S.A.
UNEP World Conservation Monitoring

Centre (UNEP – WCMC)
World Agroforestry Centre, (ICRAF)
WWF International (WWF)

การดําเนินงาน
พันธมิตรทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช (GPPC) วาง

เปาหมายไวเพ่ือทบทวนความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามกลยุทธท่ัวโลกฯ เปนตนวา

ทบทวนเอกสารกรณีศึกษาท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

จัดทําคูมือการดําเนินงานในระดับประเทศ
เพิ่มความตระหนักตอกลยุทธท่ัวโลก (GSPC)

วาดวยการอนุรักษพืช
เสริมสรางศักยภาพของพันธมิตรทั่วโลกวาดวย

การอนุรักษพืช (GPPC) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต
กลยุทธท่ัวโลก (GPPC) ในทุกระดับท่ัวโลก

แนวทางและสนับสนุนในการจัดทํากลยุทธ
ระดับชาติ

นอกจากนี้ พันธมิตรทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช
(GPPC) ไดสนับสนุนใหมีการจัดประชุมขึ้นอีกหลายครั้ง
นํามาซึ่งผลการประชุมที่สําคัญ ไดแก

แนวทาง ใหม สํ าหรั บการปฏิ บั ติ ง านของ
พันธมิตร

ขอมติและแผนใหมสําหรับการขยายสมาชิก :
การอนุรักษของสวนพฤกษศาสตรและองคกรสิ่งแวดลอม

ขอเสนอสําหรับคูมือ รวมถึงรายการที่จะชวย
ใหภาคีอนุสัญญาฯ ผสานเปาหมายเขาสูกลยุทธแผนและ
โปรแกรมของตน

มีตัวอยางการดําเนินงานในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาคบางหรือไม ?
หลายประเทศไดจัดทํากลยุทธระดับชาติแลว ไดแก

ประเทศโคลอมเบีย นิวซีแลนด ซี เชลล สาธารณรัฐ
ไอรแลนด  สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในที่ นี้ จ ะยกตั วอย างการดํ า เนินงานของสาธารณรั ฐ
ไอรแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพยุโรป ซึ่ง
ทุกโปรแกรมใชวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกับกลยุทธ
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ทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (GPPC) แตตางกันในรายละ
เอียด ซึ่งเปนไปตามความตองการคําจําเปนและลําดับความ
สําคัญในระดับชาติ หรือในระดับภูมิภาค สวนการวางแผน
ปฏิบัติการตามกลยุทธ และการดําเนินงานสืบเนื่อง เนนการ
มีสวนรวมกับองคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน
ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

สภาพปจจุบัน
โครงการเมื่อไมนานมานี้ดําเนินการโดย Plant

Network : the Plant Collection Network of Britain
and Ireland ไดจัดเตรียมแปดเปาหมายยอย เพ่ือจัดทําสาม
เปาประสงคหลัก ไดแก

ฐานขอมูลอยางสมบูรณของวิธีการปฏิบัติ
ในการเพาะปลูกและการขยายพันธุ สําหรับชนิดพันธุพืช
ทั้งหมดที่ถูกคุกคามของสหราชอาณาจักรและไอรแลนด

การสรางพันธมิตรระหวางความพยายามใน
การอนุรักษทั้งในและนอกถ่ินที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ โดย
การพัฒนาความรูทางพืชสวนเกี่ยวกับชนิดพันธุเหลานี้

เพิ่มจํานวนชนิดพันธุในการเพาะปลูก เพื่อใหได
ขอมูลสําหรับโปรแกรมการทดลองและเสริมสรางความตระ
หนัก

ปฏิบัติการ
กิจกรรมตามเปาหมาย 8 ขอ ประกอบดวย
จัดทําฐานขอมูลระดับชาติ สําหรับการเก็บ

รวบรวมสะสมนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex situ)
ของพืชท่ีถูกคุกคาม ภายใน ค.ศ. 2008

ริเริ่มจัดทําแผนปฏิบัติการชนิดพันธุ สําหรับ
ชนิดพันธุทั้งหมดที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ภายใน ค.ศ. 2008

กลุมพืชท่ีมีทอลําเลียงท้ังหมดท่ีอยูในสถานภาพ
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ไดรับการจัดการใหอยูในโปรแกรม
ฟนฟูชนิดพันธุ

พืชที่มีทอลําเลียงทั้งหมด ซึ่งไดรับการคุกคาม
รวมถึงชนิดพันธุพืชที่สหภาพยุโรปหวงกังวลดวย ไดรับ
การพิจารณาใหอยูใตโปรแกรมติดตามตรวจสอบที่ยังคง
ดําเนินการอยูภายในป ค.ศ. 2008 โดยที่โปรแกรมฟนฟู
สําหรับชนิดพันธุใดที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู จะริเร่ิมในป
ค.ศ. 2010

ใหห ลักประ กันว า  60% ของเ ช้ือพันธุ
(accessions) ที่เก็บรักษาในธนาคารพันธุกรรมสําหรับพืชที่
ถูกคุกคามไดรับการกําหนดใหมีจํานวนสายพันธุขั้นต่ํ า
จํานวนหนึ่ง สําหรับเปนฐานพันธุกรรมท่ี active

ขยายการดําเนินงานของธนาคารพันธุกรรมให
เก็บรักษา 3–5 สายพันธุของพืชทั้งหมดที่ถูกคุกคามและ
พืชพื้นเมืองที่หายาก

มีโครงการผสมผสานที่เพาะปลูกชนิดพันธุที่ถูก
คุกคามทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตรและที่รวบรวมและ
สังเคราะหวิธีการปฏิบัติในการเพาะปลูกและการขยายพันธุ
ที่เหมาะสมสําหรับชนิดพันธุดังกลาวทั้งหมด

กลยุทธการอนุรักษพืชแหงชาติสําหรับ
สาธารณรัฐไอรแลนด
ในป ค.ศ. 2005 รัฐบาลสาธารณรัฐไอรแลนด เสนอ

รางขอเสนอและเปาหมายสําหรับกลยุทธอนุรักษพืชแหงชาติ
สําหรับสาธารณรัฐไอรแลนด โดยเสนอตอกลยุทธทั่วโลก
สําหรับการอนุ รักษ พืช  (GSPC) ซ่ึ งประกอบดวย  5
วัตถุประสงคและ 16 เปาหมาย ในแตละเปาหมายประกอบ
ดวย สภาพปจจุบัน ปฏิบัติการ หลักระยะทางและดัชนีชี้วัด

ตัวอยางสําหรับเปาหมาย 8

เปาหมาย
เปาหมาย 8 ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามทั้งหมดใน

การเก็บรวบรวมสะสมนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
และชนิดพันธุที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่งและ
ใกลสูญพันธุทั้งหมด ไดรับการพิจารณาใหรวมอยูใน
โปรแกรมการจัดการอนุรักษที่มีประสิทธิผล

สวนการดําเนินงานในระดับภูมิภาคและการริเริ่ม
ตางๆ ไดแก การดําเนินงานของสหภาพยุโรป การริเริ่มของ
สวนพฤกษศาสตร
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พิจารณากําหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
การอนุรักษไบรโอไฟท (bryophytes) ภายในป ค.ศ. 2010
และเริ่มการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบและ
ฟนฟู สําหรับ 10% ของไบรโอไฟท (bryophytes) ที่ถูก
คุกคาม ภายในป ค.ศ. 2010

หลักบอกระยะทางและดัชนีชี้วัด :
แผนการจั ดการช นิดพันธุ มี พร อมสํ าหรับ

ชนิดพันธุที่อยู ในสถานภาพใกลสูญพันธุอยาง ย่ิง ,  ใกล
สูญพันธุและสูญพันธุในธรรมชาติ

พืชที่มีทอลําเลียง ซึ่งไดรับการคุกคามทั้งหมด
มีเชื้อพันธุเก็บรักษาในธนาคารพันธุกรรม อยางนอยชนิดละ
3 เชื้อพันธุ

ทะเบียนรายการท่ีแลวเสร็จวาดวยวิธีการ
ปฏิบัติในการเพาะปลูกและการขยายพันธุสําหรับพืชที่มี
ทอลําเลียงทั้งหมดที่ถูกคุกคาม ดังเปนมาตรการเสริมใหกับ
ธนาคารเมล็ดพันธุพืช

โปรแกรมการจัดการและการติดตามตรวจสอบ
ชนิดพันธุ มีพรอมสําหรับพืชพื้นเมืองที่มีทอลําเลียงที่ถูก
คุกคามระหวางประเทศท้ังหมด โดยเฉพาะท่ีเปนท่ีวิตกกังวล
ของสหภาพยุโรป

การอนุรักษพืชพ้ืนเมืองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เปาหมาย
ในป ค.ศ. 2002 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได

จัดทําแผนและโปรแกรมการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (ex–situ) ท่ัวท้ังประเทศ เพื่อเปนการดําเนินการ
ตามกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy
for Plant Conservation : GSPC) โดยเก็บรักษาชนิดพันธุ
พืชพื้นเมือง 31 ,000 ชนิด ซึ่งคิดเปนประมาณ 10%
ของชนิดพันธุพืชของโลก

นอกจากนั้น ยังวางแผนแมบท 15 ป ท่ีเปนแนวทาง
แกการอนุรักษชนิดพันธุพื้นเมืองท่ัวประเทศ ในแผนแมบท
15 ป แบงออกเปนแผนกลยุทธ 5 ป ซึ่งเนนที่ 4 เปาหมาย

เพิ่มจํานวนชนิดพันธุจีน ท่ีเปนตัวแทนของสวน
พฤกษศาสตร 12 แหงท่ัวประเทศ จาก 13,000 เปน 21,000
ชนิดโดยประมาณ

เพ่ิมพูนหรือจัดตั้งการรวบรวมสะสมในสวน
พฤกษศาสตรสําหรับประมาณ 500 ชนิดพันธุหายากและอยู
ในสถานภาพใกลสูญพันธุ

จัดตั้งเครือขายขอมูลระหวางสวนพฤกษศาสตร
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปรับปรุงสถาปตยกรรมพืชสวนและภูมิทัศน
ของสวนและเสริมสรางสมรรถนะ

ความกาวหนาในระยะป ค.ศ. 2002–2005
จํานวนของชนิดพันธุพืชในการอนุรักษนอกถิ่น

ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ) เพิ่มขึ้นอยางมาก
ตัวอยางเชน สวนพฤกษศาสตรไซชวงบันลา มีมากกวา
10,000 ชนิดพันธุ สวนพฤกษศาสตรจีนตอนใตมีประมาณ
10,000 ชนิด สวนพฤกษศาสตรวูหานมีมากกวา 7,500 ชนิด
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําฐานขอมูลกลางสําหรับชนิดพันธุ
พืชปลูกที่เก็บรักษานอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ(ex–situ)

ชนิดพันธุพืชที่อยู ในสถานภาพใกลสูญพันธุ
ไดรับการอนุรักษ สวนพฤกษศาสตรไซชวงบันลา มีชนิดพันธุ
หายาก อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ และชนิดพันธุในบัญชี
แดง (redlist) ระดับจังหวัด/รัฐ 400 ชนิด พอๆ กับสวน
พฤกษศาสตรจีนตอนใต และสวนพฤกษศาสตรวูหานซึ่ง
ประมาณวาทั่วประเทศมีประมาณ 1,000 ชนิดพันธุพืช ที่อยู
ในสถานภาพใกลสูญพันธุ ซ่ึงไดรับการเก็บรักษาในการ
อนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ)

ฐานขอมลูและเครอืขายขอมลู สวนพฤกษศาสตร
ไซชวงบันลา มีฐานขอมูลประกอบดวย 35,000 บันทึกที่
สามารถเขาถึงได โดยที่ขอมูลที่บันทึกนี้มาจาก 22 ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมสะสม ซึ่งประกอบดวย มากกวา 10,000
เรื่องและ 14,400 ภาพ ที่สะสมสําหรับพืชปลูกที่อยูในสวน
พฤกษศาสตร สวนพฤกษศาสตรจีนตอนใต มีระบบจัดการ
ขอมูลและศูนยขอมูลขาวสารสวนพฤกษศาสตรวูหาน มี
ระบบบันทึกที่เปนมาตรฐาน มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ระบุไดวาพืชปลูกนั้นอยูที่ไหนในสวนพฤกษศาสตรแหงนี้และ
มีระบบติดปายบารโคดในสวนดวย

สิ่งอํานวยความสะดวกและการเสริมสราง
สมรรถนะ ท้ังสามสวนพฤกษศาสตรดังกลาวใชเงินประมาณ
500 ลานหยวน สําหรับส่ิงกอสราง รวมทั้ง ถนน ระบบ
ชลประทาน ภูมิทัศน ระบบการสื่อความหมายและติดปาย
นอกจากนั้นยังเพิ่มอุปกรณการวิจัยและการใหการศึกษา
อยางมาก จํานวนของนักวิทยาศาสตรจากตางประเทศและ
ในประเทศที่ผานการฝกอบรมแลวเพิ่มสูงขึ้นมาก

ผลการวิจัยและผลลัพธ ไดมีการตีพิมพผลงาน
วิจัยในวารสารตางๆ เพิ่มประมาณสามเทา นอกจากนี้ ยังมี
การจัดทําสิ่งพิมพเผยแพรตางๆไดมีการจดสิทธิบัตรและ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมเพิ่ม 5 เทา อีกทั้งยังมีการคนพบ
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ผลิตภัณฑ อาหาร ยา และอื่นๆ โดยงานวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพมากมาย

กลยุทธการอนุรักษพืชแหงยุโรป
เครือขายระดับภูมิภาคสําหรับการดําเนินงานตาม

กลยุทธทั่ ว โลกสํ าหรับการอนุรักษพืช  (GSPC) คือ
กลยุทธการอนุรักษพืชแหงยุ โรป (European Plant
Conservation Strategy) ไดรับการจัดทําโดยสภาของยุโรป
(Council of Europe) ซึ่งมีลักษณะเปนองคการระหวาง
รัฐบาล ซึ่งมุงหมายดําเนินการในหลายเรื่อง เปนตนวาสิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตย วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ
รวมกับองคกรพืชแหงยุโรป (Planta Europa) ซ่ึงเปนเครือ
ขายองคกรที่ทํางานเพื่ออนุรักษพืชในทวีปยุโรป พันธกิจสูง
สุดขององคกรนี้คือ อนุรักษพืชปาและแหลงที่อยูอาศัย ซึ่ง
องคกรสากลชีวิตพืช (Plantlife International) รับเปน
เจาภาพฝายเลขานุการขององคกรพืชแหงยุโรป

การจัดทํากลยุทธการอนุรักษพืชแหงยุโรป (EPCS)
ไดผานกระบวนการมีสวนรวม โดยพัฒนารางกลยุทธมา
ตั้งแตป ค.ศ. 2001 วาง 5 วัตถุประสงค แตมี 42 เปาหมาย
ที่สะทอนความตองการของภูมิภาคและสถานการณ และ
เชื่อมโยงไปสูการดําเนินงานตามกลยุทธทั่วโลกสําหรับการ
อนุรักษพืช (Global Strategy for Plant Conservation :
GSPC) ในระดับชาติ โดยผสานเขาสูเครือขายการเมืองและ
วัตถุประสงคการอนุรักษระดับภูมิภาค

กรอบการดําเนินงาน
ตัวอยาง สําหรับวัตถุประสงคท่ี 2 การอนุรักษความ

หลากหลายของพืช
การจัดทํากลยุทธการอนุรักษพืชแหงยุโรป (EPCS)

วางกรอบการดําเนินงานให
ฟนฟูชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม
แกไขผลกระทบของการเกษตรกรรมและการ

ทําไมอยางหนัก
ปกปองแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติจากการ

ทําลาย และใหความมั่นใจวามีการจัดการอยางเหมาะสม
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงมลภาวะ

ทางน้ํา
ตอสูกับการคุกคามระบบนิเวศท่ีเกิดขึ้นจาก

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

ปฏิบัติการ
ในเรื่องการฟนฟูชนิดพันธุที่ถูกคุกคามกลยุทธการ

อนุรักษพืชแหงยุโรป (EPCS) วางแผนปฏิบัติการระยะยาว
จัดเตรียมและดําเนินงานตามแผนฟนฟูชนิด

พันธุพืชที่ถูกคุกคามโดยใหลําดับความสําคัญ แก ชนิดพันธุ
ในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาเบิรน (Bern Convention)
และเอกสารแนบทาย 11b ของ Habitats Directive

ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล/อนุรักษนอกถิ่น
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุพืชทั้งหมดของยุโรป
ที่ ถูกคุกคามและที่ ทรัพยากรพันธุกรรมของชนิดพันธุ
ดังกลาวในประเทศตนกําเนิดในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล

เปาหมาย
เปาหมายของกลยุทธสําหรับวัตถุประสงคท่ี 2 การ

อนุรักษความหลากหลายของพืชมีดังนี้
สนับสนุนโปรแกรมระดับชาติเพื่อจําแนกระบุ

และติดตามตรวจสอบชนิดพันธุที่ลดจํานวนประชากรลง
อยางรวดเร็วแตมิไดอยูในบัญชีแดง (non–redlisted) ใน 15
ประเทศ และพิจารณาความเหมาะสมใหชนิดพันธุดังกลาว
อยูในโปรแกรมฟนฟู

สงเสริมการจัดทําแผนการดําเนินงานโปรแกรม
ฟนฟูในประเทศท่ีเก่ียวของ สําหรับพืชลําดับความสําคัญสูง
50 ชนิดที่ เลือกมาจากบัญชีแดงของยุโรป (European
Redlists) และรายการชนิดพันธุที่แพรหลายแตจํานวน
ประชากรลดลงอยางรวดเร็ว โดยภายในป ค.ศ. 2004 จะจัด
ทํ ารายการชนิดพันธุ ที่ มี ลํ าดับความสําคัญสูงสํ าหรับ
โปรแกรมฟนฟู แลวเสร็จ

ดําเนินโครงการนํารอง หาชนิดพันธุที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง โดยเปนโครงการที่ดําเนินงานขามพรมแดน

จัดตั้งธนาคารสปอรของพืชกลุมเฟรน ภายในป
ค.ศ. 2004 จะตองจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติแลวเสร็จ

เก็บรักษา 80% ของความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ของ 50% ของชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในภูมิภาค
และระดับชาติไวในธนาคารพันธุกรรม ตามลําดับความ
สําคัญเนื่องจากการคุกคามโดยในป ค.ศ. 2004 จัดทํา
รายการเชื้อพันธุพืชที่เก็บในธนาคารเชื้อพันธุแลวเสร็จและ
จําแนกชองวางปญหาดวย



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 86

อย่ า งน้ อย  12 ชนิดพันธุ์ ที่ มี ล ำดับความสำคัญ -
สูงของไบรโอไฟท (bryophyes) ไดเก็บไวในการอนุรักษ
นอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (ex–situ) และสงเสริม
วิชาการใหแพรหลายระหวางประเทศ

จัดทําคูมือท่ีมีแนวทางและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับผสานการอนุรักษ ทั้งในและนอกถิ่น
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในโปรแกรมอนุรักษพืช เผยแพรใน
เว็ปไซต

ผลิตระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการอนุรักษนอก
ถ่ินที่อยูอาศัยตามธรรมชาติสําหรับกลุมพืชที่มีทอลําเลียง
พืชไรทอลําเลียง และ เห็ดรา

ซ่ึงผูดําเนินงานประกอบดวยสวนพฤกษศาสตรตางๆ
และองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของ

คนขอมูลของกลยุทธทั่วโลกสําหรับการอนุรักษพืชเพิ่มเติม
ไดท่ี
http://www.plants2010.org
http://www.bgci.org
http://chm–thai.onep.go.th
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กรมปาไม
ดร. สุรางค เธียรหิรัญ สํานักวิจัยการจัดการปาไมและ

ผลิตผลปาไม
นายศุภรัตน สําราญ นักวิชาการปาไม 8ว.
นางสาวเบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา สํานักวิจัยการจัดการปาไมและ

ผลิตผลปาไม
กรมประมง
นางสาวพูลทรัพย วิรุฬหกุล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการประมง
นางสาวมณฑิรา เปยมทิพยมนัส นักวิชาการประมง 7ว.
นางพวงทอง ออนอุระ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายระหว่าง

ประเทศ
กรมปศุสัตว
ดร. วนิดา กําเนิดเพ็ชร กองบํารุงพันธุสัตว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง
นายสุขศักดิ์ ทองสุกดี ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงอาวไทยตอนบน
นายพจนา บุณยเนตร ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นางพรรณลอง พงศเสาวภาคย สถาบันการแพทยแผนไทย
กรมวิชาการเกษตร
นางเบญจวรรณ จํารูญพงษ กองคุมครองพันธุพืช
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสุข
นายพูลศักดิ์ พรหมสุวรรณศิริ สํานักยาและวัตถุเสพติด
กรมองคการระหวางประเทศ
นายมานพ เมฆประยูรทอง รองอธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ผูอํานวยการสํานักวิจัย

การอนุรักษปาไมและพันธุพืช
นายนพดล พฤกษะวัน ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ
นางลีนา ผูพัฒนพงศ สํานักหอพรรณไม
ดร. รุงนภา พัฒนวิบูลย นักวิชาการปาไม 8ว.
ดร. สุจิตรา จางตระกูล หัวหนากลุมงานวิจัยอนุรักษ

พันธุกรรมปาไมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ

นายนิรัตน จินตนา กองคุมครองพันธสัตวปาและ
พืชปาตามอนุสัญญา

นายวีระชัย ปยะชาติ กองคุมครองพันธสัตวปาและ
พืชปาตามอนุสัญญา

ดร. ชวลิต นิยมธรรม สํานักหอพรรณไม
ดร. ราชันย ภูมา สํานักหอพรรณไม
นางสาวกัลยา ภัทรหิรัญกนก สํานักหอพรรณไม
สวนพฤกษศาสตรสากลภาคใต (ทุงคาย)
นายวรดลต แจมจํารูญ หัวหนาสวนพฤกษศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวพานิภา ปนสํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
นายธัญญา จั่นอาจ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

รายชื่อผูเขารวมประชุม

ชื่อ ตําแหนง
องคการสวนพฤกษศาสตร
ดร. สุญานี เวสสบุตร หัวหนาสํานักวิชาการวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.ดร. อบฉันท ไทยทอง คณะวิทยาศาสตร
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ABS Access and benefit–sharing
AHTEG
Ad hoc technical expert group
BGCI Botanic Gardens Conservation International
CBD Convention on Biological Diversity
CCD Convention to Combat Desertification
CEPA Communication, education and public awareness
CHM Clearing–House Mechanism
CI Conservation International
CITES Convention on International Trade in Endangered Species
CMS Convention on Migratory Species
COP Conference of the Parties
CPF Collaborative Partnership on Forest
EIA Environmental Impact Assessment
EPCS European Plant Conservation Strategy
FAO United Nations Food and Agriculture Organization
FFI Fauna and Flora International
GBIF Global Biodiversity International Facility
GBO Global Biodiversity Outlook
GEF Global Environment Facility
GISP Global Invasive  Species Programme
GPPC Global Partnership for Plant Conservation
GSPC Global Strategy for Plant Conservation
GTI Global Taxonomy Initiative
ICAO International Civil aviation Organization
ICC International Chamber of Commerce
ICRAF World Agroforestry Centre
IMO International Maritime Organization
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission
IPGRI International Plant Genetic Resources Institute
IPPC International Plant Protection Convention
ISA International Sedbed Authority
IUBS International Union of Biological Science
IUCN World Conservation Union
JPOI Johannesburg Plan of Implementation
MA Millennium Ecosystem Assessment
MAT mutually agreed terms
MDGs Millennium Development Goals
MTA material transfer agreement
NBSAPs National biodiversity strategies and action plans
ODA Official Development Assistance
OIE World Organization for Animal Health
PIC prior informed consent

อภิธานศัพท
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PPI People and Plants International
PRSPs Poverty reduction strategy papers
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice
SEAs Specialised Executing Agencies
SMEs Small and Medium Enterprises
TDWG Taxonomic Databases Working Group
UNCED UN Conference on Environment and Development
UNCLOS UN Convention on Law of the Sea
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC United Nations Convention Framework on Climate Change
UNFF United Nations Forum on Forests
UNU United Nations University
WCMC World Conservation Monitoring Centre
WGPA Ad-hoc Open-ended Working Group on Protected Areas
WGRI Working Group on Review of Implementation
WSSD World Summit on Sustainable Development
WTO World Trade Organization
WWF World Wide Fund for Nature



เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 90

เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุตามเปาหมายแผนกลยุทธ
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดพิมพเผยแพรโดย สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2265 6636–40
โทรสาร 0 2265 6638–40

สงวนลิขสิทธิ์ 2549. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

การอางอิง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549
เปาหมายป 2010 และการดําเนินงานเพื่อบรรลุตามเปาหมาย
แผนกลยุทธของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ. 90 หนา

ISBN 974–286–088–2

พิมพครั้งแรก สิงหาคม 2549

บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ

จัดทําเอกสาร วรนาถ ตั้งธัชทอง ปทมา ดํารงผล
สิตา ผลโภค วิเทศ ศรีเนตร

ประสานงาน สิริวรรณ สงวนทรัพย ไพราณี สุขสุเมฆ
เพ็ญนภา ทองอาจ ตรีนุช รูสมัย

ออกแบบและจัดพิมพโดย บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด
โทรศัพท 0 2585 2076, 0 2586 0837
โทรสาร 0 2913 7763


	¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 5
	¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 
	¤íÒ¡Å‰ÒÇà»†´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 
	à»⁄Ò»ÃÐÊ§¤‘à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáË‰§ÊËÑÊÇÃÃÉáÅÐá¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¨ÎŸ¹à¹ÊàºÍÃ‘¡ à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ 
	Millenium Development Goals - and Johannesburg Plan of  Implementation - for Sustainable Development 
	á¼¹¡ÅÂØ·¸‘¢Í§Í¹ØÊÑ--ÒÇ‰Ò´„ÇÂ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ áÅÐ¡ÃÍº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁ¡„ÒÇË¹„ÒÊÙ‰à»⁄ÒËÁÒÂ 2010 
	´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾áÅÐà»⁄ÒËÁÒÂ 2010 
	¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ‘  ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÁÑÂ·Õè 11 
	(Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological   Advice - SBSTTA) 
	¼Å·Õè¤„¹¾º¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‘»ÃÐàÁÔ¹ÃÐºº¹ÔàÇÈáË‰§ÊËÑÊÇÃÃÉ (Millennium Ecosystem Assessment) 
	¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾  (Business and the 2010 Biodiversity Challenge)  
	¡ÅÂØ·¸‘·ÑèÇâÅ¡ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É‘¾×ª  (Global Strategy for Plant Conservation : GSPC) 
	ÃÒÂª×èÍ¼Ù„à¢„ÒÃ‰ÇÁ»ÃÐªØÁ 
	ÍÀÔ¸Ò¹ÈÑ¾·‘ 


