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จำกกำรที่ประชำคมโลกเห็นพ้องให้มีอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 

เมือ่	พ.ศ.	2535	อนัเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศเพ่ืออนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพอย่ำงยัง่ยนื	และให้มกีำรแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกกำรใช้ทรพัยำกรพนัธุกรรม

อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม	ซึ่งประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำนี้	ใน	พ.ศ.	2547

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 (สผ.)	 กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 ในฐำนะเป็นหน่วยประสำนงำนกลำงระดับชำติของ

อนสุญัญำ	(CBD	National	Focal	Point	-	NFP)	ได้จดัท�ำคู่มอืขึน้	เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ

เกีย่วกบักระบวนกำรของอนสุญัญำแก่ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ทีจ่ะเข้ำร่วมกำรประชมุสมชัชำ

ภำคีอนุสัญญำ	ทั้งผู้ที่เข้ำร่วมในคณะผู้แทนของประเทศและผู้สังเกตกำรณ์	กำรจัดท�ำคู่มือนี้	

ได้รบัควำมร่วมมอืด้วยดจีำกมลูนธิสิถำบนัสิง่แวดล้อมไทย	และโครงกำรพฒันำสหประชำชำติ	

(UNDP)	ประเทศไทย
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บทน�ำ

“ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ”  มำจำกค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ “biological	diversity” หรือ  

biodiversity ซ่ึงมีรำกศัพท์มำจำกภำษำกรีก “bios” ท่ีหมำยถึง “ชีวิต” และ ค�ำภำษำลำติน  

“diversus” ที่หมำยถึง “ควำมหลำกหลำย”

อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 (Convention	 on	 Biological	 Diversity	 –	 CBD)	 	 ได้ให้ควำมหมำย	 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 หมำยถึง	 “ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง รวมถึงระบบนิเวศบนบก  

ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศอื่น ๆ  และที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึงความหลากหลายในชนิดพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์ และ

ความหลากหลายของระบบนิเวศ”

หำกจะอธิบำยค�ำว่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เห็นภำพมำกขึ้น	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ก็คือ	 ควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตนำนำชนิดบนโลก	 	 ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงควำมหลำกหลำยของชนิดของพืช	 สัตว์	 และจุลินทรีย์	 เท่ำน้ัน	 

แต่ยงัรวมถงึควำมแตกต่ำงของพนัธุกรรมภำยในสิง่มชีวีติชนดิเดยีวกนั	กำรด�ำรงอยูข่องสิง่มชีวีติต่ำง	ๆ 	รวมทัง้มนษุย์ซึง่ไม่สำมำรถ 

ทีจ่ะอยูอ่ย่ำงโดดเดีย่วได้	จงึมกีำรอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม	มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงสิง่มชีวีติด้วยกนัเอง	และระหว่ำงสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อม	

เช่น	ดนิ	น�ำ้	และอำกำศ	หรอืท่ีเรยีกว่ำระบบนเิวศ	เช่น	ภเูขำ	ป่ำไม้	แม่น�ำ้	ทะเล	พืน้ทีชุ่่มน�ำ้	ทะเลทรำย	หรอืแม้แต่พืน้ทีเ่กษตรกรรม	

กำรมีปฏิสัมพันธ์ท้ังกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งอำกำศ	 น�้ำ	 และดิน	 ก่อให้เกิดถิ่นที่อยู่ที่มีลักษณะเฉพำะและ 

เหมำะสมต่อกำรด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำง	ๆ	
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังนี้

1.	 ความหลากหลายทางพันธุกรรม	(genetic	diversity)		

หมำยถึง	ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของลักษณะทำงพันธุกรรม	(ยีนและโครโมโซม)	ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด	

2.	 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	(species	diversity)		

หมำยถึง	สิ่งมีชีวิตหลำกหลำยชนิดที่อำศัยอยู่ในบริเวณ/ระบบนิเวศหนึ่ง	ๆ	ในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง

3.	 ความหลากหลายของระบบนิเวศ	(ecosystem	diversity)	 

หมำยถึง	ระบบนิเวศประเภทต่ำง	ๆ	ที่ปรำกฏอยู่บนโลก	เช่น	ป่ำไม้	ภูเขำ	ชำยฝั่งทะเล	แนวปะกำรัง	เป็นต้น

กำรด�ำรงอยู่ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทุกวันนี้	 เป็นผลผลิตจำก

วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตและกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ	 ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมำ 

นับพันล้ำนปี	 สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	มนษุย์กเ็ป็นส่วนหนึง่ของความหลากหลายทางชวีภาพ	

และมพีลงัทีจ่ะปกป้องคุม้ครองหรอืแม้ท�าลายความหลากหลายทางชวีภาพได้	

นอกจำกนัน้แล้ว	ยงัมคีณุประโยชน์ทีเ่กิดจำกบรกิำรของระบบนิเวศ	(Ecosystem	

services)	 คือ	 ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรท�ำ

หน้ำทีข่องระบบนเิวศ	อำจกล่ำวได้ว่ำบรกิำรของระบบนเิวศนัน้	 ท�ำหน้ำทีน่ำนปักำร	

ทั้งเป็นวัตถุดิบช่วยเกื้อหนุน	ส่งเสริม	 และมีอิทธิพลต่อสภำพของทรัพยำกรและ

สิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต		
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ด้วยความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพนานัปการ	 อนุสัญญาว่าด ้วย	

ความหลากหลายทางชวีภาพ	หรอื	CBD	(Convention	on	Biological	Diversity)		จงึถกูริเริม่ขึน้

เพือ่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิง่แวดล้อมท่ีเกดิขึน้หลงัการประชมุสดุยอด	ณ	นครรโิอ	เด	จาเนโร	

ประเทศบราซิล	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2535	 มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพัน	

ตามกฎหมาย	(legally-binding	international	treaty)	ซึ่งก�าหนดแนวทางและหลักกฎหมาย

ทั่วไป	 ส�าหรับการบริหารจัดการประเด็นต่าง	 ๆ	 ในระดับนานาชาติ	 โดยที่แนวทางดังกล่าว		

จะเป็นพื้นฐานในการจัดท�าเป้าหมาย	 กรอบเวลา	 กลไกการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 และ/หรือ

พิธีสารในประเด็นเฉพาะต่อไป

อนุสัญญำน้ี	 มีเป้ำประสงค์หลัก	 “เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”	 โดยเน้นว่ำกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

เป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน	 และตระหนักว่ำแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิอธิปไตย 

เหนอืทรพัยำกรชวีภำพในเขตแดนของตน	จ�ำเป็นต้องค�ำนงึถงึควำมส�ำคัญของกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ

และสงัคม	รวมถงึกำรขจัดควำมยำกจนทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	จงึเป็นเสมอืน 

เคร่ืองมือในกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 ตำมแนวทำงและกรอบกำรด�ำเนินงำนเพ่ือ 

กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนที่ได้มีกำรก�ำหนดไว้	 ทั้งนี้	 

อำจมีกำรจัดท�ำควำมตกลงเพิ่มเติมเพื่อใช้กับประเด็นเฉพำะด้ำน	 โดยประเทศภำคีอนุสัญญำ 

จะตัดสินใจเองว่ำจะน�ำข้อมติ	แนวทำง	และเป้ำหมำย/เป้ำประสงค์ต่ำง	ๆ	ภำยใต้อนุสัญญำไปปรับใช้

กับกำรด�ำเนินงำนภำยในประเทศได้อย่ำงไร	

ปัจจุบัน	 มีภำคีสมำชิกอนุสัญญำ	 จ�ำนวน	 196	 ประเทศ	 (ข้อมูล	 ณ	 มกรำคม	 2563)	 

โดยประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีล�ำดับที่	 188	 เมื่อวันท่ี	 29	 มกรำคม	 พ.ศ.	 2547	 โดยมีเพียง

สหรัฐอเมริกำและนครรัฐวำติกัน	ที่ไม่ได้ให้สัตยำบันเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ	
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ส่วนที่ 1 
สำระส�ำคัญของอนุสัญญำ (Convention text)

เน้ือหำของอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีทั้งหมด	 42	 มำตรำ	 ครอบคลุมประเด็นทรัพยำกรพันธุกรรม	 

ชนิดพันธุ์	 และระบบนิเวศ	 	 หลักกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมอย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียม	

เทคโนโลยีชวีภำพ	กำรพฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลย	ีควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ	ข้อก�ำหนดเกีย่วกบักลไกกำรเงนิ	กฎและแนวทำง

ปฏิบัติส�ำหรับอนุสัญญำฯ	และข้อตกลงทำงสถำบันที่เกี่ยวข้อง		สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

อำรัมภบท	(Preamble)	

อนสุญัญำประกอบด้วยหลกักำรส�ำคญัหลำยประกำร	โดยระบวุ่ำ	“กำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพนัน้เป็นภำรกจิ

ร่วมกันของมนุษยชำติ	แต่ประเทศต่ำง	ๆ	ย่อมมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยำกรชีวภำพในเขตแดนของตน	และมีหน้ำที่รับผิดชอบ 

ในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อประโยชน์แก่คนในรุ่นปัจจุบันและอนำคต	 

โดยค�ำนึงถึงบทบำทของสตรีและคุณค่ำภำยใน	(intrinsic	value)	ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ”	

วัตถุประสงค์	(Objectives)	

อนุสัญญำมีวัตถุประสงค์	3	ประกำร	(มำตรำ	1)	ได้แก่	

1)	 กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	

2)	 กำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

3)	 กำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรมอย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม

         

การอนุรักษ์ 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

การใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน

การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียม 
และยุติธรรม
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กำรใช้ศัพท์	(Use	of	terms)

มีกำรให้นิยำมแก่ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญ	เช่น	ระบบนิเวศ	(ecosystem)	ทรัพยำกรชีวภำพ	(biological	resources)	เทคโนโลยี

ชีวภำพ	(ฺBiotechnology)	กำรอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อำศัย	(ex-situ	conservation)	เป็นต้น	(มำตรำ	2)

ข้อก�ำหนดทั่วไปและขอบเขต	(Principle)

เป็นกำรยนืยนัอ�ำนำจอธปิไตยของประเทศใด	ๆ 	ทีจ่ะใช้ทรพัยำกรของตนให้สอดคล้องกบันโยบำยสิง่แวดล้อมของประเทศนัน้		

และก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนนิงำน	(มำตรำ	3-5)

พันธกรณี	(Commitments)

วัตถุประสงค์หลักทั้งสำมข้อของอนุสัญญำ	ได้แปลงไปสู่พันธกรณีในมำตรำ	6-20	ประกอบด้วยพันธกรณีด้ำนต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 มำตรกำรทั่วไปส�ำหรับกำรอนุรักษ์	 

และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

	 กำรก�ำหนดประเด็นและติดตำมผล

	 กำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ

	 กำรอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ

	 กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

อย่ำงยั่งยืน

	 มำตรกำรจูงใจ

	 กำรวิจัยและฝึกอบรม

	 กำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส�ำนึก

	 กำรประเมินผลกระทบ	 

และกำรลดผลกระทบเสียหำย

	 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม

	 กำรเข้ำถึงและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร

	 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิทยำศำสตร์

	 กำรควบคุมดูแลด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ 

และจัดสรรผลประโยชน์

	 ทรัพยำกรทำงกำรเงินตรำ

กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร	(Institutional	arrangement)

มเีนือ้หำเกีย่วกับโครงสร้ำงและกลไกกำรบรหิำรงำนของอนสุญัญำ	ได้แก่	กลไกกำรเงนิ	ควำมสมัพนัธ์กบัอนสุญัญำระหว่ำง

ประเทศอื่น	ๆ 	กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	(Secretariat)	องค์กรย่อยด้ำนวิทยำศำสตร์	วิชำกำร	

และเทคโนโลยี	และกำรรำยงำน		(มำตรำ	21-26)

กลไกของสนธิสัญญำและภำคผนวก	(Mechanism)

เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติของสนธิสัญญำและพิธีสำรภำยใต้อนุสัญญำฯ	 เช่น	 กำรไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง	 กำรรับรองพิธีสำร	 

กำรแก้ไขอนุสัญญำ	 หรือพิธีสำร	 กำรมีสิทธิออกเสียง	 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงอนุสัญญำกับพิธีสำร	 กำรลงนำม	 กำรให้สัตยำบัน	 

กำรยอมรับหรือกำรเห็นชอบ	กำรมีผลบังคับใช้	เป็นต้น	(มำตรำ	27-42)
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ส่วนที่ 2 
สมัชชำภำคีอนุสัญญำ

(The Conference of the Parties: COP)

อนุสัญญำมีลักษณะเป็นกรอบกว้ำง	 ๆ	 ท่ีมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมชัดเจน	 	 เพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ

ภำคีอนุสัญญำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จ�ำเป็นต้องมีหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำร	จึงได้มีกำรจัดตั้งสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 

(COP)	ขึ้น	ตำมมำตรำ	23	ของอนุสัญญำ	

บทบำทหน้ำที่	(Main	functions)

สมัชชำภำคีอนุสัญญำ	มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้

o	 ก�ำหนดกฎระเบียบข้อบังคับส�ำหรับอนุสัญญำ	และองค์กรย่อยภำยใต้อนุสัญญำ

o	 ก�ำกับดูแลและทบทวนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำ	

o	 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

o	 รับรองงบประมำณและพัฒนำแนวทำงกลไกกำรเงิน

o	 รับรองโปรแกรมงำนของอนุสัญญำ

o	 พิจำรณำรำยงำนแห่งชำติ	(national	report)

o	 จัดตั้งหน่วยงำนที่ปรึกษำหรือคณะท�ำงำน/คณะผู้เชี่ยวชำญ	

o	 รับรองพิธีสำรหรือเอกสำรแนบท้ำย/ภำคผนวก

o	 ตัดสินใจ	ลงคะแนนเสียง	และรับรองข้อมติ

ข้อบังคับกำรประชุม	(Rules	of	procedure)

ข้อบังคับกำรประชุม	 เป็นข้อมติแรกที่มีกำรพิจำรณำรับรองในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 สมัยที่	 1	 (COP1)	 

เพื่อเป็นแนวทำงด�ำเนินงำนส�ำหรับกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ

o	 วัตถุประสงค์	กรอบข้อบังคับกำรประชุม		(กฎข้อ	1)

o	 ค�าจ�ากัดความ ของค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสำร		(กฎข้อ	2)
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o	 สถานที่จัดการประชุม	(กฎข้อ	3)

o	 วันและเวลาจัดการประชุม	(กฎข้อ	4,	5)

o	 ผู้สังเกตการณ์	(กฎข้อ	6,	7)

o	 วาระการประชุม	(กฎข้อ	8	-	15)

o	 ผู้แทนและสาส์นแต่งตั้ง	ส�ำหรับผู้แทนประเทศภำคีอนุสัญญำ	และผู้แทนอื่น	ๆ	(กฎข้อ	16	-	20)

o	 เจ้าหน้าที่	ข้อบังคับส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรประชุม:	ประธำนและสภำบริหำร	(กฎข้อ	21	-	25)

o	 องค์กรย่อย	กำรจัดตั้งและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ปรึกษำหรือคณะท�ำงำน/คณะผู้เชี่ยวชำญ	(กฎข้อ	26)

o	 ส�านักเลขาธิการอนุสัญญา	บทบำทหน้ำที่ของส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำระหว่ำงกำรประชุม	(กฎข้อ	27,	28)

o	 การด�าเนินการประชุม	ระเบียบส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรประชุม	(กฎข้อ	29	-	38)

o	 การลงคะแนนเสียง	(กฎข้อ	39	-	51)

o	 ภาษา	(กฎข้อ	52	-	54)

o	 การบันทึกเสียงการประชุม	(กฎข้อ	55)

o	 การแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับการประชุม	(กฎข้อ	56)

o	 อนุสัญญา	(กฎข้อ	57)	

ประธำนสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	(COP	president)	 

ประธำนสมัชชำภำคีอนุสัญญำมีควำมส�ำคัญมำกในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 เนื่องจำกเป็นผู ้ควบคุมดูแล 

ให้กำรประชมุด�ำเนนิไปอย่ำงรำบรืน่ตัง้แต่เริม่จนสิน้สดุกำรประชมุ	ซ่ึงตำมธรรมเนยีมปฏิบตัแิล้ว	ทีป่ระชมุจะมอบหมำยให้รฐัมนตรี

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเจ้ำภำพหรือผู้แทนด�ำรงต�ำแหน่งนี้	เพื่อท�ำหน้ำที่ดังนี้

	 เปิดและปิดกำรประชุม

	 วินิจฉัยและก�ำหนดล�ำดับกำรพูดของผู้แทนและผู้เข้ำร่วมประชุม

	 ควบคุมดูแลกำรพูดของผู้แทนและผู้เข้ำร่วมประชุม

	 สนับสนุนกำรเจรจำต่อรองขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ก�ำหนดทิศทำงและประเด็นที่มีควำมส�ำคัญส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของประชำคมโลก	 ในช่วงระหว่ำงสมัยประชุม	 

(intersessional	period)	หรือในช่วง	2	ปี	(biennium)	ถัดไป

ประธำนสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งประมำณ	2	 ปี	 เริ่มตั้งแต่ได้รับกำรคัดเลือกในวันเปิดกำรประชุม	

(opening	plenary)	จนถึงวันเปิดกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำสมัยถัดไป	โดยจะด�ำเนินงำนร่วมกับสภำบริหำรกำรประชุม	

(COP	 Bureau)	 เพื่อดูแลและกำรด�ำเนินงำนตำมข้อมติของสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 และกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 

ของอนุสัญญำ
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สภำบริหำรกำรประชุม	(COP	Bureau)

สภำบริหำรกำรประชุมตั้งขึ้นเพื่อดูแลและบริหำรกำรประชุม	 สมัชชำภำคีอนุสัญญำจะคัดเลือก 

ผู้แทนประเทศต่ำง	ๆ	จำก	5	ภูมิภำคทั่วโลก	ภูมิภำคละ	2	คน	โดยมีวำระกำรปฏิบัติงำนเป็นเวลำ	2	ปี	ประธำน	

(Chair	 of	 COP	 Bureau)	 จะเป็นประธำนสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรประชุม	 และมี 

รองประธำน	(Vice-Chairs)	2	คน	

ช่วงระหว่ำงสมัยประชุม	 (intersessional	 peroid)	 สภำบริหำรกำรประชุม	 จะท�ำงำนร่วมกับส�ำนัก

เลขำธกิำรอนสุญัญำในกำรก�ำหนดทศิทำงในกำรบรหิำรจดักำรและแนวทำงปฏบิตัเิพือ่ตอบสนองต่อค�ำร้องจำก

สมัชชำภำคีอนสุญัญำ	(COP)	และ/หรอืหน่วยงำนทีป่รกึษำอืน่	ๆ 	ภำยใต้อนสุญัญำ	วำงแผนกำรประชุมทีจ่ะเกิดขึน้	 

ก�ำหนดวำระและโครงสร้ำงกำรประชุม	ตรวจสอบรำยงำนที่ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำจัดท�ำขึ้น	รวมถึงรำยงำน

ด้ำนงบประมำณ

ระหว่ำงกำรประชุม	 สภำบริหำรกำรประชุม	 จะมีกำรประชุม 

ทุกวัน	เพื่อสรุปควำมก้ำวหน้ำกำรประชุม	หำรือถึงแนวทำงและผลลัพธ์

ที่คำดว่ำจะได้จำกกำรประชุมในวันถัดไป	 ส่วนสมำชิกของสภำบริหำร

กำรประชุม	 จะประชุมกับผู ้แทนภำคีอนุสัญญำในภูมิภำคของตน	 

(Regional	 group	 meeting)	 ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประชุมในช่วงเช้ำ	 

ก่อนกำรประชุมรอบปกติจะเริ่มขึ้น

กำรเป็นเจ้ำภำพจดักำรประชมุ	(Hosting	of	CBD	meeting)

ตำมกฎข้อที่	3	ของข้อบังคับกำรประชุม	กำรประชุมสมัชชำภำคี

อนุสัญญำจะจัด	ณ	นครมอนทรีออล	ประเทศแคนำดำ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 ยกเว้นในกรณีที่มีประเทศภำคีอนุสัญญำ 

เสนอขอเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม	 จึงจะพิจำรณำและมีมติให้ 

จดักำรประชมุในประเทศนัน้	ๆ 	ได้		ซึง่องค์กำรสหประชำชำตไิด้ก�ำหนด

เขตภูมิภำคทั่วโลกไว้	5	ภูมิภำค	ดังต่อไปนี้

	 แอฟริกำ

	 เอเชียและแปซิฟิก

	 ยุโรปกลำงและยุโรปตะวันออก	(CEE)

	 ลำตินอเมริกำและแคริบเบียน	(GRULAC)

	 ยุโรปตะวันตกและอื่น	ๆ	รวมถึงออสเตรเลีย	แคนำดำ	

นิวซีแลนด์	และสหรัฐอเมริกำ

cop 11
Indea

Japan

2012

2010

1992
1992-2000

แผนกลยุทธ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	พ.ศ.	2011	-	2020	และเป้ำหมำยไอจิ
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นอกจำกนี้ยังก�ำหนดแนวทำงให้จัดกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำหมุนเวียนตำมภูมิภำคดังกล่ำว	 

เพื่อเปิดโอกำสให้ทุกภูมิภำคได้มีบทบำทอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ทั้งนี้	 กำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพนั้นเป็นไปตำม 

ควำมสมัครใจ	โดยจะต้องมีควำมพร้อมทั้งเงินทุน	บุคลำกรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง	ๆ		ดังจะเห็นได้จำก

กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 ที่จัดขึ้นในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิกถึง	 5	 ครั้ง	 ภูมิภำคลำตินอเมริกำและ

แคริบเบียน	 4	 ครั้ง	 ภูมิภำคยุโรปตะวันตกและอื่น	 ๆ	 2	 ครั้ง	 ส่วนในภูมิภำคยุโรปตะวันออกและทวีปแอฟริกำ 

จัดเพียงครั้งเดียว

cop 11

cop 9

cop 1 cop 2 cop 3 cop 4 ExCOP

cop 8 cop 7 cop 6 cop 5

Indea

Germany Brazil Malaysia Netherlands

Canada

ColombiaSlovakiaArgentinaIndonesiaBahamas

2012

1994 1995 1996 1998 1999

1999

2008 2006 2004 2002
2001-2010

2014 2016 2018 2020

Republic of Korea Mexico Egypt China
cop 12 cop 13 cop 14 cop 15

แผนกลยุทธ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	พ.ศ.	2011	-	2020	และเป้ำหมำยไอจิ
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ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนอนุสัญญำ (CBD works)

นอกเหนอืจำกสมชัชำภำคอีนสุญัญำ	(COP)	แล้ว	อนสุญัญำยงัก�ำหนดให้มกีำรตัง้สถำบนัหรอืองค์ประกอบอืน่	ได้แก่	ส�ำนกั

เลขำธิกำรอนุสัญญำ	 และคณะที่ปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์	 วิชำกำร	 และเทคโนโลยี	 (SBSTTA)	 โดยมีข ้อก�ำหนด 

ที่ระบุว่ำหำกมีควำมจ�ำเป็นก็สำมำรถจัดตั้งคณะท่ีปรึกษำหรือหน่วยงำนย่อยเพิ่มเติมข้ึนอีกได้	 ดังนั้น	 จึงมีกำรตั้งคณะที่ปรึกษำ	

(subsidiary	 body)	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนถำวร	 (permanent	 body)	 ภำยใต้ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ	 	 ตั้งขึ้นโดยสมัชชำภำคี

อนุสัญญำ	และตั้งหน่วยงำนเฉพำะกิจ	(ad	hoc	body)	ในรูปของคณะท�ำงำน	คณะผู้เชี่ยวชำญ	และคณะกรรมกำรต่ำง	ๆ		

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	(Secretariat)

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 (Secretariat)	 ตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนสมัชชำภำคีอนุสัญญำและหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 รวมถึง

สนบัสนุนกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของอนสุญัญำ/สนธสิญัญำนัน้	ๆ 		ส�ำนกัเลขำธกิำรอนสุญัญำว่ำดวยควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	

ตั้งอยู่ที่นครมอนทรีออล	ประเทศแคนำดำ	ปฏิบัติงำนโดยสรุป	ดังนี้

1)	 จัดเตรียมกำรประชุมต่ำง	 ๆ	 ภำยใต้อนุสัญญำ	 เช่น	 กำรประชุม

สมชัชำภำคอีนสุญัญำ	(COP)	กำรประชมุคณะทีป่รกึษำ	กำรประชุม

คณะท�ำงำน	และคณะผู้เชี่ยวชำญชุดต่ำง	ๆ

2)	 จัดเตรียมเอกสำรและร่ำงเน้ือหำส�ำหรับใช้ในกำรประชุมและ

กระบวนกำรอื่น	ๆ	ภำยใต้อนุสัญญำ

3)	 จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม	 ตลอดจนรวบรวมรำยงำนแห่งชำติ	 

(national	report)	และรำยงำนเฉพำะเรื่อง/ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง	ๆ	

ที่ได้รับจำกภำคีอนุสัญญำ

4)	 ติดต่อประสำนงำนกับองค์กร	 สถำบัน	 และอนุสัญญำอื่น	 ๆ	 และ 

เป็นผูแ้ทนของอนสุญัญำเข้ำร่วมกำรประชมุของหน่วยงำน/องค์กร

อื่น	 ๆ	 	 และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรพัฒนำเอกชน	

ประชำคมวิทยำศำสตร์	และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง

5)	 สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้อนสุญัญำ	กำรแบ่งปันข้อมลูข่ำวสำร	

และกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะ		เช่น	กำรจดัท�ำกลไกกำรเผยแพร่ข้อมลู

ข่ำวสำร	 (CHM)	 กำรจัดฝึกอบรม	 และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ
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ส�ำหรับเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 (Executive	 Secretary)	 จะมำจำกกำรแต่งตั้งโดยโครงกำรส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ	

(UNEP)	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบดูแลอนุสัญญำ	 จะประกำศแจ้งให้แต่ละประเทศเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม	 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรอิสระที่แต่งตั้งขึ้น	 ท�ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด	 โดยกำรปรึกษำหำรือกับ 

สภำบริหำรกำรประชุม	เลขำธิกำรอนุสัญญำจะมีวำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ	3	ปี	ที่ผ่ำนมำมีเลขำธิกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว	 

7	คน	ได้แก่

1)	 นำง	Angela	Cropper	สำธำรณรัฐตรินิแดดและโทแบโก	(1993-1995)

2)	 นำย	Calestous	Juma	สำธำรณรัฐเคนยำ	(1995-1998)

3)	 นำย	Hamdallah	Zedan	สำธำรณรัฐอียิปต์	(1998-2005)

4)	 นำย	Ahmad	Djoghlaf	สำธำรณรัฐแอลจีเรีย	(2005-2012)

5)	 นำย	Braulio	Dias	สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล	(2012-2017)		

6)	 นำง	Cristiana	Palmer	สำธำรณรัฐโรมำเนีย	(2017-2019)

7)	 นำง	Elizabeth	Maruma	Mrema	สำธำรณรัฐแทนซำเนีย	(2019-ปัจจุบัน)
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คณะทีป่รึกษำทำงวิทยำศำสตร์	วิชำกำร	และเทคโนโลย	ี(Subsidiary	Body	on	Scientific,	Technical	and	
Technological	Advice:	SBSTTA)

SBSTTA	ถือเป็นหน่วยสนับสนุนทำงวิทยำศำสตร์และวิชำกำร	ซึ่งจะประชุมเพื่อศึกษำและพิจำรณำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์

และวิชำกำรที่จะมีกำรหำรือในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 ผลกำรประชุมของ	 SBSTTA	 เรียกว่ำ	 “ข้อเสนอแนะ”	 

(recommendation)	ซึ่งจะถูกน�ำไปประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำง	ๆ	ของกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	เพื่อให้ได้ข้อมติ

SBSTTA	มีหน้ำที่ดังนี้

	 ประเมินสถำนภำพของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

 ประเมินประสิทธิภำพของมำตรกำรที่ด�ำเนินกำรภำยใต้อนุสัญญำนี้	

 จ�ำแนกระบุประเด็นใหม่	ๆ	ทำงวิทยำศำสตร์และวิชำกำรที่เกิดขึ้น	 

และตัดสินใจว่ำประเด็นดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ขอบเขตของอนุสัญญำนี้หรือไม่

 ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศในกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมโปรแกรมงำนของอนุสัญญำและแผนกลยุทธ์

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

นอกจำกนี้	ได้ตั้งสภำบริหำรคณะที่ปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์ฯ	(SBSTTA	Bureau)	ประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวน	10	คน	เป็น

ผู้แทนจำก	5	ภูมิภำค	(Sub-Group:	SG)	ทั่วโลก	ภูมิภำคละ	2	คน	มีหน้ำที่ช่วยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนและกำรประชุมของคณะ

ที่ปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์ฯ	 (SBSTTA)	 รวมถึงจัดท�ำวำระกำรประชุมและควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกำรประชุม	 โดยมีวำระปฏิบัติ

งำน	เป็นเวลำสองปี	หรือครอบคลุมกำรประชุม	SBSTTA	2	สมัย

ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก	จะแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มย่อย	คือ

SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ 

ภูฏาน จีน เกาหลีเหนือ 

เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น 

มัลดีฟส์ มองโกเลีย เนปาล 

ปากีสถาน และ ศรีลังกา

บาห์เรน ไซปรัส อิหร่าน อิรัก 

จอร์แดน คูเวต เลบานอน 

โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ 

ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และ เยเมน

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 

ลาว มาเลเซีย เมียนมา 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  

ติมอร์-เลสเต ไทย  

และ เวียดนาม

หมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริติบา 

มาร์แชล ไมโครนีเซีย นาอูลู  

นีอูเอ พาเลา ปาปัวนิวกีนี ซามัว 

หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู 

และ วานูอาลู
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คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรด�ำเนินงำน	(Subsidiary	Body	on	Implementation:	SBI)

SBI	 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุสัญญำ	 โดยยกสถำนะจำกคณะท�ำงำนเฉพำะกิจด้ำนกำรทบทวน 

กำรด�ำเนินงำน	 (Ad-Hoc	Open-ended	Working	 Group	 on	 Review	 of	 Implementation	 –	WGRI)	 ตำมข้อตัดสินใจ 

ของกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	สมัยที่	12	

SBI	มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้	

	 ทบทวนกำรด�ำเนินงำนของอนุสัญญำและควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนกลยุทธ์ฯ	ปี	2011-2020

	 ให้ค�ำแนะน�ำและ/หรือแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำน 

ตำมอนุสัญญำ	 พิธีสำรของอนุสัญญำ	 (พิธีสำรคำร์ตำเฮนำฯ	 และพิธีสำร 

นำโงยำฯ)	และพิธีสำรเสริมนำโงยำ-กัวลำลัมเปอร์

	 ให้ข้อเสนอแนะและ/หรือแนวทำงในกำรจัดกำรกับอุปสรรคและประเด็น

ปัญหำต่ำง	 ๆ	 ในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำ	 รวมถึงกำรเสริมสร้ำง 

และพัฒนำกลไกที่สนับสนุน	กำรด�ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำ

	 ทบทวนประสทิธภิำพของกระบวนกำรต่ำง	ๆ 	ได้แก่	กำรขบัเคล่ือนทรพัยำกร

กำรเงิน	กลไกกำรเงิน	กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ	กำรรำยงำน	กำรด�ำเนินงำน

ตำมอนสัุญญำในระดบัชำต	ิควำมร่วมมอืทำงวทิยำศำสตร์และวิชำกำร	กลไก

กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร	(CHM)	รวมถงึกำรตดิต่อสือ่สำร	กำรให้กำรศกึษำ

และกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักแก่สำธำรณชน	(CEPA)

อนึ่ง	SBI		ไม่มีสภำบริหำร	(Bureau)	เหมือน	SBSTTA	โดยสภำบริหำรกำรประชุมของสมัชชำภำคีอนุสัญญำจะท�ำหน้ำที่

ดูแลและบริหำรจัดกำรกำรประชุม	SBI	ด้วย

คณะท�ำงำนเฉพำะกิจว่ำด้วยมำตรำ	8(j)	(Working	Group	on	Article	8(j))

มำตรำ	 8	 ของอนุสัญญำระบุถึงกำรอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ	 (in-situ	 conservation)	 และตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 จึงระบุในวรรค	 (j)	 ของมำตรำนี้ว่ำ	 ภำคีอนุสัญญำจะต้อง	 “ให้ความเคารพ		

สงวนรักษา	 และด�ารงไว้ซึ่งความรู้	 การประดิษฐ์คิดค้น	 และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ินที่สืบทอด	

ตามธรรมเนียมประเพณี	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 และ	

ส่งเสรมิการน�าไปประยกุต์ใช้ในวงกว้าง	โดยได้รบัความเหน็ชอบและการมีส่วนร่วมของผูถ้อืครองความรู	้การประดิษฐ์คดิค้น	

และวิธีปฏิบัติดังกล่าว	รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการน�าเอาความรู้	ภูมิปัญญา	การประดษิฐ์

คิดค้น	 และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้	 อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม”	 ตำมควำมเหมำะสมภำยใต ้

กฎข้อบังคับแห่งชำติ
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คณะท�ำงำนเฉพำะกจิว่ำด้วยมำตรำ	8	(j)	ตัง้ขึน้ในกำรประชมุสมชัชำ

ภำคีอนุสัญญำ	สมัยที่	4	 (COP	4)	 เมื่อ	ค.ศ.	1998	ต่อมำในกำรประชุม

สมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 สมัยที่	 5	 (COP	 5)	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2000	 ได้รับรอง

โปรแกรมงำนว่ำด้วยมำตรำ	 8	 (j)	 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มพูนบทบำท 

ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

อีกทั้ง	 ได้มีกำรรับรอง	 แนวทางอัคเว:	 คอน	 (Akwe’:	 Kon	 Guideline)	 เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุน 
ให้ชนพืน้เมอืงและชมุชนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในกำรวเิครำะห์ผลกระทบทำงวฒันธรรม	สงัคม	และสิง่แวดล้อม		จำกโครงกำรพฒันำ
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 โดยค�ำนึงถึงกำรน�ำควำมรู้	 ภูมิปัญญำ	 กำรประดิษฐ์	 
คิดค้น	 และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 
และส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม

กลไกทำงกำรเงิน	(Financial	mechanism)

ในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำฯ	 สมัยที่	 1	 (COP1)	 เมื่อ	 ค.ศ.	 1994	 มีมติให้จัดตั้งกองทุนทรัสต์	 (Trust	 Fund)	 
เพื่อจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนของอนุสัญญำและส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 ในกำรจัดประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 
(COP	meeting)	แต่ละสมยั	โดยจดัตัง้คณะกรรมกำรงบประมำณ	(budget	committee)	เพือ่พจิำรณำจดัสรรงบประมำณส�ำหรบั
กองทุนต่ำง	ๆ	ซึ่งคณะกรรมกำรนี้เป็นคณะกรรมกำรเฉพำะกิจที่เปิดโอกำสให้ภำคีทุกประเทศได้เข้ำร่วม	

แหล่งที่มำของเงิน

เงินอุดหนุนที่ได้รับจากภาคีอนุสัญญา	 เปรียบ

เสมือนเป็น	 “ค่ำสมำชิกรำยปี”	 ท่ีภำคีอนุสัญญำต้องจ่ำย	

ในอัตรำที่สมัชชำองค์กำรสหประชำชำติก�ำหนดไว้	 (UN	

Scale)	ซึง่ค�ำนวณอ้ำงองิจำกรำยได้ประชำชำต	ิ(national	

gross	 income)	 ของแต่ละประเทศเป็นหลัก	 ด้วยเหตุน้ี

ประเทศที่พัฒนำแล้วหรือประเทศที่ร�่ำรวยจึงต้องจ่ำยเงิน

อดุหนนุมำกกว่ำประเทศก�ำลงัพฒันำหรอืประเทศทีย่ำกจน

เงินบริจาคโดยความสมัครใจ	 คือ	 กำรสนับสนุน 

ที่ภำคีอนุสัญญำ	 จัดสรรให้ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ 

โดยควำมสมคัรใจ	อำจเป็นเงนิสนบัสนนุหรอืควำมช่วยเหลอื

ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน	 	 เช่น	 จัดหำสถำนที่จัดกำรประชุม	 

กำรเดินทำง/ขนส่ง	 จัดหำบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

เพิ่มเติม	ฯลฯ
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กองทุนภำยใต้อนุสัญญำ	แบ่งเป็น	4	ประเภท	ได้แก่

1.	 กองทุนทรัสต์	หรือ	งบประมาณหลัก	จำกเงินอุดหนุนที่จ่ำยโดยภำคีอนุสัญญำ		ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประชุม
ภำยใต้อนุสัญญำ	 ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 และค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนอื่น	 ๆ	 
ของส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ

2.	 กองทุนทรัสต์พิเศษส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม	 	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับกำรร้องขอจำกภำคีอนุสัญญำ	
เช่น	 กำรศึกษำวิจัยและกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ	 ได้รับงบประมำณจำกเงินบริจำคตำมควำมสมัครใจ	 
(voluntary	contribution)	จำกภำคีอนุสัญญำ

3.	 กองทุนทรัสต์พิเศษส�าหรับการมีส่วนร่วมของภาคีในกิจกรรมภายใต้อนุสัญญา	 	 เพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม 
ของผู้แทนจำกภำคปีระเทศก�ำลงัพัฒนำ	และประเทศทีก่�ำลงัอยูร่ะหว่ำงกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ	ในกจิกรรมต่ำง	ๆ 
ภำยใต้อนุสัญญำ

4.	 กองทุนทรัสต์พิเศษส�าหรับการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมภายใต้อนุสัญญา  
เพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้แทนจำกชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	ในกระบวนกำรต่ำงๆ	ภำยใต้อนุสัญญำ

กำรแก้ ไขอนุสัญญำ	(Amendment	of	the	Convention)

กำรแก้ไขอนสุญัญำ	เป็นเครือ่งมอืในกำรเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อก�ำหนดของสนธสัิญญำหรอืภำคผนวก	ซึง่มำตรำ	28,	29	และ	
30	ของอนุสัญญำ	ระบุถึงข้อก�ำหนดในกำรรับรองพิธีสำรและกำรแก้ไข
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ส่วนที่ 4
พิธีสำรภำยใต้อนุสัญญำ (Protocals)

ปัจจุบนั	ได้มีกำรรบัรองพธิสีำรภำยใต้อนสัุญญำ	จ�ำนวน	2	ฉบบั	ในประเดน็ส�ำคญัซึง่ช่วยเสรมิต่ออนสุญัญำ	ในประเดน็เรือ่ง

	 ควำมปลอดภยัทำงชวีภำพ	(biosafety)	และควำมเสีย่ง

ทีเ่กดิจำกส่ิงมชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรม	(living	modified	

organisms	 -	LMOs)	และเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่

อื่น	ๆ	(new	biotechnologies)		

	 กำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกร

พันธุกรรม	(access	and	benefit	sharing)

พิธีสำรคำร์ตำเฮนำว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ	(Cartagena	Protocol	on	Biosafety)

“ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ”	 (biosafety)	 หมำยถึง	 ควำมพยำยำมในกำรลดและขจัดควำมเสี่ยงจำกเทคโนโลยีชีวภำพ 

ที่มีต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสุขภำพของมนุษย์	

มำตรำ	19	ของอนสุญัญำขอให้พจิำรณำถงึควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมพิีธสีำรเพือ่ก�ำหนดระเบยีบวธีิกำรทีเ่หมำะสมในกำรขนย้ำย	

กำรควบคุมดูแล	และกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	(LMOs)	ที่เป็นผลมำจำกเทคโนโลยีชีวภำพ	

หลังจำกกำรเจรจำต่อรองเป็นหลำยปี	 พิธีสำรคำร์ตำเฮนำฯ	 ได้รับกำรรับรอง	 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	 11	 กันยำยน	 

พ.ศ.	2546	ปัจจุบันมีภำคีจ�ำนวน	172	ประเทศ	ซึ่งประเทศไทยได้ให้ภำคยำนุวัตรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกำยน	

พ.ศ.	2548		โดยมีผลบังคับต่อประเทศไทย	เมื่อวันที่	8	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2549

พิธีสำรคำร์ตำเฮนำฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรควบคุมดูแลและกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (Living	

Modified	 Organism	 :	 LMOs)	 ที่อำจมีผลกระทบเสียหำยต่อกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

อย่ำงยัง่ยนื	โดยค�ำนงึถงึควำมเสีย่งต่อสขุภำพของมนษุย์และให้ควำมส�ำคัญเป็นพเิศษกบักำรเคล่ือนย้ำยข้ำมพรมแดน	โดยพธิสีำร

อ้ำงองิ	แนวทางระมดัระวงัล่วงหน้า	(precautionary	approach)	ตำมหลกักำรที	่15	ของปฏญิญำรโิอว่ำด้วยสิง่แวดล้อมและ

กำรพัฒนำ		

นอกจำกนี้	 ยังได้ก�ำหนดระเบียบวิธีกำรส�ำหรับควำมตกลงที่ได้แจ้งล่วงหน้ำ	 (advance	 informed	agreement	–	AIA)	

เพื่อให้หลักประกันว่ำประเทศต่ำง	 ๆ	 จะได้รับแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร	 และได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพียงพอที่จะตัดสินใจก่อน 
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ให้ควำมเห็นชอบกับกำรน�ำเข้ำสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม	กำรน�ำส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 (LMOs)	

ข้ำมเขตแดนเพื่อใช้เป็นอำหำร	 อำหำรสัตว์	 หรือกำรผลิต/กำรแปรรูปใด	 ๆ	 นอกจำกนี้	 พิธีสำรยังระบุถึงกลไกในกำรวิเครำะห์

ประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม	 และก�ำหนดกรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 

ที่รวมถึงมำตรกำรในกำรดูแลให้มีกำรตัดสินใจที่ได้รับแจ้งข้อมูล	 (informed	decision)	ก่อนที่จะมีกำรน�ำเข้ำสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม

พิธีสำรนำโงยำว่ำด้วยกำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรม	
อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม	(Nagoya	Protocol	on	Access	and	Benefit	-	Sharing)

อนุสัญญำได้ระบุถึงประเด็นกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม	 โดยประเทศหรือรัฐที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรพันธุกรรม 

ย่อมมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยำกรนั้น	ๆ 	หำกประเทศ/รัฐอื่น	ๆ 	ต้องกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรพันธุกรรม	จะต้อง

ได้รับกำรอนุญำตและมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้ทรัพยำกรในเชิงพำณิชย์	 ให้แก่ประเทศเจ้ำของทรัพยำกร	

(มำตรำ	15)

หลังจำกกำรเจรจำต่อรองเป็นเวลำ	 6	 ปี	 พิธีสำรนำโงยำฯ	 ได้รับกำรรับรองในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 

สมัยที่	10	(COP10)	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	12	ตุลำคม	2557		ปัจจุบัน	มีภำคีจ�ำนวน	123	ประเทศ	(ข้อมูล	

ณ	มกรำคม	2563)	โดยประเทศไทยได้ลงนำมรับรองในพิธีสำร	เมื่อวันที่	31	มกรำคม	2555	ทั้งนี้ยังไม่ได้ให้สัตยำบันต่อพิธีสำรฯ	

	 พิธีสำรนำโงยำฯ	 ได้ก�ำหนดกรอบงำนท่ีมีผลผูกพันตำมกฎหมำยและสร้ำงควำมชัดเจนทำงกฎหมำยให้แก่ทั้งผู้ใช้และ 

ผู้ให้ทรัพยำกรพันธุกรรม	โดยครอบคลุมทรัพยำกรพันธุกรรมภำยใต้อนุสัญญำและควำมรู้ที่สืบทอดตำมธรรมเนียมประเพณีหรือ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรพันธุกรรม

พันธกรณีภำยใต้พิธีสำรนำโงยำฯ	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	

1)	 การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม เช่น	 ดูแลให้มีกำรได้รับกำรอนุญำตหรือควำมเห็นชอบ 

ท่ีได้แจ้งล่วงหน้ำ	 (prior	 informed	 consent:	 PIC)	 สร้ำงควำมโปร่งใสและควำมชัดเจน 

ทำงกฎหมำย	 ในกฎระเบียบระดับชำติว่ำด้วยกำรเข้ำถึงและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 

จำกทรพัยำกรพันธุกรรม	กำรก�ำหนดกฎระเบยีบและข้ันตอนทีช่ดัเจนในกำรได้รบักำรอนญุำต

หรอืควำมเหน็ชอบทีไ่ด้แจ้งล่วงหน้ำ	และเงือ่นไขทีไ่ด้รบักำรตกลงร่วมกนั	(Mutually	Achieved	

Agreement:	MAT)	ก�ำหนดให้มีกำรออกใบอนุญำตหรือเอกสำรอื่น	ๆ	ที่เทียบเท่ำ	เมื่อมีกำร

อนุญำตให้เข้ำถึง

2)	 การแบ่งปันผลประโยชน์	 เช่น	 ผลประโยชน์ใด	 ๆ	 ที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรพันธุกรรม 

ในเชิงพำณิชย์จะต้องได้รับกำรแบ่งปันให้แก่ประเทศผู้ให้ทรัพยำกรดงักล่ำวอย่ำงยุติธรรมและ 

เท่ำเทียม	 ภำยใต้เง่ือนไขที่ได้รับกำรตกลงร่วมกัน	 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น	 อำจหมำยถึงตัวเงิน	

เช่น	ค่ำธรรมเนียม	หรือผลประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน	เช่น	กำรแบ่งปันผลกำรศึกษำวิจัย	ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้เจรจำกันไว้

3)	 การปฏิบัติตาม	 เช่น	 กำรรับรองมำตรกำรเพื่อดูแลให้มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรพันธุกรรม 

ที่มีกำรใช้ประโยชน์ภำยใต้สิทธิอธิปไตยของภำคีพิธีสำรฯ	 โดยเป็นไปตำมกฎระเบียบและ

กระบวนกำรข้ันตอนของพิธีสำรฯ	 ควำมร่วมมือในกรณีที่เกิดกำรกล่ำวหำว่ำมีกำรละเมิดกฎ

หรือข้อก�ำหนดของภำคีอื่น	ด�ำเนินมำตรกำรติดตำมตรวจสอบทรัพยำกรพันธุกรรม	เป็นต้น
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ส่วนที่ 5
กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ

(CBD COP Meeting)

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม	(Participants)

กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 (COP)	 และกำรประชุมอื่น	 ๆ	 ภำยใต้อนุสัญญำ	 เป็นกำรประชุมระหว่ำงประเทศ	 

ซึ่งประกอบด้วย	 กำรประชุมกลุ่มย่อย	 กำรเจรจำหำรือ	 และกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ภำยใต้กระบวนกำรและกฎระเบียบ 

ในกำรประชุมเดียวกัน	 เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมติที่จะเป็นกรอบนโยบำย	กลไก	 และคู่มือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคล่ือนและ

สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน	

ผู ้เข้ำร่วมกำรประชุม	 ประกอบด้วย	 ประเทศภำคีอนุสัญญำทุกประเทศ	 ส่วนประเทศหรือรัฐที่ไม่ใช่ภำคีอนุสัญญำ	 

(เช่น	 สหรัฐอเมริกำ)	 รวมถึงผู้แทนจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ	 ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 กลุ่มสตรี	 ภำคธุรกิจ	 เกษตรกร	 

กลุ่มเยำวชน	สถำนศึกษำ	และอื่น	ๆ	สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์	(observer)	ซึ่งสำมำรถเข้ำฟังกำรประชุม

และแสดงควำมคิดเห็นได้	แต่ไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้	

กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศแบ่งออก	เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

1)	 คณะผู้แทน	(delegation)	เป็นกำรเข้ำร่วมประชมุเป็นคณะ	โดยมหีวัหน้ำคณะ	ซึง่จะมกีำรหำรอืเพือ่เตรยีมกำรก�ำหนด

ท่ำทีส�ำหรับกำรประชุมก่อนที่จะเดินทำงเข้ำร่วมประชุม
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2)	 ผู้แทนเพียงคนเดียว	(sole	representative)	จำกหน่วยงำน/องค์กร		ไปร่วมกำรประชุม	

กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำฯ	 มีขอบเขตของประเด็นและเนื้อหำที่กว้ำง	 จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในประเด็น

สำรัตถะและกลยุทธ์ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม	 เพื่อให้กำรเข้ำร่วมกำรประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงประโยชน ์

ให้แก่หน่วยงำน/องค์กรมำกที่สุด	 ผู้แทนที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศภำคีอนุสัญญำ	 (party	 delegation)	 

ในกำรเข้ำร่วมประชมุ	จะมสีทิธใินกำรลงมติ	ออกเสียง	และแสดงควำมเห็น	(intervention)	เกีย่วกับเนือ้หำในวำระกำรประชมุได้	

กำรเข้ำร่วมประชุมของภำคประชำสังคม

ส�ำหรับผู้แทนจำกภำคประชำสังคมและองค์กรพัฒนำเอกชน	 (NGOs)	 จะได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประชุมภำยใต ้

อนุสัญญำได้	 ในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์	 โดยจะต้องส่งหนังสือ	 (จดหมำย)	 อย่ำงเป็นทำงกำรมำยังส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 

เพื่อขอเข้ำร่วมกำรประชุมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์	พร้อมแนบข้อมูลรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	

(1)	ข้อมูลยืนยันถึงกำรมีอยู่จริงของหน่วยงำน/องค์กร	หรือหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคลขององค์กร	

(2)	เว็บไซต์ของหน่วยงำน/องค์กรต้นสังกัด	

(3)	 ข้อมูลที่แสดงว่ำหน่วยงำน/องค์กรด�ำเนินงำนเก่ียวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 (สรุปภำพรวมของโครงกำร/

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

	 ในกรณีเข้ำร่วมกำรประชุมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์	 จะสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่จัดขึ้น	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุม 

กลุ่มย่อย	 กำรเยี่ยมชมนิทรรศกำรในระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำฯ	 ได้เกือบทั้งหมด	 แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือ 

ลงคะแนนระหว่ำงกำรเจรจำต่อรองในกำรประชมุ	และกำรกล่ำวแสดงควำมเหน็ใด	ๆ 	ในทีป่ระชมุจะท�ำได้ต่อเมือ่ประธำนฯ	อนญุำต

แล้วเท่ำนั้น

บัตรประจ�ำตัวผู้เข้ำร่วมประชุม	แบ่งเป็นประเภทต่ำง	ๆ	

ภาคีอนุสัญญา	(Party)	ผู้แทนประเทศภำคีอนุสัญญำฯ	จะได้รับบัตรแถบสีเขียว

ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีอนุสัญญา	 (Non-Party)	 ผู้แทนจำกประเทศหรือรัฐที่ไม่ใช่ภำคีอนุสัญญำฯ	จะได้รับบัตรแถบสีแดง	 

ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงสองประเทศ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกำและนครรัฐวำติกัน

ผู้สังเกตการณ์	 (observer)	 จะได้รับบัตรแถบสีเทำ	 โดยแบ่งย่อยเป็นกลุ่มต่ำง	ๆ	 เช่น	 เยำวชน	องค์กรระหว่ำงประเทศ	

องค์กำรพัฒนำเอกชน	ภำคธุรกิจ	ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
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บทบำทผู้เข้ำร่วมประชุม	

1.	 การชักชวนและโน้มน้าว	(lobby)	และสนับสนุน	(advocacy)		

หำกต้องกำรให้ผู้แทนจำกภำคี/องค์กรอื่น	 ๆ	 สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์จำกกำรประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ/ 

องค์กรของเรำ	ต้องด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

	 ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นที่เรำจะเข้ำร่วมประชุม	ศึกษำเอกสำรควำมเป็นมำของเรื่อง	รวมถึงจุดยืนและ

ควำมเห็นของประเทศอื่น	ๆ	ในประเด็นนั้น	ๆ

	 ศึกษำเอกสำรกำรประชุม	 และตรวจสอบว่ำสำมำรถเพิ่มเติมเน้ือหำที่จะช่วยสนับสนุนจุดยืนของเรำในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่

	 จัดท�ำข้อสรุปเชิงนโยบำย	 (policy	 brief)	 จัดเตรียมท่ำทีของประเทศ	 โดยระบุถึงควำมเห็นหรือจุดยืนของเรำ 

ต่อเนื้อหำและร่ำงข้อมติในแต่ละวำระลงไปด้วย	

2.	 การสร้างพันธมิตร	(partnership)

เร่ิมจำกกำรจ�ำแนกระบุองค์กรหรือหน่วยงำนที่ต้องกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ	 เพื่อบูรณำกำรและร่วมด�ำเนินงำน 

ในโครงกำรและควำมริเริ่มที่เกี่ยวข้อง

	 จัดท�ำข้อมูลสรุปโครงกำรหรือกำรริเริ่มที่หน่วยงำน/องค์กร	ที่ด�ำเนินกำรอยู่	และต้องกำรแสวงหำควำมร่วมมือ

	 ติดต่อประสำนงำนและประชุมหำรือล่วงหน้ำกับองค์กรหรือหน่วยงำนที่ต้องกำรสร้ำงเครือข่ำย	

3.	 การสร้างการรับรู้ ให้เป็นที่รู้จัก	(increase	visibility)

	 จดักำรประชมุเสวนำหรอืนทิรรศกำรเพ่ือประชำสัมพนัธ์เพือ่ให้สมชัชำภำคีอนสัุญญำและผู้เข้ำร่วมประชมุรบัทรำบ

ถงึผลกำรด�ำเนนิงำนและประสบกำรณ์ในกำรอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยัง่ยนื

ของหน่วยงำนหรือองค์กร

	 จัดกิจกรรมหรือกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์	 หรือจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์	 เพื่อเสนอผลงำนของหน่วยงำน/องค์กรระหว่ำง 

กำรประชุม	

4.	 การแสวงหาแหล่งทุน	หรือช่องทางการเงิน	(fund	raising)

	 จ�ำแนกระบุองค์กรหรือหน่วยงำนที่มีศักยภำพในกำรให้ทุน	 พร้อมข้อมูลสรุปเก่ียวกับโครงกำรหรือกำรริเริ่ม 

ที่หน่วยงำน/องค์กรที่ด�ำเนินกำรอยู่	และต้องกำรทุนสนับสนุน

	 ติดต่อประสำนงำนและประชุมหำรือล่วงหน้ำ	กับองค์กรหรือหน่วยงำนที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุน	

5.	 การรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	(reporting	and	outreach)

	 ศึกษำถึงควำมเป็นมำและข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับประเด็นในวำระกำรประชุมที่อำจเป็นประโยชน์

	 จ�ำแนกและจัดเตรียมช่องทำงในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์	 เช่น	 ผ่ำนทำงเว็บไซต์	 เอกสำรข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบำย	(policy	paper)	สื่อสิ่งพิมพ์	โซเชียลมีเดีย	ฯลฯ
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กำรเตรียมตัวเพื่อเข้ำร่วมประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	(Preparing	for	a	CBD	meeting)

โน้มน้ำว	และสนับสนุน	 
ให้ผู้แทนจำกภำคี/องค์กร
อื่น	ๆ	สนับสนุนให้เกิดผล
กำรเจรจำหรือที่จะ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศ/
องค์กรของเรำ

 

สร้ำงควำมร่วมมือ	 
กับหน่วยงำน	องค์กร
ตลอดจนผูแ้ทนจำกประเทศ
อืน่	ๆ	เพื่อร่วมด�ำเนินงำน
ในโครงกำรและควำมริเริ่ม 
ที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์	 
ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมและ 
ผู้ที่สนใจ	ทรำบถึงผลงำน
และประสบกำรณ์ 
ของประเทศ

เรียนรู้และเข้ำใจถึง
กำรเจรจำต่อรอง	
และน�ำไปปรับใช้กับ 
กำรด�ำเนินงำนของประเทศ

แสวงหำ/ระดมทุน	
สนับสนุนงำน 
ของหน่วยงำน/องค์กร 
และประเทศ

รำยงำนผลกำรประชุม 
ที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงำน/
องค์กร/ชุมชนของเรำ

เมือ่ส�ำนกัเลขำธกิำรอนสุญัญำแจ้งก�ำหนดกำรประชมุและกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องในระหว่ำงกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว	

ซึ่งอำจอยู่ในรูปของหนังสือแจ้งเตือน	 (notification)	 หรือเว็บไซต์ทำงกำรของอนุสัญญำ	 (www.cbd.int)	 จำกนั้น	 ส�ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นหน่วยประสำน

งำนกลำงอนุสัญญำของประเทศ	(CBD	National	Focal	Point:	CBD	NFP)	จะพิจำรณำเนื้อหำสำระส�ำคัญของกำรประชุมและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน/องค์กรที่มีกำรด�ำเนินงำน	 ก่อนจัดท�ำหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร 

ทีเ่ก่ียวข้อง	พจิำรณำมอบหมำยผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชมุ	โดยระบขุ้อมลูส�ำคัญของผู้แทนทีไ่ด้รบัมอบหมำย	อำท	ิรำยช่ือ	ต�ำแหน่ง	

หน่วยงำน	ข้อมูลกำรติดต่อ	เป็นต้น

กำรลงทะเบียน	

หลังจำกหน่วยประสำนงำนกลำงอนุสัญญำได้รับรำยช่ือผู้แทนจำกหน่วยงำน/องค์กรที่เก่ียวข้องแล้ว	 จะด�ำเนินกำรจัดท�ำ

หนงัสอืแจ้งรำยชือ่ผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชมุ	ยืน่ต่อส�ำนกัเลขำธกิำรอนสุญัญำผ่ำนอเีมล์	secretariat@cbd.int	ซึง่ส�ำนกัเลขำธกิำร

อนสุญัญำจะพิจำรณำและแจ้งข้อมลูผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชมุผ่ำนทำงอเีมล์ผู้เข้ำร่วมประชมุตำมทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอื

แจ้งรำยชื่อผู้แทน	ซึ่งหน่วยประสำนงำนกลำงอนุสัญญำจะตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียน	ผ่ำนเว็บไซต์ของอนุสัญญำเพื่อยืนยัน

ผลกำรพิจำรณำ	และดำวน์โหลดเอกสำร		priority	pass	จำกเว็บไซต์ดังกล่ำว	

นอกจำกนี	้หน่วยประสำนงำนกลำงอนสุญัญำยงัมีหน้ำทีด่�ำเนนิกำรเกีย่วกบัหนงัสอืตรำสำรแต่งตัง้ผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชมุ	

(credential)	 ด้วย	 โดยจะน�ำเสนอกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อลงนำมในเอกสำรและจัดส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ 

ก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม

 กำรเตรียมกำรของผู้เข้ำร่วมประชุม

กำรยื่นขอหนังสือตรวจลงตรำ	ในกรณีที่ต้องยื่นขอหนังสือตรวจลงตรำ	(visa)	เพื่อเดินทำงไปยังประเทศเจ้ำภำพ	จดหมำย

รับรอง	(confirmation	letter)	และบัตรผ่ำน	(priority	pass)	จะใช้เป็นหลักฐำนแสดงว่ำเป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุม	และช่วยให้

กระบวนกำรยื่นขอวีซ่ำรวดเร็วมำกขึ้น	 ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกสถำนเอกอัครรำชทูต	 สถำนกงสุลของประเทศ 

เจ้ำภำพประจ�ำประเทศไทย	 ส�ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงรำชกำรไทย	 สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ 

ในบำงประเทศที่มีควำมตกลงกับประเทศไทยกับกรมกำรกงสุล	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	(www.consular.go.th)						



28 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา (CBD COP Meeting)

โรงแรมและท่ีพัก	 โดยท่ัวไปแล้วประเทศเจ้ำภำพจะท�ำข้อตกลงกับโรงแรมซึ่งตั้งอยู ่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนที่ 

จดักำรประชมุ	เพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุได้เข้ำพักในรำคำอตัรำพเิศษ	รำยชือ่ของโรงแรมเหล่ำนีจ้ะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ

อนุสัญญำ	ล่วงหน้ำประมำณ	2-3	 เดือนก่อนกำรประชุมจะเริ่มขึ้น	 	อย่ำงไรก็ตำม	หำกต้องกำรจะเข้ำพักที่โรงแรมอื่นก็สำมำรถ

ท�ำได้	โดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงระหว่ำงโรงแรมที่พักและสถำนที่จัดกำรประชุม	

จุดต้อนรับ	โดยทั่วไปประเทศเจ้ำภำพจะจัดให้มีจุดต้อนรับหรือโต๊ะประชำสัมพันธ์	 (welcome	desk)	ณ	สนำมบิน	และ 

มีเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำเพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรรถรับ-ส่ง	(shuttle	bus)	พำผู้เข้ำร่วมประชุมไปยังสถำนที่ประชุม	

และ/หรือโรงแรมที่พัก

บริกำรรถรับ-ส่ง	 ประเทศเจ้ำภำพจะจัดให้มีบริกำรรถรับ-ส่ง	 ระหว่ำงสถำนที่จัดกำรประชุมกับโรงแรมพันธมิตร	 (official	

hotel)	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้เข้ำร่วมประชุม	

กำรลงทะเบียน	ณ	สถำนที่จัดกำรประชุม		เป็นสิ่งแรกที่ต้องกระท�ำ	เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้ำร่วมประชุม	โดยทั่วไปจะเปิด

ให้ลงทะเบยีนได้ล่วงหน้ำ	1-2	วนัก่อนวนัเปิดกำรประชมุ	โดยต้องแสดงหนังสอืเดนิทำง	(passport)	และบตัรผ่ำน	(priority	pass)	

ที่ได้รับจำกส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	หลังจำกที่ลงทะเบียนแล้ว	จะได้บัตรประจ�ำตัวผู้เข้ำร่วมประชุม	(conference	badge)	

กำรรักษำควำมปลอดภัย	 กำรประชุมในระบบขององค์กำรสหประชำชำติจะมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เข้มงวด	 

ผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำเป็นต้องพกบัตรประจ�ำตัวผู้เข้ำร่วมประชุมติดตัวไว้ตลอดเมื่อเดินทำงมำยังสถำนที่ประชุม	 หำกท�ำบัตรหำย

ต้องรีบแจ้งที่จุดลงทะเบียนโดยทันที	

กำรเตรียมกำรก่อนเดินทำงเข้ำร่วมประชุม	 สผ.	 ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำงอนุสัญญำ	 จะสรุปประเด็นส�ำคัญของ

เอกสำรกำรประชุม	และจัดกำรประชุมระหว่ำงหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่อร่ำงท่ำทีของประเทศไทยที่จะน�ำเสนอในระหว่ำงกำรประชุม	 และน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอท่ีได้รับส�ำหรับ

ทบทวน	ปรับปรุงท่ำทีของประเทศไทย	น�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร	และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง	(ในกรณีกำรประชุมสมัชชำ

ภำคอีนสุญัญำ	จะน�ำเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพิม่อกีขัน้ตอนหนึง่)	เพ่ือพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบก่อนน�ำเสนอในระหว่ำงกำรประชมุ

ต่อไป

เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม	(Meeting	documents)

เมือ่ลงทะเบยีนยนืยนักำรเข้ำร่วมประชมุแล้ว	ผูเ้ข้ำร่วมประชมุควรเริม่ศกึษำเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จะมเีนือ้หำและสำรตัถะ

ของประชุมในแต่ละวำระหัวข้อ	รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรประชุม	สถำนที่ประชุม	กำรเดินทำง	ที่พัก	ฯลฯ	
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หนังสือแจ้งเตือน	(Notifications)

เอกสำรวำระกำรประชุม	(Office	documents)

เอกสำรข้อมูล	(Information	documents)

เอกสำรผลลัพธ์กำรประชุม	(Outcome	documents)

•	 เอกสำรหรือจดหมำยข่ำว/ประชำสัมพันธ์จำกส�ำนักงำนเลขำธิกำรอนุสัญญำ	ถึงกิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมของอนุสัญญำกำรแจ้งให้ภำคีอนุสัญญำ	เสนอชื่อผู้เชี่ยวชำญ

•	 เอกสำรหลักใช้พิจำรณำตำมหัวข้อและวำระ	(agenda)	ซึ่งจะสรุปถึงที่มำ	เนื้อหำและร่ำงข้อมต ิ
ส�ำหรับวำระนั้น

•	 ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม

•	 ข้อมติหรือข้อตัดสินใจ	(decision)	ส�ำหรับกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	ส่วนกำรประชุม 
คณะที่ปรึกษำ	(Subsidiary	bodies)	หรือคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ	(Ad	hoc	working	group)	 
จะอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ	(recommendation)

เอกสำรเตรียมกำรประชุม	(Pre-sessional	documents)	

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	จะจัดท�ำและเผยแพร่เอกสำรเตรียมกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของอนุสัญญำก่อนกำรประชุม

จะมขีึน้อย่ำงน้อย	2-3	เดอืน		โดยมเีนือ้หำและประเดน็สำระส�ำคัญทีจ่ะมกีำรหำรอืระหว่ำงกำรประชุม	ดงันัน้ผู้เข้ำร่วมกำรประชมุ

ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำเอกสำรเพื่อให้เข้ำใจในเนื้อหำสำระ	 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ	 รวมถึงจัดเตรียมข้อคิดเห็นต่อเอกสำร 

กำรประชุมต่อไป
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ภำษำสหประชำชำติ	(UN	Language)

เอกสำรประกอบกำรประชุมของหน่วยงำนภำยใต้	องค์กำรสหประชำชำติ	จะมีกำรแปลเป็นภำษำทำงกำร

ของสหประชำชำติ	ซึ่งมีทั้งหมด	6	ภำษำ	ได้แก่		อังกฤษ	สเปน	ฝรั่งเศส	จีน	อำหรับ	และรัสเซีย

รหัสประจ�ำเอกสำรกำรประชุม

เอกสำรประกอบกำรประชุมของหน่วยงำนภำยใต้องค์กำรสหประชำชำติ	 จะมีรหัสเอกสำรซึ่งประกอบด้วย	 ตัวอักษรย่อ 

และตวัเลข	เพือ่บอกให้ทรำบว่ำเป็นเอกสำรส�ำหรบักำรประชมุใด	โดยเรยีงล�ำดบัดงันี	้หน่วยงำนเจ้ำภำพ/อนสุญัญำ/กำรประชมุ/

ครัง้ที/่	ประเภทของเนือ้หำ	(ข้อมต,ิ	ข้อเสนอแนะ,	เอกสำรข้อมลู)/	เลขทีเ่อกสำร	(เรยีงตำมวำระกำรประชมุ)/กำรปรบัปรงุแก้ไข/

เพิ่มเติมเอกสำร	(แก้ไขครั้งที่...)

CBD/SBSTTA/23/1/Add.1/Ref.1

30	October	2019

อักษรย่อตัวแรก	CBD	หรืออนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

อักษรย่อตัวที่สอง	SBSTTA	หรือกำรประชุมคณะที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ	

หมำยเลข	23	หมำยถึง	กำรประชุมครั้งที่	23

หมำยเลข	1	หมำยถึง	เอกสำรวำระกำรประชุมล�ำดับที่หรือวำระที่	(Item)	1

Add1	หรือเอกสำรเพิ่มเติม	(Addendum)	และ	Rev1	หมำยถึง	เอกสำรปรับปรุงแก้ไข	ครั้งที่	1

  
CBD 

 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/SBSTTA/23/1/Add.1/Rev.1 
30 October 2019 
 
ORIGINAL: ENGLISH 
 

SUBSIDIARY BODY ON SCIENTIFIC, 
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ADVICE 

Twenty-third meeting 
Montreal, Canada, 25-29 November 2019 
Item 2 of the provisional agenda* 
 

REVISED ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA 

INTRODUCTION 

1. The twenty-third meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 
Advice will be held in Montreal, Canada, at the headquarters of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), from 25 to 29 November 2019. Registration of participants will commence at 
10 a.m. on Sunday, 24 November 2019. 

2. The Subsidiary Body was established under Article 25 of the Convention on Biological Diversity. 
In addition, the Nagoya Protocol, in its Article 27, provides that any subsidiary body established by or 
under the Convention may serve the Nagoya Protocol. Similarly, the Cartagena Protocol, in its Article 30, 
provides that any subsidiary body established by or under the Convention may serve the Protocol, upon a 
decision by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol. 

3. The purpose of the present document is to facilitate preparations for the meeting by Parties and 
observers. 

ITEM 1. OPENING OF THE MEETING 

4. The meeting will be opened at 10 a.m. on Monday, 25 November 2019. Statements will be made 
by the Chair of the Subsidiary Body and the Executive Secretary. 

ITEM 2. ORGANIZATIONAL MATTERS 

A. Election of officers 

5. Pursuant to rule 26, paragraph 3, of its rules of procedure, the Conference of the Parties at its 
fourteenth meeting, held in Sharm El-Sheikh, Egypt, in November 2018, elected Mr. Hesiquio Benitez 
Diaz (Mexico) as Chair of the Subsidiary Body for a term of office extending until the fifteenth meeting of 
the Conference of the Parties. 

6. Following the elections held at the twenty-first and twenty-second meetings of the Subsidiary 
Body, the composition of the Bureau of the twenty-third meeting of the Subsidiary Body, is as follows: Mr. 
Adams Toussaint (Saint Lucia); Ms. Helena Brown (Antigua and Barbuda), alternate for the Nagoya 
Protocol for Saint Lucia; Mrs. Marina Von Weissenberg (Finland); Mr. Sigurdur Thrainsson (Iceland); Mr. 
Norbert Bärlocher (Switzerland), alternate for the Nagoya Protocol for Iceland; Mr. Larbi Sbai (Morocco); 
Mr. Marthin Kaukaha Kasaona (Namibia); Mr. Moustafa M.A. Fouda (Egypt), alternate for the Nagoya 
Protocol for Morocco; Ms. Kongchay Phimmakong (Lao People’s Democratic Republic); Ms. Ilham Atho 
Mohamed (Maldives); Mr. Byoung-Yoon Lee (Republic of Korea), alternate for the Nagoya Protocol for 

                                                      
* CBD/SBSTTA/23/1. 
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วำระกำรประชุม

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำจะจัดเตรียมเอกสำรวำระกำรประชุม	 (provisional	 agenda)	ส�ำหรับกำรประชุมในแต่ละครั้ง	

โดยจะประกอบด้วยเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัดองค์ประกอบกำรประชุม	 กำรด�ำเนินกำรประชุม	 และเน้ือหำสำรัตถะตำมวำระ 

กำรประชุม	ดังต่อไปนี้

	 กำรจัดองค์ประกอบกำรประชุม	 และกำรด�ำเนินกำรประชุม	 (organisational	matters)	 เริ่มจำกพิธีเปิดกำรประชุม 

กำรรับรองวำระกำรประชมุ	และกำรจัดองค์ประกอบกำรประชุม	กำรคดัเลอืกเจ้ำหน้ำทีด่�ำเนนิกำรประชมุ	และรำยงำน

หนังสือตรำสำรแต่งตั้งคณะผู้แทน

	 หนังสือตรำสำรแต่งตั้งคณะผู้แทน	(credential)	

	 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมระหว่ำงสมัยกำรประชุม		และกำรประชุมเตรียมกำรในระดับภูมิภำค

	 ประเด็นเน้ือหำสำรัตถะ	 ท่ีจะท�ำกำรพิจำรณำและเจรจำในระหว่ำงกำรประชุม	 ตำมหัวข้อวำระกำรประชุม	 (agenda	

item)

นอกจำกนี	้ในเอกสำรวำระกำรประชุมยงัมคี�ำแนะน�ำและแนวทำงในกำรพจิำรณำประเดน็ต่ำง	ๆ 	รวมถงึรำยชือ่ของเอกสำร

ประกอบกำรประชุมทั้งหมด			

เอกสำรที่ต้องศึกษำก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม

	 วำระกำรประชุม

	 วำระกำรประชุมฉบับเต็ม	 (annotated	 agenda)	 	 ซึ่งจะระบุถึงควำมเป็นมำและสรุปใจควำมส�ำคัญของเนื้อหำ 

ในแต่วำระและรำยกำรเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งหมด

	 กำรจัดองค์ประกอบกำรประชุม	และกำรด�ำเนินกำรประชุม	(organisation	of	work)	ตำรำงกำรประชุม		รูปแบบ	และ

วิธีกำรในกำรด�ำเนินกำรประชุมและกำรเจรจำต่อรอง

	 ข้อมูลส�ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม	(information	note	for	participants)		ระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่จัดกำรประชุม	

โรงแรมที่พัก	กำรเดินทำง	กำรลงทะเบียน	กำรยื่นขอหนังสือตรวจลงตรำ	(visa)

	 	ข้อมูลอื่น	ๆ	เกี่ยวกับประเทศเจ้ำภำพและบริกำรที่จัดเตรียมไว้

	 เอกสำรประกอบกำรประชุมในประเด็นหัวข้อที่เรำสนใจ
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ก�ำหนดกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ

ตำมธรรมเนียมปฏิบัติของกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	มีรูปแบบก�ำหนดกำรประชุม	ดังนี้	(โดยสำมำรถดูรำยละเอียด

ของวำระกำรประชุมและข้อมูลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้จำกเอกสำรวำระกำรประชุมฉบับเต็ม	(Annotated	agenda)	

08.00	-	09.00	น. การประชุมกลุ่มย่อย:	ภำคีอนุสัญญำ	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (องค์กรพัฒนำเอกชน	 ชนพื้นเมือง 

และชุมชนท้องถิ่น	กลุ่มสตรีและเยำวชน	ฯลฯ)

09.00	-	10.00	น. การประชุมกลุ่มย่อย:	กลุ่มภูมิภำค	(Regional	meeting)	กลุ่มอื่น	ๆ

10.00	-	13.00	น. กำรประชุมหำรืออย่ำงเป็นทำงกำร	(เริ่มจำกคณะประชุมรวม	(plenary)	ในวันแรก	และคณะท�ำงำน	

(Working	group)	ชุดที่	1	และ	2)

คณะท�ำงำนชุดที่	1 คณะท�ำงำนชุดที่	2

13.00	-	15.00	น. การประชุมคู่ขนาน	(side	events)

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน	 กำรเจรจำหำรือนอกรอบ	 และกิจกรรมอื่น	 ๆ	 เช่น	 นิทรรศกำร 

ของหน่วยงำน/องค์กรต่ำง	ๆ

15.00	-	18.00	น. กำรประชุมหำรืออย่ำงเป็นทำงกำร	(plenary)	และทบทวนควำมก้ำวหน้ำของคณะท�ำงำน	(Working	

group)

คณะท�ำงำนชุดที่	1	 คณะท�ำงำนชุดที่	2

18.00	-	... การประชุมคู่ขนาน	(side	events)

กำรเจรจำหำรือนอกรอบ	และกิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	นิทรรศกำรของหน่วยงำน/องค์กรต่ำง	ๆ

  

เอกสำรในระหว่ำงกำรประชุม	(In-Session	documents)

เอกสำรผลลัพธ์ของกำรประชุมในแต่ละวำระ	ซึ่งแบ่งได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้	

1) Non-paper คือ	 เอกสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่จัดท�ำโดยประเทศภำคีอนุสัญญำ	กลุ่มประเทศ	หรือประธำน	ซึ่งผลิต

ขึ้นโดยไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎกำรประชุมของสหประชำชำติในบำงข้อ	 เนื่องจำกมีเวลำจ�ำกัด	 (เช่น	 ไม่ได้แปลเป็นภำษำ

ทำงกำรของสหประชำชำติครบทั้งหกภำษำ)	จึงไม่ถือเป็นเอกสำรทำงกำร	เช่น	เอกสำรที่บันทึกข้อมูล	ข่ำวสำร	มุมมอง	

ข้อเสนอแนะ	ตลอดจนข้อเสนอกำรปรับแก้เนื้อหำต่ำง	ๆ	ในแต่ละวำระ

2) Conference Room Papers (CRPs)	คือ	เอกสำรทำงกำรและมีตัวเลขก�ำกับ	(เช่น	CRP.1,	CRP.2	ฯลฯ)	จัดท�ำขึ้น

ระหว่ำงกำรประชุมและมีข้อมูลจำกกำรเจรจำหำรือในระหว่ำงกำรประชุม	 และข้อเสนอกำรปรับแก้เน้ือหำต่ำง	 ๆ	 

เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ	

3) Chair’ text	คือ	 เอกสำรที่ประธำนจัดท�ำขึ้น	 เป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์ล่ำสุดของกำรเจรจำต่อรองในแต่ละวำระ	และ 

มีเนื้อหำที่ผ่ำนกำรเจรจำต่อรอง	 มีกำรปรับแก้	 (compromise	 proposal)	 โดยมีเป้ำหมำยในกำรสะท้อนถึงจุดยืน 

และมุมมองของทุกฝ่ำย
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4) Limited distribution document (L-document)	คือ	เอกสำรที่คณะท�ำงำนได้ปรับแก้เนื้อหำ	ถอดวงเล็บออกจำก

ค�ำ/ข้อควำมท่ีเป็นปัญหำ	 และท่ีประชุมเห็นชอบกับเนื้อหำแล้ว	 ได้แปลเป็นภำษำทำงกำรของสหประชำชำติ	 และ 

น�ำเสนอคณะประชุมรวมในวันปิดกำรประชุม	 (closing	 plenary)	 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองเป็นข้อมติ	 (decision)	 

ของสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	ต่อไป

นอกจำกนี้	ยังมีแหล่งข้อมูลข่ำวสำรอื่น	ๆ	

	 Earth	Negotiations	Bulletins	(ENBs)		(www.iisd.org)	เป็นจดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท�ำโดยสถำบันระหว่ำง

ประเทศเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(International	Institute	for	Sustainable	Development–IISD)		

	 ECO	 (http://cbd-alliance.org/)	 เป็นจดหมำยข่ำวที่เครือข่ำยองค์กรภำคประชำสังคมพันธมิตรอนุสัญญำ 

(CBD	Alliance)	จัดท�ำเพื่ออธิบำยเกี่ยวกับประเด็นปัญหำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมในแต่ละหัวข้อ

	 เอกสำรต่ำง	 ๆ	 ของ	 NGOs	 ที่เข้ำร่วมประชุมน�ำมำเผยแพร่	 ซึ่งจะมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำร่วมประชุม 

และกำรตัดสินใจ

กำรด�ำเนินกำรประชุม	(Organization	of	work)

กำรประชุมของอนุสัญญำ	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ

กำรประชุมรวม	 (Plenary)	 เป็นกำรประชุมเต็มคณะ	 เพื่อพิจำรณำรำยงำน	 เนื้อหำในวำระต่ำง	 ๆ	 และรับรอง 

ข้อตัดสินใจ	 ซึ่งผู้แทนจำกประเทศภำคีและผู้สังเกตกำรณ์เข้ำประชุมได้	 โดยประเทศภำคีอนุสัญญำ	 จะมีที่นั่งเรียงตำมล�ำดับ

อักษรชื่อประเทศ	 ส่วนผู้สังเกตกำรณ์ตลอดจนผู้แทนจำกหน่วยงำน/องค์กรต่ำง	 ๆ	 จะนั่งอยู่ในแถวรอบนอกของที่นั่ง 

ในห้องประชุม
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กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำและพิธีสำร	จะแบ่งห้องประชุมออกเป็น	2	ห้อง	ได้แก่

 คณะท�างานที่ 1 (Working Group 1 -  WG1)  

จะพิจำรณำประเด็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน	 กำรเงิน	

และกำรบริหำรของอนุสัญญำ	 โดยประเด็นเหล่ำน้ี	 

จะมีกำรพิจำรณำในกำรประชุมคณะท่ีปรึกษำด้ำน 

กำรด�ำเนินงำนของอนุสัญญำ	 (SBI)	 ซ่ึงจัดขึ้นทุก	 ๆ	 

2	ปีก่อนกำรประชุม	COP

 คณะท�างานที่ 2 (Working Group 2 - WG2)  

รับผิดชอบในกำรพิจำรณำประเด็นทำงวิทยำศำสตร์

และวิชำกำรกับงำนของอนุสัญญำ	 โดยประเด็นเหล่ำนี้

จะมีกำรพิจำรณำก่อนในกำรประชุมคณะที่ปรึกษำ 

ทำงวิทยำศำสตร์	 วิชำกำร	 และเทคโนโลยี	 (SBSTTA)	

ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 ก่อนกำรประชุม	

COP	

กำรเจรจำเนื้อหำ	(Negotiating	the	text)

กำรประชุมในคณะท�ำงำนฯ	 จะมีประธำน	 (chair)	 ท�ำหน้ำที่เป็นผู้เปิด-ปิดกำรประชุม	 และด�ำเนินกำรประชุมตำมวำระ	

(agenda)	โดยมเีลขำนกุำร	(secretary)	เป็นผูช่้วย	และผูบ้นัทกึกำรประชุม	(rapporteur)	ท�ำหน้ำทีจ่ดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ

ประธำนจะขอให้เลขำนุกำร	 สรุปเน้ือหำสำระของแต่ละวำระหัวข้อ	 และหลังจำกนั้นจะเปิดโอกำสให้ผู้แทนจำกประเทศภำค ี

อนุสัญญำ	ได้กล่ำวแสดงควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และมุมมองต่ำง	ๆ 	ต่อประเด็นในวำระนั้น	ๆ 	ซึ่งผู้แทนต้องกดปุ่มที่ไมโครโฟน

และรอให้ประธำนอนุญำตก่อนจึงจะสำมำรถพูดได้	โดยสำมำรถกล่ำวแสดงจุดยืน	(position)	ได้ทั้งในฐำนะผู้แทนของกลุ่มหรือ

เฉพำะในฐำนะผู้แทนของประเทศตนประเทศเดียว

เลขำนุกำร	 (The	 Secretary)	 ท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรประชุม	 บันทึก	 สรุป	 

และสังเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร	 ข้อคิดเห็นต่ำง	 ๆ	ที่ได้รับจำกผู้แทนภำคีอนุสัญญำ	 ในระหว่ำงกำรประชุม	 จัดท�ำร่ำงข้อมติ 

และข้อเสนอแนะ	 ให้ควำมช่วยเหลือและค�ำอธิบำยต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรประสำนงำนกับเลขำธิกำรอนุสัญญำ	คณะท�ำงำน 

และกลุ่มอื่น	 ๆ	 ในเรื่องกำรจัดสรรห้องประชุม	 บริกำรล่ำมแปลภำษำ	 กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม	 

และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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ประธำนคณะท�ำงำน	(The	Working	Group	Chair)	โดยทั่วไปจะคัดเลือกผู้แทนซึ่งเป็นสมำชิกของสภำบริหำรสมัชชำภำคี

อนุสัญญำ	 (COP	 Bureau)	 หรือสภำบริหำรคณะที่ปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์	 วิชำกำรและเทคโนโลยี	 (SBSTTA	 Bureau)	 

ให้ท�ำหน้ำทีป่ระธำนคณะท�ำงำน	ซ่ึงจะท�ำหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรประชมุเพือ่พจิำรณำเนือ้หำในประเด็นต่ำง	ๆ 	และควบคมุ

กำรประชุมให้ด�ำเนินไปเพื่อให้ได้มำซึ่งฉันทำมติ	และรำยงำนต่อคณะประชุมรวมในวันปิดกำรประชุม

เมือ่กำรประชุมด�ำเนนิไปในแต่ละวำระ	ผูแ้ทนจำกกลุม่ภมูภิำคต่ำง	ๆ 	อำจกล่ำวแสดงจดุยนืร่วมกนั	(joint	position)	ส�ำหรบั

ประเดน็นัน้	ๆ 	และหลงัจำกทีผู่แ้ทนของประเทศหรอืกลุ่มต่ำงๆ	ได้กล่ำวแสดงควำมเหน็	(intervention)	แล้ว	สถำนะของประเดน็

หัวข้อนั้น	 ๆ	 จะมีควำมชัดเจนมำกขึ้น	 โดยหำกเสียงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	ประเด็นน้ัน	 ๆ	 ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับ 

ฉันทำมติหรือผ่ำนควำมเห็นชอบ

กรณีที่ ไม่สำมำรถหำข้อยุติ ได้	(Finding	consensus)

กรณีที่ที่ประชุมมีควำมเห็นขัดแย้งและไม่สำมำรถหำข้อยุติได้	 ประธำนจะตั้งกลุ่มย่อยขึ้นมำเพื่อท�ำกำรเจรจำหำรือ	 

เพื่อหำข้อยุติหรือฉันทำมติในประเด็นนั้น	ๆ	โดยแบ่งเป็น		

 กลุ่มติดต่อประสานงาน	(Contact	groups)	เป็นกลุ่มเปิด	โดยภำคีอนุสัญญำ	รวมถึงผู้สังเกตกำรณ์สำมำรถเข้ำร่วม

ในกลุ่มนี้ได้	

 กลุม่เพือ่นประธาน	(Friends	of	the	Chair)	ในประเด็นทีอ่ำจสร้ำงควำมขดัแย้งระหว่ำงกลุ่มหรอืฝ่ำยต่ำง	ๆ 	ประธำน

จะตั้งกลุ่มเพื่อนประธำนขึ้น	โดยสมำชิกในกลุ่มจะมีเฉพำะผู้แทนของประเทศหรือหน่วยงำน/กลุ่มที่อยู่ในควำมขัดแย้ง		

ส่วนผู้แทนจำกองค์กรผู้สังเกตกำรณ์อำจเข้ำร่วมในกลุ่มน้ีได้	 หำกมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ในประเด็นที่เป็น 

ควำมขัดแย้งดังกล่ำว	และประธำนเห็นสมควร	

 การปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ	 (informal	 consultation)	 เพื่อพิจำรณำประเด็นที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน	 

โดยประธำนจะเชิญผู้แทนจำกภำคีอนุสัญญำ	 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น	 ๆ	 มำหำรือ	 โดยเป็นกำรประชุมแบบปิด	 

(private)	

ในกรณีที่ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ	 หรือมีควำมเห็นต่ำงกันในเน้ือหำของร่ำงข้อมติ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ค�ำ	 (single	word)	

เนื้อหำหนึ่งบรรทัด	 (line)	 หรือเน้ือหำท้ังวรรค	 (paragraph)	 ข้อควำมส่วนที่เป็นปัญหำนั้นจะอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม	 (square	

bracket)	 [………]	 ซ่ึงเน้ือหำท่ีอยู่ในวงเล็บจะไม่สำมำรถผ่ำนกำรรับรองได้ที่ประชุมจึงต้องด�ำเนินกำรปรับแก้เนื้อหำเพื่อไม่ให้ 

มีวงเล็บดังกล่ำว

กำรกล่ำวแสดงควำมเห็นของผู้แทน	(Intervention)

ในระหว่ำงกำรประชุม	ผู้แทนภำคีอนุสัญญำ	และกลุ่มภูมิภำคต่ำง	ๆ	สำมำรถกล่ำวแสดงควำมเห็นได้	เมื่อประธำนอนุญำต	

ส่วนผู ้สังเกตกำรณ์สำมำรถกล่ำวได้	 หลังจำกที่ผู ้แทนภำคีอนุสัญญำ	 ได้กล่ำวครบทุกคนแล้ว	 และประธำนอนุญำต	 

โดยกฎพื้นฐำนของกำรกล่ำวแสดงควำมเห็นในที่ประชุม	มีดังนี้

 การขออนญุาตกล่าวแสดงความเหน็		โดยกดปุม่ท่ีไมโครโฟนท่ีตัง้อยูบ่นโต๊ะเบือ้งหน้ำ	หรอืยกป้ำยชือ่ประเทศ/องค์กร

ของเรำตั้งขึ้น

 ระยะเวลา	ในกำรกล่ำวแสดงควำมเห็น	จุดยืน	หรือถ้อยแถลงใด	ๆ	ไม่ควรมีควำมยำวเกิน	2-3	นำที

 เนื้อหา	ควรมีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นในวำระที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่

 ภาษา	กล่ำวเป็นภำษำองักฤษ	หรอืภำษำทำงกำรของสหประชำชำต	ิรวม	6	ภำษำ	โดยในห้องประชมุจะมล่ีำมท�ำหน้ำท่ี

แปลภำษำเหล่ำนี้	
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กำรกล่ำวแสดงควำมเห็นต้องพูดให้ชัดเจนและไม่เร็วเกินไป	 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจและล่ำมสำมำรถถ่ำยทอด 

เป็นภำษำอื่นได้ถูกต้องครบถ้วน	 และหลังจำกน้ันให้ส่งค�ำกล่ำวที่เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ 

	เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและประกอบกำรท�ำรำยงำนกำรประชุมต่อไป

กำรกล่ำวแสดงควำมเห็นของผู้แทนภำคีอนุสัญญำและกลุ่มประเทศต่ำง	ๆ	เป็นกำรแสดงถึงจุดยืนต่อประเด็นหัวข้อนั้น	ๆ		

โดยทั่วไปแล้วหลังจำกท่ีผู้แทนกลุ่มประเทศหรือกลุ่มภูมิภำคกล่ำวแสดงควำมคิดเห็นหรือจุดยืนแล้ว	 ผู้แทนจำกประเทศต่ำง	 ๆ	 

จะแสดงควำมเห็นเพื่อสนับสนุนจุดยืนของผู้แทนกลุ่มประเทศหรือกลุ่มภูมิภำคดังกล่ำว	 หรืออำจแสดงควำมเห็นที่ขัดแย้งกับ 

ผู้พูดก่อนหน้ำก็สำมำรถกระท�ำได้

ตำมธรรมเนียมปฏิบัติ	 ประธำนจะอนุญำตให้ผู้สังเกตกำรณ์กล่ำวหลังจำกที่ผู ้แทนจำกประเทศภำคีอนุสัญญำและ 

กลุ่มประเทศต่ำง	ๆ	ได้กล่ำวครบทุกคนแล้ว	โดยจะให้สิทธิผู้แทนจำกองค์กรระหว่ำงรัฐบำล	(IGOs)	เช่น	หน่วยงำนขององค์กำร

สหประชำชำติ	ได้กล่ำวก่อนผู้แทนจำกองค์กรพัฒนำเอกชน	(NGOs)	และหน่วยงำน/องค์กรอื่น	ๆ

ลักษณะทำงกฎหมำยของข้อมติอนุสัญญำ	(Decision)

ข้อมติของอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 มีลักษณะเป็นกฎหมำยในบำงประเด็น	 แต่ไม่ได้มีผลผูกพัน 

ตำมกฎหมำย	 หรือเรียกว่ำเป็น	 “กฎหมำยตำมควำมสมัครใจ”	 (voluntary	 law)	 	 และเป็นพื้นฐำนของกำรสร้ำงพันธกรณี 

ทำงกำรเมือง	 (political	 commitment)	 และสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติตำมได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ส่วนพิธีสำรจะเป็น

เสมือนเคร่ืองมือทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 (international	 legal	 instrument)	 เพื่อก�ำกับดูแลในประเด็นที่ซับซ้อนและ 

อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในระดับต่ำง	ๆ

ส่วนข้อมติหรือข้อตัดสินใจจำกกำรประชุมคณะที่ปรึกษำ	 (Subsidiary	 bodies)	 หรือคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ	 (Ad	 hoc	

working	group)	จะอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ	(recommendation)

กำรประชุมระดับรัฐมนตรี	(High	–	level	Segment)	

กำรประชุมระดับรัฐมนตรีหรือกำรประชุมเจ้ำหนำ้ที่ระดับสูง	 จัดขึ้นส�ำหรับหัวหน้ำคณะผู้แทนของประเทศภำคีอนุสัญญำ	

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่ำ	เพื่อเอื้ออ�ำนวยกำรเจรจำต่อรองในประเด็นที่มีควำมซับซ้อนและจ�ำเป็น

ต้องอำศัยกำรตัดสินใจจำกเจ้ำหน้ำท่ีระดับสูงหรือผู้บริหำร	 โดยประเทศเจ้ำภำพจะร่วมกับส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำ	 และ 

สภำบริหำรสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	ในกำรก�ำหนดหัวข้อ	(theme)	ส�ำหรับกำรประชุมในแต่ละครั้ง

กำรประชุมระดับรัฐมนตรีจะเชิญเฉพำะรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่ำ	 และหัวหน้ำคณะผู้แทนเข้ำร่วมเท่ำน้ัน	 

(โดยปกติจะก�ำหนดสัดส่วนผู้เข้ำร่วมประชุม	ในลักษณะ	1-2	คือ	รัฐมนตรี	หรือผู้แทน	1	คน	และผู้ติดตำม	2	คน)	ทั้งนี้	สำมำรถ

ติดตำมกำรหำรือในกำรประชุมได้จำกกำรถ่ำยทอดสด	 (live	 stream)	 ผ่ำนทำงเว็บเพจของอนุสัญญำ	 กำรประชุมลักษณะนี้ 

จะใช้เวลำ	2	-	3	วนั	และจดัขึน้ก่อนกำรประชมุสมชัชำภำคอีนสุญัญำจะเริม่ต้น	เพือ่ให้กำรประชมุทีจ่ะมขีึน้เป็นไปในทศิทำงเดยีว

กับปฏิญญำรัฐมนตรี	(Ministerial	Declaration)	ซึ่งจะเกิดขึ้นจำกกำรประชุมระดับรัฐมนตรี
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กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำและภำคีพิธีสำร	(COP	&	COP-MOP)

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำจะจัดกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 (COP)	 คู่ขนำนไปพร้อมกันกับกำรประชุมสมัชชำ 

ภำคีพิธีสำรคำร์ตำเฮนำว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ	 (COP-MOP)	 และกำรประชุมสมัชชำภำคีพิธีสำรนำโงยำว่ำด้วย 

กำรเข้ำถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จำกทรัพยำกรพันธุกรรม	 (NG-MOP)	 โดยใช้เวลำภำยใน	 2	 สัปดำห์ส�ำหรับประชุม	 

โดยเริ่มมีกำรประชุมในลักษณะนี้	มำตั้งแต่กำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	สมัยที่	13	(COP13)	เป็นต้นมำ	เพื่อเป็นกำรลด

ค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มประสิทธิภำพของโครงสร้ำงและกระบวนกำรภำยใต้อนุสัญญำ

กิจกรรมคู่ขนำน	(Parallel	events)

ส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำจะจัดให้มีสถำนที่	 (ห้องประชุม)	 ส�ำหรับหน่วยงำน/องค์กรต่ำง	 ๆ	 ทั้งของภำครัฐ/เอกชน	 

ตลอดจนองค์กรพัฒนำเอกชน	 ได้จัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ในระหว่ำงกำรประชุม	 คู่ขนำนกันไปในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 	 เพื่อเผยแพร่ 

ควำมก้ำวหน้ำงำนด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนและแสวงหำควำมร่วมมอืในอนำคต	

นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมย่อ	(Side	Events)	เป็นสื่อกลำงให้หน่วยงำนและองค์กรต่ำง	ๆ	จำกทั่วโลก	ประชำสัมพันธ์ผลงำน

หรือเรื่องรำวที่ประสบผลส�ำเร็จ	 โครงกำรริเริ่มใหม่	 ประเด็นเฉพำะที่น่ำสนใจ	 รวมถึงอุปสรรคควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้น	 และยัง 

อำจเป็นเวทส่ีงเสรมิกำรหำรอืทีช่่วยสนบัสนนุกำรเจรจำต่อรองในกำรประชมุสมชัชำภำค	ีและช่วยสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือของ

กลุ่ม/ประชำคมท่ีด�ำเนินงำนในประเด็นเดียวกัน	 รูปแบบกิจกรรมอำจเป็นเวทีเสวนำ	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 ส่วนใหญ่ 

จะจัดในระหว่ำงพักกลำงวันและช่วงเย็นหลังเวลำ	 18.00	 น.	 ให้เวลำไม่เกิน	 90	 นำที	 โดยส�ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำจะเปิดให้ 

หน่วยงำน/องค์กรต่ำง	 ๆ	 ยื่นขอลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรมย่อย	 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของอนุสัญญำ	 	 ก่อนที่กำรประชุมสมัชชำภำคี 

จะเริ่มขึ้น
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เวทีอนุสัญญำริโอ (Rio Pavilion)	 เป็นเวทีส�ำหรับอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 อนุสัญญำว่ำด้วย 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย	 (อนุสัญญำทั้ง	 3	 ฉบับ 

เรียกรวมว่ำ	 “อนุสัญญำริโอ”)	 เริ่มครั้งแรกในกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำ	 สมัยที่	 10	 ประเทศญี่ปุ่น	 ในปี	 2010	 (ข้อมูล 

เพิ่มเติมที่เว็บไซต์	 riopavilion.org)	 เพื่อให้ควำมรู้	 เสริมสร้ำงควำมตระหนัก	 และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ	 

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์	 และกำรศึกษำวิจัยล่ำสุด	 ที่เชื่อมโยงประเด็นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ	 และกำรจัดกำรท่ีดินอย่ำงยั่งยืน	 โดยจัดให้มีกำรบรรยำย	 แสดงนิทรรศกำร	 จัดกิจกรรมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 

และกิจกรรมอื่น	ๆ	

เวที	 CEPA Fair	 กำรสื่อสำร	 กำรศึกษำ	 และกำร 

เสรมิสร้ำงควำมตระหนกัของสำธำรณชน	(Communication, 

Education	and	Public	Awareness	:	CEPA)	เป็นโปรแกรม

งำนของอนุสัญญำที่มีควำมส�ำคัญมำก	ดังนั้น	ส�ำนักเลขำธิกำร

อนุสัญญำจึงได้จัดให้มี	 CEPA	 Fair	 ในระหว่ำงกำรประชุม

สมัชชำภำคี	 ฯ	 เพื่อเปิดโอกำสให้ภำคีอนุสัญญำและองค์กร 

ที่เก่ียวข้อง	น�ำเสนอผลงำนและประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนนี้

นิทรรศกำร	 (exhibition	 stand)	 ซึ่งประเทศเจ้ำภำพ 

จะจดัพ้ืนทีไ่ว้ให้ผูแ้ทนจำกภำครฐั	สถำบนักำรศกึษำ	ภำคเอกชน	

องค์กรระหว่ำงประเทศ	 องค์กรพัฒนำเอกชน	 (NGOs)	 และ

หน่วยงำนอื่น	 ๆ	 ได้จัดแสดงนิทรรศกำรเพื่อน�ำเสนอผลงำน	

โครงกำร	 และแนวควำมคิดเก่ียวกับกำรบูรณำกำรประเด็น

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเข้ำสู่กิจกรรมกำรด�ำเนินงำน 

ของตน		โดยส่วนแสดงนทิรรศกำรนีจ้ะเปิดให้สำธำรณชนทัว่ไป

สำมำรถเข้ำชมได้

กิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 อนุสัญญำได้ด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงต่อเน่ือง	 ได้แก่	 กลุ่มเยำวชน	 ภำคธุรกิจ	 ภำคประชำสังคม	 กลุ่มสตรี	 ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน	 

ซึ่งเป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่ประเทศเจ้ำภำพจะจัดให้มีกิจกรรมท่ีมีกลุ่มเป้ำหมำยคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกับหัวข้อหลัก	(main	theme)	ของกำรประชุมสมัชชำภำคีอนุสัญญำสมัยนั้น	ๆ			

พิธีปิดกำรประชุม	(Closing	plenary)

	 วันสุดท้ำยของกำรประชุม	 คณะประชุมรวมเพื่อท�ำกำรรับรองข้อมติและเอกสำรทั้งหมด	 รวมถึงรำยงำนกำรประชุม	

(final	 report)	 เม่ือรับรองท้ังหมดแล้ว	 ประธำนจะกล่ำวปิดกำรประชุม	 โดยประกำศถึงประเทศเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสมัย 

ต่อไปด้วย	 เม่ือกำรประชุมเสร็จสิ้นแล้วภำคีอนุสัญญำ	 ตลอดจนผู้แทนจำกหน่วยงำน	 องค์กร	 สถำบัน	 และกลุ่มต่ำง	 ๆ	 

ที่ได้เข้ำร่วมประชุม	ก็จะได้น�ำข้อมติจำกกำรประชุมไปปรับใช้และเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนต่อไป
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ส่วนที่ 6
สถำนกำรณ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของโลก

กำรวิเครำะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Ecosystem	 Assessment	 –	MEA)	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2005	 

โดยผู้เชี่ยวชำญจำกทั่วโลกมำกกว่ำ	1,360	คน	ได้รวบรวม	ศึกษำ	และสังเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

จำกทั่วโลก	ผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์สรุปได้ดังนี้

 การเปลีย่นแปลงทีด่นิบนบกไปเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมในช่วงระยะเวลำ	30	ปี	ภำยหลังปี	ค.ศ.	1950	มกีำรเปล่ียนแปลง

มำกกว่ำในช่วงระยะเวลำ	150	ปี	ก่อนหน้ำนั้น	(ค.ศ.	1700-1850)	

 การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มำกมำยหลำยแห่งทั่วโลก	 ระหว่ำง	 ค.ศ.	 1960	 ถึง	 2000	 ได้มีกำรประเมินว่ำปริมำณน�้ำ 

ที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนทั้งหมดรวมกันนั้นมำกกว่ำปริมำณน�้ำในแม่น�้ำ/แหล่งน�้ำตำมธรรมชำติถึง	3-6	เท่ำ

 การสูญเสียป่าชายเลนทั่วโลกมีมำกถึงร้อยละ	35	ของที่มีอยู่ทั้งหมด	ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่ำนมำ	

 แนวปะการังที่ถูกท�าลายทั่วโลกมีมำกถึงร้อยละ	20	และอีกร้อยละ	20	ของที่ก�ำลังอยู่ในสภำพเสื่อมโทรมอย่ำงหนัก 

ในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ

 การเปลีย่นแปลงสภาพทีด่นิเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพืน้ทีท่ี่ได้รบักำรประเมนิให้เป็นแหล่งชีวนเิวศ	(Biomes)	

ทั้ง	 14	 แห่งท่ัวโลก	 ส่งผลให้เกิดกำรถูกท�ำลำยของถิ่นที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ	 โดยเฉพำะพื้นที่ป่ำในเขตอบอุ่นและ 

เขตเมดิเตอร์เรเนียน	และทุ่งหญ้ำในเขตอบอุ่น

 อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมีกำรประเมินว่ำอำจเพิ่มมำกขึ้นกว่ำปัจจุบันถึง	10	เท่ำ

สอดคล้องกับรำยงำน	Living	Planet	

ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยองค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำโลก	

(WWF)	เมื่อ	ค.ศ.	2014	ซึ่งสรุปสถำนกำรณ์

ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั่วโลก	

โดยใช้ดชันชีีว้ดัควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

ของโลก	 (Living	 Planet	 Index:	 LPI)		 

ดูจำกแนวโน้มจ�ำนวนประชำกรของสัตว ์

มีกระดูกสันหลัง	 (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 นก	

สัตว์เลื้อยคลำน	 สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	

และปลำ/สัตว์น�้ำ)	 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ของสถำนกำรณ์ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพที่ลดลงร้อยละ	 52	 ระหว่ำง	 ค.ศ.	

1970	ถึง	2014	
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	นอกจำกนี	้ยงัได้คำดกำรณ์ว่ำจ�ำนวนประชำกรสตัว์มกีระดกูสนัหลงัก�ำลงัลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง	จนอำจเหลอืจ�ำนวนประชำกร

เพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชำกรสัตว์มีกระดูกสันหลังเม่ือ	 40	 ปีที่แล้ว	 และหำกแยกตำมประเภทของส่ิงมีชีวิต	 

สรุปได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 21

สัตว์เลื้อยคลาน 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 28

นก/สัตว์ปีก 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 12

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 30

ปลาน�้าจืด 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 37

พืช 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 70

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 

ร้อยละ 35

ส่วนกำรประเมนิควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและบรกิำรจำกระบบนเิวศในระดบัโลก	ของเวทวีทิยำศำสตร์-นโยบำยระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและบรกิำรจำกระบบนเิวศ	(Intergovernmental	Science	-	Policy	Platform	on	

Biodiversity	and	Ecosystem	Service:	IPBES)	เมื่อ	ค.ศ.	2019	ได้น�ำเสนอว่ำชนิดพันธุ์ที่ได้รับกำรประเมินพบว่ำมีแนวโน้ม

สถำนะที่ถูกคุกคำมและเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในช่วงศตวรรษที่ผ่ำนมำ
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย

ประเทศไทยทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก	 เน่ืองจำกมีที่ตั้งอยู ่

ในพื้นที่ส�ำคัญทำงชีวภูมิศำสตร์	(biogeography)	2	แห่ง	ได้แก่	อนุภูมิภำคอินโดจีน	(Indo	-	Chinese	Region)	ทำงตอนเหนือ

ของประเทศ	และอนุภูมิภำคซุนดำ	(Sundaic	Region)	ทำงตอนใต้ของประเทศ	ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ได้มีส่วนสนับสนุน

ค�้ำจุนวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เป็นฐำนส�ำคัญของกำรเกษตร	 ยำรักษำโรค	 วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังคง

สืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่นมำจนปัจจุบัน	รวมทั้งมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

สถำนกำรณ์ด้ำนชนิดพันธุ์

ประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งชนิดพันธุ์	พันธุกรรม	และระบบนิเวศ	 โดยมีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ	200,000	

ชนิด	พืชมีท่อล�ำเลียงและพืชไม่มีท่อล�ำเลียงไม่น้อยกว่ำ	14,000	ชนิด	หรือคิดเป็นร้อยละ	4	ของพืชที่จ�ำแนกชนิดได้แล้วทั่วโลก	

สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่ำ	 4,000	 ชนิด	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 8	 ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก	 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ไม่น้อยกว่ำ	 80,000	ชนิด	หรือคิดเป็นร้อยละ	 6	 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก	ปลำไม่น้อยกว่ำ	 2,000	ชนิด	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	10	ของปลำที่จ�ำแนกแล้วในโลก	
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ชนิดพันธุ์พืช

จำกกำรส�ำรวจชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย	โดยส�ำนักงำนหอพรรณไม้	กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และพันธุ์พืช	ภำยใต้

โครงกำรพรรณพฤกษชำติประเทศไทย	(Flora	of	Thailand	Project)	พบว่ำ	มีพืชมีท่อล�ำเลียงอยู่ไม่น้อยกว่ำ	10,000	ชนิด	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	 3	 ของพันธุ์พืชท่ัวโลก	 ท้ังน้ี	 โครงกำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและส�ำรวจเพิ่มเติม	 โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จ

ภำยในปี	พ.ศ.	2567		ส�ำหรับข้อมูลที่พบ	มีดังนี้

กลุ่ม วงศ์ ชนิด หมายเหตุ

เทอริโดไฟต์ (Pteridophytes) 32 650  Flora of Thailand Website

พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) 6 27  รวมชนิดใหม่ในสกุล Cycas

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledons) 53 3,045  ยังไม่รวมสกุลและชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ 5 ปีที่ผ่านมา

พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons) 201 6,798  ยังไม่รวมสกุลและชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ 5 ปีที่ผ่านมา

รวม 292 10,520  วงศ์ ถือตามชื่อวงศ์เดิม ยังไม่ได้ใช้วงศ์ใหม่

ที่มำ:	ส�ำนักหอพรรณไม้	กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และพันธุ์พืช	(ข้อมูล	ณ	เดือนพฤศจิกำยน	2561)

ประเทศไทยได้มีกำรศึกษำส�ำรวจ	 และวิเครำะห์สถำนภำพพรรณพืชที่พบในประเทศไทย	 เพื่อจัดสถำนภำพพรรณพืช 

ที่ใกล้สูญพันธุ์	 พรรณพืชที่ถูกคุกคำม	 พรรณพืชที่หำยำก	 และพรรณพืชเฉพำะถิ่น	 โดยใน	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำนักงำนหอพรรณไม้	 

กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และพันธุ์พืช	ได้ท�ำกำรประเมินชนิดพืชที่ถูกคุกคำมในประเทศไทย	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2554	-	2559	

โดยกำรส�ำรวจและรวบรวมรำยชื่อพืชของประเทศ	 จ�ำนวน	 1,224	 ชนิด	 ตำมหลักเกณฑ์ของ	 IUCN	 ปี	 ค.ศ.	 1994	 ส�ำหรับ 

ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นและชนิดพันธุ์หำยำก	และปี	ค.ศ.	2001	พบว่ำมีชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคำม	จ�ำนวน	940	ชนิด	แบ่งเป็นพืชที่อยู่

ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง	(Critically	Endangered)	จ�ำนวน	18	ชนิด	สถำนภำพใกล้สูญพันธุ์	(Endangered)	จ�ำนวน	 

207	 ชนิดและสถำนภำพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	 (Vulnerable)	 จ�ำนวน	 715	 ชนิด	 ทั้งนี้	 มีชนิดพืชที่สูญพันธุ์ในธรรมชำติ	 

(Extinct	 in	 the	Wild)	 จ�ำนวน	 2	 ชนิด	 คือ	 ฟ้ำมุ่ยน้อย	 (Vanda coerulescens Griff.)	 (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว)	 และโสกระย้ำ	 

(Amherstia nobilis Wall.)	(พืชใบเลี้ยงคู่)	

ทั้งนี้	 ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจและค้นพบพืชชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก	 (new	 species)	 อย่ำงต่อเนื่อง	 และได้รับ 

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวำรสำรทำงวิชำกำรต่ำง	 ๆ	 ตลอดมำ	 โดยในระหว่ำงปี	 พ.ศ.	 2557	 –	 2561	 พบพืชชนิดใหม่ของโลก 

ในประเทศไทย	จ�ำนวน	202	ชนิด	จำก	110	สกุล	55	วงศ์
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ชนิดพันธุ์สัตว์

ประเทศไทยมกีำรศกึษำและส�ำรวจชนดิพนัธุส์ตัว์

ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังมำ

ตั้งแต่	พ.ศ.	2538	และได้มีกำรจัดท�ำข้อมูลสถำนภำพ

สตัว์มกีระดกูสนัหลงัของประเทศไทยจ�ำนวน	2	ครัง้	คอื	

พ.ศ.	2548	และ	พ.ศ.	2560	โดยในปี	2560	ประเทศไทย

มีจ�ำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด	 4,731	 ชนิด	 

แบ่งเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	345	ชนดิ	นก	1,012	ชนดิ	 

สัตว์เลื้อยคลำน	 392	 ชนิด	 สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	 

157	ชนิด	และปลำ	2,825	ชนิด

สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย	 จ�ำนวน	 4,731	 ชนิด	 ได้รับกำรประเมินสถำนภำพ	 จ�ำนวน	 2,276	 ชนิด	 โดยพบว่ำ	 

มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	(Threatened	Species)	ซึ่งประกอบด้วย	ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง	(Critically	Endangered)	ใกล้สูญพันธุ์	

(Endangered)	และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	(Vulnerable)	จ�ำนวน	569	ชนิด	โดยแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	จ�ำนวน	123	ชนิด	

นก	จ�ำนวน	171	ชนิด	สัตว์เลื้อยคลำน	จ�ำนวน	49	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	จ�ำนวน	18	ชนิด	และปลำ	จ�ำนวน	208	ชนิด	

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	12.03	ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย	

ปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู ่ในสถำนภำพสูญพันธุ์	 (Extinct)	 จ�ำนวน	 8	 ชนิด	 ประกอบด้วย 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 จ�ำนวน	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 สมัน	 (Rucervus schomburgki) กูปรี	 (Bos sauveli)	 กระซู่	 (Dicerorhinus  

sumatrensis)	และแรด	(Rhinoceros sondaicus)	นก	จ�ำนวน	3	ชนิด	ได้แก่	นกหัวขวำนด่ำงหน้ำผำกเหลือง	(Dendrocopos 

mahrattensis)	นกพงหญ้ำ	(Graminicola striatus)	นกช้อนหอยใหญ่	(Pseudibis	gigantean)	และปลำ	จ�ำนวน	1	ชนิด	คือ	

ปลำหวเีกศ	หรือสำยย	ูหรอืเกด	(Platytropius siamensis)	โดยมสัีตว์มกีระดกูสนัหลงัทีถ่กูจดัอยูใ่นสถำนภำพสูญพันธ์ุในธรรมชำต	ิ

(Extinct	 in	 the	Wild) จ�ำนวน	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 นกกระสำคอด�ำ	 (Ephippiorhynchus asiaticus)	 และนกช้อนหอยด�ำ	 

(Pseudibis davisoni) และตะโขง	(Tomistoma schlegelii) 
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สถำนกำรณ์ด้ำนระบบนิเวศ

อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้แบ่งระบบนิเวศออกเป็น	 7	 ระบบนิเวศ	 ครอบคลุมระบบนิเวศต่ำง	 ๆ	 

ทั่วโลกประกอบด้วย	ระบบนิเวศภูเขำ	ระบบนิเวศป่ำไม้	ระบบนิเวศน�้ำในแผ่นดิน	ระบบนิเวศแห้งแล้งกึ่งชื้น		ระบบนิเวศเกษตร	

ระบบนิเวศทะเลและชำยฝั่ง	และระบบนิเวศเกำะ	

ระบบนิเวศป่ำไม้

พื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมำโดยตลอด	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2516	 มีพื้นที่ป่ำไม้ 

คิดเป็น	 ร้อยละ	 43.21	 ของพื้นที่ประเทศ	 และลดลงต�่ำสุดเหลือร้อยละ	 25.28	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	 

ต่อมำประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรเพิม่พืน้ทีป่่ำไม้อย่ำงต่อเนือ่งและในช่วง	พ.ศ.	2557	-	2561	

จ�ำนวนพื้นที่ป่ำมีแนวโน้มค่อนข้ำงคงที่	 โดยจำกกำรส�ำรวจและวิเครำะห์สถำนภำพของทรัพยำกร 

ป่ำไม้ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้คิดเป็น	 ร้อยละ	 31.68	 ของพื้นที่ประเทศ	 

ในปี	พ.ศ.	2561		

ระบบนิเวศภูเขำ

ประเทศไทยมพีืน้ทีภ่เูขำคดิเป็นร้อยละ	29.3	ของพืน้ทีป่ระเทศ	จดัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพสูง	 กระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำง	 ๆ	 ของประเทศ	 เช่น	 ดอยสุเทพ	 ดอยอินทนนท์	 และ 

ดอยเชียงดำว	 จังหวัดเชียงใหม่	 เขำหลวง	 จังหวัดนครศรีธรรมรำช	 เป็นต้น	 ทั้งระบบนิเวศป่ำไม ้

และระบบนิเวศภูเขำมีควำมส�ำคัญในกำรเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร	 แหล่งผลิตอำหำรป่ำ	 ไม้ซุงหรือ 

เส้นใย	เชื้อเพลิงชีวมวล	แหล่งพันธุกรรม	และชีวเคมีสำรสกัด	ตลอดจนควบคุมคุณภำพอำกำศ	สภำพ

ภมิูอำกำศ	สมดลุของน�ำ้	กำรพังทลำยของดนิ	กำรแพร่ละอองเรณ	ูลดผลกระทบจำกภัยธรรมชำต	ิและ

ให้ประโยชน์ด้ำนวัฒนธรรม	ด้ำนนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว

ระบบนิเวศแหล่งน�้ำในแผ่นดิน

ระบบนเิวศแหล่งน�ำ้ในแผ่นดนิมคุีณค่ำและควำมส�ำคัญในกำรเป็นแหล่งกกัเกบ็น�ำ้ฝนและน�ำ้ท่ำ	

ป้องกันกำรรุกล�้ำของน�้ำทะเลเข้ำมำในแผ่นดิน	ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง	ดักจับตะกอน	แร่ธำตุ	และ

สำรพิษ	 เป็นแหล่งทรัพยำกรท่ีมนุษย์ได้เข้ำไปใช้ประโยชน์	 เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์ 

ที่มีควำมส�ำคัญทำงระบบนิเวศ

ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น

ระบบนเิวศแห้งแล้งและกึง่ชืน้	พบในพืน้ทีบ่ำงส่วนของภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย	

เนื่องมำจำกปัจจัยด้ำนภูมิอำกำศประกอบกับสมบัติของดินในภูมิภำคดังกล่ำว	 โดยพื้นที่ประมำณ	 

65	ล้ำนไร่	หรือคิดเป็นร้อยละ	62	ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นดินหิน	ดินปนทรำย	และดินแดง	

ซึ่งเป็นดินที่ไม่อุ้มน�้ำ	 นอกจำกนี้	 ยังเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงด้ำนธำตุอำหำรของพืชต�่ำและ 

มีดินเกลือปนอยู่ทั่วไป
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ระบบนิเวศเกษตร 

พืน้ทีก่ำรเกษตรของประเทศไทย	ระหว่ำง	พ.ศ.	2560-2561	พบว่ำ	มถีงึร้อยละ	55.73	ของพืน้ที่

ประเทศ	โดยในช่วง	พ.ศ.	2551-2559	พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มขยำยเพิ่มขึ้น	เนื่องจำกกำรขยำย

พื้นท่ีของพืชเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญ	 ได้แก่	 ยำงพำรำ	 ปำล์มน�้ำมัน	 และยูคำลิปตัส	 กำรเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่

เกษตรกรรมแปรผกผันกับพ้ืนท่ีป่ำไม้	 กล่ำวคือ	 พื้นที่เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น	 พื้นที่ป่ำไม้ย่อมลดลง	 

จำกกำรเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อท�ำกำรเกษตร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปลูกแบบพืชเชิงเด่ียว	 ที่ส่งผลต่อ 

สมดุลของระบบนิเวศ	 เป็นภัยคุกคำมต่อทรัพยำกรธรรมชำติอื่น	 ๆ	 อำทิ	 กำรพังทลำยของหน้ำดิน	 

กำรแย่งชิงน�้ำ	และกำรเกิดโรคพืช	รวมทั้งกำรใช้เคมีทำงกำรเกษตรที่มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น		

ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง

ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั ่งของประเทศไทย	 พบกระจำยอยู ่ในภำคตะวันออกและ 

ภำคใต้ของประเทศครอบคลุมพื้นที่	 24	 จังหวัด	 โดยพื้นที่ป่ำชำยเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 

จำก	พ.ศ.	2557	ซึ่งมีพื้นที่	1,534,585	ไร่	เพิ่มเป็น	1,538,185	ไร่	ใน	พ.ศ.	2561	ส่วนแหล่งหญ้ำทะเล

ซ่ึงพบใน	19	จงัหวดั	พบว่ำมพีืน้ทีร่วม	159,828	ไร่	โดยพบมำกบรเิวณทะเลอนัดำมนัตอนล่ำง	นอกจำกนี้	

บริเวณชำยฝั่งทะเลยังมีแนวปะกำรัง	รวมพื้นที่	 159,025	 ไร่	 ใน	พ.ศ.	2561	 	ส่วนใหญ่มีสถำนภำพ

สมบรูณ์ข้ึน	แม้มปัีญหำกำรฟอกขำวแต่ยงัไม่น่ำเป็นห่วงมำกนกั	อย่ำงไรกต็ำม	ชำยฝ่ังทะเลของประเทศ

ได้ประสบปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในบำงพ้ืนที่	 และประสบปัญหำขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 นอกจำกนี้	 ได้พบกำรเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำกใน	 พ.ศ.	 2561	 

เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำ	ส่วนใหญ่เป็นเต่ำทะเล	โลมำ	วำฬ	และพะยนู	มสีำเหตเุกดิจำกกำรติดเครือ่งมอื

ประมง	กำรหลงทิศ	กำรกินขยะ	และกำรติดเชื้อในกระแสเลือด	รวมทั้งกำรตำยตำมธรรมชำติ

ระบบนิเวศเกำะ

ประเทศไทยมีเกำะ	 จ�ำนวน	 936	 แห่ง	 กระจำยอยู่ทั้งในฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งทะเลอันดำมัน	 

มีควำมยำวรอบเกำะรวมกันทั้งหมด	3,724.32	กิโลเมตร	และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น	1.7	ล้ำนไร่	

ส่วนใหญ่ยังคงสภำพเป็นแหล่งธรรมชำติที่ปกคลุมด้วยป่ำไม้	 แต่พบกำรถูกคุกคำมจำกปัญหำมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมจำกเหตุกำรณ์ท่อส่งน�้ำมันดิบรั่วไหลกลำงทะเล	 ปัญหำขยะทำงทะเลโดยรอบเกำะ	 และ

กำรพฒันำเกำะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	ซ่ึงกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ทีด่นิของเกำะและกำรคุกคำม

ระบบนิเวศเกำะ

	ภัยคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

กจิกรรมของมนษุย์เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลกระทบให้เกดิกำรสูญเสียของควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ		เหน็ได้ชดัจำกในอดตี

เมื่อประมำณ	10,000	ปีที่แล้ว	มนุษย์ได้เริ่มระบบเกษตรกรรมเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยำกรมำด�ำรงชีพ	เมื่อประชำกรโลกเพิ่มจ�ำนวน

มำกขึ้นก็พัฒนำไปสู่กำรปฏิวัติเขียว	(green	revolution)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกโดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	

เช่น	กำรผสมพนัธุพ์ชืสัตว์ทีใ่ห้ผลผลติสงู	กำรใช้สำรเคมชีนดิต่ำง	ๆ 	เป็นปัจจยักำรผลติทีส่�ำคญั	รวมถงึกำรใช้เครือ่งจกัรกลกำรเกษตร	

ต่อมำเมือ่ระบบกำรผลติแบบดัง้เดิมไม่สำมำรถผลติสนิค้ำและบรกิำรได้เพยีงพอกบัควำมต้องกำรของประชำกรโลก	จงึเกดิระบบ

อุตสำหกรรมขึ้นเพื่อรองรับกำรผลิตจ�ำนวนมำกดังกล่ำว	 หรือที่เรียกว่ำกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	 (industrial	 revolution)	 

ผลที่ตำมมำคือถิ่นที่อยู่อำศัยในธรรมชำติถูกท�ำลำยลง	 และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง	 จำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

และสังคม	
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แรงขับเคลื่อนส่งผลกระทบต่อกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

แรงขับเคลื่อนโดยตรง (Direct drivers) แรงขับเคลื่อนโดยอ้อม (Indirect drivers)

	 กำรสูญเสียถิ่นที่อยู่อำศัยในธรรมชำติ	 

รวมถึงควำมเสื่อมโทรมและกำรแยกส่วน

ของพื้นที่

	 กำรบริโภคทรัพยำกรชีวภำพมำกเกิน 

ขีดจ�ำกัด

	 กำรเกิดมลพิษ	โดยเฉพำะกำรสะสมของ

ธำตุอำหำร	เช่น	ไนโตรเจน	และฟอสฟอรัส	

สู่สภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติในปริมำณ

มำกเกินไป

	 ผลกระทบจำกชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน		

	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ

ปรำกฏกำรณ์ทะเลกรดซึ่งสัมพันธ์กับ 

กำรตกค้ำงและกำรสะสมตัวของ 

ก๊ำซเรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศโลก

	 กำรเพิ่มของประชำกรและควำมต้องกำร

ทรัพยำกรในกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึ้น

	 กำรขำดควำมรู้และควำมตระหนักถึง 

คุณค่ำของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

และระบบนิเวศ	รวมถึงขำดแรงจูงใจให้ 

เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน

	 นโยบำยที่ไม่ค�ำนึงถึงกำรอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน

	 วัฒนธรรม	ประเพณี	และค่ำนิยม	 

ที่ไม่สนับสนุนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และกำรบริโภคที่ยั่งยืน

	 เทคโนโลยีหรือระบบกำรผลิตที่ส่งผล 

กระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ		

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกที่สุด	 (ข้อมูลจำกรำยงำน	 Living	 Report	 ปี	 2014 

จัดท�ำโดย	WWF)	 ได้แก่	 กำรบริโภคทรัพยำกรมำกจนเกินขีดจ�ำกัด	 ร้อยละ	 37	 กำรเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงสภำพ	 

ของถิ่นที่อยู ่อำศัยในธรรมชำติร้อยละ	 31.4	 และกำรสูญเสียถิ่นที่อยู ่อำศัยในธรรมชำติ	 ร้อยละ	 13.4	 นอกจำกนั้นยังมี 

ปัจจัยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน	มลพิษ	และโรคระบำด
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รำยงำนกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและบริกำรจำกระบบนิเวศในระดับโลก	ของ	 IPBES	 ได้รำยงำนถึงแรง 

ขับเคลื่อนโดยตรง	 (direct	 drivers)	 ท่ีมีต่อธรรมชำติ	 โดยพบว่ำ	 ในพ้ืนที่บนบกและในน�้ำจืด	 แรงขับเคล่ือนโดยตรงท่ีส่งผลต่อ 

กำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพมำกทีส่ดุคอืกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ	ส่วนในทะเลมแีรงขบัเคลือ่นโดยตรง

ที่ส่งผลต่อกำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกที่สุด	คือ	กำรใช้ทรัพยำกรเกินขีดจ�ำกัด

	สถำนกำรณ์และแนวโน้มของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในอนำคต

เมือ่ปี	ค.ศ.	2015	กลุม่นกัวทิยำศำสตร์ด้ำนสิง่แวดล้อมจำกศูนย์ศึกษำสภำวะแวดล้อมแห่งกรงุสตอล์กโฮล์ม	ประเทศสวเีดน	

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง	ขีดจ�ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมของโลก	หรือ	ขีดจ�ำกัดควำมปลอดภัยของโลก	(planetary	boundaries)	

สรุปได้ว่ำ	ประเดน็ปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมทีโ่ลกก�ำลงัเผชญิอยูน่ัน้	แต่ละเรือ่งมคีวำมรนุแรงมำกน้อยอยูใ่นระดบัใด	และแต่ละปัญหำ

นั้นเกินขีดควำมสำมำรถหรือสมรรถนะของโลกที่จะรับได้หรือไม่	ซึ่งได้ก�ำหนดไว้	10	ประเด็น	คือ

1)	 กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ที่เกิดจำกกำรสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ทั่วโลก

2)	 ปัญหำจำกไนโตรเจน	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกปุ๋ยทำงกำรเกษตรที่ปนเปื้อนดินและน�้ำ

3)	 วิกฤตจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	หรือสภำวะโลกร้อน

4)	 ปัญหำจำกฟอสฟอรัส	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับปัญหำจำกไนโตรเจน

5)	 ภำวะเป็นกรดในมหำสมุทร	ซึ่งเกิดจำกกำรที่มหำสมุทรดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์เอำไว้

6)	 ปัญหำกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

7)	 ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน�้ำจืด
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8)	 ปัญหำกำรสูญเสียชั้นโอโซนในบรรยำกำศ

9)	 ปัญหำมลพิษจำกสำรเคมี

10)	 ปัญหำมลพิษจำกละอองลอย	(aerosol)	ในชั้นบรรยำกำศ	

ข้อมูลเหล่ำนี้ได้แสดงให้เห็นว่ำ	 ปัจจุบันปัญหำสิ่งแวดล้อมมีควำมรุนแรงเกินระดับที่โลกสำมำรถรองรับได้อย่ำงปลอดภัย

แล้ว	ได้แก่	กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ปัญหำจำกไนโตรเจน	และสภำวะโลกร้อน		ส่วนประเด็นอื่น	ๆ	เช่น	ปัญหำ

จำกฟอสฟอรัส	กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	กำรขำดแคลนน�้ำจืด	ยังอยู่ในระดับที่รองรับได้		ส�ำหรับปัญหำมลพิษจำกสำรเคมีและปัญหำ

มลพษิจำกละอองลอย	(aerosol)	ในชัน้บรรยำกำศนัน้		ยงัไม่มกีำรเกบ็ข้อมลูทีด่แีละครอบคลุมมำกพอทีจ่ะระบไุด้ว่ำควำมรนุแรง

ของปัญหำอยู่ในระดับใด		

ดงันัน้	กำรจะยกระดบักำรด�ำเนนิกำรเพือ่รบัมอืต่อแรงขบัเคลือ่นทีส่่งผลกระทบต่อกำรสญูเสยีควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมน้ัน	 จ�ำเป็นต้องสร้ำงหลักคิดให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืนในสังคมทุกระดับ	 

(transformative	 change)	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตในระดับประชำชน	 ไปถึงกำรด�ำเนินงำน 

ในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 รวมถึงกำรจัดกำรปัญหำสิง่แวดล้อมต่ำง	ๆ	 ในระดบัประเทศ	ทีห่น่วยงำนทัง้ภำครฐั	 

ภำคเอกชนไปจนถงึภำคประชำสังคมต้องบรูณำกำรกำรด�ำเนนิกำรร่วมกนัมำกยิง่ขึน้	เพือ่น�ำไปสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืทัง้ในระดบัประเทศ	

ระดับภูมิภำคจนไปสู่ระดับโลก
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