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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES

IPBES คืออะไร?

What is IPBES?
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ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อ านวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียบเรียง     นางสาวพุทธธิดา รัตนะ

บรรณาธิการ ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
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จ านวน        500 เล่ม

ธันวาคม 2563



องค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ทางวิชาการ

บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ

เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและการดำรงอยู่ของรรรมชาติ

03

เป็นเวทีเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง

ระหว่างงานวิชาการ

และงานนโยบาย

ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศ

01

แก้ปัญหาการไม่มีข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์

ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

อย่างเพียงพอ

ในการก าหนด

นโยบาย

มุ่งเน้นการน าเสนอ

ความรู้ทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจ

เชิงนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก
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คือการน าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่ถูกตีพิมพ์จากแหล่งที่

เชื่อถือได้มาสังเคราะห์และประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าน

กระบวนคัดเลือกโดยคณะกรรมการของ IPBES ได้แก่ สภาบริหาร (Bureau)

และคณะผู้ เช่ียวชาญสหสาขาและมีการรับรองอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 

โดยยึดตามแนวทางของ Intergovernmental Panel on Climate Changes

หรือ IPCC การประเมินประกอบด้วย

กำรประเมินโดยผู้เช่ียวชำญ 

กำรด ำเนินงำนของ IPBES แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

เช่น การประเมินผู้ผสมเกสรและ 

การประเมินความเส่ือมโทรมของดิน

และการฟื้นฟูสภาพดิน

การประเมินเฉพาะเรื่อง 
(Thematic Assessment)

การประเมินระเบียบวิธีการ 
(Methodology Assessment)

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

การประเมินระดับภูมิภาค
และระดับโลก (Regional 
and Global Assessment)

จัดท าเครื่องมือและวิธีการในการจ าแนกนโยบายที่เกี่ยวข้องและ

อ านวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนานโยบายในอนาคต

กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำย

จ าแนกประเด็นจ าเป็นที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ รวมถึง

องค์ความรู้และข้อมูลแก่ประเทศสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและองค์ควำมรู้

เผยแพร่งานของ IPBES ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

กำรส่ือสำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

เช่น การประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์

จ าลองและแบบจ าลองของความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ

2 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



โครงสร้ำงของ IPBES

ส ำนักเลขำธิกำร IPBES

ด ำเนินกำรงำนของ IPBES ให้บรรลุผล รวมทั้งสนับสนุนกำรประชุมรวม 
สภำบริหำรและคณะผู้เชี่ยวชำญสหสำขำ น ำโดยเลขำธิกำร IPBES 
ประธำน (Chair) ของ IPBES มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี หมุนเวียนไป
ตำมแต่ละภูมิภำค ส ำนักงำนใหญ่ของส ำนักเลขำธิกำรตั้งอยู่ที่กรุงบอนน์ 
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

สภำบริหำร 

ประกอบด้วยประธำน
ของ IPBES รองประธำน 
(4 คน)  และเจ้ำหน้ำที่ (5 คน) 
ท ำหน้ำที่รับผิดชอบและดูแลกำร
บริหำรงำนของ IPBES ทั้งหมด 
และก ำกับให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร

เช่น ประเทศที่ยังไม่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก
ของ IPBES ผู้แทนจำกอนุสัญญำอื่น ๆ
ผู้แทนจำกสหประชำชำติ เป็นต้น
ซึ่งสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรวมได้
แต่ “ไมม่ีสิทธิ์ร่วมลงคะแนน”

ผู้สังเกตกำรณ์

นักวิชำกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกสภำบริหำร
และผู้เชี่ยวชำญสหสำขำในกำรจัดท ำกำรประเมินต่ำง ๆ 

คณะผู้เชี่ยวชำญและคณะท ำงำนในแต่ละเรื่อง

ด ำเนินกำรทำงด้ำนวิชำกำรและเทคนิค
ตำมข้อตัดสินใจในกำรประชุมรวมและ
ประสำนงำนกับนักวิชำกำรเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอแนะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ
จำกทั้ง 5 ภูมิภำค* ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน

คณะผู้เชี่ยวชำญสหสำขำ 

หน่วยบริหำรของ IPBES ร่วมด้วยประเทศสมำชิก 
โดยทั่วไปจะมีกำรประชุมปีละ 1 ครั้ง

กำรประชุมรวม

ผู้ให้กำรสนับสนุน รวมถึง
ผู้ที่น ำผลงำนของ IPBES 
ไปใช้ประโยชน์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

*แอฟริกำ, เอเชียแปซิฟิก, ละตินอเมริกำและแคริเบียน, ยุโรปตะวันออก, ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ
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ข้ันตอนการประเมินของ IPBES

Expert evaluation the state of knowledge

การประเมินสถานะของความรู้ความเข้าใจโดยผูเ้ชี่ยวชาญ

Request and Scope

การวิเคราะห์ความต้องการและขอบเขตการประเมิน

ขั้นท่ี

1

ขั้นท่ี

2

ขั้นท่ี

3

ขั้นท่ี

4

Approval/Acceptance

การอนุมัติ/การรับรอง (ร่าง) รายงานการประเมิน

ฉบับสมบูรณ์

Use of the assessment findings

การน าข้อค้นพบ (findings) ต่าง ๆ จากการประเมิน

ไปใช้ประโยชน์ 

การประเมินของ IPBES เป็นการท างานร่วมกันของคณะผู้เชี่ยวชาญ

อิสระในสาขาต่าง ๆ กับผู้แทนของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินในแต่ละขั้นตอน

เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน

5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 4 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 (ค.ศ. 2014-2018) 

01Methodology Assessment 

การประเมนิระเบยีบวธิีการศึกษาสถานการณ์
จ าลองและแบบจ าลองของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการบรกิารจากระบบนเิวศ
The Assessment Report on Scenarios 
and Models of Biodiversity and 
Ecosystem Services

การประเมินสถานการณ์และปัจจัยส าคัญที่

ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน แนวโน้ม

ผลกระทบ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟู

ที่ผ่านมา IPBES ได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จจำนวน 8 เรื่อง อาทิ การประเมินผู้ผสมเกสร การประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลอง การประเมิน

ความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟู การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีการประเมินที่ยังอยู่ระหว่าง

ดำเนินการภายใต้โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030 (IPBES Work Programme Up to 2030)

การปร ะ เมิ นจั ดท า ขึ้ น เพื่ อ ชี้ แน ะแนวทาง

การเลือกใช้วิธีการประเมนิให้เหมาะสมกบังานของ IPBES

โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง (scenario) และแบบจ าลอง 

(model) ให้แกค่ณะผู้เชี่ยวชาญและคณะท างานในแต่ละเรือ่ง 

(task forces) ของ IPBES รวมถึงการจัดท าการประเมิน

เฉพาะเรื่อง (Thematic assessment) และการประเมิน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global 

Assessment)

การประเมินสถานภาพ แนวโน้ม ภัยคุกคาม ที่มีต่อการลดลง

และการขาดแคลนกลุ่มสัตว์ผู้ผสมเกสรอันส่งผลต่อการลดลงของ

การผลิตอาหาร โดยการประเมินนี้ได้จัดท าข้อค้นพบ (finding)

เชิงนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้จัดท านโยบายท้ังภาครัฐ 

ภาค เอกชนและภาคปร ะชาสั งคมในการจั ดท า น โยบาย

ที่ตอบสนองต่อการลดลงและการขาดแคลนผู้ผสมเกสร รวมทั้ง

ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าการบริการของระบบนิเวศมีความส าคัญที่จะ

ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน ค.ศ. 2030

การประเมนิเกี่ยวกบัชนดิพันธุ์
ต่างถิ่น (Assessment on 
Invasive Alien Species)

การประเมนิคุณค่าและประโยชนข์องธรรมชาติ
(Methodological Assessment Regarding 
the Diverse Conceptualization of Multiple 
Values of Nature and Its Benefits)

การประเมนิคุณค่าและการใชป้ระโยชน์
ชนิดพันธุส์ัตวป่์าอยา่งยัง่ยนื 
(Assessment on the Sustainable 
Use of Wild Species) 

โปรแกรมงาน IPBES ที่ 1 

(IPBES first work programme)

การประเมนิผู้ผสมเกสร 
The Assessment Report on 
Pollinators, Pollination and
Food Production

02Thematic Assessment 

08Global Assessment

การประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพ
และบรกิารจากระบบนเิวศในระดบัโลก 
The Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services

การประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบรกิารของระบบนเิวศ ใน 4 ภูมิภาค

The Regional Assessment Report on 

Biodiversity and Ecosystem Services

การประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิ
และการฟื้นฟูสภาพดนิ
The Assessment Report on Land 
Degradation and Restoration

07Thematic Assessment 

การประเมินสถานภาพและแนวโน้ม

ของความหลากหลายทางชวีภาพและ

ระบบนิเวศในระดับโลก รวมถึงวิเคราะห์

แรงขับเคลื่อนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกดิแนวโน้มเหล่านั้น 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาตา่ง ๆ ในอนาคต

การประเมนิเฉพาะเรือ่ง (Thematic Assessment)

การประเมนิระเบยีบวธิีการ (Methodology Assessment)

การประเมนิระดบัภมูภิาคและระดบัโลก (Regional and Global 
Assessment)

การประเมนิทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการภายใตโ้ปรแกรมงาน IPBES ที่ 1
(ค.ศ. 2014-2018) 

2019

2018

การประเมินสถานภาพ แนวโน้ม ภัยคุกคาม

ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ

กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจและทางเลือกในการ

บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในภูมิภาค

ส าหรับการประ เมินระดับภู มิภาคเอ เชี ย

และแปซิ ฟิ ค ได้ ด าเนิ นการใน 5 ภู มิ ภาคย่อย

ประกอบด้วย เอเชียตะวันตก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและโอเชียเนีย

2030

2016

For Africa

04Regional Assessment 

For the Americas

03Regional Assessment 

For Asia and the Pacific
06Regional Assessment 

For Europe and Central Asia
05Regional Assessment 

2014
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โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030

โปรแกรมงาน IPBES ถึงปี ค.ศ. 2030 ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินงาน

เพื่อเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และการด าเนินงาน

ตามพันธกรณีที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึง

ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

กรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 

(Post-2020 Global Biodiversity Framework)  และวิ สั ยทั ศน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 โดยมีการประเมินที่ส าคัญ

ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังนี้

Nexus Assessment

Assessment of the interlinkages

among biodiversity, climate, 

water, food, energy and health

Transformative 
Change Assessment
Assessment of the underlying 

causes of biodiversity loss 

and the determinants of 

transformative change to achieve 

the 2050 Vision for Biodiversity

Climate Change

Assessing the interlinkages

between biodiversity and 

climate change

Business and Biodiversity 
Assessment

Assessment of the Impact and 

Dependence of Business on 

Biodiversity and Nature’s 

Contributions to People
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การระบาดใหญ่ (pandemic) ของโรค COVID-19 ระหว่าง

ค.ศ. 2019 -2020 ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

โดย IPBES ได้เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง

ความหลากหลายทางช ีวภาพก ับการระบาดใหญ่ (IPBES

workshop report on biodiversity and pandemics) เมื่อ วันที่ 

29 ตุลาคม 2563 ทาง www.ipbes.net/pandemics แม้ว่าจะไม่ใช่

รายงานการประเมินตามแผนงานของ IPBES แต่รายงานฉบับนี้

ถือเป็นเอกสารทางวิชาการที่ส าคัญซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญชั้นน า 22 คน จากทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแสดง

มุมมองด้านวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยข้อมูลหลักฐานที่ทันสมัยที่สุด

และจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดการระบาดใหญ่

และทางเลือกในการควบคุมและป้องกันในอนาคต ซ่ึงอาจเพิ่มความถี่

ยิ่งข้ึนและอาจแพร่กระจายได้รวดเร็วสามารถสร้างความเสียหาย

ต่อเศรษฐกิจโลกและคร่าชีวิตผู้คนได้มากกว่าโรค COVID-19

เว้ นแต่ จ ะมีการเปล ี ่ ยนแปลงพฤต ิกรรมและว ิ ร ี ปฏ ิบ ั ติ  

(transformative change)

ในระดับโลกเพื่อจัดการกับ

โรคติดเช้ือต่าง ๆ  ข้อมูลจาก

รายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการประเมินต่าง ๆ 

ที่ก าลังด าเนินการอยู่ของ IPBES 

ในขณะนี้

2
0
2
0
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Medellin, 
Colombia

IPBES6
(2018)

Antalya, 
Turkey

IPBES2
(2013)

Kuala 
Lumpur, 
Malaysia

IPBES4
(2016)

Bonn, 
German

y

IPBES1 (2013)

IPBES3 (2015)

IPBES5 (2017)
Paris, 

France
IPBES7

(2019)

การประชุมรวมของ IPBES จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013

ณ กรุ งบอนน์  สหพัน ธ์สาธารณรั ฐ เยอรมนี  ซ่ึ ง เ ป็นที่ ตั้ ง

ของส านักงานใหญ่ของส านักเลขาธิการฯ โดยปกติจะมีการประชุม

ปีละ 1 ครั้ง*

กำรประชุมรวม 

(Plenary Meeting)

* เนื่องด้วยสถำนกำรณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กำรประชุม IPBES สมัยท่ี 8 จึงเป็นกำรประชุมครั้งแรกท่ีปรับเปล่ียน
รูปแบบเป็นกำรประชุมทำงไกล (virtual meeting) โดยจะมีก ำหนดจัดขึ้นรำวเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 2021 
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การด าเนินงานของ IPBES ช่วยสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการ

ในการส่งเสริมการด าเนินงาน การวิเคราะห์และประเมิน

ความก้าวหน้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

โดยการประเมินต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานของ IPBES

จะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

วิชาการและเทคโนโลยีเพื่อให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี

ข้อมติการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินของ IPBES เช่น ข้อมติที่ 14/6 ที่จะสนับสนุน

ภาคี อนุ สัญญาฯ ให้ ส่ ง เ สริ มและจู ง ใ จ ให้ เ กษตรกร

ผู้ เพาะเลี้ยงแมลงผสมเกสร ผู้จัดการที่ดินชุมชนเมือง

ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้ใช้วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นมิตร

ต่อผู้ ผสมเกสร และพิจารณาถึงการจัดการกับปัจจัย

ที่ส่งผลให้ผู้ผสมเกสรลดลงในระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่น

เพื่อลดการสูญเสียผู้ผสมเกสร อันน าไปสู่การลดลงของ

การผลิตอาหารของโลกตามการประเมินผู้ ผสมเกสร 

ของ IPBES

IPBES และอนุสัญญำว่ำด้วย

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ



4ค ำควรรู้

1

2

3

4

BIODIVERSITY
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชวีิต

จากทุกแหล่ง รวมถึงระบบนิเวศบนบก

ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศอื่น ๆ

และที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึง

ความหลากหลายในชนิดพันธ์ุ

ระหว่างชนิดพันธ์ุ และความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ”

ECOSYSTEM SERVICES
การบริการจากระบบนิเวศ
/นิเวศบริการ

ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรง

และทางอ้อมจากการท าหน้าที่ของระบบ

นิเวศ เช่น การเป็นแหล่งอาหาร 

การควบคุมและรักษาสมดุลของน้ าและ

บรรยากาศ การเป็สถานที่ท่องเที่ยว

พักผ่อน การควบคุมการหมุนเวียนของ

ธาตุอาหารในดิน เป็นต้น

Nature’s 
Contributions
to People

สิ่งที่ธรรมชาติเป็นอยู่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย์ทั้งในแงบ่วกและแงล่บ 

ในแง่บวก เช่น การที่ธรรมชาติ

เป็นแหล่งผลิตอาหารและน้ าสะอาด 

ช่วยควบคุมการเกิดน้ าท่วม 

ส่วนในแง่ลบ เช่น การเป็นพาหะน าโรค 

NCP
ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

Transformative 
Change
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และวิธีปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแตร่ะบบและ

แนวคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ใช้ชีวิตของประชาชนไปจนถึง

การด าเนินงานของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดาวน์ โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

ได้ที่  https://ipbes .net/assessing-knowledge

https://ipbes.net/assessing-knowledge
https://ipbes.net/assessing-knowledge
https://ipbes.net/assessing-knowledge
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