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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก

ของ IPBES เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานะ

ของธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงที่มนุษย์ได้รับ

จากธรรมชาติ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งข้อมูล

และองค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนก าหนดนโยบาย

ในการจัดท าแนวทางและการด าเนินงานต่าง ๆ 

ที่ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คนและ

ธรรมชาติ
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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกจัดทำโดย

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือก 150 คน 

จากทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีผู้เขียนร่วม 

(contributing authors) 350 คน จากการวิเคราะห์

เอกสารทางวิชาการกว่า 15,000 ฉบับ

รวมทั้งองค์ความรู้ที่สำคัญของชนพื้นเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่น ในการประชุม IPBES สมัยที่ 7

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2019 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

สมาชิกของ IPBES ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาล

กว่า 130 ประเทศ ไดร้ับรองบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(summary for policymakers: SPM) 

และเห็นชอบหัวข้อในแต่ละบท ของรายงานฉบับนี้
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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการ

จากระบบนิ เวศในระดับโลกถือเป็นการประเมินที่ ย่ิงใหญ่

อีกคร้ังในรอบ 15 ปี หลังจากที่มีการประเมินระบบนิเวศ

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment) เมื่อปี 

ค.ศ. 2005 และนับเป็นคร้ังแรกที่การประเมินด าเนินการ

โด ยอ งค์ ก ร ร ะห ว่ า ง รั ฐ บา ล  ( intergovernmental body)

เพื่ อ วิ เ คร า ะห์ ส ถาน ะ  ( status) แล ะแนว โน้ ม  ( trends)

ธรรมชาติของโลก ผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด

แนวโน้มเหล่านั้น แรงขับเคล่ือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่เป็นต้นเหตุและที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ว่ายังมีการด าเนินการ

ใดที่ จ า เป็ นต้ อ งท า เพื่ ออนาคตที่ ดี ของมวลมนุ ษยชาติ 

การเช่ือมโยงที่ซับซ้อนนี้ได้รับการประเมินโดยใช้กรอบการท างาน

ที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อสะท้อนความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยตระหนักถึงมุมมอง ค่านิยม

และระบบองค์ความรู้ที่หลากหลายในระดับโลกด้วย
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ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจำกธรรมชำติตลอดจน

หน้ำที่และบริกำรจำกระบบนิเวศและ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมเส่ือมโทรม

ของธรรมชำติก ำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

A

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ก่อให้เกิดการคุกคามส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 

จนเกิดการสูญพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตมากกว่าที่เคยเป็น โดยที่ผ่านมา

การประเมินเพื่อหาว่า “สิ่งมีชีวิตทั่วโลกมีทั้งหมดก่ีชนิด?” มีวิธีการที่

หลากหลายและได้ค าตอบที่แตกต่างกันไป จึงยังท าให้ไม่สามารถ

ทราบจ านวนชนิดของส่ิงมีชีวิตที่แน่นอนได้ โดยพบว่าผลการประเมิน

จ านวนชนิดของส่ิงมี ชี วิตมีความแปรผันตั้ งแต่  3,000,000 -

100,000,000 ชนิด เลยทีเดียว ปัจจุบันมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับ

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แล้วประมาณ 1,700,000 ชนิด โดยในแต่ละปีมี

ชนิดพันธุ์ที่ถูกค้นพบใหม่และได้รับการตั้งช่ือประมาณ 10,000 ชนิด 

แต่ยังคงมีชนิดพันธุ์อีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบเช่นกัน

ประเด็นส าคัญที่น าเสนอในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

และการบริการระบบนิเวศในระดับโลกของ IPBES

Key Message

ส าหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศในระดับโลกของ IPBES ได้ใช้ผลการประเมินจากเอกสารตีพิมพ์

โดย Mora และคณะ (2011) ซึ่งประเมินว่าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ทั่วโลก

มีไม่น้อยกว่า 8,100,000 ชนิด และในการประเมินชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

โดยใช้ข้อมูลตาม IUCN Red List ได้จ าแนกการประเมินออกเป็นสองส่วน คือ
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การประเมินชนิดพันธุ์ทั้งพืชและสัตว์โดยไม่รวมกลุ่มแมลง (Non-insect

Species) และการประเมินเฉพาะกลุ ่มแมลง (Insect Species) ทั้งนี้

เนื่องจากข้อมูลกลุ่มแมลงยังมีจ ากัดจึงต้องประเมินจากข้อมูลเท่าที่มี

คือ จ านวนชนิดแมลงคิดเป็น 3 ใน 4 ของชนิดพืชและสัตว์ทั้งหมด*

จึงประมาณการได้ ว่าจ านวนชนิดพันธุ์ เฉพาะกลุ่มแมลงมีประมาณ 

5,500,000 ชนิด และจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามร้อยละ 10 ดังนั้น

จึงคาดว่ามีแมลงที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมากกว่า 500,000 ชนิด

ส่วนชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ไม่รวมกลุ่มแมลง ประมาณการว่ามี 2,500,000

ชนิด และจัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามร้อยละ 25 ดังนั้นคาดว่ามีชนิดอื่น

ที่ไม่รวมกลุ่มแมลงอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามมากกว่า 500,000 ชนิด

ดังนั้นจึงมีจำนวนชนิดพันธุ์ทีก่ำลังถูกคุกคามทัว่โลกมากถึง 1,000,000 ชนิด

ดัดแปลงจากบทความ How did IPBES estimate 1 million species threatened with extinction?

https://ipbes.net/news/how-did-ipbes-estimate-1-million-species-risk-extinction-globalassessment-report

ชนิดพันธ์ุท่ัวโลก
ประมาณ

Non-Insect
Species

~2.5ล้าน 

ชนิด

8 ล้าน ชนิด

Insect Species

~5.5ล้าน 

ชนิด

Threaten
Non-Insect Species

>500,000
ชนิด

~25%

~10%

Threaten
Insect Species

>500,000
ชนิด

1ล้าน
ชนิดพันธุ์ทีถู่กคุกคาม

ชนิด

+ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
ไม่รวมกลุ่มแมลง

เฉพาะกลุ่มแมลง

* Global compendium (2009)
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ภาพที่ 1: การประเมินสถานภาพชนิดพันธ์ุพบว่ามีสัดส่วนของชนิดพันธ์ุ
ที่ ถูกคุกคามค่อนข้างมากและมีแนวโน้มโดยรวมแย่ลง
โดยในศตวรรษที่ผ่านมามีอัตราการสูญพันธ์ุเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก

การประเมินร้อยละของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในแต่ละ

กลุ่มอนุกรมวิธานโดยมีทั้งการประเมิน ‘ครอบคลุม’ (comprehensively)

ทั้งอนุกรมวิธาน การใช้วิธี 'สุ่มตัวอย่าง' (sampled approach) หรือการใช้วิธี 

‘คัดเลือก’ จากกลุ่มย่อย (selected subset) จากบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

(IUCN Red List of Threatened Species) ขององค์การระหว่างประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of

Nature: IUCN) ซึ่งจัดล าดับเรียงตามร้อยละการถูกคุกคามโดยมีเส้นสีฟ้าเป็น

เส้นประมาณการร้อยละการถูกคุกคาม ส าหรับกลุ่มที่ถูกคุกคามน้อยหรือ

ยังมีจ านวนชนิดพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่มากจะอยู่ทางขวาของเส้นสีฟ้าส่วน

กลุ่มที่ถูกคุกคามสูงจะอยู่ทางซ้ายของเส้นสีฟ้า

A ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ทั่วโลกในกลุ่มที่แตกต่างกัน
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การสูญพันธุ์ของกลุ่ม

สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500*

Red List Index แ ส ด ง

การด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์

ตามกลุ่ มอนุ กรมวิ ธาน

ที่ได้รับการประเมิน โดย IUCN

Red List อย่างน้อยสองคร้ัง 

โดยในภาพ ค่ าที่ ใกล้  1.0 

แสดงว่าส่ิงมีชีวิตทุกชนิดใน

กลุ่มนั้นยังคงอยู่และถูกจัดอยู่

ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด

(Least Concern: LC) และหากค่าใกล้ 0 แสดงว่าส่ิงมีชีวิตกลุ่มนั้น

ทุกชนิดได้สูญพันธุ์แล้ว

B การสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500 ของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
แต่การประเมินในกลุ่มสัตว์เล้ือยคลานและปลายังไม่ครบทุกชนิด

C ดัชนีการเปล่ียนแปลงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม (Red List Index) 
แสดงให้เห็นว่าการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

*การประเมินในกลุ่มสัตว์เล้ือยคลานและปลายังไม่ครบทุกชนิด
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กำรเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนทั้ง  

ทำงตรงและทำงอ้อม (direct and indirect 

drivers) เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง 50 ปทีี่ผ่ำนมำ

* global systematic review (2005)

B

แรงขับเคล่ือน (drivers) แบ่งเป็น แรงขับเคลื ่อนโดยตรง 

(direct drivers) และ แรงขับเคลื ่อนโดยอ้อม (indirect drivers) 

แรงขับเคล่ือนโดยตรง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่บนบกและ

ในทะเล การใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มลพิษ และ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ รุกราน ซึ่งล้วนเป็นผลที่ เกิดจาก

แรงขับเคล่ือนโดยอ้อมซึ่งเป็นเหตุพื้นฐานทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัจจัย

ด้านประชากร เช่น พลวัตรประชากร ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เช่น รูปแบบการบริโภค ด้านเศรษฐกิจ เช่น การซื้อขายแลกเปล่ียน 

ด้านเทคโนโลยี  หรือที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเชิงสถาบันและการบริหาร

จัดการ ไปจนถึงปัจจัยความขัดแย้งและโรคระบาด แถบสีในภาพที่ 2 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบที่เกิดจากแรงขับเคล่ือนโดยตรง

ในระดับโลก* โดยพบว่าปัจจัยการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่ทั้งบนบกและ

ในทะเลและปัจจัยการใช้ทรัพยากรเกินขีดจ ากัด นับว่าสร้างผลกระทบ

ให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในพื้นที่บนบก น้ าจืด

และทะเลของโลกถึงร้อยละ 50
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ภาพที่ 2: แสดงตัวอย่างแรงขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบท าให้ธรรมชาติ
ทั่วโลกเส่ือมโทรมลงและน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามธรรมชาติ

เป้ำหมำยกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์

ธรรมชำติอย่ำงย่ังยืนรวมถึงกำรบรรลุ

ก ำ ร พัฒนำที่ ย่ั ง ยื นจ ะ ไม่ ส ำม ำรถ เกิ ดขึ้ น ไ ด้

หำกกำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

และระบบนิ เวศยังเป็นเช่นนี้  และกำรจะบรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนในปี ค.ศ. 2030 หรือ

เปำ้หมำยอ่ืน ๆ ในช่วงเวลำหลังจำกนั้นได้ จ ำเป็นต้อง

อำศัยกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิ ธีปฏิบัติ 

(transformative changes) ซ่ึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลง

ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและ

เทคโนโลยี

C
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เป้าหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืนและเป้าหมายระดับโลกที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทั้ งเป้าหมายการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส้ินสุดในปี 

ค.ศ. 2030 จะไม่สามารถบรรลุหรือประสบความส าเร็จได้หากประชาคม

โลกยังมีแนวคิดและพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหาก

ต้องการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ประชาคมโลกจ าเป็นต้องสร้าง

การเปล ี ่ยนแปลงพฤต ิกรรมและว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ  (transformative

changes) ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงทุกอย่างตั้งแต่ระบบและแนวคิด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ ชี วิตของประชาชนไปจนถึ ง

การด าเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมต้องด าเนินงานร่วมกันมากย่ิงข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริงทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคจนไปสู่ระดับโลก

กำรอนุรักษ์ ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ธรรมชำติ

อย่ำงย่ังยืนไปพร้อม ๆ  กับกำรบรรลุเป้ำหมำย

ระดับโลกต่ำง ๆ ต้องอำศัย กำรร่วมแรงร่วมใจและ

ควำมพยำยำม อย่ำงเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด 

transformative changes

D
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ภาพที่ 3: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ (transformative 
changes) บนแนวทางความยั่งยืนในระดับโลก

การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบ

นิเวศในระดับโลกของ IPBES รวมถึงการประเมินความหลากหลาย

ทางชีวภาพและบริการระบบนิ เวศในระดับภูมิภาค ( IPBES regional 

assessments of Biodiversity and Ecosystem Services) ทั้ง 4 ภูมิภาค 

และการประเมินเฉพาะเร่ือง จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ การประเมินผู้ผสมเกสร 

(Pollination, Pollinators and Food Production Assessments) และการประเมิน

ความเส่ือมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน (IPBES Land Degradation

and Restoration Assessment) ก่อให้เกิดเป็นคลังความรู้ที่น่าทึ่งเพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจด้านการอนุ รักษ์และการใช้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนให้ดีย่ิงข้ึน



การประเมินระดับ โลกของ IPBES จะสามารถใ ช้

เป็นหลักฐานเ ชิงประจักษ์ที่ ส าคัญส าหรับการประเมิน

ความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Outlook) ฉบับที่ 5 

และมีบทบาทส าคัญเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ากรอบงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 

นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการด าเนินการต่าง ๆ ตามวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Agenda for Sustainable

Development) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable

Development Goals: SDGs) และความตกลงปารีสว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on

Climate Change) และหวังเป็นอย่าง ย่ิง ว่าการประเมิน

ระดับโลกของ IPBES จะช่วยน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถเป็นวาระทางการเมือง

ที่มีความส าคัญในอันดับต้น ๆ ของโลก เช่นเดียวกับประเด็น

เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสญัญา

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2265 6558

E-mail: nfp.onep@onep.go.th



ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

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