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คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในเมือง 

	 ความริเริ่มว่าด้วยเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มต้นขึ้นในปี	
พ.ศ.2549	ณ	 เมือง	 Cape	 Town	 เมื่อองค์กรท้องถิ่น	 300	 แห่งในการประชุมทั่วไป
ของเครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน	 (International	 Council	 for	 Local	 
Environment	Initiative-ICLEI)	ขอให้มีการด�าเนินโครงการน�าร่องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ	 ต่อมาในเดือนมีนาคม	พ.ศ.2550	 เมื่อนาย	
Beto	Richa	นายกเทศมนตรีเมืองคูริติยา	 (Curitiba)	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง
เมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 และได้มีการรับรองปฏิญญาคูริติบา	 (Curitiba	 
Declaration)	 ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดตั้งพันธมิตรระดับโลก	 ประกอบด้วย	 เมือง	
รัฐบาล	 ชาติ	 หน่วยงานพัฒนา	 ภาคเอกชน	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 สถาบันการศึกษา	
วิจัย	และองค์กรความร่วมมือต่างๆ	
	 ในปี	พ.ศ.2551	เครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 โดยการสนับสนุนของอนุสัญญาว่าด้วยความ 
หลากหลายทางชีวภาพ	เมืองและองค์กรต่างๆ	ได้น�าเสนอโครงการพันธมิตรระดับโลก 
ว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น	 และแผนปฏิบัติการส�าหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ในการประชุม	IUCN	World	Conservation	Congress	ณ	เมือง	Barcelona	
และในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	9	 
ณ	นครบอนน์	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ซึ่งมีการประชุมเทศมนตรีในประเด็น
เรื่องเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 จนน�าไปสู่ข้อมติของการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ	 ที่	 IX/28	 นอกจากนี้ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ	 ยังได้มีการจัดตั้ง 
คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับเมือง	 (Advisory	 Committee	 of	 Cities)	 ภายใต้พันธมิตร
ระดับโลก	(Global	Partnership)	ด้วย
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	 สถานการณ์และประเด็นปัญหา

	 พื้นที่เมือง	 หมายถึง	 พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้น	 โดยพื้นที่
เหล่านี้เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งแสดงบทบาทส�าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตในเมืองและธรรมชาติที่ใช้บริการจากระบบนิเวศ	 (ecosystem	 service)	 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์	 เช่น	 อาหาร	 ยารักษาโรค	 อากาศบริสุทธิ์	 น�้า	 รวมถึง
วัฒนธรรม	 การนันทนาการและการศึกษา	 เป็นต้น	 บ่อยครั้งที่บริการจากระบบนิเวศ
ไม่ได้รับการพิจารณาในการวางแผนหรือการตัดสินใจเพื่อพัฒนาเมือง	 การสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองมีสาเหตุหลักจากหลายประการ	 เนื่องจากการ
พัฒนาของเมืองมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 ประเด็นการอภิปรายที่ได้มีการหารือร่วมกันในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ	 สมัยที่	 9	 ซึ่งให้ความส�าคัญและตระหนักถึงบทบาทของชุมชนเมืองและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนการด�าเนินกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความ 
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (NBSAPs)	 ที่ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตามประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับเมือง	 ยังไม่เป็นที่เข้าใจในวงกว้างเท่าที่ควร	
ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องปิดช่องว่างเหล่านี้	 “เมือง”	 ถือ
ได้ว่าเป็นศูนย์กลางการบริโภคทรัพยากรของโลกและจ�านวนประชากรในเขตเมือง 
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 นอกจากนี้กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาหรือด�าเนินกิจกรรมในเมือง	 เป็นส่วนส�าคัญ
ที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 ดังนั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้จึงต้อง 
มีกลไกธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อไป
 การพิจารณาความส�าคัญของบริการจากระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในเมือง	 และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริการจากระบบนิเวศ	 ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่ากิจกรรมต่างๆ	 ของเมืองส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ	 อย่างไร	 ในการประเมินระบบนิเวศแห่ง
สหัสวรรษ	 (Millennium	 Ecosystem	 Assessment)	 ระบุว่า	 กิจกรรมของมนุษย์ 
ที่เป็นกลไกหลักและน�าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	 ประกอบด้วย	
การท�าลายแหล่งที่อยู่อาศัย	 มลภาวะ	 การน�าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น	 การบริโภคเกิน 
ขีดจ�ากัด	 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมของชุมชน
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	 สาเหตุหลักของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง	
  การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินและการแยกส่วนของแหล่งที่อยู ่
อาศัย	 โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองและ
พื้นที่อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 โครงสร้าง 
พื้นฐานหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว	 กิจกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ	การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติ	(natural	
area)	 ส่งผลกระทบทางอ้อม	 เช่น	 เสียง	 การรบกวนและมลภาวะ	 การสร้างถนนหรือ
ทางหลวงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ป่า	เป็นต้น	
  มลภาวะ	 การสร้างมลภาวะโดยการปล่อยสารเคมีหรือสารพิษออกสู่
ธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิต	 เมืองหลายๆ	 แห่งมีกิจกรรมสร้างมลภาวะ
ทางอากาศ	 น�้าและดิน	 อุตสาหกรรมและน�้าที่เกิดจากเมืองสามารถปนเปื้อนสู่ 
พื้นที่ชุ่มน�า้	 แม่น�้าและชั้นหินอุ้มน�า้	 ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์น�า้และ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาและนกน�้า	
  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน	 สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะ
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ	รวมถึงชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
  การใช้ทรัพยากรเกินขีดจ�ากัด	 พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่อยู่อาศัย
ในเมืองของประเทศก�าลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในระดับโลก	 ภัยคุกคาม 
ทีส่�าคญัอย่างหนึง่ส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันาบางประเทศ	คอื	การค้าสตัว์ป่าผดิกฎหมาย
  การใช้พื้นที่ธรรมชาติที่ขาดการควบคุม	 ส่งผลต่อการแยกส่วนของ
พื้นที่ธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัย	 การเข้าถึงพื้นที่ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
ในเมือง	 เป็นภัยคุกคามหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในชุมชนเมือง	 และสามารถเป็นสาเหตุ 
ที่รบกวนระบบนิเวศ	 การบดอัดดิน	 (soil	 compaction)	 และการแพร่กระจายของ
วัชพืชหรือโรคภัยสู่พื้นที่ธรรมชาติ
  ความเข้าใจผิดของคนทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่เปิดโล่ง/ทิ้งร้าง	 ในพื้นที่
เมืองนั้นอาจเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายการรักษาพื้นที่ธรรมชาติเพื่อบริการ
จากระบบนิเวศ	 เช่น	 รักษาคุณภาพน�้า	 แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือจัดการอุทกภัย	
อย่างไรก็ตาม	 พื้นที่เหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมหรือ
เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย	กรณีมีสัตว์ที่ดุร้ายอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
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  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย ์
ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นสาเหตุหลักเรื่องหนึ่งที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ศตวรรษนี้	 จากข้อมูลรายงานฉบับที่	 4	 ของ	 IPCC	 ระบุว่าประมาณร้อยละ	 20-30	
ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงขึ้น	 หากการปลดปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก	ยงัมอีตัราเท่ากบัหรอืสงูขึน้กว่าอตัราในปัจจบุนั	ทัง้นีใ้นรายงานโลกทรรศน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ฉบับที่	 3	 ระบุว่า	 “ผู้ตัดสินใจในระดับนโยบายจะต้อง
ให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
  แรงกดดันต่อทรัพยากรน�า้จืด	มีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้น
ของจ�านวนประชากร	 โดยเฉพาะในชุมชนเมือง	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริโภคและความ
ต้องการพลังงานที่สูงขึ้นและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

	 การด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 เป็นส่วนหนึ่งของ
การสนับสนุนทิศทางการด�าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่น	 เมืองและองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น	ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ได้ให้การรับรองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความร่วมมือการด�าเนินงานของเมืองและองค์กรท้องถิ่น	และมีการยกร่างแผน
ปฏิบัติการของรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง	 และองค์กรอื่นๆ	 ที่มีการด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	ระหว่างปี	พ.ศ.2554-2563	
 1.	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 สมัยที่	 9	 (CBD	 COP9)	 ณ	 นครบอนน์	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 
ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรับรองข้อมติเกี่ยวกับเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ	
ในข้อมติ	 IX/28	 สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ	 ทั้ง	 191	 ประเทศ	 ยอมรับในบทบาท
ของเมืองภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ	 และเชื้อเชิญให้ภาคี 
อนุสัญญาฯ	ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเมืองต่างๆ	ในการด�าเนินงานตามอนุสัญญา
ในระดับท้องถิ่น	 นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์	 ได้เสนอให้มีการจัดท�าดัชนีชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมืองต่อที่ประชุมระดับสูง	 (High	 level	 segment)	 ในการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 สมัยที่	 9	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	พ.ศ.2551	 และ 
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เป็นผลสืบเนื่องให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ด�าเนินการต่อไป
 2.	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 สมัยที่	 10	 (CBD	 COP10)	 ณ	 นครนาโงยา	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้ให้การ
รับรองข้อมติ	 X/22	 และภาคผนวกเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการรัฐบาลท้องถิ่น	 เมืองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 2011-2020	 ในช่วง
เวลาเดียวกันกับการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 สมัยที่	 10	 ประเทศญี่ปุ่น 
ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม	 City	 and	 Biodiversity	 Summit	 2010	 โดยมีผู้แทน 
เข้าร่วมประชุมมากกว่า	600	คน	ประกอบด้วย	เทศมนตรีจาก	240	เมือง	ผู้ว่าราชการ
จังหวัด	 เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กร	 เข้าร่วมประชุม	 โดยมีการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น 
รวมถึงแผนปฏิบัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังได้ให้การรับรองปฏิญญา	 Aichi/Nagoya	 Declaration	 ว่าด้วย
องค์กรท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 และมีการน�าเสนอในที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรี	 (High	 Level	 Segment)	 ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 สมัยที่	 10	
เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	พ.ศ.2553	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นในการปกป้อง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
     3.	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	สมัยที่	11	(CBD	COP11)	ณ	เมืองไฮเดอราบาด	สาธารณรัฐอินเดีย	ระหว่าง
วันที่	6-19	ตุลาคม	พ.ศ.2555	ภายใต้ข้อมติที่	XI/8	การมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยยังคงเน้นย�้าถึงความส�าคัญ
ของการจัดท�าแนวทางและโครงการริเริ่มด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ	 เพื่อจัดท�า
เพิ่มพูน	หรือประยุกต์ใช้กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับ
ท้องถิ่นและระดับภาค	 หรือเพื่อเผยแพร่และผลักดันให้ประเด็นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (NBSAPs)	 การจัดท�าดัชนีชี้วัดเพื่อใช้ติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับเป้าหมายไอจิว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Aichi	 biodiversity	 Target)	 โดยใช้ดัชนีชี้วัดหรือ 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	City	Biodiversity	Index	(CBI)	เป็นพื้นฐาน
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	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ครั้งที่	 9	 ณ	 นครบอนน์	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ได้ตระหนักถึงบทบาทของ 
ชุมชนเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนการด�าเนินกลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (NBSAPs)	 ที่ต้องการความร่วมมือ
อย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานของรฐัในระดบัท้องถิน่	(sub	national	level	of	government)	
ด้วยเหตุนี้	 ประเทศสิงคโปร์ได้เสนอให้มีการจัดท�าดัชนีชี้วัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมืองต่อที่ประชุมระดับสูงและเป็นผลให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผู ้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�าดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองครั้งแรก	 
ในระหว่างวันที่	 10-12	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2552	ณ	 สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์	 โดย
เชิญคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร	์ (NParks)	 ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกว่าด้วย
เมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Global	 Partnership	 on	 Cities	 and	 
Biodiversity-GPCB)	 เข้าร่วมการประชุม	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 และใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการประเมินตนเอง	
(self	assessment	tool)	ในกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ภายใต ้
บรบิทของสงัคมเมอืง	 ซึง่ด�าเนนิการโดยรฐับาลท้องถิน่หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
และการประเมินความก้าวหน้าในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศชุมชนเมือง	นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ย่อยอื่นๆ	เพื่อ
 	 ช่วยเหลือหน่วยงานระดับชาติและองค์กรท้องถิ่นในบริบทของการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนเมือง	 รวมถึงการประเมินกิจกรรม

ดัชนีชี้วัดคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ในเมือง  
(City and Biodiversity Index-CBI)
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทสังคมเมือง	ซึ่งด�าเนินการโดยรัฐบาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
 	 สนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนาแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาเมือง
และความหลากหลายทางชีวภาพ	
 	 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับช่องว่าง	 ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
 ส่วนที่	1:	ข้อมูลทั่วไปข้อมูล/พื้นฐานของเมือง	(Profile	of	the	City)
	 เนื่องจากดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ	 มุ่งเน้นที่พารามิเตอร์
จ�านวนไม่มากนัก	 จึงจ�าเป็นต้องมีข้อมูลอื่นประกอบ	 เพื่อให้เห็นภาพรวมของความ
หลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมเฉพาะถิ่นที่พบในเมืองนั้นๆ	 ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
ของเมืองประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่มีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะรายละเอียด
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น	 และท�าให้เกิดการวิเคราะห์ประเมินเมืองตามดัชนีอย่างเหมาะสม	 ข้อมูล 
ดังกล่าวรวมถึงภาพถ่ายของพืช	 สัตว์	 และระบบนิเวศของท้องถิ่น	 ข้อมูลเหล่านี้ 
จะน�าใช้ในการค�านวณดัชนีชี้วัด	ข้อมูลทั่วไป/พื้นฐานประกอบด้วย
 	 ที่ตั้ง	 (พิกัดทางภูมิศาสตร์	 ละติจูด	 และลองจิจูด	 สภาพภูมิอากาศ	 
เขตอบอุ่น	 เขตร้อน	 พิสัยและค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและปริมาณน�้าฝน)	 และข้อมูลอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง
 	 ขนาด	 (พื้นที่และรวมถึงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม	 และระบุขอบเขต
เมือง	จ�านวนหน่วยงานบริหารของเมืองหรือหน่วยภาครัฐระดับท้องถิ่น)
 	 ประชากร	 (จ�านวนและความหนาแน่นของประชากรในเมือง	 และ 
หากสามารถระบุจ�านวนประชากรในภูมิภาคได้จะท�าให้เห็นสถานภาพของเมืองนั้นๆ	
ในระดับภูมิภาค)
 	 พารามิเตอร์ทางเศรษฐกิจ	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 
Domestic	 Product-GDP)	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	 (Gross	 National	 
Product-GNP)	 รายได้เฉลี่ยต่อคน	 กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ	 ปัจจัยขับเคลื่อนและ
ภาวะกดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 ลักษณะทางกายภาพของเมือง	 (สภาพภูมิประเทศ	 ระดับความสูงของ
เมือง	พื้นผิวที่น�้าไม่สามารถซึมผ่านได้	ข้อมูลพื้นที่ทิ้งร้าง	และอื่นๆ)
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 	 ลักษณะส�าคัญและลักษณะเฉพาะของความหลากหลายทางชีวภาพ	
เช่น	
  ระบบนิเวศที่พบในเมือง
 	 ข้อมูลที่ต้องระบุ:	 รายการแสดงระบบนิเวศที่มีอยู่ตั้งแต่ในปี	 2010	 
โดยใช้	 The	Habitat	 Authority	 File	 (http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/ 
SSC/RedList/AuthorityF/habitats.rtf)	 เป็นแหล่งอ้างอิงในการเลือกระบบนิเวศ 
ที่มีอยู่ในพื้นที่
  ข้อมูลที่ไม่บังคับให้ระบุ:	แผนที่แสดงที่ตั้งของระบบนิเวศ	(ถ้ามี)
  ชนิดพันธุ์ที่พบในเมือง	(ใช้ประกอบการค�านวณดัชนีชี้วัดที่	3	4	5	6	7	
8	และ	10)
  ข้อมูลที่ต้องระบุ:	 จ�านวนชนิดพันธุ์ของพืชที่มีท่อล�าเลียง	 นก	 ผีเสื้อ	
และชนิดพันธุ์อื่นๆ	 อีก	 2	 กลุ่มทางอนุกรมวิธานที่แต่ละเมืองสามารถเลือกเอง	 ข้อมูล
ในปี	2010	จะเป็นบรรทัดฐานเพื่อการติดตามในอนาคต
  ข้อมูลที่ไม่บังคับให้ระบุ:	 จ�านวนของชนิดพันธุ์ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม 
ทางอนุกรมวิธานอื่นๆ	 ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพความสมบูรณ์ของความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในเมือง
	 	 ข้อมูลเชิงปริมาณด้านประชากรตามดัชนีชี้วัดหลัก	 รวมทั้งข้อมูล 
เชิงปริมาณของกลุ่มทางอนุกรมวิธานขนาดใหญ่	 ซึ่งจะใช้ในการก�าหนดสถานภาพ 
การอนุรักษ์ของชนิดพันธุ์	
	 	 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง
บทความเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของเมือง	การริเริ่มและการฟื้นฟูระบบนิเวศ	ลักษณะ
พิเศษของความหลากหลายทางชีวภาพ	 การน�าชนิดพันธุ์ประจ�าถิ่นกลับคืนธรรมชาติ	
และอื่นๆ
 	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบความหลากหลายทางชีวภาพ	 การคุ้มครองพื้นที่ทาง
ธรรมชาติที่ผ่านการก�าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ	 พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ	 
ป่าอนุรักษ์	 พื้นที่คุ้มครอง	 สวนสาธารณะ	 และอื่นๆ	 และข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นที่	
เช่น	ประเภท	ที่ตั้ง	ขนาด	วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์	และประโยชน์	และอื่นๆ
 	 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง	 เว็บไซต์ของเมือง	 เว็บไซต์
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม	เว็บไซต์หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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	 หลายหน่วยงาน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรพัฒนาเอกชนมีการ 
ด�าเนินงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองทั้งทางตรง
และทางอ้อม	 โดยอาจอยู่ในรูปของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง	 กิจกรรมการ 
ลดภาวะโลกร้อน	 หรือเมืองยั่งยืน	 เช่น	 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในเมือง	 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับเทศบาลนครเชียงราย	 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความ 
หลากหลายทางชวีภาพของกรงุเทพมหานครและเทศบาลนครเชยีงใหม่	เป็นต้น	ในบทนี ้
จะน�าเสนอถึงบทเรียน	 ประสบการณ์การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางของหน่วยงานหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่นใจสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

	 กรุงเทพมหานคร	:	นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร/การจัดทำาข้อมูลตามตัวชี้วัดความหลากหลายทาง

ชีวภาพในเมือง

	 กรงุเทพมหานครมกีารด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในหลายโครงการโดยเฉพาะในเรื่องพื้นที่สีเขียว	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ตั้งเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 เป็น	
5,000	 ไร่	 ภายในปี	 พ.ศ.2555	 และสะท้อนการด�าเนินงานผ่านแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.2552-2555	ซึ่งก�าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาหลัก	5	ด้าน	คือ

ประสบก�รณ์ บทเรียนก�รดำ�เนินง�น
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	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางภูมิภาค
	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิต 
ที่ดี	มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
	 ยุทธศาสตร์ที่	 5	พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหาร
มหานคร
	 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานแล้ว	 มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	 3	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่	 3.5-3.7	 ประกอบด้วย	
ยุทธศาสตร์ที่	3.5	การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	มี	3	กลยุทธ์หลัก	ได้แก่	1)	การใช้แผนแม่บท
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 2)	 การบังคับ
ใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
และสนับสนุนกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ	ยุทธศาสตร์
ที่	 3.6	การรักษา	 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	ยุทธศาสตร์ที่	 3.7	
การลดภาวะโลกร้อน	มี	2	กลยุทธ์หลัก	คือ	1)	สนับสนุนมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ 
ปลูกไม้ยืนต้นทั้งในและนอกพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	 2)	 สนับสนุนชุมชนให้มีชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 การเพิ่มพื้นที่สี เขียวรูปแบบหนึ่งที ่
กรุงเทพมหานครด�าเนินการในปัจจุบัน	คือ	การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ	 โดยเป็นพื้นที่
สาธารณะส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	
อาจเป็นพื้นที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เปิดให้
บริการส�าหรับประชาชนทั่วไป	 โดยสามารถเข้าไป
พักผ่อนหย่อนใจได	้ เช่น	 สวนสาธารณะ	 สวนหย่อม	
สวนป่า	 สวนชุมชน	 สวนในหมู่บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ	 ที่มีการตกแต่ง 
ภูมิทัศน์ของเมือง	เช่น	ที่ว่างริมทาง	เกาะกลางถนนหรือที่ว่างริมคลอง	เป็นต้น
	 ผลการส�ารวจพื้นที่สีเขียว	 ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2555	กรุงเทพมหานคร	มี
พื้นที่สีเขียว	 รวม	 44,900	 ไร่	 คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร	 12.58	 ตารางเมตรต่อคน	
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และคิดเป็นร้อยละ	4.58	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
ประเด็นที่ควรค�านึงถึงในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง
เปรียบเทียบกับจ�านวนประชากร	 คือ	 อัตราการ
เพิ่มจ�านวนประชากรกับสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว	 ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่เหมาะสม	 กล่าวคือ	 พื้นที่สีเขียวน้อย
กว่าจ�านวนประชากร	 โดยเฉลี่ยแล้วประเทศที่ให้
ความส�าคัญกับพื้นที่สีเขียว	 พบว่า	 พื้นที่สีเขียว	 1	 ตารางเมตรต่อประชากร	 44	 คน	
ขณะนี้กรุงเทพมหานครก�าลังด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น	 ข้อสังเกตประเด็น
หนึ่ง	คือสวนสาธารณะที่มีรูปแบบเป็นสวนพฤษศาสตร์	มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงกว่าสวนทั่วๆ	ไป	เนื่องจากมีความหลากหลายพืชพรรณ	จ�านวนมาก	เช่น	สวนหลวง	
ร.9	 มีมากกว่า	 100	 ชนิด	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปรับตัวของพืชแต่ละชนิดกับ
สภาพแวดล้อม	 เมื่อระยะเวลาผ่านไปความหลากหลายทางชีวภาพจะเริ่มมีความยั่งยืน	
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	อาจประกอบด้วย
  ลักษณะทางกายภาพของสวน	 พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน�้าหรือสวน
สาธารณะที่แบ่งพื้นที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์	 และมีการปลูกพืชพรรณจ�านวนมากและ 
หลากหลายชนิดจะก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสม	 เช่น	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	 
ท�ารัง	 วางไข่ของนก	 แมลง	 ด้วง	 ผีเสื้อนานาชนิด	 สวนซึ่งมีบึงน�้าขนาดใหญ่	 อาจพบ 
นกน�้าลงมาหากิน	 และพักระหว่างอพยพหรืออาจเป็นนกประจ�าถิ่นได้เช่นกัน	 เช่น	 
บึงรับน�้าหนองบอน	 สวนวชิรเบญจทัศน์	 แสดงให้เห็นว่า	 แม้จะเป็นพื้นที่ที่มนุษย ์
สร้างขึ้น	 เมื่อเวลาผ่านไปสวนที่สร้างขึ้นเหล่านี้สามารถท�าหน้าที่ได้เช่นเดียวกับ
ธรรมชาติ	
  การบริหารจัดการศัตรูพืชในสวน	 เนื่องจากสวนสาธารณะท�าหน้าที ่
ให้บริการกับประชาชนเป็นหลัก	 มุ่งเน้นความสวยงาม	 จึงต้องมีการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช	 ทั้งนี้พบว่า	 การใช้สารเคมีส่งผลโดยตรงต่อจ�านวนของสิ่งมีชีวิตในสวน	 เช่น	
การพ่นสารก�าจัดแมลงในแปลงไม้ดอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อนก	 สารเคมีเหล่านี้ 
มีผลโดยตรงตั้งแต่ผู ้ปฏิบัติงานจนถึงนก	 แมลงและสิ่งมีชีวิตในสวน	 ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครส�ารวจพบนกมากกว่า	 30	 ชนิด	 เมื่อนกกินหนอนที่ถูกสารเคม ี
จะปนเปื้อนและถ่ายทอดสารพิษโดยตรงสู่นกและตายในที่สุด
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  นโยบายและเป้าประสงค์ของการด�าเนินการ	 สวนสาธารณะบางแห่ง	
ท�าหน้าที่เป็นบึงรับน�า้	 เช่น	 บึงรับน�้าหนองบอน	 ซึ่งอยู่ติดกับสวนหลวง	 ร.9	 ในระยะ
เริ่มแรกมีนโยบายจัดตั้งเป็นสวนนก	 ส�าหรับนกน�้าในเขตปริมณฑลหรือเขตใกล้เคียง	 
มีการปลูกพันธุ์ไม้จ�านวนมากเพื่อเป็นอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัย	 ท�ารังวางไข่	 เมื่อ
เวลาผ่านไปมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่โดยจัดเป็นพื้นที่ส�าหรับเล่นกีฬา
ทางน�้า	ท�าให้พฤติกรรมการใช้พื้นที่เปลี่ยนไป	พื้นที่ส่วนที่เหลือใช้ส�าหรับเป็นโครงการ
แก้มลิง	 เมื่อกรุงเทพมหานครประสบวิกฤติอุทกภัย	 จึงท�าหน้าที่เป็นแหล่งรองรับน�้า	 
ซึ่งน�้าที่ไหลลงมาเป็นน�้าที่ยังไม่ผ่านการบ�าบัด	 เกิดปัญหามลพิษทางน�้าในพื้นที่	 ทั้งนี้
ในปัจจุบันบึงรับน�้าแห่งนี้ได้ด�าเนินการผันน�้าเสียออกและมีการบ�าบัดฟื้นฟูแล้วเสร็จ
  ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ	 ในช่วง	 3-4	 ปีที่ผ่านมา	 อุณหภูม ิ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 ผลการส�ารวจข้อมูล	 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวัน 
เพิ่มสูงขึ้นเกือบถึงระดับ	 40	 องศาเซลเซียส	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์เลื้อยคลาน
และการเจริญเติบโตของพืชพรรณ	 การอพยพของสัตว์ต่างๆ	 เช่น	 งู	 ที่พยายามหา
พื้นที่ที่มีความชื้น	 เป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า	 สิ่งมีชีวิตต้องการสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมส�าหรับการด�ารงชีวิต	
	 ส�านักสิ่งแวดล้อม	 กรุงเทพมหานคร	
นอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ 
การวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวแล้ว	 
ยังมีการด�าเนินการโครงการอุทยานผีเสื้อและ 
แมลงกรุงเทพมหานคร	ณ	 สวนวชิรเบญจทัศ	
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้
นอกระบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานครและ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ	 "อุทยานการเรียนรู้
จตุจักร"	 ภายในพื้นที่เป้าหมายของการเรียนรู ้
ที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะทั้ง	3	แห่งเข้าด้วยกัน	 
ได้แก่	 สวนจตุจักร	 สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ	 และสวนวชิรเบญจทัศ	 (สวนรถไฟ)	
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	 25	 ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ที่ให้	 
"สวนสาธารณะ"	 เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู ้
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นอกห้องเรียนส�าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ตลอดชีวิตโดยไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะภายใน
ห้องเรียนเท่านั้น	 และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สวนสาธารณะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย	 อีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่สวนสาธารณะให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพื่อเป็นอุทยาน 
แห่งการเรียนรู้	 และปลูกจิตส�านึกให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ 
ไปกับนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้
อย่างสนุกสนานและมีชีวิตชีวา
	 ภายในพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	 และสวนรถไฟ	 สามารถ
พบนกหลายชนิด	 ทั้งที่เป็นนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ	 ซึ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัยและ
พฤติกรรมแตกต่างกันไป	 เช่น	 นกโพระดกธรรมดา	 (Lineated	 Barbet)	 นกตีทอง	 
(Coppersmith	Barbet)	เป็นนกประเภทเจาะโพรงไม้	นกตะขาบทุ่ง	(Indian	Roller)	 
นกกระเต็นน้อยธรรมดา	 (Common	 Kingfisher)	 นกกินเปรี้ยว	 (Collared	 
Kingfisher)	 นกกาเหว่า	 (Asian	 Koel)	 นกเขาชวา	 (Zebra	 Dove)	 นกเด้าดิน	 
(Common	 Sandpiper)	 นกยางเปีย	 (Little	 Egret)	 จะอพยพมาในช่วงที่น�้าในบึง
แห้ง	เพื่อกินหอย	นกยางกรอกพันธุ์จีน	(Chinese	Pond	
Hero)	นกปากห่าง	(Open-billed	Stork)	ในระยะแรก
จะพบมากในพื้นที่บริเวณวัดไผ่ล้อม	 ปัจจุบันจะพบได้
ทั่วไปในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 โดยเฉพาะปทุมธานี	
นกขมิ้นท้ายทอยด�า	 (Black-naped	Oriole)	 นกขมิ้น
น้อยธรรมดา	 (Common	 Iora)	 นกอีแพรดแถบอกด�า	
(Pied-fantail)	เป็นต้น
	 นอกจากนกแล้ว	 ยังมีการเพาะเลี้ยงและ 
ขยายพันธุ์ผีเสื้อ	 ภายใต้โครงการอุทยานผีเสื้อและแมลง	 
มกีารศกึษาวฏัจกัรวงจรชวีติของผเีสือ้ชนดิต่างๆ	มากมาย 
หลายชนิด	 ปัจจุบันมีความพยามยามค้นหา	 ศึกษา
พืชอาหารที่เหมาะสมส�าหรับผีเสื้อ	 โดยธรรมชาติแล้ว	
ผีเสื้อจะวางไข่บนใบพืชต่างชนิดกัน	 ในระยะที่เป็นตัว
หนอนจะกินใบพืชเป็นอาหาร	 เมื่อเข้าสู่ระยะโตเต็มวัยจะอาศัยน�้าหวานจากเกสร
ดอกไม้	 ทั้งนี้แต่ละสายพันธุ์จะมีรูปแบบการวางไข่ที่แตกต่างกันและแสดงถึงความ
สัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ	 เช่น	 ผีเสื้อหนอนกาฝาก	 จะวางไข่เป็นกลุ่ม	 ข้อสังเกตหนึ่ง	
คือ	 หากพบผีเสื้อชนิดนี้ที่ใด	 แสดงว่าบริเวณนั้นมีพืชที่เป็นกาฝากอยู่เป็นจ�านวนมาก	
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ผีเสื้อหนามคูณ	ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	มีการเก็บดักแด้หนอนชนิดนี้ขายเป็นจ�านวนมาก	 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งปลูกต้นราชพฤกษ์เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ผีเสื้อชนิดนี้
อพยพมาวางไข่เป็นจ�านวนมากเช่นเดียวกัน	 ผีเสื้อเณร	 จะวางไข่บนต้นทรงบาดาล	
ผีเสื้อกระทกลก	จะพบบริเวณชานเมือง
	 ในประเด็นเรื่องการจัดท�าตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของ
กรุงเทพมหานครนั้น	 สืบเนื่องจากการประชุมเมืองน�าร่องที่เข้าร่วมโครงการอาเซียน 
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน	 ครั้งที่	 1	 เมื่อปี	 พ.ศ.2554	ณ	 สหภาพเมียนมาร์	
เป็นเวทีเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง	 
ประเทศสิงคโปร์	 โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์	 (NPark)	 ได้มีการ 
น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 โดยเฉพาะการ
ประเมินสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพน�ามาก�าหนดนโยบายและโครงสร้าง
พร้อมทั้งงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 กรุงเทพมหานครได้น�า
เสนอผลการประชุมต่อผู้บริหารระดับสูง	 โดยได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนินงานพร้อม
มอบนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน	 โดยการจัดประชุมเตรียมการโดยมี
การจัดประชุมรวม	2	ครั้ง	คือ
 	 การประชุมเตรียมการภายในหน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 ส�านักผังเมือง	
ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล	 ส�านักงานสวนสาธารณะ	 ปัญหาที่พบ	 คือ	 นิยาม
ค�าจ�ากัดความไม่เหมาะสมกับบริบทของเมือง	 เช่น	 พื้นที่ธรรมชาติไม่รวมพื้นที่สวน
สาธารณะ	คือ	ไม่รวมพื้นที่มนุษย์สร้างขึ้น	จึงท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	จึงได้มีการ
หารือร่วมกัน	 ทั้งนี้ในระยะแรกได้มีการทดลองใช้ตัวชี้วัดจ�านวน	 7	 รายการ	 จาก	 23	
รายการที่ก�าหนดไว้	
 	 การประชุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและมีผู ้แทนจาก
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และโครงการ	 GIZ	 
เข้าร่วมการประชุม	 ซึ่งได้มีการพิจารณาค�าจ�ากัดความใหม่ภายใต้บริบทของ
ประเทศไทยและการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองโดยใช้ค�าจ�ากัด
ความใหม่	 ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะให้ทดลองด�าเนินการในทุกตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	 เพื่อ
ให้เห็นถึงข้อจ�ากัดการด�าเนินงาน	 ในกรณีพื้นที่ธรรมชาตินั้น	 กรุงเทพมหานคร	
หมายความรวมถึง	 พื้นที่ป่าชายเลน	พื้นที่ลุ่ม	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	 นาข้าว	 ซึ่งนับรวมเป็น
พื้นที่สีเขียวด้วย	นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง	พื้นที่สวนสาธารณะทั้ง	30	แห่ง	พื้นที่	
สีเขียวของเอกชน	พื้นที่รกร้าง	 เป็นต้น	 รายละเอียดตัวอย่างการจัดท�าข้อมูลตัวชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	แสดงในตารางที่	1



คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในเขตเมือง 43

ตารางที่	 1	 ตัวอย่างผลการจัดท�าข้อมูลตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด วิธีการค�านวณ ข้อมูลที่ต้องการ/ 
แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัดที่	1	 
สัดส่วนพื้นที่ธรรมชาติ
ของเมือง

พื้นที่ธรรมชาติ,	พื้นที่ฟื้นฟู,	
Naturalized	Area	หาร
ด้วยพื้นที่รวม	X	100	=
(329.297/1568.737)X100	
=	19.7%

1.	พื้นที่ป่าชายเลน
บางขนุเทยีน	3.09	ตร.กม.
2.	พื้นที่แหล่งน�้าที่ยังคง
สภาพ	2.935	ตร.กม.
3.	พื้นที่ลุ่ม	3.014	ตร.กม.
4.	พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น	
40.926	ตร.กม.
5.	นาข้าว	201.323	ตร.กม.
6.	สวนสาธารณะ	23.55	
ตร.กม.
7.	พืน้ทีเ่พือ่สภาพแวดล้อม	
34.459	ตร.กม

ตัวชี้วัดที่	3	 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่เมือง

จ�านวนชนิดพันธุ์นก
=	32	ชนิดพันธุ์

ส�านักงานสวนสาธารณะ	
(ระดับคะแนนรอการ
ก�าหนด)

ตัวชี้วัดที่	9	 
สัดส่วนพื้นที่ธรรมชาติ
ที่ได้รับการคุ้มครอง

(พื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการ
คุ้มครอง	/	พื้นที่ทั้งหมดของ
เมือง)X100
=	(26.64/1,568.737)X100
=	1.7

1.	พื้นที่ป่าชายเลน
บางขนุเทยีน	3.09	ตร.กม.
2.	พื้นที่สวนสาธารณะ	
23.55	ตร.กม.

หมายเหตุ		 ข้อมูลชนิดพันธุ์นก	แหล่งข้อมูล	:	หนังสือคู่มือดูนกของประเทศไทย	
	 	 พื้นที่เกษตร	แหล่งข้อมูล	:	กรมส่งเสริมการเกษตร
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	 การด�าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นปัญหาและแนวทาง
ในการแก้ไขเกี่ยวกับการด�าเนินงานในเรื่องตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของ
กรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน	
 	 ค�าจ�ากัดความ/นิยามของตัวชี้วัด	 เห็นควรให้มีการประสานข้อมูลกับ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์	 (NPark)	 เพื่อขอทราบเหตุผลความเป็นมา 
ในการก�าหนดนิยามค�าจ�ากัดความ	 และจัดท�าข้อเสนอแนะไปยังคณะท�างานอาเซียน
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	(AWGESC)
 	 การจัดเก็บข้อมูล	 ควรมีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงในอนาคต	
และการรวบรวมและจัดท�าแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
 	 แหล่งข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินงาน	 ควรมีการประสานข้อมูล 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 และมีศูนย์กลางในการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ส�าหรับเป็นแนวทางของเมืองต่างๆ	ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

	 เทศบาลนครเชียงใหม่

	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมืองใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย	 เมื่อมองในประเด็นด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพอาจมีความแตกต่างกันในบาง
ประเด็นเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	 แต่
ในภาพรวมแล้วลักษณะของความเป็นเมืองมีความ
คล้ายคลึงกับหลายๆ	 เมืองในพื้นที่อื่นๆ	 การด�าเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น	 นับตั้งแต่การประชุม
ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์	 เทศบาลนครเชียงใหม่	 ตั้งเป้าหมายหรือก�าหนดวิสัยทัศน ์
ในการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่	 มีเอกลักษณ์	 วัฒนธรรม	
คุณภาพชีวิตที่ดี	 เข้มแข็งภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ซึ่งความน่าอยู่	และคุณภาพชีวิตที่ดี	 
จะหมายความรวมถึงประชาชนในพื้นที่และผู้มาเยี่ยมเยือนที่ต้องได้รับการบริการ
อย่างดีในทุกรูปแบบ	 จังหวัดเชียงใหม่อาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ	
ประกอบกับในปี	 2555	 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสี่ของเอเชีย	
จาก	Trip	advisor	ในหัวข้อ	top	25	destinations	in	Asia:	the	Best	Destinations	 
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จากการให้คะแนนของ	 Traveler’s	 choice	 2012	 โดยเฉพาะเขตเทศบาล 
นครเชียงใหม่	 และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ส�าคัญทางธุรกิจ	 และสถานที ่
ท่องเที่ยวส�าคัญๆ	เป็นที่ตั้งของโรงแรม	ร้านอาหาร	สถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว
	 เทศบาลนครเชียงใหม่	 ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้ามาทดลองด�าเนินการ	 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า	 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นอย่างไร	 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่	ในการด�าเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น	จากวิสัยทัศน์ 
ของเทศบาลนครเชียงใหม่	 ซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ	 
ส่งเสริมความรู้	การพัฒนาการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง 
การด้วยกลวิธีและเครื่องมือรูปแบบใหม่ๆ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ทั้งสี่เมืองหลักของประเทศ
จะมีการใช้ดัชนีนี้	 จะมีการเผยแพร่แนวคิดออกไป	 ในประเด็นเรื่อง	 เมืองน่าอยู่	 
โดยเฉพาะในมิติของการพัฒนา	Green,	Clean	land,	Clean	Air,		and	Clean	water	 
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการเมืองที่น่าอยู ่
อย่างยั่งยืน	ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
และประสบการณ์การจัดท�าข้อมูลตามตัวชี้วัด	 ซึ่งต้องพิจารณาว่าจะมีตัวชี้วัดใด 
ที่เหมาะสมบ้าง	 เนื่องจากคู่มือค่อนข้างสับสน	 หลังจากการหารือกันภายในหน่วยงาน
แล้ว	 หลายประเด็นมีความแตกต่างจากบริบทของสิงคโปร์	 จึงต้องมีการปรับแนวทาง
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	 อย่างไรก็ตามโดยหลักการหรือวัตถุประสงค์การ
ด�าเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่	มีวัตถุประสงค์	คือ
 	 เพื่ออนุรักษ์	ปกป้อง	ป้องกัน	การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	
 	 เพื่อจัดท�าข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่เทศบาล
นครเชียงใหม่
 	 เพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 	 การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียม
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	 ส�าหรับวิธีการด�าเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่	ประกอบด้วย
 	 การจัดตั้งคณะท�างาน
 	 จัดท�าแผนการด�าเนินงาน
 	 ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงาน
 	 ด�าเนินการตามแผนงาน
 	 ประเมินผลการด�าเนินงาน
	 ในหลายเวทีการประชุม	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการดูแลพื้นที่เชียงใหม่	 หลายหน่วยงานได้เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา	 เช่น	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	อื่นๆ	เป็นต้น	
องค์กรเอกชน	 เช่น	 เครือข่ายเขียว	 สวย	 หอม	 ภาคี
คนฮักเจียงใหม่	 และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา	 สนับสนุนข้อมูลเรื่องนก	 
หน่วยงานราชการอื่นๆ	 เช่น	ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16	และโรงเรียนในพื้นที่	
สถานทูตและสถานกงสุลประเทศต่างๆ	 เช่น	 สถานทูตเนเธอร์แลนด์	 สถานกงสุลใหญ่
อเมริกา	ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น	ณ	นครเชียงใหม่	เป็นต้น
	 กิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 เช่น	 เสริมสร้าง 
องค์ความรู้	 การเพิ่มพื้นที่ป่า	 พื้นที่สีเขียวในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 โดยการปลูกป่าเพิ่ม 
ในเขตเมือง	 โดยเฉพาะในวัด	 ซึ่งมีจ�านวนมากในเขตเทศบาล	 สวนดาดฟ้าซึ่งมีการ
ด�าเนินการในต่างประเทศอาจยังไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันส�าหรับพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่	 แต่เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวแนวตั้งตามแนวถนน	 หรืออาคาร
ส�านักงานมากขึ้น	 กิจกรรมการประกวดต้นไม้ใหญ่	 พืชพันธุ์พื้นเมืองที่ส�าคัญซึ่ง
คล้ายคลึงกับการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่า	 ความ
ผูกพันของวิถีชีวิตของเรา	 กิจกรรมการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่	 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน
	 สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า
สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	 คือ	 ไลเคน	 
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่	 โดยเฉพาะในฤดูแล้งมักประสบ
ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศ	 ไลเคนท้องถิ่นจึงเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งได้	 
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ในขณะเดียวกันกิจกรรมขององค์กรเอกชนอื่นๆ	 เช่น	 ชมรมอนุรักษ์นกล้านนา	 ซึ่ง
มีกิจกรรมการส�ารวจนกอย่างต่อเนื่อง	 หรือข้อมูลจากกรมป่าไม้	 เกี่ยวกับแมลง 
ในพื้นที่ดอยสุเทพ	
	 เชียงใหม่ได้อะไรจากการท�าดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
 	 ประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 การเรียนรู้วิธีการวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพจากต่างประเทศ
 	 การส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรต่างในพื้นที่ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 	 ทราบถึงสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
 	 รูปแบบวิธีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 การตื่นตัวของภาคประชาชนต่อกระแสการอนุรักษ์	 ปกป้องและ
ป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เขตเมือง

	 เทศบาลเมืองแกลง	เมืองน่าอยู่...ชุมชนยั่งยืน

	 เมืองและชุมชนที่น ่าอยู ่ 	 เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยส�าคัญหลายประการ	 เช่น	 ปฐพีสัณฐาน	 ความ
เป็นมา	 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	 อย่างไรก็ตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่	 ยังคงมุ่งเน้น 
ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 ถนน	 ไฟฟ้า	
ประปา	 ฯลฯ	 ให้กับเมืองเป็นส�าคัญ	 ปฐพีสัณฐาน
หรือธรณีสัณฐาน	 เป็นสิ่งที่เทศบาลเมือง	 แกลงให้
ความส�าคัญ	 โดยแบ่งประเภทพื้นที่ออกเป็นประเภท
ต่างๆ	 ได้แก่	 พื้นที่ลุ่มใช้ประโยชน์เพื่อการท�านาข้าว	
เลี้ยงกุ้ง	 และพื้นที่ดอน	 ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกยางพาราและไม้ผล	 ซึ่งการใช้พื้นที ่
จะต้องค�านึงถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ด้วย	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการใช้พื้นที่	 
ผิดประเภท	 เช่น	 พื้นที่เป็นท้องนา	 แต่น�าดินไปถมเพื่อยกร่องท�าสวน	 ถือว่าขัดกับ 
ปฐพีสัณฐาน
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	 เทศบาลเมืองแกลง	 มีแนวทางการ
พัฒนาใน	4	ประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 การเดิน
ทางในเขตเมืองที่เร่งด่วน	 2)	 เมือง	 มีอากาศ 
ที่ดี	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	3)	การเกษตร
ในเมือง	และ	4)	การจัดการของเสีย	
	 พื้นที่สวนสาธารณะของเมืองแกลง	
มีพื้นที่ให้บริการจอดรถได้ประมาณ	 2	 ไร่เศษ	
สามารถรองรับปริมาณรถได้ประมาณ	 70	 คัน	
จักรยานยนต์	 70	 คัน	 เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนเครื่องยนต์แล้วเทียบเท่ากับการใช้รถ	 
ขสมก.	 หรือรถบริการสาธารณะเพียง	 2	 คันเท่านั้น	 ดังนั้นหากสามารถลดจ�านวน 
ผู้ใช้ยานยนต์ได้	 นั่นหมายถึง	 การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ 
สภาพแวดล้อม	 ทั้งนี้	 ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นนั้น	 เทศบาลเมืองแกลง	 ได้ปรับเปลี่ยน
การใช้รถขยะขนาดใหญ่เป็นการใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง	 เพื่อลดการใช้พลังงาน	
เทศบาลเมืองแกลงเมื่อพิจารณาตามแผนที่เขตผังเมืองแล้ว	 จัดอยู่ในเขตพาณิชยกร
รมและที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบ	พื้นที่โดยรอบของเมืองจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	 
มีแม่น�้าสายส�าคัญไหลผ่าน	 คือ	 แม่น�้าประแสร์	 นอกจากนี้ยังมีเขื่อนอยู่ด้านทิศเหนือ
ของเมืองแกลง	ซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาที่ส�าคัญ	
	 ในด้านธุรกิจนั้น	 การเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงไก่	 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงจ�านวนมาก 
เช่นเดียวกันกับธุรกิจการเลี้ยงนกนางแอ่น	 ซึ่งธุรกิจ	 3	 ประเภทนี้ได้มีการน�ามา 
เปรยีบเทยีบเกีย่วกบัความส�าคญัของสิง่แวดล้อมเมอืงแกลง	สิง่ส�าคญัทีท่�าให้ธรุกจิเลีย้ง
นกนางแอ่นอยู่ได้จะต้องมีแหล่งน�้า	 คงความเป็นเมืองที่มีต้นไม้ที่มีความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ์	 แม่น�้า	 คู	 คลอง	 แหล่งอาหารส�าหรับนก	 เนื่องจากต้องพึ่งพิงธรรมชาติ	
ฉะนั้นชมรมผู้เลี้ยงนกจึงต้องรักษาแกลงให้เป็นแกลง	 เมื่อสิ่งแวดล้อมเมืองแกลง
เปลี่ยนธุรกิจจะด�าเนินอยู่ได้อย่างไร	 ขณะเดียวกันเมืองแกลงมีโรงงานอุตสาหกรรม	 2	
ประเภท	 คือ	 1)	 โรงงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	
เช่น	 การเลี้ยงกุ้ง	 มีโรงงานรับซื้อกุ้ง	 ปลูกยางพารา	 มีโรงงานรับซื้อน�้ายางและขี้ยาง	 
2)	 อุตสาหกรรมท่าเรือน�้าลึก	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับพื้นที่	 ใช้แรงงานคน	 การคมนาคม
ขนส่งสะดวก	ไม่มีอะไรรองรับให้กับพื้นที่	ไม่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่
	 ในด้านความมั่นคงทางอาหารด้านพืชพลังงานและพืชอาหาร	 ควร
น�ามาพิจารณาโดยเฉพาะการปลูกยางพาราและปาล์มน�้ามัน	 ระยองใช้น�้าจาก
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สระน�้า	 และล�าคลองต่างๆ	 การใช้น�้าจากทั้งสองกิจกรรม
ได้มาจากกระบวนการตามวัฏจักรของน�้า	 หากการใช้
ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปฤดูกาลอาจเปลี่ยนตามไปด้วย	 
เมืองแกลงจะไม่เหลือความเป็นแกลง	 เพราะวงจรชีวิต
เมืองแกลงอยู่ได้ด้วยดินและน�้า	 หมุนเวียนได้ด้วยชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งระบบ	 
ไม่นับรวมฤดูกาลทางธรรมชาติ	 หากธรรมชาติยังคงอยู่	 จิตวิญญาณของมนุษย ์
ในตัวตนยังคงอยู่ด้วย	 แต่หากเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไป	 ประชาชนเมือง
แกลงจะแสดงความคิดเห็นได้น้อยลง	 ดังเช่นในหลายเมืองที่ก�าลังประสบปัญหาอยู่
ในขณะนี้	 เนื่องจากการประกอบการในพื้นที่ถูกกลุ่มคนภายนอกเข้ามาครอบคลุม	 
ถือครอง	 ประเด็นที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น	 ถือได้ว่าเป็นความหลากหลายในเรื่อง
เดียวกันทั้งคนและสัตว์	 ธุรกิจนกนางแอ่นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ตึก
อาคารที่ใช้ในการเลี้ยงนกราคาค่อนข้างต�่า	 แต่เมื่อธุรกิจนี้เกิดขึ้นราคาอาคารสูง 
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว	เนื่องจากธุรกิจนี้สร้างผลก�าไรให้ผลตอบแทนสูง
	 หากมนษุย์อยูใ่นร่มของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การบรหิารเมอืงทีจ่ะเกดิขึน้ 
จะต้องบริหารจัดการในรูปแบบที่ไม่ท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ชาวเมืองแกลง
มีข้อตกลงในการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบของเมืองท�าการเกษตร	 เป็นเมืองแห่ง
ข้าวปลาอาหาร	ไม่ใช่เมืองแห่งการบริโภค	ในที่นี้หมายถึง	ท�าคลองให้มีปลา	ท�านาให้มี
ข้าว	ท�าแปลงให้มีผัก	เป็นต้น
 อาหารสด	(Fresh	Food)	และอาหารปลอดภัย	(Food	Security)
	 ทุกวันนี้เราบริโภคอาหารสดจากห้างสรรพสินค้าตู้แช่	
ซึ่งห่างไกลจากแหล่งผลิต	 เมืองแกลงจะท�าให้คนกรุงสุขภาพและ
พลานามัยดี	 โดยการจัดอบรม	 แจกเกียรติบัตร	 หรือท�าแหล่ง
อาหารให้อยู่ในพื้นที่ท�าให้ประชาชนได้บริโภคของสด	ความมั่นคง 
ทางอาหาร	 เป็นผักผลไม้ที่ปลูกและจ�าหน่ายในพื้นที่จริงหรือไม่	 
การเดนิทางของอาหาร	ความสด	และกระบวนการผลติเป็นอย่างไร	
ประโยชน์ที่เกิดจากของเสีย	สามารถน�ามาใช้ประโยชน์กับของเสีย 
เหล่านั้นได้บ้างปัจจุบันชาวเมืองแกลง	 ยังคงมีการท�านา	 เพราะด้วยชื่อที่มีนัยส�าคัญ
ของต�าบลต่างๆท�าให้ชาวบ้านกลับไปท�านา	 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 สัตว์	 ดินและน�้า
ไปพร้อมๆ	กัน
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 ภัยคุกคาม	เมืองแกลงมีแม่น�้าสายส�าคัญ	ธุรกิจเลี้ยงกุ้ง	เป็นปัญหาการลงทุน	
มีการบุกรุกถางป่า	แม้เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการจับกุมแต่ยังพบผู้บุกรุกอีกจ�านวนไม่น้อย	 
จึงมีการใช้มาตรการท�าแนวถอยร่น	(set	back)	คลอง	ระยะ	6	เมตร	ด้านทิศใต้ของเมือง
ท�าแนวกันชน	 ปลูกต้นสนเป็นแนวยาวทางฝั่งขวาของคลองพร้อมเชิญชวนชาวบ้าน 
เข้าร่วมโครงการ	 ฝั่งซ้ายของคลองจะเป็นส่วนของธุรกิจนากุ้ง	 มาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ป้องกัน	 การบุกรุกหรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมของพื้นที่นากุ้ง	 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
กับระบบนิเวศภายในคลอง	 รวมถึงพื้นที่อนุบาลสัตว์น�้า	 การด�าเนินการข้างต้นเป็น
สัญญาณบ่งชี้ให้ทราบว่า	 เทศบาลและประชาชนได้ร่วมกันดูแลพื้นที่และมีการจัด
กิจกรรมทุกปี	 ต้นสนที่ท�าการปลูกเป็นแนวกันชนของหน่วยงานเมื่อถึงอายุตัดสามารถ
ตัดน�ามาใช้ประโยชน์ได้	 ผลจากการด�าเนินงานท�าให้ระบบนิเวศในคลองยังคงความ
อุดมสมบูรณ์
	 ในประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียวนั้น	 ต้องพิจารณาสภาพพื้นที่ว่าจะด�าเนินการ
ในลักษณะใด	 เช่น	 พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ในอดีตเป็นข้าวอู่น�้าของประเทศ	
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งอุตสาหกรรม	 ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน	คือ	อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	หากไม่ขัดแย้งกับ
ธรรมชาติ	ไม่ฝืนธรรมชาติ	ธรรมชาติก็ไม่ท�าร้ายมนุษย์	การท�าเกษตรประณีต	คือ	การ
ท�าเกษตรในที่ดินน้อยๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรน�ามาปรับใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ที่จะด�ารงชีวิตอยู่ได้	 ชุมชนเมืองแกลงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดอน	 ที่ลุ่มมีน�้า
ล้อมรอบ	 มีระบบโรงผลิตน�้าประปาของเมืองแกลง	 ซึ่งมีก�าลังการผลิตน�้าประปา	 100	
ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นน�้าเสียที่ผ่านการใช้แล้วประมาณ	 85	 เปอร์เซ็นต์	 
ไหลรวมลงคลองเดียวกัน	น�้าเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับธุรกิจการท�าบ่อกุ้ง	เมื่อน�้าแรง 
ออกซิเจนยิ่งเพิ่มขึ้น	 จากการส�ารวจปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลกระทบกับแม่น�้า	 พบว่า	 
เกิดจากจ�านวนขยะที่เพิ่มสูงขึ้น	 11	 ปีที่ผ่านมา	 หน่วยงานจะต้องใช้เวลาในการ 
เก็บขยะบริเวณคลอง	 ประมาณ	 3	 ปี	 โดยการใช้ไม้ไผ่เป็นล�าวางพาดขวางแม่น�้าแล้ว 
วางแหยึดเพื่อดักขยะไว้ใต้น�้า	ซึ่งวิธีนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการคมนาคมขนส่งทางน�้า
	 ปัญหาของแม่น�้าประแสร์	 คือ	 ความรกและการระบายน�้าไม่สะดวก	 
รวมถึงความตื้นเขินของแม่น�้า	 เป็นสาเหตุให้น�้าเกิดการเน่าเสีย	 หน่วยงานด�าเนิน
การโดยใช้รถขุดลอกคลอง	 น�าเครื่องสูบน�้าดูดน�้าออกเพื่อขุดลอกคลองเป็นระยะๆ	 
ตลอดแนวคันคลองและพัฒนาเรื่อยมา	 ไขมันจากครัวเรือน	 เป็นตัวการส�าคัญสร้าง
ปัญหาต่อระบบการระบายน�้า	 เนื่องจากมีการสะสมอยู่ในท่อระบายน�้าจ�านวนมาก	 
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ปี	 2549	 เมืองแกลง	 ได้ออกกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติเทศบาลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการเมือง	 ประเด็นส�าคัญที่ระบุไว้คือ	 การติดตั้งถังดักจับไขมัน	 หากมีการ
ก่อสร้างบ้านใหม่จะต้องติดดั้งถังดักจับไขมัน	 หากไม่ด�าเนินการตามกฎหน่วยงาน 
จะไม่ออกเลขที่บ้านให	้ หลังจากท�าการติดตั้งจะมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรเข้าไป
ตรวจสอบการติดตั้งว่าสามารถใช้ได้จริง	 และหน่วยงานรับซื้อ 
ไขมันดังกล่าวในราคาปี๊บละ	 250	 บาท	 เพื่อน�าไขมันที่ได้เข้าสู่
ระบบการจัดการกากไขมัน	โดยผ่านกระบวนการท�าเป็นเชื้อเพลิง
อัดก้อน	ก่อนน�าออกแจกชาวบ้านในพื้นที่
	 การจัดการขยะในบริเวณพื้นที่ตลาด	มีระบบการจัดเก็บ
ขยะ	2	ประเภท	คือ	เศษอาหาร	และผักผลไม้	โดยอาศัยพลังงาน
จากความชื้น	 โดยการน�าไปบดละเอียด	 ช่วยกระตุ้นดินให้ดินดี	
และมีแก๊สมีเทนเกิดขึ้น	 สามารถน�าไปท�าปุ๋ย	 น�้าจากลานหมักปุ๋ย 
เมื่อน�าไปผสมกับน�า้จากรถขยะ	 เกิดเป็นแก๊ซมีเทนขึ้น	 จะเข้าสู่กระบวนการแยกแก๊ซ 
มีเทนหนึ่งชั้น	 น�้าที่ผ่านกระบวนการมาจะถูกน�าไปบรรจุเป็นน�้าปุ๋ย	 จ�าหน่ายลูกบาศก์
เมตรละ	 40	 บาท	 มีเทนที่ถูกแยกออกจะน�าไปใช้ประโยชน์กับเครื่องยนต์ต่างๆ	 
โรงฆ่าสัตว์	(เชื้อเพลิง)	รวมถึงเครื่องบดย่อยกิ่งไม้
 ของเสียท�าอย่างไรไม่ให้เสียของ	ทุกสิ่งอย่างมีพลังงานทั้งสิ้น 
	 ขยะที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน	 เกิดจากมนุษย์
ทั้งสิ้น	 วิธีการจัดการขยะของเมืองแกลง	 คือการยกเลิกถัง
ขยะทั้งหมด	 ปรับเวลาการท�างานในเวลากลางคืน	 ปัจจุบัน
เทศบาลเมืองแกลง	สามารถจัดการขยะได้เดือนละประมาณ	
100	 ตัน	 เพื่อลดภาระพื้นที่ฝังกลบ	 และสามารถจะดูแล 
ท้องถิ่นอื่นได้ประมาณ	 10	 เมือง	 หากท้องถิ่นใดต้องการ 
ทิ้งขยะจะเสียค่าทิ้งขยะตันละ	670	บาท	
	 ในกองขยะนั้น	 หากจะเปรียบเทียบว่ากองขยะเป็นดั่งแบตเตอรี	่ เป็นแหล่ง
สะสมพลังงาน	 หากมีกระบวนการคัดแยกอาจได้พลังงานกลับคืน	 สิ่งที่โลกเผชิญอยู่
ในปัจจุบัน	มี	 4	 อาการ	คือ	 เจาะ	ขุด	 สูบ	ดูด	 เสียศูนย์เพิ่มขึ้นเพราะสี่อาการข้างต้น	 
ไม่จ�าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานในทะเล	 เมื่อสามารถผลิตแก๊สบนบกได้	 หากมีการ 
ส่งเสริมจากรัฐมากขึ้น	 ไม่จ�าเป็นต้องผูกพันจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่	 ถุงพลาสติกใน 
กองขยะสามารถน�ามาสร้างรายได้ในราคากิโลกรัมละ	 3	 บาท	 แต่หากให้ย่อยสลาย
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เองประมาณต้องใช้เวลาถึง	 400	 ปี	 เช่นเดียวกับกล่องนม	 ราคากิโลกรัมละ	 5	 บาท	 
ใช้เวลาย่อยสลาย	150	ปี	 เนื่องจากภายในเคลือบถึง	6	ชั้น	การน�าขยะกลับมาใช้ใหม่
หรือรีไซเคิล	จะมีส่วนช่วยลดจ�านวนขยะดังกล่าวลงได้
	 การเลือกใช้เครื่องมือในการคัดแยกขยะ	 โรงคัดแยกขยะโรงเตาเผาขยะ
หลายโรงงานต้องปิดตัวลง	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่คุ้มกับรายรับที่ได้	 
ต่างจากกลไกทางธรรมชาติจัดการกับขยะจากธรรมชาติ	 ด้วยกลไกการย่อยสลายโดย
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ	เช่น	จุลินทรีย์ในแหล่งน�้าหรือดิน
	 ในวิถีชีวิตของความเป็นเมืองของเสียอินทรีย์	
(Organic	waste)	 เกิดขึ้นได้ทุกวัน	 หากใช้เพียงเครื่องมือ 
กลไกที่ต้องใช้พลังงานเป็นองค์ประกอบหลัก	 อาจไม่คุ้มค่า 
กับการลงทุน	 หน่วยงานมีการจัดการกับเศษอาหารของ
เมืองได้วันละหนึ่งตัน	 โดยใช้ระบบปศุสัตว์มาด�าเนินการ	
ความส�าเร็จที่เห็นได้ชัด	 ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเพิ่มจ�านวนของประชากรสัตว์ที่เพิ่มขึ้น	
แต่เป็นจ�านวนเครื่องมือที่เพียงพอกับปริมาณขยะที่ม	ี สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการพลังงานใด
เป็นองค์ประกอบ	 เพียงแต่ใช้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 เป็นระบบเท่านั้น	
ฉะนั้นในอนาคตหากพลังงานหมดหรือน�้ามันมีราคาแพงขึ้น	 สาธารณูปโภคแพงขึ้น 
ทุกด้าน	เราก็ยังสามารถที่จะพึ่งตนเองได้
	 องค์ประกอบที่ส�าคัญของความเป็นเมืองอีกประการหนึ่ง	 คือ	 สิ่งแวดล้อม
ทางศิลปกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	 มีความส�าคัญอย่างมาก	
เช่น	 อนุสาวรีย์	 สถาปัตยกรรม	 ประเพณีและวัฒนธรรม	 เมืองที่น่าอยู่มิใช่มีมนุษย์ที่ม ี
ลมหายใจเพียงเท่านั้น	 เมืองที่น่าอยู่	 ชุมชนยั่งยืนต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมอยู่	 ไม่จ�าเป็น
ต้องรักษาของเก่า	 เช่น	 เมืองริมน�้าจัดกิจกรรมริมน�้าโดยไม่ต้องพึ่งหน่วยงานหลัก 
ได้หรือไม่	เป็นต้น	ซึ่งต้องภูมิใจอยู่ในที่ที่อยู่
	 พื้นที่ทางทิศเหนือของเมืองแกลง	 ประมาณ	 22	
กิโลเมตร	 มีเขื่อนโครงการประแสร์	 โครงการดังกล่าวมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย	 เทศบาลเมืองแกลงได้ประสานงานกับหน่วยบริหาร
โครงการโดยเฉพาะในเรื่อง	 ชุมชนที่อยู ่ใต้เขื่อนจะต้องจ่าย
ค่าน�้า	 ลูกบาศก์เมตรละ	 50	 สตางค์	 การสร้างประตูระบายน�้า	 ปี	 2554	 เนื่องจาก 
มีการบุกรุกถางป่า	ท�าสวนยางมากขึ้น	เมื่อน�้ามาการดูดซับน�้าของพืชและดินมีน้อยลง	
เมืองแกลงจึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกัน	 ท้ายที่สุดต้องกลับไปพิจารณา
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เรื่องธรณีสัณฐาน	ในทิศทางการไหลของน�้า	ก�าหนดจุดพื้นที่เสี่ยง	จัดท�าระบบเตือนภัย 
ให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบทราบข้อมูลข่าวสาร	 (SMS)	 และเพิ่มช่องทาง 
การสื่อสาร	เป็นการจัดการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
	 เทศบาล	 มีความหมายเท่ากับ	 ประชาชน	 
เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีการอุปโภคบริโภคในด้านต่างๆ	ซึ่ง
มีผลกระทบต่อโลกทั้งสิ้น	 ฉะนั้น	 มนุษย์ต้องรับผิดชอบ 
ร่วมกันเริ่มต้นจากในบ้านของตนเอง	 หากมีวิถีชีวิต
แบบพื้นบ้าน	 แม้รายได้ไม่สูงมาก	 แต่มีคุณภาพชีวิตดี	 
ในทางกลับกับกันเมื่อมีรายได้สูงขึ้น	 สิ่งแวดล้อมควร
ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นด้วย	 แต่ในความเป็นจริง	 รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นกลับท�าลาย
สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากขาดดุลยภาพระหว่างรายได้	 การด�ารงชีวิตและการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง	 ประมาณ	
1,005,000	 บาท/คน/ปี	 จากข้อมูลของจังหวัด	 พื้นที่ดังกล่าวสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product	 :	 GDP)	 ให้จังหวัดร้อยละ	 3	 พื้นที่ทาง 
ฝั่งซ้ายของจังหวัดเมื่อเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมสร้าง	GDP	ให้จังหวัด 
ร้อยละ	 57	 มาจากภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานร้อยละ	 95	 อีก	 30	 ปี	 หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการที่ดินในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด	 ความเสื่อมโทรมจะ
เพิ่มมากขึ้น	 สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าโครงสร้างเดิมเป็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูล
กับพื้นที่	 รวมถึงการแก้ปัญหาที่บกพร่อง	 หากวันนี้พื้นที่เมืองแกลงมีการปรับเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ที่ดินไป	 ผลกระทบอาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ก�าลังเกิดขึ้นในพื้นที่
มาบตาพุด

	 เมืองน่าอยู่	ชุมชนยั่งยืน

	 การออกแบบเมืองที่น ่าอยู ่และชุมชน
ที่ยั่งยืน	 ต้องพิจารณาถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
โดยที่ชาวบ้านต้องมีรายได้	 ท�าให้ดิน	 น�้าดี	 มีรายได ้
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ดีในพื้นที่ชุมชน	 ส่งผลให้
เกิดการรักษาเมืองของตนเองขึ้น	 อยู่อย่างภาคภูมิใจ
ในความเป็นเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง	 สิ่งแวดล้อมด ี
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ต้องเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม	 ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วย	 ความรักความเข้าใจ	 คือรากฐาน
ใหญ่สุดของทุกพื้นที่	 ความสุขในวันเก่าๆ	 ประกอบด้วย	 คนท�างานมากขึ้นในขณะ
ที่ทรัพยากรลดลง	 พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกตามความต้องการ	 แต่ความน่าอยู ่
ลดลง	 วิถีเดิมหายไปแต่กลไกทางการตลาดครอบง�ามากขึ้น	 ท้ายที่สุดกลุ่มทุน 
ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมการเมือง	 หากมองข้าม	 ขาดความเอาใจใส่ผู้ได้รับผลกระทบ 
ที่แท้จริงคือ	 ประชาชนที่อาศัยอยู่	 เจ้าของบ้านต้องดูแลบ้านตัวเองดีที่สุด	 จัดการ
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	เมืองจะเป็นเมืองที่มีชีวิตที่น่าอยู่	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
ที่สมบูรณ์

	 เทศบาลนครเชียงราย

	 เทศบาลนครเชียงรายได้ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพหลายโครงการ	 โดยอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายในบริบทของท้องถิ่น	 
โดยเฉพาะในรูปแบบของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 เทศบาลนคร
เชียงรายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เมืองและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	 ซึ่งเป็นหนึ่งใน	 5	 ศูนย์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่างๆ	 ท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน	 ขยายแนวคิดและส่งเสริมการจัดการความรู้
ส�าหรับหน่วยงานท้องถิ่น	 ไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น	 
แต่ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องวัฒนธรรมและความคิดด้วย	 กิจกรรมด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครเชียงราย	 เริ่มต้น
ด�าเนินงานเมื่อปี	พ.ศ.2551	 โดยการประสานงานของสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยและแหล่งทุนจาก	 Keidenren	 Nature	 
Conservation	 fund	 (KNCF)	 ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อด�าเนิน
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของเมือง	 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ในระยะเริ่มต้น 
ไม่ได้เจาะจงกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง	 เนื่องจากเทศบาลเห็นว่า	 
ความหลากหลายมีหลายเรื่องทั้งความคิด	 วัฒนธรรมและชีวภาพ	 โครงการนี้ 
จึงพยายามน�าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกัน	 โดยมีพื้นที่เป้าหมายด�าเนินงาน	 
คือ	“ดอยสะเก็น”	ซึ่งเป็นเขาลูกเล็กๆ	ในเขตเทศบาล	ล้อมรอบด้วยชุมชนดอยสะเก็น 
มีเนื้อที่รวมประมาณ	75	ไร่	ปัจจุบันเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และ
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เป็นพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	รวมถึงแหล่งอาหารของ
ชุมชน
 ป่าดอยสะเก็น	มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายซึ่งสร้างประโยชน์ 
ให้กับชุมชน	 จึงต้องมีการจัดการเพื่อรักษาผืนป่านี้ไว้	 โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
หลายระดับ	 ร่วมกับกิจกรรมการประชุมวางแผนด�าเนินงานร่วมกัน	 การส�ารวจข้อมูล
พื้นที่เบื้องต้นทั้งชนิดพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 โดย
ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน	 ด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน	 เพื่อก�าหนด
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	 กิจกรรม
การประชุมวางแผนในกลุ่มย่อย	 ระดมความเห็นจากนักวิชาการ	 ชุมชนและเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถ	 เช่น	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กรมป่าไม้	 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและชุมชน	 โดยมี
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนโครงการ
	 การส�ารวจพืชในฝืนป่า	 โดยชุมชน	 นอกเหนือจาก
พืชในป่าแล้ว	 ยังมีการส�ารวจแมลงและสัตว์	 จากความร่วมมือ
จากอาจารย์	 พระสงฆ์และชาวบ้านในการจัดเก็บข้อมูล	 เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติ	 เพราะทุกคนต้องการทราบ
ถึงสภาพพื้นที่ของตนเอง	 การถ่ายทอดประสบการณ์	 การฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่และโดยรอบ	 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ	เช่น	ส�ารวจข้อมูล	กิจกรรมในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล	นอกเหนือ
จากการส�ารวจข้อมูลขั้นพื้นฐานแล้ว	 ประเด็นที่ให้ความส�าคัญ 
ต่อมา	 คือ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยอาศัยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย	
ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า	 “ข่วง”	 โดยเชิญผู้สูงอายุ	 ปราชญ์ชุมชน	
พระสงฆ์	 ผู้รู้ในท้องถิ่น	 มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชนและ
ผู้สนใจ	 ผลจากการประชุมท�าให้ได้ข้อมูลหลายเรื่องโดยเฉพาะ
ความเป็นมาของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมและจัดตั้ง 
เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเรือนเพาะช�ากล้า
ไม้ท้องถิ่น	 ส�าหรับเป็นสถานที่เรียนรู้รวมถึงการขยายพันธุ์ไม้จากป่าดอยสะเก็น	 มี
การเก็บตัวอย่างแมลง	 ลูกไม้	 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากภาคธุรกิจและดูแลจัดการ 
โดยชุมชน	 เป็นการสร้างความตระหนัก	 ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน	 ผู้ที่เข้าเยี่ยม
ชมศูนย์แห่งนี้	 จะได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้	 เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน	 
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นอกเหนือจากการเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว	 ยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชน	 มีการจ�าหน่ายกล้าไม้	 ของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชน	 อาหารขันโตก	 หนังสติ๊ก	 
ปลูกต้นไม้	เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ	รายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ความคู่
ไปกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาพื้นที่
	 หลังจากโครงการในพื้นที่ดอยสะเก็นประสบความ
ส�าเร็จ	 เทศบาลนครเชียงรายได้ขยายผลการด�าเนินงาน 
ไปยังพื้นที่อื่น	คือ	ดอยพระบาท	แต่ด้วยเหตุผลด้านบุคลากร
ที่มีก�าลังคนไม่มาก	จึงใช้วิธีการสร้างบุคลากรจากชุมชน	โดย 
ใช้ตัวแทนจากชุมชนดอยสะเก็นท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชน 
ที่ดอยพระบาท	 ถือเป็นการสร้างคน	 โดยเทศบาลท�าหน้าที่
ให้การสนับสนุนให้ค�าปรึกษา	 เปิดโอกาสให้ชุมชนขับเคลื่อน
กิจกรรมการด�าเนินงานด้วยชุมชนเอง	 ในพื้นที่ดอยพระบาท
เริ่มต้นจากการปรึกษาหารือระหว่างชุมชนกับชุมชน	 
เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่	 เพื่อหารือและก�าหนดทิศทางการ
ด�าเนินงานร่วมกัน	 สิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดและเป็น
ผลจากความต้องการของชุมชน	 คือ	 กิจกรรมการดูนก 
ในพื้นที่	 มีการตั้งกลุ่มดูนก	 “นกน้อยดอยพระบาท”	 เริ่ม
ส�ารวจนก	 การอบรมให้ความรู้	 โดยส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 15	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 นอกจากนี้มีการขยายผลไปที่พื้นที่ชุ่มน�้าหนองปึ๋ง	 โดยได้รับการสนับสนุน
จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเรอร์	 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยพยายามเชื่อมโยง
ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ด�าเนิน
กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ	 และใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน�้าในฤดูแล้งและชะลอน�้าใน
ช่วงฤดูฝน	 นอกจากนี้ยังมีการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	 (พืชน�้า
และสัตว์น�้า)	 อีกพื้นที่ที่เทศบาลด�าเนินการ	 คือ	 แม่น�้ากก	 ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบนิเวศและส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่แม่น�้ากกน้อยสายใน	 โดยสอดแทรก
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลาย	 เดิมเป็นพื้นที่ทิ้งร้างไม่ได้รับการดูแล	 จึง
เริ่มหารือกับชุมชน	 และมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย	 เชียงใหม่และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นที่ปรึกษา	มีการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	การปรับปรุงร่องน�้าเพื่อให้เกิดความ
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สมบูรณ์ในที่สุด	 โครงการต่างๆ	 ของเทศบาลได้ให้ความส�าคัญกับระบบนิเวศป่าไม้	 
(ป่าเบญจพรรณ)	ระบบนิเวศเมือง	ระบบนิเวศเกษตรกรรม	และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า	
เทศบาลพยายามใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	 เช่น	 โครงการบ�าบัด
น�้าเสียจากโรงงานฆ่าสัตว์เทศบาลโดยวิธีธรรมชาติ	(บึงประดิษฐ์)	และพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ระบบบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาล	 นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้แมลงเป็นดัชนีชี้
คุณภาพน�้า	 การใช้ไลเคนเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ	 ตัวชี้วัดจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของเทศบาลได้เป็นอย่างดี		
	 ความมุ่งมั่นต่อไปของเทศบาลนครเชียงรายใน
การอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	
ภายในปี	 พ.ศ.2558	 มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่า	
ที่เน้นการด�าเนินงานใน	 4	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 เมืองแห่งต้นไม้	 
เมืองไร้มลพิษ	 เมืองพิชิตพลังงานและเมืองที่มีการบริโภค
อย่างยั่งยืน	 ผลจากความพยายามการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในเมืองท�าให้เทศบาลนครเชียงรายได้รับ
เชิญให้น�าเสนอกรณีศึกษาในเวทีระหว่างประเทศ	 คือ	 City	
Biodiversity	 Summit	 2010	 ในการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10	ณ	
เมืองนาโงยา	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อปี	พ.ศ.2553	และได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองตัวอย่างที่ดี	 (Good	 Practice)	 ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง	 ในการประชุม	World	Habitat	 Day	 2011	ณ	ประเทศเม็กซิโก	
เมื่อปี	 พ.ศ.2554	 ที่ผ่านมา	 จากกิจกรรมการด�าเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย 
ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า	กิจกรรมต่างๆ	ที่ด�าเนินการไม่จ�าเป็นต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่	 
อาจเริ่มต้นจากโครงการเล็กๆ	ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและน�าไปสู่การ
ขยายเครือข่ายการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้	

	 เทศบาลเมืองกระบี่

	 ในภาพรวมการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองของ
เทศบาลเมืองกระบี่นั้น	 เมืองกระบี่เป็นเมืองขนาดเล็ก	 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าโดย
เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลจะอยู่ติดกับปากแม่น�้ากระบี่	 กิจกรรมการอนุรักษ์หรือดูแล
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ระบบนิเวศเมืองที่ส�าคัญ	 เช่น	 การก�าหนดพื้นที่กันชน	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติรวมถึง	
มีสวนสาธารณะที่น�าเอาพืชพรรณชนิดต่างๆ	 มารวบรวมไว้	 นอกจากนี้จังหวัดกระบี ่
ยังมีการด�าเนินโครงการ	 “save	 the	 earth	 save	 krabi”	 เพื่อรักษาธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ์ไว้
	 นอกจากนี้ภายใต้โครงการหน้าเมือง	 น่ามอง	
เชื่อมโยงแนวทางการอนุรักษ์กับการพัฒนาเมืองให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน	 พื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าเมืองส่วน
ใหญ่จะปลูกไม้มะฮ็อกกานีและสนทะเลเพื่อท�าหน้าที่
เป็นแนวป้องกันคลื่นลม	 เนื่องจากเทศบาลเมืองตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น�้า	 พื้นที่ป่าที่อยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นป่าโกงกางในเขตน�้ากร่อย
ซึ่งเทศบาลมีหลายกิจกรรมที่ดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้	 เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ทะเล	เช่น	หอยปากแดง	ปูด�า	ปูทะเล	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า
	 ในพื้นที่สวนสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของคนในเขตเมืองนั้น	 เทศบาลเมืองกระบี่
มีสวนสาธารณะที่ส�าคัญ	 2	 แห่ง	 คือ	 สวนสาธารณะ
ธารา	 มีลักษณะของป่าชายเลนและสวนสาธารณะ
พฤกษาสวรรค์	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล	 
เป็นป่าดิบชื้นที่มีพรรณไม้ยืนต้นจ�านวนมาก	 เทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 โดยด�าเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้	 ในการจัดท�าสวน
สาธารณะและด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในป่าดิบชื้น	 ในสวนสาธารณะพฤกษาสวรรค์	 โดยใช้งบประมาณจ�านวน	 
20	 ล้าน	 ประกอบด้วยการสร้างแคมป์ออกค่าย	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 พืชพรรณ 
ส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่แห่งนี้	 เช่น	ยางนา	ตะเคียนทอง	พืชเบญจพรรณที่พบส่วนใหญ่
จะเป็นตระกูลหวาย	และไม้ยืนต้นต่างๆ	
	 เทศบาลเมืองกระบี่ 	 โดยเฉพาะพื้นที่ 
ปากแม่น�้า	 ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่ม ี
ความส�าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์	 (Ramsar	
site)	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์	 และรักษาระบบ
นิเวศแห่งนี้ไว้	 กิจกรรมการด�าเนินการใดๆ	 จึงต้อง
ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	 ในด้านการถ่ายทอดหรือสื่อความ
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หมายเกี่ยวกับความเป็นมาหรือความส�าคัญของเมือง	 เทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดสร้าง
รูปปั้นสัญลักษณ์สัตว์ที่ส�าคัญที่แสดงถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่และประดับไว้ 
บนเสาไฟถนนด้วย	 เช่น	 รูปปั้นนกออก	พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ	 ช้างเผือกประจ�า
รัชกาลที่	9	เป็นต้น
	 สัญลักษณ์ที่ส�าคัญของจังหวัดกระบี่	 คือ	 เขา
ขนาบน�้า	 และต้นศรีกระบี่	 (Madhuca	 krabiensis)	 ซึ่ง
มีต้นก�าเนิดในพื้นที่แห่งนี้	 และจากการสืบค้นข้อมูล 
พบว่า	 ในสมัยรัชกาลที่	 5	 มีการใช้ยางจากต้นศรีกระบี่ใน
การเคลือบธนบัตร	 โดยปกติแล้วต้นศรีกระบี่จะพบตามเกาะ
แก่งต่างๆ	 ปัจจุบันเทศบาลได้น�ามาปลูกมากขึ้น	 ส�าหรับการ
ด�าเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
จังหวัดกระบี่	มีหลายกิจกรรม	ได้แก่
 	 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าชายเลน	 โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ชุ ่มน�้าปากแม่น�้ากระบี่	 พบชนิดพันธุ ์พืชหลาย
ชนิด	 เช่น	 ฝาดดอกขาว	 ตะบูนขาว	 ถั่วขาว	 ถั่วด�า	 แสมด�า	 
(ลูกเป็นรูปหัวใจ)	 แสมทะเล	 โปรงแดง	 เล็บมือนาง	 มะคะ	
น�้านอง	หงอนไก่ทะเล	มะนาวเหลี่ยม	เป็นต้น	ส่วนสัตว์ที่พบ
ในป่าชายเลน	เช่น	หอยแครง	หอยตาแดง	กุ้ง	กั้ง	ปูก้ามดาบ	
ปูทะเล	แม่หอบ	ปลาตีน	นกหลายชนิดเช่น	นกออก	ค่างแว่น
ถิ่นใต้	เป็นต้น
 	 การเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ผ่านรูป
ปั้นสัญลักษณ์ต่างๆ	เช่น	ปูทะเล	นกออก	ช้าง
 	 การสร้างสวนสาธารณะ	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และพักผ่อนหย่อนใจ	
 	 โครงการจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 
ป่าเลนท่าแดง	โดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองกระบี่
 	 การจัดสร้างหอดูนกและหนังสือเรื่องนกใน
พื้นที่ชุ่มน�้าปากแม่น�้ากระบี่	ผลการส�ารวจข้อมูลนกในบริเวณ
พื้นที่ชุ่มน�้าปากแม่น�้ากระบี่	พบนก	222	ชนิด	เป็นนกอพยพ	
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52	ชนิด	โดยเป็นนกที่อพยพมาจากประเทศจีนและแถบไซบีเรีย	23	ชนิด	นกชายเลน 
จะใช้พื้นที่ปากแม่น�้ากระบี่เป็นแหล่งที่พักและหากิน	 เพื่อสะสมพลังงานส�าหรับ 
การเดินทางอพยพในเส้นทางการบินแถบเอเชียตะวันออก	–	ออสเตรเลีย	(East	Asia-
Australasian	Flyway:	EAAF)	ซึ่งมีช่วงเวลาการอพยพ	แบ่งเป็น	3	ช่วง	ได้แก่	
  	 อพยพลงทางใต้	(ปลายฤดูฝน)	–	กันยายน	–	ตุลาคม	
  	 ช่วงฤดูหนาว	–	พฤศจิกายน	–	มีนาคม
  	 การอพยพขึ้นเหนือ	(ต้นฤดูฝน)	–	เมษายน	–	พฤษภาคม	
 	 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 เรื่อง	 
ป่าชายเลน	ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของครู	นักเรียนและชุมชน	ด�าเนินการรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม	 กระบวนการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น	 ลงปฏิบัติการหา 
ค�าตอบจากป่าชายเลน	 โดยร่วมมือกับชุมชน	 จนได้องค์ความรู้ครบถ้วน	 ทั้งด้าน
กายภาพ	 ชีวภาพ	 คุณค่า	 การใช้ประโยชน์	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์	 
จากองค์ความรู้น�ามาร่วมกันสร้างเป็นบทเรียน	 สื่อการเรียน
การสอน	 สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชายเลน
 	 การส่งเสริมภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เช่น	 สมาคมกล้วยไม้	
ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสาหร่าย	 การเพาะเลี้ยงปูในคอกซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนการสร้างคอกปู	
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง	และสวนสมุนไพร	เป็นต้น
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	 แผนปฏิบัติการส�าหรับรัฐบาลท้องถิ่น	เมือง	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระหว่างปี	 พ.ศ.2554-2563	 ภายใต้ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน
ให้ภาคีอนุสัญญาฯ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองท้องถิ่น
ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระหว่างปี	 พ.ศ.
2554-2563	 (2011-2020)	 โดยเฉพาะเป้าหมายไอจิและข้อมติที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 
เช่น	 ข้อมติที่	 IX/28	 สอดคล้องกับธรรมาภิบาลการจัดการและกฎหมาย	 แผน
ปฏิบัติการฯ	 ฉบับนี้	 ใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเวลา	 4	 ปี	 โดยผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคีอนุสัญญาฯ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เมือง	 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านเมืองกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และได้มีการน�าเสนอในการประชุม	 Aichi/ 
Nagoya	 City	 Biodiversity	 Summit	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 24-26	 ตุลาคม	
พ.ศ.2555	 โดยจัดคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	10	ณ	นครนาโงยา	ประเทศญี่ปุ่น

แผนปฏิบัติก�รสำ�หรับรัฐบ�ลท้องถิ่น 

เมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ระหว่�งปี 2554-2563 และบทบ�ท

ของหน่วยง�นในก�รสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�น
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	 พันธกิจ

	 ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ควรพิจารณาวิธีการ 
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นเมืองและองค์กรปกครองท้องถิ่น	ด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ	 และด�าเนินการตามแผน	 กลยุทธ  ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.2554-2563	 โดยการพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบาย	
แนวทางและแผนการด�าเนินงาน	 การจัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ	 และ/หรือ	 คู่มือ
ที่เหมาะสม	 โดยผนวกไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ	 (NBSAPs)	 และธรรมาภิบาลการจัดการที่เกี่ยวข้องซึ่งด�าเนินการ 
โดยรัฐบาลแห่งชาติ
 ภายในปี	2020	
 	 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	 แนวทางและโครงการเสริมสร้างสมรรถนะจาก 
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	 รวมถึงนวัตกรรมกลไกทางการเงิน	 จะมีส่วนการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานและส่งเสริมการบูรณาการหน่วยงานของรัฐระดับต่างๆ	 ในการด�าเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 พ.ศ.2554-2563	 โดยพิจารณาถึง
ภารกิจของหน่วยงานในแต่ละระดับ
 	 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ควรมีความสอดคล้องได้รับการสนับสนุนจากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับ
ท้องถิ่น
 	 โครงการเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าความส�าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ	 ควรได้รับการผนวกไว้ในแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น	 โดยเฉพาะกิจกรรมการติดต่อสื่อสาร	 
การให้การศึกษาและการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ	 ในกลุ่มเป้าหมาย
หลัก	 เช่น	ภาคธุรกิจ	 เยาวชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 
ผ่านความริเริ่มหรือกิจกรรมต่างๆ	เช่น	กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 (วันที่	 22	พฤษภาคมของทุกปี)	ความริเริ่มโครงการ	Green	wave	และ 
กิจกรรมอื่นๆ	 ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
	 ประยุกต์ใช้ระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานส�าหรับรัฐบาล
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และด�าเนินการตามกรอบงานแห่งชาติและ
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รายงานผลการด�าเนินงานต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ 
การก�าหนดเป้าหมายหรือดัชนีชี้วัดการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับ 
ท้องถิ่น	ซึ่งอาจใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ	(Singapore	Index	on	Cities’	 
Biodiversity)	เป็นเครื่องมือ
 วัตถุประสงค์
	 แผนปฏิบัติการที่จัดท�าขึ้นมีวัตถุประสงค์ของแผนตามพันธกิจข้างต้น	
ประกอบด้วย
 	 ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	 ในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ	แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพของอนุสัญญาฯ	พ.ศ.2554-
2563	 (2011-2020)	 เป้าหมายปี	 2020	 และโปรแกรมงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 ปรับปรุงการประสานงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
บทเรียนการด�าเนินงานระหว่างภาคีอนุสัญญาฯ	 องค์กรระดับภูมิภาค	 ระดับโลก	
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ	 องค์กรด้านการพัฒนา	 สถาบันการศึกษา	 และ
แหล่งทุน	 ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 จัดสรรบริการจากระบบ
นิเวศให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม	 และผนวกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าสู่การวางแผนและการพัฒนาเมือง
 	 จ�าแนก	 ยกระดับและเผยแพร่เครื่องมือเชิงนโยบาย	 แนวทางและ
โปรแกรมการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นและสร้างสมรรถนะองค์กร
ท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนรัฐบาลชาติในการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 	 จัดท�าโครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความตระหนักด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญเช่น	
ภาคธุรกิจ	ผู้บริหารในท้องถิ่น	เยาวชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ
ชุมชนท้องถิ่น	 โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร	 การให้การศึกษา	 และการ
เสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชน
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 กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
	 ภาคีอนุสัญญาฯ	 อาจพิจารณากิจกรรมดังต่อไปนี้	 โดยเป็นผลมาจาก 
การศึกษาของเครือข่ายระดับโลกเกี่ยวกับเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่ง
จะมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 พิจารณาและให้รัฐบาลท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขและการด�าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	(NBSAPs)	ในระดับท้องถิ่น	ตามความเหมาะสม
 	 สนบัสนนุการจดัท�าและการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิาร 
ในระดับท้องถิ่น	 เพื่อช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติ	(NBSAPs)
 	 สนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประยุกต์
ใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ	 และส่งเสริมแนวทางการจัดการภูมิทัศน์แบบองค์รวม	 
(holistic	landscape	management	approach)	อื่นๆ	ที่สอดคล้องกับข้อมติสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนผสานแนวทางดังกล่าวเข้าสู่แผนการปรับตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน	และผสานการ
ด�าเนินงานและความร่วมมือระหว่างอนุสัญญาริโอ	 และอนุสัญญาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 ตระหนัก	 และยกย่องความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่น	 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 ในระดับและภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน	 ตัวอย่างเช่น	 โครงการปฏิบัติการ 
ระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 ของ	 ICLEI,	 การประกาศรางวัล	 
Europeans	Capitals	of	Biodiversity,		โครงการ	Nordic	Nature	ของกลุ่มประเทศ
นอร์ดิก,	โครงการ	Red+Biodiversidad	2010	ในประเทศสเปน	และอื่นๆ
 	 สนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ผสาน
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ	 เข้าสู่นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของสาธารณะ	
และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตตัวเมือง	 เช่น	 การสร้างระบบขนส่งที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โรงจ่ายน�้าและโรงบ�าบัดน�้าเสีย	สวนลอยฟ้า	อาคารสาธารณะ	ตาม
ความเหมาะสม
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 	 สนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่น	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง	 ของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 โดยสนับสนุนการจัดตั้งและดูแลรักษาระบบพื้นที่คุ้มครอง
ในท้องถิ่น	 แนวเขตเชื่อมต่อการอนุรักษ์	 (conservation	 corridor)	 ในท้องถิ่น	 และ
รูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ	์ เช่น	 พื้นที่สงวนชีวมณฑล	 (โดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	2011-2020)
 	 สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพัฒนา	 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทั้งในระดับชาติ	 ระดับภูมิภาค	
และระดับโลก	โดยผ่านการประยุกต์ใช้คู่มือนโยบาย	แนวทางและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง	
ตามความเหมาะสม
 	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้แทนจากรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง	 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เข้าร่วมในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ	 ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 เช่น	 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	 
การประชุมคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์	 วิชาการ	 และเทคโนโลยี	 (SBSTTA)	 การ
ประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจว่าด้วยการทบทวนการด�าเนินงานตามอนุสัญญาฯ	 และ
การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจในประเด็นต่างๆ	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานตามโปรแกรมงานในประเด็นหัวข้อต่างๆ	 ได้เป็น
อย่างมาก	 โดยเฉพาะระบบนิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดิน	 พื้นที่คุ้มครอง	 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ที่รุกราน	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การขจัดความยากจนและการพัฒนา	 
การท่องเที่ยว	สุขภาพ	และการเกษตร
 	 สนับสนุนการสร้างพันธมิตรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในประเด็นของแนวเขตเชื่อมต่อการอนุรักษ	์ (conserva-
tion	 corridor)	 และรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์	 ในระดับชาติ 
และระดับระหว่างพรมแดน	 (transboundary	 level)	 โดยอยู่ภายใต้บริบทของ 
แผนปฏิบัติการพหุวรรษว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา	 เพื่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนา	 (Multi-Year	 Plan	 of	 Action	 on	 South-
South	Cooperation	for	Biodiversity	and	Development)
 	 จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เช่น	 การประชุมเตรียมการส�าหรับการประชุม	 City	 Biodiversity	 Summit	 2010	 
ที่ประเทศญี่ปุ่น	 และกระบวนการปรึกษาหารือของประเทศแคนาดา	 เกี่ยวกับการ
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ด�าเนินงานและกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว	 ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและ
โปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ	 และช่วยในกระบวนการรายงานของภาคีอนุสัญญาฯ	
ต่อสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	และหน่วยงานอื่นๆ	ของอนุสัญญาฯ
 	 สนับสนุนการใช้ดัชนี	 Singapore	 Index	 on	 Cities’	 Biodiversity	
การศึกษาส�ารวจและการวิเคราะห์ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น	
หรือกลไกอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกัน	เพื่อเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ในการวัดสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ	 และการจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 ในท้องถิ่น	 โดยสอดคล้องกับกรอบดัชนีชี้วัดปี	 2011-2020	 ของ 
อนุสัญญาฯ
 	 ช่วยสนับสนุนการเจรจาระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น	 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	 ผ่านเวทีการเจรจาหารือที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	สมัยที่	10
 	 ให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเรื่องเมืองและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 (Global	 Partnership	 on	 Cities	 and	 Biodiversity)	 ที่จะเป็นเวที 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างการเจรจาระหว่างระดับท้องถิ่น-ระดับชาติ
 	 จัดท�าการริเริ่มเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ	 เช่น	 คู่มือ	 ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต	 สิ่งพิมพ์	 จดหมายข่าว	 กรณีศึกษา	 วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	 และบทเรียน 
ที่ได้รับ	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และการประชุมสัมมนาต่างๆ	 (ส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
2011-2020	 และแผนปฏิบัติการฉบับปัจจุบันและคู่มือที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงดัชนี	 
Singapore	Index	on	Cities’	Biodiversity	ทั้งในระดับชาติ	ระดับภูมิภาค	และระดับ
โลก	 โดยตระหนักถึงบทบาทที่แตกต่างกันของรัฐบาลในแต่ละระดับ	 และเผยแพร่
กิจกรรมดังกล่าว	ผ่านทางกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 	 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความ 
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง	และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ	(center	of	
excellence)	 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 การออกแบบ	 วางแผนและ
จัดการเมืองที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ
สถาบันการศึกษาในระดับโลก	เช่น	URBIO	และ	URBIS
 	 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการเพื่อเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	 เช่น	 เด็กและเยาวชน	 กลุ่มสตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
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สภานิติบัญญัติ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และภาคธุรกิจ	 เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก 
ถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ	 และส่งเสริมพันธมิตรความร่วมมือ 
ว่าด้วยปฏิบัติการท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยสอดคล้องกับโปรแกรม
การติดต่อสื่อสาร	 การให้การศึกษา	 และการเสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชน
ของอนุสัญญาฯ
 กลไกการประสานความร่วมมือ	ภาคีอนุสัญญาฯ	 และรัฐบาลอื่นได้รับ 
การสนับสนุนให้ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	โดยการสนับสนุนของส�านักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ	 และหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆ	 ในการจัดล�าดับความส�าคัญระดับชาติ	 
การเสริมสร้างสมรรถนะและความต้องการ	 รวมถึงการรายงานกิจกรรมที่ด�าเนินการ
ในรายงานแห่งชาติของอนุสัญญาฯ
 	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	 ประกอบด้วย	 เทศมนตรีหรือผู้น�าจากเมือง
ที่เกี่ยวข้อง	 จะจัดเตรียมและให้การสนับสนุนต่อแผนงานจากมุมมองของเมืองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เมืองเหล่านี้อาจจะเคยเป็นหรือเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา	โดยในช่วงแรกของการจัดตั้งเมื่อปี	2007	เทศมนตรีนคร 
มอนทรีออลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	ต่อมาเมืองคูริติบา	นครบอนน์	และนครนาโงยา 
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามล�าดับ	 เทศมนตรีเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ	 จะท�าหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษา	 กลไกที่
คล้ายคลึงกันอาจจะมีการก�าหนดขึ้นส�าหรับรัฐบาลท้องถิ่นในการปรึกษาหารือร่วม
กับภาคีอนุสัญญาและหุ้นส่วน	 เช่น	 National	 and	 Regional	 Governments	 for	 
Sustainable	Development	(NRG4SD)
 	 การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจะมีส่วนสนับสนุนเครือข่ายระดับ
โลกว่าด้วยเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือที่เกิดขึ้น
ในการประชุม	 IUCN	World	 Conservation	 Congress	 ในปี	 2008	 ประกอบด้วย	
หน่วยงานและโครงการของสหประชาชาติ	เช่น	UN-HABITAT	UNEP	และ	UNESCO	
IUCN	เครือข่ายสถาบันการศึกษา	เช่น	URBIO	และเครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืน	 เช่น	 ICLEI	 รวมถึงโปรแกรมงานแผนปฏิบัติการท้องถิ่นด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 (Local	 Action	 for	 Biodiversity;	 LAB)	 เครือข่ายระดับโลก	 ได้รับการ
สนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ	 โดยเครือข่ายระดับโลกฯ	
และคณะกรรมการที่ปรึกษาอาจเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการและ 
อาจจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องก่อนหรือคู่ขนานกับการประชุมของอนุสัญญาว่าด้วย 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ	การประชุมจะเปิดโอกาสให้ภาคีอนุสัญญา	ผู้สังเกตการณ ์
และผู้ดีรับเชิญเป็นพิเศษเข้าร่วมการประชุมและผลลัพธ์จากการประชุมจะรายงาน
ต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญา	 ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ
 	 ภาคีอนุสัญญาฯ	 อาจส่งเสริมโครงการ	 โปรแกรมงานหรือกิจกรรม
ความร่วมมือในการสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับโลกผ่านศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค	 (regional	 centres	 of	
excellence)	 องค์กรหรือส�านักงานภูมิภาคของหน่วยงานสหประชาชาต	ิ การปรึกษา
หารือและพันธมิตรความร่วมมือ	อาจประกอบด้วย	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ	ผู้สนใจ	เช่น	
กลุ่มผู้ให้ทุน	คณะกรรมการเศรษฐกิจภูมิภาค	ธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาค	ตัวแทน
จากภาคเอกชน	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม
 	 แผนการด�าเนินงานแสดงถึงความจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการความ
ยืดหยุ่นในกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อช่วยในการจัดล�าดับความส�าคัญในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
 การติดตามและรายงานผล	 เพื่อเป็นการวัดความส�าเร็จของแผนการ
ด�าเนินงาน	 ภาคีอนุสัญญาจะต้องด�าเนินการจัดท�ารายงานแห่งชาติหรือรายงานอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 เช่น	
รายงานการทบทวนเชิงลึกหรือประเด็นที่ได้มีการปรึกษาหารือ	 ข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลในระดับที่แตกต่างกัน	 องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ
รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ภายใต้เป้าหมายนี้ภาคีอาจส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือในการประเมินตนเอง	 เช่น	
ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 (Singapore	 Index	 on	 Cities’	
Biodiversity-CBI)	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายและทิศทางการด�าเนินงาน	 รวมถึงแสดงถึง 
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น
	 ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	
สมัยที่	 11	 ในปี	 พ.ศ.2555	 และการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ส�านักเลขาธิการ 
อนุสัญญาฯ	 จะรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	 โดยรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคีอนุสัญญา	องค์กรที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและหน่วยงานของสหประชาชาติ
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 แหล่งทุน	 แผนงานที่จัดท�าขึ้นออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างภาระ 
ทางการเงินของภาคีอนุสัญญาฯ	 และผู ้มีส่วนร่วมด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม	 
การจัดล�าดับความส�าคัญของประเทศและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการยอมรับ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องของความสามารถในการด�าเนินการและภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา	ภาคีอนุสัญญาฯ	อาจจ�าแนกแหล่งทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของท้องถิ่น	
โดยความริเริ่มอาจประกอบด้วย
 	 การออกแบบและการสนับสนุนนวัตกรรมความร่วมมือกับภาคเอกชน	
องค์กรพัฒนาเอกชน	 ธนาคารเพื่อการพัฒนา	 หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ	 และ 
แหล่งทุน	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์หลัก	3	ประการของอนุสัญญาฯ
 	 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ให้มีการใช้นวัตกรรมกลไกทางการเงินใหม่ๆ	เช่น	การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ระบบนิเวศ	 (Payment	
for	Ecosystem	Services-PES)	หรือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการตัดไม ้
ท�าลายป่า	และป่าเสื่อมโทรม	(REDD+)
 	 การค้นหาโอกาสเกี่ยวกับการทบทวนงบประมาณประจ�าปีด้าน 
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงรูปแบบกลไกทางภาษีและแรงจูงใจเกี่ยวกับงบประมาณ	เพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ของอนุสัญญาฯ	ในระดับท้องถิ่น
 	 การทบทวนการจัดล�าดับความส�าคัญของงบประมาณ	 เพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
 	 การมีส่วนร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ

	 บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง/ระดับชาติ	ในการสนับสนุน

การดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น 

กิจกรรมที่	1	 การเสริมสร้างความตระหนักและการให้การศึกษา
	 หน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการเรื่องคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ใน
กิจกรรมการสื่อสาร	การให้การศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักด้วย	กิจกรรมที่ควร
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ด�าเนินการ	ประกอบด้วย
 	 การสือ่สารกบัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	 พันธกรณี
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศและความริเริ่ม
ต่างๆ	ซึ่งประเทศร่วมเป็นภาคี
 	 บูรณาการการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในแผนงานการติดต่อ
สื่อสาร	 การให้การศึกษาและการเสริมสร้าง
ความตระหนักต่อสาธารณะ
 	 สนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์หรือ
องค์กรอื่นๆ	 ให้เน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมท่ี	2	 สร้างความเข้มแข็งในกฎระเบียบและกรอบแนวทางการด�าเนินงาน	
	 	 ขององค์กร
	 กฎหมายระดับชาติ	 มีบทบาทส�าคัญต่อการก�าหนดกรอบแนวทางการ
ด�าเนินงานของท้องถิ่น	เช่น	กฎหมายสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์	
คุ้มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรมที่ควรด�าเนินการ	
ประกอบด้วย
 	 สร้างกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายความ 
หลากหลายทางชีวภาพ
 	 สนับสนุนและจัดเตรียมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความ 
หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
 	 ทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการปกป้องธรรมชาติ 
มีการบูรณาการสู่การวางแผนระดับท้องถิ่น

“ผลการศึกษาของ European  
Environmental Agency ระบุว่า 2 
ใน 3 ของประชากรในสหภาพยุโรป 
ยังไม่ทราบความหมายของค�าว่า 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ
ไม่เข้าใจว่าภัยคุกคามและความท้าทาย
ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพคืออะไร การที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของประชาชนว่าความหลาก
หลายทางชีวภาพมีบทบาทต่อวิถีชีวิต
นั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าให้มี
ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต”
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 	 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถด�าเนินงานเพื่อการปกป้องและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ในระดับท้องถิ่น	 โดยการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ส่วนกลาง
 	 ทบทวนข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ�ากัดต่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น  
(Local Action for Biodiversity-LAB)

 เป็นแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพฉบับแรกซึ่งรวบรวมและ
จัดท�าขึ้นโดยเครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (LGS-Local Government 
for Sustainability) และตัวแทนความร่วมมือระหว่าง ICLEI (International 
Council for Local Environmental Initiatives)* และองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ในระหว่างปี 2006-2009 ตัวแทนจากรัฐบาล
ท้องถิ่น 21 แห่ง จากทั่วโลกร่วมกันด�าเนินการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับ
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนและการด�าเนินงานและ 
ร่วมลงนามภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า “Durban Commitment”

* ICLEI (www.iclei.org/lab)

กิจกรรมท่ี	3	 ผสานการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสู ่	
	 	 กระบวนการตัดสินใจและการด�าเนินงานในระดับท้องถิ่น
	 การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมถึงนักพัฒนา	ได้มีการบูรณาการเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	ในกระบวนการวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น	เป็นการสร้างกลไกให้ท้องถิ่น 
สามารถจัดท�าและด�าเนินการตามงานที่ก�าหนดไว้	 กิจกรรมที่สามารถด�าเนินการ	
ประกอบด้วย
 	 จัดเตรียมแนวทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นและบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจในระดับท้องถิ่น
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 	 พัฒนาและด�าเนินการจัดท�ากรอบแนวทางเพื่อสร้างโอกาสสูงสุด 
ที่เป็นไปได้ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 บูรณาการและสอดแทรกประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น

กิจกรรมท่ี	4	 การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่เพื่อสร้างธรรมาภิบาลความ	
	 	 ร่วมมือ
	 การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพต้องอาศัยความร่วมมือ 
ในการด�าเนินงาน	 ซึ่งไม่สามารถด�าเนินการได้โดยล�าพังเพียง 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการ
และมองระบบนิเวศเป็นองค์รวม	 เพื่อปกป้องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 ควรมีการสื่อสารทั้งสองทางระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น	 
นอกจากนี้	 ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงนโยบายการ 
ด�าเนินงานในระดับท้องถิ่นด้วย	กิจกรรมที่ควรด�าเนินการ	ประกอบด้วย
 	 สร้างกลไกภายในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีหน้าที ่
ในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและพลเมือง	 ในการจัดการ
และตัดสินใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 สนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น	 ในการ
จัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยตนเอง

กิจกรรมที่	5	 การตัดสินใจโดยค�านึงถึงแหล่งที่อยู่อาศัย	ระบบนิเวศและภูมิทัศน์
	 ธรรมชาติบนโลกไม่ได้จ�ากัดหรือ
จัดการภายใต้กรอบพื้นที่เขตการปกครอง
เช่นเดียวกับเมือง	 ภูมิภาคหรือประเทศ	 สิ่งมี
ชีวิต	 สังคมทางนิเวศและระบบนิเวศมีขนาด
ใหญ่กว้างขวาง	ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
จึงเป็นวิถีทางในการจัดการสัตว์ป่าและแหล่ง
ธรรมชาติของโลก	 การตัดสินใจด�าเนินการใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

“ประสิทธิภาพของการด�าเนินกิจกรรม
ในระดับท้องถิ่นต้องการการพัฒนา
ทักษะและความรู้ การด�าเนินงานและ
การก�าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดการและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติมาอยู ่ภายใต้
หน้าที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่น”
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อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆ	 หรือกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวได้เช่นกัน	
กิจกรรมที่ควรด�าเนินการ	ประกอบด้วย
 	 สนับสนุนและเอื้ออ�านวยต่อการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ท้องถิ่นในระดับภูมิภาค
 	 สนับสนุนความร่วมมือภายในภาคส่วนต่างๆ	และความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาล
 	 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างพรมแดนโดยเฉพาะในประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น

กิจกรรมที่	6	 การเสริมสร้างสมรรถนะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
	 การสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน	
อาจอยู่ในรูปการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนินกิจกรรม	 เช่น	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เวทีระดับชาติและระดับภูมิภาค	 การสร้างเครือข่าย	 การพัฒนาเครื่องมือและแนวทาง
ในการวางแผน	 ขั้นตอน	 กระบวนการท�างาน	 การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและ 
การพัฒนาชุดการฝึกอบรม	เป็นต้น	กิจกรรมที่ควรด�าเนินการ	ประกอบด้วย
 	 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 	 จัดการฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	
โดยเฉพาะการกระจายอ�านาจในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ระดับท้องถิ่น
 	 สนับสนุนการสร้างส�านักงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อด�าเนินการตามนโยบายและกฎหมายด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ

กจิกรรมที	่7	 การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารความหลากหลายทางชวีภาพ
	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
การพัฒนานโยบายและกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 
การติดตามผล	 การรายงานผล	 การประเมินความก้าวหน้าในการด�าเนินงานและการ
พัฒนาดัชนีชี้วัด	ซึ่งดัชนีชี้วัดจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	เช่น	ขนาดประชากร
ของชนิดพันธุ์ที่มีความส�าคัญหรือการจัดการพื้นที่ส�าหรับสิ่งมีชีวิตในป่า	 ดัชนีชี้วัด 
ในบริบทของเมืองอาจอยู่ในรูปของจ�านวนชนิดพันธุ์พื้นถิ่น/ดั้งเดิม	 หรือสัดส่วนของ
พื้นที่ธรรมชาติต่อพื้นที่กึ่งธรรมชาติหรือพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น
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 	 พัฒนาและประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
 	 แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชุมชน
ท้องถิ่น
 	 เชื่อมโยงผู้มีอ�านาจตัดสินใจระดับท้องถิ่นกับงานวิจัยและการพัฒนา 
ในระดับอุดมศึกษา	สาธารณชนและภาคเอกชน

ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น  

(The Singapore Index on Cities Biodiversity)

“เครื่องมือส�าหรับช่วยในการติดตามความก้าวหน้าในการลดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมชนเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อาจเรียกอีกชื่อว่า “City Biodiversity Index: CBI” โดยมีการเสนอเป็น 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
สมัยที่ 9 ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี CBI พัฒนาขึ้นโดย 
คณะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดกลุ่มดัชนีชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นถิ่นหรือดั้งเดิม สถานภาพของบริการ
จากรระบบนิเวศและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีการ

ทดลองใช้ใน 15 เมืองทั่วโลก เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมที่	8	 การสร้างหุ้นส่วนหรือพันธมิตรความร่วมมือ	(Partnership)
	 วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 คือ	 การ
สนับสนุนให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 เช่น	 ภาค
เอกชน	 ประชาชน	 หน่วยงานรัฐ	 โรงเรียนหรือสถาบัน 
การศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์	ฯลฯ	ได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 
ร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนความร่วมมือ	กิจกรรมที่ควรด�าเนินการ	คือ
 	 สร้างความร่วมมือในลักษณะของหุ้นส่วนและสนับสนุนกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมในงานด้านสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมที่	9		 จัดล�าดับความส�าคัญและเน้นการด�าเนินกิจกรรม
 	 ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานส�าหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดล�าดับ
ความส�าคัญ	รวมถึงชนิดพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย
 	 จัดท�าแนวทางและทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับการวางแผนที่มีการ 
จัดล�าดับความส�าคัญความต้องการการอนุรักษ์
 	 สนับสนุนการพัฒนาและการด�าเนินงานความริเริ่ม	 โดยชุมชนเมือง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยการยอมรับความเป็นผู้น�าและนวัตกรรมในระดับ
ท้องถิ่น
 	 สนับสนุนโครงการในระดับพื้นที่เพื่อปกป้อง	 จัดการและหรือฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้เป็นพื้นที่สาธิตหรือโครงการตัวอย่าง

กิจกรรมที่	10	 กลไกการเงินเพี่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีแหล่งเงินทุนหรืองบประมาณ
สนับสนุนการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยเฉพาะ 
การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับชาติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมสนับสนุน	เช่น
 	 การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนส�าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและจัดท�าระบบข้อมูลโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นไปได้
 	 การพัฒนาแรงจูงใจทางภาษีส�าหรับกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 	 การสร้างกลไกการชดเชยต่อเอกชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ธรรมชาติและ 
มีการดูแลรักษาบริการจากระบบนิเวศ
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1.	 สาระส�าคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�า 
	 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
2.	 รายงานโลกทรรศน์เรื่องเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ
3.	 ปฏิญญาไฮเดอราบาดว่าด้วยรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง	 และองค์กร 
	 ปกครองส่วนท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ
4.	 พรรณไม้ในวัดในกรุงเทพมหานคร
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ภ�คผนวก 1
สาระสำาคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำาดัชนีชี้วัด 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

	 ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ครั้งที่	1	ในระหว่างวันที่	10-12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2552	
โดยหารือร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยเมืองและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	 (GPCB)	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 จัดท�าดัชนีชี้วัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง	และใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับ	
 	 การประเมนิกจิกรรมการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในบรบิท 
สังคมเมือง	ซึ่งด�าเนินการโดยรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ
 	 การประเมนิ	 ความก้าวหน้าในการลดอตัราการสญูเสยีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของระบบนิเวศในชุมชนเมือง
	 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ประกอบด้วย	 คณะผู้เชี่ยวชาญด้านดัชนีชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ผู้บริหารและผู้แทนจากเมืองต่างๆ	 ที่ด�าเนินโครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง	 รวมถึงเมืองคูริติบา	 นครมอนทรีออล	 นาโงยา 
และสิงคโปร์	 ผู้เชี่ยวชาญจาก	 London	 School	 of	 Economics,	 Stockholm	 
Resilience	 Centre,	 Institute	 of	 Housing	 and	 Environment	 (Germany),	 
National	University	of	 Singapore,	 the	 International	Union	 for	Conservation	
of	 Nature	 (IUCN),	 ICLEI-Local	 Government	 for	 Sustainability’s	 Local	 
Action	for	Biodiversity	(LAB),	Initiative	and	the	East	Asian	Seas	Partnership	
Council	 และส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ได้มอบหมายให้	 Mr.	 Oliver	 Hillel	 เจ้าหน้าที่โปรแกรมงาน	 Sustainable	 Use,	 
Tourism	and	Island	Biodiversity	เข้าร่วมการประชุมฯ
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 คณะผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับรูปแบบของดัชนีชี้วัด และ 
เห็นชอบว่าดัชนีชี้วัดควรประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 เรื่อง คือ
 1) ความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมในเมือง ให้ความส�าคัญ  
ในเรื่องมิติที่แตกต่างกันของความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิม โดยเน้น 
ความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมที่พบในเมือง รูปแบบการอนุรักษ์ และ 
การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพดั่งเดิมเฉพาะถิ่น เป็นต้น
 2) บริการของระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ดั้งเดิมในเมือง เน้นเรื่องบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem service) โดย 
ความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมในเมือง จะรวมถึงการรักษาสมดุลของน�้า  
การกักเก็บคาร์บอน นันทนาการและการศึกษา
 3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ดั้งเดิมในเมือง เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ การจัดตั้งสถาบัน จ�านวนโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการเสริมสร้างความตระหนักแก่

สาธารณะ แนวทางการบริหารจัดการ และอื่นๆ

	 คณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาหารือในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ	 ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดดัชนีชี้วัด	26	ดัชนี	และส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	ได้เรียกชื่อดัชนีชี้วัดที่ยกร่างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการว่า	“The Singapore 
Index on Cities’ Biodiversity”	 หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 “The Singapore Index”  
เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศสิงคโปร์ในฐานะผู้ริเริ่มและเป็นผู้น�าในการพัฒนาดัชนีนี้
	 ต่อมาในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ	 ครั้งที่	 2	 ระหว่างวันที่	 1-3	
กรกฎาคม	พ.ศ.2553	ณ	ประเทศสิงคโปร์	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 	 ทบทวนข้อคิดเห็นจากประเทศที่ได้ทดลองใช้ดัชนีในการประเมินเมือง
ของตนเอง
 	 ปรับปรุงดัชนีชี้วัด	 โดยค�านึงถึงองค์ประกอบทั้ง	 3	 ด้านตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ครั้งที่	1	และ
 	 จัดท�าคู่มือการใช้งานดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
ให้เสร็จสมบูรณ์
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	 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 ส�านัก
เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 คณะท�างานวิชาการ	 ผู้แทน 
จากคณะท�างานอาเซียนเรื่องชุมชนเมืองที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 ผู ้แทนจาก 
กรุงบรัสเซล	 (Brussels)	 คูริติบา	 (Curitiba)	 เอดมอนทัน	 (Edmonton)	 มงเปลิเยร์	
(Montpelier)	มอนทรีออล	 (Montreal)	นาโงยา	 (Nagoya)	 ไวทาเคีย	 (Waitakeve)	
และสิงคโปร์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 สมัยที่	 10	 ไอจิ-นาโงยา	 และผู้แทน
องค์กรระหว่างประเทศ	 โดยรายละเอียดการหารือสามารถดาวน์โหลดได้ที	่ UNEP/
CBD/EW.DCBI/2/2	ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมตรวจสอบหลักการทั่วไปส�าหรับการคัดเลือก 
และการให้คะแนนดัชนีชี้วัด	 โดยให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกและการให้คะแนน
ดัชนีชี้วัด	 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆ	 โดย
การแก้ไขปรับปรุงดัชนี	 CBI	 จากการหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ครั้งที่	 2	 
มีรายละเอียดดังนี้
 	 การให้คะแนนจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากเมืองต่างๆ	 ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน	การใช้หลักการสถิติจัดการกับข้อมูลของเมืองต่างๆ	เพื่อท�าให้มั่นใจ
ว่า	 การให้คะแนนอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีความยุติธรรมและเป็นกลาง	
การวิเคราะห์ทางสถิติจะถูกน�าไปใช้กับดัชนีชี้วัดที่	 2	 (Connectivity)	 ดัชนีชี้วัดที่	 3	
(Native	Biodiversity	in	Built-up	Areas)	ดัชนีชี้วัดที่	9	(Proportion	of	Protected	
Areas)	ดัชนีชี้วัดที่	11	(Regulation	of	Water	Quantity)	ดัชนีชี้วัดที่	12	(Climate	
regulation:	carbon	storage	and	cooling	effect	of	vegetation)	ดัชนีชี้วัดที่	15	
(Budget	allocated	to	biodiversity)	และ	ดัชนีชี้วัดที่	16	(Number	of	biodiver-
sity	projects	that	are	implemented	by	the	city)
 	 ดัชนีชี้วัดที่	 2	 ความหลากหลายของระบบนิเวศ	 (Diversity	 of	 
Ecosystems)	ในเวอร์ชั่นวันที่	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.2552	ดัชนีชี้วัดนี้ถูกตัดออกจาก
ดัชนีฉบับปัจจุบัน	 เนื่องจากจ�านวนระบบนิเวศไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ภายในห้วงเวลาที่ก�าหนดไว้ในดัชนี	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลเรื่องจ�านวนระบบนิเวศ 
ในเมืองยังมีความส�าคัญและจะได้รับการบันทึกลงในข้อมูลทั่วไปพื้นฐานของเมือง	
(City	profile)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
 	 ดัชนีชี้วัดที่	 3	 การแยกส่วนของระบบนิเวศ	 (Fragmentation)	 
เพื่อเน้นแนวทางการด�าเนินงานในเชิงบวกของดัชนีชี้วัดนี้	ได้เปลี่ยนหมายเลขเป็นดัชนี
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ชี้วัด	 2	 และจะใช้ในการประเมินความเชื่อมโยง	 (connectivity)	 ของระบบนิเวศและ
การสร้างเครือข่ายระบบนิเวศ	 (ecosystem	network)	 เพื่อลดการเกิดการแยกส่วน	
(fragmentation)
 	 ดัชนีชี้วัดที่	 5	 6	 7	 8	 และ	 9	 จ�านวนชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น	 (native	 
species)	 ในเอกสารฉบับวันที	่ 21	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2552	 ในฉบับปัจจุบันดัชนีชี้วัด
ดังกล่าวได้เปลี่ยนหมายเลขเป็น	4	5	6	7	และ	8	ตามล�าดับ	เนื่องจากได้ลบดัชนีชี้วัด
ระบบนิเวศออกไป	 ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันว่าเพื่อยุติธรรมต่อทุกๆ	 เมือง	 ควรวัด
การเปลี่ยนแปลงจ�านวนชนิดพันธุ์มากกว่าจ�านวนชนิดพันธุ์	 ปี	 2010	 เป็นปีที่ก�าหนด
ให้เมืองต่างๆ	 บันทึกจ�านวนชนิดพันธุ์ตามกลุ่มทางอนุกรมวิธาน	 คือ	 พืชมีท่อล�าเลียง	
(vascular	 plants)	 นก	 (bird)	 และผีเสื้อ	 (butterfly)	 และสิ่งมีชีวิตอีกสองกลุ่มทาง
อนุกรมวิธานตามแต่ละเมืองจะเลือก	ลงในข้อมูลทั่วไป/พื้นฐานของเมือง
 	 ดัชนีชี้วัดที่	 12	 การให้บริการน�้าจืด	 หลายเมืองประสบปัญหากับ 
การใช้งานดัชนีชี้วัดนี้	 จึงมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง	ดัชนีชี้วัดนี้เปลี่ยนหมายเลข
เป็น	 11:	 การควบคุมปริมาณน�้า	 (Regulation	 of	 Quantity	 of	Water)	 การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดการแปรปรวนที่เพิ่มขึ้นของปริมาณน�้าฟ้า	 
(precipitation)	 ประกอบกับพื้นผิวที่น�้าไม่สามารถซึมผ่านได้	 (impermeable	 
surfaces)	 จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ปัญหาดังกล่าวแย่ลง	 ดังนั้น	 ดัชนีชี้วัดที่ให้ความ
ส�าคัญเรื่องพื้นผิวที่น�้าสามารถซึมผ่านได้	 (permeable	surfaces)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ชุ่มน�้าและระบบนิเวศตามธรรมชาติ	 จะช่วยควบคุมและบรรเทาปริมาณน�้าที่เป็น
ผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรง
 	 ดัชนีชี้วัดที่	 13	 การกักเก็บคาร์บอน	 (Carbon	 storage)	 ในขณะที่
เมืองต่างๆ	 เห็นชอบในหลักการเรื่องจ�านวนต้นไม้	 แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นๆ	 ที่หาข้อยุติ 
ได้ยาก	เช่น	ชนิดพันธุ์ไม้	เส้นรอบวงต้นไม้	การนับจ�านวนต้น	ว่าจะนับเฉพาะที่ปลูกโดย 
สภาเมืองหรือหน่วยงานของรัฐ	หรือควรนับรวมต้นไม้ในที่ดินเอกชนด้วย	และประเด็น
อื่นๆ	 เช่น	 การใช้พื้นที่ใต้ร่มไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองจะเป็นวิธีทางอ้อมที่ดีในการ 
วัดการกักเก็บคาร์บอนและการท�าให้เกิดความเย็นหรือการลดอุณหภูมิโดยพืช	 ทั้งนี้	
ดัชนีชี้วัดนี้ได้เปลี่ยนหมายเลขเป็น	12	
 	 การบรกิารด้านสนันาการและการศกึษา	ดชันชีีว้ดันีจ้�านวนผูเ้ข้าเยีย่มชม 
ต่อคนต่อปีได้ตัดออกไป	 เนื่องจากพื้นที่แต่ละประเภทมีการก�าหนดเป้าหมายจ�านวน
ผู้เข้าเยี่ยมชมแตกต่างกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ศักยภาพการรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมของแหล่ง
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อนุรักษ์ธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติน้อยกว่าศักยภาพการรองรับผู้เข้าเยี่ยมชม 
สวนสาธารณะ	 การมีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�านวนมากและเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป้าประสงค์ของแหล่ง
อนุรักษ์ทางธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ	แต่ควรเป็นเป้าหมายของสวนพฤกษศาสตร์
ที่มีระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติน้อยกว่า
	 ที่ประชุมตระหนักว่ายังมีดัชนีชี้วัดอื่นๆ	 ที่สามารถบรรจุลงใน	 CBI	 แต่ด้วย
ต้องเร่งรัดการจัดท�า	CBI	ให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อการประชุม	COP10	ในเดือนตุลาคม	
พ.ศ.2553	 จึงเพิ่มดัชนีชี้วัดได้เพียงเล็กน้อยลงในเอกสารฉบับล่าสุดนี้	 ดัชนีชี้วัด 
ที่วัดกิจกรรมการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมเฉพาะถิ่น	 ระบบนิเวศ	 การ
บริการของระบบนิเวศ	 ความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมเฉพาะถิ่นในพื้นที่ฝังกลบ	
(landfill	sites)	การริเริ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและพื้นที่สีเขียวในแนวตั้ง	ความใกล้ชิด 
กับสวนธรรมชาติ	และพื้นที่ปล่อยร้าง	เป็นต้น	ได้รับการระบุให้เป็นช่องว่างส�าคัญที่จะ
ต้องพิจารณากันต่อไป	 โดยในการแก้ไขปรับปรุงครั้งต่อไป	 จะเพิ่มดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าว	
	 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ	 CBI	 เป็นการด�าเนินงานที่เป็นพลวัติ	
ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน	์ สามารถน�าไปใช้กับเมืองต่างๆ	
และเป็นวิชาการมากขึ้น	
 จุดแข็ง	ของ	CBI	คือ
 	 เป็นดัชนีเดียวที่ให้ความส�าคัญในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 มคีวามหลากหลายและต่อเนือ่ง	ประกอบด้วยตวัชีว้ดัด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	การบริการของระบบนิเวศ	ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี	
 	 เมืองต่างๆ	 สามารถท�าการประเมินตนเองได้	 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถ
สร้างเสริมสมรรถนะด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดท�า 
ฐานข้อมูล
 	 คะแนนที่ได้เป็นเชิงปริมาณ	 จึงมีความเป็นกลางและสามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปได้	และ
 	 มีความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมในการ
จัดท�าดัชนี	CBI	
 จุดอ่อน	ของ	CBI	มีดังนี้
 	 การเลือกดัชนีชี้วัดที่ทุกเมืองมีข้อมูลท�าได้ยาก
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 	 การให้คะแนนดัชนีชี้วัดจ�านวนหนึ่งเป็นเรื่องยาก	 เนื่องจากความ 
แตกต่างของระบบนิเวศของเมืองในแต่ละเมือง	 และดัชนีชี้วัดส�าหรับการบริการของ
ระบบนิเวศออกแบบยากเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่

ตาราง	1		แสดงเมืองที่ทดลองใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ	CBI	(ข้อมูล	ณ	
วันที่	6	กันยายน	พ.ศ.2553)	

เมืองที่ทดลองใช้	CBI	แล้ว		
ได้ส่งคะแนนในขั้นต้น

บราซิล:	คูริติบา
เบลเยี่ยม:	บรัสเซล
แคนาดา:	เอ็ดมอนทัน
เอสโทเนีย:	ทาลิน
ฝรั่งเศส:	มงเปลิเยร์
เยอรมนี:	ฟรังเฟริ์ท
อินโดนีเซีย:	บันดุง
ญี่ปุ่น:	นาโงยา
นิวซีแลนด์:	ไวทาครี
สิงคโปร์
ไทย:	 กรุงเทพฯ,	 เชียงใหม่,	 กระบี่,	
ภูเก็ต
สหราชอาณาจักร:	ลอนดอน

เมืองที่เห็นชอบในการทดลองใช้	CBI	
และอยู่ในระยะต่างๆ	ของการทดสอบ

ออสเตรเลีย:	จูนดาลับ
กัมพูชา:	พนมเปญ,	เสียมเรียบ
แคนาดา:	มอนทรีออล,	ออตตาวา
เมืองในทวีปยุโรปที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การเป็นเมืองหลวงแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของยุโรป	 (จาก	 5	 ประเทศ	
ได้แก่	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 ฮังการี	 สเปน	
และโสวาเกีย)
ฝรั่งเศส:	ปารีส
อินโดนีเซีย:	ปาดัง,	เปคันบารู
ลาว:	เวียงจันทน์,	ไซยะบุรี
มาเลเซีย:	ซิบู,	กวนตัน
ฟิลิปปินส์:	อิลลัวโล	ซิตี้,	เปอร์โต	ปริน
เซสซา	ซิตี้,	เกซอน	ซิตี้
เสปน:	โอเรนเซ
สหรัฐอเมริกา:	มองเปลิเยร์,	คิงส์	เคาน์ที
เวียดนาม:	ดานัง,	ฮานอย

*ในบางเมืองยังไม่มีค่าคะแนนครบทุกดัชนีชี้วัดเนื่องจากยังขาดข้อมูล
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 เป้าหมาย	(Milestones)
	 เป้าหมายหลักที่ส�าคัญของการจัดท�า	 CBI	 ส�าหรับ	 CBD	 COP10	ณ	 เมือง 
นาโงยา	ประเทศญี่ปุ่น	(ตุลาคม	2010)
พฤศจิกายน	2552	 -	 การน�าเสนอร่างคูม่อืการใช้งาน	CBI	บนเวบ็ไซต์ของอนสุญัญา 
	 	 	 	 ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพื่อรับฟังความเห็น 
	 	 	 	 จากเมืองต่างๆ	สถาบันการศึกษา	และอื่นๆ
6-7	มกราคม	2553	 -	 การหารือเรื่อง	CBI	ในการประชุม	เรื่อง	เมืองและความหลาก 
	 	 	 	 หลายทางชีวภาพ	ครั้งที่	2	ณ	เมืองคูริติบา	ประเทศบราซิล
1-3	กรกฎาคม	2553	 -	 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่	 2	 เรื่อง	 การพัฒนา	 CBI	 –	 
	 	 	 	 เพื่อจัดท�าดัชนีชี้วัดของ	CBI	ให้แล้วเสร็จ
18-19	ตุลาคม	2553	 -	 การหารือ	 เรื่อง	CBI	 ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่องเมือง 
	 	 	 	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	ณ	 เมืองนาโงยา	 (24-26	 
	 	 	 	 ตุลาคม	พ.ศ.2553)
	 	 	 -	 การน�าเสนอ	 CBI	 ในฐานะเครื่องมือการประเมินตนเอง 
	 	 	 	 ส�าหรับการติดตามการด�าเนินงานหลังปี	 2010	 ในร่าง 
	 	 	 	 แผนปฏิบัติการว่าด้วยเมือง	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 
	 	 	 	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ปี	 2011-2020	 ซึ่งเป็น 
	 	 	 	 ส่วนหนึ่งของร่างข้อมติ	COP	ภายใต้วาระที่	4.9	เรื่อง	“ความ 
	 	 	 	 ร่วมมือระหว่างอนุสัญญา	 องค์กรระหว่างประเทศและการ 
	 	 	 	 ริเริ่มระดับนานาชาติ,	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,	 
	 	 	 	 รวมทั้งภาคธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ,	 เมือง 
	 	 	 	 และความหลากหลายทางชีวภาพ,	 และความร่วมมือ	 
	 	 	 	 South/South”
	 เมืองที่มีความสนใจที่จะทดสอบ	 CBI	 สามารถแสดงความเห็นและติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	Dr.	Lena	Chan	 (lena_CHAN@naparks.gov.sg)	หรือ	
Ms.	Wendy	 Yap	 (wendy_yap@nparks.gov.sg)	 ซึ่งจะน�าข้อคิดเห็นและประเด็น
ปัญหาน�าเสนอต่อคณะท�างาน	CBI	หากมหาวิทยาลัย	นักวิจัย	นักวิชาการ	และบุคคล
ทั่วไป	มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ	CBI	สามารถแลกเปลี่ยนกับ
คณะท�างาน	 CBI	 ได้	 คณะท�างานจะอ�านวยความสะดวกในการประสานน�าส่งข้อมูล 
ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของเมืองที่เกี่ยวข้อง
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	 รายงานโลกทรรศน์เรื่องเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Cities	 and	
Biodiversity	Outlook)	เกิดขึ้นภายใต้การด�าเนินงานตามข้อมติ	X/22	ในการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 สมัยที่	 10	 ในระหว่างวันที่	 
18-29	 ตุลาคม	พ.ศ.2553	ณ	 นครนาโงยา	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งขอให้ส�านักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 จัดเตรียมรายงานการประเมินความ
เชื่อมโยงและโอกาสต่างๆ	 ระหว่างความเป็นเมือง	 (urbanization)	 และความหลาก
หลายทางชีวภาพ	โดยเอกสารรายงานมีเป้าหมายหลัก	คือ
 	 การสังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 วิชาการ	 เกี่ยวกับผลกระทบ
ของความเป็นเมืองที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพลวัตรของระบบนิเวศ
 	 ข้อมูลภาพรวม	การวิเคราะห์ช่องว่างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
ของกระบวนการของความเป็นเมืองและผลกระทบที่มีต่อระบบสังคมและนิเวศ
 	 เน้นย�้าถึงความส�าคัญในประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศจะมีส่วนช่วยในการจัดการและฟื้นฟู	 เพื่อลดความ 
เปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	 
ที่เกิดขึ้น
 	 เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารระดบันโยบายและผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจ 
ทั้งหน่วยงานในระดับชาติ	รัฐบาลท้องถิ่น	และองค์กรท้องถิ่น	ในการสงวนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ภ�คผนวก 2
รายงานโลกทรรศน์เรื่องเมืองกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Cities and Biodiversity Outlook)
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	 ภาพรวมเกี่ยวกับเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	

การดำาเนินงานและนโยบาย

	 รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป็นบทสรุปเกี่ยวกับการ
ประเมินระดับโลกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเมือง	 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ	 โดยเป็นผลมาจากการประชุมระดมความคิด
เห็นของนักวิทยาศาสตร์และผู้ก�าหนดนโยบายมากกว่า	 120	 คนจากทั่วโลก	 ผลการ
ศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของเมืองที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ	และน�าเสนอสาส์นหลัก	10	ประการ	(10	key	messages)	เพื่อ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนในบริบทของเมือง	 นอกจากนี้ยังน�าเสนอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	 
รวมถึงบทเรียนจากการด�าเนินงานของเมืองต่างๆ	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผนวก
ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศเข้าสู่วาระและ
นโยบายของเมือง
	 รายงานโลกทรรศน์ฯ	พัฒนาควบคู่กับรายงานการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
และการประเมินในเรื่อง	 “ความเป็นเมืองของโลก	 ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ	 –	 ความท้าทายและโอกาส”	 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ภายใน
ปี	พ.ศ.2556	โดยรายงานโลกทรรศน์ฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่ในการประชุม	Cities	for	
Life	Summit	2012	ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	 11	 ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.2555	ณ	 เมืองไฮเดอราบาด	
สาธารณรัฐอินเดีย	ในการจัดท�ารายงานทั้งสองฉบับนี้ได้รับความร่วมมือการด�าเนินงาน 
จากส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	The	Stockholm	
Resilience	 Centre	 แห่งมหาวิทยาลัย	 Stockholm	 รวมถึงเครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่น
เพื่อความยั่งยืน	(ICLEI	–	Local	Governments	for	sustainability)

	 บทสรุปเกี่ยวกับความเป็นเมืองของโลก	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	และบริการจากระบบนิเวศ	(ความท้าทายและโอกาส)

 การขยายตัวของเมือง	(Urban	Expansion)
	 โลกมีจ�านวนเมืองเพิ่มขึ้น	 มีความเชื่อมโยงภายในและการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา	 หากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ภายในปี	 พ.ศ.2593	
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(ค.ศ.2050)	 ประชากรโลกจะมีประมาณ	 6.3	 พันล้านคน	 และพื้นที่มากกว่าร้อยละ	
60	 จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองภายในปี	 พ.ศ.2573	 (ค.ศ.2030)	 โดยการขยายตัว 
จะเกิดขึ้นในเมืองที่มีขนาดเล็กและเมืองขนาดกลาง	 แนวโน้มหลัก	 5	 ประการ 
ในกระบวนการของความเป็นเมืองมีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ	คือ
 	 พื้นที่ทั้งหมดของเมืองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	 3	 เท่าในระหว่างป	ี พ.ศ.
2543-2573	 (ค.ศ.2000-2030)	 ในขณะที่จ�านวนประชากรในเมืองจะเพิ่มขึ้นเป็น	 
2	เท่า	จาก	2.84	เป็น	4.9	พันล้านคน	ในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าขนาดพื้นที่ของเมือง
ก�าลังขยายตัวเร็วกว่าจ�านวนประชากรในเมือง
 	 การขยายตัวของเมืองจะมีผลโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาต	ิ รวมถึง 
แหล่งน�้า	 การใช้น�้าในภาคเกษตรกรรมจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
 	 การขยายตัวของเมืองอนาคตส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจและ
ศักยภาพของคนไม่ดีส่งผลต่อข้อจ�ากัดในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและ
การจัดการบริการจากระบบนิเวศ
 	 การขยายตัวของเมืองก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเร็วกว่าในที่ต�่า	 เช่น	 บริเวณชายฝั่งทะเล
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ
	 อย่างไรก็ตาม	 ในทุกประเด็นยังมีความไม่แน่นอนและหลายปัจจัยหรือ
หลายเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สามารถพยากรณ์อัตราการขยายตัวของความเป็นเมือง	 เช่น	
วิกฤติเศรษฐกิจของโลก	ความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิงหรือโรคระบาดของโลก	
(global	pandemic)	เป็นต้น

	 พื้นที่ชุมชนเมืองทั่วโลกในปัจจุบันยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ	
เช่น
 	 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของ 
สิ่งแวดล้อม
 	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับ 
น�้าทะเล	 อุณหภูมิที่สูงขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน�้าฝน	 ความถี่ของการเกิดภัยแล้ง	
น�้าท่วมและคลื่นความร้อน
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 	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสภาพสังคมเกี่ยวข้องกับ 
การเจรญิเตบิโตของเมอืงและจ�านวนประชากร	เช่น	ความแตกต่างระหว่างคนจนกบัคนรวย
 	 การจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
จะมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมถึง	carbon	footprints
	 ความท้าทายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความ
ซับซ้อนและเป็นข้อเท็จจริงที่ก�าลังเกิดขึ้นกับชุมชนในเขตเมือง	 ซึ่งเมืองมีทั้งอิทธิพล
และได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	สถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในแอฟริกา	
เช่น	 อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่คาดการณ์ไว้	 ซึ่งจะส่งผลย้อน
กลับต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะในเมือง	 ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด
จากเรื่องน�้า	สุขภาพและสุขาภิบาล

ความเป็นเมืองและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง คือ ความหลากหลายและความมั่งคั่ง
ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งพบและอยู่ในบริเวณที่มนุษย์
ตั้งถิ่นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในเขตชนบทจนถึงใจกลางเมือง 
ทั้งในภาพรวมของพื้นที่ (landscape) และระดับถิ่นที่อยู่อาศัย โดยรวมถึง
 - พื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ของพื้นที่ธรรมชาติ
 - พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางการเกษตร เช่น พื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ 
การเพาะปลูก 
 - พื้นที่ชุมชนเมือง-อุตสาหกรรม เช่น ใจกลางเมือง พื้นที่อยู่อาศัย สวน
อุตสาหกรรม พื้นที่รถไฟ สวนสาธารณะ เป็นต้น
 ความหลากหลายของพชืและสตัว์ในชมุชนเมอืงแสดงถงึรปูแบบทีน่่าสนใจ คอื
 - จ�านวนของชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่เมืองมักเกี่ยวข้องกับขนาดของประชากร
 - อายุของเมืองส่งผลต่อความมากมายของชนิดพันธุ์ ขนาด เมืองเก่าจะมี
ชนิดพันธุ์พืชมากกว่าเมืองที่ขนาดใหญ่หรือเมืองใหม่
 - ความหลากหลายทางชีวภาพอาจเกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางเศรษฐกิจ
 - ร้อยละ 20 ของชนิดพันธุ์นกในโลก และร้อยละ 5 ของพืชมีท่อล�าเลียง 
จะพบในเขตเมือง
 - โดยเฉลี่ยร้อยละ 70 ของชนิดพันธุ์พืช และร้อยละ 94 ของชนิดพันธุ์นก 
ที่พบในเขตเมืองเป็นชนิดพันธุ์พื้นเมือง
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	 เมืองหลายแห่ง	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 อาทิเช่น	
พื้นที่ราบลุ่ม	ปากแม่น�้าและชายฝั่งทะเล	การขยายตัวของชุมชนและการแยกส่วนของ
แหล่งที่อยู่อาศัย	 ก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัย 
ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า	 
“Biodiversity	 Hotspot”	 ผลกระทบทางตรงของการเติบโตของเมืองเกิดขึ้นได้
ในหลายเขต	 Biomes	 ประมาณร้อยละ	 10	 ของพืชมีท่อล�าเลียงบนบกอยู่ในเขต 
ชีวภูมิศาสตร์	(Bioregions)	ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง	หากแนวโน้ม 
ในปัจจุบันของจ�านวนประชากรยังเกิดในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง	 ภายในปี	 พ.ศ.
2573	 (ค.ศ.2030)	 พื้นที่เมืองจะมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ระหว่าง	 800,000	 และ	
3.3	 ล้านตารางกิโลเมตร	 การขยายตัวของเมืองอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแหล่งน�้าจืด	 ในขณะเดียวกันหลายๆ	 เมืองอาจมีพื้นที่ส�าคัญพิเศษเพื่อ
การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือแหล่งที่อยู่อาศัย	 พืชพรรณพื้นเมืองหลายชนิด
ที่สามารถอยู่รอดได	้ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ	 ดินหรือปัจจัยอื่นๆ	 ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย	อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์	อาจเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	 หรือเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางวัฒนธรรมหรือ 
ไม่ถูกใช้มาเป็นเวลานาน	 นอกจากนี้ความเป็นเมืองยังส่งผลต่อการเพิ่มจ�านวนและ 
การขยายตัวของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์พื้นเมืองด้วยเช่นกัน
 ความเป็นเมืองและบริการจากระบบนิเวศ	 (Urbanization	 and		
Ecosystem	Service)
	 บริการจากระบบนิเวศเกิดได้ทั้งจากทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์	 เมืองด�ารงอยู่ได้ด้วยระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจัดหา
สินค้าและบริการที่อ�านวยต่อเศรษฐกิจ	 สังคมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	 ระบบ
นิเวศมีบทบาทส�าคัญต่อสภาพภูมิอากาศ	 ป้องกันภัยธรรมชาติ	 พลังงาน	 สนับสนุน
ภาคการเกษตร	 ป้องกันการพังทลายของดิน	 รวมถึงด้านการนันทนาการ	 เป็นต้น	
สวนสาธารณะในเมืองและพืชพรรณธรรมชาติ	 สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในเมือง	
กิจกรรมที่สามารถด�าเนินการได้	 เช่น	 โครงสร้างหลังคาเขียวหรือผนังสีเขียว	 (green	
roof	 and	 green	wall)	 โดยการปลูกพืชบนหลังคาหรือผนังก�าแพง	 พื้นที่สีเขียว 
มีบทบาทส�าคัญที่ช่วยในการสะท้อนและดูดซับการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์	
ป้องกันฝุ่นละออง	กักเก็บคาร์บอน	รวมถึงปรับปรุงคุณภาพอากาศ
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	 การขยายพื้นที่ซึ่งน�้าไม่สามารถซึมผ่านได้	 ส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าท่า
ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยง่ายขึ้น	 การอุ้มน�้าของต้นไม้และ 
พืชพรรณธรรมชาติอื่นๆ	 หรือการซึมของน�้าลงสู่ดินในพื้นที่ชุมชนเมือง	 จะมีส่วนช่วย 
ในการลดผลกระทบจากอุทกภัยได้	ผลกระทบจากชุมชนเมืองต่อระบบนิเวศธรรมชาติ
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมือง	 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบริการจากระบบนิเวศว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์	 หรือสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปหรือการปรับตัวของระบบนิเวศในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน	เป็นต้น

	 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในระดับภูมิภาค	

และผลกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพ

 แอฟริกา
	 ภูมิภาคแอฟริกาซึ่งประกอบด้วย	 55	 ประเทศ	 มีการเพิ่มจ�านวนประชากร
อย่างรวดเร็วและมีรูปแบบการอพยพจากชนบทสู่เมือง	 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
เป็นเมืองอย่างรวดเร็วมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ	ในโลก	คาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนประชากร
เพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	จาก	300	ล้านคนในปี	พ.ศ.2543	เป็น	750	ล้านคนภายในปี	พ.ศ.
2573	โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	5	พื้นที่	ได้แก่	บริเวณแม่น�้าไนล์	
ชายฝั่งกีนีน	 (Guinean)	 ชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบวิคตอเรีย	 และทะเลสาบ	
Tanganyika	ภูมิภาค	Kano	ทางตอนเหนือของไนจีเรีย	และเมือง	Addis	Ababa	ใน
ประเทศเอธิโอเปีย		
	 ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยนักวิจัย	 	ผู้บริหารหน่วยงาน
และนักวางแผนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.2555	ได้มีการอภิปรายประเด็นความท้าทาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและจ�าแนกประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมืองในหลายประเด็น	คือ
 	 ความไม่มั่นคงทางการเมืองสูง	 เกิดการคอรัปชั่นในหลายระดับ	 
โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่ขาดกลไกทางการเงินและทรัพยากรบุคคลที่จะดูแลใน
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
 	 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับความส�าคัญเท่ากับเรื่องปากท้อง	
ความยากจนและการจ้างงาน	การเข้าถงึอาหาร	พลงังาน	แหล่งน�า้	สขุอนามยัและทีอ่ยูอ่าศยั
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 	 ข้อจ�ากัดหรือความแตกต่าง	 ความหลากหลายทางภาษาท้องถิ่นส่งผล
ต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการที่จะน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ
 	 ขาดประสทิธภิาพในการสือ่สารระหว่างองค์กรโดยเฉพาะระดบัประเทศ 
กับท้องถิ่น
 	 การเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกขององค์กรปกครองท้องถิ่นและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงาน

 เอเชีย
	 ภูมิภาคเอเชียจ�านวนประชากรคิดเป็นร้อยละ	 60	 ของประชากรโลก
และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองมาก	 
บางประเทศมีจ�านวนประชากรซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองอย่างเด่นชัด	 (สิงคโปร์	 
ร้อยละ	 100	 มาเลเซีย	 ร้อยละ	 72	ญี่ปุ่น	 ร้อยละ	 67	 และอินโดนีเซีย	 ร้อยละ	 54)	 
ในขณะที่บางประเทศยังมีประชากรที่อยู่ในชนบท	 เช่น	บังคลาเทศ	 เวียดนาม	อินเดีย	
ลาว	 และประเทศไทย)	 หลายประเทศมีโครงสร้างประชากรชนบทขนาดใหญ่รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 เป็นผลจากการเพิ่มจ�านวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเมือง	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อรวมจ�านวนประชากรของเมือง	 Kolkata	 และ	 Dhaka	 
ซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น�้า	 Ganges	 Brahmaputra	 เพิ่มขึ้นจาก	 4.9	 ล้านคนในปี	 ค.ศ.
1950	 เป็นมากกว่า	 30	 ล้านคนในปี	 ค.ศ.2010	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรบริเวณปากแม่น�า้ขนาดใหญ่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 พื้นที่
และความหลากหลายทางชีวภาพ
	 คาดการณ์ว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่ชุมชนเมืองทั่วโลกในอีกยี่สิบปี
ข้างหน้า	 จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าในทวีปเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรสู่อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่และระบบนิเวศ	 เช่น	 บริเวณปากแม่น�า้อิระวดีในพม่าเดิมเป็นพื้นที่
ปลูกข้าว	ท�าการประมงและป่าไม้	โดยได้รับประโยชน์จากพื้นที่ลุ่ม	ป่าชายเลน	ในขณะ
ที่เมืองย่างกุ้ง	 ซึ่งเป็นเมืองใหญ่	 เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	 การเงินและการค้าของ
ประเทศ	 มีการขยายพื้นที่ไปจนถึงบริเวณปากแม่น�้า	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล	ความเป็นเมืองและกิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	เช่น	การสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้า	
การควบคุมอุทกภัย	 การเปลี่ยนแปลงทางน�้า	 การเกษตรหรือโครงสร้างต่างๆ	 ล้วน 
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ส่งผลกระทบต่อการตกตะกอนและเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานและนิเวศบริเวณ 
ปากแม่น�้า

 ประเทศอินเดีย
	 ในปัจจุบันมีจ�านวนประชากรในเขตเมืองประมาณร้อยละ	 30	 และมีการ 
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 50	 ในปี	 ค.ศ.2045	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี ้
มีนัยส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศและความยั่งยืนของเมือง	อินเดียมี	3	เมืองใหญ่
ที่ติดอยู่ใน	10	อันดับเมืองขนาดใหญ่ของโลก	คือ	เดลลี	มุมไบและโกลกาตา	ในขณะที ่
อีก	3	เมือง	ได้แก่	เมือง	Ghaziabad	เมือง	Surat	และเมือง	Faridabad	ติดอยู่ใน	10	
อันดับของเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของโลก	 แสดงให้เห็นว่า	 อัตราการ
ขยายตัวของเขตเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและสูงขึ้น	 โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	ถนน	ระบบโทรคมนาคม	 เครือข่ายแหล่งน�้า	พลังงาน
และกระแสไฟฟ้า	 การพัฒนาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาพที่	1	 คาดการณ์จ�านวนประชากรในเมืองและพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
	 ในประเทศอินเดีย	ระหว่างปี	ค.ศ.1950-2025

 ประเทศจีน
	 อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	 30	 ป ี
ที่ผ่านมา	อัตราการขยายตัวของเมืองใน	30	ปีข้างหน้าจะขยายตัวอย่างช้าๆ	โดยขยายตัว 
จากชายฝั่งเข้าสู่แผ่นดินใหญ่	 ภายในปี	 ค.ศ.2030	 ประชากรในเขตเมืองคาดว่า 
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จะมีจ�านวน	 900	 ล้านคน	 โดยเพิ่มขึ้นกว่า	 300	 ล้านคนจากปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตาม 
การคาดการณ์นี้อาจไม่ชัดเจนหรือแน่นอนโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องพื้นที่และการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต	 ในปัจจุบันพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ของประเทศจีนทางตะวันตกของประเทศ	 เช่น	 เทือกเขา	 Himalaya,	 Indo-Burma	 
เทือกเขาทางตอนกลางของเอเชียและเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	 ก�าลัง
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	 ดังนั้นนโยบายการ
พัฒนาในอนาคตจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	 เช่น	 การปกป้องพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 การพยายาม
น�าความหลากหลายทางชีวภาพกลับสู่เมือง	 เมื่อพิจารณาถึงการวางแผนพัฒนาเมือง
ของประเทศจีน	 พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากรัฐบาลกลาง	 จังหวัดและท้องถิ่น	
ดังนั้นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการ
พัฒนาเมืองไปด้วยกัน

ภาพที่	2	 คาดการณ์จ�านวนประชากรในเมืองและพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
	 ในประเทศจีน	ระหว่างปี	ค.ศ.1950-2025

 ละตินอเมริกาและแคริบเบียน
	 ผลการศึกษาข้อมูล	 พบว่า	 มากกว่าร้อยละ	 80	 ของจ�านวนประชากรใน
ละตินอเมริกาอาศัยอยู่ในเมือง	และภายในปี	ค.ศ.2050	จะเพิ่มเป็นร้อยละ	90	ตัวอย่าง
เมืองที่ส�าคัญ	 เช่น	 เมืองเม็กซิโกซิตี้	 เมืองซานเปาโล	 เมืองบัวโนสไอเรส	 ซึ่งจ�านวน
ประชากรแสดงถึงความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยจ�านวน
ของเมืองในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็นหกเท่าในห้าสิบปีที่ผ่านมา	 ประวัติของชุมชนเมือง 
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ในแถบแคริบเบียน	เด่นชัดในเรื่องของการเป็นเมืองท่า	โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่	16	
และ	 17	 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง	 อัตราการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	เมืองที่ใหญ่ที่สุดมีจ�านวนประชากรน้อยกว่าสามล้านคน	แต่อัตราการขยายตัว
ของเมืองสูงกว่าในละตินอเมริกา
	 งานวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในละตินอเมริกาและ
แคริบเบียนยังคงอยู่ในวงจ�ากัด	 ประเด็นที่จะต้องให้ความส�าคัญต่อไปคือ	 ผลกระทบ
จากจ�านวนที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ	 ความ
เชื่อมโยงของระบบนิเวศ

	 ก้าวต่อไป	(the	way	forward)

	 บทสรุปส่วนต้นของรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความเป็นเมือง	 ซึ่งมีนัยส�าคัญต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะการเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัย	 (Habitat)	 โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะ	
และเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน�้าจืด	
ความเป็นเมืองหรือการขยายตัวของเมืองเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
บนพื้นโลก	 การสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่ต้องสร้าง
วัฒนธรรมหรือวิถีแห่งการอนุรักษ์	การปกป้องและการฟื้นฟู	เมื่อเมืองเป็นตัวแทนของ
ระบบนิเวศใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของระบบนิเวศกับระบบสังคม	 การวางแผน
ด�าเนินกิจกรรมภายในเมืองจึงต้องค�านึงถึงการพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างความเป็น
อยู่ที่ดีของมนุษย์และการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 ชนิดพันธุ์ต่างๆ	 มีวิวัฒนาการการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดภายใต้ 
แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 เช่น	 ปรับเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัย
จากพื้นที่ธรรมชาติมาอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะในเขตเมืองและกลายเป็นพื้นที่ที่เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหลัก	 เช่น	 แมลงผสมเกสรหรือผึ้ง	 เป็นต้น	 ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ 
บางชนิดสามารถหาแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศเมืองเนื่องจากระบบนิเวศเดิม
สูญหายไป	นวัตกรรมใหม่	เช่น	หลังคาสีเขียวหรือสวนแนวตั้ง	อาจเป็นระบบนิเวศใหม่
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
ในอนาคต	 อย่างไรก็ตามความท้าทายเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองและความ 
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หลากหลายทางชีวภาพยังคงต้องการการปรับปรุงธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ในหลายระดับ	 โดยเฉพาะในระดับชุมชนเมือง	 การขาดเงินทุนสนับสนุนและก�าลัง
คน	 รวมถึงความสามารถทางวิชาการ	 จะต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่าง 
เหมาะสมต่อไป

	 สาส์นหลัก	(Key	Messages)

	 สาส์นหลัก	 10	 ข้อ	 เน้นให้เห็นว่านักวางแผน	 วิศวกร	 สถาปนิก	 ผู้ก�าหนด
นโยบาย	 นักการเมือง	 นักวิทยาศาสตร์และพลเมืองจะสามารถมีส่วนช่วยในการลด 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและด�าเนินการตามเป้าหมายไอจิ	 (Aichi	
Biodiversity	 Target)	 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร	
แม้ว่าในหลายๆ	กิจกรรมจะมุ่งเน้นในระดับท้องถิ่น	แต่เมืองอาจใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานได้เช่นเดียวกัน	 จึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายส�าหรับประชาชนทั่วไป
และองค์กรต่างๆ	 ที่จะช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องบริการจากระบบนิเวศ

สาส์นหลักที่	 1	ความเป็นเมืองเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการจัดการบริการ
จากระบบนิเวศของโลก
 	 การจัดการระบบนิเวศต้องการวิธีการที่หลากหลายและบูรณาการ
 	 เมืองมีบทบาทส�าคัญในการจัดการทรัพยากรของโลก
สาส์นหลักที่	 2	 ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้
ในเมือง
 	 มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
 	 ความหลากหลายทางชีวภาพหมายความรวมถึงชนิดพันธุ์ที่พบโดย
ทั่วไปด้วย
 	 เมืองสามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะถิ่น
สาส์นหลักที่	 3	ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศเป็นต้นทุน
ทางธรรมชาติ
 	 บริการจากระบบนิเวศสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจ
 	 คุณค่าของบริการจากระบบนิเวศมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่เป็นผลดี
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สาส์นหลักที่	 4	 การบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศเมืองมีนัยส�าคัญ	
ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
 	 เมืองแสดงถึงบทบาทหลักในการก�าหนดคุณภาพชีวิต
 	 การบูรณาการการวางแผนชุมชนเมืองจะมีส่วนช่วยให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
สาส์นหลักท่ี	5	บริการจากระบบนิเวศเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ
สามารถช่วยในการบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 	 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
สาส์นหลักที่	 6	 การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของระบบอาหารของเมือง	
(urban	food	system)	มีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร
 	 ความปลอดภัยของอาหารขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ
 	 การพัฒนาระบบการปรับตัวของอาหารต้องการการวางแผนในหลาย
ระดับ
สาส์นหลักท่ี	7	ต้องมีการบูรณาการเรื่องบริการจากระบบนิเวศในนโยบายและการ
วางแผนของเมือง
 	 การจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงานรัฐบาลท้องถิ่นต้องแปลงนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ
 	 รัฐบาลท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส�าคัญในการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
สาส์นหลักท่ี	8	การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
จะประสบความส�าเร็จได	้ ต้องมีการจัดการในหลายระดับ	 ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
 	 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 	 การแก้ไขปัญหาหลายเรื่องส�าหรับการสงวนความหลากหลายทาง
ชีวภาพเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น
 	 รัฐบาลท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สามารถแสดงบทบาทหลัก
ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
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สาส์นหลักท่ี	9	ชุมชนเมืองมีโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
และอนาคตที่ยั่งยืน
 	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Education	 for	 Sustainable	
Development:	ESD)	เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงาน
สาส์นหลักที่	10	ชุมชนเมืองมีบทบาทอย่างมากในการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือ	
ธรรมาภิบาลและสามารถที่จะด�าเนินการเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 	 ชุมชนเมืองสามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมความยั่งยืน

	 พัฒนาการการดำาเนินงาน

ความริเริ่มว่าด้วยเมืองกับ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	

(Cities	and	biodiversity	initiative)

	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	 
พ.ศ.2535	 (ค.ศ.1992)	 โดยมีหน่วยงานระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	 
ในทางปฏิบัติแล้วมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการประสานงานวางแผนร่วมกัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา	 ความ 
รเิริม่ของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ	ว่าด้วยเมอืงกบัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ช่วง	คือ

	 เมืองแกนน�าและบุกเบิก	(2006-2008)
	 ความริเริ่มว่าด้วยเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มต้นขึ้นในปี	 พ.ศ.
2549	ณ	เมือง	Cape	Town	เมื่อองค์กรท้องถิ่น	300	แห่ง	ในการประชุมทั่วไปของ	ICLEI	
ขอให้มีการด�าเนินโครงการน�าร่องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการส�าหรับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	ต่อมาในเดือนมีนาคม	พ.ศ.2550	เมื่อนาย	Beto	Richa	นายกเทศมนตรี
เมืองคูริติบา	(Curitiba)	จัดการประชุมเรื่องเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพ	และ
ได้ให้การรับรองปฏิญญาคูริติบาด้วย	 โดยปฏิญญาดังกล่าวได้เรียกร้องให้มีพันธมิตร
ระดับโลกซึ่งประกอบด้วยเมือง	 รัฐบาล	 ชาติ	 หน่วยงานพัฒนา	 ภาคเอกชน	 องค์กร
พัฒนาเอกชน	สถาบันการศึกษาวิจัย	และองค์กรความร่วมมือต่างๆ	
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	 ภายใต้ปฏิญญาข้างต้น	 ในปี	 พ.ศ.2551	 เครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืน	(ICLEI)	และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	(IUCN)	โดยการ
สนับสนุนของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 เมืองและองค์กรต่างๆ	 
ได้เปิดโครงการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
การส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุม	 IUCN	World	Conservation	
Congress	ณ	 เมือง	 Barcelona	 หลังจากนั้นในอีก	 2-3	 เดือนต่อมา	 ในการประชุม 
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 สมัยที่	 9	ณ	 นครบอนน์	 
สาธารณรฐัเยอรมน	ี ซึง่มกีารประชมุเทศมนตรใีนประเดน็เรือ่งเมอืงกบัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 และน�าไปสู่ข้อมติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในข้อมติที่	 IX/28	 การประชุมนักวิชาการของ	 URBIO	 (International	 Network	
in	 Urban	 Biodiversity	 and	 Design)	 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง	 Erfurt	 สาธารณรัฐเยอรมนี	 
ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ		หลังจากนั้น 
เมือง	 Curitiba	 นครบอนน์	 นครนาโงยา	 และมอนทรีออล	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 สมัยที่	 8	 9	 และ	
10	 และส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ	 ได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับเมือง	 (Advisory	
Committee	of	cities)	ภายใต้พันธมิตรระดับโลก	(Global	Partnership)

 แผนปฏิบัติการส�าหรับรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง	 และองค์กรท้องถิ่น	 (2008-
2012)
	 ตามข้อมติที่	 IX/28	 เสนอให้มีกิจกรรมส�าหรับภาคีอนุสัญญาฯ	 และรัฐบาล
ท้องถิ่น	 เพื่อให้มีการด�าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในทุกระดับ	 ภาคีอนุสัญญาฯ	 หลายประเทศและพันธมิตรความร่วมมือระดับโลก 
ได้เสนอให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อเตรียมการส�าหรับการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	สมัยที่	 10	ณ	นครนาโงยา 
ในปี	 ค.ศ.2010	 ซึ่งในการประชุม	 City	 Biodiversity	 Summit	 ซึ่งจัดคู่ขนานกับการ 
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ	สมัยที่	10	นั้น	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน	รัฐบาล
ท้องถิ่นมากกว่า	600	แห่ง	แสดงถึงการสนับสนุนการด�าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและพร้อมที่จะร่วมด�าเนินงาน	 และในวันที่	 29	 ตุลาคม	
พ.ศ.2553	 แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง
และองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ	ได้รับความเห็นชอบจาก	193	ประเทศ	ภายใต้ข้อมติที่	X/22	 
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โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการประสานความ 
ร่วมมือของท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเน้น 
ในประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง	 การแปลงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติสู่บริบทของเมือง

	 ก้าวต่อไป

	 เครื่องมือหลักส�าคัญของภาคีอนุสัญญาฯ	 ในการด�าเนินงานตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	คือ	แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ	 (National	 Biodiversity	 Strategies	 and	 
Action	Plans-NBSAPs)	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2554	เมืองมองปลิเยร์	(Montpellier)	
ประเทศฝรั่งเศส	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและองค์กรระดับภูมิภาคและท้องถิ่น	เพื่อบูรณาการเครื่องมือที่มีอยู่กับกลยุทธ์ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น	 โดยให้ลุ่มน�้าเมดิเตอเรเนียนเป็นเป้าหมาย	 โดย
มีการเสนอเครือข่ายของเมดิเตอเรเนียนหรือเรียกว่า	MEDIVERCITIES	 และจะมีการ
จัดการประชุมในอนาคต	 นอกจากนี้การประชุมที่เมืองมองปลิเยร์	 (Montpellier)	 
ยังได้มีการจัดท�าเอกสาร	 Portfolio	 โครงการต่างๆ	 เช่น	 City	 exhibitions	 and	 
cooperation	 platforms	 for	 sub-national	 networks	 of	 protected	 areas	
เป็นต้น	 ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายรัฐบาลท้องถิ่นจะได้มีการขยายไปในภูมิภาคอื่นๆ	
ด้วยเช่นกัน
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	 พวกเรา	 นายกเทศมนตรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง	 
ในการประชุม	 Cities	 for	 Life:	 City	 &	 Subnational	 Biodiversity	 Summit	ณ	 
เมืองไฮเดอราบาด	รัฐอานธรประเทศ	สาธารณรัฐอินเดีย	ระหว่างวันที่	15-16	ตุลาคม	
พ.ศ.2555	
 ยอมรับ	 ประเด็นครั้งก่อนเกี่ยวกับการประชุมท้องถิ่นและรัฐบาลท้องถิ่น 
ส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งน�ามาสู ่การประชุมในครั้งนี้	 รวมถึง 
การให้การสนับสนุนของ	 URBIO	 ในฐานะเครือข่ายการประชุมทางวิทยาศาสตร ์
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบาย	 และปฏิญญามุมไบ	 ที่มีการรับรองเมื่อ 
วันที่	11	ตุลาคม	พ.ศ.2555
 ทบทวนเอกสารและยนืยนั ว่าองค์กรท้องถิน่มบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิการ 
ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และมีส่วน
สนับสนุนรัฐบาลระดับชาติในการปกป้องการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างต่อเนื่อง	และได้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมาย
 ส่งเสริมข้อเรียกร้อง	 จากการประชุม	 City	 Biodiversity	 Summit	 ซึ่ง 
จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	สมัยที่	10	ณ	นครนาโงยา	จังหวัดไอจิ	ประเทศญี่ปุ่น	โดยรัฐบาลท้องถิ่นทั่วโลก
และพลเมือง	 ในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชน
ระหว่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในความพยายามนี้
 ยอมรับ	 ความส�าคัญของข้อมติที่	 X/22	 และแผนปฏิบัติการส�าหรับรัฐบาล
ท้องถิ่น	 เมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ	
2011-2012	 ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลระดับชาติกับรัฐบาล
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ�คผนวก 3
ปฏิญญาไฮเดอราบาดว่าด้วยรัฐบาล
ท้องถิ่น เมือง และองค์กรปกครองท้องถิ่น
กับความหลากหลายทางชีวภาพ
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 ยอมรับ ว่าความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการซึ่งด�าเนินการ
โดยรัฐบาลท้องถิ่น	 เมือง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รัฐบาลระดับชาติ	 องค์กรต่างๆ	 
เครือข่ายและหน่วยงานที่สนับสนุนอื่นๆ	 ท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและช่วยในการจัดสรรทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
	 เราสนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญา	ให้การรับรองข้อมติในการประชุมสมัชชาภาค ี
อนุสัญญาฯ	สมัยที่	11	เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ	กลุ่มเป้าหมายหลัก
และรัฐบาลท้องถิ่น	โดยให้สัญญาว่า
 	 จะด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับปัจเจกและเครือข่ายรัฐบาล
ท้องถิ่น	ในการด�าเนินความริเริ่ม	เช่น	ในรายงานโลกทรรศน์เมืองกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ
 	 ท�างานร่วมกับรัฐบาลระดับชาติและองค์กรต่างๆ	 ในการพัฒนาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	 และบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในแผนการใช้ที่ดิน	 แผนการบรรเทาผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ในแนวทางเดียวกับแผนระดับชาติ	เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	2011-2020	และเป้าหมายไอจิ
 	 พัฒนาและประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัด	 เช่น	 Singapore	 Index	 on	 Cities’	
Biodiversity	 เพื่อติดตามสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น	
และจัดท�ารายงานแห่งชาติเสนอต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ	และ
 	 สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมของหุน้ส่วนความร่วมมอืระดบัโลกว่าด้วย 
กิจกรรมของท้องถิ่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Global	Partnership	on	
Local	and	Subnational	Action	for	Biodiversity)
	 การสนับสนุนขององค์กรท้องถิ่นและรัฐบาลท้องถิ่นจะด�าเนินการต่อไปตาม
กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ
	 ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย	 รัฐอานธรประเทศ	 และเทศบาลเมือง
ไฮเดอราบาด	 ในความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 Cities	 for	 Life:	 City	 &	
Subnational	Biodiversity	Summit	2012	ในครั้งนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าภาพ
จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งต่อไป	 
จะได้มีตัวอย่างพื้นที่สาธิตเช่นเดียวกับเมืองคูริติบา	 นครบอนน์	 และจังหวัดไอจิ	 
นครนาโงยา	 เพื่อน�าไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนการหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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	 แหล่งศึกษาพรรณไม้เพื่อให้นิสิต	 นักศึกษา	 นักวิชาการ	 นักอนุรักษ์และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	เข้าศึกษาหาความรู้ด้านพรรณไม้	ด้านการอนุรักษ์และด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้องนั้น	มีหลายร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ	ทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน	
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของพรรณไม้และการอนุรักษ์	 ที่น่า 
ประทับใจเป็นอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 
ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ด้วยโปรดเกล้าฯ	 ให้น�าเมล็ดต้นยางนา 
ที่อ�าเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 แล้วทรงเพาะเมล็ดต้นยางนาในกระถางบน 
พระต�าหนักเปี่ยมสุข	 วังไกลกังวล	 หัวหิน	 และเมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2504	
พระองค์ทรงปลูกต้นยางนาด้วยพระองค์เองพร้อมข้าราชบริพารจ�านวน	 1,250	 ต้น	
ในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระต�าหนักเรือนต้น	 สวนจิตรลดา	 ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้น�าพรรณไม้จากภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	
มาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา	เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิตนักศึกษา	
แทนที่จะเดินทางไปทั่วประเทศ	
 “วัด”	 เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ที่ส�าคัญแหล่งหนึ่ง	 เนื่องจากวัดเป็นที่
รวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิดแบบไม่มีขีดจ�ากัดตามศรัทธาของประชาชนที่น�า
มาถวายหรือมาขอปลูกถวาย	 เนื่องจากวัดต้องการความร่มรื่น	 ความร่มเย็น	 สดชื่น
และสวยงามเจริญหูเจริญตาส�าหรับผู้มาประกอบพิธีทางศาสนา	 พรรณไม้ที่อยู่ในวัดมี 
ความหมายแตกต่างกัน	 ทั้งที่เป็นพรรณไม้เกี่ยวกับพุทธประวัติ	 พรรณไม้สมุนไพร	
พรรณไม้ป่า	ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม	พรรณไม้ให้ร่มเงา	พืชผัก	และไม้ผล	การวิจัย 
ในครั้งนี้ได้ส�ารวจพรรณไม้ในวัดจ�านวน	236	วัด	จากจ�านวน	433	วัดในกรุงเทพมหานคร	 

ภ�คผนวก 4
พรรณไม้ในวัดในกรุงเทพมหานคร
วิชัย ปทุมชาติพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ได้พบพรรณไม้ต้น	 (Tree	 plants)	 จ�านวน	 227	 ชนิด	 ในจ�านวนนี้ปรากฏว่าเป็นพืช 
หายาก	 (rare	 plants)	 ตามหนังสือของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	
(2551)	จ�านวน	9	ชนิด	ได้แก่	กฤษณา	ขยัน	(หญ้านางแดง)	ค�ามอกหลวง	จ�าปีสิรินธร	
ใบสีทอง	มหาพรหม	สะตือ	อรพิมและศรียะลา	(โศกศรียะลา)	พรรณไม้เด่นที่น่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากหาดูยากในกรุงเทพมหานคร	 มีตัวอย่างดังนี	้ กรวยป่าที่วัดหงส์
รัตนาราม	กระเบาที่วัดเบญจมบพิธ	เกดที่วัดราชนัดดาราม	การบูรที่วัดนายโรง	ขันทอง
พยาบาทที่วัดประยุรวงศาวาส	ไข่เน่าที่วัดโสมนัสวิหาร	ขานางที่วัดลานบุญ	จันทน์หอม
ที่วัดนรนาถสุทธิการาม	 จานเครือที่วัดมัชฌันติการาม	 เจ้าหญิงสีชมพูที่วัดนายโรง	
เฉียงพร้านางแอที่วัดอัปสรสวรรค์	 ช้าแป้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ชุมแสงที่ 
วัดปากน�้าภาษีเจริญ	ดิ๊กเดียมที่วัดเทพศิรินทราวาส	ตะคร้อหนามที่วัดบางยี่ขัน	ตะคร�้า
ที่วัดราษฎร์ศรัทธาราม	 ประค�าไก่ที่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ	 ฝีหมอบที่วัดตะโหนด	 พญา 
มูลเหล็กที่วัดใหม่พิเรนทร์	มะกอกเกลื้อนที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	มะเกลือเลือด 
ที่วัดนรนาถสุนทริการาม	 มะแพร้วที่วัดนางชี	 มะริดที่วัดใหม่ยายแป้น	 เม่าหลวงที่
วัดประสาทบุญญาวาส	 รัตนพฤกษ์ที่วัดบางปะกอกและวัดนาคปรก	 ล�าไยเถาที่วัด
เปาโรหิตย์	 สมอพิเภกที่วัดโสมนัสวิหาร	 สมอไทยแคระที่วัดราชาธิวาส	 สาละอินเดีย
ที่วัดราชบพิธและวัดเบญจมบพิธ	 แสลงใจที่วัดโมลีโลกยาราม	 ส้มกบที่วัดสัมพันธวงศ์	
หางนกยูงฝรั่งสีทองที่วัดมะพร้าวเตี้ย	และเอกมหาชัยที่วัดเทพนารี	
	 การเข้าไปศึกษาพรรณไม้เหล่านี้	 อาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	
เนื่องจากผู้ที่อยู่ในวัดบางแห่งทั้งพระสงฆ์และฆราวาสก็ยังทราบชื่อต้นไม้ในวัดของ
ท่านเองไม่ทั่วถึง	 เนื่องจากพรรณไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ติดป้ายชื่อ	 คงต้องรอ
สักระยะหนึ่งผู้วิจัยจะเร่งรีบหาป้ายชื่อไปติดถวายวัด	 บางชนิดปลูกอย่างเบียดเสียด
หรืออยู่ในมุมอับ	 เช่น	 ส้มกบที่วัดสัมพันธวงศ์	 พญามูลเหล็กที่วัดใหม่พิเรนทร์	 แต ่
ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในที่ที่เป็นอิสระ	สามารถมองเห็นได้ง่าย	หากสอบถามคนในวัดแล้ว 
ยังไม่ได้ค�าตอบผู้วิจัยก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม	 อนึ่งการเข้าศึกษาพรรณไม้ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนนั้นจะต้องเข้าไปสัมผัสอย่างน้อย	 3-4	 ครั้งในรอบ	 1	 ปี	 เพื่อให้ได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง	เห็นใบ	ดอก	ผล	และอื่นๆ	อย่างครบถ้วน	ยกตัวอย่างเช่น	การเก็บข้อมูล
ต้นตะคร้อหนามที่วัดบางยี่ขัน	 ครั้งแรกที่ผู้วิจัยไปส�ารวจก็พบแต่ต้นและใบซึ่งลักษณะ
คล้ายกับตะคร้อธรรมดาที่คุ้นเคย	 ผู้วิจัยต้องแวะเวียนไปดูอีกหลายครั้งในรอบ	 1	 ปี	
แต่ก็ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	 ขาดรูปดอกเนื่องจากไปช้าเพียง	 2	 สัปดาห์	 เลยได้เฉพาะ
ภาพถ่ายของผลที่แก่จัด	 เมื่อน�ามาศึกษาก็พบว่าผลแก่แตกออกมาเป็น	 3	 ส่วนคล้าย
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ขนมกลีบล�าดวน	ซึ่งลักษณะอย่างนี้หาดูได้ยากในพรรณไม้อื่น	เมื่อรอไปอีกหลายเดือน
เพื่อจะได้เห็นดอกของฤดูถัดไปก็ยังแคล้วคลาดกันอีก	 วันที่ไปส�ารวจซ�้าพบว่าดอกได้
ร่วงไปหมดแล้ว	 ก�าลังติดผลอ่อนเต็มต้น	 ขอยกตัวอย่างอีกชนิดหนึ่งคือต้นจานเครือที่
วัดมัชฌันติการาม	 ครั้งแรกพบว่าลักษณะของใบเหมือนทองกวาวมาก	 ส่วนของล�าต้น
เป็นเถาใหญ่กว่าโคนขาพันต้นมะหาดไว้จนคอดกิ่วและพบว่าติดฝักแล้ว	 รูปร่างของฝัก
ก็เหมือนทองกวาวทั่วไป	 ต้องรอไปอีก	 1	 ปี	 จึงได้ภาพดอกตามที่ต้องการ	 ซึ่งลักษณะ
ดอกก็ผิดความคาดหมายจากข้อมูลเดิมที่ค้นคว้าจากหลายแหล่งมาเก็บสะสมไว้	 
จึงขอเรียนให้ท่านที่สนใจทราบว่าการศึกษาพรรณไม้นั้น	 “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น”	
ดังสุภาษิตเก่าแก่ของเรากล่าวไว้	 ท่านที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นนี้แล้วต้องรีบไปชม
ก่อนที่ทางวัดจะมีนโยบายปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ของวัดเพื่อความเหมาะสม	 ซึ่งผู้วิจัย 
ได้ประสบมาหลายแห่งแล้ว	 การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์มีผลท�าให้ต้นไม้สวยๆ	 และ 
หายากหลายต้นสูญหายไป

ตะคร้อหนาม	 
วัดบางยี่ขัน

จานเครือ 
วัดมัชฌันติการาม

กรวยป่า	 
วัดหงส์รัตนาราม

ขนาน	 
วัดพระศรีมหาธาตุ

กระเบา	 
วัดเบญจมบพิธ

เกด	 
วัดราชนัดดา



คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในเขตเมือง104

ไข่เน่า	 
วัดประยุรวงศาวาส

เขยตาย	 
วัดหงส์รัตนาราม

คงคาเดือด	 
วัดราษฎร์บ�ารุง

ไคร้ย้อย	 
วัดเทวราชกุญชร

จันทน์หอม	 
วัดนรนาถสุทธิการาม

เจ้าหญิงสีชมพู	 
วัดนายโรง

เฉียงพร้านางแอ	 
วัดอัปสรสวรรค์

ช้าแป้น	 
วัดพระเชตุพนฯ

ชิงชี่	 
วัดราชสิทธาราม

ชุมแสง	 
วัดตลิ่งชัน

ดิ๊กเดียม	 
วัดเทพศิรินทร์

ประค�าไก่	 
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
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พญามูลเหล็ก 
วัดใหม่พิเรนทร์

มหาพรหม	 
วัดนางชี

ฝีหมอบ 
วัดตะโหนด

พะยอม 
วัดอินทาราม

พะยูง	 
วัดพุทธบูชา

มะกอกเกลื้อน 
วัดราชบพิธ

มะกา 
วัดหิรัญรูจี

มะกอกเกลื้อน	 
วัดนรนาถฯ

มะคะ 
วัดพระศรีมหาธาตุ

มะพลับ 
วัดหงส์รัตนาราม

มะพูด 
วัดบวรนิเวศวิหาร

มะแพร้ว 
วัดนางชี
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มะริด 
วัดใหม่ยายแป้น

เม่าหลวง 
วัดประสาท

ยางนา 
วัดไก่เตี้ย

ย่านาง 
วัดบางยี่ขัน

รัตนพฤกษ ์
วัดนาคปรก

ละมุดสีดา 
วัดธาตุทอง

สตาร์แอปเปิล	 
วัดอนงคาราม

สมอพิเภก	 
วัดโสมนัสวิหาร

คนทีเขมา	 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

สะตอ	 
วัดราชาธิวาส

สะตอป่า 
วัดตลิ่งชัน

มอไทย	 
วัดจักรวรรดิราชาวาส
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สาละลังกา	 
มีเกือบทุกวัด

สมอไทยแคระ	 
วัดราชาธิวาส

สาละอินเดีย	 
วัดเบญจมบพิธ

สุวรรณพฤกษ์	 
วัดสุวรรณาราม

แสลงใจ	 
วัดหงส์รัตนาราม

หางนกยูงสีทอง	 
วัดมะพร้าวเตี้ย

อโศกอินเดียแคระ	 
วัดภาวนาฯ

เอกมหาชัย	 
วัดเทพนารี
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