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ค ํานํ า
ตัง้แตป พ.ศ. 2535 ท่ีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดถือกํ าเนิดข้ึนมาบนโลก ความรูเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพก็ไดแพรสะพัดไปท่ัวโลกอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามในบางมุมของโลกและของประเทศไทยก็
ยงัมผูีสงสัยใฝรูท่ีไมรูจักความหลากหลายทางชีวภาพเลย แตตองการทราบขอเท็จจริงที่ไมซับซอนเกี่ยวกับความหลาก
หลายทางชวีภาพ เพื่อใหไมตกยุคสมัย สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทํ าหนังสือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ Biological Diversity “โลกท ําอะไรบาง แลวเราจะทํ าอะไร” ขึน้มาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของหลายคน หลายฝาย ที่ปรารถนาจะกาวทันโลก และกาวใหทันความคิด ความรู ในการจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพที่มีอยูในโลก

ในปจจบัุน 187 ประเทศ เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปนภาคีความตกลงระหวาง
ประเทศทีมุ่งเนนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ชวยใหหลายประเทศก ําลังพัฒนาได
มโีอกาสท่ีจะด ําเนินงานการอนุรักษ ชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศธรรมชาติในประเทศของตนอยางเขมแข็งมากกวา
เดมิ โลกอาจสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพไปครึ่งหนึ่งของที่มีอยูปจจุบัน เมื่อใกลสิ้นศตวรรษนี้ หากประเทศตางๆ
ไมชวยกนัอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและใชประโยชนอยางยั่งยืนอยางเขมแข็งเพียงพอ แตหากไมมีความตกลง
ระหวางประเทศท่ีวางพันธะผูกมัดใหรัฐบาลประเทศตางๆ รับผิดชอบงานที่ทาทายประชาคมโลกเชนนี้แลว ก็อาจไมมีความ
รวมมอืท่ีมากพอท่ีจะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกไวได

การประชมุหารือใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ลวนแลวแตเปนโอกาสสํ าคัญ
ทีเ่ปดใหผูแทนจากทกุประเทศอยางเทาเทียมกันไมวายากดีมีจน ไดออกความเห็น ใหค ําแนะนํ าและชี้แนะถึงการด ําเนิน
งานในแงมมุท่ีเปนท้ังวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี ประสบการณจากทุกประเทศในการจัดการความหลากหลาย
ทางชวีภาพไมวาจะประสบความสํ าเร็จหรือลมเหลว ไดถูกนํ ามาแลกเปล่ียนและหารือกันในเวทีการประชุมเหลาน้ี ประเทศ
ใดประเทศหน่ึงพลาดโอกาสท่ีจะสงผูแทนเขารวมประชุมในระดับโลกเชนน้ี ยอมนํ าไปสูการตามไมทันประเทศอ่ืนในดาน
การพัฒนาบุคลากร องคกร และประเทศดวย อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได

ดงัน้ันจงึมคีวามจ ําเปนอยางย่ิงท่ี ใครก็ตาม ในมุมไหนก็ตาม ของประเทศไทยควรจะเรียนรูเร่ืองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จากหนังสือเลมน้ี พรอมทั้งคิดใหไกลวาเราจะท ําอะไร เพื่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนเวลาไมนอยกวา 3.8 ลานป ที่สิ่งมีชีวิตถือก ําเนิดข้ึนมาบนพ้ืนพิภพน้ี ปจจุบันหลายลานชนิดพันธุไดอาศัยอยูใน

ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศนํ ้าจืด และมหาสมุทร ทุกชนิดพันธุรวมทั้งมนุษยลวนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอยางซับซอน
ความหลากหลายทางชีวภาพ คอืความผันแปรแตกตางของส่ิงมีชีวิตทั้งหมดในโลกและปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิต

เหลาน้ี นกัวิทยาศาสตรมักจะพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพในสามระดับคือ ความหลากหลายในชนิดพันธุ พันธุกรรม
และระบบนิเวศ ซึ่งทั้งสามระดับนี้ไมอาจแยกออกจากกันได เพราะตางมีความสํ าคัญและตางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพมักสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่น
ดวย

ความหลากหลายของชนิดพันธุ
ชนิดพันธุปรากฏในหลากหลายรูปแบบและขนาด ตั้งแตจุลินทรียที่สามารถมองเห็นตอเมื่อสองดวยกลองจุลทรรศน

เทาน้ัน ไปจนถึงไมยืนตนขนาดใหญ ชนิดพันธุรวมถึง เห็ดรา พืชดอก มด แมลงปกแข็ง ผีเส้ือ และสัตวขนาดใหญเชน ชาง
และหมี

แตละชนดิพันธุเปนกลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสามารถผสมพันธุกันเพื่อสราง
ทายาทส่ิงมีชีวิตรุนตอไปที่สามารถมีชีวิตตอไปได

เรายังปรารถนาท่ีจะรูวามีก่ีชนิดพันธุท่ีอาศัยอยูในโลก และชนิดพันธุเกี่ยวของกันเองกับสภาพแวดลอมทางกาย
ภาพอยางไร ดังนั้น ไมสามารถทํ านายไดแมนย ําถึงผลที่เกิดจากการสูญเสียชนิดพันธุหนึ่งตอชนิดพันธุอื่นและระบบนิเวศ
เทาท่ีทราบคอื บางชนิดพันธุที่เรียกวา ชนิดพันธุหลัก (keystone species) มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในระบบนิเวศที่อาศัยอยู
เพราะวามีผลตอการอุดมสมบูรณและสุขภาพของชนิดพันธุอ่ืน ตัวอยางของชนิดพันธุหลัก เชน สาหรายสีน้ํ าตาล หรือ
สาหรายสีน้ํ าตาลเคลป (kelp) ในระบบนิเวศชายฝงทะเลแปซิฟก คางคาวกินผลไม ในทะเลทรายตะวันตกเฉียงใตและ
ประชากรในนานน้ํ าชายฝงเขตรอน การสญูเสยีชนดิพนัธุเหลานี้อาจมีผลใหชนิดพันธุอื่นตกอยูในสถานะใกลสูญ
พนัธุเชนกัน

บางชนิดพันธุ เชน วาฬ นกนางนวล และหญาทะเลมีอยูทั่วไปทุกแหงในโลกเปนไปตามธรรมชาต ิ หลายชนิดพันธุ
เชน ยูคาลิปตสั พบท่ัวโลกเพราะวาผูคนนํ าเขาไปในที่ตางๆ ซึ่งพืชประเภทนี้ไมไดมีอยูตามธรรมชาติ ชนิดพันธุอ่ืนท่ีเปน
ชนิดพันธุเฉพาะถิน่ (endemic species) พบในพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ แสดงถึงการมีอยูในถิ่นที่อยูอาศัยพิเศษเฉพาะ ในพ้ืนท่ี
ทีม่ขีอบเขตทางภูมิศาสตรจํ ากัด ตัวอยางเชน นกเจยฟลอริดา (florida scrub jay) พบเฉพาะในปาไมพุมเตี้ยในรัฐฟลอริดา
เทานั้น ปลาปกเปาโอเวนส (owens pupfish) มอียูในเฉพาะหุบเขาโอเวนส รัฐแคลิฟอรเนีย หากถ่ินท่ีอยูอาศัยเหลาน้ีถูก
ท ําลายหรือสญูหายไป หมายถึงวา ชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่อาศัยอยูในนั้นก็จะสูญพันธุไปดวย

นักวทิยาศาสตรประมาณวา มีชนิดพันธุอยูหลายลานชนิดบนโลก อาจจะสิบลานหรือมากกวานั้นซึ่งยังไมไดจ ําแนก
หลายชนิดพนัธุท่ียังไมไดถูกคนพบอาศัยอยูในเขตรอนและในมหาสมุทรซึ่งมิไดมีการสํ ารวจครบถวน แมลง เห็ดรา และจุลิ
นทรยีหลายชนดิในโลกยังมิไดรับการจ ําแนก นักวิทยาศาสตรประเมินวาจ ํานวนชนิดพันธุทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีอยู
ประมาณ 400,000–600,000 ชนิด คิดเปนสองถึงสามเทาของจ ํานวนท่ีทราบในปจจุบัน
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 ชนดิพนัธุที่จ ําแนกแลวในโลก

12,000 ชนิดพันธุ ของ สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก และและสัตวเลื้อยคลาน
4,000 ชนิดพันธุ ของ แบคทีเรีย
4,500 ชนิดพันธุ ของ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
5,000 ชนิดพันธุ ของ ไวรัส

10,000 ชนิดพันธุ ของ นก
22,000 ชนิดพันธุ ของ ปลา
70,000 ชนิดพันธุ ของ เห็ดรา

270,000 ชนิดพันธุ ของ พืช
400,000 ชนิดพันธุ ของ สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (ยกเวนแมลง)
960,000 ชนิดพันธุ ของ แมลง ประมาณ 600,000 เปนแมลงปกแข็ง

ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีมากกวาความหลากหลายของชนิดพันธุ ความหลากหลายทางพันธุกรรมหมาย

ถงึพันธกุรรมทีส่ิ่งมีชีวิตแตละชีวิตรับทอดมาจากรุนพอแม และสงตอไปยังรุนตอไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยูทุก
หนทุกแหง ตัง้แตความแตกตาง เสียงเพลง สีขนของนกในสนามหญา ไปจนถึงหลากหลายสีสัน หลายรส หลายกล่ิน ของ
แอปเปล และผลไมในตลาด ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยูในครอบครัวของทุกคน พี่นองอาจมีนัยนตาและผมสีตาง
กนั รปูรางและความสูงก็ตางกัน

ความแปรผันทางพันธุกรรม มีความสํ าคัญอยางยิ่งสํ าหรับความอยูรอดของชนิดพันธุ ชาวสวนที่ดีจะทราบวาเมล็ด
จากถงุเดยีวกนัมคีวามแตกตางกัน บางเมล็ดอาจผลิตพืชที่สูงกวา เติบโตเร็วกวา ตานทานตอโรคและศัตรูพืชไดดีกวาอีก
หลายเมล็ด ความหลากหลายแตกตางทางพันธุกรรมทํ าใหเกิดความแตกตาง ทนสภาพแหงแลง ทนโรค ไดตางกัน
ประชากรส่ิงมชีวีติท่ีถกูแยกโดดเดี่ยว เชน พืช สัตว บนเกาะกลางมหาสมุทร มีความแตกตางในพันธุกรรมนอยกวาประชา
กรจ ํานวนมากท่ีพบในพ้ืนท่ีท่ัวไป ดังนั้นประชากรสิ่งมีชีวิตที่ถูกแยกโดดเดี่ยว จึงอยูในลักษณะใกลสูญพันธุมากกวา

ความหลากหลายของระบบนิเวศ
พันธกุรรมก ําหนดสายพันธุของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดที่ประกอบกันเปนประชากรของชนิดพันธุ ประชากรและสิ่งแวด

ลอมกายภาพ เชน น้ํ า แรธาต ุ ท่ีอยูรอบตัว มปีฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เกิดเปนระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธน้ีไดแก สัตวผูลา
เชน นกกนิเหยื่อ เชน หนอน แมลง แมลงผูผสมเกสรเลือกดอกไม และชนิดพันธุตางๆ ตอบสนองตอกระบวนการทาง
กายภาพ เปนตนวาฝนตกหนัก ชุมนุมประชากรพืชและสัตวไดสรางระบบนิเวศหลายรูปแบบ จากระบบนิเวศปากแมนํ ้า
หนองน้ํ า บึง และแนวปะการัง และระบบนิเวศทางน้ํ าอื่นๆ ไปจนถึงทุงหญาซาวันนา ทุงหญาแพร่ี ปาไม ทะเลทราย ยอด
เขา และระบบนิเวศอ่ืนๆ รวมถึงสวนสาธารณะ สนามหญา

ชนิดพันธุมไิดกระจายท่ัวโลกโดยสมํ ่าเสมอ ระบบนิเวศบางแหง เชน ปาเขตรอน และแนวปะการัง มีความซับซอน
มาก และเปนบานของสิ่งมีชีวิตนับพันนับหมื่นชนิดพันธุ ระบบนิเวศอ่ืนๆ เชน ทะเลทราย และข้ัวโลกเหนือ มีความหลาก
หลายนอย แตมีความสํ าคัญเชนกัน 
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การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกมมีากมายมหาศาล ตลอดเวลาความหลากหลายทางชีวภาพไดชวยเหลือเกื้อ

หนุนใหผูคนด ํารงชีวิตอยูโดยมีอากาศและนํ้ าท่ีสะอาด มียารักษาโรค มีอาหาร มีเครื่องนุงหม เครื่องใชไมสอย วัสดุกอสราง
การสูญเสียชนิดพันธุ การสูญเสียระบบนิเวศ การสูญเสียพันธุกรรมไมไดเพียงแตทํ าใหโลกลดความร่ํ ารวยทางชีวภาพลง
แตไดทํ าใหประชากรโลกสูญเสียโอกาสท่ีไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีสวยงามและสะอาด สูญเสียโอกาสที่จะไดมียา
รักษาโรคท่ีดี และสูญเสียโอกาสที่จะมีอาหารหลอเลี้ยงอยางพอเพียงดวย

สูญพันธุ
ในทศวรรษท่ีผานมา นักวิทยาศาสตรไดเห็นพองตองกันวา ความหลากหลายทางชีวภาพไดสูญเสียสลายไปอยาง

รวดเร็วในปจจบัุน เร็วกวาในอดีตที่ผานมา ต้ังแตไดโนเสารไดสูญพันธุไปเม่ือประมาณ 65 ลานปมาแลว นักวิทยาศาสตรได
ทํ านายวา ดวยอัตราสูญพันธุที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โลกจะสูญเสียชนิดพันธุที่มีอยูในปจจุบันไปประมาณ 20% ใน 30 ปขาง
หนา การสูญเสียที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากกวาสาเหตุอื่น แตทวา ใน
ปจจุบนัการสญูเสียชนิดพันธุมีสาเหตุทั้งโดยทางตรงและทางออมมาจากกิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไม
ทํ าลายปา ซึ่งนํ าไปสูการสูญเสียแหลงท่ีอยูอาศัยและการทํ าลายนิเวศธรรมชาต ิ การประมงเกินก ําลังผลิต มลภาวะ และ
อ่ืนๆ

สญูเสียระบบนิเวศ
แหลงนํ ้าในแผนดิน

แหลงน้ํ าในแผนดนิ (inland water) หรือระบบนิเวศน้ํ าจืดเปนหนึ่งในระบบนิเวศซึ่งมีความเปราะบาง และถูก
คกุคามจากมนุษยเพ่ือใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด ปจจุบันแมนํ้ า หนอง บึง พรุ ทั่วโลกก ําลังถูกคุกคามจาก
สาเหตตุางๆ เปนตนวา การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางกายภาพของระบบนิเวศ การระบายออกจากแหลงนํ ้า การใช
ประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติมากจนเกินความเหมาะสม มลภาวะ และการนํ าเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ในทศวรรษ
ท่ีผานมา 20% ของพันธุปลาน้ํ าจืดทั่วโลก (ซึ่งมีอยูกวา 10,000 ชนิด) ก ําลังอยูในภาวะถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุหรือถึงข้ัน
สูญพันธุ

ทะเลและชายฝง

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงครอบคลุมอาณาบริเวณกวางใหญไพศาลถึง 3 ใน 4 ของโลกและเปนแหลงผลิต
ออกซเิจนและอาหารโปรตีนท่ีสํ าคัญยิ่ง ปจจุบัน ทองทะเลและพื้นที่ชายฝงก ําลังถูกคุกคามอยางหนักจากมลภาวะ การเก็บ
เกีย่วทรัพยากรมากเกินปริมาณท่ีเหมาะสม และการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลอยางไมมีประสิทธิภาพ ทํ าใหทรัพยากร
ประมงลดจ ํานวนลงอยางมาก รวมทั้งปาชายเลนและแนวปะการัง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง ซ่ึงเส่ือมสภาพและ
ถกูทํ าลายจากกิจกรรมของมนุษย และอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก

ปาไม

ระบบนิเวศปาไมเปนศูนยรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สํ าคัญท่ีสุดในโลก และเปนปจจัยหลักที่เกื้อกูลการ
ด ํารงชวีติของประชาชนจ ํานวนมาก โดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นซึ่งอาศัยอยูในบริเวณปา ทั้งยังชวยควบคุม
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สภาพอากาศใหเหมาะสม เนื่องจากเปนแหลงดูดซับและกักเก็บคารบอน การที่มนุษยตัดไมท ําลายปา ทํ าการแบงปาเปน
ผืนเล็กผืนนอย และทํ าใหปาเส่ือมสภาพลง สงผลใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมท่ัวโลก โดย
เฉพาะอยางยิ่งในปาเขตรอนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด ในระยะสามทศวรรษที่ผานมา ประมาณ 15% ของ
ปาลุมน้ํ าอเมซอนไดถูกทํ าลายลง เปนผลใหพืชพรรณพ้ืนเมืองสูญหายไป 40–50%

พื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น

ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีก่ึงช้ืน มีคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนแหลงเพาะปลูกพืช
อาหารและเพาะเล้ียงปศุสัตวท่ีสํ าคัญท่ัวโลก อยางไรก็ตาม ระบบนิเวศพื้นที่แหงแลงมีความเปราะบางและเสี่ยงตอการถูก
ทํ าลายจากการเปล่ียนสภาพแหลงท่ีอยูอาศัย การเก็บเกี่ยวและบริโภคพืชอาหารในปริมาณมาก ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
การเปล่ียนแปลงของปริมาณแหลงน้ํ าและสภาพภูมิอากาศ

ภูเขา

ระบบนิเวศภูเขามีความสลับซับซอนและความอุดมสมบูรณของพันธุพืชและสัตวที่แปรเปลี่ยนไปตามระดับความสูง
และสภาพภูมิอากาศ เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพทีสํ่ าคญั โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเปน
วตัถดุบิหลักในการผลิตอาหารและยารักษาโรค นอกจากนี้ภูเขายังเปนแหลงตนนํ ้าท่ีผลิตน้ํ าจืดใหมนุษยไดใชอุปโภค
บริโภค ทํ าการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตไฟฟา การเส่ือมสภาพของระบบนิเวศภูเขาจึงสงผลกระทบตอปริมาณและคุณ
ภาพของน้ํ า

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาสงผลกระทบอยางหนักตอความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความปลอดภัยทางอาหาร องคการสหประชาชาตไิดประกาศใหป ค.ศ. 2002 เปนปสากลแหงภูเขา เพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักในความสํ าคญัของระบบนิเวศภูเขาและการพัฒนาพ้ืนที่ภูเขาอยางยั่งยืน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชวีภาพก ําลังจดัทํ าโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา เพื่อเปนแนวทางสํ าหรับการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศภูเขาอยางย่ังยืน รวมทั้งเปนแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เขตพื้นที่ภูเขาที่เกิดขึ้น

พ้ืนท่ีการเกษตร

ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเปนพ้ืนฐานสํ าคัญของการผลิตอาหาร เพื่อการด ํารงชีวิตของประชาชน
หลายพันลานคนท่ัวโลก ระบบการเกษตรในปจจุบันซึง่เนนผลผลิตจํ านวนมากเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชา
กรท่ีเพ่ิมสูงขึน้เร่ือยๆ ทํ าใหความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและสัตวที่ใชในการเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิง่การนํ าพชืที่ไดรับปรับปรุงพันธุใหมเขามาเพาะปลูกแทนที่สายพันธุดั้งเดิมของทองถิ่น ซึง่สงผลทํ าใหพืชดังกลาวตก
อยูในสภาวะเส่ียงใกลสูญพันธุในหลายพ้ืนท่ี

สญูเสียพันธุกรรม
การสูญเสียชนิดพันธุและระบบนิเวศอยางรวดเร็ว ทํ าใหความหลากหลายทางพันธุกรรมในชนิดพันธุถูกทํ าลายไป

ดวย ทรัพยากรพนัธกุรรมมีคุณคามหาศาลในการเปนวัตถุดิบใหแกเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งชวยปรับปรุงการเกษตร ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในเกษตรกรรมเปนส่ิงจํ าเปนในการดํ ารงรักษาผลผลิตของพืชไร พืชสวนและปศุสัตวใหมีคุณ
ภาพสูง โดยสามารถตานทานตอแมลงศัตร ูโรค และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปได
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นอกจากน้ันพันธุกรรมพืชไรพืชสวนและปศุสัตวยังเส่ือมสลายไปเน่ืองจากการนํ าเขาสายพันธุท่ีปรับปรุงใหมเพ่ือ
การเจริญเตบิโตทางอุตสาหกรรมเกษตร สายพันธุใหมไดเขาแทนที่สายพันธุพื้นเมืองและสายพันธุปา ในประเทศอินเดีย
พันธุ ข าวของสายพันธุ  ท่ีได จากการปรับปรุงใหมได ครอบคลุมพ้ืนท่ีสามในส่ีท่ีปลูกขาวซึ่งเคยมีขาวพันธุ ต างๆ  
30,000 พันธุงอกงามอยู ในสหรัฐอเมริกากวา 85% ของแอปเปล 7,000 สายพันธุ ท่ีปลูกอยูเม่ือศตวรรษท่ีแลวไดสูญพันธุ
ไป ในทวปียุโรป คร่ึงหนึ่งของสายพันธุ มา วัว แพะ แกะ หมู และไก ที่เคยมีอยูเมื่อตนศตวรรษที่แลวไดสูญพันธุ หนึ่งในสาม
ของ 770 สายพันธุที่เหลือตกอยูในสภาวะเสี่ยงใกลสูญพันธุในอีก 20 ปขางหนา 

กํ าเนิดอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
ประชาคมโลกมคีวามกงัวลวา อัตราการทํ าลายความหลากหลายทางชีวภาพไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะหลาย

ศตวรรษท่ีผานมาน้ี จงึเกิดมีความตระหนักวารัฐบาลทั่วโลกควรจะมีการด ําเนินการอยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือใหหลัก
ประกนัวาจะอนุรักษชนิดพันธุและระบบนิเวศของโลกไวใหได

เดิมมแีตอนุสัญญาเฉพาะเรื่องและระดับภูมิภาค
กอนท่ีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจะถอืก ําเนิดขึ้น ความตกลงระหวางประเทศทั้งระดับ “เฉพาะ

เร่ือง” และระดบัภูมภิาค ยังมีลักษณะที่มีชองวางไมอาจที่จะครอบคลุมการคุมครองชนิดพันธุและระบบนิเวศ จึงมีความ
ตองการท่ีครอบคลุมพันธกรณีซึง่นํ าไปใชไดกวางกวาเดิม เนื่องจากเหตุผลหลักสี่ประการ ดังนี้

อนุสัญญาระดบัภูมิภาคจะจ ํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบางสวนของโลก ปลอยใหสวนอ่ืนไมไดรับการคุมครอง
เชน บริเวณอารคตคิ, ตะวันออกกลาง และเอเชียสวนใหญ อนุสัญญาเหลานี้จะตางกันในเนื้อหาของพันธกรณ ีอนุสัญญา
ใหมๆ  เชน ความตกลงอาเซียน (ASEAN Agreement) และ พิธีสารคงิสตนั (Kingston Protocol) วางรายละเอียดและ
เกีย่วของกบัหลายประเด็นมากเกินไป ในขณะที่อนุสัญญาเกาๆ มุงคุมครองแตเฉพาะชนิดพันธุและการจัดตั้งพื้นที่คุมครอง

อนุสัญญาตางๆ ลวนตางกันอยางมากในประสิทธิผลของกลไกและสถาบันซึ่งอนุสัญญาจัดตั้งขึ้นมา กฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังเชน อนุสัญญาในซีกโลกตะวันตกและอนุสัญญาในทวีปแอฟริกาไดกลายเปนอนุสัญญา “หลับ” โดย
ประสบความสํ าเร็จในการปฏิบัติในสาขาน้ันๆ เพียงเล็กนอย ในขณะที่อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุ
สัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (CITES) ประสบความสํ าเร็จมากในการพัฒนาการอนุวัตการตามพนัธกรณี แมวาจะยัง
ตองมีการปรับปรุงแกไขอีก

นอกจากน้ันอนุสัญญาท่ีอนุรักษในภูมิภาคในระยะป ค.ศ. 1970s และ 1980s ตางไมใหความชวยเหลือทาง
การเงินและวิชาการท่ีเพียงพอสํ าหรับการดํ าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิง่โดยการจัดตั้งพื้นที่คุมครองที่มีหลักประกันดีเยี่ยม หากกลไกทางการเงินไมเพียงพอแลวอนุสัญญา
ตางๆ ก็จะประสบความลมเหลวในทางปฏิบัติ กฎหมายระหวางประเทศที่มีกลไกทางการเงินเพื่อชวยอนุวัตการดวย ไดแก
คํ าส่ังสภายุโรปวาดวยแหลงท่ีอยูอาศัย ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (EC Habitats Directives of 21 May 1992)

ประการสุดทาย ไมมีกลไกที่จะประสานกิจกรรมภายใตอนุสัญญาตางๆ เขาดวยกัน แตละอนุสัญญาก็มีภาคี
ของตนเอง ซึง่อาจไมจ ําเปนตองเปนชุดเดียวกันเสมอไปแมวาจะเปนอนุสัญญาระดับโลกก็ตาม และแตละอนุสัญญาก็มี
สภาบริหารและสํ านักเลขาธิการของตนเอง ซึ่งมีที่ตั้งอยูในที่ตางๆ กัน
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ตองการอนุสัญญาในระดับโลก
หลักการของอนุสัญญาระดับโลก (world convention) จึงไดถูกก ําหนดขึ้นมามิใชเพื่อแทนที่อนุสัญญาที่มีมากอน

หนาน้ี แตเพ่ือวางพันธกรณีท่ัวไปสํ าหรับการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ือใหกรอบนโยบายท่ีสอด
คลองกนัในการด ําเนินกิจกรรมในอนาคต ความคิดนี้ไดรับการริเริ่มจากสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ในการ
ประชมุคณะมนตรีท่ัวไป (General Assembly) ท่ีนครไครสเชริช (Christchurch) ในป ค.ศ. 1981 ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมาย
ให สํ านักเลขาธิการของสหภาพฯ ด ําเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ในการประชุมคณะมนตรีท่ัวไปท่ีมีข้ึนท่ีกรุงมาดริด (Madrid) ในป ค.ศ. 1984 ไดเรียกรองให สํ านักเลขาธิการ
ของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) วางหลักการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อเปนพื้นฐานในการยกราง “เครื่องมือ” ระดับโลกท่ี
เกีย่วกับการอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมของโลก   ในการประชุมสมัยที ่17 ที่กรุงซานโฮเซ (San Jose) ประเทศคอสตาริกา
คณะมนตรไีดตดัสินใจวารางฉบับแรกนี้ควรจะตองไดรับการพัฒนาตอไปอีก หลักจากการหารืออยางหนักภายในสหภาพฯ
(IUCN) หลายคร้ัง จึงไดจัดท ํารางฉบับสุดทายข้ึนเสร็จสมบูรณ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1989

ขอเสนอของสหภาพฯ (IUCN) ไดเนน 3 ประเด็น คือ
•  พันธกรณีท่ัวไปสํ าหรับทุกประเทศ เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
•  หลักการของการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมปาโดยเสรี และ
•  หลักการซึง่คาใชจายในการอนุรักษตองมีการแบงปนอยางเทาเทียมโดยทุกชาติ

อนาคตของเรารวมกัน
ในป ค.ศ. 1986 คณะกรรมาธกิารโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment

and Development) ซึง่เรียกสั้นๆ วา คณะกรรมาธกิารชุดบรันทลันด (Brundtland Commission) ไดเสนอในรายงาน
“อนาคตของเรารวมกัน” (“Our Common Future”) วา

“รัฐบาลท้ังหลายควรศกึษาถึงความเปนไปไดท่ีจะจัดทํ าอนุสัญญาเกี่ยวกับชนิดพันธุ (species convention) ที่มี
เจตจ ํานงคและขอบเขตคลายอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศอ่ืนๆ ซึ่งสะทอนถึงหลักการ
ทรัพยากรสากล (universal resources) อนุสัญญาเกีย่วกับชนิดพันธุ จักตองเชื่อมโยงหลักการของชนิดพันธุและการ
แปรปรวนทางพันธุกรรมวาเปน มรดกรวม (common heritage)”

วางเคาโครงของอนุสัญญา
ในการประชมุสมยัท่ี 14 ในป ค.ศ. 1987 คณะมนตรีประศาสนการ (Governing Council) ของโครงการสิ่งแวดลอม

แหงสหประชาชาต ิ (UNEP) เรียกรองใหผูอํ านวยการบริหารของโครงการฯ (UNEP) จัดตั้ง คณะทํ างานเฉพาะกิจระดับผู
เชีย่วชาญ (Ad Hoc Working Group of Experts)

“เพ่ือสํ ารวจความปรารถนาและรูปแบบท่ีเปนไปไดของอนุสัญญารวม (umbrella convention) เพื่อใหเปนเหตุเปน
ผลกบักจิกรรมท่ีดํ าเนินอยูในทางปฏิบัติและเกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ ที่อาจตกอยูภายใตอนุสัญญานั้นดวย”

คณะทํ างานเฉพาะกจิฯ ประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1988 ซึ่งไดพิจารณารางขอก ําหนดท่ี สหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) และ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ยกรางขึ้น และ “ความเห็นที่มี
ตอรางดังกลาว” ซึ่งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP), องคการอาหารและเกษตรฯ (FAO), องคการการ
ศกึษาวิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ (UNESCO) และสหภาพฯ (IUCN) รวมกันจัดเตรียมในเดือน
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กมุภาพันธ ค.ศ. 1990 คณะทํ างานตกลงวามีความจ ําเปนที่จะตองม ี “เครื่องมือ” ท่ีเปนกรอบนโยบายและมผีลผูกพันทาง
กฎหมาย

“เพ่ือรับรองมาตรการที่เปนรูปธรรมและมีฐานมาจากการปฏิบัติการ สํ าหรับการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน”

ยงัมขีอตกลงท่ัวไปอีกวา “เครื่องมือ” ระหวางประเทศนี้จะไมมีความหมายอะไรหากปราศจากสัญญาอยางมั่นคงวา
จะมกีารสนบัสนนุการเงินใหแกคาใชจายที่เพิ่มในการอนุรักษ ซึ่งเปนการดํ าเนินการตามพนัธกรณีของอนุสัญญาใหมนี้
และในเจตจ ํานงคของความรับผิดชอบรวมกัน คาใชจายนั้นจะตองเหมาะสมกับประเทศที่มีความสํ าคัญในแงความหลาก
หลายทางชีวภาพ

เริม่การเจรจาตอรองอยางเปนทางการ
คณะทํ างานฯ (Ad Hoc Working Group) ประชมุอกีคร้ังในเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน ค.ศ. 1990 และเรียก

รองใหฝายเลขาธิการซึ่งคือ โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) เตรียมรางฉบับแรกของอนุสัญญา เพื่อการ
พิจารณาตอไป รางฉบับน้ีไดทํ าโดยความชวยเหลือของกลุมผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งเสนอตอคณะทํ างานพิจารณา
ในการประชมุตอไป ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1991 คณะทํ างานจึงไดรับการเปล่ียนชื่ออยางเปนทางการวา
Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity (INC – CBD) และการเจรจา
ตอรองอยางเปนทางการจึงเริ่มขึ้นตั้งแตนั้นมา

การเจรจาตอรองเปนไปดวยความยากลํ าบากพอควร เนื่องจากประเทศก ําลังพัฒนาเนนถึงความจ ําเปนที่จะตอง
รักษาสมดลุระหวางพันธกรณีในการอนุรักษ กับการรับรองสิทธิเหนือวตัถุพันธุกรรมพืชและสัตวภายใตเขตอํ านาจของตน
ดวยเหตุผลเดียวกันประเทศก ําลังพัฒนายังแสวงหาการยอมรับสิทธิในการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม
ท่ีไดจากการใชวตัถุพันธุกรรมน้ัน และสิทธิในการถายทอดเงินทุนสนับสนุนคาใชจายสํ าหรับการอนุรักษจากประเทศพัฒนา
แลว

รบัรองอนุสัญญาฯ
หลังจากการตอรองอยางหนักหนวงผานไปเปนเวลามากกวา 3 ป อนุสัญญาฯ ก็ไดรับการยอมรับ และเปดใหมีการ

ลงนามในวนัท่ี 5 มถินุายน ค.ศ. 1992 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเน
โร อนุสัญญาฯ ไดรับการลงนามโดย 157 ประเทศ ในการประชุมนั้น

การใหสัตยาบันไดเร่ิมต้ังแตน้ันเปนตนมา และมองโกเลียไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ เปนลํ าดบัท่ี 30 เปนผลใหหลัง
จากน้ัน 90 วัน อนุสัญญาฯ จึงไดมีผลบังคับใชในวันที ่29 ธันวาคม ค.ศ. 1993 
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เนื้อหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดใหคํ ามั่นสัญญาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ, การเงิน, การ

เขาถงึเทคโนโลย ี การถายทอดเทคโนโลยี และการแบงปนผลประโยชนซึ่งนับวาเปนเครื่องมือในการอนุรักษความหลาก
หลายทางชวีภาพในอนาคตอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคทั้งทางดานการอนุรักษและการพัฒนา และยังมีการเชื่อมโยงอยาง
เหนียวแนนระหวางความตองการของประชาชนและการอนุรักษ

อารัมภบท
อารัมภบทประกอบดวย หลักการสํ าคัญหลายประการ รวมถึงการปฏิรูป เชน “บทบาทสํ าคัญอยางยิ่งของสตรีใน

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ”, มคีวาม “สํ านึกตอคุณคาภายในของความหลากหลายทางชีวภาพ” และยอมรับ
“ความปรารถนาในอันท่ีจะแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมในการใชความรูตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม, ความคิด
สรางสรรคและการปฏิบัติการ” ของชุมชนทองถิ่นและพื้นเมือง

สืบเน่ืองจากความวติกกังวลของหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศก ําลังพัฒนาวาอนุสัญญาฯ ไมควรให
สิทธใิดๆ แกประชาคมนานาชาติ ในการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชาติอื่น อารัมภบทน้ีไดยืนยันวา การอนุรักษความ
หลากหลายทางชวีภาพเปนความวิตกกังวลรวมกันแตมิใชเปนส่ิงสืบทอดทางมรดกรวมกันของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น
ประเทศตางๆ มีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตน และประเทศตางๆ มีความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรชีว
ภาพอยางยัง่ยนื อารัมภบทไดสะทอนใหเห็นหลักการวาการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเปนพื้นฐานในการ
อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมีมาตรการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ ดํ าเนินบทบาทอยางสํ าคัญ
ยิง่ควบคูกันไป

มาตรา 1 – วัตถุประสงค

วตัถปุระสงคทั้งหมดของอนุสัญญาฯ คือ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ, การใชประโยชนองคประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียมในการใชทรัพยากรพันธุกรรม
ท้ังน้ี โดยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสม, การถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และโดยการ
สนับสนุนอยางเหมาะสม

มาตรา 2 – การใชศัพท

ใหค ํานิยามแกค ําท่ีสํ าคัญเชน การอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ การใชประโยชนอยางยั่งยืน ประเทศซึ่ง
เปนแหลงก ําเนิดทรัพยากรพันธุกรรม และประเทศซึ่งจัดหาใหทรัพยากรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพในนิยาม
ใหรวมถงึ “ความหลากหลายในชนิดพันธุ ระหวางชนิดพันธุและของระบบนิเวศ”

มาตรา 3 – หลักการ

เปนการยนืยนัอํ านาจอธิปไตยของประเทศใดๆ ที่จะใชทรัพยากรของตนเองใหสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม
ของประเทศนั้น อันเปนหลักการจากปฎิญญาสตอคโฮลม (Stockholm Declaration) เปนการยืนยันความรับผิดชอบของ
ประเทศใดๆ ทีจ่ะใหหลักประกันวากิจกรรมซึ่งอยูในขอบเขตอ ํานาจรับผิดชอบของการควบคุม จะไมนํ าความเสียหายมาสู
สภาพแวดลอมในที่ใดก็ตาม
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มาตรา 4 – ขอบเขตอํ านาจหนาท่ี

ไดก ําหนดขอบเขตการด ําเนินการตามพนัธกรณีสืบเนื่องจากอนุสัญญาฯ  หน่ึง) ในบริเวณท่ีอยูในขอบเขตอํ านาจ
หนาที่ของชาตินั้น และ  สอง) กจิกรรมภายใตการควบคุมด ําเนินการภายในขอบเขตอํ านาจของชาตินั้น หรือกิจกรรมท่ีนอก
เหนือขอบเขตอํ านาจรับผิดชอบของชาติใดๆ ในการนี้หมายความวา ประเทศน้ันๆ ไมมีพันธะผูกพันสืบเน่ืองจากอนุสัญญา
ฯ ในการด ําเนนิกจิกรรมภายใตการควบคุมของชาติตน แตมีพันธะกับกิจกรรมที่อยูในขอบเขตอํ านาจของประเทศอื่น

มาตรา 5 – ความรวมมือ

เปนขอก ําหนดโดยทั่วไปใหภาคีรวมมือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับบริเวณนอกเหนือขอบเขตอํ านาจของ
ชาตินั้น

มาตรา 6 – มาตรการท่ัวไป

เรียกรองใหแตละภาคีวางมาตรการ แผนการ และโปรแกรมระดับชาติ เพื่ออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพอยางยัง่ยนื และยังไดเรียกรองใหมีการผสานการอนุรักษ และการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนเขากับ
แผนและนโยบายดานอื่นๆ

มาตรา 7 – การจํ าแนกระบุและการติดตามตรวจสอบ

แตละภาคมีพัีนธะท่ีจะตองจ ําแนก องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสํ าคัญในการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยัง่ยนืจะตองชี้ใหเห็นการคุกคามที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ และจะตองติดตามตรวจสอบการ
คกุคามนั้น

มาตรา 8 – การอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ

วางมาตรการหลักในการอนุรักษในถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งจะตองด ําเนินการโดยแตละภาคีในทองถิ่นของ
ตน มาตรการนี้รวมถึง

การจดัตัง้ระบบพ้ืนที่คุมครองหรือพื้นที่ซึ่งตองการด ําเนินการดวยมาตรการพิเศษ
ควบคมุดแูล (ของเอกชน) หรือจัดการ (ของรัฐ) ทรัพยากรชีวภาพท่ีมคีวามสํ าคัญในการอนุรักษความหลาก

หลายทางชีวภาพ เพ่ือเปนหลักประกันใหแกการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน (ในการนี้หมายความวา แหลงปริมาณ
สํ ารองของสัตวน้ํ า ปาธรรมชาติดั้งเดิม, ดิน ฯลฯ ตองไดรับการควบคุมดูแลเพื่อเปนหลักประกันแกการอนุรักษความหลาก
หลายทางชีวภาพ)

ฟนฟูระบบนิเวศท่ีเส่ือมโทรม และสงเสริมการทํ านุบ ํารุงชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
วางกฎหมายคุมครองชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ปองกนัการนํ าชนิดพันธุจากตางถิ่นตางประเทศเขามาปลอย
สนับสนุนและธํ ารงรักษา การด ําเนินการที่เกี่ยวของของชุมชนทองถิ่น

มาตรา 9 – การอนุรักษนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ

ภาคแีตละประเทศมีพันธะผูกพันที่จะตองสนับสนุนการอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ “เหนืออื่นใดเพื่อ
วตัถปุระสงคในการด ําเนินงานควบคูไปกับการอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต”ิ และเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังส่ิง
อํ านวยความสะดวกในประเทศซ่ึงเปนถ่ินกํ าเนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศก ําลังพัฒนา และเพ่ือชวยฟนฟูและนํ าชนิด
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พันธุท่ีถกูคกุคามกลับไปใหม ในการนี้ตองมีการควบคุมดูแลการดํ าเนินการรวบรวมสะสมชนิดพันธุและมีการสนับสนุน
การรวมมือทางการเงิน

มาตรา 10 – การใชประโยชนอยางย่ังยืน

วางมาตรการหลายประการ ซึ่งจะตองด ําเนินการโดยภาค ี เพื่อสงเสริมการใชประโยชนองคประกอบของความ
หลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยืน ในการนี้ รวมทั้งการเชื่อมประสานนโยบายการใชประโยชนอยางยั่งยืน กับการตัดสินใจ
ด ําเนินงานดานตางๆ และในการหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรา 11 – แรงจูงใจ

เรียกรองใหแตละภาคีรับเอามาตรการซึ่งเปนแรงจูงใจในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนมาปฏิบัติ

มาตรา 12 – การวิจัย, และ 13 – การฝกอบรมและการใหการศึกษา

มาตรา 12 ก ําหนดใหแตละภาคีพัฒนาสมรรถนะในการวิจัยและการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศก ําลัง
พัฒนา และมาตรา 13 สนับสนุนใหดํ าเนินการใหการศึกษาและโปรแกรมเสริมสรางจิตสํ านึกแกสาธารณชน

มาตรา 14 – การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ก ําหนดใหแตละภาคีประเทศรับเอาวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) มาปฏิบัติสํ าหรับโครงการท่ี “มีแนว
โนมจะสงผลกระทบท่ีสํ าคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงหรือการลดผลกระทบดังกลาว”
ประเดน็เกีย่วกบัความรับผิดชอบในการชดใชคาเสียหายไดรับการอนุโลมใหขยายรายละเอียดในพิธีสาร

มาตรา 15 – การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม

แตละภาคีจะตองอํ านวยความสะดวกแกการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมท่ีจะนํ าไปใชโดยเหมาะสมตอส่ิงแวดลอม 
แมวา การเขาถงึจะตอง “อยูภายใตพื้นฐานของขอตกลงรวมกัน” และ “อยูภายใตการตกลงลวงหนา” แตประเทศซึ่งใหสาร
พันธกุรรมจะอยูในสภาพที่ไดเปรียบในการตอรอง ภาคีตองด ําเนินการวิจัย ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศซึ่งเปนแหลง
ก ําเนิดพันธกุรรมน้ัน และควรแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมในเชิงพาณิชยแกภาคีให
ทรัพยากรเหลานั้น

พันธะกรณีน้ี มไิดควบคุมถึงผูถือครองสารพันธุกรรมนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ ซึ่งมีไวกอนที่เงื่อนไขภายใต
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช

มาตรา 16 – การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี

ภาคจีะตองจดัหาหรืออํ านวยความสะดวกแกการเขาถึง และการถายทอดเทคโนโลย ีซึ่งมีอยูสองประเภท คือ
•  เทคโนโลยซีึ่งเกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
•  เทคโนโลยีซึ่งใชทรัพยากรพันธุกรรมและไมทํ าลายส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง
การเขาถงึและการถายทอดเทคโนโลยีเหลานี ้ เพ่ือจัดหาใหหรืออํ านวยใหประเทศก ําลังพัฒนา “ภายใตเงื่อนไขที่ยุติ

ธรรมและเปนท่ีพึงพอใจที่สุด รวมถึง ในรูปแบบการผอนปรนหรือรูปแบบพิเศษเมื่อมีความตกลงรวมกัน” ซึ่งเงื่อนไขดัง
กลาวน้ีมิไดมีการใหรายละเอียดในอนุสัญญา
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หากเทคโนโลยใีดอยูภายใตการคุมครองของสิทธิทรัพยสินทางปญญา มาตรา 16 ไดระบุโดยเฉพาะเจาะจงวา การ
ถายทอดเทคโนโลยีน้ันๆ ตองสอดคลองในหลักการของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา

มาตรา 17 และ 18 – การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการและวิทยา
ศาสตร

มาตรา 17 สนับสนุนใหภาคี อํ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและมาตรา 18 สนับสนุนความ
รวมมอืทางวชิาการและวิทยาศาสตร เพื่อชวยใหประเทศก ําลังพัฒนาไดเสริมสรางความช ํานาญงานแกบุคลากรและ
สถาบัน

มาตรา 19 – เทคโนโลยชีีวภาพ

มาตรา 19 เกีย่วกับการควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพและผลประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพก ําหนดใหภาคีตางๆ จัด
ใหภาคีประเทศก ําลังพัฒนา ซึ่งใหสารพันธกุรรมเขารวมในกิจกรรมการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนั้นยังก ําหนดให
ภาคปีระเทศก ําลังพัฒนา ซ่ึงใหสารพันธุกรรมตองไดรับลํ าดับความสํ าคัญกอนผูอื่น ในการเขาถงึผลลัพธและผลประโยชน
ทีไ่ดจากทรพัยากรพันธกุรรมโดยอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเทาเทียม อีกทั้งจะตองมีการพิจารณาความจ ํา
เปน หรือความตองการ พิธีสารเกี่ยวกับการถายทอดสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอยางปลอดภัย

มาตรา 20 – ทรัพยากรการเงิน

ภาคีตองจัดหาสนับสนุน “ภายใตสมรรถนะของตน” เพื่อด ําเนินการตามมาตรการระดับชาตเิพ่ือบรรลุผลสํ าเร็จตาม
วตัถปุระสงคของอนุสัญญาฯ ภาคีท่ีพัฒนาแลว “จักตองจัดหาใหทรัพยากรการเงินทั้งเปนแหลงใหมและแหลงเพิ่มเติม เพื่อ
ใหภาคท่ีีก ําลงัพฒันาไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการดํ าเนินงานตามมาตรการอยางเต็มที”่ พันธะสัญญา
ของประเทศก ําลงัพฒันาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพตองขึ้นอยูกับ “ดํ าเนินการอยางมีประสิทธิภาพ” โดยที่
ประเทศท่ีพัฒนาแลวใหการสนับสนุนทุนและการถายทอดเทคโนโลยี ประเทศก ําลังพัฒนายังมีพันธะผูกพันที่จะตอง
“ค ํานึงขอเท็จจริงท่ีวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และการขจัดความยากจนเปนส่ิงสํ าคัญอันดับแรกและเหนืออ่ืน
ใดสํ าหรับภาคีซึ่งเปนประเทศก ําลังพัฒนา”

มาตรา 21 และ 39 – กลไกทางการเงิน

มาตรา 21 จดัตัง้กลไกเพื่อหาทรัพยากรการเงินใหแกภาคีซึ่งเปนประเทศที่ก ําลังพัฒนาในรูปแบบการใหเปลาหรือ
การผอนปรน เพื่อวัตถุประสงคในการด ําเนินการสืบเน่ืองจากอนุสัญญาฯ การอุทิศเงินทุนน้ีจะเปนภาระหนาท่ีของประเทศ
ก ําลังพัฒนาแลว ซึง่หากจะมีการใหโดยความเต็มใจเพิ่มเติมอีกก็เปนที่ยินดี กลไกนี้ขึ้นอยูกับสมัชชาประเทศภาคีที่จะวาง
ลํ าดบัความสํ าคัญและกฎเกณฑตามความเหมาะสม สํ าหรับนโยบาย มาตรการ และโปรแกรม ท่ีเสนอข้ึนมา

ในมาตรา 39 กองทุนสิ่งแวดลอมโลกภายใตธนาคารโลกจะตองมีการปรับปรุงโครงสรางเพื่อเปนกลไกการเงิน
เฉพาะกาล ซึง่กองทุนนีย้ังคงมีสิทธิควบคุมการอนุมัติโครงการจนกวา สมัชชาภาคีจะพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับ “โครง
สรางสถาบัน” ทางการเงิน

มาตรา 22 – ความสัมพันธกับอนุสัญญาฯ อ่ืน

สิทธภิายใตขอตกลงนานาชาติอ่ืนๆ จะตองไมไดรับผลกระทบ “ยกเวนเมื่อการด ําเนินการตามสิทธิและพันธกรณีดัง
กลาวจะทํ าใหเกดิความเสียหายรายแรงหรือเกิดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ”
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การดํ าเนินงาน
สมชัชาภาคี

ไดรับการจดัตัง้ขึ้นเปนสภาปกครอง ซึ่งรับผิดชอบการพิจารณาทบทวนการด ําเนินงานจากอนุสัญญาฯ การประชุม
คร้ังแรกจะตองจัดโดยโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) ภายใน 1 ป หลังจาก อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช
แลว การประชมุตอเนื่องจะจัดใหม ี“เปนระยะ” ซึ่งสมัชชาจะกํ าหนดเองในการประชุมครั้งแรก

การมีผลบังคับใช

อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใชภายใน 90 วัน หลังจากมีการใหสัตยาบันโดย 30 ประเทศภาคี

ฝายเลขานุการ

โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) ไดจัดหาฝายเลขานุการเฉพาะกาลจนกวาจะมีการประชุมสมัชชา
ภาคสีมยัท่ี 1 ในขณะนี ้ไดรับขอเสนอของประเทศสวิสเซอรแลนดที่จะเปนที่ตั้งของฝายเลขานุการเฉพาะกาล

คณะกรรมการวทิยาศาสตรและวชิาการ

อนุสัญญาฯ จดัตัง้สภา สาขาของสมัชชาภาคีเพื่อใหค ําแนะนํ าทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี

รายงาน

แตละภาคตีองเสนอรายงานเกี่ยวกับมาตรการท่ีจัดทํ าขึ้นเพื่อด ําเนินการสืบเน่ืองจากอนุสัญญาฯ และเกี่ยวกับประ
สิทธผิลของการด ําเนินงานดังกลาว ทั้งนี้โดยรายงานตามระยะเวลาที่สมัชชาก ําหนดข้ึน

การสงวนสิทธิ

ไมไดรับการอนุญาตใหมีการสงวนสิทธิ

พิธีสาร

ภาคจีะตองรวมมือในการจัดท ําและใหการรับรองพิธีสาร

การยุติขอโตแยง

ขอโตแยงระหวางภาคีจะตองไดรับการหาขอยุต ิ โดยการเจรจาตอรองเมื่อเปนไปได หากการเจรจาตอรอลมเหลว
ภาคสีามารถเลือกที่จะใหมีการตัดสินชี้ขาดโดยศาลโลกดังที่ไดก ําหนดในสวน 1 ของภาคผนวก 2 หรืออาจเลือกที่จะมีการ
ไกลเกล่ียรอมชอมโดยไมมีผลผูกพันดังท่ีไดระบุในสวน 2 ของภาคผนวก 2 ก็ได 
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หลักการและขอบเขตของอนุสัญญาฯ
นานาประเทศตางเขาใจถึงความสํ าคัญของความรวมมือในระดับโลกเพื่อลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีว

ภาพ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนเพียงเคร่ืองมือนํ าไปสูความสํ าเร็จตามเปาหมาย ข้ึนอยูกับแตละ
ประเทศวาจะใชเครื่องมือนี้อยางไร

เปนความหวงใยรวมกันของมวลมนุษยชาติ
อารัมภบทของอนุสัญญาฯ ไดตระหนักวาความหลากหลายทางชีวภาพกํ าลังสูญสลายไปดวยความรวดเร็วและ

ความหลากหลายทางชีวภาพควรไดรับการอนุรักษไวดวยเหตุผลทางนิเวศ (ecocentric reasons) และทางสังคม
(anthropocentric reasons)

เหตผุลทางนิเวศมากอน อารมัภบทไดกลาวถึงคุณคาภายใน (intrinsic value) ของอนุสัญญาฯ ซึ่งมีความหมายวา
ความหลากหลายทางชวีภาพตองไดรับการคุมครองเพื่อตัวเอง อารัมภบทยังระบุวาความหลากหลายทางชีวภาพควรไดรับ
การสงวนไวเพ่ือความตอเน่ืองของวิวัฒนาการและด ํารงรักษาระบบที่เกื้อหนุนคํ้ าจุนชีวิตในชีวาลัยน้ี นอกจากนั้นความ
หลากหลายทางชวีภาพตองไดรับการอนุรักษสํ าหรับมนุษยชาต ิเพราะวามีคุณคาทางนิเวศ พันธุกรรม สังคม เศรษฐศาสตร
วทิยาศาสตร การศึกษา วฒันธรรม นันทนาการและสุนทรียภาพสํ าหรับชนรุนปจจุบันและอนาคต

ดวยเหตุผลดงักลาวแลว อารัมภบทจึงได “ยืนยัน” วา การอนรุกัษความหลากหลายทางชีวภาพเปนความหวง
ใยรวมกันของมวลมนุษยชาติ

นัน่หมายถึงวา แมวาประเทศตางๆ จะมีสิทธิในอํ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพของตนภายใต
กฎหมายระหวางประเทศ แตก็ตองมีความรับผิดชอบที่จะอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของตน และมี
ความรับผิดชอบตอการใชทรัพยากรชีวภาพของตนในแบบยั่งยืน ซึง่อนุสัญญาฯ ก็ไดยืนยันหลักการนี้อีกครั้ง ใน
มาตรา 3 ของอนุสัญญาฯ

อารัมภบทไดเนนถึงความสํ าคัญของมาตรการปองกันและของการแกไขปญหาท่ีทํ าใหเกิดการสูญเสียความหลาก
หลายทางชวีภาพท่ีตนเหตุดวย อารัมภบทขอใหตระหนักวาขอมูลขาวสารและความรูท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีว
ภาพยงัคงไมสมบูรณ และดังนั้นจึงตองการพัฒนาอยางเรงดวนในสมรรถนะทางวิทยาศาสตร วิชาการและสถาบัน เพื่อให
ความเขาใจพืน้ฐานแกการวางแผนและการอนุวัตมาตรการที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันความไมรูในทางวิทยาศาสตรจะ
ตองไมเปนเหตุผลท่ีใชผัดผอนการดํ าเนินมาตรการอนุรักษ ซึ่งสอดคลองกับหลกัการปองกนัลวงหนา (precautionary
principle)

เนนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
วตัถปุระสงคของอนุสัญญาฯ ประการแรกคือ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ประการที่สองคือ การใช

ประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและประการที่สาม การแบงปนผลประโยชนอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม ในการใชทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึง  หน่ึง) โดยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมอยางเหมาะสม
และโดยการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม คํ านึงถึงสิทธิท้ังปวงเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยี  และ สอง)
โดยการสนับสนุนทุนอยางเหมาะสม
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เจตนารมณเดมิ เร่ิมตนจากความเชื่ออยางมั่นใจ โดยเฉพาะจากประเทศพัฒนาแลว วาควรเปนอนุสัญญาฯ ที่จะ
อนุรักษชนิดพันธุเทาน้ัน จากการเจรจาตอรองในตอนแรกๆ หลักการนี้เริ่มเปลี่ยนไปโดยรวมเอาความเกี่ยวพันอันสลับซับ
ซอนระหวางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเขาไปดวย

ยืนยันอํ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากร
อนุสัญญาฯ ยนืยนัหลักการอันมาจากปฏิญญาสตอกโฮลมวาภาคีมีสิทธิในอํ านาจอธิปไตยที่จะใชทรัพยากรของตน

ตามนโยบายส่ิงแวดลอมของแตละประเทศ และตามความรับผิดชอบของประเทศ โดยไมทํ าใหเกิดความเสียหายแกสิ่งแวด
ลอมของประเทศอื่น

อนุสัญญาฯ ผนวกแนวความคิดเขาไปในกฎระเบียบระหวางประเทศ วาประเทศตางๆ ตองพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นตอ
สภาพแวดลอมของโลก อันสืบเนื่องมาจากการตัดสินใจด ําเนินการทางเศรษฐกิจของการวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแหง
ชาติ

ขอบเขตครอบคลุมทุกกระบวนการและกิจกรรม
อนุสัญญาฯ ก ําหนดค ํานิยามของความหลากหลายทางชีวภาพไววา “ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมี

ความผิดแผกแตกตางระหวางส่ิงมีชีวิตจากทุกแหลงรวมถึง นอกเหนือจากสิ่งอื่นแลว ระบบนิเวศทางบก ทางทะเลทางน้ํ า
อ่ืนๆ และการประกอบรวมทางนิเวศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเปนสวนหนึ่งในนั้นดวย ในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ
ระหวางชนิดพันธุและของระบบนิเวศ”

อนุสัญญาฯ ใชไดโดยทั่วไปกับ “ทุกกระบวนการและกิจกรรม ซึ่งมีหรือมีแนวโนม  วามผีลกระทบสํ าคัญตอการ
อนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน”

อนุสัญญาฯ ครอบคลุมการอนุรักษทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ และระบบนิเวศ 
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พันธกรณีอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืน
อนุสัญญาฯ เปนความตกลงระหวางประเทศที่ไดนํ าประชาคมโลกเขาไปสูยุคใหมของการคุมครอง พันธกรณีของ

อนุสัญญาฯ เนนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการวางแผน
และตัดสินใจไปจนถึงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีโดยยอมรับนับถือความรูการถือปฏิบัติและการประดิษฐคิดคนของชุมชนพ้ืนเมือง
และทองถิ่น

จัดท ํานโยบายและแผนระดับชาติ
อนุสัญญาฯ ไดยอมรับแนวทางอนุรักษอยางกวางๆ อนุสัญญาฯ เรียกรองใหภาคีรับรองกลยุทธ แผน และโปรแกรม

ระดบัชาตเิพือ่การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และผสานการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนเขาไปในแผนเฉพาะเร่ือง หรือแผนรวมตลอดจนโปรแกรมและนโยบายดังใน
มาตรา 6

ภาคตีองจ ําแนกวินิจฉัยองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสํ าคัญ เพื่อการอนุรักษไวและใชประโยชน
อยางยัง่ยนื ตดิตามตรวจสอบองคประกอบดังกลาวซึ่งไดจ ําแนกวินิจฉัยแลว และจํ าแนกวินิจฉัยกระบวนการและประเภท
กจิกรรมทีม่แีนวโนมวาจะมีผลเสียหายอยางรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ ดังกํ าหนดในมาตรา 7

อนรุกัษระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม
อนุสัญญาฯ ไดเนนการอนุรักษในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติและด ํารงรักษาประชากรของชนิดพันธุนั้นใหอยู

รอดในสภาพธรรมชาติ ภาคีจะตองปรับปรุงพื้นที่คุมครองและจัดท ําแนวทางสํ าหรับจัดตั้งพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ซึ่ง
ตองการมาตรการพิเศษสํ าหรับอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี ้จะตองมีการสงเสริมการคุมครองระบบนิเวศและ
ประชากรของชนิดพันธุในสภาพแวดลอมธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง โดยการสงเสริมการพัฒนาที่
เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม และการพัฒนาอยางยั่งยืนเทาน้ัน

นอกจากน้ี จะตองวางแผนและดํ าเนินการเพ่ือฟนฟูและถนอมรักษาระบบนิเวศเส่ือมโทรมและเพ่ือสงเสริมการบํ ารุง
ชนิดพันธุท่ีถูกคกุคามใกลสูญพันธุ ตลอดจนควบคุมและปองกันการน ําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่จะเขามาคุกคามชนิดพันธุ
ตางๆ ในระบบนิเวศได

ภาคจีะตองอนุรักษนอกถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ โดยการรวบรวมสะสมพันธุจากถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
เหลาน้ัน แตจะตองไมเปนการคุกคามระบบนิเวศ ตลอดจนทํ าการวิจัยสงเสริมและก ําหนดมาตรการบ ํารุง ฟนฟูชนิดพันธุท่ี
ใกลสูญพันธุและพยายามนํ ากลับมาสูถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเดิมดวย

กระบวนการและประเภทของกิจกรรมซึ่งอาจสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพจะตองถูกควบคุมและ
จดัการ การนํ าเขาชนิดพันธุจากตางประเทศซึ่งถูกคุกคามตอระบบนิเวศ แหลงที่อยูอาศัยหรือชนิดพันธุตองไดรับการปอง
กนั และชนิดพันธุท่ีไดนํ าเขามาแลวจะตองถูกก ําจัดและควบคุม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใชและการปลอยสิ่งมีชีวิตที่ไดรับ
การเปล่ียนแปลงพันธุกรรมควรไดรับการควบคุมจัดการและดูแล

ภาคีมีพันธะตองเตรียมการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมสํ าหรับโครงการพัฒนาที่มีแนวโนมวาจะมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบดงักลาวและเพ่ือใหหลักประกันวาผลสืบเน่ืองจาก
โปรแกรมและนโยบายที่มีแนวโนมจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะไดรับการพิจารณาทันการณ
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แตพันธกรณีอนุรักษท่ีอนุสัญญาฯ วางไวมิใชพันธกรณสีมบูรณแบบ เพราะอนุสัญญาฯ ระบุวา “มากที่สุดเทาที่เปน
ไปได” และ “เทาท่ีเหมาะสม” ถอยค ํานี้เพื่อชวยใหภาคีที่ประสบความยากลํ าบากในการอนุรักษไดผอนคลายความเขมงวด
อีกนัยหน่ึงองคกรพัฒนาเอกชนคิดวาอนุสัญญาฯ น้ี “ออน” ที่ยอมใหภาคีด ําเนินการอนุรักษตามความเปนไปไดแตตาม
ความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับความจ ําเปนของแตละภาคี

ใชประโยชนระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรมอยางยั่งยืน
อนุสัญญาฯ ระบุไววาภาคีแตละประเทศจะตองผสานการอนุรักษกับการใชประโยชน  ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

ใหเขากับนโยบายและแผนของชาติ นอกจากน้ี จะตอง สนับสนุนประชากรทองถิ่นในการจัดทํ าและปฏิบัติตามมาตร
การแกไขฟนฟูใน พ้ืนท่ีเส่ือมโทรม และจะตองสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาวิธีการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน ซึ่งจะสอดคลองกับการด ําเนินการในมาตรา 11 คือ มาตรการสราง
เสริมแรงจงูใจ ท้ังน้ี มาตรการนั้นจะตองมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคม

อนุสัญญาฯ ยงัระบุในมาตรา 8 วาใหภาคียอมรับนับถือความรูพื้นบานและความรูทองถิ่น การประดิษฐคิดคนและ
การถือปฏิบัติท่ีเปนการใชตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอยางยัง่ยนื และใหแบงปนผลประโยชนความรูการประดิษฐคิดคนถือปฏิบัติแกเจาของดวย ซึ่งในทางปฏิบัติการ
ด ําเนนิงานในประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมากหรือนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับรัฐบาลประเทศตางๆ ที่จะวางนโยบาย
และมาตรการตลอดผลักดันใหมีผลทางปฏิบัติ 
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พันธกรณีการแบงปนผลประโยชน
วตัถปุระสงคหลักประการท่ีสามของอนุสัญญาฯ คือ การแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม

อยางยุติธรรมเทาเทียม
สทิธิในการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมนั้นสืบเนื่องมาจากหลักการอํ านาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ 

สิทธิน้ีเปน “พันธมิตร” ท่ีดีของพันธกรณีท่ีอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิน้ีสามารถนํ าไปถือปฏิบัติไดหลายวิธี

เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
อนุสัญญาฯ ระบุไวในมาตรา 15 วรรค 1 วา “อํ านาจในการพิจารณาก ําหนดการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมขึ้นอยู

กบัรัฐบาลแหงชาต ิ และอยูภายใตกฎระเบียบของชาตินั้นๆ” ซึ่งจะเห็นไดวาการใหอนุญาตแกการเขาถึง อยูภายใตใน
ประเทศ

กอนหนาน้ี ทรัพยากรพันธุกรรมไมไดอยูภายใตทรัพยสิทธิ ทรัพยากรพันธุกรรมไดรับการพิจารณาวาเปน
ทรัพยากรท่ีเขาถงึไดโดยท่ัวไป ซึ่งแสดงวาใครก็ไดสามารถเก็บรวบรวมสะสมทรัพยากรดังกลาวและนํ าไปใชอยางอิสระทั้ง
อาจจะฟรีหรือเสียคาใชจาย FAO ไดรับรองหลักการนี้ตั้งแตป ค.ศ. 1983 ในขอปฏิบัตินานาชาติ ดานทรัพยากรพันธุกรรม
พืช (International Undertaking on Plant Genetic Resources) ซึง่ไมมผีลผูกพันตามกฎหมาย แตทวาหลายรัฐไดยึดถือ
ตามน้ัน ซึง่ FAO ไดระบุใน มาตรา 1 ของขอถือปฏิบัติวาทรัพยากรพันธุกรรมเปน “มรดกของมวลมนุษยชาติและโดยสืบ
เน่ืองควรหามาไดโดยไมมีขอจ ํากัดบังคับ” ซึ่งหมายความวา หลักการน้ีอนุญาตใหใครๆ ก็ตามเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
เพ่ือใชประโยชนใดๆ ก็ได

ประเทศก ําลังพัฒนาไดคัดคานหลักการที่วาทรัพยากรพันธุกรรมเปนมรดกรวมกัน และมปีญหาวาเปนการยุติ
ธรรมหรือไม ทีป่ระเทศพัฒนาแลวซึ่งยากจนทางพันธุกรรมสามารถที่จะน ําเอาทรัพยากรพันธุกรรมจากประเทศก ําลัง
พัฒนาซ่ึงร่ํ ารวยพันธุกรรม แลวจดสิทธิบัตรผลผลิต และหลังจากน้ันขายผลผลิตซึง่ไดจดสิทธิบัตรแกประเทศซึง่ตนไดเก็บ
สารพันธกุรรมไป ดังนั้น ในการเจรจาตอรองเพื่อยกรางอนุสัญญาฯ ประเทศก ําลังพัฒนาจึงไดโตแยงและคัดคานและเปน
เหตใุหหลักการมรดกรวมของมวลมนุษยชาติถูกกันออกไป และนํ าหลักการอ ํานาจอธิปไตยแหงชาติเหนือทรัพยากรพันธุ
กรรมมาใชแทน

มาตรา 15 วรรค 2 ก ําหนดให “ภาคตีองพยายามอยางสุดความสามารถในการสรางเงื่อนไขเพื่อเอื้ออํ านวยแกภาคี
อ่ืนในการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม” ในการนี้ อนุสัญญาฯ มิไดบังคับใหภาคีตองใหทรัพยากรพันธุกรรมอยางที่เขาใจกัน
แตก ําหนดใหภาคีสรางเง่ือนไข กฎเกณฑ ระเบียบที่ใชในการขออนุญาตและใหอนุญาต เพื่อใหการขอใชทรัพยากรพันธุ
กรรมเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายของประเทศเจาของทรัพยากรพันธุกรรมนั้น

อนุสัญญาฯ ก ําหนดใหการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมอยูภายใตขอตกลงใหความเห็นชอบ ซ่ึงประเทศผูให
จะตองพิจารณากอนลวงหนา และหากไดรับอนุญาต การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมนั้น จะตองอยูภายใตเงื่อนไขการตกลง
รวมกันระหวางประเทศผูใหและประเทศผูรับ ซึ่งเปนขอก ําหนดที่ถมชองวางในเรื่องนี้เพราะวาประเทศก ําลังพัฒนาสวน
ใหญไมมกีฎระเบียบ ในการใหอนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม การเขาถึงจึงมาในหลายรูปแบบ ตั้งแตการจางคน
เขาไปลักลอบเกบ็ในพ้ืนท่ีอนุรักษ การเขามาเก็บตัวอยางโดยผูเชี่ยวชาญจากโครงการความรวมมือตางๆ และการได
ทรัพยากรพนัธกุรรมไปโดยการทํ าวิจัยรวมกัน ซึ่งเปนเหตุใหประเทศเหลานี้ไมไดรับผลประโยชนเทาที่ควรไดในฐานะเจา
ของทรัพยากรพันธุกรรม
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อนุสัญญาฯ ไดเล็งเหนปญหาของการแบงปนผลประโยชนท่ีไดรับจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม เชน ในกรณีการ
สกดัสารเคมจีากสมนุไพรเพ่ือทํ าการรักษาโรค เนื่องจากที่แลวมาประเทศเจาของทรัพยากรไมมีโอกาสไดรับสวนแบงใดๆ
อนุสัญญาฯ จงึไดก ําหนดวาภาคีผูรับทรัพยากรพันธุกรรมจะตองเอื้ออ ํานวยแกภาคีผูให โดยใหมีสวนรวมในการวิจัยอยาง
เตม็ท่ี หากเปนไปไดใหทํ าการวิจัยในประเทศผูให นอกจากนั้นยังตองแบงปนผลของการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรนั้นๆ กับ
ภาคีผูใหอยางยุติธรรม

ดังนั้น อนุสัญญาฯ มิไดเปดโอกาสใหประเทศอ่ืนๆ เขามาใชทรัพยากรพนัธุกรรมของประเทศใด โดย
สะดวก การเขามาใชโดยสะดวกและโดยที่ประเทศเจาของพันธุกรรมมิไดผลประโยชนตอบแทนเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน
ท่ีอนุสัญญาฯ จะถอืก ําเนิดขึ้น ประเทศใดๆ จะสามารถควบคุมการใหอนุญาตการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมไดอยางถูก
ตองตามกฎหมายและสามารถท่ีจะเจรจาตอรองกับนานาประเทศในเร่ืองของการแบงปนผลประโยชนที่เกี่ยวของไดอยาง
เตม็ภาคภูม ิไดเม่ือเปนภาคีอนุสัญญาฯ และวางกฎระเบียบแหงชาติในการเขาถึงโดยสอดคลองตามอนุสัญญาฯ แลว

นอกจากน้ัน มาตรา 15 วรรค 7 ของอนุสัญญาฯ เรียกรองใหผลของการวิจัยและการพัฒนา เชนเดียวกับผล
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการคาและการใชทรัพยากรพันธุกรรม จะตองไดรับการแบงปนแบบยุติธรรมและเทาเทียมกับภาคีซึ่ง
ใหทรัพยากรภายใตเง่ือนไขการตกลงเห็นชอบรวมกัน ซึง่หมายถึงผลลัพธและผลประโยชนท่ีเกิดจากเทคโนโลยชีวีภาพท่ีใช
ทรัพยากรพนัธกุรรมโดยเฉพาะดังระบุในมาตรา 19 วรรค 2 ขอก ําหนดนี้จะตองอยูในสัญญาการเขาถึง เปนเง่ือนไขสํ าหรับ
การเขาถงึโดยปกตท่ัิวไป อยางไรก็ตามจ ํานวนเงินที่จะตองจายนั้นจะถูกก ําหนดโดยภาคีที่เปนผูใหวัตถุพันธุกรรมฝายเดียว
ไมได แตจะตองมีการเจรจาตอรองอยางอิสระเปนกรณีๆ ไป

เขาถึงและถายทอดเทคโนโลยี
อนุสัญญาฯ ไดวางพันธกรณีท่ัวไปสํ าหรับทุกภาคีวาตองใหการเขาถึงและถายทอดเทคโนโลยีสองประเภทแกภาคี

อ่ืน ประเภทแรกหมายรวมถึงเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรม เชน ธนาคารพันธุกรรม และ
เทคโนโลยท่ีีชวยใหประเทศท่ีเปนแหลงกํ าเนิดทรัพยากรดังกลาว ไดอนุวัตการพนัธกรณีอนุรักษของอนุสัญญาฯ ไดงายขึ้น
ประเภทท่ีสองหมายรวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม และไมกอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงตอ
ส่ิงแวดลอม โดยในประเภทหลังพันธกรณีนี้ไดเสริมกับขอก ําหนดท่ีใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรมและเทาเทียม
กับประเทศท่ีใหทรัพยากรพันธุกรรม นอกจากนั้นมาตรา 16 วรรค 1 ไดก ําหนดใหการเขาถึงการถายทอดเทคโนโลยีสอง
ประเภทน้ีตองมใีหและเอ้ืออํ านวยตอภาคีประเทศกํ าลังพัฒนา “บนเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเปนที่พึงพอใจอยางที่สุด” ซึ่งรวม
ถึงเง่ือนไขแบบใหเปลาหรือแบบผอนปรน ซึ่งไดตกลงรวมกันไว

ในการเจรจาตอรองไดมีการหารือถึง “การมีอยูและสามารถหามาได” (availability) ของเทคโนโลยีท่ีใชในการ
อนุรักษ และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยใชประโยชนพันธุกรรมท่ีไดรับไปจากประเทศเจาของ เทคโนโลยีประเภทแรกจะ
ตองมอียูท่ัวไป และสามารถถายทอดใหกับประเทศก ําลังพัฒนาตามความพึงพอใจของทั้งผูถายทอดและผูรับ เทคโนโลยีน้ี
จะชวยใหภาคีไดเสริมสรางสมรรถนะในการอนุรักษ ซึ่งเทากับเพิ่มความสามารถในควบคุมทรัพยากรพันธุกรรมของ
ประเทศก ําลังพัฒนาดวย สวนการถายทอดเทคโนโลยีประเภทหลังหากมีอยูทั่วไปและสามารถถายทอดใหทุกภาคีได
ทรัพยากรพนัธกุรรมนั้นก็จะตองเปนมรดกรวมกัน ซึ่งที่ประชุมการเจรจาตอรองก็ไมยอมรับประเด็นนี้

พันธกรณีเหลาน้ีอยูภายใตเง่ือนไขสํ าคัญวา หากไมมีผลตอสิทธิทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร หากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมไมไดอยูภายใตทรัพยสินทางปญญา จะมีผลตอแรงจูงใจในการทํ างานวิจัยที่ใชประโยชน
ทรัพยากรพันธกุรรมจะมีนอย ผลประโยชนใหแกประเทศเจาของพันธุกรรมและแรงจงูใจในการอนุรักษ ซึ่งทั้งสามประการ



23

จะนอยลง นอกจากนั้นก็จะมีการฝาฝนทรัพยสินทางปญญามากขึ้น เพราะตองการเทคโนโลยีที่แพงมาใชกับทรัพยากรพันธุ
กรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ

อนุสัญญาฯ พยายามจะวางสมดุลระหวางความเห็นขัดแยงทั้งสองฝาย อีกนัยหนึ่งการถายทอดเทคโนโลยีตองอยู
บนเงือ่นไขซึง่ตระหนักและสอดคลองกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิผลตามมาตรา 16
วรรค 2

นอกจากน้ัน ภาคีตองรวมมือกันเพื่อใหหลักประกันวาสิทธิดังกลาวไดสนับสนุนพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และไมขัด
แยงกบัวตัถปุระสงคของอนุสัญญาฯ ซึ่งเรื่องนี้เปนประเด็นในการเจรจาตอรองที่อาจกลายเปนพิธีสารในอนาคตภายใต
อนุสัญญาฯ น้ี มาตรา 16 วรรค 3 เรียกรองใหภาคีด ําเนินมาตรการทางกฎหมายและอื่นๆ เพื่อเอื้ออํ านวยตอการเขาถึง
เทคโนโลยโีดยภาคีที่ใหทรัพยากรพันธุกรรมนั้นโดยเฉพาะภาคีประเทศก ําลังพัฒนา ซึ่งหมายรวมถึงเทคโนโลยีที่ไดรับการ
คุมครองโดยสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาดวย

อนุสัญญาฯ ไมไดใหรายละเอียดถึงการด ําเนินงานตามวัตถุประสงคในมาตรานี ้ แตเปนที่เขาใจแจมแจงวาการถาย
ทอดเทคโนโลยีโดยฝาฝนทรัพยสินทางปญญาจะไมสอดคลองกับมาตรา 16 วรรค 2 ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับภาคีที่จะตองการ
เทคโนโลยดีงักลาวจะพัฒนาแรงจูงใจไมวาจะเปนการเงินหรืออื่นๆ ใหการถายทอดเทคโนโลยีเปนที่ดึงดูดสํ าหรับผูทรงสิทธิ
บัตร 
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กลไกของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ จะ “ไปไกล” เกินถอยแถลงที่แสดงเจตนารมณด ี จนถึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชวีภาพไดหรือไม ขึ้นอยูกับ “ความตั้งใจทางการเมือง” ของภาค ี ท่ีสํ าคัญเทาๆ กับความสํ าเร็จของ
อนุสัญญาฯ คอื ประสิทธิภาพของกลไกท่ีอนุสัญญาฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลการอนุวัตการ และเพื่อด ําเนินงานตามวัตถุ
ประสงคของอนุสัญญาฯ และวิถีทางการเงินที่ประเทศพัฒนาแลวจะสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ ของภาคี

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมชัชาภาคตีองอนุวัตอนุสัญญาฯ ภายใตการพิจารณาของตน ซึ่งภาคีอาจพิจารณาดํ าเนินกิจกรรมใด ซ่ึงบรรลุ

วตัถปุระสงคของอนุสัญญาฯ ขอบเขตหนาที่ของสมัชชาภาคีคอนขางกวาง ซึ่งแนนอนตองการความ “ตั้งใจ” ทางการเมือง
เพ่ือใหด ําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล

ภาคจีกัตองเสนอรายงานตอสมัชชาภาค ี เพื่อรายงานมาตรการที่ไดดํ าเนินไปเพ่ืออนุวัตอนุสัญญาฯ และรายงานถึง
ประสิทธผิลของการด ําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวย องคกรพัฒนาเอกชนสามารถเขาเปนผูสังเกตการณในการ
ประชุมสมัชชาภาคีได

คณะทีป่รกึษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
สมชัชาภาคีสามารถจัดตัง้หนวยงานสาขา (subsidiary body) ขึ้นเพื่อชวยงานเฉพาะเรื่อง มาตรา 25 ก ําหนดให

สมชัชาภาคจีดัตัง้ คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body on Scientific, Technical
and Technological Advice – SBSTTA) ซ่ึงเปนหนวยสหวชิาการ (multidisciplinary) มีบทบาทหนาท่ีเพ่ือ

•  ศกึษาสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ทางวิทยาศาสตรและวิชาการ
•  เตรียมขอมูลทางวิทยาศาสตรและวิชาการเกี่ยวกับผลของมาตรการท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ

•  จ ําแนกวินิจฉัยเทคโนโลยีท่ีสรางสรรคข้ึนมาใหม มีประสิทธิภาพและยอดเยี่ยมสมบูรณแบบ ตลอดจนวิทยา
การท่ีเกีย่วของกบัการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และใหค ํา
ปรึกษาเกีย่วกบัวธิีการและวิถีทางในการสงเสริมการพัฒนาและ/หรือถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว

หนวยงานสาขาจึงตองมีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะผลักดันการอนุวัตการอนุสัญญาไดอยางเต็มพลัง อยางไรก็ตาม
การท่ีคณะท่ีปรึกษาฯ (SBSTTA) ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐเทานั้น ทํ าใหมีจุดออนในการดํ าเนินงานคือ ไมอิสระเพียง
พอในทางวทิยาศาสตร แตสมัชชาภาคีจะจัดตั้งหนวยสาขาอิสระขึ้นมาก็ไดหากเปนที่ตองการ

พิธีสาร
บทบาทหนาท่ีท่ีสํ าคัญของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ คือ การยกราง แกไข รับรอง พิธีสารและภาคผนวกของพิธีสาร

อนุสัญญาฯ ไมไดระบุวาจะตองมีพิธีสารวาดวยเรื่องอะไร แตนั้นก็ไมไดหมายความถึงวาทุกเรื่องในอนุสัญญาฯ มีสิทธิจะ
กลายมาเปนหัวขอของพิธีสารได เมือ่สมชัชาภาคีรับรองพิธีสารแลว ยังจะตองมีการใหสัตยาบันพิธีสารอีกจนกวาจะมีผล
บงัคับใช

ตรงกนัขาม ภาคผนวกของอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารใดจะตองจ ํากัดอยูกับเรื่องระเบียบวิธีการ วิทยาศาสตร วิชาการ
และการบริหารเทาน้ัน ไมวาจะเปนภาคผนวกใหมหรือเปนการแกไขภาคผนวกเดิม เมื่อภาคผนวกไดรับการรับรองก็จะ
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กลายสวนหน่ึงของอนุสัญญาฯ หรือพิธีสาร และอาจจะมีการแกไขโดยระเบียบวิธีการธรรมดาซึ่งไมตองใหภาคีตองให
สัตยาบันอีก ภาคผนวกจะมีผลบังคับใชหลังจากการรับรองแลว 1 ป ยกเวนสํ าหรับภาคีที่ไดมีถอยแถลงภาคเสธ
(Declarations of Objection) ในระยะเวลาน้ัน

สํ านกัเลขาธิการอนุสัญญาฯ และที่ตั้ง
อนุสัญญาฯ ก ําหนดใหจัดตั้งฝายเลขานุการดวยเพื่อใหบริการจัดการประชุมสมัชชาภาค ี เพื่อจัดเตรียมรายงานการ

บริหารงานไดบทบาทหนาท่ี และเพ่ือทํ าหนาที่ตามแตสมัชชาภาคีจะพิจารณาเพื่อมอบหมายตามพิธีสารใดๆ ในการประชุม
สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ สมัยท่ี 1 ที่ประชุมไดพิจารณาตัดสินใจมอบหมายให โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ
(UNEP) ทํ าหนาท่ีสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 2 ผูแทนประเทศภาคีได
พิจารณาออกเสียงใหนครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา เปนที่ตั้งของส ํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

ขอก ําหนดเกี่ยวกับทรัพยากรการเงินในอนุสัญญาฯ
กลไกการเงนิในอนุสัญญาฯ ไดถูกก ําหนดขึ้นในระหวางการตอรองยกราง แมวาจะมีปญหาหลายประการ ซึ่งที่

ประชมุเจรจาตอรองมิไดศึกษาอยางลึกซึ้งในตอนแรก แตมาเรียนรูในระยะหลังๆ ขอเสนอของสหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ (IUCN) ท่ีเสนอตอนแรก ระบุวากิจกรรมอนุรักษจะตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากการจัดเก็บภาษีการคา
ผลผลิตจากธรรมชาต ิ ซึ่งจะตองจายเขากองทุนอนุรักษระหวางประเทศ ซึ่งอนุสัญญาฯ จะจัดตั้งขึ้น แตขอเสนอก็ไมไดรับ
การเห็นชอบ ขอเสนอท่ีจะสราง “กิจการ” (enterprise) สํ าหรับการใชประโยชนวัตถุพันธุกรรมทางการคา ซึ่งภาคีเปนผูถือ
หุนก็มิไดรับการพิจารณา

จงึสรปุไดวา กลไกทางการเงินใดๆ จะขึ้นอยูกับการบริจาคจากภาคีไมวาจะเปนไปโดยถูกก ําหนดอัตรา หรือโดย
สมคัรใจ ขอนีย้งัคงเปนที่สงสัยวาเงินทุนนี้จะเพียงพอตอความตองการในการอนุรักษทั่วโลกหรือไม

โดยคูขนานกนั ในการเจรจาตอรองตอนแรกๆ ไดตระหนักถึงเงินทุนที่จะถายทอดใหแกประเทศก ําลังพัฒนา เพื่อใช
ตามวตัถปุระสงคของการอนุรักษ เพราะวาประเทศที่รํ ่ารวยความหลากหลายทางชีวภาพทีสุ่ด ยากจนที่สุดทางเศรษฐกิจ
จงึอาจท ําใหไมสามารถดํ าเนินการตามพันธกรณีไดเตม็ก ําลัง หากปราศจากการถายทอดเงินทุน อนุสัญญาฯ จึงมักใชค ํา
“มากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได” และ “เทาที่เหมาะสม” ในเนื้อหาโดยตลอด

นอกจากนัน้การถายทอดเงินทุนนี้จะตองเสริมกับความชวยเหลืออื่นๆ ที่จํ าเปน เพราะวาการใหเงินนี้จะตองพอ
เหมาะกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (incremental cost) ซึง่ประเทศก ําลังพัฒนาจะตองตอบสนองตอพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ

อนุสัญญาฯ จงึวางความเชือ่มโยงทางกฎหมาย (legal interrelation) ระหวางพันธกรณีอนุรักษของประเทศก ําลัง
พัฒนากับพันธกรณีในสวนของภาคีประเทศพัฒนาแลว เพื่อใหทรัพยากรการเงินที่ใหมและเพิ่มเติม ขอก ําหนดนี้ชวยให
ประเทศก ําลังพัฒนามีแรงจูงใจที่จะดํ าเนินการตามพันธกรณีอนุรักษ

อนุสัญญาฯ ก ําหนดใหระดับการบริจาคดังกลาวไดรับการควบคุมโดยจ ํานวน “คาใชจายที่เพิ่มขึ้น” สํ าหรับประเทศ
ก ําลังพัฒนาท่ีจะตองใชในการอนุวัตการพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ คาใชจายดังกลาวจะตองไดรับการตกลงรวมกอนและ
จะตองวางโครงสรางสถาบันท่ีจะบริหารเงินกอน ในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยแรก สถาบันนี้จะตองวางกลไกที่เหมาะะ
สมท่ีจะด ําเนินการพัฒนาทรัพยากรการเงินสํ าหรับภาคีประเทศก ําลังพัฒนา

กลไกน้ีจะด ําเนินบทบาทภายใตบัญชาและการแนะนํ าของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และจะตองเปนที่เชื่อถือของ
สมชัชาภาคดีวย สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จักตองพิจารณาลํ าดับความสํ าคัญของนโยบาย กลยุทธ โปรแกรม และกฎเกณฑ
ความเหมาะสมในการเขาถึงและใชเงินทุนนี้ดวย
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เปนคร้ังแรกท่ีมีกลไกการเงินระดับโลกสํ าหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพมาชวยแกไขปญหาเรงดวน 
ประสิทธผิลของกลไกขึ้นอยูกับระดับการบริจาค ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตั้งใจทางการเมืองของภาคีอีกเชนกัน

อนุสัญญาฯ ก ําหนดใหกลไกการเงินตองด ําเนินงานอยางเปนประชาธปิไตยและโปรงใส ซึ่งในการเจรจาตอรอง
ประเทศพัฒนาแลวพึงใจในกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (Global Environmental Facility – GEF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นแลวโดย โครงการ
พฒันาแหงชาติสหประชาชาติ (UNDP), โครงการสากลแหงสหประชาชาต ิ (UNEP), และธนาคารโลก (World Bank) แต
ประเทศก ําลงัพฒันารูสึกวาสถาบันนี้ไมมีความเปนประชาธิปไตยและไมโปรงใสเพียงพอ และตองการโครงสรางอื่นแยก
ตางหากเพ่ือด ําเนินการกองทุน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมโดยตรงจากสมัชชาภาคี

อนุสัญญาฯ ไดก ําหนดไววา กองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) จะด ําเนินงานเปนกลไกการเงินเฉพาะกาลไปจนกวา
สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ จะตัดสินใจเปนอื่น และใหกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (GEF) ปรับปรุงโครงสรางใหสอดคลองกับขอ
ก ําหนดของอนุสัญญาฯ ที่วางไวเกี่ยวกับการเปนประชาธิปไตยและความโปรงใสในมาตรา 39

ความสัมพันธกับอนุสัญญาอื่น
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มิใชอนุสัญญารวม (umbrella convention) ซึ่งรวมเอาอนุสัญญา

อนุรักษท่ีมผีลบังคบัใชอยูแลวเขาดวยกัน อนุสัญญาฯ มีบทบาทเปนความตกลงในกรอบนโยบาย สํ าหรับการดํ าเนินกิจ
กรรมตอไป ซึ่งวางพันธกรณ ีกฎ และหลักการและก ําหนดใหมีการรับรองพิธีสารและภาคผนวกซ่ึงจะจัดการกับประเด็นใดๆ
โดยเฉพาะและโดยละเอียด

ท่ีจริงไมมวีธิกีารทางกฎหมายและทางปฏิบัติใดจะรวมเอาอนุสัญญาท่ีมีอยูแลวมาผนวกกันในลักษณะน้ี ในทาง
กฎหมายแตละอนุสัญญายืนอยูดวยตัวเอง มีภาคีของตน กลไกสถาบัน และองคการนานาชาติที่ใหสนับสนุนเปนของตน
เวนไวเสียแตวาความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ ไดกลายเปนพิธีสารในอนุสัญญาใดอนุสัญญาหน่ึง จึงเปนไปไมไดทาง
กฎหมายทีจ่ะดงึเอาอนุสัญญาอนุรักษทั้งหมดมารวมกันภายใตอนุสัญญารวมใดๆ โดยไมมีการแกไขเสียกอน การแกไขจะ
ตองใชเวลาหลายป เพราะภาคีของแตละอนุสัญญาจะตองใหสัตยาบันสวนที่แกไขกอนมีผลบังคับใช

แมวาจะมอบหมายใหสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพทํ าหนาท่ีประสานงานกับ
อนุสัญญาอ่ืน ก็ยังไดรับการคัดคานอยางหนัก

อนุสัญญาทีม่ีอยูแลวตองการความเปนอิสระในการทํ างานตอไป
มาตรา 22 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ก ําหนดใหขอก ําหนดของอนุสัญญาฯ จะตองไมมีผล

ตอสิทธแิละพันธกรณีของภาคีที่เกิดจากความตกลงระหวางประเทศใดๆ ท่ีมีอยูแลว ซึ่งหมายความวาไมมีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ เกี่ยวกับอนุสัญญาอนุรักษอื่นๆ

อยางไรกต็าม มขีอยกเวนที่นาสนใจที่มีผลตอความตกลงอื่นใดในทางปฏิบัต ิมาตรา 22 ไดวางขอยกเวน
“ซึง่การปฏบิตัติามสิทธิและพันธกรณีจะมีผลเสียหายรายแรงหรือคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ”
อีกนัยหน่ึง เมือ่มคีวามขดัแยงระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยว

กบัการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ขอก ําหนดของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจะอยูเหนือกวา
ขอกํ าหนดของอนุสัญญาอ่ืน

ทวานัยยะดังกลาวใชไมไดกับอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล ซึ่งอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบุวาภาคีตองอนุวัตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับสิทธิและพันธกรณีของรัฐ ภายใต
กฎหมายทะเล
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นอกจากขอก ําหนดขางบนแลว ยังมีความจํ าเปนที่อนุสัญญาอนุรักษจะตองประสานงานกันเพื่อใหระบบอนุรักษใน
โลกด ําเนนิไปอยางเปนที่พึงพอใจ อนุสัญญาฯ จึงไดก ําหนดถึงความรวมมือกับอนุสัญญาอนุรักษอื่นไวดวย

สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ ตองติดตอผานสํ านักเลขาธิการของอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีว
ภาพ เพือ่พิจารณาจดัตั้งรูปแบบความรวมมือระหวางกัน สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตองประสานงานกับหนวยงานนานา
ชาตอ่ืินๆ และจัดทํ าสัญญาด ําเนินงานใหสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน 
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การดํ าเนินงานของอนุสัญญาฯ
ปจจบัุน 187 ประเทศ (มิถุนายน ค.ศ. 2003) รวมท้ังสหภาพยุโรปเปนภาคีอนุสัญญาฯ การด ําเนินงานอนุวตั

อนุสัญญาฯ สวนใหญด ําเนินไปโดยรัฐบาลของแตละประเทศ องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรระหวางประเทศมีบทบาทใน
การด ําเนินงานรวมกันในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) มีบทบาทในการเปน
ศนูยกลางกระตุน ประสานงานและติดตามตรวจสอบการด ําเนินงานใหนโยบายท่ีไดรับการตัดสินใจแลวประสบ
ความสํ าเร็จ

บทบาทของสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฯ ไดก ําหนดใหจัดตั้งสํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ (Secretariat) ทํ าหนาท่ีบริหารงาน ในการประชุม

สมชัชาภาคีสมัยท่ี 1 ที่ประชุมไดมอบหมายให โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาต ิ (UNEP) ดํ าเนินบทบาทเปน
เลขาธกิารของอนุสัญญาฯ (Secretariat of the Convention) เพื่อจัดการและใหบริหารการประชุมสมัชชาภาคี และคณะ
กรรมการอ่ืนๆ ทีส่มชัชาภาคีตั้งขึ้นมา รวมถึงเตรียมเอกสารและจัดหาผูเชี่ยวชาญ เลขาธิการ (Executive Secretary)
พรอมดวยทีมงานรวมกันเปน สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ มีที่ตั้งที่ นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา

สํ านักเลขาธกิารอนุสัญญาฯ ยังชวยเหลือและประสานงานใหภาคีและองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ดํ าเนินโปรแกรม
งานนอกจากน้ันยังประสานกับอนุสัญญาส่ิงแวดลอมโลกและสถาบันอ่ืนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและจัดทํ า
โปรแกรมการทํ างานรวมกัน โดยผานบันทึกความรวมมือหรือบันทึกความเขาใจกับหลายอนุสัญญาฯ และหลายสถาบัน
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อนสัุญญาและสถาบันทีจั่ดท ําบันทกึความรวมมือ/ความเขาใจกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar)
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
Convention to Combat Desertification (CCD)
Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region
(Cartagena Convention)
Permanent Commission of the South Pacific (CPPS)
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
World Bank
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Global Environment Facility (GEF)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Council of Europe
IUCN–The World Conservation Union
Secretariat of DIVERSITAS
World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
Center for International Forestry Research (CIFOR)
International Ocean Institute (IOI)
Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD)
ICI Environment Inc.
Genetic Resources Communication Systems Inc.
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สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

สํ านกังานเลขาธิการอนุสัญญาฯ หนวยสาขา

เลขาธิการอนุสัญญาฯ

งานทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน
เศรษฐกิจ การคา และแรงจูงใจ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการทองเที่ยว
ความรูตามขนบธรรมเนียมประเพณี
การประเมินผลกระทบ การรับผิด และการแกไข

งานทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
หัวขอสาระส ําคัญ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงนํ้ าในแผนดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลและชายฝง
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม
ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่แหงแลงและพ้ืนที่กึ่งชื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง
ชนิดพันธุตางถิ่น
การประเมินวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
แนวทางเชิงระบบนิเวศ
ดัชนีชี้วัด
การริเริ่มทางอนุกรมวิธาน
พ้ืนที่คุมครอง

งานอนุวัตการและการสงเสริม
ทรพัยากรทางการเงนิ
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
รายงานแหงชาติ
บริการหองสมุดและเอกสาร
การใหการศึกษาและความตระหนักของสาธารณชน

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ
โปรแกรมเสริมสรางสมรรถนะ
สงเสริมการใหสัตยาบันพิธีสาร

งานการจัดการทรัพยากรและบริหารการประชุม
การจดัการทางการเงินและทรพัยากร
การวางแผนและจัดการประชุม
การใหบริการผูบริหารและบุคลากร
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งานของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ (Conference of the Parties – COP) เปนเสมือนคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ซึ่งจะ

ตองมีการประชุมเปนระยะเพ่ือทบทวนความกาวหนาในการอนุวตัอนุสัญญาฯ และเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทํ า
โปรแกรมงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ พิจารณารายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ภาคี
ด ําเนินงานดวย ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เปนเวทีสํ าหรับรับรองการแกไขหรือพิธีสารของอนุสัญญาฯ
ดวย ปจจบัุนสมัชชาภาคีไดรับรองโปรแกรมงาน ระบบนิเวศปาไม พ้ืนท่ีทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
การเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํ าในแผนดิน

สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ ไดรับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ (SBSTTA) ทุกภาคีมีอิสระท่ีจะ
เขารวมในคณะท่ีปรึกษาฯ น้ี ซึ่งประกอบดวยผูแทนรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ คณะที่ปรึกษาฯ จะเสนอ
รายงานตอสมชัชาภาคเีกี่ยวกับทุกแงมุมของการดํ าเนินงาน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จ ําเปนตองแกไข
ประเดน็ปญหาตางๆ เพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ คณะที่ปรึกษาฯ (SBSTTA) มีบทบาทกระตุนใหสมาชิกของประชาคมวิทยา
ศาสตรและภาคกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อไดเขามาชวยเหลือเกื้อกูลงานของอนุสัญญาฯ

หนวยสาขาอื่นที่สมัชชาภาคีจัดตั้งขึ้น ไดแก คณะท ํางานผูเชี่ยวชาญทีรั่บผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องการเขาถึงทรัพยากร
พนัธกุรรมและการแบงปนผลประโยชนจากการใชพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม และที่รับผิดชอบกับเรื่องความรู
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีกับความหลากหลายทางชีวภาพ คณะผูเชี่ยวชาญอื่นแลวแตจัดตั้งเปนคณะทํ างานชั่วคราว
เพ่ือใหค ําแนะนํ าตอหัวขอพิเศษเฉพาะไดแก ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพทางการ
เกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีแหงแลงและความรูตามขนบธรรมเนียมประเพณี

อนุสัญญาฯ จัดตั้งกลไกการเงิน (Financial Mechanism) เพ่ือจดัหาและใหทุนชวยเหลือประเทศกํ าลังพัฒนาให
บรรลุความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ กลไกน้ีมีกองทนุส่ิงแวดลอมโลก (Global Environment Facility –
GEF) เปนผูปฏิบัตกิารภายใตการก ํากับแนวทางโดยสมัชชาภาค ี ปจจุบันกองทุนฯ ไดแจกจายเงิน 960 ลานเหรียญสหรัฐ
ใหแกโครงการที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใตอนุสัญญาฯ ยังมีการจัดตั้งกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (clearing house mechanism) เพ่ือสงเสริม
ความรวมมอืทางวิชาการและวิทยาศาสตร กลไกฯ เปนหนวยรวบรวมขอมูลท่ีผูใชตองการและเผยแพรออกไปสูผูใช
กระบวนการน้ี เปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางหนวยประสานงานกลางของแตละภาคีกับองคกรพันธมิตร ซึ่งเปนสถาบัน
ระดับชาติและระหวางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญที่ประสานความรวมมือจัดทํ าการริเริ่มระหวางกันเกี่ยวกับหัวขอที่มีความ
สนใจรวมกนั แตละหนวยประสานงานกลางจะเก้ือกูลตอระบบขอมูลขาวสารของกลไกฯ ซึ่งผูใชทุกคนสามารถเขาถึงได
ดวยวธีิน้ีหนวยประสานงานกลางสนับสนุนการประสานเครือขายระหวางทุกระดับของรัฐบาล กลุมผูเชี่ยวชาญ องคกร
พฒันาเอกชน และบริษัทเอกชน

ดวยการรับรองของสมัชชาภาค ี เมื่อ 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ความตกลงระหวางประเทศที่จัดวาเปน “ลูก” ของ
อนุสัญญาฯ คือพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพกไ็ดถอืกํ าเนิดขึ้น พิธีสารฯ มีวัตถุประสงคที่จะคุมครองความหลากหลาย
ทางชวีภาพจากความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ไดรับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (living modified
organisms–LMOs) ท่ีเปนผลจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ไดมีการจัดตั้งสมัชชาภาค ีกลไกการเงินและสํ านักเลขาธิการ
ทํ าหนาที่ภายใตพิธีสารฯ เชนเดียวกับภายใตอนุสัญญาฯ

งานที่ภาคีตองท ํา
อนุสัญญาฯ ไดกระตุนใหภาคีประเทศตางๆ ดํ าเนินงานในเร่ืองตอไปน้ี
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อนุรักษระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศยัธรรมชาติและคุมครองและฟนคืนสภาพประชากรของชนิดพันธุภายใน
และภายนอกแหลงที่อยูอาศัยธรรมชาติของชนิดพันธุนั้นๆ

ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน
จ ําแนกและการติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แลกเปล่ียนขอมลูขาวสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ใหความรวมมอืทางวิชาการและวิทยาศาสตรสํ าหรับการประชุมตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
ใหแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคมแกการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน
วจิยัและฝกอบรมเกี่ยวกับการจ ําแนกวินิจฉัย การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน
ใหการศึกษาแกสาธารณชนเพ่ือสรางเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความสํ าคัญของความหลากหลายทางชีว

ภาพ
วิเคราะหผลกระทบโครงการพัฒนาท่ีอาจมีแนวโนมวามีผลกระทบเสียหายอยางสํ าคัญตอความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทา

เทียม
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางภาคีโดยผานกลไกของอนุสัญญาฯ เพื่อสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ดแูลการใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ใหหลักประกันการถายทอด การควบคุมดูแล และการใชประโยชน

ส่ิงมชีีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม
รายงานระดบัชาติตอสมัชชาภาคีเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่ออนุวัตอนุสัญญาฯ 

บทบาทของอนุสัญญาฯ
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิชาการ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนเคร่ืองมือระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสํ าคัญยิ่งในการเผยแพร
ความรูและเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับความสํ าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ทํ าใหในปจจุบันนักวิชาการ ผู
เชีย่วชาญ ผูก ําหนดนโยบาย และสาธารณชนทั่วไปเร่ิมตื่นตัวและใหความสนใจในประเด็นคุณคาและบริการจากความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

อนุสัญญาฯ มพีนัธะที่ชัดเจนในการจัดทํ านโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยืน และสรางเวทีการเจรจาหารือระหวางประเทศ ซึ่งผูแทนจากรัฐบาล องคกร
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พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หนวยงานคนควาวิจัย และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ไดมาพบปะหารือกัน และแลกเปล่ียน
ความคดิและประสบการณเกี่ยวกับการดํ าเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนดังกลาว

ความกาวหนาในการด ําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ สงผลใหการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกมีการพัฒนาและกาวหนามากข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีความตองการ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีจํ าเปนเพิ่มเติม ซึ่งการไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอและถูกตอง จะชวยสนับสนุนใหรัฐบาลและผู
มสีวนเกีย่วของทุกฝาย สามารถด ําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาฯ ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะทีป่รึกษาทางวทิยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice – SBSTTA) เปนคณะกรรมการภายใตอนุสัญญาฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการใน
สาขาตางๆ ซ่ึงรัฐบาลแตละประเทศเปนผูเสนอช่ือเพ่ือทํ าหนาท่ีเปนผูแทนของประเทศน้ันๆ วัตถุประสงคหลักของคณะที่
ปรึกษาทางวทิยาศาสตรฯ คือ การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตามที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดก ําหนดไววาเปนหัวขอสาระสํ าคัญ ไดแก ระบบนิเวศปาไม ระบบ
นิเวศแหลงน้ํ าในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีการเกษตร และระบบนิเวศภูเขา
และประเดน็ทีเ่กี่ยวของกับหลายเรื่อง เชน ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน อนุกรมวิธาน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ และดัชนีชี้วัดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนํ้ าจืด
โปรแกรมงานจะสงเสริมการจัดการพื้นที่ชุมนํ้ าแบบผสมผสาน เพื่อการวางแผน การจัดการ การคุมครอง และใช

ประโยชนจากระบบนิเวศน้ํ าจืดอยางยั่งยืน และจํ าแนกระบุถึงการด ําเนินงานท่ีภาคจํี าเปนตองกระทํ า เพ่ือลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับแหลงนํ ้า และ
ทรัพยากรน้ํ า ก ําหนดกลยุทธในการปองกันมลพิษ ปองกันและควบคุมการน ําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน สงเสริมความ
รวมมอืระหวางเขตรัฐ และใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการระบบนิเวศ

พันธมิตรหลักท่ีดํ าเนินงานรวมกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพในโปรแกรมน้ีคืออนุสัญญาวา
ดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํ า และ องคการสากลวาดวยการอนุรักษ (Conservation International)

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง
โปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง (Jakarta Mandate) เริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1995 เพื่อ

สนับสนุนการอนรุกัษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน โดยจะเนนที่การ
จดัการพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝงแบบผสมผสาน การใชประโยชนจากส่ิงมีชีวิตในทะเลอยางยั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ ้า
และชนดิพันธุตางถิ่นที่รุกราน หนวยงานซึ่งเปนพนัธมติรในการดํ าเนินงาน คือ การริเริ่มระหวางประเทศวาดวยแนวปะการัง
(International Coral Reef Initiative) แผนปฏิบตักิารและอนุสัญญาทางทะเลระดับภูมิภาค และองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ
ทีเ่กี่ยวของ
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ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
โปรแกรมงานดานความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเนนท่ีการจํ าแนกระบุและสงเสริมวิธีการจัดการ 

เทคโนโลย ี นโยบายและแรงจูงใจแบบปรับใหเขากบัสถานการณ (adaptive) โดยสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรพนัธกุรรมที่มีคุณคาสํ าหรับการผลิตอาหารและการเกษตร นอกจากน้ีโปรแกรมงานดานความหลากหลายทางชีว
ภาพทางการเกษตรยังไดเนนที่ประเด็นของเทคโนโลย ี เชน เทคโนโลยีท่ีจํ ากดัการใชพันธุกรรม (Genetic Use Restriction
Technologies – GURTs) และผลจากเทคโนโลยีดังกลาวที่มีตอการเกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบ
เศรษฐกิจของโลก หนวยงานซึ่งเปนพนัธมติรกบัอนุสัญญาฯ ในการด ําเนินโปรแกรมงานน้ี คือ องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาต ิ(the Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) และศูนยศึกษาวิจัยนานา
ชาตดิานการเกษตร (the Consultative Group on International Agriculture Research – CGIAR)

ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม
โปรแกรมงานดานปาไมของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพระบุถึงประเด็นท่ีสํ าคัญ คือ การ

วเิคราะหประเมนิสถานภาพของปาไม การน ําแนวทางเชิงระบบนิเวศมาใชในการจัดการปาไม ดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการผนวกรวมประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมเขาในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยัง่ยนื และสงเสริมใหมีการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมและการดํ าเนินงานของมนุษยที่มีตอความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิธีการลดผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึน อนุสัญญาฯ ก ําลังริเริ่มการด ําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับปาไม เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ การหารือวาดวยปาไมของสหประชาชาติ
(The United Nations Forum on Forests – UNFF) องคการการทํ าไมเขตรอนนานาชาต ิ (the International
Tropical Timber Organization – ITTO ) ศนูยวจิยัปาไมนานาชาติ (the Center for International Forestry Research –
CIFOR) และอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (the United Nations Framework Convention on
Climate Change – UNFCCC)

พืน้ทีแ่หงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น
โปรแกรมงานดานพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีก่ึงช้ืน เนนที่การด ําเนินงานเพื่อลดชองวางและปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ

วเิคราะหประเมินสถานภาพของระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงและพ้ืนท่ีก่ึงช้ืนในปจจุบัน รวมทั้งแนวโนมและภัยคุกคามตอระบบ
นิเวศดงักลาว สนับสนุนวิธีการจัดการที่ดีที่สุดโดยการด ําเนินงานตามเปาหมายที่ก ําหนดไว และสงเสริมการสรางความรวม
มอืระหวางประเทศและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพันธมติรหลักของอนุสัญญาฯ คือ อนุสัญญาวาดวยการตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย (the United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD)

ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาสงผลกระทบอยางหนักตอความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความมัน่คงทางอาหาร องคการสหประชาชาตไิดประกาศใหป ค.ศ. 2002 เปนปสากลแหงภูเขา เพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักในความสํ าคญัของระบบนิเวศภูเขาและการพัฒนาพ้ืนที่ภูเขาอยางยั่งยืน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชวีภาพก ําลังจดัทํ าโปรแกรมงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขา เพื่อเปนแนวทางสํ าหรับการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศภูเขาอยางย่ังยืน รวมทั้งเปนแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เขตพื้นที่ภูเขาที่เกิดขึ้น
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แนวทางเชิงระบบนิเวศ
แนวทางเชิงระบบนิเวศเปนกรอบการด ําเนินงานเบื้องตนสํ าหรับการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชวีภาพ การศกึษาวจิยัในปจจุบันทํ าใหผูคนมีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการที่สลับซับซอน
ของระบบนิเวศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืช สัตว และจุลินทรียมีปฏิสัมพันธตอกันเสมือนเปนหนึ่งหนวยโครงสรางเดียว

หลักการของแนวทางเชิงระบบนิเวศ คือ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใหสามารถตอบสนองตอท้ังความ
ตองการของสังคมมนุษย และดํ ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศไวได เพื่อใหระบบนิเวศนั้นๆ
สามารถใหผลผลิตและบริการแกชนรุนหลังตอไปในอนาคต โดยไมถูกท ําลายหรือทํ าใหเส่ือมสภาพลง ตัวอยางเชน แนว
ทางเชงิระบบนิเวศจะมองวาปาไมและพ้ืนท่ีชุมน้ํ าท่ีอยูในระบบนิเวศเดียวกันเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ แยกออกจากกัน
ไมได ในการวางแผนการจัดการจึงตองมองทั้งในประเด็นของปาไมและพื้นที่ชุมนํ้ าไปพรอมๆ กัน การควบคุมปองกันนํ ้า
ทวมและการกดัเซาะหนาดิน จึงตองเปนการอนุรักษปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน้ํ าจืดดวย
ปจจบัุนสมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดเห็นชอบตอหลักการท่ีจะเปนแนวทางปฏิบัติใหผูกํ าหนดนโยบายและผูจัดการดูแล
ระบบนิเวศ ด ําเนินการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลองกับแนวทางเชิงระบบนิเวศ

การรเิริม่ทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
ปจจุบันมีพืช สัตว และจุลินทรียอาศัยอยูบนโลกประมาณ 15 ลานชนิด ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการจํ าแนกระบุ การ

ศึกษาวิจัยทางอนุกรมวิธานเพ่ือจํ าแนกประเภทของส่ิงมีชีวิตจึงเปนประเด็นสํ าคัญท่ีตองดํ าเนินการอยางเรงดวน 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีโปรแกรมงานและกิจกรรมริเริ่มเกี่ยวกับการจ ําแนกระบุชนิดพันธุอยูหลาย
โปรแกรม แตมกัประสบปญหาเน่ืองจากขาดขอมูลขาวสาร ความรูความช ํานาญและทรัพยากรทั้งเงินทุนและบุคลากร โดย
เฉพาะในประเทศก ําลังพัฒนา

เพ่ือเปนการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติใหมีการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรม
วธิาน (the Global Taxonomy Initiative – GTI) ขึ้น การด ําเนินงานขั้นแรกของการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน คือ การ
สนับสนุนใหประเทศตางๆ ทํ าการวิเคราะหประเมินความตองการทางอนุกรมวิธาน ลํ าดับตอมาคือการเสริมสรางสมรรถนะ
ในการศกึษาวจิยัดานอนุกรมวิธาน สนับสนุนการจัดทํ าระบบสารสนเทศดานอนุกรมวิธาน และชวยพัฒนาขอมูลขาวสารที่
จ ําเปนตอการด ําเนินงานของอนุสัญญาฯ ท้ังในประเด็นท่ีเปนสาระสํ าคัญและประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง ซึ่ง
อนุสัญญาฯ ก ําลังเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการริเริ่มทางอนุกรมวิธานใหแกบุคลากรและหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยว
ของท่ัวโลก และสนับสนุนใหทุกฝายมีสวนรวมในการดํ าเนินงานดานอนุกรมวิธาน

ชนดิพนัธุตางถิ่นที่รุกราน
ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกรานเปนหน่ึงในภัยคุกคามที่สรางความเสียหายแกความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเมื่อ

ไปอยูในสภาพแวดลอมหรือถิ่นที่อยูอาศัยใหม พืช สัตว และจุลินทรียบางชนิดอาจมีพฤติกรรมหรือการด ํารงชีวิตที่คุกคาม
ส่ิงมชีวีติชนิดอ่ืนๆ บางครั้งอาจถึงขั้นทํ าใหชนิดพันธุในทองถิ่นสูญพันธุได กอใหเกิดความเสียหายทั้งตอระบบนิเวศ
เศรษฐกิจ และสังคม

อนุสัญญาฯ ไดจดัทํ าหลักการแนวทางข้ึน เพื่อชวยเหลือประเทศตางๆ ในการปองกัน การน ําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน และการควบคุมการแพรระบาดหรือกํ าจัดชนิดพันธุตางถิ่น โดยยึดหลักแนวทางการปองกันลวงหนา แนวทาง
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เชงิระบบนิเวศ การควบคุมที่เขตแดน และมาตรการกักกันท่ีเหมาะสม หลักการแนวทางน้ีไดรับการรับรองในการประชุม
สมัชชาภาคี สมัยท่ี 6

พืน้ที่คุมครอง
พ้ืนท่ีคุมครอง เปนแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวจ ํานวนมาก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

และสภาพแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ การอนุรักษพื้นที่คุมครองจึงเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒน
ธรรมของโลก การก ําหนดและการประกาศเขตพื้นท่ีคุมครองถือเปนมาตรการขั้นแรกในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชวีภาพของหลายประเทศท่ัวโลก ในปจจุบันจํ าเปนตองมีการวิเคราะหประเมินคุณคาที่แทจริงของพื้นที่คุมครอง และ
ประโยชนที่พื้นที่คุมครองมีตอการด ําเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

ปจจบัุนมพ้ืีนท่ีคุมครองมากกวา 30,000 แหงท่ัวโลก ครอบคลุมเนื้อที่กวา 13,250,000 ตารางกิโลเมตร สวนพ้ืนท่ี
คุมครองทางทะเลน้ันมีเนื้อที่คิดเปนสัดสวนนอยกวามาก ในการจัดทํ าระบบเครือขายพื้นที่คุมครองที่สามารถอนุรักษความ
หลากหลายทางชวีภาพของภูมิภาคและโลกใหประสบผลสํ าเร็จนั้น จํ าเปนตองค ํานึงถึงประเด็นของระบบนิเวศที่อยูระหวาง
เขตแดนและการประสานความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่คุมครองถือเปนหัวใจของกลยุทธในการดูแล
จดัการความหลากหลายทางชวีภาพอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากไมมีการอนุรักษพื้นที่คุมครองซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัย
หลักและเขตพ้ืนท่ีกันชนท่ีอยูโดยรอบแลว การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมท้ังหมดจะทํ าไดยากยิ่ง
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของการอนุรักษพื้นที่คุมครอง และดํ าเนินงาน
ในประเด็นน้ีรวมกับคณะกรรมาธิการโลกวาดวยพ้ืนท่ีคุมครอง (the World Commission on Protected Areas – WCPA)

การวิเคราะหผลกระทบ
เคร่ืองมือดานการวเิคราะหผลกระทบ เชน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact

assessment – EIA) และการวเิคราะหสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (strategic environmental assessment) จะใหหลักประกัน
ในการจ ําแนกระบุผลกระทบจากนโยบาย โปรแกรม หรือโครงการพัฒนาตางๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม ทํ าใหสามารถปองกัน
หรือแกไขผลกระทบดังกลาวได นอกจากนี้ การวิเคราะหผลกระทบยังกอใหเกิดความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เนื่องจาก
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจะใชการวิเคราะหผลกระทบเปนเครื่องมือในการนํ าประเด็นดานสิ่งแวดลอม
และสังคมเขาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจหรือกํ าหนดนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ

อนุสัญญาฯ ก ําลังด ําเนินความพยายามที่จะผนวกประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูกฎหมายหรือ
กระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงกลยทุธอนุสัญญาฯ ไดประสานการ
ด ําเนินงานรวมกับสมาคมวเิคราะหผลกระทบนานาชาติ (the International Association for Impact Assessment –
IAIA) ดวย สมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที ่6 ไดรับรองรางแนวทางดังกลาว ซึ่งไดกํ าหนดประเด็นความหลาก
หลายทางชวีภาพท่ีควรพิจารณาในขั้นตอนตางๆ ของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังใหเกณฑดาน
ความหลากหลายทางชวีภาพที่ใชกลั่นกรองโครงการพัฒนาที่มีแนวโนมวาจะมีผลเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ
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พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
สมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรับรองความตกลงซึ่งเสริมตออนุสัญญาฯ คือพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ซึ่งปจจุบัน (มิถุนายน ค.ศ. 2003) 50 ประเทศใหสัตยาบันพิธีสารฯ แลว ซึ่ง
ทํ าใหพิธีสารฯ มีผลบังคับใชนับตั้งแต 11 กันยายน ค.ศ. 2003 เปนตนไป

พิธีสารฯ สะทอนถงึความพยายามของประชาคมโลกที่ตองการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพจากความ
เส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนจากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (living modified organism – LMOs) ท่ีเปนผลมาจาก
เทคโนโลยสีมยัใหม พิธีสารฯ ไดวางระเบียบวิธีการความตกลงเห็นชอบที่ไดแจงลวงหนา (advance informed agreement
– AIA) เพือ่ใหหลักประกันวาประเทศตางๆ จะไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรและไดรับขอมูลขาวสารเพียงพอที่จะตัดสินใจ
กอนเห็นชอบกบัการนํ าเขาสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปลอยสูสิ่งแวดลอมอยางจงใจ

พิธีสารฯ ไดอางอิงแนวทางปองกันลวงหนา (precautionary approach) ตามหลักการที่ 15 ของปฏิญญาริโอวา
ดวยส่ิงแวดลอมโลกและการพัฒนา (Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development) พิธีสาร
ฯ ไดจดัตั้งศูนยเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–House) ขึน้ดวยเพื่อ
เอ้ืออํ านวยตอการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมและเพื่อชวย
เหลือใหประเทศตางๆ อนุวัตพิธีสารฯ ตอไป

รบัรองพิธีสารฯ
พธิสีารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพไดรับการยอมรับจากมากกวา 130 ประเทศ ในการประชุม

เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 2000 ณ นครมองทรีอาล ประเทศแคนาดา ในระหวางการเปดใหลงนามระหวาง 15 พฤษภาคม
ค.ศ. 2000 – 4 มิถุนายน ค.ศ. 2001  พิธีสารฯ ไดรับการลงนามจาก 103 ประเทศ

วตัถปุระสงคของพิธีสารฯ คือ เพื่อเกื้อกูลตอการขนยาย การควบคุมดูแลและการใชประโยชนส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการ
ดดัแปลงพันธกุรรมทีอ่าจมีผลกระทบเสียหายตอการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ดังนี้
โดยค ํานงึถงึความเสี่ยงตอสุขอนามัยมนุษยและมุงเนนการเคลื่อนยายขามพรมแดนเปนพิเศษ

เขาเปนภาคีพิธีสารฯ
ภาคอีนสุญัญาความหลากหลายทางชีวภาพเทานั้นที่สามารถจะเปนภาคีของพิธีสารฯ ได พิธีสารฯ จะมีผล

บังคบัใชในวนัท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2003 คือ เปนวันท่ี 90 หลังจากภาคีล ําดบัท่ีหาสิบมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติ
สาร แมวาสหภาพยุโรป (European Community) ซึ่งเปนองคการผสานทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะมอบสัตยาบันสาร
ตอพิธสีารฯ แตวาในการที่จะใหมีผลบังคับใชก็ไมสามารถนับรวมกับภาคีอื่นๆ ได

การมผีลบังคบัใชของพิธีสารฯ หมายถึงวาพิธีสารฯ ไดมผีลผูกพันทางกฏหมายในระบบกฏหมายระหวางประเทศ
และระบบกฎหมายของประเทศที่ไดตกลงผูกพันกับพิธีสารฯ และดังนั้นประเทศภาคีตองด ําเนินการโดยสอดคลองกับและ
อนุวัตขอก ําหนดของพิธีสารฯ

พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนเครื่องมือระหวางประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ดูแลสิ่งมีชีวิตที่
ไดรับการดดัแปลงพันธุกรรมโดยเฉพาะ ความตกลงระหวางประเทศอื่นและกระบวนการจัดทํ ามาตรฐาน เชน อนุสัญญาวา
ดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection Convention – IPPC) และ กรรมาธิการมาตรฐาน
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อาหาร (Codex Alimentarius Commission) เนนแงมมุความปลอดภัยจากส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมใน
ประเด็นอ่ืน

พิธีสารฯ ดแูลถงึการเคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดน ซึง่อาจมผีลเสียหายตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยค ํานงึถึงสุขอนามัยของมนุษยดวย พิธีสารฯ ไมครอบคลุมผลิตภัณฑไมมีชีวิตที่เกิดจากสิ่งมี
ชวีติท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม เชน น้ํ ามันประกอบอาหารจากขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified –
GM) และซอสจากมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม

เมื่อพิธีสารฯ มีผลบังคับใช
เมือ่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช ขอก ําหนดในพิธีสารฯ จะมีผลทันทีรวมถึง
ประเทศท่ีเคล่ือนยายสงออกส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการนํ าไปเผยแพรสูสิ่งแวดลอมอยาง

จงใจจะตองแจงลวงหนาตอประเทศผูนํ าเขา ซึ่งเปนภาคีพิธีสารฯ ภายใตระเบียบวิธีการความตกลงที่ไดแจงลวงหนา (AIA)
และใหขอมลูขาวสารท่ีพอเพียงตอการตัดสินใจใหอนุญาตของประเทศผูนํ าเขา สินคาท่ีนํ าเขาจะตองติดฉลากพรอมมี
เอกสารระบวุาเปนส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมโดยมีรายละเอียด และพรอมดวยค ําชี้แจงวา ‘การเคล่ือนยายเปน
ไปโดยสอดคลองกับความตองการของพิธีสาร’

ในขณะเดียวกันการขนสงสินคาส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมท่ีจงใจสํ าหรับใชโดยตรงเปนอาหาร 
อาหารสัตวหรือเพ่ือผลิตอาหารสัตวจะตองระบุในเอกสารท่ีกํ ากับมาดวยวา ‘อาจบรรจุ’ ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุ
กรรมและ ‘ไมมีเจตนาจะเผยแพรสูสิ่งแวดลอมอยางจงใจ’

ภาคจีะตองใชศูนยเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing–
House – BCH) เพ่ือสนองตอพันธกรณีหลายประการ ขอมูลขาวสารพิเศษเฉพาะท่ีจะตอง ‘มีอยูและหาได’ ผานศูนยฯ รวม
ถงึ กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาต ิ สรุปการประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยภาคีผูน ําเขา
พรอมดวยเหตุผลประกอบ สํ านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เปนผูดํ าเนินงานระยะแรกของศูนยฯ ซ่ึงเปนระบบบนฐานอินเทอร
เน็ตขนาดใหญ และสามารถดูไดจาก http//bch.biodiv.org/pilot/Home.aspx

ภาคีใดท่ีเห็นชอบกับการใชและการนํ าสูตลาดภายในประเทศ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมที่มี
เจตนาสํ าหรบัการใชโดยตรงเปนอาหารสัตวและเพื่อผลิตอาหารสัตวที่ “อาจถูกสงออก” จะตองสื่อสารการตัดสินใจนี้และ
รายละเอยีดเกีย่วกับส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม กับประชาคมโลกผานศูนยเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

เม่ือภาคีตองตัดสินใจ
ยังมพัีนธะกรณีอ่ืนๆ อีกท่ีสํ าคัญ ไดแก
ภาคีประเทศท่ีนํ าเขาตองตัดสินใจเกี่ยวกับการน ําเขาส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมสํ าหรับการปลอย

ออกสูส่ิงแวดลอมอยางจงใจ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของการประเมินความเสี่ยง จะตองมีการส่ือสารการตัดสินใจนี้กับ
ผูแจงขอนํ าเขา และกับศูนยเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในระยะเวลาไมเกิน
270 วนั ในกรณทีีไ่มมคีวามมั่นใจทางวิทยาศาสตร เนื่องจากมีขอมูลและความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับผลเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมตอการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืนในประเทศท่ีถูกนํ าเขา ไมเพียงพอ ภาคอีาจตดัสินใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น
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ภาคีมีพันธะท่ีจะตองแจงประเทศท่ีไดรับผลกระทบใหทราบ และตองมีปฏิบัติการที่เหมาะสมหากพบวามีการ
เคล่ือนยายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมขามพรมแดนโดยไมจงใจ

หากมกีารขนสงสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมอยางผิดกฎหมายเกิดขึ้น ภาคีท่ีไดรับผลกระทบอาจ
รองขอให ภาคีตนทางของการเคล่ือนยายขนสงนํ าคืนสูประเทศ หรือทํ าลายส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมโดย
ภาคตีนทางจายคาใชจายให

ภาคตีอพิธสีารฯ จะรวมมือเพื่อชวยประเทศก ําลังพัฒนาเสริมสรางทรัพยากรมนุษยและสถาบันเพื่อให
สามารถทํ าการตัดสินใจไดเม่ือไดรับการแจงขอนํ าเขาส่ิงมีชีวิตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม

ทีป่ระชุมภาคีพิธีสารฯ
สมชัชาภาคทํี าหนาท่ีเปนท่ีประชุมของพิธีสารฯ (Parties to the Protocol COP – MOP) จะจัดการและทบทวนการ

พัฒนาและการอนุวัตพิธีสารฯ อยูตลอดเวลา ซึ่งการประชุมภาคีพิธีสารฯ นี้จะมีขึ้นแทนที่คณะกรรมการระหวางรัฐบาล
สํ าหรับพิธสีารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Intergovernmental Committee for the Cartagena
Protocol on Biosafety – ICCP)

การประชมุครั้งแรกของภาคีตอพิธีสารฯ จะมีขึ้นในวันที ่ 23–28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย จะประกอบดวยประเทศและองคกรผสานทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่ไดใหสัตยาบันตอพิธีสารอยางนอย 90
วนักอนการประชุม ประเทศท่ีใหสัตยาบันพิธีสารหลังจาก 90 วัน กอนการประชุมอาจเขารวมประชุมไดแตมีสถานภาพเปน
ผูสังเกตการณ 
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การดํ าเนินงานรวมกับอนุสัญญาส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ
จากปญหาดานสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต 2–3 ทศวรรษท่ีแลว สงผลใหเกดิความ

ตกลงระหวางประเทศ หรืออนุสัญญาดานส่ิงแวดลอมข้ึนหลายฉบับ เพื่อสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและแกไขปญหา
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชนอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษชนิด
พันธุสัตวปาท่ีมีการอพยพยายถ่ิน (Bonn Convention on Migratory Species of Wild Animals – CMS 1979) อนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES 1973) อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ ้า (Ramsar Convention
on Wetlands 1971) และอนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention – WHC 1972) อนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึน้ภายหลังอนุสัญญาฉบับอ่ืนๆ แตมีขอบเขตที่กวางและครอบคลุมประเด็นมาก
กวา งานท่ีด ําเนินไปโดยอนุสัญญาเหลาน้ีจํ าเปนตองสอดคลองและสงเสริมกันในการมีผลบังคับใช สํ านักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ จงึเรงเสริมสรางความรวมมือกับอนุสัญญาตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อใหการด ําเนินงานของทุกอนุสัญญามี
ประสิทธิภาพและประสบผลสํ าเร็จมากที่สุด

อนสัุญญาริโอ
อนุสัญญาสามฉบับที่เกิดจากการประชุมสุดยอดวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร เมื่อป

ค.ศ. 1992 คือ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย
(United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) และอนุสัญญาวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ก ําลัง
ประสานการดํ าเนินงานรวมกันเพ่ือเปนสวนเสริมใหการดํ าเนินงานตามโปรแกรมงานของแตละอนุสัญญามีความสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักถึง
ความสํ าคญัของปาไมซึ่งเปนแหลงกักเก็บคารบอนและชวยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การด ําเนิน
งานดานวิชาการรวมกันระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมภายใตโปรแกรมงาน
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนเปา
หมายหลักของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในกรณขีองการจัดการพื้นที่แหงแลงก็มีโปรแกรมรวมการดํ าเนินงานของอนุสัญญาฯ (UNCCD – CBD joint work
progrmme) นอกจากนัน้เลขาธกิารของอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายไดรวมทํ างานกับคณะผู
เชีย่วชาญวชิาการเฉพาะกาลวาดวยพื้นที่แหงแลงและพื้นที่กึ่งชื้น (Ad Hoc Technical Expert Group on Dry and
Sub–humid Lands) ดวย เพ่ือพัฒนากลไกด ําเนินกิจกรรมรวมกันในประเด็นการแปรสภาพเปนทะเลทรายและการเส่ือม
โทรมของดิน และเพ่ือเช่ือมโยงและการผสานโปรแกรมของท้ังสองอนุสัญญาฯ เขาดวยกัน
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อนสัุญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ ้า
อนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํ า วางกรอบสํ าหรับการดํ าเนินงานระดับชาติและความรวมมือเพื่ออนุรักษและใช

ประโยชนพืน้ที่ชุมนํ ้าและทรัพยากรอยางชาญฉลาด อนุสัญญาฯ ครอบคลุมแงทุกมุมของการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่
ชุมน้ํ าโดยตระหนักถึงความสํ าคัญของระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ ้า ในแงท่ีไดชวยอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม
และเกือ้หนุนตอการดํ ารงชีวิตของชุมชนใกลเคียง

แผนกลยทุธป ค.ศ. 1997–2002 ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้ าไดเนนการเปนพันธมิตรกับอนุสัญญาฯ อื่นอยาง
มาก ในแผนกลยทุธป ค.ศ. 2003–2008 ไดเนนการที่ทุกภาคสวนของรัฐบาลและสังคมจะตองมีสวนรวมในการอนุรักษพื้น
ท่ีชุมน้ํ าและการใชประโยชนอยางยั่งยืน เพราะการตัดสินใจใดๆ มีผลตอบทบาทหนาท่ีตามธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมน้ํ า

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ํ าและสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดรับรอง
แผนงานรวมระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้ าฉบับท่ีสาม ค.ศ.
2002–2006 ไปแลว อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ ้าก ําลังด ําเนินบทบาทนํ าในการอนุวัตโปรแกรมงานวาดวยระบบนิเวศ
แหลงน้ํ าในแผนดนิแและโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง ตลอดจนในประเด็นที่เกี่ยวของ
กบัหลายเร่ืองเชน ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน แนวทางเชิงระบบนิเวศ การด ําเนินงานรวมกันอยางใกลชิดของสองอนุสัญญา
ฯ เปนตวัอยางทีด่เีลิศของความรวมมือและความสอดคลองระหวางสองความตกลงระหวางประเทศ

อนสัุญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือให

ความมั่นใจวาการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุและตัวอยางสัตวและพืชปาไมคุกคามการมีชีวิตอยูรอดของชนิดพันธุนั้น 
แผนกลยทุธของอนุสัญญาฯ ป ค.ศ. 2005 ไดระบุวามีความเชื่อมโยงระหวางจุดมุงหมายของอนุสัญญาฯ กับความตกลง
พหุภาคดีานส่ิงแวดลอม ซึ่งตองการความรวมมือและการประสานงานกันระหวางอนุสัญญาฯ และความตกลงตางๆ อยาง
ใกลชดิ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสงเสริมสนับสนุนกันในงานวิจัยและความรูทางวิทยาศาสตรและวิชาการ

สมชัชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดมีมติในการประชุมสมัยที ่ 6 เชิญใหเลขาธิการอนุสัญญาไซเตส และเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กระชบัความรวมมือและประสานกิจกรรมตางๆ เพื่อเอื้ออํ านวยการและ
เปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณท่ีเก่ียวของ และเสริมสราง “การรวมพลัง” (synergies) ในสาขาที่มีความสนใจรวม
กัน

อนสัุญญาวาดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปาที่อพยพยายถิ่น
อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปาท่ีอพยพยายถ่ินฉบับน้ี มีจุดมุงหมายที่จะอนุรักษชนิดพันธุบนบก ใน

ทะเล และในอากาศที่อพยพยายถิ่นตลอดเสนทางอพยพของชนิดพันธุนั้น ภาคีของอนุสัญญาฯ นี้จะตองด ําเนินงานรวมกัน
เพ่ืออนุรักษท้ังชนิดพันธุท่ีอพยพและแหลงท่ีอยูอาศัยของชนิดพันธุน้ัน โดยคุมครองชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุอยางเขมงวด
อนุสัญญาฯ วางความตกลงระหวางประเทศใหมีการอนุรักษและจัดการชนิดพันธุท่ีอพยพโดยจัดทํ าเครือขายระดับชาติและ
ระหวางประเทศ สํ าหรับเตาทะเล คางคาว นกชายเลน นกเปดนํ ้า และนกกระเรียน

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพตระหนักวาอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปาท่ีอพยพ
ยายถิน่ เปนพันธมิตรระดับผูนํ าในการอนุรักษชนิดพันธุที่อพยพและแหลงที่อยูอาศัยของชนิดพันธุนั้น

สมชัชาภาคอีนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที ่ 6 ไดรับรองโปรแกรมงานรวม
ระหวางสองอนุสัญญาฯ ซึ่งประกอบดวยปฏิบัติการความรวมมือที่จะด ําเนินงานในระบบนิเวศตามหัวขอสาระสํ าคัญ และ
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ตามประเดน็ท่ีเกีย่วของกับหลายเร่ืองของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาฯ ไดตระหนักดีวาชนิด
พนัธุท่ีอพยพเปนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสํ าคัญพิเศษเฉพาะในระดับโลก และการอนุรักษ
และใชประโยชนชนิดพันธุที่อพยพอยางยั่งยืน จะตองกระท ําในเสนทางอพยพและโดยความรวมมือท่ีดี สมัชชาภาคี
อนุสัญญาฯ จงึไดเชื้อเชิญใหส ํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษชนิดพันธุสัตวปาที่อพยพยายถิ่น เผยแพรขอมูล
ในกลไกเผยแพรขอมูลขาวสารของอนุสัญญาฯ เชิญใหท ํางานรวมกันเพื่อผสานเร่ืองชนิดพันธุอพยพเขาไปการวางแผนและ
นโยบายระดบัชาตวิาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ขอใหภาคีรายงานในราย
งานแหงชาติเกี่ยวกับชนิดพันธุที่อพยพดวย 



43

การประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมโลกวาดวยการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน

สมชัชาภาคอีนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที ่ 6 ไดรับรองรายงานที่จะเสนอตอการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก
วาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน (World Summit on Sustainable Development) ท่ีนครโจฮันเนสเบอรก กันยายน ค.ศ.
2002 รายงานไดกลาวถึงการด ําเนินงานของอนุสัญญาฯ โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และผลสํ าเร็จ
ท่ีไดตลอดจนขอเสนอแนะตอท่ีประชุม

แผนปฏิบตักิารจากการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD) จึงไดบรรจุประเดน็
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนองตอรายงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

เปนเครือ่งมือในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
อารัมภบทของแผนปฏิบัติการน้ีเนนวาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนเคร่ืองมือหลักในการ

อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมทั้งการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุ
กรรมอยางยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนองคประกอบสํ าคัญท่ีจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิตและความกินดีอยูดีของมนุษยรวม
ทัง้ชวยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืนและการแกไขปญหาความยากจน

อยางไรกต็าม ในปจจุบันกิจกรรมตางๆ ของมนุษยทํ าใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงในอัตราท่ีสูงมาก สถาน
การณดงักลาวอาจไมรายแรงมากนัก หากชุมชนในทองถิ่นไดรับประโยชนจากการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลาก
หลายทางชวีภาพอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศตนก ําเนิดของทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งสอดคลองตามมาตรา 15
ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพถือเปนเครื่องมือหลักในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลาก
หลายทางชวีภาพอยางยั่งยืน รวมทั้งในการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม

เปาหมายอยูที่การลดอัตราความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนปฏิบัตกิารฯ สนองตอขอเสนอของสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่วาอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ไมไดลดลงเลยมแีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีความจ ําเปนตองวางเปาหมายใหลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีว
ภาพลงใหได ในป ค.ศ. 2010 และตองมีการใหเงินสนับสนุนการด ําเนินงาน

การด ําเนนิงานตามวัตถุประสงคหลักสามขอของอนุสัญญาฯ รวมทั้งเปาหมายในการลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพใหสํ าเร็จภายในป ค.ศ. 2010 ใหมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนน้ัน จํ าเปนตองมีการ
จัดสรรทรัพยากรการเงินและความชวยเหลือทางวิชาการเพ่ิมเติมใหแกประเทศกํ าลังพัฒนาและมีการด ําเนินงานทุกระดับ 
ในการ :

ผสานความหลากหลายทางชีวภาพเขาในนโยบายและการตัดสินใจ

แผนปฏิบัตกิารฯ ยังคงเปนการวางนโยบาย มาตรการ และแผนความหลากหลายทางชีวภาพ และการพิจารณาการ
ตดัสนใจใดๆ ที่ตองค ํานึงถึงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเปนสํ าคัญ
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•  ผนวกวตัถปุระสงคของอนุสัญญาฯ เขาในโปรแกรมและนโยบายของภาคสวนตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดบัโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในนโยบายดานอุตสาหกรรมของประเทศและสถาบันการเงินระหวางประเทศตางๆ

•  สนับสนุนการผสานการดํ าเนินงานระหวางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพกับความตกลงพหุภาคีดาน
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทํ าโปรแกรมหรือแผนการดํ าเนินงานรวมกัน

•  ด ําเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ และขอกํ าหนดของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการด ําเนินงานภายใตมาตรการ
นโยบายและแผนการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมถึงการผนวกมาตรการ
ดงักลาวเขาในนโยบาย กลยุทธและโปรแกรมการด ําเนินงานของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
การแกไขปญหาความยากจน และการริเริ่มที่สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดย
อาศยัชุมชนทองถิ่นเปนหลัก

อนรัุกษและคุมครองระบบนิเวศ

แผนปฏิบัตกิารฯ ระบุวาระบบนิเวศเปนเปาหมายหลักของการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพอยางยัง่ยนื การรักษาระบบนิเวศไวไดเปนการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ
•  สงเสริมการพัฒนาและดํ าเนินงานภายใตแนวทางเชิงระบบนิเวศ
•  สงเสริมการสรางพันธมติรและความสนับสนุนในระดับนานาชาติที่เขมแข็ง เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยืน เชนในการอนุรักษระบบนิเวศในบริเวณท่ีเปนแหลงมรดกโลก หรือ การคุมครอง
ชนิดพันธุท่ีอยูในภาวะใกลสูญพันธุ โดยผานกลไกด ําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การจัดสรรทรัพยากรการเงนิ
และการถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศก ําลังพัฒนาและประเทศท่ีอยูในระหวางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

•  ด ําเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุน
โครงการริเร่ิมเพ่ือการอนุรักษคุมครองระบบนิเวศในพ้ืนท่ีซึ่งมีความสํ าคัญในแงของความหลากหลายทางชีวภาพรวม
ท้ังการจดัทํ าระบบเครือขายและแนวเขตแดนระบบนิเวศ (ecological corridor)

•  สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกการดํ าเนินงานในการควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ซึ่งเปนสาเหตุสํ าคัญ
ประการหน่ึงท่ีกอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนสงเสริมการจัดทํ าโปรแกรมงานดาน
ชนิดพันธุตางถ่ินท่ีรุกรานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

•  สงเสริมการด ําเนินงานตอนเองดานการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เชน การทองเที่ยว
แบบยัง่ยนื ซึง่เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่องและตองอาศัยการด ําเนินงานรวมกันระหวางหลายฝาย

สนบัสนนุบทบาทของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น

ชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไมอาจละเลยไดดังน้ัน นอกจาก
แผนปฏิบัตกิารฯ จะเนนถึงสิทธิของชุมชนดังกลาวแลว มุงเนนการใหการสนับสนุนทางการเงินและวิชาการเพื่อใหด ําเนิน
งานไดดวย
•  สนับสนุนเงนิทุนและความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกํ าลังพัฒนา รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะในการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยชุมชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินเปนหลัก

•  ตระหนกัถงึสทิธขิองชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งเปนเจาของความรูตามขนบประเพณี การประดิษฐคิดคน และขอ
ถอืปฏิบตัทิีเ่ปนการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งจัดทํ ากลไกการแบงปนผล
ประโยชนจากการใชความรู การประดิษฐคิดคน และขอถือปฏิบัติดังกลาวภายใตความตกลงที่ไดรับการเห็นชอบรวม
กนัจากทุกฝาย
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•  สนับสนุนและสงเสริมผูไดรับผลประโยชนทุกฝายใหมีสวนรวมในการดํ าเนินงานตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ 
อยางเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงการตระหนักในบทบาทของเยาวชน สตรี และชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

•  สงเสรมิการมสีวนรวมของชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่นในกระบวนการตัดสินใจและกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชความ
รูตามขนบประเพณี

•  สงเสริมใหมีการสนับสนุนเงินทุนและความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกํ าลังพัฒนาและประเทศที่อยูในระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ในการด ําเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับและจารีตประเพณีที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

สงเสริมการคาและการแบงปนผลประโยชนตองยุติธรรมและเทาเทียม

แผนปฏิบัตกิารฯ เห็นในความสํ าคัญและความจํ าเปนของการคาทรัพยากร แตเนนการด ําเนินงานตามกฎระเบียบ
เพ่ือคุมครองผลประโยชนและสิทธิของผูเปนเจาของใหเปนไปอยางยุติธรรมและเทาเทียม
•  สงเสริมการดํ าเนินงานภายใตแนวทางบอนน วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุ
กรรมอยางยตุธิรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งจะเปนแนวทางแกประเทศภาค ี ในการก ําหนดนโยบายหรือรางกฎหมายของ
ประเทศทีเ่กีย่วกบัการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม และในการทํ าสัญญาหรือความ
ตกลงเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

•  เจรจาตอรองภายใตกรอบการด ําเนินงานของอนุสัญญาฯ โดยค ํานึงแนวทางบอนนในฐานะท่ีเปนกรอบแนวทาง
ระหวางประเทศในการสงเสริมและคุมครองการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและ
เทาเทียมกัน

•  สนับสนุนกระบวนการภายใตการดํ าเนินงานของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ
ทรัพยากรพันธกุรรม ความรูตามขนบประเพณีและความเชื่อของชุมชนทองถิ่น (จัดตั้งโดยองคการทรัพยสินทาง
ปญญาแหงโลก) และการด ําเนินงานของคณะทํ างานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา 8 (j) และขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ

•  สงเสรมิมาตรการในการเขาถึงผลประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพดานทรัพยากรพันธุกรรม โดยสอดคลองตามมาตรา
15 และ 19 ของอนุสัญญาฯ เชน ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ (การแลกเปลี่ยน
ผูเชีย่วชาญ การฝกอบรมทรัพยากรบุคคล และเสริมสรางสมรรถนะในการคนควาวิจัยของสถาบัน/หนวยงานที่เกี่ยว
ของ

•  ศกึษาพิจารณาขอมตภิายใตความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ และสิทธิในทรัพย
สินทางปญญา และสนับสนุนความรวมมือระหวางอนุสัญญาฯ กับความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ตามที่ไดระบุ
ไวในปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration)

เสริมสรางสมรรถนะทางวทิยาศาสตร

แผนปฏิบัตกิารฯ ไดเล็งเห็นความสํ าคัญของการสรางสมรรถนะใหแกนักอนุกรมวิธานและแกสถาบันที่เก็บตัวอยาง
ส่ิงมชีวีติ เพ่ือใหสามารถจ ําแนกระบุชนิดพันธุ สิ่งมีชีวิตไวใหกอนที่จะสูญหายไป
•  สงเสริมการดํ าเนินงานภายใตการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
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เชญิชวนใหความรวมมือระหวางประเทศ

และทายสุดแผนปฏิบัติการฯ นี้ไดเชิญชวนใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ และพิธีสารที่เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนแหงความรวมมือระหวางประเทศจะไดกลายเปนผลประโยชนตอชาว
โลกโดยการอนุรักษส่ิงแวดลอมเอาไวใหชนรุนตอไปไดใชประโยชนดวยอยางยั่งยืน
•  เชญิชวนประเทศตางๆ ท่ียังไมไดเปนภาคีใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และความตกลงดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เพื่อสงเสริมการดํ าเนินงานทั้งในระดับชาต ิระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติที่มีประสิทธิภาพ 
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