โปรแกรมงาน
หัวขอสาระสําคัญ

การเกษตร

- ประเมินสถานภาพและ
แนวโนม และสาเหตุการ
ลดลงของความหลากหลาย
ทางการเกษตร

- สงเสริมการจัดการ
เทคโนโลยีและนโยบายมี
ผลกระทบทางบวก

- เสริมสรางความแข็งแกรง
ใหแก เกษตรกรและชุมชน
พื้นเมือง และทองถิ่น และผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ๆ ให
จัดการการเกษตรอยางยั่งยืน

พื้นที่แหงแลง
พื้นที่กึ่งชื้น
- รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลสถานภาพและความ
กดดันตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สงเสริม อปย. ของความ
หลากหลายทางชีวภาพโดย
จัดตั้งพื้นที่คุมครอง จัดการ
ชนิดพันธุตางถิ่น พื้นฟูพื้นที่
เสื่อมโทรม และใช
ประโยชนทรัพยากรน้ําอยาง
ยั่งยืน

- สงเสริมการผสานแนวทาง
สูระบบนิเวศเขาสูนโยบาย
สิ่งแวดลอม และนโยบาย
ของภาคสวนอื่น

- สงเสริมการจัดทําแผนและ
กลยุทธแหงชาติที่ผสานเขา
ไปในแผนและนโยบายของ
ภาคสวนอื่น ๆ

ปาไม

แหลงน้ําในแผนดิน

- ประยุกตใชแนวทางสูระบบนิเวศ
กับการจัดการปาไมทุกประเภท

- ผสาน อปย. เขาในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและลุมแมน้ํา
- จัดตั้งระบบคุมครองในกรอบ
ของการบูรณาการลุมน้ํา/ลุม
แมน้ํา
- ฟนฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรม และ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
- ปองกันการนําเขาชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่แพรระบาดและกําจัดทิ้ง

- ปองกันการนําเขาชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่แพรระบาด
- บรรเทาผลกระทบความ
หลากหลายทางชีวภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไฟปา มลภาวะ และการ
เปลี่ยนแปลงที่ดิน

- ฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาเสื่อมโทรม
- สงเสริมการจัดการที่อนุรักษ
ชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและที่ถูก
คุกคาม
- จัดตั้งเครือขายพื้นที่คุมครอง
ปาไมที่มีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการใชประโยชนความ
หลากหลายอยางยั่งยืน
- ปองกันการสูญเสียที่เกิดจาก
การตัดไมอยางไมยั่งยืน
- จัดทําระบบขอมูลขาวสารและ
ติดตามตรวจสอบ

- สงเสริมการแบงปน
ผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรพันธุกรรมปาไมอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม

อปย. = การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน

- สงเสริมการผสาน อปย. เขาสู
นโยบาย กฎหมาย และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ
- สนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยีราคาถูกในการจัดการ
ระบบนิเวศ
- ใหแรงจูงใจสนับสนุน อปย. และ
ขจัดแรงจูงใจที่บิดเบือน
- ดําเนินงานโปรแกรมงานให
การศึกษา และความตระหนัก
- สงเสริมการเขารวมของชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นใน อปย.

- เพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ประเมินภัยคุกคามตอระบบนิเวศ
และการตอบสนองของระบบ
นิเวศ
- วิเคราะหผลกระทบโครงการ/
กิจกรรมที่จะดําเนินการในระบบ
นิเวศ
- ติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
แนวโนมของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ทะเลและชายฝง

- สงเสริมและปรับปรุงการจัดการ
ระบบนิเวศแบบผสมผสาน
- ใชแนวทางสูระบบนิเวศในการ
อปย. สิ่งมีชีวิททางทะเลและ
ชายฝง
- สงเสริม อปย. ในพื้นที่ทางทะเล
นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
- จัดตั้งพื้นที่คุมครองผสานเขาสู
เครือขายทั่วโลก
- สงเสริม อปย. ในทางทะเล
นอกเหนือเขตอํานาจแหงชาติ
- สนับสนุนและเอื้ออํานวยการ
ติดตามตรวจสอบ
- เอื้ออํานวยการวิจัยชองวางและ
ความตองการสําหรับพื้นที่
คุมครอง

- ปองกัน/ลดผลกระทบทางลบของ
การเพาะเลี้ยงในทะเลตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- สงเสริมผลกระทบทางบวกโดย
การใชชนิดพันธุทองถิ่น

- ปองกันการนําเขาชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่แพรระบาด และกําจัดทิ้ง

- จัดทําฐานขอมูล
- ดําเนินความรวมมือกับ
อนุสัญญา+ องคกรที่เกี่ยวของ

ภูเขา
- ปองกันและบรรเทาผลกระทบทาง
ลบจากภัยคุกคามความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- คุมครองพื้นฟูและคืนสภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- สงเสริมการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
- สงเสริมการเขาถึงและการแบงปน
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมตามกฎหมายในชาติ

- เสริมสรางกรอบการดําเนินงานทาง
กฎหมาย นโยบาย สถาบันและ
เศรษฐกิจ
- ยอมรับนับถือ สงวนรักษาและธํารง
รักษา ความรู การถือปฏิบัติและการ
ประดิษฐคิดคนของชุมชนพื้นเมือง
และทองถิ่น
- จัดใหมีการดําเนินงานรวมกันใน
ภูมิภาคและขามพรมแดน

- จัดใหมีงานจําแนก ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- เพิ่มความรูและปรับปรุงวิธีประเมิน
และติดตามตรวจสอบสถานภาพ
และแนวโนมความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงภูเขา
- ปรับปรุงงานวิจัย และความรวมมือ
ทางวิชาการและวิทยาศาสตร และ
รูปแบบอื่นของการเสริมสราง
สมรรถนะ
- เพิ่มการใหการศึกษาการมีสวนรวม
และความตระหนักเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงภูเขา
- สงเสริมการพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงของชนพื้นเมือง

เกาะ
- ในป 2010 อนุรักษอยางนอย 10% ของ
ระบบนิเวศเกาะ ในแตละภูมิภาค
- ภายในป 2010 พื้นที่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สําคัญไดรับการคุมครอง
- ในป 2010 ลดอัตราการลดลงของ
ประชากรชนิดพันธุที่สําคัญ และดํารง
รักษาและฟนฟู ตลอดจนปรับ
สถานภาพของชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
ใหดีขึ้น
- ภายในป 2010 อนุรักษความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชปลูก
ปศุสัตว และชนิดพันธุมีคาอื่นของเกาะ
และดํารงรักษาความรูทองถิ่น และ
ผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงเกาะและดํารงรักษาความรู
ทองถิ่น

- ภายในป 2010 ลดการบริโภค
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนและลด
ผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
- ภายในป 2010 ไมมีชนิดพันธุใกลสูญ
พันธุเนื่องจากการคาระหวางประเทศ
- ภายในป 2010 ลดอัตราการสูญเสียและ
เสื่อมโทรมของแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ

- ภายในป 2010 ลดมลภาวะและ
ผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหงเกาะ
- ภายในป 2010 ควบคุมเสนทางการแพร
ระบาดของชนิดพันธุตางถิ่นที่แพร
ระบาด
- แผนการจัดการพรอมสําหรับชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่คุกคามระบบนิเวศ แหลงที่อยู
อาศัย หรือชนิดพันธุ
- ภายในป 2010 ดํารงรักษาและสงเสริม
ความยืดหยุนของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ดํารงรักษาสมรรณะของระบบนิเวศ
เกาะเพื่อการดํารงชีวิตของชุมชน

