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บทน า (Introduction) 

 องค์การสหประชาชาติ ประกาศก าหนดให้ 

 ค.ศ. 2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ป ีค.ศ. 2011-2020 และเปา้หมายไอจ ิเพือ่เปน็ 

กรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับประเทศภาคี

อนสุัญญาฯ น าไปปรับใช้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศอย่างยั่งยืน 

และด าเนินการร่วมกับอนุสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี

เป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ  

 รายงานสถานการณค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

ของโลก ฉบับท่ี 4 (ค.ศ. 2014) สรุปผลการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพระยะ 

ครึ่งแผน (mid-term review) โดยพบว่า การด าเนินงาน

ตามเป้าหมายไอจิในภาพรวมส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า 

แต่ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนมากเพียงพอท่ีจะ

แสดงให้เห็นว่า โลกจะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ได้ภายในปี ค.ศ. 2020 ท้ังนี้ รายงานฯ ได้เสนอแนะ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

แต่ละเร่ือง  

 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประเด็น

ส าคญัท่ีระบุอยู่ในวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 

(2030 Agenda for Sustainable Development) และ

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้กรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งความตกลงระหว่าง 

ประเทศท้ังสองฉบับ ได้รับรองในปี ค.ศ. 2015 แสดงให้

เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

เช่น 1 ใน 3 ของการบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าประสงค์ของ 

ความตกลงปารีสนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้

ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา (nature-based  

solution) ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน ์

 
 

จากความหลากหลายทางชี วภาพอย่ า งยั่ ง ยื น 

นอกจากนี้ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ((sustainable 

development goals) หลายเรื่องมีความเชื่อมโยงกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ SDG 14 (ชีวิต

ใต้ทะเล) และ SDG 15 (ชีวิตบนบก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง ส าหรับเป้าหมาย

อื่น ๆ ท่ี เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ได้แก่ SDG 2 (ความมั่นคงทางอาหาร 

และโภชนาการ) และ SDG 6 (การจัดหาน้ าสะอาด)  

มีความเกี่ยวข้องในเชิงของระบบการผลิตอาหาร 

และการผลิ ตท า งก าร เ กษตร  เ ป็ นผลมาจ าก 

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศต่าง ๆ เช่น การผสมเกสร การควบคุมศัตรูพืช 

และการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เป็นต้น 

ระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์จะ “ผลิต” ทรัพยากรน้ า

สะอาดท่ีจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค “ป้องกัน” และ 

“บรรเทา” อันตรายจากภัยธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า 

ดังนั้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางพื้นฐาน

ของวาระการพฒันาท่ียัง่ยนื ค.ศ. 2030 
  

 ในทางกลับกัน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน มสี่วนสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่การอนรุักษ ์

และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

ได้ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

แรงขับเคลื่อนให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชวีภาพเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) 

มลพษิ (SDG 6 12 และ 14) การใชท้รพัยากรเกนิขดีจ ากดั 

(SDG 6 12 14 และ 15) การผลิตและการบริโภค 

ท่ียั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  

และการลดปริมาณขยะจากอาหาร (SDG 12) นอกจากนี ้

เป้ าหมายการพัฒนา ท่ียั่ งยืนยั งช่ วยเสริมสร้ าง

สมรรถนะองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ท่ีจ าเป็นเพื่อ

แก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

(SDG 3 4 และ 16) เสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่าง

เ พ ศ  (SDG 5 )  ก า ร ล ด

ปัญหาความเหลื่อมล้ าและ

ความไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม  

(SDG 10)  
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ความกา้วหนา้การด าเนนิงาน 
ตามแผนกลยทุธค์วามหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 

ภาพรวมในระดับโลก บนพื้นฐานของการประเมิน 

จากตัวชี้วัด รายงานวิจัยและการประเมินต่าง ๆ 

โดยเฉพาะรายงานการประเมินความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศระดับโลกของ 

เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยวิทยาศาสตร์-นโยบาย 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศ (IPBES) รายงานแห่งชาติด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ พบว่า ไม่มี

เป้าหมายใดท่ีบรรลุผลส าเร็จโดยสมบูรณ์ มีเพียง 6 

เป้าหมายที่ประสบผลส าเร็จบางส่วน (เป้าหมายที่ 

9 11 16 17 19 และ 20) ส่วนในระดับองค์ประกอบ

ของเป้าหมายไอจิ ซึ่งมีเป้าหมายย่อยท้ังหมด 60 ข้อ 

พบว่า บรรลุผลส าเร็จ 7 ข้อ มีความก้าวหน้า 38 ข้อ 

ไม่มีความก้าวหน้า 13 ข้อ และมีสองข้อที่ยังไม่

ทราบถึงระดับความก้าวหน้า  

 

ระดับประเทศ  ข้อมูลจากรายงานแห่งชาติ ระบุว่า 

โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 34 ของเป้าหมายระดับชาติ

ท้ังหมดของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าจะบรรลุ 

ผลส าเร็จเพียงร้อยละ 3 ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

เกินกว่า ท่ีเป้าหมายก าหนด ในขณะท่ีร้อยละ 51  

มีความก้าวหน้า แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

มีเป้าหมายเพียงร้อยละ 11 ไม่มีความก้าวหน้าอย่างมี

นัยส าคัญ ในขณะท่ีร้อยละ 1 ของเป้าหมายท้ังหมด 

ก าลังเดินหน้า “สวนทางกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้” 

ในแง่ของความสอดคล้องกับเป้าหมายไอจินั้น พบว่า

ร้อยละ 23 ของเป้าหมายท้ังหมด มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายไอจิ และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีมีความ

คล้ายคลึงกับเป้าหมายไอจิและมีแนวโน้มว่าจะบรรลุผล

ส าเร็จได้ ท้ังนี้ เป้าหมายระดับชาติ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 

 

 

 
 

 

เป้าหมายไอจท่ีิมคีวามกา้วหนา้ในการด าเนนิงานมากท่ีสดุ  

คือ เป้าหมายท่ี 1 11 16 17 และ 19 ข้อมูลจากรายงาน 

แหง่ชาตฯิ แสดงให้เห็นว่า มีช่องว่างของการด าเนินงาน 

ท้ังในเรือ่งระดบัความมุง่มัน่ในการด าเนนิงานตามพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศท่ีจะผนวกเปา้หมายไอจใินการด าเนนิงาน

ระดบัประเทศ 

 

ส าหรับผลการติดตามดัชนีชี้ วัดด้านนโยบายและ 

การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทาง

ชีวภาพนั้น ภาพรวมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ในขณะท่ีดัชนีชี้วัด

ด้านสถานภาพและปัจจัย ท่ีก่อให้ เกิดการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางลบ 

สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้  

 

สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (เป้าประสงค์ A) 

 มีประเทศต่างๆ ท่ัวโลกท่ีได้บูรณาการคุณค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ระบบบัญชี

ประชาชาติ (national accounting system) แล้ว อย่างน้อย 

100 ประเทศ (เป้าหมายท่ี 2)  

 

แรงกดดันโดยตรง (direct pressure) ต่อ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ (เปา้ประสงค ์B) 

 อัตราการตัดไม้ท าลายป่า (deforestation)  

ท่ัวโลกลดลงประมาณ 1 ใน 3 เม่ือเปรียบเทียบ

กับทศวรรษท่ีแล้ว (เป้าหมายท่ี 5) 

 มีการก าหนดและด าเนินนโยบายการจัดการประมงท่ีดี 

ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ประเมินปริมาณปลาและ

สัตวน์้ า การจ ากัดปริมาณการจับสัตวน์้ า/สัตว์

ทะเล และการบังคับใช้กฎหมาย  

(เป้าหมายที่ 6) 

 กรณีตัวอย่างความส าเร็จของการก าจัดชนิดพนัธุ ์

ต่างถิ่นที่รุกรานบนเกาะ มจี านวนเพิม่ขึ้นและม ี

เป้าหมายเป็นชนิดพันธุ์ท่ีมคีวามส าคญัอันดับต้น 

(priority species) ตลอดจนเส้นทางการแพร่

ระบาด (pathways) เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ามา

ของชนิดพนัธุ์ที่รุกราน (เป้าหมายท่ี 9)  
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สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(เป้าประสงค์ C) 

 ในระหว่างปี ค.ศ. 2000-2020 มีพื้นท่ีคุ้มครอง

เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมีนั ยส าคัญ โดยพื้ น ท่ี

คุ้มครองบนบกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10 เป็น 

ร้อยละ 15 และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 

เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3 เป็น ร้อยละ 7 รวมถึง 

กา รคุ้ ม ค รอ งพื้ น ท่ี ท่ี มี ค ว า มส า คัญส า ห รั บ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 29 

เป็น ร้อยละ 44  (เป้าหมายที่ 11)  

 ในช่วงเวลาเดียวกันการด าเนินงานอนุรักษ์ภายใต้

มาตรการต่างๆ เช่น พื้นท่ีคุ้มครอง การเข้มงวด

หรือจ ากัดการล่าสัตว์ การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ท่ีรกุราน การอนรุกัษน์อกถิน่ท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ

(ex-situ conservation) และการน ากลับคืนสู่ธรรมชาติ 

ไดช้ว่ยลดจ านวนการสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติ 

ซึ่งหากไม่มีมาตรการและการด าเนินงาน

ดังกล่าวแล้ว อัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมและนกในทศวรรษท่ีผ่ านมา 

อาจเพิ่มขึ้นสูงกว่าในปัจจุบันสองถึงสี่เท่า (เป้าหมาย

ที่ 12) 

มาตรการสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 
(เป้าประสงค์ E) 
 พธิสีารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถงึทรัพยากร

พนัธกุรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม มีผล

บังคับ ใช้และมีการด า เนินงานอย่างน้อย 87 

ประเทศ (เป้าหมายที่ 16) 

 ประเทศภาคอีนสุญัญาฯ 170 ประเทศ มกีารปรบัปรงุ

แ ก้ ไ ข ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 คิดเป็นร้อยละ 85 

ของจ านวนประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ท้ังหมด  

    (เป้าหมายที่ 17) 

 

 
 มีข้อมูลองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพซึ่งประชาชน นักวิจัยและ 
ผู้ก าหนดนโยบายสามารถเข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้น 
(เป้าหมายที่ 19) 

 ทรัพยากรการเงินเพื่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านกลไกระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (เป้าหมายท่ี 20) 

 
ประสบการณ์จากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา ได้น าไปสู่บทเรียน

ส าหรับการจัดท ากรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (post-2020 global biodiversity 

framework) และการด าเนินงานอื่น ๆ ท่ีส าคัญ เช่น  

 การเพิ่มความพยายามเพื่อจัดการแรงขับเคลื่อน 

ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีท าให้ เกิดการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่

ระดับนโยบายและการปฏิบัติ การด าเนินงานร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 

 การสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศ บทบาท

และกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของชนพื้ น เมื อ ง 

และชุมชนท้องถิ่น 

 การเสริมสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ

และการวางแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

 การก าหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

ท่ีชัดเจน ใช้ภาษาและถ้อยค าท่ีกระชับ เข้าใจง่าย 

 เร่งรัดการวางแผนและด าเนินงานตามกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

 การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานตาม

พนัธกรณแีละภายในประเทศท่ีชดัเจน โดยมกีารทบทวน

การด าเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ 

 การศึกษาเรียนรู้และการจัดการแบบปรับตัว รวมถึง

การสนบัสนนุความรว่มมอืทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ

และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ของมาตรการเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนการสร้างความตระหนักในการด าเนินงาน 

อย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน  
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การประเมนิความกา้วหนา้การด าเนนิงาน 

ตามเปา้หมายไอจิ (Assessment of progress 

towards the 20 Aichi Biodiversity Targets) 

 

เปา้หมายไอจ ิ
การประเมนิ
ความกา้วหนา้ 

สรปุความกา้วหนา้ 

          ภายในปี 2020 (1) ประชาชน 

            ต ร ะ หนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า แ ล ะ

ความส าคัญของความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ (2) และมคีวามรูใ้นการอนรุกัษ ์

และการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

 อัตราส่วนของประชาชนท่ีเคยได้ยินและ

เข้าใจความหมายของ “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ” เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชน ผลการส ารวจพบว่า ประเทศท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประชากร

มากกว่า 1 ใน 3 มีความตระหนักถึงคุณค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพมาก 

และมีการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์และ 

ใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืน  

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี 2020 (1) คุณค่า 

          ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาและ

การขจัดความยากจนในระดับประเทศ

และระดับท้องถิ่น (2) กระบวนการ

วางแผน (3) และได้รับการผนวกรวม 

ไ ว้ ใ น บั ญ ชี ป ร ะ ช า ช า ติ  ( national  

accounting) และ (4) ระบบรายงาน 

(reporting system) ตามเหมาะสม  

 หลายประเทศได้ด าเนินการบูรณาการ 

ความหลากหลายทางชวีภาพไวใ้นกระบวนการ

วางแผนและการพฒันาในรปูแบบตา่ง ๆ และมี

แนวโนม้ท่ีดวีา่ประเทศตา่ง ๆ จะผนวกประเดน็

คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพไว ้

ในบญัชปีระชาชาตแิละระบบรายงาน แตใ่นเรือ่ง

การวางแผนการพฒันาและการขจดัความยากจนนัน้ 

ยงัไมม่หีลกัฐานสนบัสนนุอยา่งเพยีงพอ  

เป้าหมายข้อนีย้ังไม่บรรลผุลส าเร็จ  

          ภายในปี  2020 ( 1 )  ขจั ด               

          ยก เ ลิ ก ห รื อ ปรั บ เ ป ลี่ ย น

แรงจูงใจ รวมถึง เงินอุดหนุน ท่ีส่ง 

ผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2) สร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อให้เกิด

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 

ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 

(3) โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

อนุสัญญาฯ และพันธกรณีระหว่าง

ประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและค านึงถึง

บริ บ ทท า ง เ ศ รษ ฐกิ จ แ ล ะ สั ง ค ม

ภายในประเทศ ตามความเหมาะสม  

 การขจัด ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ 

รวมถึ ง เ งิ นชด เชย ท่ีส่ งผล เสียหายต่ อ 

ความหลากหลายทางชวีภาพและสรา้งแรงจงูใจ

ท า ง บ ว ก เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร อนุ รั ก ษ ์

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีความก้าวหน้า

เลก็นอ้ย โดยมเีพยีงไมก่ีป่ระเทศท่ีสามารถระบุ

แรงจูงใจ รวมถึงเงินอุดหนุนท่ีส่งผลเสีย 

ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ  

เป้าหมายข้อนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

         ภายในปี 2020 (1) รัฐบาล  

         ภาคธุ รกิ จ  และผู้ มี ส่ วน ได้ 

ส่วนเสียในทุกระดับ ด าเนินการเพื่อ

บรรลุหรือมีแผนด าเนินงานในเรื่อง 

การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน (2) และ

ดูแลจัดการให้ผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับ 

ท่ีปลอดภัยต่อระบบนิเวศ 

 รัฐบาลและภาคธุรกิจ จัดท าแผนการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืนมากขึ้น แต่ในทาง

ปฏิบัติส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระดับท่ีสามารถ

ขจัดผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีไม่ยั่งยืน

ได้ท้ังหมด แม้จะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จ านวนประชากร 

ท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์หรือความต้องการ

ทรัพยากรเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

และผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

ยังไม่อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อระบบนิเวศ   

เป้าหมายข้อนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี  2020 อัตราการ 

          สูญ เ สี ย ถิ่ น ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย ใ น

ธรรมชาตทุิกประเภท (2) รวมถงึพืน้ท่ีปา่ไม ้

(1) ลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 หรอืเปน็

ศนูย ์(3) การเสือ่มโทรมและการแยกสว่น

ของระบบนเิวศลดลงอยา่งมนียัส าคญั  

 อัตราการตัดไม้ท าลายป่าลดลงต่ ากว่าในช่วง

ทศวรรษท่ีแล้วประมาณ 1 ใน 3 แต่ยังไม่ถึง

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ บางพื้นท่ีมีแนวโน้มว่า 

จะกลบัมาเพิม่ขึน้อกี การสญูเสยี การแยกสว่น

และความเสื่อมโทรมของถิ่น ท่ีอยู่อาศัย 

ตามธรรมชาติยั งมีสู งในพื้น ท่ีป่า ไม้และ 

ชีวนิเวศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน 

ซึ่งพื้นท่ีธรรมชาติและพื้นท่ีชุ่มน้ า ท่ัวโลก 

ยังคงสูญหายไปอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมายข้อนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี  2020 (1) มีการ 

          จดัการและเกบ็เกีย่วปรมิาณปลา 

สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลั งและพืชน้ า 

อยา่งยัง่ยนื (2) ด าเนนิการตามกฎหมาย 

และน าแนวทางเชิงระบบนิเวศไปปรับใช ้ 

เพื่อเลี่ยง/ลดการท าประมงท่ีมากเกิน

ขดีจ ากดั และมกีารใชม้าตรการและแผน

ฟืน้ฟชูนดิพนัธุส์ตัวน์้ าท่ีมจี านวนลดลง (3) 

การท าประมงไม่ส่งผลกระทบในทางลบ

อยา่งมนียั ส าคญัตอ่ชนดิพนัธุท่ี์ถกูคกุคาม

และระบบนเิวศท่ีเปราะบาง (4) ผลกระทบ

จากการท าประมงท่ีมตีอ่ชนดิพนัธุ ์ปรมิาณ

สัตว์น้ าและระบบนิ เวศอยู่ ในระดับ 

ท่ีปลอดภยั  

 บางประเทศและบางภูมิภาค มีความก้าวหน้า

ในการด าเนินงานในภาพรวม แต่หนึ่งในสาม

ของปริมาณสัตว์น้ าท่ีได้ท้ังหมด ยังมาจาก

การท าประมงในปริมาณเกินขนาดในสัดส่วน

ท่ีมากกวา่ทศวรรษท่ีแลว้และยงัมกีารท าประมง 

ท่ีไม่ยั่งยืน ท าให้ได้สัตว์น้ าท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 

(bycatch) ติดมาด้วยเป็นจ านวนมาก และ

ก าลังสร้างความเสียหายต่อถิ่นท่ีอยู่อาศัย 

ในทะเล (marine habitats) 

  

เป้าหมายข้อนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

          ภายในป ี2020 (1) พืน้ท่ีเกษตร    

           (2) พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(3) และพื้นท่ีป่าไม้มีการจัดการอย่าง

ยั่งยืน สอดคล้องกับการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

 มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม

การท าป่าไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและเกษตร

อย่างยั่งยืน เช่น การใช้แนวทางการเกษตร 

เชิงนิเวศ ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัด

ศัตรูพื ชนั้น ท่ัว โลกยั งอยู่ ในปริมาณคง ท่ี 

และในภาพรวมท่ัวโลกความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในภูมิทัศน์ท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหาร 

และผลผลิตจากไม้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง  

การผลิตอาหารและการเกษตรยังเป็นหนึ่ง 

ในสา เหตุ หลั ก ท่ี ก่ อ ให้ เ กิ ดการสูญ เสี ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก  

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี 2020 (1) มลพิษ    

          (2) รวมถึงมลพิษจากธาตุ

อาหารส่วนเกินลดลงจนอยู่ในระดับ 

ท่ี ไม่ เป็นอันตรายต่อบทบาทหน้า ท่ี 

ของระบบนิเวศและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ  

 มลพิษในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมลพิษจาก 

ธาตุอาหารส่วน เกิน  สารก าจัดศัตรูพื ช  

ขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่นๆ ยังคงเป็น 

หนึ่งในสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ แม้ว่าประเทศ

ต่าง ๆ จะเพิ่มความพยายามในการลดการใช้

ปุ๋ยเคมีและขยะพลาสติก แต่ผลกระทบต่อ

มหาสมุทรและระบบนิเวศทางทะเลยังคง

เกิดขึ้นและยังไม่เพียงพอท่ีมลพิษจะลงจนถึง

ระดับท่ีปลอดภัย   

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี 2020 (1) ชนิดพันธุ ์

          ตา่งถิน่ท่ีรกุราน และ (2) เสน้ทาง

การแพรร่ะบาด (3) ไดร้บัการจ าแนกระบุ

และจดัล าดบัความส าคญั มีการควบคุม

หรือก าจัด ชนิดพันธุ์ ท่ีมีความส าคัญ

ล าดับต้นและ (4) มีมาตรการในการ

จัดการควบคุมเส้นทางการแพร่ระบาด 

เพื่อป้องกันการเข้ามาและแพร่ระบาด

ของชนิดพันธุ์ดังกล่าว  

 มีความก้าวหน้าค่อนข้างมากในการจ าแนก

ระบุและจัดล าดับความส าคัญชนิดพันธุ์ 

ต่างถิ่นท่ีรุกราน โดยพิจารณาจากระดับของ

ความเสี่ยงในปัจจุบันและการจัดการชนิดพันธุ์ 

โดยมีโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

ท่ีรุกรานบนเกาะ อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จ

ดังกล่าวยังเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ

การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท้ังหมด

และยงัไมม่ีหลกัฐานชดัเจนวา่ ชนิดพนัธุต์า่งถิ่น 

ท่ี เ ข้ า ม า ใ ห ม่ มี จ า น ว น ล ด ล ง                                                                                                     

เป้าหมายนี้บรรลุผลส าเร็จแล้วบางส่วน  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

          ภายในปี 2015 (1) แรงกดดัน 

          ต่าง ๆ กิจกรรมของมนุษย์ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง และ  

(2) ระบบนเิวศประเภทอืน่ๆ ท่ีเปราะบาง 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ หรือสภาวะการเป็น

กรดในมหาสมุทร ลดลงจนท าให้ระบบ

นิเวศสามารถด ารงรักษาความสมบูรณ์

และบทบาทหน้าท่ีของระบบนิเวศไว้ได้  

 กิ จกรรมต่ า ง  ๆ  ของมนุษย์  ร วมถึ ง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ

สภาวะการเป็นกรดในมหาสมุทร ยังคง

ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังและระบบ

นเิวศประเภทอืน่ ๆ ท่ีเปราะบาง โดยเฉพาะ

การท าประมงมากเกินขีดจ ากัด มลพิษ 

จากธาตุอาหารท่ีมากเกิน และการพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่งทะเล ยังเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้

เกิดภาวะปะการังฟอกขาว ผลการประเมิน

แสดงให้เห็นว่า ปะการังเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต 

ท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นมาก

ท่ีสุด ในบางภูมิภาคปะการังแข็งมีจ านวน

ลดลงอย่างมากและส่ งผลกระทบต่อ 

ชนิดพันธุ์ปะการัง ท าให้ความหลากหลาย 

ของถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นแนวปะการังลดลง 

ส่วนระบบนิเวศอื่น ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ 

ระบบนิเวศภูเขาและข้ัวโลก   

เป้าหมายยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายในปี 

2015 และจนถึงปี 2020  

          ภายในปีค.ศ. 2020 (1) พื้นท่ี 

          บนบกและแหล่งน้ าในแผ่นดิน

อย่างน้อยร้อยละ 17  (2) พื้นท่ีทะเล

และชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 และ 

(3) พื้นท่ีซึ่งมีความส าคัญเป็นพิเศษ

ส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ (4) ได้รับ

การอนุรักษ์และบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเท่าเทียม (5) มีความ

เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ (6) มีระบบ

พื้นท่ีคุ้มครองท่ีเชื่อมโยงครอบคลุม  

และมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นท่ีอื่น ๆ  

ท่ีมีประสิทธิภาพและบูรณาการเข้าสู่ 

ภูมิทัศน์ทั้งบนบกและทางทะเล  

 สัดส่วนของพื้นท่ีคุ้มครองท่ัวโลก ท้ังบนบก

และมหาสมุทรเพิ่มขึ้นจนมีแนวโน้มท่ีจะ

บรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2020 และ

อาจเกิน เป้ าหมายท่ีก าหนดไว้  หากม ี

การด าเนินมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นท่ีอื่นๆ  

ท่ีมีประสทิธิภาพ และความมุ่งมั่นระดับชาต ิ

ท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจัดการพื้นท่ี

คุม้ครอง การปกปอ้งรกัษาพืน้ท่ีท่ีมคีวามส าคญั

ทางความหลากหลายทางชีวภาพและ 

เป็นตัวแทนของระบบนิเวศเชื่อมโยงกับ 

พืน้ท่ีอืน่ ๆ ยงัไมก่า้วหนา้เท่าท่ีควร  

เป้าหมายนี้บรรลุผลส าเร็จแล้วบางส่วน  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

          ภายในปี 2020 (1) ป้องกัน 

           การสูญพันธุ์ ของชนิดพันธุ ์

ท่ีถูกคุกคาม ซึ่งเป็นท่ีรู้จักแล้ว และ (2) 

ปรับปรุงฟื้นฟูสถานภาพการอนุรักษ ์

ของชนดิพนัธุด์งักลา่ว โดยเฉพาะชนดิพนัธุ ์

ท่ีมจี านวนประชากรลดลงอยา่งรวดเรว็  

 สิง่มชีวีติท่ัวโลกหลายชนดิยงัคงเผชญิกบัภาวะ

ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ ในช่วงทศวรรษ 

ท่ีผา่นมามคีวามพยายามในการอนรุกัษเ์พิม่ขึน้ 

โดยเฉพาะในกรณีของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  

จากขอ้มลูพบวา่ หากปราศจากการด าเนนิงาน

อนรุกัษด์งักลา่ว สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและนก/

สตัวป์กีจะมอีตัราการสญูพนัธุม์ากกวา่ท่ีเปน็อยู่

สองถึงสี่เท่า จากการประเมินสถานภาพ

สิง่มชีวีติกลุม่ตา่ง ๆ พบวา่ รอ้ยละ 23.7 หรอื

ประมาณ 1 ใน 4 ของท้ังหมดก าลงัอยูใ่นสภาวะ

ถกูคกุคามจนใกลส้ญูพนัธุ ์หากไมด่ าเนนิการ

อย่างจริงจัง นอกจากนี้การประเมินพบว่า  

มีชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามถึงหนึ่งล้านชนิดจาก 

ทุกกลุม่อนกุรมวธิาน โดยสตัวป์า่เปน็กลุม่ท่ีมี

จ านวนประชากรลดลงมากท่ีสดุ มากกวา่สอง 

ในสาม นบัจากทศวรรษท่ี 1970 และยงัคงลดลง

หลงัจากป ีค.ศ. 2010 

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภ า ย ใ น ปี  2 0 2 0  ( 1 )  

          ความหลากหลายทางพันธกุรรม

ของพืชปลูก (2) สัตว์เลี้ยง/ปศุสัตว์ (3)  

และสายพนัธุใ์นธรรมชาต ิ(4) ชนดิพนัธุอ์ืน่

ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม (5) ได้รับการดูแลรักษา 

และจดัท ากลยทุธก์ารด าเนนิงาน เพือ่ลด

การสญูหายของพนัธกุรรม และเฝา้ระวงั

รกัษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม  

 ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชปลูก 

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ และสายพันธุ์ ใน

ธรรมชาตยิงัคงลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง พชือาหาร

ส าคัญท่ีเป็นสายพันธุ์ตามธรรมชาติได้รับ

การเก็บรักษานอกถิ่นท่ีอยู่อาศัย (ex-situ 

conservation) เชน่ ธนาคารเมลด็พนัธุ ์จะชว่ย

ในการจัดการ อนุรักษ์และสร้างความมั่นคง 

ทางอาหารในอนาคต ผลการติ ดตาม 

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการป้องกัน

การเสื่อมลงของสายพนัธุพ์ืน้เมอืง สายพนัธุ์

ตามธรรมชาติของนกและสัตว์ เลี้ยงลูก 

ด้วยนมก าลังสูญพันธุ์อย่างช้า ๆ  

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

         ภายในปี 2020 (1) ฟื้นฟูและ 

         เฝ้าระวังระบบนิเวศท่ีให้บริการ 

จากระบบนเิวศท่ีส าคญั โดยเฉพาะบรกิาร 

ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าและสุขภาพ วิถีชีวิต 

และความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ โดย (2) 

ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มสตร ี 

ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้ยากไร ้

และกลุม่เปราะบาง  

 สมรรถนะของระบบนิเวศท่ีให้บริการท่ีจ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ยังคงเสื่อมโทรม

ลงส่ งผล ให้ บริ ก ารจากระบบนิ เ วศ ท่ีมี 

ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ลดลง

ตามไปด้ วย  ซึ่ ง กลุ่ ม ท่ี ได้ รั บผลกระทบ 

มากท่ีสุด คือ กลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง

และกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง รวมถึงกลุ่มสตรี  

ส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นท่ีได้รับผลกระทบ

จากภัยคุกคามจนจ านวนประชากรลดลง 

จนอาจใกล้สูญพันธุ์ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมและนกบางชนิด ซึ่ ง เป็นผู้ผสมเกสร 

ส่งผลกระทบต่อมาถึงประชากรของพืช 

อาหารและยารักษาโรคท่ีต้องพึ่งพาอาศัย 

การผสมเกสรของชนิดพันธุ์เหล่านั้นด้วย    

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

         ภายในปี 2020  (1) เพิ่มพูน 

         ความสมบูรณ์และยืดหยุ่ น

คงทนของระบบนิเวศและการสนับสนุน

ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อ 

การกักเก็บคาร์บอน โดยการอนุรักษ์

และฟื้นฟูรวมถึง (2) การฟื้นฟูระบบ

นิเวศท่ีเสื่อมโทรมอย่างน้อยร้อยละ 15 

ของ ท้ั งหมด  ซึ่ ง จ ะช่ วยสนั บสนุ น 

การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ

การตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย  

 การฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมอย่างน้อย 

ร้อยละ 15 ของท้ังหมดภายในปี ค.ศ. 2020  

ยังมีความก้าวหน้าอยู่ในวงจ ากัด ปัจจุบัน 

มี โครงการด้านการฟื้นฟูระบบนิ เวศท่ีมี

ศั กยภาพ ในการฟื้ นฟู ร ะบบนิ เ วศและ

สนับสนุนการกักเก็บคาร์บอน อยู่ระหว่าง

การ เสนอหรือก าลั งด า เนินการไปแล้ ว 

ในหลายภูมิภาค 

  

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  

          ภายในปี 2015 (1) พิธีสาร 

          นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและ

การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร

พันธุกรรม มีผลบังคับใช้ และ (2) มีผล

ในทางปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศ  

 พธิสีารนาโงยาฯ มผีลบงัคบัใชอ้ยา่งเปน็ทางการ 

เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2014 ปัจจุบันมีภาคี

อนสุญัญาฯ ใหส้ตัยาบนัพธิสีารฯ แลว้รวม 126 

ประเทศ และม ี87 ประเทศไดด้ าเนนิมาตรการ

เขา้ถงึและการแบง่ปนัผลประโยชนจ์ากทรพัยากร

พันธุกรรมภายในประเทศ (ข้อมูลเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2020) จึงนับได้ว่าพิธีสารฉบับนี ้

มีผลในทางปฏิบัติแล้ว  

เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จแล้วบางส่วน  
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เปา้หมายไอจ ิ
การประเมิน

ความก้าวหน้า 
สรุปความก้าวหน้า 

          ภายในปี 2015 ภาคีอนุสัญญา 

          ได้จัดท า รับรอง (1)เครื่องมือ

เชิงนโยบาย (2) และเร่ิมด าเนินงาน (3) 

แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แผนปฏิ บั ติ ก าร 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและปรับปรุง

แก้ ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 

ทุกฝา่ยท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

 ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาฯ 69 ประเทศจัดท า

หรือแก้ไข และน าเสนอแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งชาติ (NBSAPs) และจัดส่งข้อมูลให้ส านัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในก าหนดเวลา

เดือนธันวาคม 2015 หลังจากก าหนดเวลา

ดังกล่าว มีภาคีอนุสัญญาฯ อีก 101 ประเทศ

จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังส านักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ  ดังนั้น มีภาคีอนุสัญญาฯ รวม

ท้ังหมด 170 ประเทศท่ีส่งข้อมูลของ NBSAPs

มายังส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ (ข้อมูลเมื่อ

เดือนกรกฎาคม 2020) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 

ของจ านวนภาคีอนุสัญญาฯ ท้ังหมด อย่างไร

ก็ตาม การน า NBSAPs มาใช้เป็นเครื่องมือ

เ ชิ งน โยบายและการน า ไปปฏิบั ติ ยั ง มี

ประสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็แตกตา่งกนัไป

ในแต่ละประประเทศ/ภูมิภาค  

เป้าหมายนี้บรรลุผลส าเร็จแล้วบางส่วน  

          ภายในปี 2020 (1) ความรู้ท่ี 

          สื บ ท อ ด ต า ม ธ ร ร ม เ นี ย ม

ประเพณี, การประดิษฐ์คิดค้น และวิธี

ปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บการอนุ รั กษ์ และ ใ ช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี 

ได้รับการยอมรับนับถือ (2) สอดคล้อง

และบูรณาการกับกฎหมายในประเทศ

และพั นธกรณี ระหว่ า งประ เทศ ท่ี

เกี่ยวข้อง และ (3) สะท้อนในการ

ด า เ นิ น ง านต ามอนุ สัญญาฯ  ขอ ง 

ช น พื้ น เ มื อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น 

ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ปัจจุบันประชาคมวิทยาศาสตร์และเวที

นโยบายระดับโลกมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่า

ของความรู้ ท่ี สื บทอดตามธรรม เนี ยม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนท่ีสืบทอดตามจารีต

ประเพณีมากขึ้น แม้ในบางประเทศจะมี

ความก้าวหน้า แต่ข้อมูลข่าวสารท่ีระบุถึง 

การยอมรับนับถือและการผนวกประเด็น

เหล่านี้เข้าในกฎหมายระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง

กับอนุสัญญาฯ และการท่ีชนพื้นเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

ท่ี เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยังมีอยู่ 

อย่างจ ากัด 

  

เป้าหมายนี้ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  
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เปา้หมายไอจ ิ การประเมนิ สรปุความกา้วหนา้ 

         ภายในปี 2020  (1) ความรู ้

         พื้ น ฐ า นท า ง วิ ท ย า ศ าสต ร ์

แล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่า 

บทบาทหนา้ท่ี สถานการณแ์ละแนวโนม้

ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

และผลกระทบจากการสูญ เสี ย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับ 

การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมมากข้ึนและ (2) มีการน าไป

เผยแพร่ ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้

อย่างกว้างขวาง  

 ตั้ ง แต่ปี  ค .ศ .  2010 มีความก้ าวหน้ า 

ใ น ก า ร จั ด ท า  แ บ่ ง ปั น แ ล ะป ร ะ เ มิ น 

องค์ความรู้และข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพ โดยใช้ระบบ big-data แบบจ าลอง

และปัญญาประดิษฐ์ ท าให้นักวิทยาศาสตร์

สามารถเข้าใจโลกของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น 

อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ยั ง มี ค ว า ม ไ ม่ ส ม ดุ ล 

ในการคัดเลือกพื้นท่ีและกลุ่มอนุกรมวิธาน

เพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและ

ช่องว่างของข้อมูลในเรื่องผลกระทบจาก

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ท่ีเกิดกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจยังมีอยู่

อย่างจ ากัด   

เป้าหมายนี้บรรลุผลส าเร็จแล้วบางส่วน  

          ภ า ย ใ น ปี  2 0 2 0  ร ะ ด ม 

          ทรพัยากรการเงินจากทุกแหล่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 2011-2020 สอดคล้องกับ

กระบวนการของกลยุทธ์การระดม

ทรัพยากรเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน 

(1) เพื่อจัดสรรทรัพยากรการเงิน 

ให้ประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

(2)  เพื่ อผนวกความหลากหลาย 

ทางชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ หรือ

แผนการพัฒนา (3) เพื่อรายงาน 

ความต้องการ ช่องว่าง และการใช้จ่าย

ภายในประเทศ (4) เพื่อจัดท าแผน 

การ เ งิ นระดับชาติ และวิ เ คราะห์

ประเมินคุณค่าของความหลากหลาย

ทางชีวภาพในมิติต่าง ๆ (5) เพื่อ

ขับเคลื่อนทรัพยากรการเงินภายใน 

ประเทศ  

 บางประ เทศมีการจั ดสรรทรัพยากร

ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนงานด้าน 

ความหลากหลายทางชี วภาพเพิ่ มขึ้ น   

และในภาพรวมการจัดสรรทุนจากแหล่งทุน

ระหว่ างประเทศและความช่ วย เหลือ 

เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ เพิ่มขึ้น

ประมาณ 2 เท่า อย่างไรก็ตาม การจัดสรร

เงิน ทุน เพื่ อสนับสนุนการด า เนินงาน 

ในบางประเด็นยัง ไม่ เพียงพอและยังม ี

การใหทุ้นสนบัสนนุกจิกรรมท่ีเปน็อนัตรายตอ่

ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีเพียง 

ไมก่ีป่ระเทศท่ีมคีวามกา้วหนา้ในการจ าแนกระบุ

ความต้องการทรัพยากรการเงิน ช่องว่าง 

และประเดน็ท่ีมคีวามส าคญัล าดบัตน้   

เปา้หมายนีบ้รรลผุลส าเร็จแลว้บางสว่น  
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สถานการณใ์นอนาคต (Future outlook) 

ข้อมูลในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า หากเรายังคง

ด าเนินการตามวิถีทางเดิมท่ีเป็นอยู่ (business as usual) 

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและบริการท่ีได้จากความหลากหลาย 

ทางชีวภาพแนวโน้มท่ีจะลดลง ไปจนถึงปี ค.ศ. 2050 

และต่อไปอีกในอนาคต เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัย 

ท่ีเป็นภัยคุกคามเหล่านี้ จะยังคงปรากฏอยู่และเพิ่มขึ้น 

ไดแ้ก ่การใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดนิและทะเล การใชท้รพัยากร 

มากเกินขีดจ ากัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มลพิษ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  เป็นผลมาจากการผลิต 

และการบริโภคในรูปแบบท่ีไม่ยั่งยืนของมนุษย์ รวมถึง

การเพิ่ มขึ้นของจ านวนประชากรและการพัฒนา

เทคโนโลยี โดยกลุ่มประชากรท่ีจะได้รับผลกระทบ 

มากท่ีสุด คือ ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน 

ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางและกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง เนื่องจาก 

กลุ่มคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาทรัพยากรความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในการด ารงชีวิต  

ภาพอนาคตและเส้นทางสู่ปี ค.ศ. 2050 
(scenario and pathways to 2050)  

หลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีปรากฏแสดงใหเ้หน็วา่ แมป้ระชาคม

โลกจะยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการบรรลเุปา้ประสงคข์อง 

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2011-2020 

แต่ยังไม่สายเกินไปท่ีจะด าเนินการเพื่อชะลอ หยุดยั้ง 

เปลี่ ยนแปลงสถานภาพและแนวโน้มการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ ใน

ปัจจุบัน (bending the curve of biodiversity decline) 

โดยประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ คือ: 

  การยกระดับความพยายามในการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ  

โดยใช้แนวทางต่าง ๆ ท่ีค านึงถึงบริบทในท้องถิ่นและ 

การมีระบบพื้นท่ีคุ้มครองท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นท่ี 

อืน่ ๆ ท่ีมปีระสทิธภิาพ การฟืน้ฟถูิน่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเสือ่มโทรม

และการปรับปรุงสภาพธรรมชาติ  ภูมิ ทัศน์ ในพื้น ท่ี

เกษตรกรรมและเขตเมือง ตลอดจนแหล่งน้ าในแผ่นดิน 

ชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร 

 

 

 ความพยายามในการรกัษาระดบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส และควบคุม

การเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับ 

ยุคก่อนอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบ 

ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงจน

สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ซึ่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศโดยใช้

ธรรมชาติในการแก้ไขปัญหา (nature-based solutions) 

สามารถช่วยด ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

และเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศได้  

 การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อจัดการ 

กับปัญหาจากปัจจัยคุกคามประเภทอื่นๆ ท่ีส าคัญ คือ  

ชนดิพนัธุต์่างถิ่นท่ีรุกราน, มลพิษ และการบริโภคและ 

ใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่ยั่งยืน 

โดยเฉพาะในระบบนิ เวศทางทะเลและแหล่ งน้ า 

ในแผ่นดิน 

 การปรบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลง (transformation) 

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้า

และบริการ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งรวมถึงการใช้

วิธีการท าการเกษตรท่ีตอบสนองความต้องการอาหาร

ของประชากรโลก แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอ้ยท่ีสดุ และลดปัจจยัท่ีจะสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ท่ีดินเป็นพื้นที่การผลิตมากข้ึน 

 การปรับเปลี่ยนเพื่อจ ากัดปริมาณความต้องการ 

การผลติอาหารท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการ โดยค านงึถงึ 

การผลติอาหารท่ีดตีอ่สขุภาพมากขึน้ และการลดปรมิาณขยะ

จากอาหาร (food waste) การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ 

สนิค้าและบรกิารท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ เช่น ป่าไม้ พลังงาน และทรัพยากรน้ าจืด  
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 การด าเนินงานแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนั้น ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมีนัยส าคัญ โดยด าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ (short timescale) และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติจากทุก 

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในทุกระดับ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะประสบผลส าเร็จได้

ต้องอาศัยความส าเร็จจากการด าเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น มาตรการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ 

จะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารได้ส าเร็จ หากไม่มี 

การด าเนินงานตามข้ันตอนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและผลิตอาหารท่ีมีความยั่งยืนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ขอ้มลูเชงิสถติจิากภาพแสดงใหเ้หน็วา่ ความหลากหลายทางชวีภาพโดยรวมลดลงและมแีนวโนม้ท่ีจะลดลงตอ่ไป  

หากสถานการณย์งัคงเปน็ดงัเชน่ท่ีปรากฏอยูใ่นปจัจบุนั อยา่งไรกต็าม หากมกีารด าเนนิงานในประเดน็ตอ่ไปนีอ้ยา่งจรงิจงั 

ในทุกระดบัและทุกฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม จะสามารถหยดุยัง้การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพลงได ้: 

 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ 
 การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การควบคุมมลพิษ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และการบริโภคทรัพยากรมากเกินขีดจ ากัด 
 การผลิตสินค้าและบริการท่ีมีความยั่งยืน ลดการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืนและขยะมูลฝอย  

 
 เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีสถานการณ์ องค์ประกอบ กระบวนการและบริบทท่ีแตกต่างกัน จึงไม่มีแนวทางใด
แนวทางหนึ่งท่ีสามารถใช้ได้กับทุกภูมิภาค เพื่อท่ีจะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ปี ค.ศ. 2050 จึงจ าเป็นต้องสร้างทางเลือก 
ท่ีสะท้อนถึงความต้องการและสภาพการณ์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น มาตรการอนุรักษ์ท่ีเน้นการคุ้มครองพื้นท่ี 
ในธรรมชาติขนาดใหญ่อาจส่งผลดีต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนบกมากท่ีสุด ในขณะท่ีแนวทางการให้
ความส าคัญกับภูมิทัศน์สีเขียวมากขึ้น ในพื้นท่ีท าการเกษตรและเขตเมือง อาจส่งผลดีต่อการสร้างประโยชน์จาก
ธรรมชาติ กรอบงานท่ีผ่านการรับรองจากประชาคมโลกควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ 
กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันควรตระหนักถึงผลกระทบจากแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและสังคมมนุษย์ 
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ปรบัเปลี่ยนสู่วถิแีหง่ความยัง่ยนื (Transitions to sustainable pathways) 

มาตรการที่จ าเป็นแต่ละเร่ืองเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 ต้องการ 

การเปลี่ยนแปลงจากที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (business as usual) ต้ังแต่แนวคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อขับเคลื่อนสังคมมุ่งสู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน การด าเนินงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ในแต่ละเร่ืองนั้น เก่ียวข้องกับความตระหนักในคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริม 

และฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงผลประทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

จากกิจกรรมของมนุษย์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสื่อมโทรมและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี  

ที่ ดิ น แ ล ะ ป่ า ไ ม้  ( land and  
forests t) การอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
ท่ี ส ม บู ร ณ์  ( intact ecosystems)  

การต่อต้าน (combatting) การฟื้นฟู

ระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม และการวางแผนเชิงพื้นท่ี 

ในระดับภูมิ ทัศน์ เพื่อหลีกเลี่ยง ลดและบรรเทา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การปรับเปลี่ยนนี้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ ์

ถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ 

เพื่ออนุรักษ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

และบริการจากระบบนิเวศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ทุกภาคส่วนและจ าเป็นต้องด าเนินการธ ารงรักษาและ

สรา้งความมัน่คงทางอาหารโดยไมเ่ปลีย่นแปลงสภาพพืน้ท่ี 

ป่าไม้และระบบนิเวศอื่นในภาพกว้าง ( large-scale 

conversion)  

น้ า จื ดที่ ยั่ ง ยื น  ( sustainable 
freshwater) โดยใช้แนวทางเชิ ง
บู รณาการ  (integrated approach) 

เพื่อจัดสรรทรัพยากรน้ าให้เพียงพอ

และตอบสนองต่อความต้องการ ท้ังของมนุษย์และ

ธรรมชาติ  เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ า การคุ้มครอง

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต (critical 

habitat) การควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การปกป้อง

คุ้มครองความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ เพือ่ฟืน้ฟรูะบบ

น้ าจดืจากภเูขาสูท่ะเล โดยเริม่จากการสรา้งความตระหนกัถงึ

ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อ 

ระบบนเิวศน้ าจดื ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชวีติ 

และสนบัสนนุกระบวนการในธรรมชาต ิรวมถงึการเชือ่มโยง

กบัระบบนเิวศบนบกและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  

การท าประมงและมหาสมุทร 
ที่ยั่งยืน (Sustainable fisheries 
and oceans ) การคุ้มครองและฟื้นฟู
ร ะบบนิ เ ว ศทา งทะ เ ล และช ายฝั่ ง  

สร้างและจัดการการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมหาสมุทร

อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิต 

ท่ียั่งยืน โดยปลุกจิตส านึกถึงความส าคัญของทรัพยากร

ทางทะเลท่ีเป็นอาหารของมนุษย์และประโยชน์อื่น ๆ  

ท่ีไดร้บัจากมหาสมทุร เมือ่ระบบนเิวศมคีวามอดุมสมบรูณ ์
 
 

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น 
(Sustainable agriculture) 
ด้วยการออกแบบหรือพัฒนาระบบ

การเกษตรท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวทาง

เกษตร เ ชิ งนิ เ ว ศ  (agro-ecological  

approach) และแนวทางอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมการสร้าง

ผลผลิตและส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

น้อยท่ีสุด โดยปลูกจิตส านึกถึงความส าคัญของบริการ

จากระบบนิเวศท่ีเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

เช่น ผู้ผสมเกสร สิ่งมีชีวิตท่ีควบคมุศตัรพูชืและโรคระบาด 

ความหลากหลายทางชวีภาพในดินและความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม รวมถึงความหลากหลายทางภูมิทัศน์  

เพื่อการสร้างผลผลิตและการปรับตัวของภาคเกษตร 

(resilient agriculture) เพื่อ ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน น้ า  

และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 
(Sustainable food systems) 
สนับสนุนการผลิตอาหารท่ีเสริมสร้าง

สุขภาพและกระบวนการผลิต ท่ีมี 

ความยั่งยืน โดยเน้นในประเด็นส าคัญ เช่น การผลิต

และบริโภคอาหารท่ีหลากหลายจากพชืชนิดต่าง ๆ จ ากัด

ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ ให้อยู่ในระดับปานกลาง  

ลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากการผลิต การขนส่งและบริโภค

อาหารให้น้อยท่ีสุด และปลุกจิตส านึกถึงความส าคัญ

ของการบริโภคอาหารท่ีหลากหลาย และระบบการผลิต

อาหารท่ีเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพท่ีดีของมนุษย์

และความจ าเป็นท่ีจะต้องลดปริมาณความต้องการ 

ในการบริ โภค ท่ีมากจนส่งผลเสียต่อสิ่ งแวดล้อม  

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในทุกมิติ 

ของสังคม  

 

เมืองและ โครงสร้ างพื้นฐาน  
(Cities and infrastructure)  
การใช้แนวทางโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว

และสนับสนุนการสร้างพื้นท่ีสีเขียวหรือพื้นท่ีธรรมชาติ

ไว้ในภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของประชาชน และลดปริมาณการใช้ทรัพยากร 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองและโครงสร้าง

พื้นฐานลงให้น้อยท่ีสุดซึ่งต้องสร้างความตระหนักว่า 

ปัจจัยท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชนในเมืองนั้น 

มาจากระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาและใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงมีความส าคัญกับชุมชนเมือง  

โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ความเชื่อมโยงระหว่าง

เมืองกับระบบนิเวศท่ีอยู่ใกล้เคียงและอยู่ห่างไกลออกไป 

รวมถึงการให้ความส าคัญกับการวางแผนเชิงพื้นท่ี 

เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากการขยายเขตเมือง การสร้าง

ถนนและ โครงสร้ า งพื้ นฐานอื่ น  ๆ  ท่ีมี ต่ อความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 

 การรบัมอืการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศอยา่งยัง่ยนื 
(sustainable climate action)   

เน้น ท่ีการน าวิธี แก้ปัญหาโดยใช้

ธรรมชาติเป็นฐาน (nature-based solution) มาปรับใช้ 

ร่วมกับการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อลด

ระดบัและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ในขณะท่ีสร้างผลกระทบในทางบวกแก่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและเป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืนอื่น ๆ  

การตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในการช่วยให้ชีวมณฑล (biosphere reserve) 

สามารถรองรบัและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ด้วยการกักเก็บและสะสมคาร์บอน 

ท่ีจ าเป็นจะต้องส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และ

หลกีเลีย่งผลกระทบทางลบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
เป็นแนวทางเชิงบูรณาการท่ีส่งเสริม 

การจัดการระบบนิเวศ (รวมถึงระบบ

นิเวศเกษตรและชุมชนเมือง) และการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ป่ า  โดยมี

เป้าหมายในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ

เสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์  (healthy ecosystem, 

healthy people) ซึ่งต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง

ความหลากหลายทางชีวภาพกับสุขภาพของมนุษย์ 

ในทุกประเด็น และพิจารณาจัดการกับปัจจัยท่ีส่งผลให้

เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพของ

มนุษย์  
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ปัจจุบันมีตัวอย่างของการด าเนินงานท่ีค านึงถึง 

ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายกรณี  

ซึ่งหากมีการน าไปปรับใช้และได้รับการสนับสนุนจาก

มาตรการทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูป (transformative change) 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ด ารงชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องตามวิถีธรรมชาติ” (living 

in harmony with nature) ปี 2050 

การด า เนินงานตามแนวทางสู่ ความยั่ งยืน  

ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 

ท่ีสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับ

องค์กร การบริหารจัดการ ค่านิยม และพฤติกรรม 

ท่ีเกี่ยวข้อง ผลจากการวิเคราะห์ของเวทีวิทยาศาสตร์-

นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) ได้จ าแนก

การด าเนินงานในประเด็นส าคัญท่ีควรให้ความส าคัญ

เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 

 

 

“การสร้างแรงจูงใจและการเสริมสร้าง
สมรรถนะ การประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนและเขตอ านาจรัฐ การด าเนินงาน 
เชิงรุก การตัดสินใจแบบปรับตามสถานการณ์ 
แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต้ ก ฎหม า ย
สิ่งแวดล้อม” 

การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติเป็นสิ่งท่ีท้าทาย

และอาจบรรลุผลส าเร็จได้ยาก แต่หากท าได้ส าเร็จแล้ว 

ผลท่ีไดร้บัจะมคีณุคา่สงูยิง่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ัวโลกในปัจจุบัน  

ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด าเนินมาตรการเพื่อรับมือ

และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดและเปน็การพลกิวกิฤตใิห้เป็น

โอกาส โดยเฉพาะการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพและเป็นกรณีศึกษาเพื่อจัดท า

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ

การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์

ของทุกคนในอนาคต  
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