รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ
บทสรุปสำ�หรับผูก้ �ำ หนดนโยบาย
รายงานฉบับจัดทำ�เป็นภาษาไทยโดยสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดยการสนับสนุนจาก The Norwegian Environmental Agency (NEA)

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�กำำ�หนดนโยบาย จากรายงานการประเมิินระดัับโลกว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ
Copyright © 2019, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
ISBN No. 978-3-947851-25-6
การทำำ�สำำ�เนาสิ่่�งพิิมพ์์
สิ่่�งพิิมพ์์นี้้�สามารถทำำ�สำำ�เนาแบบทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางการศึึกษาหรืือไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร โดยไม่่ต้้องได้้รัับการอนุุญาต
จากผู้้�ถืือลิิขสิิทธิ์์�หากมีีการอ้้างอิิงแหล่่งที่่�มา สำำ�นัักเลขาธิิการ IPBES ยิินดีีให้้
สิ่่�งพิิมพ์์อื่่�น ๆ ใช้้สิ่่�งพิิมพ์์นี้้�เป็็นแหล่่งอ้้างอิิง ห้้ามใช้้สิ่่�งพิิมพ์์นี้เ้� พื่่�อการขายต่่อหรืือ
วััตถุุประสงค์์ทางการค้้าอื่่�นใด โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ล่่วงหน้้าจากสำำ�นักั เลขาธิิการ IPBES การขออนุุญาตดัังกล่่าวให้้ชี้แ้� จงวััตถุุประสงค์์
และขอบเขตของการทำำ�สำำ�เนาสิ่่�งพิิมพ์์ต่อ่ สำำ�นักั เลขาธิิการ IPBES ไม่่อนุุญาตให้้ใช้้
ข้้อมููลจากสิ่่�งพิิมพ์์นี้้�กัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�เพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์หรืือ
การโฆษณา
แหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลอยู่่�ในวงเล็็บปีีกกา (เช่่น {2.3.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3}) เป็็นแหล่่ง
ที่่�มาของข้้อมููลที่่�ตรวจสอบได้้และอ้้างถึึงส่่วนต่่าง ๆ ของบท ในรายงานการ
ประเมิินระดัับโลกของ IPBES แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลที่่�ตรวจสอบได้้ คืือ คำำ�อธิิบาย
สอดคล้้องกัับข้้อความภายในบท โดยคำำ�นึึงถึึงการประเมิินประเภท จำำ�นวน
คุุณภาพ และความแม่่นยำำ�ของข้้อมููล และระดัับความเห็็นพ้้องต้้องกัันของข้้อความ
หรืือข้้อค้้นพบนั้้�น ๆ
ข้้อจำำ�กััดความรัับผิิดชอบ
การกำำ� หนดและการนำำ� เสนอเนื้้� อ หาบนแผนที่่�ที่่�ใช้้ ใ นรายงานฉบัั บ นี้้� ไ ม่่ ไ ด้้
หมายความถึึงการแสดงออกของความคิิดเห็็นใด ๆ ของ IPBES เกี่่�ยวกัับสถานะ
ทางกฎหมายของประเทศใด ๆ ดิินแดนใด ๆ เมืืองหรืือพื้้�นที่่�หรืือหน่่วยงานของ
รััฐใด ๆ หรืือเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดเขตแดนหรืือเขตแดนใด ๆ แผนที่่�เหล่่านี้้�
จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เพื่่�อจุุ ด ประสงค์์ ใ นการอำำ� นวยความสะดวกในการประเมิิ น พื้้� น ที่่�
ทางชีีวภููมิิศาสตร์์ที่่�แสดงอยู่่�นั้้�น ๆ

แหล่่งที่่�มาภาพ
หน้้าปก: Nasa-USGS Landsat_N. Kuring / A. Hendry / Shutterstock_
Photocreo / C. Mittermeier_SeaLegacy: Kayapo Beauty Kubenkrajke,
Brazil, 2010 ภาพเด็็ ก สาวชาวพื้้� น เมืื อ งคายาโปอาบน้ำำ��อุ่่� นในแม่่ น้ำำ��ชิิ ง กูู
(Xingu river) ในป่่าแอมะซอน ประเทศบราซิิล โดยชาวพื้้�นเมืืองคายาโป
มีีความผููกพัันกัับแม่่น้ำำ��ตลอดชีีวิิตผ่่านพิิธีีกรรมและความจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีพ
ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� จึึ ง มีีความรู้้�เชิิ ง ลึึ ก ถึึ ง การใช้้ ชีีวิิ ต อย่่ า งสมดุุ ล กัั บ ธรรมชาติิ /
Shutterstock_M. Bednarek
หน้้า 3: IISD/D. Noguera
หน้้า 4-5: UNEP (J Masuya) / UNESCO (A Azoulay) / FAO (J Graziano
da Silva) / UNDP (Achim Steiner) / CBD (Cristiana Paşca Palmer)
หน้้า 6: D. M. Cáceres (Sandra Díaz) / UFZ_S. Wiedling (Josef Settele)
/ IISD/ENB_M. Muzurakis (Eduardo S. Brondízio)
หน้้า 8-9: Shutterstock_Mazur Travel
หน้้า 11: C. Mittermeier /Shutterstock_A. Fortuner / Shutterstock_D.
Mikhail / Shutterstock_Bonga 1965 / B. Vilá
หน้้า 13: Shutterstock_Trybex / S. Díaz / Shutterstock_Nimit Virdi
หน้้า 20-21: Shutterstock_R. Whitcombe
หน้้า 48-49: I. Palomo
การสนัับสนุุนทางวิิชาการ
Hien T. Ngo (Head) Maximilien Guèze
การออกแบบกราฟิิก
Maro Haas, Art direction and layout
Yuka Estrada, SPM figures

การติิดต่่อข้้อมููลเพิ่่�มเติิม:
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
IPBES Secretariat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Germany
Phone: +49 (0) 228 815 0570, Email: secretariant@ipbes.net Website: www.ipbes.net

การอ้างอิงข้อมูล: IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M.
Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian,
G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J.
Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.
รายนามคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา: Robert T. Watson, Ivar A. Baste, Anne Larigauderie, Paul Leadley, Unai Pascual, Brigitte Baptiste, Sebsebe
Demissew, Luthando Dziba, Gunay Erpul, Asghar M. Fazel, Markus Fischer, Ana Maria Hernández, Madhav Karki, Vinod Mathur, Tamar Pataridze,
Isabel Sousa Pinto, Marie Stenseke, Katalin Török and Bibiana Vilá.
บรรณาธิิการ: Manuela Carneiro da Cunha, Georgina M. Mace, Harold Mooney.
การประเมิินระดัับโลกของ IPBES เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยความอนุุเคราะห์์จากหลายภาคส่่วน ทั้้�งการสมทบทุุนที่่�ไม่่ได้้จััดสรรเงิินให้้กัับกองทุุนทรััสต์์ของ IPBES จากรััฐบาล
(ออสเตรเลีีย เบลเยีียม บััลแกเรีีย แคนาดา ชิิลีี จีีน เดนมาร์์ก เอสโตเนีีย สหภาพยุุโรป ฟิินแลนด์์ ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่�น ลััตเวีีย ลัักเซมเบิิร์์ก มาเลเซีีย โมนาโก
เนเธอร์์แลนด์์ นิิวซีีแลนด์์ นอร์์เวย์์ สาธารณรััฐเกาหลีี แอฟริิกาใต้้ สวีีเดน สวิิตเซอร์์แลนด์์ สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา) การสมทบทุุนที่่�จััดสรรเงิินให้้กัับ
กองทุุนทรััสต์์ของ IPBES สำำ�หรัับการประเมิินระดัับโลก (เยอรมนีี แคนาดา ฝรั่่�งเศส (Agence Française pour la Biodiversité) นอร์์เวย์์ สหราชอาณาจัักร และ
สหรััฐอเมริิกา) และการสนัับสนุุนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน (in-kind) เพื่่�อการประเมิินระดัับโลกนี้้� รายชื่่�อผู้้�บริิจาคทั้้ง� หมดอยู่่�ในเว็็บไซต์์ของ IPBES: www.ipbes.net/donors
บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�กำำ�หนดนโยบายฯ ฉบัับนี้้� ได้้รัับการแปลจากต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษโดยองค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (IUCN) สำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััั�พยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ONEP) และสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI) ในกรณีีที่่�มีีความคลาดเคลื่่�อนขอให้้ยึึดถืือต้้นฉบัับภาษาอัังกฤษเป็็นหลััก
คณะทำำ�งานจััดทำำ�รายงานฉบัับภาษาไทย: IUCN ประเทศไทย ศิิริพิ ร ศรีีอร่่าม ประทีีป มีีคติิธรรม ทศพล วัันเพ็็ญ กิิตติิพันั ธ์์ ทรััพย์์คูณ
ู และ จิิตรภณ เหล่่าศรีีสิิน
ONEP เบญจมาภรณ์์ วััฒนธงชััย วััลลภ ปรีีชามาตย์์ และ พุุทธธิิดา รััตนะ TEI เบญจมาส โชติิทอง ธนิิรััตน์์ ธนวััฒน์์ บุุณยาพร เจืือทอง ณชชน พชรชััยกุุล
นััชชา แสงดิิษฐ์์ และ สุุภาพร เอี่่�ยมเจริิญ
The Thai translation of the Summary for Policymakers has been translated by International Union for Conservation of Nature (IUCN), Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), and Thailand Environment Institute (TEI) from the official English version of the Summary
for Policymakers. In the event of any discrepancies between this document and the official English version, the English version shall prevail.

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศ
บทสรุปสำ�หรับผูก้ �ำ หนดนโยบาย

รายนามผู้แต่ง
Sandra Díaz (Co-Chair, Argentina), Josef Settele (Co-Chair, Germany), Eduardo Brondízio (Co-Chair,
Brazil/United States of America)
Hien T. Ngo (IPBES), Maximilien Guèze (IPBES); John Agard (Trinidad and Tobago), Almut Arneth
(Germany), Patricia Balvanera (Mexico), Kate Brauman (United States of America), Stuart Butchart
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/BirdLife International), Kai Chan (Canada),
Lucas A. Garibaldi (Argentina), Kazuhito Ichii (Japan), Jianguo Liu (United States of America),
Suneetha Mazhenchery Subramanian (India/United Nations University), Guy F. Midgley (South
Africa), Patricia Miloslavich (Bolivarian Republic of Venezuela/Australia), Zsolt Molnár (Hungary),
David Obura (Kenya), Alexander Pfaff (United States of America), Stephen Polasky (United States of
America), Andy Purvis (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Jona Razzaque
(Bangladesh/United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Belinda Reyers (South Africa),
Rinku Roy Chowdhury (United States of America), Yunne-Jai Shin (France), Ingrid Visseren-Hamakers
(Netherlands/United States of America), Katherine Willis (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland), Cynthia Zayas (Philippines)

คำ�นำ�

คำ�นำ�

2

“เวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบ
นิิเวศ (IPBES) คืือ องค์์กรอิิสระระหว่่างรััฐบาลซึ่่�งมีี
รััฐบาลเป็็นสมาชิิกกว่่า 130 ประเทศ จััดตั้้�งโดย
รััฐบาลต่่าง ๆ ในปีี ค.ศ. 2012 เวทีีวิิทยาศาสตร์์นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศได้้จััดทำำ�
การประเมิิ น ความรู้้�เกี่่�ยวกัั บ ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ระบบนิิ เ วศ และสิ่่�งที่่�มนุุ ษ ย์์ ไ ด้้
จากธรรมชาติิบนพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ให้้กัับ
ผู้้�กำำ� หนดนโยบาย รวมไปถึึ ง ให้้ ค วามเห็็ น และ
ดำำ� เนิิ น การคุ้้�มครองและใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
การประเมิิ น ความหลากหลายทางชีีวภาพและ
การบริิการจากระบบนิิเวศในระดัับโลกของเวทีี
วิิ ท ยาศาสตร์์ - นโยบายระหว่่ า งรัั ฐ บาลว่่ า ด้้ ว ย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิ ก ารจาก
ระบบนิิ เ วศแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ผลิิ ต ผลที่่�น่่ า จดจำำ�
ของการดำำ�เนิินโครงการดำำ�เนิินการที่่� 1 (ค.ศ. 20142018) การประเมิินระดัับโลกได้้เริ่่�มขึ้้�นตามมติิ
ในการประชุุมรวมครั้้�งที่่� 4 (การประชุุมเต็็มคณะ
ครั้้�งที่่� 4 ณ กรุุงกััวลาลััมเปอร์์ ปีี ค.ศ. 2016) และ
ได้้รัับการพิิจารณาในการประชุุมเต็็มคณะครั้้�งที่่� 7
(การประชุุมเต็็มคณะครั้้�งที่่� 7 ณ กรุุงปารีีส ในปีี
ค.ศ. 2019) การประเมิินประกอบไปด้้วยบทสรุุป
สำำ� หรัั บ ผู้้�กำำ� หนดนโยบายซึ่่�งได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ
ในการประชุุมครั้้�งที่่� 7 และตััวบททั้้�ง 6 บทซึ่่�งได้้
รัับรองในการประชุุมครั้้�งที่่� 7”

ตถุุประสงค์์หลัักของเวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ (IPBES) คืือ
การเอื้้� อ อำำ� นวยให้้ ก ารประเมิิ น เชิิ ง วิิ ท ยาศาสตร์์ ที่่� เป็็ น อิิ ส ระ และ
ทำำ�การพััฒนาข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบันั แก่่ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจ ออกแบบนโยบาย และดำำ�เนิินการที่่�ดีีขึ้้�นในระดัับ
ท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 150 คนจากภููมิิภาคทั่่�วโลก รวมถึึงนัักวิิจััย 16 คน พร้้อมนัักเขีียน
ร่่วมอีีก 350 คนเป็็นผู้้�ร่ว่ มดำำ�เนิินการประเมิินความหลากหลายทางชีีวภาพและ
การบริิการจากระบบนิิเวศระดัับโลก นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการทบทวนวรรณกรรม
สิ่่�งพิิมพ์์ทางวิิทยาศาสตร์์กว่่า 15,000 ฉบัับ รวมถึึงภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และ
ความรู้้�ดั้้�งเดิิมของชนพื้้�นเมืือง รััฐบาลกว่่า 130 รััฐบาลทั่่�วโลกที่่�เป็็นสมาชิิก
IPBES ได้้รับั รองบทสำำ�คัญั และอนุุมัติั บิ ทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�ออกนโยบาย ณ ที่่�ประชุุม
เต็็มคณะของเวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ (29 เมษายน - 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2019)
ณ สำำ�นัักงานยููเนสโก กรุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส
รายงานฉบัับนี้้นำ� ำ�เสนอการประเมิินที่่�สำำ�คัญั ซึ่่�งเป็็นครั้้ง� แรกในรอบ 15 ปีี ตั้้ง� แต่่
เผยแพร่่ ก ารประเมิิ น ระบบนิิ เวศแห่่ ง สหัั ส วรรษในปีี ค.ศ. 2005 และ
เป็็นครั้้�งแรกที่่�หน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ โดยเป็็นการประเมิิน
เกี่่�ยวกัับสถานะและแนวโน้้มของธรรมชาติิ ผลกระทบทางสัังคม สาเหตุุทางตรง
และทางอ้้อม ตลอดจนการดำำ�เนิินการเพื่่�ออนาคตที่่�ดีีขึ้้�น การประเมิินดัังกล่่าว
ใช้้ ก รอบการดำำ� เนิิ น การที่่�เรีียบง่่ า ยแต่่ มีี ความครอบคลุุ ม สูู ง ซึ่่�งสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในวงกว้้างเนื่่�องจากเป็็นกรอบการดำำ�เนิินการที่่�ตระหนัักถึึง
มุุมมองต่่อโลก ค่่านิิยม และระบบความรู้้�ที่่�หลากหลาย
แนวคิิดที่่�ว่่าประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิที่่�ได้้อภิิปรายไว้้ในบทที่่� 1
ประกอบไปด้้วย ปฏิิสัมั พัันธ์์ของมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงแนวคิิด
การบริิการของระบบนิิเวศ และรายละเอีียดอื่่�น ๆ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการพิิจารณา
ด้้านอรรถประโยชน์์อย่่างสููงไปจนถึึงมิิติิด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�สอดคล้้องกััน
แนวคิิดของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิได้้พััฒนามาเพื่่�อรองรัับ
การพิิ จ ารณาอย่่ า งเป็็ น ระบบถึึ ง ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียและมุุ ม มองต่่ อ โลกที่่�
หลากหลาย รวมถึึงหลัักฐานการดำำ�เนิินการที่่�กว้้างขวางขึ้้�น เช่่น ฐานความรู้้�
จากธรรมชาติิและสัังคมศาสตร์์ มนุุษยชาติิ และองค์์ความรู้้�จากผู้้�ดำำ�เนิินการ
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น ระบบการรายงานสำำ�หรัับประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติินั้้�นมีีการไล่่ระดัับกัันของแนวทางที่่�เสริิมกัันจนถึึงแนวทาง
ที่่�ทัับซ้้อนกัันตั้้�งแต่่มุุมมองทั่่�วไปจนถึึงมุุมมองในบริิบทเฉพาะโดยมุุมมองทั่่�วไป
เป็็นมุุมมองที่่�ผ่่านการวิิเคราะห์์และได้้แบ่่งเนื้้อ� หาเป็็น 18 หมวด สำำ�หรัับมุุมมอง
ในบริิบทเฉพาะได้้กล่่าวถึึงระบบความรู้้�ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�
กระบวนการสร้้างองค์์ความรู้้�นั้้น� ไม่่ได้้ขยายไปภายนอกหรืือทำำ�ให้้มีีผลนอกเหนืือ
จากเขตทางภููมิศิ าสตร์์ที่่�ตนอยู่่�หรืือขอบเขตวััฒนธรรมของตน ฉะนั้้�น ประโยชน์์
ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในรููปแบบนี้้� (หรืือแนวทางของ IPBES) เกิิดจาก
แนวทางการศึึกษา ตััวบ่่งชี้้� และตััวชี้้�วััดที่่�แต่่ละชุุมชนใช้้เป็็นแนวทางการแก้้ไข
ปััญหาและใช้้ทำำ�ความเข้้าใจสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในขณะนั้้�น

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

และบริิการจากระบบนิิเวศที่่�สนัับสนุุนการจััดทำำ�รายงานนี้้� นอกจากนี้้�
เรายัังขอขอบคุุณรััฐบาลและสถาบัันอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดที่่�ให้้การสนัับสนุุน
ด้้านการเงิินและการสนัับสนุุนในลัักษณะเดีียวกัันสำำ�หรัับการเตรีียมการ
ในการจััดทำำ�รายงานการประเมิินฉบัับนี้้�
การประเมิินความหลากหลายทางชีีวภาพและการบริิการจากระบบนิิเวศ
ในระดัับโลก ประกอบกัับการประเมิินความหลากหลายทางชีีวภาพ
และการบริิการจากระบบนิิเวศในระดัับภููมิิภาคทั้้�งสี่่�ครั้้�ง การประเมิิน
เฉพาะประเด็็นด้้านการผสมเกสร ผู้้�ผสมเกสร การผลิิตอาหาร และ
การเสื่่�อมโทรมและการฟื้้� น ฟูู ที่่�ดิิ น ทั้้� ง สองครั้้� ง นั้้� น ได้้ ส ร้้ า งคลัั ง ข้้ อ มูู ล
เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์และเพื่่�อการใช้้ประโยชน์์
จากความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�ยั่่�งยืื น ให้้ ดีียิ่่� งขึ้้� น การประเมิิ น
ความหลากหลายทางชีีวภาพและการบริิการจากระบบนิิเวศในระดัับโลกนี้้�
จะเป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับการประเมิินความคืืบหน้้าไปสู่่�เป้้าหมายไอจิิ
ในรายงานสถานการณ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพของโลก (Global
Biodiversity Outlook) ฉบัับที่่� 5 และจะมีีบทบาทสำำ�คัญั ในการพิิจารณา
กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพหลัังปีี ค.ศ. 2021
โดยที่่�ประชุุมสมััชชาภาคีีอนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในเดืือนตุุลาคมปีี ค.ศ. 2021 อีีกทั้้�งการประเมิินนี้้�ยัังคาดหวัังว่่าจะเป็็น
การแจ้้งให้้ทราบถึึงการปฏิิบััติิตามวาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนปีี ค.ศ. 2030
เป้้ า หมายการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่�งยืื น และความตกลงปารีีสว่่ า ด้้ ว ยเรื่่� อ ง
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการประเมิิน
ในระดัับโลกนี้้�จะยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับความหลากหลายทางชีีวภาพ
เป็็นอัันดัับต้้น ๆ ในวาระการเมืืองระดัับโลก เช่่นเดีียวกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสภาพภูู มิิ อ ากาศ กระบวนการนี้้� นำำ� ไปสู่่�การประชุุ ม สมัั ช ชาภาคีี
อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพครั้้�งที่่� 15 ซึ่่�งได้้เสนอ
โอกาสนี้้�มา
เซอร์์โรเบิิร์์ต ทีี วััตสััน
ประธานเวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2016 ถึึง 2019
แอน ลาริิกอว์์เดอรี่่�
เลขาธิิการแห่่งเวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ
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ในช่่วง 10-15 ปีีที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่มีีการประเมิินระบบนิิเวศ
สหััสวรรษ ความเข้้าใจในความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ระบบนิิเวศและความสำำ�คัญั ของสิ่่�งเหล่่านี้้ต่� อ่ คุุณภาพชีีวิิต
ของมนุุษย์์ได้้เพิ่่�มขึ้้น� มาอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั รวมไปถึึงเข้้าใจว่่า
นโยบาย แนวปฏิิ บัั ติิ เทคโนโลยีี และพฤติิ ก รรมใด
ที่่�จะสามารถนำำ�ไปสู่่�การอนุุรัักษ์์ การใช้้ประโยชน์์จาก
ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน และการบรรลุุ
เป้้ า หมายการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่�งยืื น เป้้ า หมายไอจิิ และ
ความตกลงปารีีสว่่ า ด้้ ว ยการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพ
ภููมิิอากาศได้้ดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพได้้ รัั บ ความเสีียหาย ระบบนิิ เ วศยัั ง คง
เสื่่�อมโทรมและประโยชน์์ต่่าง ๆ ที่่�ธรรมชาติิมอบให้้กัับ
มนุุษย์์ต่่างตกอยู่่�ในอัันตราย
การประเมิินนี้้มีี� ความสำำ�คัญั อย่่างยิ่่�งในปััจจุุบันั หลัักฐานต่่าง ๆ ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า
ภััยคุุกคามต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ในรายงาน
ครั้้�งก่่อน และการใช้้ประโยชน์์จากธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�นสำำ�คััญต่่อ
การปรัั บตัั วและลดการแทรกแซงของมนุุ ษย์์ ต่่อสภาพภูู มิิอากาศและ
บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการประเมิินนี้้�จะเน้้นไปในระดัับโลก โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ช่่วงปีี
ค.ศ. 1970 ไปจนถึึง ปีี ค.ศ. 2050 ผลลััพธ์์การประเมิินจะตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของการรวบรวมหลัักฐานที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน กล่่าวคืือ มีีการบููรณาการ
มุุมมองระหว่่างสัังคมศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ธรรมชาติิ ความรู้้� และ
ค่่านิิยมด้้านต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน นอกจากนี้้� นี้้�เป็็นการประเมิินระดัับโลก
ที่่�พิิจารณาถึึงหลัักฐานและข้้อมููลจากภููมิิปััญญา แนวปฏิิบััติิ และประเด็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นเป็็นครั้้�งแรก คุุณลัักษณะ
ทั้้�งหมดนี้้ส่� ง่ ผลให้้มีีการประเมิินตััวขัับเคลื่่�อนทางอ้้อมแบบองค์์รวมมากขึ้้น�
ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของการเปลี่่�ยนแปลงในธรรมชาติิและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับคุุณภาพชีีวิิตของคนทุุกคน
ในฐานะประธานและเลขาธิิการแห่่งเวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่าง
รััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ
เราได้้ รัั บ รู้้�ถึึ ง ความทุ่่�มเทในการทำำ� งานและผลสัั ม ฤทธิ์์� ที่่� ยอดเยี่่�ยม
ของประธานร่่วม ศาสตราจารย์์ Sandra Díaz (อาร์์เจนติินา) Eduardo S.
Brondízio (บราซิิลและสหรััฐอเมริิกา) และJosef Settele (เยอรมนีี)
และขอขอบคุุณผู้้�นำำ�ในการทำำ�งาน คณะทำำ�งาน บรรณาธิิการตรวจสอบ
นัั ก วิิ จัั ย ผู้้�เขีียนและผู้้�ตรวจสอบทบทวนต่่ า ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งสำำ� หรัั บ
ความทุ่่�มเทและเป็็นส่่วนสำำ�คัญั ในรายงานฉบัับนี้้� นอกจากนี้้� เราขอขอบคุุณ
Hien Ngo และMaximilien Guèze จากฝ่่ายสนัับสนุุนด้้านทางเทคนิิค
สำำ�นัั ก เลขาธิิ ก ารเวทีีวิิ ท ยาศาสตร์์ - นโยบายระหว่่ า งรัั ฐ บาลว่่ า ด้้ ว ย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ ณ เมืืองบอนน์์
ประเทศเยอรมนีี เพราะรายงานฉบัับนี้้�คงไม่่เกิิดขึ้้�นถ้้าหากปราศจาก
ความทุ่่�มเทของสองบุุคคลนี้้�
ทั้้�งนี้้� เราขอขอบคุุณสมาชิิกปััจจุุบัันและอดีีตสมาชิิกของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
สหสาขา (Multidisciplinary Expert Panel: MEP) และสภาบริิหาร
ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ในฐานะคณะกรรมการบริิหาร และขอขอบคุุณสมาชิิก
ของหน่่วยสนัับสนุุนด้้านเทคนิิคอื่่�น ๆ ภายใต้้สำำ�นัักงานเลขาธิิการเวทีี
วิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ
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ธรรมชาติิทำำ�ให้้การพััฒนาของ
มนุุษย์์สามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้
แต่่ความต้้องการอย่่างไม่่จำำ�กััด
ในการใช้้ทรััพยากรโลกได้้เพิ่่�มพููนอััตรา
การสููญพัันธุ์์�และทำำ�ลายระบบนิิเวศของโลก
โครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNEP) มีีความภููมิิใจที่่�จะสนัับสนุุน
รายงานการประเมิินระดัับโลกที่่�จััดทำำ�โดย
เวทีีวิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาล
ว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพและ
บริิการจากระบบนิิเวศ หรืือ IPBES
เนื่่�องจากรายงานได้้เน้้นถึึงความต้้องการ
สำำ�คััญที่่�จะบููรณาการการพิิจารณา
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
สู่่�การตััดสิินใจระดัับโลกในทุุกภาคส่่วนและ
ทุุกปััจจััยความท้้าทาย ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องน้ำำ��
หรืือเรื่่�องเกษตรกรรม เรื่่�องโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน หรืือเรื่่�องธุุรกิิจ

รายงานฉบัับนี้้�ได้้ย้ำำ��เตืือนพวกเรา
ถึึงความจริิงที่่�ชััดเจนที่่�ว่่าคนรุ่่�น
ปััจจุุบัันต้้องมีีความรัับผิิดชอบแก่่
คนรุ่่�นถััดไปท่่ามกลางโลกที่่�ไม่่อาจหวนกลัับ
สู่่�สภาพเดิิมได้้จากความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
จากกิิจกรรมของมนุุษย์์ ดัังนั้้�นความรู้้�ดั้้�งเดิิม
ภููมิปัิ ญั ญาท้้องถิ่่�น และความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
เป็็นข้้อพิิสููจน์์ว่่าเรามีีทางออกในการช่่วยโลก
และเราจะไม่่มีีข้้ออ้้างอีีกต่่อไป องค์์การ
เพื่่�อการศึึกษา วิิทยาศาสตร ์์และวััฒนธรรม
แห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO) มุ่่�งที่่�
จะส่่งเสริิมความเคารพและความหลากหลาย
ในการดำำ�รงชีีวิิต ความสมบููรณ์์ของ
ระบบนิิเวศกัับสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น ๆ ตลอดจน
เพื่่�อสร้้างความเสมอภาคและจุุดเชื่่�อมสากล
ของเหล่่าพัันธมิิตร รวมทั้้�งความเป็็นปึึกแผ่่น
ระหว่่างช่่วงอายุุเพื่่�อให้้เหล่่ามนุุษยชาติิ
ดำำ�รงอยู่่�บนดาวเคราะห์์แห่่งนี้้�ตลอดไป

รายงานการประเมิิน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และการบริิการจากระบบนิิเวศ
ในระดัับโลกได้้เพิ่่�มเติิมองค์์ประกอบ
ที่่�สำำ�คััญในการพิิสููจน์์ความสำำ�คััญ
ของความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในความพยายามที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์
เรื่่�องการขจััดความหิิวโหย และเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน การประเมิินครั้้�งนี้้�
ร่่วมจััดทำำ�โดย IPBES FAO CBD และ
องค์์กรอื่่�น ๆ ซึ่่�งแสดงถึึงความต้้องการ
อย่่างเร่่งด่่วนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการ
เพื่่�ออนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จาก
ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน
รวมทั้้�งความสำำ�คััญของความร่่วมมืือ
ที่่�เป็็นสหวิิทยาการและข้้ามภาคส่่วน
ระหว่่างผู้้�มีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ในทุุกระดัับ

Joyce Masuya
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการบริิหาร
โครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNEP)

Audrey Azoulay
เลขาธิิการ
องค์์การเพื่่�อการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และ
วััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO)

José Graziano da Silva
เลขาธิิการ
องค์์การอาหารและเกษตร
แห่่งสหประชาชาติิ (FAO)

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

Achim Steiner
ผู้้�บริิหาร
โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ (UNDP)

รายงานการประเมิินระดัับโลก
ที่่�จััดทำำ�โดยเวทีีวิิทยาศาสตร์์นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการ
จากระบบนิิเวศออกมาในช่่วงเวลาที่่�สำำ�คััญ
สำำ�หรัับโลกของเราและทุุก ๆ คน สิ่่�งที่่�
รายงานฉบัับนี้้�ค้้นพบในตลอดระยะเวลา
แห่่งปีีการทำำ�งานที่่�ขยัันขัันแข็็งของเหล่่า
นัักวิิทยาศาสตร์์หลายคนที่่�มีีส่่วนในการให้้
มุุมมองที่่�ครอบคลุุมเกี่่�ยวกัับสภาพปััจจุุบััน
ของความหลากหลายทางชีีวภาพทั่่�วโลก
ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�ดีี คืือ
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญที่่�สามารถรองรัับ
สิ่่�งมีีชีีวิิตทุุกรููปแบบบนโลก รวมถึึง
ชีีวิิตมนุุษย์์ นอกจากนี้้�ยัังเอื้้�ออำำ�นวยให้้เกิิด
การแก้้ปััญหาที่่�อาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน
ท่่ามกลางความท้้าทายอย่่างใหญ่่หลวง
ทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เรากำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ในสัังคมมนุุษย์์
รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน สาธารณสุุข
ทรััพยากรน้ำำ�� และความมั่่�นคงทางอาหาร
ขณะนี้้�เราอยู่่�ระหว่่างการเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับการประชุุมความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของสหประชาชาติิในปีี
ค.ศ. 2020 ณ ประเทศจีีน

ซึ่่�งเป็็นเวทีีที่่�จะทำำ�ให้้เราเข้้าใกล้้
ถึึงเป้้าหมายไอจิิและเป็็นการกำำ�หนด
แนวทางหลัังปีี ค.ศ. 2020
ในเส้้นทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เพื่่�อส่่งต่่อผลประโยชน์์นานััปการแก่่มนุุษย์์
โลกของเรา และเศรษฐกิิจโลก
รายงานนี้้�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐาน
ที่่�จะทำำ�ให้้เรามองเห็็นว่่าเราอยู่่�ที่่�ไหนและ
เราจำำ�เป็็นต้้องเดิินต่่อไปอย่่างไรในฐานะ
ชุุมชนโลกเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจแก่่
มนุุษยชาติิในการเข้้าสู่่�วิิสััยทััศน์์
ปีี ค.ศ. 2050 “อยู่่�อย่่างกลมกลืืน
กัับธรรมชาติิ” ของการประชุุม
ความหลากหลายทางชีีวภาพของ
สหประชาชาติิ ฉัันต้้องขอขอบคุุณ
และขอแสดงความยิินดีีกัับ IPBES
สำำ�หรัับการทำำ�งานอย่่างหนััก
การมีีส่่วนร่่วมอัันยิ่่�งใหญ่่
และความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�อง
TS. Cristiana Paşca Palmer
เลขาธิิการบริิหาร
อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ (CBD)
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ภายใต้้วััฒนธรรมที่่�ต่่างกัันของ
มนุุษย์์ที่่�ต่่างให้้คุุณค่่าความสำำ�คััญ
กัับธรรมชาติิ ความมหััศจรรย์์
ของการได้้เห็็นหิ่่�งห้้อยส่่องแสงบิินระยิิบระยัับ
ตลอดทั้้�งคืืน เราดึึงพลัังงานและสารอาหาร
จากธรรมชาติิ เราหาแหล่่งอาหาร ยารัักษาโรค
ที่่�อยู่่�อาศััย และนวััตกรรมจากธรรมชาติิ
ความเป็็นอยู่่�ของเราโดยพื้้�นฐานแล้้วขึ้้�นอยู่่�กัับ
ธรรมชาติิ ความพยายามที่่�จะอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ
จำำ�เป็็นต้้องก่่อร่่างจากวิิทยาศาสตร์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
ที่่�มนุุษยชาติิจะสามารถสรรค์์สร้้างขึ้้�นมาได้้
และนี่่�คืือเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้หลัักฐานทาง
วิิทยาศาสตร์์ทั้้�งหลายจึึงถููกรวบรวมอยู่่�
ในรายงานการประเมิินที่่�มีีความสำำ�คััญฉบัับนี้้�
ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างพื้้�นฐานที่่�แข็็งแรง
สำำ�หรัับการกำำ�หนดกรอบการทำำ�งาน
ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพระดัับโลก
หลัังปีี ค.ศ. 2020 ข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับ
พัันธะสััญญาใหม่่สำำ�หรัับธรรมชาติิและผู้้�คน
และเพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
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ระธานร่่วมในการจััดทำำ�รายงานการประเมิินความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและการบริิ ก ารจากระบบนิิ เ วศแห่่ ง เวทีี
วิิทยาศาสตร์์-นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ (IPBES) มีีความประสงค์์
ที่่�จะกล่่าวขอบคุุณทุกุ ๆ คนและสถาบัันต่่าง ๆ ที่่�มีีส่่วนร่่วมทำำ�ให้้รายงาน
ฉบัับนี้้�สำำ�เร็็จขึ้้�นมา
เราได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายร้้อยคนด้้านชีีวฟิิสิิกส์์
และสัังคมศาสตร์์ ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย และผู้้�ปฏิิบััติิงาน ตลอดจนตััวแทน
ของชนเผ่่าพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�สละเวลาและความรู้้�ในฐานะ
ผู้้�เขีียน นัักวิิทยาศาสตร์์ ทรััพยากรบุุคคลและ/หรืือผู้้�วิจิ ารณ์์ (ตามรายการ
ด้้านล่่าง) และผู้้�เขีียนที่่�มีีส่่วนร่่วมทั้้�งหมด เราโชคดีีที่่�ได้้มีีโอกาสทำำ�งาน
และมีีส่่วนร่่วมกัับเพื่่�อนร่่วมงานและกลุ่่�มนัักเขีียนที่่�ยอดเยี่่�ยมเช่่นนี้้�
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เรารู้้�สึึกขอบคุุณสมาชิิกของสำำ�นัักเลขาธิิการ IPBES โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เลขาธิิการบริิหาร Anne Larigauderie ประธาน IPBES (Robert
Watson) ตััวแทนของประเทศสมาชิิก คณะผู้้�เชี่่�ยวชาญสาขาวิิชาต่่าง ๆ
สำำ�นัักงาน และบุุคคลอื่่�น ๆ สำำ�หรัับการอุุทิิศตน วิิสััยทััศน์์ ความคิิดเห็็น
ที่่�สร้้างสรรค์์ และคำำ�แนะนำำ� การประเมิินระดัับโลกจะไม่่สามารถเกิิดขึ้้น�
ได้้ หากปราศจากความพยายามของหน่่วยสนัับสนุุนเชิิงวิิชาการ (Hien
T. Ngo และ Maximilien Guèze) ในกระบวนการทั้้�งหมด รวมถึึง
เปลี่่�ยนเป็็น การประชุุม IPBES ครั้้�งที่่� 7 (# IPBES7) ที่่�ยาวนานเเละ
ท้้าทาย ซึ่่�งได้้เห็็นชอบบทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�กำำ�หนดนโยบายนี้้� และการรวม
ข้้อมููลพื้้�นฐานต่่าง ๆ นอกจากนี้้� เราขอขอบคุุณสำ�ำ หรัับการสนัับสนุุนของ
หน่่วยสนัับสนุุนทางด้้านวิิชาการของ IPBES และสถาบัันของพวกเขาใน
ขั้้น� ตอนต่่าง ๆ ของกระบวนการ: หน่่วยสนัับสนุุนข้้อมููลเชิิงวิิชาการ (NIE,
สาธารณรัั ฐ เกาหลีี), หน่่ ว ยสนัั บ สนุุ น ข้้ อ มูู ล เชิิ ง วิิ ช าการเกี่่�ยวกัั บ
ชนพื้้�นเมืืองและท้้องถิ่่�น (UNESCO), หน่่วยข้้อมููลเชิิงวิิชาการเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์และโมเดลต้้นแบบ (PBL, เนเธอร์์แลนด์์) และหน่่วยสนัับสนุุน
ข้้อมููลเชิิงวิิชาการในการสร้้างขีีดความสามารถ (NEA, นอร์์เวย์์)

อีีกทั้้�งยัังขอขอบคุุณผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการนำำ�เสนอแผนภาพข้้อมููลและ
นัักออกแบบกราฟิิกสำำ�หรัับผลงานที่่�ยอดเยี่่�ยม ขอขอบคุุณทีีมสื่่�อสารของ
IPBES สำำ�หรัับผลงานที่่�โดดเด่่นของพวกเขาในการสื่่�อสารข้้อความให้้กับั
ประชาชนทั่่�วไป
นอกจากนี้้� เรายัังขอบคุุณรััฐบาลที่่�ให้้การสนัับสนุุน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
รััฐบาลเยอรมนีี แอฟริิกาใต้้ นอร์์เวย์์ สหราชอาณาจัักร ฝรั่่�งเศส และ
เนเธอร์์แลนด์์ รวมถึึงจัังหวััดกอร์์โดบา (อาร์์เจนติินา) ซึ่่�งเป็็นเจ้้าภาพ
จัั ด งานประชุุ ม บทและ/หรืื อ ผู้้�เขีียนของเรา รองประธานได้้ แ สดง
ความขอบคุุณในการสนัับสนุุนของสถาบัันและรััฐบาลในปประเทศเป็็น
พิิเศษ ได้้แก่่ Helmholtz Center for Environmental Research - UFZ
(Germany), iDiv (the German Center for Integrative Biodiversity
Research), Universidad Nacional de Córdobaและ CONICET
(อาร์์เจนติินา) และมหาวิิทยาลััยอิินเดีียนา - บลููมิิงตััน (สหรััฐอเมริิกา)
สุุดท้้ายนี้้� ขอแสดงขอบคุุณต่่อรััฐบาลฝรั่่�งเศสในการเป็็นเจ้้าภาพจััดการ
ประชุุม IPBES ครั้้�งที่่� 7 (# IPBES7) และต่่อ UNESCO ในการจััดหา
สถานที่่�และการสนัับสนุุน ความทุ่่�มเทและการมีีส่่วนร่่วมของรััฐบาล
องค์์กร และผู้้�คนทั้้�งหมดข้้างต้้น ทำำ�ให้้การประเมิินระดัับโลกเกิิดขึ้้�น
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และด้้วยเหตุุนี้้�เราจึึงเป็็นหนี้้�บุุญคุุณและรู้้�สึึก
ขอบคุุณอย่่างสุุดซึ้้�ง
Sandra Díaz, Josef Settele, Eduardo S. Brondízio
รองประธาน
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B. Gabrielyan, L. Galetto, K. Galvin, E. García Frapolli, L. Garibaldi, A. P. Gautam, L. R. Gerber, A. Geschke, J. Gutt, S. Hashimoto, A. Heinimann,
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Madruga, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, V. Reyes-García, C. Rondinini, R. Roy Chowdhury, G. M. Rusch, O. Saito, J. Sathyapalan,
T. Satterfield, A. K. Saysel, E. R. Selig, R. Seppelt, L. Shannon, Y. J. Shin, A. Simcock, G. S. Singh, B. Strassburg, S. Subramanian, D. Tarkhnishvili,
E. Turnhout, M. Verma, A. Viña, I. Visseren-Hamakers, M. J. Williams, K. Willis, H. Xu, D. Xue, T. Yue, C. Zayas, L. Balint, Z. Basher, I. Chan, A. FernandezLlamazares, P. Jaureguiberry, M. Lim, A. J. Lynch, A. Mohamed, T. H. Mwampamba, I. Palomo, P. Pliscoff, R. Salimov, A. Samakov, O. Selomane,
U. B. Shrestha, A. Sidorovich, R. Krug, J.H. Spangenberg, E. Strombom, N. Titeux, M. Wiemers, and D. Zaleski.

บรรณาธิิการ:
M. Carneiro da Cunha, G. Mace, H. Mooney, R. Dirzo, S. Demissew, H. Arceo, S. Asah, E. Lambin, J. Mistry, T. Brooks, F. Berkes, M. Chytry, K. Esler,
J. Carabias Lillo and J. Plesnik.

คณะกรรมการบริิหาร IPBES สำำ�หรัับการประเมิินระดัับโลกและบุุคคลอื่่�น ๆ:
R. T. Watson, I. A. Baste, A. Larigauderie, P. Leadley, U. Pascual, D. Cooper, B. Baptiste, S. Demissew, L. Dziba, G. Erpul, A. Fazel, M. Fischer,
A. M. Hernández, M. Karki, V. Mathur, T. Pataridze, I. Sousa Pinto, M. Stenseke, K. Török and B. Vilá.

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

สารบัญ
หน้า 2

คำ�นำ�

หน้า 4

สารจากองค์กรภาคี
หน้า 6

กิตติกรรมประกาศ
ข้อความสำ�คัญ
A. ธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ
B. แรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม
C. เป้าหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการบรรลุความยั่งยืน
D. ธรรมชาติจะได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
หน้า 23

หลักการและเหตุผล
A. ธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ
B. แรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม
C. เป้าหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการบรรลุความยั่งยืน
D. ธรรมชาติจะได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
หน้า 57

ภาคผนวก
ภาคผนวก I กรอบแนวคิดและคำ�นิยาม
ภาคผนวก II ระดับความเชื่อมั่นของการสื่อสาร
ภาคผนวก III ช่องว่างของความรู้
ภาคผนวก IV (ร่าง) ตารางช่องว่างของความรู้

7
STATEMENTS FROM KEY PARTNERS

หน้า 9

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

8

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

ข้อความ
สำ�คัญ

9

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ข้้อความสำำ�คัญ
ั
A. ธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่ม� นุุษย์์ ได้้รัับจากธรรมชาติิ
ซึ่่�งประกอบกัันเป็็นความหลากหลายทางชีีวภาพ
หน้้าที่่�ของระบบนิิเวศและบริิการจากระบบนิิเวศ
กำำ�ลัังเสื่่�อมโทรมลงทั่่�วโลก

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

10

รัักษาคุุณภาพอากาศ น้ำำ��และดิิน การกระจายน้ำำ�� การควบคุุม
สภาพภููมิิอากาศ การผสมเกสร การควบคุุมศััตรููพืืช และการลด
ผลกระทบจากภััยธรรมชาติิ ตััวอย่่างเช่่น พืืชอาหารของโลก
รวมทั้้�งผลไม้้ ผัักและพืืชเศรษฐกิิจสำำ�คััญบางชนิิด เช่่น กาแฟ โกโก้้
และอััลมอนด์์ มากกว่่าร้้อยละ 75 ยัังพึ่่�งพาการผสมเกสรโดยสััตว์์
ระบบนิิเวศทางทะเลและทางบกเป็็นแหล่่งดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอน
ไดออกไซด์์ที่่�เกิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ไว้้ทั้้�งหมด โดยสามารถ
กัักเก็็บคาร์์บอนได้้รวม 5.6 พัันล้้านตัันต่่อปีี (เทีียบได้้กัับร้้อยละ
60 ของกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของมนุุษย์์) ธรรมชาติิ
มีีบทบาทสนัับสนุุนในทุุกมิิติิ ทั้้�งสุุขภาพมนุุษย์์และคุุณภาพชีีวิิต
ในแง่่คุุณค่่าทางใจ เช่่น การสร้้างแรงบัันดาลใจและการเรีียนรู้้�
การสร้้างประสบการณ์์ทั้้�งทางกายภาพและจิิตใจ และการมีีตััวตน
ซึ่่�งเป็็นหััวใจของคุุณภาพชีีวิิตและความสมบููรณ์์ทางวััฒนธรรม
แม้้คุุณค่่าโดยรวมทั้้�งหมดนั้้�นจะยากต่่อการระบุุในเชิิงปริิมาณ
โดยส่่ ว นใหญ่่ แ ล้้ ว ประโยชน์์ จ ากธรรมชาติิ เ กิิ ด ร่่ ว มกัั บ มนุุ ษ ย์์
แต่่ในขณะที่่�สิินทรััพย์์ต่่าง ๆ ที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น เช่่น ความรู้้�และ
สถาบััน โครงสร้้างเทคโนโลยีีและทุุนการเงิิน อาจสามารถเพิ่่�มพููน
หรืือทดแทนคุุ ณค่่าเหล่่ านั้้� นได้้ บางส่่ วน ในขณะที่่�บางส่่วน
ไม่่สามารถทดแทนได้้ ความหลากหลายของธรรมชาติิช่่วย
ดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถของมนุุษยชาติิให้้สามารถมีีทางเลืือก
สำำ�หรัับอนาคตที่่�ไม่่แน่่นอน

แนวคิิดเรื่่�องคุุณค่่าของธรรมชาติิแตกต่่างกัันไปในแต่่ละบุุคคล
รวมถึึงความหลากหลายทางชีีวภาพ ระบบนิิเวศ แม่่ธรณีี (mother
earth) ระบบแห่่งชีีวิติ และความหมายอื่่น� ๆ ที่่�คล้้ายคลึึงกััน ประโยชน์์
ที่่�มนุุษย์์ ได้้รัับจากธรรมชาติิมีีหลากหลายแนวคิิด เช่่น ผลิิตผลและ
บริิการจากระบบนิิเวศ ของขวััญจากธรรมชาติิ และคุุณประโยชน์์ต่่าง ๆ
ที่่�ธรรมชาติิสร้้างให้้กัับมนุุษย์์ ล้้วนมีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงอยู่่�
ของมนุุษย์์และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี (ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี การอยู่่�ร่่วมกัับ
ธรรมชาติิอย่่างกลมกลืืน การอยู่่อ� ย่่างสมดุุลและเป็็นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียว
กัับโลก และความหมายอื่่น� ๆ ที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน) ในขณะที่่อ� าหาร พลัังงาน
และวััตถุุต่่าง ๆ ถููกใช้้ ไปโดยผู้้�คนในพื้้�นที่่ต่่า
� ง ๆ มากขึ้้�น และต้้องแลกกัับ
การสููญเสีียความสามารถของธรรมชาติิที่่�จะให้้ประโยชน์์ต่่อไป
ในอนาคต บ่่อยครั้้�งได้้ลดทอนคุุณค่่าอื่่�น ๆ ที่่�จะได้้รัับจากธรรมชาติิ
ตั้้�งแต่่การควบคุุ ม คุุ ณ ภาพน้ำำ�� จนถึึ ง คุุ ณ ค่่าของพื้้�นที่่�ชีี ว มณฑล
(biosphere) อัันเป็็นที่่�พึ่่�งพิิงของมนุุษยชาติิ กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงไป
ในระดัับที่่� ไม่่เคยปรากฎมาก่่อน ความหลากหลายทางชีีวภาพ – A2 ประโยชน์์ที่ม�่ นุุษย์์ได้้รับั จากธรรมชาติิ มัักกระจายออกไป
ความหลากหลายภายในชนิิดพัันธุ์์�เดีียวกัันและระหว่่างชนิิดพัันธุ์์�และ อย่่างไม่่เท่่าเทีียมกััน ทั้้ง� ในเชิิงพื้้�นที่่� เวลา และภาคส่่วนต่่าง ๆ
ระบบนิิเวศ กำำ�ลัังลดลงอย่่างรวดเร็็วกว่่าช่่วงเวลาใด ๆ ในประวััติศิ าสตร์์ ในสัังคม จึึงทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนในการผลิิตและการใช้้
ของมนุุษย์์
ประโยชน์์จากธรรมชาติิ ผลประโยชน์์และภาระที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ

ธรรมชาติิเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงอยู่่�ของมนุุษย์์และ
การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่�มีีต่่อมนุุษย์์
ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถที่่�จะทดแทนได้้อย่่างสมบููรณ์์ และบางส่่วน
ไม่่ ส ามารถทดแทนได้้ ธรรมชาติิ มีี บทบาทสำำ�คัั ญ ในการเป็็ น
แหล่่งอาหาร พลัังงาน ยา แหล่่งพัันธุุกรรม ความหลากหลายของ
องค์์ประกอบพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์และการรัักษา
วััฒนธรรมไว้้ เช่่น ประชากรมากกว่่า 2 พัันล้้านคน อาศััยเชื้้�อเพลิิง
จากไม้้เพื่่�อความต้้องการพลัังงานขั้้น� พื้้น� ฐาน และอีีกราว 4 พัันล้้านคน
อาศััยยาจากธรรมชาติิ เพื่่�อการดููแลรัักษาสุุขภาพ และยาสำำ�หรัับ
รัั ก ษามะเร็็ ง ประมาณร้้ อ ยละ 70 มาจากธรรมชาติิ ห รืื อ
เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สัั ง เคราะห์์ ที่่� ได้้ แรงบัั น ดาลใจมาจากธรรมชาติิ
ด้้วยกระบวนการทางนิิเวศวิิทยาและวิิวััฒนาการ ธรรมชาติิได้้ช่่วย
A1

การผลิิตและการใช้้ประโยชน์์จากธรรมชาติิ โดยมีีการกระจาย
ที่่�แตกต่่ า งกัั น ไปในแต่่ ล ะกลุ่่�มสัั ง คม ประเทศและภูู มิิ ภ าค
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง เช่่น
การผลิิ ต อาหาร สามารถก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่�ยนแปลงทาง
นิิเวศวิิทยา และอาจลดทอนประโยชน์์จากธรรมชาติิในด้้าน
อื่่�น ๆ การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้บ� างเรื่่�องอาจเป็็นประโยชน์์ต่อ่ คน
บางกลุ่่�ม แต่่ในขณะเดีียวกัันได้้ส่่งผลให้้เกิิดการสููญเสีียกัับคน
กลุ่่�มอื่่�น ๆ แม้้ว่า่ การผลิิตอาหารอาจส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางระบบนิิเวศ ด้้วยการลดคุุณค่่าในด้้านอื่่�น ๆ และกลุ่่�มคน
ที่่�อาจต้้องเสีียประโยชน์์ไป ซึ่่�งมัักเป็็นกลุ่่�มที่่�เปราะบางที่่�สุุด
อัันเป็็นผลจากการเปลี่่�ยนแปลงในการจััดการเทคโนโลยีีและ
สถาบััน เช่่น แม้้ว่่าในปััจจุุบัันการผลิิตอาหารจะมีีเพีียงพอต่่อ
ความต้้องการของโลก แต่่ยัังมีีประชากรโลกราวร้้อยละ 11
ยัังคงขาดสารอาหารและร้้อยละ 20 ของสาเหตุุการเสีียชีีวิิต
ก่่ อ นวัั ย อัั น ควร เกิิ ด จากโรคขาดสารอาหารและโรคอ้้ ว น
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การขยายตััวอย่่างมากของการผลิิตอาหาร อาหารสััตว์์ เส้้นใย
พลัั ง งานชีีวภาพ เกิิ ด ขึ้้� น จากต้้ น ทุุ น ของทรัั พ ยากรที่่�มีีอยู่่�
ซึ่่�งส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิต รวมถึึงการควบคุุมคุุณภาพอากาศ
และน้ำำ�� การควบคุุมสภาพภููมิอิ ากาศ และการควบคุุมพฤติิกรรม
การเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย โดยที่่�การผสานกัันของสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�
ยัังปรากฏให้้เห็็น เช่่น วิิธีีการทำำ�เกษตรยั่่�งยืืนซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพดิิน
ส่่งผลให้้ได้้ผลผลิิตดีีขึ้้�น ไปพร้้อม ๆ กัับรัักษาบทบาทหน้้าที่่�และ
บริิการของระบบนิิเวศ เช่่น การดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
และการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��

อิินทรีีย์์ในดิิน และความหลากหลายของผู้้�ผสมเกสร ซึ่่�งแสดงให้้
เห็็ น ว่่ า ประโยชน์์ จ ากธรรมชาติิ ที่่�จัั บ ต้้ อ งได้้ นั้้� น ไม่่ ยั่่� งยืื น
เสมอไป ในปััจจุุบััน ความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิินส่่งผลกระทบ
ต่่อทำำ�ให้้ผลผลิิตลดลงถึึงร้้อยละ 23 ของพื้้�นที่่�บนบกของโลก
คิิดเป็็นมููลค่่าประมาณ 235 - 577 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐของ
พืืชผลทั่่�วโลกที่่�ต้้องเผชิิญความเสี่่�ยง อัันเป็็นผลมาจากการลดลง
ของผู้้�ผสมเกสร ยิ่่�งกว่่านั้้�น การสููญเสีียถิ่่�นที่่�อยู่่�ตามแนวชายฝั่่�ง
และปะการัังส่่งผลให้้ความสามารถในการป้้องกัันแนวชายฝั่่�ง
ลดลง ซึ่่�งเป็็ น การเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่ อ การสูู ญ เสีียชีีวิิ ต และ
ทรัั พ ย์์ สิิ น จากน้ำำ��ท่่ ว ม พายุุ เ ฮอริิ เ คน โดยมีีจำำ� นวนผู้้�ได้้ รัั บ
ผลกระทบประมาณ 100 - 300 ล้้ า นคน ซึ่่�งอาศัั ย ตาม
A3
นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1970 การผลิิตทางเกษตร การประมง แนวชายฝั่่�งในบริิเวณน้ำำ��ท่่วมในช่่วง 100 ปีีที่่�ผ่่านมา
การผลิิตพลัังงานชีีวภาพ การใช้้ปััจจััยการผลิิตมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มสููงขึ้้�น แต่่ผลจากการประเมิินพบว่่า ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติิ 14 ใน 18 ประเภทโดยเฉพาะประโยชน์์ A4 ธรรมชาติิทั่่ว� โลกถููกแปรสภาพไปอย่่างมีีนััยสำำ�คัญจ
ั าก
ด้้านการควบคุุม และประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่วััตถุุ กลัับมีี ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ เห็็นได้้จากตััวชี้้�วััดสำำ�คััญ ๆ
แนวโน้้ ม ลดลง มูู ล ค่่ า ของการผลิิ ต พืื ช ผลการเกษตร ของระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพส่่วนใหญ่่
(2.6 ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐ ในปีี ค.ศ. 2016) เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ กำำ�ลัังลดลงอย่่างรวดเร็็ว พื้้�นผิิวดิินร้้อยละ 75 เปลี่่�ยนแปลงไป
สามเท่่านัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1970 และการค้้าไม้้เพิ่่�มมากขึ้้�นถึึง อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั พื้้�นที่่�มหาสมุุทรกว่่าร้้อยละ 66 กำำ�ลังั เผชิิญกัับ
ร้้อยละ 45 (ประมาณ 4 พัันล้้านลููกบาศก์์เมตรในปีี ค.ศ. 2017) ผลกระทบสะสมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��มากกว่่าร้้อยละ 85
โดยอุุ ต สาหกรรมป่่าไม้้ มีี การจ้้างงานประมาณ 13.2 ล้้ า น ได้้สููญเสีียไป ในขณะที่่�อััตราการสููญเสีียของป่่าไม้้ลดลงทั่่�วโลก
ตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม ตััวชี้้วั� ดั ของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รับั จาก นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2000 แต่่ไม่่ได้้ลดลงเท่่ากัันทุุกพื้้�นที่่� ในพื้้�นที่่�
ธรรมชาติิในด้้านการควบคุุมกลัับลดลง เช่่น ปริิมาณคาร์์บอน เขตร้้อนที่่�มีีความหลากหลายทางธรรรมชาติิสูงู พื้้�นที่่�ป่่าปฐมภููมิิ
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หรืือพื้้�นที่่�ป่่าทดแทน ประมาณ 32 ล้้านเฮกแตร์์ สููญเสีียไป
ระหว่่างปีี ค.ศ. 2010 และ 2015 การขยายพื้้�นที่่�ป่่าเขตร้้อน
และป่่ากึ่่�งเขตร้้อนกำำ�ลังั เพิ่่�มมากขึ้้น� ในบางประเทศ เช่่นเดีียวกัับ
ป่่าในเขตอบอุ่่�นและป่่าเขตหนาว กำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน
เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากกิิจกรรมที่่�หลากหลาย ตั้้ง� แต่่การปลููกป่่า
ทดแทนถึึงการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว แต่่กิิจกรรมเหล่่านี้้�ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบที่่�แตกต่่างกัันต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ประโยชน์์ของธรรมชาติิที่่�มีีต่อ่ มนุุษย์์ ประมาณการว่่า ครึ่่�งหนึ่่�ง
ของปะการัั ง มีีชีีวิิ ต ที่่�ปกคลุุ ม บนแนวปะการัั ง ได้้ สูู ญ เสีียไป
ตั้้� ง แต่่ ปีี ค.ศ. 1870 ซึ่่�งนัั บ เป็็ น การสูู ญ เสีียที่่�ถูู ก เร่่ ง ด้้ ว ย
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ ซึ่่�งทำำ� ให้้ ปัั จ จัั ย อื่่�น ๆ
ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น ความอุุดมสมบููรณ์์ของชนิิดพัันธุ์์�ดั้้�งเดิิม
ในชีีวนิิเวศบนบกลดลงอย่่างน้้อยร้้อยละ 20 ซึ่่�งมีีความเป็็นไปได้้
ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการทางระบบนิิเวศ ด้้วยเหตุุนี้้�
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิที่่�ลดลงนั้้�น ซึ่่�งเกิิดขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1900 และเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดในอััตราที่่�เร็็วขึ้้�น
ในบริิ เวณที่่�มีีชนิิ ด พัั น ธุ์์�ประจำำ�ถิ่่� นสูู ง (high endemism)
ความหลากหลายทางชีีวภาพพื้้�นเมืือง มัักได้้รัับผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงจากชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน ขนาดประชากรของ
ชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ป่่ามีีกระดููกสัันหลัังมีีแนวโน้้มลดลงในช่่วง 50 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ทั้้�งบนบก แหล่่งน้ำำ��จืืดและในทะเล รวมถึึงแนวโน้้ม
ของจำำ� นวนประชากรแมลงทั่่�วโลก แม้้ ยัั ง ไม่่ ท ราบแน่่ ชัั ด
แต่่มีีหลัักฐานให้้เห็็นถึึงการลดจำำ�นวนอย่่างรวดเร็็วในบางพื้้�นที่่�
{BG 4, 5}

รวมถึึงความหลากหลายทางพัันธุุกรรม จััดเป็็นความเสี่่�ยง
อย่่างร้้ายแรงต่่อความมั่่�นคงทางอาหารของโลก อัันเนื่่�อง
มาจากความสามารถในการปรัับตััวของระบบเกษตรกรรม
ที่่�ลดลงและต้้องเผชิิญกัับภััยคุุกคามต่่าง ๆ เช่่น ศััตรููพืืช
เชื้้อ� โรคและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ ความหลากหลาย
ของชนิิ ด พัั น ธุ์์�พืื ช ที่่�มีีการเพาะปลูู ก /เพาะเลี้้� ย ง สัั ต ว์์ เ ลี้้� ย ง
ค้้าขายและอนุุรัักษ์์ทั่่�วโลกนั้้�นมีี จำำ�นวนลดน้้อยลง แม้้ว่่าจะมีี
ความพยายามอย่่างมากระดัับท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งชนพื้้�นเมืืองและ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น ในปีี ค.ศ. 2016 สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม 559 ชนิิด
จากชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกเลี้้�ยงเพื่่�อเป็็นอาหารและการเกษตรกรรม
จำำ�นวน 6,190 ชนิิด (มากกว่่าร้้อยละ 9) อยู่่�ในสถานภาพ
สููญพัันธุ์์� และอยู่่�ในสถานภาพถููกคุุกคามอย่่างน้้อย 1,000 ชนิิด
นอกจากนี้้� ช นิิ ด พัั น ธุ์์�พืื ช อาหารตามธรรมชาติิ ห ลายชนิิ ด
ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อความมั่่�นคงทางอาหารในระยะยาว ยัังไม่่ได้้รับั
การปกป้้ อ งคุ้้�มครองอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ และสถานภาพ
การอนุุรัักษ์์ชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์เลี้้�ยง ทั้้�งสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมและ
นกตามธรรมชาติิกำ�ลั
ำ งั เสื่่�อมถอย การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของพืืชเพาะปลููก ชนิิดพัันธุ์์�พืืชอาหารตามธรรมชาติิ
และชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เพาะเลี้้ย� ง แสดงให้้เห็็นว่่า ระบบนิิเวศเกษตรกรรม
มีีความสามารถในการปรัับตััวลดลงเมื่่�อต้้องเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ศััตรููพืืช และเชื้้�อโรคในอนาคต

สัังคมสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งที่่�อยู่่�ในและนอกระบบบริิหารจััดการ
เริ่่�มมีีความคล้้ายคลึึงกัันมากยิ่่�งขึ้้�นทั่่�วทุุกภููมิิภาค กิิจกรรม
ที่่�เกิิ ด ขึ้้� น จากมนุุ ษ ย์์ นี้้� นำำ� ไปสู่่�การสูู ญ เสีียความหลากหลาย
A5
กิิจกรรมของมนุุ ษ ย์์ ใ นปัั จจุุ บัั น เป็็ น ภัั ย คุุ ก คามที่่� ทางชีีวภาพในท้้องถิ่่�น รวมถึึง ชนิิดพัันธุ์์�เฉพาะถิ่่�น หน้้าที่่�ของ
ส่่งผลให้้การสููญพัันธุ์์�ของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั่่�วโลกเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่า ระบบนิิเวศ ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ
ในอดีีตที่่�ผ่่านมา ค่่าเฉลี่่�ยประมาณร้้อยละ 25 ของชนิิดพัันธุ์์�
สััตว์์และพืืช ได้้รัับการประเมิินว่่าเป็็นชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคาม
(แผนภาพที่่� 3) แสดงให้้เห็็นว่่า หากไม่่มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อ A8 การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ ทำำ�ให้้เกิิดสภาวะ
ลดความรุุนแรงของแรงขัับเคลื่่�อนที่่�เป็็นสาเหตุุของการสููญเสีีย การวิิวััฒนาการทางชีีววิิทยาอย่่างรวดเร็็ว และรวดเร็็วพอที่่�
ความหลากหลายทางชีีวภาพ จะมีีชนิิดพัันธุ์์�ประมาณ 1 ล้้าน จะส่่งผลให้้สามารถรัับรู้้�ได้้ภายในระยะเวลาไม่่กี่ปี่� หี รืือเร็็วกว่่า
ชนิิดพัันธุ์์�กำำ�ลัังเผชิิญกัับภาวะสููญพัันธุ์์� หลายชนิิดพัันธุ์์�อาจ นั้้�น ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้�นอาจเป็็นได้้ทั้้ง� ทางบวกหรืือทางลบต่่อ
สููญพัันธุ์์�ภายในช่่วงไม่่กี่่�ทศวรรษ หากปราศจากการดำำ�เนิินการ ความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ แต่่สามารถ
ดัังกล่่าว จะเป็็นการเร่่งอััตราการสููญพัันธุ์์�ของชนิิดพัันธุ์์�ทั่่�วโลก สร้้างความไม่่แน่่นอนต่่อความยั่่�งยืืนของชนิิดพัันธุ์์� บทบาท
ในอนาคต ซึ่่�งอััตราการสููญพัันธุ์์�ในปััจจุุบัันเร็็วกว่่าอััตราเฉลี่่�ย หน้้ า ที่่� ข องระบบนิิเวศ และประโยชน์์ ที่่� ม นุุ ษ ย์์ ไ ด้้ รัั บ จาก
ั นาการ
ในตลอดช่่วง 10 ล้้านปีีที่่�ผ่่านมา ประมาณ 10 ถึึง 100 เท่่า ธรรมชาติิ ความเข้้าใจและการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงวิิวัฒ
ทางชีีวภาพมีีความสำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจเชิิงนโยบายในกรณีีที่่�
{แผนภาพที่่� 4}
มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางนิิเวศวิิทยา ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการ
ที่่�ยั่่�งยืื น จะสามารถกำำ� หนดให้้ มีี การแทรกแซงวิิ วัั ฒ นาการ
A6 ความหลากหลายของสายพัันธุ์์�พืืชและสััตว์ท้
์ อ้ งถิ่่น� และ เพื่่�อปกป้้องชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีแนวโน้้มใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� และลดผลกระทบ
ทั่่�วโลกกำำ�ลังั สููญหายไป การสููญเสีียความหลากหลายเหล่่านี้้� จากชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ (เช่่น หญ้้า ศััตรููพืชื และเชื้้อ� ก่่อโรค)
A7
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การแพร่่กระจายในเชิิงภููมิิศาสตร์์และจำำ�นวนประชากรของ
ชนิิ ด พัั น ธุ์์�ที่่�ลดลงเป็็ น บริิ เวณกว้้ า ง แสดงให้้ เ ห็็ น ชัั ด เจนว่่ า
แม้้ ก ารปรัั บตัั ว ทางวิิ วััฒนาการต่่ อแรงขัั บ เคลื่่�อนที่่�มีีสาเหตุุ
จากมนุุษย์์เกิิดขึ้้น� ได้้อย่่างรวดเร็็ว แต่่ยังั ไม่่เพีียงพอที่่�จะบรรเทา
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งหมด

B. แรงขัับเคลื่่�อนของการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมเกิิดเร็็วขึ้้�นในช่่วงเวลา 50 ปีีที่่�ผ่่านมา
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงของธรรมชาติิทั่่�วโลกในช่่วงเวลา 50 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ถืือเป็็นประวััติกิ ารณ์์ที่่� ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นในประวััติศิ าสตร์์มนุุษย์์
แรงขัับเคลื่่�อนทางตรงได้้สร้้างผลกระทบเป็็นวงกว้้างทั่่�วโลก (เริ่่�มที่่�
กลุ่่�มที่่�ส่่งผลกระทบมากที่่�สุดุ ) การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิ� นิ
และทะเล การใช้้ประโยชน์์โดยตรงจากสิ่่�งมีีชีีวิิต การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ มลพิิษ และชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่น� ที่่รุ� กุ ราน แรงขัับเคลื่่อ� น
ทางตรงทั้้�ง 5 เรื่่อ� งมีีสาเหตุุที่่ห� ลากหลาย ในทางกลัับกันั แรงขัับเคลื่่อ� น
ทางอ้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น ส่่งผลต่่อคุุณค่่าทางสัังคมและ
พฤติิกรรม รวมถึึงรููปแบบการผลิิตและการบริิโภค พลวััตรและ
แนวโน้้มของประชากรมนุุษย์์ การค้้า นวััตกรรมทางเทคโนโลยีี และ
การกำำ�กัับดููแลตั้้�งแต่่ระดัับท้อ้ งถิ่่น� ถึึงระดัับโลก อััตราการเปลี่่ย� นแปลง
ของแรงขัับเคลื่่�อนทางตรงและอ้้อมมีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละ
ภููมิิภาคและแต่่ละประเทศ

สำำ�หรัับระบบนิิเวศทางบกและระบบนิิเวศน้ำำ��จืืดแล้้ว
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินมีีความสััมพัันธ์์กัับ
ผลกระทบทางลบต่่ อ ธรรมชาติิ อ ย่่ า งมากที่่� สุุ ด นัั บ ตั้้� ง แต่่
ปีี ค.ศ. 1970 ตามด้้วยการใช้้ประโยชน์์ทางตรงจากทรััพยากร
สััตว์์ พืืชและสิ่่ง� มีีชีีวิิตอื่่น� ๆ มากเกิินศัักยภาพ ผ่่านการเก็็บเกี่่ย� ว
การตััดไม้้ การล่่าสััตว์์และการทำำ�ประมง สำำ�หรัับระบบนิิเวศ
ทางทะเล การใช้้ ประโยชน์์ ท างตรงจากสิ่่�งมีีชีีวิิ ต ส่่ ว นใหญ่่
คืือ การประมง ซึ่่�งส่่งผลกระทบในวงกว้้าง รองลงมา คืือ
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ และทะเล การขยายพื้้�นที่่�
เกษตรกรรม โดยส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในรูู ป ของการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน โดยมากกว่่าหนึ่่�งในสามของพื้้�นที่่�ผิิว
บนบกใช้้ไปเพื่่�อการเพาะปลููกหรืือการเลี้้�ยงสััตว์์ การขยายตััว
ของการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเกิิดขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับการขยายพื้้�นที่่�
เมืืองเป็็นสองเท่่านัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1992 และการขยายตััวของ
โครงสร้้างพื้้�นฐานอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อนเชื่่�อมโยงกัับการเติิบโต
ของประชากรและการบริิ โ ภค นำำ� ไปสู่่�การสูู ญ เสีียพื้้� น ที่่�ป่่ า
(ส่่วนมากเป็็นไม้้เขตร้้อนที่่�มีีอายุุมาก) พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และพื้้�นที่่�
ทุ่่�งหญ้้า สำำ�หรัับระบบนิิเวศน้ำำ��จืืด มีีภััยคุุกคามต่่าง ๆ มากมาย
เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน รวมถึึงการขุุดเจาะ
หาแหล่่งน้ำำ�� การใช้้ประโยชน์์เกิินศัักยภาพ มลพิิษ การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศและชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น กิิจกรรมต่่าง ๆ ของมนุุษย์์
ได้้สร้้างผลกระทบอย่่างมากและเป็็นวงกว้้างต่่อมหาสมุุทร
ของโลก สิ่่�งเหล่่ า นี้้� ร วมถึึ ง การใช้้ ป ระโยชน์์ ท างตรงซึ่่�งใช้้
B1

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

13

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ทรััพยากรเกิินความสามารถในการทดแทนปกติิของปลา หอย
และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น ๆ มลพิิษทางบกและทางทะเล รวมถึึงแม่่น้ำำ��
สาขาและการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินและทะเล
อาทิิ การพััฒนาชายฝั่่ง� เพื่่�อโครงสร้้างพื้้�นฐานและการเพาะเลี้้ย� ง
สััตว์์น้ำำ��
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
ทางตรงที่่�เพิ่่�มความรุุนแรงของผลกระทบจากปััจจััยอื่่�น ๆ
ต่่อธรรมชาติิและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์ คาดการณ์์ว่่า
มนุุษย์์เป็็นต้้นเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุณหภููมิิของโลกเพิ่่�มขึ้้�น 1 องศา
เซลเซีียสในปีี ค.ศ. 2017 เมื่่�อเทีียบกัับระดัับก่่อนยุุคปฏิิวััติิ
อุุตสาหกรรมและตลอดระยะเวลา 30 ปีีที่่�ผ่า่ นมา อุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ย
ของโลกเพิ่่�มขึ้้�น 0.2 องศาเซลเซีียสทุุก ๆ 10 ปีี ความถี่่�และ
ความเข้้มข้้นของเหตุุการณ์์สภาพอากาศสุุดขั้้�ว ไฟป่่า น้ำำ��ท่่วม
และภััยแล้้งเพิ่่�มมากขึ้้น� ในช่่วงระยะเวลา 50 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ในขณะที่่�
ระดัับน้ำำ��ทะเลโดยเฉลี่่�ยของโลกเพิ่่�มสููงขึ้้�นระหว่่าง 16 - 21
เซนติิเมตร ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1900 ในอััตรามากกว่่า 3 มิิลลิิเมตร
ต่่อปีีในช่่วงเวลาสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�
ได้้ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบในวงกว้้ า งต่่ อ ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพในหลายด้้าน รวมถึึงการกระจายของชนิิดพัันธุ์์�
ชีีพลัักษณ์์ (pheonology) พลวััตรประชากร โครงสร้้างชุุมชน
และบทบาทหน้้ า ที่่�ของระบบนิิ เ วศ ข้้ อ มูู ล หลัั ก ฐานจาก
การสัั ง เกต ผลกระทบเกิิ ด ขึ้้� น ด้้ ว ยอัั ต ราเร่่ ง ในระบบนิิ เวศ
ทางทะเล บนบก และน้ำำ��จืื ด และกำำ�ลัั ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
การเกษตรกรรม การเพาะเลี้้� ย งสัั ต ว์์ น้ำำ�� การประมงและ
ประโยชน์์ จ ากธรรมชาติิ ที่่�มีีต่่ อ มนุุ ษ ย์์ ผ ลกระทบโดยรวม
ของแรงขัับเคลื่่�อน เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ และทะเล การใช้้ทรััพยากร
มากเกิินความสามารถในการทดแทนปกติิ มลพิิษ ชนิิดพัันธุ์์�
ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน มีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มความรุุนแรงของผลกระทบ
ทางลบต่่อธรรมชาติิตามที่่�ปรากฏในแต่่ละระบบนิิเวศ รวมถึึง
แนวปะการััง ระบบขั้้�วโลกและทุ่่�งหญ้้าสะวัันนา
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มลพิษิ ประเภทต่่าง ๆ รวมทั้้�งชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่น� ที่่รุ� กุ ราน
ได้้เพิ่่�มมากขึ้้�นและส่่งผลกระทบทางลบต่่อธรรมชาติิ แม้้ว่่า
แนวโน้้ ม ของโลกจะมีีความหลากหลายรูู ป แบบของมลพิิ ษ
แต่่มลพิิษทางอากาศ น้ำำ�� และดิินยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในบางพื้้�นที่่� นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1980 มลพิิษจากขยะพลาสติิก
ในทะเลเพีียงอย่่างเดีียวเพิ่่�มสููงขึ้้�นถึึง 10 เท่่า ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งมีีชีีวิิตอย่่างน้้อย 267 ชนิิดพัันธุ์์� รวมถึึงเต่่าทะเลคิิดเป็็น
B3

ร้้อยละ 86 นกทะเล คิิดเป็็นร้้อยละ 44 สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
ในทะเล คิิดเป็็นร้้อยละ 43 มลพิิษเหล่่านี้้� สามารถส่่งผลกระทบ
ต่่ อ มนุุ ษ ย์์ ผ่่ า นห่่ ว งโซ่่ อ าหาร นอกจากนี้้� การปลดปล่่ อ ย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก ของเสีียจากเมืื อ งและชนบทที่่�ยัั ง ไม่่ ผ่่ า น
การบำำ�บัดั สารมลพิิษจากอุุตสาหกรรม การทำำ�เหมืืองและกิิจกรรม
การเกษตร น้ำำ��มัันรั่่�วไหล การทิ้้�งสารพิิษ ล้้วนส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงต่่อคุุณภาพดิิน คุุณภาพน้ำำ��จืืดและน้ำำ��ทะเล และ
รวมถึึงบรรยากาศของโลก นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1980 ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นมีีเพิ่่�มมากขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 40 ซึ่่�งเชื่่�อมโยง
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของพลวััตรการค้้าและพลวััตรของประชากร
มนุุ ษ ย์์ แ ละแนวโน้้ ม ต่่ า ง ๆ เกืื อบหนึ่่�งในห้้ า ของพื้้� น ผิิ ว โลก
เผชิิ ญ ความเสี่่�ยงจากการคุุ ก คามของพืื ช และสัั ต ว์์ ต่่ า งถิ่่�น
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อชนิิดพัันธุ์์�พื้้�นเมืือง บทบาทหน้้าที่่�ของระบบ
นิิเวศ และประโยชน์์ของธรรมชาติิที่่�มีีต่อ่ มนุุษย์์ รวมถึึงเศรษฐกิิจ
และสุุขภาพมนุุษย์์ อััตราการเข้้ามาใหม่่ของชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น
ที่่�รุุกรานดููเหมืือนจะเพิ่่�มสููงขึ้้น� กว่่าที่่�ในอดีีตและยัังไม่่มีีสัญ
ั ญาณ
ที่่�จะแสดงให้้เห็็นว่่าจะลดลง
ในช่่วงเวลา 50 ปีีที่่�ผ่่านมา ประชากรมนุุษย์์เพิ่่�มสููงขึ้้�น
เป็็นเท่่าตััว เศรษฐกิิจโลกเติิบโตขึ้้�นเกืือบสี่่�เท่่า และการค้้า
ทั่่�วโลกเติิบโตขึ้้�นสิิบเท่่า ซึ่่�งปััจจัยั เหล่่านี้้�นำำ�ไปสู่่�ความต้้องการ
พลัั ง งานและวัั ตถุุ ต่่ า ง ๆ ความหลากหลายของปัั จ จัั ย
ทางเศรษฐกิิจ การเมืืองและสัังคม รวมถึึงการค้้าทั่่�วโลกและ
การแยกการผลิิ ต ออกจากการบริิ โ ภค ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จ และสิ่่�งแวดล้้ อ ม แม้้ ว่่ า
การสููญเสีียของการผลิิตและบริิโภค จะส่่งผลให้้เกิิดการสร้้าง
โอกาสทางเศรษฐกิิจใหม่่ ๆ แต่่ก็็ส่่งผลกระทบต่่อธรรมชาติิ
และประโยชน์์ ข องธรรมชาติิ ที่่�มีีต่่ อ มนุุ ษ ย์์ เช่่ น กัั น ระดัั บ
การบริิโภคสิินค้้า (อาหาร อาหารสััตว์์ ไม้้ซุุง และเส้้นใย)
มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมาก และความไม่่เท่่าเทีียมในการเข้้าถึึง
สิินค้้าเป็็นผลมาจากความไม่่ยุุ ติิธรรมและอาจส่่ งผลให้้ เกิิด
ความขััดแย้้งทางสัังคม การแลกเปลี่่�ยนทางเศรษฐกิิจเกิิดเป็็น
ผลรวมต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจ ซึ่่�งส่่วนมากมีีการต่่อรองระหว่่าง
ผู้้�ปฏิิบััติิและสถาบัันซึ่่�งมีีอำำ�นาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกััน ส่่งผลต่่อ
การกระจายผลประโยชน์์และผลกระทบระยะยาว ประเทศที่่�มีี
ระดัับการพััฒนาที่่�ต่่างกัันธรรมชาติิจะมีีการเสื่่�อมสภาพในระดัับ
ที่่�ต่่างกััน ไม่่ว่่าผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจะเป็็นอย่่างไรก็็ตาม
หากไม่่นัับรวม ความขาดแคลนและ/หรืือ การกระจายอย่่าง
ไม่่เท่่าเทีียมของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติินั้้�น อาจ
สร้้ า งความไม่่ เ สถีียรภาพทางสัั ง คมและความขัั ด แย้้ ง ซึ่่�งมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ซัับซ้้อนกัับปััจจััยอื่่�น ความขััดแย้้งมีีผลกระทบต่่อ
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ธรรมชาติิที่่�บริิหารจััดการโดยชนพื้้�นเมืืองและชุุมชน
ท้้องถิ่่�นได้้รัับความกดดัันเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยทั่่�วไปธรรมชาติิใน
พื้้�นที่่ข� องชนพื้้�นเมืืองนั้้น� เสื่่อ� มสภาพช้้าลงกว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับพื้้�นที่่อื่� น�่ ๆ แต่่ยังั คงเสื่่อ� มสภาพลงเช่่นเดีียวกัับองค์์ความรู้้�ที่่�
ใช้้ในการบริิหารจััดการธรรมชาติิ พื้้น� ที่่�ทั่่�วโลกอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสี่่�
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ชนพื้้�นเมืืองอยู่่�อาศััยเป็็นเจ้้าของดั้้ง� เดิิม มีีการจััดการ
การใช้้ประโยชน์์หรืือครอบครองพื้้�นที่่�เหล่่านี้้�รวมกัันคิิดเป็็น
B6

ปััจจุุบััน และเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้สำำ�หรัับปีี ค.ศ. 2030
และหลัังจากนั้้�น อาจจะบรรลุุผลสำำ�เร็็จได้้เพีียง
สร้้ า งการเปลี่่� ย นแปลงแบบปฏิิ รูู ปในทุุ ก ปัั จ จัั ย
ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืืองและเทคโนโลยีี
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ระบบนิิเวศ นอกเหนืือจากผลกระทบที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่มั่่�นคง ร้้อยละ 35 ของพื้้�นที่่�ซึ่่�งได้้รับั การคุ้้�มครองอย่่างเป็็นทางการ และ
ทางสัังคม และผลกระทบทางอ้้อมอื่่�น ๆ รวมถึึงการพลััดถิ่่�นของ ประมาณร้้ อ ยละ 35 ของพื้้� น ที่่�บนบกทั้้� ง หมดที่่�เหลืื อ อยู่่�
คนและกิิจกรรมอื่่�น ๆ
ถูู ก รบกวนโดยมนุุ ษ ย์์ น้้ อ ยมาก นอกจากนี้้� ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�น
ที่่�หลากหลาย เช่่ น เกษตรกร ชาวประมง คนเลี้้� ย งสัั ต ว์์
คนล่่าสััตว์์ ชาวไร่่ คนหาของป่่า จััดการพื้้�นที่่�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
B5 แรงจููงใจทางเศรษฐกิิจโดยทั่่�วไปแล้้ว เป็็นการสนัับสนุุน ภายใต้้ทรััพย์์สิินที่่�หลากหลายและระบอบการเข้้าถึึง ตััวชี้้�วััด
ให้้เกิิดการขยายตััวของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและส่่วนใหญ่่ ท้้องถิ่่�นที่่�พััฒนาและนำำ�ไปใช้้โดยชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น
เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเกิินกว่่าที่่�ทำำ�จะการอนุุรัักษ์์หรืือ แสดงให้้เห็็นว่่ามีีแนวโน้้มทางลบในธรรมชาติิซึ่่�งหนุุนเสริิม
การฟื้้�นฟูู เมื่่�อพิิจารณารวมเอาคุุณค่่าต่่าง ๆ ของระบบนิิเวศ วิิถีีชีีวิติ ท้้องถิ่่�นและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี บริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�มีีการบริิหาร
และประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิร่่วมกัับแรงจููงใจ จััดการ (ภายใต้้ความหลากหลายของประเภทการถืือครองและ
ทางเศรษฐศาสตร์์ จะได้้ผลลัพธ์
ั ท์ างนิิเวศวิิทยา เศรษฐกิิจและ การเข้้าถึึงอย่่างเท่่าเทีียม) โดยชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�
สัังคมที่่�ดีีขึ้้�น การริิเริ่่�มเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลระดัับท้้องถิ่่�น กำำ�ลังั เผชิิญกัับการเติิบโตของการสกััดทรััพยากร การผลิิตสิินค้้า
ประเทศ ภูู มิิ ภ าคและระดัั บ โลกได้้ ย กระดัั บ การสนัั บ สนุุ น โภคภััณฑ์์ การทำำ�เหมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านคมนาคม
นโยบาย นวััตกรรมและการขจััดการอุุดหนุุนที่่�เป็็นอัันตราย และพลัังงาน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�หลากหลายต่่อวิิถีีชีีวิิต
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แรงจููงใจที่่�สอดคล้้องกัับคุุณค่่าของประโยชน์์ ท้้องถิ่่�นและสุุขภาพ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ การเพิ่่�มความยั่่�งยืืนในการจััดการ สภาพภููมิอิ ากาศบางโครงการ ส่่งผลกระทบทางลบต่่อชนพื้้น� เมืือง
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�บนบกและทางทะเล และการบัังคัับใช้้ และชุุมชนท้้องถิ่่�น ผลกระทบทางลบจากแรงกดดัันเหล่่านี้้�
กฎหมาย และมาตรการอื่่�น ๆ แรงจููงใจทางเศรษฐศาสตร์์ ทั้้�งหมด รวมถึึงการสููญเสีียวิิถีีชีีวิิตเพื่่�อการยัังชีีพและวิิถีีชีีวิิต
ที่่�เป็็นอัันตรายและนโยบายที่่�ก่่อให้้เกิิดการดำำ�เนิินการอย่่าง ดั้้ง� เดิิมเป็็นผลมาจากการตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง การสููญเสีีย
ไม่่ยั่่�งยืืนในการทำำ�ประมง การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� เกษตรกรรม พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� การทำำ�เหมืือง การขยายพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน
(รวมทั้้�งการใช้้ปุ๋๋�ยและยาฆ่่าแมลง) การจััดการปศุุสััตว์์ ป่่าไม้้ การทำำ�ป่่าไม้้และประมง และผลกระทบต่่อสุุขภาพที่่�ดีีจาก
การทำำ�เหมืืองแร่่และพลัังงาน (รวมถึึงเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และ มลพิิษและความไม่่มั่่�นคงทางน้ำำ�� ผลกระทบเหล่่านี้้�ท้้าทาย
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ) มัักจะสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ การบริิหารจััดการแบบดั้้ง� เดิิม การถ่่ายทอดความรู้้�ของชนพื้้น� เมืือง
ประโยชน์์พื้้น� ที่่�บนบกและทางทะเล การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ และชุุมชนท้้องถิ่่�น ศัักยภาพในการแบ่่งปัันผลประโยชน์์จาก
มากเกิิ น ความสามารถในการฟื้้� น ตัั ว เช่่ น เดีียวกัั บ การผลิิ ต การใช้้ทรััพยากร ความสามารถของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชน
และการจัั ด การของเสีียที่่�ขาดประสิิ ทธิิ ภ าพ ผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�มีี ท้้องถิ่่�นในการอนุุรักั ษ์์และจััดการอย่่างยั่่�งยืืน ความหลากหลาย
ผลประโยชน์์อาจต่่อต้้านการยกเลิิกการสนัับสนุุน หรืือการนำำ�เสนอ ทางชีีวภาพของชนิิดพัันธุ์์�ป่่าและชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีการเพาะเลี้้�ยง
นโยบายอื่่�น ๆ เข้้ามาจััดการ อย่่างไรก็็ตาม นโยบายปฏิิรููป มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมในวงกว้้าง
ต้้องดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับสาเหตุุของการเกิิดอัันตราย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เปิิดโอกาสทั้้�งการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและการสร้้าง C. เป้้ า หมายการอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละการใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ รวมถึึงเมื่่�อนโยบายอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนและการบรรลุุความยั่่�งยืืน
ของความเข้้าใจในคุุณค่่าต่่าง ๆ ของประโยชน์์จากธรรมชาติิ
ไม่่สามารถเกิิ ด ขึ้้�นได้้ ด้้ ว ยวิิ ถีี ท างที่่� เ ป็็ น อยู่่� ใ น
ที่่�มีีต่่อมนุุษย์์

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
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ความหลากหลายทางชีีวภาพ บทบาทหน้้าที่่�ของระบบนิิเวศและ
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ ได้้รัับจากธรรมชาติิเสื่่�อมโทรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
และลดลงอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน แสดงให้้เห็็นว่่า
เป้้าหมายทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างประเทศ เช่่น เป้้าหมาย
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพไอจิิ แ ละวาระการพัั ฒ นาที่่� ยั่่�ง ยืืน
ปีี ค.ศ. 2030 จะไม่่สามารถบรรลุุผลได้้หากยัังดำำ�เนิินไปตามวิิถีที าง
ที่่เ� ป็็นอยู่่�ในปััจจุุบันั แนวโน้้มการลดลงนี้้�ส่่งผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
อื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน เช่่น ความตกลงปารีีสภายใต้้กรอบอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่่าด้ว้ ยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและวิิสัยั ทััศน์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ปีี ค.ศ. 2050 คาดการณ์์กันั ว่่าแนวโน้้ม
เชิิงลบที่่�มีีต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและบทบาทหน้้าที่่�ของ
ระบบนิิเวศ จะยัังคงเป็็นเช่่นนี้้�หรืือแย่่ลงกว่่าเดิิม ภายใต้้สถานการณ์์
จำำ�ลองในอนาคต อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากแรงขัับเคลื่่�อนทางอ้้อม
เช่่น การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรอย่่างรวดเร็็ว การผลิิตและบริิโภคที่่�
ไม่่ยั่่�งยืืน และการพััฒนาทางเทคโนโลยีี ในทางตรงกัันข้้าม สถานการณ์์
จำำ�ลองและแนวทางเพื่่อ� ค้้นหาวิิธีที่่ี ผ� ลกระทบในระดัับต่ำ��ำ ถึึงปานกลาง
จากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนประชากรและการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การผลิิตและบริิโภคพลัังงาน อาหาร อาหารสััตว์์ เส้้นใยและน้ำำ��
การใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน การแบ่่งปัันผลประโยชน์์จากการใช้้
ทรัั พ ยากร การปรัับตััวและลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศที่่�เป็็นมิิตรต่่อธรรมชาติิ จะช่่วยสนัับสนุุนให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ทางสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมในอนาคตได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้�น

การดำำ�เนิินงานตอบสนองต่่อนโยบายและการปฎิิบััติิ
เพื่่�ออนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน มีีความ
ก้้าวหน้้า แสดงผลลััพธ์์ในทางบวกเมื่่�อเทีียบกัับสถานการณ์์
จำำ�ล องที่่� ป ราศจากการดำำ� เนิินการใด ๆ อย่่ า งไรก็็ ต าม
ความก้้ า วหน้้ า ที่่� เ กิิดขึ้้� น นั้้� น ยัั ง ไม่่ เ พีียงพอที่่� จ ะยัั บ ยั้้� ง
แรงขัั บ เคลื่่� อ นทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ มที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิด
ความเสื่่� อ มโทรมของธรรมชาติิ จึึ ง ทำำ� ให้้ เ ป้้ า หมาย
ความหลากหลายทางชีีวภาพไอจิิในปีี ค.ศ. 2020 ไม่่สามารถ
บรรลุุผลสำำ�เร็็จได้้ เป้้าหมายความหลากหลายทางชีีวภาพไอจิิ
บรรลุุผลเพีียงบางส่่วน ตััวอย่่างเช่่น การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับนโยบาย เช่่น การขยายขอบเขตพื้้�นที่่�คุ้้�มครองบนบกและ
ทางทะเล การจำำ�แนกและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของชนิิดพัันธุ์์�
ต่่างถิ่่�นที่่�รุกุ ราน แผนกลยุุทธ์์และแผนปฏิิบัติั กิ ารความหลากหลาย
ทางชีีวภาพแห่่งชาติิ และการเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีพิิธีีสารนาโงยา
ว่่าด้้วยการเข้้าถึึงทรััพยากรพัันธุุกรรมและการแบ่่งปัันผลประโยชน์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้ทรััพยากรพัันธุุกรรมอย่่างเท่่าเทีียมและ
ยุุติิธรรมภายใต้้อนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าปััจจุุบัันพื้้�นที่่�คุ้้�มครองจะครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ร้้อยละ 15 ของสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งทางบกและน้ำำ��จืืด และร้้อยละ 7
C1

ของขอบเขตพื้้�นที่่�ทางทะเล แต่่เป็็นเพีียงบางส่่วนของพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�
ยัังไม่่ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ตััวแทนทางนิิเวศทั้้�งหมดและยัังไม่่ได้้รัับ
การจััดการอย่่างเท่่าเทีียมและมีีประสิิทธิิภาพ ความช่่วยเหลืือ
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างเป็็นทางการเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
เพื่่�อสนัั บ สนุุ น งานของอนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและงบประมาณสนัับสนุุนจากกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อม
โลก โดยมีีเงิินช่่วยเหลืือด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
สููงถึึง 8.7 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐต่่อปีี อย่่างไรก็็ตาม การระดม
ทรััพยากรในปััจจุุบัันจากทุุกแหล่่งยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะบรรลุุ
เป้้าหมายความหลากหลายทางชีีวภาพไอจิิ นอกจากนี้้� มีีเพีียง
แค่่หนึ่่�งในห้้าของเป้้าประสงค์์ทางกลยุุทธ์์และเป้้าหมายของ
ข้้อตกลงระดัับโลกทั้้�ง 6 ข้้อที่่�เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิและการปกป้้อง
สิ่่�งแวดล้้อมโลก ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า ยัังคงสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ได้้ และเกืือบหนึ่่�งในสามของเป้้าหมายของอนุุสััญญาเหล่่านี้้�
มีีความคืืบหน้้าเพีียงเล็็กน้้อยหรืือไม่่มีีความคืืบหน้้าเลย หรืือ
สวนทางกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ธรรมชาติิเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นต่่อการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่ยั่่� ง� ยืืน อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� พิิจารณาว่่า การบููรณาการเป้้าหมาย
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้มีีการบููรณาการโดยไม่่แยกส่่วน
และดำำ�เนิินงานระดัับประเทศ แนวโน้้มเชิิงลบที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศในปััจจุุบััน
จะลดลงถึึงร้้อยละ 80 (ประมาณ 35 จาก 44) ของเป้้าหมาย
ที่่�ถููกประเมิินไว้้ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับความยากจน ความหิิวโหย
สุุขภาพ น้ำำ�� ชุุมชนเมืือง สภาพภููมิิอากาศ มหาสมุุทร และ
แผ่่นดิิน (เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ที่่� 1, 2, 3, 6, 11, 13,
14 และ 15) โดยพบว่่า การผสานการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันใน
เชิิงบวกระหว่่างธรรมชาติิกับั เป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษา
ความเท่่าเทีียมทางเพศ การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และการส่่งเสริิม
ความยุุติิธรรมและสัันติิภาพ (เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ที่่� 4, 5, 10 และ 16) มีีความสำำ�คัญั ความไม่่มั่่�นคงในการครอบครอง
ทรัั พ ยากรหรืื อ ที่่�ดิิ น รวมถึึ ง การลดลงในธรรมชาติิ มัั ก จะ
ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิงมากที่่�สุุด โดยเฉพาะ
ผลกระทบในเชิิงลบ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากประเด็็นที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ
ั และข้้อความของเป้้าหมายต่่าง ๆ เหล่่านี้้� ยัังไม่่ชัดั เจน
หรืือไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับความเชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิ ดัังนั้้�น
จึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการประเมิินนี้้� ในอนาคตจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�
การกำำ�หนดเป้้าหมายเชิิงนโยบาย ตััวชี้้�วััด และชุุดข้้อมููลต้้องมีี
คำำ�อธิิบายที่่�ชัดั เจนในมุุมของธรรมชาติิมากขึ้้น� และมีีความเชื่่�อมโยง
กัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์ เพื่่�อที่่�จะสามารถติิดตามผลกระทบ
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พื้้�นที่่�ของโลกที่่�คาดการณ์์ว่่าจะได้้รัับผลกระทบทางลบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญจากการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในด้้านสภาพ
ภููมิิอากาศ ความหลากหลายทางชีีวภาพ บทบาทหน้้าที่่�ของ
ระบบนิิเวศและประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่มีีต่
� อ่ มนุุษย์์ คืือ พื้้�นที่่�
อยู่่�อาศััยของชนพื้้�นเมืืองที่่อ� าศััยอยู่่�อย่่างหนาแน่่น และชุุมชน
ที่่ย� ากจนที่่สุ� ดุ ของโลกอีีกจำำ�นวน เนื่่�องจากการพึ่่�งพาธรรมชาติิ
และประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากธรรมชาติิเพื่่�อการยัังชีีพ วิิถีีชีีวิิตและ
สุุขภาพ ชุุมชนเหล่่านั้้�นจะได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากการ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงลบเหล่่านั้้�น และมีีอิิทธิิพลต่่อความสามารถของ
ชนพื้้� น เมืื อ งและชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นในการจัั ด การและอนุุ รัั ก ษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพตามธรรมชาติิและการเพาะเลี้้�ยง
รวมถึึงประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ ชนพื้้�นเมืืองและ
ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นมีีความตื่่�นตัั ว มากขึ้้� น ในการเผชิิ ญ หน้้ า กัั บ
ความท้้าทายเหล่่านี้้� ด้้วยการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างกัันและ
ระหว่่างกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ ด้้วยระบบการบริิหารจััดการ
ร่่วมและเครืือข่่ายติิดตามระดัับท้้องถิ่่�นและภููมิภิ าค โดยการฟื้้น� ฟูู
และปรัับระบบการจััดการท้้องถิ่่�น สถานการณ์์จำำ�ลองระดัับ
ภููมิภิ าคและระดัับโลกยัังขาดการพิิจารณาถึึงมุุมมอง ทััศนะและ
สิิ ท ธิิ ข องชนพื้้� น เมืื อ งและชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�น องค์์ ค วามรู้้�และ
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภููมิิภาคและระบบนิิเวศขนาดใหญ่่ และ
แนวทางการพัั ฒ นาในอนาคตที่่�ต้้ องนำำ� มาพิิ จารณาด้้ ว ยกัั น
อย่่างชััดเจน
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ยกเว้้ นในสถานการณ์์ จำ�ล
ำ องซึ่่� งมีีการเปลี่่� ยนแปลง
เชิิงปฏิิรููป แนวโน้้มเชิิงลบในธรรมชาติิ บทบาทหน้้าที่่�ของ
ระบบนิิเวศและประโยชน์์จากธรรมชาติิต่่าง ๆ ที่่�มีีต่่อมนุุษย์์
จะยัังคงเกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องถึึงปีี ค.ศ. 2050 และหลัังจากนั้้�น
อัั น เนื่่� อ งมาจากคาดการณ์์ ผล กระทบที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น จากการ
เปลี่่ย� นแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่ดิิ่� นและทะเล การใช้้ประโยชน์์
C4

จากสิ่่ง� มีีชีีวิิตและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ ผลกระทบ
ทางลบที่่�เกิิดขึ้้น� จากมลพิิษและชนิิดพัันธุ์์�ต่า่ งถิ่่�นที่่�รุกุ รานมีีแนวโน้้ม
ทวีีความรุุนแรง รููปแบบการคาดการณ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และบทบาทหน้้าที่่�ของระบบนิิเวศ การสููญเสีียและการเปลี่่�ยนแปลง
ของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในระดัับภููมิิภาค
มีีความแตกต่่ า งกัั น ไป ความแตกต่่ า งเหล่่ า นี้้� เ พิ่่�มขึ้้� น จาก
การเปลี่่�ยนแปลงของแรงขัับเคลื่่�อนทางตรงและทางอ้้อม ซึ่่�ง
คาดการณ์์ว่่าจะส่่งผลกระทบแตกต่่างกัันไปในแต่่ละภููมิิภาค
จากการจำำ�ลองสถานการณ์์ในอนาคต ในขณะที่่�ภููมิิภาคทั่่�วโลก
เผชิิญกัับการลดลงของความหลากหลายทางชีีวภาพ ภููมิิภาค
เขตร้้อนต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงต่่อการลดลงอัันเนื่่�องมาจาก
ความสััมพัันธ์์กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ร่่วมกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ การประมงเกิินขีีดจำำ�กัดั
ความหลากหลายทางชีีวภาพทางทะเลและทางบก ในเขตหนาว
ทั้้�งกึ่่�งขั้้�วโลกและขั้้�วโลกคาดการณ์์ว่่า จะเสื่่�อมสภาพลงอัันเนื่่�อง
มาจากอากาศที่่�อุ่่�นขึ้้�น การหดตััวของแผ่่นน้ำำ�� แข็็งในทะเลและ
ปรากฎการณ์์มหาสมุุทรเป็็นกรด ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ
และความแตกต่่างของแต่่ละภููมิิภาค มีีความรุุนแรงภายใต้้
สถานการณ์์จำำ�ลองที่่�มีีการเพิ่่�มการบริิโภคหรืือจำำ�นวนประชากร
มนุุษย์์อย่่างรวดเร็็ว มากกว่่าการจำำ�ลองสถานการณ์์บนพื้้�นฐานของ
ความยั่่�งยืื น การดำำ�เนิิ นการในทัั นทีีและพร้้ อมกัั นส่่ งผลต่่อ
แรงขัับเคลื่่�อนทางตรงและอ้้อมในรููปแบบที่่�ช่่วยชะลอ ยัับยั้้�ง
และฟื้้�นฟููการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบ
นิิเวศ
คาดการณ์์ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจะมีี
ความสำำ�คัญ
ั เพิ่่ม� มากขึ้้�น เนื่่อ� งจากเป็็นแรงขัับเคลื่่อ� นทางตรง
ที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�
มนุุษย์์ได้้รับั จากธรรมชาติใิ นทศวรรษหน้้า สถานการณ์์จำำ�ลอง
แสดงให้้เห็็นว่่า การบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและ
วิิสััยทััศน์์ความหลากหลายทางชีีวภาพปีี ค.ศ. 2050 ขึ้้น� อยู่่�กับั
การพิิจารณานำำ�ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ในอนาคต
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในอนาคต
คาดว่่ า จะมีีความชัั ด เจนมากยิ่่�งขึ้้� น ในทศวรรษข้้ า งหน้้ า
โดยผลกระทบต่่ า ง ๆ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ภูู มิิ ภ าคและสถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศส่่งผลร้้ายต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบทบาทหน้้ า ที่่�ของระบบนิิ เวศ อาจแย่่ ล ง
ในบางกรณีีและเป็็ น ไปอย่่ า งก้้ า วกระโดดด้้ ว ยภาวะโลก
มีีอุุณหภููมิิสููงขึ้้�น แม้้ว่่าโลกจะมีีอุุณภููมิิสููงขึ้้�นเพีียง 1.5 - 2
องศาเซลเซีียส ชนิิ ด พัั น ธุ์์�บนบกส่่ ว นใหญ่่ ค าดว่่ า จะลดลง
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ของแนวโน้้ ม ที่่�เกิิ ด ขึ้้� น กัั บ ธรรมชาติิ เ หล่่ า นั้้� น ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพภายใต้้เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน อย่่างไรก็็ตาม
ในบางแนวทางที่่�ใช้้เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงาน
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ อุุตสาหกรรมและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน (เป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน ที่่� 7, 8, 9 และ 12) เช่่นเดีียวกัับเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ ความยากจน ความมั่่�นคงทางอาหารและชุุ ม ชนเมืื อ ง
(เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ที่่� 1, 2 และ 11) สามารถส่่ง
ผลกระทบทางบวกหรืือลบต่่อธรรมชาติิ และการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน
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อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นส่่งผลกระทบต่่อ
ความสามารถของพื้้� น ที่่�คุ้้�มครองบนบกในการที่่�จะอนุุ รัั ก ษ์์
ชนิิ ด พัั น ธุ์์� เป็็ น การเพิ่่�มการแทนที่่�ของชนิิ ด พัั น ธุ์์�ในท้้ อ งถิ่่�น
และเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�ระดัับโลกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
การสัังเคราะห์์ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการประเมิินว่่าชนิิดพัันธุ์์�
บางส่่ ว นราวร้้ อ ยละ 5 มีีความเสี่่�ยงต่่ อ การสูู ญ พัั น ธุ์์�จาก
ปัั จ จัั ย สภาพภูู มิิ อ ากาศที่่�อุุ ณ หภูู มิิ สูู ง ขึ้้� น 2 องศาเซลเซีียส
และเสี่่�ยงสููญพัันธุ์์�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 16 หากอุุณหภููมิิเพิ่่�มขึ้้�น
ถึึง 4.3 องศาเซลเซีียส แนวปะการัังมีีความเปราะบางต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นพิิเศษ และคาดว่่าหาก
อุุณหภููมิิสููงขึ้้�น 1.5 องศาเซลเซีียส ปะการัังจะลดจำำ�นวนลง
เหลืือเพีียงร้้อยละ 10 ถึึง 30 จากที่่�มีีอยู่่� และจะเหลืือน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 1 หากอุุณหภููมิิเพิ่่�มขึ้้�น 2 องศาเซลเซีียส สถานการณ์์
เช่่นนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า การจำำ�กััดการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิโลก
ให้้ ต่ำำ��กว่่ า 2 องศาเซลเซีียส จะส่่ งผลอย่่ างมากต่่ อการลด
ผลกระทบรุุนแรงที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�
มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ
บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย
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D. ธรรมชาติิจะได้้รัับการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้น� ฟูู และใช้้ประโยชน์์
อย่่างยั่่ง� ยืืน เมื่่อ� สามารถบรรลุุเป้้าหมายด้้านสัังคม
อื่่�น ๆ ของโลกไปพร้้อมกััน ด้้วยความพยายาม
ร่่วมกัันอย่่างเร่่งด่่วนในการผลัักดัันให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงแบบปฏิิรููป
เป้้าหมายทางสัังคม รวมถึึงที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร น้ำำ�� พลัังงาน สุุขภาพ
และการบรรลุุเป้้าหมายความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์ การบรรเทา
ผลกระทบและการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์ธรรมชาติิอย่่างยั่่ง� ยืืน สามารถบรรลุุผล
ได้้ด้้วยการเร่่งดำำ�เนิินการและปรัับปรุุงเครื่่�องมืือเชิิงนโยบายที่่�มีีอยู่่�
ไปใช้้ ใ นทางปฏิิ บััติิ แ ละข้้ อ ริิ เ ริ่่�มใหม่่ที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพมากขึ้้�น ซึ่่�ง
ครอบคลุุมข้้อปฎิิบััติิของปััจเจกชนและข้้อปฎิิบััติิร่่วมเพื่่�อให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงแบบปฏิิรููป การเรีียกร้้องให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างในปััจจุุบััน ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และเป็็นตััวแทนของแรงขัับเคลื่่�อนทางอ้้อมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีีย
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพ การเปลี่่� ย นแปลงแบบปฏิิรูู ปนั้้�น
อาจถููกต่่อต้้านจากผู้้�ที่่� ได้้ผลประโยชน์์อยู่่�เดิิม แต่่เพื่่�อประโยชน์์
สาธารณะแล้้ว หากสามารถก้้าวข้้ามอุุปสรรคดัังกล่่าว พร้้อมกัับ
คำำ�มั่่น� ในการสนัับสนุุนเป้้าหมายและเป้้าประสงค์์ในระดัับโลก สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น กรอบงานใหม่่
สำำ�หรัับการลงทุุนและนวััตกรรมของภาคเอกชน การกำำ�กัับดููแล
ที่่�ครอบคลุุมและสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ การวางแผนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หลายภาคส่่วน การผสมผสานนโยบายเชิิ ง กลยุุ ท ธ์์ สามารถ

ช่่วยให้้ ก ารปฏิิ รูู ปของภาครัั ฐ และภาคเอกชนสามารถบรรลุุ ถึึ ง
ความยั่่�งยืืนได้้ทั้้�งในทุุกระดัับ

สิ่่�งแวดล้้อมโลกได้้รัับปกป้้องดููแลด้้วยความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศและเชื่่�อมโยงกัับมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องระดัับ
ท้้องถิ่่�น การทบทวนและสานต่่อเป้้าหมายและเป้้าประสงค์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีการตกลงกัันในระดัับสากล
บนพื้้�นฐานองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ดีีที่่�สุุดและนำำ�มาใช้้
ในวงกว้้างและเงิินทุุนสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
การฟื้้� น ฟูู ร ะบบนิิเวศ และการใช้้ ป ระโยชน์์ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืืน
โดยทุุกกลุ่่�มบุุคคล รวมถึึงปััจเจกชน จะเป็็นหััวใจสำำ�คััญใน
การปกป้้องดููแลสิ่่�งแวดล้้อมของโลก การยอมรัับในวงกว้้าง
แสดงให้้เห็็นถึึงพััฒนาการความร่่วมมืือระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับ
ประเทศและระหว่่างประเทศเพื่่�อความยั่่�งยืืนและการบููรณาการ
ความหลากหลายทางชีีวภาพสู่่�ภาคส่่ ว นการผลิิ ต รวมถึึ ง
การทำำ�เหมืือง การประมง การทำำ�ป่่าไม้้ และการเกษตรกรรม
ซึ่่�งการกระทำำ�ของทั้้�งปััจเจกชนและกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นผล
ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่�ยนแปลงของความเสื่่�อมโทรมของบริิ ก าร
จากระบบนิิเวศในระดัับโลก อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ชัั ด เจนต่่ อ แรงขัั บ เคลื่่�อนทางตรงของการเสื่่�อมสภาพ
ของธรรมชาติิจะไม่่สามารถบรรลุุได้้หากไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
แบบปฏิิ รูู ป ที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ควบคู่่�ไปกัั บ การจัั ด การแรงขัั บ เคลื่่�อน
ทางอ้้อม
D1

หลัักการแทรกแซง 5 ประการ (จุุดเปลี่่ย� น) สามารถสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงแบบปฏิิรููปโดยการจััดการแรงขัับเคลื่่�อน
ทางอ้้อมที่่�ก่่อให้้เกิิดการเสื่่�อมสภาพของธรรมชาติิ ได้้แก่่
(1) แรงจููงใจและการเสริิมสร้้างสมรรถนะ (2) ความร่่วมมืือ
จากทุุกภาคส่่วน (3) การป้้องกัันล่่วงหน้้า (4) การตััดสิินใจ
ด้้ ว ยบริิบทของความยืืดหยุ่่�นและความไม่่ แ น่่ น อน และ
(5) กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและการบัังคัับใช้้ การใช้้จุุดเปลี่่�ยน
ดัังกล่่าว เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้� (1) สร้้างแรงจููงใจ
และสร้้ า งสมรรถนะในวงกว้้ า งสำำ� หรัั บ ความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมและขจััดแรงจููงใจที่่�ไม่่ถููกต้้อง (2) การปฏิิรููปแต่่ละ
ภาคส่่วนและการตััดสิินใจแยกส่่วนเพื่่�อส่่งเสริิมการบููรณาการ
ระหว่่างภาคส่่วนและเขตอำำ�นาจ (3) การป้้องกัันล่่วงหน้้าและ
ใช้้หลัักป้้องกัันไว้้ก่่อนในระเบีียบและการจััดการสถาบัันและ
ธุุรกิิจเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง บรรเทาและเยีียวยาการเสื่่�อมสภาพของ
ธรรมชาติิ และติิดตามผลลััพธ์์ (4) การจััดการระบบนิิเวศและ
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ความยั่่�งยืืนนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้
หากมีีความพยายามมุ่่�งสู่่�จุุดที่่�เปลี่่�ยน ซึ่่�งจะส่่งผลในวงกว้้าง
อย่่างชััดเจน ในประเด็็นสำำ�คััญต่่อไปนี้้� (แผนภาพที่่� 9):
(1) วิิสััยทััศน์์การมีีชีีวิิตที่่�ดีี (2) ผลรวมการบริิโภคและ
ของเสีีย (3) คุุณค่่าและการกระทำำ� (4) ความเหลื่่�อมล้ำำ��
ไม่่ เ ท่่ า เทีียมกัั น (5) ความเป็็ น ธรรมและการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
ในการอนุุรัักษ์์ (6) ผลกระทบภายนอกและความเชื่่�อมโยง
ระหว่่างภููมิิภาค (telecouplings) (7) เทคโนโลยีี นวััตกรรม
และการลงทุุน และ (8) การสร้้างและแบ่่งปัันการศึึกษาและ
องค์์ ค วามรู้้� โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�ง การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่ า นี้้�
จะส่่งผลต่่อการส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน (1) การผลัักดัันวิิสััยทััศน์์
การมีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่�ดีีโดยไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเพิ่่�มการบริิ โ ภค
ทางวััตถุุ (2) การลดปริิมาณการบริิโภคและของเสีีย รวมถึึง
การให้้ความสำำ�คััญกัับการเติิบโตของประชากรและการบริิโภค
ต่่อคนที่่�แตกต่่างกัันในบริิบทที่่�ต่่างกััน (3) การเพิ่่�มคุุณค่่าแห่่ง
ความรัับผิิดชอบที่่�ยึึดถืือเป็็นการทั่่�วไปให้้เกิิดผลเป็็นบรรทััดฐาน
ใหม่่ของสัังคมเพื่่�อความยั่่�งยืืนโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การขยาย
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบโดยรวมถึึงผลกระทบที่่�เกิิดจาก
การบริิโภค (4) การจััดการ ความเหลื่่�อมล้ำำ�� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เรื่่�องรายได้้และความเท่่าเทีียมทางเพศ ซึ่่�งมีีผลต่่อการสร้้าง
ความยั่่�งยืืน (5) ทำำ�ให้้เกิิดการตััดสิินใจอย่่างครอบคลุุม การแบ่่งปััน
ผลประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมจากการใช้้ประโยชน์์
และยึึ ด มั่่�นถึึ ง สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในการตัั ด สิิ น ใจการอนุุ รัั ก ษ์์
(6) การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อการเสื่่�อมสภาพของธรรมชาติิ
จากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจของท้้องถิ่่�นและเศรษฐกิิจสัังคม และ
ปฎิิสัมั พัันธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมในระยะที่่�ห่่างไกล (telecouplings)
เช่่น การค้้าระหว่่างประเทศ (7) ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าจะเกิิดนวััตกรรม
ทางสัังคมและเทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึงึ ถึึง
ผลกระทบที่่�ตามมาและระบอบการลงทุุน และ (8) การส่่งเสริิม
การศึึกษา การสร้้างองค์์ความรู้้�และการรัักษาระบบความรู้้�
ที่่�หลากหลาย รวมถึึงความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ องค์์ความรู้้�ของ
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ การอนุุรัักษ์์
และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน
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ลัักษณะและแนวโน้้มของการเปลี่่ย� นแปลงจะแตกต่่างกััน
ไปตามบริิบท โดยมีีความท้้ า ทายและความต้้ อ งการที่่�
ต่่างกัันไป เช่่น ในประเทศกำำ�ลังั พััฒนาและประเทศพััฒนาแล้้ว
เป็็นต้้น ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความไม่่แน่่นอนที่่�ไม่่สามารถ
หลีีกเลี่่�ยงได้้และความซัับซ้้อนของการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�
ความยั่่ง� ยืืนสามารถลดลงได้้ด้ว้ ยการกำำ�กับั ดููแลที่่มีี� การบููรณาการ
ครอบคลุุม มีีข้้อมููลและปรัับเปลี่่�ยนได้้ วิิธีีการเช่่นนั้้�นโดยปกติิ
ต้้องคำำ�นึึงถึึงการประสานและข้้อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างเป้้าหมาย
ด้้านสัังคมและแนวทางเลืือกอื่่�น ๆ และตระหนัักถึึงความมีีคุุณค่า่
สภาวะเศรษฐกิิจที่่�หลากหลาย ความไม่่เท่่าเทีียม อำำ�นาจที่่�
ไม่่สมดุุลและผลประโยชน์์ในสัังคม กลยุุทธ์์การลดความเสี่่�ยง
ส่่วนใหญ่่จะรวมถึึงการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ ซึ่่�งมีีพื้้�นฐาน
มาจากการรวบรวมมาตรการป้้ อ งกัั น ล่่ ว งหน้้ า และความรู้้�
ที่่�มีีอยู่่�เดิิ ม และเกิิ ด ขึ้้� น ใหม่่ วิิ ธีี การเหล่่ า นี้้� เ กี่่�ยวข้้ อ งกัั บ ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียในการประสานงานด้้านนโยบายระหว่่างภาคส่่วน
และในการสร้้างกลยุุทธ์์ การผสมผสานเครื่่�องมืือเชิิงนโยบายที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จที่่�เกี่่�ยวข้้องในท้้องถิ่่�น ภาคเอกชนสามารถ
เข้้ามามีีบทบาทในการสร้้างหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มคนอื่่�น
รวมถึึ งหน่่ วยงานรัั ฐบาลระดัั บประเทศ ระดัั บภูู มิิภาคและ
ภาคประชาสัังคม เช่่น ความร่่วมมืือภาครััฐ-เอกชน ในเรื่่�องน้ำำ��
เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อนการลงทุุนเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน มาตรการเชิิงนโยบายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ทางมาตรการ รวมถึึงการขยายและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่
ตััวแทนทางนิิเวศวิิทยา การเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายพื้้�นที่่�คุ้้�มครองและ
มาตรการอนุุรัักษ์์เชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพอื่่�น ๆ การปกป้้อง
คุ้้�มครองพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ�� แรงจููงใจและบทลงโทษเพื่่�อลดมลพิิษ
{ตารางที่่� 1}
D4

การตระหนัักถึึงองค์์ความรู้้� นวััตกรรม วิิธีีปฎิิบััติิ สถาบััน
และคุุ ณ ค่่ า ของชนพื้้� น เมืืองและชุุ มชนท้้ องถิ่่� น ทำำ�ให้้ เกิิด
การมีีส่่วนร่่วมและเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการกำำ�กับั ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม
ส่่งผลดีีต่่อคุุณภาพชีีวิิตและการอนุุรัักษ์์ การฟื้้�นฟููและการใช้้
ประโยชน์์ธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับทุุกภาคส่่วน
ของสัังคม การกำำ�กับั ดููแล ระบบการบริิหารจััดการและองค์์กร
ที่่มีี� อยู่่�เดิิมและระบบการจััดการร่่วมซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับชนพื้้�นเมืือง
และชุุมชนท้้องถิ่่�นเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม อาจเป็็นแนวทางที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพในการปกป้้องดููแลธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�
มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิโดยผสานการจััดการของท้้องถิ่่�น
และองค์์ความรู้้�ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น บทบาท
ของชนพื้้� น เมืื อ งและชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นในการสร้้ า งความยั่่�งยืื น
สามารถเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ หากมีีการรัั บ รู้้�ระดัั บ ประเทศเกี่่�ยวกัั บ
D5
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สัังคมให้้สามารถยืืดหยุ่่�นเมื่่�อประสบกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน
และซัับซ้้อนเพื่่�อการตััดสิินใจอย่่างจริิงจัังในสถานการณ์์ต่่าง ๆ
และ (5) การสร้้างความเข้้มแข็็งของนโยบายและกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อมและการบัังคัับใช้้ และหลัักนิิติิธรรม จุุดเปลี่่�ยน
ทั้้�ง 5 ประการนี้้� อาจต้้องการแหล่่งเงิินทุุนทรััพยากรเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงาน โดยเฉพาะในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

การถืือครองที่่�ดิิน การเข้้าถึึงและสิิทธิิในทรััพยากรที่่�สอดคล้้อง
กฎหมายของประเทศ การใช้้หลัักฉัันทานุุมััติิที่่�ได้้รัับการรัับรู้้�
แจ้้งล่่วงหน้้าและเป็็นอิิสระ (free, prior, and informed
consent) ปรัับปรุุงการประสานความร่่วมมืือ การแบ่่งปััน
ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจากการใช้้ประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมและ
เท่่าเทีียม และการบริิหารจััดการร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
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คุ้้�มครองทางทะเล การคุ้้�มครองและจััดการพื้้�นที่่�ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั
ด้้านความหลากหลายทางทะเล การลดการปล่่อยมลพิิษสู่่�
มหาสมุุทรและทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิดิ กัับผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค
{ตารางที่่� 1} การเพิ่่�มศัักยภาพในการนำำ�วิธีีิ ปฎิิบัติั ด้ิ า้ นการจััดการ
ประมงที่่�ดีีที่่�สุุ ด ไปใช้้ นัั บ เป็็ น สิ่่�งสำำ�คัั ญ การนำำ� มาตรการ
การส่่งเสริิมการสนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และธุุรกิิจ
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การพััฒนาเครื่่�องมืือทางกฎหมาย
และข้้อผููกพัันใหม่่ การดำำ�เนิินการและบัังคัับใช้้ข้้อตกลงสากล
D6 การเป็็นแหล่่งอาหารของมนุุษยชาติิและการส่่งเสริิม เพื่่�อการประมงที่่�มีีความรัับผิิดชอบ และดำำ�เนิินการทั้้�งหมดนี้้�
การอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์จากธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน อย่่ า งเร่่ ง ด่่ ว นเพื่่�อป้้ อ งกัั น ชะลอ และขจัั ด การทำำ� ประมง
เป็็นส่่วนเสริิมและเป้้าหมายที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััยกััน สามารถ ที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม
เกิิดขึ้้� น ได้้ ด้้ ว ยการเกษตรกรรม การเพาะเลี้้� ย งสัั ตว์์ น้ำำ��
และระบบปศุุสััตว์์ที่่�ยั่่�งยืืน การปกป้้องดููแลชนิิดพัันธุ์์�พื้้�นถิ่่�น
ความหลากหลาย สายพัันธุ์์�และแหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััยและการฟื้้น� ฟูู D8 กิิจกรรมบนบกเพื่่� อ การบรรเทาผลกระทบจาก
ทางนิิเวศ การดำำ�เนิินการในเรื่่�องการส่่งเสริิมเกษตรกรรมแบบ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ สามารถทำำ�ได้้ อย่่ า งมีี
ยั่่�งยืืน วิิธีีการปฏิิบัติั เิ กษตรเชิิงนิิเวศ เช่่น การวางแผนการใช้้พื้้น� ที่่� ประสิิทธิิภาพและสนัับสนุุนเป้้าหมายการอนุุรักั ษ์์ {ตารางที่่� 1}
ให้้มีีบทบาทที่่�หลากหลายและการบููรณาการการจััดการระหว่่าง อย่่ า งไรก็็ ต าม การปลูู กพืืชพลัั ง งานเป็็ นพื้้� น ที่่� ข นาดใหญ่่
ภาคส่่วน ซึ่่�งสนัับสนุุนการอนุุรักั ษ์์ความหลากหลายทางพัันธุุกรรม และการปลููกป่่าด้้วยระบบนิิเวศที่่�ไม่่ใช่่ป่่า (non-forest
และเกี่่�ยวกัั บ ความหลากหลายทางชีีวภาพทางการเกษตร ecosystem) อาจก่่ อ ให้้ เ กิิดผลกระทบทางลบต่่ อ
การดำำ�เนิินการขั้้�นต่่อไปเพื่่�อบรรลุุผลได้้พร้้อมกััน ทั้้�งในด้้าน ความหลากหลายทางชีีวภาพและบทบาทหน้้ า ที่่� ข อง
ความมั่่�นคงทางอาหาร การปกป้้องคุ้้�มครองความหลากหลาย ระบบนิิเวศ การแก้้ปััญหาโดยอาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน
ทางชีีวภาพและการใช้้ ป ระโยชน์์ อ ย่่ า งยั่่�งยืื น เป็็ น บริิ บ ทที่่� เพื่่�อการปกป้้องดููแล มีีการประเมิินว่่าจะสามารถช่่วยบรรเทา
เหมาะสมกัั บ การบรรเทาและปรัั บ ตัั ว ต่่ อ การเปลี่่�ยนแปลง ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศได้้ ถึึ ง
สภาพภููมิิอากาศ การรวมความรู้้�จากระบบต่่าง ๆ รวมถึึง ร้้อยละ 37 จนกว่่าจะถึึงปีี ค.ศ. 2030 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�พยายามบรรลุุ
วิิทยาศาสตร์์และวิิธีีปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของชนพื้้�นเมืืองและ เป้้ า หมายในการควบคุุ ม อุุ ณ หภูู มิิ ข องโลกให้้ เ พิ่่�มขึ้้� น ต่ำำ�� กว่่ า
ชุุมชนท้้องถิ่่�น การหลีีกเลี่่�ยงขยะจากอาหาร การสนัับสนุุน 2 องศาเซลเซีียส และจะเป็็นประโยชน์์ต่่อความหลากหลาย
ผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคให้้ปรัับเปลี่่�ยนห่่วงโซ่่อุุปทาน และการจััด ทางชีีวภาพด้้วย ดัังนั้้�นการดำำ�เนิินการเรื่่�องการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ
ทางเลืื อ กอาหารที่่�ยั่่�งยืื น และดีีต่่ อ สุุ ข ภาพ ส่่ ว นหนึ่่�งของ จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง นอกเหนืือจากการลดการปล่่อย
การบููรณาการการวางแผนและการจััดการพื้้�นที่่� การฟื้้น� ฟููนิเิ วศ ก๊๊าซเรืือนกระจกจากการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล และกิิจกรรมทาง
การให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ชนิิดพัันธุ์์�พื้้�นถิ่่�น สามารถช่่วย อุุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม การใช้้พื้้�นที่่�
ลดความเสื่่�อมโทรมในปัั จ จุุ บัั น และช่่ ว ยชีีวิิ ต ชนิิ ด พัั น ธุ์์� ขนาดใหญ่่เพื่่�อการปลููกพืืชพลัังงานชีีวภาพ รวมถึึงการปลููกพืืช
ที่่�ใกล้้ สูู ญ พัั น ธุ์์� แต่่ ห ากดำำ� เนิิ น การล่่ า ช้้ า จะมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ เชิิงเดี่่�ยว การทดแทนพื้้�นที่่�ป่่าธรรมชาติิ และการทำำ�ฟาร์์ม
น้้อยลง
เพื่่�อยัั ง ชีีพ จะส่่ ง ผลกระทบทางลบต่่ อ ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและสามารถคุุกคามความมั่่�นคงทางอาหารและน้ำำ��
เช่่นเดีียวกัับวิิถีีท้้องถิ่่�นรวมถึึงความขััดแย้้งในสัังคมที่่�รุุนแรง
D7 ความยั่่�งยืืนและการอนุุรัักษ์์การประมงและชนิิดพัันธุ์์� มากขึ้้�น
ทางทะเลและระบบนิิเวศ สามารถบรรลุุผลได้้ด้้วยการผสาน
ทั้้�งการดำำ�เนิินงานทั้้�งบนบก น้ำำ��จืืดและมหาสมุุทร รวมถึึง
การประสานความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในหลายระดัับ D9 การแก้้ปัญ
ั หาโดยอาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน (Natureเกี่่� ย วกัั บ การใช้้ ป ระโยชน์์ ม หาสมุุ ท รเปิิ ด การดำำ� เนิิ น การ based solution) มีีความคุ้้�มค่่าต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
อาจรวมถึึงการใช้้แนวทางเชิิงระบบนิิเวศเพื่่�อการจััดการประมง การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในเขตชุุมชนเมืือง ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญต่่อ
การวางแผนเชิิงพื้้�นที่่� ระบบโควต้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพ พื้้�นที่่� ความยั่่�งยืืนทั่่�วโลก การใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียวเพิ่่�มขึ้้�นและ
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องค์์ประกอบสำำ�คััญของแนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืนเป็็น
วิิวััฒนาการของระบบการเงิินและเศรษฐกิิจโลก ในการสร้้าง
เศรษฐกิิจโลกที่่� ยั่่� ง ยืืน ซึ่่� ง แยกออกไปจากกระบวนทัั ศ น์์
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่จำ� �กั
ำ ดั ในปััจจุบัุ นั กรณีีเช่่นนี้้ห� มายถึึง
การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการพััฒนาแนวทาง ลดการบริิโภค
เกิินจำำ�เป็็นและของเสีียและให้้ความสำำ�คััญกัับผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ผลกระทบภายนอกของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ตั้้�งแต่่ระดัับท้้องถิ่่�นสู่่�ระดัับโลก วิิวััฒนาการดัังกล่่าวสามารถ
ทำำ�ให้้ เกิิ ดขึ้้� นได้้ ผ่่านการผสานนโยบายและเครื่่� องมืื อ (เช่่น
แรงจูู ง ใจ ใบรัั บ รอง และมาตรฐานการดำำ� เนิิ น งาน) และ
ผ่่ า นระบบภาษีีทั่่�วโลกที่่�เป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น มากขึ้้� น
โดยการสนัับสนุุนจากความตกลงระหว่่างประเทศและส่่งเสริิม
กลไกการติิดตามและประเมิินผลด้้านสิ่่�งแวลด้้อม ในการนี้้�
จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาถึึงมาตรฐานตััวชี้้�วััดทางเศรษฐศาสตร์์ เช่่น
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของประเทศ ซึ่่�งรวมถึึงมุุมมองทางเศรษฐศาสตร์์
แบบองค์์รวมในระยะยาว และคุุณภาพชีีวิิต
D10
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แนวทางอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ ร ะบบนิิ เวศเป็็ น พื้้� น ฐานมีีส่่ ว นช่่ ว ยให้้
การพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับการเน้้นย้ำำ��การบรรเทา
ผลกระทบและปรัับตััวต่่อสภาพภููมิิอากาศ และพื้้�นที่่�สำำ�คััญ
ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพในเมืืองควรได้้รับั การปกป้้อง
ดููแล วิิธีีการแก้้ปััญหาอาจรวมถึึงการเพิ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สีีเขีียวและสีีฟ้้า เช่่น การสร้้างและดููแลรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียวและ
แหล่่งน้ำำ��ที่่�เป็็นมิิตรต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ เกษตรกรรม
ในเมืือง สวนดาดฟ้้า การขยายและการเข้้าถึึงพืืชพัันธุ์์�ที่่�ปกคลุุม
ในเขตเมืืองและชานเมืืองและการพััฒนาใหม่่ โครงสร้้างพื้้�นฐาน
สีีเขีียวในเมืืองและบริิเวณชนบทโดยรอบ สามารถเสริิมบทบาท
หน้้ า ที่่�ของโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานสีีเทาขนาดใหญ่่ ไ ด้้ ใ นบริิ เวณ
เดีียวกััน เช่่น การป้้องกัันน้ำำ��ท่ว่ ม การควบคุุมอุุณหภููมิิ การทำำ�ให้้
น้ำำ��และอากาศสะอาด การบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียและการสำำ�รองพลัังงาน
แหล่่งอาหารจากท้้องถิ่่�นและประโยชน์์ด้้านสุุขภาพที่่�เชื่่�อมโยง
กัับธรรมชาติิ

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

22

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

หลักการ
และเหตุผล
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A. 		ธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่ม� นุุษย์์ ได้้รัับจากธรรมชาติิประกอบรวมกัันเป็็นความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและหน้้าที่่�ของระบบนิิเวศและบริิการจากระบบนิิเวศกำำ�ลังั เสื่่อ� มสภาพลง
ทั่่�วโลก
ธรรมชาติเิ กื้้อ� หนุุนให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิต ด้้วยการสนัับสนุุน
ความจำำ�เป็็นขั้้น� พื้้น� ฐานสำำ�หรัับมนุุษย์์ (การควบคุุม) เช่่นเดีียวกัับ
สิินค้้าวััตถุุดิิบ (วััตถุุ) และแรงบัันดาลใจทางจิิตวิิญญาณ
(ไม่่ใช่่วัตถุ
ั )ุ (เป็็นที่่ย� อมรัับ) {2.3.1, 2.3.2} ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติิ เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการชีีวภาพและ
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางนิิเวศกัับสิินทรััพย์ข์ องมนุุษย์์ เช่่น องค์์ความรู้้�
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ทุุนทางการเงิิน เทคโนโลยีี และสถาบััน
(เป็็นที่่ย� อมรัับ) {2.3.2} (ภาคผนวก I) ตััวอย่่างเช่่น อาหารจาก
ทะเลและน้ำำ�จื
� ดื เกิิดขึ้้น� จากการรวมกัันของประชากรปลา เครื่่�องมืือ
จัับสััตว์์น้ำ��ำ และการเข้้าถึึงแหล่่งจัับปลา {2.3.3} ความไม่่เท่่าเทีียม
ในการเข้้าถึึงประโยชน์์จากธรรมชาติิและความไม่่เท่่าเทีียมจาก
ผลกระทบของประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละ
กลุ่่�มสัังคม (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.3.5}
1

นอกจากนั้้�น การเพิ่่�มการผลิิตของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับ
จากธรรมชาติิ บ างอย่่ า งเป็็ น สาเหตุุ ใ ห้้ เ กิิ ด การลดลงของ
ประโยชน์์อื่่�น ๆ (แผนภาพที่่� 1) {2.3.2, 2.3.5} ซึ่่�งส่่งผลกระทบ
ต่่อผู้้�คนต่่างกััน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) ตััวอย่่างเช่่น การแผ้้วถางป่่า
เพื่่�อทำำ�การเกษตร เป็็นการเพิ่่�มอุุปทานความต้้องการอาหาร
อาหารสััตว์์ (NCP 12) และวััสดุุอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�คน (เช่่น

เส้้นใยธรรมชาติิและดอกไม้้ประดัับ: NCP 13) แต่่เป็็นการลด
ประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผสมเกสร (NCP 2)
การควบคุุมสภาพภููมิิอากาศ (NCP 4) การควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��
(NCP 7) โอกาสในการเรีียนรู้้�และแรงบัันดาลใจ (NCP 15) และ
การรัักษาทางเลืือกสำำ�หรัับอนาคต (NCP 18) อย่่างไรก็็ตาม
การศึึกษาระบบความสัั มพัั นธ์์ นี้้�ในระดัั บมหภาคยัั งมีีข้้ อมููล
น้้อยมาก {2.3.2} การเสื่่�อมโทรมของดิิน ลดผลผลิิตลงร้้อยละ
23 ของพื้้�นที่่�บกของโลกและมููลค่่าจากการเก็็บเกี่่�ยวทั่่�วโลก
ระหว่่าง 235 - 577 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยง
อัันเนื่่�องมาจากการสููญเสีียการผสมเกสร {2.3.5.3} (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่วน)
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิมีีความสำำ�คััญต่่อ
สุุขภาพมนุุษย์์ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) และเมื่่�อเกิิดความเสื่่อ� มโทรม
หรืือลดลงย่่ อ มส่่ ง ผลต่่ อ คุุ ณ ภาพชีีวิิตที่่� ดีี (ยอมรัั บ เพีียง
บางส่่วน) {2.3.4} ธรรมชาติิให้้อาหาร ยาและน้ำำ��สะอาด
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.3.5.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 (เป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืื น ที่่� 3)}: ช่่ ว ยควบคุุ ม โรคและสร้้ า งระบบภูู มิิ คุ้้� มกัั น
{2.3.4.2}; ลดระดัับสารมลพิิษในอากาศ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.3.4.2, 3.3.2.2}: ช่่ ว ยให้้ สุุ ข ภาพร่่ า งกายและจิิ ต ใจดีี
2
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แนวโนมในอีก 50 ปขา งหนา

ทิศทางและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระหวางภูมิภาค

1 การสรางแหลงที่อยูอาศัย
และการดูแลรักษา

• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
• ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ

2 การผสมเกสร และการแพรกระจาย
ของเมล็ดพืชและสวนประกอบอื่น ๆ

• ความหลากหลายของผูผสมเกสร
• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

3 การควบคุมคุณภาพอากาศ

• การดักจับและปลดปลอยมลพิษทางอากาศ
โดยระบบนิเวศ

4 การควบคุมสภาพอากาศ

• ปองกันการปลดปลอยและดูดซับกาซเรือนกระจก
โดยระบบนิเวศ
• ความสามารถในการดูดซับคารบอนโดยสิ่งแวดลอม
บนบกและทางทะเล
• ระบบนิเวศที่มีผลตออากาศ-พื้นผิวดิน-แหลงน้ำใตดิน

5 การควบคุมปรากฏการณมหาสมุทรเปนกรด
6 การควบคุมปริมาณน้ำจืด
ที่ตั้งและชวงเวลา
7 การควบคุมคุณภาพน้ำจืด
และน้ำทะเล

• ขอบเขตระบบนิเวศที่ชวยกรองหรือเพิ่มองคประกอบ
ที่เปนสวนประกอบของน้ำ

8 การสราง การคุมครอง
และลดการปนเปอนในดินและตะกอน

• อินทรียคารบอนในดิน

9 การควบคุมภัยอันตราย
และเหตุการณสุดขั้ว

• ความสามารถของระบบนิเวศในการซึมซับ
และเปนปราการปองกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้น
• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
• ความหลากหลายของพาหะของโรค
ที่เกิดจากพาหะนำโรค

10 การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตราย
และกระบวนการทางชีววิทยา

• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานชีวภาพ
• ขอบเขตพื้นที่ปาไม
• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตอาหารและอาหารสัตว
• ความอุดมสมบูรณของปริมาณปลา
• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตวัตถุดิบ (material production)
• ขอบเขตพื้นที่ปาไม

11 พลังงาน

ป จ จั ย อื ่ น ๆ

ป จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ

12 อาหาร
13 วัตถุดิบ

!?

14 ยา ชีวภัณฑ และทรัพยากรพันธุกรรม

• จำนวนของชนิดพันธุทองถิ่นที่เปนที่รูจักและใชเปนยา
• ความหลากหลายของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต

15 การเรียนรูและแรงบันดาลใจ

• จำนวนคนที่อยูใกลชิดกับธรรมชาติ
• ความหลากหลายของชีวิตที่ตองเรียนรู

16 ประสบการณทางกายและทางจิตใจ

• พื้นที่บนบกและทะเลทางธรรมชาติและประเพณี

17 สนับสนุนเอกลักษณ

• ความมั่นคงของการใชประโยชนที่ดินและพื้นที่ปกคลุม

18 ทางเลือกในการกำกับดูแล

• ความนาจะเปนในการอยูรอดของชนิดพันธุ
• ความหลากหลายของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต
ลดลง

ทิศทาง
ของแนวโนม

เพิ่มขึ้น

แนวโนมในระดับโลก
การเปลี่ยนแปลงระหวางภูมิภาค

แผนภาพที่่�

ตัวชี้วัดที่ใช

เปนที่ยอมรับ
ระดับความมั่นใจ

คงที่

ผันแปร

เปนที่ยอมรับบางสวน
ยังไมไดรับการแกไข

1 แนวโน้้มของโลกว่่าด้้วยขีีดความสามารถของธรรมชาติิ ในการคงไว้้ซึ่่�งการสนัับสนุุนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีตั้้�งแต่่ปีี

ค.ศ. 1970 ถึึงปััจจุุบััน
ผลการวิิเคราะห์์แสดงให้้เห็็นถึึงการลดลงของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ ได้้รัับจากธรรมชาติิ จำำ�นวน 14 ประเภทจาก 18 ประเภท

ข้้อมููลสนัับสนุุนแนวโน้้มของโลกและความหลากหลายระดัับภููมิิภาคมาจากการทบทวนงานศึึกษาวิิจััยมากกว่่า 2000 ชิ้้�น {2.3.5.1} ตััวชี้้�วััดได้้รัับการคััดเลืือกบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�
ทั่่�วโลก ก่่อนนำำ�มาใช้้ในการประเมิินและจััดกลุ่่�ม ทั้้�ง 18 ประเภท สำำ�หรัับประโยชน์์จากธรรมชาติิในหลายกลุ่่�ม มีีตััวชี้้�วััดสองตััวถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงแง่่มุุมที่่�แตกต่่างกัันของ
ขีีดความสามารถของธรรมชาติิในการสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของมนุุษย์์ เมื่่�อตััวชี้้�วััดเพิ่่�มขึ้้�นจะมีีความสััมพัันธ์์กัับประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากธรรมชาติิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

25

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

การควบคุ ม กระบวนการด า นสิ ่ ง แวดล อ ม

ประโยชนที่มนุษยไดรับจากธรรมชาติ

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

26

เมื่่�ออยู่่�ในพื้้� น ที่่�ธรรมชาติิ (ยัั ง ไม่่ มีีข้้ อ สรุุ ป ที่่�ชัั ด เจน) และ
ประโยชน์์ด้้านอื่่�น ๆ {2.3.2.2, 2.3.4.2, 3.3.2.2 (เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่� 3)} แม้้ธรรมชาติิจะเป็็นต้้นกำำ�เนิิดของ
โรคติิดเชื้้�อหลายชนิิด (ผลกระทบทางลบ) แต่่ยัังเป็็นแหล่่งยา
และยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อการรัักษาด้้วยเช่่นกััน (ประโยชน์์ทางบวก)
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) โรคติิดเชื้้�อจากสััตว์์สู่่�คนเป็็นภััยคุุกคามสำำ�คััญ
ต่่อสุุขภาพมนุุษย์์ โดยโรคติิดเชื้้�อผ่่านพาหะ คิิดเป็็นร้้อยละ 17
ของโรคติิ ด เชื้้� อ ทั้้� ง หมดและเป็็ น สาเหตุุ ก ารเสีียชีีวิิ ต ทั่่�วโลก
ประมาณ 700,000 คนต่่อปีี (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {3.3.2.2}
การเกิิดโรคติิดเชื้้�อในสััตว์์ป่่า สััตว์์เลี้้�ยง พืืชหรืือคน อาจทวีี
ความรุุนแรงได้้จากกิิจกรรมของมนุุษย์์ เช่่น การเปิิดพื้้�นที่่�
และการทำำ�ให้้แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยแยกออกจากกััน (ยอมรัับเพีียง
บางส่่วน) หรืือการใช้้ยาปฏิิชีีวนะเกิินความจำำ�เป็็นก่่อให้้เกิิด
การดื้้� อ ยาในแบคทีีเรีียก่่ อ โรค (เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {3.3.2.2}
การเสื่่�อมโทรมของธรรมชาติิและผลจากการที่่�ประโยชน์์ของ
ธรรมชาติิต่่อมนุุษย์์ถููกรบกวนส่่งผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ต่่อระบบสาธารณสุุข (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.3.5.2} และอาจทำำ�ให้้
เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพหรืืออาหารที่่�ดีี
ต่่อสุุขภาพ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.3.4.2}
การปรัั บ เปลี่่�ยนการบริิ โ ภคอาหารให้้ มีี ความหลากหลาย
รวมทั้้�งปลา ผลไม้้ ถั่่�วและพืืชผััก ช่่วยลดความเสี่่�ยงจากโรค
ไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�ป้้องกัันได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ปััจจุุบัันกลุ่่�มโรค
ไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังเป็็นสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรทั่่�วโลก
คิิดเป็็นร้้อยละ 20 (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.3.4.2, 2.3.5.2 (NCP 2
และ 12)}
ประโยชน์์ที่ม�่ นุุษย์์ได้้รับั จากธรรมชาติิส่่วนมากไม่่สามารถ
ทดแทนได้้อย่่างสมบููรณ์์และบางส่่วนไม่่สามารถทดแทนได้้
(เป็็นที่่ย� อมรัับ) การสููญเสีียความหลากหลายของกลุ่่�มชนิิดพัันธุ์์�
และบทบาทหน้้าที่่� เป็็นการลดทางเลืือกในอนาคตอย่่างถาวร
เช่่ น การนำำ� ชนิิ ด พัั น ธุ์์�ตามธรรมชาติิ ม าเพาะเลี้้� ย งเป็็ น พืื ช
ชนิิดใหม่่และมีีการปรัับปรุุงพัันธุุกรรม {2.3.5.3} มนุุษย์์ได้้สร้้าง
สิ่่�งทดแทนประโยชน์์ บ างอย่่ า งจากธรรมชาติิ แต่่ ส่่ว นใหญ่่
มัั ก ไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�แทนธรรมชาติิได้้อย่่างสมบููรณ์์หรืือ
มีีข้้อจำำ�กััดด้้วยทรััพยากรการเงิิน {2.3.2.2} เช่่น น้ำำ��ดื่่�มที่่�มีี
คุุณภาพสููงสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยระบบนิิเวศที่่�ช่่วยกรองสาร
มลพิิษออกหรืือการใช้้ระบบบำำ�บัดั ที่่�มนุุษย์์ประดิิษฐ์์ขึ้้น� {2.3.5.3}
เช่่นเดีียวกัับการเกิิดน้ำำ��ท่่วมบริิเวณพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง ซึ่่�งเป็็นผลจาก
พายุุ สามารถบรรเทาได้้ด้้วยป่่าชายเลนตามแนวชายฝั่่�งทะเล
3

หรืื อ เขื่่�อนและพนัั ง กั้้� น น้ำำ�� ทะเล {2.3.5.3} ทั้้� ง สองกรณีี
การก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานมีีค่่าใช้้จ่่ายและภาระต้้นทุุนสููง
ในอนาคต และไม่่สามารถให้้ประโยชน์์ด้้านอื่่�น เช่่น แหล่่ง
อนุุบาลปลาหรืือโอกาสด้้านนัันทนาการ {2.3.5.2} โดยทั่่�วไป
แล้้ว สิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นทดแทนมัักไม่่สามารถให้้ประโยชน์์
ทั้้� ง หมดได้้ เช่่ น เดีียวกัั บ ที่่�ได้้ รัั บ จากธรรมชาติิ {2.3.2.2}
(แผนภาพที่่� 1)
มนุุ ษ ยมีีอิิทธิิพลต่่ อ ชีีวิิตบนโลก และต้้ น เหตุุ ข อง
การเสื่่�อมสภาพของระบบนิิเวศทางบก น้ำำ��จืืด และทะเล
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.5.2} (แผนภาพที่่� 2) ตััวชี้้�วััดเกี่่�ยวกัับ
ขอบเขตและสถานภาพของระบบนิิเวศระดัับโลก แสดงให้้เห็็น
การลดลงโดยเฉลี่่�ยร้้อยละ 47 ของข้้อมููลที่่�มีีการประเมิิน และ
กำำ�ลัังลดลงอย่่างน้้อยร้้อยละ 4 ในทศวรรษ (ยอมรัับเพีียง
บางส่่ ว น) {2.2.5.2.1} ระบบนิิ เวศบนบกมีีความอ่่ อ นไหว
เป็็นพิิเศษ ได้้แก่่ ป่่าโบราณ ระบบนิิเวศบนเกาะและพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��
และมีีเพีียงร้้อยละ 25 ของพื้้� นที่่�ที่่�ไม่่ ได้้รัับผลกระทบและ
กระบวนการวิิวััฒนาการยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปได้้ แม้้จะถููกรบกวน
โดยกิิจกรรมของมนุุษย์์เพีียงน้้อยนิิด (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.2.3.4.1, 2.2.5.2.1} บนพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�คััญของชนิิดพัันธุ์์�
เฉพาะถิ่่�น แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิ ได้้ลดจำำ�นวนลง
อย่่างมากทั้้�งพื้้�นที่่�และสภาพพื้้� นที่่� และมีีแนวโน้้ มจะลดลง
เร็็วขึ้้�นมากกว่่าพื้้�นที่่�บนบกอื่่�น ๆ {2.2.5.2.1} อััตราการสููญเสีีย
ป่่ า ไม้้ ทั่่� วโลกลดลงกว่่ า ครึ่่�ง นัั บ ตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งปีี ค.ศ. 1990s
เป็็ น ต้้ น มา โดยมีีสาเหตุุ ห ลัั ก จากอุุ ณ หภูู มิิ ที่่� เพิ่่�มสูู ง ขึ้้� น และ
ป่่าในละติิจูดู สููง ป่่าเขตร้้อนที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููง
ลดหายไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และพื้้�นที่่�ป่่าทั่่�วโลกเหลืือประมาณ
ร้้อยละ 68 ของการประเมิินก่่อนยุุคอุุตสาหกรรม (ยอมรัับเพีียง
บางส่่วน) {2.2.5.2.1} พื้้�นที่่�ป่่าและพื้้�นที่่�ธรรมชาติิที่่�ติิดกััน
ที่่�ไม่่ถููกทำำ�ลายจััดอยู่่�ในประเภท “สมบููรณ์์/ไม่่ถููกรบกวน”
(ขนาดพื้้�นที่่�ใหญ่่กว่่า 500 ตารางกิิโลเมตร ซึ่่�งข้้อมููลภาพ
ดาวเทีียมไม่่ ส ามารถตรวจพบร่่ อ งรอยการใช้้ ป ระโยชน์์
จากมนุุ ษย์์ ) ลดลงร้้ อ ยละ 7 (919,000 ตารางกิิ โ ลเมตร)
ระหว่่างปีี ค.ศ. 2000 และ 2013 โดยมีีพื้้�นที่่�ลดลงทั้้�งในประเทศ
พััฒนาแล้้วและประเทศกำำ�ลัังพััฒนา {2.2.5.2.1} แหล่่งน้ำำ��
ในแผ่่นดิินและระบบนิิ เวศน้ำำ��จืืดเป็็ นบริิ เวณที่่�มีีอัั ตราลดลง
มากที่่�สุุด ร้้อยละ 13 ของพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�พบในปีี ค.ศ. 1700
เท่่านั้้�นที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�จนถึึงปีี ค.ศ. 2000 การสููญเสีียพื้้�นที่่�
เกิิดเร็็วขึ้้�น (ร้้อยละ 0.8 ต่่อปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1970 ถึึง
ปีี ค.ศ. 2008) (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.7.9}
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ตัวอยางการลดลงของประชากรในธรรมชาติ

แรงขับเคลื่อน

คุณคาและพฤติกรรม

25%

ความเสี่ยงในการสูญพันธุ
จากการศึกษากลุม พืชและสัตวพบวามีชนิดพันธุท ถ่ี กู คุกคาม
และเสี่ยงตอการสูญพันธุรอยละ 25 โดยประมาณ

23%

นิเวศวิทยาประชากร
ความสมบูรณทางชีวภาพหรือความชุกชุมของชนิดพันธุ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 23
ในระบบนิเวศบนบก*

82%

ชีวมวลและความชุกชุมของชนิดพันธุ
คาชีวมวลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในธรรมชาติ ทั่วโลก
ลดลงรอยละ 8 สวนดัชนีชีวัดความชุกชุม ของสัตว
มีกระดูกสันหลังก็มีคาลดลงอยางตอเนื่อง
ตั้งแตทศวรรษที่ 1970

72%

ชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นกับธรรมชาติ
รอยละ 72 ของดัชนีชี้วัดที่จัดทําขึ้นโดยชนพื้นเมือง และ
ชุมชนทองถิ่นแสดงใหเห็นวาองคประกอบของระบบนิเวศ
ในธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชน
พื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นกําลังลดลงอยางตอเนื่อง

แรงขับเคลื่อนโดยตรง

ปจจัยดานประชากร
สังคมและ
วัฒนธรรม

บนบก

ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี

น้ำจืด

ปจจัยเชิงสถาบัน
และการบริหาร
จัดการ
ปจจัยดาน
ความขัดแยง
และโรคระบาด

ขอบเขตและสภาพของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติมีการลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 47
ซึ่งสัมพันธกับการประเมินสถานะกอนหนานี้
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การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่บนบกและในทะเล
การใชทรัพยากรเกินขีดจำกัด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มลพิษ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน
อื่น ๆ

* ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร

แผนภาพที่่�

2 ตััวอย่่างความเสื่่�อมโทรมในธรรมชาติิทั่่�วโลก

และทางอ้้อม

แรงขัับเคลื่่�อนทางตรง (การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินและทะเล การใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งมีีชีีวิิต การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มลพิิษ และ
ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน) เป็็นผลจากสาเหตุุทางสัังคม สาเหตุุเหล่่านี้้อ� าจมาจากลัักษณะประชากร (เช่่น พลวััตรประชากรมนุุษย์์) วััฒนธรรมทางสัังคม (เช่่น
รููปแบบการบริิโภค) เศรษฐศาสตร์์ (เช่่น การค้้า) เทคโนโลยีี หรืือเกี่่�ยวกัับสถาบััน การกำำ�กัับดููแล ความขััดแย้้งและโรคระบาด สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
โดยอ้้อม และส่่งผลให้้เกิิดพฤติิกรรมและคุุณค่่าทางสัังคม แถบสีี แสดงถึึงผลกระทบทั่่�วทั้้�งโลกจากแรงขัับเคลื่่�อนทางตรง (จากบนลงล่่าง) ต่่อพื้้�นที่่�บนบก
น้ำำ��จืืด ทะเล จากการประมาณการณ์์ของการศึึกษาทบทวนระบบทั่่�วโลกตีีพิิมพ์์ในปีี ค.ศ. 2005 การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินและทะเล และ
การหาประโยชน์์ทางตรงคิิดเป็็นมากกว่่าร้้อยละ 50 ของผลกระทบทั่่�วโลกบนบก ในน้ำำ��จืืดและในทะเล แต่่ละปััจจััยต่่าง ๆ มีีน้ำำ��หนัักก่่อให้้เกิิดกระทบมาก
ในบางบริิบท {2.2.6} วงกลม แสดงถึึงระดัับผลกระทบทางลบที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ในแง่่มุุมต่่าง ๆ ในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ตามตััวชี้้�วััดทั้้�งหมดของโลก {2.2.5, 2.2.7}

ระบบนิิเวศทางทะเล จากแนวชายฝั่่� ง ถึึ ง ทะเลลึึ ก
แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง อิิทธิิพลจากกิิจกรรมของมนุุ ษ ย์์ โดยพบ
การเสื่่อ� มสภาพของระบบนิิเวศทางทะเลชายฝั่ง�่ เป็็นประวััติกิ ารณ์์
ทั้้�งขอบเขตและสภาวะจากการลดลงอย่่างรวดเร็็วและเกิิดขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.1, 2.2.7.15}
(แผนภาพที่่� 2) พื้้�นที่่�มหาสมุุทรมากกว่่าร้้อยละ 40 ได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากหลายปััจจััยในปีี ค.ศ. 2008 และ
ร้้อยละ 66 พบว่่ามีีผลกระทบสะสมสููงขึ้้�นในปีี ค.ศ. 2014
มีีเพีียงร้้อยละ 3 ของมหาสมุุทรที่่�ไม่่พบแรงกดดัันจากมนุุษย์์
ในปีี ค.ศ. 2014 (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.1, 3.2.1}
แหล่่งหญ้้าทะเลมีีพื้้�นที่่�ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อทศวรรษ
นัั บ จากปีี ค.ศ. 1970 ถึึ ง 2000 (ยอมรัั บ เพีียงบางส่่ ว น)
{2.2.5.2.1} ปะการัังมีีชีีวิิตตามแนวปะการัังลดลงเกืือบครึ่่�ง
ในช่่วง 150 ปีีที่่�ผ่่านมา การลดลงอย่่างมากได้้เพิ่่�มอััตราเร่่ง
5
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โดยเฉพาะความเสื่่�อมโทรมของความหลากหลายทางชีีวภาพซึ่่�งเกิิดจากแรงขัับเคลื่่�อนทางตรง

ในช่่ ว งสองถึึ ง สามทศวรรษที่่�ผ่่ า นมา เนื่่�องจากอุุ ณ หภูู มิิน้ำำ��
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและปรากฎการณ์์มหาสมุุทรเป็็นกรด ประกอบกัับ
ปััจจััยอื่่�น ๆ ช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการสููญเสีีย (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{2.2.5.2.1} ระบบนิิ เวศทางทะเลและชายฝั่่� ง เป็็ น ระบบที่่�
สร้้างผลิิตผลสููงสุุดของโลก และการสููญเสีียและเสื่่�อมสภาพ
มีีผลต่่อความสามารถในการป้้องกัันแนวชายหาด ผู้้�คนและ
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยในบริิเวณดัังกล่่าวจากพายุุ เช่่นเดีียวกัับ
ความสามารถในการสนัับสนุุนวิิถีีชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{2.2.5.2.1, 2.3.5.2} ผลกระทบที่่�รุุนแรงต่่อระบบนิิเวศของ
มหาสมุุทร เห็็นได้้จากร้้อยละ 33 ของปริิมาณปลา จััดอยู่่�
ในประเภทที่่�ถููกใช้้ไปเกิินขีีดจำำ�กััดและมากกว่่าร้้อยละ 55 ของ
มหาสมุุทรใช้้ไปเพื่่�ออุุตสาหกรรมประมง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.1.11.1; 2.2.5.2.4, 2.2.7.16}

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

แรงขับเคลื่อนโดยออม

47%

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

อััตราการสููญพัันธุ์์�ของชนิิดพัันธุ์์�ในโลกอย่่างน้้อย 10
ถึึง 100 เท่่า มากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยเมื่่�อ 10 ล้้านปีีที่่�แล้้วและ
ยัังคงเกิิดขึ้้�นในอััตราเร่่ง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4}
(แผนภาพที่่� 3) การกระทำำ� ของมนุุ ษ ย์์ ส่่ ง ผลให้้ ช นิิ ด พัั น ธุ์์�
ของสััตว์์มีีกระดููกสััตว์์หลัังอย่่างน้้อย 680 ชนิิดสููญพัันธุ์์�ตั้้�งแต่่
ปีี ค.ศ. 1500 รวมถึึงเต่่ายัักษ์์ (Pinta Giant Tortoise)
ในกาลาปากอส ในปีี ค.ศ. 2012 แม้้ว่่าจะประสบผลสำำ�เร็็จ
ในความพยายามที่่�จะอนุุรัักษ์์นกอย่่างน้้อย 26 ชนิิดพัันธุ์์�และ
สััตว์์กีีบ 6 ชนิิดพัันธุ์์�ไม่่ให้้สููญพัันธุ์์� รวมถึึงออริิกซ์์ อาหรัับ
(Arabian Oryx) และม้้าป่่าพรีีวาลสกี้้� (Przewalski’s Horse)
{3.2.1} ภััยคุุกคามต่่อการสููญพัันธุ์์�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
จากการศึึ ก ษากลุ่่�มอนุุ ก รมวิิ ธ านมีีการประเมิิ นว่่ า ชนิิ ด พัั น ธุ์์�
ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�ทั้้�งหมด มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นตลอด
ระยะเวลา 40 ปีีที่่�ผ่่านมา (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4}
สััดส่่วนชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์� ตามบััญชีีชนิิดพัันธุ์์�
ที่่�ถูู ก คุุ ก คามขององค์์ ก ารระหว่่ า งประเทศเพื่่�อการอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ (IUCN Red List) ร้้อยละ 25 ครอบคลุุม
กลุ่่�มสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังที่่�อยู่่�บนบก ในแหล่่งน้ำำ��จืืด ทะเล
สััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลัังและกลุ่่�มพืืช มีีการศึึกษาในรายละเอีียด
เพื่่�อสนัับสนุุนการประเมิินนี้้� (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4,
3.2} สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบกกว่่าร้้อยละ 40 และมากกว่่า
1 ใน 3 ของปะการััง ฉลามและกระเบน และมากกว่่า 1 ใน 3
ของสัั ต ว์์ ท ะเลเลี้้� ย งลูู ก ด้้ ว ยนมอยู่่�ในสถานภาพถูู ก คุุ ก คาม
{2.2.5.2.4, 3} สััดส่่วนของชนิิดพัันธุ์์�แมลงที่่�ถููกคุุกคามด้้วย
การสููญพัันธุ์์�ยัังไม่่มีีข้้อมููลระบุุชััดเจน โดยมีีหลัักฐานสนัับสนุุน
เพีียงร้้อยละ 10 เท่่านั้้�น (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4}
สััดส่่วนเหล่่านี้้ชี้� ใ้� ห้้เห็็นว่่า สััตว์์และพืืชประมาณ 8 ล้้านชนิิดพัันธุ์์�
(ร้้อยละ 75 ในจำำ�นวนนี้้�คืือ แมลง) มีีชนิิ ดพัั นธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงต่่ อ
การสููญพัันธุ์์� ประมาณ 1 ล้้านชนิิด (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.2.5.2.4} การสููญเสีียแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและความเสื่่�อมโทรม
ที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ส่่ ว นใหญ่่ มีี สาเหตุุ ม าจากการกระทำำ� ของมนุุ ษ ย์์
ส่่ ง ผลให้้ สูู ญ เสีียแหล่่ ง ที่่�อยู่่�อาศัั ย ที่่�มีีความสมบูู ร ณ์์ ล ดลง
ราวร้้ อ ยละ 30 เมื่่�อพิิ จ ารณากัั บ ข้้ อ มูู ล บริิ เวณที่่�ไม่่ ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบ รวมถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างถิ่่�นที่่�อยู่่�และจำำ�นวน
ชนิิดพัันธุ์์� ซึ่่�งประมาณการณ์์ว่่าร้้อยละ 9 ของชนิิดพัันธุ์์�บนบก
ทั้้�งหมด 5.9 ล้้านชนิิดพัันธุ์์� หรืือมากกว่่า 500,000 ชนิิดพัันธุ์์�
มีีแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับการอยู่่�รอดและจะสููญพัันธุ์์�
เว้้นแต่่ว่่าแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยเหล่่านั้้�นได้้รัับการฟื้้�นฟูู (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4} จำำ�นวนประชากรชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ลดลง
มัักเป็็นสััญญาณเตืือนว่่า มีีชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�
เพิ่่�มขึ้้�น รายงาน Living Planet Index ซึ่่�งรวบรวมข้้อมููล
แนวโน้้มจำำ�นวนประชากรสััตว์์มีีกระดููกสัันหลััง แสดงให้้เห็็นว่่า
6
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มีีจำำ�นวนลดลงอย่่างรวดเร็็วตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1970 โดยชนิิดพัันธุ์์�
บนบกลดลงร้้อยละ 40 ชนิิดพัันธุ์์�น้ำ�จื
ำ� ืดลดลงร้้อยละ 84 และ
ชนิิดพัันธุ์์�ในทะเลลดลงร้้อยละ 35 (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.2.5.2.4} จำำ�นวนประชากรแมลงที่่�ลดลงในท้้องถิ่่�น เช่่น ผึ้้ง� ป่่า
และผีีเสื้้�อ มีีการรายงานข้้อมููลและความชุุกชุุมของแมลงลดลง
อย่่างรวดเร็็วในบางพื้้�นที่่�แม้้จะไม่่มีีปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินขนาดใหญ่่ อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�
ชัั ด เจนที่่�ระบุุ ถึึ ง การลดจำำ� นวนในระดัั บ โลก (ยอมรัั บ เพีียง
บางส่่วน) {2.2.5.2.4} บนผืืนแผ่่นดิิน ชนิิดพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิซึ่่�ง
มีีอยู่่�เฉพาะถิ่่�น (กระจายตััวในวงแคบ) พบว่่า มีีการเปลี่่�ยนแปลง
กระทบต่่อถิ่่�นที่่�อยู่่�มากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยและเกิิดการลดจำำ�นวนลงเร็็ว
กว่่าค่่าเฉลี่่�ยทั่่�วไป (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.3, 2.2.5.2.4}
ความหลากหลายของสายพัันธุ์์�พืืชปลููกและสััตว์์เลี้้�ยง
ในท้้องถิ่่�น และสายพัันธุ์์�ธรรมชาติิได้้ลดจำำ�นวนลงอย่่าง
รวดเร็็วอัันเป็็นผลจากการเปลี่่� ยนแปลงการใช้้ ประโยชน์์
ที่่�ดิิน การขาดความรู้้� ความต้้องการของตลาดและการค้้า
ขนาดใหญ่่ (เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ) {2.2.5.2.6, 2.2.5.3.1}
ความหลากหลายของพืื ช ปลูู ก และสัั ต ว์์ เ ลี้้� ย ง เป็็ น ผลจาก
การคััดเลืือกโดยธรรมชาติิและการจััดการโดยมนุุษย์์ บางครั้้�ง
นานกว่่ า ศตวรรษหรืื อ ล้้ า นปีี แ ละมีีแนวโน้้ ม ที่่�แสดงถึึ ง
การปรัับตััวสููง (ลัักษณะทางพัันธุุกรรมและลัักษณะที่่�ปรากฏ)
ต่่ อ สภาวะในท้้ อ งถิ่่�น (เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {2.2.4.4} ส่่ ง ผลให้้
แหล่่งความหลากหลายทางพัันธุุกรรมซึ่่�งสนัับสนุุนความมั่่�นคง
ทางอาหารลดลง (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.5.2.6} ร้้อยละ 10
ของสายพัันธุ์์�สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมที่่�เพาะเลี้้�ยง และร้้อยละ 3.5
ของสายพัันธุ์์�นกที่่�เพาะเลี้้�ยงได้้รัับการบัันทึึกว่่าสููญพัันธุ์์�ไปแล้้ว
(เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {2.2.5.2.6} พื้้� น ที่่�ที่่�มีีความสำำ�คัั ญ ต่่ อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพทางการเกษตรและสายพัันธุ์์�พืืช
ในธรรมชาติิ ห ลายพื้้� น ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ อ การสูู ญ พัั น ธุ์์�หรืื อ
ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การคุ้้�มครองอย่่ า งเป็็ น ทางการ สถานภาพของ
การอนุุรัักษ์์สายพัันธุ์์�ในธรรมชาติิของปศุุสััตว์์มีีการเสื่่�อมสภาพ
ลดลงเช่่นกััน สายพัันธุ์์�ในธรรมชาติิเหล่่านี้้บ่� ง่ บอกถึึงการเก็็บรัักษา
ไว้้ซึ่่�งพัันธุุกรรม ลัักษณะเฉพาะที่่�อาจช่่วยให้้สามารถทนต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในอนาคต ศััตรููพืืช และ
เชื้้อ� ก่่อโรคและอาจช่่วยให้้แหล่่งพัันธุุกรรมของพืืชและสััตว์์เลี้้ย� ง
ที่่�สููญหายไปให้้ดีีขึ้้�นได้้ {2.2.3.4.3} พื้้�นที่่�ของชนพื้้�นเมืืองและ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น รวมถึึงเกษตรกร คนเลี้้�ยงปศุุสััตว์์ คนเลี้้�ยงสััตว์์
มัักเป็็นบริิเวณสำำ�คััญสำำ�หรัับการอนุุรัักษ์์ในแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
ของความหลากหลายและสายพัันธุ์์�ที่่�เหลืืออยู่่� (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{2.2.5.3.1} ข้้อมููลที่่�มีีบ่่งชี้้�ว่่าความหลากหลายทางพัันธุุกรรม
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ของชนิิดพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิทั่่�วโลกได้้ลดลงประมาณร้้อยละ 1 มีีแนวโน้้มลดลงในบริิเวณที่่�มีีอิิทธิิพลจากมนุุษย์์ (ยอมรัับเพีียง
ทุุกสิิบปีี นัับตั้้ง� แต่่กลางคริิสต์์ศตวรรษที่่� 19 และความหลากหลาย บางส่่วน) {2.2.5.2.6}
ทางพัันธุุกรรมของสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมและสััตว์์เลื้้�อยคลาน
A สถานภาพความเสี่ยงตอการสูญพันธุของชนิดพันธุกลุมตาง ๆ ในระดับโลก
ประมาณการรอยละที่ถูกคุกคาม

จำนวนชนิดพันธุที่ถูกประเมินทั้งหมด

กลุมหอยฝาเดียว***
กลุมนก*
กลุมแมลงปอ**
กลุมเฟรนและพืชที่เกี่ยวของ**
กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว**
กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม *
กลุมครัสตาเชียน ***
กลุมฉลามและกระเบน*
กลุมปะการัง (แนวปะการัง)*
กลุมสน*
กลุมพืชใบเลี้ยงคู ***
กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก *
กลุมปรง*
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3 ชนิดพันธุ์ที่ ได้รับการประเมินส่วนใหญ่เสี่ยงสูญพันธุ์และแนวโน้มในภาพรวมกำ�ลังลดลงด้วยอัตราการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
A สััดส่่วนของชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงสููญพัันธุ์์�ในกลุ่่�มอนุุกรมวิิธาน ซึ่่�งมีีประเมิินอย่่างละเอีียดหรืือใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างหรืือการเลืือกประเมิินกลุ่่�มย่่อย โดยบััญชีี
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามขององค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (IUCN Red List) การจััดแบ่่งกลุ่่�มตามการประมาณการสััดส่่วนของชนิิดพัันธุ์์�
ที่่�อยู่่�ในสถานภาพถูู ก คุุ ก คาม (แสดงด้้ ว ยเส้้ น สีีฟ้้ า แนวตั้้� ง ) ด้้ ว ยสมมติิ ฐ านว่่ า ชนิิ ด พัั น ธุ์์�เสี่่�ยงสูู ญ พัั น ธุ์์�ที่่�มีีข้้ อ มูู ล เพีียงพอเช่่ น เดีียวกัั บ ชนิิ ด พัั น ธุ์์�
ที่่�ไม่่มีีข้้อมููล B การสููญพัันธุ์์�ของกลุ่่�มสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังนัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1500 อััตราของสััตว์์เลื้้�อยคลานและปลาไม่่ได้้ประเมิินทุุกชนิิดพัันธุ์์�
C ดััชนีีบััญชีีของชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ยัังมีีชีีวิิตรอดในกลุ่่�มอนุุกรมวิิธาน ได้้มีีการประเมิินเพื่่�อจััดทำำ� IUCN Red List อย่่างน้้อยสองครั้้�ง ค่่า 1 ในแผนภาพ
หมายถึึง ทุุกชนิิดพัันธุ์์�ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีความเสี่่�ยงน้้อยที่่�สุุดถึึงไม่่มีีความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์� ค่่า 0 หมายถึึงทุุกชนิิดพัันธุ์์�ถููกจััดว่่าสููญพัันธุ์์�
ข้้อมููลนำำ�มาจาก www.iucnredlist.org (ดูู บทที่่� 3 แผนภาพที่่� 3.4 และบทที่่� 2 แผนภาพที่่� 2.7)
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บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

กลุมปลากระดูกแข็ง***
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การเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดจากมนุุษย์์ที่มีีต่
�่ อ่ ความหลากหลาย
ของชนิิดพัันธุ์์�ภายในชุุมชนนิิเวศวิิทยาระดัับท้้องถิ่่น� แตกต่่าง
กัั น อย่่ า งมาก ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสมดุุ ล ระหว่่ า งการสูู ญ เสีีย
ชนิิดพัันธุ์์�และการเข้้ามาของชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น ชนิิดพัันธุ์์�
ที่่� ท นทาน ชนิิดพัั น ธุ์์�ที่่� ป รัั บ แต่่ ง โดยมนุุ ษ ย์์ ห รืือชนิิดพัั น ธุ์์�
ที่่�ย้า้ ยถิ่่น� เพราะสภาพภููมิิอากาศ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.5.2.3}
แม้้ ว่่ า พื้้� น ที่่�ที่่�ครอบครองโดยมนุุ ษ ย์์ มีีจำำ� นวนชนิิ ด พัั น ธุ์์�
อยู่่�เป็็ น จำำ� นวนมาก แต่่ อ งค์์ ป ระกอบของชนิิ ด พัั น ธุ์์�นั้้� น
มีีความแตกต่่ า งจากพื้้� น ที่่�ตามธรรมชาติิ (เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ )
{2.2.5.2.3, 2.2.7.10, 2.2.7.11} ผลจากการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิ ด จากมนุุ ษ ย์์ ส่่ ง ผลต่่ อ ชนิิ ด พัั น ธุ์์�ที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ตามธรรมชาติิ
ในระบบนิิเวศท้้องถิ่่�นบนบกทั่่�วโลก คาดว่่าสููญหายไปอย่่างน้้อย
ร้้อยละ 20 ของค่่าเฉลี่่�ยความอุุดมสมบููรณ์์ดั้้�งเดิิม โดยบริิเวณ
สำำ�คัญ
ั ของชนิิดพัันธุ์์�เฉพาะถิ่่�นมีีแนวโน้้มจะสููญหายไปมากขึ้้น� อีีก
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.3} ลัักษณะเฉพาะของชนิิดพัันธุ์์�
ส่่งผลต่่อการคงอยู่่�หรืือเจริิญเติิบโตในระบบนิิเวศที่่�ถูกู ปรัับเปลี่่�ยน
โดยมนุุษย์์ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.3.6, 2.2.5.2.5} ตััวอย่่าง
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีขนาดใหญ่่ เติิบโตช้้า มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�เฉพาะหรืือเป็็น
สััตว์์กิินเนื้้�อ เช่่น ลิิงใหญ่่ ไม้้เนื้้�อแข็็งเขตร้้อน ฉลามและเสืือ
กำำ�ลัังสููญหายไปในหลายพื้้�นที่่� ชนิิดพัันธุ์์�อื่่�น ๆ รวมทั้้�งพวก
ที่่�มีีลัักษณะตรงกัันข้้ามกลัับเพิ่่�มมากขึ้้�นในท้้องถิ่่�นและขยาย
อย่่ า งรวดเร็็ ว ทั่่�วโลก โดย 21 ประเทศมีีการบัั น ทึึ ก ข้้ อ มูู ล
อย่่างละเอีียด จำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกรานต่่อประเทศ
เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 70 นัับแต่่ปีี ค.ศ. 1970 {2.2.5.2.3} ผลกระทบ
ของชนิิ ด พัั น ธุ์์�ต่่ า งถิ่่�นที่่�รุุ ก รานร้้ า ยแรงต่่ อ ชนิิ ด พัั น ธุ์์�พื้้� น ถิ่่�น
บนเกาะและพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�มีีสััดส่่วนของชนิิดพัันธุ์์� เฉพาะถิ่่�นสููง
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.3.4.1, 2.2.5.2.3} ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน
สามารถส่่งผลร้้ายแรงต่่อชนิิดพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�รวมกัันบนแผ่่นดิินใหญ่่
ตััวอย่่างเช่่น ชนิิดพัันธุ์์�ก่อ่ โรคต่่างถิ่่�น ชนิิดหนึ่่�งชื่่�อ Batrachochytrium
dendrobatidis เป็็นสาเหตุุให้้สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบกทั่่�วโลก
เกืือบ 400 ชนิิดพัันธุ์์�เกิิดการสููญพัันธุ์์�มาแล้้ว (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{2.2.5.2.3} แรงขัับเคลื่่�อนต่่าง ๆ ก่่อให้้เกิิดการกระจายของ
ชนิิดพัันธุ์์�ในชุุมชนทางนิิเวศวิิทยาในหลายพื้้�นที่่� และส่่งผลให้้
ชนิิ ด พัั น ธุ์์�เฉพาะถิ่่�นลดจำำ� นวนลง กระบวนการทั้้� ง สองนี้้�
ลดความแตกต่่ า งของชุุ ม ชนทางนิิ เวศวิิ ท ยาในแต่่ ล ะพื้้� น ที่่�
ปรากฎการณ์์นี้เ�้ รีียกว่่า “biotic homogenization” หรืือการผสม
สายพัันธุ์์�โดยมนุุษย์์ (anthropogenic blender) (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{2.2.5.2.3} ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้ต่� อ่ กระบวนการ
ของระบบนิิ เวศและประโยชน์์ ที่่� มนุุ ษ ย์์ ไ ด้้ รัั บ จากธรรมชาติิ
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ตััวอย่่างเช่่น การลดลงหรืือหายไปของสััตว์์กินิ พืืช
8
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ขนาดใหญ่่และผู้้�ล่า่ ส่่งผลต่่อโครงสร้้าง ไฟป่่า การกระจายเมล็็ดพัันธุ์์�
การดููดซัับแสงของผิิวดิินและธาตุุอาหารภายในระบบนิิเวศ (เป็็น
ที่่�ยอมรัับ) {2.2.5.2.1} อย่่างไรก็็ตาม ผลของการเปลี่่�ยนแปลง
มัักขึ้้�นอยู่่�กัับรายละเอีียดของแต่่ละระบบนิิเวศ ซึ่่�งยัังยากจะ
คาดการณ์์และมีีข้้อมููลการศึึกษาไม่่เพีียงพอ (ยอมรัับเพีียง
บางส่่วน) {2.2.5.2.3}
สิ่่� ง มีีชีีวิิตหลายชนิิดแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง วิิวัั ฒ นาการ
ทางชีีววิิทยาอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็วมากจนไม่่สามารถ
สัั ง เกตได้้ ภ ายในช่่ ว งเวลาสั้้� น ๆ ในการตอบสนองต่่ อ
แรงขัับเคลื่่�อนที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.5.2.5,
2.2.5.2.6} การตััดสิินใจในการบริิหารจััดการซึ่่�งคำำ�นึึงถึึง
การเปลี่่ย� นแปลงทางวิิวััฒนาการเหล่่านี้้จ� ะช่่วยให้้มีีประสิิทธิภิ าพ
มากขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {Box 2.5}
วิิวััฒนาการสมัั ย ใหม่่ ที่่�เกิิ ดจากมนุุ ษย์์ ซึ่่�งได้้รัับการยอมรัับ
มายาวนานในเรื่่�องจุุลิินทรีีย์์ ไวรััส แมลงศััตรููพืืช วััชพืืช (เป็็นที่่�
ยอมรัั บ) และมีีการเฝ้้ าสัั ง เกตในบางชนิิ ด พัั น ธุ์์� ภ ายในกลุ่่�ม
อนุุกรมวิิธานหลััก (สััตว์์ พืืช สิ่่�งมีีชีีวิิตเซลล์์เดีียว และสิ่่�งมีีชีีวิิต
ขนาดเล็็ก) การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวเป็็นที่่�ทราบว่่าเกิิดขึ้้�น
เพื่่�อตอบสนองกิิจกรรมของมนุุษย์์หรืือแรงขัับเคลื่่�อนต่่าง ๆ เช่่น
การล่่าสััตว์์ ตกปลา เพาะปลููก การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ปรากฎการณ์์มหาสมุุทรเป็็นกรด มลพิิษในดิินและน้ำำ�� ชนิิดพัันธุ์์�
ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน เชื้้�อก่่อโรค ยาฆ่่าแมลงและความเป็็นเมืือง
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.5} อย่่างไรก็็ตาม กลยุุทธ์์
การจัั ด การส่่ ว นมากสัั น นิิ ษ ฐานมาจากการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิ งวิิ วัั ฒ นาการเกิิ ดขึ้้� น ในระยะเวลายาวนาน และไม่่ ส นใจ
วิิวััฒนาการที่่�เกิิดขึ้้�นรวดเร็็ว แนวทางการพิิจารณาหลายพื้้�นที่่�
การจััดการทำำ�เพื่่�อชะลอหรืือเร่่งวิิวััฒนาการสามารถเปลี่่�ยน
ผลลััพธ์์ได้้อย่่างมาก เช่่น แมลง วััชพืืช เชื้้�อก่่อโรค ต่่อต้้าน
ยากำำ�จััดวััชพืืช ยาฆ่่าแมลง และตััวควบคุุมอื่่�น วิิธีีการจััดการ
เช่่น การอพยพย้้ายถิ่่�น ปลููกพืืชหมุุนเวีียน ปลููกพืืชหลากหลาย
สามารถช่่วยชะลอวิิวัฒ
ั นาการที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ได้้ (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{Box 2.5} ประชากรปลาในเชิิงพาณิิชย์์จะสามารถเติิบโตเต็็มวััย
ได้้ ห ากมีีการปรัั บ เปลี่่�ยนอุุ ป กรณ์์ ทำำ� การประมงหรืื อ จำำ�กัั ด
ขนาดปลา (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.5} การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศเป็็ น ผลดีีต่่ อ วิิ วัั ฒ นาการฤดูู ก าลผสมพัั น ธุ์์�
ในสิ่่�งมีีชีีวิิตหลายชนิิด ซึ่่�งสามารถจััดการด้้วยการเข้้ามาของ
สิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดหนึ่่�งจากประชากรที่่�ปรัับตััวต่่อเงื่่�อนไขนั้้�น ๆ ได้้
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.5} ยุุงมีีวิิวัฒ
ั นาการอย่่างรวดเร็็ว
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ในการต่่อต้้านความพยายามที่่�จะควบคุุม แต่่การจััดการอย่่างมีี
ข้้อมููลสามารถชะลอการเกิิดวิิวััฒนาการอัันไม่่พึึงประสงค์์ได้้
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.5} วิิวััฒนาการสมััยใหม่่จึึงมีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายต่่าง ๆ ความเข้้าใจและทำำ�งานกัับ
วิิวัฒ
ั นาการสมััยใหม่่สามารถจััดการข้้อห่่วงกัังวลที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้ เช่่น
การผสมเกสรและการแพร่่กระจาย ปะการัังที่่�ทนต่่อปรากฎ
การณ์์มหาสมุุทรเป็็นกรด คุุณภาพน้ำำ�� ควบคุุมศััตรููพืืช การผลิิต

อาหารและทางเลืือกสำำ�หรัับอนาคต (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.2.5.2.5} การดำำ�เนิินการอย่่างเจาะจงจะเป็็นรายกรณีี และ
จำำ�เป็็นต้้องประเมิินศัักยภาพและผลกระทบของวิิวััฒนาการ
อย่่างระมััดระวััง ในหลายกรณีีวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุดอาจเป็็นเพีียงแค่่
การรัั ก ษาไว้้ ซึ่่� งความสามารถของประชากรตามธรรมชาติิ
ที่่�จะตอบสนองต่่อวิิวัฒ
ั นาการด้้วยตััวเองมากกว่่าผ่่านวิิวัฒ
ั นาการ
ที่่�ถููกจััดการโดยมนุุษย์์

B.		แรงขัับเคลื่่�อนของการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมเกิิดเร็็วขึ้้�นในช่่วงเวลา
50 ปีีที่่�ผ่่านมา

การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน เช่่น พื้้�นที่่�ชุุมชนเมืือง
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่า นั้้�บแต่่ปีี ค.ศ. 1992 ในแง่่ของการแสวงหา
ประโยชน์์ทางตรงนั้้�น ทรััพยากรหมุุนเวีียนและไม่่หมุุนเวีียน
ถูู ก ใช้้ ใ นทุุ ก ปีี ประมาณ 60 พัั น ล้้ า นตัั น {2.1.2} คิิ ด เป็็ น
เกืือบสองเท่่านัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1980 เนื่่�องจากประชากรเติิบโต
ขึ้้�นอย่่างมากในขณะที่่�การบริิโภควััตถุุ (เช่่น พืืช สััตว์์ เชื้้�อเพลิิง
เหล็็ก และวััสดุุก่่อสร้้าง) โดยเฉลี่่�ยต่่อหััวเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 15

ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ.1980 (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.1.6, 2.1.11,
2.1.14}. กิิจกรรมเหล่่านี้้ส� ร้้างผลกระทบอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน
ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ.1980 การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�มขึ้้�นสองเท่่า
{2.1.11, 2.1.12} ค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิขิ องโลกเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างน้้อย 0.7
องศาเซลเซีียส {2.1.12} ในขณะที่่�ขยะพลาสติิกในมหาสมุุทร
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสิิบเท่่า {2.1.15} น้ำำ��เสีียทั่่�วโลกมากกว่่าร้้อยละ 80
ถูู ก ปล่่ อ ยลงสิ่่�งแวดล้้ อ มโดยไม่่ ไ ด้้ ผ่่า นการบำำ�บัั ด ในขณะที่่�
โลหะหนััก 300 - 400 ล้้านตััน สารละลาย ตะกอนสารพิิษและ
ของเสีียอื่่�น ๆ จากโรงงานอุุ ต สาหกรรมถูู ก ทิ้้� ง ลงแหล่่ ง น้ำำ��
ของโลกทุุ ก ปีี {2.1.15}. การใช้้ ปุ๋๋� ย อย่่ า งไม่่ เ หมาะสมหรืื อ
เกิินความจำำ�เป็็นสามารถก่่อให้้เกิิดการไหลปนเปื้้�อนจากพื้้�นที่่�
เพาะปลูู ก เข้้ า สู่่�ระบบนิิ เ วศน้ำำ��จืื ด และระบบนิิ เ วศชายฝั่่� ง
ได้้ก่อ่ ให้้เกิิดพื้้�นที่่�ขาดออกซิิเจนมากกว่่า 400 แห่่ง ซึ่่�งครอบคลุุม
พื้้�นที่่�มากกว่่า 245,000 ตารางกิิโลเมตร เมื่่�อปีี ค.ศ. 2008
{2.1.15} ในบางประเทศที่่�เป็็นเกาะ ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นที่่�รุุกราน
สร้้างผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
ด้้วยการนำำ�ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ก่่อให้้เกิิดการสููญพัันธุ์์�ในพื้้�นที่่�
การเปลี่่ย� นแปลงการใช้้ที่ดิิ�่ นส่่วนใหญ่่เกิิดจากเกษตรกรรม
ป่่าไม้้ และการขยายตััวของเมืือง ทั้้�งหมดนี้้�เกี่่ย� วข้้องกัับมลพิษิ
ทางอากาศ น้ำำ�� และดิิน พื้้�นที่่�กว่่าหนึ่่�งในสามของพื้้�นผิิวโลก
และทรััพยากรน้ำำ��จืดื ที่่�มีีอยู่่�เกืือบสามในสี่่�ถููกใช้้ไปกัับการผลิิตพืืช
หรืือปศุุสััตว์์ {2.1.11} การผลิิตพืืชเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 12 ของพื้้�นที่่�ปราศจากน้ำำ��แข็็งปกคลุุมทั้้�งหมด ทุ่่�งหญ้้า
เลี้้�ยงสััตว์์เกิิดขึ้้�นประมาณร้้อยละ 25 ของพื้้�นที่่�ที่่�ปราศจากน้ำำ��
แข็็งทั้้�งหมดและประมาณร้้อยละ 70 ของพื้้�นที่่�แห้้งแล้้ง {2.1.11}
ประมาณร้้อยละ 25 ของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของโลก
11
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ปััจจุุบััน มนุุษย์์ใช้้ประโยชน์์จากโลกและสร้้างของเสีีย
มากขึ้้น� อย่่างไม่่เคยปรากฏมาก่่อน (เป็็นที่่ย� อมรัับ) ในระดัับโลก
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
ทางตรงที่่� ส่่ ง ผลกระทบกัั บ ระบบนิิเวศบนบกและน้ำำ��จืื ด
ในขณะที่่� ทำำ� ประมงและอาหารทะเล ส่่ ง ผลกระทบเป็็ น
วงกว้้ า งต่่ อ มหาสมุุ ท ร (เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ) (แผนภาพที่่� 2)
{2.2.6.2} การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มลพิิษ และ
ชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่น� ที่่รุ� กุ รานส่่งผลกระทบค่่อนข้้างน้้อยแต่่กำำ�ลังั
เกิิดขึ้้�นด้้วยอััตราเร่่ง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.6.2, 3.2,
4.2} แม้้ว่่าอััตราการขยายพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตรเข้้าไปในระบบ
นิิเวศที่่�สมบููรณ์์ {2.1.13} มีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ
การสููญเสีียของระบบนิิเวศที่่�สมบููรณ์์เริ่่�มเกิิดขึ้้�นในเขตร้้อน
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์
ที่่�สุุดบนโลก (ตััวอย่่างเช่่น ป่่าเขตร้้อนพื้้�นที่่� 100 ล้้านเฮกแตร์์
ระหว่่างปีี ค.ศ. 1980-2000) เนื่่�องจากการเลี้้�ยงปศุุสััตว์์ใน
ละติินอเมริิกา (ประมาณ 42 ล้้านเฮกแตร์์) และการเพาะปลููก
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ประมาณ 7.5 ล้้านเฮกแตร์์ โดย
ร้้อยละ 80 เป็็นปาล์์มน้ำำ�มั
� ัน) และอื่่�น ๆ {2.1.13} นอกจากนี้้�
การเพาะปลููกยัังสามารถเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าได้้
10
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มาจากการแผ้้วถางที่่�ดิิน การผลิิตพืืชและการใช้้ปุ๋๋ย� โดยร้้อยละ
75 มาจากการผลิิตอาหารที่่�ทำำ�จากสััตว์์ การเกษตรแบบเข้้มข้้น
ได้้เพิ่่�มการผลิิตอาหารซึ่่�งใช้้ต้้นทุุนจากธรรมชาติิทั้้�งการรัักษา
สมดุุลและประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่วัตั ถุุ แม้้ว่า่ แนวการปฎิิบัติั ที่่�ิ เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจะเพิ่่�มมากขึ้้�น การถืือครองพื้้�นที่่�ขนาดเล็็ก
(น้้อยกว่่า 2 เฮกแตร์์) คิิดเป็็นร้้อยละ 30 ของการผลิิตพืืชผล
และร้้อยละ 30 ของอาหารให้้พลัังงาน ใช้้พื้้น� ที่่�หนึ่่�งในสี่่�ของพื้้�นที่่�
เกษตรกรรมและยัั ง คงไว้้ ซึ่่� งความหลากหลายทางชีีวภาพ
ทางการเกษตร {2.1.11} การทำำ�ไม้้ในระหว่่างปีี ค.ศ. 1990
และ 2015 พบว่่า พื้้�นที่่�ป่่าธรรมชาติิลดลง 290 ล้้านเฮกแตร์์
จากการทำำ�ไม้้ ขณะที่่�พื้้น� ที่่�ป่่าปลููกเพิ่่�มขึ้้น� เพีียง 110 ล้้านเฮกแตร์์
{2.1.11} การปลูู ก ไม้้ เ พื่่�อใช้้ ใ นอุุ ต สาหกรรมลดลง
ในประเทศพัั ฒ นาแล้้ ว แต่่ เ พิ่่�มขึ้้� น ในประเทศกำำ�ลัั ง พัั ฒ นา
{2.1.11} การทำำ�ไม้้อย่่างผิิดกฎหมายและการค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คิิดเป็็นร้้อยละ 10-15 ของไม้้ซุุงทั่่�วโลก และมากถึึงร้้อยละ 50
ในบางพื้้�นที่่� เป็็นการสููญเสีียรายได้้ของรััฐ เจ้้าของพื้้�นที่่�และ
วิิ ถีีชีีวิิ ต ของคนจนในชนบท การทำำ� เหมืื อ งบนที่่�ดิิ น เพิ่่�มขึ้้� น
อย่่างมาก ในขณะที่่�ใช้้พื้้�นที่่�น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ของพื้้�นที่่�โลก
แ ต่่ ก ลัั บส ร้้ างผ ล ก ระ ทบ เชิิ ง ล บ อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ ต่่ อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ การปลดปล่่ อ ยสารพิิ ษ
ในปริิมาณสููง ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพน้ำำ�� การกระจายน้ำำ��
และสุุขภาพมนุุษย์์ {2.1.11} ผลิิตภััณฑ์์จากเหมืืองคิิดเป็็น
ร้้ อ ยละ 60 ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ม วลรวมของประเทศ (GDP)
ของ 81 ประเทศ เหมืืองขนาดใหญ่่ประมาณ 17,000 แห่่ง
ใน 171 ประเทศที่่�ถููกกฎหมายส่่วนใหญ่่บริิหารจััดการโดยบริิษัทั
ข้้ามชาติิ แต่่การทำำ�เหมืืองขนาดเล็็กและผิิดกฎหมาย ซึ่่�งยากต่่อ
การตรวจสอบและมัักตั้้ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ {2.1.11}.
ในระบบนิิเวศทางทะเล ในรอบ 50 ปีีที่ผ่่� า่ นมาการประมง
สร้้างผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพมากที่่�สุุด
(ทั้้�งชนิิดพัันธุ์์�เป้้าหมายและไม่่ใช่่เป้้าหมาย และแหล่่งที่่�อยู่่�
อาศััย) ควบคู่่�ไปกัับแรงขัับเคลื่่�อนที่่�สำ�คั
ำ ัญอื่่�น ๆ (เป็็นที่่�
ยอมรัับ) {2.1.11, 2.2.6.2} (แผนภาพที่่� 2) การประมงทั่่�วโลก
ได้้การขยายเขตพื้้�นที่่�ทำำ�การประมงในเขตน่่านน้ำำ��ลึึก (เป็็นที่่�
ยอมรัั บ ) {3.2.1} สัั ด ส่่ ว นของปริิ ม าณปลาทะเลที่่�เพิ่่�มขึ้้� น
เนื่่�องจากการจัับปลาเกิินขีีดจำำ�กัดั (ร้้อยละ 33 ในปีี ค.ศ. 2015)
รวมถึึงจำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ทางเศรษฐกิิจ ในขณะที่่�
ร้้อยละ 60 เป็็นการทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน และมีีเพีียงร้้อยละ 7
ของปริิมาณปลาที่่�ไม่่ถููกจัับไป (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {Box 3.1}
อุุตสาหกรรมการประมงกระจุุกตััวอยู่่�ไม่่กี่่�ประเทศและบริิษััท
{2.1.11} ครอบคลุุมพื้้�นที่่�อย่่างน้้อยร้้อยละ 55 ของมหาสมุุทร
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ส่่วนมากพบในเขตแอตแลนติิกเหนืือ แปซิิฟิคิ ตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
และตอนเหนืือของภููมิิภาคอเมริิกาใต้้ และแอฟริิกาตะวัันตก
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.1.11} การทำำ�ประมงขนาดเล็็กมีีสััดส่่วน
มากกว่่าร้้อยละ 90 ของประมงเชิิงพาณิิชย์์ (มากกว่่า 30 ล้้านคน)
และเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของปลาที่่�จับั ได้้ทั่่�วโลก (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
ในปีี ค.ศ. 2011 การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
เเละไร้้การควบคุุม มีีจำำ�นวนถึึงหนึ่่�งในสามของปริิมาณปลาที่่�จัับ
ที่่�ได้้รัับการรายงานทั่่�วโลก (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.1.11}
นัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1992 หน่่วยงานด้้านการประมงระดัับภููมิิภาค
ได้้ นำำ� หลัั ก การการพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น มาใช้้ เช่่ น สมาชิิ ก ของ
องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) มากกว่่า
170 ประเทศ ได้้ยอมรัับจรรยาบรรณในการทำำ�ประมงอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบในปีี ค.ศ. 1995 และเมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน
ค.ศ. 2018 มีี 52 ประเทศและ 1 องค์์กรสมาชิิกได้้เข้้าเป็็นภาคีี
ความตกลงว่่าด้้วยมาตรการของรััฐเจ้้าของท่่าเพื่่�อป้้องกััน ยัับยั้้ง�
และขจัั ด การทำำ� ประมงผิิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไร้้ ก ารควบคุุ ม เพื่่�อแก้้ ปัั ญ หาการประมงทะเลที่่�ลดลง
(ยอมรัั บ เพีียงบางส่่ ว น) {2.1.11} การลดสัั ต ว์์ น้ำำ�� พลอยได้้
{3, box 3.3} และลดความเสีียหายต่่อพื้้�นทะเลและปะการััง
นอกจากนี้้� มีีการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเลเพิ่่�มมากขึ้้น�
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.1.11.1, 2.2.7.16}
แรงขัับเคลื่่อ� นทางตรงที่่มีีผล
� กระทบสููงสุุดเป็็นอัันดัับสอง
ต่่อมหาสมุุทร คืือ การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ทะเล
และที่่�ดิินชายฝั่่�ง (เป็็นที่่�ยอมรัับ) (แผนภาพที่่� 2) {2.2.6.2}
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยตามชายฝั่่�ง รวมถึึงชะวากทะเลและสัันดอน
ปากแม่่น้ำำ��มีีความสำำ�คััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตในทะเลและเศรษฐกิิจของ
ภููมิิภาคล้้วนได้้รัับผลกระทบอย่่างหนัักจากการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ประโยชน์์ทะเล (การพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง การเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์ น้ำำ��นอกชายฝั่่�ง การเพาะเลี้้� ยงในทะเลและการใช้้ อวน
ลากหน้้ า ดิิ น ) และการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่�ดิิ น
(การก่่อสร้้างที่่�ดิินบนฝั่่�งและการขยายตััวของเมืืองตามแนว
ชายฝั่่�ง รวมถึึงมลภาวะในแม่่น้ำำ��) มลภาวะจากบนบกเป็็น
ปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�งแวดล้้อมทางลบ
การทำำ�เหมืืองในมหาสมุุทรได้้เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้น� ตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ. 1981
มีีการติิดตั้้�งท่่อน้ำำ��มัันและท่่อก๊๊าซนอกชายฝั่่�งทั่่�วโลก ประมาณ
6,500 แห่่ง ใน 53 ประเทศ (ร้้อยละ 60 พบในอ่่าวเม็็กซิิโก
ในปีี ค.ศ. 2003) และดููเหมืือนจะขยายไปสู่่�เขตอาร์์กติิกและ
แอนทาร์์ ค ติิ ก เมื่่�อน้ำำ�� แข็็ ง ละลาย {2.1.11} ปรากฏการณ์์
มหาสมุุ ท รเป็็ น กรดเกิิ ด จากระดัั บ ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลต่่อบริิเวณน้ำำ��ตื้้�นเป็็นบริิเวณ โดยมีีระบบนิิเวศ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ ได้้แก่่ มหาสมุุทรแปซิิฟิิกกึ่่�งอาร์์กติิก และ
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การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศได้้ ส่่ ง ผลกระทบ
ต่่อธรรมชาติิจากระดัับพัันธุุกรรมจนถึึงระบบนิิเวศ และ
สร้้ า งความเสี่่� ย งที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น เนื่่� อ งจากการเปลี่่� ย นแปลง
ที่่�รวดเร็็วและมีีความสััมพัันธ์์กัับแรงขัับเคลื่่�อนทางตรงอื่่�น ๆ
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.1.12, 2.1.18, 2.2.6.2}. การเปลี่่�ยนแปลง
การกระจายของชนิิดพัันธุ์์� การเปลี่่�ยนแปลงในชีีวภููมิิอากาศ
พลวัั ต ของประชากรที่่�เปลี่่�ยนแปลงและการเปลี่่�ยนแปลง
องค์์ประกอบของการรวมตััวของชนิิดพัันธุ์์�หรืือโครงสร้้างและ
หน้้าที่่�ของระบบนิิเวศเห็็นได้้อย่่างชััดเจน {2.2.5.3.2, 2.2.5.2.3,
2.2.6.2} และเกิิดด้้วยอััตราเร่่งในระบบนิิเวศทางทะเล ทางบก
และน้ำำ��จืดื (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.3.2} สััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยนมบนบก
เกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง (ร้้อยละ 47) ไม่่รวมถึึงค้้างคาวและหนึ่่�งในสี่่�
ของนก (ร้้อยละ 23) ที่่�ถููกคุุกคาม อาจได้้รัับผลกระทบทางลบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ อย่่างน้้อยที่่�สุุดในเรื่่�อง
การกระจายตััว (แนวโน้้มประชากรนกในอเมริิกาเหนืือและ
ยุุโรปแสดงให้้เห็็นถึึงผลจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ตั้้� ง แต่่ ปีี ค.ศ.1980s) (ยอมรัั บ เพีียงบางส่่ ว น) {2.2.6.2}
ระบบนิิเวศ เช่่น ทุุนดราและไทก้้า และภููมิิภาคอื่่�น ๆ เช่่น
กรีีนแลนด์์ ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�ถููกรบกวนโดยตรงจากมนุุษย์์น้้อย
กำำ�ลัังได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เพิ่่�มมากขึ้้� น (เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {2.2.7.5} ประชากรท้้ อ งถิ่่�น
มีีการลดลงอย่่างมากและการสููญพัันธุ์์�ของเกิิดขึ้้�นเป็็นบริิเวณ
กว้้าง (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.2.6.2} สิ่่�งเหล่่านี้้�บ่่งชี้้�ว่่า ชนิิดพัันธุ์์�
จำำ�นวนมากไม่่สามารถรัับมืือกัับผลที่่�เกิิดขึ้้น� จากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพถููมิิอากาศอย่่างรวดเร็็วได้้ด้้วยตััวเอง ผ่่านกระบวนการ
วิิวััฒนาการหรืือการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม การมีีอยู่่�ต่่อไปของ
ชนิิดพัันธุ์์�ขึ้้น� อยู่่�กับั ความสามารถในการกระจายตััว การตามหา
สภาพอากาศที่่�เหมาะสมและคงไว้้ซึ่่�งศัักยภาพในการวิิวัฒ
ั นาการ
(เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {2.2.5.2.5} การเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่ า ง
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อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั ถึึงเศรษฐกิิจสำำ�คัญั หลายภาคส่่วน
และผลสืืบเนื่่�องต่่อองค์์ประกอบของความหลากหลายทางชีีวภาพ
ประเทศหมู่่�เกาะโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
และแปซิิฟิิก เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเล
(1 เมตร) ตามที่่�แบบจำำ�ลองการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
{2.1.1.7.1} ซึ่่�งจะส่่งผลให้้มีีคนไร้้ที่่�อยู่่�ประมาณ 40 ล้้านคน
{2.1.1.7.1; 2.2.7.1.8}
การใช้้ทรััพยากรของโลกที่่�ขาดความยั่่�งยืืนเกิิดจาก
ความต้้องการจากประชากรและเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� เป็็นแรงขัับเคลื่่อ� น
ทางอ้้อมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันอย่่างซัับซ้้อน เช่่น
การค้้าขาย (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.1.6} จำำ�นวนประชากรโลก
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 3.7 เป็็น 7.6 พัันล้้านคน ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1970
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศและภููมิภิ าค ซึ่่�งมีีนััยยะที่่�ชััดเจน
ต่่อความเสื่่�อมโทรมของธรรมชาติิ การบริิโภคต่่อหน่่วยประชากร
เติิบโตขึ้้�นและไม่่เท่่าเทีียมกััน ด้้วยรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตและ
การเข้้ า ถึึ ง แหล่่ ง ทรัั พ ยากรทั้้� ง ภายในและระหว่่ า งภูู มิิ ภ าค
ที่่�ส่่งผลต่่อธรรมชาติิซึ่่�งกระจายไปทั่่�วโลกผ่่านการค้้า ผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมประชาชาติิเพิ่่�มขึ้้�น 4 เท่่า และกำำ�ลัังเกิิดเร็็วขึ้้�นในกลุ่่�ม
ประเทศที่่�พััฒนาแล้้วมากกว่่ากลุ่่�มประเทศที่่�มีีระดัับการพััฒนา
น้้อยที่่�สุุด ประชากรประมาณ 821 ล้้านคนในเอเชีียและแอฟริิกา
ยัังต้้องเผชิิญกัับความไม่่มั่่�นคงทางอาหาร ในขณะที่่�ร้้อยละ 40
ของประชากรโลกยัั ง ไม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง น้ำำ��ดื่่� มที่่�สะอาดและ
ปลอดภััย โดยทั่่�วไปภาระด้้านสุุขภาพที่่�มีีสาเหตุุจากสิ่่�งแวดล้้อม
เช่่น มลพิิษทางอากาศและน้ำำ�� มีีความรุุนแรงมากในกลุ่่�มประเทศ
ที่่�มีีระดัับการพััฒนาน้้อยที่่�สุุด {2.1.2., 2.1.15}
15

จากการขยายตััวของโครงสร้้างพื้้�นฐาน พื้้�นที่่ก� ว้้างใหญ่่
ของโลกกำำ�ลังั เปิิดรัับภััยคุุกคามใหม่่ (เป็็นที่่ย� อมรัับ) {2.1.11}
ความยาวถนนทั่่�วโลก คาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 25 ล้้านกิิโลเมตร
ในปีี ค.ศ. 2050 โดย 9 ใน 10 ของการสร้้ า งถนน
เกิิดขึ้้�นในประเทศพััฒนาน้้อยที่่�สุุดและประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
การเพิ่่�มจำำ�นวนเขื่่�อนอย่่างรวดเร็็วใน 50 ปีีที่่�ผ่่านมา ข้้อมููล
ทั่่�วโลก พบว่่า มีีเขื่่�อนขนาดใหญ่่ (สููงกว่่า 15 เมตร) ประมาณ
50,000 แห่่ง และแหล่่งเก็็บน้ำำ�� (ขนาดใหญ่่กว่่า 0.01 เฮกแตร์์
หรืือ 100 ตารางเมตร) ประมาณ 17 ล้้านแห่่ง {2.1.11}
การขยายตััวของถนน เมืือง เขื่่�อนผลิิตไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� ท่่อก๊๊าซและ
น้ำำ��มััน เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัับต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคม รวมไปถึึงการทำำ�ลายป่่าไม้้ การทำำ�ให้้แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
เกิิดการแยกส่่วน การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ
16
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มหาสมุุทรอาร์์กติิกตะวัันตก พลาสติิกอนุุภาคขนาดเล็็กและ
นาโนพลาสติิกได้้เข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่อาหารด้้วยวิิธีีใดยัังไม่่มีีข้้อมููล
มากนััก {2.1.15.3} น้ำำ��บริิเวณชายฝั่่ง� ตรวจพบโลหะระดัับสููงและ
สารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนานจากการปล่่อยน้ำำ�� เสีียภาคอุุตสาหกรรม
และน้ำำ��เสีียจากภาคเกษตร เป็็นพิิษต่่อการเพาะเลี้้ย� งปลาชายฝั่่ง�
ผลกระทบที่่�รุุนแรงจากความเข้้มข้้นของสารอาหารเกิินขนาด
ในบางพื้้น� ที่่�เกิิดขึ้้น� กัับปลาและสิ่่�งมีีชีีวิิตบนพื้้น� ทะเล การเคลื่่�อนย้้าย
ของมลพิิษในมหาสมุุทรและในอากาศ แสดงให้้เห็็นว่่า อัันตราย
จากการทิ้้�งพลาสติิก สารมลพิิษที่่�ตกค้้างยาวนาน โลหะหนััก
และปรากฏการณ์์มหาสมุุทรเป็็นกรด ได้้ส่ง่ ผลกระทบไปทั่่�วโลก
รวมถึึงสุุขภาพมนุุษย์์ด้้วย

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

การแย่่งชิิงที่่�ดิิน ประชากรพลััดถิ่่�น การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
จากอิิทธิิพลของเทคโนโลยีี รวมถึึงชนพื้้น� เมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) โครงสร้้างพื้้น� ฐานสามารถสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกทางเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมหากอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ประสิิทธิิภาพ นวััตกรรม การย้้ายถิ่่�นฐานและความเป็็นเมืือง
ซึ่่�งขึ้้น� อยู่่�กัับสถานที่่�และวิิธีีการที่่�ใช้้ในการลงทุุนและการจััดการ
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2.1.11} การเข้้าใจความหลากหลายของ
ผลกระทบเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญยิ่่�ง

พััฒนาแล้้วและประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของ
มลพิิษและชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�นรุุกรานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (เป็็นที่่�
ยอมรัับ) {2.1.15} ในระหว่่างปีี ค.ศ. 2009 และ 2013 ปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาจากผลิิตภััณฑ์์แต่่ละหน่่วย
ตลอดวัั ฏจัั ก รชีีวิิ ต ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ (carbon footprint)
จากภาคการท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 40 ถึึง 4.5 พัันล้้านตัันของ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และร้้อยละ 8 ของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
มาจากการขนส่่งและการบริิโภคอาหารที่่�เกี่่�ยวกัับภาคการท่่องเที่่�ยว
{2.1.11, 2.1.15} ความต้้องการการท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิหรืือ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ได้้เพิ่่�มมากขึ้้�นส่่งผลต่่อธรรมชาติิและ
17 การขนส่่งสิินค้้าและผู้้�คนระยะไกล รวมถึึงการท่่องเที่่ย
� ว ชุุมชนท้้องถิ่่�นแตกต่่างกััน เช่่น โอกาสในการสนัับสนุุนการอนุุรักั ษ์์
เติิบโตขึ้้�นอย่่างมากในช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งส่่งผลกระทบ ในท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะเมื่่�อดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ขนาดเล็็ก {2.1.11}
ทางลบต่่อธรรมชาติโิ ดยรวม (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) การเพิ่่�มขึ้้น�
ของการขนส่่งสิินค้้าและผู้้�คนทางอากาศและทางทะเล รวมถึึง
การเดิินทางที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสามเท่่า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศ

B

การบริโภควัตถุดิบภายในประเทศ
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4 แ นวทางการพัฒนานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 สำ�หรับตัวชี้วัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แสดงถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อธรรมชาติ ซึ่งสวนทิศทางกันในทุกประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้ว กำ�ลังพัฒนาและพัฒนาน้อย
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การกำำ�กัับดููแลมีีหลายระดัับ เพื่่�อผลัักดัันและพััฒนา
นโยบายและแรงจููงใจเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าของประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้ รัั บ จากธรรมชาติิดำำ� เนิินไปอย่่ า งล่่ า ช้้ า อย่่ า งไรก็็ ต าม
นโยบายที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อธรรมชาติิยัังคงมีีอยู่่�ทั่่ว� โลก (เป็็นที่่�
ยอมรัับ) {2.1, 3, 5, 6.4} การที่่�สัังคมรวมเอามููลค่่าจาก
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิเข้้าด้้วยกััน ก่่อให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงในการกำำ�กัับดููแลแม้้กระทั่่�งการเปลี่่�ยนแปลง
ในห่่วงโซ่่อุปุ ทานของภาคเอกชน ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อภาคประชาสัังคม
ได้้รัับรองและให้้รางวััลแก่่แนวการปฏิิบััติิที่่�ดีี หรืือเมื่่�อภาครััฐ
คััดค้้านการเข้้าถึึงตลาดเพราะการปฏิิบัติั ที่่�ิ ไม่่เหมาะสม {2.1.7}
การกำำ�กับั ดููแลระดัับท้้องถิ่่�นที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จจากการตระหนััก
ถึึงสิิทธิิชุุมชน มัักหลอมรวมองค์์ ความรู้้�ที่่�บ่่ งชี้้� ว่่าธรรมชาติิ
สนัับสนุุนความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์อย่่างไร เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�น
ให้้เกิิดพฤติิกรรมนั้้�น ๆ {2.1.8} หน่่วยงานระดัับประเทศได้้มีี
การส่่ ง เสริิ ม กลยุุ ท ธ์์ ก ารจัั ด การที่่�ดิิ น ซึ่่�งมีีความยั่่�งยืื น และ
มีีกฎระเบีียบ มาตรการทางนโยบายอื่่�น ๆ {2.1.9.2} ที่่�เชื่่�อมโยง
กัับประเทศต่่าง ๆ ผ่่านข้้อตกลงระหว่่างประเทศ เพื่่�อคงไว้้
ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ {2.1.10} เครื่่�องมืือ
ทางเศรษฐศาสตร์์อาจเป็็นภััยต่่อธรรมชาติิ เช่่น การอุุดหนุุน
การโอนเงิิน สิินเชื่่�อดอกเบี้้ย� ต่ำำ�� การลดภาษีีและราคาของสิินค้้า
อุุปโภคบริิโภคและอุุตสาหกรรมที่่�ปกปิิดต้้นทุุนทางสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม เครื่่�องมืือดัังกล่่าวสนัับสนุุนการผลิิตที่่�ขาดความยั่่�งยืืน
และยัังเป็็นการส่่งเสริิมการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า การทำำ�ประมง
เกิินขีีดจำำ�กััด การขยายตััวของเมืืองแบบกระจััดกระจายและ
การใช้้ น้ำำ�� อย่่ า งสิ้้� น เปลืื อ ง ในปีี ค.ศ. 2015 การส่่ ง เสริิ ม
ภาคการเกษตรอาจเป็็นอัันตรายต่่อธรรมชาติิ ซึ่่�งคิิดเป็็นมููลค่่า
มากถึึง 1 แสนล้้านเหรีียญสหรััฐ ในประเทศสมาชิิกองค์์การ
เพื่่�อความร่่ ว มมืื อ ทางเศรษฐกิิ จ และการพัั ฒ นา (OECD)
อย่่างไรก็็ตาม ได้้มีีการปฏิิรููปนโยบายการอุุดหนุุนบางอย่่าง
ที่่�ช่่ ว ยลดการใช้้ ย าปราบศัั ต รูู พืื ช อย่่ า งไม่่ ยั่่� งยืื น และปรัั บ หา
แนวทางพััฒนาอื่่�น ๆ {2.1.9.1, 6.4.5} การอุุดหนุุนเชื้้�อเพลิิง
ฟอสซิิลมีีมููลค่่าที่่� 345,000 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ส่่งผลให้้ต้้นทุุน
ทั่่�วโลกคิิดเป็็น 5 ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งรวมถึึงการลดลงของ
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ (ถ่่านหิินคิิดเป็็นครึ่่�งหนึ่่�ง
ของต้้นทุุนเหล่่านี้้� ปิิโตรเลีียมคิิดเป็็นหนึ่่�งในสาม และก๊๊าซธรรมชาติิ
คิิดเป็็นหนึ่่�งในสิิบ {2.1.9.1.2}) การอุุดหนุุนเพื่่�อเพิ่่�มและรัักษา
ศัักยภาพการทำำ�ประมง มัักนำำ�ไปสู่่�การเสื่่�อมสภาพของธรรมชาติิ
โดยคิิดเป็็นหลัักหมื่่�นล้้านเหรีียญสหรััฐ {5.3.2.5}
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พื้้� น ที่่� ห่่ า งไกลของโลกมีีการเชื่่� อ มต่่ อ ถึึ ง กัั น มากขึ้้� น
ทั้้�งการบริิโภค การผลิิตและการตััดสิินใจเรื่่�องการกำำ�กัับดููแล
ซึ่่�งมีีผลต่่อการเพิ่่�มการใช้้วััตถุุ ของเสีีย พลัังงานและข้้อมููล
ในประเทศอื่่น� ๆ สร้้างผลกํําไรทางเศรษฐกิิจโดยรวมในขณะที่่�
เปลี่่ย� นต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไป
สู่่�ความขััดแย้้ง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) (แผนภาพที่่� 4)
การบริิโภคต่่อหน่่วยประชากรเพิ่่�มขึ้้�นในประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว
และเติิบโตอย่่างรวดเร็็วในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา {2.1.2, 2.1.6}
การสนัับสนุุนการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
จึึงมีีการนำำ�เข้้าพืืชพัันธุ์์�และทรััพยากร จากประเทศกำำ�ลังั พััฒนา
เพื่่�อลดการใช้้น้ำำ��และการเสื่่�อมโทรมของป่่าของประเทศ {2.1.6,
2.1.11} {2.1.6} ผลที่่�ตามมาคืือ การเสื่่�อมลงของธรรมชาติิ
(ถิ่่�นที่่�อยู่่� ภููมิิอากาศ คุุณภาพอากาศและน้ำำ��) และประโยชน์์
ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ต่่างจาก
การส่่งออกอาหาร เส้้นใย และผลิิตภััณฑ์์ไม้้ (แผนภาพที่่� 1 และ 5)
การลดลง เสื่่�อมสภาพ และความไม่่เท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึง
ประโยชน์์จากธรรมชาติิอาจจะเป็็นสาเหตุุของความขััดแย้้ง
ภายในและระหว่่างประเทศได้้ ด้้วยบริิบทความซัับซ้้อนใน
การปฏิิสััมพัันธ์์กัับปััจจััยอื่่�น (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ประเทศ
พััฒนาน้้อยที่่�สุุด มัักมีีแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์
และยัั ง มีีการพึ่่�งพาธรรมชาติิ ได้้ รัั บ ผลกระทบอย่่ า งมาก
จากความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิิน อีีกทั้้�งยัังเผชิิญกัับความขััดแย้้ง
และการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจในระดัับต่ำำ�� ส่่งผลให้้เกิิด
การอพยพออกของประชากรหลายล้้านคน {2.1.2, 2.1.4}
เมื่่�อชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นถููกผลัักดัันหรืือคุุกคามในพื้้�นที่่�
ของตน เช่่น การทำำ�เหมืือง อุุตสาหกรรมป่่าไม้้เพื่่�อการส่่งออก
อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งบ่่อยครั้้�งระหว่่างกลุ่่�มคนที่่�มีีระดัับ
อำำ�นาจแตกต่่างกััน ในปััจจุุบันั บางกลุ่่�มสามารถควบคุุมส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาดหรืื อ แหล่่ ง ทุุ น สิิ น ทรัั พ ย์์ ข องประเทศ {2.1.6}
ในขณะที่่�เงิินทุุนปลอดภาษีีส่่งเสริิมการประมงที่่�ผิิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุม ความขััดแย้้งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล น้ำำ�� อาหาร และที่่�ดินิ เกิิดขึ้้น� มากกว่่า 2,500
เหตุุการณ์์ กำำ�ลังั เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลกและนัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และนัักข่่าวอย่่างน้้อย 1,000 คน เสีียชีีวิิตระหว่่างปีี ค.ศ. 2002
และ 2013 {2.1.11, 2.1.18}
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การเพาะปลููกและเลี้้�ยงสััตว์์

การเพาะปลููกและดููแล
แปลงเพาะปลููก

การเพาะพัันธุ์์�สััตว์์

การสร้้างพื้้�นที่่�ทางวััฒนธรรมด้้วย
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ผสมกลมกลืืน
2) พื้้�นที่่�คุ้้�มครองที่่�จััดตั้้�ง
อย่่างเป็็นทางการ

การปกป้้องคุ้้�มครอง

ป้้องกัันการสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่าไม้้

การสร้้างระบบนิิเวศใหม่่

1) พื้้�นที่่�ที่่�มีีเจ้้าของดั้้�งเดิิม
มีีการจััดการ ใช้้ประโยชน์์
หรืือ ครอบครอง
โดยชนพื้้�นเมืือง

ประมาณ 35%
ของพื้้�นที่่� 2)
ประมาณ 35%
ของพื้้�นที่่� 3)

การพััฒนาการผลิิตที่่�มีีความ
หลากหลายของชนิิดพัันธุ์์�เลี้้�ยง
และชนิิดพัันธุ์์�ป่่า
แนวคิิด

3) พื้้�นที่่�บนบกซึ่่�งมนุุษย์์
รบกวนน้้อยมาก (พื้้�นที่่�
มีีตััวชี้้�วััดรอยเท้้ามนุุษย์์
น้้อยกว่่า 4)

การใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน การบริิหารจััดการ และการติิดตามผล
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คุุณค่่าทางเลืือก
และมุุมมองเกี่่�ยวกัับโลก
การจััดการแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
แผนภาพที่่�

5

การจััดการชนิิดพัันธุ์์�ป่่า

การฟื้้�นฟูู

	 ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นมีีส่่วนช่่วยในการส่่งเสริิมและรัักษาไว้้ซึ่่�งความหลากหลายทางชีีวภาพชนิิดพัันธุ์์�ป่่า ชนิิดพัันธุ์์�เพาะเลี้้�ยงและ
การรัักษาภููมิิทััศน์์ ถึึงแม้้ว่่าองค์์ความรู้้�ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นจะเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่� แต่่องค์์ความรู้้�ลัักษณะเดีียวกัันสามารถพบได้้
ในระดัับภููมิิภาคด้้วย ฉะนั้้�นองค์์ความรู้้�จึึงมีีความเชื่่�อมโยงในระดัับโลก

ความหลากหลายของวิิธีีปฏิิบัติั ก่ิ อ่ ให้้เกิิดความหลากหลายทางชีีวภาพป่่าและการเลี้้ย� งสััตว์์ผ่า่ นกระบวนการทางธรรมชาติิร่ว่ มกัับความรู้้� วิิธีีปฏิิบัติั ิ และเทคโนโลยีี
ชนพื้้�นเมืืองมัักจะจััดการที่่�ดิินและพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งบนพื้้�นฐานของวััฒนธรรม มีีการใช้้หลัักการและตััวชี้้�วััดที่่�ใส่่ใจสุุขภาพของแผ่่นดิิน ห่่วงใยประเทศและ
ความรัับผิิดชอบซึ่่�งกัันและกััน อย่่างไรก็็ตามวิิถีีชีีวิติ และคุุณค่า่ เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเนื่่�องจากกระแสโลกาภิิวัฒ
ั น์์และแรงกดดัันภายนอก วิิธีีปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่ยั่่�งยืืน
ได้้เพิ่่�มขึ้้�นและกลายเป็็นเรื่่�องปกติิในบางภููมิิภาค ภาพตรงกลางของตารางด้้านบนแสดงให้้เห็็นถึึงความทัับซ้้อนระหว่่าง 1) พื้้�นที่่�บนบกที่่�มีีเจ้้าของดั้้�งเดิิม
มีีการจััดการ ใช้้ประโยชน์์ หรืือครอบครองโดยชนพื้้�นเมืือง 2) การจััดตั้้ง� พื้้�นที่่�คุ้้�มครองอย่่างเป็็นทางการ 3) พื้้�นที่่�บนบกที่่�เหลืืออยู่่�ซึ่่�งมีีการแทรกแซงของมนุุษย์์
น้้อยมาก (พื้้�นที่่�มีีคะแนนน้้อยกว่่า 4 ในตััวชี้้�วััดรอยเท้้ามนุุษย์์) วงกลมที่่�ทัับซ้้อนกััน หมายถึึง สััดส่่วนพื้้�นที่่�ของพื้้�นที่่�บนบกที่่�มีีเจ้้าของดั้้�งเดิิม มีีการจััดการ
ใช้้ประโยชน์์ 5 ประเภท หรืือครอบครองโดยชนพื้้�นเมืืองที่่�ทัับซ้้อนกัับพื้้�นที่่�คุ้้�มครองที่่�มีีการจััดตั้้ง� อย่่างเป็็นทางการ (ซึ่่�งทัับซ้้อนกัันร้้อยละ 35) และประมาณ
ร้้อยละ 35 เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เหลืือที่่�มีีการแทรกแซงของมนุุษย์์น้อ้ ยมาก หััวข้้อและรููปภาพในตารางมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อการนำำ�เสนอ แต่่ยังั ไม่่ใช่่ข้อ้ สรุุปของประเภทและ
ความหลากหลายที่่�ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นมีีส่่วนต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ a การเพาะปลููกและคงไว้้ซึ่่�งพืืชผลท้้องถิ่่�นและความหลากหลาย
ของผลไม้้ (มัันฝรั่่�ง ประเทศเปรูู); b การเพาะพัันธุ์์�สัตั ว์์ (คนดููแลแกะ ประเทศคีีร์์กีีซสถาน) {2.2.4.4}; c การสร้้างถิ่่�นอาศััยที่่�เต็็มไปด้้วยชนิิดพัันธุ์์�และ
ความหลากหลายของระบบนิิเวศสููงในภููมิทัิ ศั น์์วัฒ
ั นธรรม (ทุ่่�งหญ้้าแห้้ง ยุุโรปกลาง) {2.2.4.1-2}; d การระบุุพืชื ที่่�มีีประโยชน์์และการเสริิมสร้้างระบบนิิเวศ
ที่่�มีีความหลากหลายสููง (สวนป่่าหลากชนิิดพัันธุ์์� ประเทศอิินโดนีีเซีีย) {2.2.4.3}; e และ f การจััดการและเฝ้้าติิดตามชนิิดพัันธุ์์�ธรรมชาติิ ถิ่่�นอาศััยและ
ภููมิทัิ ศั น์์สำ�ำ หรัับสััตว์์ป่า่ และเพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�น ( e - ประเทศออสเตรเลีีย, f – รััฐ-อลาสก้้า) {2.2.4.5-6}; g การฟื้้น� ฟููที่่�ดินิ เสื่่�อมโทรม (ประเทศ
ไนเจอร์์) {3.2.4}; h การป้้องกัันการทำำ�ลายป่่าด้้วยการตระหนัักถึึงเขตแดนของชนพื้้�นเมืือง (ลุ่่�มน้ำำ�� อะเมซอน ประเทศบราซิิล) {2.2.4.7}; i สร้้างแนวคิิด
ทางเลืือกที่่�สััมพัันธ์์กันั ระหว่่างมนุุษยชาติิและธรรมชาติิ (ตอนเหนืือของออสเตรเลีีย)
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ดููแลระดัับท้้องถิ่่�นมีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันการสููญเสีีย
ถิ่่�นอาศััย มากกว่่าพื้้�นที่่�คุ้้�มครองที่่�ได้้รัับการจััดตั้้�งอย่่างเป็็น
ทางการ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) จากผลการศึึกษาหลายโครงการ
พบว่่ า ชนพื้้� น เมืื อ งและชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นมีีบทบาทสำำ�คัั ญ ใน
การควบคุุมการตััดไม้้ และความริิเริ่่�มที่่�แสดงถึึงผสานระหว่่าง
กลไกต่่าง ๆ เหล่่านี้้� (เป็็นที่่�ยอมรัับ) อย่่างไรก็็ตามในหลาย
ภููมิิภาค พื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยของชนพื้้�นเมืืองซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
หลากหลายทางชีีวภาพและวััฒนธรรม มัักถููกล้้อมรอบด้้วยพื้้น� ที่่�
ธรรมชาติิที่่�มีีความเสื่่�อมโทรม (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.3}
จากกลุ่่�มตัั ว ชี้้� วัั ด ท้้ อ งถิ่่�นที่่�จัั ด ทำำ�ขึ้้� น และประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ โ ดย
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น พบว่่าร้้อยละ 72 แสดงถึึง
แนวโน้้มเชิิงลบในธรรมชาติิที่่�สนัับสนุุนการดำำ�รงชีีวิิตในท้้องถิ่่�น
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.3.2} แนวโน้้มหลัักประกอบด้้วย
การลดลงของทรััพยากร ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะการลดลงของ
เขตพื้้� น ที่่�ที่่�ถูู ก ต้้ อ งตามกฎหมายและผิิ ด กฎหมาย จำำ� นวน
ประชากรของชนพื้้�นเมืืองเพิ่่�มมากขึ้้น� ความเสื่่�อมโทรมและการ
ลดลงของจำำ�นวนชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ศััตรููพืืชและชนิิดพัันธุ์์�ต่า่ งถิ่่�นรุุกรานชนิิดใหม่่ การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ การสููญเสีียถิ่่�นอาศััยในป่่าธรรมชาติิ ทุ่่�งเลี้้ย� งสััตว์์
และการลดลงของผลิิตผลในระบบนิิเวศที่่�เหลืืออยู่่� รายละเอีียด
ของการสัังเคราะห์์แนวโน้้มของธรรมชาติิทั่่�วโลกโดยชนพื้้�นเมืือง
และชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นนั้้� น มีีข้้ อ จำำ�กัั ด เนื่่�องจากขาดหน่่ ว ยงานที่่�
ทำำ� หน้้ า ที่่�รวบรวมและสัั ง เคราะห์์ ข้้ อ มูู ล ในสถานที่่�ต่่ า ง ๆ
ทั้้�งในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก {2.2.2}

C. เป้้าหมายการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์จากธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนและการบรรลุุ
ความยั่่�งยืืนไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน และเป้้าหมาย
ที่่� ตั้้� งไว้้ สำำ� หรัั บ ปีี ค.ศ. 2030 เป็็ น ต้้ น ไป อาจจะบรรลุุ ผ ลสำำ� เร็็ จ ได้้ เ พีี ย งสร้้ า ง
การเปลี่่�ยนแปลงในทุุกปััจจััย ทั้้�งปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง และเทคโนโลยีี
เป้้าหมายความหลากหลายทางชีีวภาพไอจิิ ภายใต้้แผน
กลยุุทธ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ ปีี ค.ศ. 2011-2020
ทั้้�ง 20 เป้้าหมาย มีีความก้้าวหน้้าระดัับดีี 4 เป้้าหมาย
มีีความก้้าวหน้้าปานกลาง 7 เป้้าหมาย ในขณะที่่� มีีความ
ก้้าวหน้้าน้้อย 6 เป้้าหมาย อีีก 3 เป้้าหมายที่่เ� หลืือขาดข้้อมููล
ที่่ค� รบถ้้วนในบางประเด็็นหรืือทุุกประเด็็นสำำ�หรัับการประเมิิน
ความก้้าวหน้้า (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {3.2} โดยรวมแล้้ว
สถานการณ์์ของธรรมชาติิยัังคงเสื่่�อมโทรมลง (12 จาก 16 ตััว
ชี้้�วััดแสดงให้้เห็็นถึึงการเสื่่�อมโทรมลงของธรรมชาติิอย่่างมีี
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นััยสำำ�คัญ
ั ) (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {3.2} (แผนภาพที่่� 6) ในปีี ค.ศ. 2015
มีีความก้้าวหน้้ามากขึ้้น� เนื่่�องจากมีีการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั เิ พื่่�อ
อนุุรักั ษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพกัับปััจจััยที่่�สร้้างผลกระทบ
ต่่อแนวปะการัังและระบบนิิเวศอื่่�นที่่�เปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {3.2} การสููญเสีีย
ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�มีีสาเหตุุ จ ากมนุุ ษ ย์์ เช่่ น
การสูู ญ เสีียถิ่่�นอาศัั ย อัั น เป็็ น ผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่�ดิิ น และการใช้้ ท รัั พ ยากรทะเล (ระบุุ ใ น
เป้้าหมายไอจิิที่่� 5) การทำำ�การเกษตร การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
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ความหลากหลายทางชีีวภาพของชนิิดพัั น ธุ์์�ตาม
ธรรมชาติิและชนิิดพัันธุ์์�ที่่�มีีการเพาะเลี้้�ยง ส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน
บริิเวณที่่�มีีการจััดการแบบดั้้�งเดิิม มีีเจ้้าของและมีีการจััดการ
ใช้้ ป ระโยชน์์ ห รืือครอบครองโดยชนพื้้� น เมืืองและชุุ ม ชน
ท้้องถิ่่�น (เป็็นที่่�ยอมรัับ) (แผนภาพที่่� 5) {2.2.4} ถึึงแม้้ว่่า
ทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ของชนพื้้�นเมืืองจะเสื่่�อมโทรม
ช้้ากว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น แต่่กลัับพบว่่าความหลากหลายทางชีีวภาพ
และความรู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการนั้้�นลดลงเช่่นกััน (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่ ว น) {2.2.4, 2.2.5.3} แม้้จะมีีประวััติิการใช้้
ทรััพยากรมีีมาอย่่างยาวนาน ความขััดแย้้งในงานอนุุรัักษ์์ที่่�
เกี่่�ยวกัั บ การขยายอาณานิิ ค มและการปรัั บ เปลี่่�ยนพื้้� น ที่่�
ให้้เป็็นพื้้�นที่่�อุุทยานและการใช้้ประโยชน์์อื่่�น ๆ ยัังคงเกิิดขึ้้�น
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นมัักบริิหารจััดการภููมิทัิ ศั น์์ทางบก
และทางทะเลด้้วยวิิธีีที่่�ปรัับให้้เข้้ากัับสภาพเงื่่�อนไขในท้้องถิ่่�น
จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น {3.2} (เป็็นที่่�ยอมรัับ) วิิธีีการบริิหารจััดการเหล่่านี้้�
มัักสอดคล้้องหรืือส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์ไว้้ซึ่่�งความหลากหลาย
ทางชีีวภาพโดยมองทั้้�ง กระบวนการทางธรรมชาติิและสิินทรััพย์์
ของมนุุษย์์ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.4, 2.2.5.3.1} (แผนภาพ
ที่่� 5) พื้้�นที่่�บนบกอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสี่่�มีีการจััดการใช้้ประโยชน์์
และครอบครองโดยชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น บริิเวณพื้้�นที่่�
เหล่่านี้้�ประมาณร้้อยละ 35 ของพื้้�นที่่� ได้้รัับการคุ้้�มครองอย่่าง
เป็็นทางการและอีีกประมาณร้้อยละ 35 ของพื้้�นที่่�บนบกที่่�เหลืือ
มีีการแทรกแซงของมนุุษย์์ในระดัับต่ำำ�� (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
{2.2.5.3.1} องค์์กรอนุุรัักษ์์ในระดัับชุุมชนและระบบการกำำ�กัับ
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การทำำ�ป่่าไม้้อย่่างไม่่ยั่่�งยืืน (เป้้าหมายไอจิิที่่� 7) การทำำ�ประมง
อย่่างไม่่ยั่่�งยืืน (เป้้าหมายไอจิิที่่� 6) มลภาวะ (เป้้าหมายไอจิิที่่� 8)
และชนิิดพัันธุ์์�ต่่างถิ่่�น (เป้้าหมายไอจิิที่่� 9) ยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก
แม้้จะมีีความพยายามระดัับประเทศเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายไอจิิ
(ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {3.2}

องค์ประกอบเป้าหมาย

ระดับความก้าวหน้า
ในการบรรลุเป้าหมายไอจิ
น้อย
ปานกลาง
ดี

1.1
1.2
2.1
2.2

ความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ความตระหนักเกี่ยวกับการแนวทางสู่การอนุรักษ์
บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในการขจัดความยากจน
บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในการวางแผน
วภาพในการบัญชี
2.3 บู(บัรญณาการความหลากหลายทางชี
ชีประชาชาติ)
2.4 บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในการรายงาน
ดและปรับเปลี่ยนการอุดหนุนที่เป็นอันตรายต่อความหลากหลาย
3.1 ขัทางชี
วภาพ
3.2 จัดทำ�และดำ�เนินแรงจูงใจทางบวก
4.1 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
4.2 การใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อจำ�กัดทางชีววิทยา
5.1 ลดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยลง
5.2 ลดความเสื่อมโทรมและการแยกส่วน
6.1 ปริมาณปลาที่สามารถจับไปอย่างยั่งยืน

B. ลดแรงกดดันทางตรง
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A. เน้นย้�ำ ถึงสาเหตุรากฐาน

เป้า
เป้า
ประสงค์ หมาย

การดำำ�เนิินการด้้านการอนุุรัักษ์์รวมถึึงพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง
ความพยายามในการจััดการการใช้้ประโยชน์์ที่ข�่ าดความยั่่ง� ยืืน
และการจััดการการล่่าและค้้าชนิิดพัันธุ์์�อย่่างผิิดกฎหมาย
การเคลื่่อ� นย้้ายและการกำำ�จัดั ชนิิดพัันธุ์์�ต่า่ งถิ่่น� ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการป้้องกัันการสููญพัันธุ์์�ของบางชนิิดพัันธุ์์� (ยอมรัับเพีียง
บางส่่วน) ตััวอย่่างเช่่น การลงทุุนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ช่่วงระหว่่าง
ปีี ค.ศ.1996 และ 2008 ช่่วยลดความเสี่่�ยงในการสููญพัันธุ์์�
22

6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2

แผนฟื้นฟูชนิดพันธุ์ที่เสื่อมโทรม
การประมงไม่ได้รับผลกระทบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�ยั่่�งยืืน
ป่าไม้ยั่งยืน
มลพิษระดับที่ไม่เป็นอันตราย
ธาตุอาหารส่วนเกินที่ไม่เป็นอันตราย
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญเส้นทางของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
การควบคุมและกำ�จัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
การจัดการเส้นทางของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
แรงกดดันที่มีต่อแนวปะการังลดลง
แรงกดดันต่อระบบนิเวศที่เปราะบางลดลง

ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ

ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ
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C. ปรับปรุงสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
13.4

D. ส่งเสริมการแบ่งปันผล
ประโยชน์ ให้ทุกคน

13.5
14.1
14.2
15.1
15.2
16.1
16.2
17.1

E. ส่งเสริมการดำ�เนินงาน

17.2
17.3
18.1
18.2
18.3
19.1
19.2

ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทะเลได้รับการอนุรักษ์
ร้อยละ 17 ของพื้นที่บนบกได้รับการอนุรักษ์
พื้นที่ที่มีความสำ�คัญได้รับการอนุรักษ์
พื้นที่คุ้มครอง, ตัวแทนทางนิเวศ
พื้นที่คุ้มครอง ที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
พื้นที่คุ้มครองที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงกัน
ปกป้องการสูญพันธุ์
ปรับปรุงสถานภาพการอนุรักษ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
บำ�รุงรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมพืชปลูก
บำ�รุงรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมสัตว์เลี้ยง
บำ�รุงรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมของชนิดพันธุ์ป่า
บำ�รุงรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมของชนิดพันธุ์
ที่มีความสำ�คัญ
ลดการเสื่อมสลายของพันธุกรรม
ฟื้นฟูและคุ้มครองระบบนิเวศที่ให้บริการ
คำ�นึงถึงบทบาทของสตรี ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
และกลุ่มต่าง ๆ
ส่งเสริมให้ระบบนิเวศมีความยืดหยุ่นคงทน
ร้อยละ 15 ของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
พิธีสารนาโงยา มีผลบังคับใช้
พิธีสารนาโงยา มีการดำ�เนินการ
จัดทำ�และปรับปรุงแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ
รับรองแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
เป็นเครอื่ งมือเชิงนโยบาย
ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ
ยอมรับนับถือองค์ความรู้ภูมิปญญ
ั า
บูรณาการองค์ความรู้ภูมิปญญ
ั า
การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงและแบ่งปันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับความก้าวหน้า
ในการบรรลุเป้าหมายไอจิ
น้อย
ปานกลาง
ดี

ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ

ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ
ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ
ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ

ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ
ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ
ไม่ปรากฏ/ข้อมูลไม่เพียงพอ

20.1 ทรัพยากรทางการเงินเพื่อดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์เพิ่มขึ้น
ตัวย่อ: ILK: องค์ความรู้ของชนพื้นเมืองและท้องถิ่น; IPLCs: ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น; NBSAPs: กลยุทธ์และแผนปฎิบัติการความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ
a
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020

แผนภาพที่

6

ส รุปความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายไอจิ

การให้้คะแนนอยู่่�บนพื้้�นฐานของการวิิเคราะห์์ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ การทบทวนเอกสารอย่่างเป็็นระบบ การรายงานแห่่งชาติิว่่าด้้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพฉบัับที่่� 5 และข้้อมููลของประเทศสมาชิิกที่่�แสดงเจตจำำ�นงค์์ในการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมภายในปีี ค.ศ. 2020 กรณีีที่่�มีีความก้้าวหน้้าในการบรรลุุ
เป้้าหมาย ได้้รัับคะแนน “ดีี” (การมีีแนวโน้้มเชิิงบวกอย่่างมากในระดัับโลกเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของเป้้าหมายส่่วนมาก); “ปานกลาง” หมายถึึง ภาพรวม
ทั่่�วโลกมีีทิิศทางในเชิิงบวกแต่่ในระดัับที่่�ไม่่มากหรืือไม่่เพีียงพอหรืือมีีแนวโน้้มเชิิงบวกอย่่างมากในองค์์ประกอบบางส่่วนของเป้้าหมาย แต่่มีีความก้้าวหน้้า
น้้อยหรืือไม่่มีีความก้้าวหน้้าในองค์์ประกอบอื่่�น หรืือแนวโน้้มเป็็นเชิิงบวกในบางภููมิิภาคเท่่านั้้�น; “น้้อย” (ความก้้าวหน้้าน้้อยหรืือไม่่มีีความก้้าวหน้้า
ในองค์์ประกอบของเป้้าหมายหรืือมีีพััฒนาการที่่�ออกห่่างจากเป้้าหมาย หรืือกรณีีที่่�มีีประสบความสำำ�เร็็จในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศและแนวโน้้มเชิิงบวก
ในบางองค์์ประกอบ ภาพรวมแนวโน้้มทั่่�วโลกมีีความก้้าวหน้้าเพีียงเล็็กน้้อยหรืือไม่่มีีความก้้าวหน้้า); หรืือ “ไม่่ปรากฏ” (ข้้อมููลไม่่เพีียงพอต่่อการให้้คะแนน
ความก้้าวหน้้า)

39
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ของสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยนมและนกใน 109 ประเทศ (โดยความเสี่่�ยง
ลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ 29 ต่่อประเทศ) แต่่หากไม่่มีีการดำำ�เนิินการ
ด้้ า นการอนุุ รัั ก ษ์์ ใ นช่่ ว งทศวรรษที่่�ผ่่ า นมา อัั ต ราการลดลง
ของความเสี่่�ยงในการสููญพัันธุ์์�ของนก สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
สััตว์์ครึ่่�งบกครึ่่�งน้ำำ�� อาจมากกว่่านี้้�อย่่างน้้อยถึึงร้้อยละ 20
ในกรณีีเดีียวกัันสััตว์์มีีกีีบอย่่างน้้อย 6 ชนิิดพัันธุ์์� (เช่่น ออริิกซ์์
อาหรัับ และม้้าป่่าพรีีวาลสกี้้�) อาจจะสููญพัันธุ์์�ไปแล้้วหรืือ
เหลืืออยู่่�ในกรงเลี้้�ยง หากไม่่มีีมาตรการการอนุุรัักษ์์ คาดการณ์์
ว่่าสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยนม นก และสััตว์์เลื้้อ� ยคลานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
ต่่อการสููญพัันธุ์์� (เช่่น สุุนัขั จิ้้ง� จอกไอส์์แลนด์์ นกกางเขนเซเชลส์์)
อย่่างน้้อย 107 ชนิิด ได้้รัับประโยชน์์จากการกำำ�จััดชนิิดพัันธุ์์�
เลี้้�ยงลููกด้้วยนมต่่างถิ่่�นบนเกาะ {3.2.2} แม้้ว่่าชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ได้้
รัั บ การช่่ ว ยเหลืื อ จะมีีจำำ� นวนน้้ อ ยและมีีลัั ก ษณะเฉพาะใน
แต่่ละท้้องถิ่่�น แต่่กรณีีเช่่นนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินการ
อย่่างทัันท่่วงทีีและเหมาะสม สามารถช่่วยลดอััตราการสููญพัันธุ์์�
ที่่�มีีสาเหตุุจากมนุุษย์์ได้้ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {2.2.5.2.4, 4}
อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นการประเมิินแนวโน้้มของ
สถานะธรรมชาติิ หรืือแรงกดดัันต่่อธรรมชาติิ จะมีีผลที่่�แตกต่่าง
กัันหากปราศจากความพยายามด้้านการอนุุรักั ษ์์ (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{3.2}
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบทบาทหน้้าที่่�และ
บริิการจากระบบนิิเวศ ให้้การสนัับสนุุนโดยตรงต่่อการบรรลุุ
เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน รวมถึึ ง น้ำำ�� และสุุ ข อนามัั ย
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ ชีีวิิตใต้้ น้ำำ�� และบนบก
(เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่� 6 13 14 15 (เป็็นที่่ย� อมรัับ)
{3.3.2.1} ธรรมชาติิ แ สดงบทบาทสำำ�คัั ญ และซัั บ ซ้้ อ น
ต่่ อ การบรรลุุ เ ป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ความยากจน ความหิิวโหย สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
และเมืืองยั่่�งยืืน (เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่� 1 2 3 และ
11) (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {3.3.2.2} (แผนภาพที่่� 7)
หลายตััวอย่่างแสดงให้้เห็็นถึึงการความเชื่่�อมโยงระหว่่างธรรมชาติิ
กัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เช่่น ธรรมชาติิและประโยชน์์
ของธรรมชาติิอาจมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการลดความเปราะบาง
ต่่อเหตุุการณ์์สภาพภููมิอิ ากาศสุุดขั้้ว� ปััญหาทางเศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อมและภััยธรรมชาติิ แม้้ว่า่ จะเกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ของ
มนุุษย์์ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ธรรมชาติิได้้สนัับสนุุนเป้้าหมาย
ด้้ า นสุุ ข ภาพแตกต่่ า งกัั น ในแต่่ ล ะภูู มิิ ภ าคและระบบนิิ เวศ
โดยการสนัับสนุุนดัังกล่่าวได้้รับั อิิทธิิพลจากสิินทรััพย์์ของมนุุษย์์
ซึ่่�งยัั ง ไม่่ มีีข้้ อ มูู ล การศึึ ก ษาที่่�ชัั ด เจน ความสัั ม พัั น ธ์์ อ าจเป็็ น
เชิิงบวกหรืือเชิิงลบอย่่างเช่่นกรณีีความหลากหลายทางชีีวภาพ
23

กัับโรคติิดเชื้้�อ (อ่่าน ย่่อหน้้า 2 ของเอกสารนี้้�) ธรรมชาติิ
สนัับสนุุนวิิถีีชีีวิิตชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น และคนจน
ในชนบทและในเมืือง ส่่วนใหญ่่ผ่่านการบริิโภคทางตรงหรืือ
การสร้้างรายได้้จากการค้้าขายในวััตถุุ เช่่น อาหาร (อ่่าน ย่่อหน้้า 2
และ 36 ของเอกสารนี้้)� และพลัังงาน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) ประโยชน์์
จากธรรมชาติิ ดัั ง กล่่ า วมัั ก ไม่่ มีี การระบุุ ไว้้ ใ นการวิิ เ คราะห์์
ความยากจน (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ธรรมชาติิและประโยชน์์
ที่่�มนุุษย์์ได้้รับั จากธรรมชาติิยังั เกี่่�ยวกัับเป้้าหมายเรื่่�อง การศึึกษา
ความเท่่าเทีียมทางเพศ การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และส่่งเสริิม
สัั น ติิ ภ าพ ความยุุ ติิ ธ รรมและความเข้้ ม แข็็ ง ของสถาบัั น
(เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่� 4 5 10 และ 16) แต่่ประเด็็น
ที่่�มุ่่�งเน้้นในปััจจุุบัันและการใช้้ภาษาเกี่่�ยวกัับเป้้าหมายเหล่่านี้้�
ยัังไม่่ชัดั เจนหรืือไม่่กล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์กับั ธรรมชาติิ (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่วน)
เพื่่อ� ที่่จ� ะบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนและวิิสััยทััศน์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ปีี ค.ศ. 2050 สำำ�หรัับเป้้าหมาย
ในอนาคตจะมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น หากคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (เป็็นที่่ย� อมรัับ) {3.2,
3.3} การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็นที่่�คาดการณ์์ว่่า
จะส่่งผลให้้ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้น�
โดยมีีชนิิดพัันธุ์์�เพีียงส่่วนน้้อยที่่�ขยายอาณาเขตหรืือปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับสภาพภููมิิอากาศที่่�เหมาะสมกว่่าได้้ มากกว่่าจำำ�นวน
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�อาณาเขตจำำ�กััดลงหรืืออยู่่�ในสภาวะที่่�เหมาะสม
น้้อยกว่่า (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {4.2, 3.2}. ผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อประสิิทธิิภาพของพื้้�นที่่�
คุ้้�มครองทำำ� ให้้ มีี การทบทวนการประเมิิ น วัั ตถุุ ประสงค์์ ด้้า น
การอนุุ รัั ก ษ์์ ในขณะเดีียวกัั น มีีพื้้� น ที่่�คุ้้�มครองจำำ� นวนหนึ่่�ง
ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์และการจััดการโดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) เป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยากจน สุุขภาพ น้ำำ��และความมั่่�นคง
ทางอาหาร และเป้้าหมายความยั่่�งยืืนที่่�เชื่่�อมโยงกัับผลกระทบ
ของแรงขัับเคลื่่�อนทางตรงต่่าง ๆ รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ความหลากหลายทางชีีวภาพ บทบาทหน้้าที่่�
และบริิการจากระบบนิิเวศ ธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รับั จากธรรมชาติิและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี กรอบความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของโลกหลัังปีี ค.ศ. 2020 ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความเชื่่�อมโยงกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน {4.6, 3.7}
เมื่่�อพิิจารณารวม (และหัักลบกััน) แล้้วสามารถบรรลุุหลาย
เป้้าหมายได้้ คาดการณ์์ว่า่ เป้้าหมายในอนาคตจะมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้� น หากคำำ�นึึ ง ถึึ ง การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
24

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (โดยย่อ)

1.1
1.2
ขจัด
ความยากจน 1.4
1.5
2.1
2.3
หยุด
ความหิวโหย 2.4
2.5
3.2
สุขภาพและ 3.3
ความเป็นอยู่
3.4
ที่ดี
3.9
6.3
น้ำำ��สะอาด 6.4
และ
การสุุขาภิิบาล 6.5
6.6
11.3
เมืืองและ 11.4
ชุุมชน 11.5
ที่่�ยั่่�งยืืน 11.6
11.7
13.1
13.2
การรับมือกับ 13.3
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 13a
13b
14.1
14.2
14.3
ทรััพยากร 14.4
ทางทะเล 14.5
14.6
14.7

ขจัดความยากจน
ลดสัดส่วนประชาชนที่ยากจน
มั่นใจว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
สร้างการยืดหยุ่นปรับตัวให้แก่คนจน
หยุดความหิวโหยและให้มั่นใจว่าเข้าถึงอาหารทั้งปี
เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก
ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชปลูกและ
สัตว์เลี้ยง
หยุดการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดและเด็ก
หยุดโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดเชื้อในเขตร้อน
ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันเรื่องมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากมลพิษ
ปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��
เพิ่่�มการใช้้น้ำำ��และการเข้้าถึึงอย่่างยั่่�งยืืน
การจััดการน้ำำ��แบบบููรณาการ
ปกป้้องและฟื้้�นฟููระบบนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��
ส่งเสริมเมืองที่ยั่งยืน
ปกป้องและคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลดการเสียชีวิตและจำ�นวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
การเข้าถึงพื้นที่สีเชียวและพื้นที่สาธารณะ
สร้างความยดื หยุน่ ที่เข้มแข็งต่อภัยที่เกดิ จากสภาพภูมอิ ากาศ
บูรณาการสภาพภูมอิ ากาศไว้ในนโยบาย กลยุทธ์ และแผน
ปรับปรุงการศึกษาและความสามารถในการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบ
ระดมเงิน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการบรรเทาผลกระทบให้
กับประเทศกำ�ลังพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ป้องกันและลดมลพิษทางทะเล
จัดการและคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ลดปรากฏการณ์มหาสมุทรเป็นกรด
ควบคุมการเก็บเกี่ยวและการประมงเกินขีดจำ�กัด
อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10
หยุดยั้งแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการประมงเกินขีดจำ�กัด
เพิ่มประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างย่างยืน

U
U
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
41

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานภาพปัจจบุ นั และแนวโน้ม
ของความคาดหวังต่อธรรมชาติและ
ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รบั จากธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ที่ไม่แน่นอน
สนับสนุน
สนับสนุนเต็มที่
บางส่วน
U
U

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (โดยย่อ)
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

ระบบนิเวศ 15.6
บนบก 15.7
15.8
15.9
15a
15b

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย
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แผนภาพที่

สถานภาพปัจจบุ นั และแนวโน้ม
ของความคาดหวังต่อธรรมชาติและ
ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รบั จากธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ที่ไม่แน่นอน
สนับสนุน
สนับสนุนเต็มที่
บางส่วน

การอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศบนบกและแหล่่งน้ำำ��
จัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและหยุดป่าเสื่อมโทรม
ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม
อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขา
ลดความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยและป้องกันการสูญพันธุ์
ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
หยุดการล่าและค้าผิดกฎหมาย
ป้องกันการเข้ามาและลดผลกระทบจากชนดิ พันธุต์ า่ งถนิ่ ที่รุกราน
บูรณาการคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในการวางแผน
และการขจัดความยากจน
เพิ่มทรัพยากรการเงินเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างย่างยืน

สรุปสถานภาพล่าสุดและแนวโน้มสถานการณ์ของธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ ได้รับจากธรรมชาติซึ่งสนับสนุน
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7 

เป้้าหมายที่่�ระบุุคืือเป้้าหมายซึ่่�งหลัักฐานในปััจจุุบัันและถ้้อยคำำ�ของเป้้าหมายสามารถประเมิินผลลััพธ์์ต่่อแนวโน้้มสถานการณ์์ของธรรมชาติิและประโยชน์์
ที่่�มนุุษย์์ได้้รับั จากธรรมชาติิซึ่่�งสััมพัันธ์์กับั การบรรลุุเป้้าหมาย บทที่่� 3 ส่่วนที่่� 3.3 เป็็นการประเมิินหลัักฐานของความเชื่่�อมโยงระหว่่างธรรมชาติิและเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน การให้้คะแนนอยู่่�บนพื้้�นฐานของการทบทวนเอกสารอย่่างเป็็นระบบและการวิิเคราะห์์ตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณในกรณีีที่่�สามารถทำำ�ได้้
ไม่่มีีเป้้าหมายใดได้้รับั คะแนน “สนัับสนุุนเต็็มที่่�” (ซึ่่�งหมายถึึง อยู่่�ในสถานะที่่�ดีีหรืือแนวโน้้มเชิิงบวกอย่่างเป็็นรููปธรรมในระดัับโลก) ดัังนั้้�นคะแนน “สนัับสนุุน
เต็็มที่่�” ไม่่ปรากฏในตาราง “สนัับสนุุนบางส่่วน” หมายถึึง สถานการณ์์โลกโดยรวมและแนวโน้้มเป็็นเชิิงบวกแต่่ยัังไม่่เป็็นรููปธรรมหรืือไม่่เพีียงพอ หรืือ
แนวโน้้มเชิิงบวกอย่่างเป็็นรููปธรรมในบางแง่่มุุมแต่่แนวโน้้มเชิิงลบปรากฎในแง่่มุุมอื่่�นๆ หรืือแนวโน้้มเชิิงบวกปรากฏในบางภููมิิภาคแต่่แนวโน้้มเชิิงลบ
ยัังคงปรากฏในภููมิิภาคอื่่�น “น้้อย/สนัับสนุุนลดลง” บ่่งชี้้�ถึึงสถานะที่่�แย่่หรืือมีีแนวโน้้มเชิิงลบอย่่างเป็็นรููปธรรมในระดัับโลก “ความสััมพัันธ์์ไม่่แน่่ชััด”
หมายถึึง ความสััมพัันธ์์ระหว่่างธรรมชาติิและ/หรืือประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิและการบรรลุุเป้้าหมายนั้้�นไม่่แน่่ชััด “ไม่่ปรากฏ” บ่่งชี้้�ถึึงข้้อมููลที่่�
ไม่่เพีียงพอต่่อการให้้คะแนนสถานภาพและแนวโน้้ม

ความหลากหลายทางชีีวภาพ และการดำำ� เนิิ น การเพื่่�อลด บางส่่วน) {4.2, 4.3, 4.4, 4.5} แนวโน้้มแบบจำำ�ลองสภาพอากาศ
ผลกระทบและปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ แสดงให้้เห็็นว่่า ต้้องมีีการจำำ�กััดกิิจกรรมของมนุุษย์์ที่่�ส่่งผล
{4.6, 3.7}
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศให้้ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส
โดยด่่วน เพื่่�อลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงอย่่างรวดเร็็ว
หรืือการกำำ�จััดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกจากชั้้�นบรรยากาศ
25 คาดการณ์์ว่่าผลกระทบย้้อนกลัับจากการเปลี่่�ยนแปลง อย่่างเป็็นรููปธรรม อย่่างไรก็็ตาม พื้้�นที่่�บนบกถููกใช้้ไปกัับพืืช
สภาพภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพจะเพิ่่�ม พลัังงานชีีวภาพ (ทั้้�งกรณีีที่่�มีีและไม่่มีีการดัักจัับและเก็็บกััก
มากขึ้้�นเนื่่อ� งจากอุุณหภููมิิที่สู่� งู ขึ้้�น ดัังนั้้�นการจำำ�กัดั การเพิ่่ม� ขึ้้�น คาร์์บอน) ดัังนั้้�นการปลููกป่่า การฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ของอุุณหภููมิิโลกให้้ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส จะส่่งผลดีี การดููดซัับคาร์์บอน คาดการณ์์ว่่าจะมีีผลมาก {4.2.4.3, 4.5.3}
หลายประการต่่ อ ธรรมชาติิ แ ละประโยชน์์ ที่่� ม นุุ ษ ย์์ ได้้รัับ ความหลากหลายทางชีีวภาพและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
จากธรรมชาติิ คุุณภาพชีีวิิต อย่่างไรก็็ตาม มีีการคาดการณ์์ว่่า ของการปลูู ก ป่่ า และการฟื้้� น ฟูู ป่่ า ขนาดใหญ่่ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ พื้้� น ที่่�
การบรรลุุ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ดัั ง กล่่ า วต้้ อ งมีีมาตรการบรรเทา ที่่�ดำ�ำ เนิินการ (บริิเวณที่่�เคยมีีพืืชพัันธุ์์�ปกคลุุม มีีสภาพการเสื่่�อมโทรม)
ผลกระทบบนบกที่่�มีีขนาดใหญ่่ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบอย่่างมีี และชนิิดพัันธุ์์�ของไม้้ที่่�ปลููก (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ในทำำ�นอง
นััยสำำ�คััญต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ (ยอมรัับเพีียง เดีียวกััน การปลููกพืืชเพื่่�อผลิิตพลัังงานชีีวภาพ หรืือพื้้น� ที่่�ปลููกป่่า
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ความเปลี่ยนแปลงระหวาง
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โอเชียเนีย
แอฟริกาใต

แอฟริกาตะวันออก
และเกาะที่อยูติดกัน

ความยั่งยืน
ในระดับโลก

การแขงขัน
ระดับภูมิภาค

ภาพรวม
ทางเศรษฐกิจ

แผนภาพที่

การคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัตถุดิบจากธรรมชาติ และประโยชน์ด้านการควบคุมที่มนุษย์ ได้จากธรรมชาติ
ระหว่างปี ค.ศ. 2015 ถึง 2050

8 

ตารางนี้้�แสดงถึึงประเด็็นหลััก 3 ประการ ได้้แก่่ 1) ผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและต่่อประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ (nature’s
contributions to people: NCP) ต่ำำ��ที่่�สุุดในสถานการณ์์ความยั่่�งยืืนทั่่�วโลกพบในเกืือบทุุกอนุุภููมิิภาค 2) ความแตกต่่างระหว่่างภููมิิภาคต่่อผลกระทบมีีสููง
ในภููมิภิ าคที่่�มีีการแข่่งขัันและสถานการณ์์เศรษฐกิิจเป็็นเชิิงบวก 3) ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้จากธรรมชาติิเป็็นวััตถุุเพิ่่�มขึ้้น� มากที่่�สุุด ในภููมิภิ าคที่่�มีีการแข่่งขัันและ
สถานการณ์์เศรษฐกิิจเป็็นเชิิงบวกแต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�มาพร้้อมกัับต้้นทุุนคืือ ความหลากหลายทางชีีวภาพและการควบคุุมประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ
คาดการณ์์ผลกระทบอยู่่�บนพื้้�นฐานของกลุ่่�มสถานการณ์์ของเส้้นทางการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม (SSP) และแนวโน้้มการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (RCP)
ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อประกอบการประเมิินของ คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (IPCC) ตารางนี้้�ไม่่รวมถึึงสถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููปที่่�กล่่าวถึึงในบทที่่� 5
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ความอุดมสมบูรณของสายพันธุ
วัตถดิบที่เปนประโยชนที่มนุษย
ไดรับจากธรรมชาติ
การควบคุมประโยชนที่มนุษย
ไดรับจากธรรมชาติ
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• สถานการณ์์ “ความยั่่ง� ยืืนระดัับโลก” รวมถึึงนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงรุุกและการผลิิตและบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืนที่่�มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่ำำ�� (SSP1,
RCP2.6; แถวบนของตาราง);
• สถานการณ์์ “การแข่่งขัันระดัับภููมิิภาค” รวมถึึงการค้้าที่่�เข้้มแข็็งและอุุปสรรคอื่่�น ๆ และการเติิบโตของช่่องว่่างระหว่่างคนรวยและคนจน อีีกทั้้�ง
มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับสููง (SSP3, RCP6.0; แถวกลาง); และ
• สถานการณ์์ “เศรษฐกิิจเป็็นเชิิงบวก” รวมถึึงการเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างรวดเร็็วและมีีกฎระเบีียบควบคุุมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ�� และมีีการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับสููงมาก (SSP5, RCP8.5; แถวล่่าง)
รููปแบบการจำำ�ลองหลายประเภทถููกใช้้ในแต่่ละสถานการณ์์เพื่่�อสร้้างแบบจำำ�ลองเปรีียบเทีียบระดัับโลกที่่�แม่่นยำำ�เป็็นอย่่างแรก ที่่�ประเมิินผลกระทบต่่อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (การเปลี่่�ยนแปลงในความหลากหลายของชนิิดพัันธุ์์�ครอบคลุุมพืืชและสััตว์์บกในระดัับภููมิิภาคในวงกว้้าง; กราฟแท่่งสีีส้้ม)
ประโยชน์์ทางวััตถุุที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ (อาหาร อาหารสััตว์์ ไม้้ซุุงและพลัังงานชีีวภาพ: กราฟแท่่งสีีม่่วง) และประโยชน์์ด้้านการควบคุุมที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติิ (การเก็็บกัักไนโตรเจน การปกป้้องดิิน การผสมเกสรของพืืช การควบคุุมศััตรููพืืชด้้วยพืืช และระบบนิิเวศการเก็็บกัักคาร์์บอนและ:
กราฟแท่่งสีีขาว) กราฟแท่่งแสดงถึึง ค่่ากลางของหลายแบบจำำ�ลองและเส้้นขีีดสีีดำำ�แนวตั้้�งบ่่งชี้้�ถึึงค่่าคาดเคลื่่�อนมาตรฐาน ค่่าเฉลี่่�ยโลกหมายถึึงร้้อยละ
การเปลี่่�ยนแปลงของแต่่ละตััวชี้้�วััดตามตาราง 4.2.14
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ทดแทนเป็็นการแย่่งกัับพื้้�นที่่�ที่่�จััดสรรไว้้เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์ รวมถึึง
การฟื้้�นฟููป่่า หรืือเกษตรกรรม (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ดัังนั้้�น
มาตรการบรรเทาผลกระทบพื้้�นที่่�บนบกขนาดใหญ่่อาจเป็็น
ผลเสีียต่่อการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอื่่�น ๆ ซึ่่�งพึ่่�งพา
ทรััพยากรที่่�ดิิน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {4.5.3} ในทางตรงกัันข้้าม ข้้อดีี
ของการหลีีกเลี่่�ยงและลดการทำำ�ลายป่่าและส่่งเสริิมการฟื้้น� ฟููป่า่
อาจส่่งผลประโยชน์์อย่่างมากต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) และคาดการณ์์ว่่าจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วม
สำำ�หรัับชุุมชนท้้องถิ่่�น (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {4.2.4.3}
ความหลากหลายทางชีีวภาพและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติิ มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องภายใต้้
สถานการณ์์เปลี่่ย� นแปลงของโลกในทศวรรษที่่กำ� ำ�ลังั จะมาถึึง
ในขณะที่่�อุุปสงค์์และอุุปทานต่่อประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจาก
ธรรมชาติใิ นเชิิงวััตถุซึุ่่ ง� มีีมููลค่า่ ทางตลาด (อาหาร อาหารสััตว์์
เนื้้�อไม้้และพลัังงานชีีวภาพ) คาดว่่าจะเพิ่่ม� ขึ้้�น (เป็็นที่่ย� อมรัับ)
{4.2, 4.3} (แผนภาพที่่� 8) การเปลี่่�ยนแปลงเหล่่ า นี้้�
เกิิ ด ขึ้้� น จากการเพิ่่�มจำำ� นวนประชากรมนุุ ษ ย์์ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง
กำำ�ลัั ง ซื้้� อ ที่่�เพิ่่�มขึ้้� น อัั ต ราการบริิ โ ภคต่่ อ หน่่ ว ยประชากร
ที่่�เพิ่่�มขึ้้� น ผลกระทบที่่�คาดการณ์์ จ ากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศและการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ ป ระโยชน์์
ที่่�ดิินบนบกและความหลากหลายทางชีีวภาพน้ำำ��จืืดส่่วนมาก
มีีแนวโน้้ ม ได้้ รัั บ ผลกระทบทางลบ รวมถึึ ง การเพิ่่�มขึ้้� น ของ
อุุณหภููมิิโลกและการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน และ
ผลกระทบจากมลพิิ ศ ส่่ ว นเกิิ น จากธาตุุ อ าหารพืื ช ที่่�มีีต่่ อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพทางทะล (ปรากฏการณ์์
Eutrophication หรืื อ น้ำำ�� เปลี่่�ยนสีี) และการที่่�น้ำำ�� ชายฝั่่� ง
มีีปริิมาณออกซิิเจนลดลง (Deoxegenation) (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{4.2.2.3.2, 4.2.3, 4.2.4} การสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลการศึึกษาต่่าง ๆ
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คาดการณ์์ว่่ า หากอุุ ณ หภูู มิิ เ พิ่่�มขึ้้� น 2 องศาเซลเซีียสจะมีี
ชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์� เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ประมาณร้้อยละ 5 และเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 16
หากอุุณหภููมิิเพิ่่�มขึ้้�น 4.3 องศาเซลเซีียส {4.2.1.1} สถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการทำำ�ประมงตามปกติิ
คาดว่่าจะทำำ�ให้้ความหลากหลายทางชีีวภาพทางทะเลลดลง
(เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {4.2.2.2, 4.2.2.3.1} การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศเพีียงอย่่างเดีียวคาดการณ์์ว่า่ จะทำำ�ให้้การผลิิต
ขั้้น� ปฐมภููมิสุิ ทุ ธิิของมหาสมุุทรลดลง ร้้อยละ 3 -10 และปริิมาณ
ปลาลดลงร้้อยละ 3 - 25 (ภายใต้้สถานะการณ์์ที่่�อุุณหภููมิิ
เพิ่่�มขึ้้�นจากน้้อยไปมากตามลำำ�ดัับ) ภายในศตวรรษนี้้� (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่วน) {4.2.2.2.1} ไม่่ว่่าจะมีีการจำำ�กััดการปล่่อย
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ที่่� เกิิ ด จากมนุุ ษ ย์์ เ กืื อ บร้้ อ ยละ 30
ได้้ ห รืื อ ไม่่ ระบบนิิ เ วศบนบก ยัั ง คงเผชิิ ญ สถานการณ์์ ที่่�
หลากหลายขึ้้� น อยู่่�กัั บ ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในชั้้น� บรรยากาศและ
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน ประโยชน์์สำำ�คััญจาก
ธรรมชาติิในด้้านการควบคุุม เช่่น การคุ้้�มครองชายฝั่่�งและดิิน
การผสมเกสรพืืชและการกัักเก็็บคาร์์บอน คาดว่่าจะลดลง
(ยอมรัั บ เพีียงบางส่่ ว น) {4.2.4, 4.3.2.1} ในทางกลัั บ กัั น
การผลิิตอาหาร อาหารสััตว์์ เนื้้�อไม้้ พลัังงานชีีวภาพคาดการณ์์
ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากในแบบจำำ�ลองสถานการณ์์ส่่วนใหญ่่
(เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) {4.2.4, 4.3.2.2} สถานการณ์์ ซึ่่� งรวมถึึ ง
การปรัับเปลี่่�ยนอย่่างเป็็นรููปธรรมไปสู่่�การจััดการอย่่างยั่่�งยืืน
ในการหาประโยชน์์จากทรััพยากรและการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
การปฏิิ รูู ป ตลาด การบริิ โ ภคโปรตีีนจากสัั ต ว์์ ทั่่� วโลกอย่่ า ง
เท่่ า เทีียมและเหมาะสม การลดขยะจากเศษอาหารและ
การสูู ญ เสีียอาหารจะช่่ ว ยให้้ ก ารสูู ญ เสีียในระดัั บ ต่ำำ�� หรืื อ
เกิิดการฟื้้�นฟููความหลากหลายทางชีีวภาพ (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
{4.2.2.3.1, 4.2.4.2, 4.3.2.2, 4.5.3}
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ระดัับผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและ
บทบาทหน้้าที่่แ� ละบริิการจากระบบนิิเวศ และความแตกต่่าง
ระหว่่ า งภูู มิิ ภาคมีีผลน้้ อ ยกว่่ า ในสถานการณ์์ จำ�ล
ำ องที่่�
ให้้ความสนใจเกี่่�ยวกัับกัับความยั่่�งยืืนระดัับโลกหรืือภููมิิภาค
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) (แผนภาพที่่� 8) สถานการณ์์ความยั่่�งยืืน
ซึ่่�งมีีการบริิโภคในระดัับปานกลางและเพีียงพอส่่งผลกระทบ
เชิิงลบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศต่ำำ��ลง
อย่่างเห็็นได้้ชััด เนื่่�องจากการผลิิตอาหาร อาหารสััตว์์ และ
เนื้้�อไม้้ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {4.1.3, 4.2.4.2, 4.3.2, 4.5.3} รููปแบบ
ทั่่�วไปที่่�ปรากฏในระดัับโลก เช่่น การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและประโยชน์์ ด้้ า นการควบคุุ ม เมื่่�อเทีียบกัั บ
การเพิ่่�มขึ้้�นของการผลิิตอาหารพลัังงานชีีวภาพและวััตถุุดิิบ
เห็็นได้้ชััดในเกืือบทุุกภููมิิภาค {4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.3}
สำำ� หรัั บ ระบบนิิ เวศบนบกนั้้� น การศึึ ก ษาส่่ ว นใหญ่่ บ่่ ง ชี้้� ว่่ า
อเมริิกาใต้้ แอฟริิกา และบางส่่วนของเอเชีียจะได้้รับั ผลกระทบ
มากกว่่ า ภูู มิิ ภ าคอื่่�นอย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�ง
สถานการณ์์ ที่่� ไม่่ อ ยู่่�บนพื้้� น ฐานของวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นเรื่่�อง
ความยั่่�งยืืน (แผนภาพที่่� 8) ส่่วนหนึ่่�งมีีสาเหตุุจากความแตกต่่าง
ของสภาพภููมิอิ ากาศของภููมิภิ าคและข้้อเท็็จจริิงในสถานการณ์์
จำำ� ลองการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่�ดิิ น จำำ� นวนมาก
เพื่่�อเพาะปลููกหรืือพลัังงานชีีวภาพในภููมิิภาคเหล่่านั้้�น {4.1.5,
4.2.4.2} เช่่ น อเมริิ ก าเหนืื อ และยุุ โรปคาดการณ์์ ว่่ า จะมีี
การเปลี่่�ยนไปเพาะปลููกพืืชลดลงและการฟื้้น� ฟููป่า่ อย่่างต่่อเนื่่�อง
{4.1.5, 4.2.4.2}

คาดการณ์์ว่่าในทศวรรษที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึงจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ของปัั จ จัั ย ที่่�ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
อย่่างมากในขอบเขตชีีวนิิเวศบนบก (terrestrial biome
boundary) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสภาพแวดล้้อมที่่�หนาวเย็็น
กึ่่�งขั้้�วโลก ขั้้�วโลก และกึ่่�งแห้้งแล้้ง สภาพอากาศที่่�อุ่่�นและ
แห้้งแล้้งมากขึ้้�น ส่่งผลต่่อการลดผลิิตผลในหลายพื้้�นที่่� (เป็็นที่่�
ยอมรัับ) {4.2.4.1} ในทางกลัับกััน การเพิ่่�มขึ้้�นของความเข้้มข้้น
ของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในชั้้�นบรรยากาศ สามารถเป็็น
ประโยชน์์ผลิิตผลรวมขั้้�นปฐมภููมิิและสามารถเพิ่่�มการปกคลุุม
ของพืื ช เนื้้� อ ไม้้ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�งภูู มิิ ภ าคที่่�สภาพอากาศ
กึ่่�งแห้้งแล้้ง (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {4.2.4.1} ระบบนิิเวศ
ทางทะเล ผลกระทบคาดว่่าจะแตกต่่างกัันในแต่่ละภููมิิศาสตร์์
จำำ�นวนปลาหลายชนิิดอาจจะเคลื่่�อนย้้ายสู่่�ขั้้�วโลกเนื่่�องจาก
มหาสมุุทรอุ่่�นขึ้้�น หมายความว่่าการสููญพัันธุ์์�ของชนิิดพัันธุ์์�
ท้้องถิ่่�นอาจเกิิดขึ้้�นได้้ในเขตร้้อน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {4.2.2.2.1}
อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ได้้หมายความว่่า จะมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความ
หลากหลายทางชีีวภาพในทะเลขั้้�วโลก เนื่่�องจากการหดตััว
ของน้ำำ��แข็็งในอััตราที่่�รวดเร็็วและการเพิ่่�มของปรากฏการณ์์
เป็็นทะเลกรดในน้ำำ��เย็็น (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {4.2.2.2.4}
ตลอดแนวชายฝั่่� ง การเพิ่่�มขึ้้� น อย่่ า งรวดเร็็ ว ของเหตุุ ก ารณ์์
สภาพภูู มิิอากาศสุุ ดขั้้� ว การเพิ่่�มขึ้้� นของระดัั บน้ำำ��ทะเลและ
การพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่ง� จะเพิ่่�มการแยกส่่วนและสููญเสีียถิ่่�นอาศััย
อาศััยตามธรรมชาติิ แนวปะการัังจะเผชิิญเหตุุการณ์์สภาพ
ภูู มิิ อ ากาศสุุ ด ขั้้� ว บ่่ อ ยขึ้้� น ประกอบกัั บ ระยะเวลาการฟื้้� น ฟูู
ที่่�สั้้� นลงส่่ งผลให้้ การเสื่่�อมโทรมมากขึ้้� นร้้ อยละ 70 ถึึ ง 90
ในระดัับอุุณหภููมิโิ ลกที่่�เพิ่่�มขึ้้น� 1.5 องศาเซลเซีียส และมากกว่่า
28 ผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศมีี ร้้อยละ 99 ในระดัับอุุณหภููมิิโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 2 องศาเซลเซีียส
บทบาทสำำ�คัญต่
ั อ่ การคาดการณ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ ส่่งผลให้้เกิิดปรากฏการณ์์ปะการัังฟอกขาวจำำ�นวนมากและ
และบทบาทหน้้ า ที่่� ร ะบบนิิเวศทั้้� ง ในทะเลและบนบก อััตราการตายของปะการัังสููง (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {4.2.2.2.2}
คาดการณ์์ว่่าจะมีีการเกิิดของชุุมชนใหม่่ซึ่่�งจะมีีชนิิดพัันธุ์์�
เกิิดขึ้้� น ร่่ ว มกัั น เป็็ น การรวมกัั น ที่่� ไ ม่่ เ คยปรากฏมาก่่ อ น
ในประวััติศิ าสตร์์ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {4.2.1.2., 4.2.4.1}
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D.		ธรรมชาติิจะได้้รับั การอนุุรักั ษ์์ ฟื้น้� ฟูู และใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนต่่อเมื่่อ� สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายด้้านสัังคมอื่่น� ๆ ของโลกไปพร้้อมกััน ด้้วยความพยายามร่่วมกัันอย่่างเร่่งด่่วน
ในการผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงแบบปฏิิรููป
เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนและวิิสััยทััศน์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ปีี ค.ศ. 2050 ไม่่สามารถบรรลุุได้้หากปราศจาก
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป เงื่่�อนไขซึ่่�งสามารถทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�น
ได้้ทัันทีี (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {2, 3, 5, 6.2} (แผนภาพที่่� 9)
การสร้้างการรัับรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นถึึงความเชื่่�อมโยงระหว่่างกัันในบริิบท
ของวิิ ก ฤตด้้ า นสิ่่�งแวดล้้ อ มและบรรทัั ด ฐานใหม่่ เ กี่่�ยวกัั บ
การปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์และธรรมชาติิจะช่่วยสนัับสนุุนให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงนั้้น� (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {5.3, 5.4.3} ในระยะสั้้น�
(ก่่อนปีี ค.ศ. 2030) ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจทั้้�งหมดสามารถมีีส่่วน
สร้้ างการเปลี่่�ยนแปลงอย่่ างยั่่�งยืื นได้้ ด้้วยการยกระดัั บและ
ปรัั บ ปรุุ ง เครื่่�อ งมืื อทางนโยบายและกฎหมายที่่�มีีอยู่่�อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และการปฏิิรูปู และกำำ�จัดั นโยบายอัันตรายที่่�มีีอยู่่�
และการอุุดหนุุนจากภาครััฐ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) มาตรการเพิ่่�มเติิม
มีีความจำำ� เป็็ น ในการสร้้ า งการเปลี่่�ยนแปลงเชิิ ง ปฏิิ รูู ป ใน
ระยะยาว (ถึึงปีี ค.ศ. 2050) เพื่่�อแก้้ปััญหาแรงขัับเคลื่่�อน
ทางอ้้ อ มซึ่่�งเป็็ น สาเหตุุ ข องความเสื่่�อมโทรมของธรรมชาติิ
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างทางสัังคม
เศรษฐกิิจและเทคโนโลยีีภายในประเทศและทั่่�วโลก {6.2, 6.3,
6.4, ตารางที่่� 1}

การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููปที่่�เกิิดขึ้้�นโดยการกำำ�กัับดููแล
ที่่�เป็็นนวััตกรรมใหม่่ร่่วมกัับการดำำ�เนิินการที่่�มีีอยู่่�เดิิม เช่่น
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลแบบบูู ร ณาการ ครอบคลุุ ม และยืืดหยุ่่�น
ขณะที่่�การดำำ�เนิินการนั้้�นมีีการปฏิิบััติิอย่่างแพร่่หลายและ
มีีการศึึกษาเป็็นการเฉพาะ มีีการรัับรู้้�เพิ่่�มมากขึ้้�นว่่าสามารถ
ที่่จ� ะร่่วมกัันสร้้างให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงเชิิงปฏิิรููปได้้ (ยอมรัับ
เพีียงบางส่่ ว น) จะเป็็ น การช่่ ว ยจัั ด การความท้้ า ทายด้้ า น
การกำำ�กัับดููแล ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องปกติิในหลายภาคส่่วนและนโยบาย
และสร้้ า งเงื่่�อนไขการปฏิิ บัั ติิ เ พื่่�อสร้้ า งการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงปฏิิรูปู การบููรณาการ เช่่น ภาครััฐโดยทั่่�วไปให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาคส่่วนและนโยบาย และเพื่่�อรัับประกััน
ความสอดคล้้องและมีีประสิิทธิิภาพของนโยบาย (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
การดำำ�เนิินการอย่่างครอบคลุุมช่่วยให้้เห็็นคุุณค่่าที่่�หลากหลาย
และทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าจะมีีความเท่่าเทีียม (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน)
การแบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างเท่่าเทีียมจากการใช้้ประโยชน์์
บนพื้้�นฐานของสิิทธิิที่่�มีี (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) ผลลััพธ์์จาก
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลบนพื้้� น ฐานของข้้ อ มูู ล ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด กลยุุ ท ธ์์ ใ หม่่
ในการผลิิ ต ความรู้้�และรวบรวมระบบความรู้้�และคุุ ณค่่ า ที่่�
หลากหลายเข้้าด้้วยกััน (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) การดำำ�เนิินการ
ที่่�ยืื ด หยุ่่�น การเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ การติิ ด ตามและ
กระบวนการให้้ข้อ้ เสนอแนะ ช่่วยเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อจััดการ
30 การเปลี่่�ยนแปลง ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนจำำ�เป็็นต้้องมีีการคิิด ความไม่่ แ น่่ น อนที่่�ไม่่ อ าจหลีีกเลี่่�ยงได้้ และความซัั บ ซ้้ อ น
และดำำ�เนิินการในทุุกภาคส่่วน (แผนภาพที่่� 9) นโยบายราย ที่่�มาพร้้ อ มกัั บ การเปลี่่�ยนแปลงทางสัั ง คมและสิ่่�งแวดล้้ อ ม
สาขาและมาตรการอาจมีีประสิิทธิิภาพในบางบริิบท แต่่มััก (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {6.2, 5.4.2}
ไม่่ได้้คำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบทางอ้้อม ระยะยาวหรืือสะสม ซึ่่�งอาจ
ก่่อให้้เกิิดผลเสีีย ซึ่่�งรวมถึึงความเหลื่่�อมล้ำำ��ที่่�ทวีีความรุุนแรง
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) การดำำ�เนิินแนวทางระหว่่างภาคส่่วน รวมถึึง 32 บทสรุุปจากหลัักฐานที่่เ� กี่่ย� วกัับองค์์ประกอบของเส้้นทาง
ด้้านภููมิทัิ ศั น์์ การบููรณาการการจััดการบริิเวณชายฝั่่ง� และต้้นน้ำำ�� สู่่�ความยั่่�งยืืน ด้้วยการจััดการ 5 ด้้าน และจุุดเปลี่่�ยน 8 เรื่่�อง
การวางแผนพื้้� น ที่่�ทางทะเล การวางแผนขนาดโครงการ เป็็ น หัั ว ใจสำำ�คัั ญ ของการเกิิดการเปลี่่� ย นแปลงเชิิงปฏิิรูู ป
ด้้านชีีวภููมิิภาคเพื่่�อพลัังงาน กระบวนทััศน์์การวางผัังเมืืองใหม่่ (แผนภาพที่่� 9; D3 และ D4 ด้้านบน) {5.4.1, 5.4.2} แนวคิิด
เพื่่�อสร้้างโอกาสการเชื่่�อมต่่อประโยชน์์หลากหลาย คุุณค่่าและ จุุดเปลี่่�ยน ตระหนัั กถึึ งระบบของโลกที่่�ซัั บซ้้ อนไม่่ สามารถ
รููปแบบการใช้้ทรััพยากร ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการระหว่่างภาคส่่วน จััดการอย่่างเรีียบง่่ายได้้ แต่่ในกรณีีที่่�มีีความแน่่นอน การเข้้าไป
ตระหนัั ก ถึึ ง สิ่่�งที่่�ต้้ อ งแลกและความสัั ม พัั น ธ์์ เชิิ ง อำำ� นาจที่่� แทรกแซงอย่่างเฉพาะเจาะจงสามารถเกิิดแรงผลัักดัันและ
ไม่่เท่่าเทีียมระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงขนาดใหญ่่ที่่�นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมาย
{5.4.2, 5.4.3, 6.3, 6.4}
ร่่วมได้้ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) (ตารางที่่� 1) เช่่น การเปลี่่�ยนแปลง
29

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

46
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แรงขับเคลื่อน
ทางออม
การบูรณาการ การปรับตัว การรับรูและแนวทาง
การกํากับดูแลที่ครอบคลุม รวมถึงการผสมผสานนโยบาย
การนำไปใชในจุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ประชากร
สังคม-วัฒนธรรม

ผูเกี่ยวของที่รวมสรางการเปลี่ยนแปลง (จุดเปลี่ยน)

สถาบันและ
การกํากับดูแล

เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี

ความขัดแยง
และโรคระบาด

• แรงจูงใจและการสรางขีดความสามารถ
• การประสานความรวมมือระหวางภาคสวน
• การดําเนินการลวงหนา
• การตัดสินใจในบริบทของความยืดหยุน
และความไมแนนอน
• กฎหมายสิ่งแวดลอม
และการดําเนินงาน

กิจกรรม
ของมนุษย เชน
ประมง
เกษตรกรรม
มลพิษ
พลังงาน
ปาไม
เหมืองแร
การทองเที่ยว
โครงสรางพื้นฐาน
การอนุรักษ
อื่น ๆ

แรงขับเคลื่อน
ทางตรง
การเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน
บนบกและในทะเล

การใชทรัพยากร
เกินขีดจํากัด
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มลพิษ
ชนิดพันธุตางถิ่น
อื่น ๆ

จุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ประเด็นที่เปนจุดเปลี่ยน

• การยอมรับวิสยั ทัศนการมีชวี ติ ทีด่ ี
• ลดการบริโภคและของเสีย
• ปลดปลอยคุณคาและการกระทํา
• ลดความไมเทาเทียม
• ปฏิบัติการรวมความยุติธรรมในการอนุรักษ
• เปดเผยและเชื่อมโยง
• มั่นใจวาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นวัตกรรมและการลงทุน
• สงเสริมการศึกษา และการแบงปนองคความรูจากรุนสูรุน

วงจร
การเรียนรู

แผนภาพที่่� 9 การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููปในเส้้นทางความยั่่�งยืืนของโลก การปฏิิบััติิอย่่างร่่วมมืือในการแทรกแซงด้้านการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องที่่�
ได้้รัับการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ (จุุดเปลี่่�ยน) มุ่่�งเน้้นการแทรกแซงประเด็็นสำำ�คััญ (ประเด็็นที่่�เป็็นจุุดเปลี่่�ยน) สามารถช่่วยให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููปจากแนวโน้้มปััจจุุบัันไปสู่่�ความยั่่�งยืืนกว่่า
จุุดเปลี่่�ยนส่่วนมากอาจมีีหลายประเด็็นที่่�ถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�แท้้จริิง ตั้้ง� แต่่กลุ่่�มคน เช่่น องค์์กรระหว่่างรััฐบาล รััฐบาล องค์์กรพััฒนาเอกชน (NGO) ประชาชน
กลุ่่�มชุุมชน ชนพื้้�นเมืือง ชุุมชนท้้องถิ่่�น หน่่วยงานผู้้�บริิจาค องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา และภาคเอกชน ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทการนำำ�เครื่่�องมืือ
ที่่�มีีอยู่่�และเครื่่�องมืือใหม่่ไปปฏิิบััติิใช้้ ผ่่านการแทรกแซงการกำำ�กัับดููแลบนพื้้�นฐานของสถานที่่� ซึ่่�งบููรณาการ มีีข้้อมููล ครอบคลุุม ยืืดหยุ่่�น ใช้้นโยบาย
เชิิงกลยุุทธ์์ผสมผสาน และเรีียนรู้้�จากข้้อเสนอแนะ สามารถช่่วยให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงระดัับโลกได้้

กฎหมายและนโยบายสามารถก่่ อ ให้้ เ กิิ ด และเกื้้� อ หนุุ น
การเปลี่่�ยนแปลงในการจััดการทรััพยากรและการบริิโภคได้้
ในทางกลัับกััน การเปลี่่�ยนแปลงระดัับปััจเจกชน พฤติิกรรม
และความเคยชิินสามารถส่่งเสริิมให้้เกิิดการนำำ�นโยบายและ
กฎหมายไปปฏิิบััติิ {5.4.3}
การเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�การผลิิตและบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน และ
มุ่่�งสู่่�การลดและเปลี่่ย� นแปลงสิ่่ง� ที่่เ� หลืือใช้้และขยะ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงการบริิโภคในกลุ่่�มคนร่ำ���รวย ซึ่่�ง
เกิิดขึ้้�นในระดัับปััจเจกชนและชุุมชนทั่่�วโลกเป็็นศููนย์์กลาง
ของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการลดความไม่่เท่่าเทีียมกััน
ในสัังคม ขณะที่่�การลดที่่�แท้้จริิงถููกจำำ�กััด การดำำ�เนิินการ
ในระดัับต่่าง ๆ สามารถพััฒนา ประสานงานและขยาย
ขอบเขตได้้ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) การริิเริ่่�มและปรัับปรุุงมาตรฐาน
33

ระบบและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง เพื่่�อนำำ�ต้้ น ทุุ น การผลิิ ต
ภายนอก การหาประโยชน์์จากธรรมชาติิและการบริิโภค (เช่่น
ราคาของวิิธีีปฏิิบััติิที่่�สร้้างมลภาวะหรืือขยะ รวมถึึงบทลงโทษ
การส่่ ง เสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการใช้้ ท รัั พ ยากรและหมุุ น เวีียน
และรููปแบบเศรษฐกิิจอื่่�น ๆ ห่่วงโซ่่ตลาดที่่�มีีการรัับรองด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยสมััครใจ แรงจููงใจซึ่่�งส่่งเสริิมวิิธีีปฏิิบัติั ิ
ที่่�ยั่่�งยืื น และเป็็ น แนวใหม่่ ที่่�สำำ�คัั ญ สิ่่�งเหล่่ า นี้้� เ กี่่�ยวข้้ อ งกัั บ
การเปลี่่�ยนแปลงนิิยามว่่า อะไรคืือคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีส่่งผลให้้
เกิิดอะไร การแยกแนวคิิดของชีีวิิตที่่�ดีีและความหมายของชีีวิิต
จากการบริิโภควััตถุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แนวทางเหล่่านี้้�มีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่าเมื่่�อมีีการสนัับสนุุนทั้้�งสองทางการดำำ�เนิินการซึ่่�งช่่วยให้้
เกิิดความสมััครใจ คุุณค่่าทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบ
ในรููปแบบของกิิจกรรมของปััจเจกชน ส่่วนรวมและองค์์กร
ไปสู่่�ความยั่่�งยืื น จะมีีพลัั ง และสร้้ า งผลกระทบระยะยาว
ในการเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและการบ่่มเพาะดููแล ให้้เป็็นการปฏิิบัติั ิ
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ทางสัังคมปกติิ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {5.4.1.2, 5.4.1.3, 6.4.2, 35 ธรรมชาติิ การฟื้้�นฟููทางนิิเวศและการใช้้ประโยชน์์
6.4.3}
อย่่างยั่่�งยืืน การผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน (รวมถึึงอาหาร วััตถุุ และ
พลัังงาน) การจััดการป่่ าไม้้ อย่่ างยั่่�งยืืนและการวางแผน
โครงสร้้างพื้้�นฐาน เป็็นการจััดการกัับปััจจััยขัับเคลื่่�อนที่่�หลััก
34 การขยายและจัั ด การเครืือข่่ า ยพื้้� น ที่่� คุ้้� มครองที่่� มีี ของการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพและการเสื่่อ
� มสภาพ
ในปััจจุุบัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงบริิเวณพื้้�นที่่�บนบก ของธรรมชาติิ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.3.2, 6.3.6} การผสมผสาน
น้ำำ�จืื
� ดและทะเล มีีความสำำ�คัญ
ั ในการปกป้้องความหลากหลาย นโยบายที่่�สอดคล้้องกัันระหว่่างภาคส่่วนระดัับการปกครอง
ทางชีีวภาพ (เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ) โดยเฉพาะในบริิบทของ และอำำ�นาจทางกฎหมาย สามารถอธิิบายถึึงความแตกต่่าง
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ ผลจากการอนุุ รัั ก ษ์์ ทางนิิเวศวิิทยาและสัังคมทั้้�งในและนอกภููมิิทััศน์์ สร้้างรููปแบบ
ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดการที่่�ยืืดหยุ่่�น การมีีส่่วนร่่วมทางสัังคม ที่่�มีีอยู่่�ของความรู้้�และการกํํากัับดููแลและจััดการกัับการแลกเปลี่่�ยน
ที่่�เข้้มแข็็ง มีีประสิิทธิิภาพและกลไกการแบ่่งปัันผลประโยชน์์ ระหว่่างผลประโยชน์์ที่่�จับั ต้้องได้้และผลประโยชน์์ที่่�จับั ต้้องไม่่ได้้
อย่่ า งเท่่ า เทีียม การสนัั บ สนุุ น เงิินทุุ น อย่่ า งยั่่� ง ยืืน และ อย่่างโปร่่งใสและเท่่าเทีียมกััน (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) การจััดการ
การติิดตามและการบัังคัับใช้้กฎระเบีียบ (เป็็นที่่ย� อมรัับ) {6.2, พื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืนสามารถทำำ�ได้้ดีีขึ้้�นด้้วยแนวทางหน้้าที่่�และ
5.4.2} รััฐบาลมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุนการวิิจัยั ปฐมภููมิิ การใช้้ประโยชน์์ที่่�หลากหลาย ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลายฝ่่ายและ
การอนุุรัักษ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และความยั่่�งยืืนในการใช้้พื้้�นที่่� แนวทางชุุมชนเป็็นฐาน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) การใช้้มาตรการและ
หลากหลายทั้้�งบนบกและทะเล สิ่่�งนี้้�ก่่อให้้เกิิดการวางแผน วิิธีีปฏิิบััติิผสม รวมถึึง (ก) มาตรการอนุุรัักษ์์ที่่�มีีการจััดการ
เครืือข่่ายตััวแทนทางนิิเวศวิิทยาของพื้้�นที่่�คุ้้�มครองที่่�เชื่่�อมต่่อกััน อย่่ า งดีีและเชื่่�อมต่่ อ พื้้� น ที่่�อนุุ รัั ก ษ์์ แ ละมาตรการเชิิ ง พื้้� น ที่่�
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพอื่่�น ๆ (ข) ลดผลกระทบจากการทำำ�ตััดไม้้
และการจััดการการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างวััตถุุประสงค์์ทางสัังคม การรัับรองการทำำ�ป่า่ ไม้้ การจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ และ
ที่่�แสดงถึึ ง มุุ ม มองที่่�หลากหลายและคุุ ณค่่ า ที่่�หลากหลาย เครื่่�องมืืออื่่�น ๆ (ค) สนัับสนุุนการฟื้้น� ฟููทางนิิเวศ (ง) การติิดตาม
ของธรรมชาติิ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {6.3.2.3, 6.3.3.3} ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการเข้้าถึึงและการมีีส่่วนร่่วมของ
การปกป้้องพื้้�นที่่�คุ้้�มครองในอนาคตยัังนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงระบบ ประชาชนตามความเหมาะสม (จ) การจััดการกัับกิิจกรรม
การตรวจสอบและการบัังคัับใช้้ การจััดการที่่�ดิินและทะเลที่่� ผิิดกฎหมาย (ช) การดำำ�เนิินงานตามความตกลงระหว่่างประเทศ
อุุดมด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพนอกเหนืื อจากพื้้� นที่่� ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ (ซ) การส่่งเสริิมระบบ
คุ้้�มครองการจััดการความขััดแย้้งด้้านสิิทธิิในทรััพย์์สิินและ อาหารที่่�ยั่่�งยืื น บนฐานของความหลากหลายทางชีีวภาพ
การปกป้้องกรอบกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากแรงกดดัันของ (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.3.2.1, 6.3.2.3, 6.3.2, 6.3.2.4}
กลุ่่�มผลประโยชน์์ที่่�มีีอำำ�นาจ ในหลายบริิเวณ การอนุุรักั ษ์์ขึ้้น� อยู่่�
กัับการสร้้างความเข้้มแข็็งและส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่าง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงกลุ่่�มที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ชนพื้้�นเมืืองและ 36 หล่่อเลี้้ย� งโลกด้้วยความยั่่ง� ยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในบริิบท
ชุุมชนท้้องถิ่่�นเพื่่�อสร้้างและบริิหารจััดการพื้้น� ที่่�คุ้้�มครองทางทะเล ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการเพิ่่�มขึ้้�นของ
และเครืือข่่ายพื้้น� ที่่�คุ้้�มครองทางทะเล และการใช้้เครื่่�องมืือเชิิงรุุก ประชากร มีีระบบอาหารที่่�ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ถึึงความสามารถ
เช่่น การวางแผนเชิิงพื้้�นที่่� การวางแผนอนุุรัักษ์์ข้้ามพรหมแดน ในการปรัับตััวลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมลดความหิิวโหย
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) การดํําเนิินการนอกเหนืือจากพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง และมีีส่่วนช่่วยเหลืือสุุขภาพของมนุุษย์์และสวััสดิิภาพสััตว์์
รวมถึึงการต่่อสู้้�กัับสััตว์์ป่่าและการค้้าไม้้ผ่่านการบัังคัับใช้้ที่่�มีี (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {5.3.2.1, 6.3.2.1} เส้้นทางสู่่�ระบบ
ประสิิทธิิภาพและสร้้างความมั่่�นใจทางกฎหมายและความยั่่�งยืืน อาหารที่่�ยั่่�งยืืนส่่งผลให้้การวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
ของการค้้าสััตว์์ป่่า การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวรวมถึึงการจััดลำำ�ดัับ และการจััดการอย่่างยั่่ง� ยืืนทั้้�งด้้านอุุปทาน/ผู้้�ผลิิตและอุุปสงค์์/
ความสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาต่่อการดำำ�เนิินคดีี ผู้้�บริิโภคในระบบอาหาร (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {5.3.2.1, 6.3.2.1,
ลัักลอบค้้าสััตว์์ป่่า ใช้้การตลาดเพื่่�อสัังคมที่่�มีีชุุมชนเป็็นพื้้�นฐาน 6.4} ทางเลืือกสำำ�หรัับการผลิิตทางการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น
เพื่่�อลดความต้้องการ และใช้้มาตรการที่่�จริิงจัังในการปราบปราม มีีอยู่่�และยัังคงมีีการพััฒนา บางทางเลืือกอาจมีีผลกระทบ
การทุุจริิตในทุุกระดัับ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {6.3.2.3}
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและหน้้าที่่�ระบบนิิเวศมากกว่่า
ทางเลืือกอื่่�น {6.3.2.1} ทางเลืือกเหล่่านี้้�รวมถึึงการบููรณาการ
การจััดการสารอาหารและศััตรููพืืช เกษตรอิินทรีีย์์ วิิธีีปฏิิบััติิ
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ชีีวภาพ เป็็นการดำำ�เนิินการเชิิงนโยบายเพื่่อ� ใช้้แนวทางระบบ
นิิเวศที่่�ยั่่�งยืืนในการจััดการการประมง การวางแผนเชิิงพื้้�นที่่�
(รวมถึึงการดำำ�เนิินการและการขยายพื้้�นที่่คุ้้�� มครองทางทะเล)
และดำำ�เนิินการทางนโยบายเพื่่อ� จััดการแรงขัับเคลื่่อ� นอื่่น� เช่่น
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและมลพิษิ (เป็็นที่่ย� อมรัับ)
{5.3.2.5, 6.3.3}. สถานการณ์์แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางการทำำ�
ประมงอย่่างยั่่�งยืืน ส่่งผลให้้มีีการอนุุรัักษ์์ การฟื้้�นฟููและการใช้้
ระบบนิิเวศทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืน การสร้้างใหม่่ของฝููงปลาที่่�ถููก
การทำำ�ประมงที่่�เกิินขอบเขต (รวมถึึงการจำำ�กััดปริิมาณการจัับ
หรืือความพยายามทำำ�ประมงและการห้้ามทำำ�ประมง) การลด
มลภาวะ (รวมถึึงพลาสติิก) การจััดการกิิจกรรมขุุดเจาะที่่�
ทำำ�ลายล้้าง การขจััดการอุุดหนุุนที่่�เป็็นภััยและการทำำ�ประมง
ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุม การบริิหาร
จััดการประมงแบบปรัับเปลี่่�ยนต่่อผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศ และการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อ มจาก
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {4, 5.3.2.5, 6.3.3.3.2}
พื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเลประสบความสำำ�เร็็จทั้้�งการอนุุรักั ษ์์ความ
หลากหลายทางชีีวภาพและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของท้้องถิ่่�น
เมื่่�อมีีการจัั ด การอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ และสามารถขยาย
ขอบเขตโดย ขยายพื้้� น คุ้้�มครองให้้ ใ หญ่่ ขึ้้� น หรืื อ เชื่่�อมต่่ อ
หลายพื้้�นที่่�คุ้้�มครองเข้้าด้้วยกัันหรืือจััดให้้มีีพื้้�นที่่�คุ้้�มครองใหม่่
ที่่�ยัังไม่่ปรากฏในภููมิภิ าคและบริิเวณสำำ�คัญ
ั ต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {5.3.2.5, 6.3.3.3.1}
เนื่่�องจากแรงกดดัันหลัักที่่�มีีต่่อพื้้�นที่่�ชายฝั่่ง� (เกิิดจากการพััฒนา
การถมที่่�ดิิน มลภาวะทางน้ำำ��) ความริิเริ่่�มการดำำ�เนิินงานด้้าน
การอนุุ รัั ก ษ์์ ท างทะเลไปสู่่�การปฏิิ บัั ติิ เช่่ น การบูู ร ณาการ
การวางแผนชายฝั่่�งบริิเวณนอกพื้้�นที่่�คุ้้�มครองมีีความสำำ�คััญต่่อ
การอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพและการใช้้ประโยชน์์
อย่่างยั่่�งยืืน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.3.3.3} มาตรการอื่่�นในการขยาย
ความร่่วมมืือระหว่่างภาคส่่วนด้้านการจััดการชายฝั่่�ง รวมถึึง
มาตรการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) มาตรฐานอาคารและ
การก่่อสร้้างและฉลากสิ่่�งแวดล้้อม (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.3.3.3.2,
6.3.3.3.4} เครื่่�องมืือเพิ่่�มเติิมรวมถึึงเครื่่�องมืือที่่�ไม่่ใช่่การตลาด
และเครื่่�องมืือทางการตลาด ในการระดมทุุนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
รวมถึึงตััวอย่่างการจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ แผนการชดเชย
ความหลากหลายทางชีีวภาพ การเก็็บกัักคาร์์บอนไว้้ใต้้มหาสมุุทร
โปรแกรมการค้้าขายแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซเรืือนกระจก ตราสารหนี้้�
สีีเขีียว กองทุุนทรััสต์์ และเครื่่�องมืือทางกฎหมายใหม่่ เช่่น
ข้้อเสนอเครื่่�องมืือที่่�มีีผลผููกพัันทางกฎหมายระหว่่างประเทศ
ด้้านการอนุุรัักษ์์และการใช้้อย่่างยั่่�งยืืนซึ่่�งความหลากหลาย
37 การสร้้างความมั่่�นใจในการผลิิตอาหารอย่่างยั่่�งยืืนจาก ทางชีีวภาพทางทะเลในพื้้� น ที่่�นอกเขตอำำ� นาจประเทศภาคีี
มหาสมุุทรไปพร้้อมกัับการปกป้้องความหลากหลายทาง
เกษตรเชิิงนิิเวศ วิิธีีปฏิิบััติิในการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ�� การเกษตร
เชิิ ง อนุุ รัั ก ษ์์ วนเกษตร ระบบป่่ า ไม้้ - ปศุุ สัั ต ว์์ การจัั ด การ
ชลประทาน ระบบขนาดเล็็กหรืือเป็็นส่่วน ๆ และวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อ
พััฒนาสวััสดิิภาพสััตว์์ วิิธีีปฏิิบัติั เิ หล่่านี้้ส� ามารถพััฒนาให้้ดีีขึ้้น� ได้้
ด้้วยกฎระเบีียบที่่�มีีการออกแบบดีี แรงจููงใจและเงิินอุุดหนุุน
การยกเลิิกการอุุดหนุุนที่่�บิิดเบืือนจากวััตถุุประสงค์์ {2.3.5.2,
5.3.2.1, 5.4.2.1, 6.3.2} และด้้ ว ยขนาดของพื้้� น ที่่�ที่่�มีี
การบููรณาการการวางแผนพื้้�นที่่�และการจััดการต้้นน้ำำ�� ทำำ�ให้้
แน่่ ใจถึึ ง ความสามารถในการปรัั บ ตัั ว ของการผลิิ ต อาหาร
ส่่ ง ผลให้้ ก ารใช้้ ม าตรการซึ่่�งอนุุ รัั ก ษ์์ ค วามหลากหลายทาง
พัันธุุกรรม ชนิิดพัันธุ์์�พืืช ชนิิดพัันธุ์์�พื้้�นถิ่่�น และชนิิดพัันธุ์์�ที่่�
คล้้ายคลึึงกััน ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้เกิิดสารอาหารที่่�หลากหลาย
สมบููรณ์์และสััมพัันธ์์กัับวััฒนธรรม แรงจููงใจและกฎระเบีียบ
บางประการอาจช่่วยให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางบวกทั้้�งด้้าน
การผลิิตและการบริิโภคของห่่วงโซ่่อุุปทาน เช่่น การสร้้าง
พััฒนามาตรฐานและนำำ�ไปปฏิิบัติั ติ ามความสมััครใจ การรัับรอง
และความตกลงห่่วงโซ่่อุุปทาน (เช่่น the Soy Moratorium
เป็็นการกำำ�กับั ดููแลห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจััดการกัับ
การทำำ�ลายป่่าที่่�เกิิดจากการผลิิตถั่่�วเหลืืองใน Amazon) และ
การลดการอุุดหนุุนที่่�เป็็นภััยต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
กลไกด้้านกฎหมายสามารถช่่วยจััดการความเสี่่�ยงของการมีี
ทางเลืือกร่่วมและการหาช่่องทางเพื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วน
หากเป็็นกรณีีที่่�มีีผลประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์และของภาคส่่วน
เพื่่�อรัั ก ษาอุุ ป สงค์์ ใ ห้้ อยู่่�ในระดัั บ สูู ง การผูู ก ขาดและการใช้้
ยาปราบศััตรููพืืชและสารเคมีี {5.3.2.1} ทางเลืือกอื่่�นนอกจาก
กฎหมายมีีความสำำ�คััญมากและอาจจะร่่วมถึึงความช่่วยเหลืือ
ทางเทคนิิคโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับรายย่่อย
และแผนงานสร้้างแรงจููงใจทางเศรษฐกิิจที่่�เหมาะสม ตััวอย่่าง
เช่่น การจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ และเครื่่�องมืืออื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ด้า้ นการเงิิน ทางเลืือกสำำ�หรัับการจััดการและเข้้าร่่วมกัับ
กลุ่่�มอื่่�นในระบบอาหาร (รวมถึึง ภาครััฐ ภาคประชาสัังคม
ผู้้�บริิโภคและการขบวนการระดัับชุุมชน) รวมถึึงการศึึกษาวิิจััย
อย่่างมีีส่่วนร่่วมในฟาร์์ม การส่่งเสริิมอาหารที่่�สร้้างผลกระทบ
ต่ำำ��และสุุขภาพดีี การสร้้างระบบอาหารในท้้องถิ่่�น ทางเลืือก
เหล่่านี้้อ� าจช่่วยลดขยะจากเศษอาหาร ลดการบริิโภคเกิินจำำ�เป็็น
และลดความต้้องการผลิิตภััณฑ์์จากสััตว์์ที่่�ผลิิตอย่่างไม่่ยั่่�งยืืน
ซึ่่�งจะช่่วยผสานประโยชน์์เพื่่�อสุุขภาพของมนุุษย์์ (ยอมรัับเพีียง
บางส่่วน) {5.3.2.1, 6.3.2.1}

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
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ภายใต้้อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยกฎหมายทะเล (ยอมรัับ การผลิิตและบริิโภคอย่่างรัับผิิดชอบ สามารถช่่วยให้้เกิิด
เพีียงบางส่่วน) {6.3.3.2, 6.3.3.1.3, 5.4.2.1, 5.4.1.7}
เมืืองยั่่ง� ยืืนและเท่่าเทีียม จะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อความ
พยายามปรัับตััวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศโดยรวม การวางผัังเมืืองเพื่่�อส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน
38 การรัักษาน้ำำ�จืื
� ดในบริิบทการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงการส่่งเสริิมชุุมชนกระทััดรััด การออกแบบเครืือข่่ายถนน
ความต้้องการน้ำำ��ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นและระดัับมลภาวะที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงธรรมชาติิ และการสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานและ
ทั้้�งระหว่่างภาคส่่วนและเฉพาะบางภาคส่่วน ซึ่่�งปรัับปรุุง ระบบคมนาคมที่่�มีีผลกระทบต่ำำ�� (ทั้้�งในด้้านการปลดปล่่อยก๊๊าซ
การใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ การเพิ่่ม� การเก็็บกัักน้ำำ�� การลด และมุุมมองด้้านการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน) รวมถึึงการคมนาคม
แหล่่งมลภาวะ พััฒนาคุุณภาพน้ำำ�� ลดการแทรกแซงและ ที่่�มีีความคล่่องตััว สำำ�หรัับสาธารณะและมีีการแบ่่งปััน {5.3.2.6,
สร้้างการฟื้้น� ฟููถิ่น่� อาศััยตามธรรมชาติแิ ละระบบการไหลของ 6.3.5} อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาว่่าการเติิบโตของเมืือง
แม่่ น้ำำ�� (เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ ) {6.3.4} วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ใ นการจัั ด การ ส่่วนมากนัับจากปััจจุุบันั ถึึงปีี ค.ศ. 2030 จะเกิิดขึ้้น� ในกลุ่่�มประเทศ
ทรััพยากรน้ำำ��แบบบููรณาการและการวางแผนที่่�ดิินในระดัับ ในซีีกโลกใต้้ ความท้้ า ทายต่่ อ ความยั่่�งยืื น ส่่ ว นใหญ่่ ร วมถึึ ง
ต่่าง ๆ การคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพ การจััดการความขาดแคลนโครงสร้้างพื้้�นฐาน (น้ำำ�� สุุขลัักษณะ
แนวทางและการจำำ�กััดการขยายพื้้�นที่่�เกษตรกรรมและเหมืือง และการเคลื่่�อนที่่�) การขาดการวางแผนพื้้�นที่่�และศัักยภาพ
ที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน การชะลอและไถกลบพืืชพรรณในพื้้�นที่่�รัับน้ำำ�� และ การกำำ�กัับดููแลที่่�มีีจำำ�กััดและกลไกด้้านการเงิิน ความท้้าทาย
วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ต ามปกติิ เ พื่่�อลดการกัั ด เซาะ การตกตะกอน เหล่่ า นี้้� ไ ด้้ ส ร้้ า งโอกาสในการพัั ฒ นานวัั ต กรรมท้้ อ งถิ่่�นและ
การชะล้้ า งของมลพิิ ษ การลดผลกระทบทางลบจากเขื่่�อน การทดลอง ซึ่่�งจะสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจใหม่่ การรวม
(เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.3.4.6} การเข้้าไปแทรกแซงในบางภาคส่่วน ความพยายามระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับเมืืองเข้้าด้้วยกัันผ่่าน
รวมถึึงการปรัับปรุุงเทคนิิคการใช้้น้ำำ��ให้้มีีประสิิทธิิภาพ (ทั้้�งใน หุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือสาธารณะ ภาคเอกชน ชุุมชนและภาครััฐ
ภาคการเกษตร เหมืืองแร่่ และพลัังงาน) การกระจายการเก็็บกััก จะช่่วยให้้การส่่งเสริิมแนวทางแก้้ไขที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ��และเข้้ากัับ
น้ำำ��ฝน (ตััวอย่่างเช่่น การเก็็บระดัับครััวเรืือน) การบููรณาการ บริิบทท้้องถิ่่�นมีีประสิิทธิิภาพในการฟื้้�นฟููความหลากหลาย
การจัั ด การน้ำำ��ผิิ ว ดิิ น และน้ำำ�� บาดาล (เช่่ น การใช้้ ง านร่่ ว ม) ทางชีีวภาพและบทบาทหน้้ า ที่่�และบริิ ก ารจากระบบนิิ เวศ
การพััฒนาเทคนิิคการอนุุรัักษ์์น้ำำ��ในท้้องถิ่่�น และราคาน้ำำ�� และ ทางเลืือกบนฐานธรรมชาติิ รวมถึึง การผสมผสานระหว่่าง
โปรแกรมแรงจูู ง ใจ (เช่่ น บัั ญ ชีีน้ำำ�� และโปรแกรมการจ่่ า ย โครงสร้้างพื้้�นฐานทั่่�วไปและโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
ค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ) {6.3.4.2, 6.3.4.4} แผนงานการจ่่าย สิ่่�งแวดล้้อม (เช่่น การฟื้้น� ฟููพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และต้้นน้ำำ�� และหลัังคา
ค่่าบริิการจากระบบนิิเวศสำำ�หรัับต้้นน้ำำ�� การเพิ่่�มประสิิทธิิผล สีีเขีียว) เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวด้้วยการฟื้้น� ฟููและการขยาย สวนในเมืือง
และประสิิทธิิภาพสามารถทำำ�ได้้ด้้วยการรัับทราบถึึงคุุณค่่าที่่� รัักษาและออกแบบเพื่่�อความเชื่่�อมโยงทางนิิเวศและส่่งเสริิม
หลากหลายในการออกแบบ ปฏิิบัติั ิ ประยุุกต์์ใช้้และประเมิินผล การเข้้าถึึงสำำ�หรัับทุุกคน (เพื่่�อประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ) แนวทาง
การจััดทำำ�ระบบการประเมิินผลกระทบ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) การแก้้ปััญหาเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ การกระจายเทคโนโลยีีใหม่่และ
{6.3.4.4} การลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานรวมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐาน ต้้นทุุนต่ำำ��สำำ�หรัับการกระจายการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและการผลิิต
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีความสำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง พลัังงานและสร้้างแรงจููงใจในการลดการบริิโภคเกิินจำำ�เป็็น
ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา สามารถทำำ�ได้้โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ทาง {6.3.5} การบููรณาการการวางแผนระหว่่างภาคส่่วนในระดัับ
นิิเวศและผสมผสานด้้วยความระมััดระวัังระหว่่างสิ่่�งก่่อสร้้าง ท้้องถิ่่�น พื้้น� ที่่�และภููมิภิ าคมีีความสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากมีีความเกี่่�ยวข้้อง
และโครงสร้้างทางธรรมชาติิ {5.3.2.4, 6.3.4.5}
กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหลายฝ่่ า ย (เป็็ น ที่่�ยอมรัั บ ) ความสำำ�คัั ญ
อย่่างยิ่่�งในระดัับภููมิิภาค คืือ นโยบายและแผนงานซึ่่�งส่่งเสริิม
การดำำ�เนิินการร่่วมที่่�คำำ�นึงึ ถึึงความยั่่�งยืืน {5.4.1.3} การคุ้้�มครอง
39 การบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืนในเมืืองและทำำ�ให้้
ต้้นน้ำำ��ที่่�อยู่่�นอกเขตอำำ�นาจเมืืองและทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่�อมโยง
เมืืองมีีความยืืดหยุ่่�นต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ของระบบนิิเวศและถิ่่�นอาศััย (เช่่น แนวกัันชนสีีเขีียว) ในระดัับ
ส่่งผลให้้เกิิดแนวทางแก้้ไขตามบริิบททางสัังคม เศรษฐกิิจและ
ภููมิภิ าค ความพยายามระหว่่างภาคส่่วนเพื่่�อบรรเทาผลกระทบ
นิิเวศ การบููรณาการเมืืองและการวางแผนที่่ดิิ� น การแก้้ปัญ
ั หา
จากโครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและพลัังงานส่่งผลให้้
โดยอาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน สร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เกิิดการประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างครอบคลุุมและ
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ตารางที่ 1 แนวทางเพื่อความยั่งยืนและการดำ�เนินการที่เป็นไปได้และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย
ความเหมาะสมและความเกี่่�ยวข้้องของแนวทางที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับสถานที่่� ระบบ กระบวนการตััดสิินใจและขนาด แนวทางดำำ�เนิินการและเส้้นทาง
ในตารางแสดงภาพรวมมากกว่่าและการใช้้ตััวอย่่างจากรายงานการประเมิิน
แนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปได้้และแนวทางเพื่่�อบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
กลุ่่�มคนสำำ�คััญ: (IG=องค์์กรระหว่่างรััฐบาล, G=รััฐบาล, NGOs =องค์์กรพััฒนาเอกชน, CG=กลุ่่�มประชาชนและชุุมชน,
IPLC =ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น, D=หน่่วยงานสนัับสนุุนทุุน, SO= องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา,
P=ภาคเอกชน)

การกำำ�กัับดููแลแบบ
บููรณาการเพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่านโยบายสอดคล้้องกััน
และมีีประสิิทธิิผล

• การใช้้แนวทางระหว่่างภาคส่่วนซึ่่�งพิิจารณาถึึงความเกี่่�ยวข้้องและความเชื่่�อมโยงระหว่่างนโยบายและการดำำ�เนิินการ
แต่่ละภาคส่่วน (เช่่น IG, G, D, IPLC) {6.2} {D1}
• บููรณาการความหลากหลายทางชีีวภาพภายในและระหว่่างภาคส่่วน (เช่่น การเกษตร การทำำ�ป่่าไม้้ การประมง การทำำ�เหมืือง
การท่่องเที่่�ยว) (เช่่น IG, G, NGO, IPLC, CG, P, D) {6.2, 6.3.5.2} {D5}
• การส่่งเสริิมการวางแผนและจััดการแบบบููรณาการเพื่่�อความยั่่�งยืืนในระดัับภููมิิทััศน์์บนบกและภููมิิทััศน์์ทะเล (เช่่น IG, G, D)
{6.3.2} {D5}
• การคำำ�นึึงผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมและเศรษฐกิิจสัังคม รวมถึึงปััจจััยภายนอกในการตััดสิินใจของภาครััฐและภาคเอกชน
(เช่่น IG, G, P) {5.4.1.6} {B5}
• ปรัับปรุุงและใช้้เครื่่�องมืือนโยบายที่่�มีีอยู่่�อย่่างมีีกลยุุทธ์์และเสริิมกัันในการผสมผสานนโยบาย (เช่่น IG, G) {6.2. 6.3.2, 6.3.3.3.1,
6.3.4.6, 6.3.5.1, 6.3.6.1} {D4}.
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การประเมิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงกลยุุทธ์์ของผลกระทบสะสม ครอบคลุุม ต้้นทุุนทางธรรมชาติิ รููปแบบการการพััฒนาแนวหยุุด
ที่่�เกิิดขึ้้�นระดัับท้้องถิ่่�นและภููมิิภาค {6.3.6.4, 6.3.6.6}
การเติิบโต) กำำ�ลังั ได้้รับั การพิิจารณามากขึ้้น� ถึึงความเป็็นไปได้้ใน
การรัักษาสมดุุลระหว่่างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการอนุุรักั ษ์์
ธรรมชาติิและประโยชน์์จากธรรมชาติิ และการตระหนัักถึึง
40 ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจมีีทางเลืือกและเครื่่�องมืือมากมาย สิ่่�งที่่�ต้้องแลกมาด้้วย พหุุคุณค่
ุ า่ (pluralism of values) และ
สำำ�หรัับพััฒนาระบบเศรษฐกิิจและการเงิินอย่่างยั่่�งยืืน (เป็็นที่่� เป้้าหมายระยะยาว (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {6.4.5} การเปลี่่�ยนแปลง
ยอมรัั บ ) {6.4} การบรรลุุ เ ศรษฐกิิ จ ที่่�ยั่่�งยืื น เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ โครงสร้้างเศรษฐกิิจเป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินการ
การปฏิิรููปขั้้�นพื้้�นฐานของระบบเศรษฐกิิจและการเงิิน และ ในระยะยาว การเปลี่่�ยนแปลงเช่่นนี้้ร� วมถึึงระบอบนวััตกรรมทาง
แก้้ปััญหาความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�อั
� ันเป็็นส่่วนสำำ�คััญ เทคโนโลยีีและสัังคม กรอบการลงทุุนซึ่่�งคำำ�นวนผลกระทบต่่อ
ต่่อความยั่่�งยืืน (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {6.4}.รััฐบาลสามารถปฏิิรููป สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ผลข้้างเคีียงจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ รวมถึึง
การอุุดหนุุนและภาษีีเพื่่�อสนัับสนุุนธรรมชาติิและประโยชน์์ การจััดการผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นธรรมต่่อสัังคมและ
จากธรรมชาติิต่่อคนได้้ โดยยกเลิิกแรงจููงใจที่่�ส่่งผลเสีีย และ ด้้วยวิิธีีที่่�เหมาะสม (เป็็นที่่�ยอมรัับ) {5.4.1.7}แม้้ว่่าเครื่่�องมืือ
ส่่งเสริิมเครื่่�องมืือที่่�หลากหลายแทน เช่่น การจ่่ายที่่�เชื่่�อมโยงกัับ นโยบายทางตลาด เช่่ น การจ่่ ายค่่ าบริิ การจากระบบนิิเวศ
มาตรวััดทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมตามความเหมาะสม (ยอมรัับ การรัับรองโดยสมััครใจ การชดเชยความหลากหลายทางชีีวภาพ
เพีียงบางส่่วน) {6.4.1} ในระดัับระหว่่างประเทศ ทางเลืือกใน ได้้มีีการนำำ�มาใช้้มากขึ้้น� ประสิิทธิิผลจากการใช้้มีีหลากหลาย และ
การจัั ด การความท้้ าทายที่่�เกิิ ด จากการกำำ�จััด ผลกระทบจาก ส่่วนใหญ่่ยังั มีีข้้อโต้้แย้้ง เครื่่�องมืือเหล่่านี้้ค� วรได้้รับั การออกแบบ
การบริิ โ ภคและการผลิิ ต ที่่�ไม่่ ยั่่� งยืื น ต่่ อ ธรรมชาติิ รวมถึึ ง อย่่างระมััดระวัังเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบที่่�ไม่่ต้้องการ (ยอมรัับ
การทบทวนการสร้้างเครื่่�องมืือและพััฒนาเครื่่�องมืือใหม่่เพื่่�อ เพีียงบางส่่วน) {5.4.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.5, 6.3.6.3} การแพร่่หลาย
รองรัับผลกระทบในระยะยาว ความตกลงทางการค้้าและตลาด ระหว่่างประเทศของผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงผลข้้างเคีียง
อนุุพันั ธ์์ ควรได้้ระบปฏิิรูปู เพื่่�อส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมและป้้องกััน ที่่�มากัับการค้้าระยะทางไกล ซึ่่�งเป็็นทั้้�งผลลััพธ์์และส่่วนประกอบ
การเสื่่�อมโทรมของธรรมชาติิ แม้้ว่า่ มีีความไม่่แน่่นอนในการนำำ�ไป ของเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืนของประเทศและของโลก (เป็็นที่่�ยอมรัับ)
ปฏิิบััติิ (ยอมรัับเพีียงบางส่่วน) {6.4.4} รููปแบบทางเลืือกและ {5.4.1.6, 6.4}
มาตรการสวััสดิิการทางเศรษฐกิิจ (เช่่น บััญชีีความร่ำำ��รวยที่่�
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แนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปได้้และแนวทางเพื่่�อบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
กลุ่่�มคนสำำ�คััญ: (IG=องค์์กรระหว่่างรััฐบาล, G=รััฐบาล, NGOs =องค์์กรพััฒนาเอกชน, CG=กลุ่่�มประชาชนและชุุมชน,
IPLC =ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น, D=หน่่วยงานสนัับสนุุนทุุน, SO= องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา,
P=ภาคเอกชน)

การส่่งเสริิมแนวทาง
• ตระหนัักและส่่งเสริิมการแสดงออกของระบบคุุณค่่าที่่�แตกต่่างและส่่วนได้้เสีียที่่�หลากหลายควบคู่่�กัับการพััฒนานโยบายและ
การดููแลรัักษา
นำำ�ไปปฏิิบััติิ (เช่่น IG, G, IPLCs, CG, NGO, SO, D) {6.2} {B5, D5}
อย่่างครอบคลุุม
• สร้้างโอกาสการมีีส่่วนร่่วมของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น ผู้้�หญิิง เด็็กหญิิงในการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และตระหนัักและ
ผ่่านการมีีส่่วนร่่วม
เคารพองค์์ความรู้้� นวััตกรรม วิิธีีปฏิิบััติิ สถาบัันและคุุณค่่าของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น บนพื้้�นฐานกฎหมายของประเทศ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรวมถึึง
(เช่่น G, IPLC, P) {6.2, 6.2.4.4} {D5}
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชน
• การช่่วยสร้้างการรัับรู้้�ระดัับประเทศเกี่่�ยวกัับการถืือครองที่่�ดิิน การเข้้าถึึงและสิิทธิิในทรััพยากร บนพื้้�นฐานกฎหมายของประเทศ
ท้้องถิ่่�นเพื่่�อการมีีส่่วนร่่วม
และการใช้้หลัักว่่าด้้วยการแจ้้งล่่วงหน้้า และการแบ่่งปัันผลประโยชน์์จากการใช้้ประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
และความเท่่าเทีียม
(เช่่น G, IPLC, P) {D5}
• ปรัับปรุุงการประสานความร่่วมมืือและการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ผู้้�จััดทำำ�นโยบาย
และนัักวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อสร้้างแนวคิิดใหม่่และบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููปเพื่่�อสู่่�ความยั่่�งยืืน (เช่่น G, IG, D, IPLC, CG, SO)
{D5}

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย
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การปฏิิบััติิตามหลััก
• ปรัับปรุุงการจััดเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ (เช่่น บััญชีีข้้อมููลความหลากหลายทางชีีวภาพและข้้อมููลอื่่�น ๆ) และการประเมิิน
ธรรมาภิิบาลเพื่่�อธรรมชาติิ
คุุณค่่าที่่�หลากหลายของธรรมชาติิ รวมถึึงมููลค่่าของต้้นทุุนทางธรรมชาติิโดยหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน (เช่่น SO, D, G, IG,
และประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
P) {6.2} {D2}
ได้้รัับจากธรรมชาติิ
• ปรัับปรุุงการติิดตามและบัังคัับใช้้กฎหมายและนโยบายที่่�มีีอยู่่�ด้้วยการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�ดีีขึ้้น� และแบ่่งปัันข้้อมููลและปรัับปรุุงข้้อมููล
อย่่างเสมอ เพื่่�อความโปร่่งใสและผลลััพธ์์ที่่�ขึ้้�นตามความเหมาะสม (เช่่น IG, G, IPLC, P) {D2}
•	ร่่วมกัันจััดทำำ�องค์์ความรู้้� โดยรวบรวมและตระหนัักถึึงความรู้้�ประเภทต่่าง ๆ รวมถึึงองค์์ความรู้้�ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชน
ท้้องถิ่่�น และการศึึกษา เพื่่�อเพิ่่�มความถููกต้้องและมีีนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิผล (เช่่น SO, IG, G, D) {B6, D3}
ส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลและ • สร้้างทางเลืือกที่่�เหมาะสมในท้้องถิ่่�น เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์ การฟื้้�นฟูู การใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนและการพััฒนาการเชื่่�อมโยง
การบริิหารจััดการที่่�ดีีและ
ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงความไม่่แน่่นอนของสภาวะสิ่่�งแวดล้้อมและสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
(เช่่น G, IPLC, CG, P) {D3}
• การส่่งเสริิมให้้ทุกุ คนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องตามความเหมาะสม ในการตััดสิินใจและการตอบสนองต่่อการประเมิินโดย
ปรัับปรุุงการติิดตามประเมิินผล รวมถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องหลากหลาย
ซึ่่�งมีีความสนใจที่่�แตกต่่างกััน (เช่่น IG, G)
• การส่่งเสริิมกิิจกรรมการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องหลัักการการจััดการที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้รวมถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายระยะสั้้�น
ระยะกลางและระยะยาว ที่่�มีีการประเมิินซ้ำำ��อย่่างสม่ำำ��เสมอเทีียบกัับเป้้าหมายในระดัับสากล (เช่่น IG, G, SO, CG, D) {D4}
•	นำำ�ร่่องและทดสอบนวััตกรรมด้้านนโยบายที่่�ออกแบบมา โดยทดลองกัับระดัับและรููปแบบต่่าง ๆ (เช่่น G, D, SO, CG, IPLC)
{D4}
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของประสงค์์และเป้้าหมายระหว่่างประเทศในปััจจุุบัันและอนาคตด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ (เช่่น
กรอบความหลากหลายทางชีีวภาพของโลกหลัังปีี ค.ศ. 2020 และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน) (เช่่น IG, G, D) {6.2, 6.4}
การจััดการภููมิิทััศน์์ทางบกและทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืนและบทบาทหน้้าที่่�ที่่�มีีความหลากหลายและการดำำ�เนิินการบางอย่่างอาจเห็็นผล
การผลิิตและบริิโภคอาหาร • การส่่งเสริิมวิิธีีการทำำ�การเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน รวมถึึงแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีทางการเกษตร เกษตรเชิิงนิิเวศ และการวางแผนบทบาท
อย่่างยั่่�งยืืน
หน้้าที่่�ของภููมิิทััศน์์ที่่�มีีความหลากหลาย การจััดการอย่่างบููรณาการระหว่่างภาคส่่วน {6.3.2}
• การใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรพัันธุุกรรมในการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางพัันธุุกรรม สายพัันธุ์์�
พืืชปลููก สายพัันธุ์์�ผสม พัันธุ์์�พื้้�นเมืือง (landraces) และชนิิดพัันธุ์์� (เช่่น SO, IPLC, CG) {6.3.2.1} {A6}
•	ส่่งเสริิมการใช้้วิิธีีการจััดการที่่�เป็็นมิิตรต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ในการผลิิตพืืชและปศุุสััตว์์ การทำำ�ป่่าไม้้ การทำำ�ประมง
และการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� รวมถึึงการใช้้วิิธีีการจััดการแบบดั้้�งเดิิมของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น {6.3.2.1} {D6}
•	ส่่งเสริิมบริิเวณพื้้�นที่่�ถิ่่�นอาศััยตามธรรมชาติิหรืือกึ่่�งธรรมชาติิ ภายในและรอบระบบการผลิิต รวมถึึงบริิเวณที่่�มีีการจััดการ
อย่่างเข้้มข้้น และฟื้้�นฟููหรืือเชื่่�อมต่่อถิ่่�นอาศััยที่่�ถููกทำำ�ลายหรืือกระจััดกระจาย หากจำำ�เป็็น {6.3.2.1} {D6}
• เพิ่่�มความโปร่่งใสในตลาดอาหาร (เช่่น การตรวจสอบย้้อนกลัับของผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ความโปร่่งใส
ของห่่วงโซ่่การผลิิต) ผ่่านเครื่่�องมืือ เช่่น ฉลากและการรัับรองความยั่่�งยืืน
• ปรัับปรุุงความเสมอภาคในการกระจายอาหาร และระบบอาหารของท้้องถิ่่�นตามเหมาะสมและเป็็นประโยชน์์ต่่อธรรมชาติิ
หรืือประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ (NCP)
• การลดขยะอาหารจากการผลิิตถึึงการบริิโภค
• การส่่งเสริิมอาหารที่่�ยั่่�งยืืนและดีีต่่อสุุขภาพ {6.3.2.1} {D6}

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปได้้และแนวทางเพื่่�อบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
กลุ่่�มคนสำำ�คััญ: (IG=องค์์กรระหว่่างรััฐบาล, G=รััฐบาล, NGOs =องค์์กรพััฒนาเอกชน, CG=กลุ่่�มประชาชนและชุุมชน,
IPLC =ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น, D=หน่่วยงานสนัับสนุุนทุุน, SO= องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา,
P=ภาคเอกชน)

การบููรณาการ
การใช้้ประโยชน์์
ที่่�หลากหลาย
เพื่่�อป่่าไม้้ยั่่�งยืืน

• การส่่งเสริิมแนวทางผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การใช้้ประโยชน์์และหน้้าที่่�ที่่�หลากหลายและการพััฒนาแนวทางการใช้้ชุมุ ชนเป็็นฐานชุุมชน
เพื่่�อการกำำ�กัับดููแลและการจััดการเพื่่�อบรรลุุการจััดการป่่าไม้้อย่่างยั่่�งยืืน (เช่่น IG, G, CG, IPLC, D, SO, P) {6.3.2.2} {A4}
• สนัับสนุุนการฟื้้�นฟููป่่าไม้้และการฟื้้�นฟููทางนิิเวศ ของป่่าที่่�เสื่่�อมโทรมด้้วยชนิิดพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับชนิิดพัันธุ์์�
ในท้้องถิ่่�น (เช่่น G, IPLC, CG, D, SO) {6.3.2.2} {A4}
• การส่่งเสริิมและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้การจััดการบนพื้้�นฐานของชุุมชนและการกำำ�กับั ดููแล รวมถึึงสถาบัันทางจารีีตประเพณีีและ
ระบบการจััดการและระบบการจััดการร่่วมกัับชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น (เช่่น IG, G, CG, IPLC, D, SO, P) {6.3.2.2} {D5}
• การลดผลกระทบทางลบ ของการทำำ�ไม้้อย่่างไม่่ยั่่�งยืืนโดยการพััฒนาและปฏิิบััติิบริิหารจััดการป่่าไม้้อย่่างยั่่�งยืืน และจััดการ
การทำำ�ไม้้ผิิดกฎหมาย (เช่่น IG, G, NGO, P) {6.3.2.2} {D1}
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้ผลิิตภััณฑ์์จากป่่า รวมถึึงแรงจููงใจเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้ผลิิตภััณฑ์์จากป่่า (เช่่น การทำำ�ฉลาก
แสดงความยั่่�งยืืน หรืือนโยบายจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ) เช่่นเดีียวกัับการส่่งเสริิมการผลิิตอย่่างเข้้มข้้นในป่่าที่่�ได้้รัับการจััดการ
อย่่างดีี เพื่่�อลดความกดดัันต่่อพื้้�นที่่�อื่่�น (เช่่น P, D, NGO) {6.3.2.2} {B1}

การอนุุรัักษ์์ การจััดการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�
บนบกอย่่างยั่่�งยืืน

• การสนัับสนุุน ขยาย และส่่งเสริิมการจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเครืือข่่ายที่่�เป็็นตััวแทนทางนิิเวศของพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง
ที่่�เชื่่�อมต่่อกัันและพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์อื่่�นที่่�มีีหน้้าที่่�หลากหลาย เช่่น มาตรการด้้านการอนุุรัักษ์์เชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (เช่่น IG, G,
IPLC, CG, D) {3.2.1, 6.3.2.3} {C1, D7}
• การใช้้การวางแผนพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ในวงกว้้าง เชิิงรุุก และการวางแผนในระดัับภููมิทัิ ศั น์์อย่่างมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ให้้มีีความสมดุุลและรัักษาธรรมชาติิ และเพื่่�อปกป้้องและจััดการพื้้�นที่่�ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ และพื้้�นที่่�สำำ�คััญต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพอื่่�น ๆ ในปััจจุุบัันและอนาคต (เช่่น IG, G, D) {B1, D7}
• การจััดการและฟื้้น� ฟููความหลากหลายทางชีีวภาพนอกเหนืือจากพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง (เช่่น IG, G, CG, IPLC, P, NGO, D) {B1}
• การพััฒนากระบวนการตััดสิินใจที่่�เข้้มแข็็งและครอบคลุุม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ชนพื้้น� เมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นสามารถทำำ�เพื่่�อความยั่่�งยืืนได้้
โดยการรวมระบบการจััดการท้้องถิ่่�นและความรู้้�ชนพื้้�นเมืืองและในท้้องถิ่่�น {B6, D5}
• การพััฒนาและเพิ่่�มระดัับการสนัับสนุุนทางการเงิินเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และการใช้้อย่่างยั่่�งยืืนด้้วยทางเลืือกนวััตกรรมที่่�หลากหลาย
รวมทั้้�งผ่่านการเป็็นหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือกัับภาคเอกชน {6.3.2.5} {D5, D7, D10}
• การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของมาตรการการปรัับตััวและลดผลกระทบบนฐานของที่่�ดิิน ซึ่่�งไม่่กระทบต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ (เช่่น การลดการตััดไม้้ การฟื้้�นฟููที่่�ดิินและระบบนิิเวศ การปรัับปรุุงการจััดการระบบเกษตรกรรม เช่่น คาร์์บอน
ในดิิน และป้้องกัันการเสื่่�อมโทรมของพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และพื้้�นที่่�พรุุ {D8}
• การติิดตามประสิิทธิิภาพและผลกระทบของพื้้�นที่่�คุ้้�มครองและมาตรการอนุุรัักษ์์เชิิงพื้้�นที่่�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพอื่่�น ๆ

การส่่งเสริิมการบริิหาร
จััดการอย่่างยั่่�งยืืนและ
การจััดการภููมิิทััศน์์
ทางทะเล มหาสมุุทรและ
ระบบทางทะเล

• การส่่งเสริิม การแบ่่งปัันและบููรณาการบริิหารจััดการมหาสมุุทร รวมทั้้�งเพื่่�อความหลากหลายทางชีีวภาพนอกเขตอำำ�นาจรััฐ
(เช่่น IG, G, NGO, P, SO, D) {6.3.3.2} {D7}
• การขยาย เชื่่�อมต่่อและจััดการเครืือข่่ายพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (เช่่น IG, G, IPLC, CG {5.3.2.3} {D7},
รวมถึึงการปกป้้องและบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ทางทะเลที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิเวณอื่่�นที่่�สำำ�คััญ
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพในปััจจุุบัันและอนาคตและการเพิ่่�มความปกป้้องคุ้้�มครองและความเชื่่�อมโยง
• การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์และ/หรืือการฟื้้�นฟููระบบนิิเวศทางทะเล ด้้วยการฟื้้�นฟููปริิมาณปลาท่ี่่��ลดลงจากการทำำ�การประมง
เกิินขีีดจำำ�กััดการป้้องกััน ยัับยั้้�งและขจััดการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุม การส่่งเสริิมการจััด
การประมงบนพื้้�นฐานของระบบนิิเวศ และการควบคุุมมลพิิษด้้วยการกำำ�จััดเครื่่�องมืือประมงที่่�ถููกทิ้้�งและการจััดการมลพิิษ
จากขยะพลาสติิก (เช่่น IG, G, P, IPLC, CG, SO, D) {B1, D7}
• การส่่งเสริิมการฟื้้�นฟููทางนิิเวศ การแก้้ไขเยีียวยาและโครงสร้้างชายฝั่่�งที่่�ทำำ�หน้้าที่่�หลากหลาย รวมถึึงการวางแผนเชิิงพื้้�นฐาน
ทางทะเล (เช่่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO, D) {6.3.3.3.1} {B1, D7}
• การบููรณาการหน้้าที่่�ทางนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องในขั้้�นตอนการวางแผนก่่อสร้้างบริิเวณชายฝั่่�ง (เช่่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO,
D) {6.3.3.3.1} {B1, D7}
• การขยายความร่่วมมืือหลากหลายภาคส่่วน ด้้วยการเพิ่่�มและปรัับปรุุงมาตรการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรและ
ระเบีียบและมาตรฐานในการก่่อสร้้าง ฉลากสิ่่�งแวดล้้อมและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด (เช่่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO, D)
{6.3.3.3.1} {B1, D7}
• การส่่งเสริิมกลยุุทธ์์ในการปฏิิรูปู การทำำ�ประมงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยแรงจููงใจที่่�สร้้างผลกระทบด้้านบวกต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ และการยกเลิิกการอุุดหนุุนที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย (เช่่น IG, G) {6.3.3.2} {D7}
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แนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืน

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

แนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปได้้และแนวทางเพื่่�อบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
กลุ่่�มคนสำำ�คััญ: (IG=องค์์กรระหว่่างรััฐบาล, G=รััฐบาล, NGOs =องค์์กรพััฒนาเอกชน, CG=กลุ่่�มประชาชนและชุุมชน,
IPLC =ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น, D=หน่่วยงานสนัับสนุุนทุุน, SO= องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา,
P=ภาคเอกชน)
• การลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมจากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� ด้้วยการรัับรองโดยความสมััครใจและการใช้้วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด
ในการทำำ�ประมงและวิิธีีการผลิิตเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� (เช่่น G, IPLC, NGO, P) {6.3,3,3,5} {6.3.3.3.2} {B1, D7}.
• การลดจำำ�นวนแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทั้้�งที่่�มีีจุุดกำำ�เนิิดแน่่นอนและไม่่แน่่นอน รวมทั้้�งการจััดการมลภาวะทางทะเลจากพลาสติิก
ขนาดเล็็กและพลาสติิกที่่�มีีขนาดใหญ่่ ด้้วยการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยแจงจููงใจและนวััตกรรม (เช่่น G, P, NGO)
{6.3.3.3.1} {B1, D7}
• การเพิ่่�มเงิินสนัับสนุุนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์มหาสมุุทร (เช่่น G, D, P) {6.3.3.1.3} {D7}

ปรัับปรุุงการจััดการน้ำำ��จืืด
การปกป้้องและ
ความเชื่่�อมโยง

•	บููรณาการการจััดการทรััพยากรน้ำำ��และการวางแผนภููมิิทััศน์์ รวมถึึงการเพิ่่�มการคุ้้�มครองและเชื่่�อมโยงของระบบนิิเวศน้ำำ��จืืด
ปรัับปรุุงการจััดการและประสานความร่่วมมืือทางน้ำำ��ระหว่่างพรมแดน จััดการผลกระทบจากเขื่่�อนและการผัันน้ำำ�� และ
การวิิเคราะห์์วััฏจัักรน้ำำ��ในระดัับภููมิิภาค (เช่่น IG, G, IPLC, CG, NGO, D, SO, P) {6.3.4.6; 6.3.4.7} {B1}
• สนัั บ สนุุ น การกำำ�กัั บ ดูู แ ลน้ำำ�� อย่่ า งครอบคลุุ ม ด้้ ว ยการพัั ฒ นาและดำำ� เนิิ น การจัั ด การชนิิ ด พัั น ธุ์์�ต่่ า งถิ่่�นที่่�รุุ ก รานร่่ ว มกัั บ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง (เช่่น IG, G, IPLC, CG, NGO, D, SO, P) {6.3.4.3} {D4}
• การสนัับสนุุนระบบการจััดการร่่วมเพื่่�อความร่่วมมืือในการจััดการน้ำำ��และเพื่่�อสร้้างความเท่่าเทีียมระหว่่างผู้้�ใช้้น้ำำ�� (ควบคู่่�กัับ
การรัักษาระดัับขั้้�นต่ำำ��เพื่่�อรัักษาระบบนิิเวศทางน้ำำ��) และการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการใช้้ความโปร่่งใสเพื่่�อลด
ความขััดแย้้งทางสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจและสัังคม {D4}
•	บููรณาการวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อลดการชะล้้างพัังทลายดิิน การตกตะกอนและการไหลของมลพิิษ (เช่่น G, CG, P) {6.3.4.1}
• การลดนโยบายด้้านน้ำำ��จืืดแบบแยกส่่วน โดยการประสานงานกรอบการปฏิิบััติิระหว่่างประเทศ ระดัับประเทศและระดัับ
ท้้องถิ่่�น (เช่่น G, SO) {6.3.4.7, 6.3.4.2}
• การเพิ่่�มการกัักเก็็บน้ำำ�� ด้้วยการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ใต้้ดิิน การปกป้้องคุ้้�มครองและฟื้้น� ฟููพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� เทคนิิคการเก็็บกัักน้ำำ��ทางเลืือก
และการเข้้มงวดเรื่่�องการสููบน้ำำ��ใต้้ดิินขึ้้�นมาใช้้ (เช่่น G, CG, IPLC, P, D) {6.3.4.2} {B1, B3}
• การส่่งเสริิมการลงทุุนในโครงการด้้านน้ำำ�� โดยมีีเงื่่�อนไขที่่�ชััดเจนในเรื่่�องความยั่่�งยืืน (เช่่น G, P, D, SO) {6.3.4.5} {B1, B3}

สร้้างเมืืองยั่่�งยืืน
ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับ
ประเด็็นที่่�จำำ�เป็็น
ควบคู่่�ไปกัับการอนุุรัักษ์์
ธรรมชาติิ ฟื้้�นฟูู
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ การดููแล
รัักษาและเพิ่่�มพููนบริิการ
จากระบบนิิเวศ

• การเข้้าร่่วมการวางแผนเมืืองยั่่�งยืืน (เช่่น G, CG, IPLC, NGO, P) {6.3.5.1} {D9}
• การส่่งเสริิมความหนาแน่่นของชุุมชนแออััด ด้้วยการพััฒนาพื้้�นทิ่่�ทิ้้�งร้้างและกลยุุทธอื่่�น ๆ {6.3.5.3}
• การคุ้้�มครองความหลากหลายทางชีีวภาพ การชดเชยความหลากหลายทางชีีวภาพ การคุ้้�มครองลุ่่�มแม่่น้ำำ��และการฟื้้น� ฟููทางนิิเวศ
ในการวางแผนระดัับภููมิิภาค {6.3.5.1}
• การปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญในเมืืองและควบคุุมการใช้้พื้้�นที่่�ข้้างเคีียงอย่่างไม่่เหมาะสม จนแบ่่งแยกพื้้�นที่่�
ความหลากหลายทางชีีวภาพออกจากพื้้�นที่่�อื่่�นของเมืือง {6.3.5.2; SM 6.4.2}
• การส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพกระแสหลัักด้้วยการประสานความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการวางแผน
อย่่างบููรณาการ (เช่่น G, NGO, CG, IPLC) {6.3.5.3}
• การส่่งเสริิมรููปแบบทางธุุรกิิจทางเลืือกและแรงจููงใจเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ในเขตเมืือง {6.3.2.1}
• การส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน {6.3.6.4}
• การส่่งเสริิมการแก้้ปััญหาโดยอาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน (เช่่น G, NGO, SO, P) {6.3.5.2} {D8, D9}
• การส่่งเสริิม พััฒนา ปกปัักษ์์รัักษา หรืือการเพิ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานสีีเขีียวและสีีฟ้้า เพื่่�อการจััดการน้ำำ��ควบคู่่�กัับการปรัับปรุุง
โครงสร้้างสีีเทา เพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�มีีต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ {6.3.5.2}
• การส่่งเสริิมการปรัับตััวที่่�อาศััยระบบนิิเวศเป็็นพื้้�นฐานภายในชุุมชน {3.7, 5.4.2.2}
• การรัักษาและออกแบบเพื่่�อการเชื่่�อมโยงทางนิิเวศภายในบริิเวณเมืืองโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับชนิิดพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�น {6.3.5.2;
SM 6.4.1}
• การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวในเมืืองและการปรัับปรุุงการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�เหล่่านั้้�น {6.3.2}
• การเพิ่่�มการเข้้าถึึงบริิการของเมืืองสำำ�หรัับชุุมชนที่่�มีีรายได้้น้้อย โดยมีีการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญเพื่่�อการจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
การบููรณาการการจััดการขยะมููลฝอยอย่่างยั่่�งยืืนและระบบน้ำำ��ทิ้้�งและความปลอดภััยและมั่่�นคงของที่่�พัักและการเดิินทาง
(เช่่น G, NGO) {6.3.5.4} {D9}
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แนวทางเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินการที่่�เป็็นไปได้้และแนวทางเพื่่�อบรรลุุการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
กลุ่่�มคนสำำ�คััญ: (IG=องค์์กรระหว่่างรััฐบาล, G=รััฐบาล, NGOs =องค์์กรพััฒนาเอกชน, CG=กลุ่่�มประชาชนและชุุมชน,
IPLC =ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น, D=หน่่วยงานสนัับสนุุนทุุน, SO= องค์์กรด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา,
P=ภาคเอกชน)

การส่่งเสริิมพลัังงานยั่่�งยืืน • การพััฒนากลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืน มาตรฐานอย่่างสมััครใจ แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างยั่่�งยืืนและโครงการ
และโครงการก่่อสร้้าง
พลัังงานชีีวภาพ (เช่่น G, SO, P) {6.3.6} {D8}
โครงสร้้างพื้้�นฐานและ
• สร้้างความเข้้มแข็็งและส่่งเสริิมการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ครอบคลุุมถึึงความหลากหลายทางชีีวภาพ กฎหมายและ
การผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน
แนวทางปฏิิบัติั ิ {6.3.6.2} {B1}
• การบรรเทาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม หากเป็็นไปได้้และส่่งเสริิมนวััตกรรมการจััดหาเงิินทุุนและการฟื้้�นฟููเมื่่�อจำำ�เป็็น
(เช่่น G, P, NGO, D) {6.3.6.3} {B1}, รวมถึึงการทบทวนการออกแบบแผนงานแรงจููงใจและนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมระบบพลัังงาน
ชีีวภาพ ซึ่่�งเป็็นจุุดสมดุุลการได้้กัับเสีียระหว่่างการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพและผลประโยชน์์ (เช่่น การวิิเคราะห์์
วงจรชีีวิิต) {D8}
• การส่่งเสริิมการจััดการโดยชุุมชนเป็็นพื้้�นฐาน และการกระจายการผลิิตพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืน (เช่่น G, CG, IPLC, D) {6.3.6.4}
{6.3.6.5} {D9}
• การลดความต้้องการพลัังงาน ซึ่่�งจะเป็็นการลดความต้้องการโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
(เช่่น ประสิิทธิิภาพพลัังงาน พลัังงานสะอาดใหม่่และการลดการบริิโภคที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน) (เช่่น G, P) {B1}
• การพััฒนาและส่่งเสริิมโครงสร้้างที่่�จููงใจในการปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพ (เช่่น การยกเลิิกการอุุดหนุุนที่่�เป็็นภััย)
(เช่่น IG, G) {6.4} {D10}
• การส่่งเสริิมการผลิิตและบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น การจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืน ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรและการลดผลกระทบ
จากการผลิิต รููปแบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและอื่่�น ๆ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร การประเมิินวงจรชีีวิิต
ซึ่่�งรวมความหลากหลายทางชีีวภาพ ข้้อตกลงทางการค้้า นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ (เช่่น G, CA, NGO, SO) {6.4.3,
6.3.2.1} {D10}
• การสำำ�รวจหาวิิธีีการทางเลืือกของระบบบััญชีีเศรษฐกิิจ เช่่น บััญชีีต้้นทุุนทางธรรมชาติิและบััญชีีวััตถุุและพลัังงาน เป็็นต้้น
(เช่่น IG, G, SO) {6.4.5} {D10}
• การส่่งเสริิมนโยบายที่่�รวมการลดความยากจนเข้้ากัับมาตรการในการเพิ่่�มข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับประโยชน์์จากธรรมชาติิและ
การอนุุรัักษ์์และใช้้ธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน (เช่่น IG, G, D) {3.2.1} {C2}
• การปรัั บ ปรุุ ง เครื่่�องมืื อ ทางการตลาด เช่่ น การจ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารจากระบบนิิ เวศ การรัั บ รองอย่่ า งสมัั ค รใจ การชดเชย
ความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่�อจััดการความท้้าทายเช่่น ความเท่่าเทีียมและประสิิทธิิผล (เช่่น G, P, NGO, IPLC,
CG, SO) {B1}
• การลดการบริิโภค (เช่่น ส่่งเสริิมการให้้ข้้อมููลผู้้�บริิโภคเพื่่�อลดการบริิโภคเกิินจำำ�เป็็นและขยะ การใช้้นโยบายสาธารณะ
และกฎระเบีียบโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม (เช่่น G, P, NGO) {B4, C2}
• การสร้้างและพััฒนารููปแบบห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ลดผลกระทบต่่อธรรมชาติิ {D3}
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การปรัับปรุุงความยั่่�งยืืน
ของระบบเศรษฐกิิจและ
การเงิิน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก I
กรอบแนวคิิดและคำำ�นิิยาม
ระดับโลก

สถาบัน
การกํากับดูแล
และแรงขับเคลื่อนทางอ้อมอื่น ๆ

แรงขับเคลื่อนทางตรง
จากธรรมชาติ
จากกิจกรรมของมนุษย์

ระดับประเทศ

ระดับการแก้ไขปัญหา

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ปฏิสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่แต่ละระดับ
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ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับ
จากธรรมชาติ
สินค้าและบริการ
จากรระบบนิเวศ
ของขวัญจากธรรมชาติ

ขอบเขตของ IPBES

คุณภาพชีวิตที่ดี
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
การมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ
ความเป็นอยู่ที่ดีในระดับสมดุล
และสอดคล้องกับโลก

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ
โลก ระบบชีวิต
คุณค่าที่แท้จริง

ระดับท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ข้อมูลพื้นฐาน – แนวโน้ม - ภาพในอนาคต

แผนภาพที่ี

กรอบแนวคิดในการดำ�เนินงานของ IPBES

A 1 

แผนภาพที่่� A1 กรอบแนวคิิดในการดำำ�เนิินงานของ IPBES เป็็นรููปแบบแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างธรรมชาติแิ ละสัังคมมนุุษย์์
แผนภาพกรอบแนวคิิดได้้จำำ�แนกประเด็็นหลััก (กล่่องในกรอบเส้้นสีีเทา) กัับการปฏิิสััมพัันธ์์ (ลููกศรกรอบนอก) มีีความสััมพัันธ์์กััน
มากที่่�สุุดกัับเป้้าหมายของ IPBES “ธรรมชาติิ” “ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ” และ “คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี” (บ่่งชี้้�ด้้วย
ตััวอัักษรสีีดำำ�และจำำ�กััดความในแต่่ละกล่่องข้้อความ) มีีความหมายและเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดในกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วม รวมถึึงสาขาวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรรมชาติิ มนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ และระบบองค์์ความรู้้�อื่่�น ๆ เช่่น องค์์ความรู้้�
ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น ตััวอัักษรสีีเขีียว หมายถึึง แนวคิิดทางวิิทยาศาสตร์์ และตััวอัักษรสีีน้ำำ��เงิิน หมายถึึง แนวคิิด
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากระบบองค์์ความรู้้�อื่่�น ๆ ลููกศรทึึบ แสดงถึึง ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน ลููกศรเส้้นประ แสดงความเกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คััญ
แต่่ไม่่ใช่่ประเด็็นหลัักที่่�ให้้ความสำำ�คััญในแผนภาพนี้้�
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ลููกศรมีีสีีด้้านล่่างและด้้านขวา แสดงถึึง ช่่วงเวลาและพื้้�นที่่�ตามลำำ�ดัับ กรอบแนวคิิดนี้้�ได้้รัับการรัับรองในการประชุุมเวทีี
วิิทยาศาสตร์์ – นโยบายระหว่่างรััฐบาลว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพตามข้้อตััดสิินใจที่่� IPBES/2/4 และการประชุุมฯ
ได้้รัับทราบข้้อมููลล่่าสุุดในเอกสาร IPBES/5/INF/24 และ IPBES/5/1 รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและตััวอย่่างกรอบคิิดในภาพนี้้�
สามารถดููได้้จากอภิิธานศััพท์์และในบทที่่� 1
ธรรมชาติิ ในบริิบทของ IPBES หมายถึึง ธรรมชาติิของโลก โดยเน้้นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ระบบนิิเวศ ในบริิบททางวิิทยาศาสตร์์สามารถจััดกลุ่่�ม เช่่น ความหลากหลายทางชีีวภาพ ระบบนิิเวศ บทบาทหน้้าที่่�ของ
ระบบนิิเวศ วิิวััฒนาการ โลกของสิ่่�งมีีชีีวิิต มรดกทางวิิวััฒนาการของมนุุษยชาติิ และความหลากหลายทางชีีววััฒนธรรม
(biocultural diversity) ระบบองค์์ความรู้้�อื่่�น ๆ เช่่น การจััดประเภท เช่่น พระแม่่ธรณีี และระบบแห่่งชีีวิิต โดยที่่�ในบริิบท
ของงานนี้้� องค์์ประกอบอื่่�นของธรรมชาติิ เช่่น ชั้้�นหิินอุ้้�มน้ำำ��ที่่�อยู่่�ลึึก แร่่ธาตุุ ฟอสซิิล ลม แสงแดด ความร้้อนใต้้พื้้�นพิิภพ พลัังคลื่่�น
ยัังไม่่นำำ�มาพิิจารณา
สิินทรััพย์์ของมนุุษย์์ หมายถึึง โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สร้้างขึ้้�น สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านสาธารณสุุข องค์์ความรู้้� (รวมถึึงความรู้้�
ของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น ความรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์และวิิชาการ การศึึกษาในรููปแบบเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ) เทคโนโลยีี
(ทั้้�งทางวััตถุุและกระบวนการ) และสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และอื่่�น ๆ สิินทรััพย์์ของมนุุษย์์ได้้รัับความสนใจเพื่่�อเน้้นว่่าคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีเป็็นผลผลิิตร่่วมระหว่่างประโยชน์์จากธรรมชาติิและสัังคม
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ หมายถึึง ประโยชน์์ทั้้�งหมดทั้้�งทางบวกและทางลบที่่�มนุุษยชาติิได้้รัับจากธรรมชาติิ สิินค้้า
และบริิการจากระบบนิิเวศ ซึ่่�งทำำ�ให้้คนได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ในแง่่มุุมที่่�ธรรมชาติิอาจส่่งผลกระทบทางลบต่่อคน เช่่น ศััตรููพืืช
เชื้้�อก่่อโรค หรืือผู้้�ล่่า
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในด้้านการควบคุุม หมายถึึง บทบาทหน้้าที่่�และโครงสร้้างของสิ่่�งมีีชีีวิิตและระบบนิิเวศ
ในการควบคุุมกลไกและการทำำ�งานของระบบนิิเวศ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�รงชีีวิิต เช่่น น้ำำ��บริิสุุทธิ์์� การควบคุุมภููมิิอากาศ
และการควบคุุมการชะล้้างพัังทลายของดิิน
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในรููปของวััตถุุ หมายถึึง สสาร วััตถุุ หรืือส่่วนประกอบวััตถุุอื่่�น ๆ จากธรรมชาติิ ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการขัับเคลื่่�อนของสัังคมหรืือองค์์กร
ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิที่่�ไม่่อยู่่�ในรููปของวััตถุุ หมายถึึง ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในด้้านจิิตใจ
ทั้้�งปััจเจกชนและส่่วนรวม เป็็นการให้้ประโยชน์์ที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ เพื่่�อนัันทนาการ เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ
แรงขัับเคลื่่�อนของการเปลี่่�ยนแปลง หมายถึึง ปััจจััยภายนอกทั้้�งหมดทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมที่่�ส่่งผลต่่อธรรมชาติิ สิินทรััพย์์ของ
มนุุษย์์ ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี รวมถึึง สถาบัันและระบบการกำำ�กัับดููแล
ระบบการกำำ�กับั ดููแลและสถาบัันรวมถึึงแรงขัับเคลื่่อ� นทางอ้้อมอื่่น� ๆ เป็็นวิิธีีซึ่่�งสัังคมจััดการตััวเองและมีีอิิทธิิพลต่่อองค์์ประกอบ
อื่่�น ๆ สิ่่�งเหล่่านี้้เ� ป็็นสาเหตุุของการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ส่่งผลต่่อระบบนิิเวศที่่�ทำำ�การประเมิิน เนื่่�องจาก
บทบาทที่่�เป็็นศููนย์์กลาง มีีอิิทธิิพลต่่อทุุกแง่่มุุมของความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับธรรมชาติิ อีีกทั้้�งยัังเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญต่่อ
การตััดสิินใจ “สถาบััน” ชี้้�นำำ�การปฏิิสััมพัันธ์์ทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและโครงสร้้างทางสัังคม
ซึ่่�งกำำ�หนดว่่าการตััดสิินใจควรเป็็นอย่่างไรและดำำ�เนิินการอย่่างไร ใช้้อำำ�นาจอย่่างไร และแบ่่งกระจายความรัับผิิดชอบอย่่างไร ระดัับ
ความหลากหลาย สถาบัันกำำ�หนดการเข้้าถึึงและควบคุุม การจััดสรรและการกระจายองค์์ประกอบของธรรมชาติิและสิินทรััพย์์ของ
มนุุษย์์และประโยชน์์จากธรรมชาติิที่่�มีีต่่อมนุุษย์์ ตััวอย่่างของสถาบััน คืือ ระบบทรััพย์์สิินและการเข้้าถึึงสิิทธิิในที่่�ดิิน (เช่่น พื้้�นที่่�
สาธารณะ ส่่วนกลาง หรืือส่่วนบุุคคล) การจััดการด้้านกฎหมาย สนธิิสัญ
ั ญา บรรทััดฐานและกฎเกณฑ์์ทางสัังคมอย่่างไม่่เป็็นทางการ
รวมถึึงสิ่่�งอื่่�น ๆ ที่่�เกิิดจากระบบความรู้้�ของชนพื้้�นเมืืองและท้้องถิ่่�น ระบบระหว่่างประเทศ เช่่น ข้้อตกลงต่่อต้้านการทำำ�ลายโอโซน
ในชั้้น� บรรยากาศ หรืือการคุ้้�มครองชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ป่า่ และพืืชป่่าเสี่่�ยงสููญพัันธุ์์� นโยบายเศรษฐกิิจที่่�รวมถึึงนโยบายเศรษฐกิิจมหภาค
การคลััง การเงิิน หรืือนโยบายการเกษตร มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจและพฤติิกรรมคน วิิธีีการในการหาประโยชน์์
จากธรรมชาติิ อย่่างไรก็็ตาม ปััจจััยหลายประการที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมและทางเลืือกของมนุุษย์์ซึ่่�งสะท้้อนความแตกต่่างของ
มุุมมองด้้านคุุณภาพชีีวิิต มีีผลต่่อภาพรวมนอกระบบตลาด
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แรงขัับเคลื่่อ� นทางตรง ทั้้�งตามธรรมชาติิและเกิิดจากการกระทำำ�มนุุษย์์ที่่�ส่ง่ ผลต่่อธรรมชาติิโดยตรง “แรงขัับเคลื่่�อนตามธรรมชาติิ”
หมายถึึง สิ่่�งที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์และเกิินความควบคุุมของมนุุษย์์ เช่่น แผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิดและสึึนามิิ
สภาพอากาศสุุดขั้้�ว หรืือปรากฏการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับมหาสมุุทร เช่่น ภาวะแล้้งหรืือหนาวที่่�ยาวนาน พายุุไซโคลน น้ำำ��ท่่วม เอลนีีโญ
(El Niño) และลานีีญา (La Niña) การแปรปรวนบริิเวณมหาสมุุทรแปซิิฟิิกตอนใต้้ และสถานการณ์์น้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลงสุุดขั้้�ว
แรงขัับเคลื่่�อนที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ หมายถึึง สิ่่�งที่่�เป็็นผลจากการตััดสิินใจของมนุุษย์์ เช่่น สถาบััน ระบบกำำ�กัับดููแลและปััจจััยทางอ้้อม
อื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิ เช่่น การเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิิน แหล่่งน้ำำ�� การทำำ�ลายป่่า การปลููกป่่า
การหาประโยชน์์จากสััตว์์ป่่า การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มลพิิษในดิิน น้ำำ�� อากาศ และการเข้้ามาของชนิิดพัันธุ์์�
แรงขัับเคลื่่�อนเหล่่านี้้� เช่่น มลพิิษ สามารถก่่อให้้เกิิดผลกระทบทางลบต่่อธรรมชาติิ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เป็็นความสำำ�เร็็จของการเติิมเต็็มชีีวิิต เป็็นแนวคิิดซึ่่�งแตกต่่างหลากหลายกัันไปในแต่่ละสัังคมและกลุ่่�มต่่าง ๆ
ในสัังคมเกี่่�ยวกัับบริิบทการพึ่่�งพาของปััจเจกชนและกลุ่่�มมนุุษย์์ ประกอบด้้วยการเข้้าถึึงอาหาร น้ำำ�� พลัังงาน สุุขภาพ ความสััมพัันธ์์
ทางสัังคมที่่�ดีีและความเท่่าเทีียม ความมั่่�นคง อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม และอิิสระในการเลืือกและการกระทำำ� มุุมมองในเรื่่�อง
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีมีีหลายมิิติิ ทั้้�งที่่�ในเชิิงวััตถุุและไม่่ใช่่วััตถุุ และองค์์ประกอบด้้านจิิตวิิญญาณ อย่่างไรก็็ตาม คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีนั้้�น
ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานที่่� เวลาและวััฒนธรรมเป็็นอย่่างมาก การอยู่่�ร่่วมกัับธรรมชาติิอย่่างกลมกลืืน การอยู่่�อย่่างสมดุุลและกลมกลืืนกัับ
ธรรมชาติิ เป็็นตััวอย่่างของมุุมมองที่่�แตกต่่างกัันเรื่่�องคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
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ภาคผนวก II
ระดัับความเชื่่�อมั่่�นของการสื่่�อสาร

เป็นที่ยอมรับ

ไม่มีข้อสรุป

ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ต่ำำ��

61

ต่ำำ��

ต่ำำ��

ข้อมูลหลักฐานเชิงคุณภาพและปริมาณ
แผนภาพที่

A

2

แผนภาพสำ�หรับสื่อสารเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่น

ความเชื่่�อมั่่�นเพิ่่�มขึ้้�นด้้านมุุมบนขวาแสดงด้้วยสีีที่่�เข้้มขึ้้�น อ้้างอิิง: IPBES, 2016.

ในการประเมิินระดัับโลก ระดัับของความเชื่่�อมั่่�นในแต่่ละ
ประเด็็นขึ้้น� อยู่่�กัับปริิมาณและคุุณภาพของหลัักฐาน และระดัับ
ข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับหลัักฐานนั้้�น (แผนภาพที่่� A2) หลัักฐาน
หมายความรวมถึึงข้้อมููล ทฤษฎีี รููปแบบและวิิจารณญาณของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีส่่วนร่่วมในการประเมิิน สรุุปความอธิิบายถึึง
หลัักฐาน ดัังนี้้�
เป็็นที่่�ยอมรัับ: มีีการวิิเคราะห์์ทางสถิิติอิ ย่่างครอบคลุุมหรืือ
สัังเคราะห์์หรืือการศึึกษาอย่่างอิิสระหลายรายงานเห็็นด้้วย
เป็็นที่่�ยอมรัับเพีียงบางส่่วน: โดยทั่่�วไปมีีความเห็็นตรงกััน
ถึึงแม้้จะมีีจำำ�นวนการศึึกษาจำำ�กัดั ไม่่มีีการสัังเคราะห์์อย่่าง
สมบููรณ์์ และ/หรืือการศึึกษาที่่�มีีตอบคำำ�ถามไม่่ชััดเจน

	ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การแก้้ ไข: มีีการศึึ ก ษาอิิ ส ระหลายฉบัั บ
แต่่ข้้อสรุุปเห็็นไม่่ตรงกััน
ไม่่มีีข้อ้ สรุุป: มีีหลัักฐานอย่่างจำำ�กัดั และตระหนัักถึึงช่่องว่่าง
ของความรู้้�อย่่างมาก
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เป็นที่ยอมรับ
เพียงบางส่วน

ระดับความเชื่อมั่น

สูง

ระดับข้อตกลงเกี่ยวกับหลักฐาน

สูง
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ภาคผนวก III
ช่่องว่่างของความรู้้�
ในการจััดทำำ�การประเมิินนี้้� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญดัังนี้้� ดููร่่างตาราง ภาคผนวก IV
	ข้้อมููล บััญชีีคงคลัังและการติิดตามธรรมชาติิและปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
	ช่่องว่่างชีีวนิิเวศและหน่่วยในการวิิเคราะห์์
	ช่่องว่่างอนุุกรมวิิธาน
	ช่่องว่่างที่่�เกี่่�ยวกัับประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ (NCP)
ความเชื่่�อมโยงระหว่่างธรรมชาติิ ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิและปััจจััยที่่�มีีผลต่่อเป้้าหมายและจุุดมุ่่�งหมาย
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	บููรณาการสถานการณ์์และศึึกษารููปแบบ
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น
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ภาคผนวก IV
(ร่่าง) ตารางช่่องว่่างองค์์ความรู้้�
ข้้อจำำ�กััดความรัับผิิดชอบ: ตารางช่่องว่่างองค์์ความรู้้�นี้้� จััดทำำ�โดยกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญการประเมิินระดัับโลกและนำำ�เสนอคณะทำำ�งาน
ที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� โดยการประชุุมเต็็มคณะครั้้ง� ที่่� 7 เพื่่�อพิิจารณา อย่่างไรก็็ตามที่่�ประชุุมเต็็มคณะไม่่ได้้ให้้ความเห็็นชอบตารางนี้้� และให้้ผนวก
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานสรุุปสำำ�หรัับผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ร่่างข้้อมููลในตารางจึึงเป็็นเพีียงฉบัับร่่าง ซึ่่�งมิิได้้มีีนััยยะต่่อการเห็็นชอบ
โดยคณะทำำ�งานหรืือที่่�ประชุุมเต็็มคณะ

ช่องว่างทางความรู้ (ข้อมูล ตัวชี้วัด ทะเบียนรายการ สถานการณ์จำ�ลอง)

ข้อมูล ทะเบียน
รายการ และการ
ติดตามธรรมชาติและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง

• ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการของระบบนิิเวศ (รวมถึึงอััตราการเปลี่่�ยนแปลง) ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้จากธรรมชาติิและสุุขภาพระบบนิิเวศ
• ข้้อมููลจากการติิดตามสถานภาพของระบบนิิเวศ (ยัังมีีจำำ�นวนน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับขนาดระบบนิิเวศ)
• ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างสิ่่�งมีีชีีวิิตและกลุ่่�มสิ่่�งมีีชีีวิิต
• ผลกระทบของการเพิ่่�มขึ้้�นของคาร์์บอนไดออกไซด์์ขึ้้�นอยู่่�กัับผลผลิิตปฐมภููมิิสุุทธิิของระบบทางทะเลและ
ผลจากหน้้าที่่�ระบบนิิเวศและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้จากธรรมชาติิ
• การสัังเคราะห์์ผลกระทบจากมนุุษย์์ที่่�มีีต่่อลัักษณะเฉพาะของสิ่่�งมีีชีีวิิต และรููปแบบทั่่�วโลก และแนวโน้้ม
องค์์ประกอบทางพัันธุุกรรม
• ข้้อมููลความเสี่่�ยงสููญพัันธุ์์�และแนวโน้้มประชากร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง แมลง ปรสิิต รา และชนิิดจุุลิินทรีีย์์
• ตััวชี้้�วััดสถานการณ์์โลกและผลกระทบต่่อการผสานรวมของสิ่่�งมีีชีีวิิต รวมถึึงการรวมกัันทางพัันธุุกรรม
• ชุุดข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�ของโลกเรื่่�องภััยคุุกคามหลััก เช่่น ข้้อมููลรููปแบบความเข้้มข้้นของการแสวงหาประโยชน์์
จากชนิิดพัันธุ์์�และระบบนิิเวศอย่่างไม่่ยั่่�งยืืน
• ความเข้้าใจที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ต่่อตััวแปรเสริิมความหลากหลาย
ทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญ (เช่่น โครงสร้้างระบบนิิเวศ) ว่่ามีีผลกระทบต่่อด้้านอื่่�นอย่่างไร (เช่่น องค์์ประกอบ
ชุุมชน) และต่่อประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ
• ช่่องว่่างของข้้อมููลในทะเบีียนรายการ (inventory): ฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�คุ้้�มครองทั่่�วโลกและพื้้�นที่่�สำำ�คััญทาง
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (World Database on Protected Areas, the World Database of Key
Biodiversity Areas™) ข้้อมููลชนิิดพัันธุ์์�เสี่่�ยงสููญพัันธ์์และข้้อมููลระบบนิิเวศ ข้้อมููลความหลากหลายทาง
ชีีวภาพทั่่�วโลก
• การติิดตามชนิิดพัันธุ์์�ภายใต้้อนุุสััญญาว่่าด้้วยการค้้าระหว่่างประเทศซึ่่�งชนิิดสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าที่่�ใกล้้สููญ
พัันธุ์์� (CITES)
• การติิดตามผลกระทบระยะยาวจากการทิ้้�งขยะโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกััมมัันตภาพรัังสีีและพลาสติิก
• ข้้อมููลผลกระทบจากสงครามและความขััดแย้้งต่่อธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ

63

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

ภาคส่วน

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ภาคส่วน

บทสรุปสำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

64

ช่องว่างทางความรู้ (ข้อมูล ตัวชี้วัด ทะเบียนรายการ สถานการณ์จำ�ลอง)

ช่องว่างทางชีวนิเวศ
และหน่วยในการ
วิเคราะห์

• ทะเบีียนรายการระบบนิิเวศที่่�ต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิม: น้ำำ��จืืด อาร์์กติิก ทะเล/มหาสมุุทร พื้้�นทะเล และ
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��
• ทะเบีียนรายการเรื่่�อง ดิิน หน้้าดิิน สิ่่�งแวดล้้อมน้ำำ��จืืด นััยยะสำำ�หรัับหน้้าที่่�ระบบนิิเวศ

ช่องว่างทาง
อนุกรมวิธาน

• ข้อมูลพื้นฐานในหลายกลุ่มสิ่งมีชีวิต (ร้อยละ 86 ของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกและร้อยละ 91 ของชนิดพันธุ์
อยู่ในมหาสมุทร ยังคงรอคำ�อธิบาย)
• ความเสี่ยงสูญพันธ์และแนวโน้มประชากรของกลุ่มอนุกรมวิธาน: แมลง รา จุลินทรีย์ ปรสิต
• ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมและสถานภาพการอนุรักษ์สายพันธุ์เพาะเลี้ยงและพืชและสัตว์เลี้ยง

ช่องว่างที่เกี่ยวกับ
• ข้อมูลสถานภาพของชนิดพันธุ์และประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของ
ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับ ระบบนิเวศที่เฉพาะเจาะจง
จากธรรมชาติ (NCP) • ตัวชี้วัดทีเ่ ป็นระบบเพื่อรายงานสถานภาพและแนวโน้มสำ�หรับประเภทของประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจาก
ธรรมชาติ
• ข้อมูลผลกระทบและขอบเขตของประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในด้านคุณภาพชีวิต โดยกลุ่ม
ผู้ใช้หลัก (ยังขาดข้อตกลงเกี่ยวกับประเภทของกลุ่มผู้ใช้)
• ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความเท่าเทียมทางเพศ ธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ NCP 10: ในเรื่องการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและกระบวนการทางชีววิทยา (จำ�นวน
พาหะ และโรคติดต่อโดยมีแมลงเป็นพาหะ) และทับซ้อนกับจำ�นวนประชากรมนุษย์ที่เปราะบางและการ
ปฏิสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
• ข้อมูลเกี่ยวกับ NCP 9: บทบาทของธรรมชาติและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ
• ในการบรรเทาหรือลดผลความเปราะบางต่อภัยพิบัติ
ความเชื่อมโยงระหว่าง • ความเข้าใจถึงการที่ธรรมชาติช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย (ทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกและลบระหว่าง
ธรรมชาติและเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ธรรมชาติ ประโยชน์
ที่มนุษย์ได้รับจาก
• ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากธรรมชาติที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะรายภูมิภาค สังคม
ธรรมชาติและปัจจัยที่
ระบบการกำ�กับดูแล และระบบนิเวศ จำ�เป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดสำ�หรับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่าง
มีผลต่อ
ยั่งยืนบางประการและเป้าหมายไอจิ (เช่น เป้าหมายไอจิที่ 15 ว่าด้วยความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ และ
เป้าหมายและ
ประโยชน์ของระบบนิเวศต่อการเก็บกักคาร์บอน และเป้าหมายที่ 18 ว่าด้วยการบูรณาการความรู้ดั้งเดิม
เป้าประสงค์
และการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น)
• ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายไอจิซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่มี
ความโดดเด่น (9 จาก 44 เป้าภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
• ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของมนุษย์จากการอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
• ตัวชี้วัดที่สะท้อนความแตกต่างกันของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
บูรณาการสถานการณ์ • สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลกพิิจารณาถึึงความรู้้� มุุมมองของ
จำ�ลองและการศึกษา
ชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น
แบบจำ�ลอง
• สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลกที่่�พััฒนาขึ้้�นโดย/
และร่่วมมืือกัับชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�น และเชื่่�อมโยงกัับสถาบัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ข้้อมููลเชิิงปริิมาณแสดงให้้เห็็นว่่าธรรมชาติิ ประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ คุุณภาพชีีวิิตและ
การเปลี่่�ยนแปลงของเวลาในแนวทางที่่�แตกต่่างกััน
• สถานการณ์์ของความหลากหลายทางชีีวภาพในอนาคต ซึ่่�งพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ของประโยชน์์
ร่่วมกัันกัับประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิ
• สถานการณ์์เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ที่่�ไม่่ใช่่วััตถุุกัับผู้้�คนเมื่่�อเทีียบกัับผลประโยชน์์ทางวััตถุุและประโยชน์์ใน
ด้้านการควบคุุม
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ภาคส่วน

ช่องว่างทางความรู้ (ข้อมูล ตัวชี้วัด ทะเบียนรายการ สถานการณ์จำ�ลอง)
• บููรณาการสถานการณ์์ระดัับพื้้�นที่่�คาดการณ์์ได้้ถึึงผลกระทบสำำ�คััญและความเป็็นไปได้้ในการเปลี่่�ยนแปลง
ระบอบ (เช่่น อาร์์กติิค ภููมิิภาคกึ่่�งแห้้งแล้้ง และเกาะขนาดเล็็ก)
• ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการปฏิิสััมพัันธ์์ การสะท้้อนความเห็็น การกระจายระหว่่างภููมิิภาคในสถานการณ์์
โลกอนาคต
• การประเมิินประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์ได้้รัับจากธรรมชาติิในหลายสถานการณ์์ ด้้วยความรู้้�และการประมาณการณ์์
เชิิงปริิมาณ
• ข้้อมููลเพื่่�อวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพของทางเลืือกของนโยบายต่่าง ๆ และการแทรกแซง รวมถึึง:
a)	ข้้อมููลการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของกลไกอนุุรัักษ์์ในแต่่ละพื้้�นที่่� (เช่่น พื้้�นที่่�คุ้้�มครอง
มาตรการอนุุรัักษ์์เชิิงพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ) ในการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและประโยชน์์ที่่�มนุุษย์์
ได้้รัับจากธรรมชาติิและต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
b)	ตััวชี้้วั� ัดของประสิิทธิิภาพการฟื้้�นฟููด้้วยวิิธีีที่่�แตกต่่างกััน และเพื่่�อประเมิินความก้้าวหน้้าในการฟื้้�นฟูู
เมื่่�อเวลาผ่่านไป (รวมถึึงคุุณค่่า)
c)	ข้้อมููลการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของกระบวนการที่่�แตกต่่างกัันในการเข้้าถึึง
และแบ่่งปัันผลประโยชน์์เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมและความเท่่าเทีียม
d)	ข้้อมููลที่่�ดีีกว่่าในระดัับโลกและรููปแบบของการลัักลอบค้้าสััตว์์ป่่า และผลกระทบต่่อธรรมชาติิ
และประโยชน์์จากธรรมชาติิต่่อคน
e)	ข้้อมููลการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของแบบจำำ�ลองที่่�แตกต่่างเพื่่�อผสานระหว่่างพลัังงานชีีวภาพ
และการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ
f)	ข้้อมููลเรื่่�องประสิิทธิิภาพของแต่่ละโครงการและรููปแบบเพื่่�อการจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ (PES)
โดยเฉพาะการแลกกัันระหว่่างเป้้าหมายทางนโยบาย การบููรณาการคุุณค่่าที่่�หลากหลายของ
การจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ ข้้อมููลผู้้�เข้้าร่่วมการจ่่ายค่่าบริิการจากระบบนิิเวศ
และการติิดตามถึึงนััยยะของความสััมพัันธ์์และพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในระยะยาว
g)	ข้้อมููลการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของรููปแบบการกำำ�กัับดููแลทางทะเลที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์
ที่่�แตกต่่างกััน
• ข้้อมููลของการมีีส่่วนร่่วมของชนพื้้�นเมืืองและชุุมชนท้้องถิ่่�นในการกำำ�กัับดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
• ตััวชี้้�วััดผลกระทบของการอุุดหนุุนที่่�เป็็นภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แนวโน้้มและประสิิทธิิภาพการยกเลิิกระดัับโลก
• ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนในการใช้้หลัักการป้้องกัันไว้้ก่่อน
• ข้้อมููลการติิดตามประสิิทธิิภาพของนโยบายเพื่่�อประยุุกต์์และปรัับเปลี่่�ยนนโยบายและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
• ข้้อมููลผลกระทบของการระดมทรััพยากร การใช้้วิิธีีการประเมิินโครงการอย่่างเข้้มข้้น
(เช่่น ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จในการใช้้แหล่่งทุุน รวมถึึงผลกระทบของผู้้�บริิจาคต่่อการอนุุรัักษ์์และผลกระทบ
ของโครงการให้้เงิินสนัับสนุุนด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ)
• ข้้อมููลผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อระบบการกำำ�กัับดููแลทะเลและชายฝั่่�ง
• ข้้อมููลผลกระทบของการบููรณาการความหลากหลายทางชีีวภาพระหว่่างภาคส่่วน
• ข้้อมููลที่่�ดีีกว่่าเพื่่�อพััฒนามาตรฐานความหลากหลายทางชีีวภาพและคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
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เวทีี วิิ ท ยาศาสตร์์ - นโยบายระหว่่ า งรัั ฐ บาลว่่ า ด้้วย
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ
(IPBES)
เป็็ น หน่่ ว ยงานระหว่่ า งรัั ฐ บาลที่่� ดำำ� เนิิ น การประเมิิ น สถานะของบริิ ก ารด้้ า นความหลากหลาย
ทางชีวี ภาพและระบบนิิเวศ เพื่่อ� ตอบสนองต่่อการร้้องขอจากรััฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
ภารกิิ จ ของ IPBES คืื อ การเสริิ ม สร้้ า งส่่ ว นต่่ อ ประสานของนโยบายวิิ ท ยาศาสตร์์ สำำ� หรัั บ
ความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการจากระบบนิิเวศ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์จาก
ความหลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์ ในระยะยาวและการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน
IPBES มีีข้้อตกลงความร่่วมมืือร่่วมกัับ UNEP, UNESCO, FAO และ UNDP โดยมีีรััฐบาลประเทศ
เยอรมนีีสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงานเลขาธิิการ IPBES และมีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่�สำำ�นัักงาน
องค์์การสหประชาชาติิ ณ กรุุงบอนน์์ ประเทศเยอรมนีี
นัักวิิทยาศาสตร์์จากทั่่�วทุุกมุุมโลกมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานของ IPBES ตามความสมััครใจ ซึ่่�งเป็็น
ผู้ที่้� ่� ได้้รับั การเสนอชื่่อ� โดยรััฐบาลหรืือองค์์กรต้้นสัังกััด และได้้รับั การคััดเลืือกจาก Multidisciplinary
Expert Panel (MEP) ของ IPBES การให้้มีีคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญแต่่ละสาขาเป็็นผู้้�พิิจารณาตรวจสอบ
และตััดสิินเป็็นองค์์ประกอบหลัักของการทำำ�งานของ IPBES เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามุุมมองที่่�หลากหลาย
จะถููกสะท้้อนให้้เห็็นในงานและงานนั้้�นจะเสร็็จสมบููรณ์์มากที่่�สุุดตามมาตรฐานทางวิิทยาศาสตร์์
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