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จากการที่ประชาคมโลกเห็นพ้องให้มีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
เมือ่ พ.ศ. 2535 อันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่ อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และให้มกี ารแบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญานี้ ใน พ.ศ. 2547
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของ
อนุสญ
ั ญา (CBD National Focal Point - NFP) ได้จดั ท�ำคูม่ อื ขึน้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับกระบวนการของอนุสญ
ั ญาแก่ผแู้ ทนหน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญา ทั้งผู้ที่เข้าร่วมในคณะผู้แทนของประเทศและผู้สังเกตการณ์ การจัดท�ำคู่มือนี้
ได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และโครงการพัฒนาสหประชาชาติ
(UNDP) ประเทศไทย
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“ความหลากหลายทางชีวภาพ” มาจากค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ “biological diversity” หรือ
biodiversity ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก “bios” ที่หมายถึง “ชีวิต” และ ค�ำภาษาลาติน
“diversus” ที่หมายถึง “ความหลากหลาย”
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD)   ได้ให้ความหมาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง “ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง รวมถึงระบบนิเวศบนบก
ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศอื่น ๆ และที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึงความหลากหลายในชนิดพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์ และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ”
หากจะอธิบายค�ำว่าความหลากหลายทางชีวภาพให้เห็นภาพมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพ ก็คือ ความแตกต่าง
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดบนโลก   ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงความหลากหลายของชนิดของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงความแตกต่างของพันธุกรรมภายในสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวกัน การด�ำรงอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ รวมทัง้ มนุษย์ซงึ่ ไม่สามารถ
ทีจ่ ะอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วได้ จึงมีการอยูร่ ว่ มกันเป็นสังคม มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ด้วยกันเอง และระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
เช่น ดิน น�ำ้ และอากาศ หรือทีเ่ รียกว่าระบบนิเวศ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่นำ�้ ทะเล พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทะเลทราย หรือแม้แต่พนื้ ทีเ่ กษตรกรรม
การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น�้ำ และดิน ก่อให้เกิดถิ่นที่อยู่ที่มีลักษณะเฉพาะและ
เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ
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ความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity)
หมายถึง ความแตกต่างหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม (ยีนและโครโมโซม) ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (species diversity)
หมายถึง สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณ/ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity)
หมายถึง ระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนโลก เช่น ป่าไม้ ภูเขา ชายฝั่งทะเล แนวปะการัง เป็นต้น

การด�ำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพในทุกวันนี้ เป็นผลผลิตจาก
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมา
นับพันล้านปี สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม มนุษย์กเ็ ป็นส่วนหนึง่ ของความหลากหลายทางชีวภาพ
และมีพลังทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองหรือแม้ทำ� ลายความหลากหลายทางชีวภาพได้
นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีคณ
ุ ประโยชน์ทเี่ กิดจากบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem
services) คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการท�ำ
หน้าทีข่ องระบบนิเวศ อาจกล่าวได้วา่ บริการของระบบนิเวศนัน้ ท�ำหน้าทีน่ านัปการ
ทั้งเป็นวัตถุดิบช่วยเกื้อหนุน ส่งเสริม และมีอิทธิพลต่อสภาพของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต  
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ด้ ว ยความส� ำ คั ญ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพนานั ป การ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD (Convention on Biological Diversity)  จึงถูกริเริม่ ขึน้
เพือ่ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ หลังการประชุมสุดยอด ณ นครริโอ เด จาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535 มี ลั ก ษณะเป็ น สนธิ สั ญญาระหว่ า งประเทศที่ มีผ ลผู ก พั น
ตามกฎหมาย (legally-binding international treaty) ซึ่งก�ำหนดแนวทางและหลักกฎหมาย
ทั่วไป ส�ำหรับการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ โดยที่แนวทางดังกล่าว
จะเป็นพื้นฐานในการจัดท�ำเป้าหมาย กรอบเวลา กลไกการด�ำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ และ/หรือ
พิธีสารในประเด็นเฉพาะต่อไป
อนุสัญญานี้ มีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” โดยเน้นว่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของทุ ก คน และตระหนั ก ว่ า แต่ ล ะประเทศย่ อ มมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย
เหนือทรัพยากรชีวภาพในเขตแดนของตน จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการขจัดความยากจนทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นเสมือน
เครื่องมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวทางและกรอบการด�ำเนินงานเพื่อ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ได้มีการก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
อาจมี ก ารจั ด ท� ำ ความตกลงเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ กั บ ประเด็ น เฉพาะด้ า น โดยประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญา
จะตัดสินใจเองว่าจะน�ำข้อมติ แนวทาง และเป้าหมาย/เป้าประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาไปปรับใช้
กับการด�ำเนินงานภายในประเทศได้อย่างไร
ปั จ จุ บั น มี ภ าคี ส มาชิ ก อนุ สั ญ ญา  จ� ำ นวน 196 ประเทศ (ข้ อ มู ล ณ มกราคม 2563)
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีล�ำดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีเพียง
สหรัฐอเมริกาและนครรัฐวาติกัน ที่ไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
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ส่วนที่ 1
สาระส�ำคัญของอนุสัญญา (Convention text)
เนื้อหาของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้งหมด 42 มาตรา  ครอบคลุมประเด็นทรัพยากรพันธุกรรม
ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ   หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เทคโนโลยีชวี ภาพ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับกลไกการเงิน กฎและแนวทาง
ปฏิบัติส�ำหรับอนุสัญญาฯ และข้อตกลงทางสถาบันที่เกี่ยวข้อง  สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

อารัมภบท (Preamble)
อนุสญ
ั ญาประกอบด้วยหลักการส�ำคัญหลายประการ โดยระบุวา 
่ “การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนัน้ เป็นภารกิจ
ร่วมกันของมนุษยชาติ แต่ประเทศต่าง ๆ ย่อมมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพในเขตแดนของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่คนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต
โดยค�ำนึงถึงบทบาทของสตรีและคุณค่าภายใน (intrinsic value) ของความหลากหลายทางชีวภาพ”

วัตถุประสงค์ (Objectives)
อนุสัญญามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (มาตรา 1) ได้แก่
1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
3) การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

การอนุรักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม
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การใช้ศัพท์ (Use of terms)
มีการให้นิยามแก่ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญ เช่น ระบบนิเวศ (ecosystem) ทรัพยากรชีวภาพ (biological resources) เทคโนโลยี
ชีวภาพ (ฺBiotechnology) การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex-situ conservation) เป็นต้น (มาตรา 2)

ข้อก�ำหนดทั่วไปและขอบเขต (Principle)
เป็นการยืนยันอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศใด ๆ ทีจ่ ะใช้ทรัพยากรของตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิง่ แวดล้อมของประเทศนัน้   
และก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน (มาตรา 3-5)

พันธกรณี (Commitments)
วัตถุประสงค์หลักทั้งสามข้อของอนุสัญญา ได้แปลงไปสู่พันธกรณีในมาตรา 6-20 ประกอบด้วยพันธกรณีด้านต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการทั่วไปส�ำหรับการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การก�ำหนดประเด็นและติดตามผล
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
มาตรการจูงใจ
การวิจัยและฝึกอบรม
การให้การศึกษาและสร้างจิตส�ำนึก

การประเมินผลกระทบ
และการลดผลกระทบเสียหาย
การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์
การควบคุมดูแลด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และจัดสรรผลประโยชน์
ทรัพยากรทางการเงินตรา

การจัดโครงสร้างองค์กร (Institutional arrangement)
มีเนือ้ หาเกีย่ วกับโครงสร้างและกลไกการบริหารงานของอนุสญ
ั ญา ได้แก่ กลไกการเงิน ความสัมพันธ์กบั อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา (Secretariat) องค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ
และเทคโนโลยี และการรายงาน  (มาตรา 21-26)

กลไกของสนธิสัญญาและภาคผนวก (Mechanism)
เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติของสนธิสัญญาและพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง การรับรองพิธีสาร
การแก้ไขอนุสัญญา  หรือพิธีสาร การมีสิทธิออกเสียง ความเชื่อมโยงระหว่างอนุสัญญากับพิธีสาร การลงนาม การให้สัตยาบัน
การยอมรับหรือการเห็นชอบ การมีผลบังคับใช้ เป็นต้น (มาตรา 27-42)

10 สาระส�ำคัญของอนุสัญญา (Convention Text)

Cooperation
with other
organization

Clearing-house
mechanism
Secretariat

United Nations

Global
Environment
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COP

Other International
Organizations
Parties/
National focal Points

Financial Mechanism

Other financial
institutions
Subsidiary Bodies

Convention bodies
(SBI, SBSTTA, WG, etc)

Bodies of Protocols

11

ส่วนที่ 2
สมัชชาภาคีอนุสัญญา
(The Conference of the Parties: COP)
อนุสัญญามีลักษณะเป็นกรอบกว้าง ๆ ที่มีความจ�ำเป็นต้องสร้างความชัดเจน   เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ภาคีอนุสัญญาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ จึงได้มีการจัดตั้งสมัชชาภาคีอนุสัญญา 
(COP) ขึ้น ตามมาตรา 23 ของอนุสัญญา 

บทบาทหน้าที่ (Main functions)
สมัชชาภาคีอนุสัญญา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
o ก�ำหนดกฎระเบียบข้อบังคับส�ำหรับอนุสัญญา และองค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญา
o ก�ำกับดูแลและทบทวนการด�ำเนินงานภายใต้อนุสัญญา 
o ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
o รับรองงบประมาณและพัฒนาแนวทางกลไกการเงิน
o รับรองโปรแกรมงานของอนุสัญญา
o พิจารณารายงานแห่งชาติ (national report)
o จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาหรือคณะท�ำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ
o รับรองพิธีสารหรือเอกสารแนบท้าย/ภาคผนวก
o ตัดสินใจ ลงคะแนนเสียง และรับรองข้อมติ

ข้อบังคับการประชุม (Rules of procedure)
ข้อบังคับการประชุม เป็นข้อมติแรกที่มีการพิจารณารับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  สมัยที่ 1 (COP1)
เพื่อเป็นแนวทางด�ำเนินงานส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
o วัตถุประสงค์ กรอบข้อบังคับการประชุม  (กฎข้อ 1)
o ค�ำจ�ำกัดความ ของค�ำศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร  (กฎข้อ 2)
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o สถานที่จัดการประชุม (กฎข้อ 3)
o วันและเวลาจัดการประชุม (กฎข้อ 4, 5)
o ผู้สังเกตการณ์ (กฎข้อ 6, 7)
o วาระการประชุม (กฎข้อ 8 - 15)
o ผู้แทนและสาส์นแต่งตั้ง ส�ำหรับผู้แทนประเทศภาคีอนุสัญญา และผู้แทนอื่น ๆ (กฎข้อ 16 - 20)
o เจ้าหน้าที่ ข้อบังคับส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการประชุม: ประธานและสภาบริหาร (กฎข้อ 21 - 25)
o องค์กรย่อย การจัดตั้งและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปรึกษาหรือคณะท�ำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ (กฎข้อ 26)
o ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา บทบาทหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาระหว่างการประชุม (กฎข้อ 27, 28)
o การด�ำเนินการประชุม ระเบียบส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมการประชุม (กฎข้อ 29 - 38)
o การลงคะแนนเสียง (กฎข้อ 39 - 51)
o ภาษา (กฎข้อ 52 - 54)
o การบันทึกเสียงการประชุม (กฎข้อ 55)
o การแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับการประชุม (กฎข้อ 56)
o อนุสัญญา (กฎข้อ 57)

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญา (COP president)
ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญามีความส�ำคัญมากในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมดูแล
ให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ ตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดการประชุม ซึง่ ตามธรรมเนียมปฏิบตั แิ ล้ว ทีป่ ระชุมจะมอบหมายให้รฐั มนตรี
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเจ้าภาพหรือผู้แทนด�ำรงต�ำแหน่งนี้ เพื่อท�ำหน้าที่ดังนี้
เปิดและปิดการประชุม
วินิจฉัยและก�ำหนดล�ำดับการพูดของผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุม
ควบคุมดูแลการพูดของผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุม
สนับสนุนการเจรจาต่อรองขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดทิศทางและประเด็นที่มีความส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินงานของประชาคมโลก ในช่วงระหว่างสมัยประชุม
(intersessional period) หรือในช่วง 2 ปี (biennium) ถัดไป
ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญา  มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประมาณ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกในวันเปิดการประชุม
(opening plenary) จนถึงวันเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสมัยถัดไป โดยจะด�ำเนินงานร่วมกับสภาบริหารการประชุม
(COP Bureau) เพื่อดูแลและการด�ำเนินงานตามข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญา  และการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของอนุสัญญา
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สภาบริหารการประชุม (COP Bureau)
สภาบริ ห ารการประชุ ม ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลและบริ ห ารการประชุ ม สมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญาจะคั ด เลื อ ก
ผู้แทนประเทศต่าง ๆ จาก 5 ภูมิภาคทั่วโลก ภูมิภาคละ 2 คน โดยมีวาระการปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี ประธาน
(Chair of COP Bureau) จะเป็นประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการประชุม และมี
รองประธาน (Vice-Chairs) 2 คน
ช่วงระหว่างสมัยประชุม (intersessional peroid) สภาบริหารการประชุม จะท�ำงานร่วมกับส�ำนัก
เลขาธิการอนุสญ
ั ญาในการก�ำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองต่อค�ำร้องจาก
สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญา (COP) และ/หรือหน่วยงานทีป่ รึกษาอืน่ ๆ ภายใต้อนุสญ
ั ญา วางแผนการประชุมทีจ่ ะเกิดขึน้
ก�ำหนดวาระและโครงสร้างการประชุม ตรวจสอบรายงานที่ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาจัดท�ำขึ้น รวมถึงรายงาน
ด้านงบประมาณ
ระหว่างการประชุม สภาบริหารการประชุม จะมีการประชุม
ทุกวัน เพื่อสรุปความก้าวหน้าการประชุม หารือถึงแนวทางและผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้จากการประชุมในวันถัดไป ส่วนสมาชิกของสภาบริหาร
การประชุ ม จะประชุ ม กั บ ผู ้ แ ทนภาคี อ นุ สั ญ ญาในภู มิ ภ าคของตน
(Regional group meeting) ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะประชุ ม ในช่ ว งเช้ า 
ก่อนการประชุมรอบปกติจะเริ่มขึ้น

cop 11
Indea

2012

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม (Hosting of CBD meeting)

แผนกลยุทธ

ตามกฎข้อที่ 3 ของข้อบังคับการประชุม การประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาจะจัด ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา  ยกเว้นในกรณีที่มีประเทศภาคีอนุสัญญา
เสนอขอเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม จึ ง จะพิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้
จัดการประชุมในประเทศนัน้ ๆ ได้  ซึง่ องค์การสหประชาชาติได้กำ� หนด
เขตภูมิภาคทั่วโลกไว้ 5 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

Japan

2010

แอฟริกา
เอเชียและแปซิฟิก
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE)
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC)
ยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ รวมถึงออสเตรเลีย แคนาดา 
นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา

14 สมัชชาภาคีอนุสัญญา (The Conference of the Parties-COP)

1992-2000

1992

นอกจากนี้ยังก�ำหนดแนวทางให้จัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาหมุนเวียนตามภูมิภ าคดังกล่าว
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภูมิภาคได้มีบทบาทอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นเป็นไปตาม
ความสมัครใจ โดยจะต้องมีความพร้อมทั้งเงินทุน บุคลากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ดังจะเห็นได้จาก
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  ที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกถึง 5 ครั้ง ภูมิภาคลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน 4 ครั้ง ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ 2 ครั้ง ส่วนในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและทวีปแอฟริกา
จัดเพียงครั้งเดียว

1
a

cop 12
Republic of Korea

cop 13
Mexico

cop 14
Egypt

cop 15
China

2

2014

2016

2018

2020

ธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2011 - 2020 และเป้าหมายไอจิ

cop 9

cop 8

cop 7

cop 6

Germany

Brazil

Malaysia

Netherlands

2008

2006

2004

2002

cop 5
2001-2010

Canada
cop 1

cop 2

Bahamas

Indonesia

Argentina

Slovakia

ExCOP
Colombia

1994

1995

1996

1998

1999

cop 3

cop 4

1999
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ส่วนที่ 3
การขับเคลื่อนอนุสัญญา (CBD works)
นอกเหนือจากสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญา (COP) แล้ว อนุสญ
ั ญายังก�ำหนดให้มกี ารตัง้ สถาบันหรือองค์ประกอบอืน่ ได้แก่ ส�ำนัก
เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญา  และคณะที่ ป รึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช าการ และเทคโนโลยี (SBSTTA) โดยมี ข ้ อ ก� ำ หนด
ที่ระบุว่าหากมีความจ�ำเป็นก็สามารถจัดตั้งคณะที่ปรึกษาหรือหน่วยงานย่อยเพิ่มเติมขึ้นอีกได้ ดังนั้น จึงมีการตั้งคณะที่ปรึกษา 
(subsidiary body) ซึ่งเป็นหน่วยงานถาวร (permanent body) ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ   ตั้งขึ้นโดยสมัชชาภาคี
อนุสัญญา และตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ (ad hoc body) ในรูปของคณะท�ำงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการต่าง ๆ  

ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา (Secretariat)
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา  (Secretariat) ตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนสมัชชาภาคีอนุสัญญาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญา/สนธิสญ
ั ญานัน้ ๆ  ส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาว่าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งอยู่ที่นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ปฏิบัติงานโดยสรุป ดังนี้
1) จัดเตรียมการประชุมต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญา  เช่น การประชุม
สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญา (COP) การประชุมคณะทีป่ รึกษา การประชุม
คณะท�ำงาน และคณะผู้เชี่ยวชาญชุดต่าง ๆ
2) จัดเตรียมเอกสารและร่างเนื้อหาส�ำหรับใช้ในการประชุมและ
กระบวนการอื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญา
3) จัดท�ำรายงานการประชุม ตลอดจนรวบรวมรายงานแห่งชาติ
(national report) และรายงานเฉพาะเรื่อง/ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่ได้รับจากภาคีอนุสัญญา
4) ติดต่อประสานงานกับองค์กร สถาบัน และอนุสัญญาอื่น ๆ และ
เป็นผูแ้ ทนของอนุสญ
ั ญาเข้าร่วมการประชุมของหน่วยงาน/องค์กร
อื่น ๆ   และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ประชาคมวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5) สนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้อนุสญ
ั ญา การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
และการเสริมสร้างสมรรถนะ  เช่น การจัดท�ำกลไกการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร (CHM) การจัดฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
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ส�ำหรับเลขาธิการอนุสัญญา  (Executive Secretary) จะมาจากการแต่งตั้งโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอนุสัญญา  จะประกาศแจ้งให้แต่ละประเทศเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอิสระที่แต่งตั้งขึ้น ท�ำการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยการปรึกษาหารือกับ
สภาบริหารการประชุม เลขาธิการอนุสัญญาจะมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี ที่ผ่านมามีเลขาธิการปฏิบัติงานมาแล้ว
7 คน ได้แก่
1) นาง Angela Cropper สาธารณรัฐตรินิแดดและโทแบโก (1993-1995)
2) นาย Calestous Juma สาธารณรัฐเคนยา (1995-1998)
3) นาย Hamdallah Zedan สาธารณรัฐอียิปต์ (1998-2005)
4) นาย Ahmad Djoghlaf สาธารณรัฐแอลจีเรีย (2005-2012)
5) นาย Braulio Dias สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (2012-2017)  
6) นาง Cristiana Palmer สาธารณรัฐโรมาเนีย (2017-2019)
7) นาง Elizabeth Maruma Mrema สาธารณรัฐแทนซาเนีย (2019-ปัจจุบัน)
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คณะทีป่ รึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice: SBSTTA)
SBSTTA ถือเป็นหน่วยสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ซึ่งจะประชุมเพื่อศึกษาและพิจารณางานด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาการที่จะมีการหารือในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  ผลการประชุมของ SBSTTA เรียกว่า  “ข้อเสนอแนะ”
(recommendation) ซึ่งจะถูกน�ำไปประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา เพื่อให้ได้ข้อมติ
SBSTTA มีหน้าที่ดังนี้
ประเมินสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ด�ำเนินการภายใต้อนุสัญญานี้
จ�ำแนกระบุประเด็นใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เกิดขึ้น
และตัดสินใจว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญานี้หรือไม่
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนงานด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สนับสนุนการด�ำเนินงานตามโปรแกรมงานของอนุสัญญาและแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนี้ ได้ตั้งสภาบริหารคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA Bureau) ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 10 คน เป็น
ผู้แทนจาก 5 ภูมิภาค (Sub-Group: SG) ทั่วโลก ภูมิภาคละ 2 คน มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานและการประชุมของคณะ
ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) รวมถึงจัดท�ำวาระการประชุมและควบคุมดูแลการด�ำเนินการประชุม โดยมีวาระปฏิบัติ
งาน เป็นเวลาสองปี หรือครอบคลุมการประชุม SBSTTA 2 สมัย
ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ
SG 1
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ
ภูฏาน จีน เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น
มัลดีฟส์ มองโกเลีย เนปาล
ปากีสถาน และ ศรีลังกา

SG 2
บาห์เรน ไซปรัส อิหร่าน อิรัก
จอร์แดน คูเวต เลบานอน
โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และ เยเมน
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SG 3
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ติมอร์-เลสเต ไทย
และ เวียดนาม

SG 4
หมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริติบา
มาร์แชล ไมโครนีเซีย นาอูลู
นีอูเอ พาเลา ปาปัวนิวกีนี ซามัว
หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู
และ วานูอาลู

คณะที่ปรึกษาด้านการด�ำเนินงาน (Subsidiary Body on Implementation: SBI)
SBI เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอนุสัญญา  โดยยกสถานะจากคณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านการทบทวน
การด�ำเนินงาน (Ad-Hoc Open-ended Working Group on Review of Implementation – WGRI) ตามข้อตัดสินใจ
ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 12
SBI มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ทบทวนการด�ำเนินงานของอนุสัญญาและความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2011-2020
ให้ค�ำแนะน�ำและ/หรือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามอนุสัญญา  พิธีสารของอนุสัญญา  (พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ และพิธีสาร
นาโงยาฯ) และพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์
ให้ข้อเสนอแนะและ/หรือแนวทางในการจัดการกับอุปสรรคและประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ในการด�ำเนินงานภายใต้อนุสัญญา  รวมถึงการเสริมสร้าง
และพัฒนากลไกที่สนับสนุน การด�ำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การขับเคลือ่ นทรัพยากร
การเงิน กลไกการเงิน การเสริมสร้างสมรรถนะ การรายงาน การด�ำเนินงาน
ตามอนุสญ
ั ญาในระดับชาติ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ กลไก
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร (CHM) รวมถึงการติดต่อสือ่ สาร การให้การศึกษา
และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (CEPA)

อนึ่ง SBI  ไม่มีสภาบริหาร (Bureau) เหมือน SBSTTA โดยสภาบริหารการประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาจะท�ำหน้าที่
ดูแลและบริหารจัดการการประชุม SBI ด้วย

คณะท�ำงานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8(j) (Working Group on Article 8(j))
มาตรา  8 ของอนุสัญญาระบุถึงการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (in-situ conservation) และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จึงระบุในวรรค (j) ของมาตรานี้ว่า  ภาคีอนุสัญญาจะต้อง “ให้ความเคารพ
สงวนรักษา และด�ำรงไว้ซึ่งความรู้ การประดิษฐ์คิดค้น และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่สืบทอด
ตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการน�ำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง โดยได้รบั ความเห็นชอบและการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื ครองความรู้ การประดิษฐ์คดิ ค้น
และวิธีปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการน�ำเอาความรู้ ภูมิปัญญา การประดิษฐ์
คิดค้น และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้ อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม” ตามความเหมาะสมภายใต้
กฎข้อบังคับแห่งชาติ
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คณะท�ำงานเฉพาะกิจว่าด้วยมาตรา 8 (j) ตัง้ ขึน้ ในการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 4 (COP 4) เมื่อ ค.ศ. 1998 ต่อมาในการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญา  สมัยที่ 5 (COP 5) เมื่อ ค.ศ. 2000 ได้รับรอง
โปรแกรมงานว่าด้วยมาตรา  8 (j) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มพูนบทบาท
ของชนพื้ น เมื อ งและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
อีกทั้ง ได้มีการรับรอง แนวทางอัคเว: คอน (Akwe’: Kon Guideline) เป็นกรอบการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุน
ให้ชนพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบทางวัฒนธรรม สังคม และสิง่ แวดล้อม  จากโครงการพัฒนา
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึงการน�ำความรู้ ภูมิปัญญา  การประดิษฐ์
คิดค้น และวิธีปฏิบัติของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลไกทางการเงิน (Financial mechanism)
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 1 (COP1) เมื่อ ค.ศ. 1994 มีมติให้จัดตั้งกองทุนทรัสต์ (Trust Fund)
เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของอนุสัญญาและส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา  ในการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา 
(COP meeting) แต่ละสมัย โดยจัดตัง้ คณะกรรมการงบประมาณ (budget committee) เพือ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
กองทุนต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการนี้เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เปิดโอกาสให้ภาคีทุกประเทศได้เข้าร่วม
แหล่งที่มาของเงิน

เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากภาคี อ นุ สั ญ ญา เปรี ย บ
เสมือนเป็น “ค่าสมาชิกรายปี” ที่ภาคีอนุสัญญาต้องจ่าย
ในอัตราที่สมัชชาองค์การสหประชาชาติก�ำหนดไว้ (UN
Scale) ซึง่ ค�ำนวณอ้างอิงจากรายได้ประชาชาติ (national
gross income) ของแต่ละประเทศเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ร�่ำรวยจึงต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนมากกว่าประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประเทศทีย่ ากจน
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เงินบริจาคโดยความสมัครใจ คือ การสนับสนุน
ที่ภาคีอนุสัญญา  จัดสรรให้ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา
โดยความสมัครใจ อาจเป็นเงินสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ
ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน   เช่น จัดหาสถานที่จัดการประชุม
การเดินทาง/ขนส่ง จัดหาบุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม ฯลฯ

กองทุนภายใต้อนุสัญญา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. กองทุนทรัสต์ หรือ งบประมาณหลัก จากเงินอุดหนุนที่จ่ายโดยภาคีอนุสัญญา  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
ภายใต้อนุสัญญา  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา  และค่าใช้จ่ายพื้นฐานอื่น ๆ
ของส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา
2. กองทุนทรัสต์พิเศษส�ำหรับกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการร้องขอจากภาคีอนุสัญญา 
เช่น การศึกษาวิจัยและกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะ ได้รับงบประมาณจากเงินบริจาคตามความสมัครใจ
(voluntary contribution) จากภาคีอนุสัญญา
3. กองทุนทรัสต์พิเศษส�ำหรับการมีส่วนร่วมของภาคีในกิจกรรมภายใต้อนุสัญญา เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผูแ้ ทนจากภาคีประเทศก�ำลังพัฒนา และประเทศทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้อนุสัญญา
4. กองทุ น ทรั ส ต์ พิ เ ศษส� ำ หรั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชนพื้ น เมื อ งและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในกิ จ กรรมภายใต้ อ นุ สั ญ ญา
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ในกระบวนการต่างๆ ภายใต้อนุสัญญา

การแก้ ไขอนุสัญญา (Amendment of the Convention)
การแก้ไขอนุสญ
ั ญา เป็นเครือ่ งมือในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อก�ำหนดของสนธิสญ
ั ญาหรือภาคผนวก ซึง่ มาตรา 28, 29 และ
30 ของอนุสัญญา ระบุถึงข้อก�ำหนดในการรับรองพิธีสารและการแก้ไข
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ส่วนที่ 4
พิธีสารภายใต้อนุสัญญา (Protocals)
ปัจจุบนั ได้มกี ารรับรองพิธสี ารภายใต้อนุสญ
ั ญา จ�ำนวน 2 ฉบับ ในประเด็นส�ำคัญซึง่ ช่วยเสริมต่ออนุสญ
ั ญา ในประเด็นเรือ่ ง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากสิง่ มีชวี ติ ดัดแปลงพันธุกรรม (living modified
organisms - LMOs) และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
อื่น ๆ (new biotechnologies)  
การเข้ า ถึ ง และแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
พันธุกรรม (access and benefit sharing)

พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety)
“ความปลอดภัยทางชีวภาพ” (biosafety) หมายถึง ความพยายามในการลดและขจัดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์
มาตรา 19 ของอนุสญ
ั ญาขอให้พจิ ารณาถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีพธิ สี ารเพือ่ ก�ำหนดระเบียบวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการขนย้าย
การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs) ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ
หลังจากการเจรจาต่อรองเป็นหลายปี พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ได้รับการรับรอง และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีภาคีจ�ำนวน 172 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ภาคยานุวัตรเข้าเป็นภาคีพิธีสาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548  โดยมีผลบังคับต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living
Modified Organism : LMOs) ที่อาจมีผลกระทบเสียหายต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งต่อสุขภาพของมนุษย์และให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดน โดยพิธสี าร
อ้างอิง แนวทางระมัดระวังล่วงหน้า (precautionary approach) ตามหลักการที่ 15 ของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนา  
นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดระเบียบวิธีการส�ำหรับความตกลงที่ได้แจ้งล่วงหน้า  (advance informed agreement – AIA)
เพื่อให้หลักประกันว่าประเทศต่าง ๆ จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอที่จะตัดสินใจก่อน

22 การแก้ ไขอนุสัญญาและพิธีสาร (Amendments and Protocols)

ให้ความเห็นชอบกับการน�ำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การน�ำสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (LMOs)
ข้ามเขตแดนเพื่อใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ หรือการผลิต/การแปรรูปใด ๆ นอกจากนี้ พิธีสารยังระบุถึงกลไกในการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และก�ำหนดกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่รวมถึงมาตรการในการดูแลให้มีการตัดสินใจที่ได้รับแจ้งข้อมูล (informed decision) ก่อนที่จะมีการน�ำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม

พิธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากการใช้ ท รั พ ยากรพั น ธุ ก รรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (Nagoya Protocol on Access and Benefit - Sharing)
อนุสัญญาได้ระบุถึงประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม โดยประเทศหรือรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรม
ย่อมมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรนั้น ๆ หากประเทศ/รัฐอื่น ๆ ต้องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม จะต้อง
ได้รับการอนุญาตและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรในเชิงพาณิชย์ ให้แก่ประเทศเจ้าของทรัพยากร
(มาตรา 15)
หลั ง จากการเจรจาต่อรองเป็น เวลา  6 ปี พิ ธี ส ารนาโงยาฯ ได้ รั บการรั บรองในการประชุ มสมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญา 
สมัยที่ 10 (COP10) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557  ปัจจุบัน มีภาคีจ�ำนวน 123 ประเทศ (ข้อมูล
ณ มกราคม 2563) โดยประเทศไทยได้ลงนามรับรองในพิธีสาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ทั้งนี้ยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารฯ
พิธีสารนาโงยาฯ ได้ก�ำหนดกรอบงานที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและสร้างความชัดเจนทางกฎหมายให้แก่ทั้งผู้ใช้และ
ผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรม โดยครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้อนุสัญญาและความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม
พันธกรณีภายใต้พิธีสารนาโงยาฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม เช่น ดูแลให้มีการได้รับการอนุญาตหรือความเห็นชอบ
ที่ได้แจ้งล่วงหน้า  (prior informed consent: PIC) สร้างความโปร่งใสและความชัดเจน
ทางกฎหมาย ในกฎระเบี ย บระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม การก�ำหนดกฎระเบียบและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนในการได้รบั การอนุญาต
หรือความเห็นชอบทีไ่ ด้แจ้งล่วงหน้า และเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั การตกลงร่วมกัน (Mutually Achieved
Agreement: MAT) ก�ำหนดให้มีการออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เทียบเท่า  เมื่อมีการ
อนุญาตให้เข้าถึง
2) การแบ่งปันผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
ในเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการแบ่งปันให้แก่ประเทศผู้ให้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียม ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น อาจหมายถึงตัวเงิน
เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแบ่งปันผลการศึกษาวิจัย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้เจรจากันไว้
3) การปฏิบัติตาม เช่น การรับรองมาตรการเพื่อดูแลให้มีการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
ที่มีการใช้ประโยชน์ภายใต้สิทธิอธิปไตยของภาคีพิธีสารฯ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและ
กระบวนการขั้นตอนของพิธีสารฯ ความร่วมมือในกรณีที่เกิดการกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎ
หรือข้อก�ำหนดของภาคีอื่น ด�ำเนินมาตรการติดตามตรวจสอบทรัพยากรพันธุกรรม เป็นต้น
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ส่วนที่ 5
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
(CBD COP Meeting)
ผู้เข้าร่วมการประชุม (Participants)
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  (COP) และการประชุมอื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญา  เป็นการประชุมระหว่างประเทศ
ซึ่งประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อย การเจรจาหารือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบ
ในการประชุมเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมติที่จะเป็นกรอบนโยบาย กลไก และคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประเทศภาคีอนุสัญญาทุกประเทศ ส่วนประเทศหรือรัฐที่ไม่ใช่ภาคีอนุสัญญา 
(เช่น สหรัฐอเมริกา) รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น กลุ่มสตรี ภาคธุรกิจ เกษตรกร
กลุ่มเยาวชน สถานศึกษา และอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ (observer) ซึ่งสามารถเข้าฟังการประชุม
และแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศแบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) คณะผูแ้ ทน (delegation) เป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นคณะ โดยมีหวั หน้าคณะ ซึง่ จะมีการหารือเพือ่ เตรียมการก�ำหนด
ท่าทีส�ำหรับการประชุมก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม
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2) ผู้แทนเพียงคนเดียว (sole representative) จากหน่วยงาน/องค์กร  ไปร่วมการประชุม
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ มีขอบเขตของประเด็นและเนื้อหาที่กว้าง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในประเด็น
สารัตถะและกลยุทธ์ในการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การเข้าร่วมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์
ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรมากที่สุด ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากประเทศภาคีอนุสัญญา  (party delegation)
ในการเข้าร่วมประชุม จะมีสทิ ธิในการลงมติ ออกเสียง และแสดงความเห็น (intervention) เกีย่ วกับเนือ้ หาในวาระการประชุมได้
การเข้าร่วมประชุมของภาคประชาสังคม
ส�ำหรับผู้แทนจากภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมภายใต้
อนุสัญญาได้ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยจะต้องส่งหนังสือ (จดหมาย) อย่างเป็นทางการมายังส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา 
เพื่อขอเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ พร้อมแนบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
(1) ข้อมูลยืนยันถึงการมีอยู่จริงของหน่วยงาน/องค์กร หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลขององค์กร
(2) เว็บไซต์ของหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด
(3) ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงาน/องค์กรด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (สรุปภาพรวมของโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)
ในกรณีเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
กลุ่มย่อย การเยี่ยมชมนิทรรศการในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้เกือบทั้งหมด แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนระหว่างการเจรจาต่อรองในการประชุม และการกล่าวแสดงความเห็นใด ๆ ในทีป่ ระชุมจะท�ำได้ตอ่ เมือ่ ประธานฯ อนุญาต
แล้วเท่านั้น
บัตรประจ�ำตัวผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ
ภาคีอนุสัญญา (Party) ผู้แทนประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จะได้รับบัตรแถบสีเขียว
ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีอนุสัญญา (Non-Party) ผู้แทนจากประเทศหรือรัฐที่ไม่ใช่ภาคีอนุสัญญาฯ จะได้รับบัตรแถบสีแดง
ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงสองประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและนครรัฐวาติกัน
ผู้สังเกตการณ์ (observer) จะได้รับบัตรแถบสีเทา โดยแบ่งย่อยเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เยาวชน องค์กรระหว่างประเทศ
องค์การพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
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บทบาทผู้เข้าร่วมประชุม
1. การชักชวนและโน้มน้าว (lobby) และสนับสนุน (advocacy)  
หากต้องการให้ผู้แทนจากภาคี/องค์กรอื่น ๆ สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์จากการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ/
องค์กรของเรา ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ศึกษาและท�ำความเข้าใจในประเด็นที่เราจะเข้าร่วมประชุม ศึกษาเอกสารความเป็นมาของเรื่อง รวมถึงจุดยืนและ
ความเห็นของประเทศอื่น ๆ ในประเด็นนั้น ๆ
ศึกษาเอกสารการประชุม และตรวจสอบว่าสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่จะช่วยสนับสนุนจุดยืนของเราในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
จัดท�ำข้อสรุปเชิงนโยบาย (policy brief) จัดเตรียมท่าทีของประเทศ โดยระบุถึงความเห็นหรือจุดยืนของเรา
ต่อเนื้อหาและร่างข้อมติในแต่ละวาระลงไปด้วย
2. การสร้างพันธมิตร (partnership)
เริ่มจากการจ�ำแนกระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อบูรณาการและร่วมด�ำเนินงาน
ในโครงการและความริเริ่มที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำข้อมูลสรุปโครงการหรือการริเริ่มที่หน่วยงาน/องค์กร ที่ด�ำเนินการอยู่ และต้องการแสวงหาความร่วมมือ
ติดต่อประสานงานและประชุมหารือล่วงหน้ากับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่าย
3. การสร้างการรับรู้ ให้เป็นที่รู้จัก (increase visibility)
จัดการประชุมเสวนาหรือนิทรรศการเพือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาและผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
ถึงผลการด�ำเนินงานและประสบการณ์ในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
ของหน่วยงานหรือองค์กร
จัดกิจกรรมหรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเสนอผลงานของหน่วยงาน/องค์กรระหว่าง
การประชุม
4. การแสวงหาแหล่งทุน หรือช่องทางการเงิน (fund raising)
จ�ำแนกระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้ทุน พร้อมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโครงการหรือการริเริ่ม
ที่หน่วยงาน/องค์กรที่ด�ำเนินการอยู่ และต้องการทุนสนับสนุน
ติดต่อประสานงานและประชุมหารือล่วงหน้า กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
5. การรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (reporting and outreach)
ศึกษาถึงความเป็นมาและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นในวาระการประชุมที่อาจเป็นประโยชน์
จ�ำแนกและจัดเตรียมช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (policy paper) สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
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การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา (Preparing for a CBD meeting)
โน้มน้าว และสนับสนุน
ให้ผู้แทนจากภาคี/องค์กร
อื่น ๆ สนับสนุนให้เกิดผล
การเจรจาหรือที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศ/
องค์กรของเรา

สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กร
ตลอดจนผูแ้ ทนจากประเทศ
อืน่ ๆ เพื่อร่วมด�ำเนินงาน
ในโครงการและความริเริ่ม
ที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ผู้ที่สนใจ ทราบถึงผลงาน
และประสบการณ์
ของประเทศ

เรียนรู้และเข้าใจถึง
การเจรจาต่อรอง
และน�ำไปปรับใช้กับ
การด�ำเนินงานของประเทศ

แสวงหา/ระดมทุน
สนับสนุนงาน
ของหน่วยงาน/องค์กร
และประเทศ

รายงานผลการประชุม
ที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงาน/
องค์กร/ชุมชนของเรา

เมือ่ ส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาแจ้งก�ำหนดการประชุมและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในระหว่างการประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของหนังสือแจ้งเตือน (notification) หรือเว็บไซต์ทางการของอนุสัญญา  (www.cbd.int) จากนั้น ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยประสาน
งานกลางอนุสัญญาของประเทศ (CBD National Focal Point: CBD NFP) จะพิจารณาเนื้อหาสาระส�ำคัญของการประชุมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรที่มีการด�ำเนินงาน ก่อนจัดท�ำหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณามอบหมายผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุม โดยระบุขอ้ มูลส�ำคัญของผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อาทิ รายชือ่ ต�ำแหน่ง
หน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
การลงทะเบียน
หลังจากหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาได้รับรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว จะด�ำเนินการจัดท�ำ
หนังสือแจ้งรายชือ่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุม ยืน่ ต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาผ่านอีเมล์ secretariat@cbd.int ซึง่ ส�ำนักเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญาจะพิจารณาและแจ้งข้อมูลผลการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์ผเู้ ข้าร่วมประชุมตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือ
แจ้งรายชื่อผู้แทน ซึ่งหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาจะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของอนุสัญญาเพื่อยืนยัน
ผลการพิจารณา และดาวน์โหลดเอกสาร  priority pass จากเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ หน่วยประสานงานกลางอนุสญ
ั ญายังมีหน้าทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับหนังสือตราสารแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุม
(credential) ด้วย โดยจะน�ำเสนอกระทรวงการต่างประเทศเพื่อลงนามในเอกสารและจัดส่งให้ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา
ก่อนเข้าร่วมการประชุม
การเตรียมการของผู้เข้าร่วมประชุม
การยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา ในกรณีที่ต้องยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา (visa) เพื่อเดินทางไปยังประเทศเจ้าภาพ จดหมาย
รับรอง (confirmation letter) และบัตรผ่าน (priority pass) จะใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และช่วยให้
กระบวนการยื่นขอวีซ่ารวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลของประเทศ
เจ้าภาพประจ�ำประเทศไทย ส�ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลการยกเว้นการตรวจลงตรา
ในบางประเทศที่มีความตกลงกับประเทศไทยกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (www.consular.go.th)      
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โรงแรมและที่พัก โดยทั่วไปแล้วประเทศเจ้าภาพจะท�ำข้อตกลงกับโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
จัดการประชุม เพือ่ สนับสนุนให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เข้าพักในราคาอัตราพิเศษ รายชือ่ ของโรงแรมเหล่านีจ้ ะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
อนุสัญญา ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะเข้าพักที่โรงแรมอื่นก็สามารถ
ท�ำได้ โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างโรงแรมที่พักและสถานที่จัดการประชุม
จุดต้อนรับ โดยทั่วไปประเทศเจ้าภาพจะจัดให้มีจุดต้อนรับหรือโต๊ะประชาสัมพันธ์ (welcome desk) ณ สนามบิน และ
มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและบริการรถรับ-ส่ง (shuttle bus) พาผู้เข้าร่วมประชุมไปยังสถานที่ประชุม
และ/หรือโรงแรมที่พัก
บริการรถรับ-ส่ง ประเทศเจ้าภาพจะจัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ระหว่างสถานที่จัดการประชุมกับโรงแรมพันธมิตร (official
hotel) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
การลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม  เป็นสิ่งแรกที่ต้องกระท�ำ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยทั่วไปจะเปิด
ให้ลงทะเบียนได้ลว่ งหน้า 1-2 วันก่อนวันเปิดการประชุม โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง (passport) และบัตรผ่าน (priority pass)
ที่ได้รับจากส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้บัตรประจ�ำตัวผู้เข้าร่วมประชุม (conference badge)
การรักษาความปลอดภัย การประชุมในระบบขององค์การสหประชาชาติจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
ผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำเป็นต้องพกบัตรประจ�ำตัวผู้เข้าร่วมประชุมติดตัวไว้ตลอดเมื่อเดินทางมายังสถานที่ประชุม หากท�ำบัตรหาย
ต้องรีบแจ้งที่จุดลงทะเบียนโดยทันที
การเตรียมการก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญา  จะสรุปประเด็นส�ำคัญของ
เอกสารการประชุม และจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างท่าทีของประเทศไทยที่จะน�ำเสนอในระหว่างการประชุม และน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่ได้รับส�ำหรับ
ทบทวน ปรับปรุงท่าทีของประเทศไทย น�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสญ
ั ญา จะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพิม่ อีกขัน้ ตอนหนึง่ ) เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอในระหว่างการประชุม
ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting documents)
เมือ่ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมประชุมควรเริม่ ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะมีเนือ้ หาและสารัตถะ
ของประชุมในแต่ละวาระหัวข้อ รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม สถานที่ประชุม การเดินทาง ที่พัก ฯลฯ
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หนังสือแจ้งเตือน (Notifications)
• เอกสารหรือจดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์จากส�ำนักงานเลขาธิการอนุสัญญา ถึงกิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของอนุสัญญาการแจ้งให้ภาคีอนุสัญญา เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารวาระการประชุม (Office documents)
• เอกสารหลักใช้พิจารณาตามหัวข้อและวาระ (agenda) ซึ่งจะสรุปถึงที่มา เนื้อหาและร่างข้อมติ
ส�ำหรับวาระนั้น

เอกสารข้อมูล (Information documents)
• ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

เอกสารผลลัพธ์การประชุม (Outcome documents)
• ข้อมติหรือข้อตัดสินใจ (decision) ส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ส่วนการประชุม
คณะที่ปรึกษา (Subsidiary bodies) หรือคณะท�ำงานเฉพาะกิจ (Ad hoc working group)
จะอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ (recommendation)

เอกสารเตรียมการประชุม (Pre-sessional documents)
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา จะจัดท�ำและเผยแพร่เอกสารเตรียมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของอนุสัญญาก่อนการประชุม
จะมีขนึ้ อย่างน้อย 2-3 เดือน  โดยมีเนือ้ หาและประเด็นสาระส�ำคัญทีจ่ ะมีการหารือระหว่างการประชุม ดังนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ควรให้ความส�ำคัญกับการศึกษาเอกสารเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมข้อคิดเห็นต่อเอกสาร
การประชุมต่อไป
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ภาษาสหประชาชาติ (UN Language)
เอกสารประกอบการประชุมของหน่วยงานภายใต้ องค์การสหประชาชาติ จะมีการแปลเป็นภาษาทางการ
ของสหประชาชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่  อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีน อาหรับ และรัสเซีย
รหัสประจ�ำเอกสารการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ จะมีรหัสเอกสารซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ
และตัวเลข เพือ่ บอกให้ทราบว่าเป็นเอกสารส�ำหรับการประชุมใด โดยเรียงล�ำดับดังนี้ หน่วยงานเจ้าภาพ/อนุสญ
ั ญา/การประชุม/
ครัง้ ที/่ ประเภทของเนือ้ หา (ข้อมติ, ข้อเสนอแนะ, เอกสารข้อมูล)/ เลขทีเ่ อกสาร (เรียงตามวาระการประชุม)/การปรับปรุงแก้ไข/
เพิ่มเติมเอกสาร (แก้ไขครั้งที่...)
CBD/SBSTTA/23/1/Add.1/Ref.1
30 October 2019
อักษรย่อตัวแรก CBD หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
อักษรย่อตัวที่สอง SBSTTA หรือการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
หมายเลข 23 หมายถึง การประชุมครั้งที่ 23
หมายเลข 1 หมายถึง เอกสารวาระการประชุมล�ำดับที่หรือวาระที่ (Item) 1
Add1 หรือเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) และ Rev1 หมายถึง เอกสารปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1
CBD
Distr.
GENERAL
CBD/SBSTTA/23/1/Add.1/Rev.1
30 October 2019
ORIGINAL: ENGLISH
SUBSIDIARY BODY ON SCIENTIFIC,
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ADVICE
Twenty-third meeting
Montreal, Canada, 25-29 November 2019
Item 2 of the provisional agenda*
REVISED ANNOTATED PROVISIONAL AGENDA
INTRODUCTION
1.
The twenty-third meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advice will be held in Montreal, Canada, at the headquarters of the International Civil Aviation
Organization (ICAO), from 25 to 29 November 2019. Registration of participants will commence at
10 a.m. on Sunday, 24 November 2019.
2.
The Subsidiary Body was established under Article 25 of the Convention on Biological Diversity.
In addition, the Nagoya Protocol, in its Article 27, provides that any subsidiary body established by or
under the Convention may serve the Nagoya Protocol. Similarly, the Cartagena Protocol, in its Article 30,
provides that any subsidiary body established by or under the Convention may serve the Protocol, upon a
decision by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol.
3.
The purpose of the present document is to facilitate preparations for the meeting by Parties and
observers.
ITEM 1. OPENING OF THE MEETING
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4.

The meeting will be opened at 10 a.m. on Monday, 25 November 2019. Statements will be made

theชชาภาคี
Chair of
Body Meeting)
and the Executive Secretary.
การประชุby
มสมั
อนุthe
สัญSubsidiary
ญา (CBD COP

ITEM 2. ORGANIZATIONAL MATTERS
A. Election of officers

วาระการประชุม
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาจะจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม (provisional agenda) ส�ำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง
โดยจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบการประชุม การด�ำเนินการประชุม และเนื้อหาสารัตถะตามวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
การจัดองค์ประกอบการประชุม และการด�ำเนินการประชุม (organisational matters) เริ่มจากพิธีเปิดการประชุม
การรับรองวาระการประชุม และการจัดองค์ประกอบการประชุม การคัดเลือกเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการประชุม และรายงาน
หนังสือตราสารแต่งตั้งคณะผู้แทน
หนังสือตราสารแต่งตั้งคณะผู้แทน (credential)
รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างสมัยการประชุม  และการประชุมเตรียมการในระดับภูมิภาค
ประเด็นเนื้อหาสารัตถะ ที่จะท�ำการพิจารณาและเจรจาในระหว่างการประชุม ตามหัวข้อวาระการประชุม (agenda
item)
นอกจากนี้ ในเอกสารวาระการประชุมยังมีคำ� แนะน�ำและแนวทางในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ รวมถึงรายชือ่ ของเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งหมด   
เอกสารที่ต้องศึกษาก่อนเข้าร่วมการประชุม
วาระการประชุม
วาระการประชุมฉบับเต็ม (annotated agenda)   ซึ่งจะระบุถึงความเป็นมาและสรุปใจความส�ำคัญของเนื้อหา
ในแต่วาระและรายการเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
การจัดองค์ประกอบการประชุม และการด�ำเนินการประชุม (organisation of work) ตารางการประชุม  รูปแบบ และ
วิธีการในการด�ำเนินการประชุมและการเจรจาต่อรอง
ข้อมูลส�ำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (information note for participants)  ระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม
โรงแรมที่พัก การเดินทาง การลงทะเบียน การยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา (visa)
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศเจ้าภาพและบริการที่จัดเตรียมไว้
เอกสารประกอบการประชุมในประเด็นหัวข้อที่เราสนใจ
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ก�ำหนดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา มีรูปแบบก�ำหนดการประชุม ดังนี้ (โดยสามารถดูรายละเอียด
ของวาระการประชุมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จากเอกสารวาระการประชุมฉบับเต็ม (Annotated agenda)
08.00 - 09.00 น.

การประชุมกลุ่มย่อย: ภาคีอนุสัญญา  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (องค์กรพัฒนาเอกชน ชนพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่น กลุ่มสตรีและเยาวชน ฯลฯ)

09.00 - 10.00 น.

การประชุมกลุ่มย่อย: กลุ่มภูมิภาค (Regional meeting) กลุ่มอื่น ๆ

10.00 - 13.00 น.

การประชุมหารืออย่างเป็นทางการ (เริ่มจากคณะประชุมรวม (plenary) ในวันแรก และคณะท�ำงาน
(Working group) ชุดที่ 1 และ 2)
คณะท�ำงานชุดที่ 1

13.00 - 15.00 น.

คณะท�ำงานชุดที่ 2

การประชุมคู่ขนาน (side events)
พักรับประทานอาหารกลางวัน การเจรจาหารือนอกรอบ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น นิทรรศการ
ของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ

15.00 - 18.00 น.

การประชุมหารืออย่างเป็นทางการ (plenary) และทบทวนความก้าวหน้าของคณะท�ำงาน (Working
group)
คณะท�ำงานชุดที่ 1

18.00 - ...

คณะท�ำงานชุดที่ 2

การประชุมคู่ขนาน (side events)
การเจรจาหารือนอกรอบ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น นิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ

	 
เอกสารในระหว่างการประชุม (In-Session documents)
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) Non-paper คือ เอกสารอย่างไม่เป็นทางการที่จัดท�ำโดยประเทศภาคีอนุสัญญา กลุ่มประเทศ หรือประธาน ซึ่งผลิต
ขึ้นโดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการประชุมของสหประชาชาติในบางข้อ เนื่องจากมีเวลาจ�ำกัด (เช่น ไม่ได้แปลเป็นภาษา
ทางการของสหประชาชาติครบทั้งหกภาษา) จึงไม่ถือเป็นเอกสารทางการ เช่น เอกสารที่บันทึกข้อมูล ข่าวสาร มุมมอง
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อเสนอการปรับแก้เนื้อหาต่าง ๆ ในแต่ละวาระ
2) Conference Room Papers (CRPs) คือ เอกสารทางการและมีตัวเลขก�ำกับ (เช่น CRP.1, CRP.2 ฯลฯ) จัดท�ำขึ้น
ระหว่างการประชุมและมีข้อมูลจากการเจรจาหารือในระหว่างการประชุม และข้อเสนอการปรับแก้เนื้อหาต่าง ๆ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
3) Chair’ text คือ เอกสารที่ประธานจัดท�ำขึ้น เป็นการสรุปสถานการณ์ล่าสุดของการเจรจาต่อรองในแต่ละวาระ และ
มีเนื้อหาที่ผ่านการเจรจาต่อรอง มีการปรับแก้ (compromise proposal) โดยมีเป้าหมายในการสะท้อนถึงจุดยืน
และมุมมองของทุกฝ่าย
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4) Limited distribution document (L-document) คือ เอกสารที่คณะท�ำงานได้ปรับแก้เนื้อหา ถอดวงเล็บออกจาก
ค�ำ/ข้อความที่เป็นปัญหา  และที่ประชุมเห็นชอบกับเนื้อหาแล้ว ได้แปลเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติ และ
น�ำเสนอคณะประชุมรวมในวันปิดการประชุม (closing plenary) เพื่อให้ที่ประชุมรับรองเป็นข้อมติ (decision)
ของสมัชชาภาคีอนุสัญญา ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
Earth Negotiations Bulletins (ENBs)  (www.iisd.org) เป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท�ำโดยสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Institute for Sustainable Development–IISD)  
ECO (http://cbd-alliance.org/) เป็นจดหมายข่าวที่เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมพันธมิตรอนุสัญญา
(CBD Alliance) จัดท�ำเพื่ออธิบายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละหัวข้อ
เอกสารต่าง ๆ ของ NGOs ที่เข้าร่วมประชุมน�ำมาเผยแพร่ ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมประชุม
และการตัดสินใจ

การด�ำเนินการประชุม (Organization of work)
การประชุมของอนุสัญญา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

การประชุมรวม (Plenary) เป็นการประชุมเต็มคณะ เพื่อพิจารณารายงาน เนื้อหาในวาระต่าง ๆ และรับรอง
ข้อตัดสินใจ ซึ่งผู้แทนจากประเทศภาคีและผู้สังเกตการณ์เข้าประชุมได้ โดยประเทศภาคีอนุสัญญา  จะมีที่นั่งเรียงตามล�ำดับ
อักษรชื่อประเทศ ส่วนผู้สังเกตการณ์ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จะนั่งอยู่ในแถวรอบนอกของที่นั่ง
ในห้องประชุม
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาและพิธีสาร จะแบ่งห้องประชุมออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่

คณะท�ำงานที่ 1 (Working Group 1 - WG1)
จะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเงิน
และการบริหารของอนุสัญ ญา  โดยประเด็น เหล่ า นี้
จะมี ก ารพิจารณาในการประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน
การด�ำเนินงานของอนุสัญญา  (SBI) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ
2 ปีก่อนการประชุม COP

คณะท�ำงานที่ 2 (Working Group 2 - WG2)
รับผิดชอบในการพิจารณาประเด็นทางวิทยาศาสตร์
และวิชาการกับงานของอนุสัญญา  โดยประเด็นเหล่านี้
จะมีการพิจารณาก่อนในการประชุมคณะที่ปรึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี (SBSTTA)
ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ก่อนการประชุม
COP

การเจรจาเนื้อหา (Negotiating the text)
การประชุมในคณะท�ำงานฯ จะมีประธาน (chair) ท�ำหน้าที่เป็นผู้เปิด-ปิดการประชุม และด�ำเนินการประชุมตามวาระ
(agenda) โดยมีเลขานุการ (secretary) เป็นผูช้ ว่ ย และผูบ้ นั ทึกการประชุม (rapporteur) ท�ำหน้าทีจ่ ดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานจะขอให้เลขานุการ สรุปเนื้อหาสาระของแต่ละวาระหัวข้อ และหลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศภาคี
อนุสัญญา ได้กล่าวแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมุมมองต่าง ๆ ต่อประเด็นในวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้แทนต้องกดปุ่มที่ไมโครโฟน
และรอให้ประธานอนุญาตก่อนจึงจะสามารถพูดได้ โดยสามารถกล่าวแสดงจุดยืน (position) ได้ทั้งในฐานะผู้แทนของกลุ่มหรือ
เฉพาะในฐานะผู้แทนของประเทศตนประเทศเดียว

เลขานุการ (The Secretary) ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการประชุม บันทึก สรุป
และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้แทนภาคีอนุสัญญา  ในระหว่างการประชุม จัดท�ำร่างข้อมติ
และข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและค�ำอธิบายต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับเลขาธิการอนุสัญญา  คณะท�ำงาน
และกลุ่มอื่น ๆ ในเรื่องการจัดสรรห้องประชุม บริการล่ามแปลภาษา  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ประธานคณะท�ำงาน (The Working Group Chair) โดยทั่วไปจะคัดเลือกผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิกของสภาบริหารสมัชชาภาคี
อนุสัญญา  (COP Bureau) หรือสภาบริหารคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี (SBSTTA Bureau)
ให้ทำ� หน้าทีป่ ระธานคณะท�ำงาน ซึง่ จะท�ำหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการประชุมเพือ่ พิจารณาเนือ้ หาในประเด็นต่าง ๆ และควบคุม
การประชุมให้ด�ำเนินไปเพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติ และรายงานต่อคณะประชุมรวมในวันปิดการประชุม
เมือ่ การประชุมด�ำเนินไปในแต่ละวาระ ผูแ้ ทนจากกลุม่ ภูมภิ าคต่าง ๆ อาจกล่าวแสดงจุดยืนร่วมกัน (joint position) ส�ำหรับ
ประเด็นนัน้ ๆ และหลังจากทีผ่ แู้ ทนของประเทศหรือกลุม่ ต่างๆ ได้กล่าวแสดงความเห็น (intervention) แล้ว สถานะของประเด็น
หัวข้อนั้น ๆ จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยหากเสียงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นนั้น ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับ
ฉันทามติหรือผ่านความเห็นชอบ
กรณีที่ ไม่สามารถหาข้อยุติ ได้ (Finding consensus)
กรณีที่ที่ประชุมมีความเห็นขัดแย้งและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประธานจะตั้งกลุ่มย่อยขึ้นมาเพื่อท�ำการเจรจาหารือ
เพื่อหาข้อยุติหรือฉันทามติในประเด็นนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น  
กลุ่มติดต่อประสานงาน (Contact groups) เป็นกลุ่มเปิด โดยภาคีอนุสัญญา รวมถึงผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วม
ในกลุ่มนี้ได้
กลุม่ เพือ่ นประธาน (Friends of the Chair) ในประเด็นทีอ่ าจสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุม่ หรือฝ่ายต่าง ๆ ประธาน
จะตั้งกลุ่มเพื่อนประธานขึ้น โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีเฉพาะผู้แทนของประเทศหรือหน่วยงาน/กลุ่มที่อยู่ในความขัดแย้ง  
ส่วนผู้แทนจากองค์กรผู้สังเกตการณ์อาจเข้าร่วมในกลุ่มนี้ได้ หากมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ในประเด็นที่เป็น
ความขัดแย้งดังกล่าว และประธานเห็นสมควร
การปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ (informal consultation) เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
โดยประธานจะเชิญผู้แทนจากภาคีอนุสัญญา  ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ มาหารือ โดยเป็นการประชุมแบบปิด
(private)
ในกรณีที่ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ หรือมีความเห็นต่างกันในเนื้อหาของร่างข้อมติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค�ำ (single word)
เนื้อหาหนึ่งบรรทัด (line) หรือเนื้อหาทั้งวรรค (paragraph) ข้อความส่วนที่เป็นปัญหานั้นจะอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม (square
bracket) [………] ซึ่งเนื้อหาที่อยู่ในวงเล็บจะไม่สามารถผ่านการรับรองได้ที่ประชุมจึงต้องด�ำเนินการปรับแก้เนื้อหาเพื่อไม่ให้
มีวงเล็บดังกล่าว
การกล่าวแสดงความเห็นของผู้แทน (Intervention)
ในระหว่างการประชุม ผู้แทนภาคีอนุสัญญา และกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ สามารถกล่าวแสดงความเห็นได้ เมื่อประธานอนุญาต
ส่ ว นผู ้ สั ง เกตการณ์ ส ามารถกล่ า วได้ หลั ง จากที่ ผู ้ แ ทนภาคี อ นุ สั ญ ญา  ได้ ก ล่ า วครบทุ ก คนแล้ ว และประธานอนุ ญ าต
โดยกฎพื้นฐานของการกล่าวแสดงความเห็นในที่ประชุม มีดังนี้
การขออนุญาตกล่าวแสดงความเห็น  โดยกดปุม่ ทีไ่ มโครโฟนทีต่ งั้ อยูบ่ นโต๊ะเบือ้ งหน้า หรือยกป้ายชือ่ ประเทศ/องค์กร
ของเราตั้งขึ้น
ระยะเวลา ในการกล่าวแสดงความเห็น จุดยืน หรือถ้อยแถลงใด ๆ ไม่ควรมีความยาวเกิน 2-3 นาที
เนื้อหา ควรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นในวาระที่ก�ำลังพิจารณาอยู่
ภาษา กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาทางการของสหประชาชาติ รวม 6 ภาษา โดยในห้องประชุมจะมีลา่ มท�ำหน้าที่
แปลภาษาเหล่านี้
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การกล่าวแสดงความเห็นต้องพูดให้ชัดเจนและไม่เร็วเกินไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจและล่ามสามารถถ่ายทอด
เป็นภาษาอื่นได้ถูกต้องครบถ้วน และหลังจากนั้นให้ส่งค�ำกล่าวที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและประกอบการท�ำรายงานการประชุมต่อไป
การกล่าวแสดงความเห็นของผู้แทนภาคีอนุสัญญาและกลุ่มประเทศต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงจุดยืนต่อประเด็นหัวข้อนั้น ๆ  
โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่ผู้แทนกลุ่มประเทศหรือกลุ่มภูมิภาคกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนแล้ว ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
จะแสดงความเห็นเพื่อสนับสนุนจุดยืนของผู้แทนกลุ่มประเทศหรือกลุ่มภูมิภาคดังกล่าว หรืออาจแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับ
ผู้พูดก่อนหน้าก็สามารถกระท�ำได้
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ประธานจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์กล่าวหลังจากที่ผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญาและ
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวครบทุกคนแล้ว โดยจะให้สิทธิผู้แทนจากองค์กรระหว่างรัฐบาล (IGOs) เช่น หน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ ได้กล่าวก่อนผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ
ลักษณะทางกฎหมายของข้อมติอนุสัญญา (Decision)
ข้อมติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเป็นกฎหมายในบางประเด็น แต่ไม่ได้มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย หรือเรียกว่าเป็น “กฎหมายตามความสมัครใจ” (voluntary law)   และเป็นพื้นฐานของการสร้างพันธกรณี
ทางการเมือง (political commitment) และสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนพิธีสารจะเป็น
เสมือนเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ (international legal instrument) เพื่อก�ำกับดูแลในประเด็นที่ซับซ้อนและ
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ
ส่วนข้อมติหรือข้อตัดสินใจจากการประชุมคณะที่ปรึกษา  (Subsidiary bodies) หรือคณะท�ำงานเฉพาะกิจ (Ad hoc
working group) จะอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ (recommendation)

การประชุมระดับรัฐมนตรี (High – level Segment)
การประชุมระดับรัฐมนตรีหรือการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง จัดขึ้นส�ำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศภาคีอนุสัญญา 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเอื้ออ�ำนวยการเจรจาต่อรองในประเด็นที่มีความซับซ้อนและจ�ำเป็น
ต้องอาศัยการตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือผู้บริหาร โดยประเทศเจ้าภาพจะร่วมกับส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา  และ
สภาบริหารสมัชชาภาคีอนุสัญญา ในการก�ำหนดหัวข้อ (theme) ส�ำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีจะเชิญเฉพาะรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีต�ำแหน่งเทียบเท่า  และหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมเท่านั้น
(โดยปกติจะก�ำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ในลักษณะ 1-2 คือ รัฐมนตรี หรือผู้แทน 1 คน และผู้ติดตาม 2 คน) ทั้งนี้ สามารถ
ติดตามการหารือในการประชุมได้จากการถ่ายทอดสด (live stream) ผ่านทางเว็บเพจของอนุสัญญา  การประชุมลักษณะนี้
จะใช้เวลา 2 - 3 วัน และจัดขึน้ ก่อนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาจะเริม่ ต้น เพือ่ ให้การประชุมทีจ่ ะมีขนึ้ เป็นไปในทิศทางเดียว
กับปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรี
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาและภาคีพิธีสาร (COP & COP-MOP)
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาจะจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  (COP) คู่ขนานไปพร้อมกันกับการประชุมสมัชชา
ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (COP-MOP) และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วย
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม (NG-MOP) โดยใช้เวลาภายใน 2 สัปดาห์ส�ำหรับประชุม
โดยเริ่มมีการประชุมในลักษณะนี้ มาตั้งแต่การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 13 (COP13) เป็นต้นมา เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างและกระบวนการภายใต้อนุสัญญา

กิจกรรมคู่ขนาน (Parallel events)
ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาจะจัดให้มีสถานที่ (ห้องประชุม) ส�ำหรับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ/เอกชน
ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม คู่ขนานกันไปในรูปแบบต่าง ๆ   เพื่อเผยแพร่
ความก้าวหน้างานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงานและแสวงหาความร่วมมือในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อ (Side Events) เป็นสื่อกลางให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลก ประชาสัมพันธ์ผลงาน
หรือเรื่องราวที่ประสบผลส�ำเร็จ โครงการริเริ่มใหม่ ประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ รวมถึงอุปสรรคความท้าทายที่เกิดขึ้น และยัง
อาจเป็นเวทีสง่ เสริมการหารือทีช่ ว่ ยสนับสนุนการเจรจาต่อรองในการประชุมสมัชชาภาคี และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่ม/ประชาคมที่ด�ำเนินงานในประเด็นเดียวกัน รูปแบบกิจกรรมอาจเป็นเวทีเสวนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนใหญ่
จะจัดในระหว่างพักกลางวันและช่วงเย็นหลังเวลา  18.00 น. ให้เวลาไม่เกิน 90 นาที โดยส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาจะเปิดให้
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ยื่นขอลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรมย่อย ผ่านทางเว็บไซต์ของอนุสัญญา  ก่อนที่การประชุมสมัชชาภาคี
จะเริ่มขึ้น
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เวทีอนุสัญญาริโอ (Rio Pavilion) เป็นเวทีส�ำหรับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (อนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับ
เรียกรวมว่า  “อนุสัญญาริโอ”) เริ่มครั้งแรกในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา  สมัยที่ 10 ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2010 (ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ riopavilion.org) เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความตระหนัก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาวิจัยล่าสุด ที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการบรรยาย แสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และกิจกรรมอื่น ๆ
เวที CEPA Fair การสื่ อ สาร การศึ ก ษา  และการ
เสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชน (Communication,
Education and Public Awareness : CEPA) เป็นโปรแกรม
งานของอนุสัญญาที่มีความส�ำคัญมาก ดังนั้น ส�ำนักเลขาธิการ
อนุสัญญาจึงได้จัดให้มี CEPA Fair ในระหว่างการประชุม
สมัชชาภาคี ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีอนุสัญญาและองค์กร
ที่เกีย่ วข้อง น�ำเสนอผลงานและประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน
ด้านนี้
นิทรรศการ (exhibition stand) ซึ่งประเทศเจ้าภาพ
จะจัดพืน้ ทีไ่ ว้ให้ผแู้ ทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อน�ำเสนอผลงาน
โครงการ และแนวความคิดเกี่ยวกับการบูรณาการประเด็น
ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่กิจกรรมการด�ำเนินงาน
ของตน  โดยส่วนแสดงนิทรรศการนีจ้ ะเปิดให้สาธารณชนทัว่ ไป
สามารถเข้าชมได้
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   อนุสัญญาได้ด�ำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม กลุ่มสตรี ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่ประเทศเจ้าภาพจะจัดให้มีกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับหัวข้อหลัก (main theme) ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสมัยนั้น ๆ   

พิธีปิดการประชุม (Closing plenary)
วันสุดท้ายของการประชุม คณะประชุมรวมเพื่อท�ำการรับรองข้อมติและเอกสารทั้งหมด รวมถึงรายงานการประชุม
(final report) เมื่อรับรองทั้งหมดแล้ว ประธานจะกล่าวปิดการประชุม โดยประกาศถึงประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัย
ต่อไปด้วย เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วภาคีอนุสัญญา  ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และกลุ่มต่าง ๆ
ที่ได้เข้าร่วมประชุม ก็จะได้น�ำข้อมติจากการประชุมไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป

38 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา (CBD COP Meeting)

ส่วนที่ 6
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
การวิเคราะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment – MEA) เมื่อ ค.ศ. 2005
โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมากกว่า 1,360 คน ได้รวบรวม ศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จากทั่วโลก ผลจากการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
การเปลีย่ นแปลงทีด่ นิ บนบกไปเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในช่วงระยะเวลา 30 ปี ภายหลังปี ค.ศ. 1950 มีการเปลีย่ นแปลง
มากกว่าในช่วงระยะเวลา 150 ปี ก่อนหน้านั้น (ค.ศ. 1700-1850)
การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่มากมายหลายแห่งทั่วโลก ระหว่าง ค.ศ. 1960 ถึง 2000 ได้มีการประเมินว่าปริมาณน�้ำ
ที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนทั้งหมดรวมกันนั้นมากกว่าปริมาณน�้ำในแม่น�้ำ/แหล่งน�้ำตามธรรมชาติถึง 3-6 เท่า
การสูญเสียป่าชายเลนทั่วโลกมีมากถึงร้อยละ 35 ของที่มีอยู่ทั้งหมด ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 
แนวปะการังที่ถูกท�ำลายทั่วโลกมีมากถึงร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 20 ของที่ก�ำลังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงสภาพทีด่ นิ เพือ่ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การประเมินให้เป็นแหล่งชีวนิเวศ (Biomes)
ทั้ง 14 แห่งทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการถูกท�ำลายของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าในเขตอบอุ่นและ
เขตเมดิเตอร์เรเนียน และทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่น
อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมีการประเมินว่าอาจเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันถึง 10 เท่า
สอดคล้องกับรายงาน Living Planet
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
(WWF) เมื่อ ค.ศ. 2014 ซึ่งสรุปสถานการณ์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
โดยใช้ดชั นีชวี้ ดั ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโลก (Living Planet Index: LPI)  
ดู จ ากแนวโน้ ม จ� ำ นวนประชากรของสั ต ว์
มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
และปลา/สัตว์น�้ำ) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของสถานการณ์ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ลดลงร้อยละ 52 ระหว่าง ค.ศ.
1970 ถึง 2014
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นอกจากนี้ ยังได้คาดการณ์วา่ จ�ำนวนประชากรสัตว์มกี ระดูกสันหลังก�ำลังลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จนอาจเหลือจ�ำนวนประชากร
เพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังเมื่อ 40 ปีที่แล้ว และหากแยกตามประเภทของสิ่งมีชีวิต
สรุปได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลื้อยคลาน

นก/สัตว์ปีก

สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

ร้อยละ 21

ร้อยละ 28

ร้อยละ 12

ร้อยละ 30

ปลาน�้ำจืด

พื ช

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม

ร้อยละ 37

ร้อยละ 70

ร้อยละ 35

ส่วนการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก ของเวทีวทิ ยาศาสตร์-นโยบายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science - Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Service: IPBES) เมื่อ ค.ศ. 2019 ได้น�ำเสนอว่าชนิดพันธุ์ที่ได้รับการประเมินพบว่ามีแนวโน้ม
สถานะที่ถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
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ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ประเทศไทยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ส�ำคัญทางชีวภูมิศาสตร์ (biogeography) 2 แห่ง ได้แก่ อนุภูมิภาคอินโดจีน (Indo - Chinese Region) ทางตอนเหนือ
ของประเทศ และอนุภูมิภาคซุนดา (Sundaic Region) ทางตอนใต้ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีส่วนสนับสนุน
ค�้ำจุนวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นฐานส�ำคัญของการเกษตร ยารักษาโรค วัฒนธรรมและประเพณีท่ียังคง
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบัน รวมทั้งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
สถานการณ์ด้านชนิดพันธุ์
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ โดยมีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า  200,000
ชนิด พืชมีท่อล�ำเลียงและพืชไม่มีท่อล�ำเลียงไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพืชที่จ�ำแนกชนิดได้แล้วทั่วโลก
สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า  4,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ไม่น้อยกว่า  80,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก ปลาไม่น้อยกว่า  2,000 ชนิด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของปลาที่จ�ำแนกแล้วในโลก
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ชนิดพันธุ์พืช
จากการส�ำรวจชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทย โดยส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ภายใต้
โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand Project) พบว่า มีพืชมีท่อล�ำเลียงอยู่ไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3 ของพันธุ์พืชทั่วโลก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและส�ำรวจเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2567  ส�ำหรับข้อมูลที่พบ มีดังนี้
กลุ่ม
เทอริโดไฟต์ (Pteridophytes)
พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms)
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledons)
พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons)
รวม

วงศ์
32
6
53
201
292

ชนิด
650
27
3,045
6,798
10,520

หมายเหตุ
Flora of Thailand Website
รวมชนิดใหม่ในสกุล Cycas
ยังไม่รวมสกุลและชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ 5 ปีที่ผ่านมา
ยังไม่รวมสกุลและชนิดใหม่ที่ตีพิมพ์ 5 ปีที่ผ่านมา
วงศ์ ถือตามชื่อวงศ์เดิม ยังไม่ได้ใช้วงศ์ใหม่

ที่มา: ส�ำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561)

ประเทศไทยได้มีการศึกษาส�ำรวจ และวิเคราะห์สถานภาพพรรณพืชที่พบในประเทศไทย เพื่อจัดสถานภาพพรรณพืช
ที่ใกล้สูญพันธุ์ พรรณพืชที่ถูกคุกคาม พรรณพืชที่หายาก และพรรณพืชเฉพาะถิ่น โดยใน พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ท�ำการประเมินชนิดพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2559
โดยการส�ำรวจและรวบรวมรายชื่อพืชของประเทศ จ�ำนวน 1,224 ชนิด ตามหลักเกณฑ์ของ IUCN ปี ค.ศ. 1994 ส�ำหรับ
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและชนิดพันธุ์หายาก และปี ค.ศ. 2001 พบว่ามีชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จ�ำนวน 940 ชนิด แบ่งเป็นพืชที่อยู่
ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) จ�ำนวน 18 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) จ�ำนวน
207 ชนิดและสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) จ�ำนวน 715 ชนิด ทั้งนี้ มีชนิดพืชที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติ
(Extinct in the Wild) จ�ำนวน 2 ชนิด คือ ฟ้ามุ่ยน้อย (Vanda coerulescens Griff.) (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) และโสกระย้า 
(Amherstia nobilis Wall.) (พืชใบเลี้ยงคู่)
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ด�ำเนินการส�ำรวจและค้นพบพืชชนิดพันธุ์ใหม่ของโลก (new species) อย่างต่อเนื่อง และได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ตลอดมา  โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 พบพืชชนิดใหม่ของโลก
ในประเทศไทย จ�ำนวน 202 ชนิด จาก 110 สกุล 55 วงศ์
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ชนิดพันธุ์สัตว์
ประเทศไทยมีการศึกษาและส�ำรวจชนิดพันธุส์ ตั ว์
ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และได้มีการจัดท�ำข้อมูลสถานภาพ
สัตว์มกี ระดูกสันหลังของประเทศไทยจ�ำนวน 2 ครัง้ คือ
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2560 โดยในปี 2560 ประเทศไทย
มีจ�ำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 4,731 ชนิด
แบ่งเป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 345 ชนิด นก 1,012 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลาน 392 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
157 ชนิด และปลา 2,825 ชนิด

สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย จ�ำนวน 4,731 ชนิด ได้รับการประเมินสถานภาพ จ�ำนวน 2,276 ชนิด โดยพบว่า 
มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (Threatened Species) ซึ่งประกอบด้วย ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์
(Endangered) และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) จ�ำนวน 569 ชนิด โดยแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ�ำนวน 123 ชนิด
นก จ�ำนวน 171 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน จ�ำนวน 49 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก จ�ำนวน 18 ชนิด และปลา จ�ำนวน 208 ชนิด
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.03 ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย
ปั จจุ บั น ประเทศไทยมีสัต ว์มีก ระดูก สัน หลังที่ อ ยู ่ ใ นสถานภาพสู ญพั น ธุ ์ (Extinct) จ� ำ นวน 8 ชนิ ด ประกอบด้วย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ�ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ สมัน (Rucervus schomburgki) กูปรี (Bos sauveli) กระซู่ (Dicerorhinus
sumatrensis) และแรด (Rhinoceros sondaicus) นก จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Dendrocopos
mahrattensis) นกพงหญ้า (Graminicola striatus) นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis gigantean) และปลา จ�ำนวน 1 ชนิด คือ
ปลาหวีเกศ หรือสายยู หรือเกด (Platytropius siamensis) โดยมีสตั ว์มกี ระดูกสันหลังทีถ่ กู จัดอยูใ่ นสถานภาพสูญพันธุใ์ นธรรมชาติ
(Extinct in the Wild) จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกกระสาคอด�ำ (Ephippiorhynchus asiaticus) และนกช้อนหอยด�ำ
(Pseudibis davisoni) และตะโขง (Tomistoma schlegelii)
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สถานการณ์ด้านระบบนิเวศ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้แบ่งระบบนิเวศออกเป็น 7 ระบบนิเวศ ครอบคลุมระบบนิเวศต่าง ๆ
ทั่วโลกประกอบด้วย ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศน�้ำในแผ่นดิน ระบบนิเวศแห้งแล้งกึ่งชื้น  ระบบนิเวศเกษตร
ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ
ระบบนิเวศป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ป่าไม้
คิดเป็น ร้อยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ และลดลงต�่ำสุดเหลือร้อยละ 25.28 ในปี พ.ศ. 2541
ต่อมาประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญในการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้อย่างต่อเนือ่ งและในช่วง พ.ศ. 2557 - 2561
จ�ำนวนพื้นที่ป่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยจากการส�ำรวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากร
ป่ า ไม้ ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.68 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ
ในปี พ.ศ. 2561  
ระบบนิเวศภูเขา
ประเทศไทยมีพนื้ ทีภ่ เู ขาคิดเป็นร้อยละ 29.3 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ จัดเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ และ
ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งระบบนิเวศป่าไม้
และระบบนิเวศภูเขามีความส�ำคัญในการเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร แหล่งผลิตอาหารป่า  ไม้ซุงหรือ
เส้นใย เชื้อเพลิงชีวมวล แหล่งพันธุกรรม และชีวเคมีสารสกัด ตลอดจนควบคุมคุณภาพอากาศ สภาพ
ภูมอิ ากาศ สมดุลของน�ำ้ การพังทลายของดิน การแพร่ละอองเรณู ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ
ให้ประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
ระบบนิเวศแหล่งน�้ำในแผ่นดิน
ระบบนิเวศแหล่งน�ำ้ ในแผ่นดินมีคณ
ุ ค่าและความส�ำคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ฝนและน�ำ้ ท่า 
ป้องกันการรุกล�้ำของน�้ำทะเลเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ดักจับตะกอน แร่ธาตุ และ
สารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรที่มนุษย์ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์
ที่มีความส�ำคัญทางระบบนิเวศ
ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น
ระบบนิเวศแห้งแล้งและกึง่ ชืน้ พบในพืน้ ทีบ่ างส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิอากาศประกอบกับสมบัติของดินในภูมิภาคดังกล่าว โดยพื้นที่ประมาณ
65 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินหิน ดินปนทราย และดินแดง
ซึ่งเป็นดินที่ไม่อุ้มน�้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธาตุอาหารของพืชต�่ำและ
มีดินเกลือปนอยู่ทั่วไป
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ระบบนิเวศเกษตร
พืน้ ทีก่ ารเกษตรของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2560-2561 พบว่า มีถงึ ร้อยละ 55.73 ของพืน้ ที่
ประเทศ โดยในช่วง พ.ศ. 2551-2559 พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มขยายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยาย
พื้นที่ของพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน�้ำมัน และยูคาลิปตัส การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เกษตรกรรมแปรผกผันกับพื้นที่ป่าไม้ กล่าวคือ พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ย่อมลดลง
จากการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อท�ำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว ที่ส่งผลต่อ
สมดุลของระบบนิเวศ เป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อาทิ การพังทลายของหน้าดิน
การแย่งชิงน�้ำ และการเกิดโรคพืช รวมทั้งการใช้เคมีทางการเกษตรที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ของประเทศครอบคลุมพื้นที่ 24 จังหวัด โดยพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก พ.ศ. 2557 ซึ่งมีพื้นที่ 1,534,585 ไร่ เพิ่มเป็น 1,538,185 ไร่ ใน พ.ศ. 2561 ส่วนแหล่งหญ้าทะเล
ซึง่ พบใน 19 จังหวัด พบว่ามีพนื้ ทีร่ วม 159,828 ไร่ โดยพบมากบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง นอกจากนี้
บริเวณชายฝั่งทะเลยังมีแนวปะการัง รวมพื้นที่ 159,025 ไร่ ใน พ.ศ. 2561  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมบูรณ์ขนึ้ แม้มปี ญ
ั หาการฟอกขาวแต่ยงั ไม่นา่ เป็นห่วงมากนัก อย่างไรก็ตาม ชายฝัง่ ทะเลของประเทศ
ได้ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่ และประสบปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ได้พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากใน พ.ศ. 2561
เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา ส่วนใหญ่เป็นเต่าทะเล โลมา วาฬ และพะยูน มีสาเหตุเกิดจากการติดเครือ่ งมือ
ประมง การหลงทิศ การกินขยะ และการติดเชื้อในกระแสเลือด รวมทั้งการตายตามธรรมชาติ
ระบบนิเวศเกาะ
ประเทศไทยมีเกาะ จ�ำนวน 936 แห่ง กระจายอยู่ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน
มีความยาวรอบเกาะรวมกันทั้งหมด 3,724.32 กิโลเมตร และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 1.7 ล้านไร่
ส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นแหล่งธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ แต่พบการถูกคุกคามจากปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ท่อส่งน�้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล ปัญหาขยะทางทะเลโดยรอบเกาะ และ
การพัฒนาเกาะเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ กระทบต่อการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ของเกาะและการคุกคาม
ระบบนิเวศเกาะ

ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบให้เกิดการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ  เห็นได้ชดั จากในอดีต
เมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว มนุษย์ได้เริ่มระบบเกษตรกรรมเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรมาด�ำรงชีพ เมื่อประชากรโลกเพิ่มจ�ำนวน
มากขึ้นก็พัฒนาไปสู่การปฏิวัติเขียว (green revolution) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เช่น การผสมพันธุพ์ ชื สัตว์ทใี่ ห้ผลผลิตสูง การใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ เป็นปัจจัยการผลิตทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร
ต่อมาเมือ่ ระบบการผลิตแบบดัง้ เดิมไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก จึงเกิดระบบ
อุตสาหกรรมขึ้นเพื่อรองรับการผลิตจ�ำนวนมากดังกล่าว หรือที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution)
ผลที่ตามมาคือถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติถูกท�ำลายลง และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
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แรงขับเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
แรงขับเคลื่อนโดยตรง (Direct drivers)
การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ
รวมถึงความเสื่อมโทรมและการแยกส่วน
ของพื้นที่
การบริโภคทรัพยากรชีวภาพมากเกิน
ขีดจ�ำกัด
การเกิดมลพิษ โดยเฉพาะการสะสมของ
ธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
สู่สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในปริมาณ
มากเกินไป
ผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปรากฏการณ์ทะเลกรดซึ่งสัมพันธ์กับ
การตกค้างและการสะสมตัวของ
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก

แรงขับเคลื่อนโดยอ้อม (Indirect drivers)
การเพิ่มของประชากรและความต้องการ
ทรัพยากรในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น
การขาดความรู้และความตระหนักถึง
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ รวมถึงขาดแรงจูงใจให้
เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
นโยบายที่ไม่ค�ำนึงถึงการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม
ที่ไม่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการบริโภคที่ยั่งยืน
เทคโนโลยีหรือระบบการผลิตที่ส่งผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด (ข้อมูลจากรายงาน Living Report ปี 2014
จัดท�ำโดย WWF) ได้แก่ การบริโภคทรัพยากรมากจนเกินขีดจ�ำกัด ร้อยละ 37 การเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติร้อยละ 31.4 และการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ ร้อยละ 13.4 นอกจากนั้นยังมี
ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน มลพิษ และโรคระบาด
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รายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศในระดับโลก ของ IPBES ได้รายงานถึงแรง
ขับเคลื่อนโดยตรง (direct drivers) ที่มีต่อธรรมชาติ โดยพบว่า  ในพื้นที่บนบกและในน�้ำจืด แรงขับเคลื่อนโดยตรงที่ส่งผลต่อ
การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ส่วนในทะเลมีแรงขับเคลือ่ นโดยตรง
ที่ส่งผลต่อการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด คือ การใช้ทรัพยากรเกินขีดจ�ำกัด

สถานการณ์และแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
เมือ่ ปี ค.ศ. 2015 กลุม่ นักวิทยาศาสตร์ดา้ นสิง่ แวดล้อมจากศูนย์ศกึ ษาสภาวะแวดล้อมแห่งกรุงสตอล์กโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ขีดจ�ำกัดด้านสิ่งแวดล้อมของโลก หรือ ขีดจ�ำกัดความปลอดภัยของโลก (planetary boundaries)
สรุปได้วา 
่ ประเด็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีโ่ ลกก�ำลังเผชิญอยูน่ นั้ แต่ละเรือ่ งมีความรุนแรงมากน้อยอยูใ่ นระดับใด และแต่ละปัญหา
นั้นเกินขีดความสามารถหรือสมรรถนะของโลกที่จะรับได้หรือไม่ ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ 10 ประเด็น คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เกิดจากการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ทั่วโลก
ปัญหาจากไนโตรเจน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปุ๋ยทางการเกษตรที่ปนเปื้อนดินและน�้ำ
วิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสภาวะโลกร้อน
ปัญหาจากฟอสฟอรัส ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเช่นเดียวกับปัญหาจากไนโตรเจน
ภาวะเป็นกรดในมหาสมุทร ซึ่งเกิดจากการที่มหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้
ปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่า และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�้ำจืด
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8) ปัญหาการสูญเสียชั้นโอโซนในบรรยากาศ
9) ปัญหามลพิษจากสารเคมี
10) ปัญหามลพิษจากละอองลอย (aerosol) ในชั้นบรรยากาศ
ข้อมูลเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงเกินระดับที่โลกสามารถรองรับได้อย่างปลอดภัย
แล้ว ได้แก่ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาจากไนโตรเจน และสภาวะโลกร้อน  ส่วนประเด็นอื่น ๆ เช่น ปัญหา
จากฟอสฟอรัส การตัดไม้ท�ำลายป่า การขาดแคลนน�้ำจืด ยังอยู่ในระดับที่รองรับได้  ส�ำหรับปัญหามลพิษจากสารเคมีและปัญหา
มลพิษจากละอองลอย (aerosol) ในชัน้ บรรยากาศนัน้   ยังไม่มกี ารเก็บข้อมูลทีด่ แี ละครอบคลุมมากพอทีจ่ ะระบุได้วา่ ความรุนแรง
ของปัญหาอยู่ในระดับใด  

ดังนัน้ การจะยกระดับการด�ำเนินการเพือ่ รับมือต่อแรงขับเคลือ่ นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น จ�ำเป็นต้องสร้างหลักคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในสังคมทุกระดับ
(transformative change) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในระดับประชาชน ไปถึงการด�ำเนินงาน
ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ในระดับประเทศ ทีห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนไปจนถึงภาคประชาสังคมต้องบูรณาการการด�ำเนินการร่วมกันมากยิง่ ขึน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนทัง้ ในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคจนไปสู่ระดับโลก

48 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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