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ตถุประสงค์หลักของเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
ความหลากหลายทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) คือ
การเอื�ออำานวยให้การประเมินเชิงวิทยาศาสตร์ท่้เป็นอิสระ และ 

ทำาการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพ่ือนำาไปสู่การตัดสินใจ ออกแบบนโยบาย และดำาเนินการท่้ด้ขึ�นในระดับ 
ท้องถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ผู้เช่้ยวชาญ 150 คนจากภูมิภาคท่ัวโลก รวมถึงนักวิจัย 16 คน พร้อมนักเข้ยน
ร่วมอ้ก 350 คนเปน็ผู้ร่วมดำาเนนิการประเมนิความหลากหลายทางช้วภาพและ
การบริการจากระบบนิเวศระดับโลก นอกจากน้�ยังได้ม้การทบทวนวรรณ์กรรม
ส่ิงพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 15,000 ฉบับ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 
ความรู้ดั�งเดิมของชนพื�นเมือง รัฐบาลกว่า 130 รัฐบาลท่ัวโลกท่้เป็นสมาชิก 
IPBES ได้รับรองบทสำาคัญและอนุมัติบทสรุปสำาหรับผู้ออกนโยบาย ณ์ ท่้ประชุม
เต็มคณ์ะของเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย
ทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ (29 เมษายน - 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2019) 
ณ์ สำานักงานยูเนสโก กรุงปาร้ส ประเทศฝร่ังเศส

รายงานฉบับน้�นำาเสนอการประเมินท่้สำาคัญ ซ่ึงเป็นครั�งแรกในรอบ 15 ปี ตั�งแต่
เผยแพร่การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษในปี ค.ศ. 2005 และ 
เป็นครั�งแรกท่้หน่วยงานระหว่างรัฐบาลเป็นผู้ดำาเนินการ โดยเป็นการประเมิน 
เก่้ยวกับสถานะและแนวโนม้ของธรรมชาต ิผลกระทบทางสงัคม สาเหตทุางตรง
และทางอ้อม ตลอดจนการดำาเนินการเพ่ืออนาคตท่้ด้ขึ�น การประเมินดังกล่าว
ใช้กรอบการดำาเนินการท่้เร้ยบง่ายแต่ม้ความครอบคลุมสูงซ่ึงสัมพันธ์กับ 
ผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยในวงกว้างเน่ืองจากเป็นกรอบการดำาเนินการท่้ตระหนักถึง 
มุมมองต่อโลก ค่านิยม และระบบความรู้ท่้หลากหลาย

แนวคิดท่้ว่าประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติท่้ได้อภิปรายไว้ในบทท่้ 1 
ประกอบไปด้วย ปฏิิสัมพันธ์ของมนุษยกั์บธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  รวมถึงแนวคิด
การบริการของระบบนเิวศ และรายละเอ้ยดอ่ืน ๆ  ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณ์า
ด้านอรรถประโยชน์อย่างสูงไปจนถึงมิติด้านความสัมพันธ์ท่้สอดคล้องกัน 
แนวคิดของประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติได้พัฒนามาเพ่ือรองรับ 
การพิจารณ์าอย่างเป็นระบบถึงผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยและมุมมองต่อโลกท่้ 
หลากหลาย รวมถึงหลักฐานการดำาเนินการท่้กว้างขวางขึ�น เช่น ฐานความรู้ 
จากธรรมชาติและสังคมศาสตร์ มนุษยชาติ และองค์ความรู้จากผู้ดำาเนินการ  
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ระบบการรายงานสำาหรับประโยชน์ท่้มนุษย์ 
ได้รับจากธรรมชาตินั�นม้การไล่ระดับกันของแนวทางท่้เสริมกันจนถึงแนวทาง 
ท่้ทับซ้อนกันตั�งแต่มุมมองท่ัวไปจนถึงมุมมองในบริบทเฉพาะโดยมุมมองท่ัวไป
เป็นมุมมองท่้ผ่านการวิเคราะห์และได้แบ่งเนื�อหาเป็น 18 หมวด สำาหรับมุมมอง
ในบริบทเฉพาะได้กล่าวถึงระบบความรู้ของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินท่้
กระบวนการสร้างองค์ความรู้นั�นไม่ได้ขยายไปภายนอกหรือทำาให้ม้ผลนอกเหนือ
จากเขตทางภมิูศาสตร์ท่้ตนอยูห่รือขอบเขตวฒันธรรมของตน ฉะนั�น ประโยชน์
ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในรูปแบบน้� (หรือแนวทางของ IPBES) เกิดจาก
แนวทางการศึกษา ตัวบ่งช้� และตัวช้�วัดท่้แต่ละชุมชนใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและใช้ทำาความเข้าใจสถานการณ์์ต่าง ๆ ท่้ม้อยู่ในขณ์ะนั�น

“เวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
ความหลากหลายทางช้วภาพและบรกิารจากระบบ
นิเวศ (IPBES) คือ องค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลซ่ึงม้
รัฐบาลเป็นสมาชิกกว่า 130 ประเทศ จัดตั�งโดย
รัฐบาลต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 2012 เวท้วิทยาศาสตร์-
นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศได้จัดทำา 
การประเมินความรู้เก่้ยวกับความหลากหลาย 
ทางช้วภาพ ระบบนิเวศ และส่ิง ท่้มนุษย์ ไ ด้ 
จากธรรมชาติบนพื�นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับ 
ผู้กำาหนดนโยบาย รวมไปถึงให้ความเห็นและ 
ดำา เ นินการ คุ้ มครองและ ใช้ประ โยช น์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การประเมินความหลากหลายทางช้วภาพและ 
การบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกของเวท้
วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 
ความหลากหลายทางช้วภาพและบริการจาก 
ระบบนิเวศแสดงให้เห็นถึงผลิตผลท่้น่าจดจำา 
ของการดำาเนนิโครงการดำาเนินการท่้ 1 (ค.ศ. 2014-
2018) การประเมินระดับโลกได้เร่ิมขึ�นตามมติ 
ในการประชุมรวมครั�งท่้ 4 (การประชุมเต็มคณ์ะ 
ครั�งท่้ 4 ณ์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปี ค.ศ. 2016) และ
ได้รับการพิจารณ์าในการประชุมเต็มคณ์ะครั�งท่้ 7 
(การประชุมเต็มคณ์ะครั�งท่้ 7 ณ์ กรุงปาร้ส ในปี  
ค.ศ. 2019) การประเมินประกอบไปด้วยบทสรุป
สำาหรับผู้กำาหนดนโยบายซ่ึงได้รับการอนุมัต ิ
ในการประชุมครั�งท่้ 7 และตัวบททั�ง 6 บทซ่ึงได้
รับรองในการประชุมครั�งท่้ 7”

คำ�นำ�



3 

คำ�
นำ�

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ในช่วง 10-15 ปีท่้ผ่านมา ตั�งแต่ม้การประเมินระบบนิเวศ
สหัสวรรษ ความเข้าใจในความหลากหลายทางช้วภาพและ
ระบบนิเวศและความสำาคัญของส่ิงเหล่าน้�ต่อคุณ์ภาพช้วิต
ของมนษุยไ์ด้เพ่ิมขึ�นมาอยา่งม้นยัสำาคัญ รวมไปถงึเข้าใจวา่ 
นโยบาย แนวปฏิิบัติ เทคโนโลย้ และพฤติกรรมใด 
ท่้จะสามารถนำาไปสู่การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางช้วภาพอย่างยั่งยืน และการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายไอจิ และ 
ความตกลงปาร้สว่าด้วยการเปล่้ยนแปลงทางสภาพ 
ภูมิอากาศได้ด้ท่้สุด อย่างไรก็ตาม ความหลากหลาย 
ทางช้วภาพได้รับความเส้ยหาย ระบบนิเวศยังคง
เส่ือมโทรมและประโยชน์ต่าง ๆ ท่้ธรรมชาติมอบให้กับ
มนุษย์ต่างตกอยูใ่นอันตราย

การประเมินน้�ม้ความสำาคัญอยา่งยิง่ในปัจจุบัน หลักฐานต่าง ๆ  ช้�ให้เห็นว่า
ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางช้วภาพนั�นเพ่ิมขึ�นตั�งแต่ในรายงาน 
ครั�งก่อน และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั�นสำาคัญต่อ 
การปรับตัวและลดการแทรกแซงของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศและ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่้สำาคัญต่าง ๆ 

ผลลัพธ์ท่้ได้จากการประเมินน้�จะเน้นไปในระดับโลก โดยเร่ิมตั�งแต่ช่วงปี 
ค.ศ. 1970 ไปจนถงึ ปี ค.ศ. 2050 ผลลพัธ์การประเมนิจะตั�งอยูบ่นพื�นฐาน
ของการรวบรวมหลักฐานท่้ไม่เคยม้มาก่อน กล่าวคือ ม้การบูรณ์าการ 
มุมมองระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความรู้ และ 
ค่านิยมด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากน้� น้�เป็นการประเมินระดับโลก 
ท่้พิจารณ์าถึงหลักฐานและข้อมูลจากภูมิปัญญา แนวปฏิิบัติ และประเด็น
ท่้เก่้ยวข้องกับชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินเป็นครั�งแรก คุณ์ลักษณ์ะ
ทั�งหมดน้�ส่งผลให้ม้การประเมินตัวขับเคล่ือนทางอ้อมแบบองค์รวมมากขึ�น
ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเปล่้ยนแปลงในธรรมชาติและความเส่้ยงท่้เก่้ยวข้อง
กับคุณ์ภาพช้วิตของคนทุกคน

ในฐานะประธานและเลขาธิการแห่งเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ  
เราได้รับรู้ถึงความทุ่มเทในการทำางานและผลสัมฤทธิ� ท่้ยอดเย่้ยม 
ของประธานร่วม ศาสตราจารย์ Sandra Díaz (อาร์เจนตินา) Eduardo S. 
Brondízio (บราซิลและสหรัฐอเมริกา) และJosef Settele (เยอรมน้)  
และขอขอบคุณ์ผู้นำาในการทำางาน คณ์ะทำางาน บรรณ์าธิการตรวจสอบ  
นักวิจัย ผู้เข้ยนและผู้ตรวจสอบทบทวนต่าง ๆ ท่้เก่้ยวข้องสำาหรับ 
ความทุ่มเทและเป็นส่วนสำาคัญในรายงานฉบับน้� นอกจากน้� เราขอขอบคุณ์  
Hien Ngo และMaximilien Guèze จากฝ่ายสนับสนุนด้านทางเทคนิค  
สำานักเลขาธิการเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 
ความหลากหลายทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ ณ์ เมืองบอนน์ 
ประเทศเยอรมน้ เพราะรายงานฉบับน้�คงไม่เกิดขึ�นถ้าหากปราศจาก 
ความทุ่มเทของสองบุคคลน้�

ทั�งน้� เราขอขอบคุณ์สมาชิกปัจจุบันและอด้ตสมาชิกของคณ์ะผู้เช่้ยวชาญ
สหสาขา (Multidisciplinary Expert Panel: MEP) และสภาบริหาร 
ท่้ให้คำาแนะนำาในฐานะคณ์ะกรรมการบริหาร และขอขอบคุณ์สมาชิก 
ของหน่วยสนับสนุนด้านเทคนิคอ่ืน ๆ ภายใต้สำานักงานเลขาธิการเวท้
วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพ

และบริการจากระบบนิเวศท่้สนับสนุนการจัดทำารายงานน้� นอกจากน้�  
เรายังขอขอบคุณ์รัฐบาลและสถาบันอ่ืน ๆ ทั�งหมดท่้ให้การสนับสนุน 
ด้านการเงินและการสนับสนุนในลักษณ์ะเด้ยวกันสำาหรับการเตร้ยมการ 
ในการจัดทำารายงานการประเมินฉบับน้�

การประเมินความหลากหลายทางช้วภาพและการบริการจากระบบนิเวศ
ในระดับโลก ประกอบกับการประเมินความหลากหลายทางช้วภาพ 
และการบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาคทั�งส่้ครั�ง การประเมิน
เฉพาะประเด็นด้านการผสมเกสร ผู้ผสมเกสร การผลิตอาหาร และ 
การเส่ือมโทรมและการฟ้ิ�นฟูิท่้ดินทั�งสองครั�งนั�นได้สร้างคลังข้อมูล 
เพ่ือการตัดสินใจท่้เก่้ยวข้องกับการอนุรักษ์และเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
จากความหลากหลายทางช้วภาพท่้ย่ังยืนให้ด้ย่ิงขึ�น การประเมิน 
ความหลากหลายทางช้วภาพและการบริการจากระบบนิเวศในระดับโลกน้�
จะเป็นฐานข้อมูลสำาหรับการประเมินความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายไอจิ 
ในรายงานสถานการณ์์ความหลากหลายทางช้วภาพของโลก (Global 
Biodiversity Outlook) ฉบับท่้ 5 และจะม้บทบาทสำาคัญในการพิจารณ์า
กรอบการดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางช้วภาพหลังปี ค.ศ. 2021 
โดยท่้ประชุมสมัชชาภาค้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพ 
ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2021 อ้กทั�งการประเมินน้�ยังคาดหวังว่าจะเป็น 
การแจ้งให้ทราบถึงการปฏิิบัติตามวาระการพัฒนาท่้ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความตกลงปาร้สว่าด้วยเร่ือง 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมิน 
ในระดับโลกน้�จะยังคงให้ความสำาคัญกับความหลากหลายทางช้วภาพ 
เป็นอันดับต้น ๆ  ในวาระการเมืองระดับโลก เช่นเด้ยวกับการเปล่้ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ กระบวนการน้�นำาไปสู่การประชุมสมัชชาภาค้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพครั�งท่้ 15 ซ่ึงได้เสนอ 
โอกาสน้�มา

เซอร์โรเบ่ร์ติ ท่ำ วัติสัำน
ประธานเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึง 2019

แอน ล่าร่กอว์เดอร่�
เลขาธิการแห่งเวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย
ทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ
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ธรรมชาติทำาให้การพัฒนาของ
มนุษย์สามารถดำาเนินต่อไปได้ 
แต่ความต้องการอย่างไม่จำากัด 

ในการใช้ทรัพยากรโลกได้เพ่ิมพูนอัตรา 
การสูญพันธ์ุและทำาลายระบบนิเวศของโลก 
โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) ม้ความภูมิใจท่้จะสนับสนุน
รายงานการประเมินระดับโลกท่้จัดทำาโดย
เวท้วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพและ
บริการจากระบบนิเวศ หรือ IPBES 
เน่ืองจากรายงานได้เน้นถึงความต้องการ
สำาคัญท่้จะบูรณ์าการการพิจารณ์า 
ความหลากหลายทางช้วภาพ 
สู่การตัดสินใจระดับโลกในทุกภาคส่วนและ
ทุกปัจจัยความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนำ�า
หรือเร่ืองเกษตรกรรม เร่ืองโครงสร้าง 
พื�นฐาน หรือเร่ืองธุรกิจ

Joyce Masuya

รักษาการผู้อำานวยการบริหาร 
โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP)

 

รายงานฉบับน้�ได้ยำ�าเตือนพวกเรา
ถึงความจริงท่้ชัดเจนท่้ว่าคนรุ่น
ปัจจุบันต้องม้ความรับผิดชอบแก่

คนรุ่นถัดไปท่ามกลางโลกท่้ไม่อาจหวนกลับ 
สู่สภาพเดิมได้จากความเส้ยหายท่้เกิดขึ�น 
จากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั�นความรู้ดั�งเดิม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราม้ทางออกในการช่วยโลก
และเราจะไม่ม้ข้ออ้างอ้กต่อไป องค์การ 
เพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มุ่งท่้ 
จะส่งเสริมความเคารพและความหลากหลาย 
ในการดำารงช้วิต ความสมบูรณ์์ของ 
ระบบนิเวศกับส่ิงม้ช้วิตอ่ืน ๆ ตลอดจน 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคและจุดเช่ือมสากล
ของเหล่าพันธมิตร รวมทั�งความเป็นปึกแผ่น
ระหว่างช่วงอายุเพ่ือให้เหล่ามนุษยชาติ 
ดำารงอยูบ่นดาวเคราะห์แห่งน้�ตลอดไป

Audrey Azoulay

เลขาธิการ 
องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

รายงานการประเมิน 
ความหลากหลายทางช้วภาพ
และการบริการจากระบบนิเวศ

ในระดับโลกได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบ 
ท่้สำาคัญในการพิสูจน์ความสำาคัญ 
ของความหลากหลายทางช้วภาพ 
ในความพยายามท่้จะบรรลุวัตถุประสงค์
เร่ืองการขจัดความหิวโหย และเป้าหมาย
การพัฒนาท่้ยั่งยืน การประเมินครั�งน้� 
ร่วมจัดทำาโดย IPBES FAO CBD และ
องค์กรอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงถึงความต้องการ
อย่างเร่งด่วนสำาหรับการดำาเนินการ 
เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางช้วภาพอย่างยั่งยืน 
รวมทั�งความสำาคัญของความร่วมมือ 
ท่้เป็นสหวิทยาการและข้ามภาคส่วน
ระหว่างผู้ม้อำานาจในการตัดสินใจและ 
ผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยอ่ืน ๆ ในทุกระดับ

José Graziano da Silva
เลขาธิการ 
องค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (FAO)

ส�รจ�กองค์กรภ�คี



รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

5 

สา
รจ
าก
อง
ค์ก
รภ
าค
ี

ภายใต้วัฒนธรรมท่้ต่างกันของ
มนุษย์ท่้ต่างให้คุณ์ค่าความสำาคัญ
กับธรรมชาติ ความมหัศจรรย ์

ของการได้เห็นห่ิงห้อยส่องแสงบินระยิบระยับ
ตลอดทั�งคืน เราดึงพลังงานและสารอาหาร
จากธรรมชาติ เราหาแหล่งอาหาร ยารักษาโรค 
ท่้อยูอ่าศัย และนวัตกรรมจากธรรมชาติ 
ความเป็นอยู่ของเราโดยพื�นฐานแล้วขึ�นอยู่กับ
ธรรมชาติ ความพยายามท่้จะอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางช้วภาพและระบบนิเวศ
จำาเป็นต้องก่อร่างจากวิทยาศาสตร์ท่้ด้ท่้สุด 
ท่้มนุษยชาติจะสามารถสรรค์สร้างขึ�นมาได้ 
และน่้คือเหตุผลท่้ทำาให้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ทั�งหลายจึงถูกรวบรวมอยู่ 
ในรายงานการประเมินท่้ม้ความสำาคัญฉบับน้�  
ซ่ึงจะช่วยสร้างพื�นฐานท่้แข็งแรง 
สำาหรับการกำาหนดกรอบการทำางาน 
ด้านความหลากหลายทางช้วภาพระดับโลก 
หลังปี ค.ศ. 2020  ข้อตกลงเก่้ยวกับ 
พันธะสัญญาใหม่สำาหรับธรรมชาติและผู้คน 
และเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาท่้ย่ังยืน (SDGs)

Achim Steiner 

ผู้บริหาร 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

รายงานการประเมินระดับโลก 
ท่้จัดทำาโดยเวท้วิทยาศาสตร์- 
นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

ความหลากหลายทางช้วภาพและบริการ
จากระบบนิเวศออกมาในช่วงเวลาท่้สำาคัญ
สำาหรับโลกของเราและทุก ๆ คน ส่ิงท่้
รายงานฉบับน้�ค้นพบในตลอดระยะเวลา
แห่งปีการทำางานท่้ขยันขันแข็งของเหล่า 
นักวิทยาศาสตร์หลายคนท่้ม้ส่วนในการให้ 
มุมมองท่้ครอบคลุมเก่้ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของความหลากหลายทางช้วภาพท่ัวโลก 
ความหลากหลายทางช้วภาพท่้ด้ คือ
โครงสร้างพื�นฐานท่้สำาคัญท่้สามารถรองรับ
ส่ิงม้ช้วิตทุกรูปแบบบนโลก รวมถึง 
ช้วิตมนุษย์ นอกจากน้�ยังเอื�ออำานวยให้เกิด 
การแก้ปัญหาท่้อาศัยธรรมชาติเป็นพื�นฐาน
ท่ามกลางความท้าทายอย่างใหญ่หลวง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ท่้เรากำาลังเผชิญอยูใ่นสังคมมนุษย์  
รวมถึงการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การพัฒนาท่้ยั่งยืน สาธารณ์สุข  
ทรัพยากรนำ�า และความม่ันคงทางอาหาร 
ขณ์ะน้�เราอยู่ระหว่างการเตร้ยมความพร้อม
สำาหรับการประชุมความหลากหลาย 
ทางช้วภาพของสหประชาชาติในปี 
ค.ศ. 2020 ณ์ ประเทศจ้น  

ซ่ึงเป็นเวท้ท่้จะทำาให้เราเข้าใกล้ 
ถึงเป้าหมายไอจิและเป็นการกำาหนด
แนวทางหลังปี ค.ศ. 2020  
ในเส้นทางการพัฒนาท่้ยัง่ยืน  
เพ่ือส่งต่อผลประโยชน์นานัปการแก่มนุษย์  
โลกของเรา และเศรษฐกิจโลก  
รายงานน้�จะทำาหน้าท่้เป็นข้อมูลพื�นฐาน 
ท่้จะทำาให้เรามองเห็นว่าเราอยู่ท่้ไหนและ 
เราจำาเป็นต้องเดินต่อไปอย่างไรในฐานะ
ชุมชนโลกเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจแก่
มนุษยชาติในการเข้าสู่วิสัยทัศน์ 
ปี  ค.ศ. 2050 “อยู่อย่างกลมกลืน 
กับธรรมชาติ” ของการประชุม 
ความหลากหลายทางช้วภาพของ
สหประชาชาติ  ฉันต้องขอขอบคุณ์ 
และขอแสดงความยินด้กับ IPBES  
สำาหรับการทำางานอย่างหนัก  
การม้ส่วนร่วมอันยิ่งใหญ่  
และความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง

TS. Cristiana Paşca Palmer

เลขาธิการบริหาร 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพ (CBD)
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กิตติกรรมประก�ศ

ประธานร่วมในการจัดทำารายงานการประเมนิความหลากหลาย
ทางช้วภาพและการบริการจากระบบนิ เวศแห่ง เวท้
วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลาย
ทางช้วภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) ม้ความประสงค์

ท่้จะกล่าวขอบคุณ์ทุก ๆ  คนและสถาบันต่าง ๆ  ท่้ม้ส่วนร่วมทำาให้รายงาน
ฉบับน้�สำาเร็จขึ�นมา

เราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เช่้ยวชาญหลายร้อยคนด้านช้วฟิิสิกส์ 
และสังคมศาสตร์ ผู้กำาหนดนโยบาย และผู้ปฏิิบัติงาน ตลอดจนตัวแทน
ของชนเผ่าพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินท่้สละเวลาและความรู้ในฐานะ 
ผู้เข้ยน นักวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรบุคคลและ/หรือผู้วิจารณ์์ (ตามรายการ
ด้านล่าง) และผู้เข้ยนท่้ม้ส่วนร่วมทั�งหมด เราโชคด้ท่้ได้ม้โอกาสทำางาน
และม้ส่วนร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและกลุ่มนักเข้ยนท่้ยอดเย่้ยมเช่นน้�

เรารู้สึกขอบคุณ์สมาชิกของสำานักเลขาธิการ IPBES โดยเฉพาะอย่างยิง่
เลขาธิการบริหาร Anne Larigauderie ประธาน IPBES (Robert 
Watson) ตัวแทนของประเทศสมาชิก คณ์ะผู้เช่้ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ 
สำานักงาน และบุคคลอ่ืน ๆ สำาหรับการอุทิศตน วิสัยทัศน์ ความคิดเห็น
ท่้สร้างสรรค์ และคำาแนะนำา การประเมนิระดับโลกจะไมส่ามารถเกดิขึ�น
ได้ หากปราศจากความพยายามของหน่วยสนับสนุนเชิงวิชาการ (Hien 
T. Ngo และ Maximilien Guèze) ในกระบวนการทั�งหมด รวมถึง 
เปล่้ยนเป็น การประชุม IPBES ครั�งท่้ 7 (# IPBES7) ท่้ยาวนานเเละ
ท้าทาย ซ่ึงได้เห็นชอบบทสรุปสำาหรับผู้กำาหนดนโยบายน้� และการรวม
ข้อมูลพื�นฐานต่าง ๆ นอกจากน้� เราขอขอบคุณ์สำาหรับการสนับสนุนของ
หน่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการของ IPBES และสถาบันของพวกเขาใน
ขั�นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการ: หนว่ยสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ (NIE, 
สาธารณ์รัฐเกาหล้), หน่วยสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเก่้ยวกับ 
ชนพื�นเมืองและท้องถ่ิน (UNESCO), หน่วยข้อมูลเชิงวิชาการเก่้ยวกับ
สถานการณ์์และโมเดลตน้แบบ (PBL, เนเธอรแ์ลนด์) และหนว่ยสนับสนุน
ข้อมูลเชิงวิชาการในการสร้างข้ดความสามารถ (NEA, นอร์เวย์) 

อ้กทั�งยังขอขอบคุณ์ผู้เช่้ยวชาญด้านการนำาเสนอแผนภาพข้อมูลและ 
นักออกแบบกราฟิิกสำาหรับผลงานท่้ยอดเย่้ยม ขอขอบคุณ์ท้มส่ือสารของ 
IPBES สำาหรับผลงานท่้โดดเด่นของพวกเขาในการส่ือสารข้อความให้กับ
ประชาชนท่ัวไป

นอกจากน้� เรายังขอบคุณ์รัฐบาลท่้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐบาลเยอรมน้ แอฟิริกาใต้ นอร์เวย์ สหราชอาณ์าจักร ฝร่ังเศส และ
เนเธอร์แลนด์ รวมถึงจังหวัดกอร์โดบา (อาร์เจนตินา) ซ่ึงเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานประชุมบทและ/หรือผู้เข้ยนของเรา รองประธานได้แสดง 
ความขอบคุณ์ในการสนับสนุนของสถาบันและรัฐบาลในปประเทศเป็น
พิเศษ ได้แก่ Helmholtz Center for Environmental Research - UFZ 
(Germany), iDiv (the German Center for Integrative Biodiversity 
Research), Universidad Nacional de Córdobaและ CONICET 
(อาร์เจนตินา) และมหาวิทยาลัยอินเด้ยนา - บลูมิงตัน (สหรัฐอเมริกา) 
สุดท้ายน้� ขอแสดงขอบคุณ์ต่อรัฐบาลฝร่ังเศสในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม IPBES ครั�งท่้ 7 (# IPBES7) และต่อ UNESCO ในการจัดหา
สถานท่้และการสนับสนุน ความทุ่มเทและการม้ส่วนร่วมของรัฐบาล 
องค์กร และผู้คนทั�งหมดข้างต้น ทำาให้การประเมินระดับโลกเกิดขึ�น 
อย่างม้ประสิทธิภาพ และด้วยเหตุน้�เราจึงเป็นหน้�บุญคุณ์และรู้สึก
ขอบคุณ์อย่างสุดซึ�ง

Sandra Díaz, Josef Settele, Eduardo S. Brondízio 
รองประธาน

เราขอขอบคณุผู้ิเข่ยน เพิ่�อนร่วมงาน แล่ะนกัว่ทำยาศาสำติรท่์ำ�ร่วมจัำดทำำารายงานการประเม่นระดับโล่กวา่ด้วยความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะบร่การจำาก
ระบบน่เวศ:

C. Adams, J. Agard, A. P. D. Aguiar, D. Armenteras, A. Arneth, Y. Aumeeruddy-Thomas, X. Bai, P. Balvanera, T. Bekele Gode, E. Bennett, Y. A. Boafo, 
A. K. Boedhihartono, P. Brancalion, K. Brauman, E. Bukvareva, S. Butchart, K. Chan, N. Chettri, W. L. Cheung, B. Czúcz, F. DeClerck, E. Dulloo,
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,
A. Hendry, G. C. Hernández Pedraza, T. Hickler, A. I. Horcea-Milcu, S. A. Hussain, K. Ichii, M. Islar, U. Jacob, W. Jetz, J. Jetzkowitz, Md S. Karim,
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ข้้อความสำาคัญ

A. ธรรมชาติและประโยชน์ที�มนุษย์ ได�รับจากธรรมชาติ
ซึ่่�งประกอบกันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ 
หน้าที�ข้องระบบนิเวศและบริการจากระบบนิเวศ 
กำาลังเส่�อมโทรมลงทั�วโลก

แนวคิดเร่�องคุณค��ของธรรมช�ติแตกต��งกันไปในแต�ละบุุคคล  
รวมถึึงคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ระบุบุนิเวศ แม�ธรณี (mother 
earth) ระบุบุแห�งชวีติและคว�มหม�ยอ่�น ๆ  ที�คล�้ยคลงึกนั ประโยชน์
ที�มนุษย์ ได้รับุจ�กธรรมช�ติมีหล�กหล�ยแนวคิด เช�น ผลิตผลและ
บุริก�รจ�กระบุบุนิเวศ ของขวัญจ�กธรรมช�ติ และคุณประโยชน์ต��ง ๆ  
ที�ธรรมช�ติสร้�งให้กับุมนุษย์ ล้วนมีคว�มสำ�คัญต�อก�รดำ�รงอย่�
ของมนุษย์และคุณภ�พชีวิตที�ดี (คว�มเป็นอย่�ที�ดี ก�รอย่�ร�วมกับุ
ธรรมช�ติอย��งกลมกล่น ก�รอย่�อย��งสมดุลและเป็นอันหนึ�งอันเดียว
กับุโลก และคว�มหม�ยอ่�น ๆ  ที�คล้�ยคลึงกัน) ในขณะที�อ�ห�ร พลังง�น 
และวัตถุึต��ง ๆ  ถ่ึกใช้ไปโดยผ้่คนในพ้่นที�ต��ง ๆ  ม�กข้ึน และต้องแลกกับุ
ก�รส่ญเสียคว�มส�ม�รถึของธรรมช�ติที�จะให้ประโยชน์ต�อไป 
ในอน�คต บุ�อยครั้งได้ลดทอนคุณค��อ่�น ๆ  ที�จะได้รับุจ�กธรรมช�ติ 
ตั้งแต�ก�รควบุคุมคุณภ�พนำ้�จนถึึงคุณค��ของพ้่นที�ชีวมณฑล 
(biosphere) อันเป็นที�พึ�งพิงของมนุษยช�ติ กำ�ลังเปลี�ยนแปลงไป 
ในระดับุที� ไม�เคยปร�กฎม�ก�อน คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ – 
คว�มหล�กหล�ยภ�ยในชนดิพนัธ์ุเดยีวกนัและระหว��งชนดิพนัธ์ุและ
ระบุบุนิเวศ กำ�ลังลดลงอย��งรวดเร็วกว��ช�วงเวล�ใด ๆ  ในประวัติศ�สตร์
ของมนุษย์ 

 A1   ธิรรมชาต่ิเป็นส่ำ�งจำำาเป็นต่ิอการดำารงอยู่ของมนุษย์แล่ะ 
การม่คุณภาพิช่ว่ติทำ่�ด่ ประโยชน์จำากธิรรมชาติ่ท่ำ�ม่ต่ิอมนุษย์ 
ส่ำวนใหญ่่ไม่สำามารถท่ำ�จำะทำดแทำนได้อย่างสำมบูรณ์ แล่ะบางส่ำวน
ไม่สำามารถทำดแทำนได้ ธรรมชาติม้บทบาทสำาคัญในการเป็น 
แหล่งอาหาร พลังงาน ยา แหล่งพันธุกรรม ความหลากหลายของ 
องค์ประกอบพื�นฐานในการดำารงช้วิตของมนุษย์และการรักษา
วัฒนธรรมไว้ เช่น ประชากรมากกว่า 2 พันล้านคน อาศัยเชื�อเพลิง
จากไม้เพ่ือความต้องการพลังงานขั�นพื�นฐาน และอ้กราว 4 พันล้านคน 
อาศัยยาจากธรรมชาติ เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ และยาสำาหรับ
รักษามะเร็ง ประมาณ์ร้อยละ 70 มาจากธรรมชาติหรือ 
เป็นผลิตภัณ์ฑ์์สังเคราะห์ท่้ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ  
ด้วยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ ธรรมชาติได้ช่วย

รักษาคุณ์ภาพอากาศ นำ�าและดิน การกระจายนำ�า การควบคุม 
สภาพภูมิอากาศ การผสมเกสร การควบคุมศัตรูพืช และการลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น พืชอาหารของโลก  
รวมทั�งผลไม้ ผักและพืชเศรษฐกิจสำาคัญบางชนิด เช่น กาแฟิ โกโก้ 
และอัลมอนด์ มากกว่าร้อยละ 75 ยังพ่ึงพาการผสมเกสรโดยสัตว์ 
ระบบนิเวศทางทะเลและทางบกเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ท่้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ไว้ทั�งหมด โดยสามารถ 
กักเก็บคาร์บอนได้รวม 5.6 พันล้านตันต่อปี (เท้ยบได้กับร้อยละ 
60 ของกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์) ธรรมชาติ
ม้บทบาทสนับสนุนในทุกมิติ ทั�งสุขภาพมนุษย์และคุณ์ภาพช้วิต 
ในแง่คุณ์ค่าทางใจ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจและการเร้ยนรู้  
การสร้างประสบการณ์์ทั�งทางกายภาพและจิตใจ และการม้ตัวตน 
ซ่ึงเป็นหัวใจของคุณ์ภาพช้วิตและความสมบูรณ์์ทางวัฒนธรรม  
แม้คุณ์ค่าโดยรวมทั�งหมดนั�นจะยากต่อการระบุในเชิงปริมาณ์  
โดยส่วนใหญ่แล้วประโยชน์จากธรรมชาติเกิดร่วมกับมนุษย์  
แต่ในขณ์ะท่้สินทรัพย์ต่าง ๆ ท่้มนุษย์สร้างขึ�น เช่น ความรู้และ
สถาบัน โครงสร้างเทคโนโลยแ้ละทุนการเงิน อาจสามารถเพ่ิมพูน
หรือทดแทนคุณ์ค่าเหล่านั�นได้บางส่วน ในขณ์ะท่้บางส่วน 
ไม่สามารถทดแทนได้ ความหลากหลายของธรรมชาติช่วย 
ดำารงไว้ซ่ึงความสามารถของมนุษยชาติให้สามารถม้ทางเลือก
สำาหรับอนาคตท่้ไม่แน่นอน

 A2  ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ มักกระจำายออกไป
อย่างไม่เท่ำาเท่ำยมกัน ทัำ�งในเช่งพ่ิ�นท่ำ� เวล่า แล่ะภาคส่ำวนต่ิาง ๆ 
ในสัำงคม จึำงทำำาให้เก่ดการแล่กเปล่่�ยนในการผิล่่ติแล่ะการใช้
ประโยชน์จำากธิรรมชาต่ิ ผลประโยชน์และภาระท่้เก่้ยวข้องกับ
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยม้การกระจาย
ท่้แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสังคม ประเทศและภูมิภาค 
ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติท่้สำาคัญอย่างหน่ึง เช่น 
การผลิตอาหาร สามารถก่อให้เกิดการเปล่้ยนแปลงทาง
นิเวศวิทยา และอาจลดทอนประโยชน์จากธรรมชาติในด้าน 
อ่ืน ๆ  การเปล่้ยนแปลงเหล่าน้�บางเร่ืองอาจเป็นประโยชน์ต่อคน
บางกลุ่ม แต่ในขณ์ะเด้ยวกันได้ส่งผลให้เกิดการสูญเส้ยกับคน
กลุ่มอ่ืน ๆ  แม้ว่าการผลิตอาหารอาจส่งผลให้เกิดการเปล่้ยนแปลง
ทางระบบนิเวศ ด้วยการลดคุณ์ค่าในด้านอ่ืน ๆ และกลุ่มคน 
ท่้อาจต้องเส้ยประโยชน์ไป ซ่ึงมักเป็นกลุ่มท่้เปราะบางท่้สุด  
อันเป็นผลจากการเปล่้ยนแปลงในการจัดการเทคโนโลย้และ
สถาบัน เช่น แม้ว่าในปัจจุบันการผลิตอาหารจะม้เพ้ยงพอต่อ
ความต้องการของโลก แต่ยังม้ประชากรโลกราวร้อยละ 11  
ยังคงขาดสารอาหารและร้อยละ 20 ของสาเหตุการเส้ยช้วิต 
ก่อนวัยอันควร เกิดจากโรคขาดสารอาหารและโรคอ้วน  
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การขยายตัวอย่างมากของการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ เส้นใย 
พลังงานช้วภาพ เกิดขึ�นจากต้นทุนของทรัพยากรท่้ม้อยู ่
ซ่ึงส่งผลต่อคุณ์ภาพช้วิต รวมถึงการควบคุมคุณ์ภาพอากาศ 
และนำ�า การควบคุมสภาพภูมิอากาศ และการควบคุมพฤติกรรม 
การเป็นแหล่งท่้อยู่อาศัย โดยท่้การผสานกันของส่ิงท่้ม้อยู ่
ยังปรากฏิให้เห็น เช่น วิธ้การทำาเกษตรย่ังยืนซ่ึงช่วยเพ่ิมคุณ์ภาพดิน 
ส่งผลให้ได้ผลผลิตด้ขึ�น ไปพร้อม ๆ  กับรักษาบทบาทหน้าท่้และ
บริการของระบบนิเวศ เช่น การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และการควบคุมคุณ์ภาพนำ�า

 A3    นับตัิ�งแต่ิปี ค.ศ. 1970 การผิล่่ติทำางเกษติร การประมง 
การผิล่่ติพิลั่งงานช่วภาพิ การใช้ปัจำจัำยการผิล่่ติม่แนวโน้ม 
เพ่ิ�มสูำงขึ�น แต่ิผิล่จำากการประเม่นพิบว่า ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์
ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ 14 ใน 18 ประเภทำโดยเฉพิาะประโยชน์
ด้านการควบคุม แล่ะประโยชน์อ่�น ๆ ท่ำ�ไม่ใช่วัติถุ กลั่บม่ 
แนวโน้มล่ดล่ง มูลค่าของการผลิตพืชผลการเกษตร  
(2.6 ล้านล้านเหร้ยญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2016) เพ่ิมขึ�นประมาณ์ 
สามเท่านับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1970 และการค้าไม้เพ่ิมมากขึ�นถึง 
ร้อยละ 45 (ประมาณ์ 4 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี ค.ศ. 2017) 
โดยอุตสาหกรรมป่าไม้ม้การจ้างงานประมาณ์ 13.2 ล้าน
ตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวช้�วัดของประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจาก
ธรรมชาติในด้านการควบคุมกลับลดลง เช่น ปริมาณ์คาร์บอน

อินทร้ย์ในดิน และความหลากหลายของผู้ผสมเกสร ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าประโยชน์จากธรรมชาติท่้จับต้องได้นั�นไม่ยั่ งยืน 
เสมอไป ในปัจจุบัน ความเส่ือมโทรมของท่้ดินส่งผลกระทบ 
ต่อทำาให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 23 ของพื�นท่้บนบกของโลก  
คิดเป็นมูลค่าประมาณ์ 235 - 577 พันล้านเหร้ยญสหรัฐของ 
พืชผลท่ัวโลกท่้ต้องเผชิญความเส่้ยง อันเป็นผลมาจากการลดลง
ของผู้ผสมเกสร ยิ่งกว่านั�น การสูญเส้ยถ่ินท่้อยู่ตามแนวชายฝั�ง
และปะการังส่งผลให้ความสามารถในการป้องกันแนวชายฝั�ง
ลดลง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความเส่้ยงต่อการสูญเส้ยช้วิตและ
ทรัพย์สินจากนำ�าท่วม พายุเฮอริเคน โดยม้จำานวนผู้ได้รับ 
ผลกระทบประมาณ์ 100 - 300 ล้านคน ซ่ึงอาศัยตาม 
แนวชายฝั�งในบริเวณ์นำ�าท่วมในช่วง 100 ปีท่้ผ่านมา

 A4   ธิรรมชาต่ิทัำ�วโล่กถูกแปรสำภาพิไปอย่างม่นัยสำำาคัญ่จำาก
ปัจำจัำยต่ิาง ๆ ท่ำ�เก่ดจำากมนุษย์ เห็นได้จำากตัิวช่�วัดสำำาคัญ่ ๆ 
ของระบบน่เวศแล่ะความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิส่ำวนใหญ่่
กำาลั่งล่ดล่งอย่างรวดเร็ว พื�นผิวดินร้อยละ 75 เปล่้ยนแปลงไป
อยา่งม้นัยสำาคัญ พื�นท่้มหาสมุทรกว่าร้อยละ 66 กำาลังเผชิญกับ
ผลกระทบสะสมท่้เพ่ิมขึ�น และพื�นท่้ชุ่มนำ�ามากกว่าร้อยละ 85 
ได้สูญเส้ยไป ในขณ์ะท่้อัตราการสูญเส้ยของป่าไม้ลดลงท่ัวโลก
นับตั�งแต่ปี ค.ศ. 2000 แต่ไม่ได้ลดลงเท่ากันทุกพื�นท่้ ในพื�นท่้
เขตร้อนท่้ม้ความหลากหลายทางธรรรมชาตสูิง พื�นท่้ป่าปฐมภมิู



12 

บท
สร
ุปส
ำ�ห
รับ
ผู้ก
ำ�ห
นด
นโ
ยบ
�ย

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

หรือพื�นท่้ป่าทดแทน ประมาณ์ 32 ล้านเฮกแตร์ สูญเส้ยไป
ระหว่างปี ค.ศ. 2010 และ 2015 การขยายพื�นท่้ป่าเขตร้อน
และป่าก่ึงเขตร้อนกำาลังเพ่ิมมากขึ�นในบางประเทศ เช่นเด้ยวกับ
ป่าในเขตอบอุ่นและป่าเขตหนาว กำาลังเพ่ิมขึ�นด้วยเช่นกัน  
เป็นผลสบืเน่ืองมาจากกจิกรรมท่้หลากหลาย ตั�งแต่การปลกูป่า
ทดแทนถึงการปลูกพืชเชิงเด่้ยว แต่กิจกรรมเหล่าน้�ก่อให้เกิด
ผลกระทบท่้แตกต่างกันต่อความหลากหลายทางช้วภาพและ
ประโยชน์ของธรรมชาติท่้ม้ต่อมนุษย์ ประมาณ์การว่า คร่ึงหน่ึง
ของปะการังม้ช้วิตท่้ปกคลุมบนแนวปะการังได้สูญเส้ยไป  
ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1870 ซ่ึงนับเป็นการสูญเส้ยท่้ถูกเร่งด้วย 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงทำาให้ปัจจัยอ่ืน ๆ  
ทว้ความรุนแรงขึ�น ความอุดมสมบูรณ์์ของชนิดพันธ์ุดั�งเดิม 
ในช้วนิเวศบนบกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ซ่ึงม้ความเป็นไปได้ 
ท่้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางระบบนิเวศ ด้วยเหตุน้�
ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติท่้ลดลงนั�น ซ่ึงเกิดขึ�น
ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1900 และเป็นไปได้ท่้จะเกิดในอัตราท่้เร็วขึ�น  
ในบริเวณ์ท่้ม้ชนิดพันธ์ุประจำาถ่ินสูง (high endemism)  
ความหลากหลายทางช้วภาพพื�นเมือง มักได้รับผลกระทบ 
อยา่งรุนแรงจากชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกราน ขนาดประชากรของ
ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าม้กระดูกสันหลังม้แนวโน้มลดลงในช่วง 50 ปี
ท่้ผ่านมา ทั�งบนบก แหล่งนำ�าจืดและในทะเล รวมถึงแนวโน้ม
ของจำานวนประชากรแมลงท่ัวโลก แม้ยังไม่ทราบแน่ชัด 
แต่ม้หลักฐานให้เห็นถึงการลดจำานวนอย่างรวดเร็วในบางพื�นท่้ 
{BG 4, 5}

 A5    ก่จำกรรมของมนุษย์ในปัจำจุำบันเป็นภัยคุกคามท่ำ� 
ส่ำงผิล่ให้การสำูญ่พัินธ์ุิของสำ่�งม่ช่ว่ติทัำ�วโล่กเพิ่�มมากขึ�นกว่า 
ในอด่ติทำ่�ผ่ิานมา ค่าเฉล่้ยประมาณ์ร้อยละ 25 ของชนิดพันธ์ุ
สัตว์และพืช ได้รับการประเมินว่าเป็นชนิดพันธ์ุท่้ถูกคุกคาม 
(แผนภาพท่้ 3) แสดงให้เห็นว่า หากไม่ม้การดำาเนินการเพ่ือ 
ลดความรุนแรงของแรงขับเคล่ือนท่้เป็นสาเหตุของการสูญเส้ย
ความหลากหลายทางช้วภาพ จะม้ชนิดพันธ์ุประมาณ์ 1 ล้าน
ชนิดพันธ์ุกำาลังเผชิญกับภาวะสูญพันธ์ุ หลายชนิดพันธ์ุอาจ 
สูญพันธ์ุภายในช่วงไม่ก่้ทศวรรษ หากปราศจากการดำาเนินการ
ดังกล่าว จะเป็นการเร่งอัตราการสูญพันธ์ุของชนิดพันธ์ุท่ัวโลก
ในอนาคต ซ่ึงอัตราการสูญพันธ์ุในปัจจุบันเร็วกว่าอัตราเฉล่้ย 
ในตลอดช่วง 10 ล้านปีท่้ผ่านมา ประมาณ์ 10 ถึง 100 เท่า 
{แผนภาพท่้ 4}

 A6   ความหล่ากหล่ายของสำายพินัธ์ุิพ่ิชแล่ะสัำติว์ท้ำองถ่�นแล่ะ
ทัำ�วโล่กกำาลั่งสูำญ่หายไป การสูำญ่เส่ำยความหล่ากหล่ายเหล่่าน่� 

รวมถึงความหล่ากหล่ายทำางพัินธุิกรรม จัำดเป็นความเส่ำ�ยง
อย่างร้ายแรงต่ิอความมั�นคงทำางอาหารของโล่ก อันเน่�อง 
มาจำากความสำามารถในการปรับตัิวของระบบเกษติรกรรม 
ท่ำ�ล่ดล่งแล่ะต้ิองเผิช่ญ่กับภัยคุกคามต่ิาง ๆ เช่น ศัติรูพ่ิช  
เช่�อโรคแล่ะการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ ความหลากหลาย
ของชนิดพันธ์ุพืชท่้ม้การเพาะปลูก/เพาะเล้�ยง สัตว์เล้�ยง  
ค้าขายและอนุรักษ์ท่ัวโลกนั�นม้ จำานวนลดน้อยลง แม้ว่าจะม้ 
ความพยายามอย่างมากระดับท้องถ่ิน รวมทั�งชนพื�นเมืองและ
ชุมชนท้องถ่ิน ในปี ค.ศ. 2016 สัตว์เล้�ยงลูกด้วยนม 559 ชนิด  
จากชนิดพันธ์ุท่้ถูกเล้�ยงเพ่ือเป็นอาหารและการเกษตรกรรม 
จำานวน 6,190 ชนิด (มากกว่าร้อยละ 9) อยู่ในสถานภาพ 
สูญพันธ์ุ และอยูใ่นสถานภาพถูกคุกคามอย่างน้อย 1,000 ชนิด 
นอกจากน้�ชนิดพันธ์ุพืชอาหารตามธรรมชาติหลายชนิด  
ซ่ึงม้ความสำาคัญต่อความม่ันคงทางอาหารในระยะยาว ยังไม่ได้รับ
การปกป้องคุ้มครองอย่างม้ประสิทธิภาพ และสถานภาพ 
การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสัตว์เล้�ยง ทั�งสัตว์เล้�ยงลูกด้วยนมและ 
นกตามธรรมชาติกำาลังเส่ือมถอย การลดลงของความหลากหลาย
ทางช้วภาพของพืชเพาะปลูก ชนิดพันธ์ุพืชอาหารตามธรรมชาติ
และชนิดพันธ์ุท่้เพาะเล้�ยง แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศเกษตรกรรม
ม้ความสามารถในการปรับตัวลดลงเม่ือต้องเผชิญกับการเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ศัตรูพืช และเชื�อโรคในอนาคต 

 A7   สัำงคมส่ำ�งม่ช่ว่ติทัำ�งท่ำ�อยู่ในแล่ะนอกระบบบร่หารจัำดการ 
เร่�มม่ความคล้่ายคลึ่งกันมากย่�งขึ�นทัำ�วทุำกภูม่ภาค กิจกรรม 
ท่้เกิดขึ�นจากมนุษย์น้�นำาไปสู่การสูญเส้ยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพในท้องถ่ิน รวมถึง ชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ิน หน้าท่้ของ
ระบบนิเวศ ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ  

 A8  การเปล่่�ยนแปล่งท่ำ�เก่ดจำากมนุษย์ ทำำาให้เก่ดสำภาวะ 
การว่วัฒนาการทำางช่วว่ทำยาอย่างรวดเร็ว แล่ะรวดเร็วพิอท่ำ�
จำะส่ำงผิล่ให้สำามารถรับรู้ได้ภายในระยะเวล่าไม่ก่�ปหีร่อเร็วกว่า
นั�น ผิล่กระทำบท่ำ�เก่ดขึ�นอาจำเป็นได้ทัำ�งทำางบวกหร่อทำางล่บต่ิอ 
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะระบบน่เวศ แต่ิสำามารถ
สำร้างความไม่แน่นอนต่ิอความยั�งย่นของชน่ดพัินธ์ุิ บทำบาทำ
หน้าท่ำ�ของระบบน่เวศ แล่ะประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำาก
ธิรรมชาต่ิ ความเข้าใจและการติดตามการเปล่้ยนแปลงวิวัฒนาการ
ทางช้วภาพม้ความสำาคัญต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในกรณ้์ท่้
ม้การเปล่้ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการ
ท่้ยั่งยืน จะสามารถกำาหนดให้ม้การแทรกแซงวิวัฒนาการ 
เพ่ือปกป้องชนิดพันธ์ุท่้ม้แนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ และลดผลกระทบ
จากชนิดพันธ์ุท่้ไม่พึงประสงค์ (เช่น หญ้า ศัตรูพืช และเชื�อก่อโรค) 
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การแพร่กระจายในเชิงภูมิศาสตร์และจำานวนประชากรของ 
ชนิดพันธ์ุท่้ลดลงเป็นบริเวณ์กว้าง แสดงให้เห็นชัดเจนว่า  
แม้การปรับตัวทางวิวัฒนาการต่อแรงขับเคล่ือนท่้ม้สาเหตุ 
จากมนุษย์เกิดขึ�นได้อย่างรวดเร็ว แต่ยงัไม่เพ้ยงพอท่้จะบรรเทา
ผลกระทบท่้เกิดขึ�นได้ทั�งหมด 

B. แรงข้ับเคล่�อนข้องการเปลี�ยนแปลงท้ังทางตรง 
และทางอ้อมเกิดเร็วข้่้นในช�วงเวลา 50 ปีที�ผู้�านมา 

อัตร�ก�รเปลี�ยนแปลงของธรรมช�ติทั�วโลกในช�วงเวล� 50 ป ี
ที�ผ��นม� ถึอ่เป็นประวตักิ�รณที์� ไม�เคยเกิดข้ึนในประวัตศิ�สตรม์นษุย์ 
แรงขับุเคล่�อนท�งตรงได้สร้�งผลกระทบุเป็นวงกว้�งทั�วโลก (เริ�มที�
กลุ�มที�ส�งผลกระทบุม�กที�สดุ) ก�รเปลี�ยนแปลงก�รใชป้ระโยชนที์�ดนิ
และทะเล ก�รใช้ประโยชน์โดยตรงจ�กสิ�งมีชีวิต ก�รเปลี�ยนแปลง
สภ�พภ่มิอ�ก�ศ มลพิษ และชนิดพันธ์ุต��งถิึ�นที�รุกร�น แรงขับุเคล่�อน
ท�งตรงท้ัง 5 เร่�องมีส�เหตุที�หล�กหล�ย ในท�งกลับุกันแรงขับุเคล่�อน
ท�งอ้อมต�อก�รเปลี�ยนแปลงน้ัน ส�งผลต�อคุณค��ท�งสังคมและ
พฤติกรรม รวมถึึงร่ปแบุบุก�รผลิตและก�รบุริโภค พลวัตรและ 
แนวโน้มของประช�กรมนุษย์ ก�รค้� นวัตกรรมท�งเทคโนโลยี และ
ก�รกำ�กับุด่แลต้ังแต�ระดับุท้องถิึ�นถึึงระดับุโลก อัตร�ก�รเปลี�ยนแปลง
ของแรงขับุเคล่�อนท�งตรงและอ้อมมีคว�มแตกต��งกันในแต�ละ
ภ่มิภ�คและแต�ละประเทศ 

 B1   สำำาหรับระบบน่เวศทำางบกแล่ะระบบน่เวศนำ�าจ่ำดแล้่ว  
การเปล่่�ยนแปล่งการใช้ประโยชน์ท่ำ�ด่นม่ความสัำมพัินธ์ิกับ 
ผิล่กระทำบทำางล่บต่ิอธิรรมชาต่ิอย่างมากท่ำ�สุำดนับตัิ�งแต่ิ  
ปี ค.ศ. 1970 ติามดว้ยการใช้ประโยชนท์ำางติรงจำากทำรพัิยากร
สัำติว์ พ่ิชแล่ะส่ำ�งม่ช่ว่ติอ่�น ๆ  มากเก่นศักยภาพิ ผ่ิานการเก็บเก่�ยว 
การตัิดไม้ การล่่าสัำติว์แล่ะการทำำาประมง สำำาหรับระบบน่เวศ 
ทำางทำะเล่ การใช้ประโยชน์ทางตรงจากส่ิงม้ช้วิตส่วนใหญ่  
คือ การประมง ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้าง รองลงมา คือ  
การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชนท่้์ดินและทะเล การขยายพื�นท่้
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการเปล่้ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่้ดิน โดยมากกว่าหน่ึงในสามของพื�นท่้ผิว 
บนบกใช้ไปเพ่ือการเพาะปลูกหรือการเล้�ยงสัตว์ การขยายตัว
ของการใช้ประโยชน์ท่้ดินเกิดขึ�นควบคู่ไปกับการขยายพื�นท่้
เมืองเป็นสองเท่านับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1992 และการขยายตัวของ
โครงสร้างพื�นฐานอย่างท่้ไม่เคยม้มาก่อนเช่ือมโยงกับการเติบโต
ของประชากรและการบริโภค นำาไปสู่การสูญเส้ยพื�นท่้ป่า  
(ส่วนมากเป็นไม้เขตร้อนท่้ม้อายุมาก) พื�นท่้ชุ่มนำ�าและพื�นท่้ 
ทุ่งหญ้า สำาหรับระบบนิเวศนำ�าจืด ม้ภัยคุกคามต่าง ๆ มากมาย 
เช่น การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน รวมถึงการขุดเจาะ
หาแหล่งนำ�า การใช้ประโยชน์เกินศักยภาพ มลพิษ การเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน กิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์
ได้สร้างผลกระทบอย่างมากและเป็นวงกว้างต่อมหาสมุทร 
ของโลก ส่ิงเหล่าน้�รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางตรงซ่ึงใช้
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ทรัพยากรเกินความสามารถในการทดแทนปกติของปลา หอย 
และส่ิงม้ช้วิตอ่ืน ๆ มลพิษทางบกและทางทะเล รวมถึงแม่นำ�า
สาขาและการเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดินและทะเล  
อาทิ การพัฒนาชายฝั�งเพ่ือโครงสร้างพื�นฐานและการเพาะเล้�ยง
สัตว์นำ�า 

 B2   การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศเป็นแรงขับเคล่่�อน 
ทำางติรงท่ำ�เพ่ิ�มความรุนแรงของผิล่กระทำบจำากปัจำจัำยอ่�น ๆ  
ต่ิอธิรรมชาต่ิแล่ะความเป็นอยู่ท่ำ�ด่ของมนุษย์ คาดการณ์์ว่า
มนุษย์เป็นต้นเหตุท่้ทำาให้เกิดอุณ์หภูมิของโลกเพ่ิมขึ�น 1 องศา
เซลเซ้ยสในปี ค.ศ. 2017 เม่ือเท้ยบกับระดับก่อนยุคปฏิิวัติ
อุตสาหกรรมและตลอดระยะเวลา 30 ปีท่้ผ่านมา อุณ์หภูมิเฉล่้ย
ของโลกเพ่ิมขึ�น 0.2 องศาเซลเซ้ยสทุก ๆ 10 ปี ความถ่้และ 
ความเข้มข้นของเหตุการณ์์สภาพอากาศสุดขั�ว ไฟิป่า นำ�าท่วม 
และภัยแล้งเพ่ิมมากขึ�นในช่วงระยะเวลา 50 ปีท่้ผ่านมา ในขณ์ะท่้
ระดับนำ�าทะเลโดยเฉล่้ยของโลกเพ่ิมสูงขึ�นระหว่าง 16 - 21 
เซนติเมตร ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1900 ในอัตรามากกว่า 3 มิลลิเมตร
ต่อปีในช่วงเวลาสองทศวรรษท่้ผ่านมา การเปล่้ยนแปลงเหล่าน้�
ไ ด้ ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความหลากหลาย 
ทางช้วภาพในหลายด้าน รวมถึงการกระจายของชนิดพันธ์ุ  
ช้พลักษณ์์ (pheonology) พลวัตรประชากร โครงสร้างชุมชน 
และบทบาทหน้าท่้ของระบบนิเวศ ข้อมูลหลักฐานจาก 
การสังเกต ผลกระทบเกิดขึ�นด้วยอัตราเร่งในระบบนิเวศ 
ทางทะเล บนบก และนำ�าจืด และกำาลังส่งผลกระทบต่อ
การเกษตรกรรม การเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า การประมงและ
ประโยชน์จากธรรมชาติท่้ม้ต่อมนุษย์ผลกระทบโดยรวม 
ของแรงขับเคล่ือน เช่น การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดินและทะเล การใช้ทรัพยากร
มากเกินความสามารถในการทดแทนปกติ มลพิษ ชนิดพันธ์ุ 
ต่างถ่ินท่้รุกราน ม้แนวโน้มจะเพ่ิมความรุนแรงของผลกระทบ
ทางลบต่อธรรมชาติตามท่้ปรากฏิในแต่ละระบบนิเวศ รวมถึง
แนวปะการัง ระบบขั�วโลกและทุ่งหญ้าสะวันนา 

 B3    มล่พ่ิษประเภทำต่ิาง ๆ  รวมทัำ�งชน่ดพัินธ์ุิต่ิางถ่�นท่ำ�รุกราน 
ได้เพ่ิ�มมากขึ�นแล่ะสำ่งผิล่กระทำบทำางล่บติ่อธิรรมชาติ่ แม้ว่า
แนวโน้มของโลกจะม้ความหลากหลายรูปแบบของมลพิษ  
แต่มลพิษทางอากาศ นำ�า และดินยังคงเพ่ิมขึ�นอย่างต่อเน่ือง 
ในบางพื�นท่้ นับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1980 มลพิษจากขยะพลาสติก 
ในทะเลเพ้ยงอย่างเด้ยวเพ่ิมสูงขึ�นถึง 10 เท่า ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงม้ช้วิตอย่างน้อย 267 ชนิดพันธ์ุ รวมถึงเต่าทะเลคิดเป็น 

ร้อยละ 86 นกทะเล คิดเป็นร้อยละ 44 สัตว์เล้�ยงลูกด้วยนม 
ในทะเล คิดเป็นร้อยละ 43 มลพิษเหล่าน้� สามารถส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหาร นอกจากน้� การปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ของเส้ยจากเมืองและชนบทท่้ยังไม่ผ่าน 
การบำาบัด สารมลพิษจากอุตสาหกรรม การทำาเหมืองและกิจกรรม
การเกษตร นำ�ามันร่ัวไหล การทิ�งสารพิษ ล้วนส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงต่อคุณ์ภาพดิน คุณ์ภาพนำ�าจืดและนำ�าทะเล และ 
รวมถึงบรรยากาศของโลก นับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1980 ข้อมูล 
เก่้ยวกับชนิดพันธ์ุต่างถ่ินม้เพ่ิมมากขึ�นถึงร้อยละ 40 ซ่ึงเช่ือมโยง
กับการเพ่ิมขึ�นของพลวัตรการค้าและพลวัตรของประชากร
มนุษย์และแนวโน้มต่าง ๆ เกือบหน่ึงในห้าของพื�นผิวโลก 
เผชิญความเส่้ยงจากการคุกคามของพืชและสัตว์ต่างถ่ิน  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุพื�นเมือง บทบาทหน้าท่้ของระบบ
นิเวศ และประโยชน์ของธรรมชาติท่้ม้ต่อมนุษย์ รวมถึงเศรษฐกิจ
และสุขภาพมนุษย์ อัตราการเข้ามาใหม่ของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน 
ท่้รุกรานดูเหมือนจะเพ่ิมสูงขึ�นกว่าท่้ในอด้ตและยังไม่ม้สัญญาณ์
ท่้จะแสดงให้เห็นว่าจะลดลง

  B4   ในช่วงเวล่า 50 ปีท่ำ�ผ่ิานมา ประชากรมนุษย์เพ่ิ�มสูำงขึ�น
เป็นเท่ำาตัิว เศรษฐก่จำโล่กเต่ิบโติขึ�นเก่อบส่ำ�เท่ำา แล่ะการค้า 
ทัำ�วโล่กเต่ิบโติขึ�นส่ำบเท่ำา ซึ�งปัจำจัำยเหล่่าน่�นำาไปสู่ำความต้ิองการ
พิลั่งงานแล่ะวัติถุต่ิาง ๆ ความหลากหลายของปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมถึงการค้าท่ัวโลกและ 
การแยกการผ ลิตออกจากการบ ริ โภค ส่ งผลใ ห้ เ กิด 
การเปล่้ยนแปลงทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม แม้ว่า 
การสูญเส้ยของการผลิตและบริโภค จะส่งผลให้เกิดการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และประโยชน์ของธรรมชาติท่้ม้ต่อมนุษย์เช่นกัน ระดับ 
การบริโภคสินค้า (อาหาร อาหารสัตว์ ไม้ซุง และเส้นใย)  
ม้ความแตกต่างกันอย่างมาก และความไม่เท่าเท้ยมในการเข้าถึง
สินค้าเป็นผลมาจากความไม่ยุติธรรมและอาจส่งผลให้เกิด 
ความขัดแย้งทางสังคม การแลกเปล่้ยนทางเศรษฐกิจเกิดเป็น
ผลรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงส่วนมากม้การต่อรองระหว่าง
ผู้ปฏิิบัติและสถาบันซ่ึงม้อำานาจท่้ไม่เท่าเท้ยมกัน ส่งผลต่อ 
การกระจายผลประโยชน์และผลกระทบระยะยาว ประเทศท่้ม้
ระดับการพัฒนาท่้ต่างกันธรรมชาติจะม้การเส่ือมสภาพในระดับ
ท่้ต่างกัน ไม่ว่าผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม  
หากไม่นับรวม ความขาดแคลนและ/หรือ การกระจายอย่าง 
ไม่เท่าเท้ยมของประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาตินั�น อาจ
สร้างความไม่เสถ้ยรภาพทางสังคมและความขัดแย้งซ่ึงม้
ปฏิิสัมพันธ์ซับซ้อนกับปัจจัยอ่ืน ความขัดแย้งม้ผลกระทบต่อ
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ระบบนิเวศ นอกเหนือจากผลกระทบท่้ทำาให้เกิดความไม่ม่ันคง
ทางสังคม และผลกระทบทางอ้อมอ่ืน ๆ  รวมถึงการพลัดถ่ินของ
คนและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 B5   แรงจูำงใจำทำางเศรษฐก่จำโดยทัำ�วไปแล้่ว เป็นการสำนับสำนุน
ให้เก่ดการขยายตัิวของก่จำกรรมทำางเศรษฐก่จำแล่ะส่ำวนใหญ่่ 
เป็นอันติรายต่ิอส่ำ�งแวดล้่อมเก่นกว่าท่ำ�ทำำาจำะการอนุรักษ์หร่อ 
การฟ้ิ�นฟูิ เม่�อพ่ิจำารณารวมเอาคุณค่าต่ิาง ๆ  ของระบบน่เวศ 
แล่ะประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิร่วมกับแรงจูำงใจำ 
ทำางเศรษฐศาสำติร ์จำะไดผ้ิล่ล่พัิธ์ิทำางน่เวศว่ทำยา เศรษฐก่จำแล่ะ
สัำงคมท่ำ�ด่ขึ�น การริเร่ิมเก่้ยวกับการกำากับดูแลระดับท้องถ่ิน 
ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลกได้ยกระดับการสนับสนุน
นโยบาย นวัตกรรมและการขจัดการอุดหนุนท่้เป็นอันตราย 
ต่อส่ิงแวดล้อม แรงจูงใจท่้สอดคล้องกับคุณ์ค่าของประโยชน์ 
ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ การเพ่ิมความยั่งยืนในการจัดการ
การใช้ประโยชน์พื�นท่้บนบกและทางทะเล และการบังคับใช้
กฎหมาย และมาตรการอ่ืน ๆ แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 
ท่้เป็นอันตรายและนโยบายท่้ก่อให้เกิดการดำาเนินการอย่าง 
ไม่ยั่งยืนในการทำาประมง การเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า เกษตรกรรม 
(รวมทั�งการใช้ปุ�ยและยาฆ่าแมลง) การจัดการปศุสัตว์ ป่าไม้  
การทำาเหมืองแร่และพลังงาน (รวมถึงเชื�อเพลิงฟิอสซิล และ 
เชื�อเพลิงช้วภาพ) มักจะสอดคล้องกับการเปล่้ยนแปลงการใช้
ประโยชน์พื�นท่้บนบกและทางทะเล การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
มากเกินความสามารถในการฟ้ิ�นตัว เช่นเด้ยวกับการผลิต 
และการจัดการของเส้ยท่้ขาดประสิทธิภาพ ผู้ม้อำานาจท่้ม้ 
ผลประโยชน์อาจต่อต้านการยกเลิกการสนับสนุน หรือการนำาเสนอ
นโยบายอ่ืน ๆ เข้ามาจัดการ อย่างไรก็ตาม นโยบายปฏิิรูป 
ต้องดำาเนินการให้สอดคล้องกับสาเหตุของการเกิดอันตราย 
ต่อส่ิงแวดล้อม เปิดโอกาสทั�งการอนุรักษ์ธรรมชาติและการสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเม่ือนโยบายอยู่บนพื�นฐาน
ของความเข้าใจในคุณ์ค่าต่าง ๆ ของประโยชน์จากธรรมชาติ 
ท่้ม้ต่อมนุษย์

 B6  ธิรรมชาต่ิท่ำ�บร่หารจัำดการโดยชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชน 
ท้ำองถ่�นได้รับความกดดันเพ่ิ�มมากขึ�น โดยทัำ�วไปธิรรมชาต่ิใน
พ่ิ�นท่ำ�ของชนพ่ิ�นเม่องนั�นเส่ำ�อมสำภาพิช้าล่งกว่าเม่�อเปร่ยบเท่ำยบ
กับพ่ิ�นท่ำ�อ่�น ๆ  แต่ิยังคงเส่ำ�อมสำภาพิล่งเช่นเด่ยวกับองค์ความรู้ท่ำ�
ใช้ในการบร่หารจัำดการธิรรมชาต่ิ พื�นท่้ท่ัวโลกอย่างน้อยหน่ึงในส่้ 
เป็นพื�นท่้ท่้ชนพื�นเมืองอยูอ่าศัยเป็นเจ้าของดั�งเดิม ม้การจัดการ 
การใช้ประโยชน์หรือครอบครองพื�นท่้เหล่าน้�รวมกันคิดเป็น 

ร้อยละ 35 ของพื�นท่้ซ่ึงได้รับการคุ้มครองอยา่งเป็นทางการ และ
ประมาณ์ร้อยละ 35 ของพื�นท่้บนบกทั�งหมดท่้เหลืออยู่ 
ถูกรบกวนโดยมนุษย์น้อยมาก นอกจากน้� ชุมชนท้องถ่ิน 
ท่้หลากหลาย เช่น เกษตรกร ชาวประมง คนเล้�ยงสัตว์  
คนล่าสัตว์ ชาวไร่ คนหาของป่า จัดการพื�นท่้อย่างม้นัยสำาคัญ
ภายใต้ทรัพย์สินท่้หลากหลายและระบอบการเข้าถึง ตัวช้�วัด 
ท้องถ่ินท่้พัฒนาและนำาไปใช้โดยชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน
แสดงให้เห็นว่าม้แนวโน้มทางลบในธรรมชาติซ่ึงหนุนเสริม 
วิถ้ช้วิตท้องถ่ินและความเป็นอยูท่้่ด้ บริเวณ์พื�นท่้ท่้ม้การบริหาร
จัดการ (ภายใต้ความหลากหลายของประเภทการถือครองและ
การเข้าถึงอย่างเท่าเท้ยม) โดยชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินท่้
กำาลังเผชิญกับการเติบโตของการสกัดทรัพยากร การผลิตสินค้า
โภคภัณ์ฑ์์ การทำาเหมืองและโครงสร้างพื�นฐานด้านคมนาคม
และพลังงาน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบท่้หลากหลายต่อวิถ้ช้วิต
ท้องถ่ินและสุขภาพ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบางโครงการ ส่งผลกระทบทางลบต่อชนพื�นเมือง
และชุมชนท้องถ่ิน ผลกระทบทางลบจากแรงกดดันเหล่าน้�
ทั�งหมด รวมถึงการสูญเส้ยวิถ้ช้วิตเพ่ือการยังช้พและวิถ้ช้วิต
ดั�งเดิมเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำาลายป่าอย่างต่อเน่ือง การสูญเส้ย
พื�นท่้ชุ่มนำ�า การทำาเหมือง การขยายพื�นท่้เกษตรกรรมท่้ไม่ยัง่ยนื 
การทำาป่าไม้และประมง และผลกระทบต่อสุขภาพท่้ด้จาก
มลพิษและความไม่ม่ันคงทางนำ�า ผลกระทบเหล่าน้�ท้าทาย 
การบริหารจัดการแบบดั�งเดิม การถ่ายทอดความรู้ของชนพื�นเมือง
และชุมชนท้องถ่ิน ศักยภาพในการแบ่งปันผลประโยชน์จาก 
การใช้ทรัพยากร ความสามารถของชนพื�นเมืองและชุมชน 
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์และจัดการอย่างยัง่ยนื ความหลากหลาย
ทางช้วภาพของชนิดพันธ์ุป่าและชนิดพันธ์ุท่้ม้การเพาะเล้�ยง  
ม้ความเก่้ยวข้องกับสังคมในวงกว้าง

C. เป้าหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย�างยั�งย่นและการบรรลุความยั�งย่น
ไม�สามารถเกิดข้่้นได้ด้วยวิถีทางที� เป็นอย้� ใน
ปัจจุบัน และเป้าหมายที�ตั้งไว้สำาหรับปี ค.ศ. 2030 
และหลังจากน้ัน อาจจะบรรลุผู้ลสำาเร็จได้เพียง
สร้างการเปลี�ยนแปลงแบบปฏิิร้ปในทุกปัจจัย  
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเม่องและเทคโนโลยี 
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ บุทบุ�ทหน้�ที�ของระบุบุนิเวศและ
ประโยชน์ที�มนุษย์ ได้รับุจ�กธรรมช�ติเส่�อมโทรมอย��งต�อเน่�อง 
และลดลงอย��งรวดเร็วต้ังแต�อดีตจนถึึงปัจจุบัุน แสดงให้เห็นว��  
เป้�หม�ยท�งสังคมและสิ�งแวดล้อมระหว��งประเทศ เช�น เป้�หม�ย 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พไอจิและว�ระก�รพัฒน�ที�ยั�งย่น  
ปี ค.ศ. 2030 จะไม�ส�ม�รถึบุรรลุผลได้ห�กยังดำ�เนินไปต�มวิถีึท�ง 
ที�เป็นอย่�ในปัจจุบัุน แนวโน้มก�รลดลงน้ีส�งผลต�อก�รบุรรลุเป้�หม�ย
อ่�น ๆ ด้วยเช�นกัน เช�น คว�มตกลงป�รีสภ�ยใต้กรอบุอนุสัญญ�
สหประช�ช�ติว��ด้วยก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภ่มิอ�ก�ศและวิสัยทัศน์
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ปี ค.ศ. 2050 ค�ดก�รณ์กันว��แนวโน้ม
เชิงลบุที�มีต�อคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและบุทบุ�ทหน้�ที�ของ 
ระบุบุนิเวศ จะยังคงเป็นเช�นน้ีหร่อแย�ลงกว��เดิม ภ�ยใต้สถึ�นก�รณ์
จำ�ลองในอน�คต อันเป็นผลส่บุเน่�องม�จ�กแรงขับุเคล่�อนท�งอ้อม  
เช�น ก�รเพิ�มข้ึนของประช�กรอย��งรวดเร็ว ก�รผลิตและบุริโภคที� 
ไม�ยั�งย่น และก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยี ในท�งตรงกันข้�ม สถึ�นก�รณ์
จำ�ลองและแนวท�งเพ่�อค้นห�วิธีที�ผลกระทบุในระดับุตำ��ถึึงป�นกล�ง
จ�กก�รเพิ�มข้ึนของจำ�นวนประช�กรและก�รเปลี�ยนแปลงร่ปแบุบุ 
ก�รผลิตและบุริโภคพลังง�น อ�ห�ร อ�ห�รสัตว์ เส้นใยและนำ�้  
ก�รใช้ประโยชน์อย��งยั�งย่น ก�รแบุ�งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้
ทรัพย�กร ก�รปรับุตัวและลดผลกระทบุจ�กก�รเปลี�ยนแปลง 
สภ�พภ่มิอ�ก�ศที�เป็นมิตรต�อธรรมช�ติ จะช�วยสนับุสนุนให้บุรรลุ
วัตถุึประสงค์ท�งสังคมและสิ�งแวดล้อมในอน�คตได้ดียิ�งข้ึน 

 C1  การดำาเน่นงานติอบสำนองต่ิอนโยบายแล่ะการปฎ่ิบัต่ิ 
เพ่ิ�ออนุรักษ์แล่ะบร่หารจัำดการธิรรมชาต่ิอย่างยั�งย่น ม่ความ
ก้าวหน้า แสำดงผิล่ล่ัพิธ์ิในทำางบวกเม่�อเท่ำยบกับสำถานการณ์
จำำาล่องท่ำ�ปราศจำากการดำาเน่นการใด ๆ อย่างไรก็ติาม  
ความก้าวหน้าท่ำ� เ ก่ดขึ�นนั�น ยังไม่เพ่ิยงพิอทำ่�จำะยับยั�ง 
แรง ขับเค ล่่� อนทัำ� งทำางติรงแล่ะทำาง อ้อมท่ำ� ก่อใ ห้ เ ก่ด 
ความเส่ำ�อมโทำรมของธิรรมชาต่ิ จึำงทำำาใ ห้ เ ป้าหมาย 
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิไอจ่ำในป ีค.ศ. 2020 ไมส่ำามารถ
บรรลุ่ผิล่สำำาเร็จำได้ เป้าหมายความหลากหลายทางช้วภาพไอจิ
บรรลุผลเพ้ยงบางส่วน ตัวอย่างเช่น การดำาเนินการท่้เก่้ยวข้อง
กับนโยบาย เช่น การขยายขอบเขตพื�นท่้คุ้มครองบนบกและ 
ทางทะเล การจำาแนกและจัดลำาดับความสำาคัญของชนิดพันธ์ุ
ต่างถ่ินท่้รุกราน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิิบัติการความหลากหลาย
ทางช้วภาพแห่งชาติ และการเข้าร่วมเป็นภาค้พิธ้สารนาโงยา 
ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์
ท่้เกิดขึ�นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเท้ยมและ
ยุติธรรมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันพื�นท่้คุ้มครองจะครอบคลุมพื�นท่้
ร้อยละ 15 ของส่ิงแวดล้อมทั�งทางบกและนำ�าจืด และร้อยละ 7 

ของขอบเขตพื�นท่้ทางทะเล แต่เป็นเพ้ยงบางส่วนของพื�นท่้ 
ท่้ม้ความสำาคัญต่อความหลากหลายทางช้วภาพเท่านั�น ทั�งน้� 
ยังไม่ครอบคลุมพื�นท่้ตัวแทนทางนิเวศทั�งหมดและยังไม่ได้รับ
การจัดการอย่างเท่าเท้ยมและม้ประสิทธิภาพ ความช่วยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการเพ่ิมมากขึ�นอย่างม้นัยสำาคัญ
เพ่ือสนับสนุนงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพและงบประมาณ์สนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม
โลก โดยม้เงินช่วยเหลือด้านความหลากหลายทางช้วภาพ 
สูงถึง 8.7 พันล้านเหร้ยญสหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม การระดม
ทรัพยากรในปัจจุบันจากทุกแหล่งยังไม่เพ้ยงพอท่้จะบรรล ุ
เป้าหมายความหลากหลายทางช้วภาพไอจิ นอกจากน้� ม้เพ้ยง
แค่หน่ึงในห้าของเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์และเป้าหมายของ 
ข้อตกลงระดับโลกทั�ง 6 ข้อท่้เก่้ยวกับธรรมชาติและการปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ยงัคงสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ และเกือบหน่ึงในสามของเป้าหมายของอนุสัญญาเหล่าน้� 
ม้ความคืบหน้าเพ้ยงเล็กน้อยหรือไม่ม้ความคืบหน้าเลย หรือ
สวนทางกับเป้าหมายท่้กำาหนดไว้ 

 C2  ธิรรมชาต่ิเป็นส่ำ�งจำำาเป็นต่ิอการบรรลุ่เป้าหมายการพัิฒนา
ท่ำ�ยั�งย่น อย่างไรก็ติาม เม่�อพ่ิจำารณาว่า การบูรณาการเป้าหมาย
เพ่ิ�อการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่นได้ม่การบูรณาการโดยไม่แยกส่ำวน 
แล่ะดำาเน่นงานระดับประเทำศ แนวโน้มเช่งล่บท่ำ�เก่�ยวกับ 
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะระบบน่เวศในปัจำจุำบัน 
จำะล่ดล่งถึงร้อยล่ะ 80 (ประมาณ 35 จำาก 44) ของเป้าหมาย
ท่ำ�ถูกประเม่นไว้ ซึ�งเก่�ยวข้องกับความยากจำน ความห่วโหย 
สุำขภาพิ นำ�า ชุมชนเม่อง สำภาพิภูม่อากาศ มหาสำมุทำร แล่ะ
แผ่ินด่น (เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่น ท่ำ� 1, 2, 3, 6, 11, 13, 
14 แล่ะ 15) โดยพบว่า การผสานการดำาเนินงานร่วมกันใน 
เชิงบวกระหว่างธรรมชาติกับเป้าหมายท่้เก่้ยวข้องกับการศึกษา 
ความเท่าเท้ยมทางเพศ การลดความเหล่ือมลำ�าและการส่งเสริม
ความยุติธรรมและสันติภาพ (เป้าหมายการพัฒนาท่้ยั่งยืน  
ท่้ 4, 5, 10 และ 16) ม้ความสำาคัญ ความไม่ม่ันคงในการครอบครอง
ทรัพยากรหรือท่้ดิน รวมถึงการลดลงในธรรมชาติมักจะ 
ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมากท่้สุด โดยเฉพาะ 
ผลกระทบในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประเด็นท่้ให้ 
ความสำาคัญและข้อความของเป้าหมายต่าง ๆ  เหล่าน้� ยังไม่ชัดเจน
หรือไม่ให้ความสำาคัญกับความเช่ือมโยงกับธรรมชาติ ดังนั�น 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการประเมินน้� ในอนาคตจึงจำาเป็นอย่างยิง่ท่้
การกำาหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวช้�วัด และชุดข้อมูลต้องม้
คำาอธิบายท่้ชัดเจนในมุมของธรรมชาติมากขึ�นและม้ความเช่ือมโยง
กับความเป็นอยู่ท่้ด้ของมนุษย์ เพ่ือท่้จะสามารถติดตามผลกระทบ
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ของแนวโน้ม ท่้ เ กิดขึ�นกับธรรมชาติ เหล่านั�นไ ด้อย่างม้
ประสิทธิภาพภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่้ยัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม 
ในบางแนวทางท่้ใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่้เก่้ยวข้องกับพลังงาน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื�นฐาน 
และการผลิตและการบริโภคท่้ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนา 
ท่้ยั่งยืน ท่้ 7, 8, 9 และ 12) เช่นเด้ยวกับเป้าหมายท่้เก่้ยวข้อง
กับความยากจน ความม่ันคงทางอาหารและชุมชนเมือง  
(เป้าหมายการพัฒนาท่้ยั่งยืน ท่้ 1, 2 และ 11) สามารถส่ง 
ผลกระทบทางบวกหรอืลบต่อธรรมชาต ิและการบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่้ยั่งยืนอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน 

 C3   พ่ิ�นท่ำ�ของโล่กท่ำ�คาดการณ์ว่าจำะได้รับผิล่กระทำบทำางล่บ
อย่างม่นัยสำำาคัญ่จำากการเปล่่�ยนแปล่งของโล่กในด้านสำภาพิ
ภูม่อากาศ ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ บทำบาทำหน้าท่ำ�ของ
ระบบน่เวศแล่ะประโยชน์จำากธิรรมชาต่ิท่ำ�ม่ต่ิอมนุษย์ ค่อ พ่ิ�นท่ำ�
อยู่อาศัยของชนพ่ิ�นเม่องท่ำ�อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แล่ะชุมชน
ท่ำ�ยากจำนท่ำ�สุำดของโล่กอ่กจำำานวน เน่ืองจากการพ่ึงพาธรรมชาติ
และประโยชน์ท่้ได้รับจากธรรมชาติเพ่ือการยังช้พ วิถ้ช้วิตและ
สุขภาพ ชุมชนเหล่านั�นจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
เปล่้ยนแปลงเชิงลบเหล่านั�น และม้อิทธิพลต่อความสามารถของ
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินในการจัดการและอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางช้วภาพตามธรรมชาติและการเพาะเล้�ยง  
รวมถึงประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ ชนพื�นเมืองและ
ชุมชนท้องถ่ินม้ความต่ืนตัวมากขึ�นในการเผชิญหน้ากับ 
ความท้าทายเหล่าน้� ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกันและ
ระหว่างกลุ่มผู้ม้ส่วนได้เส้ยต่าง ๆ   ด้วยระบบการบริหารจัดการ
ร่วมและเครือข่ายติดตามระดับท้องถ่ินและภูมิภาค โดยการฟ้ิ�นฟูิ
และปรับระบบการจัดการท้องถ่ิน สถานการณ์์จำาลองระดับ
ภูมิภาคและระดบัโลกยงัขาดการพจิารณ์าถงึมุมมอง ทัศนะและ
สิทธิของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน องค์ความรู้และ 
ความเข้าใจเก่้ยวกับภูมิภาคและระบบนิเวศขนาดใหญ่ และ
แนวทางการพัฒนาในอนาคตท่้ต้องนำามาพิจารณ์าด้วยกัน 
อย่างชัดเจน 

 C4  ยกเว้นในสำถานการณ์จำำาล่องซึ�งม่การเปล่่�ยนแปล่ง 
เช่งปฏ่ิรูป แนวโน้มเช่งล่บในธิรรมชาต่ิ บทำบาทำหน้าท่ำ�ของ
ระบบน่เวศแล่ะประโยชน์จำากธิรรมชาต่ิต่ิาง ๆ ท่ำ�ม่ต่ิอมนุษย์ 
จำะยังคงเก่ดขึ�นต่ิอเน่�องถึงปี ค.ศ. 2050 แล่ะหล่ังจำากนั�น  
อันเน่�องมาจำากคาดการณ์ผิล่กระทำบท่ำ�เพ่ิ�มขึ�นจำากการ
เปล่่�ยนแปล่งการใช้ประโยชนท่์ำ�ด่นแล่ะทำะเล่ การใช้ประโยชน์

จำากส่ำ�งม่ช่ว่ติแล่ะการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ ผลกระทบ
ทางลบท่้เกิดขึ�นจากมลพิษและชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกรานม้แนวโน้ม
ทว้ความรุนแรง รูปแบบการคาดการณ์์ความหลากหลายทางช้วภาพ
และบทบาทหน้าท่้ของระบบนิเวศ การสูญเส้ยและการเปล่้ยนแปลง
ของประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในระดับภูมิภาค 
ม้ความแตกต่างกันไป ความแตกต่างเหล่าน้�เพ่ิมขึ�นจาก 
การเปล่้ยนแปลงของแรงขับเคล่ือนทางตรงและทางอ้อม ซ่ึง 
คาดการณ์์ว่าจะส่งผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค 
จากการจำาลองสถานการณ์์ในอนาคต ในขณ์ะท่้ภูมิภาคท่ัวโลก
เผชิญกับการลดลงของความหลากหลายทางช้วภาพ ภูมิภาค
เขตร้อนต้องเผชิญกับความเส่้ยงต่อการลดลงอันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์กับการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ 
การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน การประมงเกินข้ดจำากัด
ความหลากหลายทางช้วภาพทางทะเลและทางบก ในเขตหนาว 
ทั�งก่ึงขั�วโลกและขั�วโลกคาดการณ์์ว่า จะเส่ือมสภาพลงอันเน่ือง
มาจากอากาศท่้อุ่นขึ�น การหดตัวของแผ่นนำ�าแข็งในทะเลและ
ปรากฎการณ์์มหาสมุทรเป็นกรด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
และความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค ม้ความรุนแรงภายใต้
สถานการณ์์จำาลองท่้ม้การเพ่ิมการบริโภคหรือจำานวนประชากร
มนุษย์อย่างรวดเร็ว มากกว่าการจำาลองสถานการณ์์บนพื�นฐานของ
ความยั่งยืน การดำาเนินการในทันท้และพร้อมกันส่งผลต่อ 
แรงขับเคล่ือนทางตรงและอ้อมในรูปแบบท่้ช่วยชะลอ ยับยั�ง 
และฟิ้�นฟูิการสูญเส้ยความหลากหลายทางช้วภาพและระบบ
นิเวศ

 C5  คาดการณ์ว่าการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศจำะม่ 
ความสำำาคัญ่เพิ่�มมากขึ�น เน่�องจำากเปน็แรงขบัเคล่่�อนทำางติรง
ท่ำ�ส่ำงผิล่ต่ิอการเปล่่�ยนแปล่งในธิรรมชาต่ิแล่ะประโยชน์ท่ำ�
มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิในทำศวรรษหน้า สำถานการณ์จำำาล่อง
แสำดงให้เห็นว่า การบรรลุ่เป้าหมายการพิัฒนาทำ่�ยั�งย่นแล่ะ
ว่สัำยทัำศน์ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิปี ค.ศ. 2050 ขึ�นอยู่กับ
การพ่ิจำารณานำาผิล่กระทำบจำากการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ
ไว้เป็นส่ำวนหนึ�งของเป้าหมายแล่ะวัติถุประสำงค์ในอนาคติ 
ผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 
คาดว่า จะม้ความชัดเจนมากยิ่งขึ�นในทศวรรษข้างหน้า  
โดยผลกระทบต่าง ๆ ขึ�นอยู่ กับภูมิภาคและสถานการณ์์ 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภมิูอากาศสง่ผลร้ายต่อความหลากหลาย
ทางช้วภาพและบทบาทหน้าท่้ของระบบนิเวศ อาจแย่ลง 
ในบางกรณ้์และเป็นไปอย่างก้าวกระโดดด้วยภาวะโลก 
ม้อุณ์หภูมิสูงขึ�น แม้ว่าโลกจะม้อุณ์ภูมิสูงขึ�นเพ้ยง 1.5 - 2  
องศาเซลเซ้ยส ชนิดพันธ์ุบนบกส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลง 
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อย่างม้นัยสำาคัญ การเปล่้ยนแปลงท่้เกิดขึ�นส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของพื�นท่้คุ้มครองบนบกในการท่้จะอนุรักษ์ 
ชนิดพันธ์ุ เป็นการเพ่ิมการแทนท่้ของชนิดพันธ์ุในท้องถ่ิน 
และเพ่ิมความเส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุระดับโลกอย่างม้นัยสำาคัญ 
การสังเคราะห์ผลการศึกษาเก่้ยวกับการประเมินว่าชนิดพันธ์ุ
บางส่วนราวร้อยละ 5 ม้ความเส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุจาก 
ปัจจัยสภาพภูมิอากาศท่้อุณ์หภูมิสูงขึ�น 2 องศาเซลเซ้ยส  
และเส่้ยงสูญพันธ์ุเพ่ิมขึ�นเป็นร้อยละ 16 หากอุณ์หภูมิเพ่ิมขึ�น
ถึง 4.3 องศาเซลเซ้ยส แนวปะการังม้ความเปราะบางต่อ 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นพิเศษ และคาดว่าหาก
อุณ์หภูมิสูงขึ�น 1.5 องศาเซลเซ้ยส ปะการังจะลดจำานวนลง 
เหลือเพ้ยงร้อยละ 10 ถึง 30 จากท่้ม้อยู ่และจะเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 1 หากอุณ์หภูมิเพ่ิมขึ�น 2 องศาเซลเซ้ยส สถานการณ์์
เช่นน้�แสดงให้เห็นว่า การจำากัดการเพ่ิมขึ�นของอุณ์หภูมิโลก 
ให้ตำ่ากว่า 2 องศาเซลเซ้ยส จะส่งผลอย่างมากต่อการลด 
ผลกระทบรุนแรงท่้จะเกิดขึ�นกับธรรมชาติและประโยชน์ท่้
มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 

D.  ธรรมชาติจะได�รับการอนุรักษ์ ฟ้ื้�นฟูื้ และใช�ประโยชน์
อย�างยั�งย่น เม่�อสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสังคม
อ่�น ๆ ข้องโลกไปพร้อมกัน ด้วยความพยายาม
ร�วมกันอย�างเร�งด�วนในการผู้ลักดันให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงแบบปฏิิร้ป

เป้�หม�ยท�งสังคม รวมถึึงที�เกี�ยวกับุอ�ห�ร นำ้� พลังง�น สุขภ�พ
และก�รบุรรลุเป้�หม�ยคว�มเป็นอย่�ที�ดีของมนุษย์ ก�รบุรรเท� 
ผลกระทบุและก�รปรับุตัวต�อก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภ่มิอ�ก�ศ  
ก�รอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ธรรมช�ติอย��งยั�งย่น ส�ม�รถึบุรรลุผล
ได้ด้วยก�รเร�งดำ�เนินก�รและปรับุปรุงเคร่�องม่อเชิงนโยบุ�ยที�มีอย่�
ไปใช้ ในท�งปฏิิบัุติและข้อริเริ�มใหม�ที�มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ซึึ่�ง 
ครอบุคลุมข้อปฎิบัุติของปัจเจกชนและข้อปฎิบัุติร�วมเพ่�อให้เกิด 
ก�รเปลี�ยนแปลงแบุบุปฏิิร่ป ก�รเรียกร้องให้เกิดก�รเปลี�ยนแปลง
โครงสร้�งในปัจจุบัุน ซึึ่�งเป็นอุปสรรคต�อก�รพัฒน�อย��งยั�งย่น 
และเป็นตัวแทนของแรงขับุเคล่�อนท�งอ้อมที�ทำ�ให้เกิดก�รส่ญเสีย 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รเปลี�ยนแปลงแบุบุปฏิิร่ปน้ัน  
อ�จถึ่กต�อต้�นจ�กผ้่ที� ได้ผลประโยชน์อย่�เดิม แต�เพ่�อประโยชน์
ส�ธ�รณะแล้ว ห�กส�ม�รถึก้�วข้�มอุปสรรคดังกล��ว พร้อมกับุ
คำ�มั�นในก�รสนับุสนุนเป้�หม�ยและเป้�ประสงค์ในระดับุโลก สนับุสนุน
ก�รดำ�เนินก�รของชนพ้่นเม่องและชุมชนท้องถึิ�น กรอบุง�นใหม�
สำ�หรับุก�รลงทุนและนวัตกรรมของภ�คเอกชน ก�รกำ�กับุด่แล 
ที�ครอบุคลุมและส�ม�รถึปรับุเปลี�ยนได้ ก�รว�งแผนที�เกี�ยวข้อง
หล�ยภ�คส�วน ก�รผสมผส�นนโยบุ�ยเชิงกลยุทธ์ ส�ม�รถึ 

ช�วยให้ก�รปฏิิร่ปของภ�ครัฐและภ�คเอกชนส�ม�รถึบุรรลุถึึง 
คว�มยั�งย่นได้ทั้งในทุกระดับุ 

 D1   ส่ำ�งแวดล้่อมโล่กได้รับปกป้องดูแล่ด้วยความร่วมม่อ
ระหว่างประเทำศแล่ะเช่�อมโยงกับมาติรการท่ำ�เก่�ยวข้องระดับ
ท้ำองถ่�น การทำบทำวนแล่ะสำานติ่อเป้าหมายแล่ะเป้าประสำงค์ 
ท่ำ�เก่�ยวข้องกับส่ำ�งแวดล่้อมท่ำ�ม่การติกล่งกันในระดับสำากล่  
บนพ่ิ�นฐานองค์ความรู้ทำางว่ทำยาศาสำติร์ท่ำ�ด่ท่ำ�สุำดแล่ะนำามาใช้
ในวงกว้างแล่ะเง่นทุำนสำนับสำนุนก่จำกรรมเพ่ิ�อการอนุรักษ์  
การฟ้ิ�นฟูิระบบน่เวศ แล่ะการใช้ประโยชน์อย่างยั�งย่น 
โดยทุำกกลุ่่มบุคคล่ รวมถึงปัจำเจำกชน จำะเป็นหัวใจำสำำาคัญ่ใน
การปกป้องดูแล่ส่ำ�งแวดล้่อมของโล่ก การยอมรับในวงกว้าง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความร่วมมือระดับท้องถ่ิน ระดับ
ประเทศและระหวา่งประเทศเพ่ือความยัง่ยนืและการบรูณ์าการ 
ความหลากหลายทางช้วภาพสู่ภาคส่วนการผลิต รวมถึง 
การทำาเหมือง การประมง การทำาป่าไม้ และการเกษตรกรรม  
ซ่ึงการกระทำาของทั�งปัจเจกชนและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผล 
ให้เกิดการเปล่้ยนแปลงของความเส่ือมโทรมของบริการ 
จากระบบนิเวศในระดับโลก อย่างไรก็ตาม การเปล่้ยนแปลง 
ท่้ชัดเจนต่อแรงขับเคล่ือนทางตรงของการเ ส่ือมสภาพ 
ของธรรมชาติจะไม่สามารถบรรลุได้หากไม่ม้การเปล่้ยนแปลง
แบบปฏิิรูปท่้เกิดขึ�นควบคู่ไปกับการจัดการแรงขับเคล่ือน 
ทางอ้อม

 D2  หลั่กการแทำรกแซง 5 ประการ (จุำดเปล่่�ยน) สำามารถสำร้าง
การเปล่่�ยนแปล่งแบบปฏ่ิรูปโดยการจัำดการแรงขับเคล่่�อน 
ทำางอ้อมท่ำ�ก่อให้เก่ดการเส่ำ�อมสำภาพิของธิรรมชาต่ิ ได้แก่  
(1) แรงจูำงใจำแล่ะการเสำร่มสำร้างสำมรรถนะ (2) ความร่วมม่อ
จำากทุำกภาคส่ำวน (3) การป้องกันล่่วงหน้า (4) การตัิดส่ำนใจำ
ด้วยบร่บทำของความย่ดหยุ่นแล่ะความไม่แน่นอน แล่ะ  
(5) กฎิหมายส่ำ�งแวดล้่อมแล่ะการบังคับใช้ การใช้จุดเปล่้ยน 
ดังกล่าว เก่้ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปน้� (1) สร้างแรงจูงใจ
และสร้างสมรรถนะในวงกว้างสำาหรับความรับผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและขจัดแรงจูงใจท่้ไม่ถูกต้อง (2) การปฏิิรูปแต่ละ
ภาคส่วนและการตัดสินใจแยกส่วนเพ่ือส่งเสริมการบูรณ์าการ
ระหว่างภาคส่วนและเขตอำานาจ (3) การป้องกันล่วงหน้าและ
ใช้หลักป้องกันไว้ก่อนในระเบ้ยบและการจัดการสถาบันและ
ธุรกิจเพ่ือหล้กเล่้ยง บรรเทาและเย้ยวยาการเส่ือมสภาพของ
ธรรมชาติ และติดตามผลลัพธ์ (4) การจัดการระบบนิเวศและ
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

สังคมให้สามารถยืดหยุน่เม่ือประสบกับสถานการณ์์ท่้ไม่แน่นอน
และซับซ้อนเพ่ือการตัดสินใจอย่างจริงจังในสถานการณ์์ต่าง ๆ 
และ (5) การสร้างความเข้มแข็งของนโยบายและกฎหมาย 
ส่ิงแวดล้อมและการบังคับใช้ และหลักนิติธรรม จุดเปล่้ยน 
ทั�ง 5 ประการน้� อาจต้องการแหล่งเงินทุนทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินงาน โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา

 D3  การเปล่่�ยนผ่ิานไปสู่ำความยั�งย่นนั�นม่ความเป็นไปได้  
หากม่ความพิยายามมุ่งสู่ำจุำดท่ำ�เปล่่�ยน ซึ�งจำะส่ำงผิล่ในวงกว้าง
อย่างชัดเจำน ในประเด็นสำำาคัญ่ต่ิอไปน่� (แผินภาพิทำ่� 9):  
(1) ว่สัำยทัำศน์การม่ช่ว่ติท่ำ�ด่ (2) ผิล่รวมการบร่โภคแล่ะ 
ของเส่ำย (3) คุณค่าแล่ะการกระทำำา (4) ความเหล่่�อมล่ำ�า 
ไม่เท่ำาเท่ำยมกัน (5) ความเป็นธิรรมแล่ะการม่ส่ำวนร่วม 
ในการอนุรักษ์ (6) ผิล่กระทำบภายนอกแล่ะความเช่�อมโยง
ระหว่างภูม่ภาค (telecouplings) (7) เทำคโนโล่ย่ นวัติกรรม
แล่ะการล่งทุำน แล่ะ (8) การสำร้างแล่ะแบ่งปันการศึกษาแล่ะ 
องค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่้ยนแปลงเหล่าน้� 
จะส่งผลต่อการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน (1) การผลักดันวิสัยทัศน์
การม้คุณ์ภาพช้วิตท่้ด้โดยไม่ก่อให้เกิดการเพ่ิมการบริโภค 
ทางวัตถุ (2) การลดปริมาณ์การบริโภคและของเส้ย รวมถึง 
การให้ความสำาคัญกับการเติบโตของประชากรและการบริโภค
ต่อคนท่้แตกต่างกันในบริบทท่้ต่างกัน (3) การเพ่ิมคุณ์ค่าแห่ง
ความรับผิดชอบท่้ยึดถือเป็นการท่ัวไปให้เกิดผลเป็นบรรทัดฐาน
ใหม่ของสังคมเพ่ือความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยาย
แนวคิดเก่้ยวกับความรับผิดชอบโดยรวมถึงผลกระทบท่้เกิดจาก
การบริโภค (4) การจัดการ ความเหล่ือมลำ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เร่ืองรายได้และความเท่าเท้ยมทางเพศ ซ่ึงม้ผลต่อการสร้าง
ความย่ังยืน (5) ทำาให้เกิดการตัดสินใจอย่างครอบคลุม การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเท้ยมจากการใช้ประโยชน์
และยึดม่ันถึงสิทธิมนุษยชนในการตัดสินใจการอนุรักษ์  
(6) การคำานึงถึงผลกระทบต่อการเส่ือมสภาพของธรรมชาติ 
จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิของท้องถ่ินและเศรษฐกจิสังคม และ
ปฎิสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมในระยะท่้หา่งไกล (telecouplings) 
เช่น การค้าระหว่างประเทศ (7) ทำาให้ม่ันใจว่าจะเกิดนวัตกรรม
ทางสังคมและเทคโนโลยท่้้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยคำานึงถึง
ผลกระทบท่้ตามมาและระบอบการลงทุน และ (8) การส่งเสริม
การศึกษา การสร้างองค์ความรู้และการรักษาระบบความรู้ 
ท่้หลากหลาย รวมถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ของ
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินท่้เก่้ยวกับธรรมชาติ การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

 D4  ลั่กษณะแล่ะแนวโน้มของการเปล่่�ยนแปล่งจำะแติกต่ิางกัน
ไปติามบร่บทำ โดยม่ความท้ำาทำายแล่ะความต้ิองการท่ำ� 
ต่ิางกันไป เช่น ในประเทำศกำาลั่งพัิฒนาแล่ะประเทำศพัิฒนาแล้่ว 
เป็นต้ิน ความเส่ำ�ยงท่ำ�เก่ดจำากความไม่แน่นอนท่ำ�ไม่สำามารถ 
หล่่กเล่่�ยงได้แล่ะความซับซ้อนของการเปล่่�ยนแปล่งไปสู่ำ 
ความยั�งย่นสำามารถล่ดล่งได้ด้วยการกำากับดูแล่ท่ำ�ม่การบูรณาการ 
ครอบคลุ่ม ม่ข้อมูล่แล่ะปรับเปล่่�ยนได้ วิธ้การเช่นนั�นโดยปกติ
ต้องคำานึงถึงการประสานและข้อแลกเปล่้ยนระหว่างเป้าหมาย
ด้านสังคมและแนวทางเลือกอ่ืน ๆ  และตระหนักถึงความม้คุณ์ค่า 
สภาวะเศรษฐกิจท่้หลากหลาย ความไม่เท่าเท้ยม อำานาจท่้ 
ไม่สมดุลและผลประโยชน์ในสังคม กลยุทธ์การลดความเส่้ยง
ส่วนใหญ่จะรวมถึงการเร้ยนรู้จากประสบการณ์์ ซ่ึงม้พื�นฐาน 
มาจากการรวบรวมมาตรการป้องกันล่วงหน้าและความรู้ 
ท่้ม้อยู่เดิมและเกิดขึ�นใหม่ วิธ้การเหล่าน้�เก่้ยวข้องกับผู้ม้ 
ส่วนได้เส้ยในการประสานงานด้านนโยบายระหว่างภาคส่วน
และในการสร้างกลยุทธ์ การผสมผสานเคร่ืองมือเชิงนโยบายท่้
ประสบความสำาเร็จท่้เก่้ยวข้องในท้องถ่ิน ภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาม้บทบาทในการสรา้งหุ้นส่วนความรว่มมือกับกลุ่มคนอ่ืน 
รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและ 
ภาคประชาสังคม เช่น ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ในเร่ืองนำ�า
เป็นกลไกสำาคัญในการขบัเคล่ือนการลงทนุเพ่ือบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่้ยั่งยืน มาตรการเชิงนโยบายท่้ม้ประสิทธิภาพ 
ทางมาตรการ รวมถึงการขยายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ตัวแทนทางนิเวศวิทยา การเช่ือมโยงเครือข่ายพื�นท่้คุ้มครองและ
มาตรการอนุรักษ์เชิงพื�นท่้ท่้ม้ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ การปกป้อง
คุ้มครองพื�นท่้ต้นนำ�า แรงจูงใจและบทลงโทษเพ่ือลดมลพิษ 
{ตารางท่้ 1}

 D5  การติระหนกัถึงองค์ความรู้ นวัติกรรม ว่ธ่ิปฎ่ิบัต่ิ สำถาบนั
แล่ะคุณค่าของชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น ทำำาให้เก่ด 
การม่ส่ำวนร่วมแล่ะเป็นส่ำวนหนึ�งของการกำากับดูแล่ส่ำ�งแวดล้่อม 
ส่ำงผิล่ด่ต่ิอคุณภาพิช่ว่ติแล่ะการอนุรักษ์ การฟ้ิ�นฟูิแล่ะการใช้
ประโยชน์ธิรรมชาต่ิอย่างยั�งย่นซึ�งเก่�ยวข้องกับทุำกภาคส่ำวน
ของสำงัคม การกำากับดูแล่ ระบบการบร่หารจัำดการแล่ะองคก์ร
ท่ำ�ม่อยู่เด่มแล่ะระบบการจัำดการร่วมซึ�งเก่�ยวข้องกับชนพ่ิ�นเม่อง
แล่ะชุมชนท้ำองถ่�นเข้าไปม่ส่ำวนร่วม อาจำเป็นแนวทำางท่ำ�ม่
ประส่ำทำธ่ิภาพิในการปกป้องดูแล่ธิรรมชาต่ิแล่ะประโยชน์ท่ำ�
มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิโดยผิสำานการจัำดการของท้ำองถ่�น 
แล่ะองค์ความรู้ของชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น บทบาท
ของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินในการสร้างความยั่งยืน
สามารถเกิดขึ�นได้ หากม้การรับรู้ระดับประเทศเก่้ยวกับ 
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การถือครองท่้ดิน การเข้าถึงและสิทธิในทรัพยากรท่้สอดคล้อง
กฎหมายของประเทศ การใช้หลักฉันทานุมัติท่้ได้รับการรับรู้ 
แจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (free, prior, and informed 
consent) ปรับปรุงการประสานความร่วมมือ การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ท่้เกิดจากการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ 
เท่าเท้ยม และการบริหารจัดการร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน

 D6  การเป็นแหล่่งอาหารของมนุษยชาติ่แล่ะการสำ่งเสำร่ม 
การอนุรักษ์แล่ะการใช้ประโยชน์จำากธิรรมชาต่ิอย่างยั�งย่น 
เป็นส่ำวนเสำร่มแล่ะเป้าหมายท่ำ�ต้ิองพึิ�งพิาอาศัยกัน สำามารถ 
เก่ดขึ�นได้ด้วยการเกษติรกรรม การเพิาะเล่่�ยงสัำติว์นำ�า  
แล่ะระบบปศุสัำติว์ท่ำ�ยั�งย่น การปกป้องดูแล่ชน่ดพัินธ์ุิพ่ิ�นถ่�น  
ความหล่ากหล่าย สำายพัินธ์ุิแล่ะแหล่่งท่ำ�อยู่อาศัยแล่ะการฟ้ิ�นฟูิ
ทำางน่เวศ การดำาเนินการในเร่ืองการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบ
ยัง่ยนื วิธ้การปฏิิบัติเกษตรเชิงนิเวศ เช่น การวางแผนการใช้พื�นท่้
ให้ม้บทบาทท่้หลากหลายและการบูรณ์าการการจัดการระหว่าง
ภาคส่วน ซ่ึงสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และเก่้ยวกับความหลากหลายทางช้วภาพทางการเกษตร  
การดำาเนินการขั�นต่อไปเพ่ือบรรลุผลได้พร้อมกัน ทั�งในด้าน
ความม่ันคงทางอาหาร การปกป้องคุ้มครองความหลากหลาย
ทางช้วภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นบริบทท่้ 
เหมาะสมกับการบรรเทาและปรับตัวต่อการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ การรวมความรู้จากระบบต่าง ๆ รวมถึง
วิทยาศาสตร์และวิธ้ปฏิิบัติอย่างยั่งยืนของชนพื�นเมืองและ 
ชุมชนท้องถ่ิน การหล้กเล่้ยงขยะจากอาหาร การสนับสนุน 
ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ปรับเปล่้ยนห่วงโซ่อุปทาน และการจัด 
ทางเลือกอาหารท่้ยั่งยืนและด้ต่อสุขภาพ ส่วนหน่ึงของ 
การบูรณ์าการการวางแผนและการจดัการพื�นท่้ การฟ้ิ�นฟูินิเวศ 
การให้ความสำาคัญกับการใช้ชนิดพันธ์ุพื�นถ่ิน สามารถช่วย 
ลดความเ ส่ือมโทรมในปัจจุ บันและช่วยช้ วิตชนิดพันธ์ุ 
ท่้ใกล้สูญพันธ์ุ แต่หากดำาเนินการล่าช้าจะม้ประสิทธิภาพ 
น้อยลง

 D7   ความยั�งย่นแล่ะการอนุรักษ์การประมงแล่ะชน่ดพัินธ์ุิ 
ทำางทำะเล่แล่ะระบบน่เวศ สำามารถบรรลุ่ผิล่ได้ด้วยการผิสำาน
ทัำ�งการดำาเน่นงานทัำ�งบนบก นำ�าจ่ำดแล่ะมหาสำมุทำร รวมถึง 
การประสำานความร่วมม่อกับผู้ิม่ส่ำวนได้เส่ำยในหล่ายระดับ
เก่�ยวกับการใช้ประโยชน์มหาสำมุทำรเปิด การดำาเนินการ 
อาจรวมถงึการใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศเพ่ือการจดัการประมง 
การวางแผนเชิงพื�นท่้ ระบบโควต้าท่้ม้ประสิทธิภาพ พื�นท่้

คุ้มครองทางทะเล การคุ้มครองและจดัการพื�นท่้ท่้ม้ความสำาคัญ
ด้านความหลากหลายทางทะเล การลดการปล่อยมลพิษสู่
มหาสมุทรและทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและผู้บริโภค 
{ตารางท่้ 1} การเพ่ิมศักยภาพในการนำาวิธ้ปฎิบัติด้านการจัดการ
ประมงท่้ด้ท่้สุดไปใช้นับเป็นส่ิงสำาคัญ การนำามาตรการ 
การส่งเสริมการสนบัสนุนทางการเงนิเพ่ือการอนรัุกษ์และธุรกิจ
ท่้ม้ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมาย
และข้อผูกพันใหม่ การดำาเนินการและบังคับใช้ข้อตกลงสากล
เพ่ือการประมงท่้ม้ความรับผิดชอบ และดำาเนินการทั�งหมดน้�
อย่างเร่งด่วนเพ่ือป้องกัน ชะลอ และขจัดการทำาประมง 
ท่้ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

 D8  ก่จำกรรมบนบกเพ่ิ�อการบรรเทำาผิล่กระทำบจำาก 
การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ สำามารถทำำาได้อย่างม่
ประส่ำทำธ่ิภาพิแล่ะสำนับสำนุนเป้าหมายการอนุรักษ์ {ติารางท่ำ� 1} 
อย่างไรก็ติาม การปลู่กพ่ิชพิลั่งงานเป็นพ่ิ�นท่ำ�ขนาดใหญ่่ 
แล่ะการปลู่กป่าด้วยระบบน่เวศท่ำ�ไม่ใช่ป่า (non-forest 
ecosystem) อาจำก่อให้ เ ก่ดผิล่กระทำบทำางล่บต่ิอ 
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะบทำบาทำหน้าท่ำ�ของ 
ระบบน่เวศ การแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื�นฐาน 
เพ่ือการปกป้องดูแล ม้การประเมินว่าจะสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลงสภาพภู มิอากาศได้ ถึง 
ร้อยละ 37 จนกว่าจะถึงปี ค.ศ. 2030 ซ่ึงเป็นปีท่้พยายามบรรลุ
เป้าหมายในการควบคุมอุณ์หภูมิของโลกให้เพ่ิมขึ�นตำ่ากว่า  
2 องศาเซลเซ้ยส และจะเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลาย 
ทางช้วภาพด้วย ดังนั�นการดำาเนินการเร่ืองการใช้ประโยชน์ท่้ดิน
จึงม้ความจำาเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื�อเพลิงฟิอสซิล และกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้พื�นท่้
ขนาดใหญ่เพ่ือการปลูกพืชพลังงานช้วภาพ รวมถึงการปลูกพืช
เชิงเด่้ยว การทดแทนพื�นท่้ป่าธรรมชาติ และการทำาฟิาร์ม 
เพ่ือยังช้พ จะส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลาย 
ทางช้วภาพและสามารถคุกคามความม่ันคงทางอาหารและนำ�า 
เช่นเด้ยวกับวิถ้ท้องถ่ินรวมถึงความขัดแย้งในสังคมท่้รุนแรง 
มากขึ�น

 D9  การแก้ปัญ่หาโดยอาศัยธิรรมชาต่ิเป็นพ่ิ�นฐาน (Nature-
based solution) ม่ความคุ้มค่าต่ิอการบรรลุ่เป้าหมาย 
การพิัฒนาท่ำ�ยั�งย่นในเขติชุมชนเม่อง ซึ�งเป็นส่ำวนสำำาคัญ่ต่ิอ
ความยั�งย่นทัำ�วโล่ก การใช้โครงสร้างพื�นฐานส้เข้ยวเพ่ิมขึ�นและ
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แนวทางอ่ืน ๆ ท่้ใช้ระบบนิเวศเป็นพื�นฐานม้ส่วนช่วยให้ 
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเน้นยำ�าการบรรเทา
ผลกระทบและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และพื�นท่้สำาคัญ 
ด้านความหลากหลายทางช้วภาพในเมอืงควรได้รับการปกป้อง
ดูแล วิธ้การแก้ปัญหาอาจรวมถึงการเพ่ิมโครงสร้างพื�นฐาน 
ส้เข้ยวและส้ฟ้ิา เช่น การสร้างและดูแลรักษาพื�นท่้ส้เข้ยวและ
แหลง่นำ�าท่้เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางช้วภาพ เกษตรกรรม
ในเมือง สวนดาดฟ้ิา การขยายและการเข้าถึงพืชพันธ์ุท่้ปกคลุม
ในเขตเมืองและชานเมอืงและการพัฒนาใหม่ โครงสร้างพื�นฐาน
ส้เข้ยวในเมืองและบริเวณ์ชนบทโดยรอบ สามารถเสริมบทบาท
หน้าท่้ของโครงสร้างพื�นฐานส้เทาขนาดใหญ่ได้ในบริเวณ์
เด้ยวกัน เช่น การป้องกันนำ�าท่วม การควบคุมอุณ์หภูมิ การทำาให้
นำ�าและอากาศสะอาด การบำาบัดนำ�าเส้ยและการสำารองพลงังาน 
แหล่งอาหารจากท้องถ่ินและประโยชน์ด้านสุขภาพท่้เช่ือมโยง
กับธรรมชาติ 

 D10  องค์ประกอบสำำาคัญ่ของแนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่นเป็น
ว่วัฒนาการของระบบการเง่นแล่ะเศรษฐก่จำโล่ก ในการสำร้าง
เศรษฐก่จำโล่กท่ำ�ยั�งย่น ซึ�งแยกออกไปจำากกระบวนทัำศน์ 
การเต่ิบโติทำางเศรษฐก่จำท่ำ�จำำากัดในปัจำจุำบัน กรณ้์เช่นน้�หมายถึง 
การลดความเหล่ือมลำ�าในการพัฒนาแนวทาง ลดการบริโภค 
เกินจำาเป็นและของเส้ยและให้ความสำาคัญกับผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เช่น ผลกระทบภายนอกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตั�งแต่ระดับท้องถ่ินสู่ระดับโลก วิวัฒนาการดังกล่าวสามารถ
ทำาให้เกิดขึ�นได้ผ่านการผสานนโยบายและเคร่ืองมือ (เช่น  
แรงจูงใจ ใบรับรอง และมาตรฐานการดำาเนินงาน) และ 
ผ่านระบบภาษ้ท่ัวโลกท่้เป็นไปในทิศทางเด้ยวกันมากขึ�น 
โดยการสนับสนุนจากความตกลงระหว่างประเทศและส่งเสริม
กลไกการติดตามและประเมินผลด้านส่ิงแวลด้อม ในการน้�
จำาเป็นต้องพิจารณ์าถึงมาตรฐานตัวช้�วัดทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 
ผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมของประเทศ ซ่ึงรวมถึงมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
แบบองค์รวมในระยะยาว และคุณ์ภาพช้วิต
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หลักการ 
และเหตุผล
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หลักการและเหตุผู้ล

A.   ธรรมชาติและประโยชน์ที�มนุษย์ได�รับจากธรรมชาติประกอบรวมกันเป็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพและหนา้ที�ข้องระบบนเิวศและบรกิารจากระบบนเิวศกำาลังเส่�อมสภาพลง
ทั�วโลก

 1   ธิรรมชาต่ิเก่�อหนุนให้เก่ดคุณภาพิช่ว่ติ ด้วยการสำนับสำนุน
ความจำำาเป็นขั�นพ่ิ�นฐานสำำาหรับมนุษย์ (การควบคุม) เช่นเด่ยวกับ
ส่ำนค้าวัติถุด่บ (วัติถุ) แล่ะแรงบันดาล่ใจำทำางจ่ำติว่ญ่ญ่าณ 
(ไม่ใช่วัติถุ) (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.3.1, 2.3.2} ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์
ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ เก่ดขึ�นจำากกระบวนการช่วภาพิแล่ะ
ปฏ่ิสัำมพัินธ์ิทำางน่เวศกับส่ำนทำรัพิย์ของมนุษย์ เช่น องค์ความรู้ 
โครงสำร้างพ่ิ�นฐาน ทุำนทำางการเง่น เทำคโนโล่ย่ แล่ะสำถาบัน 
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.3.2} (ภาคผนวก I) ตัวอย่างเช่น อาหารจาก
ทะเลและนำ�าจืดเกิดขึ�นจากการรวมกันของประชากรปลา เคร่ืองมือ
จับสัตว์นำ�าและการเข้าถึงแหล่งจับปลา {2.3.3} ความไม่เท่าเท้ยม
ในการเข้าถึงประโยชน์จากธรรมชาติและความไม่เท่าเท้ยมจาก
ผลกระทบของประโยชน์จากธรรมชาติท่้แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่มสังคม (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.3.5}

นอกจากนั�น การเพ่ิมการผลิตของประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับ 
จากธรรมชาติบางอย่างเป็นสาเหตุให้เกิดการลดลงของ
ประโยชน์อ่ืน ๆ (แผนภาพท่้ 1) {2.3.2, 2.3.5} ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนต่างกัน (เป็นท่้ยอมรับ) ตัวอย่างเช่น การแผ้วถางป่า 
เพ่ือทำาการเกษตร เป็นการเพ่ิมอุปทานความต้องการอาหาร 
อาหารสัตว์ (NCP 12) และวัสดุอ่ืน ๆ ท่้สำาคัญต่อผู้คน (เช่น 

เส้นใยธรรมชาติและดอกไม้ประดับ: NCP 13) แต่เป็นการลด
ประโยชน์จากธรรมชาติท่้เก่้ยวข้องกับการผสมเกสร (NCP 2) 
การควบคุมสภาพภูมิอากาศ (NCP 4) การควบคุมคุณ์ภาพนำ�า 
(NCP 7) โอกาสในการเร้ยนรู้และแรงบันดาลใจ (NCP 15) และ
การรักษาทางเลือกสำาหรับอนาคต (NCP 18) อย่างไรก็ตาม  
การศึกษาระบบความสัมพันธ์น้�ในระดับมหภาคยังม้ข้อมูล 
น้อยมาก {2.3.2} การเส่ือมโทรมของดิน ลดผลผลิตลงร้อยละ 
23 ของพื�นท่้บกของโลกและมูลค่าจากการเก็บเก่้ยวท่ัวโลก
ระหว่าง 235 - 577 พันล้านเหร้ยญสหรัฐ อยู่ในภาวะเส่้ยง 
อันเน่ืองมาจากการสูญเส้ยการผสมเกสร {2.3.5.3} (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน)

 2   ประโยชน์ทำ่�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิม่ความสำำาคัญ่ต่ิอ
สุำขภาพิมนุษย์ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) แล่ะเม่�อเก่ดความเส่ำ�อมโทำรม
หร่อล่ดล่งย่อมส่ำงผิล่ต่ิอคุณภาพิช่ว่ติท่ำ�ด่ (ยอมรับเพ่ิยง 
บางสำ่วน) {2.3.4} ธรรมชาติให้อาหาร ยาและนำ�าสะอาด  
(เป็นท่้ยอมรับ) {2.3.5.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2 (เป้าหมายการพัฒนา 
ท่้ยั่งยืนท่้ 3)}: ช่วยควบคุมโรคและสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
{2.3.4.2}; ลดระดบัสารมลพษิในอากาศ (ยอมรบัเพ้ยงบางสว่น) 
{2.3.4.2, 3.3.2.2}: ช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจด้ 
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! ?

ประโยชนที่มนุษยไดรับจากธรรมชาติ แนวโนมในอีก 50 ปขางหนา ทิศทางและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระหวางภูมิภาค

• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
• ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ

• ความหลากหลายของผูผสมเกสร
• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

3  การควบคุมคุณภาพอากาศ • การดักจับและปลดปลอยมลพิษทางอากาศ
โดยระบบนิเวศ

• ปองกันการปลดปลอยและดูดซับกาซเรือนกระจก
  โดยระบบนิเวศ

4  การควบคุมสภาพอากาศ

• อินทรียคารบอนในดิน

9 การควบคุมภัยอันตราย
 และเหตุการณสุดขั้ว

10  การควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตราย
 และกระบวนการทางชีววิทยา

11  พลังงาน

12  อาหาร

13  วัตถุดิบ

14  ยา ชีวภัณฑ และทรัพยากรพันธุกรรม

15  การเรียนรูและแรงบันดาลใจ

16  ประสบการณทางกายและทางจิตใจ

17  สนับสนุนเอกลักษณ

18  ทางเลือกในการกำกับดูแล

เปนที่ยอมรับ 

เปนที่ยอมรับบางสวน 

ยังไมไดรับการแกไข 

ระดับความมั่นใจทิศทาง
ของแนวโนม 

ผันแปร 

2  การผสมเกสร และการแพรกระจาย
ของเมล็ดพืชและสวนประกอบอื่น ๆ

5 การควบคุมปรากฏการณมหาสมุทรเปนกรด

6 การควบคุมปริมาณน้ำจืด 
ที่ตั้งและชวงเวลา 

7 การควบคุมคุณภาพน้ำจืด
และน้ำทะเล

8 การสราง การคุมครอง
และลดการปนเปอนในดินและตะกอน 

• ระบบนิเวศที่มีผลตออากาศ-พื้นผิวดิน-แหลงน้ำใตดิน

• ขอบเขตระบบนิเวศที่ชวยกรองหรือเพิ่มองคประกอบ
ที่เปนสวนประกอบของน้ำ

• ความสามารถของระบบนิเวศในการซึมซับ
และเปนปราการปองกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้น

• ขอบเขตแหลงที่อยูอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
• ความหลากหลายของพาหะของโรค

ที่เกิดจากพาหะนำโรค

• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานชีวภาพ

• ขอบเขตพื้นที่ปาไม

• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตอาหารและอาหารสัตว

• ความอุดมสมบูรณของปริมาณปลา

• ขอบเขตของที่ดินเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
ในการผลิตวัตถุดิบ (material production)

• ขอบเขตพื้นที่ปาไม

• จำนวนของชนิดพันธุทองถิ่นที่เปนที่รูจักและใชเปนยา
• ความหลากหลายของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต

• จำนวนคนที่อยูใกลชิดกับธรรมชาติ
• ความหลากหลายของชีวิตที่ตองเรียนรู

• พื้นที่บนบกและทะเลทางธรรมชาติและประเพณี

• ความมั่นคงของการใชประโยชนที่ดินและพื้นที่ปกคลุม

• ความนาจะเปนในการอยูรอดของชนิดพันธุ
• ความหลากหลายของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต
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ตัวชี้วัดที่ใช

• ความสามารถในการดูดซับคารบอนโดยสิ่งแวดลอม
บนบกและทางทะเล

คงที่ การเปลี่ยนแปลงระหวางภูมิภาค

แนวโนมในระดับโลก

เพิ่มขึ้นลดลง

1  การสรางแหลงที่อยูอาศัย
และการดูแลรักษา

แผู้นภาพที� 1   แนวโน�มข้องโลกว่าด�วยข้ีดความสามารถข้องธรรมชาติในการคงไว�ซ่ึ่�งการสนับสนุนให�มีคุณภาพชีวิตที�ดีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 ถ่งปัจจุบัน  
ผู้ลการวิเคราะห์แสดงให�เห็นถ่งการลดลงข้องประโยชน์ที�มนุษย์ ได�รับจากธรรมชาติ จำานวน 14 ประเภทจาก 18 ประเภท 

ข้อมูลสนับสนุนแนวโน้มของโลกและความหลากหลายระดับภูมิภาคมาจากการทบทวนงานศึกษาวิจัยมากกว่า 2000 ชิ�น {2.3.5.1} ตัวช้�วัดได้รับการคัดเลือกบนพื�นฐานของข้อมูลท่้ม้อยู ่
ท่ัวโลก ก่อนนำามาใช้ในการประเมินและจัดกลุ่ม ทั�ง 18 ประเภท สำาหรับประโยชน์จากธรรมชาติในหลายกลุ่ม ม้ตัวช้�วัดสองตัวถูกนำามาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแง่มุมท่้แตกต่างกันของ 
ข้ดความสามารถของธรรมชาติในการสร้างเสริมคุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ของมนุษย์ เม่ือตัวช้�วัดเพ่ิมขึ�นจะม้ความสัมพันธ์กับประโยชน์ท่้ได้รับจากธรรมชาติท่้เพ่ิมขึ�น 
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

เม่ืออยู่ในพื�นท่้ธรรมชาติ (ยังไม่ม้ข้อสรุปท่้ชัดเจน) และ
ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ {2.3.2.2, 2.3.4.2, 3.3.2.2 (เป้าหมาย 
การพัฒนาท่้ยั่งยืนท่้ 3)} แม้ธรรมชาติจะเป็นต้นกำาเนิดของ 
โรคติดเชื�อหลายชนิด (ผลกระทบทางลบ) แต่ยังเป็นแหล่งยา
และยาปฏิิช้วนะเพ่ือการรักษาด้วยเช่นกัน (ประโยชน์ทางบวก) 
(เป็นท่้ยอมรับ) โรคติดเชื�อจากสัตว์สู่คนเป็นภัยคุกคามสำาคัญ 
ต่อสุขภาพมนุษย์ โดยโรคติดเชื�อผ่านพาหะ คิดเป็นร้อยละ 17 
ของโรคติดเชื�อทั�งหมดและเป็นสาเหตุการเส้ยช้วิตท่ัวโลก 
ประมาณ์ 700,000 คนต่อปี (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {3.3.2.2} 
การเกิดโรคติดเชื�อในสัตว์ป่า สัตว์เล้�ยง พืชหรือคน อาจทว้ 
ความรุนแรงได้จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเปิดพื�นท่้ 
และการทำาให้แหล่งท่้อยู่อาศัยแยกออกจากกัน (ยอมรับเพ้ยง
บางส่วน) หรือการใช้ยาปฏิิช้วนะเกินความจำาเป็นก่อให้เกิด 
การดื�อยาในแบคท้เร้ยก่อโรค (เป็นท่้ยอมรับ) {3.3.2.2}  
การเส่ือมโทรมของธรรมชาติและผลจากการท่้ประโยชน์ของ
ธรรมชาติต่อมนุษย์ถูกรบกวนส่งผลทั�งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อระบบสาธารณ์สุข (เป็นท่้ยอมรับ) {2.3.5.2} และอาจทำาให้
เกิดความเหล่ือมลำ�าในการเข้าถึงบริการสุขภาพหรืออาหารท่้ด้
ต่อสุขภาพ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.3.4.2} 

การปรับเปล่้ยนการบริโภคอาหารให้ม้ความหลากหลาย 
รวมทั�งปลา ผลไม้ ถ่ัวและพืชผัก ช่วยลดความเส่้ยงจากโรค 
ไม่ติดต่อเรื�อรังท่้ป้องกันได้อย่างม้นัยสำาคัญ ปัจจุบันกลุ่มโรค 
ไม่ติดต่อเรื�อรังเป็นสาเหตุของการเส้ยช้วิตก่อนวัยอันควรท่ัวโลก 
คิดเป็นร้อยละ 20 (เป็นท่้ยอมรับ) {2.3.4.2, 2.3.5.2 (NCP 2 
และ 12)}

 3  ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิส่ำวนมากไม่สำามารถ 
ทำดแทำนได้อย่างสำมบูรณ์แล่ะบางส่ำวนไม่สำามารถทำดแทำนได้ 
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) การสูญเส้ยความหลากหลายของกลุ่มชนิดพันธ์ุ
และบทบาทหน้าท่้ เป็นการลดทางเลือกในอนาคตอย่างถาวร 
เช่น การนำาชนิดพันธ์ุตามธรรมชาติมาเพาะเล้�ยงเป็นพืช 
ชนิดใหม่และม้การปรบัปรุงพันธุกรรม {2.3.5.3} มนษุยไ์ด้สร้าง
ส่ิงทดแทนประโยชน์บางอย่างจากธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่ 
มักไม่สามารถทำาหน้าท่้แทนธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์์หรือ 
ม้ข้อจำากัดด้วยทรัพยากรการเงิน {2.3.2.2} เช่น นำ�าด่ืมท่้ม้
คุณ์ภาพสูงสามารถเกิดขึ�นได้ด้วยระบบนิเวศท่้ช่วยกรองสาร
มลพิษออกหรือการใช้ระบบบำาบัดท่้มนุษย์ประดิษฐ์ขึ�น {2.3.5.3} 
เช่นเด้ยวกับการเกิดนำ�าท่วมบริเวณ์พื�นท่้ชายฝั�ง ซ่ึงเป็นผลจาก
พายุ สามารถบรรเทาได้ด้วยป่าชายเลนตามแนวชายฝั�งทะเล

หรือเข่ือนและพนังกั�นนำ�าทะเล {2.3.5.3} ทั�งสองกรณ้์  
การก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐานม้ค่าใช้จ่ายและภาระต้นทุนสูง 
ในอนาคต และไม่สามารถให้ประโยชน์ด้านอ่ืน เช่น แหล่ง
อนุบาลปลาหรือโอกาสด้านนันทนาการ {2.3.5.2} โดยท่ัวไป
แล้ว ส่ิงท่้มนุษย์สร้างขึ�นทดแทนมักไม่สามารถให้ประโยชน์
ทั�งหมดได้เช่นเด้ยวกับท่้ได้รับจากธรรมชาติ {2.3.2.2}  
(แผนภาพท่้ 1)

 4 มนุษยม่อ่ทำธ่ิพิล่ต่ิอช่ว่ติบนโล่ก แล่ะต้ินเหตุิของ 
การเส่ำ�อมสำภาพิของระบบน่เวศทำางบก นำ�าจ่ำด แล่ะทำะเล่  
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.2.5.2} (แผินภาพิท่ำ� 2) ตัวช้�วัดเก่้ยวกับ
ขอบเขตและสถานภาพของระบบนิเวศระดับโลก แสดงให้เห็น 
การลดลงโดยเฉล่้ยร้อยละ 47 ของข้อมูลท่้ม้การประเมิน และ
กำาลังลดลงอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทศวรรษ (ยอมรับเพ้ยง 
บางส่วน) {2.2.5.2.1} ระบบนิเวศบนบกม้ความอ่อนไหว 
เป็นพิเศษ ได้แก่ ป่าโบราณ์ ระบบนิเวศบนเกาะและพื�นท่้ชุ่มนำ�า 
และม้เพ้ยงร้อยละ 25 ของพื�นท่้ท่้ไม่ได้รับผลกระทบและ
กระบวนการวิวัฒนาการยังคงดำาเนินต่อไปได้ แม้จะถูกรบกวน
โดยกิจกรรมของมนุษย์เพ้ยงน้อยนิด (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.3.4.1, 2.2.5.2.1} บนพื�นท่้ท่้เป็นพื�นท่้สำาคัญของชนิดพันธ์ุ
เฉพาะถ่ิน แหล่งท่้อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ได้ลดจำานวนลง 
อย่างมากทั�งพื�นท่้และสภาพพื�นท่้ และม้แนวโน้มจะลดลง 
เร็วขึ�นมากกว่าพื�นท่้บนบกอ่ืน ๆ {2.2.5.2.1} อัตราการสูญเส้ย
ป่าไม้ท่ัวโลกลดลงกว่าคร่ึง นับตั�งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990s  
เป็นต้นมา โดยม้สาเหตุหลักจากอุณ์หภูมิท่้เพ่ิมสูงขึ�นและ 
ป่าในละติจูดสูง ป่าเขตร้อนท่้ม้ความหลากหลายทางช้วภาพสงู
ลดหายไปอย่างต่อเน่ือง และพื�นท่้ป่าท่ัวโลกเหลือประมาณ์ 
ร้อยละ 68 ของการประเมินก่อนยุคอุตสาหกรรม (ยอมรับเพ้ยง
บางส่วน) {2.2.5.2.1} พื�นท่้ป่าและพื�นท่้ธรรมชาติท่้ติดกัน 
ท่้ไม่ถูกทำาลายจัดอยู่ในประเภท “สมบูรณ์์/ไม่ถูกรบกวน” 
(ขนาดพื�นท่้ใหญ่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงข้อมูลภาพ
ดาวเท้ยมไม่สามารถตรวจพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ 
จากมนุษย์) ลดลงร้อยละ 7 (919,000 ตารางกิโลเมตร)  
ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ 2013 โดยม้พื�นท่้ลดลงทั�งในประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนา {2.2.5.2.1} แหล่งนำ�า 
ในแผ่นดินและระบบนิเวศนำ�าจืดเป็นบริเวณ์ท่้ม้อัตราลดลง 
มากท่้สุด ร้อยละ 13 ของพื�นท่้ชุ่มนำ�าท่้พบในปี ค.ศ. 1700 
เท่านั�นท่้ยังคงเหลืออยู่จนถึงปี ค.ศ. 2000 การสูญเส้ยพื�นท่้ 
เกิดเร็วขึ�น (ร้อยละ 0.8 ต่อปี นับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึง 
ปี ค.ศ. 2008) (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.7.9}
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แผู้นภาพที�  2     ตัวอย่างความเส่�อมโทรมในธรรมชาติทั�วโลก โดยเฉพาะความเส่�อมโทรมข้องความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึ่�งเกิดจากแรงขั้บเคล่�อนทางตรง
และทางอ�อม 

แรงขับเคล่ือนทางตรง (การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดินและทะเล การใช้ประโยชน์จากส่ิงม้ช้วิต การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และ 
ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกราน) เป็นผลจากสาเหตุทางสังคม  สาเหตุเหล่าน้�อาจมาจากลักษณ์ะประชากร (เช่น พลวัตรประชากรมนุษย)์ วัฒนธรรมทางสังคม (เช่น 
รูปแบบการบริโภค) เศรษฐศาสตร์ (เช่น การค้า) เทคโนโลย ้หรือเก่้ยวกับสถาบัน การกำากับดูแล ความขัดแย้งและโรคระบาด ส่ิงเหล่าน้�เป็นแรงขับเคล่ือน
โดยอ้อม และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและคุณ์ค่าทางสังคม แถบส่ำ แสดงถึงผลกระทบท่ัวทั�งโลกจากแรงขับเคล่ือนทางตรง (จากบนลงล่าง) ต่อพื�นท่้บนบก  
นำ�าจืด ทะเล จากการประมาณ์การณ์์ของการศึกษาทบทวนระบบท่ัวโลกต้พิมพ์ในปี ค.ศ. 2005 การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดินและทะเล และ 
การหาประโยชน์ทางตรงคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของผลกระทบท่ัวโลกบนบก ในนำ�าจืดและในทะเล แต่ละปัจจัยต่าง ๆ ม้นำ�าหนักก่อให้เกิดกระทบมาก 
ในบางบริบท {2.2.6} วงกล่ม แสดงถึงระดับผลกระทบทางลบท่้เกิดจากมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามตัวช้�วัดทั�งหมดของโลก {2.2.5, 2.2.7}

ตัวอย�างการลดลงของประชากรในธรรมชาติ
แรงขับเคลื่อน

แรงขับเคลื่อนโดยตรง
แรงขับเคลื่อนโดยอ�อม

บนบก

น้ำจืด

น้ำทะเล

การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่บนบกและในทะเล

การใชทรัพยากรเกินขีดจำกัด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มลพิษ

ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน

อื่น ๆ

0 20 40 60 80 100%

ปจจัยดานประชากร 
สังคมและ
วัฒนธรรม

ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ

และเทคโนโลยี

ปจจัยเชิงสถาบัน
และการบริหาร

จัดการ

ปจจัยดาน
ความขัดแยง

และโรคระบาด

82%

47%

23%

25%

72%

ความเสี่ยงในการสูญพันธุ 

คาชีวมวลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในธรรมชาติ ทั่วโลก
ลดลงรอยละ 8 สวนดัชนีชีวัดความชุกชุม ของสัตว
มีกระดูกสันหลังก็มีคาลดลงอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตทศวรรษที่ 1970

ชีวมวลและความชุกชุมของชนิดพันธุ 

นิเวศวิทยาประชากร 

จากการศึกษากลุมพืชและสัตวพบวามีชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม
และเสี่ยงตอการสูญพันธุรอยละ 25 โดยประมาณ 

ความสมบูรณทางชีวภาพหรือความชุกชุมของชนิดพันธุ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 23 
ในระบบนิเวศบนบก*

ระบบนิเวศตามธรรมชาติมีการลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 47 
ซึ่งสัมพันธกับการประเมินสถานะกอนหนานี้

ขอบเขตและสภาพของระบบนิเวศ

รอยละ 72 ของดัชนีชี้วัดที่จัดทําขึ้นโดยชนพื้นเมือง และ
ชุมชนทองถิ่นแสดงใหเห็นวาองคประกอบของระบบนิเวศ
ในธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชน
พื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นกําลังลดลงอยางตอเนื่อง

ชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นกับธรรมชาติ 

* ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร

คุณ
คา

แล
ะพ

ฤต
ิกร

รม

 5 ระบบน่เวศทำางทำะเล่ จำากแนวชายฝัั่�งถึงทำะเล่ลึ่ก 
แสำดงให้เห็นถึงอ่ทำธ่ิพิล่จำากก่จำกรรมของมนุษย์ โดยพิบ 
การเส่ำ�อมสำภาพิของระบบน่เวศทำางทำะเล่ชายฝัั่�งเป็นประวัต่ิการณ์ 
ทัำ�งขอบเขติแล่ะสำภาวะจำากการล่ดล่งอยา่งรวดเร็วแล่ะเก่ดขึ�น
อย่างต่ิอเน่�อง (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {2.2.5.2.1, 2.2.7.15} 
(แผินภาพิทำ่� 2) พื�นท่้มหาสมุทรมากกว่าร้อยละ 40 ได้รับ 
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากหลายปัจจัยในปี ค.ศ. 2008 และ
ร้อยละ 66 พบว่าม้ผลกระทบสะสมสูงขึ�นในปี ค.ศ. 2014  
ม้เพ้ยงร้อยละ 3 ของมหาสมุทรท่้ไม่พบแรงกดดันจากมนุษย์
ในปี ค.ศ. 2014 (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.1, 3.2.1} 
แหล่งหญ้าทะเลม้พื�นท่้ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ต่อทศวรรษ 
นับจากปี ค.ศ. 1970 ถึง 2000 (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.5.2.1} ปะการังม้ช้วิตตามแนวปะการังลดลงเกือบคร่ึง 
ในช่วง 150 ปีท่้ผ่านมา การลดลงอย่างมากได้เพ่ิมอัตราเร่ง 

ในช่วงสองถึงสามทศวรรษท่้ผ่านมา เน่ืองจากอุณ์หภูมินำ�า 

ท่้เพ่ิมขึ�นและปรากฎการณ์์มหาสมุทรเป็นกรด ประกอบกับ

ปัจจัยอ่ืน ๆ ช่วยขับเคล่ือนให้เกิดการสูญเส้ย (เป็นท่้ยอมรับ) 

{2.2.5.2.1} ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั�งเป็นระบบท่้ 

สร้างผลิตผลสูงสุดของโลก และการสูญเส้ยและเส่ือมสภาพ 

ม้ผลต่อความสามารถในการป้องกันแนวชายหาด ผู้คนและ 

ชนิดพันธ์ุท่้อยู่อาศัยในบริเวณ์ดังกล่าวจากพายุ เช่นเด้ยวกับ

ความสามารถในการสนับสนุนวิถ้ช้วิตท่้ยั่งยืน (เป็นท่้ยอมรับ) 

{2.2.5.2.1, 2.3.5.2} ผลกระทบท่้รุนแรงต่อระบบนิเวศของ

มหาสมุทร เห็นได้จากร้อยละ 33 ของปริมาณ์ปลา จัดอยู ่

ในประเภทท่้ถูกใช้ไปเกินข้ดจำากัดและมากกว่าร้อยละ 55 ของ

มหาสมุทรใช้ไปเพ่ืออุตสาหกรรมประมง (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 

{2.1.11.1; 2.2.5.2.4, 2.2.7.16}
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 6 อัติราการสำูญ่พัินธ์ุิของชน่ดพัินธ์ุิในโล่กอย่างน้อย 10  
ถึง 100 เทำ่า มากกว่าค่าเฉล่่�ยเม่�อ 10 ล้่านปีท่ำ�แล้่วแล่ะ 
ยังคงเก่ดขึ�นในอัติราเร่ง (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {2.2.5.2.4} 
(แผินภาพิท่ำ� 3) การกระทำาของมนุษย์ส่งผลให้ชนิดพันธ์ุ 
ของสัตว์ม้กระดูกสัตว์หลังอย่างน้อย 680 ชนิดสูญพันธ์ุตั�งแต่ 
ปี ค.ศ. 1500 รวมถึงเต่ายักษ์ (Pinta Giant Tortoise)  
ในกาลาปากอส ในปี ค.ศ. 2012 แม้ว่าจะประสบผลสำาเร็จ 
ในความพยายามท่้จะอนุรักษ์นกอย่างน้อย 26 ชนิดพันธ์ุและ
สัตว์ก้บ 6 ชนิดพันธ์ุไม่ให้สูญพันธ์ุ รวมถึงออริกซ์ อาหรับ  
(Arabian Oryx) และม้าป่าพร้วาลสก้� (Przewalski’s Horse) 
{3.2.1} ภัยคุกคามต่อการสูญพันธ์ุกำาลังเกิดขึ�นอย่างรวดเร็ว  
จากการศึกษากลุ่มอนุกรมวิธานม้การประเมินว่าชนิดพันธ์ุ 
ท่้ม้ความเส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุทั�งหมด ม้จำานวนเพ่ิมขึ�นตลอด
ระยะเวลา 40 ปีท่้ผ่านมา (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.4} 
สัดส่วนชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุ ตามบัญช้ชนิดพันธ์ุ 
ท่้ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Red List) ร้อยละ 25 ครอบคลุม
กลุ่มสัตว์ม้กระดูกสันหลังท่้อยู่บนบก ในแหล่งนำ�าจืด ทะเล  
สัตว์ไม่ม้กระดูกสันหลังและกลุ่มพืช ม้การศึกษาในรายละเอ้ยด
เพ่ือสนับสนุนการประเมินน้� (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.4, 
3.2} สัตว์สะเทินนำ�าสะเทินบกกว่าร้อยละ 40 และมากกว่า  
1 ใน 3 ของปะการัง ฉลามและกระเบน และมากกว่า 1 ใน 3 
ของสัตว์ทะเลเล้�ยงลูกด้วยนมอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม 
{2.2.5.2.4, 3} สัดส่วนของชนิดพันธ์ุแมลงท่้ถูกคุกคามด้วย 
การสูญพันธ์ุยังไม่ม้ข้อมูลระบุชัดเจน โดยม้หลักฐานสนับสนุน 
เพ้ยงร้อยละ 10 เท่านั�น (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.4} 
สัดส่วนเหล่าน้�ช้�ให้เห็นว่า สัตว์และพืชประมาณ์ 8 ล้านชนิดพันธ์ุ 
(ร้อยละ 75 ในจำานวนน้�คือ แมลง) ม้ชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงต่อ 
การสูญพันธ์ุ ประมาณ์ 1 ล้านชนิด (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.5.2.4} การสูญเส้ยแหล่งท่้อยู่อาศัยและความเส่ือมโทรม 
ท่้เกิดขึ�นส่วนใหญ่ม้สาเหตุมาจากการกระทำาของมนุษย์  
ส่งผลให้สูญเส้ยแหล่งท่้อยู่อาศัยท่้ม้ความสมบูรณ์์ลดลง 
ราวร้อยละ 30 เม่ือพิจารณ์ากับข้อมูลบริเวณ์ท่้ไม่ได้รับ 
ผลกระทบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างถ่ินท่้อยู่และจำานวน 
ชนิดพันธ์ุ ซ่ึงประมาณ์การณ์์ว่าร้อยละ 9 ของชนิดพันธ์ุบนบก
ทั�งหมด 5.9 ล้านชนิดพันธ์ุ หรือมากกว่า 500,000 ชนิดพันธ์ุ  
ม้แหลง่ท่้อยูอ่าศยัไม่เพ้ยงพอสำาหรบัการอยูร่อดและจะสญูพันธ์ุ 
เว้นแต่ว่าแหล่งท่้อยู่อาศัยเหล่านั�นได้รับการฟ้ิ�นฟูิ (ยอมรับ 
เพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.4} จำานวนประชากรชนิดพันธ์ุท่้ลดลง
มักเป็นสัญญาณ์เตือนว่า ม้ชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
เพ่ิมขึ�น รายงาน Living Planet Index ซ่ึงรวบรวมข้อมูล 
แนวโน้มจำานวนประชากรสัตว์ม้กระดูกสันหลัง แสดงให้เห็นว่า 

ม้จำานวนลดลงอย่างรวดเร็วตั�งแต่ปี ค.ศ. 1970 โดยชนิดพันธ์ุ
บนบกลดลงร้อยละ 40 ชนิดพันธ์ุนำ�าจืดลดลงร้อยละ 84 และ
ชนิดพันธ์ุในทะเลลดลงร้อยละ 35 (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.5.2.4} จำานวนประชากรแมลงท่้ลดลงในท้องถ่ิน เช่น ผึ�งป่า
และผ้เสื�อ ม้การรายงานข้อมูลและความชุกชุมของแมลงลดลง
อย่างรวดเร็วในบางพื�นท่้แม้จะไม่ม้ปัจจัยการเปล่้ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่้ดินขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามยังไม่ม้ข้อมูลท่้
ชัดเจนท่้ระบุถึงการลดจำานวนในระดับโลก (ยอมรับเพ้ยง 
บางส่วน) {2.2.5.2.4} บนผืนแผ่นดิน ชนิดพันธ์ุตามธรรมชาติซ่ึง
ม้อยู่เฉพาะถ่ิน (กระจายตัวในวงแคบ) พบว่า ม้การเปล่้ยนแปลง
กระทบต่อถ่ินท่้อยูม่ากกว่าค่าเฉล่้ยและเกิดการลดจำานวนลงเร็ว
กว่าค่าเฉล่้ยท่ัวไป (ยอมรบัเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.3, 2.2.5.2.4}

 7 ความหล่ากหล่ายของสำายพัินธ์ุิพ่ิชปลู่กแล่ะสัำติว์เล่่�ยง 
ในท้ำองถ่�น แล่ะสำายพัินธ์ุิธิรรมชาต่ิได้ล่ดจำำานวนล่งอย่าง
รวดเร็วอันเป็นผิล่จำากการเปล่่�ยนแปล่งการใช้ประโยชน์ 
ท่ำ�ด่น การขาดความรู้ ความต้ิองการของติล่าดแล่ะการค้า
ขนาดใหญ่่ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.2.5.2.6, 2.2.5.3.1}  
ความหลากหลายของพืชปลูกและสัตว์เล้�ยง เป็นผลจาก 
การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการจัดการโดยมนุษย์ บางครั�ง
นานกว่าศตวรรษหรือล้านปีและม้แนวโน้มท่้แสดงถึง 
การปรับตัวสูง (ลักษณ์ะทางพันธุกรรมและลักษณ์ะท่้ปรากฏิ) 
ต่อสภาวะในท้องถ่ิน (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.4.4} ส่งผลให้ 
แหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมซ่ึงสนับสนุนความม่ันคง
ทางอาหารลดลง  (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.5.2.6} ร้อยละ 10  
ของสายพันธ์ุสัตว์เล้�ยงลูกด้วยนมท่้เพาะเล้�ยง และร้อยละ 3.5 
ของสายพันธ์ุนกท่้เพาะเล้�ยงได้รับการบันทึกว่าสูญพันธ์ุไปแล้ว 
( เ ป็นท่้ยอมรับ) {2.2.5.2.6} พื�น ท่้ ท่้ ม้ความสำาคัญต่อ 
ความหลากหลายทางช้วภาพทางการเกษตรและสายพันธ์ุพืช 
ในธรรมชาติหลายพื�นท่้ม้ความเส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุหรือ 
ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการ สถานภาพของ 
การอนุรักษ์สายพันธ์ุในธรรมชาติของปศุสัตว์ม้การเส่ือมสภาพ
ลดลงเช่นกัน สายพันธ์ุในธรรมชาติเหล่าน้�บ่งบอกถึงการเก็บรักษา
ไว้ซ่ึงพันธุกรรม ลักษณ์ะเฉพาะท่้อาจช่วยให้สามารถทนต่อ 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ศัตรูพืช และ 
เชื�อก่อโรคและอาจช่วยให้แหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์เล้�ยง
ท่้สูญหายไปให้ด้ขึ�นได้ {2.2.3.4.3} พื�นท่้ของชนพื�นเมืองและ
ชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกร คนเล้�ยงปศุสัตว์ คนเล้�ยงสัตว์ 
มักเป็นบริเวณ์สำาคัญสำาหรับการอนุรักษ์ในแหล่งท่้อยู่อาศัย 
ของความหลากหลายและสายพันธ์ุท่้เหลืออยู่ (เป็นท่้ยอมรับ) 
{2.2.5.3.1} ข้อมูลท่้ม้บ่งช้�ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรม
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ของชนิดพันธ์ุตามธรรมชาติท่ัวโลกได้ลดลงประมาณ์ร้อยละ 1 
ทุกสิบปี นับตั�งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่้ 19 และความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสัตว์เล้�ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื�อยคลาน 

ม้แนวโน้มลดลงในบริเวณ์ท่้ม้อิทธิพลจากมนุษย์ (ยอมรับเพ้ยง
บางส่วน) {2.2.5.2.6}

แผู้นภาพที� 3   ชนิดพันธุ์ที� ได�รับการประเมินส่วนใหญ่เสี�ยงส้ญพันธุ์และแนวโน�มในภาพรวมกำาลังลดลงด�วยอัตราการส้ญพันธุ์เพิ่มข้ึ้นอย่างรุนแรง 
ในช่วงศตวรรษที�ผู้่านมา 

A   สัดส่วนของชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงสูญพันธ์ุในกลุ่มอนุกรมวิธาน ซ่ึงม้ประเมินอย่างละเอ้ยดหรือใช้การสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกประเมินกลุ่มย่อย โดยบัญช้ 
ชนิดพันธ์ุท่้ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) การจัดแบ่งกลุ่มตามการประมาณ์การสัดส่วนของชนิดพันธ์ุ 
ท่้อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม (แสดงด้วยเส้นส้ฟ้ิาแนวตั�ง) ด้วยสมมติฐานว่าชนิดพันธ์ุเส่้ยงสูญพันธ์ุท่้ม้ข้อมูลเพ้ยงพอเช่นเด้ยวกับชนิดพันธ์ุ 
ท่้ไม่ม้ข้อมูล B  การสูญพันธ์ุของกลุ่มสัตว์ม้กระดูกสันหลังนับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1500 อัตราของสัตว์เลื�อยคลานและปลาไม่ได้ประเมินทุกชนิดพันธ์ุ   
C  ดัชน้บัญช้ของชนิดพันธ์ุท่้ยังม้ช้วิตรอดในกลุ่มอนุกรมวิธาน ได้ม้การประเมินเพ่ือจัดทำา IUCN Red List อย่างน้อยสองครั�ง ค่า 1 ในแผนภาพ  

หมายถึง ทุกชนิดพันธ์ุถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนิดพันธ์ุท่้ม้ความเส่้ยงน้อยท่้สุดถึงไม่ม้ความเส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุ ค่า 0 หมายถึงทุกชนิดพันธ์ุถูกจัดว่าสูญพันธ์ุ  
ข้อมูลนำามาจาก www.iucnredlist.org (ดู บทท่้ 3 แผนภาพท่้ 3.4 และบทท่้ 2 แผนภาพท่้ 2.7)
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

 8 การเปล่่�ยนแปล่งท่ำ�เก่ดจำากมนุษย์ท่ำ�ม่ต่ิอความหล่ากหล่าย
ของชน่ดพัินธ์ุิภายในชุมชนน่เวศว่ทำยาระดับท้ำองถ่�นแติกต่ิาง
กันอย่างมาก ขึ�นอยู่กับความสำมดุล่ระหว่างการสูำญ่เส่ำย 
ชน่ดพัินธ์ุิแล่ะการเข้ามาของชน่ดพัินธ์ุิต่ิางถ่�น ชน่ดพัินธ์ุิ 
ท่ำ�ทำนทำาน ชน่ดพัินธ์ุิท่ำ�ปรับแต่ิงโดยมนุษย์หร่อชน่ดพัินธ์ุิ 
ท่ำ�ย้ายถ่�นเพิราะสำภาพิภูม่อากาศ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.2.5.2.3} 
แม้ ว่า พื�น ท่้ ท่้ครอบครองโดยมนุษย์ ม้จำานวนชนิดพัน ธ์ุ 
อ ยู่ เ ป็นจำานวนมาก แต่องค์ประกอบของชนิดพันธ์ุนั�น 
ม้ความแตกต่างจากพื�นท่้ตามธรรมชาติ (เป็นท่้ยอมรับ) 
{2.2.5.2.3, 2.2.7.10, 2.2.7.11} ผลจากการเปล่้ยนแปลง 
ท่้เกิดจากมนุษย์ส่งผลต่อชนิดพันธ์ุท่้เกิดขึ�นตามธรรมชาติ 
ในระบบนิเวศท้องถ่ินบนบกท่ัวโลก คาดว่าสูญหายไปอยา่งน้อย
ร้อยละ 20 ของค่าเฉล่้ยความอุดมสมบูรณ์์ดั�งเดิม โดยบริเวณ์
สำาคัญของชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ินม้แนวโน้มจะสูญหายไปมากขึ�นอ้ก 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.3} ลักษณ์ะเฉพาะของชนดิพันธ์ุ
ส่งผลต่อการคงอยู่หรือเจริญเติบโตในระบบนิเวศท่้ถูกปรับเปล่้ยน
โดยมนุษย์ (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.3.6, 2.2.5.2.5} ตัวอย่าง 
ชนิดพันธ์ุท่้ม้ขนาดใหญ่ เติบโตช้า ม้ถ่ินท่้อยู่เฉพาะหรือเป็น 
สัตว์กินเนื�อ เช่น ลิงใหญ่ ไม้เนื�อแข็งเขตร้อน ฉลามและเสือ  
กำาลังสูญหายไปในหลายพื�นท่้ ชนิดพันธ์ุอ่ืน ๆ รวมทั�งพวก 
ท่้ม้ลักษณ์ะตรงกันข้ามกลับเพ่ิมมากขึ�นในท้องถ่ินและขยาย 
อย่างรวดเร็วท่ัวโลก โดย 21 ประเทศม้การบันทึกข้อมูล 
อย่างละเอ้ยด จำานวนชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกรานต่อประเทศ 
เพ่ิมขึ�นถึงร้อยละ 70 นับแต่ปี ค.ศ. 1970 {2.2.5.2.3} ผลกระทบ
ของชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกรานร้ายแรงต่อชนิดพันธ์ุพื�นถ่ิน  
บนเกาะและพื�นท่้อ่ืนท่้ม้สัดส่วนของชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ินสูง  
(เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.3.4.1, 2.2.5.2.3} ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกราน
สามารถส่งผลร้ายแรงต่อชนิดพันธ์ุท่้อยู่รวมกันบนแผ่นดินใหญ่ 
ตัวอย่างเช่น ชนิดพันธ์ุก่อโรคต่างถ่ิน ชนิดหน่ึงช่ือ Batrachochytrium 
dendrobatidis เป็นสาเหตุให้สัตว์สะเทินนำ�าสะเทินบกท่ัวโลก
เกือบ 400 ชนิดพันธ์ุเกิดการสูญพันธ์ุมาแล้ว (เป็นท่้ยอมรับ) 
{2.2.5.2.3} แรงขับเคล่ือนต่าง ๆ ก่อให้เกิดการกระจายของ 
ชนิดพันธ์ุในชุมชนทางนิเวศวิทยาในหลายพื�นท่้ และส่งผลให ้
ชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ินลดจำานวนลง กระบวนการทั�งสองน้� 
ลดความแตกต่างของชุมชนทางนิเวศวิทยาในแต่ละพื�นท่้  
ปรากฎการณ์์น้�เร้ยกว่า “biotic homogenization” หรือการผสม
สายพันธ์ุโดยมนุษย ์(anthropogenic blender) (เปน็ท่้ยอมรับ) 
{2.2.5.2.3} ผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลงเหล่าน้�ต่อกระบวนการ
ของระบบนิเวศและประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 
อย่างม้นัยสำาคัญ ตัวอย่างเช่น การลดลงหรือหายไปของสัตว์กินพืช

ขนาดใหญ่และผู้ล่าส่งผลต่อโครงสร้าง ไฟิป่า การกระจายเมล็ดพันธ์ุ 
การดูดซับแสงของผิวดินและธาตุอาหารภายในระบบนิเวศ (เป็น
ท่้ยอมรับ) {2.2.5.2.1}  อย่างไรก็ตาม ผลของการเปล่้ยนแปลง
มักขึ�นอยู่กับรายละเอ้ยดของแต่ละระบบนิเวศ ซ่ึงยังยากจะ 
คาดการณ์์และม้ข้อมูลการศึกษาไม่เพ้ยงพอ (ยอมรับเพ้ยง 
บางส่วน) {2.2.5.2.3}

 9   ส่ำ�งม่ช่ว่ติหล่ายชน่ดแสำดงให้เห็นถึงว่วัฒนาการ 
ทำางช่วว่ทำยาอย่างต่ิอเน่�องแล่ะรวดเร็วมากจำนไม่สำามารถ
สัำงเกติได้ภายในช่วงเวล่าสัำ�น ๆ ในการติอบสำนองต่ิอ 
แรงขับเคล่่�อนท่ำ�เก่ดจำากมนุษย์ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.2.5.2.5, 
2.2.5.2.6} การติัดส่ำนใจำในการบร่หารจำัดการซึ�งคำานึงถึง 
การเปล่่�ยนแปล่งทำางว่วัฒนาการเหล่่าน่�จำะช่วยให้ม่ประส่ำทำธ่ิภาพิ
มากขึ�นอย่างเห็นได้ชัด (ยอมรับเพ่ิยงบางสำ่วน) {Box 2.5} 
วิวัฒนาการสมัยใหม่ท่้เกิดจากมนุษย์ ซ่ึงได้รับการยอมรับ 
มายาวนานในเร่ืองจุลินทร้ย์ ไวรัส แมลงศัตรูพืช วัชพืช (เป็นท่้
ยอมรับ) และม้การเฝ้าสังเกตในบางชนิดพันธ์ุภายในกลุ่ม
อนุกรมวิธานหลัก (สัตว์ พืช ส่ิงม้ช้วิตเซลล์เด้ยว และส่ิงม้ช้วิต
ขนาดเล็ก) การเปล่้ยนแปลงดังกล่าวเป็นท่้ทราบว่าเกิดขึ�น 
เพ่ือตอบสนองกิจกรรมของมนุษยห์รือแรงขับเคล่ือนต่าง ๆ  เช่น 
การล่าสัตว์ ตกปลา เพาะปลูก การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปรากฎการณ์์มหาสมุทรเป็นกรด มลพิษในดินและนำ�า ชนิดพันธ์ุ
ต่างถ่ินท่้รุกราน เชื�อก่อโรค ยาฆ่าแมลงและความเป็นเมือง  
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.5} อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ 
การจัดการส่วนมากสันนิษฐานมาจากการเปล่้ยนแปลง 
เชิงวิวัฒนาการเกิดขึ�นในระยะเวลายาวนาน และไม่สนใจ
วิวัฒนาการท่้เกิดขึ�นรวดเร็ว แนวทางการพิจารณ์าหลายพื�นท่้
การจัดการทำาเพ่ือชะลอหรือเร่งวิวัฒนาการสามารถเปล่้ยน
ผลลัพธ์ได้อย่างมาก เช่น แมลง วัชพืช เชื�อก่อโรค ต่อต้าน 
ยากำาจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และตัวควบคุมอ่ืน วิธ้การจัดการ 
เช่น การอพยพย้ายถ่ิน ปลูกพืชหมุนเว้ยน ปลูกพืชหลากหลาย 
สามารถช่วยชะลอวิวัฒนาการท่้ไม่พึงประสงค์ได้ (เป็นท่้ยอมรับ) 
{Box 2.5} ประชากรปลาในเชิงพาณิ์ชย์จะสามารถเติบโตเต็มวัย
ได้หากม้การปรับเปล่้ยนอุปกรณ์์ทำาการประมงหรือจำากัด 
ขนาดปลา (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.5} การเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นผลด้ต่อวิวัฒนาการฤดูกาลผสมพันธ์ุ 
ในส่ิงม้ช้วิตหลายชนิด ซ่ึงสามารถจัดการด้วยการเข้ามาของ 
ส่ิงม้ช้วิตชนิดหน่ึงจากประชากรท่้ปรับตัวต่อเง่ือนไขนั�น ๆ ได้ 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.5} ยงุม้วิวัฒนาการอยา่งรวดเร็ว
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ในการต่อต้านความพยายามท่้จะควบคุม แต่การจัดการอยา่งม้
ข้อมูลสามารถชะลอการเกิดวิวัฒนาการอันไม่พึงประสงค์ได้ 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.5} วิวัฒนาการสมัยใหม่จึงม้
ความเก่้ยวข้องกับนโยบายต่าง ๆ ความเข้าใจและทำางานกับ
วิวัฒนาการสมัยใหม่สามารถจัดการข้อห่วงกังวลท่้สำาคัญได้ เช่น 
การผสมเกสรและการแพร่กระจาย ปะการังท่้ทนต่อปรากฎ
การณ์์มหาสมุทรเป็นกรด คุณ์ภาพนำ�า ควบคุมศัตรูพืช การผลิต

อาหารและทางเลือกสำาหรับอนาคต (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.5.2.5} การดำาเนินการอย่างเจาะจงจะเป็นรายกรณ้์ และ
จำาเป็นต้องประเมินศักยภาพและผลกระทบของวิวัฒนาการ
อย่างระมัดระวัง ในหลายกรณ้์วิธ้ท่้ด้ท่้สุดอาจเป็นเพ้ยงแค่ 
การรักษาไว้ซ่ึงความสามารถของประชากรตามธรรมชาติ 
ท่้จะตอบสนองต่อวิวัฒนาการด้วยตัวเองมากกว่าผ่านวิวัฒนาการ
ท่้ถูกจัดการโดยมนุษย์

B.  แรงข้ับเคล่�อนข้องการเปลี�ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดเร็วข้่้นในช�วงเวลา  
50 ปีที�ผู้�านมา

 10 ปัจำจุำบัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จำากโล่กแล่ะสำร้างของเส่ำย
มากขึ�นอย่างไม่เคยปรากฏิมาก่อน (เป็นท่ำ�ยอมรับ) ในระดับโล่ก 
การเปล่่�ยนแปล่งการใช้ประโยชน์ท่ำ�ด่นเป็นแรงขับเคล่่�อน 
ทำางติรงท่ำ�ส่ำงผิล่กระทำบกับระบบน่เวศบนบกแล่ะนำ�าจ่ำด  
ในขณะท่ำ�ทำำาประมงแล่ะอาหารทำะเล่ ส่ำงผิล่กระทำบเป็น 
วงกว้างต่ิอมหาสำมุทำร (เป็นท่ำ�ยอมรับ) (แผินภาพิท่ำ� 2) 
{2.2.6.2} การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ มล่พ่ิษ แล่ะ 
ชน่ดพัินธ์ุิต่ิางถ่�นท่ำ�รุกรานส่ำงผิล่กระทำบค่อนข้างน้อยแต่ิกำาลั่ง
เก่ดขึ�นด้วยอัติราเร่ง (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {2.2.6.2, 3.2, 
4.2} แม้ว่าอัตราการขยายพื�นท่้ทำาการเกษตรเข้าไปในระบบ
นิเวศท่้สมบูรณ์์ {2.1.13} ม้ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
การสูญเส้ยของระบบนิเวศท่้สมบูรณ์์เร่ิมเกิดขึ�นในเขตร้อน 
ซ่ึงเปน็แหลง่ความหลากหลายทางช้วภาพท่้ม้ความอดุมสมบรูณ์์
ท่้สุดบนโลก (ตัวอย่างเช่น ป่าเขตร้อนพื�นท่้ 100 ล้านเฮกแตร์ 
ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2000) เน่ืองจากการเล้�ยงปศุสัตว์ใน 
ละตินอเมริกา (ประมาณ์ 42 ล้านเฮกแตร์) และการเพาะปลูก
ในเอเช้ยตะวันออกเฉ้ยงใต้ (ประมาณ์ 7.5 ล้านเฮกแตร์ โดย 
ร้อยละ 80 เป็นปาล์มนำ�ามัน) และอ่ืน ๆ {2.1.13} นอกจากน้� 
การเพาะปลูกยังสามารถเพ่ิมพื�นท่้ป่าได้ 

การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน เช่น พื�นท่้ชุมชนเมือง 
เพ่ิมขึ�นเป็นสองเท่า นั�บแต่ปี ค.ศ. 1992 ในแง่ของการแสวงหา
ประโยชน์ทางตรงนั�น ทรัพยากรหมุนเว้ยนและไม่หมุนเว้ยน 
ถูกใช้ในทุกปี ประมาณ์ 60 พันล้านตัน {2.1.2} คิดเป็น 
เกือบสองเท่านับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1980 เน่ืองจากประชากรเติบโต
ขึ�นอย่างมากในขณ์ะท่้การบริโภควัตถุ (เช่น พืช สัตว์ เชื�อเพลิง 
เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง) โดยเฉล่้ยต่อหัวเพ่ิมขึ�น ร้อยละ 15 

ตั�งแต่ปี ค.ศ.1980 (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.1.6, 2.1.11, 
2.1.14}. กิจกรรมเหล่าน้�สร้างผลกระทบอย่างท่้ไม่เคยม้มาก่อน 
ตั�งแต่ปี ค.ศ.1980 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ�นสองเท่า 
{2.1.11, 2.1.12} ค่าเฉล่้ยอณุ์หภูมิของโลกเพ่ิมขึ�นอยา่งน้อย 0.7 
องศาเซลเซ้ยส {2.1.12} ในขณ์ะท่้ขยะพลาสติกในมหาสมุทร
เพ่ิมขึ�นเป็นสิบเท่า {2.1.15} นำ�าเส้ยท่ัวโลกมากกว่าร้อยละ 80 
ถูกปล่อยลงส่ิงแวดล้อมโดยไม่ได้ผ่านการบำาบัด ในขณ์ะท่้ 
โลหะหนัก 300 - 400 ล้านตัน สารละลาย ตะกอนสารพิษและ
ของเส้ยอ่ืน ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมถูกทิ�งลงแหล่งนำ�า 
ของโลกทุกปี {2.1.15}. การใช้ปุ�ยอย่างไม่เหมาะสมหรือ 
เกินความจำาเป็นสามารถก่อให้เกิดการไหลปนเป้�อนจากพื�นท่้
เพาะปลูกเข้าสู่ระบบนิเวศนำ�าจืดและระบบนิเวศชายฝั�ง 
ได้ก่อให้เกิดพื�นท่้ขาดออกซิเจนมากกว่า 400 แห่ง ซ่ึงครอบคลุม
พื�นท่้มากกว่า 245,000 ตารางกิโลเมตร เม่ือปี ค.ศ. 2008 
{2.1.15} ในบางประเทศท่้เป็นเกาะ ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกราน
สร้างผลกระทบอย่างม้นัยสำาคัญต่อความหลากหลายทางช้วภาพ 
ด้วยการนำาชนิดพันธ์ุท่้ก่อให้เกิดการสูญพันธ์ุในพื�นท่้  

 11 การเปล่่�ยนแปล่งการใช้ท่ำ�ด่นส่ำวนใหญ่่เก่ดจำากเกษติรกรรม 
ป่าไม้ แล่ะการขยายตัิวของเม่อง ทัำ�งหมดน่�เก่�ยวข้องกับมล่พ่ิษ
ทำางอากาศ นำ�า แล่ะด่น พื�นท่้กว่าหน่ึงในสามของพื�นผิวโลก 
และทรัพยากรนำ�าจืดท่้ม้อยูเ่กือบสามในส่้ถูกใช้ไปกับการผลิตพืช
หรือปศุสัตว์ {2.1.11} การผลิตพืชเกิดขึ�นในพื�นท่้ประมาณ์ 
ร้อยละ 12 ของพื�นท่้ปราศจากนำ�าแข็งปกคลุมทั�งหมด ทุ่งหญ้า
เล้�ยงสัตว์เกิดขึ�นประมาณ์ร้อยละ 25 ของพื�นท่้ท่้ปราศจากนำ�า
แข็งทั�งหมดและประมาณ์รอ้ยละ 70 ของพื�นท่้แห้งแล้ง {2.1.11} 
ประมาณ์ร้อยละ 25 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 
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มาจากการแผ้วถางท่้ดิน การผลิตพืชและการใช้ปุ�ย โดยร้อยละ 
75 มาจากการผลิตอาหารท่้ทำาจากสัตว์ การเกษตรแบบเข้มข้น
ได้เพ่ิมการผลิตอาหารซ่ึงใช้ต้นทุนจากธรรมชาติทั�งการรักษา
สมดลุและประโยชนท่้์ไม่ใช่วัตถุ แม้ว่าแนวการปฎบัิติท่้เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมจะเพ่ิมมากขึ�น  การถือครองพื�นท่้ขนาดเล็ก  
(น้อยกว่า 2 เฮกแตร์) คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตพืชผล
และร้อยละ 30 ของอาหารให้พลังงาน ใช้พื�นท่้หน่ึงในส่้ของพื�นท่้
เกษตรกรรมและยังคงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางช้วภาพ
ทางการเกษตร {2.1.11} การทำาไม้ในระหว่างปี ค.ศ. 1990  
และ 2015 พบว่า พื�นท่้ป่าธรรมชาติลดลง 290 ล้านเฮกแตร์ 
จากการทำาไม้ ขณ์ะท่้พื�นท่้ป่าปลูกเพ่ิมขึ�นเพ้ยง 110 ล้านเฮกแตร์ 
{ 2 . 1 . 11 }  การปลู ก ไ ม้ เ พ่ื อ ใช้ ใน อุตสาหกรรมลดลง 
ในประเทศพัฒนาแล้ว แต่เพ่ิมขึ�นในประเทศกำาลังพัฒนา 
{2.1.11} การทำาไม้อย่างผิดกฎหมายและการค้าท่้เก่้ยวข้อง 
คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของไม้ซุงท่ัวโลก และมากถึงร้อยละ 50  
ในบางพื�นท่้ เป็นการสูญเส้ยรายได้ของรัฐ เจ้าของพื�นท่้และ 
วิถ้ช้วิตของคนจนในชนบท การทำาเหมืองบนท่้ดินเพ่ิมขึ�น 
อย่างมาก ในขณ์ะท่้ใช้พื�นท่้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของพื�นท่้โลก  
แ ต่ ก ลับส ร้ า งผลกระทบ เชิ ง ลบอย่ า ง ม้ นั ยสำา คัญ ต่อ 
ความหลากหลายทางช้วภาพ การปลดปล่อยสารพิษ 
ในปริมาณ์สูง ส่งผลกระทบต่อคุณ์ภาพนำ�า การกระจายนำ�า 
และสุขภาพมนุษย์ {2.1.11} ผลิตภัณ์ฑ์์จากเหมืองคิดเป็น 
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมของประเทศ (GDP)  
ของ 81 ประเทศ เหมืองขนาดใหญ่ประมาณ์ 17,000 แห่ง  
ใน 171 ประเทศท่้ถูกกฎหมายส่วนใหญ่บริหารจัดการโดยบริษัท 
ข้ามชาติ แต่การทำาเหมืองขนาดเล็กและผิดกฎหมาย ซ่ึงยากต่อ
การตรวจสอบและมกัตั�งอยูใ่นพื�นท่้ท่้สำาคัญต่อความหลากหลาย
ทางช้วภาพ {2.1.11}.

 12 ในระบบน่เวศทำางทำะเล่ ในรอบ 50 ปีท่ำ�ผ่ิานมาการประมง
สำร้างผิล่กระทำบต่ิอความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิมากท่ำ�สำุด  
(ทัำ�งชน่ดพัินธ์ุิเป้าหมายแล่ะไม่ใช่เป้าหมาย แล่ะแหล่่งทำ่�อยู่
อาศัย) ควบคู่ไปกับแรงขับเคล่่�อนท่ำ�สำำาคัญ่อ่�น ๆ (เป็นท่ำ�
ยอมรบั) {2.1.11, 2.2.6.2} (แผินภาพิทำ่� 2) การประมงท่ัวโลก
ได้การขยายเขตพื�นท่้ทำาการประมงในเขตน่านนำ�าลึก (เป็นท่้
ยอมรับ) {3.2.1} สัดส่วนของปริมาณ์ปลาทะเลท่้เพ่ิมขึ�น
เน่ืองจากการจบัปลาเกนิข้ดจำากัด (รอ้ยละ 33 ในป ีค.ศ. 2015) 
รวมถึงจำานวนชนดิพันธ์ุท่้ม้ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ในขณ์ะท่้
ร้อยละ 60 เป็นการทำาประมงอย่างยัง่ยืน และม้เพ้ยงร้อยละ 7 
ของปริมาณ์ปลาท่้ไม่ถูกจับไป (เป็นท่้ยอมรับ) {Box 3.1} 
อุตสาหกรรมการประมงกระจุกตัวอยู่ไม่ก่้ประเทศและบริษัท 
{2.1.11} ครอบคลุมพื�นท่้อย่างน้อยร้อยละ 55 ของมหาสมุทร 

ส่วนมากพบในเขตแอตแลนติกเหนือ แปซิฟิิคตะวันตกเฉ้ยงเหนือ
และตอนเหนือของภูมิภาคอเมริกาใต้ และแอฟิริกาตะวันตก 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.1.11} การทำาประมงขนาดเล็กม้สัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 90 ของประมงเชิงพาณิ์ชย์ (มากกว่า 30 ล้านคน) 
และเกือบคร่ึงหน่ึงของปลาท่้จับได้ท่ัวโลก (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
ในปี ค.ศ. 2011 การทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
เเละไร้การควบคุม ม้จำานวนถึงหน่ึงในสามของปริมาณ์ปลาท่้จับ
ท่้ได้รับการรายงานท่ัวโลก (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.1.11}  
นับตั�งแต่ปี ค.ศ. 1992 หน่วยงานด้านการประมงระดับภูมิภาค
ได้นำาหลักการการพัฒนาท่้ยั่งยืนมาใช้ เช่น สมาชิกของ 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มากกว่า 
170 ประเทศ ได้ยอมรับจรรยาบรรณ์ในการทำาประมงอย่าง 
ม้ความรับผิดชอบในปี ค.ศ. 1995 และเม่ือวันท่้ 1 เมษายน  
ค.ศ. 2018 ม้ 52 ประเทศและ 1 องค์กรสมาชิกได้เข้าเป็นภาค้
ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยบัยั�ง 
และขจัดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม เ พ่ือแก้ปัญหาการประมงทะเลท่้ลดลง  
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.1.11} การลดสัตว์นำ�าพลอยได้  
{3, box 3.3} และลดความเส้ยหายต่อพื�นทะเลและปะการัง 
นอกจากน้� ม้การกำาหนดเขตพื�นท่้คุ้มครองทางทะเลเพ่ิมมากขึ�น 
(เป็นท่้ยอมรับ) {2.1.11.1, 2.2.7.16}

 13 แรงขับเคล่่�อนทำางติรงท่ำ�ม่ผิล่กระทำบสูำงสุำดเป็นอันดับสำอง
ต่ิอมหาสำมุทำร ค่อ การเปล่่�ยนแปล่งการใช้ประโยชน์ทำะเล่ 
แล่ะท่ำ�ด่นชายฝัั่�ง (เป็นท่ำ�ยอมรับ) (แผินภาพิท่ำ� 2) {2.2.6.2}  
แหล่งท่้อยู่อาศัยตามชายฝั�ง รวมถึงชะวากทะเลและสันดอน 
ปากแม่นำ�าม้ความสำาคัญต่อส่ิงม้ช้วิตในทะเลและเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปล่้ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ทะเล (การพัฒนาพื�นท่้ชายฝั�ง การเพาะเล้�ยง
สัตว์นำ�านอกชายฝั�ง การเพาะเล้�ยงในทะเลและการใช้อวน 
ลากหน้าดิน) และการเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน  
(การก่อสร้างท่้ดินบนฝั�งและการขยายตัวของเมืองตามแนว
ชายฝั�ง รวมถึงมลภาวะในแม่นำ�า) มลภาวะจากบนบกเป็น 
ปัจจัยหลักท่้ทำาให้เกิดการเปล่้ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมทางลบ  
การทำาเหมืองในมหาสมุทรได้เพ่ิมจำานวนขึ�นตั�งแต่ป ีค.ศ. 1981 
ม้การติดตั�งท่อนำ�ามันและท่อก๊าซนอกชายฝั�งท่ัวโลก ประมาณ์ 
6,500 แห่ง ใน 53 ประเทศ (ร้อยละ 60 พบในอ่าวเม็กซิโก  
ในปี ค.ศ. 2003) และดูเหมือนจะขยายไปสู่เขตอาร์กติกและ 
แอนทาร์คติกเม่ือนำ�าแข็งละลาย {2.1.11} ปรากฏิการณ์์
มหาสมุทรเป็นกรดเกิดจากระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ท่้เพ่ิมขึ�นส่งผลต่อบริเวณ์นำ�าตื�นเป็นบริเวณ์ โดยม้ระบบนิเวศ 
ท่้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิิกก่ึงอาร์กติก และ 
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มหาสมุทรอาร์กติกตะวันตก พลาสติกอนุภาคขนาดเล็กและ
นาโนพลาสติกได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารด้วยวิธ้ใดยังไม่ม้ข้อมูล 
มากนกั {2.1.15.3} นำ�าบรเิวณ์ชายฝั�งตรวจพบโลหะระดบัสูงและ
สารมลพิษท่้ตกค้างยาวนานจากการปล่อยนำ�าเส้ยภาคอุตสาหกรรม
และนำ�าเส้ยจากภาคเกษตร เป็นพิษต่อการเพาะเล้�ยงปลาชายฝั�ง 
ผลกระทบท่้รุนแรงจากความเข้มข้นของสารอาหารเกินขนาด 
ในบางพื�นท่้เกิดขึ�นกับปลาและส่ิงม้ช้วิตบนพื�นทะเล การเคล่ือนย้าย
ของมลพิษในมหาสมุทรและในอากาศ แสดงให้เห็นว่า อันตราย
จากการทิ�งพลาสติก สารมลพิษท่้ตกค้างยาวนาน โลหะหนัก
และปรากฏิการณ์์มหาสมุทรเป็นกรด ได้ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก
รวมถึงสุขภาพมนุษย์ด้วย 

 14 การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศได้ส่ำงผิล่กระทำบ 
ต่ิอธิรรมชาติ่จำากระดับพัินธุิกรรมจำนถึงระบบน่เวศ แล่ะ 
สำร้างความเส่ำ�ยงท่ำ� เพ่ิ�มขึ�นเน่�องจำากการเปล่่�ยนแปล่ง 
ท่ำ�รวดเร็วแล่ะม่ความสัำมพัินธ์ิกับแรงขับเคล่่�อนทำางติรงอ่�น ๆ  
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.1.12, 2.1.18, 2.2.6.2}. การเปล่้ยนแปลง
การกระจายของชนิดพันธ์ุ การเปล่้ยนแปลงในช้วภูมิอากาศ 
พลวัตของประชากรท่้เปล่้ยนแปลงและการเปล่้ยนแปลง 
องค์ประกอบของการรวมตัวของชนิดพันธ์ุหรือโครงสร้างและ
หน้าท่้ของระบบนิเวศเห็นได้อยา่งชัดเจน {2.2.5.3.2, 2.2.5.2.3, 
2.2.6.2} และเกิดด้วยอัตราเร่งในระบบนิเวศทางทะเล ทางบก
และนำ�าจืด (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.3.2} สัตว์เล้�ยงลูกด้วยนมบนบก
เกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 47) ไม่รวมถึงค้างคาวและหน่ึงในส่้ 
ของนก (ร้อยละ 23) ท่้ถูกคุกคาม อาจได้รับผลกระทบทางลบ
จากการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อยท่้สุดในเร่ือง
การกระจายตัว (แนวโน้มประชากรนกในอเมริกาเหนือและ
ยุโรปแสดงให้เห็นถึงผลจากการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตั�งแต่ปี ค.ศ.1980s) (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.6.2}  
ระบบนิเวศ เช่น ทุนดราและไทก้า และภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น 
กร้นแลนด์ ซ่ึงก่อนหน้าน้�ถูกรบกวนโดยตรงจากมนุษย์น้อย 
กำาลังได้รับผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมมากขึ�น (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.7.5} ประชากรท้องถ่ิน 
ม้การลดลงอย่างมากและการสูญพันธ์ุของเกิดขึ�นเป็นบริเวณ์
กว้าง (เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.6.2}   ส่ิงเหล่าน้�บ่งช้�ว่า ชนิดพันธ์ุ
จำานวนมากไม่สามารถรับมือกับผลท่้เกิดขึ�นจากการเปล่้ยนแปลง
สภาพถูมิอากาศอย่างรวดเร็วได้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ
วิวัฒนาการหรือการปรับเปล่้ยนพฤติกรรม การม้อยู่ต่อไปของ
ชนิดพันธ์ุขึ�นอยู่กับความสามารถในการกระจายตัว การตามหา 
สภาพอากาศท่้เหมาะสมและคงไว้ซ่ึงศักยภาพในการวิวัฒนาการ 
(เป็นท่้ยอมรับ) {2.2.5.2.5} การเปล่้ยนแปลงหลายอย่าง 

อาจส่งผลกระทบอย่างม้นัยสำาคัญถึงเศรษฐกิจสำาคัญหลายภาคส่วน
และผลสืบเน่ืองต่อองค์ประกอบของความหลากหลายทางช้วภาพ 
ประเทศหมู่เกาะโดยเฉพาะอย่างยิง่ในภูมิภาคเอเช้ยตะวันออก
และแปซิฟิิก เป็นกลุ่มเส่้ยงต่อการเพ่ิมขึ�นของระดับนำ�าทะเล  
(1 เมตร) ตามท่้แบบจำาลองการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
{2.1.1.7.1} ซ่ึงจะส่งผลให้ม้คนไร้ท่้อยู่ประมาณ์ 40 ล้านคน 
{2.1.1.7.1; 2.2.7.1.8}

 15 การใช้ทำรัพิยากรของโล่กทำ่�ขาดความยั�งย่นเก่ดจำาก 
ความต้ิองการจำากประชากรแล่ะเศรษฐก่จำ ซึ�งเป็นแรงขับเคล่่�อน
ทำางอ้อมท่ำ�เพ่ิ�มขึ�นแล่ะม่ปฏ่ิสัำมพัินธ์ิกันอย่างซับซ้อน เช่น  
การค้าขาย (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2.1.6} จำานวนประชากรโลก 
เพ่ิมขึ�นจาก 3.7 เป็น 7.6 พันล้านคน ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1970  
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค ซ่ึงม้นัยยะท่้ชัดเจน
ต่อความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ การบริโภคต่อหน่วยประชากร
เติบโตขึ�นและไม่เท่าเท้ยมกัน ด้วยรูปแบบการดำารงช้วิตและ 
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทั�งภายในและระหว่างภูมิภาค  
ท่้ส่งผลต่อธรรมชาติซ่ึงกระจายไปท่ัวโลกผ่านการค้า ผลิตภัณ์ฑ์์
มวลรวมประชาชาติเพ่ิมขึ�น 4 เท่า และกำาลังเกิดเร็วขึ�นในกลุ่ม
ประเทศท่้พฒันาแลว้มากกวา่กลุ่มประเทศท่้ม้ระดบัการพฒันา
น้อยท่้สุด ประชากรประมาณ์ 821 ล้านคนในเอเช้ยและแอฟิรกิา
ยังต้องเผชิญกับความไม่ม่ันคงทางอาหาร ในขณ์ะท่้ร้อยละ 40 
ของประชากรโลกยังไม่สามารถเข้าถึงนำ�าด่ืมท่้สะอาดและ
ปลอดภัย โดยท่ัวไปภาระด้านสุขภาพท่้ม้สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม 
เช่น มลพิษทางอากาศและนำ�า ม้ความรุนแรงมากในกลุ่มประเทศ
ท่้ม้ระดับการพัฒนาน้อยท่้สุด {2.1.2., 2.1.15}

 16 จำากการขยายตัิวของโครงสำรา้งพ่ิ�นฐาน พ่ิ�นท่ำ�กว้างใหญ่่
ของโล่กกำาลั่งเปิดรับภัยคุกคามใหม ่(เป็นท่ำ�ยอมรบั) {2.1.11} 
ความยาวถนนท่ัวโลก คาดว่าจะเพ่ิมขึ�นเป็น 25 ล้านกิโลเมตร
ในปี ค.ศ. 2050 โดย 9 ใน 10 ของการสร้างถนน 
เกิดขึ�นในประเทศพัฒนาน้อยท่้สุดและประเทศกำาลังพัฒนา  
การเพ่ิมจำานวนเข่ือนอย่างรวดเร็วใน 50 ปีท่้ผ่านมา ข้อมูล 
ท่ัวโลก พบว่า ม้เข่ือนขนาดใหญ่ (สูงกว่า 15 เมตร) ประมาณ์ 
50,000 แห่ง และแหล่งเก็บนำ�า (ขนาดใหญ่กว่า 0.01 เฮกแตร์ 
หรือ 100 ตารางเมตร) ประมาณ์ 17 ล้านแห่ง {2.1.11}  
การขยายตัวของถนน เมือง เข่ือนผลิตไฟิฟ้ิาพลังนำ�า ท่อก๊าซและ
นำ�ามัน เกิดขึ�นพร้อมกับต้นทุนท่้เพ่ิมขึ�นทั�งส่ิงแวดล้อมและ 
สังคม รวมไปถึงการทำาลายป่าไม้ การทำาให้แหล่งท่้อยู่อาศัย 
เกิดการแยกส่วน การสูญเส้ยความหลากหลายทางช้วภาพ  
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การแย่งชิงท่้ดิน ประชากรพลัดถ่ิน การเปล่้ยนแปลงทางสังคม
จากอิทธิพลของเทคโนโลย้ รวมถึงชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) โครงสร้างพื�นฐานสามารถสร้างผลกระทบ
เชิงบวกทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมหากอยู่บนพื�นฐานของ
ประสิทธิภาพ นวัตกรรม การย้ายถ่ินฐานและความเป็นเมือง  
ซ่ึงขึ�นอยูกั่บสถานท่้และวิธ้การท่้ใช้ในการลงทุนและการจัดการ 
(เป็นท่้ยอมรับ) {2.1.11} การเข้าใจความหลากหลายของ 
ผลกระทบเป็นส่ิงท่้สำาคัญยิง่       

 17 การขนส่ำงส่ำนค้าแล่ะผู้ิคนระยะไกล่ รวมถึงการท่ำองเท่ำ�ยว
เต่ิบโติขึ�นอย่างมากในช่วง 20 ปีท่ำ�ผ่ิานมา ซึ�งส่ำงผิล่กระทำบ
ทำางล่บต่ิอธิรรมชาต่ิโดยรวม (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) การเพ่ิมขึ�น
ของการขนส่งสินค้าและผู้คนทางอากาศและทางทะเล รวมถึง
การเดินทางท่้เพ่ิมขึ�นสามเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

พัฒนาแล้วและประเทศกำาลังพัฒนา ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ�นของ
มลพิษและชนิดพันธ์ุต่างถ่ินรุกรานอย่างม้นัยสำาคัญ (เป็นท่้
ยอมรับ) {2.1.15} ในระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ 2013 ปริมาณ์
ก๊าซเรือนกระจกท่้ปล่อยออกมาจากผลิตภัณ์ฑ์์แต่ละหน่วย 
ตลอดวัฏิจักรช้วิตของผลิตภัณ์ฑ์์ (carbon footprint)  
จากภาคการท่องเท่้ยวเพ่ิมขึ�นร้อยละ 40 ถึง 4.5 พันล้านตันของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มาจากการขนส่งและการบริโภคอาหารท่้เก่้ยวกับภาคการท่องเท่้ยว 
{2.1.11, 2.1.15} ความตอ้งการการท่องเท่้ยวทางธรรมชาติหรือ
การท่องเท่้ยวเชิงอนุรักษ์ได้เพ่ิมมากขึ�นส่งผลต่อธรรมชาติและ
ชุมชนท้องถ่ินแตกต่างกัน เช่น โอกาสในการสนับสนุนการอนุรักษ์
ในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเม่ือดำาเนนิการในพื�นท่้ขนาดเลก็ {2.1.11}

การบริโภควัตถุดิบภายในประเทศ 
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แผู้นภาพที� 4   แนวทางการพัฒนานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 สำาหรับตัวชี้วัดปฏิิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล�อม แสดงถ่งการข้ยายตัวข้องเศรษฐกิจโลก 
ที�เพิ่มข้ึ้นและผู้ลกระทบต่อธรรมชาติ ซึ่่�งสวนทิศทางกันในทุกประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล�ว กำาลังพัฒนาและพัฒนาน�อย
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 18 พ่ิ�นท่ำ�ห่างไกล่ของโล่กม่การเช่�อมต่ิอถึงกันมากขึ�น  
ทัำ�งการบร่โภค การผิล่่ติแล่ะการตัิดส่ำนใจำเร่�องการกำากับดูแล่
ซึ�งม่ผิล่ต่ิอการเพ่ิ�มการใช้วัติถุ ของเส่ำย พิลั่งงานแล่ะข้อมูล่ 
ในประเทำศอ่�น ๆ สำร้างผิล่กำาไรทำางเศรษฐก่จำโดยรวมในขณะท่ำ�
เปล่่�ยนต้ินทุำนทำางเศรษฐก่จำแล่ะส่ำ�งแวดล้่อม ซึ�งสำามารถนำาไป 
สู่ำความขัดแย้ง (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) (แผินภาพิท่ำ� 4)  
การบริโภคต่อหน่วยประชากรเพ่ิมขึ�นในประเทศท่้พัฒนาแล้ว
และเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศกำาลังพัฒนา {2.1.2, 2.1.6} 
การสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการส่งออก  
จึงม้การนำาเข้าพืชพันธ์ุและทรพัยากร จากประเทศกำาลังพัฒนา
เพ่ือลดการใช้นำ�าและการเส่ือมโทรมของป่าของประเทศ {2.1.6, 
2.1.11} {2.1.6} ผลท่้ตามมาคือ การเส่ือมลงของธรรมชาติ  
(ถ่ินท่้อยู่ ภูมิอากาศ คุณ์ภาพอากาศและนำ�า) และประโยชน์ 
ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในประเทศกำาลังพัฒนา ต่างจาก 
การส่งออกอาหาร เส้นใย และผลิตภัณ์ฑ์์ไม้ (แผนภาพท่้ 1 และ 5) 
การลดลง เส่ือมสภาพ และความไม่เท่าเท้ยมกันในการเข้าถึง
ประโยชน์จากธรรมชาติอาจจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
ภายในและระหว่างประเทศได้ ด้วยบริบทความซับซ้อนใน 
การปฏิิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ประเทศ
พัฒนาน้อยท่้สุด มักม้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่้อุดมสมบูรณ์์
และยังม้การพ่ึงพาธรรมชาติ ได้รับผลกระทบอย่างมาก 
จากความเส่ือมโทรมของท่้ดิน อ้กทั�งยังเผชิญกับความขัดแย้ง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับตำ่า ส่งผลให้เกิด 
การอพยพออกของประชากรหลายล้านคน {2.1.2, 2.1.4}  
เม่ือชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินถูกผลักดันหรือคุกคามในพื�นท่้
ของตน เช่น การทำาเหมือง อุตสาหกรรมป่าไม้เพ่ือการส่งออก 
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งบ่อยครั�งระหว่างกลุ่มคนท่้ม้ระดับ
อำานาจแตกต่างกัน ในปัจจุบันบางกลุ่มสามารถควบคุมส่วนแบ่ง
ทางการตลาดหรือแหล่งทุนสินทรัพย์ของประเทศ {2.1.6}  
ในขณ์ะท่้เงินทุนปลอดภาษ้ส่งเสริมการประมงท่้ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ความขัดแย้งท่้เก่้ยวข้องกับ
เชื�อเพลิงฟิอสซิล นำ�า อาหาร และท่้ดิน เกิดขึ�นมากกว่า 2,500 
เหตุการณ์์ กำาลังเกิดขึ�นท่ัวโลกและนักเคล่ือนไหวด้านส่ิงแวดล้อม
และนักข่าวอยา่งน้อย 1,000 คน เส้ยช้วิตระหว่างปี ค.ศ. 2002 
และ 2013 {2.1.11, 2.1.18}

 19 การกำากับดูแล่ม่หล่ายระดับ เพ่ิ�อผิลั่กดันแล่ะพัิฒนา
นโยบายแล่ะแรงจำูงใจำเก่�ยวกับคุณค่าของประโยชน์ท่ำ�มนุษย์
ได้รับจำากธิรรมชาต่ิดำาเน่นไปอย่างล่่าช้า อย่างไรก็ติาม 
นโยบายท่ำ�ส่ำงผิล่กระทำบต่ิอธิรรมชาต่ิยังคงม่อยู่ทัำ�วโล่ก (เป็นท่ำ�
ยอมรับ) {2.1, 3, 5, 6.4} การท่้สังคมรวมเอามูลค่าจาก
ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิด 
การเปล่้ยนแปลงในการกำากับดูแลแม้กระท่ังการเปล่้ยนแปลง
ในห่วงโซ่อุปทานของภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น เม่ือภาคประชาสังคม
ได้รับรองและให้รางวัลแก่แนวการปฏิิบัติท่้ด้ หรือเม่ือภาครัฐ
คัดค้านการเข้าถึงตลาดเพราะการปฏิิบัติท่้ไม่เหมาะสม {2.1.7} 
การกำากับดูแลระดับท้องถ่ินท่้ประสบผลสำาเร็จจากการตระหนัก
ถึงสิทธิชุมชน มักหลอมรวมองค์ความรู้ท่้บ่งช้�ว่าธรรมชาติ
สนับสนุนความเปน็อยูท่้่ด้ของมนษุยอ์ยา่งไร เพ่ือเปน็การกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมนั�น ๆ {2.1.8} หน่วยงานระดับประเทศได้ม้ 
การส่งเสริมกลยุทธ์การจัดการท่้ดินซ่ึงม้ความยั่งยืนและ 
ม้กฎระเบ้ยบ มาตรการทางนโยบายอ่ืน ๆ  {2.1.9.2} ท่้เช่ือมโยง
กับประเทศต่าง ๆ ผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคงไว้ 
ซ่ึงประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ {2.1.10} เคร่ืองมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์อาจเป็นภัยต่อธรรมชาติ เช่น การอุดหนุน  
การโอนเงิน  สินเช่ือดอกเบ้�ยตำ่า การลดภาษ้และราคาของสินค้า
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมท่้ปกปิดต้นทุนทางส่ิงแวดล้อม
และสงัคม เคร่ืองมอืดังกล่าวสนับสนุนการผลติท่้ขาดความยัง่ยนื
และยังเป็นการส่งเสริมการตัดไม้ทำาลายป่า การทำาประมง 
เกินข้ดจำากัด การขยายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจายและ 
การใช้นำ�าอย่างสิ�นเปลือง ในปี ค.ศ. 2015 การส่งเสริม 
ภาคการเกษตรอาจเป็นอันตรายต่อธรรมชาติ ซ่ึงคิดเป็นมูลค่า
มากถึง 1 แสนล้านเหร้ยญสหรัฐ ในประเทศสมาชิกองค์การ 
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
อย่างไรก็ตาม ได้ม้การปฏิิรูปนโยบายการอุดหนุนบางอย่าง 
ท่้ช่วยลดการใช้ยาปราบศัตรูพืชอย่างไม่ยั่งยืนและปรับหา
แนวทางพัฒนาอ่ืน ๆ {2.1.9.1, 6.4.5} การอุดหนุนเชื�อเพลิง
ฟิอสซิลม้มูลค่าท่้ 345,000 ล้านเหร้ยญสหรัฐ ส่งผลให้ต้นทุน
ท่ัวโลกคดิเป็น 5 ล้านล้านเหร้ยญสหรัฐ ซ่ึงรวมถงึการลดลงของ
ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ (ถ่านหินคิดเป็นคร่ึงหน่ึง
ของต้นทุนเหล่าน้� ปิโตรเล้ยมคิดเป็นหน่ึงในสาม และก๊าซธรรมชาติ
คิดเป็นหน่ึงในสิบ {2.1.9.1.2}) การอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมและรักษา
ศักยภาพการทำาประมง มักนำาไปสู่การเส่ือมสภาพของธรรมชาติ 
โดยคิดเป็นหลักหม่ืนล้านเหร้ยญสหรัฐ {5.3.2.5}
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ความหลากหลายของวิธ้ปฏิิบัติก่อให้เกิดความหลากหลายทางช้วภาพป่าและการเล้�ยงสัตว์ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติร่วมกับความรู้ วิธ้ปฏิิบัติ และเทคโนโลย้ 
ชนพื�นเมืองมักจะจัดการท่้ดินและพื�นท่้ชายฝั�งบนพื�นฐานของวัฒนธรรม ม้การใช้หลักการและตัวช้�วัดท่้ใส่ใจสุขภาพของแผ่นดิน ห่วงใยประเทศและ 
ความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตามวิถ้ช้วิตและคุณ์ค่าเกิดการเปล่้ยนแปลงเน่ืองจากกระแสโลกาภิวัฒน์และแรงกดดันภายนอก วิธ้ปฏิิบัติอย่างไม่ย่ังยืน
ได้เพ่ิมขึ�นและกลายเป็นเร่ืองปกติในบางภูมิภาค ภาพตรงกลางของตารางด้านบนแสดงให้เห็นถึงความทับซ้อนระหว่าง 1) พื�นท่้บนบกท่้ม้เจ้าของดั�งเดิม  
ม้การจัดการ  ใช้ประโยชน์ หรือครอบครองโดยชนพื�นเมือง 2) การจัดตั�งพื�นท่้คุ้มครองอย่างเป็นทางการ 3) พื�นท่้บนบกท่้เหลืออยู่ซ่ึงม้การแทรกแซงของมนุษย์
น้อยมาก (พื�นท่้ม้คะแนนน้อยกว่า 4 ในตัวช้�วัดรอยเท้ามนุษย์) วงกลมท่้ทับซ้อนกัน หมายถึง สัดส่วนพื�นท่้ของพื�นท่้บนบกท่้ม้เจ้าของดั�งเดิม ม้การจัดการ 
ใช้ประโยชน์ 5 ประเภท หรือครอบครองโดยชนพื�นเมืองท่้ทับซ้อนกับพื�นท่้คุ้มครองท่้ม้การจัดตั�งอย่างเป็นทางการ (ซ่ึงทับซ้อนกันร้อยละ 35) และประมาณ์ 
ร้อยละ 35 เป็นพื�นท่้ท่้เหลือท่้ม้การแทรกแซงของมนุษย์น้อยมาก หัวข้อและรูปภาพในตารางม้จุดประสงค์เพ่ือการนำาเสนอ แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปของประเภทและ
ความหลากหลายท่้ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินม้ส่วนต่อความหลากหลายทางช้วภาพ a  การเพาะปลูกและคงไว้ซ่ึงพืชผลท้องถ่ินและความหลากหลาย 
ของผลไม้ (มันฝร่ัง ประเทศเปรู); b  การเพาะพันธ์ุสัตว์ (คนดูแลแกะ ประเทศค้ร์ก้ซสถาน) {2.2.4.4}; c  การสร้างถ่ินอาศัยท่้เต็มไปด้วยชนิดพันธ์ุและ 
ความหลากหลายของระบบนิเวศสูงในภูมิทัศน์วัฒนธรรม (ทุ่งหญ้าแห้ง ยุโรปกลาง) {2.2.4.1-2}; d   การระบุพืชท่้ม้ประโยชน์และการเสริมสร้างระบบนิเวศ 
ท่้ม้ความหลากหลายสูง (สวนป่าหลากชนิดพันธ์ุ ประเทศอินโดน้เซ้ย) {2.2.4.3}; e  และ f   การจัดการและเฝ้าติดตามชนิดพันธ์ุธรรมชาติ ถ่ินอาศัยและ 
ภูมิทัศน์สำาหรับสัตว์ป่าและเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น ( e  - ประเทศออสเตรเล้ย,  f  – รัฐ-อลาสก้า) {2.2.4.5-6}; g   การฟ้ิ�นฟูิท่้ดินเส่ือมโทรม (ประเทศ
ไนเจอร์) {3.2.4}; h   การป้องกันการทำาลายป่าด้วยการตระหนักถึงเขตแดนของชนพื�นเมือง (ลุ่มนำ�าอะเมซอน ประเทศบราซิล) {2.2.4.7}; i   สร้างแนวคิด
ทางเลือกท่้สัมพันธ์กันระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติ (ตอนเหนือของออสเตรเล้ย)

การเพาะปลูกและดูแล 
แปลงเพาะปลูก

ป้องกันการสูญเส้ยพื�นท่้ป่าไม้

การเพาะปลููกแลูะเลู้�ยงสััตว์์

การปกป้องคุ้้�มคุ้รอง

การใช้�ประโยช้น์์อย่างยั�งยืน์ การบริหารจััดการ แลูะการติดตามผลู

2) พื�นท่้คุ้มครองท่้จัดตั�ง 
อย่างเป็นทางการ

ประมาณ์ 35%  
ของพื�นท่้ 2)

ประมาณ์ 35%  
ของพื�นท่้ 3)

การสัร�างระบบนิ์เว์ศใหม่

แน์ว์คิุ้ด

การเพาะพันธ์ุสัตว์ การสร้างพื�นท่้ทางวัฒนธรรมด้วย
แหล่งท่้อยู่อาศัยท่้ผสมกลมกลืน 

การพัฒนาการผลิตท่้ม้ความ 
หลากหลายของชนิดพันธ์ุเล้�ยง
และชนิดพันธ์ุป่า

1) พื�นท่้ท่้ม้เจ้าของดั�งเดิม  
ม้การจัดการ ใช้ประโยชน์ 
หรือ ครอบครอง 
โดยชนพื�นเมือง

3) พื�นท่้บนบกซ่ึงมนุษย์
รบกวนน้อยมาก (พื�นท่้ 
ม้ตัวช้�วัดรอยเท้ามนุษย์
น้อยกว่า 4)

คุณ์ค่าทางเลือก 
และมุมมองเก่้ยวกับโลก

การฟ้ิ�นฟูิการจัดการชนิดพันธ์ุป่า การจัดการแหล่งท่้อยู่อาศัย 

แผู้นภาพที� 5   ชนพ้้นเม่องและชุมชนท�องถ่ินมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและรักษาไว�ซึ่่�งความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธุ์ป่า ชนิดพันธุ์เพาะเล้ียงและ 
การรักษาภ้มิทัศน์ ถ่งแม�ว่าองค์ความร้�ข้องชนพ้้นเม่องและชุมชนท�องถ่ินจะเกิดข้ึ้นในพ้้นที� แต่องค์ความร้�ลักษณะเดียวกันสามารถพบได�  
ในระดับภ้มิภาคด�วย ฉะนั้นองค์ความร้�จึงมีความเช่�อมโยงในระดับโลก
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 20 ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิของชน่ดพัินธ์ุิติาม
ธิรรมชาติ่แล่ะชน่ดพัินธ์ุิท่ำ�ม่การเพิาะเล่่�ยง ส่ำวนใหญ่่อยู่ใน
บร่เวณท่ำ�ม่การจัำดการแบบดั�งเด่ม ม่เจ้ำาของแล่ะม่การจัำดการ
ใช้ประโยชน์หร่อครอบครองโดยชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชน 
ท้ำองถ่�น (เป็นท่ำ�ยอมรับ) (แผินภาพิท่ำ� 5) {2.2.4} ถึงแม้ว่า
ทำรัพิยากรธิรรมชาต่ิในพ่ิ�นท่ำ�ของชนพ่ิ�นเม่องจำะเส่ำ�อมโทำรม 
ช้ากว่าพ่ิ�นท่ำ�อ่�น แต่ิกลั่บพิบว่าความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ
แล่ะความรู้ท่ำ�เก่�ยวข้องกับการจัำดการนั�นล่ดล่งเช่นกัน (ยอมรับ
เพ่ิยงบางส่ำวน) {2.2.4, 2.2.5.3} แม้จะม้ประวัติการใช้
ทรัพยากรม้มาอย่างยาวนาน ความขัดแย้งในงานอนุรักษ์ท่้ 
เ ก่้ยวกับการขยายอาณ์านิคมและการปรับเปล่้ยนพื�นท่้ 
ให้เป็นพื�นท่้อุทยานและการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ยังคงเกิดขึ�น  
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินมักบริหารจัดการภูมิทัศน์ทางบก
และทางทะเลด้วยวิธ้ท่้ปรับให้เข้ากับสภาพเง่ือนไขในท้องถ่ิน
จากรุ่นสู่รุ่น {3.2} (เป็นท่้ยอมรับ) วิธ้การบริหารจัดการเหล่าน้�
มักสอดคล้องหรือส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงความหลากหลาย 
ทางช้วภาพโดยมองทั�ง กระบวนการทางธรรมชาติและสินทรัพย์
ของมนุษย ์(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.4, 2.2.5.3.1} (แผนภาพ
ท่้ 5) พื�นท่้บนบกอย่างน้อยหน่ึงในส่้ม้การจัดการใช้ประโยชน์
และครอบครองโดยชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน  บริเวณ์พื�นท่้
เหล่าน้�ประมาณ์ร้อยละ 35 ของพื�นท่้ ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เป็นทางการและอ้กประมาณ์ร้อยละ 35 ของพื�นท่้บนบกท่้เหลือ
ม้การแทรกแซงของมนุษย์ในระดับตำ่า (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{2.2.5.3.1} องค์กรอนุรักษ์ในระดับชุมชนและระบบการกำากับ

ดูแลระดับท้องถ่ินม้ประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเส้ย 
ถ่ินอาศัย มากกว่าพื�นท่้คุ้มครองท่้ได้รับการจัดตั�งอย่างเป็น
ทางการ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) จากผลการศึกษาหลายโครงการ 
พบว่า ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินม้บทบาทสำาคัญใน 
การควบคุมการตัดไม้ และความริเร่ิมท่้แสดงถึงผสานระหว่าง
กลไกต่าง ๆ เหล่าน้� (เป็นท่้ยอมรับ) อย่างไรก็ตามในหลาย
ภูมิภาค พื�นท่้อยู่อาศัยของชนพื�นเมืองซ่ึงเป็นพื�นท่้ท่้ม้ความ
หลากหลายทางช้วภาพและวัฒนธรรม มักถูกล้อมรอบด้วยพื�นท่้
ธรรมชาติท่้ม้ความเส่ือมโทรม (ยอมรบัเพ้ยงบางสว่น) {2.2.5.3} 
จากกลุ่มตัวช้� วัดท้องถ่ินท่้จัดทำาขึ�นและประยุกต์ใช้โดย 
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน พบว่าร้อยละ 72 แสดงถึง  
แนวโน้มเชิงลบในธรรมชาติท่้สนับสนุนการดำารงช้วิตในท้องถ่ิน 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.3.2} แนวโน้มหลักประกอบด้วย
การลดลงของทรัพยากร ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพราะการลดลงของ
เขตพื�นท่้ท่้ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย จำานวน
ประชากรของชนพื�นเมืองเพ่ิมมากขึ�น ความเส่ือมโทรมและการ
ลดลงของจำานวนชนดิพันธ์ุท่้ม้ความสำาคัญต่อวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
ศัตรูพืชและชนิดพันธ์ุต่างถ่ินรุกรานชนิดใหม่ การเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสูญเส้ยถ่ินอาศัยในป่าธรรมชาติ ทุ่งเล้�ยงสัตว์ 
และการลดลงของผลิตผลในระบบนิเวศท่้เหลืออยู ่รายละเอ้ยด
ของการสังเคราะห์แนวโน้มของธรรมชาตท่ัิวโลกโดยชนพื�นเมือง
และชุมชนท้องถ่ินนั�นม้ข้อจำากัดเน่ืองจากขาดหน่วยงานท่้ 
ทำาหน้าท่้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลในสถานท่้ต่าง ๆ  
ทั�งในระดับภูมิภาคและระดับโลก {2.2.2}

C. เป้าหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย�างยั�งย่นและการบรรลุ
ความยั�งย่นไม�สามารถเกิดข้่้นได้ด้วยสถานการณ์ที�เป็นอย้�ในปัจจุบัน และเป้าหมาย
ที�ตั้งไว้สำาหรับปี ค.ศ. 2030 เป็นต้นไป อาจจะบรรลุผู้ลสำาเร็จได้เพียงสร้าง 
การเปลี�ยนแปลงในทุกปัจจยั ท้ังปัจจยัด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเม่อง และเทคโนโลยี

 21 เป้าหมายความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิไอจ่ำ ภายใต้ิแผิน
กล่ยุทำธ์ิความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ ปี ค.ศ. 2011-2020  
ทัำ�ง 20 เป้าหมาย ม่ความก้าวหน้าระดับด่ 4 เป้าหมาย  
ม่ความก้าวหน้าปานกล่าง 7 เป้าหมาย ในขณะท่ำ� ม่ความ
ก้าวหน้าน้อย 6 เป้าหมาย อ่ก 3 เป้าหมายท่ำ�เหล่่อขาดข้อมูล่
ท่ำ�ครบถ้วนในบางประเด็นหร่อทุำกประเด็นสำำาหรับการประเม่น
ความก้าวหน้า (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {3.2} โดยรวมแล้ว
สถานการณ์์ของธรรมชาติยังคงเส่ือมโทรมลง (12 จาก 16 ตัว
ช้�วัดแสดงให้เห็นถึงการเส่ือมโทรมลงของธรรมชาติอย่างม้ 

นัยสำาคัญ) (เป็นท่้ยอมรับ) {3.2} (แผนภาพท่้ 6) ในปี ค.ศ. 2015 
ม้ความกา้วหน้ามากขึ�นเน่ืองจากม้การนำานโยบายไปปฏิิบัติเพ่ือ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางช้วภาพกับปัจจัยท่้สร้างผลกระทบ
ต่อแนวปะการังและระบบนิเวศอ่ืนท่้เปราะบางต่อการเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {3.2} การสูญเส้ย 
ความหลากหลายทางช้วภาพท่้ม้สาเหตุจากมนุษย์ เช่น  
การสูญเส้ยถ่ินอาศัยอันเป็นผลมาจากการเปล่้ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่้ดินและการใช้ทรัพยากรทะเล (ระบุใน 
เป้าหมายไอจิท่้ 5) การทำาการเกษตร การเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า  
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เป้า
ประสงค์

เป้า
หมาย

องค์ประกอบเป้าหมาย
ระดับความก�าวหน�า 

ในการบรรลุเป้าหมายไอจิ

น�อย ปานกลาง ดี

A.
 เน

�นย
้ำาถ

่งส
าเ

หต
ุรา

กฐ
าน

1.1 ความติระหนักในเร่�องความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ

1.2 ความติระหนักเก่�ยวกับการแนวทำางสำู่การอนุรักษ์

2.1 บูรณาการความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิในการขจำัดความยากจำน

2.2 บูรณาการความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิในการวางแผิน

2.3
บูรณาการความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิในการบัญ่ช่  
(บัญ่ช่ประชาชาติ่)

2.4 บูรณาการความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิในการรายงาน

3.1
ขัดแล่ะปรับเปล่่�ยนการอุดหนุนทำ่�เป็นอันติรายติ่อความหล่ากหล่าย
ทำางช่วภาพิ

3.2 จำัดทำำาแล่ะดำาเน่นแรงจำูงใจำทำางบวก

4.1 การผิล่่ติแล่ะการบร่โภคทำ่�ยั�งย่น

4.2 การใช้ประโยชน์ภายใติ้ข้อจำำากัดทำางช่วว่ทำยา

B.
 ล

ดแ
รง

กด
ดัน

ทา
งต

รง

5.1 ล่ดการสำูญ่เสำ่ยแหล่่งทำ่�อยู่อาศัยล่ง

5.2 ล่ดความเสำ่�อมโทำรมแล่ะการแยกสำ่วน

6.1 ปร่มาณปล่าทำ่�สำามารถจำับไปอย่างยั�งย่น

6.2 แผินฟิ้�นฟิูชน่ดพิันธิุ์ทำ่�เสำ่�อมโทำรม ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

6.3 การประมงไม่ได้รับผิล่กระทำบ

7.1 เกษติรกรรมยั�งย่น

7.2 การเพิาะเล่่�ยงสัำติว์นำ�าท่ำ�ยั�งย่น

7.3 ป่าไม้ยั�งย่น

8.1 มล่พิ่ษระดับทำ่�ไม่เป็นอันติราย

8.2 ธิาติุอาหารสำ่วนเก่นทำ่�ไม่เป็นอันติราย

9.1 การจำัดล่ำาดับความสำำาคัญ่ของชน่ดพิันธิุ์ติ่างถ่�นทำ่�รุกราน

9.2 การจำัดล่ำาดับความสำำาคัญ่เสำ้นทำางของชน่ดพิันธิุ์ติ่างถ่�นทำ่�รุกราน ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

9.3 การควบคุมแล่ะกำาจำัดชน่ดพิันธิุ์ติ่างถ่�นทำ่�รุกราน

9.4 การจำัดการเสำ้นทำางของชน่ดพิันธิุ์ติ่างถ่�นทำ่�รุกราน

10.1 แรงกดดันทำ่�ม่ติ่อแนวปะการังล่ดล่ง

10.2 แรงกดดันติ่อระบบน่เวศทำ่�เปราะบางล่ดล่ง

การทำาป่าไม้อย่างไม่ยัง่ยืน (เป้าหมายไอจิท่้ 7) การทำาประมง
อย่างไม่ยั่งยืน (เป้าหมายไอจิท่้ 6) มลภาวะ (เป้าหมายไอจิท่้ 8) 
และชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน (เป้าหมายไอจิท่้ 9) ยังคงเพ่ิมขึ�นท่ัวโลก
แม้จะม้ความพยายามระดับประเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมายไอจิ 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {3.2}

 22 การดำาเน่นการด้านการอนุรักษ์รวมถึงพ่ิ�นท่ำ�คุ้มครอง  
ความพิยายามในการจัำดการการใช้ประโยชน์ท่ำ�ขาดความยั�งย่น
แล่ะการจัำดการการล่่าแล่ะค้าชน่ดพัินธ์ุิอย่างผ่ิดกฎิหมาย  
การเคล่่�อนย้ายแล่ะการกำาจัำดชน่ดพัินธ์ุิต่ิางถ่�น ประสำบความสำำาเร็จำ
ในการป้องกันการสูำญ่พัินธ์ุิของบางชน่ดพัินธ์ุิ (ยอมรับเพ่ิยง
บางส่ำวน) ตัวอย่างเช่น การลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์ช่วงระหว่าง 
ปี ค.ศ.1996 และ 2008 ช่วยลดความเส่้ยงในการสูญพันธ์ุ 
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แผู้นภาพที� 6   สรุปความก�าวหน�าในการบรรลุเป้าหมายไอจิ 

การให้คะแนนอยู่บนพื�นฐานของการวิเคราะห์ตัวช้�วัดเชิงปริมาณ์ การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ การรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางช้วภาพฉบับท่้ 5 และข้อมูลของประเทศสมาชิกท่้แสดงเจตจำานงค์ในการดำาเนินการเพ่ิมเติมภายในปี ค.ศ. 2020 กรณ้์ท่้ม้ความก้าวหน้าในการบรรล ุ
เป้าหมาย ได้รับคะแนน “ด้” (การม้แนวโน้มเชิงบวกอย่างมากในระดับโลกเก่้ยวกับองค์ประกอบของเป้าหมายส่วนมาก); “ปานกลาง” หมายถึง ภาพรวม 
ท่ัวโลกม้ทิศทางในเชิงบวกแต่ในระดับท่้ไม่มากหรือไม่เพ้ยงพอหรือม้แนวโน้มเชิงบวกอย่างมากในองค์ประกอบบางส่วนของเป้าหมาย แต่ม้ความก้าวหน้า
น้อยหรือไม่ม้ความก้าวหน้าในองค์ประกอบอ่ืน หรือแนวโน้มเป็นเชิงบวกในบางภูมิภาคเท่านั�น; “น้อย” (ความก้าวหน้าน้อยหรือไม่ม้ความก้าวหน้า 
ในองคป์ระกอบของเปา้หมายหรือม้พัฒนาการท่้ออกห่างจากเป้าหมาย หรือกรณ้์ท่้ม้ประสบความสำาเร็จในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศและแนวโนม้เชิงบวก
ในบางองค์ประกอบ ภาพรวมแนวโน้มท่ัวโลกม้ความก้าวหน้าเพ้ยงเล็กน้อยหรือไม่ม้ความก้าวหน้า); หรือ “ไม่ปรากฏิ” (ข้อมูลไม่เพ้ยงพอต่อการให้คะแนน
ความก้าวหน้า) 

ตัวย่อ: ILK: องค์ความรู้ของชนพื�นเมืองและท้องถิ่น; IPLCs: ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถิ่น; NBSAPs: กลยุทธ์และแผนปฎิบัติการความหลากหลาย 
ทางช้วภาพแห่งชาติ 

a แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางช้วภาพ ปี ค.ศ. 2011-2020

เป้า
ประสงค์

เป้า
หมาย

องค์ประกอบเป้าหมาย
ระดับความก�าวหน�า 

ในการบรรลุเป้าหมายไอจิ

น�อย ปานกลาง ดี

C
. ป

รับ
ปร

ุงส
ถา

นภ
าพ

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ทา
งช

ีวภ
าพ

11.1 ร้อยล่ะ 10 ของพิ่�นทำ่�ทำะเล่ได้รับการอนุรักษ์

11.2 ร้อยล่ะ 17 ของพิ่�นทำ่�บนบกได้รับการอนุรักษ์

11.3 พิ่�นทำ่�ทำ่�ม่ความสำำาคัญ่ได้รับการอนุรักษ์

11.4 พิ่�นทำ่�คุ้มครอง, ติัวแทำนทำางน่เวศ

11.5 พิ่�นทำ่�คุ้มครอง ทำ่�ม่การจำัดการอย่างม่ประสำ่ทำธิ่ภาพิแล่ะเทำ่าเทำ่ยม

11.6 พิ่�นทำ่�คุ้มครองทำ่�ม่การบูรณาการแล่ะเช่�อมโยงกัน

12.1 ปกป้องการสำูญ่พิันธิุ์

12.2 ปรับปรุงสำถานภาพิการอนุรักษ์ของชน่ดพิันธิุ์ทำ่�ถูกคุกคาม

13.1 บำารุงรักษาความหล่ากหล่ายของพิันธิุกรรมพิ่ชปลู่ก

13.2 บำารุงรักษาความหล่ากหล่ายของพิันธิุกรรมสำัติว์เล่่�ยง

13.3 บำารุงรักษาความหล่ากหล่ายของพิันธิุกรรมของชน่ดพิันธิุ์ป่า

13.4
บำารุงรักษาความหล่ากหล่ายของพิันธิุกรรมของชน่ดพิันธิุ ์
ทำ่�ม่ความสำำาคัญ่

ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

13.5 ล่ดการเสำ่�อมสำล่ายของพิันธิุกรรม

D.
 ส

่งเ
สร

ิมก
าร

แบ
่งป

ันผู้
ล

ปร
ะโย

ชน
์ให

�ทุก
คน

14.1 ฟิ้�นฟิูแล่ะคุ้มครองระบบน่เวศทำ่�ให้บร่การ

14.2 คำานึงถึงบทำบาทำของสำติร่ ชนพิ่�นเม่องแล่ะชุมชนทำ้องถ่�น 
แล่ะกลุ่่มติ่าง ๆ

ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

15.1 สำ่งเสำร่มให้ระบบน่เวศม่ความย่ดหยุ่นคงทำน ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

15.2 ร้อยล่ะ 15 ของระบบน่เวศทำ่�เสำ่�อมโทำรมได้รับการฟิ้�นฟิู ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

16.1 พิ่ธิ่สำารนาโงยา ม่ผิล่บังคับใช้

16.2 พิ่ธิ่สำารนาโงยา ม่การดำาเน่นการ

E.
 ส

่งเ
สร

ิมก
าร

ดำา
เน

ินง
าน

17.1
จำัดทำำาแล่ะปรับปรุงแผินปฏิ่บัติ่การความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ
แห่งชาติ่  

17.2
รับรองแผินปฏ่ิบัต่ิการความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแห่งชาต่ิ 
เป็นเคร่�องม่อเช่งนโยบาย

17.3
ดำาเน่นการติามแผินปฏิ่บัติ่การความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ 
แห่งชาติ่

18.1 ยอมรับนับถ่อองค์ความรู้ภูม่ปัญ่ญ่า

18.2 บูรณาการองค์ความรู้ภูม่ปัญ่ญ่า ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

18.3
การม่สำ่วนร่วมของชนพิ่�นเม่องแล่ะชุมชนทำ้องถ่�น 
อย่างม่ประสำ่ทำธิ่ภาพิ

ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

19.1 ปรับปรุงแล่ะแบ่งปันข้อมูล่ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ

19.2 ประยุกติ์ใช้ข้อมูล่ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ ไม่ปรากฏิ/ข้อมูล่ไม่เพิ่ยงพิอ

20.1 ทำรัพิยากรทำางการเง่นเพิ่�อดำาเน่นการติามแผินกล่ยุทำธิ์เพิ่�มขึ�น
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ของสัตว์เล้�ยงลูกด้วยนมและนกใน 109 ประเทศ (โดยความเส่้ยง
ลดลงเฉล่้ยร้อยละ 29 ต่อประเทศ) แต่หากไม่ม้การดำาเนินการ
ด้านการอนุรักษ์ในช่วงทศวรรษท่้ผ่านมา อัตราการลดลง 
ของความเส่้ยงในการสูญพันธ์ุของนก สัตว์เล้�ยงลูกด้วยนม  
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงนำ�า อาจมากกว่าน้�อย่างน้อยถึงร้อยละ 20   
ในกรณ้์เด้ยวกันสัตว์ม้ก้บอย่างน้อย 6 ชนิดพันธ์ุ (เช่น ออริกซ์ 
อาหรับ และม้าป่าพร้วาลสก้�) อาจจะสูญพันธ์ุไปแล้วหรือ 
เหลืออยูใ่นกรงเล้�ยง หากไม่ม้มาตรการการอนุรักษ์ คาดการณ์์
ว่าสัตว์เล้�ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื�อยคลานท่้ม้ความเส่้ยงสูง
ต่อการสูญพันธ์ุ (เช่น สุนัขจิ�งจอกไอส์แลนด์ นกกางเขนเซเชลส)์ 
อย่างน้อย 107 ชนิด ได้รับประโยชน์จากการกำาจัดชนิดพันธ์ุ
เล้�ยงลูกด้วยนมต่างถ่ินบนเกาะ {3.2.2} แม้ว่าชนิดพันธ์ุท่้ได้ 
รับการช่วยเหลือจะม้จำานวนน้อยและม้ลักษณ์ะเฉพาะใน 
แต่ละท้องถ่ิน แต่กรณ้์เช่นน้�แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการ 
อยา่งทันท่วงท้และเหมาะสม สามารถช่วยลดอัตราการสูญพันธ์ุ
ท่้ม้สาเหตุจากมนุษย์ได้ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {2.2.5.2.4, 4} 
อย่างไรก็ตามการศึกษาอ่ืน ๆ ท่้เป็นการประเมินแนวโน้มของ
สถานะธรรมชาติ หรือแรงกดดันต่อธรรมชาติ จะม้ผลท่้แตกต่าง
กันหากปราศจากความพยายามด้านการอนุรักษ์ (เป็นท่้ยอมรับ) 
{3.2}

 23 ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะบทำบาทำหน้าท่ำ�แล่ะ
บร่การจำากระบบน่เวศ ให้การสำนับสำนุนโดยติรงต่ิอการบรรลุ่
เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่น รวมถึงนำ�าแล่ะสุำขอนามัย  
การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ ช่ว่ติใต้ินำ�าแล่ะบนบก  
(เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่นท่ำ� 6 13 14 15 (เป็นท่ำ�ยอมรับ) 
{3.3.2.1} ธิรรมชาต่ิแสำดงบทำบาทำสำำาคัญ่แล่ะซับซ้อน 
ต่ิอการบรรลุ่เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่นท่ำ�เก่�ยวข้องกับ 
ความยากจำน ความห่วโหย สุำขภาพิแล่ะความเป็นอยู่ท่ำ�ด่  
แล่ะเม่องยั�งย่น (เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่นท่ำ� 1 2 3 แล่ะ 
11) (ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {3.3.2.2} (แผินภาพิท่ำ� 7)  
หลายตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ
กับเป้าหมายการพัฒนาท่้ยั่งยืน เช่น ธรรมชาติและประโยชน์
ของธรรมชาติอาจม้บทบาทสำาคัญต่อการลดความเปราะบาง 
ต่อเหตุการณ์์สภาพภมิูอากาศสดุขั�ว ปัญหาทางเศรษฐกจิ สังคม 
ส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ แม้ว่าจะเก่้ยวข้องกับสินทรัพยข์อง
มนุษย์ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ธรรมชาติได้สนับสนุนเป้าหมาย
ด้านสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและระบบนิเวศ  
โดยการสนับสนุนดังกล่าวได้รบัอิทธิพลจากสินทรัพยข์องมนุษย์ 
ซ่ึงยังไม่ม้ข้อมูลการศึกษาท่้ชัดเจน ความสัมพันธ์อาจเป็น 
เชิงบวกหรือเชิงลบอย่างเช่นกรณ้์ความหลากหลายทางช้วภาพ

กับโรคติดเชื�อ (อ่าน ย่อหน้า 2 ของเอกสารน้�) ธรรมชาติ
สนับสนุนวิถ้ช้วิตชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน และคนจน 
ในชนบทและในเมือง ส่วนใหญ่ผ่านการบริโภคทางตรงหรือ 
การสร้างรายได้จากการค้าขายในวัตถุ เช่น อาหาร (อ่าน ย่อหน้า 2 
และ 36 ของเอกสารน้�) และพลังงาน (เป็นท่้ยอมรับ) ประโยชน์
จากธรรมชาติดังกล่าวมักไม่ม้การระบุไว้ในการวิเคราะห์ 
ความยากจน (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ธรรมชาติและประโยชน์
ท่้มนุษยไ์ด้รับจากธรรมชาติยงัเก่้ยวกับเป้าหมายเร่ือง การศึกษา 
ความเท่าเท้ยมทางเพศ การลดความเหล่ือมลำ�าและส่งเสริม
สันติภาพ ความยุติธรรมและความเข้มแข็งของสถาบัน  
(เป้าหมายการพัฒนาท่้ยัง่ยืนท่้ 4 5 10 และ 16) แต่ประเด็น 
ท่้มุ่งเน้นในปัจจุบันและการใช้ภาษาเก่้ยวกับเป้าหมายเหล่าน้� 
ยงัไม่ชัดเจนหรือไม่กล่าวถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน)

 24 เพ่ิ�อท่ำ�จำะบรรล่เุป้าหมายการพิฒันาท่ำ�ยั�งย่นแล่ะว่สัำยทัำศน์
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ ปี ค.ศ. 2050 สำำาหรับเป้าหมาย
ในอนาคติจำะม่ประส่ำทำธ่ิภาพิมากขึ�น หากคำานึงถึงผิล่กระทำบ
จำากการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {3.2, 
3.3} การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นท่้คาดการณ์์ว่า 
จะส่งผลให้ชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุม้จำานวนเพ่ิมมากขึ�น 
โดยม้ชนิดพันธ์ุเพ้ยงส่วนน้อยท่้ขยายอาณ์าเขตหรือปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศท่้เหมาะสมกว่าได้ มากกว่าจำานวน
ชนิดพันธ์ุท่้อาณ์าเขตจำากัดลงหรืออยู่ในสภาวะท่้เหมาะสม 
น้อยกว่า (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {4.2, 3.2}. ผลกระทบจาก 
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประสิทธิภาพของพื�นท่้
คุ้มครองทำาให้ม้การทบทวนการประเมินวัตถุประสงค์ด้าน 
การอนุรักษ์ ในขณ์ะเด้ยวกันม้พื�นท่้คุ้มครองจำานวนหน่ึง 
ซ่ึงม้วัตถุประสงค์และการจัดการโดยคำานึงถึงการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) เป้าหมายการพัฒนา
ท่้ยัง่ยนืท่้เก่้ยวข้องกับความยากจน สุขภาพ นำ�าและความม่ันคง
ทางอาหาร และเป้าหมายความยั่งยืนท่้เช่ือมโยงกับผลกระทบ
ของแรงขับเคล่ือนทางตรงต่าง ๆ รวมถึงการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางช้วภาพ บทบาทหน้าท่้
และบริการจากระบบนิเวศ ธรรมชาติและประโยชน์ท่้มนุษย์ 
ได้รับจากธรรมชาตแิละคณุ์ภาพช้วติท่้ด้ กรอบความหลากหลาย
ทางช้วภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ได้ให้ความสำาคัญกับ 
ความเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่้ยั่งยืน {4.6, 3.7}  
เม่ือพิจารณ์ารวม (และหักลบกัน) แล้วสามารถบรรลุหลาย 
เป้าหมายได้ คาดการณ์์ว่าเป้าหมายในอนาคตจะม้ประสิทธิภาพ
มากขึ�น หากคำานึงถึงการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

เป้าหมาย 
การพิัฒนาทำ่�ยั�งย่น

เป้าหมายทำ่�เก่�ยวข้อง (โดยย่อ)

สำถานภาพิปัจำจุำบันแล่ะแนวโน้ม
ของความคาดหวังต่ิอธิรรมชาต่ิแล่ะ
ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ ความสำัมพิันธิ์

ทำ่�ไม่แน่นอน
สำนับสำนุนเติ็มทำ่�

สำนับสำนุน 
บางสำ่วน

ขจำัด 
ความยากจำน

1.1 ขจำัดความยากจำน U

1.2 ล่ดสำัดสำ่วนประชาชนทำ่�ยากจำน U

1.4 มั�นใจำว่าทำุกคนม่สำ่ทำธิ่เทำ่าเทำ่ยมกันในทำรัพิยากรทำางเศรษฐก่จำ

1.5 สำร้างการย่ดหยุ่นปรับติัวให้แก่คนจำน

หยุด 
ความห่วโหย

2.1 หยุดความห่วโหยแล่ะให้มั�นใจำว่าเข้าถึงอาหารทำั�งปี

2.3 เพิ่�มผิล่ผิล่่ติแล่ะรายได้ให้กับกลุ่่มผิู้ผิล่่ติอาหารขนาดเล่็ก

2.4 ระบบการผิล่่ติอาหารทำ่�ยั�งย่น

2.5
รักษาความหล่ากหล่ายทำางพิันธิุกรรมของพิันธิุ์พิ่ชปลู่กแล่ะ 
สำัติว์เล่่�ยง

สำุขภาพิแล่ะ
ความเป็นอยู ่

ทำ่�ด่

3.2 หยุดการเส่ำยช่ว่ติของเด็กแรกเก่ดแล่ะเด็ก U

3.3 หยุดโรคเอดสำ์ วัณโรค มาล่าเร่ย แล่ะโรคติ่ดเช่�อในเขติร้อน U

3.4 ล่ดการเสำ่ยช่ว่ติก่อนวัยอันควรอันเร่�องมาจำากโรคไม่ติ่ดติ่อเร่�อรัง ไม่ม่ข้อมูล่

3.9 ล่ดการเสำ่ยช่ว่ติแล่ะการเจำ็บป่วยจำากมล่พิ่ษ ไม่ม่ข้อมูล่

นำ�าสำะอาด
แล่ะ 

การสุำขาภ่บาล่

6.3 ปรับปรุงคุณภาพินำ�า

6.4 เพ่ิ�มการใช้นำ�าแล่ะการเข้าถึงอย่างยั�งย่น

6.5 การจัำดการนำ�าแบบบูรณาการ

6.6 ปกป้องแล่ะฟ้ิ�นฟูิระบบน่เวศท่ำ�เก่�ยวข้องกับนำ�า

เม่องแล่ะ
ชุมชน 
ท่ำ�ยั�งย่น 

11.3 สำ่งเสำร่มเม่องทำ่�ยั�งย่น

11.4 ปกป้องแล่ะคุ้มครองมรดกทำางธิรรมชาติ่แล่ะวัฒนธิรรม

11.5 ล่ดการเสำ่ยช่ว่ติแล่ะจำำานวนประชาชนทำ่�ได้รับผิล่กระทำบจำากภัยพิ่บัติ่

11.6 ล่ดผิล่กระทำบสำ่�งแวดล่้อมของชุมชนเม่อง

11.7 การเข้าถึงพิ่�นทำ่�สำ่เช่ยวแล่ะพิ่�นทำ่�สำาธิารณะ

การรับม่อกับ
การ

เปล่่�ยนแปล่ง
สำภาพิ 

ภูม่อากาศ 

13.1 สำร้างความย่ดหยุ่นท่ำ�เข้มแข็งต่ิอภัยท่ำ�เก่ดจำากสำภาพิภูม่อากาศ

13.2 บูรณาการสำภาพิภูม่อากาศไว้ในนโยบาย กล่ยุทำธ์ิ แล่ะแผิน

13.3
ปรับปรุงการศึกษาแล่ะความสำามารถในการปรับติัวแล่ะบรรเทำา
ผิล่กระทำบ

ไม่ม่ข้อมูล่

13a
ระดมเง่น 100 พิันล่้านดอล่ล่าร์สำหรัฐเพิ่�อการบรรเทำาผิล่กระทำบให้
กับประเทำศกำาล่ังพิัฒนา

ไม่ม่ข้อมูล่

13b
เพิ่�มข่ดความสำามารถในการวางแผินแล่ะจำัดการการเปล่่�ยนแปล่ง
สำภาพิภูม่อากาศ

ไม่ม่ข้อมูล่

ทำรัพิยากร
ทำางทำะเล่

14.1 ป้องกันแล่ะล่ดมล่พิ่ษทำางทำะเล่

14.2 จำัดการแล่ะคุ้มครองระบบน่เวศทำางทำะเล่แล่ะชายฝั่ั�งอย่างยั�งย่น

14.3 ล่ดปรากฏิการณ์มหาสำมุทำรเป็นกรด

14.4 ควบคุมการเก็บเก่�ยวแล่ะการประมงเก่นข่ดจำำากัด

14.5 อนุรักษ์พิ่�นทำ่�ทำางทำะเล่แล่ะชายฝั่ั�งอย่างน้อยร้อยล่ะ 10

14.6 หยุดยั�งแรงจำูงใจำทำ่�ก่อให้เก่ดการประมงเก่นข่ดจำำากัด

14.7
เพิ่�มประโยชน์ในทำางเศรษฐก่จำจำากการใช้ประโยชน์ทำรัพิยากร 
ทำางทำะเล่อย่างย่างย่น
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางช้วภาพ และการดำาเนินการเพ่ือลด 
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
{4.6, 3.7}

 25 คาดการณ์ว่าผิล่กระทำบย้อนกลั่บจำากการเปล่่�ยนแปล่ง
สำภาพิภูม่อากาศท่ำ�ม่ต่ิอความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิจำะเพ่ิ�ม
มากขึ�นเน่�องจำากอุณหภูม่ท่ำ�สูำงขึ�น ดังนั�นการจำำากัดการเพ่ิ�มขึ�น
ของอุณหภูม่โล่กให้ติำ�ากว่า 2 องศาเซล่เซ่ยสำ จำะสำ่งผิล่ด่ 
หล่ายประการติ่อธิรรมชาติ่แล่ะประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับ 
จำากธิรรมชาต่ิ คุณภาพิช่ว่ติ อย่างไรก็ติาม ม่การคาดการณ์ว่า 
การบรรลุ่วัติถุประสำงค์ดังกล่่าวต้ิองม่มาติรการบรรเทำา 
ผิล่กระทำบบนบกท่ำ�ม่ขนาดใหญ่่ ซึ�งจำะส่ำงผิล่กระทำบอย่างม่ 
นัยสำำาคัญ่ต่ิอความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ (ยอมรับเพ่ิยง 

บางส่ำวน) {4.2, 4.3, 4.4, 4.5} แนวโน้มแบบจำาลองสภาพอากาศ
แสดงให้เห็นว่า ต้องม้การจำากัดกิจกรรมของมนุษย์ท่้ส่งผล 
ต่อการเปล่้ยนแปลงสภาพภมิูอากาศใหต้ำ่ากวา่ 2 องศาเซลเซ้ยส 
โดยด่วน เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว
หรือการกำาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั�นบรรยากาศ
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม พื�นท่้บนบกถูกใช้ไปกับพืช
พลังงานช้วภาพ (ทั�งกรณ้์ท่้ม้และไม่ม้การดักจับและเก็บกัก
คาร์บอน) ดังนั�นการปลูกป่า การฟิ้�นฟูิป่าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การดูดซับคาร์บอน คาดการณ์์ว่าจะม้ผลมาก {4.2.4.3, 4.5.3} 
ความหลากหลายทางช้วภาพและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ของการปลูกป่าและการฟ้ิ�นฟูิป่าขนาดใหญ่ขึ�นอยู่กับพื�นท่้ 
ท่้ดำาเนินการ (บริเวณ์ท่้เคยม้พืชพันธ์ุปกคลุม ม้สภาพการเส่ือมโทรม) 
และชนิดพันธ์ุของไม้ท่้ปลูก (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ในทำานอง
เด้ยวกัน การปลูกพืชเพ่ือผลิตพลังงานช้วภาพ หรือพื�นท่้ปลูกป่า

แผู้นภาพที� 7   สรุปสถานภาพล่าสุดและแนวโน�มสถานการณ์ข้องธรรมชาติและประโยชน์ที�มนุษย์ได�รับจากธรรมชาติซึ่่�งสนับสนุน 
ความก�าวหน�าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งย่น 

เป้าหมายท่้ระบุคือเป้าหมายซ่ึงหลักฐานในปัจจุบันและถ้อยคำาของเป้าหมายสามารถประเมินผลลัพธ์ต่อแนวโน้มสถานการณ์์ของธรรมชาติและประโยชน์ 
ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติซ่ึงสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมาย บทท่้ 3 ส่วนท่้ 3.3 เป็นการประเมินหลักฐานของความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติและเป้าหมาย
การพัฒนาท่้ยัง่ยืน การให้คะแนนอยู่บนพื�นฐานของการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ตัวช้�วัดเชิงปริมาณ์ในกรณ้์ท่้สามารถทำาได้

ไม่ม้เป้าหมายใดได้รับคะแนน “สนับสนุนเต็มท่้” (ซ่ึงหมายถึง อยูใ่นสถานะท่้ด้หรือแนวโน้มเชิงบวกอยา่งเป็นรูปธรรมในระดับโลก) ดังนั�นคะแนน “สนับสนุน
เต็มท่้” ไม่ปรากฏิในตาราง “สนับสนุนบางส่วน” หมายถึง สถานการณ์์โลกโดยรวมและแนวโน้มเป็นเชิงบวกแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมหรือไม่เพ้ยงพอ หรือ 
แนวโน้มเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมในบางแง่มุมแต่แนวโน้มเชิงลบปรากฎในแง่มุมอ่ืนๆ หรือแนวโน้มเชิงบวกปรากฏิในบางภูมิภาคแต่แนวโน้มเชิงลบ 
ยังคงปรากฏิในภูมิภาคอ่ืน “น้อย/สนับสนุนลดลง” บ่งช้�ถึงสถานะท่้แย่หรือม้แนวโน้มเชิงลบอย่างเป็นรูปธรรมในระดับโลก “ความสัมพันธ์ไม่แน่ชัด”  
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและ/หรือประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติและการบรรลุเป้าหมายนั�นไม่แน่ชัด “ไม่ปรากฏิ” บ่งช้�ถึงข้อมูลท่้ 
ไม่เพ้ยงพอต่อการให้คะแนนสถานภาพและแนวโน้ม 

เป้าหมาย 
การพิัฒนาทำ่�ยั�งย่น

เป้าหมายทำ่�เก่�ยวข้อง (โดยย่อ)

สำถานภาพิปัจำจุำบันแล่ะแนวโน้ม
ของความคาดหวังต่ิอธิรรมชาต่ิแล่ะ
ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ ความสำัมพิันธิ์

ทำ่�ไม่แน่นอน
สำนับสำนุนเติ็มทำ่�

สำนับสำนุน 
บางสำ่วน

ระบบน่เวศ
บนบก

15.1 การอนุรักษ์ระบบน่เวศบนบกแล่ะแหล่่งนำ�า

15.2 จำัดการแล่ะฟิ้�นฟิูพิ่�นทำ่�ป่าเสำ่�อมโทำรมแล่ะหยุดป่าเสำ่�อมโทำรม

15.3 ติ่อสำู้กับการแปรสำภาพิเป็นทำะเล่ทำรายแล่ะฟิ้�นฟิูพิ่�นทำ่�เสำ่�อมโทำรม

15.4 อนุรักษ์ระบบน่เวศภูเขา

15.5 ล่ดความเสำ่�อมโทำรมของแหล่่งทำ่�อยู่อาศัยแล่ะป้องกันการสำูญ่พิันธิุ์

15.6
สำ่งเสำร่มการแบ่งปันผิล่ประโยชน์จำากการใช้ทำรัพิยากรพิันธิุกรรม
อย่างเทำ่าเทำ่ยมแล่ะยุติ่ธิรรม

15.7 หยุดการล่่าแล่ะค้าผิ่ดกฎิหมาย

15.8 ป้องกันการเข้ามาแล่ะล่ดผิล่กระทำบจำากชน่ดพัินธ์ุิต่ิางถ่�นท่ำ�รุกราน

15.9
บูรณาการคุณค่าของความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิไว้ในการวางแผิน
แล่ะการขจำัดความยากจำน

15a
เพิ่�มทำรัพิยากรการเง่นเพิ่�อการอนุรักษ์แล่ะใช้ประโยชน ์
ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิอย่างยั�งย่น

15b ระดมทำรัพิยากรเพิ่�อการจำัดการป่าไม้อย่างย่างย่น
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

แผู้นภาพที� 8   การคาดการณ์ผู้ลกระทบจากการใช�ประโยชน์ที�ดินและการเปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวัตถุดิบจากธรรมชาติ และประโยชน์ด�านการควบคุมที�มนุษย์ได�จากธรรมชาติ  
ระหว่างปี ค.ศ. 2015 ถ่ง 2050

ตารางน้�แสดงถึงประเด็นหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อความหลากหลายทางช้วภาพและต่อประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ (nature’s 
contributions to people: NCP) ตำ่าท่้สุดในสถานการณ์์ความยัง่ยืนท่ัวโลกพบในเกือบทุกอนุภูมิภาค 2) ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่อผลกระทบม้สูง
ในภมิูภาคท่้ม้การแข่งขันและสถานการณ์์เศรษฐกจิเป็นเชิงบวก 3) ประโยชนท่้์มนุษยไ์ด้จากธรรมชาตเิป็นวัตถุเพ่ิมขึ�นมากท่้สดุ ในภมิูภาคท่้ม้การแข่งขันและ
สถานการณ์์เศรษฐกิจเป็นเชิงบวกแต่ส่ิงเหล่าน้�มาพร้อมกับต้นทุนคือ ความหลากหลายทางช้วภาพและการควบคุมประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 
คาดการณ์์ผลกระทบอยู่บนพื�นฐานของกลุ่มสถานการณ์์ของเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (SSP) และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (RCP)  
ท่้จัดทำาขึ�นเพ่ือประกอบการประเมินของ คณ์ะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ตารางน้�ไม่รวมถึงสถานการณ์์ 
การเปล่้ยนแปลงเชิงปฏิิรูปท่้กล่าวถึงในบทท่้ 5 

แคริบเบียน

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต

อเมริกากลาง 

แอฟริกากลาง

แอฟริกาตะวันตก

แอฟริกาใต

แอฟริกาเหนือ

โอเชียเนีย

เอเชียใต

เอเชียกลาง

ยุโรปตะวันออกยุโรปกลาง

และตะวันตก

แอฟริกาตะวันออก

และเกาะที่อยูติดกัน

เอเชียตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต

เอเชียตะวันตก

อเมริกากลาง อเมริกาใต แอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลาง แอฟริกาใต แอฟริกาตะวันออก
และเกาะที่อยูติดกัน

เอเชียตะวันตก เอเชียใต โอเชียเนีย

ความเปลี่ยนแปลงระหวาง

ป ค.ศ. 2015 และ 2050

อเมริกาเหนือ แคริบเบียน แอฟริกาเหนือ

ยุโรปกลางและตะวันตก ยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก 
เฉียงเหนือ

เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต

ความอุดมสมบูรณของสายพันธุ

วัตถดิบที่เปนประโยชนที่มนุษย
ไดรับจากธรรมชาติ

การควบคุมประโยชนที่มนุษย

ไดรับจากธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ความยั่งยืน

ในระดับโลก

ภาพรวม

ทางเศรษฐกิจ

การแขงขัน

ระดับภูมิภาค

ความยั่งยืน
ในระดับโลก

ภาพรวม
ทางเศรษฐกิจ

การแขงขัน
ระดับภูมิภาค

สถานการณ

สถานการณ

ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา

เอเชียยุโรปและเอเชียกลาง

0

โอเชียเนีย
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

• สถานการณ์์ “คว�มยัั่�งยืั่นระดัับโลก” รวมถึงนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเชิงรุกและการผลิตและบริโภคอยา่งยัง่ยนืท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตำ่า (SSP1, 
RCP2.6; แถวบนของตาราง);

• สถานการณ์์ “ก�รแข่งขันระดัับภูมิภ�ค” รวมถึงการค้าท่ีเข้มแข็งและอุปสรรคอ่ืน ๆ และการเติบโตของช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน อีกท้ัง 
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง (SSP3, RCP6.0; แถวกลาง); และ

• สถานการณ์์ “เศรษฐกิจเป็นเชิิงบวก” รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีกฎระเบียบควบคุมด้านส่ิงแวดล้อมตำ่า และมีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงมาก (SSP5, RCP8.5; แถวล่าง)

รูปแบบการจำาลองหลายประเภทถูกใช้ในแต่ละสถานการณ์์เพ่ือสร้างแบบจำาลองเปร้ยบเท้ยบระดับโลกท่้แม่นยำาเป็นอย่างแรก ท่้ประเมินผลกระทบต่อ 
ความหลากหลายทางช้วภาพ (การเปล่้ยนแปลงในความหลากหลายของชนิดพันธ์ุครอบคลุมพืชและสัตว์บกในระดับภูมิภาคในวงกว้าง; กราฟิแท่งส้ส้ม) 
ประโยชน์ทางวัตถุท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ (อาหาร อาหารสัตว์ ไม้ซุงและพลังงานช้วภาพ: กราฟิแท่งส้ม่วง) และประโยชน์ด้านการควบคุมท่้มนุษย์ 
ได้รับจากธรรมชาติ (การเก็บกักไนโตรเจน การปกป้องดิน การผสมเกสรของพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยพืช และระบบนิเวศการเก็บกักคาร์บอนและ:  
กราฟิแท่งส้ขาว) กราฟิแท่งแสดงถึง ค่ากลางของหลายแบบจำาลองและเส้นข้ดส้ดำาแนวตั�งบ่งช้�ถึงค่าคาดเคล่ือนมาตรฐาน ค่าเฉล่้ยโลกหมายถึงร้อยละ 
การเปล่้ยนแปลงของแต่ละตัวช้�วัดตามตาราง 4.2.14

ทดแทนเป็นการแย่งกับพื�นท่้ท่้จัดสรรไว้เพ่ือการอนุรักษ์ รวมถึง
การฟ้ิ�นฟูิป่า หรือเกษตรกรรม (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ดังนั�น 
มาตรการบรรเทาผลกระทบพื�นท่้บนบกขนาดใหญ่อาจเป็น 
ผลเส้ยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่้ยัง่ยืนอ่ืน ๆ  ซ่ึงพ่ึงพา
ทรัพยากรท่้ดนิ (เป็นท่้ยอมรับ) {4.5.3} ในทางตรงกนัข้าม ข้อด้
ของการหล้กเล่้ยงและลดการทำาลายป่าและสง่เสรมิการฟิ้�นฟูิป่า 
อาจส่งผลประโยชน์อย่างมากต่อความหลากหลายทางช้วภาพ 
(เป็นท่้ยอมรับ) และคาดการณ์์ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม
สำาหรับชุมชนท้องถ่ิน (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {4.2.4.3}

 26 ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ 
ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ ม่แนวโน้มล่ดล่งอย่างต่ิอเน่�องภายใต้ิ
สำถานการณ์เปล่่�ยนแปล่งของโล่กในทำศวรรษท่ำ�กำาลั่งจำะมาถึง 
ในขณะท่ำ�อุปสำงค์แล่ะอุปทำานต่ิอประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำาก
ธิรรมชาต่ิในเช่งวัติถุซึ�งม่มูล่ค่าทำางติล่าด (อาหาร อาหารสัำติว์ 
เน่�อไม้แล่ะพิลั่งงานช่วภาพิ) คาดว่าจำะเพ่ิ�มขึ�น (เป็นท่ำ�ยอมรับ) 
{4.2, 4.3} (แผินภาพิท่ำ� 8) การเปล่้ยนแปลงเหล่าน้� 
เกิดขึ�นจากการเพ่ิมจำานวนประชากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง  
กำาลังซื�อ ท่้ เ พ่ิมขึ�น อัตราการบริโภคต่อหน่วยประชากร 
ท่้เพ่ิมขึ�น ผลกระทบท่้คาดการณ์์จากการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและการเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
ท่้ดินบนบกและความหลากหลายทางช้วภาพนำ�าจืดส่วนมาก 
ม้แนวโน้มได้รับผลกระทบทางลบ รวมถึงการเพ่ิมขึ�นของ
อุณ์หภูมิโลกและการเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน และ
ผลกระทบจากมลพิศส่วนเกินจากธาตุอาหารพืชท่้ม้ต่อ 
ความหลากหลายทางช้วภาพทางทะล (ปรากฏิการณ์์ 
Eutrophication หรือนำ�าเปล่้ยนส้) และการท่้นำ�าชายฝั�ง 
ม้ปริมาณ์ออกซิเจนลดลง (Deoxegenation) (เป็นท่้ยอมรับ) 
{4.2.2.3.2, 4.2.3, 4.2.4} การสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ  

คาดการณ์์ว่า หากอุณ์หภูมิเพ่ิมขึ�น 2 องศาเซลเซ้ยสจะม้ 
ชนิดพันธ์ุท่้เส่้ยงต่อการสูญพันธ์ุเน่ืองจากการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ประมาณ์ร้อยละ 5 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 16 
หากอุณ์หภูมิเพ่ิมขึ�น 4.3 องศาเซลเซ้ยส {4.2.1.1} สถานการณ์์
การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการทำาประมงตามปกติ
คาดว่าจะทำาให้ความหลากหลายทางช้วภาพทางทะเลลดลง 
(เป็นท่้ยอมรับ) {4.2.2.2, 4.2.2.3.1} การเปล่้ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศเพ้ยงอยา่งเด้ยวคาดการณ์์ว่า จะทำาให้การผลิต
ขั�นปฐมภมิูสุทธิของมหาสมทุรลดลง ร้อยละ 3 -10 และปรมิาณ์
ปลาลดลงร้อยละ 3 - 25 (ภายใต้สถานะการณ์์ท่้อุณ์หภูมิ 
เพ่ิมขึ�นจากน้อยไปมากตามลำาดับ) ภายในศตวรรษน้� (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน) {4.2.2.2.1} ไม่ว่าจะม้การจำากัดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่้เกิดจากมนุษย์เกือบร้อยละ 30  
ได้หรือไม่ ระบบนิเวศบนบก ยังคงเผชิญสถานการณ์์ท่้ 
หลากหลายขึ�นอยู่กับปฏิิสัมพันธ์ระหว่างการเปล่้ยนแปลง 
สภาพภมิูอากาศ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชั�นบรรยากาศและ
การเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดิน ประโยชน์สำาคัญจาก
ธรรมชาติในด้านการควบคุม เช่น การคุ้มครองชายฝั�งและดิน 
การผสมเกสรพืชและการกักเก็บคาร์บอน คาดว่าจะลดลง 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {4.2.4, 4.3.2.1} ในทางกลับกัน  
การผลิตอาหาร อาหารสัตว์ เนื�อไม้ พลังงานช้วภาพคาดการณ์์
ว่าจะเพ่ิมขึ�นอย่างมากในแบบจำาลองสถานการณ์์ส่วนใหญ่  
(เป็นท่้ยอมรับ) {4.2.4, 4.3.2.2} สถานการณ์์ซ่ึงรวมถึง 
การปรับเปล่้ยนอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
ในการหาประโยชน์จากทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ท่้ดิน 
การปฏิิรูปตลาด การบริโภคโปรต้นจากสัตว์ท่ัวโลกอย่าง 
เท่าเท้ยมและเหมาะสม การลดขยะจากเศษอาหารและ 
การสูญเส้ยอาหารจะช่วยให้การสูญเส้ยในระดับตำ่าหรือ 
เกิดการฟ้ิ�นฟูิความหลากหลายทางช้วภาพ (เป็นท่้ยอมรับ) 
{4.2.2.3.1, 4.2.4.2, 4.3.2.2, 4.5.3}
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

 27 ระดับผิล่กระทำบติ่อความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะ
บทำบาทำหนา้ท่ำ�แล่ะบร่การจำากระบบน่เวศ แล่ะความแติกติา่ง
ระหว่างภูม่ภาคม่ผิล่น้อยกว่าในสำถานการณ์จำำาล่องทำ่� 
ให้ความสำนใจำเก่�ยวกับกับความยั�งย่นระดับโล่กหร่อภูม่ภาค 
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) (แผินภาพิท่ำ� 8) สถานการณ์์ความยั่งยืน 
ซ่ึงม้การบริโภคในระดับปานกลางและเพ้ยงพอส่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อความหลากหลายทางช้วภาพและระบบนิเวศตำ่าลง 
อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ และ 
เนื�อไม้ (เป็นท่้ยอมรับ) {4.1.3, 4.2.4.2, 4.3.2, 4.5.3} รูปแบบ
ท่ัวไปท่้ปรากฏิในระดับโลก เช่น การลดลงของความหลากหลาย
ทางช้วภาพและประโยชน์ด้านการควบคุม เม่ือเท้ยบกับ 
การเพ่ิมขึ�นของการผลิตอาหารพลังงานช้วภาพและวัตถุดิบ  
เห็นได้ชัดในเกือบทุกภูมิภาค {4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.3} 
สำาหรับระบบนิเวศบนบกนั�น การศึกษาส่วนใหญ่บ่งช้� ว่า 
อเมริกาใต้ แอฟิริกา และบางส่วนของเอเช้ยจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าภูมิภาคอ่ืนอย่างม้นัยสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์์ท่้ไม่อยู่บนพื�นฐานของวัตถุประสงค์ในเร่ือง 
ความยัง่ยนื (แผนภาพท่้ 8) ส่วนหน่ึงม้สาเหตุจากความแตกต่าง
ของสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคและข้อเท็จจริงในสถานการณ์์
จำาลองการเปล่้ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่้ดินจำานวนมาก 
เพ่ือเพาะปลูกหรือพลังงานช้วภาพในภูมิภาคเหล่านั�น {4.1.5, 
4.2.4.2} เช่น อเมริกาเหนือและยุโรปคาดการณ์์ว่าจะม้ 
การเปล่้ยนไปเพาะปลูกพืชลดลงและการฟ้ิ�นฟูิป่าอยา่งต่อเน่ือง 
{4.1.5, 4.2.4.2}

 28   ผิล่กระทำบจำากการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศม่
บทำบาทำสำำาคัญ่ต่ิอการคาดการณค์วามหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ
แล่ะบทำบาทำหน้าท่ำ�ระบบน่เวศทัำ�งในทำะเล่แล่ะบนบก  
คาดการณ์ว่าจำะม่การเก่ดของชุมชนใหม่ซึ�งจำะม่ชน่ดพัินธ์ุิ 
เก่ดขึ�นร่วมกันเป็นการรวมกันท่ำ�ไม่เคยปรากฏิมาก่อน 
ในประวต่ัิศาสำติร ์(ยอมรบัเพ่ิยงบางสำว่น) {4.2.1.2., 4.2.4.1} 

คาดการณ์์ว่าในทศวรรษท่้กำาลังจะมาถึงจะม้การเปล่้ยนแปลง
ของปัจจัยท่้ก่อให้เกิดการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อย่างมากในขอบเขตช้วนิเวศบนบก (terrestrial biome 
boundary) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมท่้หนาวเย็น  
ก่ึงขั�วโลก ขั�วโลก และก่ึงแห้งแล้ง สภาพอากาศท่้อุ่นและ 
แห้งแล้งมากขึ�น ส่งผลต่อการลดผลิตผลในหลายพื�นท่้ (เป็นท่้
ยอมรับ) {4.2.4.1} ในทางกลับกัน การเพ่ิมขึ�นของความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั�นบรรยากาศ สามารถเป็น
ประโยชน์ผลิตผลรวมขั�นปฐมภูมิและสามารถเพ่ิมการปกคลุม
ของพืชเนื�อไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคท่้สภาพอากาศ 
ก่ึงแห้งแล้ง (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {4.2.4.1} ระบบนิเวศ 
ทางทะเล ผลกระทบคาดว่าจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิศาสตร์ 
จำานวนปลาหลายชนิดอาจจะเคล่ือนย้ายสู่ขั�วโลกเน่ืองจาก
มหาสมุทรอุ่นขึ�น หมายความว่าการสูญพันธ์ุของชนิดพันธ์ุ 
ท้องถ่ินอาจเกิดขึ�นได้ในเขตร้อน (เป็นท่้ยอมรับ) {4.2.2.2.1} 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า จะม้การเพ่ิมขึ�นของความ
หลากหลายทางช้วภาพในทะเลขั�วโลก เน่ืองจากการหดตัว 
ของนำ�าแข็งในอัตราท่้รวดเร็วและการเพ่ิมของปรากฏิการณ์์ 
เป็นทะเลกรดในนำ�าเย็น (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {4.2.2.2.4} 
ตลอดแนวชายฝั�ง การเพ่ิมขึ�นอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์์ 
สภาพภูมิอากาศสุดขั�ว การเพ่ิมขึ�นของระดับนำ�าทะเลและ 
การพัฒนาพื�นท่้ชายฝั�ง จะเพ่ิมการแยกส่วนและสูญเส้ยถ่ินอาศัย
อาศัยตามธรรมชาติ แนวปะการังจะเผชิญเหตุการณ์์สภาพ 
ภูมิอากาศสุดขั�วบ่อยขึ�น ประกอบกับระยะเวลาการฟิ้�นฟูิ 
ท่้สั�นลงส่งผลให้การเส่ือมโทรมมากขึ�นร้อยละ 70 ถึง 90  
ในระดับอุณ์หภมิูโลกท่้เพ่ิมขึ�น 1.5 องศาเซลเซ้ยส และมากกวา่
ร้อยละ 99 ในระดับอุณ์หภูมิโลกท่้เพ่ิมขึ�น 2 องศาเซลเซ้ยส  
ส่งผลให้เกิดปรากฏิการณ์์ปะการังฟิอกขาวจำานวนมากและ
อัตราการตายของปะการังสูง (เป็นท่้ยอมรับ) {4.2.2.2.2}
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D.  ธรรมชาตจิะไดร้บัการอนุรกัษ ์ฟื้่น้ฟื้ ้และใช้ประโยชน์อย�างยั�งย่นต�อเม่�อสามารถบรรลุ
เป้าหมายด้านสังคมอ่�น ๆ  ข้องโลกไปพร้อมกัน ด้วยความพยายามร�วมกันอย�างเร�งด�วน
ในการผู้ลักดันให้เกิดการเปลี�ยนแปลงแบบปฏิิร้ป

 29 เป้าหมายการพัิฒนาท่ำ�ยั�งย่นแล่ะว่สัำยทัำศน์ความหล่ากหล่าย
ทำางช่วภาพิ ปี ค.ศ. 2050 ไม่สำามารถบรรลุ่ได้หากปราศจำาก 
การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป เง่�อนไขซึ�งสำามารถทำำาให้เก่ดขึ�น
ได้ทัำนท่ำ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {2, 3, 5, 6.2} (แผินภาพิทำ่� 9)  
การสร้างการรับรู้เพ่ิมขึ�นถึงความเช่ือมโยงระหว่างกันในบริบท
ของวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อมและบรรทัดฐานใหม่เ ก่้ยวกับ 
การปฏิิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติจะช่วยสนับสนุนให้
เกิดการเปล่้ยนแปลงนั�น (เป็นท่้ยอมรับ) {5.3, 5.4.3} ในระยะสั�น 
(ก่อนปี ค.ศ. 2030) ผู้ม้อำานาจตัดสินใจทั�งหมดสามารถม้ส่วน
สร้างการเปล่้ยนแปลงอย่างย่ังยืนได้ด้วยการยกระดับและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือทางนโยบายและกฎหมายท่้ม้อยู่อย่างม้
ประสิทธิภาพ และการปฏิิรูปและกำาจัดนโยบายอันตรายท่้ม้อยู่
และการอุดหนุนจากภาครัฐ (เป็นท่้ยอมรับ) มาตรการเพ่ิมเติม
ม้ความจำาเป็นในการสร้างการเปล่้ยนแปลงเชิงปฏิิรูปใน 
ระยะยาว (ถึงปี ค.ศ. 2050) เพ่ือแก้ปัญหาแรงขับเคล่ือน 
ทางอ้อมซ่ึงเป็นสาเหตุของความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ  
(เป็นท่้ยอมรับ) รวมถึงการเปล่้ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยภ้ายในประเทศและท่ัวโลก {6.2, 6.3, 
6.4, ตารางท่้ 1}

 30 การเปล่่�ยนแปล่ง ไปสู่ำความยั�งย่นจำำาเป็นต้ิองม่การค่ด
แล่ะดำาเน่นการในทุำกภาคส่ำวน (แผินภาพิท่ำ� 9) นโยบายราย
สำาขาแล่ะมาติรการอาจำม่ประส่ำทำธ่ิภาพิในบางบร่บทำ แต่ิมัก
ไม่ได้คำานึงถึงผิล่กระทำบทำางอ้อม ระยะยาวหร่อสำะสำม ซึ�งอาจำ 
ก่อให้เก่ดผิล่เส่ำย ซึ�งรวมถึงความเหล่่�อมล่ำ�าท่ำ�ทำว่ความรุนแรง 
(เป็นท่ำ�ยอมรับ) การดำาเนินแนวทางระหว่างภาคส่วน รวมถึง
ด้านภูมิทัศน์ การบูรณ์าการการจัดการบริเวณ์ชายฝั�งและต้นนำ�า 
การวางแผนพื�นท่้ทางทะเล การวางแผนขนาดโครงการ 
ด้านช้วภูมิภาคเพ่ือพลังงาน กระบวนทัศน์การวางผังเมืองใหม่
เพ่ือสร้างโอกาสการเช่ือมต่อประโยชน์หลากหลาย คุณ์ค่าและ
รูปแบบการใช้ทรัพยากร ทำาให้การดำาเนินการระหว่างภาคส่วน
ตระหนักถึงส่ิงท่้ต้องแลกและความสัมพันธ์เชิงอำานาจท่้ 
ไม่เท่าเท้ยมระหว่างผู้ม้ส่วนได้เส้ย (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
{5.4.2, 5.4.3, 6.3, 6.4} 

31   การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูปท่ำ�เก่ดขึ�นโดยการกำากับดูแล่ 
ท่ำ�เป็นนวัติกรรมใหม่ร่วมกับการดำาเน่นการทำ่�ม่อยู่เด่ม เช่น 
การกำากับดูแล่แบบบูรณาการ ครอบคลุ่ม แล่ะย่ดหยุ่น  
ขณะท่ำ�การดำาเน่นการนั�นม่การปฏ่ิบัต่ิอย่างแพิร่หล่ายแล่ะ 
ม่การศึกษาเป็นการเฉพิาะ ม่การรับรู้เพ่ิ�มมากขึ�นว่าสำามารถ
ท่ำ�จำะร่วมกันสำร้างให้เก่ดการเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูปได้ (ยอมรบั
เพ่ิยงบางส่ำวน) จะเป็นการช่วยจัดการความท้าทายด้าน 
การกำากับดูแล ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติในหลายภาคส่วนและนโยบาย
และสร้างเ ง่ือนไขการปฏิิบัติเ พ่ือสร้างการเปล่้ยนแปลง 
เชิงปฏิิรูป การบูรณ์าการ เช่น ภาครัฐโดยท่ัวไปให้ความสำาคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนและนโยบาย และเพ่ือรับประกัน
ความสอดคล้องและม้ประสิทธิภาพของนโยบาย (เปน็ท่้ยอมรับ) 
การดำาเนินการอย่างครอบคลุมช่วยให้เห็นคุณ์ค่าท่้หลากหลาย
และทำาให้ม่ันใจว่าจะม้ความเท่าเท้ยม (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเท้ยมจากการใช้ประโยชน์ 
บนพื�นฐานของสิทธิท่้ม้ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) ผลลัพธ์จาก 
การกำากับดูแลบนพื�นฐานของข้อมูลก่อให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ 
ในการผลิตความรู้และรวบรวมระบบความรู้และคุณ์ค่าท่้ 
หลากหลายเข้าด้วยกัน (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) การดำาเนินการ
ท่้ยืดหยุ่น การเร้ยนรู้จากประสบการณ์์ การติดตามและ
กระบวนการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเตร้ยมความพร้อมเพ่ือจัดการ
ความไม่แน่นอนท่้ไม่อาจหล้กเล่้ยงได้ และความซับซ้อน 
ท่้มาพร้อมกับการเปล่้ยนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {6.2, 5.4.2}

 32 บทำสำรุปจำากหลั่กฐานท่ำ�เก่�ยวกับองค์ประกอบของเส้ำนทำาง
สู่ำความยั�งย่น ด้วยการจัำดการ 5 ด้าน แล่ะจุำดเปล่่�ยน 8 เร่�อง 
เป็นหัวใจำสำำาคัญ่ของการเก่ดการเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป 
(แผินภาพิท่ำ� 9; D3 แล่ะ D4 ด้านบน) {5.4.1, 5.4.2} แนวคิด 
จุดเปล่้ยน ตระหนักถึงระบบของโลกท่้ซับซ้อนไม่สามารถ 
จัดการอยา่งเร้ยบง่ายได้ แต่ในกรณ้์ท่้ม้ความแน่นอน การเข้าไป
แทรกแซงอย่างเฉพาะเจาะจงสามารถเกิดแรงผลักดันและ 
สร้างการเปล่้ยนแปลงขนาดใหญ่ท่้นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ร่วมได้ (เป็นท่้ยอมรับ) (ตารางท่้ 1) เช่น การเปล่้ยนแปลง
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แผู้นภาพที� 9  การเปลี�ยนแปลงเชิงปฏิิร้ปในเส�นทางความยั�งย่นข้องโลก การปฏิิบัติอย่างร่วมม่อในการแทรกแซึ่งด�านการกำากับด้แลเร่�องที� 
ได�รับการจัดลำาดับความสำาคัญ (จุดเปลี�ยน) มุ่งเน�นการแทรกแซึ่งประเด็นสำาคัญ (ประเด็นที�เป็นจุดเปลี�ยน) สามารถช่วยให�เกิด
การเปลี�ยนแปลงเชิงปฏิิร้ปจากแนวโน�มปัจจุบันไปส้่ความยั�งย่นกว่า 

จุดเปล่้ยนส่วนมากอาจม้หลายประเดน็ท่้ถือเป็นจุดเปล่้ยนท่้แท้จริง ตั�งแต่กลุ่มคน เช่น องคก์รระหวา่งรัฐบาล รัฐบาล องคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) ประชาชน 
กลุ่มชุมชน ชนพื�นเมือง ชุมชนท้องถ่ิน หน่วยงานผู้บริจาค องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา และภาคเอกชน ทั�งน้� ขึ�นอยู่กับบริบทการนำาเคร่ืองมือ 
ท่้ม้อยู่และเคร่ืองมือใหม่ไปปฏิิบัติใช้ ผ่านการแทรกแซงการกำากับดูแลบนพื�นฐานของสถานท่้ ซ่ึงบูรณ์าการ ม้ข้อมูล ครอบคลุม ยืดหยุ่น ใช้นโยบาย 
เชิงกลยุทธ์ผสมผสาน และเร้ยนรู้จากข้อเสนอแนะ สามารถช่วยให้เกิดการเปล่้ยนแปลงระดับโลกได้ 

มลพิษ 

มลพิษ 

แรงขับเคลื่อน
ทางออม

ประชากร 
สังคม-วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี 

สถาบันและ
การกํากับดูแล 

ความขัดแยง
และโรคระบาด

แรงขับเคลื่อน
ทางตรง

จุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ประเด็นที่เปนจุดเปลี่ยน

• การยอมรับวิสัยทัศนการมีชีวิตท่ีดี 

• ลดการบริโภคและของเสีย 

• ปลดปลอยคุณคาและการกระทํา 

• ลดความไมเทาเทียม

• ปฏิบัติการรวมความยุติธรรมในการอนุรักษ

• เปดเผยและเชื่อมโยง

• มั่นใจวาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นวัตกรรมและการลงทุน

• สงเสริมการศึกษา และการแบงปนองคความรูจากรุนสูรุน

ผูเกี่ยวของที่รวมสรางการเปลี่ยนแปลง (จุดเปลี่ยน)

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

การบูรณาการ การปรับตัว การรับรูและแนวทาง
การกํากับดูแลที่ครอบคลุม รวมถึงการผสมผสานนโยบาย 
การนำไปใชในจุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

วงจร
การเรียนรู

กิจกรรม
ของมนุษย เชน

เกษตรกรรม 
ประมง 

พลังงาน 

ปาไม 

เหมืองแร

การทองเที่ยว 

โครงสรางพื้นฐาน 

การอนุรักษ 

อื่น ๆ
ชนิดพันธุตางถิ่น 

การเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดิน

บนบกและในทะเล

การใชทรัพยากร
เกินขีดจํากัด 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อื่น ๆ

กฎหมายและนโยบายสามารถก่อให้เ กิดและเกื�อหนุน 
การเปล่้ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรและการบริโภคได้  
ในทางกลับกัน การเปล่้ยนแปลงระดับปัจเจกชน พฤติกรรม 
และความเคยชินสามารถส่งเสริมให้เกิดการนำานโยบายและ
กฎหมายไปปฏิิบัติ {5.4.3}

 33 การเปล่่�ยนแปล่งไปสู่ำการผิล่่ติแล่ะบร่โภคท่ำ�ยั�งย่น แล่ะ
มุ่งสู่ำการล่ดแล่ะเปล่่�ยนแปล่งสำ่�งท่ำ�เหล่่อใช้แล่ะขยะ โดยเฉพิาะ
อย่างย่�งการเปล่่�ยนแปล่งการบร่โภคในกลุ่่มคนรำ�ารวย ซึ�ง 
เก่ดขึ�นในระดับปัจำเจำกชนแล่ะชุมชนทัำ�วโล่กเป็นศูนย์กล่าง 
ของการพัิฒนาอย่างยั�งย่นแล่ะการล่ดความไม่เท่ำาเท่ำยมกัน 
ในสัำงคม ขณะท่ำ�การล่ดท่ำ�แท้ำจำร่งถูกจำำากัด การดำาเน่นการ 
ในระดับต่ิาง ๆ สำามารถพัิฒนา ประสำานงานแล่ะขยาย
ขอบเขติได้ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) การริเร่ิมและปรับปรุงมาตรฐาน 

ระบบและกฎระเบ้ยบท่้เก่้ยวข้อง เพ่ือนำาต้นทุนการผลิต
ภายนอก การหาประโยชน์จากธรรมชาติและการบริโภค (เช่น 
ราคาของวิธ้ปฏิิบัติท่้สร้างมลภาวะหรือขยะ รวมถึงบทลงโทษ 
การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและหมุนเว้ยน 
และรูปแบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ห่วงโซ่ตลาดท่้ม้การรับรองด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมโดยสมัครใจ แรงจูงใจซ่ึงส่งเสริมวิธ้ปฏิิบติั
ท่้ยั่งยืนและเป็นแนวใหม่ท่้สำาคัญ ส่ิงเหล่าน้�เก่้ยวข้องกับ 
การเปล่้ยนแปลงนิยามว่า อะไรคือคุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ส่งผลให้ 
เกิดอะไร การแยกแนวคิดของช้วิตท่้ด้และความหมายของช้วิต
จากการบริโภควัตถุท่้เพ่ิมขึ�น แนวทางเหล่าน้�ม้ประสิทธิภาพ
มากกวา่เม่ือม้การสนบัสนุนทั�งสองทางการดำาเนนิการซ่ึงช่วยให้
เกิดความสมัครใจ คุณ์ค่าทางสังคมท่้เก่้ยวกับความรับผิดชอบ
ในรูปแบบของกิจกรรมของปัจเจกชน ส่วนรวมและองค์กร  
ไปสู่ความยั่งยืน จะม้พลังและสร้างผลกระทบระยะยาว 
ในการเปล่้ยนพฤติกรรมและการบม่เพาะดแูล ใหเ้ป็นการปฏิิบัติ
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ทางสงัคมปกต ิ(ยอมรับเพ้ยงบางสว่น) {5.4.1.2, 5.4.1.3, 6.4.2, 
6.4.3}

 34 การขยายแล่ะจัำดการเคร่อข่ายพ่ิ�นท่ำ� คุ้มครองทำ่� ม่ 
ในปัจำจุำบันอย่างม่ประส่ำทำธ่ิภาพิ รวมถึงบร่เวณพ่ิ�นท่ำ�บนบก  
นำ�าจ่ำดแล่ะทำะเล่ ม่ความสำำาคัญ่ในการปกป้องความหล่ากหล่าย
ทำางช่วภาพิ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) โดยเฉพิาะในบร่บทำของ 
การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ ผิล่จำากการอนุรักษ์ 
ยังขึ�นอยู่กับการจัำดการท่ำ�ย่ดหยุ่น การม่ส่ำวนร่วมทำางสัำงคม 
ท่ำ�เข้มแข็ง ม่ประส่ำทำธ่ิภาพิแล่ะกล่ไกการแบ่งปันผิล่ประโยชน์
อย่างเท่ำาเท่ำยม การสำนับสำนุนเง่นทุำนอย่างยั�งย่น แล่ะ 
การต่ิดติามแล่ะการบงัคับใช้กฎิระเบ่ยบ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {6.2, 
5.4.2} รัฐบาลม้บทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการวิจยัปฐมภูมิ 
การอนุรักษ์ท่้ม้ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการใช้พื�นท่้
หลากหลายทั�งบนบกและทะเล ส่ิงน้�ก่อให้เกิดการวางแผน 
เครือข่ายตัวแทนทางนเิวศวทิยาของพื�นท่้คุ้มครองท่้เช่ือมต่อกัน 
เพ่ือให้ครอบคลุมพื�นท่้ความหลากหลายทางช้วภาพท่้สำาคัญ 
และการจัดการการแลกเปล่้ยนระหว่างวัตถุประสงค์ทางสังคม
ท่้แสดงถึงมุมมองท่้หลากหลายและคุณ์ค่าท่้หลากหลาย 
ของธรรมชาติ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {6.3.2.3, 6.3.3.3}  
การปกป้องพื�นท่้คุ้มครองในอนาคตยังนำาไปสู่การปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบและการบังคับใช้ การจัดการท่้ดินและทะเลท่้ 
อุดมด้วยความหลากหลายทางช้วภาพนอกเหนือจากพื�นท่้
คุ้มครองการจัดการความขัดแย้งด้านสิทธิในทรัพย์สินและ 
การปกป้องกรอบกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมจากแรงกดดันของ
กลุ่มผลประโยชน์ท่้ม้อำานาจ ในหลายบริเวณ์ การอนุรักษ์ขึ�นอยู่
กับการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ม้ส่วนได้เส้ย รวมถึงกลุ่มท่้ไม่แสวงหาผลกำาไร ชนพื�นเมืองและ
ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือสร้างและบริหารจัดการพื�นท่้คุ้มครองทางทะเล
และเครือข่ายพื�นท่้คุ้มครองทางทะเล และการใช้เคร่ืองมือเชิงรุก 
เช่น การวางแผนเชิงพื�นท่้ การวางแผนอนุรักษ์ข้ามพรหมแดน 
(เป็นท่้ยอมรับ) การดำาเนินการนอกเหนือจากพื�นท่้คุ้มครอง 
รวมถึงการต่อสู้กับสัตว์ป่าและการค้าไม้ผ่านการบังคับใช้ท่้ม้
ประสิทธิภาพและสร้างความม่ันใจทางกฎหมายและความยัง่ยนื
ของการค้าสัตว์ป่า การดำาเนินการดังกล่าวรวมถึงการจัดลำาดับ
ความสำาคัญในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาตอ่การดำาเนนิคด้
ลักลอบค้าสัตว์ป่า ใช้การตลาดเพ่ือสังคมท่้ม้ชุมชนเป็นพื�นฐาน
เพ่ือลดความต้องการ และใช้มาตรการท่้จริงจังในการปราบปราม
การทุจริตในทุกระดับ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {6.3.2.3}

 35 ธิรรมชาต่ิ การฟ้ิ�นฟูิทำางน่เวศแล่ะการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั�งย่น การผิล่่ติอย่างยั�งย่น (รวมถึงอาหาร วัติถุ แล่ะ
พิลั่งงาน) การจัำดการป่าไม้อย่างยั�งย่นแล่ะการวางแผิน
โครงสำร้างพ่ิ�นฐาน เป็นการจัำดการกับปัจำจัำยขับเคล่่�อนท่ำ�หลั่ก
ของการสูำญ่เส่ำยความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิแล่ะการเส่ำ�อมสำภาพิ
ของธิรรมชาต่ิ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {6.3.2, 6.3.6} การผสมผสาน
นโยบายท่้สอดคล้องกันระหว่างภาคส่วนระดับการปกครอง 
และอำานาจทางกฎหมาย สามารถอธิบายถึงความแตกต่าง 
ทางนิเวศวิทยาและสังคมทั�งในและนอกภูมิทัศน์ สร้างรูปแบบ
ท่้ม้อยู่ของความรู้และการกำากับดูแลและจัดการกับการแลกเปล่้ยน
ระหว่างผลประโยชน์ท่้จับต้องได้และผลประโยชน์ท่้จับต้องไม่ได้
อย่างโปร่งใสและเท่าเท้ยมกัน (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) การจัดการ
พื�นท่้อย่างยั่งยืนสามารถทำาได้ด้ขึ�นด้วยแนวทางหน้าท่้และ 
การใช้ประโยชน์ท่้หลากหลาย ผู้ม้ส่วนได้เส้ยหลายฝ่ายและ
แนวทางชุมชนเป็นฐาน (เป็นท่้ยอมรับ) การใช้มาตรการและ 
วิธ้ปฏิิบัติผสม รวมถึง (ก) มาตรการอนุรักษ์ท่้ม้การจัดการ 
อย่างด้และเช่ือมต่อพื�นท่้อนุรักษ์และมาตรการเชิงพื�นท่้ 
ท่้ม้ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ (ข) ลดผลกระทบจากการทำาตัดไม้  
การรับรองการทำาป่าไม้ การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ และ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  (ค) สนับสนุนการฟ้ิ�นฟูิทางนิเวศ (ง) การติดตาม
ท่้ม้ประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงและการม้ส่วนร่วมของ
ประชาชนตามความเหมาะสม (จ) การจัดการกับกิจกรรม 
ผิดกฎหมาย (ช) การดำาเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านส่ิงแวดล้อมอยา่งม้ประสทิธิภาพ และ (ซ) การสง่เสริมระบบ
อาหารท่้ยั่งยืนบนฐานของความหลากหลายทางช้วภาพ  
(เป็นท่้ยอมรับ) {6.3.2.1, 6.3.2.3, 6.3.2, 6.3.2.4}

 36 หล่่อเล่่�ยงโล่กด้วยความยั�งย่น โดยเฉพิาะอย่างย่�งในบร่บทำ
ของการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศแล่ะการเพ่ิ�มขึ�นของ
ประชากร ม่ระบบอาหารท่ำ�ช่วยให้มั�นใจำได้ถึงความสำามารถ
ในการปรับตัิวล่ดผิล่กระทำบต่ิอส่ำ�งแวดล้่อมล่ดความห่วโหย
แล่ะม่ส่ำวนช่วยเหล่่อสุำขภาพิของมนุษย์แล่ะสำวัสำด่ภาพิสัำติว์ 
(ยอมรับเพ่ิยงบางส่ำวน) {5.3.2.1, 6.3.2.1} เส้ำนทำางสู่ำระบบ
อาหารท่ำ�ยั�งย่นส่ำงผิล่ให้การวางแผินการใช้ประโยชน์ท่ำ�ด่น 
แล่ะการจัำดการอย่างยั�งย่นทัำ�งด้านอุปทำาน/ผู้ิผิล่่ติแล่ะอุปสำงค์/
ผู้ิบร่โภคในระบบอาหาร (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {5.3.2.1, 6.3.2.1, 
6.4} ทางเลือกสำาหรับการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนนั�น 
ม้อยู่และยังคงม้การพัฒนา บางทางเลือกอาจม้ผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางช้วภาพและหนา้ท่้ระบบนิเวศมากกวา่ 
ทางเลือกอ่ืน {6.3.2.1} ทางเลือกเหล่าน้�รวมถึงการบูรณ์าการ
การจัดการสารอาหารและศัตรูพืช เกษตรอินทร้ย์ วิธ้ปฏิิบัติ
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เกษตรเชิงนิเวศ วิธ้ปฏิิบัติในการอนุรักษ์ดินและนำ�า การเกษตร
เชิงอนุรักษ์ วนเกษตร ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์ การจัดการ
ชลประทาน ระบบขนาดเล็กหรือเป็นส่วน ๆ  และวิธ้ปฏิิบัติเพ่ือ
พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ วิธ้ปฏิิบัติเหล่าน้�สามารถพัฒนาให้ด้ขึ�นได้
ด้วยกฎระเบ้ยบท่้ม้การออกแบบด้ แรงจูงใจและเงินอุดหนุน 
การยกเลิกการอุดหนุนท่้บิดเบือนจากวัตถุประสงค์ {2.3.5.2, 
5.3.2.1, 5.4.2.1, 6.3.2} และด้วยขนาดของพื�นท่้ท่้ม้ 
การบูรณ์าการการวางแผนพื�นท่้และการจัดการต้นนำ�า ทำาให้
แน่ใจถึงความสามารถในการปรับตัวของการผลิตอาหาร  
ส่งผลให้การใช้มาตรการซ่ึงอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ชนิดพันธ์ุพืช ชนิดพันธ์ุพื�นถ่ิน และชนิดพันธ์ุท่้
คล้ายคลึงกัน ซ่ึงม้ส่วนช่วยให้เกิดสารอาหารท่้หลากหลาย  
สมบูรณ์์และสัมพันธ์กับวัฒนธรรม แรงจูงใจและกฎระเบ้ยบ 
บางประการอาจช่วยให้เกิดการเปล่้ยนแปลงทางบวกทั�งด้าน
การผลิตและการบริโภคของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การสร้าง 
พัฒนามาตรฐานและนำาไปปฏิิบัติตามความสมัครใจ การรับรอง
และความตกลงห่วงโซ่อุปทาน (เช่น the Soy Moratorium 
เป็นการกำากับดูแลห่วงโซ่อุปทานท่้ม้วัตถุประสงค์เพ่ือจัดการกับ
การทำาลายป่าท่้เกิดจากการผลิตถ่ัวเหลืองใน Amazon) และ
การลดการอุดหนุนท่้เป็นภัยต่อความหลากหลายทางช้วภาพ 
กลไกด้านกฎหมายสามารถช่วยจัดการความเส่้ยงของการม้ 
ทางเลือกร่วมและการหาช่องทางเพ่ือดำาเนินการอย่างเร่งด่วน 
หากเป็นกรณ้์ท่้ม้ผลประโยชน์เชิงพาณ์ิชย์และของภาคส่วน 
เพ่ือรักษาอุปสงค์ให้อยู่ในระดับสูง การผูกขาดและการใช้ 
ยาปราบศัตรูพืชและสารเคม้ {5.3.2.1} ทางเลือกอ่ืนนอกจาก
กฎหมายม้ความสำาคัญมากและอาจจะร่วมถึงความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือสำาหรับรายย่อย 
และแผนงานสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่้เหมาะสม ตัวอย่าง
เช่น การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  
ท่้ไม่ใช่ด้านการเงิน ทางเลือกสำาหรับการจัดการและเข้าร่วมกับ
กลุ่มอ่ืนในระบบอาหาร (รวมถึง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
ผู้บริโภคและการขบวนการระดับชุมชน) รวมถึงการศึกษาวิจัย
อย่างม้ส่วนร่วมในฟิาร์ม การส่งเสริมอาหารท่้สร้างผลกระทบ
ตำ่าและสุขภาพด้ การสร้างระบบอาหารในท้องถ่ิน ทางเลือก
เหล่าน้�อาจช่วยลดขยะจากเศษอาหาร ลดการบริโภคเกินจำาเป็น
และลดความต้องการผลิตภัณ์ฑ์์จากสัตว์ท่้ผลิตอย่างไม่ยั่งยืน  
ซ่ึงจะช่วยผสานประโยชน์เพ่ือสุขภาพของมนุษย์ (ยอมรับเพ้ยง
บางส่วน) {5.3.2.1, 6.3.2.1}

 37 การสำร้างความมั�นใจำในการผิล่่ติอาหารอย่างยั�งย่นจำาก
มหาสำมุทำรไปพิร้อมกับการปกป้องความหล่ากหล่ายทำาง

ช่วภาพิ เปน็การดำาเน่นการเช่งนโยบายเพิ่�อใช้แนวทำางระบบ
น่เวศท่ำ�ยั�งย่นในการจัำดการการประมง การวางแผินเช่งพ่ิ�นท่ำ� 
(รวมถงึการดำาเน่นการแล่ะการขยายพ่ิ�นท่ำ�คุ้มครองทำางทำะเล่) 
แล่ะดำาเน่นการทำางนโยบายเพิ่�อจัำดการแรงขบัเคล่่�อนอ่�น เช่น 
การเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศแล่ะมล่พ่ิษ (เป็นท่ำ�ยอมรับ) 
{5.3.2.5, 6.3.3}. สถานการณ์์แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำา
ประมงอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ม้การอนุรักษ์ การฟ้ิ�นฟูิและการใช้
ระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน การสร้างใหม่ของฝูงปลาท่้ถูก
การทำาประมงท่้เกินขอบเขต (รวมถึงการจำากัดปริมาณ์การจับ
หรือความพยายามทำาประมงและการห้ามทำาประมง) การลด
มลภาวะ (รวมถึงพลาสติก) การจัดการกิจกรรมขุดเจาะท่้ 
ทำาลายล้าง การขจัดการอุดหนุนท่้เป็นภัยและการทำาประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การบริหาร
จัดการประมงแบบปรับเปล่้ยนต่อผลกระทบจากการเปล่้ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก 
การเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า (เป็นท่้ยอมรับ) {4, 5.3.2.5, 6.3.3.3.2} 
พื�นท่้คุ้มครองทางทะเลประสบความสำาเร็จทั�งการอนรัุกษ์ความ
หลากหลายทางช้วภาพและการพฒันาคุณ์ภาพช้วิตของท้องถ่ิน
เม่ือม้การจัดการอย่างม้ประสิทธิภาพ และสามารถขยาย
ขอบเขตโดย ขยายพื�นคุ้มครองให้ใหญ่ขึ�นหรือเช่ือมต่อ 
หลายพื�นท่้คุ้มครองเข้าด้วยกันหรือจัดให้ม้พื�นท่้คุ้มครองใหม ่
ท่้ยังไม่ปรากฏิในภมิูภาคและบรเิวณ์สำาคัญต่อความหลากหลาย
ทางช้วภาพ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {5.3.2.5, 6.3.3.3.1} 
เน่ืองจากแรงกดดันหลักท่้ม้ต่อพื�นท่้ชายฝั�ง (เกิดจากการพัฒนา 
การถมท่้ดิน มลภาวะทางนำ�า) ความริเร่ิมการดำาเนินงานด้าน 
การอนุรักษ์ทางทะเลไปสู่การปฏิิบัติ เช่น การบูรณ์าการ 
การวางแผนชายฝั�งบริเวณ์นอกพื�นท่้คุ้มครองม้ความสำาคัญต่อ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางช้วภาพและการใช้ประโยชน์
อยา่งยัง่ยนื (เป็นท่้ยอมรับ) {6.3.3.3} มาตรการอ่ืนในการขยาย
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนด้านการจัดการชายฝั�ง รวมถึง
มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาตรฐานอาคารและ
การก่อสร้างและฉลากส่ิงแวดล้อม (เป็นท่้ยอมรับ) {6.3.3.3.2, 
6.3.3.3.4} เคร่ืองมือเพ่ิมเติมรวมถึงเคร่ืองมือท่้ไม่ใช่การตลาด
และเคร่ืองมือทางการตลาด ในการระดมทุนเพ่ือการอนุรักษ์ 
รวมถึงตัวอย่างการจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ แผนการชดเชย
ความหลากหลายทางช้วภาพ การเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้มหาสมุทร 
โปรแกรมการค้าขายแลกเปล่้ยนก๊าซเรือนกระจก ตราสารหน้� 
ส้เข้ยว กองทุนทรัสต์ และเคร่ืองมือทางกฎหมายใหม่ เช่น  
ข้อเสนอเคร่ืองมือท่้ม้ผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านการอนุรักษ์และการใช้อย่างยั่งยืนซ่ึงความหลากหลาย 
ทางช้วภาพทางทะเลในพื�นท่้นอกเขตอำานาจประเทศภาค้ 
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน) {6.3.3.2, 6.3.3.1.3, 5.4.2.1, 5.4.1.7}

 38 การรักษานำ�าจ่ำดในบร่บทำการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ 
ความต้ิองการนำ�าท่ำ�เพ่ิ�มมากขึ�นแล่ะระดับมล่ภาวะท่ำ�เพ่ิ�มขึ�น 
ทัำ�งระหว่างภาคส่ำวนแล่ะเฉพิาะบางภาคส่ำวน ซึ�งปรับปรุง 
การใช้นำ�าอย่างม่ประส่ำทำธ่ิภาพิ การเพ่ิ�มการเก็บกักนำ�า การล่ด
แหล่่งมล่ภาวะ พัิฒนาคุณภาพินำ�า ล่ดการแทำรกแซงแล่ะ 
สำร้างการฟ้ิ�นฟูิถ่�นอาศัยติามธิรรมชาต่ิแล่ะระบบการไหล่ของ
แม่นำ�า (เป็นท่ำ�ยอมรับ) {6.3.4} วิธ้ปฏิิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรนำ�าแบบบูรณ์าการและการวางแผนท่้ดินในระดับ 
ต่าง ๆ  การคุ้มครองพื�นท่้ชุ่มนำ�าท่้ม้ความหลากหลายทางช้วภาพ 
แนวทางและการจำากัดการขยายพื�นท่้เกษตรกรรมและเหมือง 
ท่้ไม่ยั่งยืน การชะลอและไถกลบพืชพรรณ์ในพื�นท่้รับนำ�า และ 
วิ ธ้ปฏิิบัติตามปกติเ พ่ือลดการกัดเซาะ การตกตะกอน  
การชะล้างของมลพิษ การลดผลกระทบทางลบจากเข่ือน  
(เป็นท่้ยอมรับ) {6.3.4.6} การเข้าไปแทรกแซงในบางภาคส่วน 
รวมถึงการปรับปรุงเทคนิคการใช้นำ�าให้ม้ประสิทธิภาพ (ทั�งใน
ภาคการเกษตร เหมืองแร่ และพลังงาน) การกระจายการเก็บกัก
นำ�าฝน (ตัวอย่างเช่น การเก็บระดับครัวเรือน) การบูรณ์าการ 
การจัดการนำ�าผิวดินและนำ�าบาดาล (เช่น การใช้งานร่วม)  
การพัฒนาเทคนิคการอนุรักษ์นำ�าในท้องถ่ิน และราคานำ�า และ
โปรแกรมแรงจูงใจ (เช่น บัญช้นำ�าและโปรแกรมการจ่าย 
ค่าบริการจากระบบนิเวศ) {6.3.4.2, 6.3.4.4} แผนงานการจ่าย
ค่าบริการจากระบบนิเวศสำาหรับต้นนำ�า การเพ่ิมประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพสามารถทำาได้ด้วยการรับทราบถึงคุณ์ค่าท่้
หลากหลายในการออกแบบ ปฏิิบัติ ประยกุต์ใช้และประเมินผล 
การจัดทำาระบบการประเมนิผลกระทบ (ยอมรบัเพ้ยงบางส่วน) 
{6.3.4.4} การลงทุนโครงสร้างพื�นฐานรวมถึงโครงสร้างพื�นฐาน
ท่้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ม้ความสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเทศกำาลังพัฒนา สามารถทำาได้โดยคำานึงถึงหน้าท่้ทาง
นิเวศและผสมผสานด้วยความระมัดระวังระหว่างส่ิงก่อสร้าง
และโครงสร้างทางธรรมชาติ {5.3.2.4, 6.3.4.5}

 39 การบรรลุ่เป้าหมายการพิฒันาท่ำ�ยั�งย่นในเม่องแล่ะทำำาให้
เม่องม่ความย่ดหยุ่นต่ิอการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพิภูม่อากาศ 
ส่ำงผิล่ให้เก่ดแนวทำางแก้ไขติามบร่บทำทำางสัำงคม เศรษฐก่จำแล่ะ
น่เวศ การบูรณาการเม่องแล่ะการวางแผินท่ำ�ด่น การแก้ปัญ่หา
โดยอาศัยธิรรมชาต่ิเป็นพ่ิ�นฐาน สำร้างโครงสำร้างพ่ิ�นฐาน  

การผิล่่ติแล่ะบร่โภคอย่างรับผ่ิดชอบ สำามารถช่วยให้เก่ด 
เม่องยั�งย่นแล่ะเท่ำาเท่ำยม จำะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ิอความ
พิยายามปรบัตัิวแล่ะบรรเทำาผิล่กระทำบจำากการเปล่่�ยนแปล่ง
สำภาพิภูม่อากาศโดยรวม การวางผังเมืองเพ่ือส่งเสริมความย่ังยืน
รวมถึงการส่งเสริมชุมชนกระทัดรัด การออกแบบเครือข่ายถนน
โดยคำานึงถึงธรรมชาติ และการสร้างโครงสร้างพื�นฐานและ
ระบบคมนาคมท่้ม้ผลกระทบตำ่า (ทั�งในด้านการปลดปล่อยก๊าซ
และมุมมองด้านการใช้ประโยชน์ท่้ดิน) รวมถึงการคมนาคม 
ท่้ม้ความคล่องตัว สำาหรับสาธารณ์ะและม้การแบ่งปัน {5.3.2.6, 
6.3.5} อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณ์าว่าการเติบโตของเมือง 
ส่วนมากนับจากปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2030 จะเกิดขึ�นในกลุ่มประเทศ 
ในซ้กโลกใต้ ความท้าทายต่อความยั่งยืนส่วนใหญ่รวมถึง  
การจัดการความขาดแคลนโครงสร้างพื�นฐาน (นำ�า สุขลักษณ์ะ 
และการเคล่ือนท่้) การขาดการวางแผนพื�นท่้และศักยภาพ 
การกำากับดูแลท่้ม้จำากัดและกลไกด้านการเงิน ความท้าทาย
เหล่าน้�ได้สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมท้องถ่ินและ 
การทดลอง ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ การรวม 
ความพยายามระดับท้องถ่ินและระดับเมืองเข้าด้วยกันผ่าน 
หุ้นส่วนความร่วมมือสาธารณ์ะ ภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐ 
จะช่วยให้การส่งเสริมแนวทางแก้ไขท่้ม้ต้นทุนตำ่าและเข้ากับ
บริบทท้องถ่ินม้ประสิทธิภาพในการฟิ้�นฟูิความหลากหลาย 
ทางช้วภาพและบทบาทหน้าท่้และบริการจากระบบนิเวศ  
ทางเลือกบนฐานธรรมชาติ รวมถึง การผสมผสานระหว่าง
โครงสร้างพื�นฐานท่ัวไปและโครงสร้างพื�นฐานท่้เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม (เช่น การฟ้ิ�นฟูิพื�นท่้ชุ่มนำ�าและต้นนำ�า และหลังคา 
ส้เข้ยว) เพ่ิมพื�นท่้ส้เข้ยวด้วยการฟ้ิ�นฟูิและการขยาย สวนในเมือง 
รักษาและออกแบบเพ่ือความเช่ือมโยงทางนิเวศและส่งเสริม 
การเข้าถึงสำาหรับทุกคน (เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ) แนวทาง
การแก้ปัญหาเพ่ิมเติม ได้แก่ การกระจายเทคโนโลย้ใหม่และ
ต้นทุนตำ่าสำาหรับการกระจายการบำาบัดนำ�าเส้ยและการผลิต
พลังงานและสร้างแรงจูงใจในการลดการบริโภคเกินจำาเป็น 
{6.3.5} การบูรณ์าการการวางแผนระหว่างภาคส่วนในระดับ
ท้องถ่ิน พื�นท่้และภูมิภาคม้ความสำาคัญ เน่ืองจากม้ความเก่้ยวข้อง
กับผู้ม้ส่วนได้เส้ยหลายฝ่าย (เป็นท่้ยอมรับ) ความสำาคัญ 
อย่างยิ่งในระดับภูมิภาค คือ นโยบายและแผนงานซ่ึงส่งเสริม
การดำาเนินการร่วมท่้คำานึงถึงความยัง่ยนื {5.4.1.3} การคุ้มครอง
ต้นนำ�าท่้อยู่นอกเขตอำานาจเมืองและทำาให้เกิดความเช่ือมโยง 
ของระบบนิเวศและถ่ินอาศัย (เช่น แนวกันชนส้เข้ยว) ในระดับ
ภูมิภาค ความพยายามระหว่างภาคส่วนเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและพลังงานส่งผลให้ 
เกิดการประเมนิผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมอยา่งครอบคลมุและ
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

ตารางที� 1  แนวทางเพ้�อความยั�งย่นและการดำาเนินการที�เป็นไปได�และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 

ความเหมาะสมและความเก่้ยวข้องของแนวทางท่้แตกต่างกันขึ�นอยู่กับสถานท่้ ระบบ กระบวนการตัดสินใจและขนาด แนวทางดำาเนินการและเส้นทาง 
ในตารางแสดงภาพรวมมากกว่าและการใช้ตัวอย่างจากรายงานการประเมิน

แนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่น การดำาเน่นการท่ำ�เป็นไปได้แล่ะแนวทำางเพ่ิ�อบรรลุ่การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป
กลุ่่มคนสำำาคัญ่: (IG=องค์กรระหว่างรัฐบาล่, G=รัฐบาล่, NGOs =องค์กรพัิฒนาเอกชน, CG=กลุ่่มประชาชนแล่ะชุมชน, 

IPLC =ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น, D=หน่วยงานสำนับสำนุนทุำน, SO= องค์กรด้านว่ทำยาศาสำติร์แล่ะการศึกษา, 
P=ภาคเอกชน)

การกำากับดูแล่แบบ 
บูรณาการเพ่ิ�อให้แน่ใจำ
ว่านโยบายสำอดคล้่องกัน
แล่ะม่ประส่ำทำธ่ิผิล่

• การใช้แนวทางระหว่างภาคส่วนซ่ึงพิจารณ์าถึงความเก่้ยวข้องและความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการดำาเนินการ 
แต่ละภาคส่วน  (เช่น IG, G, D, IPLC) {6.2} {D1}

• บูรณ์าการความหลากหลายทางช้วภาพภายในและระหว่างภาคส่วน (เช่น การเกษตร การทำาป่าไม้ การประมง การทำาเหมือง 
การท่องเท่้ยว) (เช่น IG, G, NGO, IPLC, CG, P, D) {6.2, 6.3.5.2} {D5}

• การส่งเสริมการวางแผนและจัดการแบบบูรณ์าการเพ่ือความยั่งยืนในระดับภูมิทัศน์บนบกและภูมิทัศน์ทะเล (เช่น IG, G, D) 
{6.3.2} {D5}

• การคำานึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม รวมถึงปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชน  
(เช่น IG, G, P) {5.4.1.6} {B5}

• ปรับปรุงและใช้เคร่ืองมือนโยบายท่้ม้อยูอ่ยา่งม้กลยทุธ์และเสริมกันในการผสมผสานนโยบาย (เช่น 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}.

การประเมินด้านส่ิงแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ของผลกระทบสะสม 
ท่้เกิดขึ�นระดับท้องถ่ินและภูมิภาค {6.3.6.4, 6.3.6.6}

  40   ผู้ิม่อำานาจำตัิดส่ำนใจำม่ทำางเล่่อกแล่ะเคร่�องม่อมากมาย
สำำาหรับพัิฒนาระบบเศรษฐก่จำแล่ะการเง่นอย่างยั�งย่น (เป็นท่ำ�
ยอมรับ) {6.4} การบรรลุเศรษฐกิจท่้ย่ังยืนเก่้ยวข้องกับ 
การปฏิิรูปขั�นพื�นฐานของระบบเศรษฐกิจและการเงิน และ 
แก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลำ�าอันเป็นส่วนสำาคัญ 
ต่อความย่ังยืน (เป็นท่้ยอมรับ) {6.4}.รัฐบาลสามารถปฏิิรูป 
การอุดหนุนและภาษ้เพ่ือสนับสนุนธรรมชาติและประโยชน์ 
จากธรรมชาติต่อคนได้ โดยยกเลิกแรงจูงใจท่้ส่งผลเส้ย และ 
ส่งเสริมเคร่ืองมือท่้หลากหลายแทน เช่น การจ่ายท่้เช่ือมโยงกับ
มาตรวัดทางสังคมและส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสม (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน) {6.4.1} ในระดับระหว่างประเทศ ทางเลือกใน 
การจัดการความท้าทายท่้เกิดจากการกำาจัดผลกระทบจาก 
การบริโภคและการผลิตท่้ไม่ย่ังยืนต่อธรรมชาติ รวมถึง 
การทบทวนการสร้างเคร่ืองมือและพัฒนาเคร่ืองมือใหม่เพ่ือ
รองรับผลกระทบในระยะยาว ความตกลงทางการค้าและตลาด
อนุพันธ์ ควรได้ระบปฏิิรูปเพ่ือส่งเสริมความเท่าเท้ยมและป้องกัน
การเส่ือมโทรมของธรรมชาติ แม้ว่าม้ความไม่แน่นอนในการนำาไป
ปฏิิบัติ (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {6.4.4} รูปแบบทางเลือกและ
มาตรการสวัสดิการทางเศรษฐกิจ (เช่น บัญช้ความรำา่รวยท่้

ครอบคลุม ต้นทุนทางธรรมชาติ รูปแบบการการพัฒนาแนวหยุด
การเติบโต) กำาลังได้รับการพิจารณ์ามากขึ�นถึงความเป็นไปได้ใน
การรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและประโยชน์จากธรรมชาติ และการตระหนักถึง 
ส่ิงท่้ต้องแลกมาด้วย พหุคุณ์ค่า (pluralism of values) และ 
เป้าหมายระยะยาว (ยอมรับเพ้ยงบางส่วน) {6.4.5} การเปล่้ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำาคัญในการเปล่้ยนการดำาเนินการ
ในระยะยาว การเปล่้ยนแปลงเช่นน้�รวมถึงระบอบนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย้และสังคม กรอบการลงทุนซ่ึงคำานวนผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เช่น ผลข้างเค้ยงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การจัดการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นธรรมต่อสังคมและ
ด้วยวิธ้ท่้เหมาะสม (เป็นท่้ยอมรับ) {5.4.1.7}แม้ว่าเคร่ืองมือ
นโยบายทางตลาด เช่น การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ  
การรับรองโดยสมัครใจ การชดเชยความหลากหลายทางช้วภาพ 
ได้ม้การนำามาใช้มากขึ�น ประสิทธิผลจากการใช้ม้หลากหลาย และ
ส่วนใหญ่ยังม้ข้อโต้แย้ง เคร่ืองมือเหล่าน้�ควรได้รับการออกแบบ
อย่างระมัดระวังเพ่ือหล้กเล่้ยงผลกระทบท่้ไม่ต้องการ (ยอมรับ
เพ้ยงบางส่วน) {5.4.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.5, 6.3.6.3} การแพร่หลาย
ระหว่างประเทศของผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมถึงผลข้างเค้ยง
ท่้มากับการค้าระยะทางไกล ซ่ึงเป็นทั�งผลลัพธ์และส่วนประกอบ
ของเศรษฐกิจท่้ย่ังยืนของประเทศและของโลก (เป็นท่้ยอมรับ) 
{5.4.1.6, 6.4}
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

แนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่น การดำาเน่นการท่ำ�เป็นไปได้แล่ะแนวทำางเพ่ิ�อบรรลุ่การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป
กลุ่่มคนสำำาคัญ่: (IG=องค์กรระหว่างรัฐบาล่, G=รัฐบาล่, NGOs =องค์กรพัิฒนาเอกชน, CG=กลุ่่มประชาชนแล่ะชุมชน, 

IPLC =ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น, D=หน่วยงานสำนับสำนุนทุำน, SO= องค์กรด้านว่ทำยาศาสำติร์แล่ะการศึกษา, 
P=ภาคเอกชน)

การส่ำงเสำร่มแนวทำาง 
การดูแล่รักษา 
อย่างครอบคลุ่ม 
ผ่ิานการม่ส่ำวนร่วม 
ของผู้ิม่ส่ำวนได้เส่ำยรวมถึง
ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชน 
ท้ำองถ่�นเพ่ิ�อการม่ส่ำวนร่วม
แล่ะความเท่ำาเท่ำยม

• ตระหนักและส่งเสริมการแสดงออกของระบบคุณ์ค่าท่้แตกต่างและส่วนได้เส้ยท่้หลากหลายควบคู่กับการพัฒนานโยบายและ 
นำาไปปฏิิบัติ  (เช่น IG, G, IPLCs, CG, NGO, SO, D) {6.2} {B5, D5}

• สร้างโอกาสการม้ส่วนร่วมของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ผู้หญิง เด็กหญิงในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และตระหนักและ
เคารพองค์ความรู้ นวัตกรรม วิธ้ปฏิิบัติ สถาบันและคุณ์ค่าของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน บนพื�นฐานกฎหมายของประเทศ 
(เช่น G, IPLC, P) {6.2, 6.2.4.4} {D5}

• การชว่ยสร้างการรับรู้ระดับประเทศเก่้ยวกับการถือครองท่้ดิน การเข้าถึงและสิทธิในทรัพยากร บนพื�นฐานกฎหมายของประเทศ 
และการใช้หลักว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้า และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเท้ยม  
(เช่น G, IPLC, P) {D5}

• ปรับปรุงการประสานความร่วมมือและการม้ส่วนร่วมระหว่างชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ผู้ม้ส่วนได้เส้ยอ่ืน ผู้จัดทำานโยบาย 
และนักวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่และบรรลุการเปล่้ยนแปลงเชิงปฏิิรูปเพ่ือสู่ความยัง่ยืน (เช่น G, IG, D, IPLC, CG, SO) 
{D5}

การปฏ่ิบัต่ิติามหลั่ก 
ธิรรมาภ่บาล่เพ่ิ�อธิรรมชาต่ิ
แล่ะประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ 
ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ

• ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลเก่้ยวกับธรรมชาติ (เช่น บัญช้ข้อมูลความหลากหลายทางช้วภาพและข้อมูลอ่ืน ๆ) และการประเมิน
คุณ์ค่าท่้หลากหลายของธรรมชาติ รวมถึงมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (เช่น SO, D, G, IG, 
P) {6.2} {D2}

• ปรับปรุงการติดตามและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายท่้ม้อยูด้่วยการจัดเก็บข้อมูลท่้ด้ขึ�นและแบ่งปันข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล
อย่างเสมอ เพ่ือความโปร่งใสและผลลัพธ์ท่้ขึ�นตามความเหมาะสม (เช่น IG, G, IPLC, P) {D2}

• ร่วมกันจัดทำาองค์ความรู้ โดยรวบรวมและตระหนักถึงความรู้ประเภทต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู้ของชนพื�นเมืองและชุมชน 
ท้องถ่ิน และการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและม้นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่้ม้ประสิทธิผล (เช่น SO, IG, G, D) {B6, D3}

ส่ำงเสำร่มการกำากับดูแล่แล่ะ
การบร่หารจัำดการท่ำ�ด่แล่ะ
สำามารถปรับเปล่่�ยนได้

• สร้างทางเลือกท่้เหมาะสมในท้องถ่ิน เก่้ยวกับการอนุรักษ์ การฟ้ิ�นฟูิ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการพัฒนาการเช่ือมโยง 
ซ่ึงคำานึงถึงความไม่แน่นอนของสภาวะส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์์จำาลองท่้เก่้ยวข้องกับการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(เช่น G, IPLC, CG, P) {D3}

• การส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลท่้เก่้ยวข้องตามความเหมาะสม ในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อการประเมินโดย
ปรับปรุงการติดตามประเมินผล รวมถึงการกำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกับผู้ม้ส่วนได้เส้ยท่้เก่้ยวข้องหลากหลาย  
ซ่ึงม้ความสนใจท่้แตกต่างกัน (เช่น IG, G)

• การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองหลักการการจัดการท่้ปรับเปล่้ยนได้รวมถึงการกำาหนดเป้าหมายระยะสั�น 
ระยะกลางและระยะยาว ท่้ม้การประเมินซำ�าอย่างสมำ่าเสมอเท้ยบกับเป้าหมายในระดับสากล (เช่น IG, G, SO, CG, D) {D4}

• นำาร่องและทดสอบนวัตกรรมด้านนโยบายท่้ออกแบบมา โดยทดลองกับระดับและรูปแบบต่าง ๆ (เช่น G, D, SO, CG, IPLC) 
{D4}

• เพ่ิมประสิทธิภาพของประสงค์และเป้าหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคตด้านความหลากหลายทางช้วภาพ (เช่น 
กรอบความหลากหลายทางช้วภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และเป้าหมายการพัฒนาท่้ยัง่ยืน) (เช่น IG, G, D) {6.2, 6.4}

การจัำดการภูม่ทัำศน์ทำางบกแล่ะทำางทำะเล่อย่างยั�งย่นแล่ะบทำบาทำหน้าท่ำ�ท่ำ�ม่ความหล่ากหล่ายแล่ะการดำาเน่นการบางอย่างอาจำเห็นผิล่

การผิล่่ติแล่ะบร่โภคอาหาร
อย่างยั�งย่น 

• การส่งเสริมวิธ้การทำาการเกษตรท่้ยั่งยืน รวมถึงแนวทางปฏิิบัติท่้ด้ทางการเกษตร เกษตรเชิงนิเวศ และการวางแผนบทบาท
หน้าท่้ของภูมิทัศน์ท่้ม้ความหลากหลาย การจัดการอย่างบูรณ์าการระหว่างภาคส่วน {6.3.2}

• การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมในการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรม สายพันธ์ุ 
พืชปลูก สายพันธ์ุผสม พันธ์ุพื�นเมือง (landraces) และชนิดพันธ์ุ (เช่น SO, IPLC, CG) {6.3.2.1} {A6}

• ส่งเสริมการใช้วิธ้การจัดการท่้เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางช้วภาพ ในการผลิตพืชและปศุสัตว์ การทำาป่าไม้ การทำาประมง
และการเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า รวมถึงการใช้วิธ้การจัดการแบบดั�งเดิมของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน {6.3.2.1} {D6}

• ส่งเสริมบริเวณ์พื�นท่้ถ่ินอาศัยตามธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติ ภายในและรอบระบบการผลิต รวมถึงบริเวณ์ท่้ม้การจัดการ 
อย่างเข้มข้น และฟ้ิ�นฟูิหรือเช่ือมต่อถ่ินอาศัยท่้ถูกทำาลายหรือกระจัดกระจาย หากจำาเป็น {6.3.2.1} {D6}

• เพ่ิมความโปร่งใสในตลาดอาหาร (เช่น การตรวจสอบย้อนกลับของผลกระทบต่อความหลากหลายทางช้วภาพ ความโปร่งใส
ของห่วงโซ่การผลิต) ผ่านเคร่ืองมือ เช่น ฉลากและการรับรองความยั่งยืน 

• ปรับปรุงความเสมอภาคในการกระจายอาหาร และระบบอาหารของท้องถ่ินตามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ 
หรือประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ (NCP) 

• การลดขยะอาหารจากการผลิตถึงการบริโภค

• การส่งเสริมอาหารท่้ยัง่ยืนและด้ต่อสุขภาพ {6.3.2.1} {D6}
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

แนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่น การดำาเน่นการท่ำ�เป็นไปได้แล่ะแนวทำางเพ่ิ�อบรรลุ่การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป
กลุ่่มคนสำำาคัญ่: (IG=องค์กรระหว่างรัฐบาล่, G=รัฐบาล่, NGOs =องค์กรพัิฒนาเอกชน, CG=กลุ่่มประชาชนแล่ะชุมชน, 

IPLC =ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น, D=หน่วยงานสำนับสำนุนทุำน, SO= องค์กรด้านว่ทำยาศาสำติร์แล่ะการศึกษา, 
P=ภาคเอกชน)

การบูรณาการ
การใช้ประโยชน์ 
ท่ำ�หล่ากหล่าย 
เพ่ิ�อป่าไม้ยั�งย่น

• การส่งเสริมแนวทางผู้ม้ส่วนได้เส้ย การใช้ประโยชน์และหน้าท่้ท่้หลากหลายและการพฒันาแนวทางการใช้ชุมชนเป็นฐานชุมชน 
เพ่ือการกำากับดูแลและการจัดการเพ่ือบรรลุการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (เช่น IG, G, CG, IPLC, D, SO, P) {6.3.2.2} {A4}

• สนับสนุนการฟ้ิ�นฟูิป่าไม้และการฟ้ิ�นฟูิทางนิเวศ ของป่าท่้เส่ือมโทรมด้วยชนิดพันธ์ุท่้เหมาะสม โดยให้ความสำาคัญกับชนิดพันธ์ุ
ในท้องถ่ิน (เช่น G, IPLC, CG, D, SO) {6.3.2.2} {A4}

• การสง่เสริมและสรา้งความเข้มแข็งให้การจัดการบนพื�นฐานของชมุชนและการกำากับดูแล รวมถงึสถาบันทางจาร้ตประเพณ้์และ
ระบบการจัดการและระบบการจัดการร่วมกับชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน (เช่น IG, G, CG, IPLC, D, SO, P) {6.3.2.2} {D5}

• การลดผลกระทบทางลบ ของการทำาไม้อย่างไม่ยั่งยืนโดยการพัฒนาและปฏิิบัติบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดการ 
การทำาไม้ผิดกฎหมาย (เช่น IG, G, NGO, P) {6.3.2.2} {D1}

• การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณ์ฑ์์จากป่า รวมถึงแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณ์ฑ์์จากป่า (เช่น การทำาฉลาก 
แสดงความยั่งยืน หรือนโยบายจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ) เช่นเด้ยวกับการส่งเสริมการผลิตอย่างเข้มข้นในป่าท่้ได้รับการจัดการ 
อย่างด้ เพ่ือลดความกดดันต่อพื�นท่้อ่ืน (เช่น P, D, NGO) {6.3.2.2} {B1}

การอนุรักษ์ การจัำดการ
อย่างม่ประส่ำทำธ่ิภาพิแล่ะ
การใช้ประโยชน์พ่ิ�นท่ำ� 
บนบกอย่างยั�งย่น

• การสนับสนุน ขยาย และส่งเสริมการจัดการอย่างม้ประสิทธิภาพและเครือข่ายท่้เป็นตัวแทนทางนิเวศของพื�นท่้คุ้มครอง 
ท่้เช่ือมต่อกันและพื�นท่้อนุรักษ์อ่ืนท่้ม้หน้าท่้หลากหลาย เช่น มาตรการด้านการอนุรักษ์เชิงพื�นท่้ท่้ม้ประสิทธิภาพ (เช่น IG, G, 
IPLC, CG, D) {3.2.1, 6.3.2.3} {C1, D7}

• การใช้การวางแผนพื�นท่้ขนาดใหญใ่นวงกว้าง เชิงรุก และการวางแผนในระดบัภูมิทัศน์อย่างม้ส่วนร่วม เพ่ือจัดลำาดับความสำาคัญ
การใช้ประโยชนท่้์ดินให้ม้ความสมดลุและรกัษาธรรมชาต ิและเพ่ือปกปอ้งและจดัการพื�นท่้ท่้ม้ความสำาคัญต่อความหลากหลาย
ทางช้วภาพ และพื�นท่้สำาคัญต่อความหลากหลายทางช้วภาพอ่ืน ๆ ในปัจจุบันและอนาคต (เช่น IG, G, D) {B1, D7}

• การจัดการและฟ้ิ�นฟูิความหลากหลายทางช้วภาพนอกเหนือจากพื�นท่้คุ้มครอง (เช่น IG, G, CG, IPLC, P, NGO, D) {B1}

• การพัฒนากระบวนการตัดสินใจท่้เข้มแข็งและครอบคลุม ซ่ึงเป็นส่ิงท่้ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินสามารถทำาเพ่ือความย่ังยืนได้  
โดยการรวมระบบการจัดการท้องถ่ินและความรู้ชนพื�นเมืองและในท้องถ่ิน {B6, D5}

• การพฒันาและเพ่ิมระดบัการสนบัสนุนทางการเงนิเพ่ือการอนรัุกษ์และการใช้อยา่งยัง่ยนืด้วยทางเลอืกนวัตกรรมท่้หลากหลาย 
รวมทั�งผ่านการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคเอกชน {6.3.2.5} {D5, D7, D10}

• การจัดลำาดับความสำาคัญของมาตรการการปรับตัวและลดผลกระทบบนฐานของท่้ดิน ซ่ึงไม่กระทบต่อความหลากหลาย 
ทางช้วภาพ (เช่น การลดการตัดไม้ การฟ้ิ�นฟูิท่้ดินและระบบนิเวศ การปรับปรุงการจัดการระบบเกษตรกรรม เช่น คาร์บอน 
ในดิน และป้องกันการเส่ือมโทรมของพื�นท่้ชุ่มนำ�าและพื�นท่้พรุ {D8}

• การติดตามประสิทธิภาพและผลกระทบของพื�นท่้คุ้มครองและมาตรการอนุรักษ์เชิงพื�นท่้ท่้ม้ประสิทธิภาพอ่ืน ๆ 

การส่ำงเสำร่มการบร่หาร
จัำดการอย่างยั�งย่นแล่ะ 
การจัำดการภูม่ทัำศน์ 
ทำางทำะเล่ มหาสำมุทำรแล่ะ
ระบบทำางทำะเล่

• การส่งเสริม การแบ่งปันและบูรณ์าการบริหารจัดการมหาสมุทร รวมทั�งเพ่ือความหลากหลายทางช้วภาพนอกเขตอำานาจรัฐ 
(เช่น IG, G, NGO, P, SO, D) {6.3.3.2} {D7}

• การขยาย เช่ือมต่อและจัดการเครือข่ายพื�นท่้คุ้มครองทางทะเลอย่างม้ประสิทธิภาพ (เช่น IG, G, IPLC, CG {5.3.2.3} {D7},  
รวมถึงการปกป้องและบริหารจัดการพื�นท่้ทางทะเลท่้ม้ความสำาคัญต่อความหลากหลายทางช้วภาพและบริเวณ์อ่ืนท่้สำาคัญ 
ต่อความหลากหลายทางช้วภาพในปัจจุบันและอนาคตและการเพ่ิมความปกป้องคุ้มครองและความเช่ือมโยง

• การส่งเสริมการอนุรักษ์และ/หรือการฟ้ิ�นฟูิระบบนิเวศทางทะเล ด้วยการฟิ้�นฟูิปริมาณ์ปลาท่้่ลดลงจากการทำาการประมง 
เกินข้ดจำากัดการป้องกัน ยับยั�งและขจัดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การส่งเสริมการจัด 
การประมงบนพื�นฐานของระบบนิเวศ  และการควบคุมมลพิษด้วยการกำาจัดเคร่ืองมือประมงท่้ถูกทิ�งและการจัดการมลพิษ 
จากขยะพลาสติก (เช่น IG, G, P, IPLC, CG, SO, D) {B1, D7}

• การส่งเสริมการฟ้ิ�นฟูิทางนิเวศ การแก้ไขเย้ยวยาและโครงสร้างชายฝั�งท่้ทำาหน้าท่้หลากหลาย รวมถึงการวางแผนเชิงพื�นฐาน 
ทางทะเล (เช่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO, D) {6.3.3.3.1} {B1, D7}

• การบูรณ์าการหน้าท่้ทางนิเวศท่้เก่้ยวข้องในขั�นตอนการวางแผนก่อสร้างบริเวณ์ชายฝั�ง (เช่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO, 
D) {6.3.3.3.1} {B1, D7}

• การขยายความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน ด้วยการเพ่ิมและปรับปรุงมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
ระเบ้ยบและมาตรฐานในการก่อสร้าง ฉลากส่ิงแวดล้อมและวิธ้ปฏิิบัติท่้ด้ท่้สุด (เช่น IG, G, NGO, P, CG, IPLC, SO, D)  
{6.3.3.3.1} {B1, D7}

• การสง่เสริมกลยทุธ์ในการปฏิิรูปการทำาประมงอยา่งม้ประสิทธิภาพ ด้วยแรงจูงใจท่้สร้างผลกระทบดา้นบวกต่อความหลากหลาย
ทางช้วภาพ และการยกเลิกการอุดหนุนท่้เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมด้วย (เช่น IG, G) {6.3.3.2} {D7}
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แนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่น การดำาเน่นการท่ำ�เป็นไปได้แล่ะแนวทำางเพ่ิ�อบรรลุ่การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป
กลุ่่มคนสำำาคัญ่: (IG=องค์กรระหว่างรัฐบาล่, G=รัฐบาล่, NGOs =องค์กรพัิฒนาเอกชน, CG=กลุ่่มประชาชนแล่ะชุมชน, 

IPLC =ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น, D=หน่วยงานสำนับสำนุนทุำน, SO= องค์กรด้านว่ทำยาศาสำติร์แล่ะการศึกษา, 
P=ภาคเอกชน)

• การลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า ด้วยการรับรองโดยความสมัครใจและการใช้วิธ้ปฏิิบัติท่้ด้ท่้สุด 
ในการทำาประมงและวิธ้การผลิตเพาะเล้�ยงสัตว์นำ�า (เช่น G, IPLC, NGO, P) {6.3,3,3,5} {6.3.3.3.2} {B1, D7}.

• การลดจำานวนแหล่งกำาเนิดมลพิษทั�งท่้ม้จุดกำาเนิดแน่นอนและไม่แน่นอน รวมทั�งการจัดการมลภาวะทางทะเลจากพลาสติก
ขนาดเล็กและพลาสติกท่้ม้ขนาดใหญ่ ด้วยการจัดการขยะอย่างม้ประสิทธิภาพ ด้วยแจงจูงใจและนวัตกรรม (เช่น G, P, NGO) 
{6.3.3.3.1} {B1, D7}

• การเพ่ิมเงินสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์มหาสมุทร (เช่น G, D, P) {6.3.3.1.3} {D7}

ปรับปรุงการจัำดการนำ�าจ่ำด 
การปกป้องแล่ะ 
ความเช่�อมโยง 

• บูรณ์าการการจัดการทรัพยากรนำ�าและการวางแผนภูมิทัศน์ รวมถึงการเพ่ิมการคุ้มครองและเช่ือมโยงของระบบนิเวศนำ�าจืด 
ปรับปรุงการจัดการและประสานความร่วมมือทางนำ�าระหว่างพรมแดน จัดการผลกระทบจากเข่ือนและการผันนำ�า และ 
การวิเคราะห์วัฏิจักรนำ�าในระดับภูมิภาค (เช่น IG, G, IPLC, CG, NGO, D, SO, P) {6.3.4.6; 6.3.4.7} {B1}

• สนับสนุนการกำากับดูแลนำ�าอย่างครอบคลุม ด้วยการพัฒนาและดำาเนินการจัดการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่้รุกรานร่วมกับ 
ผู้ม้ส่วนได้เส้ยท่้เก่้ยวข้อง (เช่น IG, G, IPLC, CG, NGO, D, SO, P) {6.3.4.3} {D4}

• การสนับสนุนระบบการจัดการร่วมเพ่ือความร่วมมือในการจัดการนำ�าและเพ่ือสร้างความเท่าเท้ยมระหว่างผู้ใช้นำ�า (ควบคู่กับ 
การรักษาระดับขั�นตำ่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศทางนำ�า) และการม้ส่วนร่วมกับผู้ม้ส่วนได้เส้ยและการใช้ความโปร่งใสเพ่ือลด 
ความขัดแย้งทางส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม {D4}

• บูรณ์าการวิธ้ปฏิิบัติเพ่ือลดการชะล้างพังทลายดิน การตกตะกอนและการไหลของมลพิษ (เช่น G, CG, P) {6.3.4.1}

• การลดนโยบายด้านนำ�าจืดแบบแยกส่วน โดยการประสานงานกรอบการปฏิิบัติระหว่างประเทศ ระดับประเทศและระดับ 
ท้องถ่ิน (เช่น G, SO) {6.3.4.7, 6.3.4.2}

• การเพ่ิมการกักเก็บนำ�า ด้วยการเพ่ิมปริมาณ์นำ�าใต้ดิน การปกป้องคุ้มครองและฟ้ิ�นฟูิพื�นท่้ชุ่มนำ�า เทคนิคการเก็บกักนำ�าทางเลือก
และการเข้มงวดเร่ืองการสูบนำ�าใต้ดินขึ�นมาใช้ (เช่น G, CG, IPLC, P, D) {6.3.4.2} {B1, B3}

• การส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้านนำ�า โดยม้เง่ือนไขท่้ชัดเจนในเร่ืองความยัง่ยืน (เช่น G, P, D, SO) {6.3.4.5} {B1, B3}

สำร้างเม่องยั�งย่น 
ซึ�งให้ความสำำาคัญ่กับ
ประเด็นท่ำ�จำำาเป็น 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ธิรรมชาต่ิ ฟ้ิ�นฟูิ 
ความหล่ากหล่าย 
ทำางช่วภาพิ การดูแล่
รักษาแล่ะเพ่ิ�มพูินบร่การ
จำากระบบน่เวศ

• การเข้าร่วมการวางแผนเมืองยัง่ยืน (เช่น G, CG, IPLC, NGO, P) {6.3.5.1} {D9}

• การส่งเสริมความหนาแน่นของชุมชนแออัด ด้วยการพัฒนาพื�นท่ิทิ�งร้างและกลยุทธอ่ืน ๆ {6.3.5.3}

• การคุ้มครองความหลากหลายทางช้วภาพ การชดเชยความหลากหลายทางช้วภาพ การคุ้มครองลุ่มแมน่ำ�าและการฟิ้�นฟูิทางนเิวศ
ในการวางแผนระดับภูมิภาค {6.3.5.1}

• การปกป้องความหลากหลายทางช้วภาพท่้สำาคัญในเมืองและควบคุมการใช้พื�นท่้ข้างเค้ยงอย่างไม่เหมาะสม จนแบ่งแยกพื�นท่้
ความหลากหลายทางช้วภาพออกจากพื�นท่้อ่ืนของเมือง {6.3.5.2; SM 6.4.2}

• การส่งเสริมความหลากหลายทางช้วภาพกระแสหลักด้วยการประสานความร่วมมือกับผู้ม้ส่วนได้เส้ยและการวางแผน 
อย่างบูรณ์าการ (เช่น G, NGO, CG, IPLC) {6.3.5.3}

• การส่งเสริมรูปแบบทางธุรกิจทางเลือกและแรงจูงใจเพ่ือการอนุรักษ์ในเขตเมือง {6.3.2.1}

• การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน {6.3.6.4}

• การส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื�นฐาน (เช่น G, NGO, SO, P) {6.3.5.2} {D8, D9}

• การส่งเสริม พัฒนา ปกปักษ์รักษา หรือการเพ่ิมโครงสร้างพื�นฐานส้เข้ยวและส้ฟิ้า เพ่ือการจัดการนำ�าควบคู่กับการปรับปรุง
โครงสร้างส้เทา เพ่ือผลลัพธ์ท่้ม้ต่อความหลากหลายทางช้วภาพ {6.3.5.2}

• การส่งเสริมการปรับตัวท่้อาศัยระบบนิเวศเป็นพื�นฐานภายในชุมชน {3.7, 5.4.2.2}

• การรักษาและออกแบบเพ่ือการเช่ือมโยงทางนิเวศภายในบริเวณ์เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชนิดพันธ์ุท้องถ่ิน {6.3.5.2;  
SM 6.4.1}

• การเพ่ิมพื�นท่้ส้เข้ยวในเมืองและการปรับปรุงการเข้าถึงพื�นท่้เหล่านั�น {6.3.2}

• การเพ่ิมการเข้าถึงบริการของเมืองสำาหรับชุมชนท่้ม้รายได้น้อย โดยม้การจัดลำาดับความสำาคัญเพ่ือการจัดการนำ�าอย่างยั่งยืน  
การบูรณ์าการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและระบบนำ�าทิ�งและความปลอดภัยและม่ันคงของท่้พักและการเดินทาง  
(เช่น G, NGO) {6.3.5.4} {D9}
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แนวทำางเพ่ิ�อความยั�งย่น การดำาเน่นการท่ำ�เป็นไปได้แล่ะแนวทำางเพ่ิ�อบรรลุ่การเปล่่�ยนแปล่งเช่งปฏ่ิรูป
กลุ่่มคนสำำาคัญ่: (IG=องค์กรระหว่างรัฐบาล่, G=รัฐบาล่, NGOs =องค์กรพัิฒนาเอกชน, CG=กลุ่่มประชาชนแล่ะชุมชน, 

IPLC =ชนพ่ิ�นเม่องแล่ะชุมชนท้ำองถ่�น, D=หน่วยงานสำนับสำนุนทุำน, SO= องค์กรด้านว่ทำยาศาสำติร์แล่ะการศึกษา, 
P=ภาคเอกชน)

การส่ำงเสำร่มพิลั่งงานยั�งย่น
แล่ะโครงการก่อสำร้าง
โครงสำร้างพ่ิ�นฐานแล่ะ 
การผิล่่ติท่ำ�ยั�งย่น 

• การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือความยั่งยืน มาตรฐานอย่างสมัครใจ แนวทางปฏิิบัติสำาหรับพลังงานหมุนเว้ยนอย่างยั่งยืนและโครงการ
พลังงานช้วภาพ (เช่น G, SO, P) {6.3.6} {D8}

• สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางช้วภาพ กฎหมายและ
แนวทางปฏิิบัติ {6.3.6.2} {B1}

• การบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม หากเป็นไปได้และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดหาเงินทุนและการฟ้ิ�นฟูิเม่ือจำาเป็น 
(เช่น G, P, NGO, D) {6.3.6.3} {B1}, รวมถึงการทบทวนการออกแบบแผนงานแรงจูงใจและนโยบายเพ่ือส่งเสริมระบบพลังงาน
ช้วภาพ ซ่ึงเป็นจุดสมดุลการได้กับเส้ยระหว่างการสูญเส้ยความหลากหลายทางช้วภาพและผลประโยชน์ (เช่น การวิเคราะห์
วงจรช้วิต) {D8}

• การส่งเสริมการจัดการโดยชุมชนเป็นพื�นฐาน และการกระจายการผลิตพลังงานท่้ยั่งยืน (เช่น G, CG, IPLC, D) {6.3.6.4}  
{6.3.6.5} {D9}

• การลดความต้องการพลังงาน ซ่ึงจะเป็นการลดความต้องการโครงสร้างพื�นฐานท่้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางช้วภาพ 
(เช่น ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานสะอาดใหม่และการลดการบริโภคท่้ไม่ยั่งยืน) (เช่น G, P) {B1}

การปรับปรุงความยั�งย่น
ของระบบเศรษฐก่จำแล่ะ
การเง่น

• การพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างท่้จูงใจในการปกป้องความหลากหลายทางช้วภาพ (เช่น การยกเลิกการอุดหนุนท่้เป็นภัย)  
(เช่น IG, G) {6.4} {D10}

• การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น การจัดซื�ออย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการลดผลกระทบ 
จากการผลิต รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเว้ยนและอ่ืน ๆ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร การประเมินวงจรช้วิต
ซ่ึงรวมความหลากหลายทางช้วภาพ ข้อตกลงทางการค้า นโยบายการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ (เช่น G, CA, NGO, SO) {6.4.3, 
6.3.2.1} {D10}

• การสำารวจหาวิธ้การทางเลือกของระบบบัญช้เศรษฐกิจ เช่น บัญช้ต้นทุนทางธรรมชาติและบัญช้วัตถุและพลังงาน เป็นต้น  
(เช่น IG, G, SO) {6.4.5} {D10}

• การส่งเสริมนโยบายท่้รวมการลดความยากจนเข้ากับมาตรการในการเพ่ิมข้อกำาหนดเก่้ยวกับประโยชน์จากธรรมชาติและ 
การอนุรักษ์และใช้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน (เช่น IG, G, D) {3.2.1} {C2}

• การปรับปรุงเคร่ืองมือทางการตลาด เช่น การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ การรับรองอย่างสมัครใจ การชดเชย 
ความหลากหลายทางช้วภาพ เพ่ือจัดการความท้าทายเช่น ความเท่าเท้ยมและประสิทธิผล (เช่น G, P, NGO, IPLC,  
CG, SO) {B1}

• การลดการบริโภค (เช่น ส่งเสริมการให้ข้อมูลผู้บริโภคเพ่ือลดการบริโภคเกินจำาเป็นและขยะ การใช้นโยบายสาธารณ์ะ 
และกฎระเบ้ยบโดยคำานึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม (เช่น G, P, NGO) {B4, C2}

• การสร้างและพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานท่้ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ {D3}
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ภาคผนวก
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รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

แผู้นภาพที�ี�  A   1   กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานข้อง IPBES

คุณภาพิช่ว่ติทำ่�ด่ 

ความเป็นอยู่ทำ่�ด่ของมนุษย์  

การม่ช่ว่ติอยู่อย่างสำอดคล่้องกับธิรรมชาติ่  
ความเป็นอยู่ทำ่�ด่ในระดับสำมดุล่ 

แล่ะสำอดคล่้องกับโล่ก

ประโยชน์ทำ่�มนุษย์ได้รับ 
จำากธิรรมชาติ่  

สำ่นค้าแล่ะบร่การ 
จำากรระบบน่เวศ

ของขวัญ่จำากธิรรมชาต่ิ

สำ่�งทำ่�มนุษย์สำร้างขึ�น แรงขับเคล่่�อนทำางติรง 

จำากธิรรมชาติ่

จำากก่จำกรรมของมนุษย์

สำถาบัน 
การกำากับดูแล่ 

แล่ะแรงขับเคล่่�อนทำางอ้อมอ่�น ๆ

การเปล่่�ยนแปล่งทำ่�เก่ดขึ�นติล่อดเวล่า

ข้อมูล่พิ่�นฐาน – แนวโน้ม - ภาพิในอนาคติ

ระดับโล่ก

ระดับประเทำศ

ระดับทำ้องถ่�น

ปฏิ
่สำัม

พิ
ันธิ

์ใน
เช

่งพิ
่�นทำ

่�แติ
่ล่ะ

ระ
ดับ

ขอ
บเ

ขติ
ขอ

ง 
IP

BE
S

ระ
ดับ

กา
รแ

ก้ไ
ขป

ัญ่
หา

ความหล่ากหล่ายทำางช่วภาพิ
แล่ะระบบน่เวศ 

โล่ก ระบบช่ว่ติ 

คุณค่าทำ่�แทำ้จำร่ง

แผินภาพิท่ำ� A1  กรอบแนวค่ดในการดำาเน่นงานของ IPBES เป็นรูปแบบแสำดงความสัำมพัินธ์ิระหว่างธิรรมชาต่ิแล่ะสัำงคมมนุษย์ 
แผนภาพกรอบแนวคิดได้จำาแนกประเด็นหลัก (กล่องในกรอบเส้นส้เทา) กับการปฏิิสัมพันธ์ (ลูกศรกรอบนอก) ม้ความสัมพันธ์กัน
มากท่้สุดกับเป้าหมายของ IPBES “ธรรมชาติ” “ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ” และ “คุณ์ภาพช้วิตท่้ด้” (บ่งช้�ด้วย 
ตัวอักษรส้ดำาและจำากัดความในแต่ละกล่องข้อความ) ม้ความหมายและเก่้ยวข้องกับผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยทั�งหมดในกระบวนการ 
ม้ส่วนร่วม รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ท่้เก่้ยวข้องกับธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และระบบองค์ความรู้อ่ืน ๆ เช่น องค์ความรู้ 
ของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ตัวอักษรส้เข้ยว หมายถึง แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และตัวอักษรส้นำ�าเงิน หมายถึง แนวคิด 
ท่้เกิดขึ�นจากระบบองค์ความรู้อ่ืน ๆ ลูกศรทึบ แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ลูกศรเส้นประ แสดงความเก่้ยวข้องท่้สำาคัญ  
แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักท่้ให้ความสำาคัญในแผนภาพน้� 

ภาคผู้นวก I
กรอบแนวคิดและคำานิยาม
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ลู่กศรม่ส่ำด้านล่่างแล่ะด้านขวา แสดงถึง ช่วงเวลาและพื�นท่้ตามลำาดับ กรอบแนวคิดน้�ได้รับการรับรองในการประชุมเวท้
วิทยาศาสตร์ – นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางช้วภาพตามข้อตัดสินใจท่้ IPBES/2/4 และการประชุมฯ  
ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดในเอกสาร IPBES/5/INF/24 และ IPBES/5/1 รายละเอ้ยดเพ่ิมเติมและตัวอย่างกรอบคิดในภาพน้� 
สามารถดูได้จากอภิธานศัพท์และในบทท่้ 1 

ธิรรมชาติ่ ในบริบทของ IPBES หมายถึง ธรรมชาติของโลก โดยเน้นประเด็นท่้เก่้ยวข้องกับความหลากหลายทางช้วภาพและ 
ระบบนิเวศ ในบริบททางวิทยาศาสตร์สามารถจัดกลุ่ม เช่น ความหลากหลายทางช้วภาพ ระบบนิเวศ บทบาทหน้าท่้ของ 
ระบบนิเวศ วิวัฒนาการ โลกของส่ิงม้ช้วิต มรดกทางวิวัฒนาการของมนุษยชาติ และความหลากหลายทางช้ววัฒนธรรม 
(biocultural diversity) ระบบองค์ความรู้อ่ืน ๆ เช่น การจัดประเภท เช่น พระแม่ธรณ้์ และระบบแห่งช้วิต โดยท่้ในบริบท 
ของงานน้� องค์ประกอบอ่ืนของธรรมชาติ เช่น ชั�นหินอุ้มนำ�าท่้อยู่ลึก แร่ธาตุ ฟิอสซิล ลม แสงแดด ความร้อนใต้พื�นพิภพ พลังคล่ืน 
ยังไม่นำามาพิจารณ์า 

ส่ำนทำรัพิย์ของมนุษย์ หมายถึง โครงสร้างพื�นฐานท่้สร้างขึ�น ส่ิงอำานวยความสะดวกด้านสาธารณ์สุข องค์ความรู้ (รวมถึงความรู้
ของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ความรู้วิทยาศาสตร์และวิชาการ การศึกษาในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) เทคโนโลย ้
(ทั�งทางวัตถุและกระบวนการ) และสินทรัพย์ทางการเงิน และอ่ืน ๆ สินทรัพย์ของมนุษย์ได้รับความสนใจเพ่ือเน้นว่าคุณ์ภาพช้วิต
ท่้ด้เป็นผลผลิตร่วมระหว่างประโยชน์จากธรรมชาติและสังคม 

ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิ หมายถึง ประโยชน์ทั�งหมดทั�งทางบวกและทางลบท่้มนุษยชาติได้รับจากธรรมชาติ สินค้า
และบริการจากระบบนิเวศ ซ่ึงทำาให้คนได้ม้คุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ ในแง่มุมท่้ธรรมชาติอาจส่งผลกระทบทางลบต่อคน เช่น ศัตรูพืช  
เชื�อก่อโรค หรือผู้ล่า 

ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาติ่ในด้านการควบคุม หมายถึง บทบาทหน้าท่้และโครงสร้างของส่ิงม้ช้วิตและระบบนิเวศ  
ในการควบคุมกลไกและการทำางานของระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดำารงช้วิต เช่น นำ�าบริสุทธิ� การควบคุมภูมิอากาศ 
และการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน 

ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิในรูปของวัติถุ หมายถึง สสาร วัตถุ หรือส่วนประกอบวัตถุอ่ืน ๆ จากธรรมชาติ ท่้จำาเป็น
ต่อการขับเคล่ือนของสังคมหรือองค์กร 

ประโยชน์ท่ำ�มนุษย์ได้รับจำากธิรรมชาต่ิท่ำ�ไม่อยู่ในรูปของวัติถุ หมายถึง ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในด้านจิตใจ  
ทั�งปัจเจกชนและส่วนรวม เป็นการให้ประโยชน์ท่้จับต้องไม่ได้ เพ่ือนันทนาการ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ

แรงขับเคล่่�อนของการเปล่่�ยนแปล่ง หมายถึง ปัจจัยภายนอกทั�งหมดทั�งทางตรงและทางอ้อมท่้ส่งผลต่อธรรมชาติ สินทรัพย์ของ
มนุษย์ ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติและคุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ รวมถึง สถาบันและระบบการกำากับดูแล 

ระบบการกำากับดูแล่แล่ะสำถาบันรวมถึงแรงขับเคล่่�อนทำางอ้อมอ่�น ๆ  เป็นวิธ้ซ่ึงสังคมจัดการตัวเองและม้อิทธิพลต่อองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ  ส่ิงเหล่าน้�เป็นสาเหตุของการเปล่้ยนแปลงส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอกท่้ส่งผลต่อระบบนิเวศท่้ทำาการประเมิน เน่ืองจาก
บทบาทท่้เป็นศูนย์กลาง ม้อิทธิพลต่อทุกแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อ้กทั�งยังเป็นจุดเปล่้ยนสำาคัญต่อ 
การตัดสินใจ “สถาบัน” ช้�นำาการปฏิิสัมพันธ์ทั�งท่้เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้ม้ส่วนได้เส้ยและโครงสร้างทางสังคม 
ซ่ึงกำาหนดว่าการตัดสินใจควรเป็นอย่างไรและดำาเนินการอย่างไร ใช้อำานาจอย่างไร และแบ่งกระจายความรับผิดชอบอย่างไร ระดับ 
ความหลากหลาย สถาบันกำาหนดการเข้าถึงและควบคุม การจัดสรรและการกระจายองค์ประกอบของธรรมชาติและสินทรัพยข์อง
มนุษย์และประโยชน์จากธรรมชาติท่้ม้ต่อมนุษย์ ตัวอย่างของสถาบัน คือ ระบบทรัพย์สินและการเข้าถึงสิทธิในท่้ดิน (เช่น พื�นท่้
สาธารณ์ะ ส่วนกลาง หรือส่วนบุคคล) การจัดการด้านกฎหมาย สนธิสัญญา บรรทัดฐานและกฎเกณ์ฑ์์ทางสงัคมอยา่งไม่เป็นทางการ 
รวมถึงส่ิงอ่ืน ๆ  ท่้เกิดจากระบบความรู้ของชนพื�นเมืองและท้องถ่ิน ระบบระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงต่อต้านการทำาลายโอโซน
ในชั�นบรรยากาศ หรือการคุ้มครองชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าเส่้ยงสูญพันธ์ุ นโยบายเศรษฐกิจท่้รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
การคลัง การเงิน หรือนโยบายการเกษตร ม้บทบาทสำาคัญยิง่ท่้ม้อิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมคน วิธ้การในการหาประโยชน์
จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลายประการท่้ส่งผลต่อพฤติกรรมและทางเลือกของมนุษย์ซ่ึงสะท้อนความแตกต่างของ 
มุมมองด้านคุณ์ภาพช้วิต ม้ผลต่อภาพรวมนอกระบบตลาด 
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แรงขับเคล่่�อนทำางติรง ทั�งตามธรรมชาตแิละเกิดจากการกระทำามนุษยท่้์ส่งผลต่อธรรมชาตโิดยตรง “แรงขบัเคล่ือนตามธรรมชาต”ิ 
หมายถึง ส่ิงท่้ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และเกินความควบคุมของมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟิระเบิดและสึนามิ  
สภาพอากาศสุดขั�ว หรือปรากฏิการณ์์ท่้เก่้ยวกับมหาสมุทร เช่น ภาวะแล้งหรือหนาวท่้ยาวนาน พายุไซโคลน นำ�าท่วม เอลน้โญ  
(El Niño) และลาน้ญา (La Niña) การแปรปรวนบริเวณ์มหาสมุทรแปซิฟิิกตอนใต้ และสถานการณ์์นำ�าขึ�นนำ�าลงสุดขั�ว  
แรงขับเคล่ือนท่้เกิดจากมนุษย์ หมายถึง ส่ิงท่้เป็นผลจากการตัดสินใจของมนุษย์ เช่น สถาบัน ระบบกำากับดูแลและปัจจัยทางอ้อม
อ่ืน ๆ  ท่้ทำาให้เกิดการเปล่้ยนแปลงถ่ินท่้อยูอ่าศัยตามธรรมชาติ เช่น การเส่ือมโทรมของท่้ดิน แหล่งนำ�า การทำาลายป่า การปลูกป่า  
การหาประโยชน์จากสัตว์ป่า การเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษในดิน นำ�า อากาศ และการเข้ามาของชนิดพันธ์ุ  
แรงขับเคล่ือนเหล่าน้� เช่น มลพิษ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติ 

คุณภาพิช่ว่ติท่ำ�ด่ เป็นความสำาเร็จของการเติมเต็มช้วิต เป็นแนวคิดซ่ึงแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละสังคมและกลุ่มต่าง ๆ  
ในสังคมเก่้ยวกับบริบทการพ่ึงพาของปัจเจกชนและกลุ่มมนุษย์ ประกอบด้วยการเข้าถึงอาหาร นำ�า พลังงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์
ทางสังคมท่้ด้และความเท่าเท้ยม ความม่ันคง อัตลักษณ์์ทางวัฒนธรรม และอิสระในการเลือกและการกระทำา มุมมองในเร่ือง
คุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ม้หลายมิติ ทั�งท่้ในเชิงวัตถุและไม่ใช่วัตถุ และองค์ประกอบด้านจิตวิญญาณ์ อย่างไรก็ตาม คุณ์ภาพช้วิตท่้ด้นั�น 
ขึ�นอยู่กับสถานท่้ เวลาและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน การอยูอ่ย่างสมดุลและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ เป็นตัวอย่างของมุมมองท่้แตกต่างกันเร่ืองคุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ 
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แผู้นภาพที�  A  2  แผู้นภาพสำาหรับส่�อสารเชิงคุณภาพเกี�ยวกับระดับความเช่�อมั�น

ความเช่ือม่ันเพ่ิมขึ�นด้านมุมบนขวาแสดงด้วยส้ท่้เข้มขึ�น อ้างอิง: IPBES, 2016.

เป็นทำ่�ยอมรับ 
เพิ่ยงบางสำ่วน

ไม่ม่ข้อสำรุป

เป็นทำ่�ยอมรับ

ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ระ
ดับ

ข้อ
ติก

ล่ง
เก

่�ยว
กับ

หล่
ักฐ

าน

ระ
ดับ

คว
าม

เช
่�อม

ั�น

ข้อมูล่หล่ักฐานเช่งคุณภาพิแล่ะปร่มาณ

ติำ�า ติำ�าติำ�า

สำูง สำูง

ภาคผู้นวก II

ระดับความเช่�อมั�นข้องการส่�อสาร 

ในการประเมินระดับโลก ระดับของความเช่ือม่ันในแต่ละ
ประเด็นขึ�นอยูกั่บปริมาณ์และคุณ์ภาพของหลักฐาน และระดับ
ข้อตกลงเก่้ยวกับหลักฐานนั�น (แผนภาพท่้ A2) หลักฐาน
หมายความรวมถึงข้อมูล ทฤษฎ้ รูปแบบและวิจารณ์ญาณ์ของ
ผู้เช่้ยวชาญท่้ม้ส่วนร่วมในการประเมิน สรุปความอธิบายถึง 
หลักฐาน ดังน้� 

 เป็นท่้ยอมรับ: ม้การวิเคราะห์ทางสถิติอยา่งครอบคลุมหรือ
สังเคราะห์หรือการศึกษาอยา่งอิสระหลายรายงานเห็นด้วย 

 เป็นท่้ยอมรับเพ้ยงบางส่วน: โดยท่ัวไปม้ความเห็นตรงกัน 
ถึงแม้จะม้จำานวนการศึกษาจำากัด ไม่ม้การสังเคราะห์อยา่ง
สมบูรณ์์ และ/หรือการศึกษาท่้ม้ตอบคำาถามไม่ชัดเจน

 ยังไม่ได้รับการแก้ไข: ม้การศึกษาอิสระหลายฉบับ 
แต่ข้อสรุปเห็นไม่ตรงกัน 

 ไม่ม้ข้อสรุป: ม้หลักฐานอยา่งจำากัดและตระหนักถึงช่องว่าง
ของความรู้อย่างมาก
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ภาคผู้นวก III

ช่องว่างข้องความร้� 

ในการจัดทำาการประเมินน้� จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลท่้สำาคัญดังน้�  ดูร่างตาราง ภาคผนวก IV 

 ข้อมูล บัญช้คงคลังและการติดตามธรรมชาติและปัจจัยท่้ส่งผลต่อการเปล่้ยนแปลง

 ช่องว่างช้วนิเวศและหน่วยในการวิเคราะห์

 ช่องว่างอนุกรมวิธาน 

 ช่องว่างท่้เก่้ยวกับประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ (NCP) 

 ความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติและปัจจัยท่้ม้ผลต่อเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย

 บูรณ์าการสถานการณ์์และศึกษารูปแบบ

 แนวทางนโยบายท่้ม้ความเป็นไปได้  

 ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน 
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ภาคผู้นวก IV

(ร่าง) ตารางช่องว่างองค์ความร้� 

ข้อจำากัดความรับผิดชอบ: ตารางช่องว่างองค์ความรู้น้� จัดทำาโดยกลุ่มผู้เช่้ยวชาญการประเมินระดับโลกและนำาเสนอคณ์ะทำางาน 
ท่้ตั�งขึ�นโดยการประชมุเต็มคณ์ะครั�งท่้ 7 เพ่ือพิจารณ์า อยา่งไรก็ตามท่้ประชมุเต็มคณ์ะไมไ่ด้ให้ความเหน็ชอบตารางน้� และใหผ้นวก 
เป็นส่วนหน่ึงของรายงานสรุปสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย ร่างข้อมูลในตารางจึงเป็นเพ้ยงฉบับร่าง ซ่ึงมิได้ม้นัยยะต่อการเห็นชอบ
โดยคณ์ะทำางานหรือท่้ประชุมเต็มคณ์ะ

ภาคสำ่วน  ช่องว่างทำางความรู้  (ข้อมูล่ ติัวช่�วัด ทำะเบ่ยนรายการ สำถานการณ์จำำาล่อง) 

ข้อมูล ทะเบ้ยน
รายการ และการ
ติดตามธรรมชาติและ
ปัจจัยท้่ส่งผลต่อการ
เปล้่ยนแปลง

• ข้อมูลเก่้ยวกับกระบวนการของระบบนิเวศ (รวมถึงอัตราการเปล่้ยนแปลง) ซ่ึงขึ�นอยู่กับประโยชน์ท่้มนุษย์
ได้จากธรรมชาติและสุขภาพระบบนิเวศ 

• ข้อมูลจากการติดตามสถานภาพของระบบนิเวศ (ยังม้จำานวนน้อยเม่ือเปร้ยบเท้ยบกับขนาดระบบนิเวศ) 

• ข้อมูลเก่้ยวกับการเปล่้ยนแปลงการปฏิิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงม้ช้วิตและกลุ่มส่ิงม้ช้วิต 

• ผลกระทบของการเพ่ิมขึ�นของคาร์บอนไดออกไซด์ขึ�นอยู่กับผลผลิตปฐมภูมิสุทธิของระบบทางทะเลและ
ผลจากหน้าท่้ระบบนิเวศและประโยชน์ท่้มนุษย์ได้จากธรรมชาติ

• การสังเคราะห์ผลกระทบจากมนุษย์ท่้ม้ต่อลักษณ์ะเฉพาะของส่ิงม้ช้วิต และรูปแบบท่ัวโลก และแนวโน้ม
องค์ประกอบทางพันธุกรรม 

• ข้อมูลความเส่้ยงสูญพันธ์ุและแนวโน้มประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แมลง ปรสิต รา และชนิดจุลินทร้ย์ 

• ตัวช้�วัดสถานการณ์์โลกและผลกระทบต่อการผสานรวมของส่ิงม้ช้วิต รวมถึงการรวมกันทางพันธุกรรม 

• ชุดข้อมูลเชิงพื�นท่้ของโลกเร่ืองภัยคุกคามหลัก เช่น ข้อมูลรูปแบบความเข้มข้นของการแสวงหาประโยชน์
จากชนิดพันธ์ุและระบบนิเวศอย่างไม่ยั่งยืน

• ความเข้าใจท่้ครอบคลุมมากขึ�นเก่้ยวกับการเปล่้ยนแปลงท่้เกิดจากมนุษย์ต่อตัวแปรเสริมความหลากหลาย
ทางช้วภาพท่้สำาคัญ (เช่น โครงสร้างระบบนิเวศ) ว่าม้ผลกระทบต่อด้านอ่ืนอย่างไร (เช่น องค์ประกอบ
ชุมชน) และต่อประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 

• ช่องว่างของข้อมูลในทะเบ้ยนรายการ (inventory): ฐานข้อมูลพื�นท่้คุ้มครองท่ัวโลกและพื�นท่้สำาคัญทาง
ความหลากหลายทางช้วภาพ (World Database on Protected Areas, the World Database of Key 
Biodiversity Areas™) ข้อมูลชนิดพันธ์ุเส่้ยงสูญพันธ์และข้อมูลระบบนิเวศ ข้อมูลความหลากหลายทาง
ช้วภาพท่ัวโลก 

• การติดตามชนิดพันธ์ุภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่้ใกล้สูญ
พันธ์ุ (CITES)

• การติดตามผลกระทบระยะยาวจากการทิ�งขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมมันตภาพรังส้และพลาสติก 

• ข้อมูลผลกระทบจากสงครามและความขัดแย้งต่อธรรมชาติและประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ
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ภาคสำ่วน  ช่องว่างทำางความรู้  (ข้อมูล่ ติัวช่�วัด ทำะเบ่ยนรายการ สำถานการณ์จำำาล่อง) 

ช่องว่างทางช้วนิเวศ
และหน่วยในการ
วิเคราะห์

• ทะเบ้ยนรายการระบบนิเวศท่้ต้องการการศึกษาเพ่ิมเติม: นำ�าจืด อาร์กติก ทะเล/มหาสมุทร พื�นทะเล และ
พื�นท่้ชุ่มนำ�า 

• ทะเบ้ยนรายการเร่ือง ดิน หน้าดิน ส่ิงแวดล้อมนำ�าจืด นัยยะสำาหรับหน้าท่้ระบบนิเวศ 

ช่องว่างทาง 
อนุกรมวิธาน 

• ข้อมูลพื�นฐานในหลายกลุ่มสิ่งม้ช้วิต (ร้อยละ 86 ของชนิดพันธุ์ท้่ม้อยู่บนโลกและร้อยละ 91 ของชนิดพันธุ์
อยู่ในมหาสมุทร ยังคงรอคำาอธิบาย) 

• ความเส้่ยงสูญพันธ์และแนวโน้มประชากรของกลุ่มอนุกรมวิธาน: แมลง รา จุลินทร้ย์ ปรสิต 

• ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมและสถานภาพการอนุรักษ์สายพันธุ์เพาะเล้�ยงและพืชและสัตว์เล้�ยง 

ช่องว่างท้่เก้่ยวกับ
ประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับ
จากธรรมชาติ (NCP) 

• ข้อมูลสถานภาพของชนิดพันธุ์และประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าท้่ของ
ระบบนิเวศท้่เฉพาะเจาะจง 

• ตัวช้�วัดท้่เป็นระบบเพื่อรายงานสถานภาพและแนวโน้มสำาหรับประเภทของประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับจาก
ธรรมชาติ 

• ข้อมูลผลกระทบและขอบเขตของประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในด้านคุณ์ภาพช้วิต โดยกลุ่ม 
ผู้ใช้หลัก (ยังขาดข้อตกลงเก้่ยวกับประเภทของกลุ่มผู้ใช้)  

• ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความเท่าเท้ยมทางเพศ ธรรมชาติและประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

• ข้อมูลเก้่ยวกับ NCP 10: ในเรื่องการควบคุมสิ่งม้ช้วิตท้่เป็นอันตรายและกระบวนการทางช้ววิทยา (จำานวน
พาหะ และโรคติดต่อโดยม้แมลงเป็นพาหะ) และทับซ้อนกับจำานวนประชากรมนุษย์ท้่เปราะบางและการ
ปฏิิสัมพันธ์ของระบบนิเวศ  

• ข้อมูลเก้่ยวกับ NCP 9: บทบาทของธรรมชาติและประโยชน์ท้่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

• ในการบรรเทาหรือลดผลความเปราะบางต่อภัยพิบัติ 

ความเชื่อมโยงระหว่าง
ธรรมชาติ ประโยชน์
ท้่มนุษย์ได้รับจาก
ธรรมชาติและปัจจัยท้่
ม้ผลต่อ 
เป้าหมายและ
เป้าประสงค์

• ความเข้าใจถึงการท้่ธรรมชาติช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย (ทั�งความสัมพันธ์เชิงบวกและลบระหว่าง
ธรรมชาติและเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย เช่น เป้าหมายการพัฒนาท้่ยั่งยืน) 

• ยังไม่ม้การรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากธรรมชาติท้่ม้ต่อคุณ์ภาพช้วิตท้่ด้ โดยเฉพาะรายภูมิภาค สังคม 
ระบบการกำากับดูแล และระบบนิเวศ จำาเป็นท้่จะต้องม้ตัวช้�วัดสำาหรับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนบางประการและเป้าหมายไอจิ (เช่น เป้าหมายไอจิท้่ 15 ว่าด้วยความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ และ
ประโยชน์ของระบบนิเวศต่อการเก็บกักคาร์บอน และเป้าหมายท้่ 18 ว่าด้วยการบูรณ์าการความรู้ดั�งเดิม
และการม้ส่วนร่วมอย่างม้ประสิทธิภาพของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถิ่น) 

• ข้อมูลเชิงปริมาณ์เพื่อประเมินเป้าหมายการพัฒนาท้่ยั่งยืนและเป้าหมายไอจิซึ่งเป็นตัวช้�วัดเชิงคุณ์ภาพท้่ม้
ความโดดเด่น (9 จาก 44 เป้าภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท้่ยั่งยืน) 

• ข้อมูลเก้่ยวกับผลประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของมนุษย์จากการอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

• ตัวช้�วัดท้่สะท้อนความแตกต่างกันของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

บูรณ์าการสถานการณ์์
จำาลองและการศึกษา 
แบบจำาลอง

• สถานการณ์์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกพิจารณ์าถึงความรู้ มุมมองของ 
ชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน 

• สถานการณ์์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่้พัฒนาขึ�นโดย/ 
และร่วมมือกับชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงกับสถาบันท่้เก่้ยวข้อง 

• ข้อมูลเชิงปริมาณ์แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ ประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ คุณ์ภาพช้วิตและ 
การเปล่้ยนแปลงของเวลาในแนวทางท่้แตกต่างกัน

• สถานการณ์์ของความหลากหลายทางช้วภาพในอนาคต ซ่ึงพิจารณ์าถึงความเป็นไปได้ของประโยชน์ 
ร่วมกันกับประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ

• สถานการณ์์เก่้ยวกับผลประโยชน์ท่้ไม่ใช่วัตถุกับผู้คนเม่ือเท้ยบกับผลประโยชน์ทางวัตถุและประโยชน์ใน
ด้านการควบคุม
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ภาคสำ่วน  ช่องว่างทำางความรู้  (ข้อมูล่ ติัวช่�วัด ทำะเบ่ยนรายการ สำถานการณ์จำำาล่อง) 

• บูรณ์าการสถานการณ์์ระดับพื�นท่้คาดการณ์์ได้ถึงผลกระทบสำาคัญและความเป็นไปได้ในการเปล่้ยนแปลง
ระบอบ (เช่น อาร์กติค ภูมิภาคก่ึงแห้งแล้ง และเกาะขนาดเล็ก) 

• ความรู้เก่้ยวกับการปฏิิสัมพันธ์ การสะท้อนความเห็น การกระจายระหว่างภูมิภาคในสถานการณ์์ 
โลกอนาคต

• การประเมินประโยชน์ท่้มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติในหลายสถานการณ์์ ด้วยความรู้และการประมาณ์การณ์์
เชิงปริมาณ์ 

แนวทางนโยบาย 
ท้่ม้ความเป็นไปได้

• ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทางเลือกของนโยบายต่าง ๆ และการแทรกแซง รวมถึง: 

a) ข้อมูลการเปร้ยบเท้ยบประสิทธิภาพของกลไกอนุรักษ์ในแต่ละพื�นท่้ (เช่น พื�นท่้คุ้มครอง  
มาตรการอนุรักษ์เชิงพื�นท่้อ่ืน ๆ ท่้ม้ประสิทธิภาพ) ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและประโยชน์ท่้มนุษย ์
ได้รับจากธรรมชาติและต่อคุณ์ภาพช้วิตท่้ด้ 

b) ตัวช้�วัดของประสิทธิภาพการฟ้ิ�นฟูิด้วยวิธ้ท่้แตกต่างกัน และเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการฟ้ิ�นฟูิ
เม่ือเวลาผ่านไป (รวมถึงคุณ์ค่า) 

c) ข้อมูลการเปร้ยบเท้ยบประสิทธิภาพของกระบวนการท่้แตกต่างกันในการเข้าถึง 
และแบ่งปันผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเท้ยม 

d) ข้อมูลท่้ด้กว่าในระดับโลกและรูปแบบของการลักลอบค้าสัตว์ป่า และผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และประโยชน์จากธรรมชาติต่อคน 

e) ข้อมูลการเปร้ยบเท้ยบประสิทธิภาพของแบบจำาลองท่้แตกต่างเพ่ือผสานระหว่างพลังงานช้วภาพ 
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางช้วภาพ

f) ข้อมูลเร่ืองประสิทธิภาพของแต่ละโครงการและรูปแบบเพ่ือการจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ (PES) 
โดยเฉพาะการแลกกันระหว่างเป้าหมายทางนโยบาย การบูรณ์าการคุณ์ค่าท่้หลากหลายของ 
การจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ ข้อมูลผู้เข้าร่วมการจ่ายค่าบริการจากระบบนิเวศ  
และการติดตามถึงนัยยะของความสัมพันธ์และพฤติกรรมการม้ส่วนร่วมในระยะยาว

g) ข้อมูลการเปร้ยบเท้ยบประสิทธิภาพของรูปแบบการกำากับดูแลทางทะเลท่้เก่้ยวกับการอนุรักษ์ 
ท่้แตกต่างกัน 

• ข้อมูลของการม้ส่วนร่วมของชนพื�นเมืองและชุมชนท้องถ่ินในการกำากับดูแลส่ิงแวดล้อม

• ตัวช้�วัดผลกระทบของการอุดหนุนท่้เป็นภัยต่อส่ิงแวดล้อม แนวโน้มและประสิทธิภาพการยกเลิกระดับโลก 

• ข้อมูลเก่้ยวกับพื�นท่้ท่้ม้ความไม่แน่นอนในการใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน 

• ข้อมูลการติดตามประสิทธิภาพของนโยบายเพ่ือประยุกต์และปรับเปล่้ยนนโยบายและแลกเปล่้ยนเร้ยนรู้ 

• ข้อมูลผลกระทบของการระดมทรัพยากร การใช้วิธ้การประเมินโครงการอย่างเข้มข้น  
(เช่น ตัวอย่างความสำาเร็จในการใช้แหล่งทุน รวมถึงผลกระทบของผู้บริจาคต่อการอนุรักษ์และผลกระทบ
ของโครงการให้เงินสนับสนุนด้านความหลากหลายทางช้วภาพ) 

• ข้อมูลผลกระทบการเปล่้ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการกำากับดูแลทะเลและชายฝั�ง 

• ข้อมูลผลกระทบของการบูรณ์าการความหลากหลายทางช้วภาพระหว่างภาคส่วน 

• ข้อมูลท่้ด้กว่าเพ่ือพัฒนามาตรฐานความหลากหลายทางช้วภาพและคุณ์ภาพส่ิงแวดล้อม 
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เวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด�วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 
(IPBES) 
เป็็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลท่ี่�ดำำาเนินการป็ระเมิินสถานะของบริการด้ำานความิหลากหลาย 
ที่างชีว่ภาพและระบบนิเวศ เพ่�อตอบสนองต่อการร้องขอจากรัฐบาล ภาคเอกชีน และภาคป็ระชีาสังคมิ 

ภารกิจของ IPBES คือ การเสริมิสร้างส่วนต่อป็ระสานของนโยบายวิที่ยาศาสตร์สำาหรับ 
ความิหลากหลายที่างชี่วภาพและบริการจากระบบนิเวศ เพ่�อการอนุรักษ์์และการใชี้ป็ระโยชีน์จาก
ความิหลากหลายที่างชี่วภาพอย่างยั�งยืน ความิเป็็นอย่่ท่ี่�ดำ่ของมินุษ์ย์ ในระยะยาวและการพัฒนา 
ที่่�ยั�งยืน

IPBES มิ่ข้อตกลงความิร่วมิมิือร่วมิกับ UNEP, UNESCO, FAO และ UNDP โดำยมิ่รัฐบาลป็ระเที่ศ
เยอรมิน่สนับสนุนการดำำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิิการ IPBES และม่ิท่ี่�ตั�งอย่่ท่ี่�สำานักงาน 
องค์การสหป็ระชีาชีาติ ณ กรุงบอนน์ ป็ระเที่ศเยอรมิน่

นักวิที่ยาศาสตร์จากทัี่�วทีุ่กมิุมิโลกม่ิส่วนร่วมิในการที่ำางานของ IPBES ตามิความิสมิัครใจ ซึ่่�งเป็็น 
ผู้่ท่้ี่�ไดำร้บัการเสนอชีื�อโดำยรฐับาลหรอืองคก์รตน้สงักดัำ และไดำร้บัการคดัำเลอืกจาก Multidisciplinary 
Expert Panel (MEP) ของ IPBES การให้มิ่คณะผู้่้เชี่�ยวชีาญแต่ละสาขาเป็็นผู้่้พิจารณาตรวจสอบ
และตัดำสินเป็็นองค์ป็ระกอบหลักของการที่ำางานของ IPBES เพ่�อให้แน่ใจว่ามิุมิมิองที่่�หลากหลาย 
จะถ่กสะที่้อนให้เห็นในงานและงานนั�นจะเสร็จสมิบ่รณ์มิากที่่�สุดำตามิมิาตรฐานที่างวิที่ยาศาสตร์


