
 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   

การประชุม “The Declining Ecosystem and its Impact on Global Food System” ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: 
FAO) และสถาบั น Center for Strategic & International Studies (CSIS) ได้ จั ดการประชุ ม The Declining 
Ecosystem and its Impact on Global Food System เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานใหญ่ CSIS กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ 
ได้แก่ สถาบัน Meridian Institute องค์การ FAO องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) 
องค์การ Biodiversity Ecosystem Services (IPBES) และ องค์การ Global Environment Facility (GEF) 

วัตถุประสงค์การประชุม ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เป็นแหล่งที่มาของอาหาร น  า และอากาศ ซึ่ง
ประชากรโลกอาศัยในการด ารงชีวิต การประชุมดังกล่าวจึงจัดขึ นเพ่ือให้ความรู้และส่งเสริมความส าคัญของการน าความ
แตกต่างระหว่างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ไปใช้ในการเกษตรและอาหาร เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ น  

นอกจากนี  นาย Vimlendra Sharan ต าแหน่ง Director, Liaison Office for North America, FAO ได้กล่าวเปิดงาน
และชี ให้เห็นว่า มีพันธุ์พืชกว่า ๓๐,๐๐๐ ชนิดที่สามารถปลูกและบริโภคได้ และในจ านวนดังกล่าวมีพืชประมาณ 
๗,๐๐๐ ชนิดที่มนุษย์ใช้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว โดยมีพืชหลักที่ใช้เลี ยงประชากรโลกจ านวน ๓๐ ชนิด และมีพืชหลัก ๕ 
ชนิดที่ ใช้ เกื อบร้อยละ ๖๐ ในอุตสาหกรรมพลั งงานของโลก ดั งนั น  การอารั กขาความปลอดภั ยของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (safeguarding biodiversity) จะช่วยส่งเสริมให้การผลิตอาหารมีคุณภาพและปริมาณ
เพ่ิมขึ น ทั งยังช่วยรักษาดินและน  าให้กลับมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน 
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ภาพแสดงองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agrobiodiversity) 
(ที่มา: https://www.bioversityinternational.org/) 
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ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร Agrobiodiversity เนื่องด้วยความต้องการอาหารมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ น เพ่ือตอบสนองต่อจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ น ส่งผลให้มีการขยายพื นที่ท าการเกษตร การเพ่ิม
การใช้สารเคมี และ/หรือการกระท าอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อพื นที่ รวมทั งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ (climate change) ท าให้พื นดิน น  าเสื่อมสภาพ และเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity loss) ในระบบอาหารซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีทางเลือกไม่มากเมื่อต้องรับมือกับความเสี่ยงของการ
ปลูกพืชผลที่ไม่ประสบผลส าเร็จ ปัญหาดินเสื่อมสภาพ และปัญหาสภาพอากาศ ดังนั น เพ่ือให้การผลิตอาหารเป็นไป
อย่างยั่งยืน มีคุณภาพสารอาหาร และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศต่าง ๆ ควรร่วมผลักดันการใช้หลัก
ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agrobiodiversity) ในการผลิตอาหาร ซึ่งคือ การสร้างความหลากหลายของ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ (micro-organism) และระบบนิเวศ (ecosystem)  

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agrobiodiversity index) เป็นเครื่องมือในการวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพการเกษตร และระบุชี วัดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ระบบอาหารมีความหลากหลายและยั่งยืน โดย
ใช้หลัก ๓ ประการเป็นตัววัด ได้แก่  
 (๑) อาหารและตลาด (Diets and markets) บริษัท และประเทศมีแผนการอย่างไรในการสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารเป็นแนวทางส าหรับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ (healthy 
diets) 
 (๒) ระบบการผลิต (Production systems) บริษัท และประเทศมีแผนการอย่างไรต่อการใช้หลัก 
ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ส าหรับการผลิตอย่างยั่งยืน  
 (๓) ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic resources) บริษัท และประเทศมีแผนการอย่างไรต่อการใช้ 
ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ือการสร้างทางเลือกในปัจจุบันและอนาคต 

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพจะท าหน้าที่ติดตามผลการปรับใช้หลักความหลากหลายทางชีวภาพว่า ตรงตาม
เป้าหมายที่แต่ละประเทศวางไว้หรือไม่  นอกจากนี  การแจ้งรายละเอียดของมาตรการผ่านดัชนีดังกล่ าว  
จะท าให้รัฐบาล นักลงทุน และบริษัทของแต่ละประเทศสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเปรียบเทียบและเลือกแผนการ 
ที่ยั่งยืน มีคุณค่าทางโภชนาการในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร โดยสามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bioversityinternational.org/abd-index/  
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ทั งนี  หลายประเทศได้เริ่มน าหลักความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรปรับใช้ภายในประเทศ เช่น อินเดียและออสเตรเลีย
มีความก้าวหน้าในการใช้ตัวชี วัดเพ่ือหาข้อมูลความหลากหลายของสินค้าบริโภค และเอธิโอเปียประสบความส าเร็จใน
การหาวิธีลดความเสี่ยงของความเสื่อมของระบบอาหารโดยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาทรัพยากร
พันธุกรรม ทั งนี  ยังไม่ประสบความส าเร็จด้านสารอาหาร เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักท่ีจะเสริมให้การใช้หลักความหลากหลายทางชีวภาพประสบความส าเร็จคือ การจัดตั ง
นโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศในการผลักดัน สนับสนุนให้ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีการส่งเสริม และ
ท างานร่วมกันด้านการบริหารจัดการ ลดการรบกวนถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ ซึ่งมีหลายบริษัทเริ่มใช้นโยบายดังกล่าว 
เช่น บริษัท Walmart บริษัท Marks and Spencer และบริษัท McDonald เป็นต้น  

นอกจากนี  ควรร่วมหาแนวทางในการป้องกันการเสื่อมของพื นดิน น  า อากาศ และป่าไม้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของอาหาร 
และสุขภาพของประชากรโลก ทั งนี  จะมีการจัดการประชุม 2020 UN Biodiversity Conference เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพ่ือหารือความร่วมมือระดับประเทศในประเด็นดังกล่าว 

 


