บทสรุปผูบริหาร
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) กอตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
ดานชีวภาพมากสุดของโลกแตตกอยูใตอันตรายมากสุดเชนกัน หรือที่เรียกกันวาเปนพื้นที่เสี่ยงตอการสูญเสีย
ทรัพยากรชีวภาพ (biodiversity hotspots) โดยเปนความรวมมือระหวาง l’Agence Française de
Développement, Conservation International (CI), Global Environment Facility, รัฐบาลญี่ปุน มูลนิธิจอหน
ดี และแคเธอลีน ที แมคอาเธอร (John D and Catherine T. MacArthur Foundation) และธนาคารโลก
จุดประสงคเบื้องตนของ CEPF คือการแสวงหาความรวมมือจากภาคประชาสังคม ไมวาจะเปนกลุม
ชุมชน เอ็นจีโอ สถาบันวิชาการและหนวยงานเอกชน เพื่อหาทางอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เสี่ยงตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใหประสบความสําเร็จ การดําเนินงานตองสนับสนุนยุทธศาสตรและ
โครงการที่มีอยูแลวของรัฐบาลประเทศตาง ๆ และของแหลงทุนดานการอนุรักษ ดวยเหตุดังกลาว CEPF จึง
สงเสริมการทํางานเปนภาคีระหวางกลุมที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพที่โดดเดน และหาทางลดความซ้ําซอนเพื่อให
เกิดการทํางานอนุรักษอยางรอบดานและประสานงานกัน กิจกรรมอยางหนึ่งของ CEPF คือการจัดเตรียม “ขอมูล
พื้นฐานระบบนิเวศ” (ecosystem profile) การกําหนดยุทธศาสตรรวมที่เกิดจากการปรึกษาหารือกับผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการลงทุนระยะหาปที่มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะหสถานการณโดย
ละเอียด
เอกสารชิ้นนี้แสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศในพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา (Indo-Burma
Hotspot) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สวนที่ไมใชพื้นน้ําในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พมา ไทย และเวียดนาม รวมทั้ง
บางสวนทางตอนใตของจีน ภูมิภาคอินโด-พมาอุดมไปดวยพืชพรรณและสัตวปาประจําถิ่น และมีพื้นที่อาศัยตาม
ธรรมชาติเหลืออยูอยางจํากัด จึงถูกจัดใหเปนพื้นที่เสี่ยงตอการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ หนึ่งในสิบแหงของโลก
ในแงของการไมสามารถทดแทนความสูญเสีย และถือเปนพื้นที่คุกคามมากสุดหนึ่งในหาของโลก ภูมิภาคอินโดพมามีประชากรอาศัยอยูมากกวาพื้นที่เสี่ยงอื่นใดในโลก และระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เหลืออยูก็ลดนอยลง
อยางมาก ตองเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสูญเสียแหลงอาศัย ความเสื่อมโทรมและการสูญสลาย
รวมทั้งการใชประโยชนมากเกินไปของทรัพยากรธรรมชาติ
การปรับปรุงขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศ
CEPF ใหทุนสนับสนุนกลุมภาคประชาสังคมในพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมานับแตเดือนกรกฎาคม 2551
ทั้งนี้ตามขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศที่จัดทําขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือเมื่อป 2546 แตในชวงที่ผานมามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ และผลกระทบที่
คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และความทาทายใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา
เกษตรแบบอุตสาหกรรม การทําเหมืองแร และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ นอกจากนั้น ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการลงทุนดานการอนุรักษ กลาวคือแหลงทุนเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
หลายแหงไดปรับเปลี่ยนลําดับความสําคัญของโครงการ หรือไมก็ถอนตัวจากภูมิภาคนี้ไป นอกจากนั้น ภาค
ประชาสังคมในประเทศสวนใหญในภูมิภาคเริ่มมีพื้นที่การทํางานมากขึ้น ทําใหเกิดโอกาสใหม ๆ ที่กลุมระดับ
รากหญา กลุมในทองถิ่นและระดับประเทศจะมีสวนรวมในการทํางานอนุรักษ สุดทาย การลงทุนของ CEPF และ
แหลงทุนอื่น ๆ ทําใหเกิดเวทีที่เขมแข็ง สงผลใหเกิดการอนุรักษ แนวปฏิบัติที่ดี และศักยภาพดานขอมูล ซึ่งควรมี
การสานตอ

ในเดือนเมษายน 2554 CEPF รวมกับมูลนิธิแมคอาเธอร (MacArthur Foundation) มูลนิธิมารกาเร็ต
เอ คารกิลล (Margaret A. Cargill Foundation) และมูลนิธิแมคไนท (McKnight Foundation) ไดประชุมพูดคุย
การทํางานรวมกัน ในแงการประสานงานเพื่อการใหทุนกับภาคประชาสังคมในเขตอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา ในเวลาตอมาทั้งสี่แหลงทุนเห็นชอบตอการใหทุนสนับสนุนการปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศ โดยกระบวนการปรับปรุงขอมูลไดเริ่มตนขึ้นแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และจะ
สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2555
ทางสํานักเลขาธิการของ CEPF ทําหนาที่ประสานงานกระบวนการปรับปรุงฐานขอมูล โดยรวมมือกับ
หนวยงาน BirdLife International ในอินโดจีน, CI-China Program, Kadoorie Farm & Botanic Garden,
Samdhana Institute และ Yunnan Green Environment Development Foundation ที่ผานมามีการจัดการ
ปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียกวา 470 คนในระหวางกระบวนการปรับปรุงขอมูล ทั้งในรูปของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุมยอย หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอีเมล ทําใหสามารถจัดทําเอกสารรางสมบูรณ
ซึ่งสะทอนความรวมมือระหวางภาคประชาสังคม ภาครัฐ และแหลงทุน
ยุทธศาสตรการลงทุนและจุดที่นาลงทุนของ CEPF
ขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศเปนการนําเสนอภาพรวมของพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา ในแงความสําคัญตอ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายดานเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งบริบทของภาคประชาสังคม
มีการจําแนกตัวชี้วัดผลลัพธการอนุรักษ ทั้งในแงจํานวนสปชีส จํานวนพื้นที่ และสเกลของระเบียงพื้นที่
(corridor) (หรือทิวทัศน) และประเมินผลคุกคามที่สําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพและสาเหตุที่รากเหงา
ในการวิเคราะหสถานการณประกอบดวยการประเมินการลงทุนดานการอนุรักษที่เปนอยู และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ จากนั้นมีการนําขอมูลพื้นฐาน
ระบบนิเวศไปใชเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการลงทุนของแหลงทุนโดยรวมซึ่งสนใจสนับสนุนการทํางานอนุรักษของ
ภาคประชาสังคม ยุทธศาสตรเหลานี้ชวยให CEPF ทราบวาควรมีการลงทุนในจุดไหนเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด
จุดที่นาลงทุนของ CEPF ครอบคลุมระยะหาป โดยเปนการตอยอดจากการลงทุนที่ผานมา และเปนการ
สนับสนุนการลงทุนของแหลงทุนอื่น ๆ พื้นที่เหลานี้ประกอบดวยโอกาสการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร ทิศทาง
ดานยุทธศาสตรที่มีระยะเวลา ซึ่งทําใหสามารถจําแนกลําดับความสําคัญของการลงทุน กําหนดประเภทกิจกรรม
ที่มีคุณสมบัติไดรับทุนสนับสนุนจาก CEPF ทางหนวยงานภาคประชาสังคมหรือบุคคลทั่วไปอาจเสนอโครงการที่
ชวยใหสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตรเหลานี้ได โดยอยางนอยตองตอบสนองทิศทางเชิงยุทธศาสตรขอใดขอ
หนึ่ง ขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศไมไดครอบคลุมแนวคิดโครงการที่เฉพาะเจาะจง โดยทางกลุมภาคประชาสังคม
จะตองพัฒนาแนวคิดเหลานี้เองในระหวางการสมัครเพื่อขอรับทุนจาก CEPF
พื้นฐานการวางแผนการลงทุนดานชีวภาพในพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมาของ CEPF เกิดจากการ
ประเมินผลการอนุรักษในแงจํานวนสปชีสที่ตรวจวัดได จํานวนพื้นที่ และระเบียงพื้นที่ที่ควรไดรับการอนุรักษเพื่อ
ควบคุมความสูญเสียทางชีวภาพในระดับโลก ในระหวางการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศในเบื้องตน เรา
ไดมีการจําแนกผลลัพธการอนุรักษภูมิภาคอินโด-พมา ในระหวางกระบวนการปรับขอมูล จะมีการแกไขผลลัพธ
จากการอนุรักษเพื่อใหสะทอนการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของสปชีส พื้นที่ และระเบียงพื้นที่ และการ
ปรับปรุงแหลงขอมูล โดยเฉพาะสําหรับประเทศพมา เพื่อกําหนดทิศทางการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพของ
CEPF และแหลงทุนอื่น ๆ เราไดใหความสําคัญในเบื้องตนกับผลลัพธในเชิงจํานวนสปชีส พื้นที่ และระเบียงพื้นที่

ทั้งนี้เปนผลมาจากกระบวนการปรึกษาหารือโดยใชหลักเกณฑตามมาตรฐาน อยางเชน ความจําเปนเรงดวนของ
การอนุรักษ และโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษที่เปนอยู
ในพื้นที่เสี่ยงเหลานี้ เราไดจําแนก 754 สปชีส 509 พื้นที่ และ 66 ระเบียงพื้นที่ และไดจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการลงทุนเชิงอนุรักษสําหรับ 152 สปชีส 74 พื้นที่ และสี่ระเบียงพื้นที่ สปชีสที่ถูกจัดวามี
ความสําคัญมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 67 สปชีสตามฐานขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศที่จัดทําในครั้งแรก ซึ่ง
เปนผลมาจากการผนวกรวมสปชีสของพืชที่มีความจําเปนเรงดวน และการขยายพื้นที่การวิเคราะหใหครอบคลุม
ประเทศพมา ซึ่งเปนแหลงอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายประเภทซึ่งไมมีอยูในพื้นที่เสี่ยงสวนอื่น ๆ
ระเบียงพื้นที่ที่สําคัญเพื่อการลงทุนในพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา

ในระหวางการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย มีการแสดงฉันทามติคอนขางหนักแนนวา CEPF
ควรดําเนินการตามลําดับความสําคัญเชิงภูมิศาสตรที่เปนอยูตอไป (อยางเชน การใหความสําคัญกับพื้นที่ลุมน้ํา
โขงและแมน้ําสาขาที่สําคัญ และพื้นที่แหลงหินปูนบริเวณจีน-เวียดนาม พื้นที่เขตหินปูนในที่ราบสูงทางตอน

เหนือ) รวมทั้งระเบียงพื้นที่และแหลงพื้นที่อื่น ๆ) และอาจขยายพื้นที่ที่ใหความสําคัญหากมีทรัพยากรมาก
เพียงพอ ทั้งยังมีฉันทามติโดยทั่วไปที่เสนอใหรวมพื้นที่ตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) และพื้นที่น้ําหลาก
(Inundation Zone) รวมทั้งเทือกเขาไหหนาน (Hainan Mountains) ใหเปนระเบียงพื้นที่ที่มีความสําคัญดวย
เนื่องจากที่ผานมามีชองวางการใหทุนอยางมาก และมีการคุกคามเพิ่มขึ้นมากในระเบียงพื้นที่ทั้งสองแหง ไมมี
การจําแนกระเบียงพื้นที่ที่สําคัญในพมา แมจะมีการลงทุนดานการอนุรักษคอนขางต่ํา เปนเหตุใหหลายพื้นที่และ
ระเบียงพื้นที่ตองประสบปญหาการคุกคามที่รุนแรง และจําเปนตองมียุทธศาสตรที่แตกตางไปจากพื้นที่เสี่ยงอื่น
ๆ ในขณะเดียวกันแหลงทุนอื่น ๆ ใหความสําคัญตอการลงทุนในพมา
มีการจําแนกประเด็นที่ควรใหความสําคัญในการลงทุนเชิงอนุรักษในพื้นที่เสี่ยง โดยผานการจัดการ
ปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหภัยคุกคามที่สําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เสี่ยงเหลานี้และสาเหตุที่รากเหงา โดยจัดใหภัยคุกคามที่สําคัญสุดไดแกการลาสัตวและการคาสัตวปา ซึ่งสงผล
คุกคามตอการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตและสงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวม ทั้งยังมีการจําแนกผลกระทบของ
การทําเกษตรแบบอุตสาหกรรมไมวาจะเปนการปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน ชา และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแหลงอาศัยทางธรรมชาติ โดยถือเปนภัยคุกคามสําคัญสุดในลําดับตอมา ตามมาดวยภัย
คุกคามจากโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา ซึ่งเปนภัยคุกคามสําคัญตอระบบนิเวศของแมน้ําในพื้นที่เสี่ยง ในการ
ปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย มีฉันทามติโดยทั่วไปวาภัยคุกคามทั้งสามประการจะเลวรายลงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
อยางนอยในระยะสั้น อยางไรก็ตาม ภัยคุกคามเหลานี้มีผลกระทบสําคัญตอเศรษฐกิจระดับประเทศและความ
เปนอยูของคนในชนบท ซึ่งตางตองพึ่งพาอาศัยประโยชนที่ไดรับจากระบบนิเวศทางธรรมชาติ
เพื่อหาทางรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้และอื่น ๆ และเพื่อเริ่มแกปญหาที่รากเหงา ทาง CEPF จึงได
จัดทํายุทธศาสตรการลงทุนซึ่งประกอบดวยลําดับความสําคัญดานการลงทุน 21 ประการ ซึ่งจําแนกออกไดเปน
หกกลุมยุทธศาสตร ทั้งนี้เปนผลมาจากกระบวนการปรึกษาหารืออยางตอเนื่องกับภาคประชาสังคมและผูมีสวน
ไดสวนเสียจากภาครัฐ รวมทั้งแหลงทุนอื่น ๆ ที่เปนภาคีกับ CEPF โดยยุทธศาสตรของ CEPF สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการลงทุนโดยรวม 38 ประเด็นซึ่งแบงออกไดเปน 11 กลุมยุทธศาสตร และเปนพื้นฐานเพื่อการ
ประสานงานดานการลงทุนระหวาง CEPF กับแหลงทุนอื่น ๆ ที่สนใจสนับสนุนการทํางานอนุรักษของภาคประชา
สังคม
ทิศทางเชิงยุทธศาสตรและลําดับความสําคัญในการลงทุนของ CEPF ในพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร

ลําดับความสําคัญในการลงทุน

1.1 เปลี่ยนจากพื้นที่โครงการนํารองเปนการกําหนดกลุมสปชีสที่เปน
1. ปกปองสปชีสที่ถูกคุกคามใน
ระดับโลก ทั้งนี้โดยการบรรเทา
เปาหมายหลักเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษในระยะยาว
ผลกระทบจากภัยคุกคามที่สําคัญ
1.2 พัฒนาแนวปฏิบัติดีสุดเพื่อการอนุรักษสปชีสพันธุสัตวน้ําจืด
เฉพาะถิ่นที่ถูกคุกคามอยางยิ่ง
1.3 ทําการวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับสปชีสที่ถูกคุกคาม ซึ่งจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงขอมูลอยางมากเกี่ยวกับสถานภาพและการกระจายตัว
ของสปชีสเหลานี้

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร

ลําดับความสําคัญในการลงทุน
1.4 สนับสนุนแหลงทุนที่มีอยูใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
อนุรักษสปชีสที่สําคัญในพื้นที่เสี่ยงเหลานี้

2. กําหนดมาตรการที่สรางสรรค
เพื่อแกปญหาการลักลอบคาสัตว
ปาและการบริโภคสัตวปา

2.1 สนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายเพื่อเปดโปงเครือขายการคา
สัตวปาในระดับสูง ทั้งนี้โดยการใหขอมูลกับหนวยงานเหลานี้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดีสุดในระดับโลกในการสอบสวน และการเสนอ
แหลงขอมูลให
2.2 สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายกับ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ไมใชหนวยงานหลัก ทั้งนี้เพื่อลดปญหาการคาสัตว
ปาขามพรมแดน
2.3 ทํางานรวมกับภาคเอกชนบางสวนเพื่อสงเสริมนโยบายโดยสมัครใจ
ที่จะไมเขาไปเกี่ยวของกับการขนสง การคาและการบริโภคสัตวปา
ระหวางประเทศ
2.4 สนับสนุนการรณรงค การตลาดเชิงสังคม บริการฮอตไลน และการ
สื่อสารในระยะยาวอื่น ๆ เพื่อลดความตองการบริโภคสัตวปา และ
รณรงคใหสังคมสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสัตวปา

4. สรางความเขมแข็งเพื่อใหชุมชน
ทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรกั ษ
และการจัดการพื้นที่ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ

4.1 สรางจิตสํานึกถึงความสําคัญของกฎหมายการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพในบรรดากลุมเปาหมายในพื้นที่ที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง
4.2 ทําโครงการนํารองและขยายผลปาชุมชน พื้นที่ประมงชุมชน และ
พื้นที่อนุรักษและจัดการโดยชุมชน
4.3 จัดทํากลไกเพื่อการจัดการรวมสําหรับพื้นที่อนุรักษเดิม ทั้งนี้เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการทุกระดับ
4.4 วิเคราะหชองวางที่มีอยูในพื้นที่เสี่ยงดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพหลักในพมา และสนับสนุนการขยายเครือขายพื้นที่อนุรักษ
โดยใชรูปแบบการจัดการโดยชุมชน

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร
6. รวมมือกับผูมีบทบาทหลักใน
ผลักดันใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชน และความเปนอยู
ของประชาชนเปนปจจัยหนึ่งใน
การวางแผนงานพัฒนาในพื้นที่
ระเบียงที่มีความสําคัญ

ลําดับความสําคัญในการลงทุน
6.1 สนับสนุนความพยายามของภาคประชาสังคมในการวิเคราะห
นโยบาย แผนและโครงการดานการพัฒนา ประเมินผลกระทบที่มีตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและความเปนอยู และเสนอแนว
ทางการพัฒนาในทางเลือกและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่
เหมาะสม หากจําเปน
6.2 สงเสริมใหความหลากหลายทางชีวภาพและคุณคาของระบบนิเวศ
ในพื้นที่ระเบียงที่สําคัญ เปนขอมูลที่นําไปใชในการวางแผนการใช
ที่ดินและการพัฒนาในทุกระดับ
6.3 จัดทําแบบแผนและการสาธิตโครงการเพื่อฟนฟูดานนิเวศ เพื่อชวย
ใหโครงการปาไมระดับชาติสงผลกระทบดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึ้น
6.4 รวมมือกับสื่อมวลชนในฐานะเปนเครื่องมือสรางจิตสํานึกและชวยให
สาธารณะตระหนักถึงการถกเถียงในประเด็นสิ่งแวดลอม

8. สงเสริมศักยภาพของภาคประชา 8.1 สนับสนุนกิจกรรมสรางเครือขายที่ชวยใหภาคประชาสังคมรวมมือ
สังคม ในการทํางานดานความ
กันแกไขภัยคุกคามที่สําคัญและกําลังเกิดขึ้น
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน
8.2 ใหความสนับสนุนหลักเพื่อการพัฒนาเชิงองคกรสําหรับหนวยงาน
และความเปนอยูในระดับภูมิภาค
ภาคประชาสังคมในประเทศ
ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และ
ระดับรากหญา
8.3 จัดตัง้ หนวยงานกลางเพื่อประสานงานจับคูใหอาสาสมัครสามารถ
ทํางานตอบสนองความตองการดานการอบรมของหนวยงานภาค
ประชาสังคมแตละแหงได
11.1 ปฏิบัติตามและประสานงานกระบวนการและขั้นตอนการใหทุนของ
11. สรางความเปนผูนําเชิง
ยุทธศาสตรและการประสานงาน
CEPF เพื่อประกันใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการลงทุน
อยางเปนผลเพื่อการลงทุนดาน
อยางเปนผลตลอดทั่วพื้นที่เสี่ยง
การอนุรักษ โดยผานการ
ประสานงานของทีมดําเนินงาน 11.2 สงเสริมความเปนชุมชนของกลุมภาคประชาสังคมที่ทํางานในพื้นที่
เชิงสถาบันและการเมืองที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถรวมมือกันจน
ระดับภูมิภาค
บรรลุเปาหมายการอนุรักษตามที่ระบุไวในขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศ
หมายเหตุ: เพื่อประโยชนในการอางอิง จึงกําหนดจํานวนทิศทางเชิงยุทธศาสตรและลําดับความสําคัญในการ
ลงทุนของยุทธศาสตร CEPF (ทิศทางเชิงยุทธศาสตรหกประการ) ที่สอดคลองกับภาพรวมของยุทธศาสตร
ทั้งหมด (ทิศทางเชิงยุทธศาสตร 11 ประการ)

สรุป
ในแงความหลากหลายและความเฉพาะถิ่นของสปชีส พื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมาถือเปนหนึ่งในภูมิภาค
ที่มีความสําคัญมากสุดดานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก แตเนื่องจากแรงกดดันของการเติบโตดาน
ประชากรอยางมาก การพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและแบบแผนการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เปนเหตุให
ระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงเหลานี้เผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้น เนื่องจากในชวงทศวรรษ 1990
ประชาคมระหวางประเทศใหความสําคัญกับการอนุรักษในพื้นที่เสี่ยงเหลานี้ และการพัฒนาดานการเมืองชวยให
มีการใหทุนสนับสนุนดานการพัฒนาในตางประเทศมากขึ้น เปนเหตุใหประเทศสวนใหญในภูมิภาคไดรับ
ประโยชนจากการลงทุนดานการอนุรักษ โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศตาง ๆ และเอ็นจีโอระหวางประเทศ การลงทุน
เหลานี้สงผลใหเกิดพื้นที่การอนุรักษอยางเปนทางการเพิ่มขึ้นในแตละประเทศ (อยางนอยในแงจํานวนพื้นที่)
และมีการพัฒนายุทธศาสตรการอนุรักษที่ไดรับการพิสูจนวามีประสิทธิภาพ แมจะสงผลในระดับที่จํากัด
อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปที่ผานมา แหลงทุนสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพได
ลดนอยลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากแหลงทุนเปลี่ยนไปใหความสําคัญกับประเด็นปญหาอื่น ๆ (โดยเฉพาะดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ) หรือไมก็ยายฐานการใหทุนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงเหลานี้ ในเวลาเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงดานการเมืองและเศรษฐกิจมีสวนสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นในกิจการไฟฟาพลังน้ํา
เกษตรแบบอุตสาหกรรม การทําเหมืองแร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโนมจะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อยางมาก แมวาแนวโนมเชนนี้เปนปญหาทาทายตอการอนุรักษเพิ่มขึ้น แตก็มีการพัฒนาในเชิงบวกในแงการ
เติบโตของกลุมภาคประชาสังคมในประเทศที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การกําจัดความยากจน และการทํางานเพื่อความเทาเทียมทางสังคมมากขึ้น
การเกิดขึ้นของกลุมตาง ๆ เหลานี้ถือเปนโอกาสที่ CEPF และแหลงทุนอื่น ๆ จะเขามามีสวนสนับสนุน
การรวมตัวเปนเครือขายของภาคประชาสังคม ตั้งแตการรวมตัวของเอ็นจีโอระหวางประเทศไปจนถึงกลุมระดับ
ชุมชน และการพัฒนาแบบแผนการใหทุนอยางเปนองครวมเพื่อแกปญหาดานการอนุรักษที่สําคัญจากแงมุมที่
หลากหลาย ยุทธศาสตรการลงทุนรวมซึ่งมีรายละเอียดอยูในขอมูลพื้นฐานระบบนิเวศ จะเปนกรอบโครงของการ
พัฒนาความเปนภาคีซึ่งเปนสิ่งจําเปนทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ยุทธศาสตรการลงทุนเชนนี้
เปนตัวชี้วัดที่ทาทายและสะทอนปญหาการอนุรักษที่คุกคามตอพื้นที่เสี่ยงเขตอินโด-พมา การแกปญหาความทา
ทายเหลานี้ภายในเวลาหาปขางหนาดูเหมือนจะเปนไปไมได อยางไรก็ตาม การลงทุนในภาคประชาสังคมอยางมี
ยุทธศาสตรของ CEPF จะเปนการปูพื้นฐานที่มั่นคง ทําใหเกิดความรูและแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งจะนําไปสูการจัดทํา
มาตรการที่เปนผลเพื่อสรางความเขมแข็ง ขยายความรวมมือและสงเสริมความรวมมือกันระหวางขบวนการ
อนุรักษ

