
 

โปรดลงมือทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดคร้ังต่อไป 

ข้อเรียกร้องส าคัญเร่งด่วนต่อผู้น า G20: โปรดลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดคร้ังต่อไป 

 โดยการระบุต้นตอของปัญหา 

สามข้ันตอนในการกู้คืนและฟ้ืนฟูโลกของเรา 

ในขณะที่โลกเราก าลังฟ้ืนตวัจากผลกระทบที่สาหัสของ COVID-19  ผูน้ าทั้งหลายตอ้งหาวิธีป้องกันอย่างเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้เกิดการระบาดของโรค

จากสัตวสู่์คนที่ท  าลายโลกอย่างมหาศาลคร้ังต่อไป เม่ือวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2564 คณะผูเ้ช่ียวชาญและผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในระดบัโลก ไดจ้ดัการ

อภิปรายแบบโต๊ะกลม  1  โดยมีคณะกรรมาธิการด้านโรคติดเ ช้ือไวรัสโควิด-19 ของวาติกัน, องค์กร EndPandemics และ องค์กรUnited for 

Regeneration ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพ่ือหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะส าคญัเร่งด่วนที่ตอ้งการให้ผูน้ า G20 (กลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 

ประเทศ และสหภาพยุโรป)น าเขา้หารือในการประชุมสุดยอดG20 ที่กรุงโรมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

การอภิปรายน้ี 2   เตรียมการมาจากการรวบรวมผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ ซ่ึงรวมถึง แผนงานเพื่อยุติการแพร่ระบาด3 ที่เพ่ิงเผยแพร่ไม่นาน   

ปฏิญญา WC20เพ่ือการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดปี 25634  และรายงาน อื่นๆ 5   โดยประธานร่วมทั้งสองของการการอภิปราย ไดส้รุปใจความ

ส าคญัไวด้งัน้ี 

→ COVID-19 ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อโลกมากกว่าการก่อการร้ายหรือภัยพิบติัทางธรรมชาติใดๆ ที่เกิดข้ึนในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามย่ิงใหญ่ที่สุดในปัจจุบนั ที่มีต่อความปลอดภยัระดบัชาติและระดบัสากล 

→  ขอ้จ ากดัของการเขา้แทรกแซงเพ่ือแกปั้ญหาหลงัเกิดการระบาดแลว้ เช่น การสร้างวคัซีน สา 

มารถป้องกนัไดเ้พียงแค่โรคเดียว แต่เอื้อประโยชน์ให้คนรวยในธุรกิจวคัซีนย่ิงรวยข้ึน โดยไม่ให้ประโยชน์อื่นๆ 

→ ตน้ตอของการแพร่ระบาด เกิดจากการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอย่างเกินขนาด รวมถึงการคา้สัตวป่์าในเชิงพาณิชย ์การท าลายที่อยู่ของ

สัตวป่์าเพ่ือผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัที่ผลกัดนัให้โลกเราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและท าให้สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง1 

→ ค่าใชจ้่ายรายปีในการป้องกนัการแพร่ระบาดน้ัน น้อยกว่า 1% ของค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนตวัจาก COVID-192 

 
1. ลิงก์การอภิปรายโต๊ะกลม โดยองค์กรวาติกนัเพือ่ดูแลความยุติธรรม สันติภาพ และส่ิงแวดลอ้ม เมือ่2 กนัยายน 2564 
2. ลิงก์บทความและวิดีโอการอภิปรายโต๊ะกลมจาก The Independent  4 กนัยายน 2564  
3. องค์กร EndPandemics . มิถุนายน 2564  แผนงานเพื่อยุตกิารแพร่ระบาด โปรดมาร่วมมือกนั https://endpandemics.earth/ 
4. ปฏิญญา WC20เพื่อการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างฉลาดปี 2563  20 พฤศจิกายน 2563 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5SRXLfvEwCc&feature=youtu.be
https://www.independent.co.uk/stop-the-illegal-wildlife-trade/illegal-wildlife-trade-g20-covid19-b1913804.html
https://heyzine.com/flip-book/922cedcdb7.html
https://endpandemics.earth/index.html
https://www.independent.co.uk/world/wc20-declaration-wildlife-conservation-g20-b1759552.html


 

→  ภยัคุกคามทั้งหมดน้ีสามารถบรรเทาไดด้ว้ยการลงทุนในแนวทางแกไ้ขปัญหาที่อิงธรรมชาติและลงทุนใน3 

การปฏิรูปส่ิงแวดลอ้ม ปฏิรูปกฎและมาตรการต่างๆ  เพ่ือกูค้วามมัง่คั่งกลบัคืนมา ซ่ึงจะส่งผลดีต่อชุมชนทอ้งถิ่นดว้ย 

→ G20และประเทศอื่นๆ ไดใ้ห้ค ามัน่ต่อเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ ซ่ึงหากมีการด าเนินการตามค ามัน่ จะช่วยลดความเส่ียงของการแพร่

ระบาดทัว่โลกอีก4 

     ประธานร่วมทั้งสองของการอภิปรายจึงไดแ้นะน า3ขั้นตอนที่จะขบัเคลื่อนไดด้ว้ยกลไกทางการเงิน ซ่ึงจะช่วยประหยดังบของชุมชนทัว่โลกได ้
หลายลา้นลา้นดอลลาร์อนัไดแ้ก่: 

1. ป้องกันความเส่ียงในการเกิดการแพร่ระบาดจากการค้าสัตว์ป่า    

1. จัดตั้งคณะกรรมการอิสระ เพ่ือก าหนดทางเลือกทางกฎหมายส าหรับการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศและในประเทศ (รวมถึงการเลี้ยง

ส่ิงมีชีวิตจากป่าไวใ้นฟาร์มเพ่ือการพาณิชย)์และขยายถึงการพิจารณาว่า จะห้าม การคา้สัตวป่์าในเชิงพาณิชยท์ั้งหมด หรือจะห้ามการค้า

เฉพาะสายพนัธ์ุที่มีความเส่ียงสูงเท่าน้ัน 

หมายเหตุ: ไม่มีขอ้ห้ามที่จะส่งผลกระทบต่อการหาของป่าและล่าสัตวเ์พ่ือการยงัชีพของชนพ้ืนเมือง 

      2.   หยุดการคา้สัตวป่์าระหว่างประเทศและในประเทศจนกว่าคณะกรรมการอิสระจะไดข้อ้สรุป 6     

      3.  จดัตั้งโครงการรณรงค์ลดความตอ้งการสัตวป่์าเพ่ือการคา้ 7 

      4. สนับสนุนการแกไ้ขต่อไปน้ี:        

 (ก) การแกไ้ขอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ  

    (CITES )เพ่ือรวมขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม ที่ระบุความเส่ียงของการแพร่ระบาดจากการคา้สัตวป่์าที่มีผลต่อสุขภาพและ 

(ข)การแกไ้ขอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพ่ือระบุอาชญากรรมต่อส่ิงมีชีวิตในป่าไวด้ว้ย และ  

(ค) การแกไ้ขธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ ให้รวมการท าลายลา้งส่ิงแวดลอ้มเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศดว้ย 

2.  ป้องกันความเส่ียงในการเกิดการแพร่ระบาดจากการใช้ท่ีดินแบบล้างผลาญ 

 
5. ลิงก์บทความโดย สถาบนัสุขภาพระดับโลกฮาร์วาร์ด สิงหาคม 2564 

6. โดยเสนอเงินชดเชยก้อนเดียวให้ผูค้้าสัตวป่์าอย่างถูกกฎหมายส าหรับการสูญเสียรายได้และเพื่อช่วยเปล่ียนไปสู่อาชีพใหม่ โดยใช้เงินทุนจากกลไกการระดมทุนของกองทุนเพื่อปกป้อง

สุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ตามท่ีอธิบายไวใ้นขั้นตอนท่ี 3  

7. โดยเพิ่มการสนับสนุนของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์การส่ือสารเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคม ส่วนหนึ่งท าได้โดย ส่งเสริมการเปล่ียนไปใช้ทางเลือกท่ีปลอดภยั

และยัง่ยืนมากข้ึนแทนท่ีจะใช้สัตวป่์า  

 

 

https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/PreventingPandemicsResearch/


 

1.      ปรับใชแ้ละด าเนินการตามเป้าหมาย 30x30 ของกรอบการท างานด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกหลังปี พ.ศ. 2563 ของอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ   เพ่ือให้แน่ใจว่า พ้ืนที่บกและพ้ืนที่ทางทะเลทัว่โลกอย่างน้อยร้อยละ30จะได้รับการอนุรักษ์

ภายในปี 2573 8 

2. สนับสนุนขอ้เสนอแนะจากการประชุมสุดยอดระดับผู้น าด้านระบบอาหารโลก UN Food Systems Summit 2021 ส าหรับอนาคตของการมี

อาหารที่ยัง่ยืน ไดแ้ก่ (ก) เพ่ิมการผลิตอาหารโดยไม่ตอ้งขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม และ (ข) ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศธรรมชาติ จ ากดัการ

บุกรุกทางการเกษตรและการท าไร่เลื่อนลอย9 

3. (ก) ให้รางวลัจูงใจแก่เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู  เพราะจะช่วยสร้างความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ  ลดความเส่ียงของการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน ช่วยกักเก็บคาร์บอน เอื้อต่อการด ารงชีวิตของเกษตรกร เองและช่วยผลิตอาหารที่ดีกบั

สุขภาพกว่าที่เป็นอยู่เพ่ือเพ่ิมภูมิคุม้กนัของทั้งเกษตรกรเองและประชาชนทัว่โลก 

             (ข) ลดและแปลงเงินอุดหนุนส่วนหน่ึงของการท าเกษตรแบบอุตสาหกรรมให้เป็นการลงทุนเพ่ือระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู ซ่ึงจะประหยดัเงิน

ไดม้าก และลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด 

 3. สร้างกลไกการระดมทุนเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

1.     จดัหางบประมาณส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาที่อิงธรรมชาติตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ผ่านกองทุนเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ที่สามารถก่อตั้งและจดัหางบประมาณได ้ดว้ยการปรับเปลี่ยนการใชง้บประมาณเดิมที่มีอยู่แลว้ของแต่ละประเทศ   งบประมาณที่จะใชไ้ปเพ่ือปกป้อง

สุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มน้ี นับว่าน้อยมากถา้เทียบกบัค่าใชจ้่ายที่สูญเสียไปจากการแพร่ระบาดที่เพ่ิงเกิดข้ึน 10และงบประมาณส่วนใหญ่ของ

กองทุนน้ี ก็จะช่วยสร้างสภาพอากาศที่ดี  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิ่น  หลกันิติธรรม และจะช่วยสร้างส่ิงส าคญัอื่นๆ

ต่อชุมชนอีกหลายประการดว้ย 

2. ก าหนดว่า โครงการฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาด จะตอ้งรวมการสนับสนุนแนวทางแกไ้ขปัญหาน้ีที่แกปั้ญหาจากตน้

ตอของการแพร่ระบาดไวด้ว้ย 

สตีเวน อาร์. กัลสเตอร์   ประธานร่วมของการอภิปราย  

วอลเตอร์ ลิงค์  ประธานร่วมของการอภิปราย 

5 

 
8. ส านักเลขาธิการสหประชาชาติ 5 กรกฎาคม 2564 CBD/WG2020/3/3 โดยเฉพาะบริเวณที่มีโอกาสเกิดโรคมากทีสุ่ด 

9. World Resources Report 2019. การสร้างอนาคตของการมีอาหารที่ย ัง่ยืน  

10. นิตยสาร Science  ฉบบั 24 กรกฎาคม 2563 ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 22 ถึง 31 พนัลา้นดอลลาร์ต่อปี 
 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents
https://www.wri.org/research/creating-sustainable-food-future
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abc3189

