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การที่ โลกของเรามี ส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัย

อยู่ร่วมกัน เป็นรากฐานส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ เพราะกระบวนการทางธรรมชาติได้น ามาซึ่ง

แหล่งอาหารและน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นอากาศ

บริสุทธิ์ที่เราใช้หายใจและเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  ที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต นั่นคือ ส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ 

(Nature’s contributions to people: NCP) ซึ่งไม่เพียงแต่

เป็นหัวใจส าคัญต่อความอยู่รอดของเราเท่านั้น แต่ยังถือเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อัตลักษณ์และสุนทรียภาพในการ

ใช้ชีวิตของเราด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าธรรมชาติจะมีความส าคัญ

มากขนาดไหน แต่กลับพบว่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของโลกซึ่งจะน าไปสู่

ความเส่ียงต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร 

น ้าและพลังงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกหนทุกแห่ง 
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การประเม ินของท ั ้ ง 4 ภ ูม ิภาคถ ือเป ็นการม ีส ่วนร ่วม

ของผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในทศวรรษ

ที่ผ่านมา ในแง่ขององคค์วามรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

และสิ ่งที ่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ รายงานการประเมิน

ได้มุ่งเน้นที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความสำคัญและความก้าวหน้า

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนโอกาสที ่จะนำไปสู ่การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในอนาคต 

ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื ่อให้ผู ้คนทั ่วโลกสามารถนำข้อมูลเหล่านี ้ไปใช้ประกอบ

การตัดสินใจและดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุ

พันธกรณีระดับโลก ต่าง ๆ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาต ิ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป ้าหมายไอจ ิด ้ านความหลากหลายทางช ีวภาพ (Aichi

Biodiversity Targets) และความตกลงปาร ีสว ่าด ้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on

Climate Change)
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countries) จ านวน 17 ประเทศ มีประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาถึง 7 ประเทศ ถือได้ว่า

ธรรมชาติของภูมิภาคนี้สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับความต้องการของมนุษย์ได้ถึง

ร้อยละ 40 แต่ความสามารถนี้กลับลดลงร้อยละ 65 และลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 21

รายงานของ IPBES เปิดเผยว่าแม้ทวีปอเมริกาจะมีประชากรรวมเป็น

ร้อยละ 13 ของประชากรทั่วโลก แต่รอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint)*

ของประชากรในทวีปอเมริกาคิดเป็นเกือบร้อยละ 23 ของโลก คาดว่าในอีก 30 ปี

ข้างหน้าประชากรในภูมิภาคจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าซ่ึงจะส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้นในอนาคต

วีปอเมริกาเป็นทวีปที่มีความหลากหลาย

ทั้งทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม มีพื้นที่ป่า

ที่กว้างใหญ่และจากการจัดกลุ่มประเทศที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง (megadiverse

ท

ทวีปอเมริกา
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ภายในปี ค.ศ. 2050 กิจกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่จะเพิ่มผลกระทบเชิงลบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในทวีปอเมริกา เมื่อรวมกับเกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืน 

เหล่านี้จะน ามาซ่ึงความเสื่อมโทรมเกือบทั้งหมดของระบบนิเวศทางบก น้ าจืดและ

ชายฝั่งในอนาคต แม้ว่าการปกป้องพื้นที่มีความส าคัญต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพจะเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองน้อยกว่า

ร้อยละ 20 รายงานฉบับนี้ ได้ เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการใช้องค์ความรู้

ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์



อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถด ารงอยู่ใน

พื้นที่ท ากินของมนุษย์ได้ด้วย แม้ว่าบางประเทศในทวีปอเมริกาจะมีการ

ด าเนินการที่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายไอจิ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพันธกรณี

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายาม

ในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในอนาคต

ภำพท่ี 1 ความหลากหลายของลักษณะทางภูมิประเทศท่ีของทวีปอเมริกาซ่ึงได้น ามาใช้
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศในภูมิภาคอเมริกา

ที่มา: The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas 

Summary for Policy Makers (2018)

*ดัดแปลงจาก Olson et al. (2001), World Wildlife Fund (2004 and 2012), and Marine Regions (2016).
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* รอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) คือ การวัดผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยค านวณจากปริมาณการบริโภค และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

โดยเทียบกับอัตราการฟื้นฟูระบบนิเวศ



เอเชยีและแปซฟิกิ
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค
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ท าลายป่า การแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภาวะมลพิษ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการสูญเสีย

องคค์วามรู้และแนวปฏิบัติได้น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพและ

สิ่งที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติทั่วทั้งภูมิภาค  

การผลิตและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วโลกประมาณร้อยละ 90 เกิดขึ้นในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก อย่างไรก็ตามกลับพบว่าร้อยละ 37 ของสัตว์น้ าและชนิดพันธ์ุ

ที่สามารถอาศัยอยู่ในน้ าหรือมีวงจรชีวิตบางช่วงอยู่ในน้ า (semi-aquatic species)

ก าลังถูกคุกคาม นอกจากนี้มลพิษทางบก ทางอากาศและในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติและผู้คน นอกจากนี้ พบว่า 

10 อันดับแม่น้ าที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกก็ยังเป็นแม่น้ าที่อยู่ในทวีปเอเชีย

ถึง 8 สาย ซ่ึงร้อยละ 95 ของขยะพลาสติกจากแม่น้ าจะไหลรวมไปสู่ทะเล

และมหาสมุทรกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเลต่อไป ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงสามารถลดความยากจนของประชากร

ในภูมิภาคได้ แม้จะมีพื้นที่คุ้มครองและมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังควร

ต้องด าเนินการต่อไป

วามหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ได้ค้ าจุนความเป็นอยู่ของประชากรมากกว่า

สี่พันห้าร้อยล้านคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

แต่การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การตัดไม้

ค



รายงานฉบับนี้ของ IPBES ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเพิ่ม

ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง และปรับปรุง

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท างานร่วมกันข้ามพรมแดน 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการกับธรรมชาติ

ภำพที่ 2 เขตภูมินิเวศ (Ecoregion) ท่ีส าคัญและเขตภูมิศาสตร์ย่อย (Geographical 
subregions) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิตามท่ี IPBES ก าหนด

ที่มา:  The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for 

Asia and the Pacific Summary for Policy Makers (2018)

*แหล่งข้อมูลจาก biomes data from Olson et al. (2001), and hotspots data from 

Conservation Synthesis – Center for Applied Biodiversity Science at Conservation 

International (2004) and R. A. Mittermeier et al. (2004).
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เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ภายในปี ค.ศ. 2050 คาดว่าประชากรในแอฟริกา

จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่มากกว่าครึ่งของประชากรนกและสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมในภูมิภาคนี้อาจสูญพันธ์ุไปก่อนสิ้นศตวรรษเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงพันธ์ุพืชในแอฟริกาจ านวนมากก็อาจหายไปเช่นกัน 

และผลผลิตที่ได้จากแหล่งน้ าต่าง ๆ ของแอฟริกาอาจลดลงถึงร้อยละ 20-30

รายงานฉบับนี้ของ IPBES แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันแอฟริกามีพื้นที่ซ่ึงอยู่ใน

สภาพเส่ือมโทรมถึง 6.6 ล้านตารางกิ โลเมตรและได้รับผลกระทบจาก

แรงขับเคลื่อนทางธรรมชาติ (natural drivers) ต่าง ๆ อาทิ แมลงศัตรูพืชและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซ้ ายังได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสีย

แหล่งที่อยู่อาศัยทั้งสัตว์อพยพและสัตว์อื่น ๆ และการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

การสูญเสียความสามารถในการผลิตและโอกาสทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ

ที่กล่าวมาล้วนคุกคามแหล่งอาหาร แหล่งน้ า แหล่งพลังงานตลอดจน

ความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้คนทั่ วทั้ งทวีป แม้ว่าจะมีมาตรการและ

การแทรกแซงบางอย่างในแอฟริกาที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

วามหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์

ในแอฟริกาถือเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติ

ที่ส าคัญของภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

ทั้งพืชและสัตว์ในแอฟริกากลับถูกคุกคามอย่างมาก

ค

ทวีปแอฟริกา
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค
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ภำพท่ี 3 แผนท่ีทวีปแอฟริกาแสดงอนุภูมิภาคและระบบนิเวศท่ีได้รับการประเมิน

แต่รายงานของ IPBES ก็เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการก ากับดูแลนโยบายและ

การด าเนินการในระดับชาติที่ เหมาะสม รวมถึงการบูรณาการความรู้

ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และสนับสนุน

ให้มีการใช้แบบจ าลอง (scenario) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่ภูมิภาค

จะสามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกรณีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่าง ๆ

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 9
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การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
และบริการจากระบบนิเวศในระดับภูมิภาค

The Regional Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services

ทางชีวภาพและสิ่งที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

พื้นที่ชุ่มน้ าที่ลดลงถึงร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา รวมถึงความเสื่อมโทรม

อย่างมีนัยส าคัญของแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ ทุ่งหญ้า ป่าพรุ ทะเลและชายฝั่ง

รายงานของ IPBES เปิดเผยว่าระบบนิเวศของภูมิภาคนี้เผชิญกับความท้าทาย

หลายประการเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ โดยชนิดพันธ์ุที่พบเฉพาะถิ่น

ในภูมิภาคนี้ก าลังถูกคุกคาม ร้อยละ 28 โดยสถานะของความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแหล่งที่อยู่อาศัยบนบก (land-based habitat) 14 จาก 15 แหล่ง 

ทั่วทั้งภูมิภาคมีความเสื่อมโทรมลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา และยังคง

เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ ร้อยละ 27 ของชนิดพันธ์ุในทะเล 

(marine species) และร้อยละ 66 ของแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเล (marine habitat)

ในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ในสถานภาพที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ 

การท าเกษตรกรรมเข้มข้นและการท าป่าไม้ที่ เพิ่มขึ้น รวมกับการดึงเอา

ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ การพัฒนาเมือง ภาวะมลพิษ ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น

ที่ รุ กรานและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศยังน าไปสู่ การลดลงของ

ยุโรปและเอเชยีกลาง

รรมชาติมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ

และสุขภาพให้กับผู้คนทั่วทั้งทวีปยุโรปและ

เอเชียกลาง โดยเป็นแหล่งอาหาร ยา รวมถึงส่งเสริม

สุขภาพกายและใจ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลาย

ธ



ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียองค์ความรู้ของชนพื้นเมือง

และชุมชนท้องถิ่น ส าหรับการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการส่งเสริมประเด็น

ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นกระแสหลักโดยภาครัฐและชุมชน

ถือว่ามีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแนวโน้มในปัจจุบัน

ไม่เอื้ออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายไอจิและ

พันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

รายงาน IPBES ได้เน้นย้ าถึงการใช้นโยบายและแนวทางบูรณาการ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและแหล่งเงินทุน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย การติดตามและการฝึกอบรม

ภำพท่ี 4 IPBES แบ่งภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ออกเป็น 4 ภูมิภาคย่อย รวมถึงพ้ืนท่ี 
มหาสมุทรและทะเลของภูมิภาค

ที่มา:  The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for for Europe and 

Central Asia Summary for Policy Makers (2018)
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มุ่งสู่อนำคตท่ีย่ังยืน

ส่ิงที่รายงานการประเมินระดับภูมิภาคของ IPBES ทั้ง 4 เล่มต้องการ

จะน าเสนอคือ แม้ว่าการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ผ่านมาแต่ละภูมิภาคจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี แต่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและส่ิงที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติยังคงเส่ือมโทรม 

ลดลงและก าลังสูญหายไปเนื่องจากแรงกดดันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไม่ย่ังยืนและเกินขีดจ ากัดในการฟื้นฟูตามธรรมชาติ ปัญหา

มลพิษทั้งทางอากาศ ดินและน้ า การเพิ่มจ านวนของชนิดพันธุ์

ต่างถิ่นที่คุกคามที่มีผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและอื่น ๆ ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้

มีมายาวนานและยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ทุกภาคส่วน

ในสังคมจ าเป็นต้องร่วมมือกันปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแนวทาง

การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยด ารงรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

อย่างย่ังยืน

12 ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสญัญา

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

ได้ที่ https://ipbes.net/assessing-knowledge
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