
วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พฤษภาคม 2554

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้
ขุมทรัพย์แห่งชีวิต



2     วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย	 สำานักความหลากหลายทางชีวภาพ

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60/1	ซอยพิบูลวัฒนา	7	ถนนพระรามที่	6	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400 

โทรศัพท์	/	โทรสาร	0	2265	6640 

http://www.onep.go.th 

http://chm-thai.onep.go.th

สงวนลิขสิทธิ	์ 2554	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

การอ้างอิง	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2554.

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ : ขุมทรัพย์แห่งชีวิต. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	กรุงเทพฯ.	48	หน้า

พิมพ์เมื่อ	 พฤษภาคม	2554

แปลและเรียบเรียง	 ไพราณี	สุขสุเมฆ

ประสานงาน	 สิริวรรณ	สงวนทรัพย์	 ปัทมา	ดำารงผล

จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	อินทิเกรเต็ด	โปรโมชัน	เทคโนโลยี	จำากัด

โทรศัพท์	0	2158	1312-6

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
22 พฤษภาคม 2554

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้
ขุมทรัพย์แห่งชีวิต



วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม ้    3

วันสากลแห่งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 2011:  
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

	 	 ป่าไม้เป็นหนึง่ในระบบนเิวศทีส่ำาคญัทีส่ดุบนพืน้พภิพ	เป็นถิน่กำาเนดิ
และศนูย์รวมความหลากหลายของสตัว์	พชื	และสิง่มชีวีติมากมายหลายชนดิ	
เป็นทีม่าของผลติภณัท์กว่า	5000	ชนดิ	เช่น	อาหาร	นำา้มนัหอมระเหย	สมนุไพร	
เครื่องนุ่งห่ม	เชื้อเพลิง	เฟอร์นิเจอร์	อีกทั้งยังช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ	เช่น	 
ดนิถล่ม,	อทุกภยั,	วาตภยั	ช่วยควบคมุสภาพภมูอิากาศให้เป็นปกติ	เป็นแหล่ง 
ผลตินำา้สะอาดสำาหรบัใช้ในการอปุโภคบรโิภค	เป็นทีม่าของแรงบนัดาลใจทาง
สนุทรยีภาพ	ศลิปะ	ประเพณ	ีความเชือ่และศาสนา	และมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ
การดำารงอยู่และความกินดีอยู่ดีของมนุษย์กว่า	7	พันล้านคนทั่วโลก	

	 	 ปัจจบุนั	โลกกำาลงัสญูเสยีพืน้ทีป่่าไม้ไปอย่างต่อเนือ่ง	แต่ยงัมสีญัญาณ
ทีด่ปีรากฏขึน้	เนือ่งจากการวเิคราะห์ประเมนิทรพัยากรป่าไม้ทัว่โลก	ปี	ค.ศ.
2010	ได้ข้อสรปุว่า	อตัราการตดัไม้ทำาลายป่าในช่วงเวลาปัจจบุนัถงึแม้จะยงัคง
สงูอยู	่แต่กเ็ริม่ลดน้อยลง	เมือ่เทยีบกบัทีเ่กดิขึน้ในช่วงครสิต์ทศวรรษที	่1990	
ซึง่การตดัไม้ทำาลายป่าอย่างต่อเนือ่ง	จะส่งผลให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
เพิ่มมากขึ้น,	การสูญเสียป่าไม้ยังส่งผลให้สมดุลของระบบนิเวศ	และวัฏจักร 
ในธรรมชาติถูกทำาลาย	ทำาให้เกิดการขาดแคลนนำ้า	อาหาร	และทรัพยากร
อืน่ๆ		ด้วยเหตนุี	้หน่วยงานต่างๆ	ตัง้แต่ระดบัรฐับาล,	องค์กรระหว่างประเทศ,	 
ไปจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้	 จึงได้ร่วมมือ
กันดำาเนินงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการอนุรักษ์และจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน	 เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน	 และสืบต่อไปถึง 
ชนรุ่นต่อไปในอนาคต

Jan L. McAlpine 
ผู้อำานวยการ 
ภาคีป่าไม้แห่งสหประชาติ

Ahmed Djoghlaf 
เลขาธิการ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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	 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี	 ค.ศ.2011	 นี้	 เป็นปีสากลแห่งป่าไม้	 (International	 Year	
of	 Forests	 2011)	 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้กำาหนดให้ป่าไม้เป็นหัวข้อ	
(theme)	 สำาหรับวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	 (22	 พฤษภาคม)	 ของปีนี้	 และในโอกาสนี้	 
อนุสัญญาฯ	 ได้ดำาเนินการร่วมกับภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ	 (UNFF)	 เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกได้เห็น
ถึงความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์ทุกคนบนโลก	 และได้กำาหนดคำาขวัญ
สำาหรบัปนีีค้อื	“ปา่ไมเ้พือ่ประชาชน”	(Forests	for	People)	เพือ่แสดงความชืม่ชมและสง่เสรมิบทบาทหนา้ที ่
ของมนุษย์ในการจัดการ,	การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลกอย่างยั่งยืน		ซึ่งการดำารงรักษาความ
หลากหลายทางชวีภาพในปา่ไมใ้หม้คีวามสมบรูณ	์จะชว่ยใหส้ามารถรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศได้	ตลอดจนชว่ยขจดัความยากจน,	ชว่ยเสรมิสรา้งสขุภาพของมนษุย์	และดำารงรกัษาทรพัยากร
ป่าไม้อันมีคุณค่าสูงยิ่งไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงชนรุ่นต่อไป	

	 แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้กำาหนดเป้าหมายให้
ดำาเนินงานเพื่อลดอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าลงให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี	 ค.ศ.2020	 และทำาการ
ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ	 15	 รวมถึงจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 และเพิ่มขนาดความครอบคลุม
ของพื้นที่คุ้มครองเป็นร้อยละ	 17	 การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะสำาเร็จได้จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและ 
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง	 	 ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ 
ภาคปีา่ไมแ้หง่สหประชาชาติ	(UNFF)	กำาลงัแสวงหาพนัธมติรความรว่มมอืกบัประชาคมระหวา่งประเทศ	เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม	้ ให้ดำารงอยู่และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Jan L. McAlpine

ผู้อำานวยการ,	 
ภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ

Ahmed	Djoghlaf,

 
เลขาธิการ, 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
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ปีสากลแห่งป่าไม้ 
	 	 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่	 22	 พฤษภาคมของทุกปี	 เป็นวันสากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	 (International	Day	 for	Biological	Diversity)	 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ	
และหัวข้อ	 (theme)	 สำาหรับวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	 (22	พฤษภาคม)	
ของปีนี้คือ	ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้	(forest	biodiversity)	สำานักเลขาธิการ

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	ไดส้นบัสนนุใหร้ฐับาลและภาคประชาสงัคมทกุแหง่ทีเ่กีย่วขอ้ง	
จัดกิจกรรมและการดำาเนินงานต่างๆ	เพื่อเฉลิมฉลอง	เผยแพร่และเสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชน,	
แสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่ดีและประสบผลสำาเร็จ	 และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดปฏิบัติการเพื่อสงวนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ	

มีส่วนร่วมได้อย่างไร
	 สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 สนับสนุนให้ภาคีอนุสัญญาฯ	 และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 จัดกิจกรรมและการดำาเนินงานต่างๆ	 เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้	 
โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของพันธมิตร 
ความรว่มมือวา่ดว้ยปา่ไม้	(CPF)	(รายชือ่หนว่ยงานและเวบ็ไซตอ์ยูท่า้ยเลม่)	และเว็บไซตข์องอนสุัญญาวา่ดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ	(www.cbd.int/idb)

	 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้	 สำาหรับโรงเรียน, สถานศึกษา, ครูและนักเรียน 
มีอยู่ในเว็บไซต์	 http://greenwave.cbd.int	 และกรุณาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันสากล 
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ	 ที่	 e-mail	 (secretariat@cbd.int)	 หรือ 
โทรสาร	+1	514	288	6588	เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ	ต่อไป
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	 ป่าไม้เป็นระบบนิเวศบนบกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากกว่าระบบนิเวศบนบกประเภท
	 อื่นๆ	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืนจะช่วยคุ้มครองสัตว์และพืชมากกว่าสองใน 
	 สามของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินทั้งหมด

	 ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์	และเป็นแหล่ง
	 สร้างบริการจากระบบนิเวศที่หลากหลาย	 ซึ่งล้วนจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตและความกินดีอยู่ดีของ 
	 มนุษย์

	 หากมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้อย่างชาญฉลาด	 จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทาง
	 เศรษฐกิจ-สังคม	 และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก	 และการทำาลายระบบนิเวศป่าไม้จะทำาให้ทรัพย์สิน 
	 ในธรรมชาติที่มีคุณค่าเหล่านี้สูญหายไป	และส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชน	 โดยเฉพาะชุมชน 
	 ผู้ยากไร้	ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้เป็นหลักในการดำารงชีวิตประจำาวัน

	 ป่าไม้ทั่วโลกกำาลังสูญหายไป	 เนื่องจากเรายังมีการประเมินคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ตำา่กว่าความ 
	 เป็นจริง	 และระบบเศรษฐกิจการตลาดในปัจจุบันไม่ได้คำานึงถึงบริการของระบบนิเวศที่ได้จากป่าไม ้
	 ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า 
	 ของความหลากหลายทางชีวภาพ	และบริการจากระบบนิเวศป่าไม้ที่มีค่าสูงยิ่งและไม่อาจทดแทนได้	 
	 รวมถึงความสำาคัญต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์	และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสำาคัญ 
ของป่าไม้
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	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้อย่างย่ังยืน	 จะประสบผลสำาเร็จ	
	 หากได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมืองที่มีเจตจำานงมุ่งมั่นและเข้มแข็ง	 ซึ่งในปัจจุบันประชาชน 
	 ทั่วโลกกำาลังดำาเนินงานเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าไม้	 ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติและระดับ 
	 ภูมิภาค	และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดำาเนินงาน	และแบ่งปันเร่ืองราวท่ีประสบความสำาเร็จ 
	 จะช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้ความพยายามในการดำาเนินงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

	 เราสามารถฟื้นฟูของระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ	หากสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลให้เกิด 
	 การเสื่อมสภาพของป่าไม้ได	้ ซึ่งภูมิทัศน์ของป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพแล้วจะยังคงให้ทรัพยากร 
	 อาหาร	นำ้า	ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้บริการจากระบบนิเวศที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต

	 ผู้คนทั่วโลกสามารถสร้างผลกระทบและมีส่วนทั้งช่วยสนับสนุนหรือทำาลายการดำารงอยู่ของป่าไม้	
	 จากทางเลอืกในการดำารงชวีติของตน	ซึง่ในฐานะผูบ้รโิภคแลว้	เราจำาเปน็ตอ้งตระหนกัถงึความสำาคญั 
	 ของทรัพยากรท่ีใช้และมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีย่ังยืน	 ตลอดจนจำากัดปริมาณของรอยเท้าทางนิเวศ	 
	 (ecological	 footprint)	 หรือค่าเฉลี่ยของการบริโภคและใช้ทรัพยากรลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะ 
	 กระทำาได้
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	 พืน้ผวิบนบกของโลกประมาณร้อยละ	31	ปกคลมุด้วยป่าไม้	คดิเป็นเนือ้ทีก่ว่า	4	พนัล้านเฮคแตร์	และ 
	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบกมากกว่าสองในสามของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก	 โดยเฉพาะ 
	 ที่ราบลุ่มแม่นำ้าอเมซอนแห่งเดียว	 มีสัตว์และพืชชนิดต่างๆ	 อยู่ถึงร้อยละ	 25	 ของชนิดพันธุ์บนบก 
	 ที่มีอยู่บนโลก

	 ป่าไม้ที่ปรากฏอยู่ในประเทศขนาดใหญ่	5	ประเทศ	คือ	:	บราซิล	จีน	แคนาดา	สหพันธรัฐรัสเซีย	และ
	 สหรัฐอเมริกา	มีเนื้อที่รวมคิดเป็นร้อยละ	53	ของพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด

	 ประชาชนกวา่	1.6	พนัลา้นคน	ตอ้งพึง่พาทรพัยากรจากปา่ไมใ้นการดำารงชวีติ	และปา่ไมย้งัเปน็เสมอืน
	 บ้านของประชาชนประมาณ	300	ล้านคนทั่วโลก

	 ประชาชนในประเทศกำาลังพัฒนาถึงร้อยละ	80	ต้องใช้ยารักษาโรคที่เป็นยาแผนโบราณ	ซึ่งประมาณ
	 ครึ่งหนึ่งสกัดมาจากพืชที่ขึ้นอยู่ในป่าเขตร้อน

	 ความหลากหลายทางชวีภาพในป่าไม้เป็นแหล่งสร้างผลติภณัฑ์ในท้องตลาดมากกว่า	5,000	ชนดิ	เช่น	 
	 นำ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากใบไม้สมุนไพรและยาแผนโบราณ	 อาหาร	 และเสื้อผ้าที่ทอจากเส้นใย 
	 ธรรมชาติ

	 ร้อยละ	 75	 หรือสามในสี่ของนำ้าจืดที่มนุษย์ใช้อุปโภคบริโภค	 มาจากพื้นที่ลุ่มนำ้าที่ปกคลุมด้วยป่าไม้	 
	 และป่าไม้ยงัเป็นเสมอืนเครือ่งกรองนำา้ในธรรมชาตทิีช่่วยทำาให้นำา้จดืทีส่่งเข้ามายงัเมอืงใหญ่ของประเทศ 
	 กำาลังพัฒนาทั่วโลกมีความบริสุทธิ์และใช้บริโภคได้

	 ปัจจุบันโลกกำาลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ไปในอัตราที่น่าวิตก	 กล่าวคือ	 ในป่า
	 เขตร้อนทั่วโลกจะสูญเสียพืชและสัตว์ไปเฉลี่ยถึงวันละเกือบ	100	ชนิด

	 ร้อยละ	 36	 ของป่าไม้ทั้งหมดบนโลก	 เป็นป่าปฐมภูมิ	 (primary	 forest)	 ตัวอย่างเช่น	 ป่าซึ่งมี
	 ชนดิพนัธุพ์ืน้เมอืงอาศยัอยู่	และกระบวนการของระบบนเิวศในธรรมชาตยิงัไมถ่กูรบกวนจากกจิกรรม 
	 ของมนุษย์	ซึ่งตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	ป่าปฐมภูมิทั่วโลกสูญหายไปกว่า	40	ล้านเฮคแตร์	โดย 
	 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำาลายป่า	และการขยายพื้นที่การเกษตร

ข้อเท็จจริง
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	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 อัตราการตัดไม้ทำาลายป่า
	 เริ่มลดลง	 โดยในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกจะสูญหาย 
	 ไปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ	 13	 ล้านเฮคแตร์	 หรือ 
	 ขนาดเท่ากับพื้นที่ประเทศกรีซหรือนิการากัว 
	 ทั้งประเทศ	 และป่าปฐมภูมิในเขตร้อน	 ซึ่งเป็นหนึ่ง 
	 ในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด 
	 ในโลก	 กำาลังสูญหายไปหรือเสื่อมสภาพไปถึงปีละ 
	 ประมาณ	6	ล้านเฮคแตร์

	 การตัดไม้ทำาลายป่าและการเสื่อมสภาพของป่าไม้	
	 อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ 
	 ชั้นบรรยากาศ	 คิดเป็นอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ	 15	 
	 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก

	 ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ประมาณ	 1	 พันล้านเฮคแตร์	
	 หรือหนึ่งในสี่ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดบนโลกจำาเป็น 
	 ต้องได้รับการฟื้นฟูหรือปรับปรุงสมรรถนะในการ 

ทราบหรือไม่

	 ตน้ไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลกคอื	ตน้เรดวดู	(coast	
redwood)	ชือ่วทิยาศาสตรว์า่	Sequoia 
sempervirens	วดัความสงูไดถ้งึ	115.55	
เมตร	พบเฉพาะในบรเิวณชายฝัง่มหาสมทุร
แปซิฟิก	รัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา

	 ตน้ไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลกคอื	ตน้เรดวดูยกัษ	์
(Sequoiadendron giganteum)	 ที่
อทุยานแหง่ชาต	ิSequoia	รฐัแคลฟิอรเ์นยี	
สหรัฐอเมริกา	 มีปริมาตรเนื้อไม้	 1,487	
ลูกบาศก์เมตร	 มีชื่อเรียกว่า	 “นายพล 
เชอร์แมน”	(General	Sherman)

	 ต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดเท่าที่รู้จัก
ในปัจจุบันคือ	ต้นสน	Bristlecone	พันธุ์	
Methuselah	ซึ่งมีอายุถึง	4,850	ปี	ขึ้น
อยูท่ีร่ฐัแคลฟิอรเ์นยี	สหรฐัอเมรกิาเชน่กนั

	 ให้ผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ	 การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ดังกล่าวจะสร้างคุณประโยชน์ 
	 มหาศาลให้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกมากกว่า	 460	 ล้านเอเคอร์	 หรือร้อยละ	 12	 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด
	 ได้รับการคุ้มครองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลัก	 ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 
	 ร้อยละ	32		ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่	1990
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	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 (biological	 diversity	 หรือ	 biodiversity)	 เป็นคำาที่ใช้อธิบายถึง 
ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 ทั้งในสามระดับคือ	 ระดับพันธุกรรม	 ระดับชนิดพันธุ์	 และระดับ 
ระบบนิเวศ	ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจที่ว่า
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเหมือนเป็นสายใยแห่งชีวิต	(web	of	life)	กับทุกองค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น	ตัวอย่างเช่น	คำาว่า	“ป่าฝน”	(rainforest)	หมายถึง	ระบบนิเวศป่าไม้ประเภท
ที่ได้รับอิทธิพลจากนำ้าฝนที่ตกลงมาในปริมาณสูงมาก	 และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตสูงมาก	
ระบบนเิวศป่าไม้นัน้มหีลายประเภท	และสิง่มชีวีตินานาพนัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นป่าและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
จะเป็นตัวกำาหนดองค์ประกอบ	และลักษณะของระบบนิเวศป่าไม้ประเภทนั้นๆ	

บทนำา

ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร

	 “ความหลากหลายทางชีวภาพ”	 (biodiversity)	 หมายถึง	 การมีความ 
ผิดแผกแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตจากทุกแหล่ง	รวมถึงระบบนิเวศทางบก,	ทางทะเล
และทางนำ้าอื่นๆ	 และองค์ประกอบรวมของระบบนิเวศซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง 
ในนั้นด้วย	 ในการนี้	 รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ์,	 ระหว่างชนิดพันธุ์	
และของระบบนิเวศ

	 “ระบบนิเวศ”	 (ecosystem)	 หมายถึง	 ระบบรวมอันซับซ้อนซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	ประกอบดว้ยชมุนมุประชากรพชื,	สตัวแ์ละจลุนิทรยี์	กบัสภาพ
แวดลอ้มทีไ่มม่ชีวีติซึง่อยูร่ว่มกนั	แบบมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั	รวมกนัเปน็หนว่ย
ที่มีบทบาทหน้าที่

- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 2 -

	 ปา่ไมเ้ปน็ระบบนเิวศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูอยา่งนา่อศัจรรย	์จากการศกึษาประเมนิไดว้า่ 
สองในสามของสิง่มชีวีติบนบกทัง้หมดอาศยัอยูใ่นปา่ไม	้หรอืพึง่พาทรพัยากรจากระบบนเิวศปา่ไมใ้นการดำารง
ชีวิต	ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษา	และจำาแนกชนิดพันธุ์พืช	สัตว์และเห็ดราทั่วโลกแล้วประมาณ	1.75	ล้านชนิด	
แต่มีการคาดการณ์ว่า	มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถึง	100	ล้านชนิด	และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อน
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ความแตกต่างหลากหลายของสิ่งมชีวีติทัง้หมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นพภิพ  
เป็นผลมาจากววิัฒนาการอันยาวนานกว่า 3�5 พันล้านปี และได้รับอทิธพิลจาก

ปัจจัยทางกายภาพและกระบวนการทางธรรมชาต ิเช่นการเปลี่ยนแปลงของ 
เปลอืกโลก ยุคนำ้าแข็ง ไฟป่า และปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีวีติชนดิต่างๆ  
ในยุคปัจจุบันการดำารงชวีติและกจิกรรมของมนุษย์ได้ส่งผลกระทบและ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบนเิวศหลายประเภท โดยเฉพาะป่าไม้  

ซึ่งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ป่าไม้ทั่วโลกถูกทำาลายและหายไปถงึ 
ประมาณร้อยละ 45 ของทัง้หมด

- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) -

	 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้	 ช่วยสนับสนุนความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของมนุษย์	 เนื่องจาก
เป็นแหล่งให้บริการจากระบบนิเวศที่สำาคัญ	 เช่น	 นำ้าสะอาด	 ออกซิเจน	 รวมถึงเป็นที่มาของวัฒนธรรมและ
มรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น		

ภาพ 1 : ตัวอย่างของบรกิารจากระบบนเิวศ

คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

หมายถงึผลประโยชนแ์ละคณุคา่ทีไ่มใ่ชว่ตัถ	ุ
หรือคุณค่าทางนามธรรมที่ได้จากระบบ
นเิวศ	เชน่	เปน็ทีม่าของวฒันธรรม	ความเชือ่	 
การตระหนักรู้และมรดกทางสังคมและ
จิตวิญญาณต่างๆ	 ตลอดจนการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์	 สุนทรียศาสตร์	 และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในสังคม	 ซึ่งมีที่มา
จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้เป็น 
หนึ่งในปัจจัยที่กำาหนดอัตลักษณ์ทาง
จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของชุมชน 
พื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง 
ทั่วโลก

ให้ปัจจัยในการดำารงชีวิต

ป่าไม้เป็นแหล่งสร้างทรพัยากรทีเ่ป็น
ปัจจยัหลกัในการดำารงชวีติของมนษุย์	
เช่น	อาหาร	นำ้าสะอาด	ยารักษาโรค	
ไม้และเส้นใยจากพชืซึง่ใช้สร้างทีอ่ยู่
อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม	 ให้พลังงาน	
นำ้าสะอาด	สารชีวเคมีและอื่นๆ	

ปา่ไมเ้ปน็แหลง่วตัถดุบิสำาหรบัสนิคา้
อุปโภคบริโภคกว่า 5,000 ชนิด

ควบคุมและรักษาสมดุล
ธรรมชาติ

ระบบนเิวศป่าไม้ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
จะช่วยควบคมุและรกัษาสมดลุของ
กระบวนการในธรรมชาต	ิเช่น	วฏัจกัร
ของนำ้าและอากาศ	 การผสมเกสร	
การควบคุม	สภาพภูมิอากาศ	ศัตรู
พืชและโรคระบาด

สองในสามของเมอืงใหญ่ในประเทศ
กำาลังพัฒนาทั่วโลก ต้องอาศัยนำ้า
จากป่าต้นนำ้า และพื้นที่คุ้มครองใน
การผลิตนำ้าดื่ม

บรกิารสนบัสนนุ (supporting services)	หมายถงึบรกิารจากระบบนเิวศ	ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัการผลติและสนบัสนนุบรกิาร
อื่นๆ	ของระบบนิเวศ	ตัวอย่างเช่น	การผลิตชีวมวลขั้นปฐมภูมิ	การผลิตออกซิเจนในขั้นบรรยากาศ	การสร้างและการคงตัว
ของชั้นดิน	การหมุนเวียนของธาตุอาหาร	วัฏจักรนำ้า	และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ	ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าไม้จึงเป็นเสมือนทั้ง	“บ้าน”	ของสิ่งมีชีวิต	และ	“เครื่องยนต์”	ที่ขับเคลื่อนให้เกิดพลวัตในระบบนิเวศ	และให้
ผลผลิตและบริการทั้งหมด

(ที่มา:	Millennium	Ecosystem	Assessment	/	GreenFacts,	2005)
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ป่าไม้ – ศูนย์รวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
	 ป่าเขตร้อนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากสูงที่สุด	 โดยเฉพาะป่าอเมซอน	 ซึ่ง
เป็นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก	มีเนื้อที่ถึง	800	ล้านเฮคแตร์	ครอบคลุมอาณาเขตถึงเก้าประเทศ	และ 
ที่ราบลุ่มแม่นำ้าอเมซอนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์นก	 ปลานำ้าจืดและผีเสื้อมากที่สุด
ในโลก	 มีการศึกษาและประเมินว่าสิ่งมีชีวิตบนบกถึงหนึ่งในสี่ของทั้งหมดบนโลกสามารถพบได้ในที่ราบลุ่ม 
แม่นำ้าอเมซอนแห่งนี้	รวมถึงสัตว์ที่หายาก	เช่น	เสือจากัวร์	นกอินทรีฮาร์ปี	และโลมาแม่นำ้าสีชมพู

	 ป่าเขตร้อนในทีร่าบลุม่แม่น�้าคองโก	บรเิวณใจกลางของทวปีแอฟรกิา		ครอบคลมุพืน้ทีก่ว่า	400	ล้าน
เฮคแตร์	เป็นแหล่งรวมระบบนิเวศที่หลากหลาย	ทั้งแม่นำ้า	ป่าไม้	หนองบึง	และที่ราบลุ่มนำ้าท่วมถึง	และเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่	เช่น	ช้างป่าและลิงกอริลลา	ตลอดจนสัตว์อื่นๆ	ที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของ
ป่าเรือนยอดและต้นไม้ดึกดำาบรรพ์	รวมถึงลิงกอริลลาแม่นำ้า	(Cross	River	Gorilla)		ซึ่งพบในป่าฝนบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่นำ้าคองโกบริเวณเขตชายแดนของประเทศไนจีเรียและแคเมอรูน	 เป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลไพรเมต
ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์มากที่สุด	ปัจจุบันคาดว่ามีลิงชนิดนี้เหลือเพียง	300	ตัวเท่านั้น

	 หมู่เกาะบอร์เนียวและส ุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย	 มีป่าฝนเขตร้อนและป่าปฐมภูมิที่มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก	 สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเขตศูนย์สูตรก่อให้เกิดระบบนิเวศ 
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์	และสิง่มชีวีติเฉพาะถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น	และมคีวามแตกต่างหลากหลายมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่บนพืน้พภิพ	ดงัทีช่าร์ลส์	ดาร์วนิ	นกัธรรมชาตวิทิยาชาวองักฤษผูค้ดิค้นทฤษฎวีวิฒันาการกล่าวถงึป่า
บนเกาะบอร์เนยีวไว้ว่า	 “เป็นเสมอืนเรอืนกระจกขนาดยกัษ์อนัน่ามหศัจรรย์ทีธ่รรมชาตสิร้างขึน้”	 ในป่าแห่งนี ้
มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า	 200	 ชนิด	 รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่น	 ช้าง,	 ลิงอุรังอุตัง	 ,	 เสือลายเมฆ	 และแรด,	 
นกและสัตว์ปีกมากกว่า	350	ชนิด	รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน	และสัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบกอีกกว่า	1,580	ชนิด	 
อาศัยอยู่ในสังคมพืชขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยพืชกว่า	10,000	ชนิด

โลมาสีชมพูที่อาศัยอยู่ใน 
นำ้าจืดจากแม่นำ้าอเมซอน Courtesy	of	Julie	Langford 

and	the	Limbe	Wildlife	Centre 
http://www.limbewildlife.org

ครอสริเวอร์กอริลลา 
(Cross	River	Gorilla)

Mark	Carwardine
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	 โดยส่วนใหญ่แล้ว	 เราจะรับรู้ข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ 
คุ้มครองสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สวยงามและใกล้สูญพันธุ์	เช่น	เสือโคร่ง 
และแพนดา้	แตม่กัจะไมค่อ่ยทราบถงึความสำาคญัของการอนรุกัษพ์ชื 
บางชนิดที่มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศเช่นเดียวกับสัตว์ดังกล่าว	
ได้มีการจัดทำาทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต้นไม้ที่ถูกคุกคามทั่วโลก	 
(ป	ีค.ศ.1998)	ซึง่ระบวุา่	มตีน้ไมม้ากกวา่	8,000	ชนดิ	คดิเปน็รอ้ยละ	10	 
ของชนิดพันธุ์ต้นไม้ทั้งหมดทั่วโลก	 กำาลังอยู่ในสภาวะถูกคุกคาม 
จนใกล้สูญพันธุ์

	 ต้นไม้หลายชนิดที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ต้นสน
บางชนิด	ต้นโอ๊ก	ต้นเฟอร์	ต้นซีดาร์	ต้นมะฮอกกานี	และต้นพะยอม	
กำาลังถูกคุกคามและมีจำานวนลดลงจนถึงขั้นวิกฤต	 เนื่องจากการใช้
ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน	 และในทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและ
ใกลส้ญูพนัธุ	์(Red	List	of	Threatened	Species)	ของสหภาพสากล 
วา่ดว้ยการอนรุกัษ	์(IUCN	Red	List	of	Threatened	Species)	ระบวุา่ม ี
ชนิดพันธุ์ในป่าชายเลนทั่วโลกคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่าหนึ่งในหก

ลิงอุรังอุตังมีถิ่นกำาเนิด
อยู่ในป่าของประเทศ
อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย	ปัจจุบันพบ
ได้เพียงในป่าฝนบน
เกาะบอร์เนียวและ
เกาะสุมาตราเท่านั้น	
ซึ่งคำาว่า	“อุรังอุตัง”	
(Orangutan)	มาจาก
คำาศัพท์ภาษามาเลเซีย
สองคำา	คือ	orang	ที่
แปลว่า	มนุษย์	(man)	
และ	hutan	ที่แปลว่า
ป่าไม้	(forest)	เมื่อรวม
กันจึงมีความหมายถึง	 
“ชาวป่า”	(man	of	
the	forest)	

มีต้นไม้หลายชนิดที่สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและดำารงชีวิตอย่างยาก
ลำาบากได้อย่างน่าทึ่ง	ตัวอย่างเช่น	ต้นเบาบับ	(baobab)	ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชที่มีอายุยืนยาวและ 
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	มีถิ่นกำาเนิดในทวีปแอฟริกา	พบได้ในหลายประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเล
ทรายซาฮารา	มีลำาต้นขนาดใหญ่ที่กักเก็บนำ้าได้ถึง	120,000	ลิตร	และสามารถทนทานต่อสภาพอากาศ 
ที่แห้งแล้งได้ดียิ่ง	นอกจากนี้ยังมีคุณค่าอาหารและสรรพคุณทางยามากมาย	ในประเทศไทยได้มีการริเริ่ม
นำาต้นเบาบับเข้ามาปลูกและเพาะพันธุ์แล้ว	โดยตั้งชื่อภาษาไทยว่า	“ต้นมหาเศรษฐี”

ต้นไม้ที่มีคุณค่าหลายชนิดอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์	ตัวอย่างเช่น	 
แก้วเจ้าจอม	roughbark	Lignum-vita	
(Guaiacum	officinale	L.)	เป็นพืช
ที่ถูกจัดไว้ในในภาคผนวกที่	1	ของ	
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	 
www.cites.org

©	Cristóbal	Alvarado	Minic,	flikr.com

การอนุรักษ์พันธุ์พืช

กำาลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากปัจจัยคุกคามต่างๆ	 เช่นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การตัดไม้ทำาลายป่า	และการเกษตร

	 เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการอนรุกัษพ์นัธุพ์ชืดงักลา่ว	ศนูยต์ดิตามตรวจสอบ
การอนุรักษ์แห่งโลก	ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(UNEP-WCMC)	 
ได้จัดทำาชุดแผนที่การอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วโลก	 (Global	 Tree	 Conservation	 Atlas)	 
ในป	ีค.ศ.2003	ซึง่แสดงขอ้มลูของชนดิพนัธุต์น้ไมท้ีถ่กูคกุคามทัว่โลก	ในรปูของแผนที	่ 
(http://www.unep-wcmc.org)

	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 กำาลังจัดทำารายงาน
สถานภาพทรพัยากรพนัธกุรรมปา่ไมท้ัว่โลก	(State	of	the	World’s	Forest	Genetic	
Resources)	ซึ่งมีกำาหนดเสร็จสมบูรณ์ในปี	ค.ศ.2013	โดยรายงานฉบับนี้จะมีแผนที่
แสดงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของพชื	และทรพัยากรปา่ไมอ้ืน่ๆ	ทีค่รอบคลมุและ 
ทนัสมยัมากทีส่ดุ	(http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globass/en/)
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	 สิง่มชีวีติและความหลากหลายทาง	ชวีภาพนัน้มคีวามหมายและคณุค่าทีไ่ม่สามารถ
วัดเป็นตัวเงินได้โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ที่มีความ 
หลากหลายทางชวีภาพสงู	และทรพัยากรธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์	ตลอดจนบรกิารจาก

การประเมินคุณค่า 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในป่าไม้
ความหลากลหายทาง
ชีวภาพมีคุณค่าที่ควร
อนุรักษ์	ทั้งต่อระบบนิเวศ		
นันทนาการ		พักผ่อน
หย่อนใจ	วัฒนธรรม	 
จิตวิญญาณ	และคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ	

ระบบนิเวศที่สร้างปัจจัยสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์	 เช่น	 เป็นแหล่งผลิตนำ้าสะอาดและก๊าซออกซิเจน	
ซึ่งผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศเหล่านี้เรียกว่า	 “ต้นทุนธรรมชาติ”	 (natural	 capital)	 ปัจจุบันได้มี
โครงการริเริ่มด้านการศึกษาและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้น 
หลายโครงการ	 เช่น	 การริเริ่มว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	 (The	 
Economics	of	Ecosystems	and	Biodiversity	-	TEEB)	ซึ่งได้ทำาการศึกษาและวิเคราะห์ประเมินคุณค่า
ทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ	 และบริการระบบนิเวศ	 และผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว
ทำาให้เรามีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางเศรษฐกิจจากป่าไม้และระบบนิเวศอื่นๆ	มากขึ้น

“ต้นทุนธรรมชาติ” ของโลก
	 การริเริ่มว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชวีภาพ	(TEEB)	ได้ข้อสรปุว่าป่าเขตร้อนให้บรกิาร 
จากระบบนิเวศ	 เช่น	 การควบคุมสภาพภูมิอากาศ	 การรักษา
เสถียรภาพของดิน	 การป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเล	 การคุ้มครอง 
พื้นที่ลุ่มนำ้า	 การดำารงวัฏจักรของธาตุอาหาร	 และการกักเก็บ
คาร์บอน	(ดตูาราง	1	หน้า	17)	คดิเป็นมลูค่ารวมถงึ	6,120	เหรยีญ
สหรัฐฯ	 ต่อเฮคแตร์	 ในแต่ละปี	 ซึ่งรวมถึงผลผลิตต่างๆ	 ที่ได้จาก 
ป่าเขตร้อน	เช่น	ไม้เนื้อแข็ง,	อาหารป่า	และผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่
เนื้อไม้	เช่น	ยางพารา	นำ้ามันสน	และเส้นใยอื่นๆ	ที่มีความสำาคัญ
ทางเศรษฐกจิต่อชมุชนในท้องถิน่	และต่อเศรษฐกจิของประเทศใน
เขตร้อนส่วนใหญ่	โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต	ิ(UNEP)	
ได้จัดทำาโครงการริเริ่มเศรษฐศาสตร์สีเขียว	 (Green	 Economy	ป่าไม้เกื้อหนุนการกินดีอยู่ดีของมนุษย์
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Initiative)	 ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	 และโครงการริเริ่มอื่นๆ	
ที่ศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของบริการจากระบบนิเวศในธรรมชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักและสนับสนุนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ตาราง 1 :  คุณค่าของบรกิารจากระบบนเิวศป่าไม้เขตร้อน ปี ค.ศ.2007

บริการจากระบบนิเวศ 

ด้านปัจจัยในการด�ารงชีวิต

	 อาหาร 
	 นำ้า 
	 วัตถุดิบ 
	 ทรัพยากรพันธุกรรม 
	 สมุนไพร	/	ยารักษาโรค

ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

	 คุณภาพอากาศ 
	 ควบคุมสภาพภูมิอากาศ 
	 ควบคุมการไหลของนำ้า 
	 บำาบัดขยะของเสีย	/	กรองนำ้า 
	 ป้องกันการกัดเซาะ

ด้านวัฒนธรรม

	 สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ

รวม

มูลค่าเฉลี่ย  
(เหรียญสหรัฐ/เฮคแตร์/ปี)

 
75 

143 
431 
483 
181

230 
1965 
1360 
177 
694

381

6120

มูลค่าสูงสุด 

552 
411 

1418 
1756 
562

449 
3218 
5235 
506 

1084

1171

16,362

(ที่มา:	TEEB	Climate	Issues	Update	2009)
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	 ป่าไม้เป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอน	(carbon	sink)	ที่
ช่วยในการกกัเกบ็คาร์บอน	และขจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 
ได้ประมาณร้อยละ	15	นอกจากนีป่้าเขตร้อนยงัช่วยทำาให้
โลก	“เย็น”	ลง	โดยสร้างไอนำ้าและหมู่เมฆที่ช่วยสะท้อน
แสงอาทติย์กลบัคนืสูช่ัน้บรรยากาศ	ป่าฝนในเขตทีร่าบลุม่
แม่นำา้อเมซอนแห่งเดยีว	ระเหยไอนำา้ออกสูช่ัน้บรรยากาศ
ถึงปีละ	8	ล้านล้านตัน

	 ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	
นอกจากจะชว่ยดำารงรกัษาบรกิารจากระบบนเิวศแลว้	ยงั
ทำาใหบ้รกิารดงักลา่วหมนุเวยีนเปน็ปกต	ิและสรา้งประโยชน์
สูงสุดให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ซึ่งโครงการการริเริ่ม
วา่ดว้ยเศรษฐกจิของระบบนเิวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	(TEEB)	ได้ทำาการศึกษาและวิเคราะห์ประเมินว่า	 
อุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทั่วโลกให้ผลผลิตและ
บริการจากระบบนิเวศคิดเป็นมูลค่าถึงปีละประมาณ	 
5	ล้านล้านตันต่อไป

	 ในขณะเดยีวกนั	การเกบ็เกีย่วและใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรในระบบนิเวศมากเกินขีดจำากัดและสมรรถนะ
ในการรองรับของระบบนิเวศ	 จะทำาให้ต้นทุนธรรมชาติ	
(natural	capital)	และปริมาณของผลผลิต	และบริการ

การจ่ายเพื่อบริการจากระบบนิเวศ – แนวทางใหม่

	 เนื่องจากที่ผ่านมา	ประชาชนหรือกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรและบริการของระบบ
นิเวศ	 มักไม่ได้มีส่วนช่วยในการดำารงรักษาระบบนิเวศที่ตนได้ใช้ประโยชน์ไป	 จึงได้มีการเสนอแนวทาง	
“การจ่ายเพื่อบริการจากระบบนิเวศ”	หรือ	payment	 for	ecosystem	service	approach	ขึ้น	 เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศ	 มาใช้ในการดำารง
รักษาบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศให้คงสภาพสมบูรณ์เหมือนก่อนที่จะมีการใช้ประโยชน์	 ปัจจุบันมีการ
ใช้แนวทางนี้ในการสร้างแรงจูงใจและการจัดสรรเงินทุนเพื่อการคุ้มครองระบบนิเวศตัวอย่างเช่น	 การ
กำาหนดให้มีการจ่ายเพื่อการคุ้มครองและดำารงรักษาพื้นที่ลุ่มนำ้าในเทือกเขา	Catskill	รัฐนิวยอร์ก	ซึ่งเป็น
แหล่งต้นนำ้าที่นำามาผลิตนำ้าดื่มสำาหรับชาวนครนิวยอร์กเกือบทั้งหมด	(http://www.rycwatershed.org)	

ป่าไม้เขตร้อนช่วยปั๊มนำ้าสู่บรรยากาศ	ส่งผลให้เกิดฝนในเขต 
ห่างไกลออกไปเช่นในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ	จากการ
วิเคราะห์รูปแบบการตกของฝนโดย	US	National	Centre	
for	Atmospheric	Research

Karen	White

จากระบบนิเวศลดลงจนถึงจุดวิกฤต	ได้มีการประเมินมูลค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชวีภาพไวอ้ยูร่ะหวา่ง	1-4	ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่ไป	และมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งดำารงรกัษาระบบ
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นเิวศทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูไว้	เพือ่รองรบัปรากฏการณแ์ละผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

“ช่วยรับมือ” กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 ป่าไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์จะช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตัวอย่างเช่น	 ระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสมบูรณ์ไม่เสียหายหรือถูกเปลี่ยนแปลง	 
จะช่วยป้องกันชุมชนบริเวณชายฝั่งจากวาตภัย	 คลื่นยักษ์	 (storm	 surge)	 และภัยธรรมชาติอื่นๆ	 หาก 
เปรยีบเทยีบกบัโครงสร้างพืน้ฐานทีม่นษุย์สร้างขึน้	เช่น	กำาแพง	ผนงักัน้นำ้า	หรอืเขือ่นแล้วการฟ้ืนฟปู่าชายเลน 
จะมีประสิทธิผลและให้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า	 ในการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งในบริเวณกว้าง	 และ 
เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยกว่า	นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ	เช่น	เป็นแหล่งอาหาร	และวัตถุดิบ
สำาหรับปัจจัยในการดำารงชีวิต

  ประเทศเวียดนาม : ได้ปลูกป่าชายเลน	12,000	 เฮคแตร์	 (ปี	ค.ศ.1994-2002)	 โดยมีต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 แต่ได้ช่วยอนุรักษ์และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมบำารงุเขือ่นและผนงักัน้นำ้าได้ถงึ	7.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่ป่าชายเลนดงักล่าวช่วยป้องกนัพืน้ทีใ่นแผ่นดนิ 
จากพายุไต้ฝุ่น	Wukong	 ในปี	 ค.ศ.2000	 และฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาการเพาะปลูก 
และจับสัตว์นำ้าที่มีเปลือก	เช่น	กุ้ง	หอย	ปู

  ประเทศมาเลเซีย :	 ป่าชายเลนที่มีอยู่	 ช่วยคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเล	 และหากแทนพื้นที่
ปา่ชายเลนดว้ยสิง่กอ่สรา้งของมนษุย	์จะเสยีคา่ใชจ้า่ยในการคุม้ครองพืน้ทีช่ายฝัง่ถงึ	300,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
ต่อกิโลเมตร	 นอกจากนี้	 ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหาร	 และให้วัตถุดิบสำาหรับผลิตยารักษาโรค	 เชื้อเพลิง	 
ไม้ฟืน	อาหาร	สัตว์และอื่นๆ	ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งวางไข่และเพาะเลี้ยง/อนุบาลสัตว์ทะเลที่มีความสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศมากมายหลายชนิด
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	 สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้รวบรวมและจัดพิมพ์กรณีศึกษา
เรื่องบทบาทของป่าไม้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาต	ิ ความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากร
นำ้า	 รวมถึงสุขภาพของมนุษย์จากทั่วโลก	 ไว้ในเอกสารวิชาการ	 (technical	 series)	 เล่มที่	 41	 ชื่อ	 “ความ 
หลากหลายทางชีวภาพกับการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ	ที่	www.cbd.int

ป้องกันนำ้าท่วม

	 ลำาต้นและรากของต้นไม้	 ช่วยควบคุมการไหลของนำ้า	 ทั้งนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดิน	 ลงสู่ระบบแม่นำ้า	 จึงช่วยให้
วัฏจักรหรือระบบการเกิดนำ้าท่วมและภัยแล้ง	 ดำาเนินไปตามปกติ	 และไม่รุนแรงมากจนเกินขีดจำากัด	 และป่าไม้ยังช่วย
ดำารงคงปริมาณของนำา้ฝนทีต่กในพื้นที่ขนาดใหญ่	โดยระเหยไอนำา้กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ	ตวัอยา่งเช่น	ฝนที่ตกในบรเิวณ 
เทือกเขาแอนดีส	 ซึ่งทำาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงมีนำา้บริโภค	 และส่งนำา้จากนำ้าแข็งบนยอดเขามายังป่าอเมซอน
ที่อยู่เบื้องล่าง

	 ป่าไม้ยังช่วยคุ้มครองดิน	 ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน	 และชะลอการพัดพาตะกอนไหลลงสู่แม่นำา้	 รวมถึงการ
ช่วยรักษาเสถียรภาพของดิน	ลดปริมาณและความรุนแรงของการกัดเซาะโดยนำ้าและลม	ตลอดจนดำารงรักษาวัฏจักรของ 
ธาตุอาหารในดิน

ป่าชายเลน	 
“ยามชายฝั่งจากธรรมชาติ”

Roly	Guti



วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม ้    21

สนับสนุนการดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน
	 ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศป่าไม้เป็น
แหล่งทรพัยากรพืน้ฐานทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชวีติของมนษุย์	
และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ตวัอย่างเช่น	ไม้ฟืน	ซึง่เป็นวตัถดุบิ
ในการก่อสร้าง	และแหล่งพลงังานสำาหรบัประกอบอาหาร
และเป็นเชือ้เพลงิทีใ่ห้ความร้อนสำาหรบัประชาชนกว่า	2.6	
พันล้านคนทั่วโลก	ซึ่งธนาคารโลกได้วิเคราะห์ประเมินว่า 
ป่าไม้ช่วยสนบัสนนุการดำารงชวีติของประชาชนผูย้ากไร้กว่า
หนึง่พนัล้านคน	และการวเิคราะห์ประเมนิระบบนเิวศแห่ง
สหสัวรรษได้ข้อสรปุว่า	ประชากรโลกกว่า	300	ล้านคน	ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ต้องพึ่งพาทรัพยากรและ
บรกิารจากระบบนเิวศป่าไม้โดยตรงในการดำารงชวีติประจำาวนั	
นอกจากนี	้ทรพัยากรอืน่ๆ	จากป่านอกเหนอืจากไม้เนือ้แขง็	 
เช่น	โกโก้,	นำ้าผึ่ง,	ถั่ว,	ผลไม้,	ดอกไม้,	หวายและเถาวัลย์,	
เห็ดราและเนื้อสัตว์ป่า	 ยังเป็นอาหารและวัตถุดิบสำาคัญ 
ที่ใช้ในการผลิตยารักษาโรค	เครื่องนุ่งห่ม	และผลิตภัณฑ์

ป่าไม้ เพื่อสุขภาพของมนุษย์ - 

การตัดไม้ทำาลายป่ากับ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

	 ป่าไม้ที่มีสภาพสมบูรณ์จะสามารถช่วย
ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ร้ายแรงได้	 จาก
สถิติที่ผ่านมาพบว่า	 ในพื้นที่ป่าเขตร้อนซึ่งมีอัตรา
การตัดไม้ทำาลายป่าสูงหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมาก	 
จะมีอัตราการติดเชื้อมาลาเรียสูงเพิ่มมากขึ้น	 โดย 
อาจสูงมากถึง	 300	 เท่าเมื่อเทียบกับในป่าที่ยังม ี
สภาพสมบูรณ์	 เนื่องจากป่าเสื่อมโทรมมักจะมี
แหล่งนำ้าตื้น	 เช่น	 แอ่งนำ้าหรือบ่อนำ้า	 ซึ่งเป็นแหล่ง
วางไข่และเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่อง	 พาหะนำาโรค
มาลาเรีย	 ตลอดจนสัตว์พาหะนำาโรคชนิดอื่นๆ	 อยู่
เป็นจำานวนมาก	 และอีกสาเหตุสำาคัญคือสัตว์ผู้ล่า
ในธรรมชาติของยุงและแมลงพาหะ	 เช่น	นก	จะมี
จำานวนน้อยกว่าในป่าทีม่สีภาพสมบรูณ์	แมลงพาหะ
ดังกล่าวจึงมีจำานวนเพิ่มขึ้นมาก1

1	 C	f.	J.A.	Foley	et	al.,	2007:	Amazonia	revealed:	
forest	degradation	and	loss	of	ecosystem	
goods	and	services	in	the	Amazon	Basin.	 
Frontiers	in	Ecology	and	the	Environment.

โลกใต้นำ้า	:	ป่าชายเลน
เป็นแหล่งผสมพันธุ์และ
วางไข่ที่สำาคัญยิ่งของปลา

ป่าช่วยกักเก็บ	ดูดซับ	รักษา	และ
ค่อยๆ	ปล่อยนำ้าจืดออกมาเป็น 
นำ้าผิวดินอย่างต่อเนื่อง	สองในสาม 
ของเมืองในประเทศกำาลังพัฒนา 
พึ่งพาพื้นที่คุ้มครอง	ส่วนใหญ่เป็น 
พื้นที่ต้นนำ้าที่เป็นแหล่งนำ้าสำารอง

Eko	Bambang	SubiyantoroCourtesy	of	Katie	Fuller	and	the	Marine	Photobank
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หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ	 โดยเฉพาะของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งมีความสำาคัญทาง
วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา	หรือความเชื่อต่างๆ	

แมลงผู้ผสมเกสรกับป่าไม้

	 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 เนื่องจากผึ้ง
และแมลงในป่าไม้หลายชนิดจะช่วยถ่ายละอองเกสรของพืชผลทางการเกษตร	เช่น	ต้นกาแฟ,	ดอกไม้และผลไม้ที่สำาคัญ
หลายชนิด	นอกจากนี้แมลงเหล่านี้ยังให้ผลผลิต	 เช่น	นำ้าผึ้ง,	 ขี้ผึ้ง	 และทรัพยากรอื่นๆ	ที่มีคุณค่าทั้งในการผลิตอาหาร 
และสร้างรายได้ในท้องตลาด	 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการผสมเกสรของผึ้งและแมลง/สัตว์ผู้ผสมเกสรชนิดอื่นๆ	 มีบทบาท 
ในการผลิตพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดที่เป็นอาหารของมนุษย	์ และมากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของไขมันและนำ้ามันที่ได้จากเมล็ดพืชที่มีนำ้ามัน	 (oilseeds)	 นอกจากนี้	 แมลงและสัตว์ผู้ผสมเกสรยังช่วยดำารงรักษา 
ความหลากหลายของระบบนิเวศป่าไม้	จากการช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชดังกล่าว

ทรัพยากรพันธุกรรมป่าไม้ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

และเท่าเทียม
	 การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	 เป็นหนึ่ง
ในวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรพันธุกรรม
เป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญทั้งในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 และในการผลิตของภาคส่วนต่างๆ	 
เช่น	 การผลิตยา	 เครื่องสำาอาง	 อุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชเพาะปลูก	 และเทคโนโลยีชีวภาพ	 ซึ่งมี 
หลายกรณีที่ผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมทำาการปรึกษาหารือกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม	และชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง
ความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณเีกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ	เพือ่ทำาการจำาแนกระบคุณุสมบตัิ
ที่มีประโยชน์ของทรัพยากรพันธุกรรม	 ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากความรู้ดังกล่าวจะช่วยทำาให้ภาคอุตสาหกรรม

Eduardo	Agusto	Muy-
laert	Antunes	–	UNEP/
Still	Pictures
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สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพดียิ่งขึ้น

	 การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์	 ครอบคลุมถึงวิธีการหรือแนวทางในการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรม	 และแนวทางที่ผู้ใช้และผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

 	 ผูใ้ชท้ีต่้องการเขา้ถึงทรัพยากรพันธกุรรม	ควรได้รับอนญุาตจากประเทศผูใ้หท้รพัยากรดังกล่าว	
(หรือความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า	(PIC))

 	 ผู้ใช้ควรทำาการเจรจาต่อรองกับผู้ให้ทรัพยากรพันธุกรรมเกี่ยวกับความตกลงในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว	(หรือเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน	(MAT))	

	 เมือ่มกีารใชป้ระโยชนจ์ากความรูท้ีส่บืทอดตามธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรพนัธกุรรม
จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า	 (PIC)	 จากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
เจา้ของทรพัยากรดงักลา่ว	และจดัทำาเงือ่นไขทีไ่ดร้บัการตกลงรว่มกนั	(MAT)	สำาหรบัการแบง่ปนัผลประโยชน์
กับชุมชนดังกล่าว

	 ในการประชมุสมยัที่	10	ณ	นครนาโงยา	ประเทศญีปุ่น่	สมชัชาภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพได้รับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	 ที่กำาหนดและควบคุมดูแลความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้และผู้ใช้ทรัพยากรพันธุกรรม	ภายในภาคเศรษฐกิจและการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์	
พิธีสารนาโงยายังได้ให้หลักประกันในการแบ่งปันผลประโยชน์กับประเทศกำาลังพัฒนาที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง	 โดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี,	 การแบ่งปันผลการวิจัย,	 การฝึกอบรม	 และผลกำาไรต่างๆ	 
ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารฉบับนี	้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม	้ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ
นิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลก	และเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรพันธุกรรม

ผึ้ง	Trigona scaptotrigona	กำาลังผสมเกสร
ดอกกาแฟ	ต้นกาแฟได้รับประโยชน์จาก 
ผู้ผสมเกสรที่เป็นแมลงป่าไม้	ขณะเดียวกัน
ก็ได้รับร่มเงาจากป่าใกล้เคียง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน:	การตกปลา 
ในป่าชายเลน©	courtesy	of	Eric	Tourneret/	 

www.TheBeePhotographer.com
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ในปี ค�ศ�2005 ยาและเวชภัณท์ที่ผลติจากสัตว์ พชื หรอืจุลนิทรยี์  
มยีอดขายรวมกันถงึ 14 พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทางปฏิบัติ

	 ตัวอย่างของการกำาหนดและควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ	 
เช่น	 กรณีของต้นมาร์มาลา	 (Homalanthus nutans)	 ในประเทศซามัว	 ซึ่งเปลือกและเนื้อไม้ของพืชชนิดนี	้ มียีนซึ่ง 
ผลิตสาร	 Prostratin	 สารประกอบซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านไวรัส	 ซึ่งหมอพื้นบ้านชาวซามัว	 ได้นำามาสกัดเป็นชาและ 
ใช้รักษาโรคตับแข็งมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน	 โดยกระบวนการเริ่มจากนักพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย	 -	 เบิร์คเลย์	 ที่ทำาการศึกษาสมุนไพรที่ชาวซามัวใช้	 และส่งตัวอย่างของต้นมาร์มาลาไปทำาการทดสอบกับ
ไวรัส	HIV	เมื่อนักวิจัยแยกสาร	Prostratin	ออกมาทำาการทดลอง	พบว่าสารนี้สามารถหยุดยั้งไวรัสไม่ให้เข้าโจมตีเซลล์	
และยับยั้งไวรัสไม่ให้เข้าโจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกัน	(immune	cell)	โดยก่อนที่จะส่งตัวอย่างพืชไปทำาการทดสอบ	และพัฒนา
สาร	Prostratin	ผู้ใช้ทรัพยากรได้ปฏิบัติตามความเห็นชอบที่ได้แจ้งล่วงหน้า	(PIC)	และเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน	
(MAT)	และเห็นชอบที่จะแบ่งส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิจากการใช้ประโยชน์ต้นมาร์มาลา	ในอัตราส่วนร้อยละที่สูงให้แก่
ชาวซามัว		นอกจากนี้	ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ทุนสนับสนุนต่อชุมชน	เช่นในการจัดสร้างโรงเรียน,	สถานพยาบาล,	
แหล่งผลิตนำ้าอุปโภคบริโภค,	และกองทุนบริจาคเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าฝนในท้องถิ่น

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน: เชื่อมโยงผู้คนกับผืนป่า
	 ปา่ไมจ้ะสรา้งประโยชนม์หาศาลใหแ้กส่งัคมมนษุย	์นานตราบเทา่ทีม่นษุยไ์มเ่กบ็เกีย่วและใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรระบบนเิวศปา่ไมม้ากจนเกนิสมรรถนะในการผลติและรองรบัของระบบนเิวศ		ซึง่การใชป้ระโยชน์ 
อย่างยั่งยืน	 หมายถึงการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์,	 ระบบนิเวศ	 และสารพันธุกรรมในป่าไม้	 ในวิถีทางและ
อัตราส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว	 โดยดำารงรักษา
ศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการและความหวังของชนรุ่นปัจจุบัน	 และชนรุ่นถัดไปในอนาคต	 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง	(cross-cutting	issues)	ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และเกี่ยวข้องกับทั้งในระดับผู้กำาหนดนโยบายและในระดับปฏิบัติ	 
ทั้งในระดับท้องถิ่น,	 ระดับชาติ,	 ระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชวีภาพยงัไดใ้หค้วามสำาคญักบัการคุม้ครองและสนบัสนนุการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพตามธรรมเนยีม
ปฏบิัตหิรอืจารตีประเพณีของชุมชนพื้นเมืองดัง้เดิมและชุมชนทอ้งถิ่น	และสอดคล้องกบัหลักการการอนุรักษ์
หรือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้อย่างยั่งยืน	 ตาม
จารตีประเพณขีองชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนทอ้งถิน่	เชน่	การลา่สตัว์	เปน็สิง่จำาเปน็ตอ่การดำารงชวีติและ
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนดังกล่าว	 ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีตัวอย่างเป็นจำานวนมากที่แสดงให้เห็นว่า	 
ป่าที่ชุมชนเป็นเจ้าของหรือจัดการดูแล	 เป็นหนึ่งในป่าที่มีการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีการจัดการ
อย่างยั่งยืนมากที่สุด
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การริเริ่มซาโตยามา: เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและความกินดีอยู่ดีของ

มนุษย์

	 ในเดอืนตลุาคม	ค.ศ.2010	สมชัชาภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ	ในการประชมุสมยัที่	10	 
ได้ให้การรับรองการริเริ่มซาโตยามา	 เป็นคู่มือที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุน 
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์	 เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	การริเริ่มซาโตยามาเป็นโครงการริเริ่มโดยรัฐบาลญี่ปุ่น	มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิทัศน์การผลิตทางสังคม-ระบบนิเวศ	 ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นและปรับเปลี่ยนระบบนิเวศในธรรมชาติให้เป็น
ระบบนิเวศเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	และสอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ	

	 ตวัอย่างของการรเิริม่ซาโตยามา	คอืหมูบ้่านคานาครุะ	ซึง่เป็นชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิในจงัหวดัอชิคิาวะ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 ที่อาศัยพึ่งพาทรัพยากรจากระบบนิเวศป่าไม	้ ระบบนิเวศเกษตร	 และระบบนิเวศนำา้จืด	 ซึ่งมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์	และทัศนียภาพที่งดงามมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน	เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดย 
ที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	และดำารงรักษาคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรม,	ประวัติศาสตร์	และความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้

ป่าไม้เป็นแหล่งของทรัพยากร
พันธุกรรม	รวมถึงทรัพยากร 
ที่นำามาใช้ทางเภสัชกรรม
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ภูมิทัศน์ซาโตยามา:	อยู่ร่วมกัน
กับธรรมชาติ

การฉลองของชนพื้นเมือง
ในประเทศปาปัวนิวกินี

ป่าเขตหนาวเหนือ	
บริเวณเมือง	Mietoinen	
ประเทศฟินแลนด์

ไฟป่าในอุทยานแห่งชาติ	 
Kakadu	ประเทศออสเตรเลีย

เด็กชนพื้นเมืองในประเทศปาปัวนิวกินี		
ในประเทศเม็กซิโกและปาปัวนิวกินี	 
พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ	80	ได้รับการจัดการ
ดูแลโดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ 
ชุมชนท้องถิ่น

United	Nations	University—Institute	of	Advanced	Studies Courtesy	of	Eric	Lafforgue	Islas

EtäKärppä

Thomas	Schoch
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 การจัดการป่าไม้, ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี  

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน 

	 ในปัจจุบัน	 ป่าไม้ทั่วโลกได้รับการจัดการดูแลโดยชุมชนท้องถิ่น	 คิดเป็นพื้นที่รวม	 4-8	 ล้านตารางกิโลเมตร	
หรือมีขนาดเท่ากับประเทศออสเตรเลียทั้งประเทศ	หากแยกตามประเทศแล้ว	ในประเทศกำาลังพัฒนา	18	แห่งที่มีพื้นที่ 
ป่าไม้ปกคลุมมากที่สุด	พื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ	22	จะถูกครอบครองหรือสงวนรักษาโดยชุมชน	ในบางประเทศ	เช่น	
เมก็ซโิก	และปาปัวนวิกนิ	ีป่าชมุชนจะครอบคลมุพืน้ทีถ่งึร้อยละ	80	ของพืน้ทีป่่าไม้ทัง้หมด	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าป่าทีจ่ดัการ
โดยชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพในแง่ของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสูงมาก	 และจากเอกสารโลกทรรศน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ	ฉบับที่สาม	(GBO	3)	ได้ข้อสรุปว่า	ป่าที่จัดการโดยชุมชน	หรือชนพื้นเมือง	จะได้รับการ
คุ้มครองดูแลในระดับที่สูงกว่าป่าที่จัดการดูแลโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว

	 ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี	หมายถึง	ความรู้	ภูมิปัญญา	การประดิษฐ์คิดค้น	และวิถีปฏิบัติของ
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก	 เนื่องจากชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	และเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยนืมาเป็นเวลานานนบัพนัปี	ซึง่วถิปีฏบิตับิางอย่างได้รบัการพสิจูน์แล้วว่าช่วยส่งเสรมิและเพิม่พนูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 รวมถึงดำารงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้	 ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ
ชุมชนท้องถิ่นยังมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เนื่องจากความรู้	ทักษะฝีมือ	และวิถีปฏิบัติของ
ชุมชนดังกล่าวมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 
ทั้งในระดับชาติและต่อประชาคมโลก	และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	

	 ตัวอย่างเช่น	 การจัดการและควบคุมไฟโดยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนท้องถิ่น	 ภายในเขตแดนของตน	 
ซึ่งมีส่วนช่วยในการดำารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรืออาจถึงขั้นช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเขตแดนนั้นๆ	และระบบนิเวศใกล้เคียงได้	เช่น	ในเขตร้อนชื้นทางตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด์	ประเทศออสเตรเลีย	 
การเผาพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าฝน	 จะก่อให้เกิดทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์กระเป๋าหน้าท้องที่พบเฉพาะใน
ออสเตรเลีย	 เช่น	 จิงโจ้และวัลลาบี	 รวมถึงจิงโจ้เบ็ตตอง	 หรือหนูจิงโจ้	 (Bettong)	 ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยเห็ดราและเห็ด 
ที่ขึ้นอยู่บริเวณริมขอบของทุ่งหญ้าที่เกิดจากการเผา	 ดังนั้นหากไม่มีการเผาคุมเพื่อสร้างทุ่งหญ้าดังกล่าว	 จิงโจ้เบ็ตตอง 
อาจลดจำานวนลงอย่างรวดเร็ว	 การเผาคุมดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง	 และส่วนใหญ่จะเป็นการ 
ดำาเนนิงานร่วมกนัระหว่างชนพืน้เมอืงกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลพืน้ทีคุ่ม้ครอง	ซึง่การดำาเนนิงานร่วมกนัในการจดัการ
ไฟป่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
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การตัดไม้ทำาลายป่า และการเสื่อมโทรมของป่า
	 การตัดไม้ทำาลายป่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
มากที่สุด	 ในปัจจุบันอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าทั่วโลกยังคงสูงอยู่	 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มพื้นที่ 
ทำาการเกษตร	 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 ป่าไม้ทั่วโลกถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น	
หรือเสื่อมสภาพลง	 คิดเป็นพื้นที่รวมปีละประมาณ	13 ล้านเฮคแตร์	 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที	่
1990-2000	ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมปีละประมาณ	16	ล้านเฮคแตร์

	 ถึงแม้ว่าอัตราการสูญเสียป่าไม้โดยรวมจะลดลง	 เนื่องจากการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ในเขตอบอุ่น	
ตลอดจนมีการขยายพื้นที่ของป่าไม้ในธรรมชาติมากขึ้น	 แต่การตัดไม้ทำาลายป่ายังคงเป็นปัญหาสำาคัญอยู่		 
การวเิคราะหป์ระเมนิทรพัยากรปา่ไมท้ัว่โลก	(The	Global	Forest	Resources	Assessment)	ในป	ีค.ศ.2010	 
ได้ข้อสรุปว่า	อัตราการตัดไม้ท�าลายป่าลดลงเล็กน้อย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 เนื่องจากมีการปลูกป่า
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น	 แต่อาจยังไม่ได้ช่วยสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพมากเท่าใดนัก	 เพราะป่าไม้ที่
ปลกูทดแทนขึน้สว่นใหญจ่ะมคีณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพไมส่งู	และมชีนดิพนัธุต์น้ไมเ้พยีงไมก่ีช่นดิ

	 ป่าเสื่อมโทรม	(degraded	forest)	คือป่าที่สูญเสียสมรรถนะดั้งเดิมในการให้บริการจากระบบนิเวศ	 
จึงมีความเปราะบางและมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูพืช,	 
โรคระบาด	 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 นอกจากนั้นยังลดความสามารถของป่าไม้ในการดูด
ซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ	 ผลการศึกษาของพันธมิตรทั่วโลกว่าด้วยการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม	้ (Global	 
Partnership	 on	 Forest	 Landscape	 Restoration)	 ได้ประเมินว่าภูมิทัศน์ป่าไม้ประมาณหนึ่งพันล้าน 
เฮกแตร	์หรอืราวหนึง่ในสีข่องพืน้ทีป่า่ไมท้ัง้หมด	กำาลงัเสือ่มโทรมลงและจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการฟืน้ฟอูยา่งเรง่ดว่น	 
เพื่อการดำารงรักษาให้คงอยู่	และให้คุณประโยชน์ต่อทั้งประชากรและความหลากหลายทางชีวภาพ	

	 ป่าปฐมภูมิ	 (primary	 forest)	 เป็นหนึ่งในระบบนิเวศบนบกที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์
สิ่งมีชีวิตมากที่สุดในโลก	 	 ปัจจุบันพื้นที่ป่าปฐมภูมิทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 
ป่าปฐมภูมิจะสูญหายไปประมาณ	 40	 ล้านเฮกแตร์	 หรือร้อยละ	 0.4	 ในแต่ละปี	 โดยส่วนมากจะเกิดจาก 
การเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำาการเกษตร	เช่น	ทำาเป็นพื้นที่เพาะปลูกปาล์มนำ้ามัน	หรือไร่ปศุสัตว์

ภัยคุกคามและประเด็นปัญหา 

ที่ท้าทาย
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของป่าไม้	 และอาจทำาให้ 
ระบบนิเวศป่าไม้	 ทำาให้ต้นไม้ชนิดที่สำาคัญล้มตายและสูญหายไป	 และอาจทำาให้ป่าไม้กลายเป็นระบบนิเวศ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับที่ลดน้อยลงมาก	 ตัวอย่างเช่น	 เปลี่ยนจากป่าเขตกึ่งร้อนชื้น	 กลาย
เป็นภูมิทัศน์ทุ่งหญ้าซาวันนา	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 จะส่งผลกระทบต่อพลวัตของ 
ความหลากหลายทางชวีภาพในปา่ไม,้	การกระจายของชนดิพนัธุพ์ชืและสตัวพ์ืน้เมอืง	รวมถงึอาจชว่ยสนบัสนนุ
ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นปรับตัวและแพร่กระจายได้ดีมากขึ้น	 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบในกระบวนการของระบบ
นิเวศตามฤดูกาล		การประยุกต์ใช้หลักการการจัดการปา่ไม้อย่างยัง่ยนื	(sustainable	forest	management	
-	SFM)	สามารถชว่ยใหป้า่ไมม้คีวามทนทานตอ่สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไดม้ากขึน้	เนือ่งจากการจดัการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนจะช่วยเพิ่มความหลายหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้	ทั้งในด้านโครงสร้าง	ชนิดพันธุ์
สิ่งมีชีวิต	และในระดับพันธุกรรมหรือยีน

	 ระบบนิเวศป่าไม้นั้นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว	 อุณหภูมิ 
ที่เปลี่ยนแปลงแค่	 1	 องศาเซลเซียสก็สามารถส่งผลกระทบให้บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบต่างๆ	 ของ 
ระบบนิเวศป่าไม้เปลี่ยนแปลงและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก	 ตัวอย่างเช่น	 มีป่าในเขตหนาวเหนือ	 
(boreal	 forest)	 หลายแห่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เนื่องจาก
อณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา	สง่ผลใหด้ว้งสน	(pine	beetles)	ในปา่เขตหนาวเหนอืในประเทศ
แคนาดา	 แพร่ระบาดมากจนต้นไม้ในป่าล้มตายด้วยโรคตายยอด	 (Die	 Back)	 เป็นจำานวนมาก	 นอกจากนี้	 
ยงัเชือ่กนัวา่ไฟปา่ทีเ่กดิขึน้เปน็บรเิวณกวา้งในปา่ในสหพนัธรฐัรสัเซยี	เมือ่ป	ีค.ศ.2010	ทีผ่า่นมา	มสีาเหตสุำาคญั
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

World	Bank

การตัดไม้ใน
ป่าปฐมภูมิ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง  

ส่งผลกระทบต่อป่าไม้อย่างไร 

	 หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเกินสมรรถนะที่ระบบนิเวศป่าไม้
จะรองรับได้	ระบบนิเวศนั้นๆ	จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลงจนถึง		“จุดพลิกผัน”	(tipping	
point)	ดังตัวอย่างจากกรณีศึกษาของป่าฝนในเขตอเมซอน	ซึ่งพบว่ามี	“จุดพลิกผัน”	อยู่สองประการ 
ที่อาจก่อให้เกิดการล้มตายของไม้ในป่าเขตร้อนชื้นแห่งนี้	คือ:

 	 การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทำาการเกษตร	 และไฟป่า	 ส่งผลให้ปริมาณฝนในภูมิภาคนี้ 
เปลี่ยนแปลง	 และความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น	 โดยคาดว่าการแบ่งแยกส่วนของป่าและภัยแล้งที่เพิ่ม 
มากขึ้น	จะส่งผลให้เกิดไฟป่าและโรคตายยอดแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้นตามไปด้วย

 	 แบบจำาลองสภาพภูมิอากาศบางแบบคาดการณ์ว่า	 ปริมาณฝนในเขตอเมซอนจะลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญ	 เมื่อประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น	 จะส่งผลให้เกิดโรคตายยอดแพร่ระบาด	 และ
ปริมาณนำ้าที่ระเหยสู่ชั้นบรรยากาศลดลงอย่างมาก	 และผลที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือ	 สภาพอากาศมีความ
แห้งแล้งมากขึน้	และป่าเขตร้อนชืน้จะเริม่หายไป	กลายเป็นป่าแล้ง,	ป่าไม้พุม่	และ/หรอืทุง่หญ้าขึน้แทนที่

	 การศกึษาล่าสดุถงึผลกระทบจากกระบวนการทัง้สองข้างต้นเมือ่เกดิร่วมกนั	พบว่า	ป่าอเมซอน
บางส่วนเข้าใกล้	“จุดพลิกผัน”	ของสภาวะการตายยอด	(dieback	tipping	point)	แล้ว

	 ป่าอเมซอนเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตมากที่สุดในโลก	 
สภาวะการตายยอดของต้นไม้ในป่าเขตร้อนชืน้ทีเ่กดิขึน้ในวงกว้าง	จะทำาให้การกระจายและความชกุชมุ
ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดลดลง	และอาจถึงขั้นสูญพันธุ์	แต่การเกิดไฟป่าและสภาวะการตายยอดจะทำาให้
สมรรถนะในการดำารงรกัษาและควบคมุบรกิารจากระบบนเิวศลดลง	เช่น	การสญูเสยีคาร์บอนทีก่กัเกบ็อยู่
ในพชืและในดนิ	ซึง่อาจมากเพยีงพอทีจ่ะส่งผลกระทบต่อปรมิาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชัน้บรรยากาศ	และสภาพภมูอิากาศทัว่โลก	โดยในขณะเดยีวกนัการผลติก๊าซออกซเิจนในพืน้ทีด่งักล่าว 
ก็จะมีปริมาณลดลงตามไปด้วย	

	 นอกจากนี้	 จากการศึกษาและจัดทำาแบบจำาลองพบว่า	 เมื่อมีการตัดไม้ทำาลายป่าถึงร้อยละ	
20-40	ของพื้นที่ป่าดั้งเดิมทั้งหมด	ความเสี่ยงของการเกิดสภาวะการตายยอดจะสูงมาก	ซึ่งแนวทางการ
ป้องกันล่วงหน้า	(precautionary	approach)	ได้เสนอแนะว่า	การตัดไม้ทำาลายป่าถึงร้อยละ	20	ของ
พื้นที่ป่าดั้งเดิมทั้งหมด,	การเผาป่าเพื่อแผ้วทางพื้นที่ควรกระทำาให้น้อยที่สุด	และควรดำาเนินการร่วมกัน
เพื่อไม่ให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน	 2	 องศาเซลเซียส	 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสภาวะ	 “จุดพลิกผัน”	 
ดังกล่าว	 เช่น	 การทำาการเกษตรอย่างยั่งยืน,	 การประกาศพื้นที่คุ้มครองขนาดใหญ่,	 การลดการผลิต 
เนือ้สตัว์และอาหารสตัว์ในปรมิาณมากทีอ่าจทำาให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกออกสูช่ัน้บรรยากาศมากขึน้	ฯลฯ	
และเนื่องจากภายในปี	ค.ศ.2020	คาดว่าปริมาณการตัดไม้ทำาลายป่าในป่าอเมซอนของประเทศบราซิล 
จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	20	จึงจำาเป็นต้องมีโปรแกรมหรือโครงการฟื้นฟูป่าไม้อย่างเร่งด่วน	เพื่อลดปริมาณ
การตัดไม้ทำาลายป่าและรักษาสมดุลภายในระบบนิเวศป่าไม้ที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้

(ที่มา	:	เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ฉบับที่	3)

คาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	จะส่งผลกระทบทำาให้
เกิดปรากฏการณ์ไฟป่ามากขึ้น
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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ และวิกฤตเนื้อสัตว์ป่า
	 การล่าสัตว์เพื่อการค้า	 และการตัดไม้อย่างไม่ยั่งยืน	 กำาลังเป็นภัยคุกคามต่อการดำารงอยู่ของสัตว์ป่า 
ในป่าเขตร้อน	 และความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	 การล่าสัตว์นั้นยังส่งผลกระทบ 
อย่างหนักต่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์	 รวมถึงสัตว์ตระกูลไพรเมต	 (มนุษย์และลิง)	 ด้วย	 
ซึ่งการล่าและจับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,	 นกและสัตว์ปีก,	 สัตว์เลื้อยคลาน	 และสัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบกใน 
ประเทศเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนหลายประเทศ	 ในจำานวนที่มากเกินสมรรถนะของระบบนิเวศจะสร้างขึ้น
มาทดแทนได้	 กำาลังส่งผลกระทบในทางลบต่อป่าเขตร้อน	 และการดำารงชีวิตของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ 
ชุมชนท้องถิ่น	หรือที่เรียกกันว่า	“โรคป่าไม้ที่ว่างเปล่า”	(empty	forest	syndrome)	

  ร้อยละ	 75	 ของชนิดพันธุ์ต้นไม้ในป่าเขตร้อน	 ต้องพึ่งพาการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ของนก
และสัตว์ผู้ผสมเกสร	 หากปราศจากสัตว์ผู้ผสมเกสรดังกล่าว	 ต้นไม้หลายชนิดจะไม่สามารถแพร่กระจายได้	
และอาจถึงขั้นสูญพันธุ์

  ในปัจจุบัน	 ความมั่นคงทางอาหารของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในหลายภูมิภาคกำาลัง
ตกอยูใ่นความเสีย่ง	เชน่	ในภมูภิาคแอฟรกิากลาง	ทีร่อ้ยละ	80	ของอาหารโปรตนีทัง้หมดไดม้าจากเนือ้สตัวป์า่

  การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ	 เพิ่มความขัดแย้งระหว่างมนุษย์-สัตว์ป่า	 และลดทอน
ศักยภาพในการจัดการสัตว์ป่า

พื้นที่ป่าไม้ในประเทศเฮติ	ลดลงจาก 
ที่เคยปกคลุมร้อยละ	80	เมื่อห้าศตวรรษ 
ปีที่แล้ว	เหลือเพียงร้อยละ	3	ในปัจจุบัน	
ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งการเสื่อมสภาพ
ของดิน	ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง	
และการขาดแคลนนำ้า

อุณหภูมิที่สูงขึ้น	ส่งผลให้การ 
แพร่ระบาดของด้วงสนในป่าสน 
ทางตะวันตกของประเทศแคนาดา	 
ทำาให้สน	lodgepole	pine	ล้มตาย
เป็นจำานวนมาก

T.	George
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	 อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	และหนว่ยงาน/องคก์รพนัธมติร	กำาลงัพจิารณาจดัการ
ประเด็นเกี่ยวกับ	 “วิกฤตเนื้อสัตว์ป่า”	 (bushmeat	 crisis)	 โดยเสนอแนะปฏิบัติการที่ภาคีควรดำาเนินการ 
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค	 (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ค.ศ.2009)	 ซึ่งเน้นถึง 
ความสำาคัญของเนื้อสัตว์ป่าต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 และจัดทำาทางเลือกอื่นๆ 
	ในการดำารงชีวิต	เพื่อลดการพึ่งพาเนื้อสัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
	 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน	(invasive	alien	species	-	 IAS)	หมายถึง	ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้ว
สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาต	ิ เป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม	่ (dominant	
species)	 และอาจส่งผลให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์	 รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 รวมไปถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	ตลอดจนความมั่นคงทางอาหาร	และสุขอนามัยของพืช	สัตว์	และมนุษย์	

	 ปัจจุบันชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกลายเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่ง 
ผลกระทบรนุแรงมากทีส่ดุทัว่โลก	โดยเฉพาะในระบบนเิวศเกาะ	และระบบนเิวศทีแ่บง่แยกสว่น	(fragmented	
ecosystem)	 ส่วนในระบบนิเวศป่าไม้	 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะพบได้มากในป่าทุติยภูมิ	 และป่าไม้ 
ทีถ่กูทำาลาย		ตวัอยา่งของชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุรานและสง่ผลกระทบรา้ยแรงคอื	ผกากรอง	(lantana camera,	
Spanish	 Flag,	 West	 Indian	 Lantana)	 ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นและเจริญเติบโตได้ดี	 แม้ในป่าธรรมชาติ 
ที่ยังไม่ถูกทำาลายในทวีปแอฟริกา	 ใบของต้นผกากรองผลิตสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
พชืชนดิอืน่ได้	และใบทีด่กหนาทำาใหเ้กดิรม่เงาบงัทำาใหพ้ชืทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงไมไ่ดร้บ้แสงแดด	ผกากรองจงึกลายเปน็ 
พืชชนิดพันธุ์เด่นที่คุกคามการอยู่รอดของพืชชนิดอื่นๆ	ในระบบนิเวศเดียวกัน

พืชเขตร้อนหลายชนิดต้องพึ่งพา
อาศัยสัตว์ในการแพร่กระจาย 
เมล็ดพันธุ์	เช่น	ต้น	Ilana	 
ที่แตกหน่อขึ้นบนมูลช้าง

การซื้อขายสัตว์ป่า
ในประเทศแคเมอรูน

Courtesy	of	Ian	Redmond E.	Bennett.	WCS
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	 การคมนาคมขนส่ง	การค้า	การเดนิทาง	และการท่องเทีย่ว 
ที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบนั	ส่งผลให้การเดินทางและแพร่ระบาด 
ของชนดิพนัธุต่์างถิน่เพิม่มากขึน้ทัว่โลก	ซึง่การตรวจพบ,	จำาแนก
ระบุและจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานอย่างรวดเร็วแต่เนิ่นๆ	 
ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด	 จะเป็นแนวทางการป้องกันที่ดี
ที่สุด	 เนื่องจากหากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีการสถาปนาตัวเองและ 
แพร่กระจายในวงกว้างแล้ว	 การควบคุมและกำาจัดจะกระทำา 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน	เช่น	ผกากรอง	
(lantana camera,	Spanish	Flag,	 
West	Indian	Lantana)	ซึ่งเป็นพืช 
ที่คุกคามและขึ้นแทนที่พืชพื้นเมือง	ทำาให้
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศป่าไม้ในประเทศเขตร้อนและเขต 
กึ่งร้อนหลายแห่งลดลง	และได้รับการ
จำาแนกระบุโดยสหภาพสากลว่าด้วย 
การอนุรักษ์	ว่าเป็น	1	ใน	100	ชนิดพันธุ ์
ต่างถิ่นที่รุกรานร้ายแรงที่สุด	(IUCN	100	
worst	invaders)

Junko	Shimura

ผกากรอง	(lantana camera)

ได้ยากมาก	 โดยเฉพาะกับระบบนิเวศป่าไม้	 จึงจำาเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ๆ	 
ที่เข้ามาอยู่ในป่าไม้	ตลอดจนความเสียหายต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ

 

“การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ได้เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว  
แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

ปฏิบัติการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการดำารงอยู่ของทุกชีวิตบนผืนโลก  
ต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนี้”

- Ali Abdussalam Treki ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ  

ในการประชุมสมัยที่ 64, ค.ศ.2010
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การดำาเนินงานในเวทีโลก
	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 (CBD)	 ถือกำาเนิดขึ้นจากการประชุมสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(UNCED)	ซึ่งมีขึ้น	ณ	นครริโอ	เด	จาเนโร	ประเทศบราซิล	เมื่อปี	ค.ศ.1992	
โดยมีวัตถุประสงค์สามข้อคือ	 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,	 การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ ของอนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

	 หลังจากการประชุมดังกล่าว	 การดำาเนินงานในเวทีระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้	 
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในปี	 ค.ศ.1992	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ได้จัดทำาโปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้	 (Programme	 of	Work	 on	 Forest	 
Biodiversity)	 ซึ่งเป็นเสมือนแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อคุ้มครองดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในปา่ไม้	ประกอบดว้ยปฏบิตักิาร	130	ขอ้	ทีภ่าคอีนสุญัญาฯ	สามารถเลอืกนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามสถานการณ์
และประเด็นที่มีความสำาคัญของประเทศตน	 ปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการจัดตั้งเครือข่าย 
พื้นที่คุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ	 ไปจนถึงการจัดทำากรอบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 และการจัดการกับ 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน	(รายละเอียดเพิ่มเติมที่	www.cbd.int/forest)

	 สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้รับรองเป้าหมายเชิงนโยบายที่จะ 
ดำาเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และเพิ่มจำานวนของพื้นที่คุ้มครองขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	 
ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองทั่วโลกครอบคลุมเนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ	12	ของทั้งหมด

การดำาเนินงานเพื่ออนาคต
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	 เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	(Global	Biodersity	Outlook	-	GBO)	ฉบับที่สาม	
ซึ่งพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.2010	 ได้สรุปว่า	สามารถหยุดยั้งหรือลดอัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้	 หากมีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผล	 และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม	 
ทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	 ซึ่งมีหลายกรณีที่แสดงให้เห็นว่า	 ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนท้องถิ่น	 ตลอดจนผู้ปฏิบัติจากภาคส่วนอื่นๆ	 สามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืนประสบผลสำาเร็จได้	 ต่อมาในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.2010	 สมัชชาภาคี
อนุสญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ	ได้รบัรองแผนกลยทุธฉ์บบัใหม่	สำาหรับชว่งปี	ค.ศ.2011-2020	
ซึ่งระบุถึงเป้าหมายที่กำาหนดให้ลดอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าลงครึ่งหนึ่ง,	 เพิ่มเขตพื้นที่คุ้มครองให้ครอบคลุม
ถึงร้อยละ	17	และดูแลให้ป่าไม้ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน	ภายในปี	ค.ศ.2020	แผนกลยุทธ์ฉบับนี ้
ยังระบุถึงเป้าหมายที่กำาหนดให้ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม	ให้ได้ร้อยละ	15	ภายในปี	ค.ศ.2020

“เมื่อเราปลูกต้นไม้ เราได้เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ 
แห่งสันติภาพและความหวังลงไปด้วย”

- Wangari Maathai ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าไม้	ของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 
ดาวน์โหลดได้ที่	ที่	www.cbd.int/forest
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REDD-plus: แนวทางใหม่ในการอนุรักษ์ป่า

	 อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (UNFCCC)	 ได้จัดทำากลไกในการ 
สนับสนุนโดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐบาล,	 องค์กรท้องถิ่น	 และผู้เป็นเจ้าของป่าไม้ในประเทศ 
กำาลงัพฒันา	เพือ่ให้สงวนรกัษาป่าไว้	กลไกดงักล่าวเรยีกว่า	“การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากการตดัไม้ทำาลายป่าและการเสือ่มโทรมของป่าไม้”	(Reducing	emissions	from	deforestation	 
and	 forest	 degradation	 and	 therole	 of	 conservation,	 sustainable	management	 of	 
forests	and	enhancement	of	forest	carbon	stocks	in	developing	countries	-	REDD-plus1)		
โดยหลักการของกลไก	REDD-plus	คือ	ป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน	ที่ดูดซับหรือ	“หายใจเข้า”	 
เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป	เกบ็ไว้ในดนิ,	ราก,	ลำาต้นและใบของต้นไม้	จากนัน้จงึ	“หายใจออก”	 
เอาก๊าซออกซิเจนออกมา	 ซึ่งมีการวิเคราะห์ประเมินว่า	 ในแต่ละปี	 การตัดไม้ทำาลายป่าและการ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศป่าไม้	 ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์	
ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ	 คิดเป็นร้อยละ	 15	 ของปริมาณก๊าซทั้งหมด	 ซึ่งต่อมาจะส่งผลกระทบให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และสภาวะโลกร้อน	กลไก	REDD-plus	นี้จะตีค่าคาร์บอนที่กักเก็บ 
ในป่าออกมาเป็นมูลค่าทางการเงิน	 และนำาเงินนั้นไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ	 ในประเทศกำาลังพัฒนา	
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่า	 และสร้างแรงจูงใจให้บริษัทในอุตสาหกรรมป่าไม้บริหาร
จัดการป่าอย่างยั่งยืน	 องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเงินในโครงการ	 REDD-plus	 อาจมีมูลค่าสูง
ถึง	30,000	ล้านเหรียญต่อปี

	 กลไก	REDD-plus	มเีป้าหมายหลกัคอืการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ	
และลดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัว่โลก	และหากมกีารวางแผนอย่างเหมาะสม	และดำาเนนิการ 
อย่างมีประสิทธิผล	จะสามารถช่วยดำารงรกัษาป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชวีภาพไวไ้ด้อย่างยัง่ยนื	
ตัวอย่างเช่น	 การจัดตั้งและจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ	 จะช่วยในการคุ้มครองต้นไม้	
รักษาคาร์บอนที่อยู่ในต้นไม้	 และอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ	 ที่อาศัยอยู่ในป่า	 ส่วนการ 
จัดตั้งเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองและแนวเขตเชื่อมต่อระบบนิเวศ	และการฟื้นฟูภูมิทัศน์ในป่าไม้	จะทำาให้
สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ	 เดินทางและอพยพย้ายถิ่นได้ตามธรรมชาติ	 นอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วย
อนุรักษ์ดิน	กรองนำ้าให้บริสุทธิ์	และให้บริการอื่นๆ	จากระบบนิเวศ

1	 As	negotiations	under	the	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	
are	ongoing,	the	term	“REDD-plus”	is	used	without	any	attempt	to	pre-empt	or	
pre-judge	ongoing	or	future	negotiations.

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

	 องค์การสหประชาชาติได้กำาหนดหลักการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 (sustainable	 forest	 
management	 -	 SFM)	 ว่าเป็น	 “แนวความคิดใหม่ที่ทรงพลัง	 ซึ่งมีเป้าหมายในการดำารงรักษาและเพิ่มพูน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ทุกประเภท	เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในปัจจุบัน
และชนรุ่นต่อไปในอนาคต”	 แนวคิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความพยายาม 
ในการดำาเนินงานเพื่อปรับปรุงการจัดการป่าไม้	ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับภูมิภาค
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	 ในป	ีค.ศ.2007	องคก์ารสหประชาชาตไิดร้บัรองเครือ่งมอืระหวา่งประเทศทีไ่มม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย	
สำาหรบัปา่ไมท้กุประเภท	ซึง่มเีปา้หมายในการปรบัปรงุการจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนืทัว่โลก	หลกัการการจดัการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนยังเป็นคู่มือที่สำาคัญในการพิจารณาจัดการประเด็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างป่าไม้
และประชาชน	เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย		เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน	 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์	 (IUCN)	 
ได้จัดทำาคู่มือปฏิบัติชื่อ	 การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน,	 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตของผู้คน	
(Sustainable	 Forest	Management,	 Biodiversity	 and	 Livelihoods)	 ซึ่งรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การดำาเนนิงานตามแนวคดิการจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนืทีป่ระสบความสำาเรจ็จากทัว่โลก	(รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ที่	www.cbd.int/development/training/guides)

เป้าหมายป่าไม้ทั่วโลก ปี ค.ศ.2015

	 ในปี	ค.ศ.2007	สมัชชาองค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบต่อเป้าหมายป่าไม้ทั่วโลก	(Global	
Objectives	on	Forests)	ซึ่งมีกำาหนดเวลาบรรลุเป้าหมายภายในปี	ค.ศ.2015	และมีวัตถุประสงค์สี่ข้อ	ดังนี้:

 	 ลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก	 โดยการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 รวมถึงการคุ้มครอง,	
ฟื้นฟู,	ปลูกป่า	และเพิ่มความพยายามในการป้องกันการเสื่อมโทรมของป่า

 	 เพิม่พนูผลประโยชนจ์ากปา่ไม้	ทัง้ในทางเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	รวมถงึโดยการปรบัปรงุ
วิถีชีวิตของประชาชนที่พึ่งพาป่าไม้

  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน	 รวมถึงป่าคุ้มครอง	 และเพิ่มสัดส่วนของผลผลิต
จากป่าไม้ที่ได้จากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

  ทำาให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ	(ODA)	สำาหรับการจัดการป่าไม้เพิ่มขึ้น	
และสง่เสรมิใหเ้กดิทรพัยากรการเงนิจากแหลง่ใหม่ๆ 	เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานการจดัการปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื
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สิ่งพิมพ์เรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ

  การจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื, ความหลากหลายทางชวีภาพและวถิชีวีติของผูค้น (Sustainable Forest 
Management, Biodiversity and Livelihoods: A Good Practice Guide)	(www.cbd.int/development/
training/guides)	 จัดทำาโดยสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และสหภาพสากลว่าด้วย 
การอนุรักษ์	 (IUCN)	 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการขจัดความยากจนในภาคส่วน 
การพัฒนาต่างๆ

  แนวทางนโยบายการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management, Policy  
Guidelines)	จดัทำาโดยองค์การการทำาไม้เขตร้อนนานาชาติ	(ITTO)	ครอบคลมุประเดน็ต่างๆ	ในการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื	 
เช่น	การวางแผน,	การลดผลกระทบจากการตัดไม้,	ป่าชุมชน,	การจัดการไฟป่า	และการอนุรักษ์ข้ามเขตแดน	องค์การ
การทำาไม้เขตร้อนนานาชาต	ิ (ITTO)	 ยังได้จัดทำาเอกสารคำาแนะแนวทางเกี่ยวกับเกณท์และดัชนีชี้วัดสำาหรับการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน,	การฟื้นฟูสภาพป่าไม้	และป่าปลูก,	การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้,	และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	(www.itto.int/en/sustainable_forest_management/)

  ฐานข้อมูลกรณีศึกษาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (A Sustainable Forest Management Case 
Studies Database) จัดทำาโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 รวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	(www.fao.org/forestry/ 
39137/en/)

  คู่มือการเงินเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Finance Toolkit)	จัดทำาโดย
บริษัท	 Pricewaterhouse-Coopers	 (PwC)	 และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (World	 Business	 Council	
for	Sustainable	Development	(WBCSD)	เป็นโครงการริเริ่มของภาคเอกชนที่ผสานเกณท์และข้อพิจารณาเกี่ยวกับ 
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการลงทุนของภาคการเงิน	 (www.pwc.co.uk/eng/issues/
forest_finance_home.html)
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“ในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพปีนี้ เราต้องยอมรับและเผชิญกับ 
ความจริงที่ว่าประชาชนกำาลังถูกตัดขาดจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เราต้องเพิ่มพูนและ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผมขอให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมกันในการดำาเนินงาน

อนุรักษ์และคุ้มครองทุกชีวิตบนผืนโลก…ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิตของเราทุกคน”

- บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ.2010) และปีสากลแห่งป่าไม้  (ค.ศ.2011)

	 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี	 ค.ศ.2010	 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	
(International	Year	of	Biodiversity)	และปี	ค.ศ.	2011	เป็นปีสากลแห่งป่าไม้	(International	Year	of	
Forest)	เพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืน	และเสริมสร้างความตระหนักและการดำาเนินงาน
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าไม้	ซึ่งเป็นสองประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
และมีความสำาคัญต่อการดำารงอยู่ของทุกชีวิตบนโลก	ซึ่งในปีสากลแห่งป่าไม้นี้	มีการดำาเนินงานและกิจกรรม
เฉลิมฉลองเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้มากมาย	 ทั้งในระดับท้องถิ่น	 
ระดับชาต	ิ และระดับโลก	 ตัวอย่างเช่น	 เทศกาลภาพยนตร์ป่าไม้นานาชาต	ิ (International	 Forest	 Film	
Festival)	(รายละเอียดเพิ่มเติมที่	www.un.org/en/events/iyof2011)

แรงบันดาลใจ ปฏิบัติการและการเฉลิมฉลอง
	 ในปัจจุบัน	 มีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน	 ในระดับพื้นที่,	 ระดับชนิดพันธุ์หรือระบบนิเวศเป็นจำานวนมากที่ประสบผลสำาเร็จ	 ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะมีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำาเนินงาน	 และมีเจตจำานงทางการเมืองสนับสนุน	 ตัวอย่างเช่น	 บางประเทศ 
ในเขตร้อนสามารถลดอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าและการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ลงได้	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย 
ที่ชัดเจนและช่วยผลักดันให้เกิดการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรม,	 ส่วนในประเด็นของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน	
มีการจัดทำาและดำาเนินมาตรการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดลงได้	 มีกรณีตัวอย่างของการอนุรักษ์คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศ
ต่างๆ	ทั่วโลก	ดังนี้:



40     วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

ประเทศบราซิล: ลดการตัดไม้ทำาลายป่า

	 ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม	 แสดงให้เห็นว่า	 
การตัดไม้ทำาลายป่าในป่าฝนบริเวณลุ่มแม่นำ้าอเมซอน	ประเทศบราซิล	 ม ี
ปริมาณลดลงอย่างชัดเจน	จากที่เคยสูงถึงกว่า	 2.7	ล้านเฮคแตร์ในช่วงปี	 
ค.ศ.2003-2004	ลดลงเหลือ	700,000	เฮคแตร์	ในช่วงปี	ค.ศ.2008-2009	 
ซึง่ถอืว่าน้อยทีส่ดุในรอบ	20	ปี	และมแีนวโน้มว่าในช่วงปี	ค.ศ.2009-2010	 
การตัดไม้ทำาลายป่าก็จะมีปริมาณลดลงอีกเช่นกัน	 ซึ่งในปี	 ค.ศ.2006	 
ประเทศบราซิลได้กำาหนดเป้าหมายไว้ว่า	 จะลดอัตราการตัดไม้ทำาลายป่าในเขตอเมซอนลงร้อยละ	 75	 
ภายในปี	ค.ศ.2010	(ข้อมูลจากรายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาฯ	ฉบับที่	4	ของประเทศบราซิล)

ประเทศเคนยา: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ป่าไม้ เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางพันธุกรรม

	 ประเทศเคนยาได้จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ป่าไม้แห่งเคนยา	 (Kenya	
Forestry	 Seed	 Centre	 -	 KFSC)	 ขึ้นในปี	 ค.ศ.1985	 เพื่อรวบรวม
และให้บริการเมล็ดพันธุ ์ต้นไม้ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการรับรอง	 
โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทั้งชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองและพืชต่างถิ่นจาก
ศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ ์แปดแห่งที่กระจายอยู ่ในเขตนิเวศวิทยา 
ทุกเขตของประเทศเคนยา	 ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ป่าไม้แห่งเคนยา	 
มีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้กว่า	120	ชนิด	คิดเป็นนำ้าหนักรวมกว่า	4,000	กิโลกรัม	
และให้บริการเมล็ดพันธุ์แก่หน่วยงานและองค์กร	 ตลอดจนบุคลากร
ต่างๆ	 เช่น	 กรมป่าไม้ของประเทศเคนยา,	 เกษตรกร,	 องค์กรท้องถิ่น 
และองค์กรระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วข้องกับการปลูกต้นไม้	และการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม	 (ข้อมูลจากรายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาฯ	 
ฉบับที่	4	ของประเทศเคนยา,	2009)

ในปัจจุบัน	อัตราการ
ตัดไม้ทำาลายป่าในเขต 
อเมซอน	ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

Fernando	Cavalcanti

เสือลายเมฆ	(neofelis 
diardi)	บนเกาะ
บอร์เนียว	ส่วนของ
ประเทศอินโดนีเซีย	และ
สามารถพบเสือลายเมฆ
นี้บนเกาะสุมาตราด้วย

Alain	Compost,	courtesy	of	WWF-Canon
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ประเทศกัมพูชา: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้  

โดยชุมชนท้องถิ่น

	 บริเวณที่ราบตอนเหนือของประเทศกัมพูชา	 เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ
ผสมป่าเต็งรัง	 และพื้นที่ชุ่มนำ้าอันอุดมสมบูรณ์	 และที่อยู่อาศัยของสัตว์หายาก 
และใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด	 โดยเฉพาะนกนำ้าขนาดใหญ่	 เช่น	 นกช้อนหอยดำา	
(White-shouldered	 Ibis)	 กลุ่มนักอนุรักษ์ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	 (WCS)	 
ได้เข้าไปดำาเนินโครงการในชุมชนเล็กๆ	 แห่งหนึ่งบริเวณ	 Tmatboey	 ซึ่งตั้งอยู่ 
ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 Kulen	 Promtep	บริเวณที่นกทำารังวางไข่มากที่สุด	
เริ่มด้วยการคัดเลือกชนิดพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 โดยพิจารณา
ถึงโอกาสทางด้านการตลาดและศักยภาพของพื้นที	่ ซึ่งก็คือนกช้อนหอยดำา	 และ 
นกช้อนหอยใหญ่ที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในนกที่หายากที่สุดในโลก	 ขั้นตอนต่อมาคือ
การดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 ในแง่การปกป้องคุ้มครองนก	 คณะกรรมการ
หมูบ้่านได้จดัการให้สมาชกิในชมุชนทกุคนเข้าชือ่กนัรบัรองกฎกตกิาเรือ่งการห้ามล่านกและการอนรุกัษ์พืน้ที่
ทำารังวางไข่ของนก	ปัจจุบันนี้	 Tmatboey	 Ibis	 Tourism	 Site	 เริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่ม 
นกัดนูกทัว่โลก	และพบว่าจำานวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี	จงึช่วยสร้างรายได้หมนุเวยีนในชมุชน 
มากขึน้เรือ่ยๆ		นอกจากนี	้ตัง้แต่เริม่มกีารส่งเสรมิการดนูกในพืน้ที่	พบว่าปัญหาการล่านกช้อนหอยเกอืบจะหมด
ไปอย่างสิ้นเชิง	เพราะสมาชกิในชุมชนรู้ว่านกทั้งสองชนิด	รวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆ	เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว	 
ประชากรนกช้อนหอยดำาเริ่มเพิ่มจำานวนขึ้น	 ส่วนประชากรนกช้อนหอยใหญ่ก็ไม่ลดน้อยไปกว่าเดิม	 ซึ่งเป็น
ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จที่สำาคัญที่สุด	 	 จึงสรุปได้ว่าการดำาเนินงานนี้ส่งผลดีต่อทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Heart of Borneo: โครงการร่วมพิทักษ์ผืนป่าระหว่างสามประเทศ

	 ป่าฝนเขตร้อนบนเกาะบอร์เนียว	 ครอบคลุมเขตแดนถึงสามประเทศคือ	 บรูไน,	 อินโดนีเซีย	 และ 
มาเลเซีย	 เป็นหนึ่งในผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลก	ในช่วง	15	ปีที่ผ่านมา	 

David	Bickford,	courtesy	of	WWF

ในป่าฝนบนเกาะบอร์เนียว	พบสัตว์ชนิดใหม่ๆ	มากมาย	
เช่น	กบไม่มีปอด	(Barbourala kalimantanensis)		
หอยทากนินจาหางยาว	(Ibycus rachelae)	งูสีเพลิง	
(Dendrelaphis kopsteini)	และจิ้งเหลนชนิดใหม่	
(Lipinia inexpectata)

Peter	Koomen,	courtesy	of	WWF

Christopher	Austin,	courtesy	of	WWF Gernot	Vogel,	courtesy	of	WWF
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มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
อยา่งนอ้ย	3	ชนดิในทกุๆ	เดอืน	
เพื่อดูแลให้ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตคงอยู่บนเกาะแห่งนี้ตลอดไป	 
รัฐบาลของทั้งสามประเทศได้ร่วมกัน
ประกาศถงึพนัธกรณใีนการปกปอ้งคุม้ครอง 
ความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะบอร์เนียว	 หรือที่เรียกว่าโครงการ	 Heart	 of	 Borneo	 ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือในการจัดการข้ามเขตแดน	 และมีหน่วยงาน/องค์กรพันธมิตรที่สำาคัญ	 เช่น	 องค์การกองทุน 
สตัวป์า่โลก	(WWF)	และสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ	(รายละเอยีดเพิม่เตมิ
ที่	www.panda.org/heart_of_borneo)

      

โครงการ Green Wave: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งพรรณไม้  

มอบของขวัญคืนสู่ธรรมชาติ 

	 สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ได้จัดทำาโครงการ	 Green	Wave	 
ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในระดับโลกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการติดต่อสื่อสาร	 
การให้การศึกษา	 และการเสริมสร้างความตระหนักของสาธารณชน	 เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน		โครงการ	Green	Wave	ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ในวันสากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	และส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	ในปี	ค.ศ.2010	

	 โครงการ	Green	Wave	เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี	ค.ศ.2007	โดยในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ		
หรือวันที่	 22	 พฤษภาคมของทุกปี	 เมื่อถึงเวลา	 10.00	 น.	 ตามเวลาท้องถิ่น	 เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ	
ทั่วโลกจะลงมือปลูกต้นไม้หรือดำาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้หรือป่าไม	้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง 
การรวมพลังของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งในปี	 ค.ศ.2009	 กลุ่ม
ของเด็กและเยาวชนกว่า	600	กลุ่มจาก	70	ประเทศทั่วโลก	 ได้เข้าร่วมโครงการ	Green	Wave	ซึ่งถือเป็น 
นิมิตหมายอันดียิ่งที่ประชาคมโลกให้การสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ	นอกจากนี้	กองทนุสิง่แวดลอ้มโลก	(GEF)	ยงัไดใ้หท้นุสนบัสนนุแกโ่รงเรยีนตา่งๆ	
ทัว่โลก	ภายใตก้องทนุ	Small	Grant	Fund	เพือ่ดำาเนนิโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษค์วามหลากหลายทาง
ชวีภาพ	รวมถงึกระทรวงดา้นสิง่แวดลอ้ม	และองคก์รพฒันาเอกชน	(NGOs)	ในหลายประเทศ	เชน่	ในประเทศ
แอลจีเรีย	ได้ริเริ่มโครงการปลูกป่า	โดยให้นักเรียนกว่า	300,000	คน	จากโรงเรียนทั่วประเทศกว่า	4,000	แห่ง	 

เด็กนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้	ที่	 
Golden	Valley	ประเทศคอสตาริกา

Roberto-Faidutti
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ร่วมปลูกต้นไม้กว่า	 300,000	 ต้น	 เพื่อเป็นหนึ่งในการสนับสนุนโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้พันล้านต้น	 
(Billion	 Tree	 Campaign)	 ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	 (รายละเอียดเพิ่มเติมที่	
http://greenwave.cbd.int/en/map_2008.)

ร่วมมือกันพิทักษ์รักษาป่าไม้
	 คณะทำางานปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	(International	Year	of	Biodiversity	team)	
ได้จัดทำาแนวทางซึ่งประกอบด้วย	 ปฏิบัติการ	 52	 ข้อ	 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ 
หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื		ตวัอยา่งเชน่	การลดปรมิาณรอยเทา้ทางทางนเิวศ	(ecological	footprint)	
โดยการเลือกซื้อและบริโภคอาหารและผลิตภัณท์อื่นๆ	ที่ผลิตในท้องถิ่น,	การนำากลับมาใช้ใหม่	(reuse)	และ 
รีไซเคิลผลิตภัณท์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน,	 ลดการใช้พลังงาน,	 ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของ 
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ตามความเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้น	 เกี่ยวกับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 ทั้งในทางบวกและทางลบ	 เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
และการดำารงชีวิตบางประการ	 ให้สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริโภคอย่างยั่งยืน	 ที่	 www.wikihow.com/
Help-Protect-Biodiversity		และ	http://greenwave.cbd.int/en/home)	สรุปได้ดังนี้

  เรียนรู้ (Learn)	เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต,	ป่าไม้	และระบบนิเวศประเภทอื่นๆ	ที่อยู่รอบตัวเรา	และ
ศกึษาถงึความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัมนษุย์	จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ	ทัง้ของรฐับาล,	ภาคเอกชน	
และองค์กร/ชุมชนท้องถิ่น
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  ตระหนกั (Be aware)		ถงึรปูแบบการบรโิภคทีส่่งผลให้เกดิการตดัไม้ทำาลายป่า	และการปล่อย
คาร์บอนออกสูช่ัน้บรรยากาศมากขึน้	ตวัอย่างเช่น	ผลติภณัท์ทีใ่ช้ทรพัยากรและพลงังานในการผลติ	และ/หรอื 
การขนส่งมากขึ้น	 เช่น	 เนื้อวัว,	 และผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในป่าไม้โดยตรง	 เช่น	 ปาล์มนำ้ามัน,	 ควรซื้อและบริโภคอาหารและผลิตภัณท์อื่นๆ	 ที่ผลิตในท้องถิ่น	 และ 
ไม่ซื้ออาหารหรือผลิตภัณท์จากสิ่งมีชีวิตที่กำาลังถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์	 (endangered	 species)	 และ
เลือกซื้อผลิตภัณท์จากไม้หรือกระดาษซึ่งผลิตจากแหล่งที่ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างมีคุณภาพ		
(ดูข้อมูลเพิ่มเติม	ที่	www.footprintnetwork.org	และ	www.fsc.org)

  ปฏิบัติ (Act)	เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นมากขึ้น	
จะทำาให้สามารถดำาเนินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 
ตัวอย่างเช่น	 เริ่มจากการปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์พื้นเมือง	 ในบริเวณที่ต้นไม้ชนิดนั้นๆ	 เคยขึ้นมาก่อน	 และ 
เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัตน้ไมช้นดินัน้ๆ	ใหผู้อ้ืน่ไดร้บัทราบ	สิง่สำาคญัอกีประการหนึง่คอื	การลดการใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรที่ไม่จำาเป็น	รวมถึงลดการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้

  แบ่งปัน (Share)	และเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	ตลอดจน
การอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื	ใหแ้กค่รอบครวั,	มติรสหาย	สมาชกิอืน่ๆ	ในชมุชน	และสนบัสนนุ
ให้ดำาเนินงานร่วมกันในการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยอาจดำาเนินการในรูปแบบ
ของโครงการในโรงเรยีน	และโครงการระดบัชมุชนในทอ้งถิน่	นอกจากนี้	ควรสนบัสนนุใหอ้งคก์รการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเกษตรกร	มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	
ซึง่กอ่นอืน่ตอ้งศกึษาและประเมนิวา่	ในทอ้งถิน่ของเรามคีวามหลากหลายทางชวีภาพในเรือ่งใดทีม่คีวามสำาคญั
ลำาดับต้น	หรือมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟู	และ/หรือสนับสนุน	ต่อมาจึงจำาแนกระบุ
วิธีการจัดการและการดำาเนินงานต่างๆ	 ที่จำาเป็น	 และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นมากที่สุด
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เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของพันธมิตร 

ความร่วมมือว่าด้วยป่าไม้ (CPF)

ศูนย์วิจัยป่าไม้นานาชาติ	(Center	for	International	Forestry	Research	–	CIFOR)	:	www.cifor.org

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	
Nations	-	FAO)	:	www.fao.org

องค์การทำาไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ	(International	Tropical	Timber	Organization	-	ITTO)	: 
 www.itto.int

สมาพันธุ์ป่าไม้นานาชาติ	(International	Union	of	Forest	Research	Organizations	-	IUFRO)	:	
www.iufro.org

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์	(IUCN—International	Union	for	Conservation	of	Nature)	:	 
www.iucn.org

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	(Secretariat	of	the	Convention	on	
Biological	Diversity	(CBD)	:	www.cbd.int

สำานักเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	(Secretariat	of	the	Global	Environmental	Facility	-	GEF)	:	 
www.thegef.org

สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	(Secretariat	of	the	United	
Nations	Convention	to	Combat	Desertification	-	UNCCD)	:	www.unccd.int

สำานักเลขาธิการภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ	(Secretariat	of	the	United	Nations	Forum	on	Forests	
-	UNFFS)	:	www.un.org/esa/forests

ข้อมูลเพิ่มเติม
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สำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Secretariat	of	the	United	Nations	
Framework	Convention	on	Climate	Change	-	UNFCCC)	:	www.unfccc.int

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Development	Programme	-	UNDP)	:	 
www.undp.org

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Environment	Programme	-	UNEP)	:	 
www.unep.org

ศูนย์วนเกษตรโลก	(World	Agroforestry	Centre	-	ICRAF):	www.icraf.org

ธนาคารโลก	(World	Bank)	:	www.worldbank.org

บรรณานุกรม และแหล่งอ้างอิงข้อมูล
Conservation	International	(CI):	www.conservation.org

เว็บไซต์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ:	www.cbd.int

ตลาดเชิงระบบนิเวศ	(Ecosystem	Marketplace):	www.ecosystemmarketplace.com

เว็บไซต์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)

	 ผลิตภัณท์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้	(FAO	Non-Wood	Forest	Products):	
www.fao.org/forestry/nwfp/en

	 การวิเคราะห์ประเมินทรัพยากรป่าไม้ทั่วโลก	(FAO,	2010.	Global	Forest	Resource	Assessment	
2010	(FRA2010):	www.fao.org/forestry/fra/en

	 สถานะของป่าไม้ทั่วโลก	(FAO,	2009.	State	of	the	World‘s	Forests	-	SOFO):	
http://www.fao.org/forestry/sofo/en

สภาคุ้มครองป่าไม้	(Forest	Stewardship	Council	-	FSC):	www.fsc.org

Global	Canopy	Programme,	2010.	The	Little	Biodiversity	Finance	Book:	 
www.globalcanopy.org/main.php?m=117&sm=225&t=1

ทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์	ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์	 
(IUCN	Redlist):	www.iucnredlist.org
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นโยบายการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยนิเวศวิทยาภูมิทัศน์	ของสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรักษ์	(IUCN,	2004,	Policy	Brief	Biodiversity	Conservation	through	Landscape	Ecology:	
The	PARC	Approach):	http://cmsdata.iucn.org/downloads/parc_biodiversity.pdf

การจัดการป่าไม้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ของสมาพันธุ์ป่าไม้นานาชาติ	 
(IUFRO,	2009.	Making	Forests	Fit	for	Climate	Change):	 
www.iufro.org/download/file/4486/4496/Policy_Brief_ENG _final.pdf

การวิเคราะห์ประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Ecosystem	Assessment,	2005):	 
www.maweb.org

Montreal	Process:	www.rinya.maff.go.jp/mpci

แนวทางปฏิบัติในการจัดการป่าไม้,ความหลากหลายทางชีวภาพ	และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	โดยสำานักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์	(SCBD	and	
IUCN,	2009.	A	Good	Practice	Guide:	Sustainable	forest	management,	biodiversity	and	
livelihoods):	www.cbd.int/development/training/guides

เอกสารวิชาการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	(SCBD	Technical	Series	Nos.	4.	33,	
39,	41,	43,	47):	www.cbd.int/ts

เอกสารโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ฉบับที่สาม	(SCBD,	2010.	Global	Biodiversity	 
Outlook	3):	http://gbo3.cbd.int

รายงานการติดตามตรวจสอบทั่วโลก	(Global	Monitoring	Report): 
www.cbd.int/financial/doc/global-monitoring-report-2010-en.pdf

การริเริ่มว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	 
(The	Economics	of	Ecosystems	and	Biodiversity	-	TEEB):	www.teebweb.org

โครงการกรีนเวฟ	(The	Green	Wave):	http://greenwave.cbd.int

The	Nature	Conservancy:	www.nature.org

โครงการการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำาลายป่า	และการเสื่อมโทรมของป่าไม้	
(UN	Collaborative	Programme	on	Reducing	Emissions	from	Deforestation	and	Forest	
Degradation	in	Developing	Countries	(UN-REDD):	www.un-redd.org

UNEP	Climate	Change	Science	Compendium:	www.unep.org/compendium2009

UNEP,	UNFF,	FAO,	2009.	Vital	Forest	Graphics:	www.unep.org/vitalforest



48     วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้

UNEP-WCMC,	2003.	Towards	a	Global	Tree	Conservation	Atlas:	 
www.unep-wcmc.org/resources/publications/treeatlas/WCMC%20GTCA _screen.pdf
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