ชีววิทยาการอนุรักษ์

สราวุธ คลอวุฒิมนั ตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Conservation Biology / Biological conservation
• เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกียวกับธรรมชาติและ
สถานะของความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพือป้ องกันสปี ชีส์ ถินทีอยู่
อาศัยของพวกมัน และระบบนิเวศจากอัตราการสู ญ
พันธุ์ทีสู งขึนและการสู ญเสี ยของปฏิสัมพันธ์ทาง
ชีววิทยา
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ชีววิทยาการอนุรักษ์

• เป็ นสหวิทยาการ(integrated, multidisciplinary
science)
–วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

• มีความสําคัญอย่างยิงต่อ
–การสร้างความร่ วมมือระหว่างสาขาวิชา
–การสร้างบุคลากร (การฝึ ก, การวิจยั , การทํางาน
ภาคสนาม)
–การอนุรักษ์ทงทางด้
ั
านวิทยาศาสตร์และนโยบาย
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ชีววิทยาการอนุรักษ์

• เป็ นสหวิทยาการ (integrated, multidisciplinary
science) ทีตอบสนองต่อการรักษาสปี ชีส์และระบบ
นิเวศ ซึ งมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ
–เพือรายงานความหลากหลายทางชีวภาพทีมี
ทังหมดในโลก

–เพือสํารวจผลของผลกระทบของมนุษย์ต่อสปี ชีส์
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และระบบนิเวศ
–เพือพัฒนาวิธีการต่าง ๆ สําหรับการป้ องกันการ
สู ญพันธุ์ คงความหลากหลายทางพันธุกรรม
ภายในสปี ชีส์ และปกป้ องฟื นฟูชุมชีพและการ
ทํางานภายในระบบนิเวศของสปี ชีส์ต่าง ๆ

ชีววิทยาการอนุรักษ์

1

ชีววิทยาการอนุรักษ์

องค์กรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

• มีความคล้ายคลึงกับ ความคิดด้านสิ งแวดล้อม
(Environmentlism)
–เน้นด้านการศึกษาวิจยั ทางชีววิทยา ซึ งนําผล
การศึกษาไปประกอบการเคลือนไหวทาง
สิ งแวดล้อม
–ไม่เน้นกิจกรรมการเคลือนไหวทางการเมืองและ
การศึกษา

• องค์กรในระดับนานาชาติ
–UNESCO
–IUCN
–Conference of the Contracting Parties (COP)
–องค์กรอิสระเช่น Green Peace และWorld Wide
Fund for Nature

UNESCO

UNESCO

• มีขอบเขตการทํางานทีกว้างมาก รวมถึงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ หนึงในงานของยูเนสโกคือ
โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biosphere
programme)

UNESCO
• ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลมีการจัดตัง
"พืนทีสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)" ขึน
• เพือส่ งเสริ มและแสดงถึงความสัมพันธ์ทีสมดุล
ระหว่างมนุษย์และโลกของสิ งมีชีวิต

• วัตถุประสงค์ของโครงการ MAB
1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3) ดํารงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมทีเกียวข้อง

UNESCO
• บทบาทสําคัญของพืนทีสงวนชีวมณฑล
1) การอนุรักษ์ ช่วยให้มีการอนุรักษ์ลกั ษณะภูมิทศั น์
ระบบนิเวศ ชนิดและพันธุกรรม
2) การพัฒนา ช่วยเหลือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และเศรษฐกิจให้มีความยังยืนทังด้านนิเวศวิทยา
และสังคมวัฒนธรรม
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UNESCO

MAB Project: สะแกราช

3) การสนับสนุน เช่น โครงการสาธิต การให้
การศึกษา ฝึ กอบรม การวิจยั ด้านสิ งแวดล้อม และ
การติดตามตรวจสอบปั ญหาทีเกียวข้องกับการ
อนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยังยืนในทุกระดับ ทัง
ระดับท้องถิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
โลก และการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารใน
เครื อข่ายพืนทีสงวนชีวมณฑลทัวโลก

IUCN

IUCN

• องค์การระหว่างประเทศเพือการอนุรักษ์
(International Union for Conservation of Nature,
IUCN)
• มุ่งเน้นด้านการให้คุณค่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์อย่างมอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเท่า
เทียม และเสนอการแก้ปัญหาโดยยึดธรรมชาติเป็ น
หลัก เพือการแก้ปัญหาภูมิอากาศ อาหาร และ การ
พัฒนา

• พันธกิจหลักคือ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
–ความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นตัวหลักสําคัญต่อ
การแก้ปัญหาสําคัญต่าง ๆ เช่น การเปลียนแปลง
ของภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยังยืน และความ
มันคงทางอาหาร

IUCN

IUCN

• มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทังระดับนานาชาติ และระดับท้องถิน
–ผลักดันให้เกิดการขึนบัญชีแดงของสัตว์ทีถูก
คุกคาม (IUCN Red List of Threatened Species)

• ผลกระทบทีเกิดจาก IUCN มีอิทธิพลต่อองค์กรต่าง ๆ
ทัวโลกมากกว่า 1,200 หน่วยงานทังภาครัฐ และองค์กร
อิสระ
–ทังด้านนโยบาย และกฎหมาย
• เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดสัตว์
ป่ าและพืชป่ าทีใกล้สูญพันธุ์ หรื อ ไซเตส (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, CITES)
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IUCN

IUCN

• เป้ าหมายของCITES
–อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่ าชนิดพันธุ์ที
ใกล้จะสู ญพันธุ์หรื อถูกคุกคามอันเนืองมาจาก
การค้าระหว่างประเทศ
–โดยการสร้างเครื อข่ายทัวโลกเพือควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศ ทังสัตว์ป่า พืชป่ า และผลิตภัณฑ์

–ควบคุมการส่ งออก (export) การส่ งกลับออกไป
(reexport) การนําเข้า (import) และการนําเข้าจาก
ทะเล (introduction from the sea) ชนิดพันธุ์ของ
สัตว์ป่าและพืชป่ าทีถูกควบคุมการค้าออกเป็ น 3
กลุ่ม ในแต่ละบัญชี (1-3) จะมีลาํ ดับความสําคัญ
ต่อการอนุรักษ์ลดหลันกันไป

COP

COP

• เป็ นการประชุมทีจัดทุก 3 ปี
–เพือติดตามและประเมินเหตุการณ์ทางสิ งแวดล้อม
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับการ
ติดตามในการประชุมครังถัดไป

• การทํางานของการประชุมนีเน้นหลักเกียวกับ
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื อชือ
ทางการ คือ อนุสัญญาว่าด้วยพืนทีชุ่มนําทีมี
ความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการ
เป็ นถินทีอยูข่ องนกนํา (The Convention on
Wetlands of International Importance, especially as
Waterfowl Habitat)

NGOs
• กรี นพีซ และกองทุนสัตว์ป่าโลก
–เป็ นองค์กรเอกชนทีมีจุดประสงค์คล้ายคลึงกัน
•การรักษาสภาพแวดล้อมให้ดาํ รงอยูส่ าํ หรับคน
รุ่ นหลัง
•ทังสององค์กรใช้การรับบริ จาคจากบุคคล
ทัวไปเพือใช้ในการดําเนินงานขององค์กร และ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือสิ งแวดล้อมทัวโลก
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องค์กรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

• องค์กรในระดับประเทศ
–กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที
ทําหน้าทีหลัก
•ซึ งประกอบด้วย สํานัก และกรม กอง ต่าง ๆ
จํานวนมาก
–กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
–กรมป่ าไม้

–กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ งแวดล้อม
–กรมควบคุมมลพิษ
–กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
–สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

องค์กรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

องค์กรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

•หน่วยงานทีย่อยจากระดับกรมลงไปมักมีหน้าที
เฉพาะทางมากขึน และมีการกระจายหน้าที
ความรับผิดชอบในขอบเขตทีจํากัดมากขึน

องค์กรต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
–สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
•ทีดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์
ป่ าทัวประเทศ
–สํานักอุทยานแห่งชาติ
•ดูแลเขตพืนทีอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ทัวประเทศ
•ด้านการศึกษา วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การ
นันทนาการ และการป้ องกันรักษาพืนที

• เช่น กองคุม้ ครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่ าตาม
อนุสัญญา
–ดูแลสิ งมีชีวิตทีถูกคุกคาม และการดําเนินงาน
เกียวกับการค้าสิ งมีชีวิตระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะชนิดทีอยูใ่ นบัญชีแดงของไซเตส

บทบาทของนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์
• การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้ประสบ
ความสําเร็ จได้จาํ เป็ นต้องใช้ความรู ้ทางนิเวศวิทยา
ประกอบ
• ตัวอย่าง
–การกําหนดสถานะการอนุรักษ์ (conservation
status) ของสิ งมีชีวิต
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บทบาทของนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์
–การอนุรักษ์ชนิด (species conservation)
–การกําหนดพืนทีอนุรักษ์
–การนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาและการกําหนด
นโยบาย
–การศึกษาเพืออนุรักษ์สิงมีชีวิตภายใต้ผลของภาวะ
โลกร้อน

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต
• ทําให้ทิศทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพชัดเจนขึน
• จําเป็ นต้องพิจารณาสิ งมีชีวิตทีมีความสําคัญต่อการ
อนุรักษ์ เช่น สิ งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ หรื อ สิ งมีชีวิต
เฉพาะถิน เนืองจากโดยงบประมาณเพือการอนุรักษ์
ค่อนข้างจํากัด

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต
• การพิจารณาสถานะอ้างอิงจาก
–ข้อมูลอนุกรมวิธาน
–ชีววิทยา
–นิเวศวิทยา (ความชุม และ ขอบเขตการ
แพร่ กระจายของสิ งมีชีวิต)
(Stuckard et al., 2013)

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

ตัวอย่างขอบเขตการแพร่ กระจาย

• ขอบเขตการแพร่ กระจาย คือ การแพร่ กระจายของ
ชนิดโดยพิจารณาขอบเขตพืนทีอยูอ่ าศัยของทังชนิด
หรื อกลุ่มทีพิจารณา
Gray fox (Urocyon cinereoargenteus)

IUCN/SSC Canid Specialist Group
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สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

• เกณฑ์ของ IUCN ได้กาํ หนดสถานะการอนุรักษ์ของ
สิ งมีชีวิตต่าง ๆ ตามความเสี ยงจากมากทีสุ ดไปน้อย
ทีสุ ดได้เป็ นดังนี

• สิ งมีชีวิตทีสู ญพันธุ์ไปแล้ว (extinct; EX)
–ใช้กบั สิ งมีชีวิตสําหรับชนิดทีตัว/ต้นสุ ดท้ายตาย
แล้ว
–โดยมีหลักฐานชัดเจน และไม่พบชนิดดังกล่าวมี
ชีวิตมาแล้ว 50 ปี

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

• สิ งมีชีวิตทีสู ญพันธุ์จากธรรมชาติ (extinct in the
wild; EW)
–ใช้กบั ชนิดทีไม่พบในถินทีอยูต่ ามธรรมชาติ (ที
เคยมีการบันทึก)
–ปั จจุบนั พบเฉพาะในพืนทีจัดการโดยมนุษย์ เช่น
สวนสัตว์ สถานีเพาะเลียง

• สิ งมีชีวิตทีมีความเสี ยงต่อการสู ญพันธุ์ (Threatened
species)
–Critically endangered species; CR
–Endangered species; EN
–Vulnerable species; VU

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

• สิ งมีชีวิตทีมีความเสี ยงขันวิกฤติต่อการสู ญพันธุ์
(critically endangered species; CR)
–ใช้กบั ชนิดมีประชากรลดลงร้อยละ 80-90 ภายใน
3 ปี หรื อ 1 ชัวรุ่ น
–มีขอบเขตการกระจายลดลง
–มีประชากรตัวเต็มวัย น้อยกว่า 250 ตัว
–อาจสู ญพันธุ์ภายใน 3 ปี หรื อ 1 ชัวรุ่ น

• ตัวอย่าง
–แรดชวา (Rhinoceros sondaicus)
–แรดสุ มาตรา หรื อ กระซู่ (Dicerorhinus
sumatrensis)
–กูปรี (Bos sauveli)
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สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

แรดชวา

กระซู่
กูปรี

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต
–ประชากรตัวเต็มวัย พบน้อยกว่า 2,500 ตัว +
ลดลงร้อยละ 20 ใน 5 ปี (2 ชัวรุ่ น)
–แต่ละประชากรย่อยมีนอ้ ยกว่า 250 ตัว
– มีแนวโน้มสู ญพันธุ์จากธรรมชาติใน 20 ปี หรื อ 5
ชัวรุ่ น (อาจยาวนานได้ถึง 100 ปี ขึนกับชนิด)

• สิ งมีชีวิตทีใกล้การสู ญพันธุ์ (endangered species;
EN)
–ใช้กบั ชนิดทีมีประชากรตามธรรมชาติลดขนาด
ร้อยละ 50-70
–ถินทีอยูก่ ลายเป็ นหย่อม (fragment) เล็ก และ
เชือมต่อกันลดลง
–พบประชากรไม่เกิน 5 หย่อม

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต
–ตัวอย่าง
•ชะนีมือดํา (Hylobates agilis)
•ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris
thonglongyai)

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

ค้างคาวคุณกิตติ
ชะนีมือดํา

• สิ งมีชีวิตทีเกือบอยูใ่ นข่ายใกล้การสูญพันธุ์
(vulnerable species; VU)
–เป็ นชนิดทีมีประชากรลดลงร้อยละ 30-50
–ขอบเขตการกระจายลดลง พบอยูไ่ ม่ถึง 10 พืนที
–มีประชากรตัวเต็มวัย(ประมาณการ) มากกว่า
1,000 ตัว
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สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต
–ไม่มีแนวโน้มสู ญพันธุ์ภายใน 100 ปี
–ตัวอย่าง
• พยูน (Dugon dugon)
•นางอาย (Nycticebus bengalensis)

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

สถานะการอนุรักษ์ของสิ งมีชีวิต

• สิ งมีชีวิตทีเกือบอยูใ่ นข่ายเสี ยงต่อการสูญพันธุ์ (NT Near Threatened)
–เป็ นชนิดทีไม่เข้าเกณฑ์ขา้ งต้น
–แต่มีโอกาสทีอาจอยูใ่ นสถานะสิ งมีชีวิตทีมีความ
เสี ยงต่อการสู ญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้

• สิ งมีชีวิตทีมีความเสี ยงตําต่อการสู ญพันธุ์ (LC Least Concern)
–เป็ นชนิดทีไม่อยูใ่ นเกณฑ์ 1.1-1.4
–สิ งมีชีวิตทีมีความชุมสู ง และขอบเขตการกระจาย
กว้างถูกจําแนกอยูใ่ นกลุ่มนี

การศึกษาเพืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การอนุรักษ์สปี ชีส์
–Flagship species
–Indicator species
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การอนุรักษ์ชนิด

การอนุรักษ์ชนิด

• การอนุรักษ์ชนิดมักเป็ นประเด็นหลักทีพิจารณาเพือ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การอนุรักษ์ชนิดอาจไม่สามารถทําได้ครอบคลุมทุก
ชนิดในธรรมชาติ
• การเลือกชนิดเพือการอนุรักษ์อาจเลือกจากสถานะการ
อนุรักษ์ แฟลกชิปสปี ชีส์ (flagship species) หรื อ จาก
ดัชนีชีวภาพ (biological indicator)

• แฟลกชิปสปี ชีส์
–ชนิดทีใช้เป็ นจุดศูนย์รวมของการวางแผนเพือการ
อนุรักษ์ โดยใช้ลกั ษณะของชนิดนันทีดึงดูดกลุ่ม
คนเป้ าหมาย
–เป็ นชนิดทีมีการใช้งบประมาณมากทีสุ ด ให้
ลําดับความสําคัญจากความดึงดูดต่อสาธารณะชน
(public appeal)

การอนุรักษ์ชนิด

การอนุรักษ์ชนิด

• แฟลกชิปสปี ชีส์
–อาจมีผลทางอ้อมทางการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น
•เพือการศึกษา
•เพือเพิมความตระหนักต่อการอนุรักษ์
•และเพือดึงดูดแหล่งทุนสําหรับการอนุรักษ์

• แฟลกชิปสปี ชีส์อาจเป็ นดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity indicator) หรื อสิ งมีชีวิตทีมี
ความเสี ยงต่อการสู ญพันธุ์ในเวลาเดียวกัน
• ตัวอย่าง
•เสื อเบงกอล (Bengal tiger; Panthera tigris)
•แพนด้า (giant panda; Ailuropoda melanoleuca)
•ช้างเอเชีย (Elephas maximus)

การอนุรักษ์ชนิด
• ข้อจํากัด
–อาจทําให้การจัดการ และการลําดับความสําคัญ
กับชนิดทีเป็ นทีนิยมมากกว่าชนิดทีอยูใ่ นสถานะ
ถูกคุกคาม
–การจัดการสําหรับแฟลกชิปสปี ชีส์ทีแตกต่างกัน
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งต่อทังการอนุรักษ์ และ
การรับรู ้ของสังคม
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การอนุรักษ์ชนิด

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์

–การหายไปของแฟลกชิปสปี ชีส์สามารถทําให้
เกิดผลลบต่อทัศนคติของผูท้ ีเข้าร่ วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์

• การอนุรักษ์ถินทีอยูเ่ พือรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงอยูน่ านทีสุ ดควรคํานึงถึงสิ งต่าง ๆ เช่น
–คุณภาพของแหล่งทีอยู่
–ผลกระทบชายขอบ (edge effect)
–ประเภทของพืนทีโดยรอบ
–การเชือมต่อ (connectivity) กับพืนทีประเภท
เดียวกัน

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• การอนุรักษ์ถินทีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพในปั จจุบนั มี
การนําความรู ้ดา้ นประชากรระดับเมตา
(metapopulation) ประกอบ
–พิจารณาเกียวกับพลวัตของประชากรระหว่าง
หย่อมทีอยู่ (patch habitat) จํานวนของหย่อมทีอยู่
ระยะทางของหย่อมทีอยูท่ ีทําให้สิงมีชีวิต
ติดต่อกันได้ และ คุณภาพของหย่อมทีอยู่

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• พืนทีอนุรักษ์ หรื อพืนทีคุม้ ครอง (protected area)
–เป็ นเครื องมือหนึงในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบองค์รวม
–มีแนวความคิดทีว่าการรักษาพืนทีให้มีความ
เหมาะสมต่อการดํารงอยูข่ องสิ งมีชีวิตต่าง ๆ ได้
จะทําให้สิงมีชีวิตต่าง ๆ อยูไ่ ด้เช่นกัน

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• โครงสร้างของพืนทีอนุรักษ์ควรมีการแบ่งเขต
(zoning)
–เพือวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์
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การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• ส่ วนเขตแกนกลาง (core zone, core preserve)
–สําคัญต่อการดํารงอยูข่ องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
–อยูใ่ นส่ วนทีมนุษย์รบกวนน้อยทีสุ ด
–ในการจัดการทัวไปเขตนีจะไม่อนุญาตให้
นักท่องเทียวเข้าไปรบกวน

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• เขตกันชน (buffer zone)
–เป็ นเขตทีอยูร่ อบนอกของเขตแกน
–เป็ นพืนทีทีอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมบางอย่าง
เพือการนันทนาการ โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีระดับ
การรบกวนไม่สูงมาก และมีการจัดการพืนทีและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์

• เขตรอบนอก (transition zone)
–ส่ วนทีอยูน่ อกสุ ด
–เป็ นพืนทีอยูอ่ าศัยของชุมชน
–มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มี
การฝึ กอบรมให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื อง
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

• ทัง 3 เขตเป็ นการออกแบบเพือให้การอนุรักษ์บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการอนุรักษ์ พร้อมกับอยูร่ ่ วมกับ
ชุมชน
–ชุมชนได้ใช้ทรัพยากรได้ในระดับทีไม่ก่อให้เกิด
ความเสื อมโทรม และเกิดความหวงแหน
ทรัพยากรของชุมชน

โครงสร้างของพืนทีอนุรักษ์

การศึกษาเพือกําหนดพืนทีอนุรักษ์
• พืนทีอนุรักษ์ทีเหมาะแก่การอนุรักษ์มีเกณฑ์หลาย
ด้าน ทังขนาด จํานวน รู ปร่ าง การกระจาย การ
เชือมต่อ (connectivity) ระหว่างพืนทีอนุรักษ์
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ภาวะโลกร้อน
• Global warming
• ปรากฏการณ์ทีอุณหภูมิเฉลียของโลกสู งขึน จากผล
ของปริ มาณแก๊สเรื อนกระจกทีเพิมขึน
• โดยเฉพาะจากกิจกรรมของมนุษย์ในปั จจุบนั ทีทําให้
อัตราการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกสู งขึนด้วย
อัตราเร็ วกว่าตามธรรมชาติ

ภาวะโลกร้อน
• ผลทีเกิดคือภาวะเรื อนกระจก (greenhouse effect)
–กักพลังงานความร้อนให้อยูใ่ นโลกไม่ให้ออก
นอกชันบรรยากาศไป
–ทําให้อุณหภูมิของโลกสู งขึน

ภาวะโลกร้อน
• ผล
–อุณหภูมิสูงขึน
–วัฏจักรของนําเปลียนแปลง
–การดํารงอยูข่ องสิ งมีชีวิตเปลียนแปลง

ภาวะโลกร้อน
• ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์สัมพันธ์กบั อุณหภูมิ
เฉลียของโลก
–ปั จจุบนั มีแก๊สเรื อนกระจกเพิมขึนจากกิจกรรม
ของมนุษย์ดว้ ยอัตราทีสู งกว่าทีเคยปรากฏใน
ประวัติศาสตร์
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ภาวะโลกร้อน
• จากช่วงยุคนําแข็งอุณหภูมิของโลกสู งขึน 5-8 องศา
เซลเซี ยสซึ งใช้เวลามากกว่า 10,000 ปี
• ในขณะทีปั จจุบนั (ปี ค.ศ. 2016) ใช้เวลาไม่ถึง 100 ปี
อุณหภูมิเฉลียของโลกสู งขึน 1 องศาเซลเซี ยสเมือ
เทียบกับก่อนยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (ทศวรรษที
1950)

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ระยะเวลาช่วงสัน ๆ นีอาจทําให้สิงมีชีวิตจํานวนมาก
ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั และอาจกระตุน้ ให้การสู ญ
พันธุ์เกิดได้ในระยะเวลาอันใกล้

• ผลของภาวะโลกร้อนอาจส่ งผลต่อโลกในอนาคตใน
ด้านต่าง ๆ
–ทรัพยากรนํา
–ระบบนิเวศ
–อาหารและผลผลิตจากป่ า
–พืนทีชายฝัง
–สุ ขภาพ

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ด้านทรัพยากรนํา
–การหมุนเวียนนําทีผิดปกติ
–นําแข็ง หิ มะ และนําแข็งใต้ดิน (รวมเพอร์
มาฟรอสต์) ทัวโลกเริ มละลายมากขึน
•ซึ งอาจทําให้ทะเลสาบบางส่ วนขยายขนาดจาก
นําแข็งทีละลาย

–ดินในเขตขัวโลกอาจสู ญเสี ยความเสถียรจากเพอร์
มาฟรอสต์ทีละลายมากขึน
•ทําให้หินถล่มในเขตเทือกเขา
•อาจเปลียนระบบนิเวศในเขตอาร์คติกและแอน
ตาร์คติก
–ผลทีตามมาคือมีนาหมุ
ํ นเวียนในวัฏจักรมากขึน
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ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

–นําผิวดินจากหิ มะและนําแข็งละลายมีมากขึน
–ทะเลสาบและแม่นาในหลายบริ
ํ
เวณอุ่นขึน
•อาจส่ งผลต่อคุณภาพนํา เช่น ปริ มาณ
ออกซิ เจนละลายตําลง และ ความเค็มของนํา
–บางบริ เวณอาจมีนาฝนมากขึ
ํ
นอาจเกิดภาวะนํา
ท่วม ดินถล่ม หรื อการกัดเซาะชายฝังมากขึน

–พืนทีทีปริ มาณนําฝนลดลง อาจเกิดภาวะแห้งแล้ง
ซึ งส่ งผลต่อคุณสมบัติของระบบนิเวศ และ
ผลผลิตทางการเกษตรในทีสุ ด

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ด้านระบบนิเวศ
–เกิดการรบกวนระบบนิเวศ
•เช่น นําท่วม ความแห้งแล้ง ไฟป่ า
•มีอิทธิพลร่ วมกับการเปลียนแปลงของพืนที
โดยมนุษย์ มลภาวะ และการใช้ทรัพยากรเกิน
ขนาด

–การเปลียนแปลงมักทีส่ งผลในทางลบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและการบริ การต่าง ๆ ของ
ระบบนิเวศ (ecosystem services)
•การกักเก็บนํา และแหล่งอาหาร

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ด้านอาหารและผลผลิตจากป่ า
–ผลผลิตทางการเกษตรในเขตอบอุ่น (อุณหภูมิ
สู งขึน 1-3 C) มีแนวโน้มทีผลผลิตจะสู งขึน
–เขตร้อนอุณหภูมิทีสู งขึน (1-2 C) จะส่ งผล
ในทางลบทําให้ผลผลิตตําลง และเกิดภาวะขาด
แคลนอาหาร

–ปริ มาณนําฝนทีเปลียนแปลงในแต่ละพืนที
•อาจเป็ นปั จจัยทีทําให้ผลผลิตมีความไม่แน่นอน
สู งขึน
•พืนทีการเพาะปลูกอาจเปลียนตามภูมิอากาศที
เปลียนแปลง
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ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ด้านพืนทีชายฝัง
–ความเสี ยงมีทงการถู
ั
กกัดเซาะ และระดับนําทะเล
ทีสู งขึน
–ระบบนิเวศแนวปะการัง
•ปะการังส่ วนมากไม่สามารถปรับตัวได้
•เกิดการฟอกขาว (coral bleaching)
•อัตราการตายสู งขึน

–สิ งมีชีวิตบนบกและมนุษย์จาํ นวนมากจะสู ญเสี ย
ถินทีอยูอ่ าศัยจากระดับนําทะเลทีสู งขึน

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ด้านสุ ขภาพของมนุษย์
–ผลโดยตรง
•อาจทําให้มนุษย์ป่วยหรื อตายได้
–การเกิดคลืนความร้อน
–ปรากฏการณ์อืนทีเกียวเนืองเช่น ไฟป่ า
ความแห้งแล้ง นําท่วม และพายุ

•ขอบเขตการกระจายของเชือก่อโรคและพาหะ
นําโรคอาจขยายขอบเขตได้กว้างมากขึน

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

• ในการประชุม COP21 หรื อ Conference of Parties
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที 21
• ในวันที 7- 8 ธันวาคม 2558 ณ กรุ งปารี ส
• แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความรุ นแรง
ของภาวะโลกร้อนทีส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
และมีแนวโน้มรุ นแรงขึนเรื อย ๆ

• ทุกประเทศได้ลงมติให้ตงเป้
ั าหมายของอุณหภูมิโลก
ไม่สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซี ยสจากยุคก่อนปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม
• แต่ละประเทศต้องมีมาตรการเพือลดการปลดปล่อย
แก๊สเรื อนกระจกให้ลดลง โดยเฉพาะการเผาไหม้
เชือเพลิงฟอสซิ ล และใช้พลังงานทางเลือกทีไม่
ปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจก
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