
บทสรุปสําหรับผูทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
พื้นท่ีชุมน้ํา 

 

เอกสารนี้ครอบคลุมขอบเขตของพื้นที่ชุมน้ําตามทีก่ําหนดขึ้นโดยอนสัุญญาแรมซาร  อันประกอบดวย
พื้นที่ชุมน้ําภายในแผนดนิ  (เชน บึง หนอง หวย ทะเลสาบ แมน้ํา พืน้ทีพ่รุ และ บริเวณแองน้าํใตดิน) 
พื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลและใกลแนวชายฝงทะเล (เชน พืดหนิปะการงั ปาชายเลน แหลงหญาทะเลและ
บริเวณปากแมน้ํา)  รวมทัง้พื้นที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้น (เชน นาขาว  เขื่อน อางเก็บน้ําและบอเลีย้งปลา) 
 

ตามที่ไดมีการตกลงรวมกันในอนุสัญญาแรมซารกวา 30 ป โดยไดตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยซึง่กนั 
และกันระหวางมนษุยและสิง่แวดลอม  อีกทัง้ยังเปนเพยีงอนุสัญญาระหวางรัฐบาลระดับโลกฉบบัเดียว
ที่กลาวถงึปฏสัิมพันธระหวางน้ําและระบบนิเวศของพืน้ที่ชุมน้ํา  อนุสัญญาฯ ดังกลาว ไดสงเสริมการใช
พื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดเพื่อเปนเครื่องมือในการรกัษาคุณลักษณะเชิงนิเวศ  นั่นคือ  องคประกอบ
และกระบวนการทางระบบนเิวศที่กอใหเกดิเปนพืน้ทีชุ่มน้ํา  และสงเสริมใหเกิดการอํานวยประโยชนดาน
ระบบนิเวศ เชน  น้าํจืดและอาหาร 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากพื้นท่ีชุมนํ้าและความเปนอยู ท่ีดีของ
มนุษย 
ระบบนิเวศพืน้ที่ชุมน้าํ  อันประกอบดวย  แมน้าํ  ทะเลสาบ  หนอง/บึง นาขาวและพื้นที่ชายฝงทะเล 
ลวนกอกําเนิดประโยชนมากมายที่ทําใหมนษุยมีความเปนอยูที่ดีและบรรเทาปญหาความยากจน (ดูตาราง 1)
ประชาชนบางกลุมโดยเฉพาะอยางยิง่ผูที่อาศัยอยูใกลพืน้ที่ชุมน้าํ ลวนแตตองพึ่งพาประโยชนที่ไดจาก
พื้นที่ชุมน้าํและจะไดรับผลกระทบโดยตรงหากพื้นที่ชุมน้ําเสื่อมโทรมลง   ประโยชนทีไ่ดรับจาก
ระบบนิเวศพืน้ที่ชุมน้าํที่สําคัญที่สุด 2 ประการ  อันสงผลกระทบตอความเปนอยูที่ดีของมนษุยเกี่ยวกับ
ปริมาณสัตวน้าํและน้าํที่ใชประโยชนได   ประโยชนจากระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําประการแรก คือ   
 การประมงน้าํจืด  ซึ่งเปนกิจกรรมในการดํารงชีวิตที่สําคัญยิ่งสาํหรบัประเทศกาํลงัพัฒนา  รวมทั้งยัง
เปนแหลงสําคญัของโปรตีนจากสัตวที่ชุมชนชนบทสามารถหาบริโภคได   ตัวอยางเชน   ชาวกัมพูชา
ไดรับโปรตีนจากสัตวโดยรวมรอยละ 60-80  จากการประมงบริเวณพื้นที่ราบลุมบริเวณลุมน้ําโตนเลสาบ
และบริเวณใกลเคียง  นอกจากนี ้ ประโยชนจากระบบนเิวศชุมน้าํอีกประการหนึ่ง คือ การประมงบริเวณ
พื้นที่ชุมน้ํายังไดสรางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและระดับประเทศอีกดวย โดยการประมงตามแนวชายฝง
ทะเลกอใหเกดิผลผลิตของโลกโดยรวมประมาณ  34 พนัลานเหรยีญสหรัฐฯ  ตอป  
 

หลักการการนําน้ําจืดกลับมาใชประโยชนไดมาจากระบบ/รูปแบบของพื้นที่ชุมน้ําในแผนดิน ประกอบดวย 
ทะเลสาบ  แมน้าํ  หนอง/บึง รวมถงึชัน้น้ําใตดินที่ไมลึกนกั  น้าํใตดินมกัจะอาํนวยน้าํลงสูพืน้ที่ชุมน้ํา 
ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญตอปริมาณน้ํา  โดยประชากรราว 1.5-3 พันลานคนตองพึง่พาพืน้ที่ชุมน้ํา 
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เปนแหลงน้าํดืม่ แมน้ําสายตางๆ ทัว่โลกไดรับการพฒันาเพื่อใหมนี้ําเพียงพอตอการบริโภคของมนษุย  
นอกจากนี ้ไดประมาณไววาปริมาณน้าํกักเก็บในเขื่อนมปีริมาณ 6,000 – 7,000 ลบ.ม. 
 

ตาราง 1  ประโยชนของพืน้ที่ชุมน้ําตอระบบนิเวศ 
คุณประโยชน คุณลักษณะ 

ดานการผลิต 
อาหาร เปนแหลงผลิตสัตวน้ํา  กิจกรรมทางน้ํา  ผลไม และขาว  
น้ําจืด เปนแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
เสนใยอาหารและเชื้อเพลิง เปนแหลงผลิตไมซุง  เชื้อเพลิงจากไม  ถานหินเลน  อาหารสัตว 
ชีวเคมี เปนแหลงสกัดยาและสารอื่นๆ  จากพืชและสัตว  
สารทางพันธุกรรม สรางยีนเพื่อการตอตานเชื้อโรคตางๆ จากพืชและกําเนิดสายพันธุพืช/สัตวตางๆ  
ดานการควบคุม 
การควบคุมสภาพอากาศ เปนแหลงกําเนิดและดูดซับกาซเรือนกระจก อันมีอิทธิพลตออุณหภูมิทองถิ่น

และภูมิภาค การเกิดฝนรวมทั้งกระบวนการทางสภาพอากาศ 
การควบคุมการไหลของน้ํา สนับสนุนการไหลของน้ําลงสูชั้นน้ําใตดิน / รับน้ําจากการไหลของน้ําชั้นใตดิน

กลับสูผิวดิน 
การกลั่นกรองน้ําและการบําบัดน้าํเสีย การเก็บกัก  ฟนฟูรวมทั้งขับธาตุอาหารสวนเกินและสารมลพิษอื่นๆ  
การควบคุมการพังทลายของดิน การเก็บกักดินและตะกอน 
การควบคุมอันตรายทางธรรมชาติ การควบคุมการเกิดอุทกภัย  การปองกันพายุ 
การผสมพันธ เปนถิ่นที่อยูอาศัยของพืชและสัตวที่จะผสมพันธ 
ดานวัฒนธรรม 
จิตใจและแรงบันดาลใจ เปนแหลงสรางแรงบันดาลใจ / ดานความเชื่อ / ศาสนา  
สันทนาการ สรางโอกาสสําหรับกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
สุนทรียศาสตร ประชาชนเห็นคุณคาของความสวยงามและสุนทรียศาสตรอันเกิดจากระบบ

นิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา 
การศึกษา สรางโอกาสอันหลากหลายสําหรับการศึกษาและการฝกอบรมอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ 
ดานอื่นๆ  
ดิน การเก็บกักตะกอนและการสะสมของสารอินทรีย 
วัฎจักรธาตุอาหาร การสะสม  การหมุนเวียน กระบวนการ และ การไดมาของธาตุอาหารตางๆ 
 
 

ประโยชนที่ไดรับจากพืน้ที่ชุมน้ําดานอืน่ๆ ที่มีความสัมพนัธตอความเปนอยูที่ดีของมนุษย  ประกอบดวย 
  การกลัน่กรองน้ําใหบริสุทธิ์และการขจัดสารพิษของน้ําเสยี    พื้นที่ชุมน้ําโดยเฉพาะในหนอง/บึงเปน

แหลงในการบาํบัดและขจัดพิษจากของเสยีตางๆ ที่สําคัญ พื้นที่ชุมน้ําบางแหงพบวาชวยลด 
การตกตะกอนของไนเตรทไดมากกวารอยละ 80 

  การควบคุมสภาพอากาศ   บทบาทสําคัญที่สุดประการหนึ่งของพืน้ที่ชุมน้าํ คือ การควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกโดยการแยกและปลอยปริมาณกาซคารบอนในอัตราสวนที่กาํหนดสู
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ชีวภาค  ยกตวัอยางเชน พืน้ผิวดนิของโลกโดยประมาณ  รอยละ 3-4  ในพืน้ทีพ่รุ  ไดมีการประเมินไววา
สามารถเก็บกกัปริมาณกาซคารบอนไดถึง  540  พนัลานตนั   นั่นแสดงวามีการเก็บกักคารบอนบนโลก 
โดยประมาณรอยละ  1.5  และ  รอยละ 25-30  สะสมอยูในพืชพรรณบนดินและในดิน 

  การบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ   ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและการเกิดคลื่นพายุที่รุนแรงขึ้น  
ลวนเกี่ยวของกับการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ  โดยจะสงผลตอการพังทลายของชายฝงรวมทัง้ถิน่ที่อยู
ของพืชและสตัว  น้าํบริเวณปากแมน้าํและชั้นน้ําจืดมคีวามเค็มสูงขึน้  กระแสน้าํขึ้นน้าํลงที่ผันแปรทั้ง 
ในแมน้าํและอาวตางๆ การเปลี่ยนแปลงการพัดพาตกตะกอนและธาตุอาหาร  รวมทัง้การเกิดน้ําทวม
บริเวณชายฝงทะเลเพิ่มข้ึน    ซ่ึงเปนการสรางความไมมั่นคงตอส่ิงมีชีวิตบริเวณชายฝงทะเลมากขึ้น   
พื้นที่ชุมน้ําตางๆ  เชน ปาชายเลนและที่ราบน้ําทวมถึงจงึลวนมีบทบาทสําคัญในการเปนแนวปองกนั
ทางกายภาพจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

  ประโยชนดานวฒันธรรม  พืน้ที่ชุมน้ํากอใหเกิดประโยชนดานสนุทรียศาสตร  การศึกษา  วฒันธรรม
และจิตใจที่สําคัญ  ในขณะเดียวกนักเ็ปนการสรางโอกาสเพื่อการสนัทนาการและการทองเทีย่วอีกดวย  
การตกปลาเพือ่สันทนาการสามารถสรางรายไดเปนจาํนวนไมนอย  กลาวคือ ประชาชนราว  35-45 ลานคน
ที่ตกปลาเพื่อสันทนาการในสหรัฐอเมริกามีการใชจายเงนิจํานวน 24-37  พนัลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป    
นอกจากนี ้  คุณคาทางเศรษฐกิจของพืดหินปะการงั  ไดมีการประมาณการผลประโยชนจากคุณคาทาง
เศรษฐกิจของพืดหินปะการงัไวเกือบ 30 พันลานเหรยีญสหรัฐฯตอป  โดยเกิดจากการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  รวมทั้งการดําน้ําลึกและการดําน้ําตืน้ 
 

พื้นที่ชุมน้ํากอใหเกิดผลประโยชนทางการตลาดและที่ไมใชการตลาดตอประชาชน  คุณคาทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของพืน้ที่ชุมน้าํที่ไมเปลี่ยนแปลงมกัมีมลูคาสงูกวาพืน้ทีชุ่มน้าํที่เปลี่ยนสภาพ มีกรณีตัวอยาง
มากมายเกี่ยวกับคุณคาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมน้ําที่คงสภาพ  เชน พื้นที่ปาชายเลนที่คงสภาพเดิมใน
ประเทศไทย  มีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยคํานวณจากฐานองคประกอบทางเศรษฐกิจ  ทัง้จากผลผลิต
ทางการตลาด เชน  สัตวน้าํ และผลประโยชนที่ไมใชเปนการตลาด  เชน การปองกันความสูญเสียจาก
พายุและการขับกาซคารบอน  เชน ในพืน้ทีชุ่มน้าํที่ไมแปรสภาพจะมีมลูคาอยางนอยที่สุด 1,000 เหรยีญสหรัฐฯ  
ตอพื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาจจะสูงไดถึง 36,000 เหรียญสหรัฐฯ  ตอพื้นที่  10,000 ตร.ม.) ในขณะที่ เมื่อ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปทาํนากุงจะมีมูลคาเพียง  200 เหรียญสหรฐัฯ  ตอพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ในประเทศ
แคนาดา พืน้ที่ราบลุมชืน้แฉะน้ําจืดที่คงสภาพมีคุณคาทางเศรษฐกจิประมาณ 5,800 เหรยีญสหรัฐฯ  
ตอพื้นที่  10,000 ตร.ม. เมือ่ไดเปรียบเทยีบกับพืน้ที่ราบลุมชื้นแฉะทีร่ะบายน้ําออกไปเพื่อทําการเกษตร
มีมูลคาเพียง 2,400  เหรียญสหรัฐฯ ตอพื้นที่  10,000 ตร.ม.   ทั้งนี้  ไมไดหมายความวาการผันแปรของ
พื้นที่ชุมน้ําไมไดถูกนํามาใชในการตดัสินใจเชิงเศรษฐศาสตร แตเปนการกลาวย้าํในขอเท็จจริงที่วา



 4

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชุมน้ํายังไมไดถูกนํามาประกอบการพิจารณาโดยผูทํา
การตัดสินใจ 
พื้นที่ชุมน้ําทั้งที่อยูในแผนดนิและชายฝงทะเลมีอิทธพิลตอธรรมชาติของวัฏจักรน้าํและปริมาณน้าํ
สําหรับประชาชนรวมทั้งการใชประโยชนในดานตางๆ  เชน เพื่อการชลประทาน การผลิต พลังงานและ
การขนสง  การเปลี่ยนแปลงดานอุทกวทิยาจึงสงผลกระทบตอพืน้ที่ชุมน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได  กลาวคือ 

  พืน้ที่ชุมน้าํอํานวยประโยชนดานอทุกวิทยาหลายประการ   เชน  ชวยในการบรรเทาการเกิดอุทกภัย
ในหนอง/บึง  ทะเลสาบ  สงเสริมการอํานวยน้ําลงสูชัน้น้าํใตดิน  และควบคุมอัตราการไหลของน้ําใน
แมน้ํา  ทั้งนี้ธรรมชาติและคุณคาของประโยชนเหลานี้จะแตกตางกันตามประเภทของพื้นทีชุ่มน้ํา 

  การเกิดอุทกภัยเปนปรากฏการณธรรมชาติที่สําคญัตอการรักษาบทบาทหนาที่ทางนิเวศวิทยาของ
พื้นที่ชุมน้ํา  (เชน ประโยชนของพืน้ที่ชุมน้ําในฐานะที่เปนตัวสงผานเคลื่อนยายถายเท ของสารละลาย
และสารแขวนลอยทางธรรมชาติ  รวมทั้งธาตุอาหารตางๆ  ในพืน้ทีชุ่มน้ํา)และโดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรับ
การคงไวซึง่การสรางผลประโยชนตางๆ ตอประชาชนนบัลาน  โดยเฉพาะผูที่ดํารงชีวิตโดยการพึ่งพา
พื้นที่ราบลุมเพื่อการเกษตรกรรม  การเลีย้งสตัวและการผลิตสัตวน้ํา  

  พื้นที่ชุมน้าํหลายแหงสงผลใหธรรมชาติที่ถูกทําลายจากการเกิดอทุกภัยลดความรุนแรงลง   รวมทัง้
การลดจํานวนพื้นที่ชุมน้ําตางๆ  จะเพิม่ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย   พื้นที่ชุมน้ํา  ประเภทตางๆ  เชน 
ที่ราบน้ําทวมถึง  ทะเลสาบ  และอางเก็บน้าํ  สามารถชวยลดการเกิดอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนเกือบสองพันลานคนอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยสูง   ความเสี่ยงดังกลาวจะเพิม่ข้ึนถา
พื้นที่ชุมน้ําลดจํานวนหรือเสือ่มโทรมลง พืน้ที่ชุมน้าํชายฝงทะเลประกอบดวยเกาะตางๆ ตามแนวชายฝง
ทะเล   ที่ราบน้าํทวมถงึบริเวณชายฝงแมน้ําและพืชพรรณชายฝงทะเลลวนมีบทบาทสําคัญในการลด
ผลกระทบจากน้ําทวมขังที่เกิดจากพายุชายฝงทะเล 
 

การขาดแคลนน้ําทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้การเขาถึงน้าํอันจํากัดและลดลงเปนสิง่ทาทาย
สําคัญที่มนุษยกําลงัประสบและเปนปจจยัสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ การขาดแคลนน้ํา
และการเขาถงึน้ําจืดที่ลดลงเปนปญหาสําคัญและกําลังเพิ่มข้ึนสาํหรับประชากรราว 1-2 ลานคนทั่วโลก 
โดยกําลงัเปนอุปสรรคตอการผลิตอาหารและเปนอนัตรายตอสุขภาพมนุษยรวมทัง้การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าํอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดปญหาดานโรคภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชนจํานวนมากในประเทศกําลงัพัฒนา ซึง่มีขอจํากัดและทางเลือกตางๆทางดานเทคโนโลยทีี่ 
ยังไมพรอม พบวามกีารเสียชีวิตถึง 1.7 ลานคน  โดยมสีาเหตุจากโรคภัยอันเกิดจากน้ํา  ระบบสขุาภิบาล 
สุขอนามัยที่ไมเพียงพอ  และสงผลกระทบกับประชาชนในการมีชวีติที่สมบูรณแข็งแรงถึง 54 ลานคน 
ตอป ถึงแมวาจะไดมีการขจดัปญหาดังกลาวในชาติทีม่ั่งคั่งแลวก็ตาม โรคภัยตางๆ อันเกิดจากน้าํ (เชน 
มาลาเรีย, โรคทองรวง) ก็ยงัคงเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิต ในประเทศกําลงัพัฒนา 
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อีกหลายประเทศโดยเฉพาะคนยากจน นอกจากนี้สารมลพิษตางๆ ที่มีองคประกอบทางเคมีและจุลชีวะ
จากน้ํากย็ังเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย  ในกรณีที่สารมลพิษทางเคมีสงผานทางหวงโซอาหาร 
คุณภาพน้าํทีล่ดลงยังสงผลกระทบตอประชาชนทางออม  โดยทําใหทรัพยากรที่ตองพึ่งพาในการ
ดํารงชีวิตเสื่อมโทรมลงดวย โครงสรางดานองคกร/สถาบนัในปจจุบันมุงที่จะสงเสริมแนวคิด/วิธีการ 
ที่แคบลงในแตละภาคสวนเพื่อที่จะเขาไปแทรกแซงดูแลโรคภัยตางๆ ทั้งนี ้ เพื่อเปดโอกาสในการ
พิจารณาแนวคิด/วิธีการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการดานระบบนิเวศในฐานะที่เปนเครือ่งมือ
ในการเสริมสรางสุขภาพของมนุษย  การดําเนนิการเพื่อจัดการกับปญหาตางๆ นัน้ คงจะชวยสงเสริมใน
การนาํการประเมนิระบบนเิวศหรือวธิีการตางๆ ดานสุขนิเวศไปใชในกจิกรรมทางสขุภาพมนษุยที่เกี่ยวของ  
 

สถานะและแนวโนมของพื้นท่ีชุมนํ้า 
 

พื้นที่ชุมน้ําทั่วโลกนัน้ ไดมีการประเมินไววามีมากกวา 1.2 ลาน ตร.กม. หากแตพื้นที่ที่มีความสมบูรณมี
นอยกวาที่ไดประเมินไว โดยการประเมินดังกลาวประกอบดวยพืน้ที่ชุมน้าํในแผนดิน ชายฝงทะเล 
(ทะเลสาบ , แมน้ํา หนอง/บึง ) พื้นที่ใกลชายฝงทะเล ( ที่ความลกึ 6 เมตร ตํ่ากวาระดับน้ําขึน้น้าํลง
ระดับตํ่า ) รวมทั้งพืน้ที่ชุมน้าํที่มนุษยสรางขึ้น เชน อางเก็บน้าํ นาขาว เปนตน 
 

พื้นที่ชุมน้ําประเภทตางๆ  มากกวารอยละ 50 อยูในสวนตางๆ ของอเมริกาเหนือ ยุโรป  ออสเตรเลียและ 
นิวซีแลนด ไดมีสภาพเปลีย่นแปลงไปในชวงศตวรรษที่ 20 โดยการคาดการณพืน้ทีท่างภูมิศาสตรอยาง
กวางๆ หรือประเภทของพืน้ที่ชุมน้ําตางๆ ตามที่ ไดมีการดําเนินการในการศึกษาตางๆ นั้นเปนเพียงการ
คาดคะเนเทานั้น  โดยการคาดคะเนพื้นทีชุ่มน้ําในแตละภูมิภาคนั้น  ประกอบดวย พื้นที่ชุมน้ําในอเมรกิา
เหนือหมายถงึพื้นที่ชุมน้ําในแผนดิน หนอง/บึงแถบชายฝงทะเลและบริเวณปากแมน้ํา ในขณะที่พืน้ที่ 
ชุมน้ําในยโุรปนั้นรวมถงึการสูญเสียพืน้ทีพ่รุดวย  สวนในแถบออสเตรเลียตอนเหนือไดประเมนิพืน้ที่ 
หนอง/บึงน้าํจดื   และในนิวซีแลนด  ไดมีการคาดการณพื้นที่ชุมน้าํประเภทหนอง/บึงในแผนดนิและ
ชายฝงทะเล 
 

เอกสารนี้ไดพจิารณาเกีย่วกบัขอมูลที่ไมเพียงพอเรื่องการขยายประเภทของพืน้ที่ชมุน้ําทัง้หมด เชน พื้นที่
ชุมน้ําในแผนดินที่เกิดน้ําทวมตามฤดูกาลหรือไมสม่ําเสมอ รวมทัง้พื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเล เพือ่ใชเปน
เอกสารประกอบเกี่ยวกับการสูญเสียพื้นทีชุ่มน้ําของโลกที่ขยายพืน้ทีม่ากขึ้น  อยางไรก็ตาม ปรากฏ
หลักฐานในการสูญเสียและการเสื่อมโทรมของพืน้ที่ชุมน้ําตางๆ เชน พื้นที่ผิวน้ําของบึง Mesopotamian 
(ต้ังอยูระหวางแมน้ํา  Tigris และ  Euphrates ในประเทศอิรักตอนใต )   จากพื้นที่ 15,000 – 20,000 ตร.กม. 
ในป ค.ศ. 1950 ลดลงนอยกวา 400 ตร.กม. เนือ่งจากการดึงน้ําไปใชมากเกินไป การสรางเขื่อน  
การพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกนั ปริมาณน้ําในลุมน้าํทะเล Aral ไดลดลงรอยละ 75 ต้ังแตป 
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ค.ศ.1960 เนือ่งจากการผนัน้ําจากตนน้าํในปริมาณมาก จากแมน้าํ  Amu Darya และ Syr Darya เพื่อ
การชลประทานในพื้นที่เกือบ 7 ลานเฮกเตอร 
 

ระบบนิเวศชายฝงทะเลเปนแหลงสรางผลผลิตอันหลากหลายที่อํานวยประโยชนสูงสุดซึ่งถูกคุกคาม
อยางรนุแรง ระบบนิเวศดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตางๆมากมายตอความเปนอยูที่ดีของมนุษย
มากกวาระบบอื่นๆ แมวาจะมีพืน้ที่ครอบคลุมกวางขวางกวาระบบนิเวศอื่นๆ ทั้งหมด แตยังเปนระบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรมลงและเกดิความสูญเสยีอยางรวดเร็ว กลาวคือ 
 

  พืน้ที่ปาชายเลนรอยละ 35 (จากขอมลูหลายๆ ปของประเทศตางๆ ปรากฏวาปจจุบันมพีื้นที่
ปาชายเลนทั้งหมดรอยละ 54 ) ถูกทาํลายลงในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา อันเนื่องจากการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ  การทําลายปาไมและการผันน้าํจืด  

  พืดหินปะการัง  รอยละ 20 สูญหายไป และมากกวารอยละ 20 เสื่อมโทรมลงในชวง 
หลายสบิปที่ผานมา เนื่องจากการใชประโยชนที่มากเกนิไป กิจกรรมการตกปลา ปญหามลพิษ 
การทับถมของดินตะกอน   รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรุนแรงและความแปรปรวน
ของลมพายุอีกดวย 
 

ปรากฏหลักฐานอนัเปนที่ยอมรับแตยังไมสมบูรณวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ กาํลังกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางไรระเบียบและการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันอนัมีผลตอระบบนิเวศมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะสงผลสําคัญตอความเปนอยูที่ดีของมนษุย การเปลี่ยนแปลงอยางไรระเบียบเชนนี้สามารถ
สรางความรุนแรง  ความยุงยาก  การสูญเสียอยางใหญหลวง  เชน  กลุมสายพันธุพชื/สัตวตางๆ  ที่ตอง
พึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําในสวนตางๆ  ของโลกมีแนวโนมที่จะลดลง อันประกอบดวยสายพนัธุพชื/สัตวตางๆ   
ที่ตองพึง่พาน้าํในแผนดนิ รวมทัง้นกน้าํตางๆ ที่ตองพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเล   ถงึแมวาหลกัฐานที่
ปรากฏนัน้       มีขอจาํกัดทางภูมิศาสตรและหลักฐานสวนใหญไดมาจากสายพนัธุพชื/สัตวตางๆ   ทีถู่ก
คุกคามทัว่โลกจนเกิดการสูญพันธุก็ตาม  ลักษณะดังกลาวกม็ีความสอดคลองกับกลุมสายพันธุพชื/สัตว 
ที่แตกตางกัน (ตาราง2) ในชวงป 2513-2543 จํานวนพชื/สัตวน้าํจืดลดลง โดยเฉลีย่รอยละ 50 (ตามที่
ปรากฏใน Living Planet Index) เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุพชื/สัตวน้าํเค็มและชายฝงทะเลอื่นๆ    
ที่ลดลงรอยละ 30 (medium certainty)  สถานการณสัตวปกจําพวกนกตางๆ  ทีต่องพึ่งพาพืน้ที่ชุมน้ํา
แบบน้ําจืดที่ถกูคุกคามทั่วโลก  หรือแมแตนกทะเลทีอ่าศัยบริเวณแถบชายฝงทะเล  ไดลดจํานวนลง
อยางรวดเร็ว ต้ังแตป 2531   สถานการณสัตวปกจึงขึน้อยูกับระบบนเิวศชายฝงทะเล 
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ตาราง  2  สถานการณและแนวโนมของกลุมสายพันธุ
ตางๆ ท่ีพึ่งพาพื้นท่ีชุมนํ้า 
 

กลุมสายพันธุตางๆ  สถานการณ/แนวโนม 
นกน้ํา จากขอมูลชีวภูมิศาสตรของนกน้ําจํานวน 1,138 ชนิด 

มีแนวโนมที่จะลดลงถึงรอยละ 41  สายพันธุนกจํานวน 964 ชนิด
ตองพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําเปนสวนใหญ ในจํานวนนี้ มี 203 ชนิด 
(รอยละ 21) ไดสูญพันธไปแลวหรือถูกคุกคาม โดยจํานวนรอยละ
ของชนิดพันธตางๆ ที่ตองพึ่งพาระบบชายฝงทะเล ซึ่งกําลังถูก
คุกคามอยูทั่วโลกนั้นมีจํานวนสูงกวานกที่ตองพึ่งพาเฉพาะพื้นที่
ชุมน้ําในแผนดิน สถานการณของนกที่ตองพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําแบบ
น้ําจืดซึ่งถูกคุกคามอยูทั่วโลกนั้นรวมถึงนกทะเลแถบชายฝงทะเล
ดวย กําลังถูกทําลายลงอยางรวดเร็วมากกวานกที่ตองพึ่งพา
ระบบนิเวศอื่นๆ มาตั้งแตป 2531 

สัตวเล้ียงลูกดวยนมที่ตองพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ํา IUCN Red List ไดประเมินไววา ชนิดพันธพืช/สัตวที่พึ่งพาระบบ
นิเวศน้ําจืดมากกวา 1 ใน 3 หรือรอยละ37 ถูกคุกคามอยูทั่วโลก 
เชน สัตวทะเลจําพวกพะยูน (manatees) ปลาโลมาน้ําจืดและ
ปลาโลมาพวก porpoises ซึ่งเปนสัตวที่ถูกประเมินวาเปนสัตว 
ที่ถูกคุกคามนอกจากนี้สัตวพวกแมวน้ํา สิงหโตทะเล  walrus 
เกือบ 1 ใน 4 ตามที่ปรากฏใน IUCN Red List ก็พบวาถูก
คุกคามเชนกัน รวมทั้ง อัตราการเสียชีวิตที่ประเมินไวทั่วโลกของ
สัตวทะเลในลําดับเซตเซีย  เชน  ปลาวาฬ ก็เพิ่มขึ้นถึง 100,000  
ตัว ในทุกป 

ปลาน้ําจืด สายพันธุปลาน้ําจืดประมาณรอยละ 20 ของสายพันธุ  
กวา 10,000 ชนิดทั่วโลก ถูกคุกคาม  ใกลสูญพันธุหรือ สูญพันธุ
ไปเมื่อเกือบ 10 ปที่แลว  

สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สายพันธุสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําบนโลกเกือบ 1 ใน 3 หรือ 1,856  
สายพันธุ ถูกคุกคามจนสูญพันธุ โดยสวนใหญจํานวน 964  
สายพันธุ มีถิ่นที่อยูอาศัยในแหลงน้ําจืด นอกจากนี้ ขนาดจํานวน
ประชากรอยางนอยที่สุดรอยละ 43 ของสายพันธุสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
ทั้งหมดกําลังลดจํานวนลง และคาดวามีสายพันธุอื่นๆ อีกที่ถูก
คุกคามเพิ่มขึ้นในอนาคต จากการเปรียบเทียบ สายพันธุสัตวปก
รอยละ 12 สายพันธุสัตวเล้ียงลูกดวยนมรอยละ 23 ถูกคุกคาม
เชนกัน 

สัตวเล้ือยคลานจําพวกเตา IUCN Red List ประเมินไววา เตาน้ําจืดอยางนอยรอยละ 50 จาก
จํานวน 200 สายพันธุทั่วโลกถูกคุกคาม เตาน้ําจืดใน Asia 
จํานวนกวารอยละ 75 รายงานไววาถูกคุกคามเชนกัน รวมทั้ง  
18 สายพันธุ ที่ไดรับอันตรายขั้นวิกฤติ โดยมี 1 สายพันธุที่กําลัง
สูญพันธ นอกจากนี้ IUCN Red List ประเมินไววาเตาทะเล
ทั้งหมด 6 สายพันธุ ใชพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลในการหาอาหาร 
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แพรพันธุ อยูในรายการที่เปนสัตวถูกคุกคาม 
จระเข จระเขจํานวน 23 สายพันธุ ที่มีถิ่นที่อยูแถบพื้นที่ชุมน้ํา ไมวาจะ

เปนหนอง/บึง แมน้ํา หนองน้ําขนาดใหญ ปากแมน้ํา จํานวน  
4 สายพันธุไดรับอันตรายขั้นวิกฤต 3 สายพันธุ ไดรับอันตราย  
3 สายพันธุ อยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

 สาเหตุแหงการสูญเสียและการเสื่อมโทรมของพื้นท่ีชุม
นํ้า 
 

สาเหตทุางออมที่สําคัญในการเสื่อมโทรมของแมน้ํา ทะเลสาบ หนอง/บึงน้าํจืดและพื้นที่ชุมน้ํา 
ในแผนดิน (รวมทัง้การสูญพนัธุของสายพนัธุพชื/สัตวบางชนดิหรือจํานวนประชากรที่ลดลงในระบบ
ตางๆ เหลานัน้) คือ การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่เตบิโตขึ้น สวนสาเหตุ
ทางตรงที่สําคญั คือ การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การผันน้าํ  จาํนวน
ประชากร  การเก็บเกีย่วผลผลิตและการใชประโยชนทีม่ากเกินไป รวมทัง้ การรุกรานของสายพนัธุพชื/
สัตวตางถิน่ 

 การระบายน้ําและการถางพื้นที่เพื่อขยายพื้นทีท่ําการเกษตร รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการใชน้ําจืด 
ลวนเปนสาเหตุหลักในการสญูเสียและการเสื่อมโทรมของพืน้ที่ชุมน้าํในแผนดิน เชน หนองน้ํา/บึง แมน้ํา 
ที่ราบน้ําทวมถึง อ่ืนๆ  โดยในป 2528  หนองบึงในแผนดินและบริเวณชายฝงทะเล  รวมทัง้ทะเลสาบ
และสระน้ําขนาดเล็ก  ถกูระบายน้ําอยางมหาศาลเพือ่ทําการเกษตร โดยในอเมริกาเหนือและยุโรป 
จํานวนรอยละ 56- 65 ในเอเชียจํานวนรอยละ 27   ในอเมริกาใตจํานวนรอยละ  6   ในอฟัริกาจํานวน 
รอยละ  2  การเปลี่ยนแปลงการไหลของน้าํ การพัดพาตะกอนและสารมลพิษทางเคมี  การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ชุมน้าํในแผนดนิและการถกูรบกวนของเสนทางการยายถิ่นลวนเปนอันตรายตอสายพันธุพืช/
สัตวตางๆ รวมทั้งยังเปนผลตอการสูญเสียอื่นๆอีกดวย 

 รูปแบบและกิจกรรมทางการเกษตรที่ไดพยายามขยายใหกวางขวางมากขึ้นนั้นสงผลกระทบ
ดานลบตอพืน้ที่ชุมน้ําในแผนดินและบริเวณชายฝงทะเลไปทั่วโลก ไมวาจะเปนการใชน้ําปริมาณมาก
เพื่อการชลประทาน  (รอยละ 70 ของการใชน้ําทั่วโลกคือเพื่อการชลประทาน)  รวมทัง้การกักเก็บธาตุ
อาหารที่มากเกินไปโดยมกีารเติมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปุย  ลวนสงผลกระทบดานลบตอน้ําจืด
และสายพนัธุปลา   ในทางตรงกันขามการขยายพืน้ทีน่าขาวก็เปนการเพิ่มพืน้ที่ชุมน้ําที่มนุษยสรางขึ้นได
ในบางภูมิภาคดวยเชนกัน 

 การอพยพ/บุกรุกของสัตวตางถิน่เปนสาเหตุหลักประการหนึง่ตอการสญูพันธของสายพนัธุสัตว
น้ําจืดในทองถิน่ กลาวคือ จาํนวน 2 ใน 3 ของสายพันธุสัตวน้ําจืดทั่วโลกอพยพเขาไปอยูในเขตรอน และ
มากกวาครึง่หนึ่งของจาํนวนนี้ก็สามารถดาํรงชีพในภูมิภาคนี้ได 
 

สาเหตุทางตรงที่สาํคัญท่ีสุดของการสูญเสียและการเสื่อม
โทรมของพื้นท่ีชุมนํ้าชายฝงทะเล  
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อันประกอบดวย หนองน้ําเค็ม ปาชายเลน แหลงหญาทะเลและพืดหนิปะการัง เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน นอกจากนี้ยงัมปีจจัยทางตรงอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอพืน้ที่ชุมน้ําชายฝงทะเล  
ประกอบดวย การผันแปรอัตราการไหลของน้ําจืด การกักเกบ็ไนโตรเจน การเก็บเกี่ยวผลผลติที่มาก
เกินไป การทบัถมของดินตะกอน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในน้ําและการบุกรุก/อพยพของสายพันธุสัตว
ตางๆ  ปจจัยทางออมที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรบริเวณชายฝง
ทะเลผนวกกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เตบิโตขึ้น โดยพบวาเมืองสาํคัญตางๆในโลกเกือบครึ่ง ต้ังอยูใน
บริเวณ 50 กิโลเมตรจากชายฝงทะเลและความหนาแนนของประชากรบริเวณชายฝงทะเลมีมากกวา 
2.6 เทา ของความหนาแนนของประชากรที่อาศัยอยูนอกแนวชายฝงทะเล จากปญหาเรื่องจาํนวน
ประชากรทีก่ลาวถงึนั้นนําไปสูการเปลีย่นแปลงสภาพของพืน้ที่ชุมน้าํชายฝงทะเลเปนผลมาจากการ
ขยายตวัของเมือง รวมทัง้ความตองการผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึน (เชน การบุกรุกถางพืน้ที่ปาชาย
เลนเพื่อทาํการเพาะเลีย้งสัตวน้าํ)  
การเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในการใชทีดิ่นนัน้พบวาเกิดขึ้นในพื้นทีบ่ริเวณชายฝงทะเลหลายๆ แหง 
ทําใหการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย การสูญพนัธุของสายพนัธุสัตวตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกนั ปจจัย
สําคัญอื่นๆ  ในการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีชุ่มน้ําชายฝงทะเล  ประกอบดวย 

 การผันน้ําจืดจากบริเวณปากแมน้ําทาํใหเกิดความสูญเสียอยางใหญหลวงในการระบายน้ําและ
ตะกอนลงสูพืน้ที่อนุบาลสัตวน้าํและแหลงประมงบริเวณชายฝงทะเล รวมทัง้ ที่ราบน้ําทวมถงึดวย  
โดยสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนนับลานผูที่ตองพึ่งพาพื้นที่ชายฝงทะเลและที่ราบ 
น้ําทวมถึงตางๆ  เพื่อทาํการเกษตรและการเลี้ยงสัตวแบบ flood recession  รวมทัง้การเลี้ยงสัตวน้ํา
และการจับสัตวน้าํอื่นๆ ถงึแมวากิจกรรมตางๆ ของมนษุยทัว่โลกทําใหเพิม่ปริมาณการไหลของตะกอน
ในแมน้าํสายตางๆ ประมาณรอยละ 20 ก็ตาม อางเกบ็น้ําและการผนัน้าํตางๆ  สามารถกักเก็บตะกอน
ไดปริมาณรอยละ 30 กอนไหลลงสูทะเล/มหาสมุทร สงผลใหปริมาณตะกอนที่ไหลสูปากแมน้ําลดลงถึง
รอยละ 10 

 ระบบนเิวศหญาทะเลถกูทาํลายลงโดยผลจากการกระทาํของมนษุย อันประกอบดวยการลากอวน 
และการทอดสมอในบริเวณแหลงหญาทะเล การพัฒนาชายฝงทะเล ภาวะสารอาหารมากเกนิ ภาวะ
ความเค็มที่รุนแรงเกินอนัเปนผลจากการลดลงของปริมาณน้ําจืดที่ไหลเขา การทบัถมของดินตะกอน 
การเปลี่ยนแปลงถิน่ที่อยูอาศัยของพืช/สัตวเพื่อการปลูกสาหรายทะเล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ความสูญเสียที่สําคัญๆ ของแหลงหญาทะเล ไดมีการรายงานจากแถบทะเล Mediterranean 
อาวฟลอริดา ในสหรัฐอเมรกิา  รวมทั้งสวนตางๆ  ในออสเตรเลีย ความสูญเสยีของแหลงทุงหญาทะเล
ในปจจุบันคาดวาจะเพิ่มข้ึนนั้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตและแถบทะเลแคริบเบียน 

 การทาํลาย/สรางความสูญเสียตอพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลนั้นมีความสาํคัญเชนเดียวกับที่เปน
อันตราย/สรางความเสยีหายตอเสนทางอพยพยายถิ่นของสายพนัธุพชื/สัตวตางๆ และยังสงผลใหเกิด
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ความสูญเสียอื่นๆ  อีกดวย ดังเชน เสนทางการบนิของนกแถบแอตแลนติกตะวนัออกที่ส้ันลง (ขณะทีน่ก
แถบอื่นๆ  มีเสนทางการบินที่สม่ําเสมอ หรือ ระยะทางยาวขึน้) ทาํใหการพึง่พาอาศัยบริเวณพืน้ที่
ดังกลาวชวงฤดูใบไมผลิมีสภาพทีเ่ลวลง   นอกจากนีท้ะเลนานาชาติ Wadden ก็ไดรับผลกระทบจาก
การประมงสัตวน้าํจําพวกหอยเพื่อการคาดวยเชนกนั 

 ระบบนิเวศปากแมน้ําเปนระบบนิเวศที่ถกูบุกรุกมากที่สุดในโลก โดยบริเวณนี้เปนแหลงกาํเนิด
สายพนัธุพืช/สัตวตางๆ ที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ทางระบบนิเวศ เชน สายพันธุพชื/สัตว 
ที่ถูกรุกรานกวา 210 ชนิดในอาวซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอรเนียทีม่ีสายพันธุสัตวเกิดขึ้นใหม 1 ชนิด 
ในทุก 14 สัปดาห ระหวางป 2504-2538  ระบบนิเวศดังกลาวถกูทาํลายจากการเดินเรือขนาดใหญ หรือ
เกิดจากผลของกิจกรรมการประมง ผลจากการบุกรุกทาํลายระบบนิเวศ ประกอบดวย การสูญเสยีและ
การเปลี่ยนแปลงถิน่ที่อยูอาศัย การไหลของน้าํที่ผันแปรและสายใยอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปรากฏการณใหมๆ และการตั้งถิน่ฐานที่อยูอาศัยอยางไมเปนไปตามธรรมชาติของสายพนัธุสัตวตางๆ  
ที่อพยพเขามา  การผสมพนัธุของสัตวพืน้เมือง สัตวผูลาถูกทําลายจํานวนมาก และการเกิดพาหะนําโรค
และเชื้อโรคตางๆ 
 

การกักเก็บธาตุอาหารที่มากเกนิความจําเปนนบัเปนการสรางความสญูเสีย/เปนการทําลายระบบแมน้ํา 
ทะเลสาบ หนอง/บึง บริเวณชายฝงทะเลและพืดหนิปะการัง ต้ังแตป 2493  การกักเก็บธาตุอาหารที่เพิม่
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร ธาตุอาหารอืน่ๆ  ที่เกี่ยวของกบัสารมลพิษตางๆ  ลวนเปนปจจัย
ที่สําคัญที่สุดตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน้ําจืดและชายฝงทะเล และมแีนวโนมวาจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต  พืน้ทีชุ่มน้าํกอใหเกดิประโยชนที่สําคัญในการบําบัดและชะลางผลทีเ่กิดจากน้าํเสยี ในพืน้ทีชุ่มน้าํ
บางแหงพบวาชวยลดความเขมขนของปริมาณไนเตรตไดมากกวารอยละ 80 อยางไรก็ตาม การกักเก็บ
ธาตุอาหารทีม่ากเกนิความจาํเปนจากการใชปุยที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรสันั้น สงผลใหเกิด
ปรากฏการณภาวะอาหารทีม่ากเกินความจําเปนจนทําใหน้าํเสีย (กระบวนการทีพ่ชืเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วจนทําลายออกซิเจนในน้าํ) ภาวะน้ําจืดและระบบนิเวศบนพืน้ดินมีความเขมขนสงูจนกลาย 
เปนกรด  ภาวะสาหรายเบงบาน (การเพิม่จํานวนของพชืจํานวนมาก  ทําใหน้าํมีสีเขียวหรือแดง) การลด
ปริมาณออกซเิจน รวมทัง้ประโยชนที่จะไดรับสูงสุดจากน้ําจืดและสายพนัธุปลาบางชนิด  
 

ผลกระทบทางลบของการกกัเก็บธาตุอาหารสามารถขยายกวางไปไดในพืน้ที ่ 100 กิโลเมตรจาก
แหลงกาํเนิด ในชวงป 2403-2533 อัตราการไหลของไนโตรเจนจากชายฝงทะเลและมหาสมุทรเพิม่ข้ึนถงึ
รอยละ 80 ปรากฏการณภาวะอาหารทีม่ากเกินความจําเปนดงักลาวเปนอนัตรายตอทรัพยากรประมง
ชายฝงและเปนผลใหเกิดการเคลื่อนที่ของพืดหนิปะการงัซึ่งเคลื่อนกลบัมาไมได มนุษยเปนตัวการทําให
เกิดปริมาณไนโตรเจนที่มีปฏิกิริยาสูงขึน้โดยอาจจะสงูถงึมากกวา 2 ใน 3 ในป 2593  โดยโครงการ MA 



 11

คาดวาอัตราการไหลของไนโตรเจนบนโลกสูระบบนิเวศชายฝงทะเลจะเพิ่มสูงขึน้ถงึรอยละ 10 – 20 ในป 
2573  ซึ่งสวนใหญจะเกิดในแถบประเทศกาํลังพัฒนา 
 

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของโลกทําใหพืน้ที่ชุมน้าํหลายแหงเกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรม
มากขึ้นรวมทั้งเกิดความสูญเสีย หรือการลดจํานวนของสายพนัธุพชื/สัตวตางๆ และเปนอันตรายตอ
ประชากรมนษุยทีพ่ึ่งพาประโยชนตางๆ  จากพื้นที่ชุมน้าํ อยางไรก็ตาม การคาดการณ/วางแผนเกี่ยวกับ
การประเมนิความสูญเสยีหรือความเสื่อมโทรม/การลดลงก็ยงัมิไดเกดิขึ้นเทาใดนัก การเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศคาดวาจะทาํใหเกิดปริมาณฝนมากขึ้น และทาํใหปริมาณน้ําในชุมชนและระบบนิเวศสูงขึน้ดวย 
อยางไรก็ตาม  การเพิ่มข้ึนของปริมาณน้ําฝนก็ไมไดเกิดขึ้นทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ยัง
เปนสาเหตุใหปริมาณฝนในบางพื้นที่ลดลงอีกดวย 
 

ถึงแมวาปริมาณน้าํฝนที่เพิ่มข้ึนจะเกิดประโยชนตอพืน้ที่ชุมน้าํที่เปนแหลงน้าํจดืก็ตามแตการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศที่ปรากฏนั้นยงัสงผลกระทบที่เปนอนัตรายตอระบบนิเวศบริเวณพืน้ที่ชุมน้ํา  ดังตอไปนี ้

 พื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเลหลายแหงจะเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเล การเกิด
พาย ุ กระแสน้ําขึ้นน้าํลงที่รุนแรง ความรนุแรงและความถี่ของลมพายุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตามมากับอัตราการไหลของน้าํในแมน้ําและการพัดพาตะกอน ปรากฏการณเหลานี้จะเปนผลรายตอ
สายพนัธุพืช/สัตวตางๆ ในพืน้ทีชุ่มน้าํ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกที่ไมสามารถยายถิน่ที่อยูไดอยาง
เหมาะสม  เชนเดียวกับพวกที่อพยพยายถิ่นที่ตองพึง่พาพืน้ที่ชุมน้าํตางๆ ในชวงวงจรชีวิต 

 ระบบนิเวศบนโลกทั้งมวลที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนัน้ ดูเหมือนวาพืดหนิ
ปะการังจะเปราะบางที่สุด   พืดหนิปะการังหลายๆ  แหงประสบกับภาวะซีด  เมื่ออุณหภูมิผิวน้าํเพิ่มข้ึน 
0.5-1 องศาเซลเซียส  ในชวง 1 เดือน  ซึ่งสูงกวาคาเฉลีย่ในเดือนที่รอนที่สุด  

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกจะสงผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นกับปจจยัตางๆ  
ที่ทาํใหพื้นที่ชมุน้ําเสื่อมโทรม ยกตัวอยางเชน การเกิดฝนที่ลดลงอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศจะเปนปญหาที่รุนแรงเกี่ยวกับความตองการน้าํที่เพิ่มข้ึน  อุณหภูมิผิวน้าํทะเลที่สูงขึน้ 
จะเปนอนัตรายอยางรุนแรงตอพืดหินปะการังเกีย่วกับปริมาณตะกอนที่เพิม่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม  
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกทําใหลดความรนุแรงตอพื้นที่ชุมน้ําบางแหง   โดยเฉพาะในพืน้ที่
ที่มีปริมาณการเกิดฝนที่เพิ่มข้ึน 

  ผลกระทบอันเลวรายที่สําคัญจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศประกอบดวยการเปลี่ยนแปลง 
ที่สังเกตไดจากการอพยพยายถิน่ของนกชายฝงทะเลชวงฤดหูนาวในแถบยุโรปตะวนัตก  อันเปนผลมา
จากอุณหภูมิในชวงกลางฤดูหนาวที่เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยงัไดคาดการณไววา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศจะนาํไปสูแนวโนมของสายพนัธุนกน้ําทีห่ากินใน Arctic ลดจํานวนลง อันเปนผลจากการสูญเสีย
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ถิ่นที่อยู รวมทั้งการอพยพยายถิ่นของสายพนัธุปลาตางๆ  ไปสูบริเวณขั้วโลก โดยพันธุปลาในน้าํเยน็
กําลังจะลดจํานวนลงมากขึน้  และปลาน้าํอุนกจ็ะแพรพันธุมากขึ้น  

   สถานการณโรคภัยตางๆ อันเกิดจากแมลงที่เปนพาหะนําเชื้อรา เชน ไขมาลาเรียและไขเลือดออก 
รวมทัง้ โรคภัยอันเกิดจากน้าํ เชน อหวิาตกโรค ซึ่งไดคาดการณไววาจะเพิ่มข้ึนในหลายภูมิภาค  

 

เปนทีย่อมรับกันอยางแพรหลายถึงสาเหตุที่ทาํใหพื้นทีชุ่มน้ําประเภทตางๆ เชน  ทะเลสาบ หนอง/บึง  
ปาชายเลน บริเวณที่ราบน้าํขึ้นน้ําลงและบริเวณปากแมน้าํสูญหายไป แปรสภาพหรือเสื่อมโทรมลง 
อยางตอเนื่อง แมวาผลที่ไดรับจากการบํารุงรักษาพืน้ที่ชุมน้ําเหลานั้นมักมมีากกวาที่ไดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ที่ชุมน้าํก็ตาม   โดยสาเหตุดังกลาวประกอบดวย 

  บุคคลที่ไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากการอนุรักษพืน้ทีชุ่มน้าํ คือ ผูที่อาศัยในทองถิน่รวมถึง 
ผูที่แทบจะไมมีสิทธิออกเสียง/แสดงความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม การตัดสินใจ
เกี่ยวกับความหายนะของพืน้ที่ชุมน้าํ มกัเกิดจากกระบวนการที่สรางความไมพงึพอใจตอความตองการ
ของทองถิ่นหรอืขาดความโปรงใสและใหคําอธิบายได 

    ผูทาํการตัดสินใจในหลายๆ ระดับไมไดตระหนกัถงึความสมัพนัธระหวางสถานการณของพืน้ที่ชุมน้าํ 
และการอํานวยประโยชนจากพืน้ที่ชุมน้าํตอส่ิงแวดลอม รวมทัง้ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับหลายๆ
กรณีในภายหลัง เชน การตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยประเมนิจากคุณคาทางเศรษฐกิจโดยรวมจาก
ผลประโยชนทางการตลาดและไมใชการตลาดที่เกิดจากพื้นที่ชุมน้ํา 

   การอาํนวยประโยชนที่เกิดจากพืน้ที่ชุมน้าํในดานตางๆ  (เชน การบรรเทาอทุกภัย,การควบคุม
สภาพอากาศ การอํานวยน้าํสูชั้นใตดินและการปองกันดนิถลม) ไมสามารถซื้อขายไดและไมเพียงพอกับ
สังคมระดับทองถิ่นและระดับโลก ความเสื่อมโทรมของสินคาสาธารณะดังกลาว รวมอยูในผลกาํไรทาง
สังคมอีกทางหนึง่ดวย บอยครั้งที่บุคคลตางๆ ขาดแรงจูงใจที่จะรักษาผลประโยชนอันเกิดแกสังคม
สวนรวม นอกจากนี้ เมื่อผลจากการปฏิบัติตางๆ ทีท่ําใหเกิดความเสื่อมโทรมโดยจะสงผลกระทบ 
ที่รุนแรงตอบุคคลตางๆ  กลไกตลาดก็ไมเสถียรภาพอยูไดเพื่อที่จะสรางความเชื่อมัน่วาบุคคลตางๆ จะ
ไดรับการทดแทนจากผลที่ไดรับจากการทาํลายตางๆ   

 ผูสนับสนุนทางการเงินมกักลาวอางเกนิจริงเกี่ยวกับผลประโยชนจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีชุ่มน้ํา 
เชน ผูอุดหนนุทางการเงินที่สนับสนุนการระบายน้ําจากพื้นที่ชุมน้ําเพื่อการเกษตรหรือทดแทนพื้นที่ชุมน้ํา
ชายฝงทะเลโดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรอืการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานตางๆ ประกอบดวยการพัฒนา
เมือง   อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 

  บางกรณีผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมีมากกวาผลประโยชนในการรักษาพืน้ที่ชุมน้ํา 
เชน พืน้ทีก่ารเกษตรที่อุดมสมบูรณบางแหงหรือบริเวณรอบพื้นที่เมืองที่กําลงัขยาย  อยางไรก็ตาม พื้นที่
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ชุมน้ําหลายแหงตองสูญหายไป คุณคาในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํทีย่ังเหลืออยูจงึมีความสาํคัญเพิ่มข้ึน 
สถานการณตางๆเหลานี้กลายเปนสิ่งที่เกดิไดยากขึ้น 
 

จะเหน็ไดวาพืน้ที่ชุมน้าํมีความสําคัญอยางยิ่งตอสภาพความเปนอยูของมนษุยที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ
ของพื้นที่ชุมน้าํหรือในบริเวณใกลเคียง  ทั้งในเรื่องสุขภาพ (health)   สวัสดิการ (welfare)  และความ
ปลอดภัย (safe)  เนื่องจากพื้นทีชุ่มน้ําเปนระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ ระบบหนึ่งในโลก  
นอกจากนี้ มนุษยและสิง่มชีีวิตตางๆ  ลวนไดรับประโยชนจากพืน้ที่ชุมน้ํานานับประการจากที่ไดกลาวไว
ขางตน  ซึง่บทบาทหนาที ่  คุณคาและคุณสมบัติตางๆ  ของพืน้ที่ชุมน้าํจะยงัคงอยูไดตราบเทาที่
ขบวนการทางระบบนเิวศของพืน้ที่ชุมน้าํดาํเนนิตอไป  โดยปราศจากการรบกวน จงึมีความจาํเปนอยางยิง่
ที่จะตองอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํใหคงอยูตลอดไป 

 
  
 

 
    
 
 

ที่มา   เอกสาร  “Ecosystems and Human Well-Being: Wetlands and Water” 
A Report of the Millennium Ecosystem Assessment  

 
แปลโดย  สวนวิเทศสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ 
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