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อารัมภบท
อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก (ค.ศ. ๑๙๗๒) เป็นเครือ่ งมือหลักทีใ่ ช้เพือ่ การบ่งชีแ้ ละปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่นของโลก
เพือ่ เป็นประโยชน์ของประชาชนในรุน่ ปัจจุบนั และอนาคต และเพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรกั ษ์มรดกของโลกดังกล่าว
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์มรดกนี้ไว้
คณะกรรมการมรดกโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามชนิดใหม่นี้และมีการตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าว โดยในที่ประชุมครั้งที่ ๒๙ ได้ริเริ่มการ
ประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลกและก�ำหนดการตอบสนองเพือ่ การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม ในเวลาถัดมา
ได้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ เพื่อเตรียมรายงานและยุทธศาสตร์เพื่อช่วยรัฐภาคีสมาชิกในการรับมือกับภัย
คุกคามชนิดนี้ และเอกสารนี้ได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๐ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศน�ำมาซึง่ ภัยคุกคามต่อคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกก่อให้เกิดผลสืบเนือ่ งต่อ
อนุสญ
ั ญาแห่งปี ค.ศ. ๑๙๗๒ บทเรียนทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงานในแหล่งมรดกโลกบางแห่งแสดงให้เห็นถึงความเกีย่ วโยงกันระหว่างการออกแบบ
และการด�ำเนินงานตามมาตรการการปรับตัวทีเ่ หมาะสม ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการท�ำวิจยั ทุกระดับระหว่างองค์กรทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้อง
กับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะในด้านมรดกทางวัฒนธรรมซึง่ ต้องการการมีสว่ นร่วมจากวงการวิทยาศาสตร์ให้มากยิง่ ขึน้ เครือข่าย
ระดับโลกของแหล่งมรดกโลก จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งยวดในการสร้างให้เกิดความตระหนักและการสนับสนุนจากภาคสาธารณะโดยการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากแหล่งมรดกโลกเป็นสถานที่ที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างดี
การปกป้องและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันภายใต้อนุสัญญาฯ ดังนั้น จึงมี
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ ในเรื่ อ งภั ย คุ ก คามที่ ม าจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และมาตรการใน
การรับมือกับภัยดังกล่าว สิง่ ตีพมิ พ์ฉบับนีใ้ นชุดเอกสารมรดกโลก ประกอบด้วยรายงานว่าด้วย ‘การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ มรดกโลก’ และ ‘ยุทธศาสตร์เพือ่ ช่วยเหลือรัฐภาคีในการด�ำเนินการตอบสนองด้านการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก มีค�ำมั่นที่จะท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยรวมถึง รัฐภาคีของอนุสัญญาแห่งปี
ค.ศ. ๑๙๗๒ อนุสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ภาคประชาสังคม และวงการวิทยาศาสตร์ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าและบอบบาง

ฟรานเชสโก บันดาริน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก
(ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐)
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ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์
“มรดกโลก” ซึ่งในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก และคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแหล่งมรดกโลก ได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือ และศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก
ได้มีการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้รัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ และเตรียมการในการตัง้ รับและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งได้ท�ำเอกสาร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก” และเสนอให้คณะกรรมการ
มรดกโลกรับรอง ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ณ วิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งต่อมาได้น�ำมาตีพิมพ์ใน World Heritage reports 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่าอาจน�ำมาซึ่งภัยคุกคามต่อคุณค่าความโดดเด่น
ระดับสากลของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ส�ำนักงานฯ
จึงได้จัดท�ำเอกสาร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก” ฉบับภาษาไทยขึ้น โดยได้จัดส่งเอกสารฉบับนี้
ให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขของการจัดพิมพ์ซ�้ำ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
เผยแพร่ฉบับบนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ในการรับทราบทั้งในเรื่องการคาดการณ์และการบริหารจัดการ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก และยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีในการด�ำเนิน
การตอบสนองด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อก�ำหนดการเตรียมการและการริเริม่ กระบวนการแห่ง
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
ข้อความจากส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change—UNFCCC) และพิธีสารเกียวโตประกอบด้วยข้อบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับข้อกังวลต่างๆ
ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งรวมถึงมีแนวทางสร้างความมั่นใจในด้านการปรับตัวต่อผลกระทบด้านลบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีต่อแหล่งมรดกโลก
วัตถุประสงค์สูงสุดของ UNFCCC คือการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ ในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดย
ไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์ และให้การพัฒนาการทางเศรษฐกิจด�ำเนินต่อไปได้ในลักษณะที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์
ของกรอบอนุสัญญาฯ ได้รับการสนับสนุนโดยมาตราต่างๆ ที่จัดได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มมาตราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลุ่มมาตราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
ด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือชุมชนและระบบนิเวศให้ด�ำรงอยู่ได้ภายใต้ภาวะภูมิอากาศที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป
อนุสัญญานี้มีขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันด�ำเนินงานเตรียมพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมแผนบูรณาการให้เหมาะสมส�ำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรน�้ำ และ
การเกษตร อีกทั้งเพื่อปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่โดยเฉพาะในแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย และอุทกภัย
กรอบอนุสัญญานี้ก�ำหนดเงื่อนไขว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วควรช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีความเปราะบางต่อผลด้านลบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการปรับตัวต่อผลด้านลบเหล่านั้น และกรอบอนุสัญญาฯ
ยังได้รวมถึงกับความต้องการที่เฉพาะตัวของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries—LDCs) ในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
พิธีสารเกียวโตมีแนวทางการด�ำเนินงานรูปแบบใหม่ คือ ‘กลไกที่ยืดหยุ่น (flexibility mechanisms)’ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกนี้มีขึ้นเพื่อให้รัฐภาคีสามารถด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าซ
และการก�ำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศโดยใช้ค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุด
เพื่อที่จะริเริ่มให้มีการด�ำเนินการตามข้อบทของ UNFCCC และพิธีสารเกียวโต รัฐภาคีได้ใช้เวลาหลายปีในการตกลงในการ
ตัดสินใจจ�ำนวนมากในการด�ำเนินงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ประสบผลอย่างมากมาย
รัฐภาคีของ UNFCCC จะจัดท�ำ และน�ำส่งรายงานแห่งชาติที่ประกอบด้วยบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งและ
การก�ำจัดออกโดยแหล่งดูดซับโดยใช้แนวทางที่ตกลงร่วมกัน รับรองแผนการท�ำงานในระดับประเทศเพื่อบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนายุทธศาสตร์ปรับตัวต่อผลกระทบ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหาร
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพิ่มพูนแหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (เช่น ป่าไม้) มากไปกว่านั้น ประเทศต่างๆ จะน�ำ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
และได้น�ำไปผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ วิชาการ และการศึกษา รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ของสาธารณะ
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สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งกล่าวถึง คือ รายงานแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้แต่ละรัฐภาคีสอื่ สารข้อมูลของตน และความพยายามในระดับภูมภิ าค
ที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติอนุสัญญาตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ โดยที่ประชุมรัฐภาคีใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินและทบทวนการ
ด�ำเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามอนุสญ
ั ญา และประเมินผลโดยรวมของกิจกรรมทีก่ ระท�ำโดยรัฐภาคี รายงานเหล่านีม้ ศี กั ยภาพและ
สามารถใช้เพือ่ ส่งเสริมความพยายามในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก ทีม่ งุ่ ยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รายงานนี้ยังให้ข้อควรพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�ำหรับการวางแผนการพัฒนา การขจัด
ความยากจน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อที่จะตอบสนองต่อความจ�ำเป็นในการประเมินผลกระทบ ความเปราะบางและการปรับตัว ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา
UNFCCC ได้สร้างบทย่อว่าด้วยวิธีและเครื่องมือส�ำหรับประเมินทางเลือกการปรับตัวและสร้างเว็บเพจเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลว่าด้วยวิธีการในการประเมินทางเลือกการปรับตัว อีกทั้งได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งผู้ที่เข้าร่วมมาจากองค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรของสหประชาชาติและชุมชนผู้ใช้งานข้อมูล เพื่อร่วมกันแสวง
โอกาสในการมีความร่วมมือระหว่างกัน
ในประเด็นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC ได้จัดเตรียมรายงานทั้งที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
และโดยอ้อมต่อการปรับตัว ซึ่งรวมถึงเอกสารทางวิชาการว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวของชายฝั่งและสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวย ซึ่งอ้างอิงโดยเจาะจงไปยังเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัว
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำนักเลขาธิการได้ผลิตเอกสารทางวิชาการว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอกสารนี้ประกอบด้วยภาพรวมขององค์ความรู้และความเข้าใจในปัจจุบันของการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ส�ำคัญต่อการปรับตัวของ ๕ ภาคส่วน (พื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรน�้ำ เกษตรกรรม สาธารณสุข และ
โครงสร้างพื้นฐาน) พร้อมด้วยกรณีศึกษา ๓ เรื่องของแต่ละภาคส่วน และการประมวลผลการค้นพบที่มีผลสืบเนื่องถึงนโยบาย
ด้านภูมิอากาศ โดยเอกสารได้ให้เหตุผลว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันจ�ำนวนมากสามารถปรับใช้ต่อภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพอากาศตามธรรมชาติ และเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทส�ำคัญในการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี ในรูปอุปกรณ์เครื่องมือและในรูปของข้อมูล (Hard and soft technology) ที่จะใช้เพื่อพัฒนาข้อมูลและ
ยกระดับความตระหนักรู้ เพื่อการวางแผนและออกแบบมาตรการด้านการปรับตัว เพื่อด�ำเนินการตามมาตรการด้านการปรับตัว
และเพือ่ ตรวจติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน เอกสารยังได้แสดงถึงตัวอย่างของเทคโนโลยีทถี่ กู ใช้เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
เพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้น ส�ำนักเลขาธิการได้ก่อตั้งระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยี (Technology information system—TT:
CLEAR) ซึ่งได้รวมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว รายชื่อศูนย์ด้านการปรับตัวที่มีอยู่ในปัจจุบัน โครงการค้นคว้าเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการปรับตัว (แหล่งที่มาหลักคือจากรายงานแห่งชาติของรัฐภาคีในภาคผนวกที่ ๑ และนอกภาคผนวกที่ ๑) และ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ส�ำนักเลขาธิการได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่รัฐภาคีในการด�ำเนินกิจกรรมสร้างเสริมขีดความสามารถเพื่อการประเมินความ
เปราะบางและการปรับตัว และการด�ำเนินมาตรการด้านการปรับตัวในประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจเปลีย่ นผ่าน
อีกทั้งยังมีความพยายามอื่นๆ อีกที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ คือการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ (web-based
information clearing house) ที่จะสนับสนุนการท�ำกิจกรรมเครือข่ายและหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี องค์กร
ระหว่างรัฐบาล และองค์กรเอกชน และยังมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะ

ด้วยความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการได้มาซึ่งเงินทุนที่พอเพียงต่อการปรับตัว ที่ประชุมรัฐภาคีสมัยที่ ๗ ได้จัดตั้ง
กองทุนใหม่ ๓ กองทุน คือ กองทุนพิเศษว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Special Climate Change Fund)
เป็นกองทุนภายใต้ UNFCCC เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อาทิ การลงมือด�ำเนินกิจกรรมด้านการปรับตัวในที่ที่มีข้อมูลอยู่อย่าง
เพี ย งพอ กองทุ น ส� ำ หรั บ ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด (Least Developed Countries (LDCs) Fund)
ซึ่งจะสนับสนุนการด�ำเนินงาน อาทิ การเตรียมและการด�ำเนินงานตามแผนการด�ำเนินกิจกรรมด้านการปรับตัวแห่งชาติ
(national adaptation programmes of action—NAPAs) ซึ่งจะใช้สื่อสารล�ำดับความส�ำคัญของกิจกรรมเพื่อจัดการกับ
ความจ�ำเป็นและความกังวลเร่งด่วนและเฉพาะหน้าของประเทศ LDCs ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อผลกระทบด้านลบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนกองทุนที่สามคือกองทุนเพื่อการปรับตัว (Adaptation Fund) ซึ่งก่อตั้งภายใต้พิธีสารเกียวโต
มีเพียงกองทุนเพื่อการปรับตัวนี้ที่ยังอยู่ระหว่างการรอให้เกิดการด�ำเนินการ
กระบวนการของอนุ สั ญ ญายั ง ได้ น� ำ แผนการด� ำ เนิ น งานไนโรบี (Nairobi Work Programme—NWP) มาใช้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีโดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนาโดยรวมถึง LDCs และ SIDS ในการท�ำความเข้าใจและ
ประเมินผลกระทบ ความเปราะบาง และการปรับตัว และเพื่อให้มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูล เพื่อการท�ำ
กิ จ กรรมด้ า นการปรั บ ตั ว ที่ เ ป็ น ไปได้ จ ริ ง โดยเป็ น ที่ ค าดหวั ง ว่ า ผลลั พ ธ์ ข องแผนการด� ำ เนิ น งาน NWP จะรวมถึ ง
ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในทุกระดับในการเลือกและด�ำเนินกิจกรรมด้านการปรับตัวที่มีความส�ำคัญสูง ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเสนอต่อ COP ความร่วมมือที่เพิ่มพูนขึ้นระหว่างรัฐภาคี องค์กรที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ ประชาสังคม และผู้มี
อ�ำนาจตัดสินใจ การเผยแพร่ข้อมูลที่ดีขึ้น และการบูรณาการ การปรับตัวในการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นที่ NWP ให้
ความสนใจครอบคลุมถึง ข้อมูลและการสังเกตการณ์ วิธีการและเครื่องมือ แบบจ�ำลองทางภูมิอากาศและการลดขนาด
(Downscaling) ความเสี่ยงและเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ ข้อมูลด้านสังคม-เศรษฐกิจ การวางแผนและ
แนวปฏิบัติด้านการปรับตัว เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยด้านการปรับตัว และความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกล้วนเป็นรัฐภาคีของ UNFCCC จึงมีความ
เป็นไปได้ที่คณะกรรมการมรดกโลกจะร่วมมือกับส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC ด�ำเนินงานผ่านกิจกรรม เช่น การน�ำเสนอ
ข้อมูลในการประชุมด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเข้าไปมีสว่ นร่วมใน NWP การสนับสนุนให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้แลกเปลีย่ น
มุมมองโดยใช้แนวทางภายใต้กระบวนการของ UNFCCC และสนับสนุนให้หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของแต่ละประเทศ
ท�ำงานร่วมกันในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะกรรมการมรดกโลกอาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาโดยองค์กรอืน่ ๆ ผ่านกระบวนการภายใต้การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีองค์กรระหว่างประเทศจ�ำนวนมากที่ได้ท�ำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเปราะบาง และการปรับตัว ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปยังข้อตัดสินใจของที่ประชุมรัฐภาคี
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ถ้อยแถลงโดย Ahmed Djoghlaf,

เลขาธิการ อนุสญั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
กล่าวในการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมรดกโลกและ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ณ ยูเนสโก ปารีส
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (ภาวะโลกร้อน) การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเล การเปลี่ยนแปลง
การตกของฝน และการเพิ่มขึ้นของสภาพอากาศที่รุนแรง เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
การค้นพบเมื่อไม่นานมานี้โดยวงการวิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญต่อการก
ระจายเชิงพื้นที่ของชนิดพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้โดยแบบจ�ำลองทางการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเร็วขึ้นในเขตอบอุ่น ทุกภูมิภาคจะประสบความทุกข์ยากจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน
โดยเฉพาะระบบนิเวศบอเรียลและขั้วโลก (boreal and polar ecosystems) เหตุการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืช
โดยเฉพาะในระบบนิเวศป่าไม้มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ มีการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
อย่างน้อย ๑ ชนิดพันธุ์ คือ คางคกสีทอง (golden toad) ซึ่งถือว่าเป็นผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิด
ในปัจจุบัน
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่อพิสัยของชนิดพันธุ์ (species ranges) และ
เกิดการจัดระบบใหม่อย่างชัดเจนของสังคมทางชีววิทยา ภูมิทัศน์ และชีวนิเวศในช่วงพันปีที่ผ่านมา แต่การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เกิดขึ้นในภูมิประเทศที่ไม่ได้แตกออกเป็นผืนเล็กๆ ดังเช่นทุกวันนี้ รวมทั้งมีแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์เพียง
เล็กน้อยหรือไม่มีเลย สิ่งนี้หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ผนวกกับแรงกระท�ำจากน�้ำมือมนุษย์
ก�ำลังสร้างความตึงเครียดให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ สูงเกินกว่าระดับที่ได้เคยเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งนี้ยังแสดงว่า
ในขณะที่มีการหากิจกรรมที่มุ่งลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ความสนใจต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นสิ่งซึ่งขาดไม่ได้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความกังวลหลักของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity—CBD) ในที่ประชุมสมัยที่ ๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่
ประชุมรัฐภาคีได้ให้ความสนใจต่อผลกระทบในด้านการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกและในทะเล
ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน และได้ร้องขอให้องค์กรย่อยที่ให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice—
SBSTTA) ของอนุสัญญา ก่อตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะกิจ ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๐๐๓ เพื่อท�ำการประเมินเชิงลึก
ต่อความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเมินผล
สืบเนื่องในการอนุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต หนึ่งในการค้นพบ
ส�ำคัญที่ปรากฏในรายงานคือ ยังคงมีโอกาสอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะบรรเทาปัญหาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รายงานดังกล่าวยังได้ระบุชุดเครื่องมือ ซึ่งรวมถึง
แนวทางทางระบบนิเวศของอนุสัญญาที่จะช่วยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในการประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้และเลือกแนวทางต่างๆ
บนพื้นฐานของการได้รับข้อมูล ในการออกแบบและด�ำเนินโครงการด้านการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว
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ในการประชุมสมัยที่ ๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ที่ประชุมรัฐภาคีได้ร้องขอเพิ่มเติมไปยังองค์กรย่อย SBSTTA ให้พัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่มี เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
และความเสื่อมโทรมของที่ดิน และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คณะผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ได้ รั บ
การต่อตั้งขึ้นมาเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อท�ำการประเมินในรายละเอียดในการผสานข้อพิจารณาเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในการด�ำเนินกิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรย่อย SBSTTA ยินดีรับรายงาน
ดังกล่าวในที่ประชุมสมัยที่ ๑๑ เมื่อปีที่ผ่านมา และร้องขอให้คณะผู้เชี่ยวชาญลงรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเติม
หนึ่งในการค้นพบที่ส�ำคัญในรายงานคือ ระบบนิเวศตามธรรมชาติและระบบที่มีการจัดการ มีความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตัวเองไม่เพียงพอที่จะชะลออัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังนั้นการปรับตัวที่มีแนวทางชัดเจนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับระบบนิเวศจึงสมควรได้รับการส่งเสริม
โดยรวมแล้ว ผลการค้นพบในรายงานทั้งสองฉบับนี้ ได้ให้ข้อแนะน�ำและแนวทางในการท�ำให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นกระแสหลักในกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับชีวกายภาพและในระดับเครื่องมือและ
แนวทางปฏิบัติ ข้อมูลนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์โดยทั่วไป และใช้กับแหล่งมรดกโลก
อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�ำนักเลขาธิการของอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีหน้าที่เต็มที่ ในการแสวงหาความร่วมมือกับคณะกรรมการมรดกโลกในเรื่องนี้
โดยค�ำนึงตระหนักเสมอว่าปัญหาที่ท้าทายคือการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลกให้ต�่ำลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เพือ่ เป็นส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาความยากจนและเพือ่ ประโยชน์ของทุกชีวติ บนโลกนี้
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บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และกิจกรรมของมนุษย์มีบทบาทส�ำคัญอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ค�ำเตือนนี้ได้ชักน�ำองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ให้พัฒนาแผนการด�ำเนินงานที่ทุ่มเทเพื่อการประเมินและบริหารจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น การประเมินที่จัดท�ำไปเมื่อไม่นานมานี้โดยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ)
ภายใต้บริบทดังกล่าวและข้อตัดสินใจ 29 COM 7B.a ของคณะกรรมการมรดกโลกในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ รายงานฉบับนี้ซึ่งจัดเตรียม
ภายหลังจากการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนผลกระทบที่ส�ำคัญของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ะมีตอ่ ทรัพย์สนิ ของมรดกโลกและเสนอแนะมาตรการทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะรับมือต่อผลกระทบเหล่านัน้
จากบันทึกในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นอัตราที่สูงที่สุดในสหัสวรรษที่
ผ่านมา และตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on climate Change—IPCC) การเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระท�ำของมนุษย์ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยผิวหน้าชั้นบรรยากาศของโลก (global average atmospheric surface temperature) มีความเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกเป็นเพียงผล
ต่อเนื่องประการหนึ่งของผลการกระท�ำของมนุษย์ที่มีต่อดุลยภาพของภูมิอากาศโลก ด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การตกของฝน ความแห้งแล้ง การเกิดพายุ อุณหภูมิและการกลายเป็นกรดของมหาสมุทร การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล และ
อื่นๆ เกิดขึ้นด้วย การพยากรณ์โดยใช้แบบจ�ำลองเชิงตัวเลข (numerical models) แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนี้อาจเกิดขึ้น
จริงในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก และหากแนวโน้มได้รับการยืนยัน ผลกระทบเหล่านี้จะ
เป็นภัยคุกคามยิ่งกว่าเดิม
ในสถานการณ์เช่นนี้ การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอาจเสี่ยงต่ออันตราย การที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิและค่าความ
เป็นกรดที่สูงขึ้นจะเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทางทะเลหลายแหล่ง
ประกอบด้วยแนวปะการังเขตร้อนที่มีการเปิดรับต่อปรากฏการณ์การฟอกขาวเพิ่มมากขึ้น อาจน�ำไปสู่การสูญพันธุ์ของแนว
ปะการัง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศยังน�ำไปสู่การละลายของธารน�้ำแข็งทั่วโลก (ทั้งในเขตภูเขาและขั้วโลก)
ท้ายที่สุด ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพิสัยของชนิดพันธุ์ การเปลี่ยนแปลง
เวลาของวงจรทางชีววิทยา การปรับเปลี่ยนความถี่และความรุนแรงของไฟป่า การอพยพของศัตรูพืชชนิดพันธุ์ที่รุกราน ฯลฯ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็เปิดรับต่อภัยคุกคามเช่นกัน อาคารโบราณได้รับการออกแบบไว้ส�ำหรับภูมิอากาศท้องถิ่นที่
เฉพาะตัว การอพยพของศัตรูพืชอาจมีผลด้านลบต่อการอนุรักษ์มรดกที่สร้างไว้ การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลอาจคุกคาม
แหล่งมรดกที่อยู่บริเวณชายฝั่งจ�ำนวนมาก และสภาวะส�ำหรับการอนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดีอาจถูกท�ำให้เสื่อมโทรมไป
เมื่ออุณหภูมิของดินเพิ่มสูงขึ้น แต่นอกเหนือจากภัยคุกคามทางกายภาพเหล่านี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมี
ผลกระทบในมิติสังคมและวัฒนธรรมด้วย โดยชุมชนได้เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต การท�ำงาน การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพฤติกรรม
ทางสังคม ที่เกิดภายในอาคาร ในแหล่งมรดกและในภูมิประเทศ และชุมชนอาจอพยพและละทิ้งมรดกที่ได้สร้างไว้
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ข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน�ำมาซึ่งภัยคุกคามต่อคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (outstanding universal
values—OUV) ของแหล่งมรดกโลกบางแหล่ง ก่อให้เกิดผลสืบเนื่องจ�ำนวนหนึ่งต่ออนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ในบริบทนี้
ความเกี่ยวข้องของกระบวนการภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เช่น การเสนอชื่อ การท�ำรายงานตามระยะเวลา
(periodic reporting) และการตรวจติดตาม (reactive monitoring) สมควรได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ขณะนี้เป็นเวลาที่ควรออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ปรับตัวต่อผลด้านลบที่ตามมา ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกบางแหล่งอาจ
ได้รับผลกระทบในแบบที่ไม่อาจย้อนคืนมาได้ (แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ แหล่ ง มรดกโลก) และคณะกรรมการมรดกโลกจ� ำ เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาผลสื บ เนื่ อ งที่ อ าจตามมาภายใต้
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
ในระยะสั้ น ควรมี ก ารลงมื อ ด� ำ เนิ น การหลายอย่ า ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ต่อแหล่งมรดกโลก ก�ำหนดมาตรการด้านการปรับตัวที่เหมาะสม และยกระดับการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องข้อริเริ่มเหล่านี้ควรได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ/หรือประเด็นมรดกและการอนุรักษ์ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แผนการด�ำเนินงานว่าด้วยมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก (UNESCO Man and the Biosphere
programme) อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ (Ramsar Convention on Wetlands) และอนุสัญญาของ
ยูเนสโกที่ดูแลมรดกทางวัฒนธรรม
แผนการบริหารจัดการของทุกแหล่งมรดกโลกที่อาจถูกคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรได้รับการปรับ
ให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลเหล่านั้นจะได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพย์สินมรดกโลกต้องได้รับการประเมินโดยใช้กระบวนการตรวจติดตามและการ
ประเมินความเปราะบางที่เหมาะสม ควรมีการเสาะหามาตรการที่มีศักยภาพเพื่อบรรเทาผลกระทบในระดับแหล่ง
มรดกและภายในเครือข่ายมรดกโลกแม้ว่าการบรรเทาปัญหาในระดับโลกและระดับรัฐภาคีเป็นหน้าที่ของอนุสัญญา
UNFCCC และพิธีสารเกียวโต ความส�ำคัญของภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นถึงความ
จ� ำ เป็ น ในการด� ำ เนิ น มาตรการการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งที่ ต ้ อ งถู ก ปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทอย่ า งเหมาะสม
(appropriately tailored risk-preparedness measures) ในการด�ำเนินมาตรการเพื่อการเยียวยาปัญหา
บทเรียนจากแหล่งมรดกจ�ำนวนมากทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการออกแบบและการด�ำเนิน
มาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม ในอดีตที่ผ่านมา ประสิทธิผลในการด�ำเนินงานเกิดขึ้นในแหล่งมรดกโลกจ�ำนวนมาก
เช่น การยกระดับภูมิต้านทานของแหล่งมรดกโดยการลดการคุกคามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การระบายน�้ำออกจากทะเลสาบธารน�้ำแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการระเบิดออกของน�้ำในทะเลสาบ (outburst flood)
การปรับปรุงคันกั้นน�้ำเพื่อป้องกันน�้ำท่วมชายฝั่งและสนับสนุนวิธีการดั้งเดิมในการปกป้องแหล่งมรดกจากการรุกล�้ำของทราย
(sand encroachment)
ในประเด็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การวิจัยในทุกระดับควรได้รับการส่งเสริมโดยร่วมมือกับ IPCC และองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะส�ำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่ระดับความมีส่วนร่วม
ของวงการวิทยาศาสตร์ยงั คงมีไม่สงู นักเมือ่ เทียบกับมรดกทางธรรมชาติ การเป็นเครือข่ายระดับโลกของแหล่งมรดกโลกเป็นโอกาส
ที่ดีในการสร้างแรงสนับสนุนจากภาคสาธารณะและการเมือง โดยผ่านการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลภูมิหลัง

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทน�ำ
ในปัจจุบัน วงการวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับอย่างแพร่หลายใน
ข้อเท็จจริงที่ว่าการด�ำเนินกิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อ
ดุลยภาพอันบอบบางของภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ รั บ การนิ ย ามโดยอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change—
UNFCCC) ในมาตราที่ ๑ ว่า ‘การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศทีเ่ ป็น
ผลทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ มจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ป
เปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศของโลก และเป็นสิง่ ที่
เหนือจากการแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศตามธรรมชาติจากที่
ได้เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา’ UNFCCC จึงแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่าง ‘การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ’ ทีเ่ กิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ที่ไปเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
บรรยากาศ และ ‘การแปรปรวนของภูมิอากาศ’ ที่เกิดจาก
ธรรมชาติ การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีต่อมรดกโลกจึงเป็น
ความท้าทายโดยแท้ เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญของเรือ่ งนี้ ขณะนี้
ถือเป็นเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change—IPCC) ระบุในรายงานการประเมินฉบับทีส่ าม (Third
Assessment Report) ว่า ‘ระบบภูมอิ ากาศของโลกได้เปลีย่ นแปลง
ไปทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมภิ าคอย่างเห็นได้ชดั จากยุคก่อน
ปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางส่วนเป็น
ผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์’ เพื่อจ�ำกัดความกว้างขวางของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาปัญหา (การลด
การปล่อยและการเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก) จึงมี
ความจ�ำเป็น และในรายงานฉบับเดียวกันยังกล่าวอีกด้วยว่า
‘การปรับตัวเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในทุกระดับเพือ่ ทีจ่ ะช่วยกัน
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’
ดังค�ำกล่าวของ Dr Martin Parry (ประธานร่วมของคณะท�ำงานที่
๒ ของ IPCC) ที่ว่า ผู้ก�ำหนดนโยบายจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ด�ำเนินการอย่างทันที เนื่องจาก ประการที่หนึ่ง เราไม่ควรรอ
จนกระทัง่ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตามทีค่ าดหมาย
ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยลงมือด�ำเนินการ ซึ่งอาจจะสายเกินไป
ประการทีส่ อง การตอบสนองด้านการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
ได้ถกู รวมอยูใ่ น ‘นโยบายทีท่ ำ� แล้วไม่เกิดผลเสียใดๆ (no-regret
policy)’ แล้ว ตามที่ความพยายามเพื่อลดความเปราะบางและ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานของแหล่งมรดกต่อแรงกดดันและภัยคุกคามใน
รูปแบบทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับภูมอิ ากาศ จะช่วยลดความเปราะบางต่อ
แรงกดดันทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศด้วยเช่นกัน
ท้ายที่สุด IPCC ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า ‘ผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศถูกคาดการณ์วา่ จะมีอทิ ธิพลแตกต่าง
กันทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปัญหาในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงน�ำมาซึ่งประเด็นส�ำคัญในเรื่อง
ของความเท่าเทียม (equity)’

การรบกวนระบบภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์
โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีประวัติการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมอิ ากาศอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ อุณหภูมิ
ของโลกโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๖ องศาเซลเซียส โดยการเพิ่มขึ้นนี้
เกิดขึน้ มากทีส่ ดุ ในช่วงหนึง่ พันปีหลัง IPCC ระบุวา่ ‘มีหลักฐานใหม่
และแน่ชดั กว่าเดิมว่า การร้อนขึน้ เกือบทัง้ หมดทีส่ งั เกตได้ในช่วง
๕๐ ปีทผี่ า่ นมา เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์’ กิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ได้นำ� ไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศและการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ก่อให้เกิด
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ในชัน้ บรรยากาศของโลก อัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกในระดับปัจจุบนั เป็นอัตราทีไ่ ม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนในช่วงอย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา
© IPCC, 2001*
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อุณหภูมิท่ีผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๖ องศาเซลเซียส จากข้อมูลการวัด
อุณหภูมิโดยตรงที่มีการบันทึกไว้ทั้งหมด (ค.ศ. ๑๘๖๐ – ๒๐๐๐ ในภาพบน)
การเพิ่มขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อ้างอิงจากข้อมูลอุณหภูมิตัวแทนต่างๆ (วงปี
ต้นไม้ ปะการัง แกนน�้ำแข็ง และการบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการท�ำให้
เป็นมาตรฐานกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาแล้ว) ส�ำหรับซีกโลกเหนือในช่วง
สหัสวรรษที่ผ่านมา (ภาพล่าง)
*IPCC, 2001: Climate Change 2001: Synthesis Report. A Contribution
of Working Groups I, II, and III to the Third Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Watson, R.T. and the Core
Writing Team (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom, and New York, NY, USA, 398 pp.

แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ตัวบ่งชี้
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ซึง่ ก�ำลัง
ถูกจับตาและคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึง ชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ และพื้นที่
อนุรกั ษ์ทวั่ โลก โดยในปัจจุบนั สามารถสัมผัสการเปลีย่ นแปลงรูป
แบบของภูมอิ ากาศในระดับท้องถิน่ ได้ผา่ นการสังเกตการณ์ เช่น
ในสหราชอาณาจักร อุณหภูมิที่ก�ำลังสูงขึ้นก่อให้เกิดฝนตกมาก
ขึ้นในตอนเหนือที่มีความชุ่มชื้น และฝนตกน้อยลงในตอนใต้ที่
แห้งกว่า ผลที่ตามมาโดยอ้อมคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อมหันตภัยทาง
ธรรมชาติทเี่ กีย่ วกับสภาพอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญตัง้ แต่
ปี ค.ศ. ๑๙๕๓ ตามข้อมูลจากบริษัทประกันภัยทั่วโลก
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ข้อมูลภูมิหลัง

การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเหตุภัยพิบัติรุนแรงทางสภาพอากาศสูงขึ้น
๑๐ เท่ า ทั่ ว โลก จากช่ ว งทศวรรษที่ ๑๘๕๐ ถึ ง ๑๙๙๐ ซึ่ ง เร็ ว กว่ า ที่
สมควรเกิ ด จากภาวะเงิ น เฟ้ อ โดยทั่ ว ไป สั ด ส่ ว นผู ้ เ อาประกั น ของการ
สูญเสียเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากแทบไม่มีเป็นร้อยละ ๒๓ ในคริสต์ทศวรรษที่
๑๙๙๐ การสูญเสียในภาพรวมของเหตุการณ์ขนาดเล็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรง (ไม่ได้แสดงในที่นี้) เป็นไปในลักษณะ
เดี ย วกั น ส่ ว นหนึ่ ง ของแนวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการสู ญ เสี ย จากเหตุ ภั ย พิ บั ติ
สภาพอากาศรุ น แรงในช่ ว ง ๕๐ ปี ที่ ผ ่ า นมา มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ปั จ จั ย
ทางสังคม-เศรษฐกิจ (เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร ความมั่งคั่งมากขึ้น
การกลายเป็ น เมื อ งในพื้ น ที่ ที่ เ ปราะบาง) อี ก ส่ ว นมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ปั จ จั ย ทางภู มิ อ ากาศในระดั บ ภู มิ ภ าค (เช่ น การเปลี่ ย นแปลงการตก
ของฝน และเหตุอุทกภัย)
*IPCC, 2001: Climate Change 2001: Synthesis Report. A Contribution
of Working Groups I, II, and III to the Third Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Watson, R.T. and the Core
Writing Team (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom, and New York, NY, USA, 398 pp.

การเปลีย่ นแปลงรูปแบบภูมอิ ากาศและการรบกวนดุลยภาพ
ทางธรณีฟิสิกส์
สืบเนื่องจากผลที่ตามมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้น
บรรยากาศ (‘ภาวะโลกร้อน’) ยังมีการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
เพิ่มเติมของลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
• การเปลี่ยนแปลงการตกของฝน
• การเพิ่มความถี่ของสภาวะอุ่น (warm episodes) ใน
ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันแปรของระบบอากาศในซีก
โลกใต้ (El Niño-Southern Oscillation—ENSO)
• การเปลีย่ นแปลงความถี่ ความรุนแรง และฤดูกาลทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ
ที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง ไฟไหม้ ฝนตกหนัก อุทกภัย วาตภัย
พายุหมุนเขตร้อน
• การเพิม่ ขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล (เกิดจากการลดลงของธารน�ำ้ แข็ง
(glacier retreat) การละลายของน�้ำแข็ง และการขยายตัว
ของ น�้ำทะเลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น) ซึ่งมีผลสืบเนื่องที่
รุนแรงต่อพื้นที่ชายฝั่งที่อยู่ในระดับต�่ำ (low-lying coastal
areas) และหมู่เกาะ
• การเพิ่มขึ้นของระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและ
ที่ละลายอยู่ในมหาสมุทรท�ำให้เกิดภาวะความเป็นกรดของ
น�้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น (marine acidification)

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑

เป็นการยากทีจ่ ะคาดการณ์ให้แม่นย�ำถึงขอบเขตการเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมิในอนาคต เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
กระบวนการนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลกระทบต่อความรุนแรงของการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิในอนาคตก็ยังมีความไม่แน่นอน และแม้ว่าการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญในช่วงปีขา้ งหน้า ก็จะ
ยังคงมีการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละระดับน�ำ้ ทะเล ซึง่ จะส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ตอ่ รูปแบบทางภูมอิ ากาศดังทีก่ ล่าว
ข้างต้น (การตกของฝน ความเสีย่ งต่อภัยแล้ง ความรุนแรงของฝน
อุทกภัย วาตภัย พายุหมุนเขตร้อน และอืน่ ๆ) ผลกระทบเหล่านีจ้ ะ
ยิ่งทวีความรุนแรงแม้แต่ในกรณีที่ทุกอย่างด�ำเนินไปอย่างปกติ
ตัวบ่งชี้ส�ำคัญซึ่งถูกใช้ในงานเขียนทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบาย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบด้วย องค์ประกอบของ
ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas composition) (โดยเฉพาะ
คาร์บอนไดออกไซด์) อุณหภูมิพื้นผิว (surface temperature)
การตกของฝน หิมะ ลูกเห็บ (precipitation) หิมะปกคลุม (snow
cover) น�้ำแข็งในทะเลและแม่น�้ำ ธารน�้ำแข็ง ระดับน�้ำทะเล
ตัวแปรทางภูมอิ ากาศ (climate variability) เหตุการณ์ทางสภาพ
อากาศทีร่ นุ แรง (extreme weather events) โดยรายงานการ
ประเมินของ IPCC ประกอบด้วยการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในเรื่อง
ขอบเขตของการแปรผันของตัวบ่งชี้เหล่านี้ที่เป็นผลมาจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จากข้อมูลขององค์การสิง่ แวดล้อม
แห่งสหภาพยุโรป (European Environment Agency) พบว่า
มีการเพิ่มขึ้นของระดับความเชื่อมั่นทางวิทยาศาสตร์ใน
ขีดความสามารถของแบบจ�ำลองทางภูมอิ ากาศในการพยากรณ์
สภาพภูมิอากาศในอนาคต การเปลี่ยนแปลงหลักที่อาจเกิดขึ้น
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเท่าที่มี
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
• อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกจะเพิม่ ขึน้ ของ ๑.๔ ถึง ๕.๘ องศาเซลเซียส
ภายในปี ค.ศ. ๒๑๐๐
• วัฏจักรน�ำ้ จะรุนแรงมากยิง่ ขึน้ โดยมีเหตุการณ์ฝนตกทีร่ นุ แรง
ยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ภัยแล้งจะถี่มากยิ่งขึ้นในเขต
ทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย
• ระดับน�ำ้ ทะเลทัว่ โลกจะสูงขึน้ ๐.๐๙ ถึง ๐.๘๘ เมตร ภายในปี
ค.ศ. ๒๑๐๐
• คลื่นซัดฝั่งจะเกิดถี่ยิ่งขึ้นในระดับท้องถิ่น
ยังคงมีความไม่ชดั เจนถึงผลลัพธ์รนุ แรงบางประเภททีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
อนาคต เช่น การละลายของแผ่นน�ำ้ แข็งกรีนแลนด์ (Greenland
ice sheet) ในระยะยาว การพังทลายของแผ่นน�้ำแข็งในทวีป
แอนตาร์กติกาฝั่งตะวันตก (West Antarctic ice sheet) และ
การเปลี่ยนแปลงกระแสน�้ำอุ่น Gulf Stream ในมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือ
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ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อ
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกโลก
ทางธรรมชาติ
ภาพรวมโดยย่อของผลกระทบที่ส�ำคัญ
การเปลีย่ นแปลงของตัวชีว้ ดั ทางภูมอิ ากาศทีร่ ะบุขา้ งต้นโดยส่วนใหญ่
อาจมีผลในเชิงลบต่อคุณสมบัติของมรดกโลกทางธรรมชาติ
• การละลายของน�ำ้ แข็งขัว้ โลก ธารน�ำ้ แข็ง ชัน้ ดินเยือกแข็งคงตัว
(permafrost) ก้อนน�้ำแข็งในทะเล ก้อนน�้ำแข็ง หิมะปกคลุม
(snow cover) โดยเฉพาะในบริเวณขั้วโลกและภูเขา
• การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ ซึง่ จะมีผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อชนิด
พันธุ์พืชและสัตว์ และจะมีผลต่อระบบนิเวศต่อไป
• การฟอกขาวของแนวปะการัง
• การยืดยาวออกของฤดูกาลที่พืชเจริญเติบโตได้ ส่งผลให้
การกระจายตัวของพืชและสัตว์ขยับใกล้ขวั้ โลกหรือขยับไปใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ จากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง และเมือ่ ประกอบกับ
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ พืชต่างถิน่ ทีร่ กุ รานจะยิง่ มีผลกระทบเหนือชนิดพันธุ์
พื้นถิ่น (ดูเพิ่มเติมที่บทถัดไปว่าด้วยเรื่องระบบนิเวศบนบก)
• การเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนและองค์ประกอบภายในสังคมทางชีววิทยา
เนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงพิสยั ของชนิดพันธุ์ (species range) และ
การสูญพันธุ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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การเปลีย่ นแปลงในเชิงกายภาพและชีวภาพข้างต้นนัน้ ส่งผลต่อ
การท�ำงานของระบบนิเวศ เช่น วงจรการหมุนเวียนสารอาหาร
ผลผลิตและการให้บริการทางระบบนิเวศ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่ องมนุษย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น การเปลีย่ นแปลง
ปริมาณน�ำ้ สะอาดทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนัน้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ-สังคม เช่น เกษตรกรรม การประมง และ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ย่อมได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย สุดท้ายแล้ว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
ขับเคลือ่ นทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ซึง่ จะทวี
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนบก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะมีผลในวงกว้างต่อชีวนิเวศ ใน
ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ผลกระทบทีส่ ำ� คัญมีดงั นี้
ผลต่อการกระจายของชนิดพันธุ์:
• ชนิดพันธุแ์ ต่ละชนิดมีการตอบสนองในทิศทางแนวเหนือใต้และ
ความสูงเหนือระดับน�้ำทะเล
• ชนิดพันธุแ์ ต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อสภาวะการเพิม่ ขึน้ ของ
ความอบอุ่น/ความเย็น และความแห้งแล้ง/ความชื้น
• ความแปรปรวนทางภูมศิ าสตร์ในระดับการตอบสนองของแต่ละ
ชนิดพันธุ์ที่ตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
• พิสยั ของชนิดพันธุเ์ ปลีย่ นแปลงไป/สูญหายไป เนือ่ งจากขอบเขตพืน้ ที่
ทีส่ งิ่ มีชวี ติ จะด�ำรงชีพได้เกิดการการขยาย หดตัว และถูกก�ำจัดไป
• เปลีย่ นแปลงพิสยั ของชนิดพันธุท์ สี่ มั พันธ์กบั เขตอนุรกั ษ์ (reserve
boundaries) การสูญหาย/เพิม่ ขึน้ ของชนิดพันธุใ์ นเขตอนุรกั ษ์
• การสูญหายของชนิดพันธุใ์ นระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และระดับโลก
ที่เนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• การอพยพของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ/หรือของจุลชีพ
ก่อโรคและปรสิต

ผลต่อสัดส่วนและองค์ประกอบโครงสร้างของสังคม:
• การเปลีย่ นแปลงของ การมีอยู/่ การหายไป และความชุกชุมสัมพัทธ์/
สุทธิ (ความสม�ำ่ เสมอ/ความมากชนิด) (evenness/richness)
• การเกิดขึน้ ของสังคมสิง่ มีชวี ติ ทีช่ นิดพันธุอ์ ยูร่ ว่ มกันในรูปแบบใหม่
ที่ไม่มีในปัจจุบัน (non-analogue communities)
ผลต่อการท�ำงาน การให้บริการ และสถานะของระบบนิเวศ:
• การเปลีย่ นแปลงของชีพลักษณ์ (phenology) (ระยะต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิต เช่น การออกดอก)
• การเปลี่ยนแปลงวงจรการหมุนเวียนสารอาหารและปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น น�้ำ)
• การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผูล้ า่ -เหยือ่ ตัวเบียน-ผูใ้ ห้
อาศัย (host) พืช-สัตว์ชว่ ยผสมเกสร พืช-ตัวช่วยกระจายพันธุ์
• การเปลีย่ นแปลงการให้บริการทางระบบนิเวศ เช่น การควบคุม
ศัตรูพืช การช่วยผสมเกสร และการรักษาสถียรภาพของดิน
• การเปลีย่ นแปลงทางระบบนิเวศทีต่ ามมาจากการเปลีย่ นแปลง
การท�ำงานและการรบกวนระบบนิเวศ
ผลในเรื่องการถูกรบกวน:
• การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนครัง้ ความถี่ และฤดูกาลของการเกิดเหตุ
ทางธรรมชาติที่รุนแรง เช่น ไฟไหม้ น�้ำท่วม ภาวะแล้ง
• การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์ (ผนวกกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก)
ประเภทของระบบนิเวศบนบกทีไ่ ด้รบั ผลและอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง ประกอบด้วย:
- พืน้ ทีค่ มุ้ ครองขนาดเล็ก และ/หรือ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีถ่ กู แยกเดีย่ ว
- พื้นที่คุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่สูง
- พื้นที่คุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ต�่ำ
- พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ชี นิดพันธุท์ หี่ ายากหรืออยูภ่ ายใต้ภาวะคุกคาม
และมีถิ่นอาศัยที่จ�ำเพาะ
- พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ชี นิดพันธุท์ จี่ ำ� เพาะต่อแนวละติจดู และระดับ
ความสูงจากระดับน�้ำทะเลในพื้นที่นั้นๆ
- พื้นที่คุ้มครองที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ฉับพลันในพื้นที่รอบเขตพื้นที่คุ้มครอง
- พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีไ่ ม่มเี ส้นทางเชือ่ มต่อเพือ่ การอพยพทีใ่ ช้ได้จริง
- พื้นที่คุ้มครองที่มีชนิดพันธุ์หายากหรืออยู่ภายใต้ภาวะคุกคาม
และตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
- พื้นที่คุ้มครองที่ประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ตัวอย่างของผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่
ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก แสดงไว้ในกล่องข้อความที่ ๑
และกล่องข้อความที่ ๒ ในหน้า ๒๑ ส�ำหรับแหล่งมรดกโลกอุทยาน
แห่งชาติดอนญานา (Doñana National Park) ประเทศสเปน
และเขตพืชเคป (Cape Floral Region) ประเทศแอฟริกาใต้

กล่องข้อความที่ ๑
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
อาจมีต่ออุทยานแห่งชาติดอนญานา (สเปน)๑

อุทยานแห่งชาติดอนญานาและแหล่งมรดกโลกทางตอนใต้
ของประเทศสเปน เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์ทมี่ ขี นาดใหญ่และ
เบ็ดเสร็จที่สุดใน Iberia ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐,๐๐๐ เฮกแตร์
๑. Hulme and Sheard, 1999. Climate Change Scenarios for the Iberian
Peninsula. Climatic Research Unit, Norwich.
Online: www.cru.uea.ac.uk/~mikeh/research/wwf.iberia.pdf.
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การแห้งลงของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในอุทยานทีเ่ ป็นผลมาจากการใช้นำ�้ ทีเ่ พิม่
ขึน้ ส่งผลให้เกิดการหายไปของชนิดพันธุพ์ ชื ประมาณ ๑๐๐ ชนิด
ในช่วง ๘๐ ปีทผี่ า่ นมา และมีการคาดการณ์วา่ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในภูมภิ าคนี้
จะมีการแห้งลงอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ระหว่าง ๑.๔ – ๓.๘ องศาเซลเซียส และการลดลงของปริมาณฝน
หิมะ และลูกเห็บ ระหว่างร้อยละ ๕ – ๑๐ ภายในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๕๐
อุทยานดังกล่าว เป็นแหล่งอาศัยของนกท้องถิน่ และนกอพยพ
อย่างน้อย ๓๖๕ ชนิด โดยเป็นถิน่ อาศัยในฤดูหนาวทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับนกอพยพจ�ำพวกห่านเทาปากชมพู (greylag goose)
และนกเป็ดน�ำ้ ซึง่ จะหยุดพักทีอ่ ทุ ยานระหว่างการบินอพยพตาม
เส้นทางจากยุโรปตะวันตกไปยังแอฟริกาตะวันตก อีกทัง้ ยังเป็น
แหล่งวางไข่ส�ำหรับนกจากแอฟริกาและแถบเมดิเตอเรเนียน
เช่น นกปากช้อน (spoonbill) นอกจากนี้ พืน้ ทีอ่ ทุ ยานยังเป็นแหล่ง
อาหารส�ำหรับนกฟลามิงโก (greater flamingo) เกือบ 20,000 ตัว
จึงกล่าวได้วา่ อุทยานแห่งชาติดอนญานาเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ
มากที่สุดส�ำหรับนกอพยพในช่วงฤดูหนาวของประเทศสเปน
ภัยแล้งในระหว่างฤดูหนาวทีเ่ กิดในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ได้กอ่ ให้เกิด
ผลกระทบทีร่ นุ แรงในพืน้ ทีน่ ี้ เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิดอย่างรุนแรงขึน้ ในอนาคตตราบทีภ่ มู อิ ากาศทางตอนใต้ของ
สเปนยังคงมีลกั ษณะแห้ง อุทยานนีต้ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงเทียบเท่า
ระดับน�ำ้ ทะเลจนถึงทีค่ วามสูง ๔๐ เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล โดยน�ำ้
ทะเลในภูมภิ าคนี้ ได้สงู ขึน้ ประมาณ ๒๐ เซนติเมตรในช่วงศตวรรษ
ที่ผ่านมา การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเลในอนาคต จะส่งผลให้
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีย่ งั เหลือจะจมอยูภ่ ายใต้นำ�้ เค็ม ซึง่ จะเป็นภัยคุกคาม
ต่อการอยูร่ อดของถิน่ อาศัยของนกอพยพทีส่ ำ� คัญแห่งนี้ กรณีเหล่านี้
ชีใ้ ห้เห็นว่าระดับน�ำ้ ทะเลจะสูงขึน้ อยูใ่ นช่วง ๒๐ – ๑๑๐ เซนติเมตร
ภายในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษหน้า

กล่องข้อความที่ ๒
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทีอ่ าจมี
ต่อเขตพืชเคป (แอฟริกาใต้)๒

แหล่งมรดกโลกเขตพืชเคป ประกอบด้วยพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ๘ แห่ง
ครอบคลุมพืน้ ที่ ๕๕๓,๐๐๐ เฮกแตร์ และมีลกั ษณะเฉพาะคือมี
ความหลากหลายของพืชทีโ่ ดดเด่น อีกทัง้ มีพชื อยูอ่ ย่างหนาแน่น
และมีลกั ษณะเป็นพืชเฉพาะถิน่ จากการทดลองสังเกต และคาดการณ์
พบว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะเป็นภัยคุกคาม
ที่ส�ำคัญของความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในอีก ๕๐ ถึง
๑๐๐ ปีขา้ งหน้า อีกทัง้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงของความชืน้ ในดิน
และลักษณะการตกของฝนในฤดูหนาวซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบ
การกระจายของชนิดพันธุเ์ ปลีย่ นไป การเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะ
กระทบต่อชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นชนิดทีห่ ายาก
และมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งการกระจายพันธุ์ และจะกระทบต่อชนิดพันธุ์
ของสิง่ มีชวี ติ ในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ โดย
ชนิดพันธุเ์ หล่านี้ เป็นลักษณะเฉพาะของเขตพืชนี้ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศอาจก่อให้เกิดการล้มตายของสิง่ มีชวี ติ เนือ่ งจากภัย
แล้ง การท�ำลายรูปแบบการพึง่ พาอาศัยของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ และการกระตุ้นกระบวนการก่อกวนระบบนิเวศ เช่น
การเกิดไฟป่า สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลด้านลบต่อคุณค่าของแหล่งมรดกโลก
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ ำ� ลังปรากฏ
เด่นชัดมากขึน้ เรือ่ ยๆ คือผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
เขตพืช และยังคาดว่าจะมี ผลกระทบด้านอื่นๆ เกิดขึ้นต่อไป

จากการศึกษาแบบจ�ำลองทางชีวภูมิอากาศ ท�ำให้ได้มา
ซึ่ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี
ยังคงมีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญที่ยังคงขาดหายไป ซึ่งต้องศึกษา
โดยการทดลองและสังเกตการณ์
การมุง่ วิจยั เฉพาะทาง การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ และ
การมีสว่ นร่วมของภาคสาธารณะ อาจเป็นกลยุทธในด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ การวางแผนการอนุรักษ์ควรสอดแทรกการประเมิน
ความเสีย่ งทางภูมอิ ากาศ และมีการประสานความร่วมมือระดับ
ภูมภิ าค เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพ นอกจากนัน้ การจัดท�ำให้
มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลายและการเชือ่ มโยงพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
เข้าด้วยกันโดยการสร้างระเบียงการอพยพ เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
ก�ำจัดหรือลดปัจจัยจ�ำกัดอื่นๆ ของระบบนิเวศ และเป็น
การเสริ ม สร้ า งการเตรี ย มความพร้ อ มของระบบนิ เ วศ
ในการรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากอัคคีภัย

๒

ผลกระทบต่อระบบนิเวศภูเขา
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในบรรยากาศเป็นสาเหตุท�ำให้เกิด
การละลายของธารน�้ำแข็งทั่วโลก จากการสังเกต พบการลดลง
ของธารน�ำ้ แข็งบนภูเขาอย่างแพร่หลายและธารน�ำ้ แข็งจ�ำนวนมาก
ก�ำลังละลาย และในจ�ำนวนนัน้ มีหลายแหล่งทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็นแหล่งมรดกโลก การละลายของธารน�ำ้ แข็งส่งผลอย่างชัดเจน
ต่อคุณค่าแห่งความสวยงามของแหล่งมรดกโลก แต่มากไปกว่านัน้
การเปลีย่ นแปลงนีย้ งั ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรอบอีกด้วย กล่าวคือ:
• การละลายของธารน�ำ้ แข็ง น�ำมาซึง่ การก่อตัวของทะเลสาบ (Glacier
lakes) ตลิง่ ของทะเลสาบเหล่านีเ้ กิดจากกองตะกอนธารน�ำ้ แข็ง
(moraines) ทีอ่ าจพังทลายลงหากระดับน�ำ้ ในทะเลสาบขึน้ สูงและ
อาจน�ำไปสู่การท่วมทะลักของน�้ำไปยังหุบเขาอย่างฉับพลัน
การท่วมในลักษณะนีจ้ ะมีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อประชากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติชนิดฉับพลันนี้อาจป้องกันได้โดยการ
ระบายน�ำ้ ออกจากทะเลสาบเพือ่ ป้องกันการเกิดน�ำ้ ทะลักท่วม
ฉับพลัน (Outburst flood)
• การละลายทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำปีของธารน�ำ้ แข็งบนภูเขาเป็นปัจจัย
ขับเคลือ่ นวัฏจักรของน�ำ้ ของทัง้ ภูมภิ าค แต่เมือ่ ปริมาณน�ำ้ แข็ง
ลดลง ส่งผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมในระยะแรกและในระยะเวลาต่อมา
ปริมาณน�้ำจะหมดไป น�ำไปสู่ภาวะอดอยากและโรคระบาด
ภัยคุกคามของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ระบบนิเวศ
บนบก ก็เกิดต่อระบบนิเวศบนภูเขาเช่นกัน มีการสังเกตพบ
การเปลี่ยนแปลงแนวเส้นที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ (tree-line)
บนระบบนิเวศภูเขา กลไกการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยคุกคาม
ที่ส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนภูเขาหลายชนิด
ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อภูเขาธารน�ำ้ แข็ง ปรากฏตามกล่องข้อความที่ ๓ และ
กล่องข้อความที่ ๔ หน้าที่ ๒๒ ส�ำหรับแหล่งมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ
สคารมถะ (Sagarmatha National Park) ประเทศเนปาลและอุทยาน
แห่งชาติวาสการาน (Huascarán National Park) ประเทศเปรู
๒. Bomhard & Midgley, 2005. Securing Protected Areas in the Face of
Global Change: Lessons Learned from the South African Cape
Floristic Region. A Report by the Ecosystems, Protected Areas, and
People Project. IUCN, Bangkok and SANBI, Cape Town.
Online: www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/theme.htm#climate.
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๒

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
กล่องข้อความที่ ๓
ผลกระทบทีส่ ำ� คัญของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติสคารมถะ (เนปาล)๓

ในสคารมถะ ประเทศเนปาล อุณหภูมิที่สูงขึ้น ๑ องศา
เซลเซียสตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ น�ำไปสูก่ ารลดลงของ
น�้ำแข็งและหิมะปกคลุมถึงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกัน และปรากฏทะเลสาบขึ้นมาทดแทนธารน�้ำแข็งสูง
๔,๐๐๐ เมตรบนเขาเอเวอร์เรส มีการเกิดน�้ำทะลักท่วม
ฉับพลันจากน�้ำในทะเลสาบถี่ยิ่งขึ้น เกิดเป็นความเสี่ยงต่อ
ประชาชนและมีผลเชือ่ มโยงไปถึงปริมาณน�ำ้ ส�ำหรับเอเชียใต้
และการไหลของแม่นำ�้ สายส�ำคัญ เช่น แม่นำ�้ คงคา แม่นำ�้ สินธุ
และแม่น�้ำพรหมบุตร

กล่องข้อความที่ ๔
ผลกระทบที่ส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติวาสการาน (เปรู) ๔

มีการศึกษาและเฝ้าระวังผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ อุทยานแห่งชาติวาสการาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเร่งการละลายของธารน�ำ้ แข็งมีผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ด้านคุณภาพและปริมาณของน�ำ้ ทีไ่ หลมาจากภูเขา อีกทัง้ ยังมีผล
ท�ำให้มคี วามเสีย่ งสูงขึน้ ในการเกิดดินถล่มและน�ำ้ ท่วมฉับพลัน
และการอพยพย้ายถิน่ ของสิง่ มีชวี ติ บางชนิดไปยังพืน้ ทีท่ สี่ งู ขึน้
การเกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลันในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติวาสการานเป็นภัย
คุกคามต่อแหล่งโบราณคดีชาวิน (Chavin) ซึ่งเป็นแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ทัง้ นี้ ยังคงไม่มกี ารยืนยันถึง
ผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหายไปของสิ่งมีชีวิต
ท้องถิน่ บางชนิด แรงกดดันทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อทรัพยากรภายในอุทยาน
และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเกิดฝน อย่างไรก็ดี มีประชากร
จ�ำนวนสองล้านคนทีพ่ งึ่ พาทรัพยากรน�ำ้ จากอุทยานแห่งชาติ
แห่งนี้ และความต้องการน�ำ้ ก็มเี พิม่ ขึน้ แนวทางแก้ไขปัญหาที่
เป็นไปได้ เช่น การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุทยาน
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชนผ่าน
คณะท�ำงานวาสการาน และด�ำเนินโครงการทีจ่ ำ� เพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษาและวิจยั ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิต
ทางทะเลหลายชนิด เช่น แนวปะการังทีม่ กั ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นช่วงใกล้
กับขีดจ�ำกัดด้านอุณหภูมสิ งู สุดทีจ่ ะอยูไ่ ด้ แนวปะการังหลายแนว
ได้รบั การยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลก ส่วนหนึง่ ก็เพราะระบบนิเวศ
ในบริ เ วณแหล่ ง อาศั ย ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
เชื่อมโยงกับชนิดพันธุ์ปลาและพืชน�้ำมากมายหลากหลายชนิด
ในลักษณะพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันและต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
(ดูตัวอย่างในกล่องข้อความที่ ๕)
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๓. การน�ำเสนอของ Martin Parry (ประธานร่วมของคณะท�ำงานชุดที่ ๒ ของ IPCC)
ในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมรดกโลก
(ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก, ปารีส, ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖)
๔. การน�ำเสนอของ Pablo Dourojeani (สถาบันภูเขา) ในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมรดกโลก (ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก,
ปารีส, ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖)

กล่องข้อความที่ ๕
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทีอ่ าจมีตอ่ แนวปะการังใหญ่เกรตแบร์รเิ ออร์รฟี (Great
Barrier Reef—GBR) (ออสเตรเลีย)๕

เกรตแบร์รเิ ออร์รฟี เป็นระบบนิเวศปะการังทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
(เป็นแนวยาว ๒,๑๐๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๓๔๔,๔๐๐
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแนวปะการังประมาณ ๒,๙๐๐ แนว)
และยังเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก
(ประกอบด้วยปลาประมาณ ๑,๕๐๐ ชนิด ปะการังอีก ๔๐๐ ชนิด
และหอยชนิดต่างๆ กว่าหนึง่ พันชนิด) และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็น
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติครบถ้วนทัง้ ๔ หลักเกณฑ์ โดยมี
ส�ำนักงานอุทยานทางทะเลเกรทแบร์รเิ ออร์รฟี (GBR Marine
Park Authority) เป็นหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียทีม่ หี น้าทีด่ แู ล
แหล่งมรดกโลกแห่งนีม้ กี ารจัดสรรเป็นหลายบริเวณเพือ่ ควบคุม
ระดับการอนุญาตให้ทำ� กิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ความยัง่ ยืนของแหล่ง
มรดกโลกแห่งนีม้ คี วามเปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงปัจจัยทาง
ภูมอิ ากาศต่างๆ เช่น การสูงขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล การเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมนิ ำ�้ ทะเล ความถีแ่ ละความรุนแรงของการเกิดพายุ ปริมาณ
น�ำ้ จากฝน หิมะ ลูกเห็บ ความแห้งแล้ง การชะล้างน�ำ้ จากแผ่นดิน
การไหลเวียนของมหาสมุทรทีเ่ ปลีย่ นไป และภาวะความเป็นกรดใน
มหาสมุทร สิง่ ทีน่ า่ กังวลคือ ผลทีเ่ กิดอย่างฉับพลันและค่อยเป็น
ค่อยไปของการฟอกขาวของปะการัง ซึง่ เกิดขึน้ เมือ่ แนวปะการัง
เผชิญกับอุณหภูมขิ องน�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ จากระดับปกติ ประการส�ำคัญที่
ต้องตระหนักคือปรากฏการณ์ฟอกขาวของปะการังเป็นภัยคุกคาม
หลักของแนวปะการังทุกแห่ง และเป็นภัยคุกคามทีไ่ ม่สามารถ
จัดการได้ภายในระยะสั้นหรือระยะกลาง๖
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ และ ๒๐๐๒ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครัง้
ใหญ่ในภูมภิ าคนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ พบว่ามีปะการังได้รบั ผลกระทบถึง
ร้อยละ ๖๐ ถึงร้อยละ ๙๕ โดยปะการังในแนวปะการังส่วนใหญ่มี
การฟืน้ ตัวในระดับดี มีแนวปะการังเพียงส่วนน้อย (ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕)
มีอตั ราการตายสูง คือมีการสูญเสียปะการังไปร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ ของ
ปะการังทัง้ หมดในแนวปะการัง ในเรือ่ งแนวทางการตอบสนอง ได้มี
การพัฒนาแผนการด�ำเนินงานตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ (ค.ศ. ๒๐๐๔ - ๒๐๐๘) เพือ่ ท�ำความเข้าใจและตอบสนองต่อ
ภัยคุกคามของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเพือ่ เตรียมการ
จัดท�ำแผนงานประจ�ำปี เพือ่ ตอบสนองต่อการฟอกขาวของปะการัง
และแผนปฏิบตั กิ ารการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยแผนการ
ตอบสนองต่อการฟอกขาวของปะการังมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ตรวจสอบ
และตรวจวัดการฟอกขาวและผลกระทบในระยะสัน้ และระยะยาว
อืน่ ๆ (โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การส�ำรวจทางอากาศและใต้นำ�้
การสังเกตการณ์ทางสังคม) แผนดังกล่าวได้รบั การยอมรับในระดับ
นานาชาติ (และถูกน�ำไปปรับใช้สำ� หรับพืน้ ทีฟ่ ลอริดาคียแ์ ละ
อินโดนีเซีย) แผนปฏิบตั กิ ารการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนให้แก่ระบบนิเวศ อุตสาหกรรม
และชุมชน โดยการระบุและด�ำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง การประยุกต์ใช้นโยบายและการส่งเสริมแนวทางความ
ร่วมมือ มากไปกว่านัน้ ได้มกี ารพัฒนาหุน้ ส่วนความร่วมมือเช่น
‘กลุม่ เฝ้าระวังการฟอกขาว (Bleach Watch)’ และหุน้ ส่วน ความ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชน (IUCN, TNC, WWF) ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ รวมถึง:
ความสอดคล้องกันของนโยบาย, การได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ,
ความร่วมมือและการลงทุนด้านงานวิจยั , หุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย, กลุม่ หุน้ ส่วนความร่วมมือกับชุมชน, และฐานองค์ความรู้
๕. การน�ำเสนอของ Greg Terrill (ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ, ส�ำนักมรดก กรมสิง่ แวดล้อมและมรดก
ของออสเตรเลีย) ในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และมรดกโลก (ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก, ปารีส, ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖)
๖. Australian Institute of Marine Science Annual Report 2001-2, p 18

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
กิจกรรมการบริหารจัดการของ GBR ได้รบั การยอมรับว่าเป็นแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ เี ลิศในระดับโลก๗ และกระทัง่ ปัจจุบนั GBR มีอตั รา
การฟอกขาวในระดับทีต่ ำ�่ แบบสัมพัทธ์ แต่เหตุการณ์ในอนาคตย่อม
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ปัญหาหลักคือการยกระดับความสามารถในการ
ฟืน้ ตัวคืนสูร่ ะดับปกติ ซีง่ ต้องอาศัยความพยายามในหลายปัจจัย การ
ปรับตัวในหลายด้าน รวมถึงความพยายามทีต่ อ่ เนีอ่ งและเพิม่ เติมขึน้
จากระดับปัจจุบนั ในการยกระดับความสามารถในการฟืน้ ตัวของ
อุทยานทางทะเล GBR ส�ำนักงานอุทยานทางทะเล GBR ได้ขยายพืน้ ที่
ห้ามท�ำกิจกรรม (no-take area) จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๓๓ ในปี
ค.ศ. ๒๐๐๔ นอกจากนัน้ รัฐบาลออสเตรเลียยังท�ำงานร่วมกับรัฐบาล
แห่งรัฐควีนสแลนด์อย่างใกล้ชดิ ในเรือ่ งแผนการอนุรกั ษ์คณุ ภาพน�ำ้
บริเวณแนวปะการัง โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ หยุดยัง้ และกักน�ำ้ ทีม่ ี
คุณภาพต�ำ่ ทีจ่ ะเข้ามาบริเวณอุทยานทางทะเลภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศก่อให้เกิดผลสืบเนือ่ งต่อระบบทาง
ธรรมชาติและทางสังคม (เกษตรกรรม สุขภาพประชากร การป่าไม้
และโครงสร้างพืน้ ฐาน) และรวมไปถึงมรดกทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรมจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความซับซ้อน
ของปฏิสมั พันธ์ภายในและระหว่างแง่มมุ ทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสังคม
ผลกระทบทางกายภาพโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ผลกระทบโดยตรงต่างๆ ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาจมี
บทบาท ต่อสิ่งเหล่านี้:
• หลักฐานทางโบราณคดีทถี่ กู เก็บรักษาใต้พนื้ ดินเนือ่ งจากเป็นจุด
ดุลยภาพระหว่างกระบวนการทางความชืน้ เคมี และชีวภาพ วัฏจักร
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจะลดระดับการอยูร่ อด
ของวัสดุที่ง่ายต่อความเสียหาย (ดูตัวอย่างส�ำหรับแหล่งทาง
วัฒนธรรมในเขตยูคอน (Yukon Territory) ประเทศแคนาดา ตาม
กล่องข้อความที่ ๖)
• อาคารทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั พืน้ ดินทีใ่ นระดับที่
มากกว่าอาคารในปัจจุบนั อาคารทางประวัตศิ าสตร์จะมีรพู รุนที่
มากกว่าและซึมซับน�ำ้ จากพืน้ ดินเข้าสูโ่ ครงสร้างของอาคารและ
ปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อมผ่านการระเหยออกจากผิวอาคาร พืน้ ผิว
ก�ำแพงและพื้นเป็นจุดที่เกิดการแลกเปลี่ยนของปฏิกิริยานี้
การเพิม่ ขึน้ ของความชืน้ ในดินอาจมีผลให้มกี ารจับตัวของเกลือทีม่ า
จากน�ำ้ ใต้ดนิ เพิม่ มากขึน้ เมือ่ แห้งผลกระทบจากผลึกเกลือจะท�ำให้
เกิดความเสียหายต่อส่วนตกแต่งชั้นนอกได้
• ท่อนไม้ซงุ และวัสดุอนิ ทรียท์ ใี่ ช้ในการก่อสร้างอืน่ ๆ อาจถูกท�ำให้
เสียหายจากการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ จากภัยคุกคามทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน เช่น
อาจมีการอพยพของศัตรูพชื ตามแนวความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลและ
ละติจูด

๗. Global Coral Reef Monitoring Network ‘Status of coral reefs of the
world 2004’; WWF ‘Climate change and World Heritage sites’,
Australia, 2006; D. Rothwell, ‘Global Climate Change and the GBR’,
report for EDO, CANA, Greenpeace, Australia, 2004

• น�้ำท่วมอาจท�ำความเสียหายต่อวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้รับ
การออกแบบให้ทนทานต่อการจมใต้น�้ำเป็นระยะเวลานาน
เมือ่ น�ำ้ แห้งลงแล้วก็อาจเกิดการเจริญของสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กทีอ่ าจ
สร้างความเสียหาย เช่น เชือ้ รา (ดูตวั อย่างจากแหล่งมรดกโลกเมือง
ประวัตศิ าสตร์ลอนดอน ในกล่องข้อความที่ ๗) กระแสน�ำ้ ทีไ่ หล
อย่างฉับพลันยังอาจก่อให้เกิดการพังทลายของสิ่งก่อสร้าง
• การเพิม่ ขึน้ ของพายุและลมกระโชกอาจสร้างความเสียหายเชิง
โครงสร้าง
• มรดกที่เคลี่อนที่ได้อาจตกอยู่ใต้ภาวะเสี่ยงจากระดับอุณหภูมิ
ความชื้น และรังสี UV ที่เพิ่มขึ้น
• การกลายเป็นทะเลทราย การผุกร่อนและการพังทลายเนือ่ งจาก
ความเค็มเป็นภัยคุกคามต่อมรดกทางวัฒนธรรมในเขตทะเลทราย
เช่น มัสยิดชินเกตติ (Chinguetti Mosque) ในประเทศมอริตาเนีย
(ดูกล่องข้อความที่ ๘ ในหน้า ๒๔)

๒

กล่องข้อความที่ ๖
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจมี
ต่อแหล่งทางวัฒนธรรมในเขตยูคอน (แคนาดา)๘

บริเวณทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของนักล่าปลาวาฬในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ณ
เกาะเฮอร์เชล (Herschel Island) ในเขตยูคอน (แคนาดา) ได้รบั การ
บรรจุในบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นแหล่งมรดกโลกของแคนาดา เนือ่ งด้วย
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น (แหล่ง Ivvavik / Vuntut /
Herschel) อย่างไรก็ตาม การเสือ่ มลงของชัน้ ดินเยือกแข็งคงตัว
น�ำไปสูก่ ารทรุดตัวของพืน้ ดินซึง่ ส่งผลกระทบต่อป้ายหลุมศพหรือ
หีบศพทีฝ่ งั อยูใ่ นสุสานบริเวณหุบผาพอลลีน (Pauline Cove) หีบศพ
จ�ำนวนหนึง่ พังทลายลงมาพร้อมดินทีท่ รุดตัวอยูใ่ นสภาพแตกหัก
คุณค่าของแหล่งมรดกนี้ จึงถูกคุกคามก่อนทีจ่ ะได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกเสียอีก

กล่องข้อความที่ ๗
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจมีตอ่
แหล่งมรดกโลกแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร
(พระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์ วิหารเวสต์มนิ สเตอร์และโบสถ์
เซนต์มาร์กาเร็ต หอคอยแห่งลอนดอนเมืองนาวีกรีนชิ )

แผนการด�ำเนินงานว่าด้วยผลกระทบด้านภูมอิ ากาศของสหราช
อาณาจักรได้คาดการณ์วา่ ระดับน�ำ้ ทะเลบริเวณปากแม่นำ�้ เทมส์
จะสูงขึน้ จากค่าเฉลีย่ ของช่วงปี ค.ศ. ๑๙๖๑ ถึง ๑๙๙๐ ประมาณ
๐.๒๖ - ๐.๘๖ เมตร ภายในคริสต์ทศวรรษที่ ๒๐๘๐ ระดับน�ำ้ ที่
ปากแม่นำ�้ เทมส์มกี ารขึน้ ลงตามระดับน�ำ้ ทะเล ซึง่ ในบางครัง้ จะถูก
หนุนโดยสภาวะอากาศในทะเลเหนือ พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ บริเวณแม่นำ�้
เทมส์ถกู คาดการณ์วา่ จะตกอยูภ่ ายใต้ความกดดันเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากกระแสน�้ำจะสูงขึ้นในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เครือ่ งกัน้ แม่นำ�้ เทมส์ (Thames Barriers) ถูกออกแบบมาเพือ่ ปกป้อง
ชีวติ ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ จากระดับกระแสน�ำ้ สูงสุดและคลืน่ พายุซดั ฝัง่
(Strom surge) เครือ่ งป้องกันนีถ้ กู คาดหวังว่าจะถูกใช้ ๒-๓ ครัง้ ต่อปี
แต่ในปัจจุบัน เครื่องป้องกันนี้ถูกใช้ ๖-๗ ครั้งใน ๑ ปี

๘. การน�ำเสนอของ Douglas Olynyk (รัฐบาลเขตยูคอน และ ICOMOS แคนาดา)
ในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมรดกโลก
(ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก, ปารีส, ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖)
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๒

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
หากมีระดับน�ำ้ ทีส่ งู กว่าระดับเครือ่ งป้องกันนี้ จะมีคา่ ใช้จา่ ยทางอ้อม
ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรถึง ๓ หมืน่ ล้านปอนด์ และน�ำ้ ที่
ท่วมจะกลืนพืน้ ทีแ่ หล่งมรดกโลกทีอ่ ยูใ่ กล้แม่นำ�้ เทมส์เป็นอย่างน้อย
คือ พระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์และหอคอยแห่งลอนดอน เครือ่ งกัน้
แม่นำ�้ เทมส์จะใช้ปอ้ งกันได้ถงึ ปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ก่อนทีเ่ หตุการณ์นำ�้
ท่วมทุกรอบ ๑,๐๐๐ ปีจะกลับมา ผูจ้ ดั การแหล่งมรดกโลกจ�ำเป็นที่
จะต้องมีกระบวนการวางแผนทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ ในการท�ำเครือ่ งกัน้
แม่นำ�้ เทมส์แนวใหม่ คลอบคลุมถึงการวางแผนจัดการน�ำ้ ท่วมใน
พืน้ ทีล่ อนดอน และการวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการ
พัฒนา แผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกควรรวมประเด็นการ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในข้อก�ำหนดส�ำหรับ
การบริหารจัดการในช่วง ๒๕-๓๐ ปีข้างหน้า และในการ
ทบทวนวัตถุประสงค์การบริหารจัดการรอบ ๕ ปี

กล่องข้อความที่ ๘
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจมีต่อมัสยิดชินเกตติ (มอริตาเนีย)

แหล่งมรดกโลกนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณขอบทะเลทรายซาฮาร่า เป็นสถานที่
เก็บรักษาชุดคัมภีรข์ องศาสนาอิสลามทีส่ ำ� คัญ และเป็นมัสยิดในยุค
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ ทีป่ ระกอบด้วยหออะซานสูงใหญ่รปู สีเ่ หลีย่ ม
จตุรสั อยูเ่ หนือตัวเมือง เมืองชินเกตติเป็นจุดหมายทางการค้า
ส�ำหรับผูเ้ ดินทางทีข่ นส่งทองค�ำและงาช้างมาจากดินแดนทาง
ตะวันออก ความมัง่ คัง่ ของชุมชนหมายความถึงการทีช่ มุ ชนจะมีเงิน
ส�ำหรับปกป้องสิง่ ก่อสร้างจากสภาพอากาศภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีไ่ ม่
เป็นมิตรอย่างร้ายแรง
การผสมผสานระหว่างการลดลงของการค้าและการสูญเสียรายได้
ทวีความรุนแรงของภัยคุกคามจากทะเลทรายทีก่ ำ� ลังคุกคาม
สิง่ ก่อสร้างภายในเมือง โดยเฉพาะมัสยิด สิง่ ก่อสร้างต่างๆ ภายใน
เมืองชินเกตติตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของน�ำ้ ท่วมตามฤดูกาลเป็น
ประจ�ำ และตามมาด้วยการพังทลายอันเนือ่ งมาจากการไหลผ่าน
ของน�้ำ
ผลกระทบทางสังคมของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่
มรดกโลกทางวัฒนธรรม๙
การเปลีย่ นแปลงของมรดกทางวัฒนธรรมเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศไม่สามารถมองโดยแยกจากการเปลีย่ นแปลงเชิงสังคม
สถิตปิ ระชากร พฤติกรรมมนุษย์ ผลกระทบของคุณค่าทางสังคมที่
ขัดแย้งกัน และการวางแผนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีจ่ ำ� เป็นต้องค่อยๆ
พัฒนาภายใต้ประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตามนิยามของ
มรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรมถูกนิยามโดยกว้างๆ เพือ่ ครอบคลุม
แหล่งบริเวณเดีย่ ว อาคาร หรือโครงสร้าง รวมถึงภูมทิ ศั น์ในเมืองหรือ
ชนบททีอ่ าจรวมการมีพลวัตต่างๆ ทีอ่ าจไม่ใช่เพียงจะตกอยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังมีส่วนต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
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๙. ประเด็นที่กล่าวในย่อหน้านี้ อ้างอิงถึงทรัพย์สินมรดกทางวัฒนธรรม แม้ว่าใน
บางส่วนอาจน�ำไปใช้ได้กับทรัพย์สินมรดกทางธรรมชาติ

ผลกระทบเชิงวัฒนธรรมของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม๑๐
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบทัง้ ทางกายภาพ สังคมและ
ทางวัฒนธรรมต่อมรดกทางวัฒนธรรม โดยจะน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลง
วิถขี องประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ความสัมพันธ์นปี้ รากฏอยู่
ในวิถที ปี่ ระชาชนใช้ในการด�ำรงชีวติ ประกอบหน้าทีก่ ารงาน การบูชา
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และการท�ำกิจกรรมทางสังคม รวมถึงปรากฏอยูใ่ นอาคาร
แหล่งบริเวณ และภูมทิ ศั น์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ บื ทอดต่อกันมา ผลกระทบที่
ร่วมกันระหว่างการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการเปลีย่ นแปลง
เชิงสังคม-เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ทีม่ ากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว ซึง่
จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมยิง่ ขึน้ และการด�ำเนินการนีส้ ามารถ
กระท�ำได้ภายใต้บริบทของมรดกโลก เนือ่ งจากแหล่งมรดกโลก
จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศส�ำหรับกรณีตัวอย่างต่างๆ
ความเชือ่ มโยงระหว่างผลกระทบทางกายภาพและทางสังคม
แหล่งมรดกโลกจ�ำนวนมากยังคงเป็นแหล่งทีย่ งั คงมีชวี ติ ยังต้องพึง่ พิง
ชุมชนในการรักษาหรือท�ำให้ยงั่ ยืน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ก่อให้เกิดผลทีต่ ามมาต่อทัง้ การด�ำรงอยูข่ องมนุษย์และสิง่ ทีม่ นุษย์
สร้างขึน้ ในกรณีของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลทีต่ ามมานี้
ปรากฏของมาในอย่างน้อย ๒ ลักษณะหลัก คือ ๑) ผลกระทบทาง
กายภาพต่อแหล่งมรดก สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้าง และ
๒) ผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและถิน่ อาศัย ซึง่ จะน�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงของชุมชน หรือการเคลือ่ นย้ายของสังคมทีท่ ำ� หน้าที่
ดูแลแหล่งมรดกโลกในปัจจุบนั ผลทีต่ ามมาของผลกระทบประการ
หลังนีย้ งั ไม่ได้รบั ความเข้าใจทีแ่ น่ชดั แม้วา่ ลักษณะโดยทัว่ ไปของ
ผลกระทบนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความเชือ่ มโยงระหว่างผลกระทบทางกายภาพและทางวัฒนธรรม
ลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ต่อสภาพ
ภูมอิ ากาศ ภูมทิ ศั น์ในเขตชนบทถูกพัฒนาโดยให้ตอบสนองต่อชนิด
พันธุพ์ ชื ทีส่ ามารถงอกงามในพืน้ ทีท่ มี่ ภี มู อิ ากาศทีต่ า่ งกัน ในขณะที่
ภูมทิ ศั น์ในเขตเมืองและมรดกทีเ่ ป็นสิง่ ปลูกสร้างถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับสภาพอากาศในท้องถิน่ ความมีเสถียรภาพของมรดก
ทางวัฒนธรรมจึงเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ ต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างทีต่ งั้
และบรรยากาศโดยรอบ แหล่งมรดกโลกทีย่ งั คงมีการใช้งานโดย
ชุมชนท้องถิ่น อาจได้รับแรงกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การปรับตัวทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการอนุญาตให้มกี ารใช้งานหรือการใช้
ประโยชน์ในพื้นต่อไป หรือในแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กรณีนี้ ก็อาจมี
ผลกระทบทางกายภาพในทางตรงเช่นกัน
สรุปการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ตี อ่ มรดกทางวัฒนธรรม
ในบริบทของความเกีย่ วข้องทีซ่ บั ซ้อนทีไ่ ด้กล่าวในย่อหน้าข้างต้น จึง
มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งนิยามตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมินผลกระทบโดยรวมของ
สภาพภูมอิ ากาศต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศอาจเบาบางและสามารถเกิดขึน้ ในระยะเวลาที่
ยาวนาน แต่ตวั แปรทางการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศบางชนิด
เช่น ความหนาวเย็น อุณหภูมิ หรือภาวะช็อคจากความชืน้ สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้รนุ แรงภายใต้ระยะเวลาอันสัน้ ในการระบุความเสีย่ ง
และผลกระทบทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ี
ต่อมรดกทางวัฒนธรรม วงการวิทยาศาสตร์ได้ใช้ตวั แปรทางสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งแสดงตามตารางในหน้าถัดไป (ตารางที่ ๑)
๑๐. ประเด็นที่กล่าวในย่อหน้านี้ อ้างอิงถึงทรัพย์สินมรดกทางวัฒนธรรม แม้ว่าใน
บางส่วนอาจน�ำไปใช้ได้กับทรัพย์สินมรดกทางธรรมชาติ

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
ตารางที่ ๑ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ส�ำคัญของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดทางภูมิอากาศ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
		
สภาพภูมอิ ากาศ

ผลกระทบทางกายภาพ สังคมและทางวัฒนธรรมต่อมรดกทางวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลง
ความชืน้ ในบรรยากาศ

- อุทกภัย (ทะเล แม่น�้ำ)
- ฝนตกหนัก
- การเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำใต้ดิน
- การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน
- การเปลี่ยนแปลงน�้ำผิวดิน
- การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรความชื้น
- การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาที่ชื้นแฉะ
- คลอไรด์ของเกลือสมุทร

การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ

- เหตุการณ์ประจ�ำวัน ประจ�ำฤดูกาล
เหตุการณ์รุนแรง (คลื่นอากาศร้อน
หิมะสะสม)
- การเปลี่ยนแปลงการแข็งตัว
- การละลายของน�ำ้ และพายุนำ�้ แข็ง
และการเพิ่มขึ้นของน�้ำค้างแข็ง

การสูงขึ้นของ
ระดับน�้ำทะเล

- น�้ำท่วมชายฝั่ง
- การรุกล�้ำของน�้ำทะเล

ลม

- ฝนที่ถูกลมพัด
- ความเค็มที่น�ำพามาโดยลม
- ทรายที่ถูกลมพัดมา
- ลม ลมกระโชก และการเปลีย่ นทิศทางลม
- ความแห้งแล้ง
- คลื่นอากาศร้อน
- การลดลงของระดับน�้ำใต้ดิน

- การเปลีย่ นแปลงค่าความเป็นกรดด่างของหลักฐานทางโบราณคดีทฝี่ งั อยูใ่ ต้ดนิ
- การสูญเสียความครบถ้วนสมบูรณ์ การกระเทาะเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงความชืน้
ของตะกอนที่ทับถม
- การสูญหายของข้อมูลทีเ่ ก็บรักษาภายใต้สภาวะน�ำ้ ขัง (waterlogged) / ภาวะไร้
ออกซิเจน (anaerobic) / ภาวะไร้ออกซิเจนอิสระ (anoxic)
- ปรากฏการณ์ทแี่ หล่งน�ำ้ มีสารอาหารมากเกินไป (Eutrophication) เร่งการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยจุลชีพ
- การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพต่อวัสดุกอ่ สร้างและพืน้ ผิวทีม่ รี พู รุนเนือ่ งจากความชืน้
แฉะที่เพิ่มขึ้น
- ความเสียหายเนือ่ งจากระบบระบายน�ำ้ ทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่เหมาะสม ระบบระบายน�ำ้ ฝนใน
อดีตไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับฝนตกหนักและมักจะยากทีจ่ ะเข้าถึง บ�ำรุงรักษา และปรับปรุง
- การตกผลึกและการละลายน�ำ้ ของเกลือเนือ่ งมาจากความเปียกหรือความแห้งส่งผลต่อ
โครงสร้าง โบราณวัตถุ ภาพเขียนฝาผนัง ภาพปูนเปียก และพืน้ ผิวทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอืน่ ๆ
- การพังทลายของวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์จากเหตุอุทกภัย
- การโจมตีทางชีวภาพต่อวัสดุอนิ ทรีย์โดยแมลง ราเมือก เชือ้ รา ชนิดพันธุท์ รี่ กุ ราน เช่นปลวก
- ความขาดเสถียรภาพของชัน้ ใต้ผวิ ดิน การพองตัวและยุบตัวของพืน้ ดิน
- การเปลีย่ นแปลงความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative humidity cycles/shock) เป็นผลให้เกิด
รอยแยก การกระเทาะ การหลุดลอก และการแตกเป็นละอองฝุน่ ของวัสดุและพืน้ ผิว
- การกัดกร่อนวัสดุที่เป็นโลหะ
- ผลร่วมระหว่างปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การเพิม่ ขึน้ ของความชืน้ ร่วมกับการใช้ปย๋ ุ และยาฆ่าแมลง
- การเสือ่ มโทรมของส่วนนอกของอาคารเนือ่ งจากปัจจัยลบด้านอุณหภูมิ
- ความเสียหายเนือ่ งมาจากการละลายและการเกิดน�ำ้ แข็ง (Freeze-thaw/frost damage)
- ความเสียหายภายในก้อนอิฐ หิน เซรามิก ทีเ่ ปียกและถึงจุดเยือกแข็งภายในตัว
วัสดุก่อนจะแห้งลง
- ความเสื่อมเนื่องจากกระบวนการทางชีวเคมี
- การเปลีย่ นแปลง “ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ (fitness for purpose)”
ส�ำหรับบางโครงสร้าง เช่น การให้ความร้อนที่สูงเกินไปส�ำหรับภายใน
ตัวอาคารอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมต่อโครงสร้างในอดีต
- การปรับปรุงที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้โครงสร้างยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน
- การกัดเซาะ/การสูญเสียชายฝั่ง
- การเข้ามาอย่างไม่สม�่ำเสมอของปริมาณน�้ำที่มากอย่างไม่เป็นปกติในแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจรบกวนความเสถียรระหว่างสิ่งประดิษฐ์และดิน
- การจมอยู่ใต้น�้ำอย่างถาวรของบริเวณที่อยู่ต�่ำ
- การอพยพของประชากร
- การแตกกระจายของชุมชน
- การสูญหายของพิธีกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม
- ความชื้นแทรกซึมในวัสดุมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรูพรุน
- การรับน�ำ้ หนักเชิงสถิตย์และพลวัตของโครงสร้างทางประวัตศิ าสตร์หรือโบราณคดี
- ความเสียหายหรือพังทลายของโครงสร้าง
- ความเสื่อมของพื้นผิวเนื่องจากการพังทลาย
- การพังทลาย
- การผุกร่อนเนื่องจากความเค็ม
- ผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร
- การถูกทอดทิ้งและพังทลาย
- การสูญเสียความทรงจ�ำทางวัฒนธรรม
- การร่นของหินเนื่องจากการสลายตัวของคาร์บอเนต
- การเปลี่ยนเป็นสีด�ำของวัสดุ
- การผุกร่อนของโลหะ
- อิทธิพลของการครอบครองอาณานิคมทางชีววิทยา (bio-colonialisation)
- การพังทลายของโครงสร้างและพื้นผิวที่ท�ำด้วยไม้
- การลดจ�ำนวนลงของชนิดพันธุ์พื้นถิ่นที่น�ำมาใช้ในการซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษาอาคาร
- การเปลีย่ นแปลงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ที่ปรากฏออกมา
- การเปลี่ยนรูปแบบของชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงการด�ำรงชีวิตของชุมชนพื้นเมือง
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว เนื่องจากแหล่งรายได้ในการด�ำรง
ชีวิตหายไปและอยู่ไกลมากขึ้น

การกลายเป็นทะเลทราย

การเสริมแรงระหว่าง
สภาพภูมิอากาศและ
มลพิษ

- ฝนที่มีความเป็นกรดด่าง
- การเปลีย่ นแปลงการสะสมของสาร
มลพิษ

สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบทางชีววิทยา

- การขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิด
รุกราน
- การกระจายของแมลงชนิดพันธุท์ มี่ อี ยู่
เดิมและชนิดพันธุท์ มี่ าใหม่ (เช่น ปลวก)
- การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของรา
- การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มไลเคนส์
บนตัวอาคาร
- การลดลงของวัสดุจากพืช

๒
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๒

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
การส�ำรวจผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่
ทรัพย์สินมรดกโลกทั่วโลก
ศูนย์มรดกโลกได้จดั ท�ำแบบส�ำรวจส่งไปยังรัฐภาคีอนุสญั ญาคุม้ ครอง
มรดกโลกในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพื่อประเมินระดับและรูปแบบของ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ทรัพย์สนิ มรดก
โลก และการด�ำเนินการเพื่อรับมือกับผลกระทบเหล่านั้น
ค�ำตอบจากแบบส�ำรวจทัง้ สิน้ ๑๑๐ ชุด จากรัฐภาคีจำ� นวน ๘๓ แห่ง
ร้อยละ ๗๒ ยอมรับว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบ
ต่อมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน มีจำ� นวน ๔๖ ประเทศ
ทีร่ ะบุวา่ ได้มกี ารด�ำเนินกิจกรรมบางประเภทเพือ่ รับมือกับประเด็
นดังกล่าวแม้ว่ากิจกรรมโดยส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดต่อการติดตาม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีจ�ำนวน
๓๙ ประเทศที่รายงานว่ามีการท�ำการวิจัยเพื่อประเด็นดังกล่าว
๔๙ ประเทศระบุวา่ มีการขับเคลือ่ นการสนับสนุนทางการเมือง แม้วา่
จะเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักเท่านั้น

ประเภทแหล่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
46
71

๗๑ ประเทศประกาศเจตนารมย์วา่ มีความสนใจในการเข้ามีสว่ นร่วม
ในแผนการด�ำเนินงานหรือข้อริเริม่ ทีม่ งุ่ แก้ปญั หาเรือ่ งผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ แหล่งมรดกโลก ในจ�ำนวนนี้
มี ๕๐ ประเทศทีย่ นื่ ข้อเสนอเป็นแหล่งพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง และมีจำ� นวน ๑๑
ประเทศที่เสนอโอกาสในการร่วมทุน

				

แหล่งมรดกโลกจ�ำนวน ๑๒๕ แหล่งถูกระบุชดั เจนว่าถูกคุมคามโดย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเภทของชีวนิเวศส�ำหรับแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

ในแหล่งมรดกโลกจ�ำนวนนี้ มี ๗๙ แหล่ง ทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นมรดกทาง
ธรรมชาติหรือแบบผสมผสาน (ทัง้ วัฒนธรรมและธรรมชาติ) โดยมี
การกระจายตามลักษณะชีวนิเวศ ดังนี้:
• แหล่งชายฝัง่ ทะเล ๑๖ แหล่ง (ในจ�ำนวนนี้ เป็นแนวปะการัง ๗ แหล่ง)
• แหล่งธารน�้ำแข็ง ๑๔ แหล่ง และแหล่งภูเขา ๗ แหล่ง
• แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ๒๘ แหล่ง
• ชีวนิเวศแบบผสมและแหล่งประเภทอื่นๆ ๑๔ แหล่ง
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ภัยคุกคามจากสภาพภูมอิ ากาศทีถ่ กู หยิบยกมาส�ำหรับมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม เช่น:
• เฮอริเคน พายุ (๑๑ แหล่ง)
• การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเล (๙ แหล่ง)
• การกัดเซาะ (ทั้งเกิดจากลมและน�้ำ) (๘ แหล่ง)
• อุทกภัย (๗ แหล่ง)
• การเพิ่มขึ้นของฝน (๔ แหล่ง)
• ภัยแล้ง (๓ แหล่ง)
• การกลายเป็นทะเลทราย (๒ แหล่ง)
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (๑ แหล่ง)

				
				
8

ธรรมชาติ
ธรรมชาติ / วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

16

14

				
				
				
21
28
				
				

แหล่งชายฝั่งและทางทะเล
ธารน�้ำแข็งและภูเขา
แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนบก
อื่นๆ

อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ทรัพย์สนิ มรดก
ทางธรรมชาติที่สังเกตได้ เช่น:
• การถอยร่นและการละลายของธารน�้ำแข็ง (๑๙ แหล่ง)
• การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเล (๑๘ แหล่ง)
• การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๗ แหล่ง)
• การอพยพของชนิดพันธุแ์ ละการเปลีย่ นแปลงแนวเส้นทีต่ น้ ไม้
จะเจริญเติบโตได้ (๑๒ แหล่ง โดย ๖ แหล่งมีการเปลี่ยนแปลง
แนวต้นไม้)
• การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการตกของฝนและการเกิดภัยแล้ง (๑๑ แหล่ง)
• ความถี่ของการเกิดไฟป่า (๙ แหล่ง)
• การฟอกขาวของปะการัง (๖ แหล่ง)
• การกัดเซาะชายฝั่ง (๔ แหล่ง)
• การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละความเค็มของน�ำ้ ทะเล (๑ แหล่ง)
• เฮอริเคน พายุ ไซโคลน (๑ แหล่ง)

ภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีรายงานว่ามีผลต่อทรัพย์สินมรดกโลกทางธรรมชาติ

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศถูกรายงานว่าเป็นภัยคุกคามต่อ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ�ำนวน ๔๖ แห่ง โดยแหล่งทาง
วัฒนธรรมเกือบทัง้ หมดเป็นการสร้างโดยฝีมอื มนุษย์ เช่น ซากทาง
โบราณคดี โบสถ์ มัสยิด วัด ป้อมปราการ และอืน่ ๆ มีเพียง ๔ แหล่งที่
ถูกเป็นภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรม (ในจ�ำนวนนี้ มี ๒ แหล่งทีเ่ ป็นระบบ
เกษตรกรรมดั้งเดิม)
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การถอยร่นและละลายของธารน�้ำแข็ง
การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเล
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
การอพยพของชนิดพันธุ์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝน
และภัยแล้ง
ความถี่ของการเกิดไฟป่า
การฟอกขาวของปะการัง
การกัดเซาะชายฝั่ง
อื่นๆ

ภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มีรายงานว่ามีผลต่อทรัพย์สินมรดกโลกทางวัฒนธรรม
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ความถี่ในการเกิดเฮอริเคน
และพายุ
การสูงขึ้นของระดับน�้ำทะเล
การกัดเซาะ
อุทกภัย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝน
ความเสียหายต่อภาพวาดภายนอก
ภัยแล้ง
อื่นๆ

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
ผลสืบเนื่องที่มีต่ออนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

๑๑

บทน�ำ
อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก เป็นความตกลงด้านสิง่ แวดล้อมระหว่าง
ประเทศทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เนือ่ งจากมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติสว่ นหนึง่ มีคณ
ุ ค่าโดดเด่นในระดับสากล ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นที่
จะต้องอนุรกั ษ์ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของมรดกของมนุษยชาติ การทดสอบ
ประการหลักในการขึน้ บัญชีทรัพย์สนิ มรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติเข้าไว้ในบัญชีรายชือ่ มรดกโลก คือ ต้องผ่านหลักเกณฑ์วา่
ด้วยคุณค่าทีโ่ ดดเด่นในระดับสากล (Outstanding universal value:
OUV) ซึง่ จะถูกประเมินผ่านกระบวนการประเมินทีเ่ ข้มงวดโดย
องค์กรทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาของอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก เมือ่ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก จะได้รบั ประโยชน์จาก
อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การอนุรกั ษ์และบริหารจัดการเป็น
ความรับผิดชอบหลักของรัฐภาคีทที่ รัพย์สนิ นัน้ ตัง้ อยู่ (มาตรา ๔)
ทรัพย์สนิ มรดกโลกทางธรรมชาติจะเป็นตัวแทนของกลุม่ ย่อยทีโ่ ดดเด่น
ของเครือข่ายระดับโลกในเรือ่ งพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์กว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง
เมื่อแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติมีการกระจายตัวไปทั่วโลก
และแสดงให้เห็นความหลากหลายของระบบนิเวศ แหล่งเหล่านี้
เปิดรับอิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในประเภท
ระดับความรุนแรง และอัตราที่แตกต่างกัน
ภัยคุกคามของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ ำ� ลังมีตอ่ มรดกโลก
ผลกระทบในปัจจุบนั และทีอ่ าจมีในอนาคตของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได้มี
การศึกษาและรายงานเป็นอย่างดี ผลกระทบจ�ำนวนมากของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ ล่าวในตอนที่ ๒.๑.๑ ก�ำลัง
เกิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดขึน้ ภายในระยะเวลาอันสัน้ หรือปานกลางใน
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติหลายแหล่ง๑๒ การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศจะทวีความรุนแรงของปัญหาด้านการบริหารจัดการทีม่ อี ยู่
ในปัจจุบนั และเป็นภัยคุกคามทีส่ ง่ ผลถึงความบริบรู ณ์ของทรัพย์สนิ
ต่างๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงชนิดพันธุแ์ ละถิน่ อาศัย การใช้ประโยชน์
ทรัพยากร การบริหารจัดการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ชนิดพันธุท์ รี่ กุ ราน
และในบางกรณี ความขัดแย้งทางการทหาร นอกจากนัน้ ทรัพย์สนิ
มรดกโลกทางธรรมชาติสว่ นหนึง่ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวตาม
ธรรมชาติและความสามารถทีจ่ ะรับมือต่อผลกระทบทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อมในระดับต�ำ่ สิง่ เหล่านีเ้ น้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมี
กลไกการบริหารจัดการเพื่อการปรับตัวในเชิงนวัตกรรม
ผลสืบเนื่องในบริบทของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
ในบริบทเฉพาะของอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเป็นปัจจัยทีเ่ พิม่ ความวิตกกังวลถึงความวิกฤตใน
การอนุวตั อิ นุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกในอนาคต แหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติจะได้รบั การขึน้ ทะเบียนในบัญชีรายชือ่ มรดกโลกหาก
แหล่งเหล่านัน้ ผ่านเกณฑ์วา่ ด้วยคุณค่าทีโ่ ดดเด่นในระดับสากลไม่นอ้ ย

๑๑.ประเด็นส่วนใหญ่ทกี่ ล่าวถึงในส่วนนี้ (จัดเตรียมโดย IUCN) อ้างอิงถึงทรัพย์สนิ
มรดกทางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเนือ้ หาโดยส่วนใหญ่สามารถปรับใช้สำ� หรับ
มรดกทางวัฒนธรรมได้
๑๒.Dudley, 2003. No Place to Hide: Effects of Climate Change on
Protected Areas. WWF Climate Change Programme, Berlin.
Online: www.worldwildlife.org/climate/pubs.cfm.

น้อยกว่า ๑ เกณฑ์และผ่านการประเมินภาวะความบริบรู ณ์ และ
หากแหล่งมรดกถูกคุกคามโดยภัยทีร่ า้ ยแรงและเจาะจง – ทัง้ ภัย
อันตรายทีจ่ ะเกิดแน่นอน และ/หรือทีเ่ ป็นไปได้ – จะต้องถูกบรรจุ
ในบัญชีรายชือ่ มรดกโลกในภาวะอันตราย (ย่อหน้า ๑๘๐ ของ แนว
ปฏิบตั )ิ อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกยังคงกล่าวว่า หากทรัพย์สนิ
มรดกสูญเสียคุณลักษณะทีร่ บั รองในการขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลก แหล่งนัน้ สามารถถูกถอดถอนจากบัญชีรายชือ่ (ย่อหน้า ๑๗๖
(e) ของแนวปฏิบตั )ิ นอกจากนัน้ รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาคุม้ ครอง
มรดกโลกมีหน้าทีใ่ นการปกป้อง อนุรกั ษ์และส่งผ่านทรัพย์สนิ มรดก
ทีต่ งั้ อยูภ่ ายใต้อธิปไตยของตนไปสูค่ นรุน่ ต่อไปในอนาคต (มาตรา ๔)
ดังนัน้ ภายใต้บริบทของกรอบการด�ำเนินงานตามกฎหมายของ
อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้
ก่อให้เกิดประเด็นค�ำถามที่ส�ำคัญหลายประเด็น:
• เมื่อทราบว่าคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลอาจสูญหายเนื่องจาก
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แหล่งมรดกนัน้
ควรได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกโลกหรือไม่
• แหล่งมรดกควรถูกขึน้ ทะเบียนในบัญชีรายชือ่ มรดกโลกในภาวะ
อันตราย หรือถอดถอนจากบัญชีรายชือ่ มรดกโลก เนือ่ งมาจาก
อิทธิพลของผลกระทบทีเ่ กินกว่าการควบคุมของรัฐภาคีนนั้ ๆ หรือไม่
• รัฐภาคีอาจใช้มาตรา ๖(๓) ของอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกเพือ่
กล่าวโทษรัฐภาคีอนื่ ในความรับผิดชอบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้หรือไม่
• อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณาอย่างจริงจังหรือไม่ถงึ ข้อเท็จจริงทีว่ า่ อาจเป็นไปไม่ได้ที่
ทรัพย์สนิ ทางธรรมชาติบางแห่งจะคงสภาพคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็น
สากลดัง้ เดิมตามทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนในบัญชีรายชือ่ มรดกโลก แม้วา่
จะมีการใช้กลยุทธ์เพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมินคุณค่าทีโ่ ดดเด่น
เป็นสากลที่ในลักษณะก�ำลังพัฒนาออกไป (‘evolving’
assessment of OUV values)
๑๓

๒

ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ ข้างต้นมีความน่าสนใจ เพราะแทบไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อคุณค่าและ
ความบริบรู ณ์ตามธรรมชาติของแหล่งมรดกโลก และย่อมส่งผลต่อ
คุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลและต่อการขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติ หากแหล่งมรดกได้รบั การขึน้ ทะเบียนเนือ่ งจากธาร
น�ำ้ แข็งของแหล่ง เมือ่ ธารน�ำ้ แข็งละลาย จะถือว่าการไม่มธี ารน�ำ้ แข็ง
คือไม่มีแหล่งมรดกโลกหรือไม่ ปัญหาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับกรณี
การเสือ่ มโทรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ระบบนิเวศชายฝัง่ อันเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติทถี่ กู ชักน�ำโดยเหตุสภาพอากาศทีร่ นุ แรงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทีร่ า้ ยแรงและไม่อาจย้อนกลับสภาพเดิมได้ของมรดกทาง
ธรณีวทิ ยา ธรณีสณ
ั ฐาน ภูมศิ าสตร์กายภาพ (เกณฑ์ที่ ๘) ประการที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและชีวภาพมีผลต่อ
กระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยูแ่ ละยังมีผล
ต่อถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติผา่ นการเปลีย่ นแปลงของพิสยั ของชนิดพันธุ์
และการสูญพันธุ์ เกิดการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างใน
สังคมสิง่ มีชวี ติ (เกณฑ์ที่ ๙ และ ๑๐) เป็นไปได้วา่ บัญชีรายชือ่ มรดก
โลกที่รู้จักในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง

๑๓. ตามย่อหน้าที่ ๗๗ – ๗๘ และ ๘๗ – ๙๕ ของแนวปฏิบัติเพื่อการด�ำเนินการ
ตามอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก. Online: whc.unesco.org/en/guidelines.
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
การด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ตามทีเ่ หตุการณ์สภาพอากาศทีร่ นุ แรง การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
และชีวภาพ และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการกระท�ำของมนุษย์
ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเดียวกัน มีผลต่อสภาวะความบริบรู ณ์ของทรัพย์สนิ
การบริหารจัดการเพือ่ การปรับตัวและลดผลกระทบทีเ่ หมาะสมย่อม
เป็นสิง่ จ�ำเป็น ดังนัน้ ข้อก�ำหนดเพือ่ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ควร
ถูกพิจารณาให้เป็นข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นของแหล่งทีจ่ ะผ่านเกณฑ์สภาวะ
ความบริบูรณ์หรือไม่ ความบริบูรณ์อันเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการขึ้น
ทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อาจได้รบั การยอมรับว่าเป็นสิง่
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพราะภูมทิ ศั น์บนบกและทะเลทีส่ มบูรณ์ดจี ะมีผลในการ
ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีแนวโน้มทีจ่ ะช่วยยกระดับ
ความส�ำคัญของแนวกันชนทีม่ กี ารบริหารจัดการและออกแบบทีด่ ี
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมแหล่งมรดกโลกเข้ากับภูมิประเทศโดยรอบ
ผลสืบเนื่องที่เป็นไปได้ต่อแนวปฏิบัติ
ดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น การค�ำนึงถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในการประเมิน การตรวจติดตามการรายงาน และ
การอนุรกั ษ์แหล่งมรดกโลกเป็นภาระทีส่ ำ� คัญ และอาจมีผลสืบเนือ่ ง
ถึงกระบวนการท�ำงานของคณะกรรมการมรดกโลก
ดังนั้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นความ
เหมาะสมทีจ่ ะประเมินความพอเพียงของกระบวนการท�ำงานทีร่ ะบุ
ในแนวปฏิบตั เิ พือ่ การด�ำเนินการตามอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก
(Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention) และเพือ่ ท�ำความเข้าใจบทบาทของ
อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกและคณะกรรมการในการรับมือกับ
ประเด็นนี้ และยังเป็นการด�ำเนินงานที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเตรียมยุทธศาสตร์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมส�ำหรับมรดกโลก

อะไรคือสิง่ ทีด่ ำ� เนินการได้ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและมรดกโลก
ประสบการณ์และบทเรียนจากการแก้ปญั หาด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศได้เน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้การตอบสนองด้าน
การบริหารจัดการทีห่ ลากหลายทัง้ ในระดับชาติและท้องถิน่ การตอบสนอง
เหล่านีส้ ามารถน�ำไปปรับใช้ได้ภายใต้บริบทของอนุสญั ญาคุม้ ครอง
มรดกโลก และมีการวิเคราะห์แนวทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ในยุทธศาสตร์
หลักทีจ่ ะน�ำเสนอในส่วนที่ ๓ และมีบรรยายรายละเอียดตามด้านล่าง
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับต่างๆ
ต้องการการพัฒนาการประสานก�ำลังและการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับความตกลงและข้อริเริม่ พหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ
ที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน ดังนั้น สิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
คณะกรรมการมรดกโลก คือ การท�ำให้มกี ารเชือ่ มโยงการท�ำงานที่
ใกล้ชดิ กันเกิดขึน้ ระหว่างแผนการด�ำเนินงานและข้อริเริม่ อืน่ ๆ ดังนี้
UNFCCC และพิธีสารเกียวโต
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ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework
Convention for Climate Change: UNFCCC, ค.ศ. ๑๙๙๒)
คือการท�ำให้มีการตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐ ซึง่ ยังมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจ�ำนวนน้อย

UNFCCC ตระหนักว่าระบบภูมอิ ากาศเป็นทรัพยากรทีใ่ ช้รว่ มกัน
และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ มี
ผลต่อเสถียรภาพของระบบ รัฐบาลต่างๆ จ�ำเป็นต้องร่วมมือกัน
และแบ่งปันข้อมูลเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนโยบาย
ระดับชาติ จึงมีการออกยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อแก้ปัญหา
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ สู ง สุ ด คื อ
‘เพือ่ ให้บรรลุถงึ […]การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซง
ของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ […] ในระยะเวลา
เพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการ
ผลิตอาหารของมนุษย์ และให้การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ด�ำเนินต่อไปได้ในลักษณะที่ยั่งยืน’ (มาตรา ๒ ของ UNFCCC)
ภาระหนักทีส่ ดุ ในการต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตก
อยู่ กับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เนือ่ งจากความจริงทีว่ า่ ประเทศทีม่ ี
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจต�ำ่ กว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากความจ�ำเป็นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กรอบการด�ำเนินงานเป็นเอกสารที่ถูกแก้ไขและเพิ่มเติมใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มเติมแรกคือพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol ค.ศ. ๑๙๙๗)
แผนการด�ำเนินงาน (บัวโนสไอเรส) เรียกร้องให้มกี ารด�ำเนินงาน
เพิ่มเติม โดยรวมถึงกิจกรรมดังนี้:
• จัดท�ำข้อมูลและแบบจ�ำลอง การประเมินและการด�ำเนินงานด้าน
ความเปราะบางและการปรับตัว
• ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรายงานในเรื่องการสนับสนุนแผน
การด�ำเนินงาน
• ให้สำ� นักเลขาธิการ UNFCCC จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคเพือ่
อ�ำนวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการประเมินแบบ
เบ็ดเสร็จเรือ่ งการปรับตัวทีส่ ะท้อนการให้ความส�ำคัญภายในภูมภิ าค
องค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Subsidiary Body for
Scientific and Technological Advice—SBSTA) ได้รบั การร้องขอให้
พัฒนาแผนการด�ำเนินงานระยะ ๕ ปี ในเรือ่ งผลกระทบ ความเปราะบาง
และการปรับตัว ร่างรายชือ่ กิจกรรม (ค.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๐๘) รวมถึง
วิธกี ารและเครือ่ งมือ ข้อมูลและการสังเกตการณ์ การท�ำแบบจ�ำลองทาง
ภูมอิ ากาศและการย่อส่วนข้อมูลลงในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก (Downscaling)
ขีดจ�ำกัด ข้อมูลทางสังคม-เศรษฐกิจ แนวปฏิบตั ดิ า้ นการปรับตัว
การวิจยั เวทีการปรับตัว และการท�ำให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน มีกองทุนใหม่ถกู ตัง้ ขึน้ มา ๓ กองทุน มีการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลเรือ่ งยุทธศาสตร์การรับมือในระดับท้องถิน่ มีความตกลงใน
กรอบการด�ำเนินงานเรือ่ งการพัฒนาขีดความสามารถ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ส�ำหรับการหารือ (Consultative Group of Experts—CGE)
ได้พัฒนาเอกสารส�ำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (hands-on
training) และมีการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำหรับการปรับตัวในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๕
คณะกรรมการมรดกโลกสามารถร่วมมือกับส�ำนักเลขาธิการ
UNFCCC ในประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดย
การน�ำเสนอข้อมูลในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา (Conference
of the Parties— COP)ในทีป่ ระชุมองค์กรย่อย การเข้าไปร่วม
ในแผนการด�ำเนินงานระยะ ๕ ปีการส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ผู้เชี่ยวชาญ และโดยการใช้แนวการด�ำเนินงานของ UNFCCC
หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของทั้งสองอนุสัญญาอาจ
ท�ำงานร่วมกันในประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
แผนการท�ำงานของยูเนสโกว่าด้วยมนุษย์
และชีวมณฑล (UNESCO’s
Programme on Man and the Biosphere—MAB)
การวิจยั บนฐานระบบนิเวศของ MAB มุง่ เน้นการวิจยั ประเด็นความยัง่ ยืน
การลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการดูดซับ
คาร์บอน โดยได้ระบุชนิดระบบนิเวศทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ คือ ระบบ
นิเวศภูเขา พืน้ ทีท่ แี่ ห้งแล้งและเป็นกรด เขตร้อนชืน้ เขตชายฝัง่ และ
เกาะขนาดเล็ก รวมถึงบริเวณเมือง พื้นที่สงวนชีวมณฑล
(biosphere reserves) ถูกน�ำมาใช้เป็นเครือข่ายส�ำหรับการทดสอบ
และเป็นวิธกี ารเพือ่ การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(เป้าหมายปี ค.ศ. ๒๐๑๐) และเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามและโอกาส
ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความอ่อนไหวต่อสิง่ แวดล้อมในระดับสูงของระบบระหว่างมนุษย์
และสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีภ่ เู ขาเป็นบริบททีด่ สี ำ� หรับการศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงของโลก แผนการด�ำเนินงาน UNESCO MAB ร่วมกับ
ข้อริเริม่ การวิจยั ภูเขา (Mountain Research Initiative—MRI)
ได้เริม่ ด�ำเนินโครงการว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงของโลกในเขตภูเขา
(Global Change in Mountain Regions—GLOCHAMORE)
โดยพยายามที่จะรับมือกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยการทบทวนงานวิจยั ด้านสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของโลก
ในพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลภูเขาทีค่ ดั เลือก แล้วน�ำมาใช้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
น�ำร่องส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมทีจ่ ะช่วยประเมินผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงของโลกทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมภูเขาและผูค้ น พืน้ ทีส่ งวน
ชีวมณฑลที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการในระยะแรก
ของโครงการได้รวมถึงแหล่งมรดกโลกจ�ำนวนหนึ่ง๑๔ ดังนั้น
อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกและแผนการด�ำเนินงาน UNESCO MAB
จะสามารถร่วมมือและประสานงานในการท�ำกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ พือ่
การพัฒนาและด�ำเนินการแนวทางติดตามตรวจสอบ การปรับตัว
และการบรรเทาผลกระทบส�ำหรับแหล่งมรดกโลกและพืน้ ทีส่ งวน
ชีวมณฑลในระบบนิเวศภูเขา
มากไปกว่านัน้ ยังมีความร่วมมือและการด�ำเนินงานทีท่ บั ซ้อนกัน
ระหว่างพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลและแหล่งพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ (Ramsar sites)
(๘๕ แหล่ง) พืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลก (๗๔ แหล่ง)
และทัง้ สามร่วมกัน (๑๘ แหล่ง) ซึง่ อาจใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนเพือ่ การยกระดับการดูดซับคาร์บอน ชีวติ ความเป็นอยู่ และ
การลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสญ
ั ญาแรมซาร์วา่ ด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ (Ramsar Convention
on Wetlands (ค.ศ. ๑๙๗๑))
ความสนใจในประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเติบโตขึน้
มากในกรอบการด�ำเนินงานของอนุสญ
ั ญาแรมซาร์๑๕ น�ำไปสูก่ าร
ประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสมัยที่ ๘ (COP8, Valecia ค.ศ. ๒๐๐๒)
และเอกสารทีม่ กี ารจัดท�ำเพือ่ การประชุม รวมถึง ‘การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ : ผลกระทบการปรับตัว และการ
บรรเทาผลกระทบ’ (Climate Change and Wetlands: Impacts,
Adaptation and Mitigation)๑๖
มีการวางแผนเพือ่ การปรับปรุงและการค้นหาแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมใน
เรือ่ งระบบนิเวศและชนิดพันธุใ์ นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ โดยครอบคลุมพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ในแผ่นดินและชายฝัง่ รวมถึงพืน้ ทีพ่ รุ ข้อมติที่ VIII.3 ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองโดยรัฐภาคีสมาชิกระบุวา่ ‘…ดังทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพ
๑๔. www.unesco.org/mab/mountains/home.htm.
๑๕. IUCN, 1999. Wetlands and Climate Change. Exploring Collaboration
between the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) and
the UN Framework Convention on Climate Change. Online:
www.ramsar.org/key_unfccc_bkgd.htm.
๑๖. Ramsar, 2002. Climate Change and Wetlands: Impacts, Adaptation
and Mitigation. Ramsar COP 8 DOC 11. Online:
www.ramsar.org/cop8/cop8_doc_11_e.htm.
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องค์ประกอบหลักเพือ่ การปรับตัวทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความสนใจ
ต่อไป คือ การประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชุ่มน�้ำต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ จ�ำนวนมากเปราะบาง
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไม่วา่ จะเป็นเนือ่ งจากความ
อ่อนไหวของระบบทีม่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงด้านอุทกวิทยา และ/หรือ
เนื่องจากแรงกดดันอื่นๆ จากกิจกรรมของมนุษย์
ความท้าทายในการบริหารจัดการรวมถึงการรับมือกับผลกระทบจาก
แรงกดดันทีห่ ลากหลาย ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นแรงกดดันทีเ่ พิม่ เติมอีกประการหนึง่ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ เปราะบางต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและมีขดี ความสามารถในการปรับตัว
ทีจ่ ำ� กัด ดังนัน้ แนวทางแก้ไขเชิงนวัตกรรมจึงมีความจ�ำเป็น การวางแผน
บริหารจัดการต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและผลจากแรงกดดันอืน่ ๆ และต้องลดการเปลีย่ นแปลงทาง
อุทกวิทยาจากกิจกรรมอืน่ ๆของมนุษย์ ลดแรงกดดันทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
สภาพภูมอิ ากาศ และต้องตรวจติดตามการเปลีย่ นแปลงเหล่านีด้ ว้ ย
การตรวจติดตามควรเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เพื่อการปรับตัวด้วยเป็นสิ่งส�ำคัญในการพิจารณาระดับความมี
ประสิทธิภาพของทางเลือกและระดับขัน้ ในการปรับตัวเพือ่ ให้สามารถ
แก้ไขผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานตามทางเลือกการปรับตัว และการบรรเทาผลกระทบใน
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ คือการขาดองค์ความรูใ้ นเรือ่ งอุทกวิทยา การท�ำงาน การ
ใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการในอดีตและปัจจุบนั ของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
โครงการวิจยั น�ำร่อง ณ แหล่งมรดกโลกทีเ่ ป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ และเป็น
แหล่งแรมซาร์อาจช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้
รัฐภาคีสมาชิกของอนุสญั ญาแรมซาร์ตอ้ งบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ เพือ่
ยกระดับความต้านทานต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและตัวแปร
อืน่ (เหตุการณ์ทางภูมอิ ากาศทีร่ นุ แรง เช่น น�ำ้ ท่วมหรือภัยแล้ง) และ
ส่งเสริมการปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ และลุม่ น�ำ้ อนุสญั ญาแรมซาร์
ตระหนักว่าผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะแตกต่าง
ระหว่างพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ประเภทต่างๆ และแนวทางการปรับตัวทีค่ รอบคลุม
เป็นสิง่ จ�ำเป็น อีกทัง้ ขีดความสามารถของแต่ละภูมภิ าคในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศขึน้ อยูก่ บั ระดับการพัฒนาทาง
สังคม-เศรษฐกิจและระดับการเปิดรับต่อแรงกดดันทางภูมอิ ากาศทัง้ ใน
ปัจจุบนั และอนาคต โดยทัว่ ไป ศักยภาพในการปรับตัวมีความจ�ำกัดยิง่
ในประเทศก�ำลังพัฒนาซึง่ มีแนวโน้มทีต่ อ้ งเผชิญผลกระทบด้านลบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับที่สูงยิ่งกว่า
แหล่งมรดกโลกจ�ำนวนหนึง่ เป็นแหล่งแรมซาร์๑๗ และกลยุทธ์เพือ่ การ
ตอบสนองส�ำหรับแหล่งมรดกโลกทีเ่ ป็นพืน้ ทีช่ ม่ ุ น�ำ้ ควรสร้างบนฐานของการ
ด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะการด�ำเนินงานภายใต้อนุสญั ญาแรมซาร์
แหล่งมรดกโดยทัว่ ไป รวมถึงดินดอนสามเหลีย่ มแม่นำ�้ ดานูบ (Danube
Delta) อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์ (Everglades) อุทยานแห่งชาติ
ดอนญานา (Doñana National Park) ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)
อนุสญั ญาแรมซาร์มงุ่ ความสนใจในการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและ
ยัง่ ยืนผ่านวิธกี ารทางระบบนิเวศ ความยัง่ ยืนของพืน้ ทีช่ ม่ ุ น�ำ้ มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรทางภูมอิ ากาศใดๆ เช่น อุณหภูมแิ ละ
ปริมาณน�ำ้ ฟ้า มากไปกว่านัน้ ในปี ค.ศ. ๒๐๘๐ ร้อยละ ๒๐ ของ
พื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งในปัจจุบันอาจสูญหายเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของระดับน�้ำทะเล
๑๗. www.ramsar.org/world_heritage.htm.
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity—CBD)
อนุสญั ญาฉบับนีค้ รอบคลุมประเด็นอย่างกว้างขวางทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้รบั การตระหนักอย่างดีภายใต้อนุสญั ญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ทีป่ ระชุมรัฐภาคี
ของอนุสญั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ให้ความสนใจต่อ
ผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อการสูญเสียความหลายหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศบนบกและในทะเล และต่อวิถคี วามเป็นอยูข่ องประชาชน และร้องขอ
ให้องค์กรย่อยทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
ของอนุสัญญา (Subsidiary Body on Scientific, Technical
and Technological Advice—SBSTTA) ก่อตัง้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคนิคเฉพาะกิจ เพือ่ ท�ำการประเมินเชิงลึกต่อความเกีย่ วข้อง
เชือ่ มโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ยังคงมีโอกาสอย่างมีนยั ส�ำคัญทีจ่ ะบรรเทาปัญหาและ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รายงานดังกล่าวยังได้ระบุ
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยผูท้ มี่ อี ำ� นาจตัดสินใจในการประเมินผลกระทบและ
เลือกแนวทางด�ำเนินโครงการด้านการบรรเทาผลกระทบและ
การปรับตัวบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูล
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยที่ ๗ (กัวลาลัมเปอร์, ค.ศ. ๒๐๐๔)
ได้เสริมสร้างความร่วมมือในระหว่างกิจกรรมเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่างๆ เช่น การกลายสภาพเป็นทะเลทรายและความเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และการพัฒนา ผ่านยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ใน
ระดับประเทศทีอ่ อกแบบอย่างเจาะจงเพือ่ สร้างภูมติ า้ นทานต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และได้มกี ารก่อตัง้
คณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพิม่ ขึน้ อีก ๑ คณะ เพือ่ ท�ำการประเมินใน
รายละเอียด โดยพบว่า ระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบทีม่ กี ารบริหาร
จัดการยังคงมีความสามารถในการปรับตัวด้วยตนเองเพือ่ รับมือ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไม่เพียงพอทีจ่ ะหยุดยัง้ อัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และควรมีการส่งเสริมการปรับตัวเพือ่ ให้ระบบ
นิเวศมีภมู ติ า้ นทานทีเ่ พิม่ ขึน้ หากพิจารณาตัวอย่างประเด็นการเปลีย่ นแปลง
พิสยั ของชนิดพันธุ์ แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงของโลกในอดีตน�ำมาซึง่
การเปลีย่ นแปลงพิสยั ชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ และชีวนิเวศครัง้ ใหญ่
แต่การเปลีย่ นแปลงในอดีตนัน้ เกิดในระดับภูมปิ ระเทศโดยรวมซึง่ ยังไม่แยก
แตกออกเป็นผืนเล็กๆ เช่นในปัจจุบนั ประกอบกับแรงกดดันจากกิจกรรม
ของมนุษย์ทนี่ อ้ ยกว่าในปัจจุบนั ดังนัน้ สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกระแสความสนใจ
หลักของ CBD จึงรวมถึงการสร้างระเบียงเชือ่ มระหว่างพืน้ ที่ (corridors)
เพือ่ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และเพือ่ สร้างความตระหนักในบทบาทส�ำคัญของพืน้ ที่
อนุรกั ษ์ทมี่ สี ว่ นช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การค้นพบเหล่านีน้ ำ� มาซึง่ ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำต่อวิธกี ารในการเสริม
ให้ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนส�ำคัญของกิจกรรมด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ ในระดับชีวกายภาพ (biophysical
level) และระดับเครือ่ งมือและแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อมูลนีอ้ าจน�ำไปปรับ
ใช้กบั การบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์โดยทัว่ ไปและต่อแหล่งมรดกโลกเพือ่
การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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ความเชื่อมโยงระหว่างอนุสัญญา
ข้อริเริม่ ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและมรดกโลก
ควรมีการเชือ่ มโยงร่วมกับอนุสญั ญาหรือแผนการท�ำงานทีก่ ล่าวไป
ข้างต้นอย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพ การหารือร่วมกับส�ำนัก
เลขาธิการของอนุสญั ญาและแผนการท�ำงานดังกล่าวต่อไปเป็นสิง่ ส�ำคัญ

อีกประการส�ำคัญ คือ UNEP ได้พัฒนาข้อริเริ่ม ‘Issue Based
Modules (IBM)’ โดยความร่วมมือกับ UNEP-WCMC และ IUCN
เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงานทีแ่ นบแน่นส�ำหรับความตกลงพหุภาคีดา้ น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversityrelated Multilateral Environmental Agreements—MEAs)
โครงการระยะน�ำร่องได้ระบุ ‘การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ’ เป็น
หนึง่ ในสีป่ ระเด็นของหลักสูตร IBM โดยหลักสูตร IBMs ได้รวบรวม
ข้อตัดสินใจภายใต้ MEAs เฉพาะในประเด็นทีส่ นใจอย่างเจาะจงและ
ให้ข้อแนะน�ำต่อรัฐภาคีส�ำหรับการด�ำเนินการ
การออกแบบแผนบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หากแผนบริหารจัดการได้รับการออกแบบและจัดท�ำอย่าง
เฉพาะเจาะจงเพือ่ ให้เป็นเอกสารการท�ำงานทีส่ ามารถปรับปรุงได้
เป็นระยะแล้ว สิง่ นีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดูแล
แหล่งมรดกโลกภายใต้ภัยคุกคามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และกิจกรรมทีจ่ ะใช้รบั มือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะสามารถน�ำมารวมในเอกสารได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงส�ำหรับการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศดังต่อไปนี้ อาจมีความส�ำคัญในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่
ทัง้ นี้ ควรมีการพิจารณาทบทวนการก�ำหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับตัว
ใหม่เป็นระยะ ตามการคาดการณ์ดา้ นภูมอิ ากาศทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ :
• การยกระดับการศึกษาและทักษะดั้งเดิมอย่างเหมาะสม
• การตรวจติดตามและการบ�ำรุงรักษาที่เข้มงวด
• งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับประเทศ/ภูมิภาค
• การวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน
• การทบทวนการประเมินระดับความส�ำคัญในการบริหารจัดการใน
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การฝึกอบรมในเรือ่ งปัญหาทีห่ ลากหลายและการตอบสนองที่
เป็นไปได้ตอ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในหลากหลายมิติ
ของการด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ เช่น การพัฒนาทักษะ
ดั้งเดิม การตรวจติดตาม การบริหารจัดการและการเตรียม
ความพร้อมเผชิญภาวะฉุกเฉิน
ระดับของการปฏิบตั กิ าร (ระดับแหล่ง ท้องถิน่ ภูมทิ ศั น์ รัฐภาคี
ภูมิภาคหรือรายประเด็น ระดับโลก) และการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรได้รบั ความสนใจคือระบบองค์ความรูท้ อ้ งถิน่ และวิถี
ของท้องถิน่ ทีเ่ ข้าใจการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ชุมชนจ�ำเป็นต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทั้งหมดในการท�ำความเข้าใจและรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (เช่น ทีก่ ล่าวไว้ในกรณีศกึ ษาอุทยาน
แห่งชาติวาสการาน, ดูกล่องข้อความที่ ๔ ในหน้า ๒๒) ภาคส่วนทีม่ ี
อิทธิพลในระดับท้องถิน่ ควรเข้ามามีสว่ นในกระบวนการเช่นกัน เช่น
ภาคการท่องเที่ยว (เช่น อุทยานทางทะเลเกรทแบร์ริเออร์รีฟ,
ดูกล่องข้อความที่ ๕ ในหน้า ๒๒) หรือภาคอุตสาหกรรม (เช่น
การท�ำเหมืองในอุทยานแห่งชาติวาสการาน, ดูกล่องข้อความที่ ๔
ในหน้า ๒๒) การมีส่วนร่วมรวมถึงในการวางแผนและ
การด�ำเนินงานบริหารจัดการ การตรวจติดตามและอื่นๆ
แนวทางการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ เน้นภูมทิ ศั น์ (Landscape-based
approach)
ภัยคุกคามทีเ่ ป็นไปได้จะมีในหลายรูปแบบและจะกระทบแต่ละ
ประเภทของมรดกในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ แหล่งมรดกจึง
ควรถูกมองให้เป็นไปในลักษณะผสมผสานเข้าด้วยกันกับภูมทิ ศั น์

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
การตัง้ ถิน่ ฐาน (เมืองและชนบท) อาคาร และวัตถุและเครือ่ งสะสม
ดังนั้น แหล่งมรดกควรจะได้รับการพิจารณาภายในบริบท
สิง่ แวดล้อมทีก่ ว้างขวางและเชือ่ มโยงกับการวางแผนของทัง้ ระบบ
การสร้างเครือข่าย
‘ระบบทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละภูมิภาคมีคุณลักษณะ
ทรัพยากร และสถาบันทีห่ ลากหลาย และยังต้องเผชิญกับแรงกดดัน
ทีห่ ลากหลายส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในความอ่อนไหวและขีด
ความสามารถในการปรับตัว’ (บทสรุปเชิงวิชาการของคณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ (IPCC Technical Summary), หน้าที่ ๔๔) ค�ำกล่าวนี้
ระบุชดั เจนถึงผลกระทบในระดับโลกของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนีต้ อ้ งได้รบั การแก้ไขในระดับ
ภูมภิ าค โดยความรับผิดชอบในการปรับตัวตกอยูใ่ นระดับท้องถิน่
แผนผังด้านล่าง (รูปที่ ๑) แสดงถึงความเชือ่ มโยงระหว่างผลกระทบ
ความท้าทาย และการตอบสนอง ซึง่ เสนอแนะว่า ผูท้ จี่ ดั การในระดับ
ท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องศึกษาศักยภาพในการพัฒนาหรือปรับแผนและ
กิจกรรมการบริหารจัดการในปัจจุบนั ให้ตอบสนองต่อความท้าทาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การฝึกอบรมด้านการบ�ำรุงรักษา และพิจารณาริเริ่มหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีม่ คี วามโดดเด่นด้าน
งานวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยนั้นรับมือกับปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีต่อมรดกทางวัฒนธรรม

๒

งานวิจัย
งานวิจยั ในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อทัง้
ลักษณะของมรดกทางกายภาพและกระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรมควรจะมีมากขึน้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรือ่ ง
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จัดตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ได้ใช้
ผลงานของผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัว่ โลกเพือ่ ให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริงด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีต่ รงตามวัตถุประสงค์แก่ผจู้ ดั ท�ำ
นโยบาย รายงานการประเมิน (Assessment report) ของ IPCC ให้
ข้อมูลผลกระทบและการตอบสนองทีเ่ ป็นไปได้ดา้ นการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในเชิงวิชาการ เชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคมเศรษฐกิจ รายงานแต่ละฉบับจะประกอบด้วยบทสรุปส�ำหรับผูก้ ำ� หนด
นโยบาย รายงานการประเมินฉบับที่ ๓ ถูกจัดท�ำในปี ค.ศ. ๒๐๐๑
และรายงานฉบับที่ ๔ จะได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗

ผลกระทบ
ในระดับโลก

ปัญหาในภูมิภาค ๑

ปัญหาในภูมิภาค ๒

ปัญหาในภูมิภาค ๓

ทรัพยากรส�ำหรับ
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรส�ำหรับ
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรส�ำหรับ
การบริหารจัดการ

พัฒนา / ปรับใช้แผนการบริหารจัดการที่มีอยู่ / ปฏิบัติการ โดย: การตรวจติดตาม;
การจัดการข้อมูล; การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
รูปที่ ๑: แผนผังแสดงความเชือ่ มโยงระหว่างผลกระทบและการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับโลก ระดับภูมภิ าค และระดับท้องถิน่

ไม่มผี ใู้ ดสามารถด�ำเนินงานทีซ่ บั ซ้อนนีโ้ ดยโดดเดีย่ วได้ การเสริม
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายทีม่ อี ยูแ่ ล้วเป็นสิง่ ส�ำคัญ ร่วมกับการท�ำ
ให้มนั่ ใจว่าประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะเป็นส่วนหนึง่
ของการแลกเปลีย่ นข้อมูลภายในเครือข่ายเหล่านัน้ อิทธิพลของ
สิง่ แวดล้อมต่อมรดกทางวัฒนธรรม เช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เกิดขึน้ ในลักษณะข้ามพรมแดน อย่างน้อยทีส่ ดุ เครือข่าย
ระดับภูมภิ าคจ�ำเป็นต้องถูกเสริมให้แข็งแกร่งและมุง่ ความสนใจไปยัง
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส�ำนักงานยูเนสโก
ในระดับภูมิภาคควรสนับสนุนข้อริเริ่มในระดับท้องถิ่น เช่น
ความตระหนักรูข้ องท้องถิน่ การเตรียมความพร้อมเผชิญภาวะฉุกเฉิน

คณะท�ำงานชุดที่ ๒ ของ IPCC ได้รบั มอบหมายให้ประเมินผลกระทบ
การปรับตัว และความเปราะบางของสังคมต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ตัวรายงานมุง่ เน้นผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศตามรายสาขา เช่น ระบบนิเวศ สังคมและการตัง้ ถิน่ ฐาน และ
ผลกระทบในระดับภูมภิ าคซึง่ โดยทัว่ ไปเป็นการรายงานในระดับทวีป
ศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกสามารถมีสว่ นร่วมกับนักวิจยั หลักด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก IPCC เพื่อสนับสนุนให้
นักวิจยั เหล่านัน้ มุง่ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมให้
มากขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทางภูมอิ ากาศทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
มรดกโลกได้รับความสนใจในระดับที่เหมาะสม
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๒

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
มีสถาบันและองค์กรด้านวิจยั และการศึกษาจ�ำนวนมากทัว่ โลก๑๘ ที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษาวิจยั ด้านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ จึงมีความจ�ำเป็นยิง่ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ดา้ นมรดกของชาติตอ้ ง
สร้างแผนการด�ำเนินงานเพื่อร่วมมือกันกับองค์กรเหล่านั้น
การบริหารจัดการข้อมูล การสือ่ สาร และการสร้างการสนับสนุน
จากภาคสาธารณะและการเมือง
การเสริมขีดความสามารถเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการรับมือกับ
ผลกระทบด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และส�ำคัญส�ำหรับ
แผนการด�ำเนินงานด้านการสือ่ สารและการสร้างความตระหนักทีด่ ี
อีกทัง้ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อจ�ำแนกปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การด�ำเนินการนีจ้ ำ� เป็นต้องมี
การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบทีเ่ หมาะสมในทีท่ ยี่ งั ไม่มี และ
ปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
การบริหารจัดการข้อมูล
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ของวัสดุและส่วนประกอบดัง้ เดิม เป็นรากฐาน
ของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอย่างยัง่ ยืนภายใต้สภาพอากาศที่
ก�ำลังเปลีย่ นแปลง (ครอบคลุมถึงการแผ่อทิ ธิพลของฝนอุณหภูมสิ งู ใน
ฤดูรอ้ น และการเพิม่ ขึน้ ของคลอไรด์) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจติดตาม
โดยการลงพืน้ ทีต่ อ้ งสอดคล้องกับขนาดและระยะเวลาของปัญหา
และข้อเสนอแนะต้องออกแบบมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ
ไม่เพียงเหตุการณ์รนุ แรงเท่านัน้ ทีค่ วรได้รบั การบันทึกไว้ แต่ควรจะมี
การบันทึกวัฏจักรการเปลีย่ นแปลงระยะสัน้ ซึง่ สามารถก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงสะสมทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมเช่นกัน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรระยะสั้นจะค่อยๆ ให้
ความกระจ่างในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรม และจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์นี้ ประเด็นทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ กว่าทีย่ งั ต้องการ
การสนับสนุนจากงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ คือ การบันทึกรวบรวม
กระบวนการทีเ่ กิดอย่างสะสมซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเติมเต็มข้อมูลบน
พื้นฐานของเหตุการณ์ต่างๆ (events-based data)
ข้อมูลในแต่ละด้านทีจ่ ำ� เป็นดังต่อไปนี้ จ�ำเป็นต้องมีการเผยแพร่:
• แบบจ�ำลองทางการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการตรวจ
ติดตามที่ปรับให้เหมาะสมต่อมรดกทางวัฒนธรรม
• การพยากรณ์การทรุดตัวและการพองตัวของพืน้ ดินเนือ่ งจากสภาพ
อากาศที่รุนแรง
• การท�ำความเข้าใจกลไกการท�ำความเสียหายและการฟื้นตัว
เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรง
• การท�ำความเข้าใจ อิทธิพลของฝุน่ และมลพิษทีพ่ ดั พามาโดยลมใน
ระดับท้องถิ่น ที่น�ำไปสู่การกัดเซาะและผุกร่อน
• การท�ำความเข้าใจอิทธิพลของการอพยพของศัตรูพชื และการท�ำให้
ติดเชื้อในรูปแบบใหม่ เช่น ปลวก
• การท�ำความเข้าใจความต้านทานต่อน�้ำของวัสดุและเทคนิค
ในการก่อสร้าง
• การประเมินปริมาณส�ำรองของวัสดุทดแทนและการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบเก่า เช่น เทคโนโลยีการใช้ปูนขาว (Lime technology)
• สมรรถนะในการรับมือกับสิง่ แวดล้อมของอาคารทางประวัตศิ าสตร์
ภายใต้สภาพอากาศรุนแรง
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• หน้าสัมผัส (Interface) ระหว่างวัสดุทเี่ ปราะแตกง่าย (fragile)
และแข็งแกร่งมาก (very robust)
ความคลุมเครือในเรือ่ งการรักษามรดกทางวัฒนธรรมทัง้ หมดไว้
ภายใต้การเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ต้อง
แก้ปญ
ั หาโดยใช้ขอ้ มูลว่าด้วยความหมายและความบอบบางของ
มรดกทางวัฒนธรรม ซึง่ รวมถึงการปรับตัว การสูญเสีย และการ
ละทิ้ง ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง
การสือ่ สารและการสร้างแรงสนับสนุนจากภาคสาธารณะและการเมือง
การขับเคลือ่ นการสนับสนุนจากภาคสาธารณะและการเมืองต่อ
ประเด็นการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทัง้ ภายในและภายนอกแหล่งมรดกโลกเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ซึง่ ต้องครอบคลุมทัง้ แนวทางในระดับท้องถิน่ ไปจนถึงระดับภูมภิ าค
และระดับโลก และต้องดึงมาตรการทีห่ ลากหลายเข้ามาเกีย่ วข้อง
เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร งานแสดงและนิทรรศการ สือ่ รณรงค์
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และสือ่ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด้รบั ความนิยม ซึง่ จะ
เชือ่ มโยงปรากฏการณ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับ
โลกให้ลงมาสู่บริบทของท้องถิ่นและภูมิภาค โดยส่วนใหญ่
การสนับสนุนในระดับสูงสุดจะได้มาจากการเชือ่ มโยงผลกระทบใน
ระดับท้องถิน่ และภูมภิ าคไปยังระดับปัจเจก และรวมถึงการเชือ่ มโยง
ในทางกลับกัน ตัวอย่างแนวทางในการสื่อสารที่เรียบง่ายและ
ตรงไปตรงมาในเรือ่ งผลกระทบ และผลสืบเนือ่ งของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ในบริบทท้องถิน่ และภูมภิ าคทีด่ งึ ดูดความสนใจจาก
สาธารณะและการเมืองเกิดในเขตพืชเคปในแอฟริกาใต้ (ดูกล่อง
ข้อความที่ ๒ ในหน้า ๒๑) ซึง่ ได้ผลประโยชน์ทตี่ ามมาต่องานวิจยั
การตัดสินใจในระดับนโยบาย การวางแผนและการบริหารจัดการ๑๙
หนึง่ ในข้อเรียกร้องของคณะกรรมการในข้อตัดสินใจที่ ๒๙ Com ๗ B.a ที่
เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายมรดกโลกระบุว่า ‘เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การด�ำเนินการบริการจัดการทีจ่ ำ� เป็นต้องกระท�ำเพือ่ รับมือกับภัยคุกคาม
[จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ] ทัง้ ภายในทรัพย์สนิ และในบริบทที่
กว้างขึ้น’ เพื่อที่จะด�ำเนินการตามประเด็นในข้อตัดสินใจนี้
มีขอ้ เสนอให้ใช้แหล่งมรดกโลกบางแหล่งเป็นแบบสาธิตส�ำหรับประเทศและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการออกแบบยุทธศาสตร์การปรับตัว
และการบรรเทาผลกระทบส�ำหรับแหล่งมรดกโลกทีป่ ระสบความท้าทายด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาจเกิดการสือ่ สารในประเด็นนี้ ใน ๒
ระดับ ในระดับแรก คือ ระดับท้องถิน่ และภูมภิ าคทีซ่ งึ่ แหล่งมรดกโลกถูกใช้
เป็นดังทีย่ ดึ เหนีย่ วในการสร้างความตระหนักและยุทธศาสตร์ในเชิงพืน้ ที่
และในระดับประเทศ (มีการรวมกลุม่ ระหว่างองค์กรเอกชน ภาคการศึกษา
และนักวิจยั ในพืน้ ที)่ ในระดับทีส่ อง คือ ระดับโลก ในการเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ทพี่ ฒั นาขึน้ มาใหม่ไปยังคณะกรรมการมรดกโลก รัฐภาคีสมาชิก
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ผ่านทางเครือข่าย NGO (องค์กรทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและ
NGO ด้านการอนุรกั ษ์) เครือข่ายการศึกษาและองค์กรของสหประชาชาติ
ดังนั้น แหล่งมรดกโลกจึงมีบทบาททั้งในฐานะ “แหล่งเจ้าบ้าน
(host sites)” ที่มีการออกแบบพัฒนาและด�ำเนินการโครงการ
น�ำร่องในพืน้ ที่ และในฐานะ “แหล่งเมล็ดพันธุ์ (seed sites)” ทีซ่ งึ่
ข้อความเกี่ยวกับมาตรการตอบสนองที่ประสบความส�ำเร็จถูก
แพร่กระจายออกไป หากเป็นไปได้ กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการกับแหล่ง
มรดกโลกควรพัฒนาบนฐานขององค์ความรูท้ มี่ อี ยูเ่ ดิม กิจกรรมควรมี
ความจ�ำเพาะทัง้ เชิงวิทยาศาสตร์และต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และให้
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
กรอบการด�ำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือ โดยรัฐภาคีสมาชิกและ
ผูจ้ ดั การแหล่งโดยส่วนใหญ่ถกู คาดหวังว่าจะให้ความร่วมมือในการพัฒนา
และด�ำเนินโครงการน�ำร่องในแหล่งมรดกโลกของตน โดยเฉพาะกรณีทมี่ ี
การสนับสนุนเงินทุนจากภายนอก มีขอ้ เสนอแนะว่ารัฐภาคีอาจถูกขอให้
จัดเตรียมข้อมูลและแหล่งมรดกส�ำหรับการท�ำโครงการน�ำร่อง รับรอง
ข้อเสนอโครงการ สร้างแรงสนับสนุนจากภาคสาธารณะและการเมือง ริเริม่
โครงการน�ำร่องด้วยความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือจัดเตรียม
การเงิน การร่วมทุน หรือการสนับสนุนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปของตัวเงิน (in-kind
support) เช่น เจ้าหน้าที่ ส�ำนักงาน และยานพาหนะ
อีกหนึง่ ข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยที่
๒๙ (เดอร์บนั , ค.ศ. ๒๐๐๕) มีเกีย่ วกับการเผยแพร่ขอ้ มูลในเรือ่ ง
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อแหล่งมรดกโลก
โดยให้ “เข้าถึงสาธารณะในวงกว้าง เพือ่ ทีจ่ ะระดมการสนับสนุนทาง
การเมืองส�ำหรับกิจกรรมทีต่ อ่ ต้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และเพือ่ ปกปักรักษาวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของประชาชนทีย่ ากจนทีส่ ดุ ใน
โลกของพวกเรา” ตามทีม่ รดกโลกผูกพันอยูก่ บั สถานทีท่ นี่ า่ จดจ�ำ มี
ชือ่ เสียง โด่งดัง และน่าชืน่ ชมทีส่ ดุ ทัว่ โลก สถานทีเ่ หล่านีบ้ างแห่งจึง
ถูกเสนอแนะให้ใช้เพือ่ การสือ่ สารข้อมูลว่าด้วยผลกระทบโดยตรง
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าถึงสาธารณะและ
ได้รบั การสนับสนุนในการท�ำกิจกรรมโดยยุทธศาสตร์และกิจกรรม
ควรมีการพัฒนาขึน้ มาในระดับต่างๆ การพัฒนากรณีศกึ ษาว่าด้วย
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อแหล่งมรดกโลกที่
มีชอื่ เสียงบางแห่งอาจเรียกร้องความสนใจจากสาธารณะ สือ่ และ
ผูม้ อี ำ� นาจในการออกนโยบาย การคัดเลือกแหล่งทีจ่ ะท�ำกรณีศกึ ษา
ย่อมต้องผ่านการหารือในระยะต่อไปร่วมกับรัฐภาคีสมาชิกและ
ภายในคณะกรรมการมรดกโลก
แหล่งทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือกควรเป็นตัวแทนทีค่ รอบคลุมลักษณะ
ต่างๆ มากที่สุด กล่าวคือ:
• ประเภทของแหล่ง (มรดกทางวัฒนธรรม ภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรม
มรดกทางธรรมชาติ)
• คุณค่าและความส�ำคัญ
• ความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การแทรกแซงทีต่ งั้ ใจ/เพือ่ การบริหารจัดการ หรือ การตอบสนอง
เพือ่ การปรับตัว เช่น แผนหรือมาตรการเพือ่ ตอบโต้ภยั คุกคามจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การด�ำเนินงานในอนาคตทัง้ ระยะสัน้ กลาง และระยะยาว เพือ่
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ชุมชนท้องถิน่ ควรจะมีเข้ามามีสว่ นอย่างใกล้ชดิ กับกระบวนการ
ตรวจสอบผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ
การพัฒนายุทธศาสตร์การปรับตัว ความเชือ่ มโยงทีแ่ น่นแฟ้นระหว่าง
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอาจสะท้อนออกมาผ่าน
กรณีศกึ ษาเหล่านีค้ วรเป็นโอกาสทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ามาตรการการ
ปรับตัวสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ โดยหลีกเลีย่ งสถานการณ์ทไี่ ม่ได้รบั
ความร่วมมือจากภาคสาธารณะต่อประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อย่างไร
กรณีศกึ ษาเหล่านี้ อาจสามารถใช้เป็นแหล่งน�ำร่องเพือ่ การทดสอบใน
พืน้ ทีจ่ ริง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ทเี่ หมาะสม จากตัวอย่างเหล่านี้
สามารถดึงหลักการส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาแนวทางการตอบสนองเพือ่
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างยัง่ ยืน ออกมาได้
ดังนี้:
• ต้องท�ำให้มนั่ ใจว่าการพัฒนาการศึกษาและการสอนทักษะดัง้ เดิม ถูกปรับ
ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง

• ต้องด�ำเนินการติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นสภาพของวัสดุใน
มรดกทางวัฒนธรรม โดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด
• ต้องตระหนักว่ามาตรการบ�ำรุงรักษาจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
มากขึน้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และอาจต้อง
ใช้ทรัพยากรในสัดส่วนที่มากขึ้นต่อการด�ำเนินการดังกล่าว
• ต้องออกแบบวัตถุประสงค์การวางแผนการบริหารจัดการที่
ยืดหยุน่ เพือ่ ให้การจัดล�ำดับความส�ำคัญสามารถถูกทบทวนได้
เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ต้องมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจและ
องค์ความรู้ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในระดับท้องถิน่ และภูมภิ าค
และเพือ่ ด�ำรงคุณค่าและความส�ำคัญทางวัฒนธรรมไว้ในบริบท
ของสังคม/สิ่งแวดล้อมนั้นๆ
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ในประเด็นการสือ่ สารนี้ อาจมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง (เช่น มูลนิธสิ หประชาชาติ (United Nations Foundation))
มูลนิธสิ หประชาชาติมคี วามเชีย่ วชาญในการใช้เครือข่ายขององค์กร
ท้องถิน่ ในการท�ำงานร่วมกับสือ่ และข้าราชการเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
และการสนับสนุนให้แก่สหประชาชาติ ในระดับโลก อาจมีการสร้าง
ความร่วมมือกันของกลุม่ ผูส้ นับสนุน (ประเทศต่างๆ องค์กรของ
สหประชาชาติ NGOs และอืน่ ๆ) เพือ่ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมสู่
ภายนอก ทัง้ ลักษณะกิจกรรมอิสระหรือกระท�ำร่วมกัน เพือ่ ท�ำให้
ประเด็นการสื่อสารนี้ ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้า
การประเมินความเปราะบาง
มรดกทางธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อชีวนิเวศอย่าง
กว้างขวาง อิทธิพลทีเ่ ป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนบก มีดังนี้
การประเมินความเปราะบางของแหล่งมรดกโลกและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เพื่อแหล่งมรดกโลกที่ได้รับความเสี่ยงสูงที่สุด
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติมคี วามเปราะบางเนือ่ งมาจากการมีโอกาส
เสีย่ งภัย และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ใี นปัจจุบนั และทีเ่ ป็นไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์โดยทัว่ ไปในการประเมินความเปราะบาง คือ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
แก่ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจในการเลือกแนวทางทีเ่ จาะจงในการบรรเทาหรือ
ปรับตัวต่อผลของการเปลีย่ นแปลงของโลก๒๐ ด้วยความเปราะบางที่
หลากหลายอย่างมากในแต่ละสถานทีต่ งั้ ท�ำให้จำ� เป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ในระดับพืน้ ที่ โดยยังคงต้องมีการเชือ่ มโยงการวิเคราะห์
ควบคูไ่ ปกับแหล่งอืน่ และขอบเขตการวิเคราะห์อนื่ ด้วย๒๑ แนวทางนี้
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ด้วยว่า
มรดกโลกก้าวข้ามขอบเขตเชิงพืน้ ทีท่ งั้ หมด ด้วยแต่ละแหล่งมีขนาด
ทีแ่ ตกต่างกัน ฝังตัวอยูใ่ นระบบนิเวศทัง้ บนบกและในทะเลทีห่ ลาก
หลาย กระจายอยูท่ วั่ โลก ด้วยศาสตร์ในปัจจุบนั ของการประเมิน
ความเปราะบาง ได้ให้กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับประเมิน
ความเปราะบางของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ บนพืน้ ฐานของ
การประเมินทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ และจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการเปิดรับความอ่อนไหว และความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การส่งเสริมให้มกี ารประเมินนี้
ภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจะมีอิทธิพลอย่างมากใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ
๒๐. Schröter et al., 2005. Assessing vulnerabilities to the effects of
global change: an eight step approach. Mitigation and Adaptation
Strategies for Global Change 10, 573-596.
๒๑. Turner et al., 2003. A framework for vulnerability analysis in
sustainability science. PNAS 100, 8074-8079.
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
แนวทางการด�ำเนินงานทัง้ สองด้านจึงมีความจ�ำเป็น กล่าวคือ แนวทางที่
หนึง่ รัฐภาคีควรประเมินความเปราะบางของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
ซึง่ ก�ำลังตกอยูภ่ ายใต้ความเสีย่ ง และควรมีการออกแบบและด�ำเนิน
กลยุทธ์เพือ่ ลดผลกระทบและปรับตัวในระดับแหล่งมรดกร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง แนวทางทีส่ อง รัฐภาคีและผูจ้ ดั การแหล่งมรดก
จ�ำเป็นต้องมองไปยังระดับทีส่ งู กว่าเพียงแหล่งมรดกเดีย่ วๆ และ
พัฒนาและด�ำเนินการยุทธศาสตร์การลดผลกระทบและการปรับตัว
ในระดับภูมภิ าค และ/หรือข้ามพรมแดน ซึง่ จะลดความเปราะบางของ
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในบริบทของภูมปิ ระเทศและภูมทิ ศั น์
ทางทะเลทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติตอ้ งถูกมอง
ในลักษณะเป็นแกนกลางภายในเครือข่ายระดับภูมภิ าคทีท่ ำ� งานเรือ่ ง
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ เรือ่ งระเบียงเพือ่ การอนุรกั ษ์ และเป็นขัน้ ตอนเพือ่ ให้
บรรลุสเู่ ป้าหมาย (stepping-stones) แหล่งมรดกโลกที่ ‘มีสขุ ภาพดี’
จะประกอบเป็นภูมทิ ศั น์ทางบกและทางทะเลที่ ‘มีสขุ ภาพดี’ ซึง่ จะ
สามารถเป็นแนวกันชนต่อผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศได้ดกี ว่า ศูนย์มรดกโลกและองค์กรทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาของ
อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกควรส่งเสริมรัฐภาคีและผูจ้ ดั การแหล่งมรดก
ให้รว่ มมือกับสถาบันการศึกษาและการวิจยั ในการท�ำงานเหล่านีใ้ ห้สำ� เร็จ
และเผยแพร่องค์ความรูพ้ ร้อมประสบการณ์เรื่องการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการบรรเทาผลกระทบ

๕. หาตัวชีว้ ดั ส�ำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของความเปราะบาง
• ตัวชี้วัดการเปิดรับ
• ตัวชี้วัดความอ่อนไหว
• ตัวชี้วัดขีดความสามารถในการปรับตัว
๖. ใช้แบบจ�ำลองเพื่อจ�ำลองความเปราะบางในปัจจุบัน
• ใช้แบบจ�ำลองเพื่อถ่วงน�้ำหนักและประกอบชี้วัดเข้า
ด้วยกัน
• ใช้แบบจ�ำลองเพือ่ สร้างหน่วยวัดของความเปราะบางใน
ปัจจุบัน
• ตรวจสอบผลลัพธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและฝ่ายอื่นๆ
๗. คาดการณ์ความเปราะบางในอนาคต
• เลือกภาพฉายอนาคตร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• ภาพฉายอนาคตควรแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อาจเกิด
ขึ้นทั้งหมด
• ใช้แบบจ�ำลองเพือ่ สร้างหน่วยวัดของความเปราะบางใน
อนาคต
๘. สื่อสารเรื่องความเปราะบางอย่างสร้างสรรค์
• ใช้สื่อที่ตอบโต้กันได้หลากหลายช่องทาง
• ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
• เชื่อมั่นในผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทาง ๘ ขัน้ ได้รบั การพัฒนาเพือ่ เป็นแนวในการประเมินความ
เปราะบางของระบบทีอ่ ยูร่ ว่ มกันระหว่างมนุษย์และสิง่ แวดล้อม
(coupled human-environment systems) (ดูกล่องข้อความที่ ๙)
แนวทางนีอ้ าจประยุกต์ใช้โดยง่ายส�ำหรับแหล่งมรดกโลกและสามารถ
ใช้ชแี้ นะการท�ำงานระยะต่อไปในเรือ่ งความเปราะบางภายใต้อนุสญั ญา
คุม้ ครองมรดกโลก สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการประเมินความเปราะบาง
คือ ไม่ควรมองผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแยกออกมา
จากสิง่ อืน่ แต่ควรประเมินความเปราะบางของแหล่งมรดกโลกต่อ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของโลกในภาพรวม เนือ่ งจากแต่ละ
ปัจจัยกิจกรรมมีความเกีย่ วข้องระหว่างกันอย่างมาก

การประเมินความเปราะบางทัง้ หมดเป็นงานทีย่ ากล�ำบากเนือ่ งจาก
ความซับซ้อนของปัจจัย กระบวนการ และการตอบสนองทีเ่ กิดใน
ระบบทีอ่ ยูร่ ว่ มกันระหว่างมนุษย์และสิง่ แวดล้อม๒๓ และอาจเป็นสิง่ ที่
อยูเ่ หนือขีดความสามารถของรัฐภาคีและผูจ้ ดั การแหล่งมรดกจ�ำนวน
มากในปัจจุบนั ดังนัน้ บทบาทของอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกทีเ่ ป็น
กุญแจส�ำคัญ คือ การสร้างความเชือ่ มโยงกับองค์กรและสถาบันที่
ด�ำเนินงานในประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศของตนหรือในภูมภิ าค การปรับแนวทางทีร่ ะบุขา้ งต้นให้
เหมาะสมกับความต้องการทีเ่ จาะจงของแต่ละประเทศเป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญ กรอบแนวคิดโดยทัว่ ไปทีน่ ำ� เสนอในทีน่ ไี้ ด้ให้จดุ เริม่ ต้นทีม่ ี
ประโยชน์ในการประเมินความเปราะบางของแหล่งมรดกโลก โดย
กรอบแนวคิดนีส้ มควรได้รบั การปรับปรุง (ท�ำให้เข้าใจได้งา่ ย) เพือ่ ให้
เหมาะสมกับความเฉพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่

กล่องข้อความที่ ๙
แนวทาง ๘ ขัน้ ตอนเพือ่ การประเมินความเปราะบาง๒๒
๑. ก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและเลือก
ขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา
๒. ท�ำความรูจ้ กั พืน้ ทีท่ ที่ ำ� การศึกษา โดยการทบทวนจากเอกสาร
การติดต่อและท�ำงานร่วมกับนักวิจัย การใช้เวลาในพื้นที่
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการประเมินพื้นที่โดยรอบ
๓. สร้างสมมติฐานว่าใครมีความเปราะบางต่ออะไร:
มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มย่อยและจ�ำแนก
แรงตึงเครียดตัวทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น (driving stresses) และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงเครียดตัวต่างๆ
๔. พัฒนาแบบจาํ ลองเชิงสาเหตุ (Causal model) ในเรือ่ งความ
เปราะบาง
• โอกาสเสีย่ งภัย (Exposure) ความอ่อนไหว (Sensitivity) และ
ขีดความสามารถในการปรับตัว (Adaptive capacity)
• จัดท�ำให้อยู่ในรูปแบบของแบบจ�ำลอง
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๒๒. ส�ำหรับการอภิปรายในรายละเอียดโปรดดูใน Schröter et al. (2005, Assessing
vulnerabilities to the effects of global change: an eight step approach.
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 10, 573-596).
ส�ำหรับการประเมินความเปราะบาง บทบาทของแบบจ�ำลองทางตัวเลขคือ
การคาดการณ์สภาวะในอนาคตของระบบ ในที่นี้ ขั้นตอนที่ ๑ – ๓ จะเกิด
ก่อนการท�ำแบบจ�ำลอง ในขณะที่ขั้นตอนที่ ๔ – ๘ เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การท�ำแบบจ�ำลองและกระบวนการ modeling refinement

การประเมินการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคตผ่าน
การใช้เครื่องมือและคู่มือที่เหมาะสม
IPCC๒๔ ๒๕ ได้จดั ท�ำชุดคูม่ อื เชิงวิชาการเพือ่ การประเมินผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและยุทธศาสตร์การตอบสนอง
ในภาพรวม ซึง่ ได้รบั การทบทวนจากมุมมองจากภาคส่วนชายฝัง่
ทะเลเรียบร้อยแล้ว๒๖ และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการอภิปรายใน
รายละเอียดว่าด้วยผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และยุทธศาสตร์การตอบสนองส�ำหรับหมู่เกาะ๒๗
๒๓.Turner et al., 2003. Illustrating the coupled human-environment
system for vulnerability analysis: three case studies. PNAS 100,
8080-8085.
๒๔.Carter et al., 1994. IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate
Change Impacts and Adaptations. Department of Geography,
University College London, London.
๒๕.Parry & Carter, 1998. Climate Impact and Adaptation Assessment: a
Guide to the IPCC Approach. Earthscan, London.
๒๖.Klein et al., 1999. Coastal adaptation to Climate Change: can the
IPCC Technical Guidelines be applied? Mitigation and Adaptation
Strategies for Global Change 4, 239-252.
๒๗.Tompkins et al., 2005. Surviving Climate Change in Small Islands: a
Guidebook. Tyndall Centre for Climate Change Research, Norwich.
Online: www.tyndall.ac.uk/publications/surviving.pdf.

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
ส�ำหรับระบบทางธรรมชาติ และพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ ได้มบี ทเรียน
และคูม่ อื ในเบือ้ งต้น แต่ยงั ต้องได้รบั การปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพย์สนิ ของมรดกโลก การใช้คมู่ อื เหล่านีใ้ นการประเมินผลกระทบ
ในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ ยังคงเป็นความท้าทาย ดังนัน้ อนุสญั ญา
คุม้ ครองมรดกโลกควรส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบคูม่ อื ทีม่ อี ยู่
เทียบกับประสบการณ์ทม่ี อี ยูใ่ นปัจจุบนั เช่น ‘การประเมินผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับภูมภิ าค: แนวทางส�ำหรับผูจ้ ดั การพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์’ ของ
WWF และรวมถึงผลจากโครงการของ IUCN ในประเทศเนปาล
(อุทยานแห่งชาติสคารมถะ) และเปรู (อุทยานแห่งชาติ Tambopata
และพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑล Inambar) ทีซ่ งึ่ มีการพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของคอมพิวเตอร์ (computerbased Decision Support System—DSS) เพื่อประเมินการ
เปลีย่ นแปลงไปของระบบนิเวศทีต่ อบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๒๘

๒๙ ๓๐

มรดกทางวัฒนธรรม
แนวทางระดับภูมิภาคและรายประเด็น
ยุทธศาสตร์ระดับภูมภิ าคให้ความเชือ่ มโยงระหว่างข้อริเริม่ ด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับโลกและแผนการบริหารจัดการ
ในระดับท้องถิน่ เนือ่ งจากข้อมูลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อยูบ่ นพืน้ ฐานของภาพฉายอนาคตในระดับภูมภิ าค ดังนัน้ จึงเป็นการ
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูแ่ ละผลิตข้อมูลทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน
ระหว่างแหล่งมรดกโลกในภูมภิ าค ยุทธศาสตร์ระดับภูมภิ าคอาจแปล
ความจากข้อมูลของ IPCC เพือ่ ให้เกีย่ วข้องกับสถานการณ์ในระดับ
ท้องถิน่ อาจส่งเสริมการจัดท�ำแผนทีค่ วามเปราะบางในภูมภิ าคหรือ
อนุภมู ภิ าค และอาจให้คำ� ชีแ้ นะในเรือ่ งแผนการด�ำเนินการตรวจ
ติดตามทีจ่ ะเหมาะสมกับแหล่งมรดกโลกในภูมภิ าคซึง่ ได้รบั ผลกระทบ
ต่างๆ กันจากแต่ละตัวแปรทางภูมิอากาศ อาจให้มีการจัดกลุ่ม
แหล่งมรดกตามประเภททีม่ แี นวโน้มประสบภัยคุกคามคล้ายคลึงกัน
เช่นแหล่งมรดกทางโบราณคดี แหล่งมรดกทีเ่ คลือ่ นย้ายได้ แหล่งมรดก
ทางชายฝั่ง ภูเขา และทางทะเล
แนวทางระดับท้องถิ่น
ข้อบังคับภายใต้อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก เป็นโอกาสในการผนวกมาตรการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปใน
กระบวนการ โดยเอกสารต่างๆ เช่น แผนการบริหารจัดการควรมี
ข้อความระบุวตั ถุประสงค์ความจ�ำเป็นในการอนุรกั ษ์แหล่งมรดกโลก
และลักษณะภูมทิ ศั น์ในระยะยาว โดยมีความมุง่ หมายเพือ่ สร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ การเข้าถึงโดยสาธารณะ และ
ผลประโยชน์ของบุคคลทีอ่ าศัยและท�ำงานอยูใ่ นพืน้ ที่ วัตถุประสงค์
ดังกล่าวอาจอยู่บนพื้นฐานของ:
• การระบุคณุ ค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก รวมถึงเหตุผล
ทีท่ ำ� ให้แหล่งมรดกโลกมีความพิเศษและได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็น

๒๘. Hansen et al., 2003. Buying Time: a User’s Manual for Building
Resistance and Resilience to Climate Change in Natural Systems.
WWF Climate Change Programme, Berlin.
Online: www.worldwildlife.org/climate/pubs.cfm.
๒๙. Barber et al. (eds.), 2004. Securing Protected Areas in the Face of
Global Change: Issues and Strategies. A Report by the Ecosystems,
Protected Areas, and People Project. IUCN, Gland and Cambridge.
Online: www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/theme.htm#climate.
๓๐. Bomhard & Midgley, 2005. Op. Cit.

แหล่งมรดกโลก อย่างไรก็ดี การปกป้องคุณค่าของแหล่งมรดกโลก
และการบริหารจัดการที่ดินภายในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการระบุและ
การแยกแยะประเด็นการบริหารจัดการที่เป็นกุญแจส�ำคัญ
• ประเด็นการบริหารจัดการทีเ่ ป็นกุญแจส�ำคัญ ครอบคลุมถึงข้อมูล
เชิงพรรณาที่ใช้ในการระบุประเด็นทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ�ำเป็นในการบริหารจัดการ (management needs)
• การประเมินเหตุผลทีแ่ หล่งมรดกโลกอ่อนไหวและเปราะบางต่อ
แรงกดดันทางการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกบนพื้นฐาน
การมองไปในอนาคตระยะ ๒๐, ๒๕ หรือ ๓๐ ปี และวัตถุประสงค์
ระยะกลาง ๕ ถึง ๑๐ ปี

๒

แผนที่ความเสี่ยงและความเปราะบาง
เราไม่สามารถรอให้มกี ารวิจยั ทีส่ มบูรณ์เพือ่ ชีแ้ นะการบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ การจัดท�ำแผนที่ความเสี่ยงและความเปราะบางของ
มรดกโลกในภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าคทีเ่ ปรียบเทียบซ้อนกันระหว่าง
ข้อมูลทางภูมอิ ากาศและต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของแหล่งมรดกจึงเป็นสิง่
ส�ำคัญเพือ่ จะได้มาซึง่ ภาพรวมของความเสีย่ งในแต่ละมิตขิ องมรดก
ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวที่ลงรายละเอียดจะ
สามารถถูกพัฒนาขึ้นมาได้โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้
การติดตามตรวจสอบ
รูปแบบการติดตามตรวจสอบทีเ่ รียบง่ายทีส่ ดุ รูปแบบหนึง่ คือการ
ตรวจติดตามโดยชุมชนและโดยสาธารณะทัว่ ไป อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ การตรวจติดตามประเภทนีจ้ ำ� เป็นต้องมี
แผนการด�ำเนินงานด้านการยกระดับความตระหนักในนัยส�ำคัญของ
มรดกและความส�ำคัญของการจดบันทึกและการรายงานการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ ความยัง่ ยืนของมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นยิง่ ทีช่ มุ ชนจะต้องสือ่ สาร
ไปยังคนอีกรุน่ หนึง่ ผ่านการจดบันทึกเหตุการณ์ทางภูมอิ ากาศในอดีต
และผลกระทบทีม่ ตี อ่ มรดกทางวัฒนธรรม สิง่ นีจ้ ะเป็นตัวช่วยให้คนรุน่
ปัจจุบนั เรียนรูจ้ ากอดีตและส่งต่อองค์ความรูใ่ นเรือ่ งวัฒนธรรมทีเ่ จาะจง
ของสถานทีน่ นั้ และขีดความสามารถในการปรับตัวไปยังคนรุน่ ต่อไปใน
อนาคต
มีการรับรูใ้ นวงกว้างถึงความจ�ำเป็นในเรือ่ งทักษะงานฝีมอื ในการใช้
วัสดุและระบบก่อสร้างแบบดัง้ เดิม สิง่ ทีเ่ ป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนคือ
การตรวจติดตามความส�ำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการ
ภายใต้การเผชิญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ
การวิจยั ในเรือ่ งระบบการก่อสร้างและเรือ่ งวัสดุดงั้ เดิมทีอ่ าจจะ
ได้รบั การปรับปรุงให้สามารถรับมือกับสภาวะรุนแรงหรือการเปลีย่ นแปลง
ของภูมิอากาศที่ฉับพลันได้
ในขณะเดียวกัน ควรมีการมุง่ เป้าไปยังกลยุทธ์เพือ่ การตรวจติดตาม
อย่างมืออาชีพ มีความจ�ำเป็นในการใช้การส�ำรวจระยะไกล เช่น
การใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เทคนิคแบบไม่ทำ� ลาย (non-destructive
techniques) ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensing) เพือ่ ประเมิน
ความเสียหายทางชีวภาพของวัสดุ และการใช้เครือ่ งมือจ�ำลองแบบ
(simulation) เพือ่ การพยากรณ์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ต่อพฤติกรรมของวัสดุในมรดกทางวัฒนธรรม
ระบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอาจรวมถึง:
• เครือ่ งมือส�ำหรับการตรวจติดตามความล้มเหลวของสิง่ แวดล้อม/
องค์ประกอบ/ระบบ
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
• ผลิตภัณฑ์ด้านการส�ำรวจระยะไกล
• เทคนิคแบบไม่ทำ� ลายวัสดุ ส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์การสลายตัว
ทางชีววิทยา (bio-degradation) โครงสร้าง (structure) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)
• การสือ่ สารไร้สาย การปรับตัวของกระบวนการแบบไร้สายของ
การตรวจวัดอาคารและแหล่งมรดก เช่น อุปกรณ์สำ� รวจการติดเชือ้
การสังเกตการณ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับภูมภิ าค
จะเป็นโอกาสให้สถาบันคลังสมอง (think-tanks) ในหลากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ เข้ามามีบทบาทในการเตือนภัยเหตุรนุ แรงทางสภาพอากาศ
ล่วงหน้า และท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดศูนย์รวมของเครือข่ายด้านข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการเตรียมรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
เหตุฉกุ เฉิน และจะเป็นผูช้ นี้ ำ� ให้เกิดการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้จัดการแหล่งมรดก
การปรับตัว
มรดกทางธรรมชาติ
มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเชือ่ มโยงทรัพย์สนิ ของมรดกโลกให้เข้ากับระเบียง
การเชือ่ มโยง (corridors) และการใช้ทดี่ นิ /น�ำ้ อย่างเป็นมิตรกับ
การอนุรักษ์ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานด้านการวางแผนและ
การบริหารจัดการภูมิทัศน์ทางบกและทางทะเล
ยุทธศาสตร์เพือ่ การตอบสนองทีท่ ำ� ให้พน้ื ทีอ่ นุรกั ษ์และเครือข่ายของ
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ได้เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ หนือกว่าการ
ด�ำเนินงานในระดับแหล่งมรดกแหล่งเดีย่ ว๓๑ ๓๒ แหล่งมรดกโลกโดย
ส่วนใหญ่ตงั้ อยูห่ า่ งไกลจากกันและกัน อยูภ่ ายใต้ความแตกต่างทัง้ ทาง
ชีวภูมศิ าสตร์และสถาบันการปกครอง และไม่ได้มรี ะบบหรือโครงสร้าง
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แหล่งมรดกโลกจ�ำเป็นต้องถูก
พิจารณาภายใต้บริบททีแ่ วดล้อมด้วยการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ประเภท
ต่างๆ และพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อนื่ ๆ กลยุทธ์การตอบสนองในการปรับตัวโดย
ส่วนใหญ่ทไี่ ม่ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นนีม้ กั ประสบความล้มเหลว
การประยุกต์ใช้การตอบสนองด้านการบริหารจัดการเพือ่ การ
ปรับตัว
ในหลายพืน้ ที่ ได้มกี ารพัฒนาและด�ำเนินการตอบสนองทีเ่ ข้มแข็งใน
ด้านการบริหารจัดการ มีวธิ แี ก้ปญั หาทีห่ ลากหลายต่อสภาพปัญหา
ต่างๆ ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้หยิบน�ำไปใช้ได้ อีกทัง้ ใน
บางกรณียงั มีวธิ กี ารเชิงเทคนิคให้นำ� ไปใช้ แต่วธิ เี หล่านัน้ อาจไม่
สามารถน�ำไปใช้ได้จริงหรือสามารถลงทุนได้จริงส�ำหรับทุกๆ กรณี และ
อาจเป็นข้อถกเถียงเมือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้กบั แหล่งมรดกโลก เนือ่ งจาก
อาจมีผลกระทบต่อสภาวะความบริบรู ณ์ของแหล่งมรดก ตัวอย่างเช่น
ในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ บางแห่ง อาจมีการพิจารณาสร้างเขือ่ นกัน้ น�ำ้ และระบบ
ระบายน�ำ้ เพือ่ รับมือกับการสูงขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล ในขณะทีใ่ นพืน้ ที่
ชายฝัง่ อืน่ ๆ การบริหารจัดการอาจโน้มเอียงไปทางการวางแผนล่าถอย
การตัง้ ถิน่ ฐานออกมาจากพืน้ ทีร่ ะดับต�ำ่ ระดับน�ำ้ ในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ บาง
แหล่งสามารถถูกควบคุมโดยการควบคุมการไหลเข้าและออกของน�ำ้
โดยใช้เขือ่ น แต่อณุ หภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ และปริมาณน�ำ้ ฟ้าทีล่ ดลงในหลาย
พืน้ ทีจ่ ะส่งผลให้มกี ารแย่งน�ำ้ ทีร่ นุ แรงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
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๓๑. Barber et al. (eds.), 2004. Securing Protected Areas in the Face of
Global Change: Issues and Strategies. A Report by the Ecosystems,
Protected Areas, and People Project. IUCN, Gland and Cambridge.
Online: www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/theme.htm#climate.
๓๒. Bomhard & Midgley, 2005 OP. Cit.

การปรับตัวต่อการละลายของธารน�ำ้ แข็งในพืน้ ทีภ่ เู ขาถูกก�ำหนดโดย
ขอบเขตของการลดลงของภัยจากเหตุอทุ กภัยจากการพังทลายของ
ทะเลสาบธารน�ำ้ แข็ง (Glacial Lake Outburst Floods—GLOF)
โดยความพยายามเชิงป้องกันในการระบายน�ำ้ ออกจากทะเลสาบ ดังที่
ด�ำเนินการในอุทยานแห่งชาติสคารมถะ (Sagarmatha National
Park) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ - ๒๐๐๒ (กล่องข้อความที่ ๑๐ ด้านล่าง)

กล่องข้อความที่ ๑๐
การลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุ GLOF
ในอุทยานแห่งชาติสคารมถะ (เนปาล)๓๓
โครงการทะเลสาบธารน�ำ้ แข็ง Tsho Rolpa (Tsho Rolpa glacial
lake project) เป็นหนึง่ ในตัวอย่างทีช่ ดั เจนของการวางแผน
ล่วงหน้าจากหลายฝ่าย ทั้งรัฐบาล หน่วยงานผู้บริจาค และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ GLOF
มีการประมาณการว่า ทะเลสาบธารน�ำ้ แข็ง Tsho Rolpa เก็บกักน�ำ้
ไว้ประมาณ ๙๐ – ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็นภัยพิบตั ทิ ตี่ อ้ ง
ได้รบั ความสนใจโดยเร่งด่วน เขือ่ นจากกองตะกอนธารน�ำ้ แข็งสูง
๑๕๐ เมตร เป็นตัวโอบอุม้ ทะเลสาบไว้ หากมีรอยแตกสามารถท�ำให้
เกิดเหตุการณ์ GLOF ซึง่ น�ำ้ ในทะเลสาบจ�ำนวนหนึง่ ในสามหรือ
มากกว่านัน้ จะไหลลงท่วมพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ภัยคุกคามนี้ ได้นำ� มาซึง่
การปฏิบตั กิ ารด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเนปาลและองค์กร
พัฒนาของเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Development Agency)
โดยได้รบั การช่วยเหลือทางวิชาการจาก Reynolds Geo-Sciences
Ltd. ซึง่ สนับสนุนโดยกรมเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหราชอาณาจักร (United Kingdom Department for
International Development) เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะให้ลดระดับทะเลสาบลง ๓ เมตร โดย
การตัดช่องเปิดในกองตะกอนธารน�ำ้ แข็ง มากไปกว่านัน้ ให้มกี าร
สร้างประตูเพือ่ ให้สามารถระบายน�ำ้ ได้เมือ่ จ�ำเป็น ในขณะทีก่ าร
ระบายน�ำ้ ออกจากทะเลสาบก�ำลังด�ำเนินไป ได้มกี ารติดตัง้ ระบบ
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าใน ๑๙ หมูบ่ า้ นของ Rolwaling Khola ที่
อยูป่ ลายน�ำ้ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นแม่นำ�้ Bhote/Tama Koshi เพือ่ แจ้งเตือน
ภัยหากมีเหตุการณ์ GLOF เกิดขึน้ ในทะเลสาบธารน�ำ้ แข็ง Tsho
Rolpa ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การออกแบบระบบนีแ้ ละมีการด�ำเนินการขุดเจาะตามเวลาทีก่ ำ� หนด
ธนาคารโลกได้ให้เงินกูย้ มื เพือ่ การสร้างระบบนี้ โครงการ Tsho
Rolpa ส�ำเร็จในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ ใช้ระยะเวลา ๔ ปี
เป้าหมายของการลดระดับทะเลสาบได้บรรลุในเดือนมิถนุ ายน
ค.ศ. ๒๐๐๒ ซึง่ ลดความเสีย่ งในการเกิด GLOF ได้รอ้ ยละ ๒๐
การป้องกันการเกิด GLOF ในทะเลสาบธารน�้ำแข็ง Tsvkho
Rolpa อย่างสมบูรณ์จำ� เป็นต้องมีการลดระดับน�ำ้ ในทะเลสาบลง
ไปอีก อาจละต้องลดลงมากถึง ๑๗ เมตร คณะผูเ้ ชีย่ วชาญก�ำลังมี
การศึกษาเพิม่ เติม แต่เป็นทีช่ ดั เจนว่า ค่าใช้จา่ ยในการลดความ
เสีย่ งในการเกิด GLOF เป็นค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมาก และต้องใช้
ระยะเวลา อย่างไรก็ดี ค่าใช้จา่ ยนีก้ ย็ งั ต�ำ่ กว่าความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดหากปล่อยให้เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จริง ทัง้ จากการสูญเสีย
ชีวิต ชุมชน การถดถอยในการพัฒนา และการผลิตพลังงาน
มีความพยายามในการออกแบบและด�ำเนินงานเครือข่ายพื้นที่
อนุรกั ษ์ในระดับประเทศ ทัง้ พืน้ ทีบ่ นบกและในทะเล เพือ่ ให้เกิด
ความต้านทาน (resistance) และความยืดหยุน่ (resilience) ต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (เช่น เขตพืชเคป ดูกล่องข้อความ
ที่ ๒ หน้า ๒๑ หรือแนวปะการังใหญ่เกรตแบร์ริเออร์รีฟ ดูกล่อง
ข้อความที่ ๕ หน้า ๒๒) แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติควรเป็นเสา
หลักของเครือข่ายดังกล่าว ทางเลือกการด�ำเนินการที่เป็นไปได้
ปรากฏตามกล่องข้อความที่ ๑๑ ฝั่งตรงข้าม
๓๓. OECD report on ‘Development and Climate Change in Nepal:
Focus on Water Resources and Hydropower’,
http://www.oecd.org/dataoecd/6/51/19742202.pdf

การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
กล่องข้อความที่ ๑๑
ทางเลือกส�ำหรับการวางแผนและการบริหารจัดการ
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทตี่ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• สร้างพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่
• ขยายพื้นที่อนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
• สร้างพื้นที่ที่เหมือนกับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
• ก�ำหนดพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย
(stepping-stone) หรือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ส�ำหรับการเป็น
ระเบียงเชื่อม (corridor)
• สร้างแนวกันชน (buffer zones) ของถิน่ อาศัยตามธรรมชาติ
ล้อมรอบพื้นที่อนุรักษ์
• เพิม่ ความหลากหลายของถิน่ อาศัยภายในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ (เช่น
ความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล แนวเหนือใต้ หรือลักษณะภูมปิ ระเทศ)
• ฟื้นฟู ควบคุม หรือรักษาระดับปัจจัยรบกวน
• ก�ำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน หรือท�ำให้ลดจ�ำนวนลง
• ลดความเครียดด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
• ฟื้นฟูหรือท�ำให้ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติกลับสู่สภาพเดิม
• การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์ น�ำชนิดพันธุ์กลับเข้ามาอีกครั้ง
หรือน�ำชนิดพันธุ์เข้ามาใหม่
• การขยายขอบเขตการท�ำบัญชีรายชื่อ การท�ำแบบจ�ำลอง
การตรวจติดตาม การวิเคราะห์ความเปราะบาง และอื่นๆ
จากกล่องข้อความนี้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเน้นย�ำ้ ว่า ในความเป็น
จริงแล้ว กลยุทธ์เพือ่ การตอบสนองจะวางแผนขึน้ มาไม่ได้โดยปราศจาก
การพิจารณาเรือ่ งผลกระทบของความเครียดจากสิง่ ทีน่ อกเหนือจาก
ปัจจัยภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ระบบนิเวศ เช่น การทีถ่ นิ่ อาศัยถูกแบ่งออกเป็น
ผืนเล็กๆ หรือสูญหายไป ชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ และรุกราน การใช้ประโยชน์
มากเกินไป มลภาวะ การสะสมของตะกอน ฯลฯ ซึ่งกีดขวาง
ยุทธศาสตร์การปรับตัวและบรรเทาผลกระทบตามธรรมขาติอย่าง
รุนแรง ดังนัน้ อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกจึงจ�ำเป็นต้องยกระดับ
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งในการประเมินการบริหารจัดการและ
สภาวะแห่งความบริบรู ณ์ของทรัพย์สนิ มรดกโลก ทัง้ ผ่านการตรวจ
ติดตามและการรายงานตามระยะเวลา
มรดกทางวัฒนธรรม
อาจเป็นไปได้ทจี่ ะปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดย
การเคลือ่ นย้ายมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถเคลือ่ นย้ายได้ให้ออกไป
จากพืน้ ที่ แต่การกระท�ำดังกล่าวอาจมีผลเชิงลบในภาพรวมต่อคุณค่า
ของแหล่งมรดก ดังนัน้ แม้เป็นความจริงทีว่ า่ แหล่งมรดกโลกอาจต้อง
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ ของปัจจัยแวดล้อมทัง้ ด้าน
ภูมอิ ากาศ สังคม หรือวัฒนธรรม แหล่งมรดกซึง่ เป็นอยูโ่ ดยสภาพ
ธรรมชาติตา่ งๆ อันเคลือ่ นย้ายไม่ได้ การปรับตัวก็จะต้องเกิดในสถานที่
แห่งนัน้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทของการกลายสภาพเป็นทะเลทราย
ที่เข้มข้นขึ้น การละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเตรียม
การป้องกันไว้ลว่ งหน้า แม้วา่ ปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของการกลาย
สภาพเป็นทะเลทรายยังคงไม่ชดั เจนระหว่างปัจจัยทางภูมอิ ากาศและ
ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของมนุษย์ แต่มหี ลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า
การเพิม่ ขึน้ ของพายุฝนุ่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการตัง้ ถิน่ ฐานและ
๓๔. Shafer, 1999. National park and reserve planning to protect biological
diversity: some basic elements. Landscape and Urban
Planning 44, 123-153.

สิ่งปลูกสร้าง และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
การอพยพของประชากร ดังนัน้ ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
จึงกว้างขวางตั้งแต่การพังทลายของโครงสร้างทางกายภาพ
และการแตกหักทางสังคมและชุมชนทีใ่ ห้การสนับสนุนการคงอยู่
ของแหล่งมรดกโลก การละทิ้ง และสูญเสียความทรงจ�ำทาง
วัฒนธรรมในท้ายที่สุด
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การบรรเทาผลกระทบ
การบรรเทาผลกระทบรวมอยูใ่ นการแทรกแซงโดยกิจกรรมของ
มนุษย์ในการลดแหล่งปล่อยหรือการเพิม่ แหล่งเก็บก๊าซเรือนกระจก
อนุสญั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นเครือ่ งมือระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับในการใช้บรรเทา
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับโลกและ
ระดับรัฐภาคี อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
บางประการสามารถพิจารณาได้ภายใต้บริบทของอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกในระดับของแหล่งมรดกโลก
ประการแรก โดยการส�ำรวจว่าแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติมผี ล
มากน้อยเท่าไรในการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ ดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น
แหล่งมรดกโลกจ�ำนวนมากเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล จึงเป็น
การเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะด�ำเนินการประเมินโดยร่วมมือกับ
UNESCO MAB Programme
ประการทีส่ อง ศูนย์มรดกโลกดูแลโครงการอนุรกั ษ์จำ� นวนมากที่
มุ่งหมายฟื้นฟูถิ่นอาศัยที่เสื่อมโทรมแล้วในแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ กิจกรรมนี้ มีผลโดยอ้อมในการเพิม่ การสะสมคาร์บอน
และสามารถตรวจวัดเชิงปริมาณในรายละเอียดต่อไปได้
เพือ่ ให้มมุ มองอยูบ่ นฐานแห่งความจริง พวกเราต้องตระหนักว่า
คาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมทีส่ ะสมในแหล่งมรดกโลกมีขอบเขต
จ�ำกัดเนื่องจากต้องพิจารณาในพื้นที่ที่ก�ำหนด ประโยชน์ของ
การบรรเทาผลกระทบในระดับแหล่งมรดกโลกจึงดูเหมือนไม่สำ� คัญ
ในเชิงปริมาณ แต่เมือ่ พิจารณาลักษณะเชิงสัญลักษณ์ของแหล่ง
มรดกโลกและเครือ่ งมือแห่งการสือ่ สารอันทรงพลังของเครือข่าย
มรดกโลก ก็จะเป็นประโยชน์ทสี่ ดุ ในการโฆษณาแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
เลิศออกไป ในประเด็นเดียวกัน อาจมุง่ เป้าไปทีส่ มดุลของคาร์บอน
(carbon balance) ในแหล่งมรดกโลกโดยการสนับสนุนผ่านทาง
เครือข่ายมรดกโลก ให้มกี ารใช้เทคโนโลยีทปี่ รับปรุงใหม่เพือ่ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การตรวจติดตามและการบริหารจัดการเพื่อการปรับตัว
การตรวจติดตามผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญยิง่ ตามทีไ่ ด้กล่าวในบททีว่ า่ ด้วย ‘งานวิจยั ’
และ ‘การบริหารจัดการข้อมูล’ แต่ตอ้ งมีการวางแผนการตรวจ
ติดตามมาตรการการบริหารจัดการเพือ่ การปรับตัวอย่างรอบคอบ
ภายใต้บริบทของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและมรดกโลก
การตรวจติดตามสภาพภูมอิ ากาศ ผลกระทบของสภาพภูมอิ ากาศ
และการตอบสนองด้านการบริหารจัดการ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถสามารถบอกได้ว่าการตอบสนองอย่างไรจะได้ผลและ
อย่างไรไม่ได้ผล แต่มาตรการการตรวจติดตามในปัจจุบนั มีเพียง
จ�ำนวนน้อยที่ถูกปรับให้เข้ากับประเด็นการปรับตัวและการลด
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
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การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลก
การสร้างขีดความสามารถ เช่นส�ำหรับกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการไฟและความเสีย่ ง การสร้างขีดความสามารถก�ำลังด�ำเนินไป
ในหลายพืน้ ที่ ในบางครัง้ มีการเชือ่ มโยงกับปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากหรือ
ถูกเร่งโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในหลายกรณี
การบริหารจัดการเพือ่ การปรับตัวจะเป็นการบรรเทาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหากมีการด�ำเนินการอย่าง
เหมาะสม การบริหารจัดการเพือ่ การปรับตัวเป็นกระบวนการเชิง
ระบบของการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งโดยใช้
การเรียนรู้จากผลของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การขาดความตระหนัก วิสยั ทัศน์ และการประสานงานเป็นสิง่ จ�ำกัด
การพัฒนาและการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพือ่ การรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผลทีต่ ามมาคือ เงินทุนทีอ่ ดุ หนุน
ให้แก่ประเด็นดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ส่งผลถึงการลดต�่ำของ
ความสามารถในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างไรก็ตาม วิสยั ทัศน์และความตระหนักทีฝ่ งั รากในบริบทของ
ท้องถิน่ มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ผลทีด่ มี ากกว่า โครงการน�ำร่องทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จทีไ่ ด้ดำ� เนินการในแหล่งมรดกโลกร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หลากหลายอาจเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศและจะได้รบั
การให้คณ
ุ ค่าทางสาธารณะทีก่ ว้างไกลกว่าระดับของแหล่งมรดกโลก
นั้นๆ เพียงแหล่งเดียว
การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์เพือ่ รับมือกับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศควรเชื่อมโยงกับความพยายามในการวางแผนและ
ยุทธศาสตร์เพื่อรับความเสี่ยงของภัยพิบัติในภาพกว้าง รวมถึง
‘ยุทธศาสตร์เพือ่ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นทรัพย์สนิ มรดก
โลก’ ซึง่ จัดเตรียมโดย ICOMOS, ICCROM และศูนย์มรดกโลกเพือ่
การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยที่ ๓๐
(WHC-06/30.COM/7.) หลักการของยุทธศาสตร์นเี้ ป็นไปตามการให้
ความส�ำคัญของการปฏิบตั กิ ารภายใต้กรอบการปฏิบตั กิ ารเฮียวโกะ
ค.ศ. ๒๐๐๕ – ๒๐๑๕ (Hyogo Framework for Action 20052015) กล่าวคือ:

• การท�ำให้มนั่ ใจว่าการลดความเสีย่ งของภัยพิบตั เิ ป็นความส�ำคัญ
ล�ำดับสูงในระดับประเทศและท้องถิน่ พร้อมทัง้ มีพนื้ ฐานการจัด
องค์กรทีเ่ ข้มแข็งส�ำหรับการปฏิบตั ิ โดยการเสริมความเข้มแข็ง
ของการสนับสนุนภายในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในระดับโลก ภูมภิ าค
ประเทศ และท้องถิ่น
• ระบุ ประเมิน และติดตาม ความเสีย่ งของภัยพิบตั ิ รวมทัง้ ส่งเสริม
การเตือนภัยล่วงหน้าในทรัพย์สินของมรดกโลก
• ใช้ความรู้ นวัตกรรม และการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การวางแผนภัยพิบตั ิ ความปลอดภัยและการคืนสูส่ ภาพเดิมได้
อย่างรวดเร็วในทรัพย์สินของมรดกโลก
• ลดปัจจัยของความเสี่ยงที่แท้จริง
• ยกระดับการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบตั ขิ องทรัพย์สนิ ของมรดกโลก
ให้เข้มแข็ง เพือ่ ตอบโต้ภยั พิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ
กระบวนการระบุยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีส่ อดคล้องกันส�ำหรับมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่
สอดคล้องกัน มีความจ�ำเป็นทีป่ ญั หา แนวทางแก้ไข ตัวอย่าง และ
แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ต้องถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กระบวนการใน
ลักษณะเดียวกันส�ำหรับทั้งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติทขี่ นึ้ ทะเบียนในบัญชีรายชือ่ มรดกโลก แผนภาพด้านล่าง
(รูปที่ ๒) ได้เสนอแนะกระบวนการดังกล่าว เริ่มจากด้านซ้าย:
• แหล่งตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติถูก
คัดเลือกจากแต่ละภูมิภาคของมรดกโลก
• อธิบายถึงปัญหาทีส่ งั เกตได้หรือได้รบั การพิสจู น์วา่ เกิดขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ระบุแนวทางต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจแตกต่างกันระหว่าง
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
การตอบสนองนี้อาจรวมถึง การตรวจติดตาม การบ�ำรุงรักษา
การบริหารจัดการ และ/หรือการท�ำวิจยั เพิม่ เติม – ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้
กรอบการด�ำเนินงานของระบบการบริหารจัดการของแหล่งมรดก
ในจุดนี้ อาจมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ

จ�ำเป็นต้องท�ำอะไรส�ำหรับมรดกทางวัฒนธรรม? (ตรวจติดตาม บ�ำรุงรักษา ศึกษาวิจัย ฯ)
จุดเริ่มต้น										
จุดสิน้ สุด
คัดเลือกแหล่ง อธิบายหลักฐานทีเ่ กิดจากการ ระบุการตอบสนองต่อการ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

จ�ำเป็นต้องท�ำอะไรส�ำหรับมรดกทางธรรมชาติ? (การบริหารจัดการฯ)
รูปที่ ๒: กระบวนการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข้อควรจ�ำ: ผลสืบเนื่องของกระบวนการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินงานด้านการตรวจติดตาม
การศึกษาวิจัย และการบ�ำรุงรักษาส�ำหรับมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งกว่าส�ำหรับมรดกทางธรรมชาติซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนในแหล่งมรดกโลก
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ยุทธศาสตร์ตามด้านล่างนี้ ได้รบั การพัฒนาหลังจากการวิเคราะห์
ในรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่กล่าวไปในรายงาน
‘การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ มรดกโลก’ (ส่วนที่ ๒) ข้อแนะน�ำอย่าง
ละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ศกึ ษาได้ในรายงานดังกล่าว
บทน�ำ: วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องด�ำเนินการ
ผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีทงั้ ต่อมิตดิ า้ น
กายภาพ สังคม และวัฒนธรรม โดยในเรือ่ งมรดกทางธรรมชาตินน้ั
ชีวนิเวศส่วนมากอาจได้รบั ผลด้านลบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ประสบการณ์และบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการจัดการกับผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเน้นย�ำ้ ความจ�ำเป็นในการใช้
การตอบสนองทางการบริหารจัดการทีห่ ลากหลายในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิน่ อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกได้ให้โอกาสในการพัฒนา
กลยุทธ์ในการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติทถี่ กู คุกคามโดยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เมือ่ ค�ำนึงถึงความซับซ้อนของประเด็นนีแ้ ล้ว รัฐภาคีอาจ
ร้องขอค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการมรดกโลกในการด�ำเนินการตอบสนอง
ด้านการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมในการเผชิญภัยคุกคามทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ ทรัพย์สนิ ทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
ดังนัน้ วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์นคี้ อื เพือ่ ทบทวนประเด็นหลักที่
ควรได้รบั การพิจารณาเมือ่ เตรียมด�ำเนินการตอบสนองด้านการบริหาร
จัดการเชิงป้องกันและ/หรือเชิงแก้ไขให้ถกู ต้อง เพือ่ การรับมือผลกระทบ
ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การอนุรักษ์เป็นการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นหนึง่ ในความท้าทายทีส่ ำ� คัญของ
โลกทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมในวันนี้ การปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็นต้อง
กระท�ำเพื่อคุ้มครองมรดก ประกอบด้วย ๓ ส่วน:
ก. การปฏิบตั กิ ารเชิงป้องกัน (Preventive actions): การตรวจ
ติดตาม การรายงาน และการลดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ผ่านแนวทางและการตัดสินใจทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ในหลากหลายระดับ ทัง้ ระดับปัจเจก ชุมชน สถาบัน
(institutional) และหน่วยงาน (corporate)
ข. การปฏิบตั กิ ารเชิงแก้ไข (Corrective actions): การปรับตัวต่อ
ความเป็นจริงของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศผ่านมาตรการ
ระดับโลกและภูมิภาค และการบริหาจัดการในระดับท้องถิ่น
ค.การแบ่งปันองค์ความรู้: รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best
practices) งานวิจยั การสือ่ สาร การสนับสนุนจากภาคสาธารณะ
และการเมือง การศึกษาและการฝึกอบรม การสร้างขีด
ความสามารถ การสร้างเครือข่าย และอื่นๆ
ยิ่งไปกว่านี้ ยุทธศาสตร์ใดๆ ก็ตาม ควรที่จะ:
ก. สามารถท�ำให้ส�ำเร็จจริงได้
ข. จัดการปัญหาได้ในระดับที่กว้างขวาง
ค. เชื่อมโยงการสนับสนุนกับข้อริเริ่มอื่นๆ
ง. อ�ำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและความเชีย่ วชาญ
จ. เป็นการด�ำเนินการทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง และทบทวนทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่แล้ว และ
ฉ. ครอบคลุมการปฏิบัติการเฉพาะหน้า (ระยะสั้น) ระยะกลาง
และระยะยาว

เป็นสิง่ ทีน่ า่ สังเกตว่า มีความเชือ่ มโยงทีช่ ดั เจนระหว่างมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอาจถูกน�ำมาใช้เป็นโอกาสส�ำหรับให้ทั้งสองส่วนของ
อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกได้ใกล้ชดิ กันมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ แม้วา่
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะแตกต่างกันส�ำหรับ
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ทนี่ ำ� เสนอควรจะ
สามารถแก้ปญ
ั หาในทรัพย์สนิ มรดกโลกทัง้ ๒ ประเภทร่วมกันได้
ดังนัน้ เนือ่ งด้วยว่าผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จะแตกต่างกันไปส�ำหรับมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ทเี่ สนอขึน้ มาควรครอบคลุมการแก้ไขปัญหาของทรัพย์สนิ
มรดกโลกทัง้ สองประเภทไปพร้อมกัน ท้ายทีส่ ดุ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความเสี่ยงท่ามกลางความท้าทาย
มากมายที่แหล่งมรดกโลกก�ำลังเผชิญ ภัยคุกคามนี้ควรได้รับ
การพิจารณาในบริบททีก่ ว้างขวางเพือ่ การอนุรกั ษ์แหล่งมรดกเหล่านี้
การปฏิบัติการเชิงป้องกัน
การตรวจติดตามและการรายงาน*
ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. การรวมประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศไว้ในการท�ำรายงานตามระยะเวลาและการตรวจ
ติดตามของมรดกโลก (World heritage periodic reporting
and reactive monitoring) และรวมถึงกระบวนการตรวจ
ติดตามอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถท�ำการประเมินในระดับโลกได้
ii. เชือ่ มโยงกระบวนการรายงานและตรวจติดตามทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน
การอยู่ เข้ากับกระบวนการระหว่างประเทศอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึง
การต่อยอดการท�ำงานของคณะท�ำงานด้านตัวชีว้ ดั ของ IPCC เพือ่ จะพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับมรดกโลกและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ข. การปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค (ระหว่างรัฐภาคี) / ตามรายประเด็น:
i. การรวมประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศไว้ในกระบวนการท�ำรายงานตามระยะเวลาและ
การตรวจติดตามของมรดกโลก (World heritage periodic
reporting and reactive monitoring) ส�ำหรับทรัพย์สิน
มรดกโลกในปัจจุบนั และในอนาคต เพือ่ ทีจ่ ะสามารถท�ำการ
ประเมินในระดับภูมิภาค / ตามรายประเด็นได้
ii. ระบุตวั ชีว้ ดั และแนวโน้มทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับภูมภิ าค / ตาม
รายประเด็น
ค. การปฏิบัติการระดับรัฐภาคี / แหล่งมรดก:
i. สนับสนุนให้ผจู้ ดั การแหล่งมรดกตรวจติดตามตัวแปรทางสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ กีย่ วข้อง และรายงานยุทธศาสตร์เพือ่ การปรับตัว
ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการเท่าทีเ่ ป็นไปได้และภายในทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ii. ลดปัจจัยความตึงเครียดที่ไม่ได้เกิดจากภูมิอากาศที่มีต่อ
แหล่งมรดก เพื่อยกระดับภูมิต้านทานต่อผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation)**
UNFCCC เป็นเครือ่ งมือขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ ดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์เพือ่ การบรรเทาปัญหาในระดับโลกและระดับรัฐภาคี
อย่างไรก็ตาม ชุมชนมรดกโลกอาจสามารถมีสว่ นร่วมในการชะลอ
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับของมรดกโลกผ่าน
การด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้:
* ดูหน้า ๓๕ (การตรวจติดตาม)
** ดูหน้า ๓๗ (การบรรเทาผลกระทบ)
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ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. ให้ข้อมูลต่อ IPCC และ UNFCCC ในเรื่องผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อแหล่งมรดกโลก
เพื่อช่วยเหลือทั้งสององค์กรในการปรับยุทธศาสตร์เพื่อ
การบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข. การปฏิบัติการในระดับรัฐภาคี / ระดับแหล่ง:
i. ระบุและส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างการปรับตัว
และการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(อาทิ มาตรการการปรับตัวใดที่อาจน�ำใช้เพื่อการบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้)
ii. สนับสนุนให้ผจู้ ดั การแหล่งมรดกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในแหล่งมรดก
การปฏิบัติการเชิงแก้ไข: การบริหารจัดการ การปรับตัว และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง*
รัฐภาคีจ�ำเป็นต้องระแวดระวังต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การปฏิบัติการระยะสั้น
ที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและเป็นไปได้ที่จะต้องด�ำเนินการ:
ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. การรวมให้ปจั จัยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นอีกแหล่ง
ของความตึงเครียด (stress) ในยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการลดความ
เสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นแหล่งมรดกโลกทีถ่ กู น�ำเสนอในเอกสาร
การท�ำงาน (working document) (WHC-06/30.COM/7.2)
และรวมถึงในแนวทางการประเมินความเปราะบาง
ii. ร้องขอให้แหล่งมรดกแหล่งใหม่และแหล่งในปัจจุบนั ผนวก
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแผนการ
บริหารจัดการฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ตามความเหมาะสม)
โดยให้รวมถึง การเตรียมความพร้อมเผชิญความเสี่ยง
การออกแบบเชิงปรับตัว และการวางแผนการบริหารจัดการ
ข. การปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ระหว่างรัฐภาคี) / ตามราย
ประเด็น:
i. ผนวกการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเข้าในแผนการบริหาร
จัดการระดับภูมภิ าคในรายประเด็นทัง้ ฉบับใหม่และฉบับทีม่ อี ยูเ่ ดิม
รวมทัง้ ผนวกเข้าในแผนการท�ำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ii. การระบุภยั คุกคามจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้
เจาะจงต่อมิติในระดับภูมิภาค / ตามรายประเด็น
ค. การปฏิบัติการระดับรัฐภาคี / แหล่งมรดก:
i. การด�ำเนินการวิเคราะห์ความเปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ การประเมินความเสี่ยง การปรับตัว และ
พัฒนาแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ii. พิจารณาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและความท้าทายอืน่ ๆ
เมือ่ ด�ำเนินการเตรียมการเสนอชือ่ – เช่น โดยการท�ำให้มนั่ ใจว่ามี
การเชือ่ มโยงภูมปิ ระเทศให้เข้าถึงกัน โดยการก�ำหนดเขตแดนและ
แนวกันชนให้เหมาะสม เพือ่ จะได้สามารถทนทานและต้านทานต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
* ดูหน้า:
- ๓๐ (การออกแบบแผนการบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ),
- ๓๓ (การประเมินความเปราะบาง),
- ๓๖ (การปรับตัว),
- ๓๗ (การตรวจติดตามและการบริหารจัดการเพื่อการปรับตัว),
- ๓๘ (การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยง).

iii. พัฒนาแผนการด�ำเนินงาน (รวมถึงแนวทางข้อเสนอแนะ
การช่วยเหลือทางการเงินเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
หรือการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
ที่ปรับให้เข้ากับบริบทที่เจาะจงของแต่ละแหล่งมรดก
การด�ำเนินการโครงการน�ำร่องในแหล่งมรดกทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็น
ขัน้ ตอนส�ำคัญในการพัฒนาการตอบสนองด้านการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและประสบความส�ำเร็จ

๓

การร่วมมือกัน การท�ำงานร่วมกัน และการแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดีเลิศและองค์ความรู้
การท�ำงานร่วมกันในระดับนานาชาติร่วมกับอนุสัญญา
เครื่องมือและองค์กรอื่นๆ**
ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. ท�ำงานต่อยอดข้อริเริม่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วตามทีเ่ หมาะสมของ UNFCCC,
CBD, UNCCD๓๕, MAB, IOC, Ramsar, แผนการด�ำเนินงานด้าน
มิตขิ องมนุษย์นานาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมของ
โลก (International Human Dimensions Programme on
Global Environmental Change—IHDP), อนุสญั ญายูเนสโก
ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO conventions on
cultural heritage) คณะกรรมการระหว่างประเทศแห่ง Blue
Shield (International Committee of the Blue Shield)
องค์การเมืองมรดกโลก (Organization of World Heritage
Cities) โดยให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรดังกล่าว
ii. ท�ำความเข้าใจกับกลุม่ ผูป้ ระสานงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (หัวหน้าฝ่ายของส�ำนักเลขาธิการของ ๕ อนุสญ
ั ญา)
ในเรื่องมรดกโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
iii.แจ้งที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาและองค์กรย่อยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้ทราบในเรือ่ งมรดกโลกและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
iv.ส�ำรวจช่องทางการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงจาก
ภาคเอกชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ส�ำหรับภูมิทัศน์
ทางการเกษตร และอื่นๆ
ข. การปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ระหว่างรัฐภาคี) / ตามราย
ประเด็น:
i. ระบุความพยายามด�ำเนินการในปัจจุบนั ทัง้ ระดับภูมภิ าค/
รายสาขา เพื่อจะท�ำการส�ำรวจในแต่ละภูมิภาค
ii. เชือ่ มโยงสถาบันทีม่ อี ยูใ่ นระดับภูมภิ าค รวมถึงเครือ่ งมืออืน่ ๆ
ทีไ่ ด้มาตรฐานในระดับภูมภิ าค เข้ากับแผนงานระดับภูมภิ าค
ของมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ
iii.ส�ำรวจช่องทางการสนับสนุนทางการเงินจาก GEF
ค. การปฏิบัติการระดับรัฐภาคี / แหล่งมรดก:
i. เชือ่ มโยงหน่วยประสานงานกลางของแต่ละอนุสญ
ั ญาและ
แต่ละแผนการด�ำเนินงาน
ii. ส�ำรวจช่องทางการสนับสนุนทางการเงินจาก GEF เพื่อ
การด�ำเนินงานโครงการน�ำร่องในแหล่งมรดก

๓๕. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
(United Nations Convention to Combat Desertification)
** ดูหน้า ๒๘ (อนุสัญญาระหว่างประเทศ).
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๓

ยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีในการด�ำเนินการตอบสนองด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม
การสือ่ สาร การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา ขีดความสามารถ
การเพิม่ ความตระหนัก และการแบ่งปัน แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ข้อมูล และ
องค์ความรู้ *
ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. แจ้ง UNFCCC ให้ทราบในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก เพือ่ ให้รวมมิตเิ หล่านีใ้ นคูม่ อื ของ
การจัดท�ำรายงานแห่งชาติ
ii. ท�ำให้มนั่ ใจว่าผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม ถูกสอดแทรกอยูใ่ นแผนการ
ด�ำเนินการฝึกอบรมโดยทั่วไป (ของศูนย์มรดกโลกและ
องค์กรที่ปรึกษา) ทั้งการจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม
และมีหลักสูตรทีเ่ จาะจงในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
iii. เฝ้าสังเกตการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาการสร้างเครือข่ายและแบ่งปันประสบการณ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างรัฐภาคีเหนือ-ใต้ (north-south)
และ ใต้-ใต้ (south-south)
iv. พัฒนากลยุทธ์ในการสือ่ สารโดยใช้ประโยชน์จากภาคีเครือข่าย
ทัว่ โลกของมรดกโลก เพือ่ แจ้งให้สาธารณชนและผูว้ างนโยบาย
ทราบเกีย่ วกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อแหล่งมรดกโลก และสร้างแรงสนับสนุนจากภาคสาธารณะ
และการเมืองส�ำหรับการด�ำเนินการเพือ่ รับมือกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
ข. การปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค (ระหว่างรัฐภาคี) / ตามรายประเด็น:
i. ยกระดับความตระหนักภายในองค์กรและสถาบันการฝึกอบรม
และระหว่างรัฐภาคี
ii. ท�ำให้มั่นใจว่าหลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยการประเมิน
ความเสีย่ ง การรายงาน การปรับตัว และการตรวจติดตาม
มีการประสานร่วมกันกับสถาบันระหว่างประเทศ องค์กร
ที่ให้ค�ำปรึกษา และส�ำนักเลขาธิการของอนุสัญญาอื่นๆ
ค. การปฏิบัติการระดับรัฐภาคี / แหล่งมรดก:
i. ให้ขอ้ มูลแก่ผกู้ ำ� หนดนโยบาย ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ชุมชนท้องถิน่
ผูใ้ ช้แหล่งมรดก ผูจ้ ดั การแหล่งมรดก และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมรดก
ในเรือ่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อแหล่ง
มรดก การตอบสนองเพือ่ การบริหารจัดการ ความช่วยเหลือที่
เป็นไปได้ เครือข่ายทีม่ ใี นปัจจุบนั หลักสูตรการฝึกอบรมใน
เรื่องนี้ และโอกาสต่างๆ ในการเรียนรู้ระยะไกล
ii. สนับสนุนให้ผจู้ ดั การแหล่งมรดกให้ขอ้ มูลกลับแก่ผเู้ ชีย่ วชาญใน
ระดับโลก (อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก) เช่น โดยการพัฒนา
กรณีศึกษาในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเลิศและบทเรียนที่ได้รับ
เพื่อน�ำไปแบ่งปันกับผู้จัดการแหล่งมรดกอื่นๆ
การวิจัย**
ควรมีการส�ำรวจในทุกระดับถึงความเชือ่ มโยงระหว่างการวิจยั และ
การปฏิบัติการตรวจติดตาม
ก. การปฏิบตั กิ ารในระดับโลก (อนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก):
i. ก่อตั้งความร่วมมือกับ IPCC เพื่อประเมินผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก และส�ำรวจ
ความเป็นไปได้ที่จะให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก
ถูกกล่าวถึงในรายงานการประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
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* ดูหน้า:
- ๓๐ (ระดับของการปฏิบัติการและการสร้างเครือข่าย).
- ๓๒ (การบริหารจัดการข้อมูล การสื่อสารและการสร้างแรงสนับสนุนจากภาค
สาธารณะและการเมือง)
** ดูหน้า ๓๑ (งานวิจัย)

ii. ท�ำงานร่วมกับองค์กรผูบ้ ริจาคระหว่างประเทศเพือ่ ส่งเสริม
งานวิจัยในมิติกายภาพ วัฒนธรรมและสังคม
iii. พัฒนาแนวทางการประสานงานเพือ่ การวิจยั ด้านผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (เช่น การเคลือ่ นย้ายของประชากร การละทิง้ ถิน่ ฐาน
ของชุมชน แนวปฏิบตั ขิ องชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและมรดกของชุมชน)
ข. การปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค (ระหว่างรัฐภาคี) / ตามรายประเด็น:
i. ส่งเสริมการพัฒนาแผนทีค่ วามเสีย่ งและความเปราะบางใน
ระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าคทีเ่ ปรียบเทียบซ้อนกันระหว่าง
ข้อมูลด้านภูมิอากาศและสถานที่ของแหล่งมรดกโลก
ค. การปฏิบัติการระดับรัฐภาคี / แหล่งมรดก:
i. เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลว่าด้วยผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตและปัจจุบันต่อ
แหล่งมรดกโลก
ii. ทบทวนรายงานตามระยะเวลา (periodic report) ทีผ่ า่ นมา
เนื่องจากอาจน�ำไปสู่การระบุผลกระทบในอดีตของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก ซึง่ ณ เวลาที่
ท� ำ รายงานนั้ น อาจไม่ ไ ด้ ค าดมาก่ อ นว่ า เป็ น ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
iii. ประเมินผลความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของทักษะ
ดัง้ เดิมและการใช้วสั ดุและแนวปฏิบตั ดิ งั้ เดิม ซึง่ อาจใช้เป็น
พืน้ ฐานในการพัฒนาข้อเสนอเพือ่ ประยุกต์ใช้ในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
iv.ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในระดับประเทศ
ภูมิภาค และระดับโลกในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง
ประเด็นทางกฎหมาย
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาถึงการด�ำเนินงานทีห่ ลากหลายภายใต้
กรอบการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ มรดกโลก คณะผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาว่า อาจหารือ
ถึงความเป็นไปได้ที่จะน�ำมิติในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเข้ามารวมด้วย เมือ่ แนวปฏิบตั ฯิ ได้รบั การทบทวนในครัง้
ถัดไป

บทสรุป
และก้าวต่อไป

อุทยานแห่งชาติวาสการา, เปรู
© Renzo Uccelli
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บทสรุปและก้าวต่อไป
ในขณะทีม่ กี ารรับรองรายงานและยุทธศาสตร์นใี้ นการประชุม
สมัยที่ ๓๐ ทางคณะกรรมการมรดกโลกมีความปรารถนาว่า
เอกสารเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปยัง
ชุมชนมรดกโลกและสาธารณะในวงกว้าง โดยมีความหวังว่า
สิ่งตีพิมพ์ฉบับนี้จะรองรับวัตถุประสงค์ที่กว้างขวางร่วมกับ
สิ่งตีพิมพ์อีกฉบับหนึ่งซึ่งศูนย์มรดกโลกเผยแพร่ออกไปเมื่อ
ไม่นานมานี้ โดยเป็นการรวบรวมกรณีศึกษาที่เน้นให้เห็น
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อทรัพย์สนิ
มรดกโลก คือ กรณีศกึ ษาว่าด้วยมรดกโลกและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Case Studies on World Heritage and
Climate Change), ยูเนสโก, มีนาคม, ค.ศ. ๒๐๐๗
มากไปกว่านั้น ตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ ได้มีการจัดเตรียม
ร่างเอกสารนโยบายในหัวข้อดังกล่าวส�ำหรับการพิจารณาในทีป่ ระชุม
สมัยที่ ๓๑ (๒๓ มิถนุ ายน – ๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๗) และเพือ่
การรับรองในการประชุมสมัชชาทัว่ ไปของรัฐภาคีอนุสญั ญาในช่วงหลัง
ของปีเดียวกัน องค์ประกอบต่างๆ ของยุทธศาสตร์ได้ถกู ท�ำให้เป็น
กระแสหลักในกระบวนการต่างๆ ภายใต้อนุสญั ญา ครอบคลุมถึงการ
เสนอชือ่ การตรวจติดตาม (reactive monitoring) การรายงานตาม
ระยะเวลา (periodic reporting) การช่วยเหลือระหว่างประเทศ
การพัฒนาขีดความสามารถและรวมถึงในยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทรัพย์สินมรดกโลก
ในขณะทีม่ ศี กึ ษาความเป็นไปได้รว่ มกับผูบ้ ริจาคในการสนับสนุน
การด�ำเนินการโครงการน�ำร่องการประเมินความเปราะบางและ
การปรับตัวในแหล่งมรดกโลกบางแหล่ง การรับมือต่อผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเกิด
ได้เมือ่ ยุทธศาสตร์ทรี่ ะบุในสิง่ ตีพมิ พ์ได้ถกู น�ำไปประยุกต์ใช้ในระดับ
พืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ยุทธศาสตร์เหล่านีจ้ งึ มีเพือ่ ให้คณะกรรมการมรดกโลก
ร้องขอให้ทกุ รัฐภาคีและทุกหุน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องน�ำกลยุทธ์เหล่านีไ้ ป
ด�ำเนินการเพือ่ ปกป้องคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล ความบริบรู ณ์
และความเป็นของแท้ของแหล่งมรดกโลก จากอิทธิพลด้านลบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ด�ำเนินการในระดับที่
เป็นไปได้และภายในทรัพยากรที่มีอยู่
ไม่มอี งค์กรหนึง่ องค์กรใดทีส่ ามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ความท้าทายส�ำคัญอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ี
ต่อแหล่งมรดกโลก สิง่ นีเ้ รียกร้องการตอบสนองอย่างมีสว่ นร่วมโดย
ทุกฝ่าย และอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก ซึง่ มีบทบาทส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์มรดก สามารถเป็นกลไก
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการระดมการสนับสนุนจากองค์กร อนุสญ
ั ญา
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้
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การประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญของอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลก
ว่าด้วยผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อมรดกโลก
คณะกรรมการมรดกโลกในที่ประชุมสมัยที่ ๒๙ (เดอร์บัน, ค.ศ.
๒๐๐๙) ร้องขอให้ศนู ย์มรดกโลก โดยความร่วมมือกับองค์กรทีใ่ ห้คำ�
ปรึกษา รัฐภาคีทสี่ นใจ และผูท้ รี่ อ้ งเรียนต่อคณะกรรมการในเรือ่ งนี้
จัดประชุมคณะท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก (ข้อตัดสินใจ 29 COM
7B.a) คณะกรรมการหยิบยกข้อตัดสินใจนี้ ซึง่ รับทราบ ‘ว่าผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศส่งผลและมีแนวโน้มส่งผลถึง
ทรัพย์สนิ มรดกโลกจ�ำนวนมาก ทัง้ ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ในช่วงอนาคตทีจ่ ะถึงนี’้ คณะกรรมการจึงร้องขอให้คณะท�ำงานของ
ผู้เชี่ยวชาญในการ:
• ทบทวนลักษณะตามธรรมชาติและขอบเขตของความเสีย่ งทีม่ ตี อ่
ทรัพย์สนิ มรดกโลกทีเ่ กิดโดยเฉพาะเจาะจงจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ;
• ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์เพือ่ ช่วยเหลือรัฐภาคีในการด�ำเนินการ
ตอบสนองเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม; และ
• จัดเตรียมรายงานร่วมว่าด้วย ‘การพยากรณ์และการบริหารจัดการ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลก
(Predicting and managing the effects of climate change on
World Heritage)’ เพือ่ รับการวินจิ ฉัยจากคณะกรรมการในการ
ประชุมสมัยที่ ๓๐ (วิลนีอุส, ค.ศ. ๒๐๐๖)
คณะกรรมการมรดกโลกยังได้ยอมรับการให้ดว้ ยอัธยาศัยไมตรีจาก
สหราชอาณาจักรในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานของ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
การประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญภายใต้อนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลกว่าด้วย
‘การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและมรดกโลก’ ซึง่ ได้รบั การก่อตัง้
ตามย่อหน้าที่ ๗ และ ๙ ของข้อตัดสินใจที่ ๒๙ COM 7B.a ซึง่ ได้กล่าว
ไปข้างต้นแล้ว โดยจัดเมือ่ วันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
ณ ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส
การประชุมถูกจัดเตรียมขึน้ ภายหลังกระบวนการหารือทีเ่ ข้มข้นและ
ครอบคลุมระหว่างกลุม่ แกนน�ำ ซึง่ ประกอบด้วยศูนย์มรดกโลก องค์กร
ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญจากสหราชอาณาจักร โดยมูลนิธิ
สหประชาชาติ (United Nations Foundation) ให้การสนับสนุนทาง
การเงินที่ส�ำคัญให้กับศูนย์มรดกโลกเพื่อให้การเตรียมการและ
การด�ำเนินการติดตามผลเกิดขึน้ มาได้ วาระการประชุม รายชือ่
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และเอกสารภูมหิ ลังส�ำหรับการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ถูกจัดเตรียมผ่านการประสานงานกันระหว่างกลุม่ แกนน�ำ เอกสารภูมิ
หลังประกอบด้วยข้อมูลในเรือ่ งการประเมินและการบริหารจัดการ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในบริบทของมรดกโลก
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนมากได้น�ำส่งกรณีศึกษาในเรื่องผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ แหล่งมรดกโลกอย่าง
เฉพาะเจาะจงเพื่อการพิจารณาของผู้เข้าร่วมการประชุม
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ในทีป่ ระชุมประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจาก ๑๕ รัฐภาคี โดยมีภมู หิ ลังที่
หลากหลาย ทัง้ นักวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศไปจนกระทัง่ ผูจ้ ดั การแหล่งมรดก จากอนุสญั ญาระหว่าง
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ รวมถึง UNFCCC๓๖ อนุสญ
ั ญาแรมซาร์
๓๗
ว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ CBD จากแผนการด�ำเนินงานระหว่างประเทศ
ต่างๆ เช่น UNEP๓๘, IPCC๓๙, UNESCO MAB๔๐ และ IOC๔๑ และ
ผู้แทนจาก ๗ องค์กรเอกชน (NGOs)
พิธเี ปิด: Mr Francesco Bandarin (ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์มรดกโลก)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ Ms Ina Marčiulionyte
(ประธานคณะกรรมการมรดกโลก) เปิดการประชุม Mr Martin Parry
(ประธานร่วมของคณะท�ำงานที่ ๒ ของ IPCC) กล่าวค�ำปราศรัย
หลักว่าด้วยผลสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่
มรดกโลก Mr Kishore Rao (รองผู้อ�ำนวยการศูนย์มรดกโลก)
น�ำเสนอภาพรวมของข้อตัดสินใจของคณะกรรมการมรดกโลก
วาระการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุม ความต้องการ
เชิงยุทธศาสตร์ และรายงานผลของการท�ำแบบส�ำรวจเรือ่ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวบรวมจากรัฐภาคี
การน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมเต็มคณะ: มีการน�ำเสนอกิจกรรมด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของอนุสญั ญาระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้องต่อทีป่ ระชุม Mr Ahmed Djoghlaf (เลขาธิการ CBD) กล่าว
ถ้อยแถลงในนามของ CBD Ms Habiba Gitay (สถาบันทรัพยากร
ของโลก-WRI) น�ำเสนอกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการโดยอนุสญั ญาแรมซาร์
Mr Festus Luboyera (UNFCCC) น�ำเสนอกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และ Mr
Natarajan Ishwaran (UNESCO) แนะน�ำแผนการด�ำเนินงาน
MAB ของยูเนสโก Ms May Cassar (University College London)
เป็นผูก้ ล่าวสุนทรพจน์หลักว่าด้วยผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ Mr Dinu Bumbaru
(ICOMOS) น�ำเสนอแนวทางเครือข่ายของ ICOMOS ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้าง แหล่งและพื้นที่ของ
มรดก และผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องน�ำเสนอกรณีศกึ ษาว่าด้วยผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ๕ แหล่ง ทีป่ ระชุมเต็มคณะสรุปท้ายด้วยการน�ำเสนอ
ของ Ms Erika Harms (UNF) ว่าด้วยการยกระดับความตระหนักรู้
ของสาธารณะและสร้างแรงสนับสนุนทางการเมือง
ทีป่ ระชุมคณะท�ำงาน: กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้แยกการท�ำงานออกเป็น
๒ การประชุมคูข่ นาน ในประเด็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
เพือ่ ทบทวนร่างกรอบยุทธศาสตร์เพือ่ ช่วยเหลือรัฐภาคีในการด�ำเนินการ
ตอบสนองเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเพื่อทบทวน
ร่างเอกสารภูมหิ ลังทีจ่ ดั เตรียมล่วงหน้าเพือ่ การผลิตรายงานฉบับ
สมบูรณ์วา่ ด้วย ‘การคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ่ มรดกโลก (Predicting and
managing the effects of climate change on World Heritage)’
คณะท�ำงานรายงานต่อทีป่ ระชุมเต็มคณะ Mr Alexander Gillespie
(ผูบ้ นั ทึกการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก) สรุปผลลัพธ์ของ
การประชุม และ Ms Ina Marciulionyte น�ำเสนอขั้นตอนต่อ
ไปในกระบวนการ
๓๖. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓๗. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
๓๘. โปรแกรมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
๓๙. คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔๐. แผนการท�ำงานของยูเนสโกว่าด้วยมนุษย์และชีวมณฑล
๔๑. คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งยูเนสโก
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วาระการประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก
การประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก:
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก
ส�ำนักงานใหญ่ยูเนสโก, ปารีส (ฝรั่งเศส) ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
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รายนามผู้เช้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก
ประธานคณะกรรมการมรดกโลก (ลิทัวเนีย): Ms Ina Marčiulionyte
ผู้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก (นิวซีแลนด์): Prof. Alexander Gillespie
แอฟริกา		
		
Mali:							
Mr Ali Ould Sidi
		
Mauritius:
Mr Sachooda Ragoonaden
รัฐอาหรับ
		
Lebanon: 						
Dr Mohamad Khawlie
		
Tunisia:							
Ms Marie-José Elloumi
									
เอเชียและแปซิฟิก		
		
Australia:						
Dr Michael Pearson
									
Dr Clive Wilkinson
									
Dr Greg Terrill
									
Dr John Merson
		
India:
Prof. N.H. Ravindranath
									
Dr P.P. Bhojvaid
ยุโรปและอเมริกาเหนือ
		
Canada: 						
Mr Douglas Olynyk
		
USA: 							
Mr Paul Hoffman
									
Dr Daniel B. Fagre
		
United Kingdom:					
Prof. May Cassar
ละตินอเมริกาและแคริบเบียนส์
		
Costa Rica: 						
Mr Allan Flores
		
Mexico:							
Ms Carolina Castellanos
		
Peru: 							
Mr Pablo Dourojeani
		
Brazil: 							
Mr Warwick Manfrinato
อนุสัญญาระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		
UNEP:							
Mr Max Zieren
		
IPCC:							
Dr Martin Parry
		
UNFCCC:						
Mr Festus Luboyera
		
UNF:
Ms Erika Harms
		
Ramsar:							
Dr Habiba Gitay (ร่วมกับสถาบันทรัพยากรของโลก)
		
UNESCO/MAB:						
Mr Natarajan Ishwaran
									
Mr Thomas Schaaf
									
Mr. Peter Dogse
		
UNESCO/IOC:						
Mr. Christian Wild
									
Mr Patricio Bernal
องค์กรที่ปรึกษา
		
ICOMOS:						
Mr Dinu Bumbaru
									
Ms Regina Durighello
		
ICCROM: 						
Mr Joseph King
		
IUCN: 						
Mr David Sheppard
									
Mr Bastian Bomhard
องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
		
Pro-Natura International:					
Mr Guy F. Reinaud
		
World Wildlife Fund:					
Mr Michael Case
									
Ms Melanie McField
		
Climate Justice Programme:				
Mr Peter Roderick
		
Environmental Defender’s Office, 				
Ms Ilona Millar
		
Greenpeace Australia-Pacific:
		
Earthwatch Institute:					
Dr Marie Studer
		
Reynolds Geo-Sciences Ltd:
Dr John M. Reynolds
ผู้จัดการประชุม
		
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร:
Ms Mandy Barrie
		
คณะกรรมการร่วมการอนุรักษ์ธรรมชาติ				
Mr Tony Weighell
		
มรดกแห่งอังกฤษ 						
Dr Christopher Young
		
UNESCO/WHC						
Mr Francesco Bandarin
									
Mr Kishore Rao
									
Ms Mechtild Rössler
									
Mr Guy Debonnet
									
Mr Cédric Hance
									
Mr Marc Patry
									
Mr Augustin Colette
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ข้อตัดสินใจ 29 COM 7B.a ของคณะกรรมการ
มรดกโลก ในการประชุมสมัยที่ ๒๙ (ค.ศ. ๒๐๐๕)
คณะกรรมการมรดกโลก
๑. ตรวจสอบ เอกสาร WHC-05/29.COM/7B.Rev และ
ร่างข้อตัดสินใจ 29 COM 7B.a.Rev แล้ว
๒.เห็นคุณค่า การท�ำงานที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบการท�ำงาน
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความจ�ำเป็นส�ำหรับการประสาน
การท�ำงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมภายใต้
อนุสัญญาฯ
๓. รั บ ทราบ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ๔ เรื่ อ ง เพื่ อ จะให้ อุ ท ยาน
แห่งชาติสคารมถะ (ประเทศเนปาล) อุทยานแห่งชาติ
วาสการาน (ประเทศเปรู ) แนวปะการั ง ใหญ่ เ กรต
แบร์ริเออร์รีฟ(ประเทศออสเตรเลีย) และระบบอนุรักษ์
ธรรมชาติแนวปะการังลีซ (ประเทศเบลีซ) บรรจุในบัญชี
รายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตราย
๔. ชื่นชม ความกังวลที่แท้จริงที่หยิบยกโดยหลายองค์กรและ
บุคคล ที่สนับสนุนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
ต่อทรัพย์สินมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่เป็นผลหรืออาจ
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๕.รับทราบต่อไป ว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลและมีแนวโน้มส่งผลถึงทรัพย์สินมรดกโลก
จ�ำนวนมาก ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในช่วง
อนาคตที่จะถึงนี้
๖. สนับสนุน ให้ทุกรัฐภาคีพิจารณาอย่างจริงจังถึงผลกระทบ
ที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
ยุทธศาสตร์การวางแผนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะกับ
การตรวจติดตาม และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
ความเสี่ยงและให้ปฏิบัติการตั้งแต่ชั้นต้นเพื่อตอบสนอง
ต่อผลกระทบที่เป็นไปได้เหล่านี้
๗.ขอร้อง ศูนย์มรดกโลก โดยการประสานกับองค์กรที่ให้
ค�ำปรึกษา รัฐภาคีที่สนใจ และผู้ร้องเรียน จัดตั้งคณะท�ำงาน
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางเพื่อ
ก) ทบทวนลั ก ษณะตามธรรมชาติ แ ละขอบเขตของ
ความเสี่ยงที่มีต่อทรัพย์สินมรดกโลกที่เกิดโดยเฉพาะ
เจาะจงจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และ
ข) ร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีใน
การด�ำเนินการตอบสนองด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม
๘. ยินดีต้อนรับ ข้อเสนอของรัฐภาคีแห่งสหราชอาณาจักรใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญ
ดังกล่าว
๙. ขอร้อง ให้คณะท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญ โดยการหารือ
ร่วมกับศูนย์มรดกโลก องค์กรทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และองค์กรของ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดเตรียมรายงานร่วม
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ว่าด้วย ‘การคาดการณ์และบริหารจัดการผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกโลก’ เพื่อรับ
การวินิจฉัยจากคณะกรรมการในการประชุมสมัยที่ ๓๐
(ค.ศ. ๒๐๐๖)
๑๐.สนั บ สนุ น อย่ า งขั น แข็ ง ให้ รั ฐ ภาคี แ ละองค์ ก รที่ ใ ห้
ค�ำปรึกษาใช้เครือข่ายของทรัพย์สินมรดกโลก เพื่อเน้นย�้ำ
ภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ต่ อ มรดกทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ให้ เ ริ่ ม ต้ น
การจ�ำแนกทรัพย์สินที่ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามอย่าง
รุนแรงที่สุด และให้ใช้เครือข่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึง
การด�ำเนินการบริการจัดการที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ทั้งภายในทรัพย์สินและใน
บริบทที่กว้างขึ้น
๑๑. สนับสนุน ให้ยูเนสโกท�ำอย่างเต็มก�ำลังเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
กระทบต่อแหล่งมรดกโลกได้เข้าถึงสาธารณะในวงกว้าง
เพื่อจะระดมการสนับสนุนทางการเมืองส�ำหรับกิจกรรมที่
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อจะ
ปกปักรักษาวิถีการด�ำรงชีวิตของประชาชนที่ยากจนที่สุด
ในโลกของพวกเรา

ข้อตัดสินใจ 30COM 7.1 ของคณะกรรมการ
มรดกโลก ในการประชุมสมัยที่ ๓๐ (ค.ศ. ๒๐๐๖)
คณะกรรมการมรดกโลก
๑. ตรวจสอบ เอกสาร WHC-06/30.COM/7.1 แล้ว
๒. อ้างถึง ข้อตัดสินใจ 29 COM 7B.a. ที่ได้รับการรับรอง
ในการประชุมสมัยที่ ๒๙ (เดอร์บัน, ค.ศ. ๒๐๐๕)
๓. อ้างถึงเพิ่มเติม การน�ำส่งข้อร้องเรียนทั้ง ๔ ฉบับ ในปี
ค.ศ. ๒๐๐๕ จากประชาสังคมและองค์การที่มิใช่ภาครัฐ
ในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
มี ต ่ อ ทรั พ ย์ สิ น มรดกโลก ที่ เ ติ ม เต็ ม โดยข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๖
๔. อ้างถึงต่อไปถึง ย่อหน้าที่ ๔๔ ของแนวปฏิบัติฯ
๕. ขอขอบคุณ รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุน
การประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม
ค.ศ. ๒๐๐๖ ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกในกรุงปารีส
และ ขอขอบคุณเพิ่มเติม กองทุนสหประชาชาติส�ำหรับการ
สนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ร่วมในการประชุมนั้น
๖.รั บ รอง ‘ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ รั ฐ ภาคี ใ นการ
ด�ำเนินการตอบสนองด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม’
ที่ระบุในเอกสาร WHC-06/30.COM/7.1 และ ขอร้อง ให้
ผู้อ�ำนวยการศูนย์มรดกโลกเป็นผู้น�ำการด�ำเนินงานตาม
‘ปฏิบัติการในระดับโลก’ ที่ระบุในยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ผ่านเงินทุนนอกงบประมาณ และยัง รับทราบ รายงาน
ว่าด้วย ‘การคาดการณ์และบริหารจัดการผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกโลก’
๗. สนับสนุน ให้ยูเนสโก รวมทั้งศูนย์มรดกโลกและองค์กร
ที่ให้ค�ำปรึกษา เผยแพร่ยุทธศาสตร์นี้ รายงาน และ
สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แพร่หลาย ผ่านวิธีการที่
เหมาะสมไปยังชุมชนมรดกโลกและสาธารณะที่กว้างขึ้น
๘. ขอร้ อ ง รั ฐ ภาคี แ ละผู ้ ร ่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ให้
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้เพื่อปกป้องคุณค่าที่โดดเด่น
เป็นสากล ความบริบูรณ์ และความเป็นของแท้ของแหล่ง
มรดกโลก จากผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ในระดั บ ที่ เ ป็ น ไปได้ แ ละภายใน
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยตระหนักว่ามีเครื่องมือระหว่าง
ประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ การประสานการตอบสนองต่ อ
ความท้าทายนี้
๙. เชิ ญ ชวน รั ฐ ภาคี ศู น ย์ ม รดกโลก และองค์ ก รที่ ใ ห้
ค� ำ ปรึ ก ษา ให้ ด� ำ เนิ น งานบนฐานของอนุ สั ญ ญาและ
แผนการด�ำเนินงานในปัจจุบันตามที่ระบุในภาคผนวกที่
๔ ของเอกสาร WHC-06/30.COM/7.1 ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และตามที่เหมาะสม ในการด�ำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๐. ขอร้องต่อไป ยังรัฐภาคี ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ให้
ค� ำ ปรึ ก ษา ในการแสวงหาแนวทางเพื่ อ การผสาน
ยุทธศาสตร์นี้ ในระดับที่เป็นไปได้และภายในทรัพยากรที่
มีอยู่ เข้าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก ครอบคลุมถึง การเสนอชื่อ การตรวจ
ติดตาม การท�ำรายงานตามระยะเวลา การช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ การสร้างขีดความสามารถ แผนการ
ฝึกอบรมอื่นๆ และร่วมกับ ‘ยุทธศาสตร์เพื่อการลดความ
เสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ใ นทรั พ ย์ สิ น มรดกโลก’ (WHC06/30.COM/7.2)
๑๑. สนับสนุนอย่างแข็งขัน ต่อศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่
ให้ค�ำปรึกษาโดยความร่วมมือกับรัฐภาคีและผู้ร่วมมือที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้พัฒนาข้อเสนอส�ำหรับการด�ำเนินงาน
โครงการน�ำร่องในทรัพย์สินมรดกโลกที่เจาะจงโดยเฉพาะ
ในประเทศก�ำลังพัฒนา โดยให้สมดุลระหว่างทรัพย์สิน
ทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม และข้ อ เสนอในระดั บ
ภูมิภาคที่เหมาะสม ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีเลิศส�ำหรับการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติการเชิงป้องกัน การปฏิบัติการเชิงแก้ไข
และการแบ่งปันข้อมูล และเสนอแนะ ต่อชุมชนผู้บริจาค
ระหว่างประเทศให้สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ
น�ำร่องเหล่านี้

๑๒.ขอร้องต่อไป ให้รัฐภาคีและศูนย์มรดกโลกท�ำงานร่วม
กับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีบทที่
เจาะจงว่าด้วยมรดกโลกในรายงานการประเมินของ IPCC
ในอนาคต
๑๓. ขอร้อง ศูนย์มรดกโลกให้จัดเตรียมเอกสารนโยบายว่า
ด้วยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ทรัพย์สินมรดกโลก โดยการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการอนุรกั ษ์และการบริหารจัดการมรดก องค์การระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสม และภาคประชาสังคม เพื่อการอภิปราย
ในการประชุมสมัชชาทั่วไปของรัฐภาคีในปี ค.ศ. ๒๐๐๗
ร่างเอกสารควรถูกน�ำเสนอในที่ประชุมสมัยที่ ๓๑ ในปี
ค.ศ. ๒๐๐๗ เพื่อการให้ข้อคิดเห็น
ร่างนี้ควรรวมการพิจารณาในประเด็น:
ก) การผนึกก�ำลังระหว่างอนุสัญญาในประเด็นนี้
ข) การระบุงานวิจัยที่จ�ำเป็นในอนาคตในเรื่องนี้
ค) ค�ำถามเชิงกฎหมายในเรือ่ งบทบาทของอนุสญ
ั ญาคุม้ ครอง
มรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่สมควรต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ง) ความเชื่อมโยงไปยังองค์กรของสหประชาชาติอื่นหรือ
องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ด�ำเนินงานในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จ) กลไกทดแทน ที่นอกเหนือจากบัญชีรายชื่อมรดกโลกใน
ภาวะอันตราย เพื่อจะแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับผลสืบเนื่อง
ระหว่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๔. พิจารณา ว่าการตัดสินใจที่จะบรรจุทรัพย์สินในบัญชี
รายชื่อมรดกโลกในภาวะอันตรายเพราะภัยคุกคามที่เป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเกิดจาก
คณะกรรมการมรดกโลกเป็นรายกรณีไป โดยการหารือ
และการท�ำงานร่วมกับรัฐภาคี โดยค�ำนึงถึงข้อมูลน�ำเข้า
จากองค์กรที่ให้ค�ำปรึกษา และ NGOs และเป็นไปตาม
แนวปฏิบตั เิ พือ่ การด�ำเนินการตามอนุสญั ญาคุม้ ครองมรดกโลก
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การบริหารจัดการการทองเที่ยวในแหลงมรดกโลก: คูมือเพื่อการปฏิบัติงานของผูจัดการแหลงมรดกโลก
Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers
Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manual práctico para administradores de sitios
del Patrimonio Mundial
(ภาษาอังกฤษ) พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๒; (ภาษาสเปน) พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
การลงทุนในมรดกโลก: ผลสำเร็จในอดีต จุดมุงหมายในอนาคต
Investing in World Heritage: Past Achievements, Future Ambitions
(ภาษาอังกฤษ) ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒
รายงานตามระยะเวลาสำหรับแอฟริกา
Periodic Report Africa
Rapport périodique pour l’Afrique
(ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส) เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๓
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางธรรมชาติในทะเลของแหลงมรดกโลก, ฮานอย, เวียดนาม
Proceedings of the World Heritage Marine Biodiversity Workshop, Hanoi, Viet Nam
February 25–March 1, 2002
(ภาษาอังกฤษ) พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
การจำแนกและการเตรียมเอกสารของมรดกสมัยใหม
Identiﬁcation and Documentation of Modern Heritage
(ภาษาอังกฤษโดยมีเอกสาร ๒ ฉบับในภาษาฝรั่งเศส) มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๓
ภูมิทัศนวัฒนธรรมของแหลงมรดกโลก ค.ศ. ๑๙๙๒ - ๒๐๐๒
World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002
(ภาษาอังกฤษ) กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๔
ภูมิทัศนวัฒนธรรม: ความทาทายในการอนุรักษ: รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Ferrara, พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๒
Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation
Proceedings from the Ferrara workshop, November 2002
(ภาษาอังกฤษโดยมีบทสรุปและขอเสนอแนะในภาษาฝรั่งเศส) สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔
การระดมกำลังจากเยาวชนเพื่อมรดกโลก: รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Treviso, พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๒
Mobilizing Young People for World Heritage Proceedings from the Treviso workshop, November 2002
Mobiliser les jeunes pour le patrimoine mondial Rapport de l’atelier de Trévise, novembre 2002
(ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส) กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๓
หุนสวนความรวมมือสำหรับเมืองมรดกโลก – วัฒนธรรมชี้นำการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Urbino, พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๒
Partnerships for World Heritage Cities - Culture as a Vector for Sustainable Urban Development
Proceedings from the Urbino workshop, November 2002
(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๔
การตรวจติดตามมรดกโลก: รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Vicenza, พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๒
Monitoring World Heritage
Proceedings from the Vicenza workshop, November 2002
(ภาษาอังกฤษ) กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๔
รายงานตามระยะเวลาและแผนการทำงานระดับภูมิภาค – รัฐอาหรับ ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๓
Periodic Report and Regional Programme - Arab States 2000-2003
Rapports périodiques et programme régional - Etats Arabes 2000-2003
(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๔
สถานภาพมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ค.ศ. ๒๐๐๓
The State of World Heritage in the Asia-Paciﬁc Region 2003
L’état du patrimoine mondial dans la région Asie-Paciﬁque 2003
(ภาษาอังกฤษ) ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๔; (ภาษาฝรั่งเศส) กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
การเชื่อมโยงคุณคาระดับสากลและทองถิ่น: บริหารจัดการอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับมรดกโลก
Linking Universal and Local Values: Managing a Sustainable Future for World Heritage
L’union des valeurs universelles et locales : La gestion d’un avenir durable pour le patrimoine mondial
(ภาษาอังกฤษโดยมีบทนำ เอกสาร ๔ ฉบับ บทสรุปและขอเสนอแนะในภาษาฝรั่งเศส) ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๔
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โบราณคดีคาริบเบียนและอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
Archéologie de la Caraïbe et Convention du patrimoine mondial
Caribbean Archaeology and World Heritage Convention
Arqueología del Caribe y Convención del Patrimonio Mundial
(ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน) กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
ขุมทรัพยที่ทำดวยไมแหงคาริบเบียน: รายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวาดวยมรดกชุมชนเมืองที่ทำดวยไมในภูมิภาคคาริบเบียน
Caribbean Wooden Treasures
Proceedings of the Thematic Expert Meeting on Wooden Urban Heritage in the Caribbean Region
4–7 February 2003, Georgetown - Guyana
(ภาษาอังกฤษ) ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
มรดกโลกในที่ประชุมใหญอุทยานแหงโลกของ IUCN สมัยที่ ๕
World Heritage at the Vth IUCN World Parks Congress
Durban (South Africa), 8–17 September 2003
(ภาษาอังกฤษ) ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
การสงเสริมและอนุรักษมรดกแหงคองโก: เชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
Promouvoir et préserver le patrimoine congolais
Lier diversité biologique et culturelle
Promoting and Preserving Congolese Heritage
Linking biological and cultural diversity
(ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ) ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๕

8

รายงานตามระยะเวลา ค.ศ. ๒๐๐๔ – ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน
Periodic Report 2004 – Latin America and the Caribbean
Rapport périodique 2004 – Amérique Latine et les Caraïbes
Informe Periodico 2004 – América Latina y el Caribe
(ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน) มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๖

9

ปอมปราการแหงทวีปอเมริกาและอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
Fortiﬁcaciones Americanas y la Convención del Patrimonio Mundial
American Fortiﬁcations and the World Heritage Convention
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(ภาษาสเปนโดยมีคำนำ บทบรรณาธิการ แผนการทำงาน พิธีเปด และเอกสาร ๗ ฉบับในภาษาอังกฤษ) ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖

รายงานตามระยะเวลาและแผนปฏิบัติการ – ยุโรป ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๖
Periodic Report and Action Plan – Europe 2005-2006
Rapport périodique et plan d’action – Europe 2005-2006
(ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส) มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๗
ปาไมมรดกโลก: ยกระดับการอนุรักษในระดับภูมิทัศน
World Heritage Forests
Leveraging Conservation at the Landscape Level
(ภาษาอังกฤษ) พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๗
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