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Forest Conservation
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under Royal Initiative Project 

การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม ้

จากโครงการพระราชด�าริ



	 ใน	 พ.ศ.	 2562	 กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม	ขอน�าเสนอบทความทีส่อดคล้องกบัแผนการปฏริปูประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ใน	4	ประเด็นหลัก	ได้แก่	ทรัพยากร
ทางบก	 ทรัพยากรน�้า/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 และสิ่งแวดล้อม/ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 โดยในวารสารฯ	 ปีที่	 8	 ฉบับที่	 1	 เดือนมกราคม-
มีนาคม	2562	ฉบับนี้	 เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางบก	ซึ่งเป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีณุค่าต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม	เป็นฐานการพฒันา
ประเทศและเศรษฐกิจ	ตลอดจนสัมพันธ์กับวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม	 โดยกองบรรณาธิการฯ	 ได้น�าเสนอองค์ความรู้ที่
ส�าคัญเพื่อถ่ายทอดลงในคอลัมน์ต่างๆ	 เริ่มตั้งแต	่ เรื่องจากปก	การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จากโครงการพระราชด�าริ	 และยังมีบทความ 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง	คือ	สัมภาษณ์พิเศษปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 กับบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน 
นอกจากนี้	 ในคอลัมน์ส่องโลก	 ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานที่ตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	และจะน�าเสนอเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในวารสารฯ	ฉบับต่อๆ	ไป	
	 กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า	 องค์ความรู้ที่น�าเสนอจะสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจ
ต่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้กับ 
ผูอ่้าน	เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นประเทศให้เกดิความสมดลุและเป็นรปูธรรม	ในการ
อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม
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 In 2019, the Editorial Board of the 
Nature and Environment Journal would like 
to present to our readers articles corresponded 
to the National Reform Plans on Natural 
Resources and Environment in 4 main subjects, 
namely land resources, water resources/ 
marine and coastal resources, biodiversity, and 
environment/ natural and environmental 
management system. The contents of current 
journal, Vol. 8 No. 1 (January-March 2019), are 
associated to land resources, the most valuable 
natural resources to humans and environment, 
which is a fundamental factor for national and 
economic development, as well as its relationship 
with the way of life, culture and the well-being 
of people in society. The Editorial Board of the 
Nature and Environment Journal has chosen 
explicit knowledge to be published in various 
columns starting from the Cover Story, the 
Forest Conservation and Restoration under 
Royal Initiative Project. The Special Interview 
column provides an exclusive interview with 
the Permanent Secretary of the Ministry of 
Natural Resources and Environment talking 
the role of Thailand as the ASEAN Chairmanship.  
In addition, the World Focus column has presented 
the works and responses toward the Sustainable 
Development Goals (SDGs), which will be 
continuous by presented in the next journal’s 
issue.
 The Editorial Board of the Nature and 
Environment Journal hope that knowledge and 
stories in this journal will enhance understanding 
of the National Reform Plans on Natural 
Resources and Environment and provide our 
readers with tools to join the driving force for 
conservation and utilization of natural resources 
and environment in a balance and concrete 
manner.
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เรื่องเด่น สผ.
(สผ. : ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

ดร. อณุภรณ์ วรรณวิเศษ 

นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กำรประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำต ิ

ว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ สมยัที ่24 (COP 24) 

กำรประชุมรัฐภำคีพิธีสำรเกียวโต สมัยที่ 14 (CMP 14) 

กำรประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส สมัยที่ 1.3 (CMA 1.3) 

และกำรประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2-15 

ธันวำคม 2561 ณ เมืองคำโตวีตเซ สำธำรณรัฐโปแลนด์ 

ซึง่เป็นกำรประชมุประจ�ำปี เพือ่ก�ำหนดรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประชำคมโลก

ภำยใต้กรอบอนุสัญญำฯ รวมถึงภำยใต้พิธีสำรเกียวโต ทั้งใน

ประเดน็ด้ำนเทคนคิ และกำรด�ำเนนิงำน รวมถงึกำรเตรยีมกำร

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของควำมตกลงปำรีส ทั้งนี้ กำรประชุม

ประกอบด้วยกำรประชุมคู่ขนำนของ 6 กำรประชุมหลัก 

ได้แก่ 1) กำรประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำต ิ

ว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ สมยัที ่24 (COP 24)  

2) กำรประชุมรัฐภำคีพิธีสำรเกียวโต สมัยที่ 14 (CMP 14) 

3) กำรประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส สมัยที่ 1.3 (CMA 1.3) 

4) กำรประชุมองค์กรย่อยเพื่อให้ค�ำปรึกษำด้ำนเทคนิคและ

วทิยำศำสตร์ สมยัที ่49 (SBSTA 49) 5) กำรประชมุองค์กรย่อย

ด้ำนกำรด�ำเนินงำน สมัยที่ 49 (SBI 49) และ 6) กำรประชุม 

คณะท�ำงำนเฉพำะกจิว่ำด้วยควำมตกลงปำรสี สมยัที ่1.7 (APA 

1-7) ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้นอกจำกเป็นกำรประชุมประจ�ำป ี

ของรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำฯ แล้ว ยังมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ต่อกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของโลก 

เนื่องจำกรัฐภำคีจะต้องเจรจำเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันในกำร

ก�ำหนดแนวปฏิบัติของควำมตกลงปำรีสที่ได้มีกำรรับรอง 

ในกำรประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำฯ สมัยที่ 21 เมื่อเดือน

ธนัวำคม 2558 โดยจะมกีำรเจรจำรำยละเอยีดของกฎ รปูแบบ 

และแนวทำงของประเด็นต่ำงๆ ภำยใต้ Paris Agreement 

work programme (PAWP) เพื่อให้ภำคีสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ

ได้ตำมพันธกรณีของควำมตกลงปำรีส 

ประเทศไทยในฐำนะรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำฯ 

ได้เข้ำร่วมกำรประชมุครัง้นี ้โดยม ีพลเอก สรุศกัดิ ์กำญจนรตัน์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย ร่วมรับรองปฏิญญำ “Solidarity 

and Just Transition Silesia Declaration” โดยมเีนือ้หำแสดง

ควำมมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศต่ำงๆ ในกำรหำแนวทำงและ

สร้ำงควำมมั่นคงในกำรเปลี่ยนผ่ำนที่เป็นธรรมของแรงงำน 

จำกกิจกรรมที่ปล่อยคำร์บอนสูงไปสู ่กำรจ้ำงงำนสีเขียว 

ที่ปล่อยคำร์บอนต�่ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน และปฏิญญำ 

“Ministerial Katowice Declaration on Forests for 

การประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 14 (CMP 14)
และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.3 (CMA 1.3)

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 25624



ONEP News
(ONEP : Office of Natural Resources and Environmental Policy and  Planning)

Dr. Anuporn Wanwisade

Environmentalist, Practitional level

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

Twenty-fourth session of the Conference
of the Parties (COP 24)

Fourteenth session of the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties

to the Kyoto Protocol (CMP 14)
Third part of the first session of the Conference

of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Paris Agreement (CMA 1.3)

The twenty-fourth session of the Conference 
of the Parties (COP 24), the fourteenth session 
of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
(CMP 14), and the third part of the first session 
of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Paris Agreement 
(CMA 1.3) and related meeting were held between 

2nd-15th December 2018 at Katowice, Poland. 
These annual meetings aim to provide guidance on 
climate change related issues to the global 
communities under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCC), 
including the Kyoto Protocol in both technical 
and implementation aspects and the preparation 
for the implementation of the Paris Agreement. 
The meeting comprises 6 parallel meetings of 
1) the twenty-fourth session of the Conference of 
the Parties (COP 24), 2) the fourteenth session of 
the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 14), 
3) the third part of the first session of the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Paris Agreement (CMA 1.3), 4) the 49th 
session of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA 49), 5) the 49th  
session of the Subsidiary Body for Implementation 
(SBI 49), and 6) the seventh part of the first 
session of the Ad Hoc Working Group on the Paris 
Agreement (APA 1-7). Not only are meetings 
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Climate” ซึ่งมีเนื้อหำที่ให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทของป่ำไม ้

ในกำรอนุรักษ์และกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก และบทบำทที่

หลำกหลำยของระบบนิเวศป่ำไม้ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ได้กล่ำวถ้อยแถลงในนำมของประเทศไทย 

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ โดยน�ำเสนอควำมตั้งใจของประเทศไทย

ที่จะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภำคส่วน ในกำรต่อสู้กับ

ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และคำดหวังให้กำร

ประชุมครั้งนี้ประสบควำมส�ำเร็จ สำมำรถรับรองแนวทำง 

กำรด�ำเนนิงำนของควำมตกลงปำรสีทีค่รอบคลมุ สมดลุ และน�ำ

ไปปฏิบัติได้จริง นอกจำกนั้น ได้น�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำร 

ด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของไทย 

ในประเด็นส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) ควำมก้ำวหน้ำในกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจกจำกมำตรกำรภำคพลังงำน ซึ่งสำมำรถลด

ก๊ำซเรือนกระจกได้ร้อยละ 12 จำกกรณีปกติ ใน พ.ศ. 2559 

2) กำรจัดท�ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของ

ประเทศ พ.ศ. 2564-2573 ในสำขำพลังงำน สำขำคมนำคม

ขนส่ง สำขำกำรจัดกำรของเสียชุมชน และสำขำกระบวนกำร

ทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน�้ำเสีย

อุตสำหกรรม ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำร

นโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติแล้ว 

3) กำรจัดท�ำ (ร่ำง) แผนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ (National Adaptation Plan: 

NAP) ใน 6 สำขำส�ำคัญ ได้แก่ กำรจัดกำรน�้ำ กำรเกษตรและ

ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรท่องเที่ยว สำธำรณสุข กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรตั้งถิ่นฐำนและควำมมั่นคงของ

มนุษย์ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรนโยบำย 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศแห่งชำตแิล้ว และ 4) กำรจดัท�ำ 

ระบบสำรสนเทศกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย 

(Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory 

System: TGEIS) เพือ่ยกระดบักำรจดัท�ำบญัชก๊ีำซเรอืนกระจก 

โดย ใช ้ วิ ธี ก ำ รค� ำนวณตำมคู ่ มื อของคณะกรรมกำร 

ระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: 

IPCC) ฉบับ ค.ศ. 2006 ซึ่งส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรสนับสนุนจำก

รัฐบำลออสเตรเลีย โดยขณะนี้ได้พัฒนำระบบแล้วเสร็จและ 

อยู ่ระหว่ำงกำรน�ำเข้ำข้อมูล และจะใช้ส�ำหรับกำรจัดท�ำ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยสองปี ฉบับที่ 3 ต่อไป 

ประเทศไทยได้ร ่วมจัดนิทรรศกำรและกิจกรรม

เสวนำ ณ ศำลำไทย (Thai Pavilion) โดยกรมส่งเสรมิคณุภำพ

สิง่แวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนหลกัด้ำนกำรเสรมิพลงั

รับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับประเทศ ภำยใต้ 

อนุสัญญำสหประชำชำติว ่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ (National Focal Point on Action for Climate 

Empowerment under the United Nations Framwork 

Convention on Climate Change) ได้ร ่วมกับ 

หน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศไทย จัดแสดงผลกำรด�ำเนิน

งำนผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมคู่ขนำน (side event) 

ของประเทศไทย ในหวัข้อ “Catalyst for Change” ประกอบด้วย 

กำรเสวนำและน�ำเสนอตัวอย่ำงแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี 

โครงกำรและกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภมูอิำกำศของไทยจำกหน่วยงำนทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน นกัวจิยั 

และภำคธุรกิจ Start up ตลอดจนได้ให้กำรสนับสนุนผู้แทน

เยำวชนไทยเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรประชุมร่วมกับองค์กร

เยำวชนโลกด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ (YOUNGO) 

และกำรน�ำเสนอบทบำทของเยำวชนไทยด้ำนกำรด�ำเนินงำน

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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annual meetings of the Conference of the Parties, 
but also these meetings are very important as 
the Parties will have to reach a conclusion on 
the operational details of the Paris Agreement, 
adopted at COP 21 in December 2015. Parties will 
have to negotiate the details of rules, modalities 
and guidelines of various issues under the Paris 
Agreement Work Programme (PAWP) in order 
to allow the full implementation of the Paris 
Agreement.

As a Parties to the UNFCCC, Thailand’s 
delegation has participated in the meeting, whereas 
General Surasak Karnjanarat, Minister of Natural 
Resources and Environment, was appointed as 
the head of delegation and joining others in the 
adoption of the “Solidarity and Just Transition 
Silesia Declaration”, expressing the determination 
of all countries for a just transition of the work 
force and the creation of decent work and quality 
jobs to ensure an effective and inclusive transition 
to low greenhouse gas emission an climate 
resilient development and the “Ministerial 
Katowice Declaration on Forests for Climate” 
emphasizing the role of forest in the conservation 
and enhance sinks and reservoirs of greenhouse 
gases and providing economic social and 
environmental benefits. In addition, General 
Surasak Karnjanarat delivered a national 
statement expressing Thailand’s vision on the 
global climate change implementation and 
reaffirm Thailand determination to work with all 
countries and sectors in the fight against climate 
change and wish for the success of this meeting 
by adopting the Paris Agreement implementation 
guideline that is comprehensive, balance and 
operationalized. Within the statement  the updated 
information on the progress in climate actions in 
key areas in Thailand was highlight to including 

1) progress in the greenhouse gas (GHG) emission 
reduction by implementing mitigation measures 
in energy sectors, whereas Thailand has achieved 
a reduction of 12 percent from business as usual 
(BAU) in 2016 2) the approval of the (draft) 
National Action Plan on Mitigation B.E. 2564-
2573 in energy, transport, waste management, 
and industrial process and product use, including 
industrial waste water by the National Committee 
on Climate Change Policy 3) the approval of the 
(draft) National Adaptation Plan in 6 key sectors, 
namely water management, agriculture and 
food security, tourism, health, natural resource 
management, and human settlement and security 
and 4) the success in developing Thailand Green 
house Gas Emissions Inventory System (TGEIS) 
to support the preparation of national inventory 
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เรื่องเด่น สผ.

ผลของกำรประชุม รัฐภำคีพยำยำมอย่ำงยิ่งยวด 

ในกำรเจรจำ และประนีประนอมให้ได้ข้อสรุปตำมที่ก�ำหนด 

ให้ด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ ซึง่รฐัภำคสีำมำรถรบัรองข้อตดัสนิใจ 

ต่อแนวปฏิบัติของควำมตกลงปำรีสในประเด็นที่ส�ำคัญ อำทิ 

กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก�ำหนด (Nationally Determined 

Contributions: NDCs) กรอบเวลำในกำรจัดส่ง NDCs 

(Common time frame for NDCs) รำยงำนด้ำนกำรปรับตัว 

(Adaptation communication) ระบบลงทะเบยีนสำธำรณะ

ส�ำหรับ NDC และกำรปรับตัว (Public registry) เวทีหำรือ

เกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรใช้มำตรกำรตอบสนองต่อกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจก (Response measures) กลไกเทคโนโลยี

และกรอบเทคโนโลยี (Technology mechanism and 

technology framework) กำรจัดกำรเชิงสถำบันเกี่ยวกับ

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ (Capacity-building) กำรยกระดับ

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรตระหนักรู ้

กำรมีส่วนร่วม และกำรเข้ำถึงข้อมูล (Education, training, 

public awareness, public participation and public 

access to information) กรอบควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำน 

และกำรสนับสนุน (Enhanced transparency framework 

for action and support) กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและควำมก้ำวหน้ำในกำร

ด�ำเนินงำนระดับโลก (Global stocktake) คณะกรรมกำร

เพือ่ส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนและกำรบงัคบัใช้ (Committee to 

facilitate implementation and promote compliance) 

กำรจัดท�ำบัญชีทรัพยำกรกำรเงินที่ผ่ำนช่องทำงสำธำรณะ 

(Accounting of financial resources provided and 

mobilized through public interventions) และกองทุน

กำรปรับตัว (Adaptation Fund) เพื่อให้รัฐภำคีน�ำไปใช้ 

ในกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกรณีของควำมตกลงปำรีสในช่วง

หลัง พ.ศ. 2563 ต่อไป ทั้งนี้ ยังมีประเด็นส�ำคัญบำงประเด็น

ที่รัฐภำคีจะได้มีกำรหำรือในกำรประชุมครั้งต่อไป ได้แก ่

กรอบควำมร่วมมอืของกลไกตลำดและไม่ใช่ตลำด ภำยใต้ข้อ 6 

ของควำมตกลงปำรีส (Article 6 of the Paris Agreement) 

และกรอบเวลำกำรด�ำเนินงำนร ่วมของกำรมีส ่วนร ่วม 

ที่ประเทศก�ำหนด (Common time frames for NDCs) 

เนือ่งจำกใกล้ถงึ พ.ศ. 2563 แล้ว ทกุประเทศ รวมถงึประเทศไทย 

จะต้องเร ่งเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 

ควำมตกลงปำรีส ซึ่งเป ็นกรอบด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศใหม่ที่ทุกประเทศจะมีส่วนร่วมอยำ่งยุติธรรม 

และตำมควำมสำมำรถ ในกำรรักษำกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ไม่ให้เกิน 2 องศำเซลเซียส เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

ปรับตัวและท�ำให้กำรไหลเวียนของเงินมุ่งไปสู่กำรพัฒนำ ที่มี

ภมูคิุม้กนัและปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกต�ำ่ สอดคล้องกบัหลกักำร

ควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำง ตำมควำมสำมำรถ 

และสถำนกำรณ์ของประเทศที่แตกต่ำงกัน 
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The achievement of the meeting, the 
negotiation was very intense as Parties put their best 
efforts to work together to reach the conclusion. 
Finally, Parties adopted decisions on the 
implementation details of issues under the Paris 
Agreement Work Programme such as Nationally 
Determined Contributions (NDCs), common 
time frame for NDCs, adaptation communication, 
public registry, response measures, technology 
mechanism and technology framework, capacity 
building, education, training, public awareness, 
public participation and public access to 
information, enhanced transparency framework 
for action and support, global stocktake, 
committee to facilitate implementation and 
promote compliance, accounting of financial 
resources provided and mobilized through 
public interventions, and adaptation fund in 
order to prepare for the implementation of the 
Paris Agreement post-2020. Despite a great 
success, there are still some pending issues 
that Parties need to forward them to the next 
meeting such as Article 6 of the Paris Agreement 
and common time frames for NDCs. With 
fast-coming 2020, all countries, including 
Thailand, will have to get ready to implement the 
Paris Agreement; a new climate change regime 
that all countries will have their fair contributions 
to hold the increase in the global temperature 
to well below 2ºC, foster climate-resilient and 
make financial flow towards climate-resilient and 
low GHG development, taking into account the 
principle of common but differentiated  
responsibility and respective capability and 
different national circumstances. 

report in accordance with Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 2006 guideline 
in which the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning received 
such support from the Government of Australia. 
Currently, the system development has completed 
and the data is being transferred to allow its 
fully function for the preparation of the upcoming 
Thailand’s third national communication.

Thailand by the Department of 
Environmental Quality Promotion, in its capacity 
as a national focal point on Action for Climate 
Empowerment, together with various agencies 
have organized a Thai Pavilion and side events 
under the theme “Catalyst for Change” at COP 24, 
presenting good practices, projects and climate 
actions in Thailand by governmental agencies, 
private sectors, academia, and start-up 
entrepreneurs. A youth representative from 
Thailand has also participated in the activities 
and seminar organized by YOUNGO to provide 
inputs in about the role of youth in climate action 
in Thailand.
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เรื่องจากปก

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญและ

เป็นจุดเริ่มต้นของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น น�า้ ดิน และ

อากาศ เป็นต้น อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชวีติ อาทิ 

เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสุนทรียภาพ รวมถึง

เป็นศูนย์รวมของระบบนิเวศหลากหลายชนิด

วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปและความเจรญิทางด้านวตัถุ 

เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ท�าให้

ทรัพยากรป่าไม้ถูกลดความส�าคัญลง และมีรูปแบบการใช้

ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มนุษย์เคยใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้จากแหล่งก�าเนิด เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการ

บริโภคและหารายได้ กลายเป็นการใช้ประโยชน์โดยการ

ท�าลายแหล่งก�าเนิดเพื่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น  

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้พื้นที่ป่าในการสร้างพื้นที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม และ

แหล่งเศรษฐกิจ เป็นต้น รวมถึงการดึงเอาทรัพยากรป่าไม ้

เข้ามาใช้ในเมือง จนไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�า้ท่วมฉบัพลนั อากาศเป็นพษิ ระบบนเิวศ

ถูกท�าลาย การพังทลายของหน้าดิน และปัญหาดินถล่ม 

ป ัญหาการท� าลายทรัพยากรป ่ า ไม ้ที่ ส� าคัญ 

ในประเทศไทยมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งการลักลอบ 

ตัดไม้ท�าลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อครอบครองที่ดิน 

การเกิดไฟป่า และการท�าเหมือง ถึงแม้ว่าปัญหาเหล่านี ้

จะมีการกล่าวถึงมาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ก็ยังคงมีให้เห็น

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
จากโครงการพระราชด�าริ
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 Forests are valuable resource providing food, 
wildlife habitation, recreation, and ecological balance 
and plays an important role in acting as a key link 
between water, soil, and atmosphere. 

 Changing in people’s lifestyle has altered 
their utilization of forest resource.  In the past, human 
only used  forest as a food source for sustaining 
their life however, forest has been invaded and 
exploited for their own convenience such as furniture, 
construction, transportation, and economic purposes 
without any concern on impact of these activities 
such as flash flooding, air pollution, ecological 
damage, soil erosion, and landslide. 

Dr. Sarinya Paisarnsombat
Lecturer

Department of Earth Sciences, Faculty of Science, Kasetsart University

 Deforestation is an important problem in 
Thailand, which has come from various causes 
including illegally logging, forest invasion, forest 
fire, and mining. Even though, these problems have 
existed for a few decade, they are still happening at 
the moment. 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
was aware of an importance of forest resource and 
its problem for more than 70 years. He focused on 
forest conservation, restoration and development. 
He initiated many projects concerning development, 
restoration, and conservation of the forest. Thai 
people have brought the King’s initiation into action 
for a great benefit to the country.  

Forest Conservation 
and Restoration 

under Royal Initiative Project 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากร 

ป่าไม้ และทรงเล็งเห็นถึงปัญหา พร้อมทั้งทรงมุ่งเน้นในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ มาเป็นเวลากว่า 70 ปี ท�าให้

เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนา 

ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จ�านวนหลายร้อยโครงการ 

ซึ่งประชาชนชาวไทยได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ และปรัชญา 

ที่พระองค์พระราชทานกว่า 70 ปี มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติและประชาชน 

ปลูกป่าในใจคน 

แนวพระราชด�ารใินการฟ้ืนฟสูภาพป่า และการปลกูป่า 

ที่มุ ่งเน้นการท�าความเข้าใจกับประชาชน ท�าให้ประชาชน 

เห็นประโยชน์ของป่าไม้ และการอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ โดยให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า เพื่อให้เห็นถึง

คุณค่าและรู้สึกหวงแหนทรัพยากรที่ตนได้ร่วมสร้างและฟื้นฟู 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ที่มั่นคงและยั่งยืน 

อย่างแท้จรงิ เนือ่งจากหากคนในพืน้ทีไ่ม่มจีติส�านกึ ไม่ร่วมใจกนั 

ในการรักษาทรัพยากรที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะท�าการฟื้นฟูเพียงใด 

การจะรักษาให้ทรัพยากรเหล่านั้นอยู ่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ก็เป็นไปได้ยาก แนวพระราชด�าริ “ปลูกป่าในใจคน” จึงเป็น

จดุเริม่ต้นทีส่�าคญัส�าหรบัการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ 

อีกทั้งยังจึงมีโครงการตามแนวพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง 

เป็นจ�านวนมาก เช่น โครงการฟื ้นฟูป่าชายเลน ทะเล

บางขนุเทยีน ซึง่ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ฟ้ืนฟปู่าชายเลน โดยการเกบ็ขยะ และปลกูป่าชายเลนทดแทน 

และโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา อ�าเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริม 

การปลูกป่าและบ�ารุงรักษาป่าชายเลนไว้เพื่อให้เป็นแหล่ง

อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การศกึษาวจิยั และสร้าง 

การมีส ่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และรู ้จักการใช้

ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างมีคุณค่า ส่งผลให้ประชาชน 

ในพื้นที่ให้การตอบรับที่ดีต่อโครงการ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

ประชาชนมีจิตส�านึกและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาระบบ

นิเวศป่าชายเลน ท�าให้พร้อมที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร 

อย่างเต็มที่
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Plant a Forest in People’s Heart
 An initiative of His Majesty King Bhumibol  
Adulyadej on how to restore the forest and  
deforestation focused on creating an understanding  
to people, enlightening them on the value of the  
forest and how to peacefully live with the forest.  
One of the method is to cooperate people in  
reforestation activities so that they appreciate the  
resources that they have been involved. This is 
the best way toward sustainable conservation. If 
people in the community lack of concern about a  
preservation of the natural resources that they have, 
it is quite a challenge to sustainably protect the  
resources. The Royal initiative “Plant a Forest in 
Your Heart” is an important starting point for forest  
conservation and restoration. Moreover, there are 
many following projects that were inspired and  
created by His Majesty’s initiative such as mangrove 
reforestation in Bang Khunthian Bay, in which locals  
were involved in mangrove restoration activities  
including garbage collection and mangrove  
reforestation. Another reservation and development 
project is the mangrove restoration of Baan Hua 
Khao, Singhanakorn District, Songkla Province. The 
project encouraged locals to restore and preserve 
the mangrove for creating biodiversity conservation  
center,  conducting research, and building a  
collaboration within the community in mangrove 

conservation and utilization. As a consequence,  
people provided positive response to the project, 
which strengthen community, as well as build up 
awareness and attitude toward preservation of the 
mangrove. 

Three Forests, Four Benefits
	 The	Three	Forests,	Four	Benefits	is	a	concept	
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  In which 
three-type-forests	are	grown	to	give	 three	benefits	 
to the people including living, consuming, and  
utilization, and provide the 4th benefit	 to	ecological
system. This resulted in establishing of the Huai 
Hongkhrai Royal Development Study Center,  
Chiang Mai Province, to be a learning and  
experiment	center	for	Three	Forests,	Four	Benefits	
experiment in the northern area of Thailand. The  
activities consist of forest restoration from  
water	sources,	agriculture,	and	fishery	in	reservoir,	
which are considered as upstream, mid-stream, and 
downstream of the restoration plan, respectively. 
Furthermore, the center transfers the knowledge to 
local people so that they can apply it in their land 
to increase their living quality. As a result, the forest 
was completely restored to its fertile and having 
variety	of	plants,	which	give	a	great	benefit	to	peole’s	 
living. The center is still operated and being a learning 
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ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 

การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ  

การปลูกไม้ 3 ชนิด ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และให้ประโยชน์

อย่างที ่4 กบัระบบนเิวศ คอื สร้างความอดุมสมบรูณ์ ให้แก่ดนิ

และน�้า ท�าให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษา ทดลอง การพัฒนาป่าไม้  

3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ  

รวมถึงการฟื ้นฟูตั้งแต่ต้นก�าเนิดของแหล่งน�้า สู ่การท�า

เกษตรกรรม และการท�าประมงในอ่างเก็บน�้า ซึ่งเป็นหลักการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมจากต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ นอกจากนี้  

ยงัมกีารถ่ายทอดความรูสู้ป่ระชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง เพือ่น�าไป

พัฒนาโครงการในระดับพื้นที่  ท�าให้ประชาชนมีสภาพ 

ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ จากป่าเตง็รงัทีเ่สือ่มโทรม ฟ้ืนฟสูภาพสูป่่า

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางพืชพรรณ 

ทีใ่ห้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพือ่การพึง่พาและเป็นรายได้เสรมิ 

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ยังคงด�าเนินการ

ถ่ายทอดความรู ้แก่ประชนชนต่อไปตามแนวพระราชด�าริ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการตามแนวพระราชด�าริอื่นๆ ที่ได้น�า 

หลักการฟื้นฟูป่าโดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

มาปรับใช้ในพื้นที่ เช่น บ้านห้วยปลาหลด อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากการอพยพ

ย้ายถิ่น แต่จากการด�าเนินโครงการฟื ้นฟูผืนป่าโดยการ 

ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และปลกูป่าทดแทน ด้วยการ

ปลูกป่าแบบประชาชนมีส่วนร่วม และประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ในรูปแบบป่าชุมชนและป่า 3 อย่าง ประโยชน์  

4 อย่าง โดยด�าเนินการก�าหนดกฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชน ท�าให้ได้ป่าที่สมบูรณ์และสามารถเก็บผลผลิต

จากพื้นที่ป่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเพื่อความเป็นอยู่ อาหาร

การกิน การใช้สอยประโยชน์ และรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่

อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีพได้ตามความ

เหมาะสมต่อไป 

นอกจากการน้อมน�าแนวพระราชด�าริการปลูกป่า  

3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่างมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงแล้ว  

ยังสามารถน�ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อความ

กินดีอยู่ดีของชุมชน พร้อมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
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center for people, following His Majesty’s initiative. 
There are other projects following his initiative, that 
apply the Three Forests, Four Benefits concept such 
as Baan Huai Lhod, Mae Sod District, Tak Province. 
The forest was demolished as a result of migration. 
However, the reforestation plans involved people  
in the community to preserve and restore the  
community forest. Three forests providing four  
benefits were conducted and managed by establishing 
common law for people to utilize the forest. As an 
outcome, the forest is restored and become a fertile 
natural resource so that it can be used for living,  
consuming, utilization, and preservation of the  
ecological system. 

 Not only direct application of the Three  
Forests, Four Benefits concept, it can be adapted in 
forest management for a better living of people and 
better status of the forest in order to obtain sustainable  

forest utilization. The Rao Tian Thong community 
forest network, Nuean Kham and Han Ka Districts, 
Chainat Province is an example of a well forest 
management. The activity focused on human and 
forest interdependence. If the forest can live, people 
can also live. Deforestation for living and trading 
caused a degradation of the forest. However,  
a community leader was aware of the problem and 
encouraged people to participate in order to find  
a solution. This created the Rao Tian Thong  
community forest network under the common  
collaboration of the community member. The  
activities included preservation of the forest and 
water reservoir, reforestation, and performing forest 
management. The latter included mapping, studying 
forest status, and establishing the harvesting wild 
bamboo shoot schedule, which was the first time for 
such forest management to be performed in Thailand. 
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ไว้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ

รักษาระบบนิเวศให้สมดุลอีกด้วย เครือข่ายป่าชุมชนเขาราว

เทียนทอง อ�าเภอเนินขาม และอ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการป่าไม้โดย 

มุ่งเน้นที่การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับป่า ถ้าป่าอยู่ได้  

คนก็อยู่ได้ จากปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรมจากการตัดไม้ท�าฟืน 

ครอบครองพื้นที่เพื่อการท�ามาหากิน และน�าทรัพยากรป่าไม้

มาใช้โดยไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี ท�าให้ป่าเสื่อมโทรม  

ต่อมาเมื่อผู ้น�าชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและท�าให้ 

ชาวบ้านเล็งเห็นถึงปัญหาและพร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไข 

ท�าให ้ เกิดเป ็นเครือข ่ายป ่าชุมชนเขาราวเทียนทองขึ้น  

ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน เริ่มจากการดูแลป้องกันป่า

และแหล่งน�้า การฟื ้นฟูป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพื้นที่

เสือ่มโทรม การวางแผนและท�าข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากป่า 

โดยก�าหนดระยะเวลาในการเก็บหาหน่อไม้ป่าซึ่งจัดเป็น 

การด� า เนินการบริหารจัดการป ่ าชุมชนครั้ งแรกของ

ประเทศไทย รวมไปถึงการท�าแผนที่ และการศึกษาสภาพป่า 

ท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชน 

ยังตระหนักถึงการพัฒนาบุคคล และการขยายผลต่อไปยัง

พื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้ป่าเขาราว 

เทียนทอง อ�าเภอเนินขาม และอ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

กลับมามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งอาหารและ

แหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญของชุมชนต่อไป อีกทั้งยังเกิดความ

สามั คคี ขึ้ นภาย ในชุ มชน  สร ้ า งชุ มชนให ้ เข ้ มแข็ ง 

สร้างบุคคลรุ่นใหม่ที่ตระหนัก และเห็นความส�าคัญของผืนป่า 

รวมไปถึงการขยายการผลการด�าเนินการไปสู ่การสร้าง

นโยบายในการบริหารท้องถิน่ต่อไป ซึ่งผลส�าเร็จของเครอืขา่ย

ป่าชุมชาเขาราวเทียนทองนี้ ล้วนมีที่มาจากการน้อมน�า 

แนวพระราชด�าริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้มาปรับใช้กับพื้นที่ 

ได้อย่างเหมาะสม 
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All of the performances resulted in a sustainability in 
forest utilization. Furthermore, the community also 
focused on human development and extended the 
result to its neighbors. As a consequence, the Rao  
Tian Thong forest was restored to become an  
important natural resource for the community.  
A strength has built up in the community. A new  
generation is fully aware of an importance of the  
forest. The practice has been disseminated and  
further  considered in establishing of  local  
administration policy. An achievement of the Rao 
Tian Thong community forest network has come 
from the King’s initiative on conservation of the  
forest. 

Reforestation without planting
 There  are  several  forest  res torat ion  
approaches. One of which is the restoration  
without planting in which forest is grown in a suitable  
location. Local plants are reforested to substitute ones 
that have already diminished, and do not bring alien 
plants without studying them first. Once location and 

plants have been selected, do not disturb the forest 
and let the plants grow. This would help restore the 
forest to its origin condition without any effort, so 
that it is called Reforestation without Planting. 

 An example of reforestation without 
planting, so that human and wildlife can live together, 
is the Conservation and Restoration of Kui Buri 
Fores t  Park ,  Kui  Bur i  Dis t r i c t ,  P rachuap  
Khiri Khan Province Project. Once food source of 
wildlife is destroyed by human, the wildlife needs 
to survive by relocating to the city for hunting 
food. This results in a conflict between human and  
wildlife, which has been a problem in Kui Buri  
forest, Prachuap Khiri Khan Province for over 50 
years. Until 1997, there were 3 wild elephants found 
death from consuming chemical from pineapple fields 
and being shot within the Kui Buri Forest Park, which 
is now Kui Buri National Park in Prachuap Khiri 
Khan Province. As a consequence, the reforestation 
project has been established following the initiative 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. People 
were encouraged to grow local plants like pineapple 
and sugar cane, which were not in high quality, to 
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ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

จากปัญหาสภาพป่าไม ้และพื้นที่ป ่าไม ้ที่ลดลง 
การฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ให้กลบัมาเพิม่ขึน้ท�าได้หลายวธิ ีหนึง่ในนัน้  
คือ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คือ การปลูกป่าโดยการ 
เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และเลือกปลูกต้นไม้ที่เป็นพันธุ ์ไม ้
ท้องถิ่น ชนิดเดิม ทดแทนกับต้นเดิมที่ตายหรือถูกท�าลายไป  
ไม่ปลูกไม้แปลกปลอมต่างถิ่นโดยไม่ได้ศึกษาก่อน โดยเมื่อ
เลือกพันธุ ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ปล่อยให้ป่าไม้ได ้
เจรญิเตบิโตเอง ไม่รบกวนหรอืรงัแกตอไม้เดมิ กจ็ะท�าให้ได้ป่า
ทีส่ามารถฟ้ืนฟตูวัเอง กลบัมาอยูใ่นสภาพเดมิได้ นัน่คอืวธิกีาร
ฟื้นฟูป่าไม้ที่เรียกว่า การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และท�าให้
ต้นไม้ในป่ายังคงเจริญเติบโตตามสภาพดั้งเดิม 

ตัวอย ่างโครงการการปลูกป ่าโดยไม ่ต ้องปลูก 
ตามแนวพระราชด�าริ โครงการหนึ่งที่ท�าให้กลายเป็น พื้นที่ 
ที่คนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้ คือ โครงการอนุรักษ์และพื้นฟู
สภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิอ�าเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เมือ่ป่าไม้ที่
เคยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าได้ถูกท�าลายลงโดยฝีมือ 
ของมนษุย์ สตัว์ป่าจงึต้องเอาตวัรอด โดยการหาอาหารในพืน้ที่
ท�ากินของชาวบ้าน ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับ 
สัตว์ป่าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ปัญหานี้เป็นปัญหา
เรื้อรังที่เกิดขึ้นในผืนป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็น
เวลากว่า 50 ปี จนใน พ.ศ. 2540 ช้างป่า 3 ตัว ได้รับสารพิษ 
จากการท�าไร่สัปปะรดและถูกยิง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันคือ อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี จนท�าให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ส่งเสริมให้มีการปลูกสัปปะรดและอ้อย ซึ่งเป็นพืชพรรณเดิม 
ที่ปลูกในพื้นที่ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีมาก 
เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ในบริเวณ
ป่าลึก และปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให ้
พืชพรรณเหล่านี้เป็นอาหารให้กับช้างป่า ท�าให้สัตว์ป่าและ
ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

จากโครงการในพระราชด�าริ “กุยบุรี โมเดล” ผืนป่า
ที่คนและช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้ แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า ฟื ้นฟูป่าให้กลับมาอยู ่ในสภาพที ่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ชาวบ้าน 
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน�้า 
ท�าให้เกดิความตระหนกัและเหน็ถงึประโยชน์และความส�าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด ้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้คนไทยยังคงมีป่าไม้  
ดิน และน�้า ที่อุดมสมบูรณ์ แต่การจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ 
ต่อไปสู่รุ ่นลูกรุ่นหลาน ต้องท�าให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งการน้อมน�าพระราชด�ารัส ปรัชญา 
และศาสตร์พระราชามาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ป่าไม้ การอนรุกัษ์ และ การฟ้ืนฟปู่าไม้ โดยอาศยัความร่วมมอื
ร่วมใจของคนทัง้ประเทศ การเข้าใจปัญหา เหน็ประโยชน์ และ
ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็จะท�าให้เรา

สามารถรักษาผืนป่า ผืนดิน และท้องน�้า ให้คงอยู่ต่อไป 
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be food source for wild elephants, as well as expand 
the reforestation into a deep forest under the same  
purpose. Then, the forest was left undisturbed, so that 
the forest can be restored itself without any further 
planting. Once there are enough foods for wildlife, 
human and wildlife can peacefully live together. 

 From His Majesty’s initiative “Kui Buri 
Model”, human can peacefully live with elephants by 
solving a conflict between people and wild elephants. 
The forest has been restored to its fertile condition, 
rich in plants and various animals. People participate 
in the conservation and restoration of their natural 
resources like forest, soil, and water, which build 
their awareness to understand importance of natural 
resources and environment and protect them. 

 Because of His Majesty’s kindness and  
initiative on development of natural resources, Thai 
people still have rich forest, good quality soil, and 
plenty of water. However, in order to sustainably 
keep and protect these resources, our next generation 
should follow His Majesty’s initiative and speeches 
and apply His Majesty’s Philosophy into conservation 
and restoration of our forest. These natural resources 
like forest, soil, and water will exist, if we, as a whole 
country, concern and understand the problem and 
ready to collaboration to overcome this challenge. We 
would be able to utilize our natural resources for our 

better quality of life forever. 

Nature and Environment Vol. 8 No. 1  January - March 2019 19



สัมภาษณ์พิเศษ

ประเทศไทยมีการเตรียมตัวในการท�า
หน้าทีเ่ป็นประธานอาเซยีนใน พ.ศ. 2562 
อย่างไร

ในวาระทีป่ระเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีน 

พ.ศ. 2562 ประเทศไทยโดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีเตรียม

การด�าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน และ

เจ้าภาพจัดการประชุมระดับต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการ

ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธาน

อาเซียน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็น

กรรมการด้วย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 

เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ได้แก ่

คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการ

และอ�านวยการ คณะอนกุรรมการด้านการรกัษาความปลอดภยั

และการจราจร คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ ์

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

องค์ประกอบของ 2 คณะแรก

การด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน โดยธรรมเนียม

ปฏิบัติของอาเซียน ประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันเป็นเจ้าภาพคราวละ 1 ปี บนพื้นฐานการเรียงล�าดับอักษร

ของชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก ซึ่งใน พ.ศ. 2562 

ครบรอบวาระที่ประเทศไทยรับต�าแหน่งการเป็นประธาน

อาเซียนอีกครั้ง หลังจากการเป็นประธานอาเซียนครั้งหลังสุด 

เมื่อ พ.ศ. 2552 และในช่วงระยะเวลา 1 ปีเต็มต่อจากนี ้

ซึ่งนอกจากการประชุมหลักในระดับผู ้น�า 2 รายการ 

คือ การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 34 ในช่วง

เดือนมิถุนายน 2562 และการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน 

ครัง้ที ่35 แล้ว ยงัมกีารประชมุรายการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกว่า 180 

รายการ ซึง่นบัเป็นโอกาสอนัดทีีป่ระเทศไทยจะได้แสดงบทบาท

ส�าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและการเปิดบ้าน 

ของเราเพือ่ต้อนรบัผูน้�า แขกต่างบ้านต่างเมอืง ทัง้เพือ่นอาเซยีน 

และประเทศคู่เจรจาอาเซียน ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน ได้รบัทราบการเป็นประธาน

อาเซียนของประเทศไทย และพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้าน และ 

เจ้าภาพที่ดี รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้อาเซียนเป็น

ประชาคมที่แข็งแรงและมีบทบาทกับประเทศนอกภูมิภาค 

โดยประเทศไทยได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดท�า 

เวบ็ไซต์กลางอาเซยีนเพือ่เป็นฐานข้อมลูกลางและประชาสมัพนัธ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

นายวิจารย์ สิมาฉายา
โดย กองบรรณาธิการ
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Special Interview

How has Thailand prepared for 
ASEAN Chairmanship in 2019?

As Thailand assumes ASEAN Chairmanship 
in 2019, Thailand, including relevant agencies, has 
made preparation for ASEAN Chairmanship and for 
hosting ASEAN – related meetings in Thailand to 
ensure that the meetings will be organized successfully. 
The National Committee, chaired by Prime Minister 
of Thailand, is established to prepare for the ASEAN 
Summits and related summits during Thailand’s 
ASEAN Chairmanship. The National Committee also 
includes Permanent Secretary of Ministry of Foreign 
Affairs, who also acts as secretary of the National 
Committee, Minister of Ministry of Natural Resources 
and Environment and Permanent Secretary Ministry 
of Natural Resources and Environment. Under the 
National Committee, four subcommittees, which 
include subcommittee on substantive cooperation, 
subcommittee on protocol and administration, 
subcommittee on security and traffic, subcommittee 
on public relations, are set up to serve main mechanism 
to steer Thailand’s ASEAN Chairmanship. Permanent 
Secretary of Ministry of Natural Resources and 
Environment is designated in subcommittee on 

substantive cooperation and subcommittee on protocol 
and administration.

ASEAN Chairmanship annually rotates based 
on alphabetical order of ASEAN Member States. 
Thailand last assumed ASEAN Chairmanship in 2009. 
Throughout the year 2019, apart from 34th ASEAN 
Summit in June and 35th ASEAN Committee, Thailand 
will host more than 180 ASEAN-related meetings, 
which allows Thailand to play leading role in 
propelling ASEAN Community and be good host to 
foreign visitors, including ASEAN countries and 
dialogue partners. Awareness has been raised among 
government sector, private sector, and public in order 
to prepare Thailand as a good host and steer ASEAN 
towards united community which can play active role 
with external relations. Various activities have been 
carried out in preparation for ASEAN Chairmanship. 
For instance, ASEAN Thailand 2019 website is 
developed to serve as database and platform for 
information sharing during ASEAN Chairmanship. 
Besides, more than 180 ASEAN-related meetings are 
planned to be Green meeting, where the Ministry of 
Natural Resources and Environment is in charge of 
monitoring and assessing the Green Meeting approach.

Interview Article

of the Permanent

Secretary of Ministry of

Natural Resources

and Environment

Wijarn Simachaya
By Editional Board
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การประชมุข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในช่วงระหว่างการเป็นประธาน

อาเซยีนของไทย การเตรยีมการเพือ่ให้การจดัประชมุกว่า 180 

รายการอยู่ในรูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Meeting) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินงาน

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับ 

มอบต�าแหน่งการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ 

จากนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสงิคโปร์ เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 

2561 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 33 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  

ที่ผ ่านมา ได้จัดงานเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของ

ประเทศไทยทีท่�าเนยีบรฐับาล ซึง่ ดาโต๊ะ ปาดกูา ลมิ จอ็ก ฮอย 

(Dato’ Paduka Lim Jock Hoi) เลขาธกิารอาเซยีนได้เข้าเยีย่ม

คารวะและหารอืกบัพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

เพื่อแสดงถึงการที่อาเซียนสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน

ของไทยใน พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานพร้อมจัดนิทรรศการในหัวข้อ 

ขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นปัญหาร่วมของประเทศสมาชิก

อาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยได้ด�าเนินการ

ขอทราบแนวคิดหลัก (theme) ส�าหรับ
การเป็นประธานอาเซียนของไทย 

ส�าหรบัการเป็นประธานอาเซยีนของประเทศไทย ได้

ก�าหนดแนวคิดหลัก คือ “Advancing the Partnership for 

Sustainability” หรอื “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” ภายใต้ 

บริบทอาเซียนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 

อย่างมีพลวัตไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงคุณค่าของ

อาเซียนที่ดึงหุ้นส่วนต่างๆ มาร่วมด�าเนินการ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน สร้างอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ 

และสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ตามความหมาย

Advancing โดยให้อาเซยีนมองและก้าวไปด้วยกนั 

สู ่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่างๆ 

ในอนาคต โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ คือ ก้าวไปสู่

ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)

Partnership ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน

ภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลก 

โดยการเสริมสร้างความร่วมมือ ASEAN Plus One และ

โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง 

เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดยค�านึง

ถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบทบาท

ของอาเซียนในเวทีโลกในการแก้ไขปัญหาส�าคัญต่างๆ เช่น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริม 

ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 

กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของปี

วฒันธรรมอาเซยีน ค.ศ. 2019 รวมถงึการเชือ่มโยงยทุธศาสตร์

ความเชือ่มโยงต่างๆ ในภมูภิาค เพือ่ก้าวไปสูอ่าเซยีนทีไ่ร้รอยต่อ 

ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้เน้นว่า อาเซียนก็ต้องเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับ

มติรประเทศภายนอกภมูภิาค บนพืน้ฐานของเอกภาพอาเซยีน

และหลกัการสามเอม็ (3Ms) กค็อื การไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั 

(mutual trust) ความเคารพซึง่กนัและกนั (mutual respect) 

และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) เพื่อน�าไปสู่ 

ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพที่ยั่งยืนในทุกมิติ
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Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand, 
expressing ASEAN’s support for Thailand’s ASEAN 
Chairmanship in 2019. Moreover, Exhibition on 
Marine Debris, by the Ministry of Natural Resources 
of Environment, was displayed at the Government 
House to raise awareness and feature measures taken 
by Thailand to tackle marine debris problem.

The theme for being the ASEAN 
Chairmanship of Thailand 

For being the ASEAN Chairmanship of 
Thailand, the main concept defined by Chairmanship 
is “Advancing the Partnership of Sustainability”, 
under the ASEAN context, we collaborated to  
dynamic with mutual benefits for a sustainable future 
by linking the ASEAN value, increasing ASEAN 
strategic value, and sustainability in all dimension. 

Advancing by ASEAN dynamically looking 
and moving together used from the 4th industrial-
technological evolution and create the competitive 
capabilities couples with the prevention system from 

สัมภาษณ์พิเศษ
Special Interview

On 15th November 2018, during the closing 
ceremony of the 33th ASEAN Summit, H.E. Gen. 
Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand, 
received a gavel, which symbolically signifies ASEAN 
Chairmanship, from H.E. Mr. Lee Hsien Loong, Prime 
Minister of Singapore. On 21th December 2018, the 
launching activities of ASEAN Chairmanship 2019 
were organized at the Government House. On the 
occasion, H.E. Dato Paduka Lim Jock Hoi, Secretary-
General of ASEAN, paid a courtesy call on H.E. Gen. 
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Sustainability การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งความมั่นคงที่ยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

รวมถงึเศรษฐกจิสเีขยีว และการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ประเทศไทย

ได้น�าร่องโดยการจดัตัง้ศนูย์อาเซยีนเพือ่การศกึษาและการหารอื

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมี

ศักยภาพ และมีนวัตกรรม จะมีบทบาทส�าคัญในการบรรลุ 

เป้าหมายนี้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีให้ก�าหนด Roadmap 

ในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป แม้ประเทศไทยจะไม่

เป็นประธานอาเซียนแล้ว และประเทศไทยควรเน้นประเด็น

ส�าคัญอื่นๆ อาทิ การดูแลสิทธิมนุษย์ในสถานประกอบการ

ในพื้นที่ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การป้องกันและ

รักษาสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก ขยะทะเล และขยะ

พลาสตกิ โดยควรส่งเสรมิความร่วมมอืพหภุาคมีากกว่าทวภิาค ี

เพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน

นอกจากนี ้ยงัได้เปิดตวัตราสญัลกัษณ์ (logo) ส�าหรบั

การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ซึง่กระทรวงการต่างประเทศ

เป็นผู้ออกแบบ โดยใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจใน

การออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวคิดที่ว่า คนไทยนิยมใช้ 

พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและ 

ให้เกียรติผู้มาเยือน ซึ่งการออกแบบได้ผสมผสานงานศิลปะ 

ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย “ดอกไม้” 

ซึ่งน�ามาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของ

ประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่ง

เดยีวกนั “อบุะมาลยั” เป็นตวัแทนของประเทศสมาชกิอาเซยีน  

10 ประเทศ ทั้งนี้ เมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูป 

ลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน

อาเซยีนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั โดยมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง 

ตามแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย สีหลัก 

ทีใ่ช้ในผลงานได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากสเีปลอืกมงัคดุ ซึง่เป็น

สีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสม

ส�าหรับการน�าไปใช้งาน

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง

พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความส�าคัญใน

การเพิ่มความเข้มแข็งในความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน 
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exponential technology and various challenges in the 
future with an important strategic goal: to move on 
Digital ASEAN.

Partnership through promoting ASEAN 
partnership with other states and the world community 
by cooperation ASEAN Plus One and architectural 
structures in the region with the core of ASEAN. 
Economic collaboration with other states is increased 
by the balance and benefits for people. The role of 
ASEAN in the world forum are important problems 
solving including climate change, promoting the 
infrastructure, rule, and connectivity of people in all 
dimensions, especially, as the ASEAN Cultural in 
2019, the linking of various strategies to move towards 
a seamless ASEAN; the Prime Minister confirm that 
ASEAN must be strengthening a good relation and 
create a strong connection with other states outside the 
region in the basis of ASEAN unity and 3Ms-
principles are mutual trust, mutual respect and mutual 
benefit leading to sustainable prosperity and peace in 
all dimensions.

Sustainability to create sustainability in all 
dimensions including sustainable security, economic 
growth, green economy, and sustainable development. 
Thailand has established ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue 
(ACSDSD) and ASEAN Centre for Active Aging and 
Innovation (ACAI) which play an important role in 
achieving the goal and accordance with the national 
strategies.

However, the Prime Minister still continues to 
determine roadmap for each activity, even though 
Thailand is not the ASEAN Chairmanship that focuses 
on other important issues such as attention for human 
right in the workplace, cybersecurity, environmental 
protection and preservation, greenhouse gas emission, 
marine debris and plastic waste which should promote 
multilateral more than bilateral cooperation to move 
forward together.

In addition, the Prime Minister has launched 
the logo for ASEAN Chairmanship of Thailand, which 

the inspiration of  “PUANGMALAI” or flower 
garland has designed by Ministry of Foreign Affairs 
that logo concept of “PUANGMALAI” is from Thai 
people used that in the ceremony as a symbol of 
hospitality and honor to the visitor. The logo designs 
has combined the artwork that reflects Thai character 
with a dimension of modernity. “Flower” which are 
arranged in “PUANGMALAI” convey to the people 
of ASEAN community with unity and cohesion. “Uba 
Malai” represent the 10 ASEAN member states. When 
viewing from the bottom to top, you will see an arrow 
soaring that reflects the center of people of ASEAN 
cooperation to drive and move forward together, 
according to the main idea of the ASEAN Chairmanship 
of Thailand. The main color was inspired by 
mangosteen peel color, which is adjusted with a Thai 
tone color for using modern and bef itting.

How does the Ministry of Natural 
Resources and Environment get 
ready for ASEAN Chairmanship?

H.E. General Surasak Kanchanarat, the 
Minister of Natural Resources and Environment, has 
realized the importance of increasing collaboration 
strength among ASEAN members in order to react to 
the natural resources and environmental problems, 
including cross-border environmental problem. He has 
initiated the two ministerial meetings: 1) the Special 

สัมภาษณ์พิเศษ
Special Interview
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เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และปัญหาสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดนทีม่คีวามส�าคญัในระดบัโลก 

จึงได้มีข้อริเริ่มให้ มีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 2 รายการ 

คือ (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะ

ทะเล (Special ASEAN Ministerial on Marine Debris) 

โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น 

หน่วยงานหลักด�าเนินการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 

ณ กรุงเทพมหานคร และ (2) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

สมัยพิเศษเรื่องการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า 

ผิดกฎหมาย (Special ASEAN Ministerial Meeting on 

Illegal Wildlife Trade) โดยมอบหมายให้กรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักด�าเนินการ ซึ่งจะ 

จัดขึ้นในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ 

คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาให้ความเหน็ชอบกบัการเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีทั้ง 2 รายการ และหน่วยงาน 

อยูร่ะหว่างขัน้ตอนกระบวนการเตรยีมการส�าหรบัจดัการประชมุ

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างานด้าน

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group 

on Coastal and Marine Environment: AWGCME) 

ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2652 ณ จังหวัด

ภูเก็ต โดยกรมควบคุมมลพิษ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่

อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on 

the Environment: ASOEN) ครั้งที่ 30 ในเดือนกรกฎาคม 

2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรบัผดิชอบด�าเนนิการ รวมถงึ 

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม 

อื่นๆ อาทิ การจัดงาน ASEAN-China Symposium เพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน พ.ศ. 2562 ตลอดจน 

จัดท�า (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศส�าหรับการประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25 

(UNFCCC COP 25) ของส�านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการเสนอขึน้ทะเบยีน

อุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย ได้แก่ อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยาน 

แห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป ่าหมู ่ เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สิ่งที่เราผลักดันและสามารถน�าไปปฏิบัติ
ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม จากการจัด
ประชมุการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนพเิศษ
ด้านขยะทะเล และการประชุมรัฐมนตรี
อาเซยีนสมยัพเิศษ เรือ่ง การป้องกนัการ
ลกัลอบค้าสตัว์ป่าและพชืป่าผดิกฎหมาย 

สิ่งที่ประเทศไทยจะผลักดัน สอดคล้องกับ theme 

ของการเป็นประธานอาเซียนเพื่อสร้าง Partnership for 

sustainability สร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง เข้มแข็ง และ

สามารถจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิม

และรูปแบบใหม่ รวมถึงเสริมสร้างการเป็นแกนกลางของ

อาเซียนในเวทีพหุภาคี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจะได้น�าเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ

รฐัมนตร ีได้แก่ ปฏญิญา Bangkok Declaration on Combating 

Marine Debris in ASEAN Region และแผนปฏิบัติการ 

ASEAN Framework of Action on Marine Debris ส�าหรับ 

การประชุมรัฐมนตรอีาเซียนพิเศษดา้นขยะทะเล เพื่อเสนอต่อ 

ทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน ครัง้ที ่34 ให้การรบัรอง และเสนอ

เป็นการด�าเนนิการและท่าทขีองประเทศไทย ในฐานะประธาน

อาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอด G20 ในเดือนมิถุนายน 2562 

ณ ประเทศญีปุ่น่ นอกจากนี ้ยงัมแีถลงการณ์ร่วม ASEAN Joint 

Statement on Illegal Wildlife Trade ส�าหรับการประชุม 

รัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องการป้องกันการลักลอบ 

ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยจะได้รายงานใน 

ทีป่ระชมุ CITES COP 18 ในเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2562 

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวมถึง 

การประชมุอืน่ๆ ในกรอบทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ในขณะนี ้การเตรยีมการ 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องมคีวามก้าวหน้าไปมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสารัตถะ และ

การเตรียมการอื่นๆ  

สัมภาษณ์พิเศษ
Special Interview
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ASEAN Ministerial on Marine Debris, held on 
5th March 2019 in Bangkok, under a responsibility of 
the Department of Marine and Coastal Resources; 
2) the Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal 
Wildlife Trade, which will be held on 21st-22nd   

March 2019 in Chiang Mai province organized by 
the National Park, Wildlife and Plant Conservation. 
The Cabinet has also approved the hosting of both 
ministerial meetings. The main organizing offices are 
preparing both of the Meetings.  

Not only that, the Ministry of Natural 
Resources and Environment also hosted the 20th 
ASEAN Working Group on Coastal and Marine 
Environment: AWGCME and the 30th ASEAN 
Senior Officials on the Environment: ASOEN. The 
AWGCME was held on January 28th-31st, 2019 in 
Phuket province, organized by the Pollution Control 
Department. The ASOEN will be held in July 2019 
under a responsibility of the Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Natural Resources and 
Environment. Moreover, the Ministry of Natural 
Resources and Environment also prepare to host the 
ASEAN-China Symposium for  susta inable 
environmental management in 2019, as well as to 
create a Joint ASEAN Communique on climate 
change for the 25th session of the Conference of the 
Parties to the 2019 UN Climate Change Conference 

(UNFCCC COP25) of the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (ONEP). 
Furthermore, the ONEP has planned to nominate the 
two national parks: Mu Ko Angthong National Marine 
Park in Suratthani province and Had Jao Mai National 
Park-Mu Ko Libong Non-hunting Area in Trang 
province, as the ASEAN Heritage Parks. The two 
national parks are managed by the National Park, 
Wildlife and Plant Conservation.

How does the ASEAN Chairmanship 
encourage and push forward an 
outcome of the Special ASEAN 
Ministerial Meeting on Marine 
Debris and The Special ASEAN 
Ministerial  Meeting on Il legal 
Wildlife Trade into action?

Thailand will encourage a working process 
following the ASEAN Chairmanship’s Theme in order 
to build the partnership for sustainability, to create 
sturdy and strong ASEAN community as well as to 
deal with common and new security threats. Thailand 
will also strengthen the ASEAN centrality in 
multilateral forum. It can be done by supporting the 
Ministry of Natural Resources and Environment to 
submit ministerial meeting reports, including Bangkok 
Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN 
Region and ASEAN Framework of Action on Marine 
Debris, to the 34th ASEAN Summit for an approval. 
The report will be proposed as part of the operation 
and action of Thailand as the ASEAN chairmanship in 
the G20 Summit Meeting in June 2019, held in Japan. 
Nonetheless, there is the ASEAN Joint Statement on 
Illegal Wildlife Trade of the Special ASEAN 
Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade to be 
proposed at the CITES COP 18 Meeting in May-June 
2019, held in the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka. At the moment, we are discussing with 
authorities concerned in preparation for future 

relevant meetings. 

สัมภาษณ์พิเศษ
Special Interview
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ดร. ฉัตรชัย อินต๊ะทา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การรักษา 
สิ่งแวดล้อม และให้ทุกคนด�ารงชีวิตด้วยการมีอิสรภาพ 
และมั่งคั่ง ประกอบด้วย เป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุง 
มาจากเป ้าหมายการพัฒนาแห ่งสหัสวรรษ (The  
Millennium Development Goals) จ�านวน 8 เป้าหมาย  
และได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และสิ้นสุด 
ใน พ.ศ. 2558 และเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นายก
รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทาง 
ไปร่วมรับรองเอกสาร “Transforming Our World:  
The 2030 Agenda for Sustainable Development” 
ซึ่งถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผู้น�า ร่วมกับ

ใน พ.ศ. 2562 คอลมัน์ส่องโลก จะน�าเสนอข้อมลู
สรุปการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในมิติ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ท่านผูอ่้านได้รบัทราบถงึ การด�าเนนิงานทีส่�าคญัภายใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ภายหลังที่มีการประกาศ
เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ภายใน ค.ศ. 2030  
(พ.ศ. 2573)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง แนวทาง
การพัฒนาที่ท�าให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และเป็น 
เป้าหมายที่ทุกประเทศทั่วโลกควรน�าไปปฏิบัติ มีความ 

ส่องโลก

ถอดรหัส
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในมิติสิ่งแวดล้อม
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Decoding SDGs; 
Environment dimension

Implementation to achieve the SD 

The national committee on SD (CSD) is an 
important mechanism and plays the key role to  
mobilize all sectors to support the SDGs. The CSD 
was approved by the cabinet on 27th March 2015 and 
chaired by the Prime Minister. The main tasks of CSD 
were formulating the national policies to develop the 
country and to meet the sustainable development  
indicators associated with economic, social and  
environmental dimensions equally. This could respond 
to needs of people at the current and the future  
generation to meet the well-being.

The CSD has established four sub-committee 
to (1) mobilize the SDGs, (2) raise awareness to  
apply the Sufficiency Economy Philosophy (SEP),  
(3) compile data and statistics to support the  
implementation and monitoring of the 2030 Agenda 
and (4) consider the strategic environmental  
assessment. 

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) is 
approved by the cabinet on 25th October 2016 as a core 
principle of Thailand’s pathway towards sustainable 
development related to functions and plans of  
organizations. In addition, SEP could be applied by all 
sectors to implement in any activities across the  
country. Moreover, SEP has been published to other 

In 2019, the section in this magazine is  
illustrated a brief of implementation on Sustainable 
Development Goals (SDGs) which relate to an  
environmental management dimension both domestic 
and international activities. Details are provided to 
understand SDGs implementation in Thailand after the 
2030 agenda was launched until present. In the next 
quarters, the topic will be described progression of the 
SDGs implementation in leading countries compared 
with Thailand.

SDGs are an important call to shift the world 
to be a more sustainable path and the 2030 agenda aim 
to action as a partnership to end poverty, protect the 
ecosystem and bring peace and prosperity for all. The 
goals are built on the success of the Millennium  
Development Goals composed of 8 goals and  
implemented between 2000 and 2015. In September 
2015, General Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister, 
participated the UN Sustainable Development  
Summit and adopted the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, at UN Headquarters in New York. In 
addition, 193 countries adopted the outcome  
document titled “Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development,” contained 17 
goals, 169 targets and 241 indicators. These goals are 
interconnected.

World Focus

Dr. Chatchai Intatha
Environmentalist, Senior Professional level

Offiice of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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ผู้น�าประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 193 ประเทศ ณ องค์การ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้
ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�านวน 17 เป้าหมาย 
169 เป้าประสงค์ และ 241 ตัวชี้วัด ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ 
ต่างมีความเชื่อมโยงกัน

การด�าเนินงานของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ ครอบคลมุ
ทัง้ 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่างสมดลุ
และบูรณาการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทังในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดย กพย. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2) การส่งเสรมิความเข้าใจการด�าเนนิงานตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และ 4) การประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์ 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency  
Economy Philosophy: SEP  คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
เห็นชอบ ให้ทุกส่วนราชการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประเทศต่างๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และน�าไปปรับใช้ 
ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ท�าให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว  เพื่ อบรรลุ วิ สั ยทั ศน ์  “ประ เทศไทย 
มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเพี ยง” 
การด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตสิอดคล้องกบัเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยได้บรูณาการเป้าประสงค์ และตวัชีว้ดั 
ของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไว้ในยทุธศาสตร์ชาต ิและ
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทยที่มุ ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based 
Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดยการ

ส่องโลก
World Focus

ความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(จาก http://ic-sd.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/Ruggiero.pdf)
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countries to understand its definition correctly and to 
apply in their countries appropriately. This could help 
establish the connection and improve international 
cooperation.

The important policies related to the SDGs 
are the 20 years National Strategy (2018-2037)  
and Thailand 4.0. The 20 years National Strategy  
is a development framework to realize the vision of 
‘Thailand will be a developed country with security, 
prosperity and sustainability in accordance with the 
Sufficiency Economy Philosophy. The strategy is  
associated with the SDGs by integrating SDGs targets 
and indicators into the strategy. In terms of Thailand 
4.0, it is the new policy to transform the traditional 
economy structure into the value-based economy 
structure. This aims to step over a middle income trap 
by innovative technology with high value-added and 
high productivity. 

Voluntary National Review (VNR) is  
conducted by the Ministry of Foreign Affairs annually. 
The purpose is to present the progression of SDGs 
implementation of Thailand at the High-Level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 
held at the United Nations Headquarters in New York.  

ส่องโลก
World Focus

Conducting the VNR is useful for the country to know 

the progression of SDGs implementation and to  

stimulate relevant organizations to work together to 
meet the 2030 agenda.

Participation of civil society organizations 
is necessary. All stakeholders in society play the key 
roles to develop the country to meet sustainable  
development. For instance, Global Compact Network 
Thailand (GCTN) was established by a group of Thai 
business leaders who were members of UN Global 
Compact. The UN Global Compact aims to promote 
organizations across the world to understand and  
adopt sustainability for operation of business  
responsibly in human rights, labors, environment and 
anti-corruption.   

Localizing the SDGs is the key strategy to 
promote SDGs implementation at a local level. Every 
province is evaluated its development capacity by 
applying economic, social and ecological indicators at 
provincial level. Then the provinces are clustered in 
the same group refer to having the same ranges of 
development capacity. The central organizations could 
provide support to each cluster appropriately. 
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ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพิ่มมูลค่า หรือผลิตภาพ

รายงานความก้าวหน้า กระทรวงการต่างประเทศ  
จัดท�ารายงานความคืบหน้าการด�าเนินการตามวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ 
(Voluntary National Review: VNR) เป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อน�าเสนอในการประชุมผู ้น�าทางการเมืองระดับสูง 
(High-level Political Forum: HLPF) ณ องค์การ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ 
การจัดท�ารายงานความคืบหน้าดังกล่าว ท�าให้ทราบ 
ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน และเป็นการกระตุน้ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคมมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ให้เกิดความยั่งยืน เช่น เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand)  
เป็นต้น เป็นการรวมตัวขององค์กรเอกชนชั้นน�าของ
ประเทศไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact  
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้มี 
ความเข้าใจและน�าแนวทางความยั่งยืนไปด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบ ในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในระดับท้องถิ่น (Localizing the SDGs) ทุกจังหวัด 
ได้รับการประเมินความสามารถในการพัฒนา โดยมีตัวชี้วัด 
ที่แสดงสถานะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในระดบัจงัหวดั แล้วจดักลุม่จงัหวดัทีม่สีถานะความพร้อม
ใกล ้เคียงกันอยู ่ ในกลุ ่มเดียวกัน เพื่อให ้หน ่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข ้องสามารถจัดท� าแนวทางการสนับสนุน 
กลุ่มจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 

หน่วยงานภาครัฐ ได้รับมอบจากคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน (กพย.) ให ้ เป ็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ยั่ งยืน  โดยเฉพาะเป ้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กพย. ได้มอบหมาย 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน 5 เป้าหมาย และ ทส. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ 
แต่งตั้งคณะท�างาน จ�านวน 5 ชุด เพื่อขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�านวน  
5 เป้าหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน 
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โครงสร้างของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดท�ารายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนากลไกเครื่องมือเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์

คณะท�างาน

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
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 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) (จาก http://www.nesdb.go.th)

Nature and Environment Vol. 8 No. 1  January - March 2019 33



ส่องโลก
World Focus

รับผิดชอบหลักเป็นประธาน ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 
เรื่อง การเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี 
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เป็นประธาน เป้าหมายที่ 12 
เรื่อง การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมาย 13 
เรือ่ง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เลขาธกิารส�านกังาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นประธาน เป้าหมายที่ 14 เรื่อง สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน 
และเป้าหมายที่ 15 เรื่อง การจัดการระบบนิเวศบนบก 
อย่างยัง่ยนื อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
เป็นประธาน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) กพย. ได้มอบให้ สทนช. 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 6 

การจัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน The 
Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดอันดับ 
การด�าเนนิงานของประเทศต่างๆ ตามเป้าหมายการพฒันา 
ที่ยั่งยืนประจ�าปี ค.ศ. 2018 พบว่า ประเทศสวีเดน  
มคีะแนนสงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ คอื 85.0 คะแนน รองลงมา
คือ ประเทศเดนมาร์ก มีคะแนน 84.6 คะแนน เมื่อ
พิจารณาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศ
สิงคโปร์ มีคะแนนสูงสุด คือ 71.3 คะแนน (อันดับที่ 43 
ของโลก) ในขณะที่ประเทศไทยมีคะแนน 69.2 คะแนน 
(อันดับที่ 59 ของโลก หรืออันดับที่ 4 ของอาเซียน)

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับต่อไป  
จะเป็นการน�าเสนอการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่ได้รับการประเมินว่ามีความยั่งยืนที่สุดในโลก  
และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ
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The governmental organizations which 
have functions related to goals of the 2030 agenda 
have been assigned by the CSD to drive the country to 
meet the 2030 agenda. In particular the SDGs at the 
environmental dimension, the CSD has assigned  
Ministry of Natural Resources and Environment 
(MNRE) as the focal point to implement five SDGs to 
meet their targets and indicators by 2030. MNRE has 
established the committee to mobilize the SDGs on 
natural resources and environment chaired by the 
permanent secretary of MNRE. In addition, five  
working groups chaired by head of organizations have 
been set up to implement the five SDGs. For example, 
Director General of Department of Water Resource is 
the chair of SDG6 (clean water and sanitation);  
Secretary General of Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning is the chair of 
SDG12 (sustainable consumption and production) and 
SDG13 (climate action); Director General of  
Department of Marine and Coastal Resource is the 
chair of SDG14 (live below water) and Director  
General of Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation is the chair of SDG15 (live on 
land). After Office of the National Water Resources 
(ONWR) was established, the CSD has ordered 
ONWR to be the focal point of the SDG6 instead of 
the Department of Water Resource.

Ranking SDGs implementation of countries  
was conducted by the Sustainable Development  
Solutions Network (SDSN). The SDSN collected and 

analyzed data of SDGs implementation from various 
sources to conduct the SDG Index and Dashboards 
Report 2018. The report was presented in the HLPF 
and illustrated that Sweden had the highest score, 85.0, 
and the next was Denmark, 84.6, compared with other 
countries. At ASEAN level, Singapore gained the 
highest score, 71.3 (number 43 at global ranking 
countries) compared with Thailand or the fourth of  
ASEAN, 69.2 (number 59 at global ranking countries). 

In the next journal’s issue, the SDGs  
Implementation in Thailand compared with the  
counties which gain the highest scores of sustainable 
development at global and ASEAN levels would be 

described how they do practices to meet the SDGs. 
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ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580) ยทุธศาสตร์

ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม การวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ใน พ.ศ. 2573 เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการเติบโต

อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 

ของพื้นที่ (128 ล้านไร่) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค

เศรษฐกิจ การจัดให้มีระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน 

การท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การรกัษาและ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าต้นน�้าล�าธาร ป่าชุมชน และ 

ป่าชายเลน การปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า

อย่างเข้มงวด การเร่งรัดการปลูกป่าโดยเลียนแบบระบบ

ธรรมชาติ การก�าหนดพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นแนวกันชน และ 

การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจที่มีระบบการจัดการป่าไม ้

อย่างยั่งยืน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช  

เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศ มีพื้นที ่

รับผิดชอบถึง 1 ใน 5 ของประเทศ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 

แหล่งต้นน�้าล�าธาร รวมทั้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

มากกว่าร้อยละ 90 ที่สามารถน�ารายได้สู่ประเทศ ดังนั้น  

ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรดังกล่าวจึงส่งผลให้กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มีการน�าวิทยาการใหม่ๆ มาปรับใช้ในภารกิจต่างๆ 

ให้ส�าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาระค่าใช้จ่าย 

ต่อหน่วยลดลง 

อากาศยานไร้คนขบั (Drone) หรอืยเูอว ี(Unmanned  

Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานทีค่วบคมุจากระยะไกล 

ใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมีอยู ่ 2 ลักษณะ คือ  

การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบ

อัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเอง ต้องอาศัยโปรแกรม

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
กับงานเฝ้าระวังภัยคุกคาม

ในอุทยานแห่งชาติ
อริยะ เชื้อชม

นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ 
ส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คอมพิวเตอร์ที่มีระบบซับซ้อนติดตั้งไว้ในอากาศยานไร้คนขับ 

อาจกล่าวได้ว่า อากาศยานไร้คนขับ คือ เครื่องบินที่สามารถ

บินได้ด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้นักบินประจ�าการอยู่บน

อากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง 

ทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (electro optical) และ 

กล้องอินฟาเรด (infrared sensor) ที่สามารถบันทึกภาพ 

ระยะไกลได้ เพื่อแพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพ ปัจจุบันได้มี

การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับให้มีความทันสมัย

มากยิง่ขึน้ โดยออกแบบให้สามารถท�างานได้อย่างอสิระ มกีาร

เขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันให้อากาศยานไร้คนขับบิน

ตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก พื้นที่ห่างไกล 

และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยอากาศยานไร้คนขับจะสามารถ 

เข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการส�ารวจได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็น 

เครื่องมือที่ส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่

บุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติ ภารกิจการรักษาความปลอดภัย 

และอากาศยานไร้คนขบัมปีระสทิธภิาพมากกว่ากล้องวงจรปิด 

เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่ได้แบบอิสระ อีกทั้งกล้องที่ติดกับ

อากาศยานมีความละเอียดสูงถึง 4K สามารถติดตามเฝ้าระวัง

ภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งการบุกรุก การลักลอบ 

ตัดไม้ท�าลายป่า การเกิดไฟป่า การส�ารวจเพื่อพัฒนา รวมทั้ง 

การเฝ้าระวังและติดตามสัตว์ป่า ภายใต้การบังคับผ่านค�าสั่ง

ควบคุมของเจ้าหน้าที่ อากาศยานไร้คนขับจึงเป็นเครื่องมือ 

ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายบนอากาศ ทั้งนี้ 

อากาศยานไร้คนขับแต่ละชนิดจะมีรูปร่าง ขนาด และ

ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ตามลักษณะงานและหน้าที ่

เช่น การสอดแนม การโจมตี การขนส่ง การวิจัยและพัฒนา  

การบันทึกภาพมุมสูง เป็นต้น 
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Drone and threat 
surveillance in National Park 

According to Thailand’s National Strategy 
(2561-2580 B.E.), the 5th Strategic about Growth and 
quality of life with environment-friendly and growth 
of economic foundation in 2573 B.E. support the 
sustainable growth in Thailand. The goal of the 5th 
Strategic increase the forest area up to 40 percent (128 
million rais), decreasing Greenhouse Gas Emissions 
in economic section, set up the conservation and 
restore system, prevent the destruction of natural 
resources and environment, preserve and restore of 
forest resources in watershed forest, community 
forest, and mangrove forest, strictly suppress to 
prevent the forest destruction, accelerate reforestation 
by imitation of natural systems, define the foothill 
plain as buffer zone, and promote the economic 

reforestation with sustainable forest management 
system.

Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation is the government agency to 
conserve country’s forest. One of five of country’s 
forest area is responsibility such as forest resources, 
wildlife, watershed, and more than 90 percent of 
natural tourist attractions bring income to the country. 
Therefore, the responsibility of the Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Conservation for 
natural resources become to the organization of 
Technology and Innovation by introducing new 
technology and application for efficiently successful 
accomplishment in various tasks that can decrease the 
cost per unit. 

An Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 
commonly known as a drone, is an aircraft commanded 
by the remote control. There are two types of automatic 
control systems: automatic remote control and 
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หมายเหตุ 4K หรือ UHD / Note: 4K or UHD

UHD มาจากค�าว่า Ultra HD ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงผลจอภาพที่มีความละเอียดถึงระดับ K หรือ 1,000 ซึ่งหมายถึงความละเอียดในระดับ 
3840x2160 ที่ก�าลังจะมาเป็นมาตรฐานการแสดงภาพในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพยนต์ในปัจจุบัน ซึ่งจะท�าให้ผู้ชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ของภาพ
ที่มีความคมชัด สมจริงเหนือระดับมากยิ่งขึ้น ให้ภาพที่มีความคมชัดละเอียดกว่า Full HD ถึง 4 เท่า

UHD comes from the word Ultra High Definition, which is a standard monitor display resolution of K or 1,000 resolution. 4K means the 
resolution of the 3840x2160 pixels which is becoming to the standard image in the film industry today. This will allow the viewer to 
experience a clear picture, more realistic levels and provides 4 times more clear resolution than full HD.

ที่สามารถท�าภาพถ่ายทางอากาศทั้งภาพ 2 มิติ และ 3 มิต ิ

ได้ จากอากาศยานไร้คนขบั กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ

พนัธุพ์ชืได้เลง็เหน็ว่าการท�าภาพถ่ายทางอากาศในเขตอทุยาน

แห่งชาติ หรือพื้นที่บุกรุกในอุทยานแห่งชาตินั้น มีความส�าคัญ

ต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศ

จะเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแต่ละอุทยานแห่งชาติ เพื่อลด

อัตราการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติ และเพิ่มนวัตกรรม 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่อย่าง 4.0 ต่อไป ทั้งนี้ 

การน�าอากาศยานไร้คนขับและระบบภูมิสารสนเทศมาปรับ

ประยุกต์ใช้ในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่

ของอทุยานแห่งชาต ิโดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�างาน

และประมวลผล ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ

และผู้ที่สนใจอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

ภารกิจติดตามเฝ้าระวังพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution

อากาศยานไร้คนขับสามารถใช้บินส�ารวจแนวเขต

พื้นที่อนุรักษ ์ และอุทยานแห่งชาติ เพื่อให ้เจ ้าหน้าที่ 

ลาดตระเวนสามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติ อากาศยานไร้คนขับจึงถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ 

ในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคง และ

การรักษาความปลอดภัย เสมือนมีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกมุม และ 

ที่ส�าคัญอากาศยานไร้คนขับมีประสิทธิภาพมากกว่ากล้อง

วงจรปิด เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่ได้แบบอิสระ สามารถ

ตดิตามเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของทัง้คนและสตัว์ป่า ณ ขณะนัน้ได้  

โดยการเกบ็หลกัฐานส�าคญัเป็นไฟล์ภาพและไฟล์วดิโีอ รวมถงึ

เป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่อุทยาน 

แห่งชาติ โดยที่แอปพลิเคชัน Pix4D ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน 
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automatic control using a self-flying system which 
have to be installed with the complex computer 
systems in an unmanned aircraft. It can say that the 
UAV can fly with automatic systems. No pilot is 
needed on the aircraft. High quality camera may be 
installed. Both daytime (electro optical) cameras and 
infrared sensors can record the remote images and 
broadcast the signal to the screen. Nowadays, the 
development of unmanned aircraft technology has 
been improved to more modernize by designing to 
operate independently. There is programming or 
application to unmanned aircraft for surveillance the 
areas that humans are hard to reach such as remote 
areas and areas at risk. The unmanned aircraft will be 
able to access these areas very rapidly. It is an important 
tool in surveillance of invasive areas in National Parks 
and in security mission. Unmanned aerial vehicle is 
more effective than closed circuit television (CCTV) 
because it can move freely. The camera attached to the 
aircraft is high resolution of 4K that can monitor the 
threat in the National Park such as forest invasion, 

smuggling of deforestation, forest fire including 
exploration for development and threat surveillance of 
wildlife under the mandatory control of the authorities. 
Thus, unmanned aerial vehicles are instrumental in 
enabling a wide variety of airborne missions. 
Unmanned aerial vehicles also have different shapes, 
sizes and performance according to the job description 
and functions such as spying, attack, transport, 
research and development with high angle image 
recording.

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution

Tracking Mission in National Park monitoring
Unmanned aerial vehicles can be used to 

navigate the conservation area and the National Park. 
The patrol officers can rapidly assess the situation in 
the area and can enhance the surveillance of the 
National Park. Unmanned aerial vehicles are an 
important tool in the mission especially, the security 
mission and safety. Likewise, there are officials at 
every corner of each place. And more importantly, the 
unmanned aerial vehicles are more efficient than 
CCTV because it has free movement. It can monitor 
the behavior of both humans and wildlife at that 
moment by storing important evidence as image files 
and video files. In addition, the unmanned aircraft can 
look after the maintenance of peace within the National 
Park using the Pix4D application, an application that 
can capture in both 2D and 3D aerial photos from 

unmanned aerial vehicles. The Department of  
National Parks, Wildlife and Plant Conservation has 
foreseen that the making of aerial photography in the 
National Park or in the invasion area in that National 
Park is important to increase the forest area in the 
National Park. Aerial photograph is a spatial data of 
each National Park to reduce the invasion rate in the 
National Park and to increase innovation to the use of 
technology for the area of conservation corresponding 
to Thailand 4.0 policy. The deployment of unmanned 
aerial vehicles and geo-informatics systems has been 
applied for reconnaissance and surveillance of threats 
in the area of the National Park using technology to 
assist in working and processing. The information will 
benefit to the government and those who are interested 
in conservation of the National Park.
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   . . 2545 

อากาศยานไร้คนขับและแอปพลิเคชัน Pix4D กับงานท�าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

การใช้งานแอปพลิเคชัน Pix4D ผ่านมุมมองแผนที่ 

โดยสามารถเข้าถึงได้โดยการแตะที่สัญลักษณ์  บนแถบ

เครื่องมือ 

มุมมองแผนที่เป็นมุมมองหลักของภารกิจ สามารถก�าหนด

แผนการเดินทาง (ค่าเริ่มต้น) หรือพื้นหลังดาวเทียมได้ 

โดยมุมมองแผนที่มีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:

● ก่อนปฏบิตัภิารกจิ: ตัง้ค่าเฉพาะของการบนิ (ต�าแหน่ง ขนาด  

 ควบคุมการเคลื่อนไหวของภาพ คุณสมบัติของภาพ ฯลฯ)

●	 ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ: แสดง homepoint, ต�าแหน่ง 

 ของเครื่องบิน, เที่ยวบิน, ต�าแหน่งของภาพ, telemetry  

 เที่ยวบิน ฯลฯ

แอปพลิเคชัน Pix4D เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถ 

ท�าภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ โดยกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช น�าเทคโนโลยีนี้ 

มาประยุกต์ใช้กับงานภูมิสารสนเทศ ในการท�าภาพถ่าย 

ทางอากาศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญเชิงพื้นที่ ส�ารวจ

ทรพัยากรในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิและสามารถน�ามาใช้ในงาน

เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้ โดยมีวิธีการ 

ดังต่อไปนี้
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The Pix4D application is an application that 
can capture aerial photograph using unmanned aerial 
vehicles. The Department of  National Parks, Wildlife 
and Plant Conservation has applied this technology to 
geo-informatics to create the aerial photos for use as 

an important spatial database, to explore resources in 
the National Park area and also be used in threat 
surveillance within the National Park. The use of 
the Pix4D application through the map view is 
accessible by tapping this symbol on the toolbar.

Unmanned aerial vehicles and Pix4D applications with 
aerial photo mapping work

Map view is the main view of the mission. It can set 
travel plans (default) or satellite background. The 
function map view is as follows:

●	 Prior to Mission: set a specific value of the aviation 
(position, size, control movement of the image, 
Image properties, etc.)

●	 During the mission: show the homepoint, position 
of the plane, flight, position of the image, flight  
telemetry, etc.

The use of Pix4D Application 
for controlling the unmanned 
aerial vehicle in Threat  
Monitoring

Khao Yai National Park has used the Pix4D 
application for recomnaissance or explore areas that 
are vulnerable to threats such as forest smuggling, 
stealth hunting animals and national invasion. The 
Khao Yai National Park covers 11 districts and 4 
provinces: Muak Lek District, Kaeng Khoi District, 
Saraburi Province; Pak Chong District, Wang Nam 
Khiao District, Nakhon Ratchasima Province; Nadi 
District, Kabin Buri District, Prachantakham District, 
Mueang Prachinburi District, Prachinburi Province; 
and Pak Phli District Ban Na District, Mueang Nakhon 
Nayok District, Nakhon Nayok Province. It has named 
as the Heritage Park of ASEAN countries. The big 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการตรวจการณ์และลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

รูปแบบ ปริมาณ

งาน /วัน

ความถี่ 

(วัน/

สัปดาห์)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ภาพมุมสูง ความ

เสี่ยง

ความถี่ 

ในการเห็น 

พื้นที่

จำานวน

บุคลากร 

(คน)

เดินเท้า 5-7 กม. 3 มากกว่า 200 ไม่มี มาก น้อย มากกว่า 

20,000

ยานยนต์ 20-30 กม. 1 มากกว่า 150 ไม่มี มาก น้อย มากกว่า 

5,000

เฮลิคอปเตอร์ 5.7 ชม. 1 มากกว่า 141 มี มาก ปานกลาง 89

อากาศยาน  

ไร้คนขับ

24 ชม. 7 น้อยกว่า  

20 

มีความละเอียด

สูง

ไม่มี มาก น้อยกว่า 

2,000

การใช้แอปพลิเคชัน Pix4D ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 
ในงานเฝ้าระวังภัยคุกคาม

ภาพแสดงภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อโดรน และการก�าหนดเส้นทางการลาดตระเวน

เก้ง กระทิง เสือ เป็นต้น ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติ 
ที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ 1,353,471.53 ไร่ 
หรือ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการ 
ลาดตระเวนประมาณ 1 สัปดาห์ 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบการตรวจการณ์
และลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สามารถใช้อากาศยาน
ไร้คนขับในการตรวจการณ์และลาดตระเวนเป็นเวลา 7 วัน 
รวม 97 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยนใช้งานวันละ 14 ชั่วโมง  
ในพื้นที่ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่ก�าหนดไว้  
ดังภาพตัวอย่างการวาดเส้นทางการลาดตระเวน ซึ่งผลการ
ออกลาดตระเวนด้วยอากาศยานไร้คนขับสามารถประหยัด 
งบประมาณและจ�านวนบุคลากรได้ตามความคาดหมาย และ
สามารถน�าไปต่อยอดการใช้งานส�าหรับอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Pix4D 

ในการลาดตระเวน หรอืส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัคกุคาม 

เช่น การลักลอบตัดไม้ การลักลอบล่าสัตว์ และการลักลอบ

บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น โดยที่อุทยานแห่งชาต ิ

เขาใหญ่มีอาณาเขตรอบคลุม 11 อ�าเภอ 4 จังหวัด คือ อ�าเภอ

มวกเหล็ก อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อ�าเภอปากช่อง 

อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอนาดี อ�าเภอ

กบนิทร์บรุ ีอ�าเภอประจนัตคาม อ�าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดั

ปราจีนบุรี และอ�าเภอปากพลี อ�าเภอบ้านนา อ�าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยาน

มรดกของกลุ ่มประเทศอาเซียนผืนใหญ่ตั้งอยู ่ในเทือกเขา 

พนมดงรกั เป็นแหล่งก�าเนดิของต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญัหลายสาย  

เช่น แม่น�้านครนายก และแม่น�้ามูล เป็นต้น ซึ่งอุดมสมบูรณ ์

ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กวางป่า  

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution
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land of this forest is located in Phanom Dong Rak 
Range. It is the origin of many important watershed 
such as Nakhon Nayok River and Mun River which is 
abundant with plant and wildlife species such as wild 
elephants, sambar deer, barking deer, bison and tiger 
as well as the beautiful natural features. Khao Yai 
National Park covers an area of 1,353,471.53 rais or 
2,165.55 square kilometers. The duration of the patrol 
is approximately 1 week.

From the table, the comparison between  
the observation and the patrol in the National Park  
by unmanned aerial vehicles can be used for 
surveillance and reconnaissance for 7 days, total  
97 hours with average 14 hours/day which covered 
more than 90 percent of the designated area as shown 
in the figure of patrol route. The result of patrolling 
with unmanned aircraft can save budget and personnel 
as expected. It can also be used efficiently for other 

National Parks. 

Patterns Quantity of 
work/day

frequency 
(day/
week)

budget 
(million 

baht)

high angle 
view

risk frequency 
of area 
sighting

number 
of staff 

(presons)

Walk 5-7 km.  3 >200 No  High Less > 2,000

   Automotive 20-30 km. 1 >150 No High Less > 5,000

Heilicopter 5.7 hrs.  1 >141 Yes High Moderate 89 

  UAV 24 hrs. 7 <20 High 
resolution

No High <2,000

Table shows the comparative chart of surveys and patrols of National Park Area

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
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สมดุลและหลากหลาย

ท่องเที่ยวลึกซึ้ง
ถึงกำ�เนิดแห่งแผ่นดิน

ที่อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย
รัฐ จิตต์รัตนะ

นักธรณีวิทยาชำานาญการ
กรมทรัพยากรธรณี

มารู้จักกับอุทยานธรณีโลก (UNESCO 
Global Geopark) เครื่องมือเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNESCO

อทุยานธรณโีลกคอือะไร ? หลายคนคงสงสยั อทุยาน

ธรณีโลก คือ โครงการใหม่ล่าสุดของยูเนสโก ซึ่งแต่เดิมมี  

2 โครงการ คือ 1) มรดกโลก (World Heritage) 2) เขตสงวน

ชีวมณฑล (Man and Biosphere Reserves) โครงการแรก

เชือ่ว่าหลายท่านคงคุน้เคยกนัด ีจนหลายสือ่เกดิความเข้าใจผดิ

ว่าพืน้ทีส่ตลูได้รบัการประกาศเป็นมรดกโลกประเภทธรณวีทิยา 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาทำาความรู้จักว่าอุทยาน

ธรณคีอือะไรกนัสกัหน่อยดกีว่า ปัจจบุนัอทุยานธรณโีลกมด้ีวย

กัน 140 แห่ง ใน 38 ประเทศทั่วโลก “อุทยานธรณีโลก” จาก

ชื่อก็คงจะชัดเจน ว่าเน้นคุณค่าระดับโลกทางธรณีวิทยาของ

พื้นที่ โดยในพื้นที่จะมีจุดที่มีคุณค่าทางธรณีสูงหรือเรียกว่า  

แหล่งมรดกทางธรณ ี(Geological heritage site) กระจายอยู่

หลายแหล่ง ซึ่งแหล่งเหล่านี้จะถูกใช้ประโยชน์เพื่อทางการ 

ท่องเทีย่วเชงิธรณวีทิยา การศกึษาเรยีนรูข้องเยาวชน และเพือ่

การวิจัย นอกเหนือจากนั้นยูเนสโกยังนำาพื้นที่ที่มีความสำาคัญ

อืน่ๆ มาพจิารณาร่วมด้วย ได้แก่ พืน้ทีม่รดกทางธรรมชาต ิและ

พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจาก ยูเนสโกเองมีความ 

ต้องการนำาเสนอความเชื่อมโยงระหว่างความโดดเด่นของ

ภูมิประเทศ ความหลากหลายของพืชพันธุ์ และวิถีชีวิตผู้คน 

ในพื้นที่ ให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกได้รับทราบ 

ทำาให้การประเมนิเป็นอทุยานธรณโีลกจำาเป็นต้องประเมนิจาก

องค์ประกอบถึง 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ด้านธรณีวิทยาและ

ภูมิประเทศ 2) ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ 3) ด้านการ

ให้การศกึษาด้านสิง่แวดล้อม 4) ด้านการท่องเทีย่วเชงิธรณวีทิยา 

5) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีคะแนน

รวมทั้งสิ้น 7,000 คะแนน และ ยูเนสโกจะส่งผู้ประเมินลง 

พื้นที่จริงเพื่อพิจารณาว่าพื้นที่นั้นๆ สมควรได้รับการประกาศ

เป็นอุทยานธรณีโลกหรือไม่ และตอบโจทย์เป้าหมายสุดท้าย

ของอุทยานธรณีโลกหรือไม่ นั่นคือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

สำาหรบัอทุยานธรณสีตลู ได้รบัการพจิารณาคะแนนซึง่ถงึเกณฑ์

ตามทีย่เูนสโกกำาหนด จงึได้รบัการประกาศให้เป็นอทุยานธรณี
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Balance and Diverse

To get acquainted with UNESCO 
Global Geopark: a tool for sustainable  
development of UNESCO.

Many people are still not know what Global 
Geopark is. Geopark is the newest project of  
UNESCO. Originally, there were only two projects:  
1) World Heritage 2) Biosphere Reserves. The first 
project is believed to be so familiar to many people  
so it was misunderstood that Satun area has been 
declared as a Geological World Heritage. For better 
understanding, we should know more about the global 
Geopark. Currently, there are 140 global Geoparks 
worldwide in 38 countries. The name of the Global 
Geopark is probably due to the geological value of the 
area. In each area, there are high values of geological 
sites, or called geological heritage sites which 
dispersed in several areas. These sites will be used for 
the geological tourism, for learning of the youth and 
for research. In addition, UNESCO also brings other 
important areas for joint consideration such as natural 
and cultural heritage areas. Since UNESCO needs to 
present a link between the distinctiveness of the 
landscape, variety of plants and the way of life of 
people lived in these areas for value information to the 
visitors at the Global Geopark, so the assessment of 
the Global Geopark is based on five components: 

Amazing Journey 
to the origins of the land 

at Satun Geopark, The First Global Geopark, of Thailand
Rath Jitrattana

Geologist, Professional level 
Department of Mineral Resources

1) Geography and Landscape 2) Structural 
Management  3 )  Envi ronmenta l  Educa t ion  
4) Geological Tourism and 5) Sustainable Economic 
Development. The total score is 7,000 points and 
UNESCO will send the assessors to the actual area to 
determine whether that area should be declared as a 
World Heritage Geopark and can answer the final 
target of Global Geopark which is the “sustainable 
development”. For Satun Geopark, the score meets the 
criteria set by UNESCO, so it has been declared as a 
Global Geopark, which is the first Global Geopark of 
Thailand with the total areas of 2,597 square 
kilometers. It covers 4 districts: Thung Wa District, 
Manang District, La Ngu District and some parts  
of Muang Satun District. The area consists of  
28 geological sites and 15 natural and cultural 
resources. 
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โลกแห่งแรกของประเทศไทย โดยมพีืน้ที ่2,597 ตารางกโิลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอทุ่งหว้า อำาเภอมะนัง 

อำาเภอละงู และบางส่วนของอำาเภอเมืองสตูล ในพื้นที ่

ประกอบด้วยแหล่งธรณวีทิยาจำานวน 28 แหล่ง แหล่งธรรมชาติ

และแหล่งวัฒนธรรมรวมกันอีก 15 แหล่ง 

จากผลงานวจิยับนหิง้หนงัสอืกลบักลาย
เป็นเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของก�าเนิด 
ผนืแผ่นดนิสตลู ถกูน�ามาเล่าสูผู่ม้าเยอืน
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

หากนึกถึงคำาว่านักธรณีวิทยา หรือการสำารวจ

ธรณีวิทยา เชื่อว่าหลายท่านคงจะนึกถึงงานสำารวจหาแร ่

หรอืกระดกูไดโนเสาร์ แต่ก่อนทีจ่ะหาแร่หรอืกระดกูไดโนเสาร์

เจอนัน้ จะมขีัน้ตอนหนึง่ทีน่กัธรณวีทิยาจำาเป็นต้องทำา นัน้คอืการ  

“ส�ำรวจท�ำแผนที่ธรณีวิทยำ” หรือพูดง่ายๆ ว่าทำาแผนที่หิน

นั่นเอง นอกจากนั้นนักธรณีวิทยาจะต้องบรรยายธรณีประวัติ

หรือเรื่องราวของผืนแผ่นดินนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  

เก่าแก่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแค่ไหน เพื่อประกอบการ

พิจารณาตีความว่าแร่หรือซากดึกดำาบรรพ์ต่างๆ ควรจะ 

สะสมตวัอยูบ่รเิวณไหน ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะใช้เวลาทำาแรมปีและ

เป็นข้อมลูทีค่นส่วนใหญ่อ่านแล้วเข้าใจยาก และรายงานมกัจะ

ถกูเกบ็ไว้ในห้องสมดุ เวลาผ่านไปถงึจะมนีกัธรณวีทิยาท่านอืน่

หยิบไปอ่านสักที แต่ ณ ปัจจุบัน ผลงานเหล่านี้ได้ถูกนำามา 

ปัดฝุ ่นอีกครั้ง โดยถูกใช้เป็นข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวของ 

ผืนแผ่นดินในอุทยานธรณี โดยผ่านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

ที่เรียกว่า “กำรท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยำ” หรือ Geotourism 

สำาหรบัพืน้ทีอ่ทุยานธรณสีตลู นกัธรณวีทิยาทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ระดับนานาชาติได้ยืนยันแล้วว่า เป็นแผ่นดินที่เก่าแก่ที่สุด 

ในประเทศไทย คือประมาณ 500 ล้านปี และในช่วงเวลานั้น 

มีสภาพแวดล้อมเป็นท้องทะเลที่ในสัตว์ทะเลโบราณอาศัยอยู่ 

ทำาให้พื้นที่นี้สามารถพบซากดึกดำาบรรพ์ของสัตว์ทะเลใน 

มหายคุพาลโีซอกี (ประมาณ 540-250 ล้านปี) ได้ง่ายในระดบัต้นๆ 

ของโลก จนกระทัง่ได้สมญานามว่า “ฟอสซลิแลนด์แดนสตลู” 

สมดุลและหลากหลาย
Balance and Diverse
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From the research on the bookshelf, 
it turned out to be the wonderful 
story of the origin of Satun territory 
leading to the narration to the  
visitors through geological tourism.

When it comes to the word “geologist” or 
“geological survey”, many people would think of 
exploring minerals or dinosaur bones. But before 
minerals or dinosaur bones were discovered, there is 
one step that geologists need to do that is “geologic 
mapping survey” or called a rock map. In addition, 
the geologist needs to describe the geological history 
about how old or how long ago of the land to determine 
whether minerals or fossils should be accumulated in 
which areas. The making of this information will take 
for years and it is hard for most people to understand 
when read it. So, the reports are usually kept in the 
library and geologists rarely read it. At present, these 
works have been dusted off again. It is used to tell the 
story of the land in the Geopark by traveling through 
a new style called “Geological Tourism” or 
geotourism. For the Satun Geopark, Geologists with 
international expertise have confirmed that this Satun 
Geopark is the oldest land in Thailand. It is about 500 
million years ago and the environment at that time is 
a sea in which the sea animals living. 

The marine fossils in the Paleozoic Era (about 
540-250 million years ago) can be easily found until 
it was nicknamed as “Fossil Land Dan Satun”. For 
the geological tourist attractions that are outstanding 
and must not be missed as many people know very 
well, that is “Tham Le Stegodon” at Thung Wa 
District. It is the longest steam cave in the Thai-Malay 
Peninsula which is about 3.4 km long. This name 
comes from the discovery of the teeth of stegodon 
elephant and mammal bones. Inside the cave, the 
beautiful stalactite appears throughout the cave. If you 
are lucky, after the rain falls, you may see a waterfall 
inside the cave which rarely found in Thailand. 

The entering into the cave requires kayaking 
throughout the journey with no light within the caves. 
It is necessary to contact guides from community 
enterprises for kayaking and describe the conduct of 
oneself during the visit, including a description of a 
story of geology of this cave. However, at the end of 
this cave, it is adjacent to the sea. Thus, it is necessary 
to reserve a trip at least one day in advance to check 
the seawater level within the cave and to book a tour 
guide.

Another route that is well-known in social 
network is the Geotrail tour around the “Khao Yai 
Island” at La-ngu district. The popular tourist 
attraction here is the “Prasat Hin Panyod” and the 
“fossil island”. This route requires a long-tailed boat 
managed by community enterprise. All around 
Pakbara Bay including Mu Koh Petra National Park, 
along the route, tourists will observe the spectacular 
terrain of limestone islands demolished by rainwater 
and ocean waves such as natural bridges, limestone 
hill with needle-like spikes, rock cliff and mysterious 
sandy beaches hidden in a collapsing hole on an island 
in the middle of the sea. Another interesting point to 
visit is the “Nautiloid cemetery or the ancient sea 
squid” which lived on Earth about 450 million years 
ago. This fossil traces will appear on a small rock. 

สมดุลและหลากหลาย
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สำาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นและต้อง 

ห้ามพลาดทีห่ลายท่านรูจ้กักนัดคีงหนไีม่พ้น “ถ�ำ้เลสเตโกดอน” 

อำาเภอทุ่งหว้า ซึ่งเป็นถำ้านำ้าลอดที่ยาวที่สุดในคาบสมุทร 

ไทย-มาเลเชีย มีความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร ที่ตั้งชื่อนี้เนื่องจาก

มีการพบฟันกรามของช้างสเตโกดอนและกระดูกสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม ภายในถำ้ามีหินย้อยขนาดใหญ่สวยงาม ปรากฏให้เห็น

ตลอดแนวถำ้า ถ้าท่านโชคดีเข้าชมหลังจากฝนหยุดตก 

ท่านอาจจะได้เหน็นำา้ตกภายในถำา้ ซึง่หาชมได้ยากในประเทศไทย 

การเที่ยวชมถำ้าจำาเป็นต้องใช้การเดินทางโดยเรือคายัค 

ตลอดการเดินทางและภายในถำา้ไม่มีแสงสว่าง จึงจำาเป็นต้อง

ติดต ่อมัคคุ เทศก ์ชุ มชน จากกลุ ่ มวิ สาหกิจชุมชน 

เพื่อพายเรือคายัค และอธิบายการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าชม 

รวมถึงเรื่องราวทางธรณีของถำา้แห่งนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

ถำ้านี้มีปลายถำ้าที่ติดกับทะเลจึงจำาเป็นต้องจองล่วงก่อน 

อย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบระดับนำ้าทะเลที่ส่งผลถึง 

ระดับนำ้าภายในถำ้าและเพื่อจองตัวมัคคุเทศก์

อีกเส้นทางหนึ่งที่กำาลังได้รับความสนใจอย่างมาก 

ในโลกออนไลน์ คือ เส้นทางท่องเที่ยวทางธรณี (Geotrail) 

รอบ “เกำะเขำใหญ่” อำาเภอละงู ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวที่ได้รับ

ความนิยม คือ ปราสาทหินพันยอด และเกาะฟอสซิล 

เส้นทางนีน้กัท่องเทีย่วต้องนัง่เรอืหางยาว ซึง่บรหิารจดัการโดย

กลุม่วสิาหกจิชมุชนรอบอ่าวปากบารา ร่วมกบัอทุยานแห่งชาติ 

หมู่เกาะเภตรา นักท่องเที่ยวจะได้พบกับภูมิประเทศที่งดงาม

ของเกาะหินปูน ที่ถูกทำาละลายโดยนำา้ฝนและคลื่นทะเล เช่น 

สะพานธรรมชาติ เขาหินปูนยอดแหลมเหมือนปลายเข็ม 

หน้าผาหนิ และหาดทรายลกึลบัทีถ่กูซ่อนไว้ในหลมุยบุบนเกาะ

กลางทะเล เป็นต้น นอกจากนีจ้ดุท่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีจดุหนึง่ 

คือ การได้เยือนสุสานนอติลอยต์ หรือหมึกทะเลโบราณ  

ซึ่งมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อประมาณ 450 ล้านปีก่อน ร่องรอยนี้ 

จะปรากฏบนแผ่นหินขนาดไม่ใหญ่นัก แต่พบจำานวนมากและ

มีความสมบูรณ์สูง จนสามารถเห็นโครงสร้างภายใน รับรอง 

ได้ว่าทัง้ทศันยีภาพ เรือ่งราวทางธรณวีทิยา และความเป็นมติร

ของมัคคุเทศก์ชุมชนจะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน 

ไม่รู้ลืม 

แต่ถ้าหากท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถปีนบันได

ขึ้นเขาได้และชอบการผจญภัย ขอแนะนำา “ถ�้ำภูผำเพชร” 

อำาเภอมะนัง ถำ้าที่มีความสวยงามระดับต้นๆ ของประเทศไทย 

ภายในถำา้ประกอบด้วยคหูาย่อย 10 คหูา แต่ละคหูาล้วนบรรจุ

ไปด้วยประตมิากรรมธรรมชาตจิากหนิปนูทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ อาทิ 
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However, many are found and  so complete that can 
be seen inside. I can guarantee that the scenery, 
geological story and the friendliness of the community 
guides will impress the visitors unforgettable.

If you are healthy enough, you can climb up 
the ladder to the hill and enjoy the adventure at  
“Phu Pha Petch Cave” at Manang District. It is the 
most beautiful cave in Thailand which consists of 10 
compartments inside. Each compartment or “room” 
contains natural sculptures from the limestone with a 
spectacular scenery such as Calcite mineral crystal 
curtain which is glittering sparkle in the Diamond 
Curtain Room, monolithic stone pillars and huge 
dome in the Diamond Dome Room, stalagmite with 
coral shape in the Coral Room. The most beautiful part 
is in the innermost of the cave which the light shines 
through the crater down to the emerald green stones 
in the Emerald Room. Many ancient sea squid fossils 
can be found in this room as well.

The most essential requirement for geological 
tourism is the knowledge of guides who understand 

geological specialties in this area and can convey to 

tourists to understand appreciate. They will not only 

understand the process of protecting the fragile 

geological heritage, but also can protect and maintain 

it to exist forever. All of these are requirement of the 

Global Geopark.

Linking the story of the land with 
the way of life in community to  
creative tourism through unique 
community products.

Another attraction of Global Geopark is the 

community products that communicate the way of life 

of people lived in this area. These products are based 

on the history story for several hundred years. As a 

product of the Geopark, it must be emphasized that the 

raw materials can be linked to the geological story 

using the scientific knowledge some interesting 

products are: 

The “Batik with soil color of the Ancient 

Sea Creatures” by Panya Batik Community 
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ม่านผลึกแร่แคลไซต์ ที่ส่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบแสง

ไปในห้องม่านเพชร เสาหิน และโดมหินขนาดมหึมา ในห้อง

โดมศลิาเพชร หนิงอกรปูทรงปะการงัในห้องปะการงั และทีส่ดุ

ของความสวยงามอยู่เกือบด้านในสุดของถำ้า คือ แสงสว่าง 

ที่ส่องผ่านปลอ่งลงมากระทบก้อนหินสเีขียวมรกตที่หอ้งมรกต 

ภายในคหูานี ้ยงัสามารถพบซากหมกึทะเลโบราณจำานวนมาก

อีกด้วย

สิง่จำาเป็นทีส่ดุสำาหรบัการท่องเทีย่วเชงิธรณวีทิยา คอื 

ความรูข้องมคัคเุทศก์ชมุชนทีเ่ข้าใจถงึความพเิศษทางธรณวีทิยา

ในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและ 

มคีวามรูส้กึร่วมได้ อกีทัง้ ยงัมคีวามเข้าใจถงึกระบวนการป้องกนั

แหล่งมรดกทางธรณวีทิยาทีม่คีวามเปราะบาง เพือ่การปกป้อง

และรักษาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ใน 

ข้อกำาหนดของอุทยานธรณีโลกทั้งสิ้น 

เชื่อมโยงเรื่องราวของผืนแผ ่นดิน 
กบัวถิชีวีติชมุชน สูก่จิกรรมการท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่มีเอกลักษณ์

เสน่ห์สำาคญัของอทุยานธรณโีลก คอื ผลติภณัฑ์ชมุชน

ที่สื่อถึงวิถีชิวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ที่ถูกบ่มเพาะมาตาม 

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นระยะเวลาหลายร้อยปี เมื่อ 

มาเป็นผลิตภัณฑ์ของอุทยานธรณีโลกแล้ว จะต้องมีการเน้น

ที่มาของวัตถุดิบที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีได้  

โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผูกโยง ถือเป็นการใช ้

ความคดิสร้างสรรค์พอสมควรทเีดยีว ลองมาดกูนัว่ามผีลติภณัฑ์

อะไรที่น่าสนใจบ้าง

“ผ้ำบำตกิสดีนิลวดลำยสตัว์ทะเลโบรำณ” ของกลุม่

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปันหยำบำติก เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ที่สื่อถึงความเป็นอุทยานธรณีสตูลได้เป็นอย่างดี โดยตาม

ประวัติศาสตร์ของการทำาผ้าบาติกนั้น เป็นหัตถกรรมที่ได้รับ

อทิธพิลมาจากประเทศอนิโดนเีซยี และมาเลเซยี สือ่ถงึเรือ่งราว

ทางประวัติศาสตร์ว่ามีการเดินเรือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างกันในพื้นที่ภูมิภาคนี้ หลังจากทางกลุ่มได้เข้าร่วมกับ

อุทยานธรณีสตูล ศิลปินผู้เขียนลายผ้าได้รับทราบถึงเรื่องราว

ทางธรณีของสตูลจากนักธรณีวิทยาว่า พื้นที่นี้เคยเป็นทะเล

โบราณกว่า 400 ล้านปี และมสีตัว์ทะเลรปูร่างแปลกประหลาด

อาศัยอยู่ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนลวดลายสัตว์ทะเล

โบราณลงบนเนื้อผ้า อาทิ แมงดาทะเลโบราณ และหมึกทะเล
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โบราณ ซึง่มทีัง้วาดในรปูแบบเสมอืนจรงิและแบบการ์ตนูน่ารกั 

จากนั้นนำามาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ 

และผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น สำาหรับผลงานชิ้นสำาคัญของกลุ่ม คือ 

“ผ้ำบำติกสีดินหินปูนผุ” โดยทางกลุ่มได้ทำางานร่วมกับ 

นักธรณีวิทยา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้วัตถุดิบ 

ทางธรณีวิทยาที่หาได้ในพื้นที่ จึงมีแนวคิดที่จะนำาดินหินปูนผุ 

หรือเทอราโรซ่า ซึ่งเป็นดินสีนำ้าตาลแดง ที่ผุจากหินปูน 

ยคุออร์โดวเิชยีน อายปุระมาณ 450 ล้านปี มาทำาเป็นสย้ีอมผ้า 

โดยมกีารเกบ็ตวัอย่างดนิจากจดุต่างๆ ไปวเิคราะห์องค์ประกอบ 

เพือ่หาปรมิาณธาตเุหลก็ซึง่เป็นทีม่าของสนีำ้าตาลแดง ผนวกกบั

การเขียนลายบาติกโบราณลายสัตว์ทะเลโบราณ ทำาให้ชิ้นงาน

มเีอกลกัษณ์โดดเด่น นอกจากนี ้นกัท่องเทีย่วยงัสามารถทดลอง

เขยีนลายบาตกิและลงสบีนผ้าเชด็หน้าด้วยตวัเอง และให้ทางกลุม่ 

ส่งไปรษณีย์กลับไปให้ท่านที่บ้านเมื่อตัดเย็บเสร็จ สถานที่ตั้ง

กลุ่มนี้เป็นสถานที่ที่สงบ เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ล้อมรอบ 

ด้วยต้นไผ่และต้นไม้หลายชนิดที่ให้ร่มเงา ทำาให้นักท่องเที่ยว

หลายท่านนอกจากมาซื้องานผ้าแล้ว ยังมานั่งพักผ่อนชื่นชม

บรรยากาศที่แสนสงบของสถานที่อีกด้วย

เมล่อนลวดลำยจโีอพำร์ค ของกลุม่วสิำหกจิชมุชน

ฉิมเมล่อน เมลอนลายจีโอพาร์ค เกิดจากการที่ประธานกลุ่ม

ต้องการกลับมาดูแลบุพการีและทำาธุรกิจสวนเมล่อน ที่อำาเภอ
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Enterprise Group, It is a local product that represents 

the good nature of Satun Geopark. According to the 

history of batik, these handicrafts are influenced by 

Indonesia and Malaysia cultures. This conveys that 

there are navigation and exchange of cultures among 

each other in this region. After the community group 

has cooperated with the Satun Geopark, the painter of 

the fabric has learnt about the geological history of 

Satun from geologists that this area used to be an 

ancient sea over 400 million years ago which was the 

habitat of the sea creatures. Inspired by the ancient sea 

animals, the painter had painted these ancient sea 

animals such as ancient horseshoe crab and ancient sea 

squid. The character were create in either a realistic or 

cartoon style. The products from the community 

include shirt, scarf or handkerchief. The masterpiece 

of this group’s work is “batik with limestone 
weathering soil color” which has worked together 

with geologists to create this new products using 

geological materials available in the area. The 

limestone weathering soil or Terra Rossa which is the 
reddish brown decayed soil from the Ordovician 
limestone age about 450 million years ago was used 
as dyeing color. The soil samples were collected from 

various points to analyze for the composition, 
particularly the amount of iron, which is the source of 
reddish brown color. This painting and combined with 
the ancient animals batik stripes make it very unique. 
In addition, visitors can also try to draw on batiks and 
paint their own batiks and deriver back home after 
sewing is completed. This peaceful place with a small 
wooden house surrounded by bamboo and many trees 
that provides the shadow to many tourists. In addition 
to buying fabrics, the tourists enjoy the peaceful 
atmosphere of this place as well.

Melon with Geopark pattern by Chim 
melon Community Enterprise Group. Since the 
president of this group wanted to take care of his 
parents and manage a business of Melon garden at 
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อุทยานธรณีสตูลมาเชื่อมโยงกับแมงดาทะเลปัจจุบัน ซึ่งเป็น

สัตว์มีรูปร่างคล้ายกันและเป็นสัตว์ในไฟลัมเดียวกัน และนำาไข่

ซึ่งปกติจะใช้ทำาอาหารคาวมาทำาเป็นของหวาน และเมนูนี้ 

ยังได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดเมนูจีโอพาร์จ ในงานสตูล

ฟอสซิลเฟสติวัลอีกด้วย 

“ความสุข” เป้าหมายสุดท้ายของการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื โดยกรอบแนวคดิของ
อุทยานธรณีโลก 
 ความสุข คืออะไร คงเป็นคำาถามของหลายๆ คน 

ซึ่งกำาลังค้นหาคำาตอบ แต่สำาหรับคนในพื้นที่อุทยานธรณีโลก 

คงจะเป็นการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนที่ 

แขง็แรงขึน้ การได้ดำารงซึง่วฒันธรรมท้องถิน่ของตน การได้รบั

ทราบและเป็นผู้เล่าเรื่องผืนแผ่นดินที่ตนกำาเนิดให้ผู้มาเยือน

ได้รับฟัง การที่ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวได้รับการปกปักษ์รักษา 

การทีเ่ดก็ๆ ได้เรยีนรูเ้รือ่งของผนืแผ่นดนิของตน การทีค่นรุน่หลงั 

ได้กลับมาทำาธุรกิจที่บ้านเกิด ได้กลับมาดูแลบุพการี และ 

เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระว่างประเพณี วัฒนธรรม และ

ทรพัยากรธรรมชาต ิรูส้กึภาคภมูใิจในท้องถิน่ของตน สิง่เหล่านี ้

เป็นเป้าหมายสูงสุดของอุทยานธรณีโลก และผู้มาเยือนเอง 

ก็จะได้รับรู้ถึงความสุขเหล่านี้เช่นกัน 
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Balance and Diverse
ทุ่งหว้า หลังจากทำางานที่ต่างจังหวัดมาหลายปี โดยหลังจาก

กลับมาไม่นานก็ได้เข้าชมงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ซึ่งในงาน 

มกีารแสดงเรือ่งราวทางธรณแีละซากดกึดำาบรรพ์ทีพ่บในพืน้ที่

สตูล จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ

พื้นที่ผ ่านผลิตภัณฑ ์ของตน โดยการเขียนลวดลาย

ซากดึกดำาบรรพ์ลงบนผิวของเมล่อน และตกแต่งสวนด้วย

ลวดลายซากดึกดำาบรรพ์ จนกลายเป็นสถานที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตวั นกัท่องเทีย่วสามารถแวะมาชมิเมล่อน และผลติภณัฑ์

ต่างๆ จากเมล่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกความพิเศษหนึ่ง

ของเมล่อนที่นี่ คือ การปลูกโดยนำา้บาดาลในพื้นที่ ซึ่งเป็นนำา้

จากระบบนำ้าบาดาลของภูมิประเทศเขาหินปูน หรือพื้นที่คาสต ์

(Karst topography) นำ้าบริเวณนั้นจึงมีส่วนประกอบของ

แคลเซียมที่ละลายจากหินปูน ธาตุแคลเซียมในวงการเกษตร 

รู้กันดีว่า เป็นธาตุอาหารรองของพืช โดยมีคุณสมบัติเสริม 

ความแข็งแรงของผนังเซลล์พืช ทำาให้เมล่อนของสวนนี้  

มีความกรอบที่ได้จากนำ้าบาดาลที่ใช้รดนั่นเอง โดยไม่จำาเป็น

ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่ม

 เมนูดึกด�ำบรรพ์ ดำวล้อมเดือนสะเทือนไทรโลไบต์ 

ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนปำกน�้ำซี ชื่อที่ฟังแล้วต้องสะดุดใจ 

แต่ที่แท้ คือ บัวลอยไส้ไข่แมงดาทะเล เมนูพิเศษที่นำาเรื่องราว

การพบซากดกึดำาบรรพ์ไทรโลไบต์ หรอืแมงดาโบราณ ในพืน้ที่
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Thung Wa District after working in the other province 
for several years. After returning home, he had visited 
1st Satun Fossil Festival which had shown the 
geological story and ancient fossils found in the Satun 
area. It inspired him to tell the story of this area 
through his products by drawing fossilized patterns on 
Melon’s surface and decorating the garden with 
fossilized motifs. It became a famous unique place. 
Visitors can stop tasting the Melon including melon 
products and take a photography as souvenirs. Another 
of Melon’s specialties here is its cultivation by 
groundwater in the area. The water from the 
groundwater system of limestone terrain or karst 
topography is composed of calcium that is dissolved 
from limestone. Calcium in agriculture is well known 
as a secondary nutrient of plants. It strengthens the 
melon’s cell walls and make the melon of this garden 
crunchy or crispy. There is no need to buy more 
fertilizer for supplementation.

Paleo menu, The Trilobite Quake, from the 
Community Enterprise Group of Pak Nam Sea. 
The name may sounds surprisingly, but in fact, it is 
Thai glutinous rice ball, with horseshoe crab eggs 
inside. This Special menu brings the story of trilobite 
fossils or ancient horseshoe crab discovery in the area 

of Satun Geopark to link with the present Horseshoe 
crab which is similar in shape and is in the same 
Phylum. The horseshoe crab eggs are usually used to 
make savory food. This menu also won 1st prize in the 
Geopark Food Contest at Satun Fossil Festival.

“Happiness” the ultimate goal of 
sustainable development by the 
conceptual framework of Global 
Geopark. 

What is happiness? The word happiness is the 
question of many people who are searching for 
answers. But for people in the Global Geopark area,  
It would be a better life, a stronger community 
economy, maintenance of the local culture, having 
acknowledgement and being the story teller of their 
birthplace to visitors, living and protecting the nature 
around them, including the children has learnt about 
their home land. The former generation has returned 
home to run their own businesses at hometown, take 
care parents and understand the connection between 
tradition, culture and natural resources. Finally, they 
feel proud of their locality. These are the ultimate 
goals of Global Geopark and visitors will also be 
aware of these happiness as well. 
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ไดโนเสาร์...เรื่องไม่เคยเก่า
ศิตะ มานิตกุล

นักวิจัยปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 จากการเข้าฉายภาพยนตร์เรือ่งจแูรสซกิเวลิด์	อาณาจกัรล่มสลาย	กระแสไดโนเสาร์
ฟีเวอร์ได้ระบาดไปทั่วโลกอีกครั้ง	ในเชิงพาณิชย์นั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไดโนเสาร์มีอิทธิพล
ต่อผูค้นมากกว่าสตัว์ในยคุปัจจบุนัเสยีอกี	ลองสงัเกตดรูอบตวั	ไดโนเสาร์ปรากฏตวัผ่าน
สื่อมากมาย	นอกจากสารคดี	การ์ตูน	หนังสือ	บรรดาข้าวของเครื่องใช้	ต่างก็น�าไดโนเสาร์
มาเป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภค	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งหลงใหลคลั่งไคล้ไดโนเสาร	์
เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วจึงเป็นที่สนใจของผู้คนไม่เสื่อมคลาย

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2219 บันทึกเกี่ยวกับ

ซากดึกด�าบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกตีพิมพ์ลงใน

วารสารวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษ เป็นภาพวาดของ

กระดูกประหลาดที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อน แต่เนื่องจาก

อทิธพิลความเชือ่ของศาสนาในขณะนัน้ ท�าให้เชือ่ว่าเป็นกระดกู

ของยักษ์จากคัมภีร์ไบเบิล หลังจากนั้นเริ่มมีการค้นพบกระดูก

ของสัตว์ขนาดใหญ่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2385 

เซอร์รชิาร์ด โอเวน นกัชวีวทิยา ได้สงัเกตเหน็ลกัษณะทีค่ล้ายกนั 

บางอย่างของซากเหล่านั้น จึงจัดให้พวกมันเป็นกลุ่มของสัตว์

เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สูญหายไปจากโลกแล้ว รวมถึงบัญญัติ 

ค�าว่า ไดโนเสาร์ (Dinosaur) มีรากศัพท์มาจากาษากรีก 2 ค�า 

คือ  (ดีโนส) ซึ่งแปลว่า น่าหวาดกลัว และ  

(ซอโรส) อนัหมายถงึ สตัว์เลือ้ยคลาน รวมแล้วมคีวามหมายว่า 

สตัว์เลือ้ยคลานหรอืกิง้ก่าทีน่่าสะพรงึกลวั ความนยิมในการออก

ส�ารวจขดุค้นซากดกึด�าบรรพ์ค่อยๆ เพิม่ขึน้หลงัจากนัน้เป็นต้นมา 

โดยเริ่มจากในทวีปยุโรป ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะกลายเป็น

ผู้น�า ฟอสซิลจ�านวนมหาศาลถูกขุดขึ้นมาศึกษา เกิดเป็นเหล่า

ไดโนเสาร์สญัชาตอิเมรกินัทีโ่ด่งดงั เช่น ไทแรนโนซอรสั ไทรเซรา

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปีที	่8	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มีนาคม	256254



Balance and Diverse

Dinosaurs...
never old story

Mr. Sita Manitkoon, Researcher, Operational Level
Paleontological Research and Education Centre, Mahasarakham University

 From the screening of the JURASSIC WORLD: Fallen Kingdom movie, 
Dinosaur Fever has spread out all over the world again. In commercial, we 
cannot	deny	that	dinosaurs	have	influenced	to	people	than	some	other	living	
animals. If we look around, dinosaurs have appeared in many media such as 
documentaries, comics, books, and other appliances to attract consumer’s 
interest, especially children and youths who are passionate in dinosaurs. 
Why are these extinct species so popular to the people?

Turn back to the year 2219 B.E., the record 
about the oldest dinosaur fossils was published in the 
British Journal of Science. It was a painting of a 
strange bone that no one ever seen before. Because of 
religious belief at that time, it was believed as the giant 
bones according to the Holy Bible. After that, some 
large bones have been discovered in several time. 
Until 2385 B.E., Sir Richard Owen, a biologist, 
noticed there was some similarities of those fossil. 

He classified and grouped them a group of large 
reptiles that already extinct from the world. He also 
named them “Dinosaur” refers to these extinct 
animals. The word Dinosaur is derived from two 
Acient Greek words: δεινός (deinos), which means 
“terrible, potent or fearfully great” and “σαῦρος” 
(sauros), means “lizard or reptile”. Thus, the meaning 
of dinosaur is “horrible reptile or lizard”. Since then, 
the exploring of these fossil gradually increased which 
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ทอปส์ และสเตโกซอรสั จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลากว่าสามศตวรรษแล้ว 

แต่การศึกษาด้านไดโนเสาร์ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่จบสิ้น 

ศาสตร์ที่ศึกษาด้านสิ่งมีชีวิตดึกด�าบรรพ์นี้เรียกว่า 

บรรพชีวินวิทยา โดยใช้ความรู ้ทางวิชาชีววิทยาร่วมกับ

ธรณีวิทยาเป็นพื้นฐาน นักบรรพชีวินวิทยา ผู้ท�าการศึกษา

จะอาศัยซากดึกด�าบรรพ์หรือฟอสซิล เป็นกุญแจไขชีวิต 

ความเป็นอยู่ของสัตว์ที่สูญพันธุ ์ไปแล้ว ถึงแม้เราจะเห็น 

โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่จัดแสดงสวยงามในพิพิธภัณฑ์ 

แต่ในความเป็นจริงนั้น โอกาสที่ซากดึกด�าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต

ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจะครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมีน้อยมาก เนื่องจาก

มีปัจจัยมากมายที่ท�าให้เกิดการแตกหัก กระจัดกระจายและ

สูญหายก่อนจะถูกค้นพบ ซากดึกด�าบรรพ์ส่วนใหญ่จึงมักอยู่ 

ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหาที่นักบรรพชีวินวิทยา 

ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การศึกษาวิจัยต้องใช้ความรู ้

ทางวิทยาศาสตร์กับจินตนาการบนพื้นฐานความเป็นไปได้ 

ปะติดปะต่อข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีการน�าไปเปรียบเทียบกับ 

ตัวอย่างที่พบก่อนหน้านี้ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลทางวิชาการ 

ต่อไป ศาสตร์ด้านนีจ้งึมกีารเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาเมือ่เจอ

หลักฐานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งอาจกินเวลานับสิบนับร้อยปี ดังที่เรา

เห็นรูปลักษณ์ของไดโนเสาร์หลายชนิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

ความส�าคญัของซากดกึด�าบรรพ์ไม่ใช่แค่เพยีงข้อมลู

รูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิต เราทราบว่าในอดีตกาลแผ่นทวีป

ต่างๆ ไม่ได้มีหน้าตาเช่นในปัจจุบัน จากการพบฟอสซิลของ

สัตว์และพืชชนิดเดียวกันในคนละทวีปเป็นหลักฐานยืนยันว่า

ก่อนหน้านี้ทวีปเคยอยู่รวมกันเป็นแผ่นดินใหญ่ ท�าให้สิ่งมีชีวิต

มีการกระจายพันธุ์และไปมาหาสู่กันได้ กระบวนการนี้เรียกว่า 

ธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต ่ก�าเนิด 

ของโลก ท�าให้บางทวปีเคลือ่นทีอ่อกจากกนั บ้างกพ็ุง่เข้าหากนั 

ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นสิ่งยืนยันว่า

กระบวนการนีย้งัด�าเนนิการต่อไปอกียาวนานในอนาคตหลงัยคุ 

ของพวกเรา นอกจากนั้นซากดึกด�าบรรพ์ยังมอบความรู ้

แก่เราถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการ ฟอสซิลของสัตว ์

และพชืหลายชนดิ อาท ิจระเข้ เต่า แมลงสาบ สน เฟิร์น บอกเราว่า 

พวกมันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเลยนับตั้งแต ่

หลายล้านปีก่อน ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ไม่สามารถ

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกได้ก็สูญพันธุ์ไปใน

ที่สุด นั่นคือขั้นตอนการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ชาลส์ ดาร์วิน 

นักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ ผู้ที่เข้มแข็งและปรับตัว

ได้ดีเลิศเท่านั้น จึงจะสามารถสืบทอดลูกหลานและด�ารง 

เผ่าพันธุ์ต่อไปได้

บรรพชีวินวิทยามิได้หยุดแค่การพบชนิดพันธุ ์

ใหม่เท่านั้น นักบรรพชีวินวิทยาทั่วโลกต่างน�าวิทยาการและ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาร่วมในการศกึษาวจิยั เราทราบแล้วว่า

ไดโนเสาร์หลายชนดิมสีสีนัเช่นไร จากการศกึษาโครงสร้างเมด็สี 

ที่ยังหลงเหลืออยู่ พบว่า สีบนร่างกายสอดคล้องกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมทีพ่วกมนัอาศยัอยู ่พวกมนัเป็นสตัว์ทีค่ล่องแคล่ว

และปรับตัวได้ดีในแต่ละถิ่นที่อยู่และลักษณะอาหาร การวิจัย

กล่องสมองท�าให้สามารถสร้างแบบจ�าลองโครงสร้างสมอง

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและกายวิภาคของพวกมันได้ มีการพบ

รังพร้อมไข่ รวมถึงโครงกระดูกของตัวเต็มวัยซึ่งช่วยยืนยันว่า

ไดโนเสาร์หลายกลุ่มเป็นสัตว์สังคม พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูง

และมีสัญชาตญาณเลี้ยงลูกอ่อนเหมือนกับสัตว์ในปัจจุบัน 

แม้จะเกิดเหตุการณ์กวาดล้างไดโนเสาร์เมื่อ 66 

ล้านปีก่อน แต่นักวิทยาศาสตร์จ�านวนไม่น้อยกลับเชื่อว่า
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started from Europe before the United States of 
America becomes a leader. The enormous amount of 
fossils were excavated to study and were named as the 
famous American dinosaurs species such as 
Tyrannosaurus, Triceratops, and Stegosaurus. So far, 
more than three centuries, the study about dinosaur is 
still continue.

The scientific discipline that studies prehistory 
organism is called Paleontology (by combining the 
fundamental knowledge of biology and geology). 
Paleontologist study fossil to determine the livelihood 
of extinct animals. Even though, we see the complete 
dinosaur skeleton was shown in the museum, however 
in fact the chance to discover the complete fossil of 
extinct organisms is very rare. Since there are many 
factors that cause the fracture, scatter and loss of the 
fossils before being discovered. Most of these fossils 
are often incomplete, which made paleontologists 
faced problem. Thus, researcher requires to use 
scientific knowledge, imagination basis and relevant 
information to compare with the previous sample, then 

summarize to be academic information. This science 
of paleontology could be changed if new evidence are 
occurred, which these may take hundreds years. 
Therefore, the appearance of many dinosaurs is 
continually change.

The importance of fossils is not just only 
inform about the appearance of the organism, but it 
also informs about the history of past continental 
plates that was not the same as today. The discovery 
of animal and plant fossils in different continents 
shows evidence that these continents were connected 
as one mainland. Therefore, organisms can distribute 
and communicate to each other. This process is called 
Geotectonics. It has occurred for a long time since the 
earth was existed, which make some certain continents 
move apart (divergent) and some move into one 
another (convergent). The phenomena of earthquake 
and volcanic eruptions are proof that this process still 
proceed since long time ago until in the future; after 
our era. In addition, the information about fossils 
provide us the knowledge about the great power of 
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ไดโนเสาร์ยังไม่ได้สูญพันธุ์จนหมดสิ้น ทายาทของพวกมันยัง

คงเหลืออยู่ ที่จริงแล้วไดโนเสาร์กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ที่

ประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุในปัจจบุนัเลยทเีดยีว พวกมนัละทิง้

แผ่นดนิและทะยานโบยบนิจนกลายเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้า เราก�าลงั

พดูถงึนกนัน่เอง หากพจิารณาจากสาแหรกววิฒันาการจะเหน็ได้

ว่านกในปัจจบุนัมบีรรพบรุษุร่วมกนักบัไดโนเสาร์กนิเนือ้ ฟอสซลิ

นกกลุม่แรกของโลกถกูค้นพบจากชัน้หนิอายปุระมาณ 140 ล้าน

ปี บริเวณเหมืองในประเทศเยอรมนี ใน พ.ศ. 2404 มันถูกตั้ง

ชือ่ว่า อาร์คอีอปเทอรกิซ์ ซึง่แปลว่าปีกโบราณ ฟอสซลิของมนั

ดคูล้ายไดโนเสาร์กนิเนือ้ตวัเลก็ขนาดประมาณอกีาไม่มผีดิ มฟัีน

ที่ขากรรไกร กระดูกหางยาว กรงเล็บมือยาวโง้ง แต่สิ่งที่ท�าให้

มนัแตกต่างคอืมนัมขีนยาวแบบนกในปัจจบุนั เชือ่ว่ามนัอาจจะ 

บินได้ไม่คล่องนัก อาจใช้ขนเพื่อร่อนในระยะสั้นจากต้นไม้ 

ต้นหนึง่ไปอกีต้นหนึง่ หรอืช่วยพยงุให้กระโดดจบัเหยือ่ได้สงูขึน้ 

ในช่วงยี่สิบปีมานี้ มีการค้นพบไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์

ในประเทศจีน และพวกมันมีขนแบบขนนกปกคลุมร่างกาย 

หากเราพจิารณาโครงสร้างกระดกูของนกให้ด ีจะเหน็ว่าพวกมนั

คล้ายคลงึกบัไดโนเสาร์กนิเนือ้จนน่าเหลอืเชือ่ ความแคล่วคล่อง

ว่องไว เดินสองขา เท้าที่มีกรงเล็บแหลมคมมีเกล็ดคลุม และ

ออกลกูเป็นไข่ จงึไม่ผดินกัทีจ่ะบอกว่า ไดโนเสาร์ยงัไม่สญูพนัธุ์

การค้นพบซากดึกด�าบรรพ์ไดโนเสาร์ครั้งแรกใน

ประเทศไทยเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2519 โดยนายสุธรรม แย้มนิยม 

จากโครงการส�ารวจแร่ยูเรเนียม โดยกรมทรัพยากรธรณี 

มลีกัษณะเป็นท่อนกระดกูต้นขาหลงัขนาดใหญ่ ทีอ่�าเภอภเูวยีง 

จงัหวดัขอนแก่น การวจิยัเบือ้งต้นบ่งชีเ้พยีงว่าเป็นของไดโนเสาร์

กลุม่ซอโรพอด ซึง่เป็นพวกกนิพชืขนาดใหญ่ เดนิ 4 ขา คอยาว 

หางยาว หลังจากนั้นอีก 2 ปี นายนเรศ สัตยารักษ์ และ 

นายวราวุธ สุธีธร หัวหน้าหน่วยส�ารวจธรณีวิทยารากฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรธรณี พบกระดูก

ไดโนเสาร์จากหลายพืน้ที ่ความทราบถงึผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศ

ฝรัง่เศส ก่อให้เกดิความร่วมมอืกนัในการส�ารวจและวจิยัร่วมกบั 

นักธรณีวิทยาไทย จนกระทั่งใน พ.ศ. 2523 คณะส�ารวจ ไทย-

ฝรั่งเศส ออกปฏิบัติการส�ารวจครั้งแรก เส้นทางไดโนเสาร์ไทย 

ด�าเนนิการมายาวนานแล้วกว่า 40 ปี มไีดโนเสาร์สายพนัธุไ์ทยซึง่เป็น 

ชนดิใหม่ของโลกแล้วถงึ 9 สายพนัธุ ์และมอีกีจ�านวนมากทีอ่ยูใ่น

ระหว่างการศกึษาวจิยั สาเหตทุีฟ่อสซลิไดโนเสาร์เกอืบทัง้หมด
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evolution. Some animal and plant fossils such as 
crocodiles, turtles, cockroaches, pines and ferns show 
evident that their appearance seldom changed since 
they were occurred millions years ago. Many creatures 
that unable to adapt themselves to the environment 
were extinct. That is called natural selection process; 
which was initiated by Charles Darwin, a great 
naturalist. He mentioned that only strong and well-
adapted organism can inherit their phenotype to the 
descendants.  

Paleontology does not stop only the discovery 
of new species, Paleontologists worldwide applied the 
modern technology into their research. We know that 
many dinosaurs are colorful from the study of 
pigmented structure. The color on the body is matched 
with the environment that they were occupied.  
Dinosaurs were agile and well-adapt to each habitat 
and food resource. Research on the neurocranium or 
brain box makes it possible to simulate the brain 
model to study their behavior and anatomy. The 
discovery of nest with eggs including the skeleton of 
the adult confirms that dinosaurs can divided into 
several groups and they were social animals.  They 
were gregarious and had a motherhood instinct similar 
to present animal.

Despite the devastation event of dinosaurs 
that was occurred about 66 million years ago, many 
scientists still believe that all dinosaurs are not extinct. 
Their descendants are still alive. In fact, these dinosaur 

heirs are one of the most successful animals in 
evolution. They left the land and soared into the air, 
then become lord of the sky. Ah! we are talking about 
birds. Considering about evolutionary line, it can be 
seen that the living birds share common ancestors with 
carnivorous dinosaurs. In 2404 B.E., the world’s first 
fossilized bird was discovered from a 140-million-
year-old stratum at Germany mine. It was named 
“Archeopteryx” meaning the ancient wing or feather. 
Its fossil looked like a small carnivorous dinosaur with 
the same size of a crow. There were teeth in the jaw, 
long tail bone and long claw. Its wing was transitional 
between non-avian featured dinosaurs and modern 
bird. It was believed that it may not actively fly.  The 
wing may used to glide for a short distance from one 
tree to another or help to jump higher for catching its 
prey. In the last twenty years, varieties of dinosaurs 
were discovered in China. They have feather covering 
the body like present bird. When consider about the 
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อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวนน้อยพบในภาคเหนือ 

ภาคใต้ และภาคตะวันออก) เนื่องจากช่วงมหายุคมีโซโซอิก 

อนัเป็นช่วงทีไ่ดโนเสาร์มชีวีติอยูน่ัน้ พืน้ทีเ่หล่านีเ้ป็นทีร่าบกว้าง

ใหญ่ มแีม่น�า้ไหลผ่าน ระบบนเิวศเหมาะสมต่อการด�ารงชวีติของ

ไดโนเสาร์ สตัว์ทีจ่ะกลายเป็นฟอสซลิได้ ซากของพวกมนัจะต้อง 

ถูกทับถมด้วยตะกอนก่อนที่จะเกิดกระบวนการย่อยสลาย 

เวลาผ่านไปแร่ธาตุจากตะกอนโดยรอบจะซึมเข้าไปแทนที่

ในเนื้อกระดูกจนกลายเป็นหิน เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่

เปลี่ยนแปลงอีกหลายล้านปีต่อมา พื้นที่อาจจะยกตัวสูงขึ้น

หรือลดต�่าลง ดังที่เราพบซากดึกด�าบรรพ์เหล่านี้บนเทือกเขา

ภูพานของภาคอีสาน 

หน ่วยงานภาครัฐ นอกจากกองคุ ้มครอง

ซากดึกด�าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี และพิพิธภัณฑ์ในสังกัด

แล้ว ยังมีหน่วยงานการศึกษาอีกหลายแห่งที่ร่วมผลักดัน

และมีบทบาทอย่างมากในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้าน 

บรรพชีวินวิทยาไทย ตลอดจนการบริการวิชาการเพื่อให้

สาธารณชนได้มีความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา กิจกรรมเหล่านี้

ได้รับความสนใจอย่างมากจากเด็กและเยาวชน ช่วยกระตุ้น

ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และการมองถึงเส้นทางอาชีพ

ของตนเองในอนาคต

ไดโนเสาร์ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงิน

จ�านวนไม่น้อยแก่ภาครัฐและระดับครัวเรือน แหล่งท่องเที่ยว
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bone structure of modern bird they were so incredibly 
similar to carnivorous dinosaur such as the agility, two 
walking legs, sharp claws covered with scale and 
eggs-layer (oviparous). Thus, it is not wrong to say 
that dinosaurs are not extinct.

In Thailand, the discovery of first dinosaur 
fossil was took back in 2519 B.E. by Mr. Sudham 
Yaemniyom from the Uranium Exploration Project 
under the Department of Mineral Resources. The 
discovery of a large distal femur of back legs fossil 
were in Phu Wiang District, Khon Kaen Province. The 
preliminary research indicates that it belonged to the 
dinosaur in a group of Souropods. They were plant-
eating with 4 legs, long neck, and long tail. Two years 
later, Mr. Nares Sattayarak and Mr. Varavudh 
Suteethorn as team leader of the geological survey unit 
in the Northeast, Department of Mineral Resources 
discovered dinosaur bones in many areas. Since the 
paleontology experts from France known, the 
collaboration between Thai and French was initiated 
to exploration and research.  Until the year B.E. 2523, 
the Thai-French expedition was started the first survey. 
The dinosaur survey in the country have been 
conducted more than 40 years, during these time 9 new 
species in the world were discovered and many are 

still research. The reason that almost dinosaur fossils 
were discovered in the Northeast (small numbers were 
found in the north, south and east) of Thailand because 
during the period of Mesozoic era that the dinosaurs 
were alive, these areas were vast plains with rivers 
flow through. This ecosystem was suit habitat for 
dinosaurs. In general, animals that had become 
fossilized their dead body must be deposited with 
sediment before the degradation process occurred. 
Over time, the minerals from the surrounding 
sediments was absorbed into the bone until it become 
a rock. When the tectonic plates was moved over the 
next several millions years, this land may raise up or 
collapse as we found these fossils on the Phu Phan 
range in the Northeast of Thailand.

Apart from Department of Mineral Resources, 
fossil protection division and affiliated museum, there 
are many research institutes that contribute and play 
significant role about Thai paleontology. These 
agencies provide academic services and knowledge 
about paleontology for the general public. These 
activities related with prehistory were received great 
attention from children and youth, which could 
stimulates their science interest and ambitious about 
their future career.
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เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาจไม่ดึงดูดกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเท่าใดนัก แต่เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดภาคอีสานที่

พบฟอสซลิ โดยเฉพาะขอนแก่นและกาฬสนิธุ ์เลอืกใช้ไดโนเสาร์

เป็นตัวชูโรง ท�าให้ทุกช่วงวัยต่างมีสถานที่ที่อยากมาท่องเที่ยว 

สร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวั ชมุชนมรีายได้จากการขายของ

ทีร่ะลกึและพฒันาผลติภณัฑ์มากมายจากภมูปัิญญาท้องถิน่ อาทิ 
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ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย 9 ชนิด
 1 สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis)
 2 ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae)
 3 อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipachi)
 4 สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis)
 5 ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki)
 6 สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni)
 7 ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ (Phuwiangosaurus sirindhornae)
 8 กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)
 9 สนามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)

ลายผ้าไดโนเสาร์ เครื่องจักสาน และตุ๊กตาผ้าขาวม้า 

เราได้เห็นแล้วว่าพลังของสิ่งมีชีวิตดึกด�าบรรพ ์

อย่างไดโนเสาร์นัน้ยงัส่งต่อมาถงึยคุปัจจบุนัมไิด้จางหายไปเลย 

แม้กระทั่งซากดึกด�าบรรพ์ของไดโนเสาร์ก็มีการค้าขายกันใน

ราคาสงูลิว่ ในประเทศไทยมกีฎหมายในรปูของพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองซากดึกด�าบรรพ์ พ.ศ. 2551 โดยถือเป็นสมบัติของ

แผ่นดิน มีความส�าคัญด้านความเป็นมาของโลก เป็นมรดก

ทางธรรมชาติ เป็นรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งหากไม่มีการควบคุม

จะท�าให้เกิดการขุดค้นเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล สูญสิ้นคุณค่า

และความน่าเชื่อถือทางวิชาการ

ในภาษาไทยนั้น ไดโนเสาร์เป็นค�าแฝงความนัย 

ส�าหรบัใช้เรยีกคนหวัโบราณ ล้าสมยั ไม่รูจ้กัปรบัตวั ซึง่ส่วนใหญ่ 

จะใช้กันในรูปส�านวน ‘ไดโนเสาร์เต่าล้านปี’ ความจริงแล้ว

ไดโนเสาร์แตกต่างจากค�ากล่าวนี้อย่างมาก เพราะพวกมัน 

เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ครอบครองโลกยาวนานที่สุด เป็นเวลาถึง 

165 ล้านปี ก่อนที่ถูกกวาดล้างไปเมื่อ 66 ล้านปีก่อน กุญแจ 

ความส�าเร็จคือการเป็นสุดยอดนักปรับตัว วิวัฒนาการอย่าง

ยาวนานท�าให้มันมีความหลากหลาย ของสายพันธุ์มากมาย 

มีโครงสร้างร่างกายและพฤติกรรมที่ท�าให้สามารถกระจายไป

ทัว่โลก และดงัทีเ่ราได้ทราบกนัไปแล้วว่าทายาทของไดโนเสาร์

ยังคงสยายปีกอยู่รอบๆ ตัวเรานี่เอง
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Dinosaurs could increase economic revenue 
to the government and the household. The only 
historical and cultural tourism may not attract children 
and youth interest, but the tourism routes that was 
discovered dinosaurs fossils in the Northeast, 
especially in Khon Kaen and Kalasin are more 
attractive because dinosaurs is selected to be gimmick. 
Dinosour route is suitable place to take a trip and 
create a family relationship for all ages. Local 
community can earn money from sale different types 
of souvenirs and develops many products such as 
fabric, dinosaurs shirt, wicker, doll and loincloth by 
using their wisdom knowledge.

We can see that the worth of ancient creatures 
like dinosaurs are still in present time, it’s worth it 
does not reduce when the time pass by. Even dinosaurs 
fossils are traded with high price.  In Thailand, there 
is a law specifically the Fossil Protection Act, 2551 
B.E., which fossils are considered as National 
property. This fossil is very important because it is the 
basis of the geologic timetable. It is a natural heritage 
that could provide local income. If there is no 
regulation to control personal excavation for own 
benefit, it will loss of value and academic credibility.
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9 Thai dinosaurs species:
 1 Siamotyrannus isanensis 
 2 Ratchasimasaurus suranareae
 3 Isanosaurus attavipachi
 4 Sirindhorna khoratensis
 5 Psittacosaurus sattayaraki
 6 Siamosaurus suteethorni
 7 Phuwiangosaurus sirindhornae
 8 Kinnareemimus khonkaenensis
 9 Siamodon nimngam

In Thai language, dinosaur is a connotation 
which means a person who is outdated, inefficient or 
become obsolete. Most of these words are used in 
idioms such as dai-noh-sao dtao-laan-bpee 
corresponded to English idiom “Stick in-the-mud”. In 
fact, dinosaurs are very different from this catchword 
because they were one of the world’s longest-lived 
creatures. They were alive for 165 million years ago 
and was terminated at approximately 66 million years 
ago. The key successful is superb adaptation to the 
environment. The long evolution has made them 
diverse, with difference physical structures and 
behaviors that made them distributed around the 
world. And as we already known, the heirs of the 
dinosaurs are still alive and spread out the wings 
around us.
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“มรดกโลกทางธรรมชาติ”

ถาม - ตอบ
ถา

ม

ถา
ม ท�าไมจึงเสนอ “ป่าแก่งกระจาน” 

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

มรดกโลกทางธรรมชาติ 
คืออะไร

 มรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทย 
 มีที่ไหนบ้าง

ตอบ มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization : UNESCO) ในบัญชีมรดกโลก มี 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าทุ ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และพื้นที่กลุ ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นอกจากนี้  

“ป่าแก่งกระจาน” ยังขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของมรดกโลกในประเทศไทย

อันดับแรก ที่จะน�าเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับ 3 ของประเทศไทย

ถา
ม

ตอบ “ป่าแก่งกระจาน” ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ทอืกเขาตะนาวศร ีเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และสหภาพเมียนมา มีการกระจายของเขตภูมิพฤกษ์ 4 ลักษณะเด่น คือ 1) อินโดเบอร์มีส  

หรอืหมิาลายนั 2) อนิโดมาเลเซยีน 3) อนันมัมาตกิ และ 4) อนัดามนันสิ รวมถงึสภาพภมูอิากาศ 
สภาพภูมิประเทศ และลักษณะความแตกต่างทางธรณีวิทยา จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และระบบนิเวศป่าบก ถึง 5 ประเภท คือ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบ 
และป่าเต็งรัง มีชนิดพันธุ์พืชที่มีความส�าคัญ เช่น แตงพะเนินทุ่ง จ�าปีเพชร และจ�าปีดอย เป็นต้น อีกทั้ง มีความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่า 720 ชนิด เช่น ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกบั้งรอกปากแดง นกปรอดสีน�้าตาลตาแดง ปาดป่าจุดขาว  
และค่างด�า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ป่าสงวน เช่น แมวลายหินอ่อน เก้งหม้อ เลียงผา และสมเสร็จ เป็นต้น ตลอดจน  
พบชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง คือ จระเข้น�้าจืด

ตอบ มรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) คือ สภาพธรรมชาติที่มีลักษณะ 

ทางกายภาพและชีวภาพ อันมีคุณค่าโดดเด่นในด้านความล�้าเลิศทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็น

สถานทีซ่ึง่มสีภาพทางธรณวีทิยาและภมูปิระเทศทีไ่ด้รบัการวเิคราะห์แล้วว่า เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั 

ของพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งถูกคุกคามหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ที่หายาก
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FAQ
ถา

ม
ถา

ม

ตอบ ควรปฏบิตัตินเป็นนกัอนรุกัษ์ทีด่ ีคอื 1) ไม่เกบ็พชื สตัว์ และทรพัยากรอืน่ๆ 

ออกจากพื้นที่ 2) ไม่ให้อาหารและสัมผัสสัตว์ป่า 3) งดใช้ภาชนะที่ท�าด้วยโฟม  

4) คัดแยกขยะและทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ 5) ไม่ส่งเสียงดัง 6) ไม่น�าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เข้าไป และ 7) ปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 มีข้อดีอย่างไร

เอกสารอ้างอิง
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file/หนังสือมรดกโลกธรรมชาติ.pdf

ตอบ สิ่งที่ได้รับจากการประกาศเป็นมรดกโลก คือ ความภาคภูมิใจ 

ของประเทศ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับการยกย่อง

จากประชาคมทั่วโลก เพราะการได้รับการรับรอง

มรดกโลก ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ทีเ่ป็นผูแ้ทนมาจากทัว่โลก ในการพจิารณาพืน้ที ่สิง่ทีต่ามต่อมาเมือ่เป็นมรดกโลกแล้ว คอื

ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ การท่องเที่ยว การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ และการ

ป้องกันดูแลทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณ และโครงการต่างๆ เข้าไปในพื้นที่ และ

บุคลากรเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า เป็นต้น

บทบาทของประชาชนที่เข้าไป
ท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก 
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ภาพจาก https://www.freepik.com
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ก่อนจะปิดเล่ม

•	พัฒนาองค์กรภาครัฐ	เพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ทรัพยากรป่าไม้และป่าทั้งระบบ

•	พัฒนากฎหมาย	เพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้	การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้	การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

•	การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล	
และชายฝั่งรายจังหวัด

•	การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร	
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

•	การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
•	การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
•	การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
•	การบริหารจัดการประมงทะเล
•	การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่	
และแหล่งพลังงานในทะเล

ทรัพยากรทางบก

ทรัพยากรดิน

•	จัดท�าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ	
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

•	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตร	
กับสิ่งแวดล้อม

•	หยุดยั้งและป้องกันการท�าลายป่าไม้เชิงพื้นที่
•	เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
•	ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
•	จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ	
การครอบครอง	หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

•	พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
•	จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ	สังคม		
และเศรษฐกิจ

•	สนับสนุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	
เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้	
และสัตว์ป่า

ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

•	การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง	ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล	
(Marine	Spatial	Planning)

•	การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
•	การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
•	การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	
ด้านการปกป้อง	รักษา	และฟื้นฟูทรัพยากร	
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

•	การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล	
และสัตว์ทะเล

•	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัย	
และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ	
ว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Epiloque

•	ปฏิรูปกลไกด้านหลากหลายทางชีวภาพ	
ทั้งระดับชาติและพื้นที่

•	ปฏิรูประบบวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
•	ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์	คุ้มครอง	และใช้ประโยชน์
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

•	ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่น	
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	รวมถึงเครือข่าย	
ระดับประเทศและอาเซียน

•	ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย	
ทางชีวภาพ

•	ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรแร่

สิ่งแวดล้อม

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•	เร่งรัดจัดท�าพื้นที่ศักยภาพแร่	และเขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง
•	พัฒนาเครื่องมือก�ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
•	สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน	ในการติดตาม		
ตรวจสอบคุณภาพจากการท�าเหมืองแร่

•	เสริมสร้างระบบริหารจัดการมลพิษ	
ที่แหล่งก�าเนิดให้มีประสิทธิภาพ

•	ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง		
ควบคุม	ติดตาม	และตรวจสอบมลพิษ

•	ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากกาศ

•	ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EIA	และ	EHIA)
•	ปฏิรูประบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Strategic	Environmental	Assessment:	SEA)
•	ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
•	ปฏิรูปการผังเมือง
•	ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
•	ปฏิรูปองค์กร	ระบบแผน	ระบบงบประมาณ	และเครื่องมือบริหารจัดการ
•	ปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
•	ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•	การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน�้า

•	การบริหารเชิงพื้นที่
•	ระบบเส้นทางน�า้
•	ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ
•	ความรู้	เทคโนโลยี	และทรัพยากรมนุษย	์
เพื่อการบริหารจัดการน�้า

ทรัพยากรน�้า

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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