


องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเริ่มต้นทศวรรษแห่ง
การฟื้ นฟูระบบนิเวศใน ค.ศ. 2021-2030 ไปเม่ือวันท่ี 1 
มีนาคม 2563 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับปีแรกของ
ทศวรรษแห่งการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ วารสารฉบับกรกฎาคม-
กันยายน 2564 น้ี จะขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับเรื่องราว
ของระบบนิเวศในแง่มุมต่าง ๆ โดยในคอลัมน์เร่ืองจากปก 
“ความหลากหลายทางชีวภาพกับการระบาดใหญ”่ จะแสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมของมนุษย์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มีบทบาทในการระบาดของโรคอุบัติใหมค่รั้งนี้อยา่งไร และม ี
หนทางใดบ้างในการรับมือและคอลัมน์ส่องโลก “อย่าให้ 
สตัว์เล้ียงชนดิพเิศษเปล่ียนเปน็ชนดิพนัธุต่์างถ่ินท่ีรุกราน.....” 
จะมาเล่าใหท่้านผู้อ่านฟงัถึงเพื่อนสัตว์เล้ียงต่างถ่ินตัวนอ้ยท่ีม ี
ผลกระทบไม่น้อยเลยต่อระบบนิเวศของเรา ส่วนในแง่มุม
ของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศน้ัน คอลัมน์สัมภาษณ์
พิเศษ “SMART Patrol: การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยียุคใหม่” แขกรับเชิญ 
ของเราในฉบับนี้จะมาเล่าให้เราฟังว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วย
ในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
ต่อกันด้วยคอลัมนส์ิง่แวดล้อมและมลพิษ ซึ่งนำาเสนอมิติใหม่
ของการจัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเรื่องราว
ของ “กระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์จำาลองอย่าง
มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในภาคเหนือของ
ประเทศไทย” 

สุดท้ายแต่ไม่ ท้ายสุด อีกหน่ึงเรื่ องท่ีน่ายินดีของ
ประเทศไทยในปน้ีีคือ พื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รบัการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2564 ในคอลัมน์สมดุลและหลากหลาย “แก่งกระจาน…
คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล” จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จัก
กับพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมถึงเส้นทางสู่มรดกโลกของ
พื้นท่ีแหง่นี้

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวารสารฉบับนี้ 
จะเป็นท้ังแหล่งความรู้และแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่านเก่ียว
กับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศได้ไมม่ากก็น้อย
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United Nations declared 2021-2030 UN Decade on 
Ecosystem Restoration on 1 March 2019. To celebrate 
the first year of Decade on Ecosystem Restoration, 
Nature and Environment Journal July-September 2021 
issue will introduce you to the various perspective 
related to our ecosystem. Start with Cover Story 
column “Biodiversity and Pandemics” which showed 
you how anthropogenic environmental change affected 
the pandemics and how to overcome this crisis. In 
the World Focus column, Don't let Exotic Pets turn 
int Alien Species will show you how our exotic pets 
affected the ecosystem. In the topic of conservation 
and restoration of the ecosystem, our guest from 
the column Special Interview SMART Patrol System: 
A new form of resources protection. will tell us how 
technology can protect natural resources. Continue to 
the Environment and Pollution column, which present 
another method of community forest management in 
the article “Participatory modelling and simulation 
to support community forestry in northern Thailand.”

Last but not least, one of Thailand’s pleasant 
news this year was the declaration of Kaeng Krajan 
forest complex to be world heritage. In the column 
Balance and Diverse, the article “Kaeng Krachan, Global 
outstanding value” will introduce you to this forest 
complex and its road to world heritage.

The Editorial board hope that this journal will 
be the knowledge and inspiration on ecosystem 
conservation and restoration for all the readers. 
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เรื่่�องเด่่น สผ.
ONEP News Editorial Boardโด่ย กองบรื่รื่ณาธิิการื่

สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) 
ได้จัดงานประชุมวิชาการมาอยา่งต่อเนื่อง โดยในปนีี ้สำานกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจึงได้กำาหนดจัดงานประชุมวิชาการ 
ประจำาปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ภายใต้ 
หัวข้อ “สผ. ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญในด้านต่าง ๆ 
ของ สผ. ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs : Sustainable 
Development Goals) โดย สผ. ได้ดำาเนินการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ซ่ึ ง เ ช่ือมโยง กับเ ป้าหมาย 

พิร้อมขับเคล่่�อน 
การดำาเนินงาน 
ก้าวไปข้างหน้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั�งย่น 
ภายใต้งานปรื่ะชุมวิชาการื่ ปรื่ะจำาปี 2564

สผ.

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปทีี่ 10 ฉบับที่ 3 | กรกฎาคม - กันยายน 2564
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การพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ การจัดทำานโยบายและแผนการสง่เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เ ป ล่ีย น แ ป ล ง 
สภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดประชุม
วิชาการในครัง้นี ้มุง่หวังใหภ้าคีเครอืขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง ท้ังหนว่ยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจของสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) รวมท้ังเป็นเวทีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการความร่วมมือในการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน 
อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

การประชุมวิชาการในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบวิดีโอสาร เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวข้อ “การเปล่ียนแปลงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปทีี่ 10 ฉบับที่ 3 | กรกฎาคม - กันยายน 2564
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และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และมีการบรรยายพิเศษ  
โ ด ย  ด ร . ร วี ว ร ร ณ  ภู ริ เ ด ช  เ ล ข า ธิ ก า ร  ส ผ .  ใ น หั ว ข้ อ  
“สผ. ร่วมขับเคล่ือนประเทศสู่ความย่ังยืน ความน่าสนใจ 
ในงานประชุมวิชาการปีนี้  ได้แก่ งานเสวนาภายใต้หัวข้อ  
“ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน” โดยได้รบัเกียรติจากวิทยากรผูท้รงคณุวุฒมิาพูดคุยกัน
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) “ความก้าวหน้าและการเปล่ียนผา่นไปสู ่ 
SDGs ของไทย” 2) “Climate Change ความท้าทาย 
ต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 3) “งานวิจัยท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการสนับสนุนจากกองทุน 
สิ่งแวดล้อม” และ 4) “สผ. และภาคีเครือขา่ย กลไกความสำาเร็จ
สู่ SDGs” และการนำาเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างย่ังยืนของ สผ. นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ 
ผลงานท่ีสำาคัญของ สผ. ในรูปแบบ E-book กล่าวถึงรายละเอียด 
การดำ า เ นินงานของ สผ.  ซึ่ ง เ ป็นหน่วยงานขับเค ล่ือน 
การดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี 12 และ 13 
อีกด้วย

สผ. คาดหวังว่า การจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2564  
ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ใ น ค รั้ ง นี้  จ ะ เ ป็ น อี ก แ น ว ท า ง ห นึ่ ง 
ใ น ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ท่ี ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 
ให้ความสนใจและความร่วมมือกันส่งต่อไปยังประชาชนและ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง 
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะส่งต่อความรู้
ให้กับสาธารณะได้เป็นอยา่งดี
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เรื่่�องเด่่น สผ.
ONEP News Editorial Boardโด่ย กองบรื่รื่ณาธิิการื่

The Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP) has continually organized an academic conference.  
It has scheduled the 2021 online academic conference on 
July 12, 2021, under the topic “ONEP Moving forward towards  
a new sustainable way of life” to publicize academic works and 
important performance in various sectors of ONEP affecting 
Sustainable Development Goals (SDGs). ONEP has developed 
policies, strategies and conservation plans, and the overall 
management of natural resources and the environment in the 
country which is linked to sustainable development goals such 
as the formulation of policies and plans for the promotion 
and conservation of national environmental quality, the 
environmental quality management plan, the sustainable production,  

is ready to drive 
operations 
to move forward towards a new sustainable way of 
life under the 2021 academic conference.

ONEP

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปทีี่ 10 ฉบับที่ 3 | กรกฎาคม - กันยายน 2564
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and consumption drive plan, as well as the harmonization 
of climate change management, environmental impact 
assessment, and biodiversity management. Therefore, 
this academic conference aims to make network partners 
involved in government agencies, the private sector, 
NGOs, and educational institutions know and understand 
the roles and missions of ONEP in response to the 
Sustainable Development Goals (SDGs). It is also a forum 
for exchanging knowledge and sharing experiences in 
natural resource and environmental management to 
integrate cooperation in driving concrete operations and 
in the same direction.

The conference was honored by Mr. Warawut Silpa-
archa, Minister of Natural Resources and Environment 
presented a video message, opening ceremony, and 
a keynote speech on the topic "Transformation of the 
Ministry of Natural Resources and Environment towards 
Sustainable Development". Moreover, there was a special 
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lecture by Dr. Raweewan Bhuridej, Secretary of ONEP, 
on the topic “ONEP joins to drive the country towards 
sustainability”. The interesting thing in this conference 
is the discussion under the topic “Cooperation of 
all sectors to achieve the Sustainable Development 
Goals”. It was honored by a qualified speaker to discuss 
4 issues as follows: 1) “Progress and transition to the 
SDGs of Thailand”,  2)“Climate Change, challenges 
to Sustainable Development”, 3)“Participatory local 
research for sustainable development with support from 
the Environment Fund”, and 4) “ONEP and the network 
partners, a mechanism of success to the SDGs” and also 
included a presentation of ONEP's approach to promoting 
sustainable innovation development. Besides, ONEP's 
major works have been published as an E-book detailing 
ONEP’s operation which is also a driving unit for the 
implementation of the Sustainable Development Goals 
12 and 13. 

Finally, the ONEP expected that the 2021 online 
academic conference will be another way of exchanging 
academic works that all sectors have interest and 
cooperation to pass on to people and related sectors to 
create awareness of accurate information with qualified 
speakers. This will be a way to pass on knowledge to the 
public as well.
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การพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลกเข้าสู่ยุคท่ีการเดินทาง 
ไปท่ีต่าง ๆ เป็นเร่ืองง่าย ธุรกิจด้านคมนาคม ขนส่งและ 
การท่องเท่ียวท่ีเติบโตสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ต่าง ๆ อย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันมูลค่าท่ีแท้จริง 
ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกใช้ยังไม่ได้ถูกคำานึงถึงมากนัก  
ในวันท่ีธรรมชาติส่งสัญญาณเตือน หายนะภัยท่ัวโลก เช่น  
ไฟป่าขนาดใหญ่ท่ีเกิดถ่ีและยาวนานขึ้น ความรุนแรงของ 
วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนภัยคุกคามจากการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่นั่นไมไ่ด้ทำาให้โลกตระหนักถึง 
การพัฒนาท่ียัง่ยนือยา่งแท้จรงิ แมจ้ะมีความพยายามท่ีจะฟื้ นฟู
และสร้างสมดุลให้โลก แต่ก็ดูเหมือนยังไม่มากพอ จนกระท่ัง 
วันท่ีท้ังโลกส่ันสะเทือนด้วยการระบาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบ 
กับคนนับล้านท่ัวโลกอย่างโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งแทบจะเปล่ียนโลกท้ังใบและ 
กลายมาเป็นวาระเร่งด่วนท่ีสุดของทุกประเทศ ถึงคราวท่ี 
มนุษย์จะได้หันมามองดูสิ่งท่ีได้ทำาไว้ในอดีตซึ่งผลกระทบ 
มาถึงการดำารงชีวิตของมนษย์ในปัจจุบันและอนาคต ดังน้ัน 
แนวทางการพฒันาในอนาคตจึงมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะต้อง 
คำานึงถึงการรับมือกับโรคระบาดบนพื้ นฐานของข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ในการนี้ สำานักเลขาธิการของเวทีวิทยาศาสตร์
นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
และบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) 
หรือ IPBES ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลท่ีมุง่ดำาเนินการ
จัดการความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน

ควัามหลากหลายทางชัีวัภาพุ
กับการระบาดใหญ่

การตัดสนิใจเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
ได้จัดการประชุมรว่มกับผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
อนุสัญญาไซเตส (CITES) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน 
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการระบาดใหญ่ 
โดยการทบทวนงานวิจัยท่ีจำาแนกข้อมูลสำาคัญท่ีจะช่วย 
ในการคาดการณ์และปอ้งกันการระบาดของโรค การคาดการณ์
ต้นกำาเนิดทางภูมิศาสตร์ของโรคระบาดในอนาคต การจำาแนก
ระบุสัตว์ท่ีเป็นแหล่งรังโรค (reservoir) พาหะ และเชื้อโรค 
ท่ีอาจปรากฏข้ึน ตลอดจนอธบิายถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอันเน่ืองจากการเกิด 
โรคระบาดเพ่ือสะท้อนใหเ้ห็นถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมนีโยบาย 
ท่ีมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเหมาะสม 
ในอนาคต
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ติ้นักำาเนัิดของโรคระบัาดสิ่ัมพัินัธ์กับักิจ้กรรม
ของมนัุษย์อย่างไร?

ในทางการแพทย์แบ่งการระบาดของโรคติดต่อเป็น 4  
ระดับ ได้แก่ โรคประจำาถ่ิน (Endemic) คือ โรคท่ีเกิดขึ้น 
เปน็ประจำาในพื้นท่ีนัน้ มอัีตราป่วยคงท่ีและสามารถคาดการณไ์ด้  
โดยขอบเขตของพื้นท่ีอาจเป็นเมือง ประเทศ หรือภูมิภาค  
เช่น ไข้เลือดออกในประเทศไทย โรคมาลาเรียในทวีปแอฟริกา 
การระบาด (Outbreak) คือ การท่ีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง 
ผดิปกติ ท้ังในกรณโีรคประจำาถ่ิน เชน่ การระบาดของไขเ้ลือดออก 
ในปี 2562 หรือในกรณีของโรคอุบัติใหม่ ถึงแม้จะมีผู้ป่วย 
เพียงรายเดียว โรคระบาด (Epidemic) เป็นการระบาดของโรค 
ท่ีแพร่กระจายวงกว้างขึ้นอย่างฉับพลันในเชิงภูมิศาสตร์ และ
มีจำานวนผู้ติดเชื้อมากเกินกว่าท่ีคาดการณ์ เช่น โรคอีโบลา 
ท่ีระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และการระบาดระยะแรก 
ของโรค COVID-19 ในประเทศจีน และการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) เป็นการระบาดของโรคท่ีแพร่กระจายไปท่ัวโลก 
เช่น การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 2461 (Spanish Flu)  
ซึ่งส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตท่ัวโลกมากกว่า 20 ล้านคน และ 
การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน

• คาดว่ายังมีไวรัสท่ีอาศัยอยูใ่นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและ
สัตว์ปีกอีกประมาณ 1.7 ล้านชนิด ซึ่งยังไม่ได้รับการจำาแนก 
และคาดว่ายังมีไวรัสอาจติดต่อสู่มนุษย์ได้มากถึง 631,000 – 
827,000 ชนิด 

• สัตว์ท่ีเป็นพาหะนำาโรคท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ สัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค้างคาว สัตว์ฟันแทะ (rodent) 
สัตว์ในตระกูลลิง (primate) นกบางชนิด โดยเฉพาะนกน้ำา และ
ปศุสัตว์ เชน่ สุกร, เป็ด, ไก่ และอูฐ 

• โรคอุบัติใหม่ท่ีปรากฏข้ึนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70)  
เช่น โรคอีโบลา โรคไข้ซิกา และโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์  
และโรคติดต่อท่ีรู้ จักกันดีเกือบทุกชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่  
เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (zoonoses) เกิดขึ้นจาก 
การท่ีมนุษย์สัมผัสกับปศุสัตว์และสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ  ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน อัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด 
เพิ่มสูงมาก จากสถิติพบว่า ในแต่ละปี จะพบโรคอุบัติใหม่ 
ในมนษุยอ์ยา่งน้อย 5 โรค และหนึ่งในหา้ของโรคใหม ่ๆ  ดังกล่าว 
ก็มีศักยภาพท่ีอาจกลายเป็นโรคติดต่อและโรคระบาด 
ร้ายแรงได้ มีการกล่าวโทษสัตว์ป่าเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาด
ของโรคซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องนัก เพราะการแพร่ระบาด
ของโรคส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อันนำามาซ่ึงการสูญเสียถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ การขยาย
พ้ืนท่ีทำาการเกษตรและการทำาเกษตรแบบเข้มข้น (agricultural 
intensification) การค้าและบริโภคสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย 
และอ่ืน ๆ ล้วนส่งผลต่อความสมดุลของกระบวนการ 
ตามธรรมชาติและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวข้อง  
ท้ังสัตว์และจุลินทรี ย์  รวมถึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคติดต่อจากการสมัผัสระหว่างคนและสตัว์มากข้ึน นอกจากนี้  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกปัจจัยท่ีทำาให้  
เ กิ ด ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ บ า ง ช นิ ด  เ ช่ น  
โรคไข้สมองอักเสบจากเหบ็ ในภูมภิาคสแกนดิเนเวีย และมแีนวโนม้ 
ท่ีจะเป็นสาเหตุของโรคระบาดมากขึ้นในอนาคต เพราะ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศสง่ผลใหม้นษุย์และสตัว์ท่ีเปน็ 
พาหะและแหล่งรังโรค เคล่ือนย้ายหรืออพยพไปยังถ่ินท่ีอยู่
และระบบนิเวศใหม ่ๆ และอาจนำาพาจุลินทรีย์ท่ีเป็นเชื้อโรคไป
แพร่กระจายในสถานท่ีใหม่ด้วย โรคระบาดท่ีเกิดขึ้นในสัตว์ป่า  
ปศุสัตว์ และมนุษย์ อาจส่งผลกระทบถึงข้ันเป็นภัยคุกคาม 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
บางชนิด เช่น โรคเชื้อราไคทริด (Chytridiomycosis) เป็น 
โรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากเชื้อราบนผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ำา 
สะเทินบก และแพร่ระบาดไปท่ัวโลกจากการค้าสัตว์ป่า 
ระหว่างประเทศ ส่งผลให้กบและสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก 
กว่า 120 ชนดิ สญูพันธุ ์ซ่ึงกระทบต่อหว่งโซอ่าหารในธรรมชาติ
อยา่งมาก

ในแต่่ละปีี จะพบโรคอุุบัต่ิใหม่่ในม่นุษย์์อุย์่างน้อุย์  
5 โรค และหน่�งในห้าขอุงโรคใหม่่ ๆ ดัังกล่าว 
ก็ม่ีศัักย์ภาพที่ี�อุาจกลาย์เปี็นโรคต่ิดัต่่อุและ 
โรคระบาดัร้าย์แรงไดั้
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ปัจ้จ้ัยหล้ักที่่�นัำาไปสิู่่การเกิดโรคอุบััติิใหม่:	 
การเปล้่�ยนัแปล้งการใช้ประโยชนั์ที่่�ดินั	 
การเปล้่�ยนัแปล้งสิ่ภาพิภูมิอากาศแล้ะ 
การค้าสิ่ัติวิ์ป่าอย่างไม่ยั�งยืนั

ต้ังแต่ทศวรรษท่ี 1960 เป็นต้นมา ปัจจัยหลักของการเกิด 
โรคอุบัติใหม่ท่ัวโลกกว่าร้อยละ 30 คือ การเปล่ียนแปลง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงหมายรวมถึง การตัดไม้ทำาลายป่า  
การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ในถ่ินท่ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
การใช้ท่ีดินเพ่ือเพาะปลูกและเล้ียงปศุสัตว์ และการขยายตัว
ของเมือง ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องจาก 
การสูญเสียป่าไม้ ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (heat island 
effects) ท่ีอุณหภูมิในตัวเมืองใหญ่สูงกว่าอุณหภูมิรอบเมือง  
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้  
การท่ีมนุษย์ทำาลายและรุกล้ำาถ่ินท่ีอยู่อาศัยและระบบนิเวศ 
ในธรรมชาติ เพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย เพาะปลูกและเล้ียงปศุสัตว์ 
จะทำาให้จุลินทรีย์ท่ีเป็นเชื้อโรคมีโอกาสหลุดรอดและติดต่อ
มายังคนและสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ได้มากขึ้น ท้ังน้ี ในการวางแผน 
การใช้ประโยชน์จากท่ีดินในปัจจุบันน้ัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้
คำานึงถึงและนำาประเด็นเก่ียวกับสุขภาพของมนุษย์มาพิจารณา 
อยา่งครอบคลุมท่ัวทุกด้าน

การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากป่าเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับ 
สังคมมนุษย์มาโดยตลอด เนื่ องจากเป็นหนึ่งในบริการจาก 
ระบบนิเวศท่ีสำาคัญในการเป็นแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ปัจจัยต่างๆ ในการดำารงชีวิต โดยเฉพาะชนพ้ืนเมืองและ 
ชุมชนท้องถ่ินในหลายๆ ประเทศ โดยในปัจจุบัน ร้อยละ 24  
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกท้ังหมดถูกค้าขายไปท่ัวโลก   
ซึ่งในช่วง 14 ปี (พ.ศ. 2550-2563) ท่ีผ่านมา การค้าสัตว์ป่า
ระหว่างประเทศโดยถูกกฎหมายเพ่ิมขึ้นมากกว่าห้าเท่า และ 
ในป ี2562 มมูีลค่ารวมถึง 107 พนัล้านเหรยีญสหรฐั สว่นการค้า
สตัว์ป่าระหว่างประเทศท่ีผิดกฎหมาย มมีลูค่ารวมปีละประมาณ 
7-23 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษ 
ท่ีผ่านมาการเพาะเล้ียงสัตว์ป่ามีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ 
ท้ังนี้  การเพาะเล้ียง การค้าขาย และการบริโภคสัตว์ป่า 
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ท้ังในรูปแบบของอาหาร ยา ขนสัตว์  
และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ มีส่วนทำาให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และโรคติดต่อชนิดใหม่ ๆ เช่น  
โรคซาร์ส และโรคโควิด 19 

ซึ่งปัจจุบันกฎระเบียบในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 
จากการค้าสัตว์ป่าส่วนใหญ่ยังมีขอบเขตจำากัด กระจาย 
อยู่ในหลายหน่วยงาน และบังคับใช้โดยไม่มีการบูรณาการกัน 
ทำ า ใ ห้ ก า ร คุ ม โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ ท่ี อ า จ เ กิ ด จ า ก สั ต ว์ ป่ า ไ ม่ มี  
ประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร
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การรับัมือกับัสิ่ถานัการณ์โรคระบัาดในัปัจ้จุ้บัันั 
ที่่�มุ่งเนั้นัการควิบัคุมมากกวิ่าการป้องกันั 
สิ่่งผล้กระที่บัติ่อควิามหล้ากหล้ายที่างช่วิภาพิ
อย่างไร

แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน
ท่ีมุ่งเน้นการสกัดก้ันและควบคุมโรคหลังจากท่ีโรคอุบัติข้ึนแล้ว 
การบำาบัดรักษาและการพัฒนาวัคซีนขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง 
ต่อการติดโรค แทนท่ีจะลดปัจจัยท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคระบาดเพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ  
ในอนาคต ส่งผลให้การป้องกันโรคระบาดทำาได้ยาก ท้ังน้ี  
การพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค จำาเป็นต้องเข้าถึงสิ่งมีชีวิต 
โมเลกุล และยีนท่ีหลากหลายซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ อาทิ การใช้
สมุนไพรหรือยาแผนโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังนั้น 
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จะทำาให้การเข้าถึงวัคซีนและ 
ยารักษาโรคเป็นไปอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และมีส่วนร่วม
ในการค้นคว้าวิจัย อยา่งไรก็ตาม กระบวนการเขา้ถึงและแบง่ปนั 
ผลประโยชน์ในบางข้ันตอนอาจเป็นอุปสรรคต่อการแบ่งปัน
ตัวอย่างของจุลินทรีย์ท่ีจำาเป็นอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ี กระบวนการ
ควบคุมโรคระบาดท่ีดำาเนินการอย่างเร่งด่วนภายใต้มาตรการ
ฉุกเฉิน เช่น การกำาจัดสัตว์ป่าท่ีเป็นแหล่งรังโรค (wildlife 
reservoir) อาจส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ แต่ในขณะเดียวกันการจำากัด 
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อลดการแพรก่ระจายของโรคโควิด 19  
ซึ่งทำาให้ระบบนิเวศสามารถฟื้ นตัวก็อาจถือเป็นผลกระทบ 
ทางบวกท่ีธรรมชาติได้รับในวิกฤติของการเกิดโรคระบาด

แนัวิที่างสิุ่ขภาพิหนัึ�งเด่ยวิ	(One	Health	
Approach)	แล้ะกล้ไกเชิงนัโยบัายอื�นั	ๆ	 
กับัการป้องกันัการแพิร่ระบัาดของโรค

รายงานการประชุมเชิงปฏิบติัการว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชวีภาพและการระบาดใหญข่อง IPBES ได้นำาเสนอทางเลือก
เชิงนโยบายท่ีสำาคัญการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค ดังนี้

• น โ ย บ า ย ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในการเกิดโรคระบาด อาทิ การจัดทำาและ 
ผนวกประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพและความเสี่ยงจาก 
โรคอุบัติใหม่และโรคระบาด เข้าสู่โครงการด้านการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ถ่ินท่ีอยู่อาศัย รวมถึง 
พ้ืนท่ีคุม้ครองและการฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในธรรมชาติว่าสามารถ 
ชว่ยลดการระบาดได้หรือไมอ่ยา่งไร

• นโยบายลดการเกิดโรคอุบัติใหม ่ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การค้าสัตว์ป่า อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ
ระหว่างรฐับาลด้านสขุภาพและการค้า เพ่ือลดความเสีย่งท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างองค์การด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม และหนว่ยงานอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวข้อง การให้ความรู้แก่ชุมชนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในเรื่ องโรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี hotspot  
การลดปริมาณหรือเคล่ือนย้ายชนิดพันธ์ุในการค้าสัตว์ป่า 
ซึง่ได้รบัการจำาแนกระบุว่ามคีวามเส่ียงสงูท่ีจะก่อใหเ้กิดโรคอุบติั
ใหม่ และเพิ่มความร่วมมือและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย
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• กลไกด้านการจัดการองค์ความรู้ อาทิ การจัดต้ัง 
สภาหรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการป้องกัน 
โรคระบาด เพื่อใหข้อ้มลูทางวิทยาศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับนโยบาย
ในเรื่องการเกิดโรคอุบัติใหม่ การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดจากโรคระบาด การระบุช่องว่าง 
ในงานวิจัย 

การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้
แนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health Approach) เพื่อ 
เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปฏิสัมพันธ์เชื่ อมโยงระหว่าง 
มนษุย์กับธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในทกุระดับ  
ต้ังแต่ระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ์  และระบบนิเวศ และ 
ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมท่ีจะเกิดขึ้น 
ในระยะยาวหากเกิดความผิดปกติหรือปรากฏการณ์ท่ีเป็น 
ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติด้านสุขภาพ

การเปล้่�ยนัแปล้งเชิงปฏิิรูป	(transformative	
change)	กับับัที่บัาที่ของทีุ่กภาคสิ่่วินัในัสิ่ังคม
เพืิ�อล้ดควิามเสิ่่�ยงของการเกิดโรคระบัาดแล้ะ
ล้ดปัญหาสิ่ิ�งแวิดล้้อมในัอนัาคติ

การแก้ไขปญัหาท้ังด้านสิง่แวดล้อมและปญัหาด้านสขุภาพ 
หรือการสาธารณสุขให้ประสบผลสำาเร็จ ต้องใช้แนวทาง 
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นการปรับเปล่ียนแนวความคิดและพฤติกรรม
ในการดำาเนินชีวิตหรือท่ีเรียกว่า การเปล่ียนแปลงเชิงปฏิรูป 
(transformative change) คือ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
และแนวความคิด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ  ท้ังการ 
ใช้ชีวิตของประชาชนไปจนถึงการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน
ท้ังภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ท่ีสำาคัญคือการลด ละ เลิกพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน ซึ่ง
เป็นหนึง่ในปจัจัยสำาคัญท่ีก่อให้เกิดการสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม ่ซ่ึงในหลายประเด็นอาจดเูหมอืนต้องมี 
ต้นทนุค่าใชจ่้ายมาก แต่เมื่อเทียบกับมลูค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 
หลังจากโรคได้แพร่กระจายไปในวงกว้างแล้ว จะน้อยกว่า
มากมายหลายเท่า การเปล่ียนแปลงแบบปฏิรูปท่ีเกิดขึ้น 
จะสง่ผลดีอยา่งยิง่ท้ังต่อการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
เสรมิสร้างสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีของมนษุย ์และสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งยั่งยืน
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The rapid development of the world has entered 
an era where travel is easy. The growing transport and 
tourism business creates enormous economic value for 
countries, but at the same time, the true value of the 
natural resources being used has not been considered. 
On the day when nature sent a warning disaster around 
the world such as large wildfires which more frequent 
occur and longer. The severity of the climate crisis as well 
as the threat of biodiversity decline, but that does not 
make the world aware of truly sustainable development, 
despite the efforts to restore and balance to the world, 
it seems not enough. Until the day that the whole world 
is shaken by the pandemic that affects millions of people 
around the world like the coronavirus disease 2019 
or COVID-19, which almost changed the whole world 
and became the most urgent agenda of every country.  
It is time for mankind to look back what they have 
done in the past and the impact they have on human 
life in the present and in the future. Therefore, future 
development approaches are critical to considering 
epidemic responses based on empirical data. In this 
regard, the Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services or  IPBES, an 
independent intergovernmental organization dedicated 
to managing academic knowledge to support policy 
decisions on biodiversity had organized a meeting with 
representatives from WHO, CITES, the Convention on 
Biological Diversity (CBD), United Nations Framework 

Biodiversity	and	
Pandemics

Convention on Climate Change (UNFCCC), and United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)  
on July 2020 and published IPBES Workshop on  
Biodiversity and Pandemics Report (2020). By reviewing 
research that identifies important information that will 
help predict and prevent disease pandemics, predicting 
the geographic origin of future epidemics, reservoir host 
identification, vectors and pathogens that may appear, 
and as well as explain the changes that have occurred  
to the environment, economy, and society due to  
epidemic in order to reflects the need for a policy 
that focuses on preventing the disease outbreak  
appropriately in the future.
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How	does	the	origin	of	pandemics	
related	to	human	activities?	

In medical terms, the spread of communicable 
diseases is divided into 4 levels: Endemic is a disease 
that occurs regularly in that area. It has a stable and 
predictable morbidity rate. The extent of the area may be 
a city, country, or region, such as dengue fever in Thailand 
or malaria in Africa. Outbreak is an abnormal increase in 
cases, either in the case of an endemic disease, such as 
the 2019 dengue outbreak, or in the case of an emerging 
disease, even with only one patient. Epidemic is a sudden, 
geographically widespread disease outbreak that has 
exceeded expectations, such as the Ebola epidemic in the 
West Africa region and the early outbreak of COVID-19 
in China and Pandemic is a global spreading, such as the 
1918 Spanish Flu outbreak that killed more than 20 million 
people worldwide and the current COVID-19 outbreak.

• An estimated 1.7 million currently undiscovered 
viruses are thought to exist in mammal and avian hosts. 
Of these, 631,000–827,000 could have the ability to infect 
humans.

• The most important vector animals are mammals, 
especially bats, rodents, primates, some kind of bird 
especially water birds as well as livestock such as pigs, 
ducks, chickens and camels. 

• The majority (70%) of emerging diseases such as 
Ebola, Zika and Nipah viral diseases, and almost all known 
infectious diseases such as influenza, are Zoonoses arise 
from human contact with livestock and wildlife today.

 At present, the risk of outbreak is very high. Statistics 
show that each year of the disease emerging diseases 
in humans, at least five and one-fifth of new diseases 
such it has the potential to become serious diseases and 
epidemics. The blame on wildlife for the epidemic may 

be incorrect, as most of the epidemic is caused by human 
activities that affect the environment, such as land use 
change leading to loss of natural habitat, agricultural 
expansion and agricultural land intensification, illegal 
trade and consumption of wildlife and other activities. 
All are affecting the balance of natural processes and 
interactions between related organisms, both animals 
and microorganisms, as well as increasing the risk of 
communicable diseases from contact between human and 
animals. Moreover, climate change is one of the factors 
which causes outbreak of some emerging diseases, such 
as tick-borne encephalitis in Scandinavia. and is likely 
to cause more epidemics in the future. Because climate 
change affects humans and animals as vector and reservoir 
host, move or migrate to new habitats and ecosystems, 
and may also lead pathogenic microorganisms to spread 
in new locations. Epidemics occur in wildlife, livestock and 
humans could affect the process as a threat to biodiversity 
and the extinction of some living species. For example, 
Chytridiomycosis which is an emerging disease caused by 
fungi on the skin of amphibians and has spread worldwide 
through international wildlife trade. As a result, more than 
120 species of frogs and amphibians are extinct, which 
greatly affects the natural food chain.

Statistics show that each year, at least five 
or one fifth of new diseases emerging from 
human has the potential to become serious 
diseases and epidemics.
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The	main	factors	leading	to	emerging	
diseases:	Land	use	changes,	Climate	
Change,	and	Unsustainable	wildlife	
trade

Since the 1960's onwards, the main factor of more 
than 30 percent of all emerging diseases worldwide is 
land use changes which includes deforestation, human 
settlement in wildlife habitats, cultivation and livestock, 
and urban expansion. The impact of land use changes 
cause climate change due to the forest loss, heat island 
effects where temperatures in large cities are higher than 
area around the city and loss of biodiversity. Moreover, 
as humans destroy and invaded natural habitats and 
ecosystems to create human habitats, cultivation and 
livestock, pathogenic microorganisms are more likely to 
escape and infect humans and other animals. However, 
the land use planning today, most are not yet considered 
and take all aspects of human health into consideration. 

Wildlife trade and forestry products have always been 
with human society because it is one of the important 
ecosystem services as a source of food, and various 
factors in living, especially indigenous peoples and local 
communities in many countries. Today, 24 percent of all 
terrestrial vertebrates are traded worldwide. Over the past 
14 years (2007-2020), the legal international wildlife trade 
has increased by more than five times and has amounted 
to 107 billion US dollars in 2019. For Illegal international 
wildlife trade has a total annual value of approximately $7-
23 billion. Besides, in the past few decades, wildlife farming 
has increased significantly. Thus, breeding, trading and 
consumption of wildlife and wildlife products in the form 
of food, medicine, fur and other products has contributed 
to the loss of biodiversity resources and new infectious 
diseases such as SARS and COVID-19. Currently, most of 
the rules for surveillance and control of diseases from the 
wildlife trade are limited, spread across multiple agencies 
and enforced without integration. This makes the control 
of emerging diseases that may be caused by wildlife is not 
as effective as it should be.
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Microbe 
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How	does	dealing	with	the	current	
epidemic	situation	that	focus	on	
control	rather	than	prevention	affect	
biodiversity?

The guidelines for dealing with the current epidemic 
situation that focus on the prevention and control after the 
disease has emerged. Therapeutics and the development 
of vaccines to reduce the risk of contracting the disease 
rather than reducing the risk factors for epidemics to 
prevent future outbreaks make it difficult to prevent 
epidemics. Although, the development of vaccines and 
medicines requires access to a wide variety of organisms, 
molecules and genes that exist in nature such as the use 
of local herbs or traditional medicines. Therefore, equal 
and fair access and sharing of benefits from genetic 
resources will ensure fair and equal access to vaccines 
and medicines and participation in research. However, the 
process of accessing and sharing benefits at some stages 
may be an obstacle to sharing examples of microorganisms 
that are needed quickly. Moreover, immediate outbreak 
control processes under emergency measures,  
such as eliminating wildlife reservoirs, can have a negative 
impact on biodiversity and ecosystems. At the same 
time, restricting travel to reduce the spread of COVID-19 
allowing ecosystems to recover could also be a positive 
impact on nature in the crisis of epidemic.

One	Health	Approach	and	other	policy	
mechanisms	for	pandemics	prevention.

IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics 
Report (2020) has presented important policy options for 
pandemics prevention as follows; 

• Policy to reduce the impact of land use changes 
in pandemics. For examples, establishing and integrate 
health impacts issues and the risk of emerging diseases 
and epidemics into the relevant development and land 
use projects. Analyze and evaluate the effectiveness of 
habitat conservation measures including protected areas 
and rehabilitation of natural habitats that can help reduce 
outbreaks or not. 

• Policy to reduce the occurrence of emerging 
diseases in connection with wildlife trade. For examples, 
creating a network of alliances between governments for 
health and trade to reduce the potential risks associated 
with international wildlife trade under the cooperation 
between the health and environment organization and 
other relevant agencies. Educating communities from all 
sectors involved in emerging diseases that may occur in 
hotspots area. Reducing or displacement of species in the 
wildlife trade that have been identified as at high risk of 
developing emerging diseases and increase cooperation 
and enhance law enforcement to control the illegal wildlife 
trade.
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• K n o w le d g e  m a n a g e m e n t  m e c h a n i s m .  
For examples, establishment of an intergovernmental 
council or committee on epidemic prevention in order to 
provide scientific information related to policy on emerging 
disease. Analyze and assess the economic impact that may 
be caused by the epidemic. Identifying gaps in research, 
supporting scientific research under the One Health 
Approach to raise awareness of the interactions between 
humans and nature and biodiversity at all levels. Starts 
from the genetic, species and ecosystem level, and is aware 
of the long-term socio-economic impacts of abnormal or 
phenomena that are natural disasters or health disasters.

Transformative	change	and	the	role	
of	all	sectors	in	society	to	reduce	
pandemics	and	environmental	problem	
in	the	future.	

Solving both environmental problems and health or 
public health problems to be successful requires a new 
approach, which is a change in thinking and behavior in life, 
known as transformative change. It is changing paradigms 
and concepts, changing behaviors and practices both 
people’s living to the operations of all sectors including 
economic, social, political, science and technology. 
The key is reduced, leave, and stop unsustainable 
consumption behaviors, these are importance factors 
that cause biodiversity loss, climate change and the 
spread of emerging diseases. Although the cost of 
reducing unsustainable consumption may seems high, 
but if compared to the damage after the diseases spread 
widely, the cost is significantly less. Transformative change 
will have a great effect on conservation of biodiversity, 
enhancing human health and wellbeing, and support the 
development of economic and social sustainability. 
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Editorial Board
สัมภาษณ์พิิเศษ
Special Interview โด่ย กองบรื่รื่ณาธิิการื่
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“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช” มีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์  
โดยการควบคมุปอ้งกันพืน้ท่ีปา่อนรุกัษ์เดิมท่ีมีอยูแ่ละพืน้ท่ีป่าเสือ่มโทรมใหก้ลับสมบูรณ ์
 ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำานึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน 
และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำาหรับเป็นแหล่งต้นน้ำาลำาธาร 
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติของประชาชน 

การดูแลทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีอยู่ ในพ้ืนท่ี ท้ังพืชและสัตว์ป่ากินบริ เวณ 
ท่ีกว้างขวาง นับเป็นภารกิจท่ีมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเดิมการลาดตระเวน 
เพือ่ปอ้งกันและปราบปรามการกระทำาผดิกฎหมายในพืน้ท่ีปา่ไม ้ปอ้งปราบการกระทำา 
ผิดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ จับกุมผู้ประกระทำาผิดท่ีตรวจพบ รวมท้ังเป็นการลาดตระเวน 
ตามรอบการปฏิบัติงาน ยังขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ด้วยข้อจำากัดด้านบุคลากร
และงบประมาณด้านเทคโนโลยี 

รูปแบบการลาดตระเวนแบบเดิมยังไม่สามารถสนับสนุนการบริหาร 
จัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ให้เกิดความย่ังยืนได้ตามเป้าหมาย จึงเป็นท่ีมาของการระดม 
ความคิดเห็นเสนอรูปแบบกระบวนการการลาดตระเวนพื้นท่ีอนุรักษ์รูปแบบใหม่ 
เพื่อทดแทน ในชื่อ “ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจากคุณพน ั ช กร  โพ ธิ บัณฑิต  
นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ ผู้อำานวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและ 
ปราบปราม สำานักป้องกัน ปราบปราม และควบคมุไฟป่ากรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่  
และพันธ์ุพืช (Mr. PHANASCHAKORN BHODHIBUNDIT Forestry Technical  
Officer, Senior Professional Level Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation) มาแบง่ปันข้อมูลเรื่องราวเก่ียวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
ซึ่งนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้รว่มในการลาดตระเวนเพ่ือสรา้งความยั่งยืนใหกั้บทรพัยากร
ของประเทศไทยต่อไป

รูปิแบบใหม่การพิิทักษ์ทรัพิยากร
SMART 
Patrol System
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ระบบการลาดตระเวันเชัิงคุณ์ภาพุ	
(SMART	Patrol	System)	

ในปี พ.ศ. 2543 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธ์ุพืช จัดทำาโครงการจัดการผืนป่าตะวันตก (WEFCOM) ขึ้น  
โดยหน่วยงานในพ้ืนท่ีมีความต้องการพัฒนาศักยภาพของ 
เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า ให้สามารถเดินป่าแล้วได้ข้อมูลพื้ นท่ี 
กลับมาอย่างเป็นระบบ จึงเริ่มฝึกให้เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนใช้ 
เคร่ืองมอื GPS และจัดทำาฐานขอ้มลูแบบง่าย ๆ  ต่อมาในป ีพ.ศ. 2548  
การทำางานของเจ้าหน้าท่ีค่อนข้างอ่อนแอ ไม่มีวินัย เพราะ 
ไม่ได้ทำาการลาดตระเวนอย่างจริงจัง จึงจำาเป็นต้องพัฒนา 
ให้เจ้าหน้าท่ีเหล่านี้มีความเข้มแข็งท้ังทางรา่งกายและจิตใจ 

ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
คณะเจ้าหน้าท่ี องค์กรเอกชน และนักอนุรักษ์ในประเทศ 
จึงได้พัฒนาระบบลาดตระเวนให้ทันสมัยโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีสรมิการทำางานของเจ้าหนา้ท่ีพทัิกษ์ปา่ ระบบนี ้
เรียกว่า “ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol 
System)” ซ่ึงปัจจุบันใช้โปรแกรมรวบรวมฐานข้อมูล ชื่อว่า  
“SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool)”  
มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าท่ีมีฐานข้อมูลและนำาเทคโนโลยี 
มาชว่ยดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) 
นำามาทดลองใช้ครั้งแรกท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ในปลายปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอนุรักษ์
สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย กรมสัตว์ป่าประเทศสหรัฐอเมริกา 

จุดเริ่มต้นของการลาดตระเวันคุณ์ภาพุ
คณุพนชักรให้ข้อมลูว่าการลาดตระเวนเชงิคณุภาพเกิดขึน้ 

จากหน่วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีอนุรักษ์หลายแห่ง 
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ และองค์กร
ภาคเอกชน เสนอรูปแบบและกระบวนการการลาดตระเวน
พื้นท่ีอนุรักษ์แบบใหม่ขึ้นมาแทนการลาดตระเวนแบบเดิม 
ท่ีทำาอยู่ โดยปรับปรุงระบบแผนงานการลาดตระเวน การจัด
รูปแบบหน่วยลาดตระเวน การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์
ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีใช้ในการลาดตระเวน ระบบการรายงาน 
ผลการลาดตระเวน ระบบฐานข้อมูลการลาดตระเวน ระบบ
การนำาเสนอผลการลาดตระเวน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการลาดตระเวนทกุระดับ ใหอ้ยูบ่นพืน้ฐาน 
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีระบบตรวจวัดท่ีทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีดัชนีชี้วัดการทำางานท่ีชัดเจน

ขณะเดียวกันผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ตลอดจนหนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบด้านการบรหิาร
จัดการพ้ืนท่ีอนรุกัษ์ เล็งเหน็ความสำาคัญของการจัดทำาฐานขอ้มลู 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยคุกคามในพื้นท่ี จึงดำาริ
ให้ใช้ข้อมูลจากการเดินลาดตระเวนและการตรวจติดตาม 
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีท่ีมาจากการพัฒนา
ระบบการลาดตระเวนเพื่อตรวจติดตามทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ทำาให้ได้ระบบการลาดตระเวน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการจัดทำาฐานข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและปัจจัยคุกคามด้วย
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(US FISH AND WILDLIFE SERVICE) กองทุนอนุรักษ์สัตว์ผู้ล่า
ขนาดใหญ่ (PANTHERA FOUNDATION) และการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย ก่อนจะขยายผลไปสู่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในปีต่อมา  
ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้นำา 
ระบบนี้ไปใช้กับเกือบทุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย

การลาดตระเวนเชงิคณุภาพ (SMART Patrol) นำาเทคโนโลย ี
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (G IS )  และเครื่ อง จับพิ กัด 
ทางภูมิศาสตร์ (GPS) มาใช้ในกิจการป้องกันปราบปราม  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการเดินลาดตระเวน 
ในพ้ืนท่ี มกีารบนัทึกขอ้มูลตามแบบบนัทึกข้อมลู ทำาใหร้บัทราบ
ความเคล่ือนไหวของชุดลาดตระเวน มีการเก็บข้อมูลวิชาการ
ด้านสัตว์ป่าและพรรณไม้ท่ีสำาคัญ ตลอดจนปัจจัยภัยคุกคาม 
ท่ีตรวจพบ และข้อมูลอ่ืนท่ีจำาเป็นต่อการจัดการพื้นท่ี โดยจะมี
การจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง และ
จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินการ 

หัวใจสำาคัญคือ การนำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวโน้มการเกิดปัจจัยคุกคาม ตลอดจนประมวลผล 
การปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนลาดตระเวน
ป้องกันพ้ืนท่ีต่อไป ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานลาดตระเวน 
ปอ้งกันรกัษาทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัว์ป่าในพื้นท่ี มปีระสทิธิภาพ
ดีย่ิงขึ้นอยา่งชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ท่ีมีค่าและใกล้สูญพันธ์ุเหล่าน้ันรอดพ้นจากการถูกล่า ตัดฟัน 
บุกรุกทำาลาย และให้โอกาสแก่สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำาหน้าท่ี
ดำารงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่สังคมโดยรวม
ตลอดไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบการลาดตระเวนท่ีดีจะช่วยให้ 
การดูแลรักษาพื้ นท่ีและคุ้มครองสัตว์ป่ามีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น แต่การสร้างขวัญและกำาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ก็ยังเป็นสิ่งสำาคัญ สาเหตุส่วนหน่ึงท่ีทำาให้การลาดตระเวน 
ในพื้นท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพ
การงานและรายได้ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
รัฐขาดการสนับสนุนและไม่ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งจริงจัง    

Vol. 10 No. 3 | July - September 2021 | NATURE AND ENVIRONMENT

27



ขยายตัวัสุู่ทั่วัประเทศ
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ถือเป็น 

หัวใจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิด
ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานภาคสนาม ปัจจุบันมีพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ีใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol 
System) ท้ังสิ้น 213 หนว่ยงาน ประกอบด้วย อุทยานแหง่ชาติ 
133 แหง่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 62 แหง่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 18 
แห่ง และอยู่ระหว่างทดลองใช้กับพื้นท่ีเตรียมการประกาศเป็น
พื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมายอีกกว่า 30 แหง่

ผลของการลาดตระเวนครอบคลุมพื้นท่ีและเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำาให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือสูง 
ในทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ สามารถนำามาวิเคราะหถึ์งปญัหา 
และแนวโน้มการเ กิดปัจ จัย คุกคามตลอดจนประมวล 
ผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติ
งานปอ้งกันและปราบปรามในพื้นท่ีต่อไปได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
จนปัจจุบันการลักลอบกระทำาผิดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์มีแนวโน้ม
ลดลงอยา่งชัดเจน

ปัจจัยที่นำาไปสุู่ควัามสุำาเร็จ	
คุณพน ั ช กรให้ความเห็นว่า การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ สามารถ
นำาไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยคกุคามต่าง ๆ  ซ่ึงปัจจัยท่ีนำาไปสู ่
ความสำาเร็จ ประกอบไปด้วย 

1. ผู้บรหิารระดับสงูของกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และ 
พันธ์ุพืช ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ 
ปราบปรามการกระทำาผิด

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดหา 
งบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 
ค่าตอบแทนในการปฏิบั ติงานอย่างเพียงพอ เป็นการ 
ปลุกเร้า สร้างขวัญและกำาลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 
อยา่งเต็มกำาลังความสามารถ

3. มกีารฝกึอบรม ทบทวนความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวน 
สม่ำาเสมอ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มกำาลัง เต็มความสามารถ ภายใต้การสนับสนุนด้าน
ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการลาดตระเวน 
ในระดับพื้นท่ี ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวน พิทักษ์ป่า พนักงาน 
ลูกจ้าง และข้าราชการในพ้ืนท่ี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบและเทคนิคการลาดตระเวนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในระดับข้าราชการซ่ึงเป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีความสำาคัญ 
ต่อคุณภาพของการลาดตระเวนในระดับพ้ืนท่ีโดยตรง ดังนั้น  
จึงมคีวามจำาเป็นท่ีจะต้องมทัีศนคติท่ีถกูต้องต่อการลาดตระเวน 
มีความรู้ ความเข้าใจถึงระดับท่ีสามารถวางแผนการดำาเนินการ
ลาดตระเวนบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงวิชาการ สามารถตรวจวัด  
ติดตาม และประเมินผลการลาดตระเวนได้อย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจวัดพัฒนาการ และ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4 .  มีการรวบรวมข้อมูลเพื่ อ ติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีใช้ระบบการลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) อยูต่ลอดเวลา
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อนาคตของ	SMART	Patrol	System
หลายครั้งการปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นท่ีไม่สามารถ

จับกุมตัวผู้กระทำาผิดได้ทันท่วงที หรือผู้กระทำาผิดสามารถ 
หลบหนีการจับกุมไปได้ และมักตรวจพบว่าผู้กระทำาผิด 
ท้ิงหลักฐานไว้ในท่ีเกิดเหตุเป็นจำานวนมาก แต่ไม่สามารถนำาไป 
สู่กระบวนการจับกุมตัวผู้กระทำาผิดได้ ดังน้ัน การรวบรวม 
พยานหลักฐานท่ีพบในท่ีเ กิดเหตุ  มายืนยันและพิสูจน์  
หาความผิด เพื่อนำาไปสู่กระบวนการท่ีจะหาตัวผู้กระทำาผิด 
ท่ีแท้จริงมาลงโทษเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญอย่างยิ่ง ในประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศในยุโรป และ
สหรฐัอเมรกิา มกีารพัฒนานำาความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ตรวจพิสูจน์หลักฐานหาตัวผู้กระทำาผิด  
ซึ่งได้ผลถูกต้องแท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ จนนำาไปสู่  
การจับกุมและลงโทษมากกว่า 90 % ของคดีท่ีเกิดขึ้น

ดังนัน้ ในอนาคตจึงควรนำาความรู ้เคร่ืองมอื และเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการปฏิบัติงานลาดตระเวน
ป้องกันและปราบปรามในพื้นท่ีอนุรักษ์ ได้แก่ ความรู้เร่ือง 
ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)  
การเสริมสร้างความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติ
การด้านการข่าว การนำากล้องดักถ่ายภาพแบบ Real-time  
ใน “ระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำาผิดด้านทรัพยากร 
ป่าไม้” (NCAPs – Network Centric Anti-Poaching System)  
และ “ระบบกล้องเฝ้าระวังการลักลอบเขา้ไปล่าสตัว์” (Poacher  

Camera) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การใช้
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อบินถ่ายภาพ ตรวจสอบพื้นท่ี  
สอดแนม และตรวจการณ์ติดตามความเคล่ือนไหว หาข้อมูล 
การกระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมาย 
ด้านความมัน่คงอ่ืน การใชอุ้ปกรณ์ติดตามตำาแหนง่ด้วยดาวเทียม  
(GPS Tracker) เพื่ อซุกซ่อน/ฝังไว้ในของกลางท่ีได้จาก 
การกระทำาผิด สำาหรับติดตามตำาแหน่งและส่งตำาแหน่งพิกัด 
ออกไปยังอุปกรณ์อ่ืน ๆ โดยผ่านระบบสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ  
เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบอินเทอร์เน็ต การนำาภาพถ่าย 
ท า ง อ า ก า ศ แ ล ะ ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม  ม า ต ร ว จ ส อ บ 
การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีปา่ เทคโนโลยแีละความรูเ้หล่าน้ี 
จะเปน็พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสำาคัญในการจับกุม 
กลุม่ขบวนการผูม้อิีทธิพล นายทุน ข้าราชการ หรอืผูท่ี้อยูเ่บือ้งหลัง 
การบุกรุกพื้นท่ีป่า 

เม่ือร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ยุติธรรม 
การปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเหมาะสม ทันกับสถานการณ์
ปัจ จุบัน  เพื่ อ จัดการกับภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้   
โดยเพ่ิมบทลงโทษและค่าปรบัสำาหรับผูก้ระทำาผดิ และการสบืสวน 
ทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ จะทำาให้สามารถยับย้ัง ตรวจสอบ  
ตอบโต้ ขบวนการบ่อนทำาลายทรัพยากรของชาติ ตลอดจน 
เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร
ในการเข้าปฏิบัติการด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เฉียบขาด  
ทันท่วงทีในทุกสถานการณ์
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SMART	Patrol	System	 
กับกลุ่มป่าแก่งกระจาน		

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก สมัยสามัญครั้งท่ี 44 ประจำาปี 2564 ได้พิจารณาให้
กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KAENG KRACHAN FOREST COMPLEX) 
ของประเทศไทยได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งท่ี 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติแหง่ท่ี 3 ของประเทศ 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นกลุ่มป่า ท่ี ต้ังอยู่บนเทือก
เขาตะนาวศรี (Tenasserim Range) ซึ่งทอดตัวยาวตาม 
แนวชายแดนไทย - เมียนมา ด้านทิศตะวันตกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน  
จึงมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เชื่ อมต่อเป็นผืน
ป่าเดียวกันกับป่าในเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Region)  
ของประเทศเมียนมา ครอบคลุมพื้นท่ีใน 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นท่ีอนุรักษ์ 4 แหง่  
คือ เขตรักษาพัน ธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำาภาชี  อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน พื้นท่ีรวมประมาณ 2,555,625 ไร ่
หรือ 4,089 ตารางกิโลเมตร นับเป็นความสำาเร็จในการอนุรักษ์
พื้นท่ีถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความสำาคัญสูงสุดสำาหรับการอนุรักษ์
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ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
ของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นเชิงอนุรักษ์
ระดับโลก

คุณพนัชกรกล่าว ว่า  เนื่ องจากกลุ่ มป่ ามรดกโลก 
แก่งกระจานประกอบด้วยพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 4 พ้ืนท่ี การปฏิบัติ
งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ในอนาคตจะมี
ความเป็นเอกภาพ เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรพื้นท่ีมรดกโลกร่วมกันมากย่ิงขึ้น อันเกิดผลดี
ต่อการบริหารจัดการพื้นท่ี 

ภายใต้มาตรฐานของ UNESCO กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะร่วมกันสร้างการตระหนักรู้และ 
หวงแหนทรัพยากรแก่ชุมชนท้องถ่ินให้ เห็นคุณค่าและ 
สถานภาพของทรัพยากร ภาวะภัยคุกคาม บทบาทของ 
ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในชุมชน กำาหนดกติกาและนโยบายในระดับ 
ต่าง ๆ ร่วมกันในการปกป้องคุ้มครองพื้นท่ี ร่วมกันวางแผน
การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการพื้นท่ีในอนาคตต่อไป
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Picture from: https://www.sdgmove.com/2021/06/20/sdg-insights-
inside-sdg-index-thailand-index-2021/

“The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation” 
has a mission to conserve, promote and restore forest resources, wildlife and 
plants in the forest area for conservation by controlling and protecting existing 
conservation forest areas and degraded forest areas. There are strategies 
to promote, motivate, and awakening the community's sense of cherished 
and participation in caring for local resources to maintain the balance of 
ecosystems and the environment as well as biodiversity for watersheds, 
wildlife habitats, food sources, recreational resources, and natural tourism. 

The protection of natural resources which occupied largely in this area 
is an extremely important task. In the past, patrol officers were carried out to 
prevent and suppress illegal activities in the forest area, defend wrongdoing 
in conservation forest areas, arrest detected offenders and perform patrols 
by the operation shift. However, there was still a lack of clear guidelines due 
to personnel limitations and technology budget.

The original form of the patrol could not support the management 
of conservation areas to achieve sustainability goals. Therefore, it was the 
beginning of brainstorming to propose a new model of conservation patrol 
process to replace the old one which is called the "SMART Patrol System".

The Natural and Environment Journal was honored by Mr. PHANASCHAKORN 
BHODHIBUNDIT Forestry Technical Officer, Senior Professional Level 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation to share the 
information of Smart Patrol, which is using technology in patrols to continue 
to make Thailand's resources sustainable.

A new form of resources protection.
SMART 
Patrol System
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SMART	Patrol	System	
In 2000, the Department of National Parks, Wildlife, 

and Plant Conservation has created the Western Forest 
Ecosystem Management Project (WEFCOM). The local 
authorities want to develop the potential of rangers 
to be able to go hiking and get the area information 
back in a systematic way, so they have started training 
patrol officers to use GPS and create a simple database. 
Later in 2005, the rangers’ operation was rather weak 
and undisciplined because they did not conduct serious 
patrols. Therefore, it was necessary to develop them to be 
strong both physically and mentally.

The Executives of the Department of National 
Parks, Wildlife and Plant Conservation, officials, private 
organizations, and the conservationists in the country 
have developed a modern patrol system using science 
and technology to enhance the work of the forest rangers.  
The system is called the "SMART Patrol System” using 
a program to collect databases called “SMART (Spatial 
Monitoring and Reporting Tool)” which aims to provide 
officers with a database and use technology to help 
maintain those resources efficiently.

SMART Patrol System was first tested at Huai Kha 
Khaeng Wildlife Sanctuary in late 2004 with support 
from the Wildlife Conservation Society (WCS) Thailand 

The	beginning	of	SMART	Patrol
Mr.Phanaschakorn said the SMART Patrol was formed 

by the field agencies responsible for many conservation 
areas including the senior management, operational staff, 
and private organizations. They proposed a new model 
of conservation patrol process to replace the old one 
by improving the patrol plan system, patrol unit format, 
improving tools and equipment along with the technology 
used in patrols, patrol report system, patrol database, 
patrol presentation system including the development 
of officer potential involved in patrols at all levels, to 
be based on scientific data, with modern measurement 
systems, transparent and verifiable, and clear performance 
indicators.

 Meanwhile, the executives of the Ministry of 
Natural Resources and Environment and the agency that 
responsible for the management of conservation areas 
realized the importance of making a local database of 
natural resources and threat factors. Therefore, it uses 
data from patrolling and monitoring changes in natural 
resources. It has originated from the development of a 
patrol system to monitor natural resources in the Phu 
Khieo Wildlife Sanctuary. This result in a standardized 
patrol system and a database of natural resources and 
threat factors have been created.
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Program, the US Fish and Wildlife Service, the Panthera 
Foundation, and PTT Public Company Limited before 
expanding to Thung Yai Naresuan Forest Sanctuary 
and Kaeng Krachan National Park in the following year. 
Nowadays, the Department of National Parks, Wildlife, 
and Plant Conservation has been applied the system to 
almost all protected forest areas in Thailand.

SMART Patrol has applied Geographic Information 
System (GIS) and Global Positioning System (GPS) to 
use in prevention and suppression activities to increase 
efficiency and create standards for patrolling in the 
area. It has a data recording by using a record form to 
monitor the movement of the patrol team. There is an 
academic data collection of significant wildlife and plants 
including detected threat factors and other data which is 
necessary to manage the area. It also has a geographic 
coordinate capture, photography, audio recording, and 
the performance summary report. 

The key is to analyze the problems and trends in 
threat factors, as well as processing operations, result 
to be used as information for planning further patrols to 
protect the area resulting in significantly better patrol 
operations to protect forest resources and wildlife in the 
area. The goal is to keep that valuable and endangered 
wildlife and plants from being hunted, deforested, invaded, 
and destroyed and provided opportunities for wildlife 
and plant species to maintain a good ecosystem and 
environment for the whole society. 

Although, a good SMART Patrol will help to maintain 
the area and protect wildlife more efficiently but creating 
morale for the work performance of operators is still 
important. There are some reasons for inefficient patrol 
in the area due to instability in the occupation and 
income of officers, lack of materials and equipment for 
efficient operation, and also lack of government support 
and no serious consideration for conservation of natural 
resources.    
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Expand	to	nationwide
SMART Patrol is the main key of the Department of  

National Parks, Wildlife, and Plant Conservation in  
the prevention and suppression of wrongdoing under the 
responsibility of the field agency. Today, 213 conservation 
areas use the SMART Patrol System which consists of 133 
National Parks, 62 wildlife sanctuaries, 18 non-hunting 
areas, and in the process of trial with more than 30 
preparatory areas to be declared as legal conservation 
areas.

The results of the patrol covered the area and 
collected data systematically. This result in highly reliable 
information in science and academic which can be used 
to analyze problems and trends in threat factors as well 
as to process operation’s result to be used as data for 
planning effective prevention and suppression in another 
area. Until now, smuggling offends in protected forest 
areas has tended to decrease.

Factors	for	success	
Mr. Phanaschakorn commented that qualitative 

patrol is a proactive operation to obtain quality information 
and can be used to plan for resolving various threats. 
Factors that lead to success include; 

1. The executives of the Department of National 
Parks, Wildlife, and Plant Conservation focused on the 
prevention and suppression of wrongdoing operations.

2. The Department of National Parks, Wildlife, and 
Plant Conservation provided funding to support equipment, 
modern technology, and adequate compensation. It is a 
stimulation, morale, and encouragement for subordinates 
to work at their full potential.  

3. There is regular training and revising for patrol 
officers to be able to operate effectively as well as to 
develop their potential to operate at full capacity under 
the support of various knowledge and techniques.

Those involved in patrols at the local level include 
forest rangers, staff, employees, and government officials 
in the area must have a good understanding of patrol 
systems and techniques. Especially at the bureaucrat 
level, which is a group of personnel that is directly 
important to the quality of local patrols. Therefore, it is 
necessary to have the right attitude towards patrol, and 
an understanding of the degree to which patrol operations 
can be planned based on academic data, able to measure, 
monitor, and evaluate patrols systematically. There is 
a development of personnel to be able to measure the 
development and ability to work concretely.

4. The data is gathered to monitor and evaluate 
the performance of agencies that use the SMART Patrol 
System at all times.
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The	future	of	SMART	Patrol	System
There were many times that the patrol officers fail to 

immediately arrest the perpetrators or they were able to 
escape and left a large amount of evidence at the scene 
but cannot lead to the process of arresting them. So, 
gathering evidence found at crime scenes for confirmation 
and prosecution to lead to a process for finding the real 
perpetrators to punish is extremely important especially 
in developed countries such as Japan, European countries, 
and the USA. They have used the knowledge of science 
and technologies to prove pieces of evidence to find the 
offender, which has been scientifically correct, leading to 
the arrest and punishment of more than 90% of the cases. 

In the future, knowledge, tools, and modern 
technology should be applied to enhance the effectiveness 
of patrol operations to prevent and suppression in 
conservation areas which including; provide knowledge 
of SMART Patrol System; enhancement of knowledge in 
forensic science and news operations; use camera trap as 
real-time in the “Network Centric Anti-Poaching System 
or NCAPs” and“Poacher Camera” to increase operational 
efficiency; use the drone to do Arial photograph, inspect 

areas, scout and monitor movements, find data on forestry 
offenses and other security laws; use GPS Tracker to hide/
buried in objects obtained from wrongdoing for tracking 
position and sending coordinates to other devices through 
various communication signal systems such as mobile 
phone and internet; use Arial photographs and satellite 
images to monitor changes in forest conditions. These 
technologies and knowledge will provide important 
scientific evidence in the arrest of influential movements, 
capitalists, government officials, or those behind the 
forest encroachment. 

Together with strict and fair law enforcement, 
the law is being revised to be appropriate, up-to-date 
with the current situation to deal with threats to forest 
resources by increasing penalties and fines for offenders. 
Moreover, other technological investigations will prohibit, 
monitoring, and react against the destruction of national 
resources as well as enhancing the skills, expertise, and 
readiness of personnel to operate with prudent, speed, 
clear-cut, and immediately in all situations.
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SMART	Patrol	System	and	Kaeng	
Krachan	Forest	Complex		

On 26th July 2021, the 44th General Meeting of the 
World Heritage Committee for the year 2021 considered 
the KAENG KRACHAN FOREST COMPLEX of Thailand to be 
included as a natural world heritage site. It is considered 
the 6th World Heritage Site in Thailand and the 3rd Natural 
World Heritage Site in the country. 

The KAENG KRACHAN FOREST COMPLEX is a group 
of forests located on the Tenasserim Range, which 
stretches along the Thai-Myanmar border. The west 
side of it is characterized by a series of high mountains 
connecting the same forest with forests in the Tanintharyi 
Region of Myanmar. It covers an area in 3 provinces 
are Ratchaburi, Phetchaburi, and Prachuap Khiri Khan.  
It consists of four conservation areas: Pachee River Wildlife 
Sanctuary, Kaeng Krachan National Park, Kui Buri National 
Park, and Thai Prachan National Park. The total area is 
approximately 2,555,625 rai or 4,089 square kilometers. 
It is an achievement to conserve habitats of the highest 
importance for biodiversity conservation and as habitats 
of plants and animals of outstanding conservation value 
to the world.
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Mr.Phanaschakorn said due to the Kaeng Krachan 
Forest Complex which consists of four protected forest 
areas, the operation of SMART Patrol in the future will be 
unity. There will be more cooperation in the conservation 
and management of the resources of the World Heritage 
area has been created, which has a positive effect on the 
management of the area.

Under the standard of UNESCO, the Department 
of National Parks, Wildlife and Plant Conservation will 
jointly create awareness and cherish resources for local 
communities to see the value and status of resources, 
threat condition, role of stakeholders in the community, 
set rules and policies at different levels, cooperate in 
protecting the area, collaborate on area management 
plans to increase operational efficiency as well as collect 
recommendations and solutions to improve the efficiency 
of area management in the future..
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ส่องโลก
เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชััย 
นักวิชาการื่สิ�งแวด่ล้อมชำานาญการื่พิิเศษ
กองจัด่การื่ความหลากหลายทางชีวภาพิ
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพิยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมเด่ียว การอยู่คนเดียว 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีการแต่งงานช้าลง รวมถึงเป็น
ครอบครัวขนาดเล็กท่ีไม่นิยมมีลูก ผู้คนจึงนิยมหันมาเล้ียงสัตว์ 
เพือ่เปน็เพือ่นและเปน็สมาชกิในครอบครวัเพิม่มากขึน้ ประกอบกับ 
การใช้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทย 
ในทุกวัยท้ังเพื่อการสื่อสาร การทำาธุรกรรม และการซ้ือสินค้า
ประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการซื้อสัตว์เล้ียง สำาหรับสัตว์เล้ียงบางคน
อาจจะชอบสตัว์ท่ีมลัีกษณะสวยงามมสีสีนัท่ีแปลกตา สตัว์หายาก  
สัตว์แปลก ๆ ท่ีไม่ได้มีถ่ินกำาเนิดในประเทศ เรียกสัตว์พวกนี้ว่า 
สัตว์เล้ียงต่างถ่ิน หรือสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษ 

อย่าให้สัตว์เลี้ยงชนิด่พิิเศษเปลี�ยนเป็น
ชันิดพัินธุ์ต่างถิ�นที�รุกราน...

สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet) เป็นคำาท่ีใช้เรียก 
สัตว์เล้ียงชนิดใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่สุนัขและแมว ซึ่งไม่เคยมี 
รายงานอยูใ่นประเทศไทยมาก่อนและนำาเขา้มาจากต่างประเทศ  
เช่น ก้ิงก่าอิกัวนา นกแก้วมาคอว์ งูหลามบอล แร็กคูน  
แฮมสเตอร์ ซาลาแมนเดอร์ ลิงมาโมเสท เป็นต้น สัตว์เหล่าน้ี
กำาลังได้รับความนิยมในประเทศไทย ท้ังนี้ ในการจะเล้ียงสัตว์
ชนิดพิเศษ ผู้เล้ียงต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ชนิดน้ัน ๆ  
ก่อนนำามาเล้ียง เพราะหากมีการหลุดรอดไปสู่ธรรมชาติ 
อาจสง่ผลเสียกับสัตว์เอง เนื่องจากไมคุ่้นเคยกับสภาพแวดล้อม
ใหม่หรือถ้าสัตว์เหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ดีก็อาจส่งผล 
กระทบต่อสิง่มชีวิีตท้องถ่ินชนิดอ่ืนท่ีเคยอยูใ่นพื้นท่ีนัน้ ๆ  มาก่อน  
โดยมีคำาท่ีใช้เรียกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีไม่เคยมีรายงาน 
อยูใ่นประเทศไทยมาก่อนว่า “ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน” 
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ชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน (alien species) หมายถึง สิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ ท้ังสัตว์ พืช จุลินทรีย์ เช้ือรา ท่ีไม่เคยปรากฏ 
ในถ่ินชีวภูมิศาสตร์หน่ึงมาก่อน แต่ได้ถูกนำาเข้ามาโดยวิธีใด ๆ  
จากถ่ินอ่ืน อาจเกิดจากความบังเอิญจากปรากฏการณ์ 
ทางธรรมชาติ หรือถูกนำาเข้ามาโดยผู้คนท่ีจงใจและมิได้จงใจ  
ทุกวันน้ีชนิดพันธุ์มากกว่าครึ่งหนึ่งท่ีปรากฏในพื้นท่ีต่าง ๆ  
ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ท้องถ่ินหรือชนิดพันธ์ุพื้นเมืองท่ีมีต้นกำาเนิด 
อยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ แต่เป็นชนิดพันธ์ุท่ีถูกนำาเข้ามาหรือ 
แพร่กระจายมาจากท่ีอ่ืน สำาหรับประเทศไทยได้มีการนำาเข้า
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท้ังพืชและสัตว์มาเป็นเวลานาน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชนดิพนัธุท่ี์มปีระโยชน์ในการเป็นอาหาร สมนุไพรรักษาโรค  
เป็นสัตว์เล้ียง เพื่อการค้า เชน่ มะละกอ สตรอว์เบอร์รี ยางพารา 
แพะ แกะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินหลายชนิด
อาจเข้าไปแก่งแยง่อาหาร ท่ีอยูอ่าศยักับชนดิพนัธ์ุพื้นเมอืง หรอื 
ผสมพันธ์ุกับชนิดพันธุ์พื้นเมือง ทำาให้ได้ลูกผสมท่ีสามารถ 
อยู่ ในระบบนิเวศเหล่านั้นได้ดี  เ น่ืองจากไม่มีผู้ ล่า  หรือ 
มีตัวควบคุมตามธรรมชาติน้อย แต่เน่ืองจากชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
มีผลท้ังทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศ  

การควบคุมการใช้ประโยชน์หรือกำาจัดจึงเป็นเรื่ องยุ่งยาก  
มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และรายได้ของประเทศ  
ดังนั้น ความรู้ทางวิชาการ การหาแนวทางและการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำาเป็น ท้ังนี้ ชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน 
จะสามารถดำารงชีวิตอยู่และสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของปจัจัยแวดล้อมและการปรบัตัวของชนิดพันธุ ์
นั้น ๆ หากชนิดพันธุ์ต่างถ่ินสามารถปรับตัว แพร่ขยายพันธ์ุ 
ไ ด้ ดี จ น เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ร อ บ ตั ว  
โดยอาจทำาให้ชนิดพันธุ์ท้องถ่ินหรือชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองสูญพันธ์ุ  
รวมถึงส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ 
สุขอนามัย จะเรียกสิ่งมีชี วิตพวกนี้ ว่า “ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน 
ท่ีรุกราน” (invasive alien species)   

อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ 
(Convention on Biological Diversity) ระบุว่า ชนิดพันธ์ุ 
ต่างถ่ินท่ีรุกรานเป็นหนึ่งในปัจจัยคุกคามโดยตรง (direct 
driver) ของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลก  
เนื่ องจากส่งผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุท้องถ่ินและทำาให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงภายในระบบนิเวศ จึงกำาหนดไว้ในมาตรา 8 (h) 
ของอนุสัญญาฯ ให้ภาคีอนุสัญญาฯ ดำาเนินการเท่าท่ีจะทำาได้ 
และเป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันการนำาเข้า 
ควบคมุ หรอืกำาจัดชนดิพันธุต่์างถ่ินท่ีมผีลกระทบต่อระบบนเิวศ 
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและชนิดพนัธ์ุ โดยเสนอแนะหลักการและแนวทาง
ต่าง ๆ เช่น แนวทางการระมัดระวังล่วงหน้า (Precautionary 
approach) ในกรณีต้องสงสัยว่าชนิดพันธุ์นั้นมีความเสี่ยง 
ต่อระบบนิเวศ ถ่ินท่ีอยู่อาศัย หรือชนิดพันธุ์พื้ นเมือง โดย 
ต้องห้ามการนำาเข้า เว้นแต่ได้รับการพิสูจน์และประเมิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึนแล้วว่าไม่เป็นอันตราย การให้ความรู้ การศึกษา 
และสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (Communication, 
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Education and Public Awareness) โดยให้ประชาชนและ 
ผูมี้สว่นได้เสยีรบัทราบขอ้มลูขา่วสารและมคีวามเขา้ใจท่ีถกูต้อง
เก่ียวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน การใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการสร้างขีดความสามารถ (Cooperation and 
capacity building) โดยสร้างความรว่มมอืกับประเทศเพ่ือนบา้น 
ท่ีใช้เส้นทางการขนส่งร่วมกันเพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด
ของชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน และการบรรเทาผลกระทบ 
เมื่อเข้ามารุกรานแล้ว (Mitigation measure for invasion) 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง 
เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมและกำาจัด เป็นต้น 

ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานเม่ือแพร่ระบาดแล้วก็ยากท่ีจะ
กำาจัด เชน่ กรณขีองผักตบชวา จอกหหูนยูกัษ์ ไมยราบยกัษ์ หอย
เชอรี่ ปลาซักเกอร์ ปลาหมอคางดำา เป็นต้น ชนิดพันธ์ุเหล่าน้ี 
คุกคามระบบนิเวศธรรมชาติและหลายกรณีทำ าให้ เ กิด 
การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย ในการควบคุม
ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานจำาเป็นต้องคำานึงถึงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ท่ีสำาคัญคือ ชนิด ถ่ินกำาเนิด และการเคล่ือนย้าย  
ประเทศต่างๆ ได้จัดทำารายการชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานและ
ถ่ินกำาเนิด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ เพื่ อ 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการเคล่ือนย้ายชนิดพันธุ์ดังกล่าว สำาหรับประเทศไทย 
สำ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดทำาทะเบียนและเผยแพร่
ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีควรป้องกัน ควบคุม และกำาจัด 
ของประเทศไทย รวมถึงปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม 
และกำาจัดชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมาตรการ 
ดังกล่าวเป็นการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อ วันท่ี  28  

เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และ
กำาจัดชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ทบทวน แก้ไขทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำาหรับเป็นข้อมูล 
ใหป้ระชาชนท่ัวไปและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับรูแ้ละดำาเนินการ
ในการป้องกันชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน

ปัจจุบันการซื้อขายสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษจากต่างประเทศ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประเด็นหนึ่ ง ท่ีอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพให้ความสำาคัญ เพราะ 
หากมีการหลุดรอดหรือปล่อยสู่ธรรมชาติท้ังท่ีโดยต้ังใจ 
หรือมิได้ต้ังใจอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เช่นเดียวกับ
กรณีการหลุดรอดของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน อนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ร่วมมือกับองค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) กำาหนด
ใหช้นดิพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกรานและสิง่มชีีวิตต่าง ๆ  ท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงมีการนำาเข้า 
และส่งออกโดยการขนส่งทางอากาศยานเป็นของต้องห้าม 
และควบคุม (prohibited  and restricted goods) อนุสัญญาฯ 
ยังได้ร่วมมือกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุหรือท่ีเรียกว่าอนุสัญญา 
ไซเตสเพื่อควบคุมการซื้อขายสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษระหว่าง 
ประเทศ ซึ่งสว่นมากอยูภ่ายใต้บัญชีไซเตสโดยใช้ระบบอนุญาต 

สำาหรับประเทศไทยการจะนำาเข้าสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษ 
ซึ่งส่วนมากอยู่ในบัญชีไซเตสหมายเลข 2 และหมายเลข 3  
ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชก่อนในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการขออนุญาตและ
การออกใบอนญุาตนำาสตัว์ป่าเข้ามาในประเทศไทย โดยผูน้ำาเขา้ 
สัตว์เ ล้ียงชนิดพิเศษเพื่ อการค้าจะต้องมีเอกสารรับรอง 
การส่งออกจากประเทศผู้ส่งเพ่ือระบุชนิดของสัตว์ชนิดนั้น ๆ  
หรือมีข้อมูลการอนุญาตส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
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หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ฉบับต้นฉบับ 
ซึ่งมีข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษออกโดยหน่วยงาน 
ของรัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์ของประเทศ
ต้นทางท่ีส่งออกสัตว์นั้นเข้ามาเพ่ือแสดงต่อสัตวแพทย์ 
ประจำาท่าเข้า รวมถึงต้องมีการแจ้งวัน เวลา ท่ีนำาเ ข้า 
โดยทางยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกสัตว์เหล่านี้เข้ามาภายใน
ประเทศตามกระบวนการศุลกากรเพื่อตรวจสอบสุขภาพ และ
เม่ือตรวจสอบแล้วว่าสัตว์ท่ีนำาเข้าไม่เป็นโรคระบาด จะมี 
การออกใบอนุญาตให้นำาสัตว์นั้น ๆ เข้ามาในประเทศไทยได้

การซื้อสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษเพื่อเป็นเพื่อนหรือสัตว์เล้ียง
เป็นความชอบส่วนบุคคล แต่ด้วยความท่ีสัตว์เหล่าน้ีเป็น 
สัตว์แปลกและไม่ได้มีถ่ินกำาเนิดในประเทศไทย การซ้ือขาย
สัตว์ดังกล่าวทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศสามารถ 
ทำาได้ง่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการท่ีถูกต้องตามกระบวนการ
ศุลกากร  ดังน้ัน หากตัดสินใจจะเล้ียงแล้วสิ่งท่ีต้องคำานึงถึง 
เป็นอันดับแรกคือเร่ืองของกฎหมาย ผู้เล้ียงควรมีความรู้  
ความเข้าใจ และซื้อสัตว์ดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย มีการนำา
เข้าและผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง ไม่ควรสั่งซื้ อโดยตรง 
จากแหล่งท่ีไมม่ใีบรับรอง และหากนำาเข้ามาเล้ียงแล้วควรต้องม ี
ความรับผิดชอบ เน่ืองจากสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษบางชนิด 
เม่ือยังเล็กอยู่อาจจะมีความน่ารัก แต่เมื่ อโตเต็มท่ีอาจจะ 
ไม่น่ารักเหมือนตอนแรก หรือเมื่ อเล้ียงไปนาน ๆ ผู้เล้ียง 
เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีเวลา และมองเป็นภาระ จึงอาจนำาไป

เอกสารอ้างอิง
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพิยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม 2561 ชนิด่พัินธิุ์ต่างถิ�นที�มีลำาด่ับความสำาคัญสูงของปรื่ะเทศไทยและเส้นทางแพิรื่่รื่ะบาด่ 

กรืุ่งเทพิมหานครื่ 50 หน้า
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพิยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม 2561 มติคณะรื่ัฐมนตรื่ี เม่�อวันที� 20 กุมภาพัินธิ์ 2561 เรื่่�อง มาตรื่การื่ ป้องกัน ควบคุม 

และกำาจัด่ชนิด่พัินธิุ์ต่างถิ�น กรืุ่งเทพิมหานครื่ 
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพิยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม 2561 แผนการื่จัด่การื่ชนิด่พัินธิุ์ต่างถิ�นที�มีลำาด่ับความสำาคัญสูงของปรื่ะเทศไทย 

กรืุ่งเทพิมหานครื่ 116 หน้า
สัตว์เลี้ยงชนิด่พิิเศษ คณะสัตวแพิทยศาสตรื่์ มหาวิทยาลัยเกษตรื่ศาสตรื่์ vet.ku.ac.th

ปล่อยท้ิงตามแหล่งต่างๆ ตามธรรมชาติให้พ้นภาระของตนเอง 
หากสัตว์เล้ียงเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมใหม่ 
จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอาจกล่าวได้ว่าสัตว์เ ล้ียง 
แสนรักเหล่านั้นเปล่ียนเป็นชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกรานเสียแล้ว 
นอกจากนี้ คำานึงถึงการจัดสถานท่ีเล้ียงให้ความเหมาะสมและ 
กว้างขวางพอเหมาะสำาหรับขนาด ศึกษาเร่ืองอาหารและ 
นสิยัใจคอโดยธรรมชาติ ดังนัน้ จึงต้องมกีารให้ความรูค้วามเขา้ใจ 
อย่างต่อเนื่ อง และท่ีสำาคัญต้องให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
และสร้างความร่วมมือในการป้องกัน รวมถึงต้องหามาตรการ 
ต่าง ๆ ในการควบคุมการนำาเข้าท่ีเหมาะสมและทันกับยุคสมัย 
ในปัจจุบัน เช่น การกำาหนดผู้ค้าและจำานวนการนำาเข้า  
การฝังไมโครชิปเพ่ือระบุตัวตนและติดตามในกรณีหลุดรอด 
ไปสูธ่รรมชาติ เป็นต้น

ชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตสหมายเลข 1 เป็นชนิดพันธุ์ 
ของสัตว์ป่าท่ีห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่ องจากใกล้สูญพันธ์ุ  
ยกเว้นเพื่ อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์  ซึ่ งต้องได้รับ 
ความยินยอมจากประเทศท่ีนำาเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออก 
จึงจะออกใบอนุญาตสง่ออกได้

ชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตสหมายเลข 2 เป็นชนิดพันธุ์ 
ของสัตว์ป่าท่ียังไม่ถึงกับใกล้สูญพันธ์ุ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้
แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดปริมาณลง
อย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศท่ีจะส่งออก 
ต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออก
แต่ละคร้ังจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำารงอยู่ของชนิดพันธ์ุ
นั้น ๆ ในธรรมชาติ

ชนิดพันธ์ุในบัญชีไซเตสหมายเลข 3 เป็นชนิดพันธุ์ 
ท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้วขอความร่วมมือจากประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการนำาเข้า 
คือ จะต้องมีหนังสือรับรองการสง่ออกจากประเทศถ่ินกำาเนิด

หากต่ัดัสิินใจจะเลี�ย์งแล้วสิิ�งที่ี�ต่้อุงคำาน่งถึ่ง
เปี็นอุันดัับแรกคือุเรื�อุงขอุงกฎหม่าย์ ผู้้้เลี�ย์ง
ควรม่ีความ่ร้้ความ่เข้าใจ และซื้ื�อุสิัต่ว์ดัังกล่าว
แบบถึ้กกฎหม่าย์ ม่ีการนำาเข้าและผู้่านการ
รับรอุงอุย์่างถึ้กต่้อุง
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World Focus

Nowadays, Thailand has stepped into a single 
society. Being alone tends to increase and slower 
marriages and smaller families that do not like children. 
Therefore, people are increasingly turning to pets 
as friends and family members. Moreover, the use of 
internet has become a part of Thai people’s lives of all 
ages for communication, transaction and buy various 
types of products, include buying pets. For some pets, 
people may like animals that are beautiful and colorful. 
So, rare and strange pets that are not native in the 
country we call exotic or special pets. 

Don't let Exotic Pets 
turn	into	Alien	species.....

Exotic pet is a term used to refer to any type of pet 
other than dogs and cats that has never been reported 
in Thailand and imported from abroad, for example 
Iguana, Macaw, Ball python, Raccoon, Hamster, 
Salamander, and Marmoset, etc. These animals are 
being popular in Thailand. Therefore, to feed a special 
pet, the owner must study the behavior of that animal 
before adopting it because if it escapes to nature, it 
can have bad result on animal itself. Because they are 
unfamiliar with the new environment or if the animals 
are adapting well, it may affect other native species 
that have been in the area before. There is a word used 
to refer to animals or creatures that have not been 
reported in Thailand before as "Alien species". 

Dr.Benchamaporn Wattanatongchai
Environmentalist,	Senior	Professional	Level
Biodiversity	Management	Division
Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planning.
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Alien species means organisms such as animals, 
plants, microorganisms, Mold that has never appeared 
in one biogeographic region before but has been 
imported by any ways from other regions. It may be 
caused by accidental natural phenomena or brought in 
by people intentionally and unintentionally. Nowadays, 
more than half of the species that appear in an area are 
not indigenous or native species that originated in the 
environment, but are those that have been imported or 
spread from other regions. For Thailand, alien species, 
both plants and animals, have been imported, for a 
long time. Most of them are species that are useful 
in food, medicinal herbs, commercial pets such as 
papayas, strawberries, rubbers, goats and sheep, etc. 
However, many of alien species may compete for food 
and habitat with native species or breeding with native 
species, resulting in hybrids that can live well in those 
ecosystems. This is because there are no predators or 
natural controls. Balecause alien species have both 

positive and negative effects on the economy of every 
country, controlling their use or elimination is difficult 
which is affecting people's livelihood and national 
income. Therefore, academic knowledge, guidelines and 
the decision in management are necessary. Whether 
alien species are able to survive and breed depends 
on the suitability of environmental factors and their 
adaptation. If alien species are able to adapt or breeding 
so well that they can affect the environment around 
them by causing the extinction of native species and 
threatening biodiversity and causing environmental, 
economic and sanitary losses, these creatures are called 
“invasive alien species”.

The Convention on Biological Diversity defined 
that the invasion alien species is one of the direct drivers 
of global biodiversity loss. Because it affects native 
species and causes changes within the ecosystem.  
It is stipulated in Article 8 (h) of the Convention that 
Contracting Parties do as far as possible and in the 
proper way to prevent import, control, or elimination 
of alien species affecting ecosystems, habitats and 
species by suggests principles and guidelines such as 
the Precautionary approach in case of that species are 
suspected to be at risk for ecosystems, habitats or native 
species. Banned imports unless it has been proven and 
assessed to be harmless. It is also giving knowledge, 
education, communication, and also education and 
public awareness by providing citizens and stakeholders 
with information and a correct understanding of invasive 
alien species. Moreover, the use of cooperation and 
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capacity building by creating cooperation with neighbor 
countries that use common transport routes to reduce 
the chances of spreading invasive alien species and use 
mitigation measure for invasion by using cooperation 
between relevant agencies to find suitable methods for 
controlling and eliminating, etc.

When invasive alien species are spreading,  
it is difficult to eliminate for example,  in case of common 
water hyacinth, giant Salvinia, mimosa pigra, Golden 
apple snail, common sucker and Blackchin tilapia, 
etc. These species invade ecosystem and many cases 
cause a change in the ecosystem entirely. This results 
in environmental, social, economic and sanitation 
problems. In controlling invasive alien species, it is 
necessary to consider the important elements that 
are species, origin, and movement. Countries have 
made lists of invasive alien species and their origins 
and disseminates information through various media 
to exchange information between each other in the 
surveillance, prevention and control of the movement 
of such species. For Thailand, the Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning, 
as the central coordinating body of the Convention 
on Biological Diversity, registers and disseminates 
information on alien species that should be prevented, 
controlled and eliminated in Thailand as well as 
improving measures to prevent, control and eliminate 
alien species approved by the Cabinet on February 
20th, 2018. That measure is a review of the Cabinet 
resolution on April 28th, 2009 to improve measures to 
prevent, control and eliminate alien species and also 

review, edit the register of alien species according to 
the current situation. It is also given information to 
people and relevant agencies to know and take action 
to prevent invasive alien species.

Today, the electronics trading system of Exotic pets 
from aboard is one of the issues that the Convention 
on Biological Diversity focusing. Because if it escapes 
or is released into nature, either intentionally or 
unintentionally, may inevitably affect biodiversity 
and ecosystems, as in case of escape of invasive 
alien species. The Convention on Biological Diversity 
cooperated with the World Customs Organization (WCO) 
defined that invasive alien species and organisms which 
may cause a risk to biodiversity and import-export by air 
transportation are the prohibited and restricted goods. 
The Convention is also cooperated with Convention on 
International Trade in Endangered Species or CITES to 
control the international trading of exotic pets which 
many of them are under the CITES appendix, using a 
license system.

In Thailand, to import exotic pets which mostly 
found in CITES appendix 2 and CITES appendix 3 must 
be verified by Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation first as the agency responsible for 
permitting and licensing to bring wildlife into Thailand. 
Importers of exotic pets for trade must have export 
certificates from the sending country to identify the 
species of the animal or have the original e-Export 
and Health Certificate of pet authorization information 
which has a detailed text in English issued by the 
government agency responsible for animal health in 
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the country of origin of the animal being exported to 
be presented to the veterinarian at the port of entry. 
There is including inform date and time of the import 
by vehicles used to carry these animals into the country 
through customs procedures for health checks and once 
it is verified that the imported animal is not infected 
with an epidemic, a license will be issued to bring that 
animal into Thailand. 

Buying exotic pets as friend or pet is personal 
like but as these animals are exotic and not native to 
Thailand, so, electronic trading of such animals from 
abroad is easy without going through the correct 
customs procedures. Therefore, When someone 
decide to get a pet, the laws is the first thing to be 
considered. The owner should be understanding and be 
knowledgeable enough to ensure that the pet is legally 
bought. They are properly imported and certified, should 
not be purchased directly from uncertified sources and 
if imported the owner should be responsible. This is 
because some exotic pets may be cute when they are 
young but when they are fully grown, they may not be 
as cute as they were. Or when raising for a long time, 
the owner becomes bored, doesn't have time and sees 
it as a burden, so it may be released in various natural 
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sources free from the owner’ responsibility. If these pets 
have adapted so well to the new environment that it 
affects the ecosystem, it can be said that those beloved 
pets have turned into invasive alien species. Moreover, it 
should consider a place to be suitable and wide enough 
for the size of the animal and also study their food and 
natural habits. Finally, there must be provide continuous 
knowledge and understanding, and it is important for 
all sectors to be informed and to create cooperation in 
prevention and to find measures to control imports that 
are suitable and keep up with the present time such 
determination of traders and the number of imports, 
microchip implantation for identification and tracking 
in case of escape into nature, etc. 

CITES appendix I includes species of wildlife that 
is strictly prohibited due to the danger of extinction. 
Except for education, research or breeding purposes, 
which requires the consent of the importing country 
before the exporting country can issue an export license.

CITES appendix II includes species of wildlife 
that is not yet endangered, it is still allowed to trade, 
but it must be controlled to prevent damage or rapidly 
decreasing to the point of extinction. The exporting 
country must issue an export permit and certify that 
each export will not affect the existence of the species 
in nature. 

CITES appendix III contains species that are 
protected in at least one country which has asked 
other CITES Parties for assistance in controlling the 
trade is required to have a certificate of export from 
the country of origin.

When someone decide to get a pet, the 
laws is the first thing to be considered. 
The owner should be understanding 
and be knowledgeable enough to  
ensure that the pet is legally bought. 
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สิ�งแวด่ล้อมและมลพิิษ

กระบวนการแบบจำาล่อง
และสถานการื่ณ์จำาลองอย่างมีส่วนรื่่วม
เพ่ิ�อส่งเสรื่ิมการื่จัด่การื่ป่าชุมชน
ในภาคเหน่อของปรื่ะเทศไทย

ดร.วัุฒิวังศ์	วัิมลศักดิ�เจริญ
โครื่งการื่ความรื่่วมม่อกับภาคอุตสาหกรื่รื่ม คณะวิศวกรื่รื่มศาสตรื่์ จุฬาลงกรื่ณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรื่์ชีวภาพิ/ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรื่์ จุฬาลงกรื่ณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กีย์	เทรบุยล์
ศูนย์ความรื่่วมม่อรื่ะหว่างปรื่ะเทศในการื่ทำาวิจัยด่้านเกษตรื่กรื่รื่มเพ่ิ�อการื่พัิฒนา (CIRAD) มงต์เปลลิเยรื่์ สาธิารื่ณรื่ัฐฝรื่ั�งเศส
ผูู้้ชั่วัยศาสุตราจารย์	ดร.พุงษ์์ชััย	ดำารงโรจน์วััฒนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรื่์ จุฬาลงกรื่ณ์มหาวิทยาลัย
ดร.คริสุตอฟ	เลอ	ปาจ
ดร.ฟรองซััวัสุ์	บูสุเกต์
ศูนย์ความรื่่วมม่อรื่ะหว่างปรื่ะเทศในการื่ทำาวิจัยด่้านเกษตรื่กรื่รื่มเพ่ิ�อการื่พัิฒนา (CIRAD) มงต์เปลลิเยรื่์ สาธิารื่ณรื่ัฐฝรื่ั�งเศส

การตัดไม้ทำาลายป่าและป่าเสื่ อมโทรมเป็นปัญหา 
สิ่ งแวดล้อมท่ีสำาคัญในพื้ นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย 
มายาวนานกว่าคร่ึงศตวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่าน  
หนึ่งในแนวทางการบรรเทาปัญหาข้างต้นคือ การจัดการ
ป่าชุมชน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ด้ังเดิมของท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าไม้และ 
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีพบในป่าชุมชนนั้น ๆ   
ท้ังนี้คนในพื้ นท่ีหลากหลายกลุ่มเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเหล่านี้ ส่งผลทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ท้ังระหว่าง
ผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรด้วยกันเอง และระหว่างผู้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม

ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 
(stakeholder participation) ในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
อยา่งยั่งยืน รวมถึงการจัดการป่าไม้เป็นความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องเป็น
ปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วม  
จึงทำาให้การใช้เครื่ องมือทางกระบวนการแบบจำาลองและ
สถานการณ์จำาลอง (modelling and simulation tools) ได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยทำาให้
การพูดคุยสนทนาและการแลกเปล่ียนแนวความคิดระหว่าง 
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้น
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ท่ามกลางกระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์จำาลอง
อยา่งมสีว่นรว่มท่ีมคีวามหลากหลาย (participatory modelling 
and simulation approaches) กระบวนการแบบจำาลอง 
เพือ่นคู่คิด (Companion Modelling หรอื ComMod) มสีมมติฐาน 
ข้อหนึ่งว่าการใช้แบบจำาลองภาคี (agent-based model หรือ 
ABM) อันหมายถึง กลุ่มของภาคีท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
(interacting agents) ดำาเนินการใด ๆ ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ  
บนฐานของวัตถุประสงค์เฉพาะและทรัพยากรท่ีสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อแสดงสภาพปัญหาท่ีต้องการพิจารณา 
ตรวจสอบรว่มกัน สามารถทำาใหเ้กิดการเรยีนรูท้างสงัคม (social  
learning) และการตัดสินใจร่วมกัน (joint decision-making) 
ระหว่างผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้ กระบวนการแบบจำาลองเพื่อนคู่คิด 
ประกอบด้วยลำาดับข้ันของกิจกรรมต่อเน่ืองกัน เกิดขึ้นวนซ้ำา  
แต่ยังคงเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท่ีกำ าหนดไว้  อีกท้ังยังทำาให้ผู้มีส่วนเ ก่ียวข้อง 
ได้แลกเปล่ียนแนวความคิด และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
และการตัดสินใจร่วมกันอีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้มีจุดมุ่งหมาย 
ในการทำาความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมีความสลับซับซ้อน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัว (adaptive capacity) ของผู้จัดการทรัพยากร 
(resource managers) ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามพลวัต 
ของสิง่แวดล้อม ท้ังนีส้ิง่เหล่าน้ีเกิดขึ้นด้วยการสรา้งภาพตัวแทน
ของปัญหาท่ีต้องการพิจารณาตรวจสอบร่วมกัน (shared 
representation) จากการแลกเปล่ียนแนวความคิด องค์ความรู้  
และประสบการณ์ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การพูดคุย 
สื่อสารและการแลกเปล่ียนแนวความคิดระหว่างกันเกิดขึ้น 
ผ่านเครื่องมือทางกระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์
จำาลอง (ซึ่งได้รบัการออกแบบรว่มกันระหว่างผูม้สีว่นเก่ียวข้อง) 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการใชเ้กมสวมบทบาท (role-playing game 
หรอื RPG) และแบบจำาลองภาคี ท้ังนีใ้นชว่ง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
กระบวนการแบบจำาลองเพื่อนคู่คิดได้ถกูนำาไปใชใ้นการบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2563 คณะนักวิจัยได้ดำาเนิน
กระบวนการแบบจำาลองเพ่ือนคู่คิด ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีประเด็น 
การจัดการป่าชุมชนในตำาบลไหล่นา่น อำาเภอเวียงสา จังหวัดนา่น  
ซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้มีความเปราะบางอันเนื่องมาจากการตัดไม้
ทำาลายป่า นอกจากนี้ ยังได้สร้างแบบจำาลองภาคีแสดงพลวัต
ทรัพยากรของป่าและแนวปฏิบัติการหาของป่าของคนในพ้ืนท่ี 
แบบจำาลองภาคีดังกล่าวได้ถูกนำาไปใช้กับชาวบ้านในพื้นท่ี ซ่ึง
เปน็หน่ึงในผู้มสีว่นเก่ียวขอ้งท่ีสำาคัญ ในรูปแบบเกมสวมบทบาท
เพื่อทดสอบความถูกต้องแม่นยำา ก่อนนำาไปใช้ในรูปแบบเกม
สวมบทบาทด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-based RPG หรือ  

cRPG) เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการป่าชุมชนในอนาคต
กระบวนการแบบจำาลองเพื่ อนคู่คิดป่าชุมชนตำาบล 

ไหล่น่านแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ (1) การศึกษา 
ขั้นต้น เพื่อระบุและทำาความเข้าใจสภาพปัญหาการจัดการ 
ป่าชุมชนในพื้นท่ี (2) กระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์
จำาลองอย่างมีส่วนร่วมระยะท่ีหนึ่ ง  เ พ่ือนำาแบบจำาลอง 
ไปทดสอบกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (3) กระบวนการแบบจำาลอง
และสถานการณ์จำาลองอย่างมีส่วนร่วมระยะท่ีสอง เพ่ือนำา 
แบบจำาลองไปใช้ในการค้นหาแนวทางการจัดการป่าชุมชน 
ในอนาคตรว่มกันกับผู้มีสว่นเก่ียวข้อง

ข้อมูลการศึกษาขั้นต้นพบว่าคนนอกพื้นท่ีจำานวนมาก
จากต่างตำาบลหรือแม้กระท่ังต่างจังหวัดเดินทางมาเก็บของป่า 
ในป่าชุมชนตำาบลไหล่น่าน ซึ่งมีความเสื่ อมโทรมน้อยกว่า 
ป่าชุมชนท่ีอยูใ่นละแวกใกล้เคียง แม้ว่าท่ีผา่นมาคณะกรรมการ
ป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านได้พยายามหาแนวทางป้องกัน
การเข้ามาเก็บของป่าของคนนอกพ้ืนท่ี เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้
ประโยชนท์รพัยากรเกินขีดจำากัด (resource overexploitation) 
แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำาเ ร็จ นอกจากน้ี ป่าชุมชนแห่ง น้ี  
มักจะเกิดไฟป่าข้ึนในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีเศษใบไม้ทับถมบนพ้ืนป่าในปริมาณสูง 
จากการผลัดใบของต้นไม้ คณะกรรมการป่าชุมชนจึงสนับสนุน
ให้ทำาแนวกันไฟข้ึน การทำาแนวกันไฟเป็นหนึ่งในแนวทาง 
ป้องกันการแพร่กระจายของไฟป่าท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ใช้งบประมาณไม่สูงมาก จากปัญหาการเข้ามาเก็บของป่า 
ของคนนอกพ้ืนท่ีและปญัหาไฟปา่สะท้อนใหเ้หน็ถึงความจำาเปน็ 
ในการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ สำาหรับการจัดการป่าชุมชน 
ท่ีสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาข้างต้นท้ัง 2 ประการ ซึ่ง 
การค้นหาแนวทางดังกล่าวจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน 
ร่วมกันของผู้มีส่วนเ ก่ียวข้อง และยังเป็นการปรับปรุง 
การจัดการทรัพยากรของปา่ในพื้นท่ีใหม้คีวามย่ังยนืมากข้ึนด้วย
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ในกระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์จำาลอง 
อย่างมีส่วนร่วมระยะท่ีหนึ่ง คณะนักวิจัยได้สร้างแบบจำาลอง 
เชิงแนวคิด (conceptual model) แสดงพลวัตทรัพยากร 
ของป่าท่ีสัมพันธ์กับแนวทางหรือพฤติกรรมการหาของป่า 
ของคนในพื้นท่ี และได้นำาแบบจำาลองเชงิแนวคิดดังกล่าวไปสรา้ง
แบบจำาลองต้นแบบ และใชใ้นรูปแบบเกมสวมบทบาท (ภาพท่ี 1)  
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีจำานวนผู้เข้าร่วม 33 คน  
อันประกอบด้วยคนเก็บของป่าหลากหลายกลุ่ม ผู้นำาหมู่บ้าน 
และผูแ้ทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การประชุมเชงิปฏิบติัการ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดสอบแบบจำาลองต้นแบบ และ  
(2) ค้นหาแนวทางการเพิ่มปริมาณทรัพยากรของป่าร่วมกับ 
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในพื้นท่ี ท้ังนี้ผลท่ีได้ในขั้นนี้ ได้แก่

(1) คำาแนะนำาจากชาวบ้านและผูน้ำาหมูบ้่านในการปรับปรุง
พฒันาแบบจำาลองเชิงแนวคิดและแบบจำาลองต้นแบบในรูปแบบ
เกมสวมบทบาท เช่น การปรับเทียบปริมาณทรัพยากรของป่า 
ให้มีความถูกต้องแมน่ยำามากยิ่งขึ้น (recalibration) เป็นต้น

(2) แนวทางการเพิ่มปริมาณทรัพยากรของป่า ได้แก่  
การทำาแนวกันไฟเพื่อปอ้งกันความเสยีหายแก่ทรพัยากรของป่า
จากไฟป่า และพิจารณาผลกระทบจากการเข้ามาเก็บของป่า
ของคนนอกพื้นท่ีต่อปริมาณทรัพยากรของป่า

จากผลท่ีไ ด้ ในการศึกษาขั้ น ต้นและกระบวนการ 
แบบจำาลองและสถานการณ์จำาลองอย่างมีส่วนร่วมระยะท่ีหน่ึง 
นำาไปสู่การสร้างแบบจำาลอง CoComForest (COllaborative 
COMmunity FOREST management หรือการจัดการ 
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม) และการใช้แบบจำาลองดังกล่าว 
ในรูปแบบเกมสวมบทบาทด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือสง่เสริมใหเ้กิด 
การแลกเปล่ียนแนวความคิดและองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม  
และจำาลองสถานการณก์ารจัดการป่าชุมชนบนฐานของแนวทาง
การเพ่ิมปริมาณทรัพยากรของป่าท้ัง 2 ประการท่ีได้จาก 
การประชุมเชงิปฏิบติัการก่อนหน้านี ้แบบจำาลอง CoComForest 
ได้รับการทวนสอบ (verification) และปรับเทียบค่าของ 
ตัวแปรต่าง ๆ (calibration) หลายครั้งในห้องปฏิบัติการ  
ก่อนท่ีจะนำาไปใช้ในรูปแบบเกมสวมบทบาทด้วยคอมพิวเตอร์
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ีสอง ซ่ึงมีจำานวนผู้เข้าร่วม 
21 คน (ภาพท่ี 2) ท้ังน้ีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
ได้แบ่งเกมและสถานการณ์จำาลองอย่างมีส่วนร่วมออกเป็น  
3 ช่วงต่อเนื่องกัน (3 successive participatory gaming 
and simulation sessions) ช่วงแรกเป็นการทวนสอบแบบ
จำาลอง CoComForest ร่วมกันกับผู้เข้าร่วม (co-validation)  
ซึ่งการทำางาน (functionalities) และลำาดับข้ันการทำางาน 
(scheduling of timesteps) ของแบบจำาลองในภาพรวม

(A)

(A)

(B)

(B)

ภาพุที่ 1: (A) เกมสวมบทบาทที�ใชใ้นการื่ปรื่ะชมุเชงิปฏบิตักิารื่คร้ัื่งที�หนึ�งกบัผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งหลากหลายกลุม่ ผูเ้ขา้ร่ื่วมแตล่ะคนได่ส้วมบทบาทเป็นคนเกบ็ทรัื่พิยากรื่ของป่า  
(B) องค์ปรื่ะกอบและรืู่ปลักษณ์ของเกมสวมบทบาท

ภาพุที่ 2: (A) การื่อภิปรื่ายผลของสถานการื่ณ์จำาลองในการื่ปรื่ะชุมเชิงปฏิบัติการื่ครื่ั้งที�สอง 
 (B) อินเตอรื่์เฟสการื่แสด่งผลของแบบจำาลอง CoComForest ซึ�งใช้ในรืู่ปแบบเกมสวมบทบาทด่้วยคอมพิิวเตอรื่์
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เป็นท่ียอมรับของผู้เข้าร่วม ช่วงท่ี 2 และ 3 เป็นการจำาลอง
สถานการณ์การจัดการป่าชุมชนบนฐานของแนวทางการเพ่ิม 
ปริมาณทรัพยากรของป่าท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติ
การก่อนหน้านี้ ได้แก่ การทำาแนวกันไฟ และการพิจารณา 
ผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรของป่าจากการเข้ามาเก็บ 
ของปา่ของคนนอกพื้นท่ีตามลำาดับ ผลจากเกมและสถานการณ์
จำาลองอย่างมีส่วนร่วมท้ัง 3 ช่วง ทำาให้เกิดการวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการเขา้มาเก็บของปา่ของคนนอกพืน้ท่ี  
และกระตุ้นให้ เ กิดการอภิปรายถึงแนวทางการป้องกัน 
การเข้ามาเก็บของป่าของคนนอกพื้นท่ี อันได้แก่

(1) ร่วมกันสังเกตการณ์ว่าใครเป็นคนนอกพื้นท่ีและ 
เดินทางมาจากท่ีใด เพื่อท่ีจะออกหนงัสอืชีแ้จงไปยงัท้องท่ีน้ัน ๆ  
ให้รบัทราบว่าคนนอกพ้ืนท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตใหเ้ข้ามาเก็บของป่า
ในป่าชุมชนตำาบลไหล่นา่น

(2) กำาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับสำาหรับการจัดการ
ป่าชุมชนระดับตำาบล และนำาไปติดประกาศอย่างเป็นทางการ
บริเวณชายขอบป่าชุมชน

การสัมภาษณ์เด่ียวเชิงลึก ( individual in-depth 
interviews) ได้จัดข้ึนหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือประเมินผลการใช้เครื่องมือทางกระบวนการแบบจำาลอง
และสถานการณ์จำาลองกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นท่ี ผู้เข้าร่วม 
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าแบบจำาลอง CoComForest ช่วยทำาให้ 
เข้าใจถึงสภาพปัญหาการจัดการป่าชุมชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น  

การใช้แบบจำาลองดังกล่าวในรูปแบบเกมและสถานการณ์
จำาลองอย่างมีส่วนร่วมทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (collective learning) นำาไปสู่การค้นหา 
แนวทางการจัดการป่าชุมชนระดับตำาบลท่ีเป็นไปได้และ 
เหมาะสม โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการป้องกันการเก็บของป่า 
เกินขีดจำากัดของคนนอกพ้ืนท่ี สำาหรบัการนำาแนวทางการจัดการ
ป่าชุมชนท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติจริง ยังคงมีความจำาเป็นท่ีจะต้อง
จัดการประชุมเชิงปฏิบติัการเกมและสถานการณจ์ำาลองเพิม่เติม  
โดยเพิ่มความหลากหลายของผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากขึ้น อาทิ  
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ อันจะนำาไปสู่การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างคนต่างรุ่นกัน ซ่ึงจะทำาให้การจัดการ 
ป่าชุมชนในอนาคตมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

แบบจำาลองเชงิแนวคิดของ CoComForest และเครื่องมอื 
ทางกระบวนการแบบจำาลองและสถานการณ์จำาลอง ได้แก่ 
เกมสวมบทบาท และเกมสวมบทบาทด้วยคอมพิวเตอร์   
ในกระบวนการแบบจำาลองเพ่ือนคู่คิดป่าชุมชนตำาบลไหล่น่าน
ทำาใหเ้กิดแนวนโยบายการมสีว่นรว่ม (collaborative platform) 
ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการป่าชุมชนระดับตำาบล  
อีกท้ังยังเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว (adaptive 
capacity) ของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในพื้นท่ีอีกด้วย ผลการศึกษานี้ 
แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการแบบจำาลองเพ่ือนคู่ คิดและ 
เครื่ องมือทางเกมและสถานการณ์จำาลองอย่างมีส่วนร่วม
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
ท่ีประสบปัญหาคล้ายคลึงกันได้
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Deforestation and forest degradation have been 
an environmental problem in northern Thailand 
for more than half a century, particularly in Nan 
Province. Community forestry is one way to mitigate 
this problem by integrating traditional knowledge 
and practices to forest management and utilization 
of the extensive diversity of natural resources found 
in community forests. These resources are utilized by 
different categories of local people interacting among 
themselves, as well as with their common environment.

Nowadays, stakeholder participation is recognized 
as a prerequisite in sustainable renewable resource 
management, including forestry. Because the quality 
of the participatory process depends on social relations 
among stakeholders, innovative modelling and 
simulation tools are increasingly used to facilitate their 
dialogue and exchanges.

Among participatory modelling and simulation 
approaches, Companion Modelling (ComMod) 
postulates that the use of an agent-based model (ABM, 
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defined as a set of interacting agents implementing 
their tasks in a common environment based on specific 
objectives and available resources) representing the 
problem to be collectively examined can support 
social learning and joint decision-making. A ComMod 
process is composed of several successive, iterative 
but evolving, sequences of activities carried out 
with all kinds of concerned stakeholders to examine 
a given common resource management problem, 
exchange points of view and stimulate collective 
learning and decision-making. These activities aim 
at understanding a complex issue and strengthening 
the adaptive capacity of resource managers. This is 
done by generating a shared representation of the 
problem at stake through stakeholders’ exchange of 
perceptions and knowledge from various sources and 
their empirical experiences. In a ComMod process, 
the communication among stakeholders is facilitated 
by modelling and simulation tools, co-designed with 
them, and particularly by using the synergistic effects 
between a role-playing game (RPG) and an ABM. During 
the last two decades, the ComMod approach was used 
to support the mitigation of environmental problems 
in northern Thailand.

From 2015 to 2020, a ComMod process focusing on 
community forest management (CFM) was implemented 
in Lainan Sub-district of Wiang Sa District, Nan Province 
where remaining community forests are still vulnerable 
to deforestation. An ABM representing non-timber 
forest product (NTFP) dynamics and user behaviour 
was built, tested in RPG sessions to enrich and validate 
it with local villagers, before to implement it as a 
computer-based RPG (cRPG) tool for exploring desired 
CFM scenarios.

The ComMod process was composed of the 
following three main phases: (i) preliminary diagnostic 
study to identify and understand the local CFM 
problem, (ii) first participatory modelling and simulation 
sequence to validate the model with diverse types of 
stakeholders, and (iii) second participatory modelling 
and simulation sequence to explore desired CFM 
scenarios with local stakeholders.

The preliminary diagnostic analysis found that 
a large number of people travelling from other sub-
districts, or even other provinces, harvest NTFPs 
in the Lainan’s community forests which are less-
degraded than other neighbouring forest areas. 
The CFM committees of each individual village 
have not succeeded yet to prevent the intrusions of 
these outsiders to avoid resource overexploitation. 
Additionally, because wildfires occur regularly in these 
deciduous community forests in March and April, 
firebreak establishment was seen as an effective and 
low-cost practice to be encouraged. Therefore, there was 
a need for new CFM initiatives to strengthen collective 
action and improve the sustainable management of 
NTFPs at the site.

In the first ComMod sequence, a conceptual 
model representing NTFP dynamics in relation to the 
harvesters’ behaviour was developed and implemented 
as a RPG (Figure 1) used in gaming sessions during 
an initial field workshop attended by 33 participants 
corresponding to various categories of stakeholders 
(including different types of NTFP harvesters, village 
leaders, and local administrators). The main purpose 
of this workshop was twofold: (i) to validate this first 
model with local stakeholders, and (ii) to identify with 
them possible scenarios for improving the quantity of 
NTFPs. The key outputs of this phase were as follows:
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• suggestions (e.g. recalibration of the volumes 
of NTFP resources) from both local villagers and their 
leaders to improve the initial RPG and its underlying 
conceptual model; and

• two scenarios to be simulated were selected: 
one based on firebreak establishment to prevent wildfire 
damages to NTFP resources, and another one to look 
at the effects of outsiders intensively harvesting NTFPs.

Based on the outputs from the two previous 
phases, the “CoComForest” (COllaborative COMmunity 
FOREST management) model was developed in the 
second ComMod sequence and used as a cRPG to 
further facilitate sharing of perceptions and knowledge 
among participants, and in participatory simulations 
exploring the two above-mentioned scenarios. Several 
tests were conducted in the laboratory for verification 
and calibration before using this cRPG tool with 
21 participants during the second field workshop 
composed of three successive participatory gaming and 
simulation sessions (Figure 2). The first one focused 
on the co-validation of the CoComForest model with 

the participants who accepted most of the model 
functionalities and the scheduling of the rounds of play. 
The subsequent two sessions simulated the two above-
mentioned scenarios. The results from the participatory 
gaming and simulation sessions encouraged the 
analysis of the CFM problem created by the harvesting 
practices of outsiders, and stimulated a debate about 
the options available to prevent outsiders from visiting 
the community forests. The management options 
proposed by the participants during the debriefing 
phase were as follows:

• collectively observe who are the outsiders and 
where do they come from in order to officially inform the 
authorities of their villages of origin that they are not 
permitted to harvest NTFPs in the Lainan’s community 
forests,

• establish rules and regulations for CFM at the 
sub-district level and officially announce them to the 
public by posting them at the edge of each community 
forest.

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปทีี่ 10 ฉบับที่ 3 | กรกฎาคม - กันยายน 2564

54

(A) (B)

Figure	1:	 (A)	The	role-playing	game	used	in	the	first	participatory	gaming	field	workshop	with	diverse	stakeholders.	Each	participant	played	
the role of a non-timber forest product (NTFP) resource harvester. (B) Components and features of the role-playing game.

Figure	2:	(A)	Debating	simulation	results	during	the	second	participatory	gaming	and	simulation	field	workshop.	(B)	The	main	visual	interface	
of the CoComForest computer-based role-playing game used in this workshop.

(A) (B)



Individual in-depth interviews conducted after the 
workshop helped to evaluate the use of this modelling 
and simulation tool with the local stakeholders. Most 
participants considered that the model promoted a 
common understanding of the local CFM problem. 
Its use in participatory gaming and simulations 
supported collective learning and the search for an 
adapted and acceptable action plan to improve CFM 
at the sub-district level focusing on the prevention 
of overharvesting of NTFP resources by outsiders. To 
translate the management options from the workshop 
into actual collective action on the ground, further 
similar gaming and simulation workshops with more 
diverse stakeholders (e.g. staff members from the 
Royal Forest Department at provincial level), especially 
young villagers, are still necessary. This would promote 
the exchange of traditional knowledge and empirical 
experiences across generations in order to sustain the 
improvement of local CFM in the future.

The use of a rather generic and simple CoComForest 
conceptual model and its associated RPG and cRPG 
tools in this ComMod process created a collaborative 
platform to improve CFM at the sub-district level and the 
adaptive capacity of local stakeholders. This suggests 
that the ComMod approach and its participatory gaming 
and simulation tools could support the improvement of 
collaborative CFM at other sites facing similar problems.
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ความสมด่ลุและหลากหลาย
พัุชัรศร	การัตน์	
นักวิชาการื่สิ�งแวด่ล้อมชำานาญการื่พิิเศษ กองจัด่การื่ความหลากหลายทางชีวภาพิ 
สำานักงานนโยบายและแผนทรื่ัพิยากรื่ธิรื่รื่มชาติและสิ�งแวด่ล้อม
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บทความนี้ได่้เรื่ียบเรื่ียงเรื่่�องรื่าวความสำาคัญของเมล็ด่พัินธิุ์พ่ิช 
กับความพิยายามของมนุษย์ในการื่เก็บรัื่กษาและอนุรัื่กษ์พัินธุิกรื่รื่ม
พ่ิชให้มีความหลากหลาย เพ่ิ�อความมั�นคงทางอาหารื่และการื่อยู่รื่อด่
ของมวลมนุษยชาติในอนาคต รื่วมทั้งการื่ด่ำาเนินงานของหน่วยงาน
ในปรื่ะเทศไทยที�สนับสนุนงานด่้านพัินธิุ์พ่ิชและพัินธิุกรื่รื่มพ่ิช

ในสมัยโบราณหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อมนุษย์เร่ิมมีอารยธรรมและ 
รูจั้กการทำาเกษตร เริม่แรกได้เพาะปลกูพืชท่ีมีเมล็ดใหเ้ก็บเก่ียวเพ่ือเป็นอาหาร อาทิ 
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ถ่ัว สมัยนั้นเช่ือว่าได้คัดเลือกจาก
เมล็ดพันธุ์ป่าแล้วนำามาเพาะปลูก ซ่ึงเห็นได้จากหลักฐานจิตรกรรมภาพวาด หรือ
ปฏิมากรรมรูปปั้ นและภาพสลักท่ีพบบนผนงัหนิในพรีะมดิและวิหารต่าง ๆ  ท่ีสะท้อน
เรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวอียิปต์ในสมัยโบราณ 

ความรู้ในการเพาะปลูกของชาวอียิปต์ได้ถ่ายทอดต่อมายังชาวกรีก และ
เกิดการศึกษารวบรวมความรู้ศาสตร์ทางด้านพืช และมีตำาราช่ือ Historia 
Plantarum เขียนโดย ธีโอฟราสตุส (Theophrastus) นักธรรมชาติวิทยา ซ่ึง 
เป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์อริสโตเติล และต่อมาได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่ง
พฤกษศาสตร์” ตำาราดังกล่าวมีเนื้อหาเก่ียวกับการจำาแนกชนิดพืช ลักษณะของพืช 
การขยายพันธ์ุ การใช้พืชเชิงเภสัช อย่างไรก็ตาม สมัยโบราณประเทศจีน เม็กซิโก 
และอเมริกากลาง ก็มีการศึกษาก่ียวกับพืชเชน่กัน เพียงแต่ยังไมพ่บบันทึกเป็นหลัก
ฐานชัดเจน  

ด้วยเหตุนี้ นับแต่อดีตท่ีมนุษย์ทำาการเกษตร การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืชและ 
สั่งสมความรู้ด้านพฤษาศาสตร์ จึงมีความสำาคัญ เพื่อนำามาใช้ในการเพาะปลูก 
แต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างแหล่งอาหารสำาหรับมนุษย์และ
สัตว์เล้ียง 

อนุรื่ักษ์
เมล็ดพัุนธุ์พืุชั
และพัุนธุกรรมพืุชั
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การเก็บเมล็ดพัุนธุ์พืุชัจากทั่วัโลก
ปั จ จุ บั น มี ก า ร ส ร้ า ง ค ลั ง เ ก็ บ รั ก ษ า เ ม ล็ ด พั น ธุ์ พื ช 

จากท่ัวโลกใต้ภูเขาในแถบข้ัวโลกเหนือ เรียกว่า สวาลบาร์ด 
(Svalbard Global Seed Vault) ต้ังอยู่บนเกาะสปิตส์เบอร์เกน  
(Spitsbergen) เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะสวาลบาร์ด 
(Svalbard) ในประเทศนอร์เวย์ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 
1,300 กิโลเมตร โดยความรว่มมอืระหว่างรฐับาลนอรเ์วย ์กองทนุ
ความหลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Global Crop Diversity 
Trust) และศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมแหง่นอร์ดิก (Nordic Genetic 
Resource Center) คลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชสวาลบาร์ด  
มาจากแนวคิดเพื่อการรักษาปกป้องเมล็ดพันธ์ุพืชให้ปลอดภัย
ซึ่งเป็นเสมือนอาหารสำาคัญของโลก กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
เชน่ เมล็ดพนัธุพ์ชืสำาคัญถกูทำาลายจนหมดสิน้จากภัยธรรมชาติ 
โรคภัย เหตุสงครามกลางเมือง เมล็ดพันธ์ุพืชท่ีเก็บรักษาไว้นั้น  
ก็สามารถนำาออกมาใช้ เพื่ อ เพาะพันธ์ุใหม่และขยายสู่  
การเพาะปลูกเป็นพืชอาหารสำาหรับประชากรในประเทศได้ 

เมล็ดพันธ์ุพืชท่ีนำามาเก็บในคลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 
สวาลบาร์ด ต้องทำาให้แห้งและแช่แข็งท่ีอุณหภูมิลบ 18  
องศาเซลเซียส ซึ่งทำาให้เมล็ดพันธุ์พืชถูกเก็บรักษาไว้ได้นาน
กว่าร้อยปีหรือพันปี เมล็ดพันธ์ุพืชท่ีนำามาเก็บมาจากท่ัวโลก 
กว่าล้านชนิด มีท้ังธัญพืช ข้าว ข้าวโพดหลากหลายชนิด
พันธ์ุ กลุ่มพืชท่ีเป็นอาหารหลักประจำาถ่ินของชาวเอเชียและ 
ชาวแอฟรกิา รวมท้ังพชืหายากหลายชนิด เชน่ มันฝรัง่เอสโตเนยี  
และข้าวบาร์เลย์ท่ีใช้ในการผลิตคราฟต์เบียร์ของชาวไอริช

สถานท่ีสำาคัญระดับโลกอีกแห่งท่ีเป็นแหล่งความรู้  

"ที่รัพย์ากรชีีวภาพ" หม่าย์รวม่ที่ั�งที่รัพย์ากร
พันธุุกรรม่ สิิ�งม่ีชีีวิต่หรือุสิ่วนใดัๆ  
ขอุงสิิ�งม่ีชีีวิต่ ปีระชีากรหรือุอุงค์ปีระกอุบ 
ที่ี�เกี�ย์วกับสิิ�งม่ีชีีวิต่ขอุงระบบนิเวศั  
ซื้่�งม่ีปีระโย์ชีน์หรือุคุณค่าต่าม่ความ่เปี็นจริง
และต่าม่ศัักย์ภาพต่่อุม่นุษย์ชีาต่ิ  
(สิำานักนาย์กรัฐม่นต่รี, 2543 และ  
สิำานักงานนโย์บาย์และที่รัพย์ากรธุรรม่ชีาต่ิ
และสิิ�งแวดัล้อุม่, 2544)

พรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ คือ สวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal 
Botanic Gardens, Kew) ต้ังอยูใ่นกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก และ 
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก (World heritage) ของ 
UNESCO เป็นท่ีศกึษาวิจัยทางพฤกษศาสตรด้์านอนกุรมวิธานพชื  
และความร่วมมือศึกษารวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ประเทศ 
ต่าง ๆ โดยมีต้นไม้สะสมมากกว่า 30,000 ชนิด มีหอพรรณไม้
ใหญท่ี่สุดในโลก มีตัวอยา่งพืชมากกว่า 7 ล้านตัวอยา่ง ห้องสมุด 
ท่ีมีหนังสือมากกว่า 750,000 เล่ม และมีภาพวาดของต้นไม้
มากกว่า 175,000 ภาพ  
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การอนุรักษ์์เมล็ดพัุนธ์ุพืุชัและพัุนธุกรรมพืุชั 
ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรทางชีวภาพ และมีหลายหน่วยงาน องค์กร  
รับผิดชอบดำาเนินงาน ท้ังนี้ ได้หยิบยกมาเป็นกรณีดังนี้

ก ร ม อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ  สั ต ว์ ป่ า  แ ล ะ พั น ธ์ุ พื ช  มี  
การดำาเนนิงานภายใต้บนัทึกความรว่มมอืกับสวนพฤกษศาสตรคิ์ว  
และการดำาเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น 
โลก-ประเทศไทย (Global Tree Seed Bank Project;  
Thai land-BKF)  ระหว่างสำานัก วิ จัยการอนุรักษ์ ป่าไม้  
และพัน ธ์ุพืช สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แหง่ประเทศไทย และหนว่ยวิจัยการฟื้ นฟปูา่ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่โดยมกีารเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุไ์ม้ยืนต้น 
เมล็ดพันธุ์พืชป่า และส่งเมล็ดไปเก็บยังธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
ของสวนพฤกษศาสตร์คิว ซึ่งเป็น Millennium Seed Bank  
ขนาดใหญ ่ต้ังอยูท่ี่เวกเฮร์สต์ เพลส เมืองซัสเซกซ์ (Wakehurst 
Place, Sussex) สหราชอาณาจักร 

ธนาคารทรพัยากรชวีภาพแหง่ชาติ (National Biobank  
of Thailand: NBT) เป็นหน่วยงานภายใต้ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำาเนินการเก็บรักษา
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ท้ังในรูปแบบสิ่ งมีชี วิต  
เช่น จุลินทรีย์  ไวรัส เชื้ อรา และในรูปแบบของคลังข้อ 
มูลดิจิทัลของยีนของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ธนาคารจุลินทรีย์ 

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และธนาคารยีน NBT มีความร่วมมือกับ 
หลายหนว่ยงาน อาทิ องค์การสวนพฤกษศาสตร ์เก่ียวกับงานวิจัย 
และพัฒนาการอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เก่ียวกับงานวิจัย 
ในระดับจีโนมและพันธุกรรม เพื่อศึกษาลักษณะพิเศษของพืช 
แต่ละชนิด รวมถึงวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ 
ระยะยาว นำาไปสู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ป่าชายเลนและ
ปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต 

ธนาคารเช้ือพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำาเนินการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้าน
อาหารของประเทศท่ีได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีความสำาคัญ 
ท า ง ด้ า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ เ ชื่ อ ว่ า จ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต 
พืชอาหารและการเกษตรแหล่งใหญ่ของโลก การอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
พชือาหารไว้พร้อมนำามาใชป้ระโยชน์ได้ทันที โดยมวัีตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ท้ังพชืพ้ืนเมอืง พชืปา่ท่ีเปน็พืชต้นตระกลูของพืชเศรษฐกิจและ 
พืชพันธุใ์หมท่ี่สามารถนำาไปใช้ประโยชนใ์นงานวิจัยและพัฒนา 
การผลิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนรับฝากและให้บริการเช้ือพันธุ์พืช 
ท่ีเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธ์ุพืชแก่บุคคล และหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน (2) เป็นแหล่งข้อมูลด้านพันธุกรรมพืช
โดยจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำาพันธุ์และคุณค่าของเชื้อพันธ์ุ 
ในฐานข้อมูล และ (3) การเข้าถึงการใช้ประโยชน์โดยเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนและสนับสนุนท้ังข้อมูลและ 
เชื้อพันธ์ุแก่หนว่ยงานท้ังในและต่างประเทศ

ศูนยท์รพัยากรพันธุกรรมพืชแหง่ชาติ (National Plant 
Genetic Resources Center) ภายใต้กรมวิชาการเกษตร  
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ 
หนว่ยงานต่างๆ มกีารดำาเนนิงานในลักษณะคล้ายกันในเรื่องของ 
การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์หรือ
ประเมนิเชื้อพนัธุพ์ชื การจัดทำาฐานข้อมูล ท้ังภาครฐัและเอกชน

พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ  (Bangkok Herbar ium)  
โดยสำานักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุด 
ของประเทศไทย มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ โดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำาหรับการตรวจสอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง อันเป็นชื่อสากลและเป็นท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ มีตัวอย่าง 
พรรณไม้ท้ังหมดมากกว่า 100,000 specimens 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีอีกหลายหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจท่ีน่าสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มพืชท้ังในเชิงการเกษตร 
อนุรักษ์ และเศรษฐกิจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์แมลง  ซึ่ งเป็น 
แหล่งข้อมูลแมลงภายในประเทศและเป็นศูนย์กลางงานด้าน
กีฏวิทยาระหว่างประเทศท่ัวโลก ธนาคารเช้ือพนัธ์ุมนัสำาปะหลัง 
ซึ่ งมีการอนุรักษ์พันธ์ุมันสำาปะหลังไว้ในแปลงปลูกเพื่ อ 
ตรวจสอบลักษณะทางสณัฐานวิทยาและสรีรวิทยา และอนุรกัษ์
ในห้องปฏิบัติการโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่ อ การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในสภาพแปลง (Field collection) การอนุรักษ์
ในสภาพแปลงปลูกตามศูนย์และสถานีต่างๆ ท่ัวประเทศ 
(สถาบันวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชสวน สำานักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรเขตท่ี 1-8 และหน่วยงานในเครือข่าย) เพื่ อใช้ 
ในงานวิจัยและการอนรุกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชื การอนุรกัษ์
จุลินทรีย์และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ เพื่ อการศึกษา อนุรักษ์ 
สายพันธ์ุ และใช้ประโยชน์ อาทิ ใช้ย่อยสลาย สารชีวภัณฑ์ 
กำาจัดศัตรูพืช โรคพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช แปรรูป 
และเป็นอาหาร หน่วยเก็บรักษาเชื้อพันธ์ุเห็ด ทำาหน้าท่ีศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิชาการเห็ด การบริการเชื้อพันธ์ุ
เห็ดจากผลงานวิจัย เป็นต้น

ธนาคารเมลด็พัุนธุข์องแผู้น่ดนิ	บ้า้นหนองสนวน	ตำำาบ้ลท่า่ตูำม	อำาเภอศรีมีหาโพธิ	ิจังัหวดัปรีาจันีบุ้รี	ีเปน็กลุม่ผูู้้ท่ี�สนใจั 
ด้านการีเกษตำรี	มีกิจักรีรีมการีเก็บ้รีักษาเมล็ดพันธิุ�ดั�งเดิมเพ่�ออนุรีักษ�	การีพัฒนา	คััดเล่อกเมล็ดพันธิุ�ท่ี�ดี	ขยายและ
กรีะจัายเมล็ดพันธิุ�ไปท่ั�วปรีะเท่ศ	ซึ่่�งช่่วยรีักษาคัวามหลากหลายของพันธิุ�พ่ช่ให้เป็นสมบ้ัตำิของลูกหลานตำ่อไป	
https://www.facebook.com/groups/1708099562805048/about

โ ค ร ง ก า ร อ นุ รัก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก 
พระราชดำาร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีจัดต้ังขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2536 และ 
ยังคงดำาเนินการอยา่งต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และทำาให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรม
เพื่อใหม้กีารรว่มคิด รว่มปฏิบติัท่ีนำาผลประโยชนม์าถึงประชาชน
ชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช  
ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ การดำาเนินงาน 
โครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ (1) ปก
ปักพันธุกรรมพืช (2) สำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
(3) ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (4) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช (5) ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (6) วางแผนพัฒนา
พันธ์ุพืช (7) สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ 
(8) สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม
ดำาเนินโครงการ ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการศึกษา 
ท้ังในระดับอุดมศึกษาและโรงเรียน หน่วยงานองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน เทศบาล องค์การบริหารสว่นตำาบล และชุมชน
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การแบ่งปันและสุ่งต่อเมล็ดพัุนธุ์
ในภาคของเกษตรกร มีกรณีตัวอย่างจากกลุ่มธนาคาร

เมล็ดพันธ์ุของแผ่นดิน  ท่ี เ ก็บเมล็ดพันธุ์  คัดเมล็ดพันธ์ุ   
และแจกจ่ายให้แก่สมาชิก โดยมีหลักการว่า เมื่ อสมาชิก 
ขอเมล็ดพันธุ์ไปแล้วปลูกจนออกผลผลิต สมาชิกคนนั้นจะต้อง 
ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ให้ผู้ อ่ืนต่อไป นับเป็นหน่ึงในเร่ืองราวดีๆ  
ของการแบ่งปันและส่งต่อเมล็ดพันธุ์  คุณอรุณี นิยมกูล  
เกษตรกรหญิงและแอดมินเพจธนาคารเมล็ดพันธ์ุของแผ่นดิน  
มีความต้ังใจในการเก็บเมล็ดพันธุ์  เพื่ อรักษาพันธุกรรม 
ด้ังเดิมของพันธุ์พืช พัฒนาต่อยอดให้มีเมล็ดพันธุ์อยู่ และ 
มีความหลากหลายของพันธุกรรมพืช โดยการแบ่งปันกระจาย
เมล็ดพันธ์ุไปสู่เกษตรกรท่ัวประเทศ พร้อมกับแนวคิดท่ีว่า  
การมีเมล็ดพันธุ์ท่ีสมบูรณ์ คือหนึ่งในต้นทุนท่ีดีของเกษตรกร 

พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือการพึ่ งตนเองและ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็ก ท่ีเน้นการอยู่ 
แบบพึ่ งตนเองให้ ไ ด้มากท่ี สุด  และการเ ก็บเมล็ดพันธุ์  
ด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อปลูกและแจกจ่าย 
แลกเปล่ียน 

ซึ่งปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุพ้ืนบ้านท่ีใกล้จะสูญหายไปจากโลก 
หากไม่มีคนปลูกต่อ การเก็บและแจกจ่ายนี้ไม่ใช่เพื่อการค้า 
แต่เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ พันพรรณได้วางแนวคิด 
โดยอาจารย์โจน จันได กล่าวคือ หากเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง  
อาจพลาดหายไปได้ แต่หากเราสง่ต่อใหค้น 500 คน 10 คน  
แมพ้ลาดก็ยงัคงมีเหลืออยู่ การจะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อให้อยู่รอด
ต้องอยูใ่นชีวิตคน เพราะสิ่งท่ีทำาให้มนุษย์อยูไ่ด้บนโลกใบนี้ก็คือ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ถ้าไม่มีก็จะเกิดความล่มสลาย
ทางระบบนิเวศ และล่มสลายทางสุขภาพ

สุรุป
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ 

กลุม่พืชและสตัว์มแีนวโนม้สญูพันธ์ุทุกนาที ดังนัน้ การเก็บรกัษา 
เมล็ดพันธ์ุพืชและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ท้ังเมล็ดพันธุ์ 
ในพ้ืนท่ีธรรมชาติและท้องถ่ิน จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องตระหนัก เพราะ
ในอนาคตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องนำากลับมาใช้ เพื่อ
การขยายพันธุ์และการเพาะปลูก นอกจากนี้ เมล็ดพันธ์ุพืช 
ยังสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ พัฒนาเป็นอาหาร เป็นยาสมุนไพร ดังน้ัน การอนุรักษ์
เมล็ดพันธุพื์ชและพันธุกรรมพืช เรยีนรูร้ว่มกัน แบง่ปนั แจกจ่าย  
หรือส่งต่อเมล็ดพันธุ์จึงมีความสำาคัญยิ่ง เสมือนการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือความมั่งคงทางอาหารและความอยู่รอด 
ของมวลมนุษยชาติ 
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This article outlines the importance of plant seeds to 
human efforts in preservation and conservation of plant 
genetics to be diverse for food security and the survival 
of mankind in the future, including the operation of 
agencies in Thailand that support plant breeding and 
plant genetics.

In ancient times, thousands of years BC, when humans became civilized 
and known farming. Firstly, they planted with seeds which cultivated to be 
harvested for food, such as barley, wheat, sorghum, rye, oats, and beans. 
At that time, it was believed that seeds were picked from the wild and 
cultivated, as evidenced by paintings or sculptures found on stone walls in 
pyramids and temples that reflects the stories and lifestyles of the Egyptians 
in ancient times.

The knowledge of Egyptian cultivation was passed on to the Greeks and 
resulted in a study of plant sciences and a textbook called Historia Plantarum 
written by Theophrastus, a naturalist who was a pupil of the philosopher 
Aristotle and later received to be praised as "Father of Botany". This textbook 
contains information on plant classification, plant characteristics, plant 
propagation, pharmacological use of plants. However, there were studies 
of plants in ancient China, Mexico and Central America as well but no clear 
records were found.  

For this reason, since human have been doing agriculture, seed 
preservation and the collecting botanical knowledge have become important 
in order to be used in the proper cultivation of each period and to create a 
food source for humans and pets.

Conservation 
of	Seeds	and	
Plant	Genetic
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Collecting	seeds	from	all	over	 
the	world

Nowadays, there is the storage of seeds from all 
over the world beneath the mountains of the Arctic 
which is known as Svalbard Global Seed Vault. It located 
on Spitsbergen Island, the largest of the Svalbard 
archipelago in Norway, about 1,300 km from the North 
Pole. In collaboration with the Norwegian government 
and Crop Diversity Trust and Nordic Genetic Resource 
Center, Svalbard Global Seed Vault came from the idea 
of keeping and protecting the seeds of plants as the 
world's most important food. In the crisis events such as 
the seeds of important crops were completely destroyed 
by natural disasters, disease, or civil war. The preserved 
seeds can then be used for new breeding and expanding 
into cultivation as a food for population in the country. 

Seeds stored in the Svalbard Global Seed Vault must 
be dried and frozen at -18°C, which allows them to be 
stored for over a hundred or even thousands of years. More 
than a million types of seeds are collected from all over 
the world, including grains, rice, and various types of corn, 
a group of staple food endemic to Asians and Africans, 
including many rare plants such as Estonian potato and 
barley used in Irish craft beer. 

Another world-class landmark that provides 
knowledge of plants and trees is the Royal Botanic 

Biological Resources " Includes genetic 
resources, organisms or any part of an 
organism, populations or bio-elements 
of ecosystems that have actual and 
potential benefits or values to  
mankind. (Prime Minister's Office,  
2000 and Office of Natural Resources. 
and Environmental Policy and  
Planning, 2001)

Gardens, Kew, located in London, United Kingdom.  
There is one of the most famous botanical gardens in 
the world and has been declared as World heritage by 
UNESCO. It is a botanical research center in the field of 
Plant Taxonomy and cooperation in the study, collecting 
plant samples from various countries with a collection 
of more than 30,000 tree species and having the largest 
Herbarium in the world. There are more than 7 million 
plant species, a library of more than 750,000 books and 
more than 175,000 tree paintings.  
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Conservation	of	seeds	and	plant	
genetics	in	Thailand

 Thailand has a variety of natural and biological 
resources and there are many agencies, organizations 
responsible for its operations. This is presented in the 
following cases:

Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation is an operation under a memorandum of 
cooperation with the Royal Botanic Gardens, Kew and the 
operation of the Global Tree Seed Bank Project; Thailand-BKF 
between the Forest and Plant Conservation Research Office, 
Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 
and The Forest Restoration Research Unit, Science Faculty, 
Chiang Mai University by collecting perennial seeds, wild plant 
seeds and send the seeds to collect to the seed bank of Royal 
Botanic Gardens, Kew which is the large Millennium Seed 
Bank located in Wakehurst Place, Sussex, United Kingdom. 

National Biobank of Thailand: NBT is an organization 
operation under the National Science and Technology 
Development Agency, Ministry of Higher Education, 
Science, Research and Innovation, has carried out the 
preservation of the country's biological resources both 
in living forms such as microorganisms, viruses, fungi and 
in the form of a digital data warehouse of the genes of 

various organisms such as microbial banks, seed banks and 
gene banks. The NBT has cooperation with many agencies 
such as The Botanical Garden Organization, Thailand 
which is about research and development on conservation 
of plant genetics through science and technology,  
the Department of Marine and Coastal Resources which is 
about research at the genomic and genetic level in order 
to study the special characteristics of each plant including 
long-term sterile genetic conservation methods leading to 
the selection of mangrove breeders and future breeding. 

DOA Gene Bank, Department of Agriculture, Ministry 
of Agriculture and Cooperatives, has carried out the 
conservation of plant genetic diversity to ensure food 
security of the country that is known as an important 
country in agriculture and believed to be the world's largest 
producer of food and agricultural crops. The conservation 
of the genetic diversity of plants especially food crops 
that are ready to be used immediately has objectives 
to; (1) to be a center for collecting and conserving plant 
genetics, both native plants, forest plants that are the 
family plants of economic crops and new plants that can 
be used in research and developing better production as 
well as depositing and servicing plant germplasms stored 
in Gene Bank to individuals and agencies in both the public 
and private sectors, (2) to be a source of information on 
plant genetics by storing species characteristics and germ 
values in a database, and (3) for access and use as a center 
for exchanging and supporting information and germs to 
agencies both domestic and international.

National Plant Genetic Resources Center is under 
the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives. By cooperating with various agencies that 
operate in a similar way in the storage of plant germplasm 
obtained from breeding or assessment of plant germplasm 
and the preparation of public and private databases.

Bangkok Herbarium is under the Plant Varieties 
Protection, Department of Agriculture, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives. There is the first and 
oldest plant museum in Thailand. It is responsible for 
collecting plant specimens for the purpose of using it as 
a reference for verify the correct scientific name which is 
an international name and is accepted internationally. 
Currently, the Bangkok Plant Museum has more than 
100,000 specimens of all plants. 
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The Ministry of Agriculture and Cooperatives has 
many agencies that have interesting missions and related 
to plant groups in agriculture, conservation and economy 
are: Insect Museum Thailand, there is a domestic insect 
resource and a hub for international entomology around 
the world. Cassava germ bank where cassava species 
are preserved in the planting plots for morphology and 
physiology examination including conservation in the 
laboratory by tissue culture. Conservation of plant 
genetics in the field collection is the conservation in 
planting plots at various centers and stations across 
the country (Agronomy Research Institute, Horticulture 
Research Institute, Office of Agricultural Research and 
Development region1-8 and network ‘agencies) to be 
used in research and conservation of plant genetic 
resources. Microbial Conservation and Microbial 
Database for study, species conservation, and use such 
as decomposition, microbial pesticide, plant disease, 
promote plant growth, processing and food. Preservation 
of Mushroom Cultures Unit is responsible for studying, 
researching and developing mushroom, mushroom 
germplasm service from research results, etc.

Land’	Seeds	Bank	is	at	Ban	Nong	Suan, Tha toom sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri 
province. There is a group of people who are interested in agriculture. There are original seed 
storage activities for conservation, development, select good seeds, expanding and distributing 
seeds throughout the country which helps maintain plant diversity to be the property of our 
descendants in the future. 
https://www.facebook.com/groups/1708099562805048/about

Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn is a project that was established in 1993 and is 
still ongoing to the present. The objective is to create an 
understanding and awareness of the importance of plant 
genetics in Thailand that cause activities for collective 
thinking, co-operation that bring benefits to the Thai people 
as well as to establish a plant genetic information system 
that can be widely communicated throughout the country. 
The operation of the project consists of important activities 
are (1)protect plant genetics, (2) survey and collect plant 
genetics, (3) cultivation of plant genetics, (4) conservation and 
use of plant genetics, (5) being the plant genetic information 
center, (6) plant breeding plan , (7) raise awareness of plant 
genetic conservation, and (8) support the conservation of 
plant genetics. The agencies involved in the project are the 
central agencies, educational institutions in both higher 
education and schools, local administrative organizations, 
municipalities, sub-district administrative organizations and 
communities.
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Sharing	and	forwarding	seeds
In agricultural sector, there is a case from The Land’ 

Seeds Bank group, a place that collect seeds, select seeds 
and distribute them to members with a principle that when 
a member asks for a seed and plant it until it produces a 
product, that member must pass on the seed to others. 
This is one of the good stories of sharing and passing on 
seeds. Khun Arunee Niyomkul, a female farmer and the 
administrator of Facebook page “The Land’ Seeds Bank, 
has intention to collect the seeds in order to preserve 
the original genetics of the plant, develop a seed to be 
exist and have a variety of plant genetics by sharing and 
distributing seeds to farmers across the country with the 
idea that having the perfect seed is one of the great costs 
for farmers. 

Pun Pun Organic Farm is a learning center for self-
reliance and seed center. There is a small organic farm that 
focuses on living as self-reliant as possible and collecting 
seeds by collecting local seeds to plant and distribute. At 
present, local seeds that are nearly disappearing from 
the world if no one continues to plant them. Collecting 
and distributing is not for commercial but for the survival 
of mankind. Pun Pun was conceptualized by Ajarn Joan 
Chandai which is “if you keep the seeds yourself, you might 
miss them, but if you pass them on to 500 people or 10 
people, even if you miss them, there will still be some 
left.” In order to collect the seeds to survive, it must be 
in a person's life because what makes humans live on this 
planet is genetic diversity. Without it, there will be an 
ecological collapse and a health collapse.

Summary
The biodiversity situation, especially plant and 

animal group, tends to become extinct every minute. Thus, 
seed preservation and plant genetic conservation both 
in natural and local areas are important to be aware of. 
Because in the future, when there is an emergency case, 
it may be used for propagation and cultivation. Besides, 
seeds can also be used for plant breeding, ecosystem 
restoration, food development and medicinal herbs. 
Therefore, the conservation of seeds and plant genetics, 
learning together, sharing, distributing, or passing on 
seeds is importance. It is like preparing for food security 
and the survival of all mankind. 

References 
BBC News. 2021. Svalbard Pole Treasury. August 14, 2021. Retrieved from https://www.bbc.

com/thai/international-43209445

Crop Trust. 2564. Svalbard Global Seed Vault. August 15, 2021. Retrieved from https://www.

croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/ 

Department of Agriculture, Plant varieties protection office. 2021. Bangkok Herbarium. August 

20, 2021. Retrieved from http://www.doa.go.th/pvp/?page_id=892national-

biobank-of-thailand/

Crop Trust. 2564. Svalbard Global Seed Vault. ส่บค้นเม่�อ 15 สิงหาคม 2564 จาก https://www.

croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/

Department of Agriculture, Biotechnology Research and Development Office. 2021. National 

Plant Genetic Resources Center. August 20, 2021.Retrieved from 

      https://www.doa.go.th/genebankthailand/?page_id=27&lang=th

Department of Agriculture Biotechnology Research and Development Office. 2021. 

Gene Bank. August 20, 2021 Retrieved from https://www.doa.go.th/

genebankthailand/?page_id=23&lang=th

Faculty of Science, Chiang Mai University. 2561. Global Tree Seed Bank Project; Thailand-BKF. 

August 14, 2021. Retrieved from https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-

detail.php?id=3051#.YTVxho4zaUk

National Science and Technology Development Agency (NSTDA.). 2021. National Biobank of 

Thailand. August 15, 2021. Retrieved from https://www.nstda.or.th/home/

performance_post/national-biobank-of-thailand/

Plant Genetic Conservation Project Office under the Royal Initiative of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn. 2021. background. August 14, 2021. 

Retrieved from http://www.rspg.or.th/information/index.htm 

Thai PBS. 2021. The Fruit of Sustainability: The Land’ Seeds Bank (on-air 

August 26,2021).Retrieved from https://program.thaipbs.or.th/

watch/97WQHu?list=Sustainable_WanmaiVariety

Pun	Pun, a learning center for self-reliance 
and the seed center. Address: 80/1, Ban Pao 
sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai

Vol. 10 No. 3 | July - September 2021 | NATURE AND ENVIRONMENT

67



ความสมด่ลุและหลากหลาย
โดย	กองบรรณ์าธิการ
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แก่งกระจานแก่งกระจาน
คุณ์ค่าควัามโดดเด่นอันเป็นสุากล	

พื้ น ท่ีกลุ่ มป่าแก่งกระจานได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครั้งท่ี 44 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุม 
ผ่านระบบทางไกล โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุม
ครั้ง น้ีคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ขึ้นทะเบียน 
แหล่งจากท่ัวโลกเป็นมรดกโลก รวมท้ังสิน้ 34 แหล่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
29 แหล่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แหล่ง ซึง่แก่งกระจานเปน็แหล่งมรดก 
ทางธรรมชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนเพียงแหล่งเดียวท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน
เปน็แหล่งมรดกโลกในปีน้ี ภายใต้เกณฑ์ข้อท่ี 10 (criteria-x) “เป็นถิน่ท่ีอยูอ่าศยั 
ท่ีมีความสำาคัญสูงสุดสำาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในถ่ินกำาเนิด ซึ่งรวมไปถึงถ่ินท่ีอาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือพันธ์ุสัตว์  
ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก” ซ่ึงนับเป็น 
ความสำาเร็จของประเทศไทยในการดำาเนินการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจาน  
ซึ่งเป็นผืนป่าท่ีมีความสำาคัญสูงสุดตามเกณฑ์มรดกโลกไว้ได้ นับเป็นท่ีนา่ยินดี  
เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของประเทศไทย พ้ืนท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
เปน็แหล่งมรดกโลก แหง่ท่ี 6 ของประเทศไทย และเปน็แหล่งมรดกทางธรรมชาติ  
แหง่ท่ี 3 ของประเทศไทย 
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มารู้จักกลุ่มป่าแก่งกระจาน
แก่งกระจานผืนป่าสำาคัญฝั่ งตะวันตกของประเทศไทย 

ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรหมแดนธรรมชาติ
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมา ครอบคลุมพื้นท่ีป่า
ขนาดใหญข่อง 3 จังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ 
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวประมาณ 292 
กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ มีพื้นท่ีท้ังหมด 4,809 ตารางกิโลเมตร 
หรอื 2.5 ล้านไร ่ครอบคลมุพ้ืนท่ีปา่อนรุกัษ์ ได้แก่ อุทยานแหง่ชาติ 
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำาภาชี   
ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นท่ีป่าทะนินตะยีของสหภาพเมียนมา และ
เชื่อมต่อกับกลุ่มป่าตะวันตกทางตอนเหนือของไทย ซ่ึงนับเป็น
แนวเช่ือมต่อระบบนเิวศท่ีสำาคัญยิง่ของภมูภิาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้

ความโดดเด่นและความสำาคัญกลุ่มป่าแก่งกระจาน  
ในฐานะเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธ์ุพืชพันธุ์สัตว์ท่ีมี 
คุณค่าโดดเด่น ท่ีมีความสำาคัญสูงสุดสำาหรับการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในถ่ินกำาเนิด ส่งผลให้ผืนป่า 
แก่งกระจานเป็นศนูยร์วมความหลากหลายทางชวีภาพท่ีสำาคัญ 
ในระดับภูมิภาค ด้วยต้ังอยู่ในเขตภูมิเวศ Indo-Malayan  
ในระดับมหภาค อันเกิดจากตำาแหน่งท่ีต้ังอยู่ตรงรอยต่อของ 
4 เขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อย (ได้แก่ Sundaic Sino-Himalayan 
Indochinese และ Indo-Burmese) และเป็นพื้นท่ีรอยต่อ
ระหว่างเขตภูมิพฤกษ์ 4 ลักษณะเด่น (ได้แก่ Indo-Burmese/
Himalayan, Indo-Malaysian, Annamatic และ Andamanese) 
ตลอดจนในระดับจุลภาค ท้ังลักษณะทางธรณวิีทยาท่ีหลากหลาย  
และความสูงจากระดับน้ำาทะเลของผืนป่าแห่งน้ีมีความแปรผัน
สูงมากเม่ือเทียบต่อหน่วยพื้นท่ี จึงทำาให้เกิดความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ท่ีสูงมาก 

หลักฐานท่ีแสดงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท่ีโดดเด่นเห็นอย่างชัดเจนคือรายงานการพบชนิดพันธุ์สัตว์  
ท้ังสัตว์เฉพาะถ่ินและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นท่ี เป็นชนิดพันธุ์ 
ท่ีมีความโดดเด่นและความสำา คัญด้านถ่ินท่ีอาศัยของ 
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีถูกคุกคาม และเป็นเป้าหมายของ 
การอนุรักษ์ระดับโลก  โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่ อ 
การอนรุกัษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation 
of Nature; IUCN) ได้กำาหนดให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นท่ี 
สำาคัญระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์เสือโคร่ง  พื้ นท่ีสำาคัญ 
เพ่ือการอนุรักษ์นก พ้ืนท่ีท่ีมีความสำาคัญในการอนุรักษ์ช้างป่า 
และพื้นท่ีท่ีมีความสำาคัญยิ่งในระบบนิเวศ Indo-Burma 
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แหล่งมรดกโลก พิจารณาจากเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนแหล่ง  
ความครบถ้วนสมบูรณ์  และการป้องกันการจัดการพื้นท่ี ดังนี้

การขึ้นัที่ะเบั่ยนัติามเกณฑ์ข้อที่่� 10 
พื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์

ขอ้ท่ี 10 ด้วยสถานท่ีต้ังสะท้อนถึงสว่นผสมท่ีเปน็เอกลักษณข์อง 
เขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยและเขตภูมิพฤกษ์ (ซึ่งเป็นจุดเหนือสุด 
ของหลายสายพันธุ์จากทางใต้ และเป็นจุดใต้สุดของสายพันธ์ุ
จากทางเหนือ) ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของมหภาคนี้ และเสรมิด้วยภมูปิระเทศท่ีมคีวามแตกต่างกันสงู  
จึงทำาให้เกิดแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันมากมายต่อหน่วย
พื้นท่ี ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์
ของพื้นท่ี โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์ไม่น้อยกว่า 720 ชนิด รวมท้ัง
ชนิดพันธุ์พืชหายากและพืชเฉพาะถ่ิน 

พันธุ์พืชและพันธ์ุสัตว์ท่ีสำาคัญท่ีพบในกลุ่มป่าฯ พบ 
ท้ังชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถ่ิน เชน่ แตงพะเนินทุ่ง (Trichosanthes 
phonsenae) ซึ่งค้นพบคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2546 และพบในพื้นท่ี
กลุ่มป่าแก่งกระจานเพียงแห่งเดียวในโลก และชนิดพันธุ์พืช 

*จำาปีด่อย มีรื่ายงานพิบคร้ัื่งแรื่กในปี พิ.ศ. 2434 ในแคว้นอัสสัมของอินเดี่ยทางตอนเหน่อของเมียนมา และไม่มีรื่ายงานการื่พิบพ่ิชชนิด่น้ีมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว  
จึงเช่�อกันว่าสูญพัินธิุ์ไปแล้ว และถูกค้นพิบอีกครื่ั้งในปี พิ.ศ. 2541 ในกลุ่มป่าแก่งกรื่ะจานซึ�งอยู่ห่างไกลจากพ้่ินที�ค้นพิบเด่ิมปรื่ะมาณ 2,000 กม.  

เส่ียงสญูพนัธ์ุอยา่งย่ิง (CR) เชน่ โมกเครือ (Kamettia chandeei)  
ไม้หอม (Aquilaria malaccensis) จำาปีดอย* (Magnolia  
gustavii) และปุดเต็ม (Geostachys smitinandii) (VU) พบได้
เฉพาะในกลุ่มป่าแก่งกระจานและกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย

นอกจากนี้ ชนิดพันธุ์สัตว์ท่ีพบ มีท้ังสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ 
ท่ีมีความสำาคัญระดับโลก โดยเฉพาะสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์  
อย่างย่ิง คือ จระเข้น้ำาจืด (Crocodylus siamensis) ซึ่งเป็น 
หนึ่งในสถานท่ีเพียงไม่ก่ีแห่งใน 5 ประเทศท่ัวโลก ท่ีสายพันธ์ุ 
ดังกล่าวยังคงอยูใ่นป่า ทำาใหยั้งคงความบริสทุธิข์องสายพันธ์ุแท้ 
และการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติไว้ได้ และสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ 
อย่างย่ิง (CR) เช่น ล่ิน (Manis javanica)  เต่าเหลือง  
(Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys)  
รวมท้ังสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เช่น วัวแดง (Bos javanicus) ช้าง 
(Elephas maximus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) หมาใน  
(Cuon alpinus) และชนิดพันธุ์ท่ีเปราะบาง เช่น หมีควาย  
(Ursus thibetanus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) เลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) และลิงเสน 
(Macaca arctoides)  

Vol. 10 No. 3 | July - September 2021 | NATURE AND ENVIRONMENT

71



ควิามครบัถ้วินัสิ่มบัูรณ์	
กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้ นท่ีต้นน้ำาลำาธารท่ีสำาคัญ 

ของแมน่้ำาเพชรบุรี แมน่้ำากุยบุรี แมน่้ำาปราณบุรี แมน่้ำาภาชี และ  
แม่น้ำาแม่กลอง แม่น้ำาเหล่าน้ีบางส่วนเป็นแหล่งน้ำาให้กับ 
พื้นท่ีชุ่มน้ำาอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นท่ี
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศไทยสำาหรับนกน้ำา กลุ่มป่าแห่งน้ี 
มีระบบนิเวศท่ีซับซ้อน กล่าวคือ ประกอบด้วย ป่า 6 ชนิดป่า  
( ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ท่ี ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  9 6  ข อ ง พื้ น ท่ี ท้ั ง ห ม ด )  
โดยเป็นปา่ดิบแล้ง ครอบคลมุพื้นท่ีสว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 65  
และปา่ประเภทอ่ืน ๆ  ได้แก่ ปา่เบญจพรรณ ปา่ดิบเขา ป่าดิบชื้น  
ป่ารุ่นสอง และป่าเต็งรัง  อีกท้ังมีสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ี 
เปน็ภเูขาสูงทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกเปน็เนนิเขาสงู  
ความสูงประมาณ 37-1,231 เมตรจากระดับน้ำาทะเล และ 
สภาพภมูอิากาศได้รบัอิทธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนอื
และตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม-

กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม- 
กลางเดือนกุมภาพันธ์  และฤดูแล้ง เริ่มต้ังแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม 

มีรายงานการพบชนิดพันธ์ุสัตว์อย่างน้อย 720 ชนิด  
ในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ รวมถึงสัตว์ป่าท่ีเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR)  
4 ชนิด สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ท่ีเสี่ยงสูญพันธุ์ (EN) 8 ชนิด และ 
สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (VU) 23 ชนิด ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดว่า  
กลุ่มป่าแก่งกระจานผืนนี้เป็นถ่ินอาศัยท่ีมีความเหมาะสม 
อย่างยิ่งสำาหรับสัตว์ป่า ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่ามีอยู่สูงมาก มีความปลอดภัย และเพียงพอสำาหรับ 
การเจริญเติบโต อีกท้ังความอุดมสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียว 
ของพ้ืนท่ีกลุม่ปา่ฯ ได้รบัการปกปอ้งคุม้ครองครอบคลมุเต็มพื้นท่ี 
ภายใต้แผนการบริหารจัดการ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้อง
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การป้องกันัแล้ะการจ้ัดการพ้ืินัที่่� 
พื้นท่ีอนุรักษ์ท้ังสี่แห่งท่ีประกอบเป็นกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ได้รับการคุ้มครองอย่างดีภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
และสงวนสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ 
ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พื้นท่ีท้ังหมดของกลุ่มป่าแก่งกระจาน  
มีวัตถปุระสงค์หลักคือการกำาหนดพื้นท่ีคุ้มครอง คือการปกปอ้ง
และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรวมของพื้นท่ี  
รวมถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและชนิดพันธุ์พืชท่ีโดดเด่น และ 
ป่าต้นน้ำาของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

พระราชบัญญัติท้ังสองดังกล่าว เป็นความพยายาม 
ท่ีสำ า คัญยิ่ งของ รัฐบาลไทยและหน่วยงาน ท่ี เ ก่ียว ข้อง 
ในการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทำากินของราษฎร 
ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การเก็บหาของป่าและการใช้ประโยชน์ 
เพื่ อการยังชีพ  และส่ ง เสริมการมีส่ วนร่วมของชุมชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแก้ไข 
ปัญหาในภาพรวมท้ังประเทศ สร้างความสมดุลระหว่าง 
ก า ร ดำ า ร ง ชี วิ ต ท่ี ม่ั น ค ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
และยุติธรรมต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

ดังน้ัน คุณค่าตามธรรมชาติของกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเพียงพอ นอกจากนี้   
ความสามารถในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์ของกลุม่ปา่ฯ ยังเป็นไปตามแนวทางอนุวัตอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก 

มรดกโลกกลุม่ปา่แก่งกระจาน เปน็การยกระดับการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีกลุ่มป่าเป็นระดับสากล และส่งผลให้ประเทศไทย
มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในระดับโลก เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประเทศ 
และนำามาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
ด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ  
ส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนท้อง ถ่ิน รวมท้ังเ พ่ิมโอกาส 
การดำาเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ และส่งเสริม
การดำาเนินงานในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงการคงไว้ 
ซึ่ ง วัฒนธรรม ความเป็นอยู่  และวิถีชี วิตของชุมชน ซ่ึง 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศโดยส่วนรวม  
รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้ นท่ี  
เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และทำาให้คุณค่าความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจะคงอยู่อย่างยั่งยืนและส่งต่อ
ไปยังรุน่ลูกหลานต่อไปในอนาคต

เกร็ดควิามรู้	
สัญลักษณ์มรดกโลก ประกอบด้วย รูปสี่เหล่ียม 

จั ตุ รั ส ท่ี อ ยู่ ส่ ว น ก ล า ง  เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ตั ว แ ท น 
ของสรรพสิ่ ง ท่ีมนุษ ย์สร้ าง ข้ึ น เป็นมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม ภายในวงกลมรอบนอก หมายถึง
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมท่ีหล่อหลอมขึ้นเป็น 
มรดกโลกทางธรรมชาติ และอักษรมรดกโลกภาษา
ต่าง ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ แทนการปกป้องมรดกโลก 
ทุกแห่งไว้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ จากมวลมนุษย์  
ทุกชาติ ทุกภาษา ซึ่งมี 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ 
(WORLD HERITAGE) ภาษาฝรั่งเศส (PATRIMOINE 
MONDIAL) และโดยพ้ืนท่ีสำาหรับภาษาสเปน 
(PATRIMONIO MUNDIAL) สามารถปรับเป็น 
ภาษาของประเทศท่ีจะนำาสัญลักษณ์ไปใช้ ไ ด้  
สัญลักษณ์มรดกโลกออกแบบโดย Mr. Michel Olyff  
ซึ่งในการประชุมคร้ังท่ีสอง คณะกรรมการมรดกโลก
ได้มีมติเห็นชอบกับสัญลักษณ์มรดกโลก
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Information by Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Complied by The Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP)

Balance and Diverse
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Kaeng Krachan …Kaeng Krachan …
Global	outstanding	value

Kaeng Krachan Forest Complex area has been added to 
UNESCO’s World Natural Heritage site on July 26th, 2021 at the 
World Heritage Committee’s 44th session in 2021 which is held 
online conference from China. At this meeting, the World Heritage 
Committee agreed to list 34 sites from all over the world as World 
Heritage Sites, including 29 as World Cultural Heritage Sites and 
5 Natural World Heritage Sites. Therefore, Kaeng Krachan is is the 
only natural heritage site in ASEAN countries to be registered as a 
World Heritage Site this year under criteria-x, “the area is the most 
importance habitat for the conservation of endemic biodiversity, 
including the habitat of plant species and/or animal species of 
outstanding scientific or conservation value worldwide.” This 
marks the success of Thailand in conserving Kaeng Krachan Forest 
Complex, a forest that has the highest priority according to the 
World Heritage criteria. It is a great pleasure, pride and dignity of 
Thailand. Kaeng Krachan Forest Complex is the 6th World Heritage 
Site in Thailand and the 3rd Natural Heritage Site in Thailand. 
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Get	to	know	Kaeng	Krachan	Forest	
Complex

Kaeng Krachan Forest Complex, an important 
forest in the western region of Thailand, is located 
along the Thailand side of the Tenasserim mountain 
range, which is a natural border between Thailand and 
the Union of Myanmar. It covers a large forest area of 
3 provinces in the western part of Thailand namely 
Ratchaburi, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan.  
The length is about 292 kilometers from north to south. 
Kaeng Krachan Forest Complex World Heritage Site has 
a total area of 4,809 square kilometers or 2.5 million 
rai, covering conservation forest areas as follows: Thai 
Prachan National Park, Kaeng Krachan National Park, 
Kuiburi National Park, and Phachee River Wildlife 
Sanctuary. It connects to the Tanintharyi forest of 
Union of Myanmar and connects to the western forest 
group in northern Thailand. This is the most important 
ecosystem connection line of Southeast Asia.

The uniqueness and importance of the Kaeng 
Krachan Forest Complex as a habitat of exceptionally 
valuable plant and animal species which is the most 
importance habitat for the conservation of endemic 
biodiversity. It affects Kaeng Krachan Forest is an 
important biodiversity center in the region. Because 
it is located in the Indo-Malayan region at the macro 
level arising from its location at the joint of the 4 sub-
geographical animal areas (there are Sundaic, Sino-
Himalayan, Indochinese, and Indo-Burmese) and the 
joint area between plant geographical 4 features areas 
(there are Indo- Burmese/Himalayan, Indo-Malaysian, 
Annamatic, and Andamanese), as well as at the micro 
level both a variety of geological features. Moreover the 

elevation from sea level of this forest is very variable 
when compared per unit area, thus causing a very high 
species diversity. 

Evidence of value. The clearly outstanding 
biodiversity is the discovery’s report of both endemic 
and endangered species in the area. It is a species 
that is uniqueness and important in term of habitat 
of threatened plant and animal species, and is the 
goal of global conservation. The International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) has designated 
the Kaeng Krachan Forest Complex as a regionally 
important area for tiger conservation, bird conservation, 
wild elephants, and areas of great importance in the 
Indo-Burma ecosystem.
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The registration of a cultural or natural heritage 
site as a World Heritage Site is intended to be one of 
the mechanisms for conservation, prevention, and 
protection of cultural and natural heritage sites as 
the world heritage of all mankind. The Outstanding 
Universal Value Assessment of World Heritage Sites 
considers from World Heritage Criteria, Integrity pf 
properties, and area management protection as follow;  

World	Heritage	Criteria	(criteria-x).	
Kaeng Krachan Forest Complex area has fully 

qualified according to criteria-x with its location 
reflecting the unique mixed of zoogeographic sub- 
regions and plant geographical regions (which is the 
northernmost point of several species from the south 
and the southernmost point of the species from the 
north). This results in macro biodiversity and supported 
by highly different geography. Therefore, there are 
many different habitats per unit area. It produces 
rich biodiversity in the area by discovered at least  
720 animal species and also including rare and  
endemic plants species.  

Important plant and animal species found in 
forest groups include endemic plant species such as 
Trichosanthes phonsenae which first found in 1913 and 

*  Magnolia gustavii was first reported in 1891 in the Assam region of India in northern Myanmar and this plant has not been found 
for over 100 years, so it is believed to be extinct. It was rediscovered in 1998 in the Kaeng Krachan Forest Complex, about 2,000 
km away from the original discovery area.

only found in Kaeng Krachan Forest Complex. Moreover, 
there are critically endangered species (CR) such as 
Aganosma acuminata (Kamettia chandeei), Aquilaria 
malaccensis, Magnolia gustavii*, and Geostachys 
smitinandii (VU). Those are only found in Kaeng Krachan 
Forest Complex and Dong Phayayen-Khao Yai Orman 
Kompleksi, and there are Natural World Heritage of 
Thailand. 

In addition, species found include both globally 
endangered wildlife, especially critically endangered 
the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) which is 
one of the few places in five countries around the world 
where the species remains in the wild. This allows the 
purity of inbred line and natural reproduction to be 
preserved. There is a home of critically endangered 
species such as Pangolin (Manis javanica), Yellow/
Elongated Tortoise (Indotestudo elongata), and Asian 
forest tortoise (Manouria emys). Endangered species 
such as Banteng (Bos javanicus), Asian elepant (Elephas 
maximus), Tiger (Panthera tigris), Asiatic Wild Dog 
(Cuon alpinus), and the vulnerable species such as Asian 
black bear (Ursus thibetanus), Tapir (Tapirus indicus), 
Serows (Capricornis sumatraensis), Gaur (Bos gaurus), 
and Stump-tailed macaque (Macaca arctoides).
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Integrity	of	properties.	
Kaeng Krachan Forest Complex is an important 

watershed area of Phetchaburi River, Kuiburi River, 
Pranburi River, Phachi River and Mae Klong River. Some 
of these rivers provide water to the Khao Sam Roi Yot 
National Park wetlands, one of Thailand's most famous 
areas for waterfowl. This group of forests has a complex 
ecosystem consists of 6 forest types (covering more than 
96% of the total area). It is a dry evergreen forest that 
covers most of the area around 65% and other types 
of forests are mixed deciduous forest, montane forest, 
tropical rainforest, secondary forest and deciduous 
dipterocarp forest. The geography of the western region 
is mountainous and the eastern region is high hill with a 
height of 37-1,231 meters above sea level. The climate 

is influenced by the northeast and southwest monsoons. 
The rainy season starts from mid-May to mid-October. 
Winter season starts from mid-October to mid-February 
and Summer starts from mid-February to mid-May. 

At least 720 species have been reported in the area, 
including four Critically Endangered (CR) species, eight 
Endangered (EN) species, and 23 Vulnerable (VU) species. 
This is an indicator that Kaeng Krachan Forest Complex i 
s a habitat that is particularly suitable for wildlife.  
There is a high variety of wildlife and plants species, safe 
and sufficient for their growth. Moreover, the abundance 
is the only one of the forest group areas that get the full 
coverage protection under the management plan, relevant 
laws and regulations.
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Area	management	protection.	
The four conservation areas which comprises as 

Kaeng Krachan Forest Complex are well protected under 
the Wildlife Protection and Reservation Act B.E. 2562 and 
its amendments, and the National Park Act B.E. 2562 and 
its amendments. The entire area of the Kaeng Krachan 
Forest Complex has the primary purpose of defining a 
protected area, which is to protect and maintain the 
overall ecological integrity of the area including the value 
of outstanding wildlife and plant species and watershed 
forests of Phetchaburi province and Prachuap Khiri Khan 
province.

These two acts are a significant effort by the Thai 
government and relevant agencies to solve the housing 
and workplace problems of people in protected forest 
areas including to collect forest products and uses for 
sustenance, and promote the participation of community 
in natural resources management. This is a solution in 
overall of the country as well as create a balance between 
the stable livelihood of the people and the sustainable 
conservation of natural resources in order to achieve 
equality and fairness for all Thai people. 

Therefore, the natural value of Kaeng Krachan Forest 
Complex obtain sufficient legal protection. Besides,  
the management potential and conservation efficiency of 
the forest is in accordance with the Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention.

Kaeng Krachan Forest Complex World Heritage Site 
raises the level of forest area management to global level 
and gives Thailand a world-class reputation. It creates a 
good image for the country and led to the creation of jobs 
and income increases especially tourism and business links 
with eco-tourism. This will benefit the local community 
economy as well as increase the opportunity to work 
with international organizations. Moreover, it promotes 
operation in various fields including preserving the culture, 
livelihood and way of life of the community which will 
bring whole benefits to the people and the country as 
well as promotes participation in area management for a 
better living and makes value of the abundance of forest 
resources and wildlife remain sustainable and forward it 
to the children in the future.

Did	you	know?:	
The World Heritage Emblem consists of 

the central square which symbolizes the results 
of human skill and inspiration, built as a World 
Cultural Heritage. Inside the circle represents 
the gifts of nature and environment that 
shaped a World Natural Heritage. The words 
of World Heritage surrounding in different 
languages represent the protection of all 
World Heritage Sites through cooperation from 
humankind, every nation and every language, by 
3 languages: English (WORLD HERITAGE), French 
(PATRIMOINE MONDIAL), and the area of Spanish 
(PATRIMONIO MUNDIAL) can be adjusted to the 
language of the country where the symbol will be 
used. The World Heritage Emblem was designed 
by Mr. Michel Olyff and adopted at its second 
meeting; the World Heritage Committee voted 
in favor of this World Heritage Emblem. 
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ถาม - ตอบ
FAQ

อุทยานธรณ์ี	
(Geoparks) ค่ออะไรื่

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ได้ใหค้วามหมายของอุทยานธรณว่ีา  
พ้ืนท่ีท่ีประกอบไปด้วยแหล่งท่ีมีความสำาคัญอย่างโดดเด่น
ทางธรณีวิทยา (Geology) รวมถึงคุณค่าทางด้านโบราณคดี 
(archaeology) นิเวศวิทยา (Ecology) และวัฒนธรรม 
(Culture) ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ ด้วย

แหล่งอนุรักษ์์ธรณ์ีวัิทยา	 
(Geo Conservation Site) ค่ออะไรื่

แหล่งธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ และมาตรฐานอ้างอิง 
ทางธรณีวิทยาในระดับต่าง ๆ มี ๗ ประเภท ได้แก่ แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งแร่ ต้นฉบับ แหล่งพุน้ำาร้อน แหล่งซากดึกดำาบรรพ์  
แหล่งธรณโีครงสรา้ง แหล่งหนิแบบฉบบั แหล่งธรณสีณัฐาน และแหล่งลำาดับ 
ชั้นหินแบบฉบับ

เครือข่ายอุทยานธรณ์ีโลก	 
(Global Geoparks Network: GGN) ค่ออะไรื่

เครือขา่ยสนับสนนุใหเ้กิดการอนรุกัษ์แหล่งธรณวิีทยาท่ีสำาคัญของโลก 
ก่อให้เกิดประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมในระดับประเทศ ประชาสมัพนัธ์
แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาท่ีมีความโดดเด่น สวยงาม หรือมีความสำาคัญ  
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ทางธรรมชาติระดับโลก
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อุทยานธรณ์ีโลก 
แห่งแรกของ
ประเทศไทยคือ

อุทยานธรณสีตูลได้รบัการประกาศใหเ้ปน็อุทยานธรณโีลก  
โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือ
ยูเนสโก เป็นแห่งท่ี 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เมื่ อวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2562 หลังผ่านการประเมิน 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของยูเนสโก ทำาให้อุทยานธรณีสตูล 
เปน็อุทยานธรณโีลกแหง่แรกของประเทศไทย อุทยานธรณีสตูล  
ต้ังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำาเภอ 
ของจังหวัดสตูล คือ อำาเภอเมืองสตูล มะนัง ละงู และทุ่งหว้า 
ลักษณะภมูปิระเทศเปน็เทือกเขาหนิปูน และชายหาดท่ีสวยงาม 

ในภูมิภาคเอเชัียตะวัันออก
เฉียงใต้มีอุทยานธรณ์ีโลก
ของยูเนสุโกจำานวันเท่าใด

ปัจจุบันท่ัวโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำานวนท้ังสิ้น 147 แห่ง  
ใน 41 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีโลก 
ของยูเนสโก จำานวน 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 แห่ง  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2 แหง่ และราชอาณาจักรไทย 1 แหง่

147 
แห่ง 

41 
ประเที่ศ
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Finance Restoration 
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11

55

44
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ภูเขา (Mountains)

ป่าไม้ (Forests)

พ้ืนทีเ่พาะปลูก (Farmlands)

พ้ืนที่พรุ (Peatlands)

พ้ืนที่เมือง (Urban Areas)

แหล่งน ้าจืด (Freshwaters)

มหาสมุทรและชายฝั่ ง 
(Oceans & Coasts)

Empower a Global Movement

Leadership

Shift Behaviors

Finance Restoration 

Right Incentives

66 Invest in Research

Restoration the Next Generation

Listen and Learn

Build up Capacity

Celebrate a Culture

1100

99

88

77

ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่มและทุ่งหญ้าสะวันนา
(Grasslands, shrublands and savannahs)
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