
กว่าจะมาเป็น  
3 มงกุฎแห่งยูเนสโก

โอกาสท่ี่�ประเที่ศไที่ยจะได้้รับการคััด้
เลืือกให้้เ ป็นดิ้นแด้นแห่้ง 3 มงกุฎที่าง
ธรรมชาติิของยูเนสโก (The UNESCO  
Triple Crown) ห้รือเป็นพืื้�นท่ี่�ท่ี่�ม่การอนุรักษ์์ติามโปรแกรม 
ขององคัก์ารเพืื้�อศึกษ์า วิิที่ยาศาสติร ์แลืะวิฒันธรรมแห้ง่สห้ประชาชาติิ 
(UNESCO) ท่ี่�ม่ 3 รูปแบบอยู่ในพืื้�นท่ี่� ภููมิภูาคั มณฑลื แคัว้ิน จังห้วัิด้  
ห้รือเมืองเด่้ยวิกัน ได้้แก่ 



1พื้ื�นที่่�มรด้กโลืก (World Heritage) ตามอนสุญัญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

และทางธรรมชาติ 

2พื้ื�นที่่�สงวินชว่ิมณฑลื (Biosphere Reserve Area) 
คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และชายฝั่งทะเล หรือ

พื้นที่ที่มีทั้งระบบนิเวศบนบก และชายฝั่ง 

3อุที่ยานธรณ่โลืก (Geo Park) การอนุรักษ์โดย
ใช้ธรณีวิทยา และพัฒนาชุมชน โดยเชื่อมโยง 

ส่วนประกอบด้านต่าง ๆ  เข้้าด้วยกัน เช่น วิถีีชุมชน วัฒนธรรม 
โบราณคดี การท่องเท่ียว 

ประเทศท่ีได้รับการคัดเลือก และข้้้นทะเบียนให้เป็น 
ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติข้องยูเนสโก ในปัจจุบัน
มีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอิตาลี 



แห ล่่ งมรดกโล่กทางธรรมชา ติิ ท่� ม่ ภูู มิประ เทศแบบคาส ต์ิ  
หรือเป็นพืื้�นท่�หินปูนท่�นำ�าฝนชะล่ะล่ายหินออกไปจนกล่ายเป็นหลุ่ม แล่ะถ้ำำ�า  
รวมถ้ำึ งทางนำ�า ใติ้ ดินท่�นำ�าล่ะล่ายเอาเ นื�อ หินปูนออกไป พื้บในเขติ 
เมืองฉืือหลิ่น มณฑล่ยูนนาน เมืองล่่�โป มณฑล่กุ้ยโจว แล่ะเมืองอู่หล่ง  
นครฉืงชิ�ง ขึ�นทะเบ่ยนเป็นมรดกโล่กเมื�อ ค.ศ. 2007 

เขติสงวนช่วมณฑล่เหมาหลั่น (Mao Lan Biosphere Reserve Area) 
มณฑล่กุ้ยโจว ม่การอนุรักษ์์ป่าดิบชื�นในภููมิประเทศแบบหินปูนใน 
เขติกึ�งเขติร้อน เป็นแหล่่งท่�อยูอ่าศัยของสัติว์ป่าใกล้่สูญพัื้นธ์ุ 

อุทยานธรณ่โล่กชิลิ่น (Shilin UNESCO Global Geopark) มณฑล่
ยูนนาน ความงามของภููมิทัศน์ท่�เป็นเอกลั่กษ์ณ์ ได้แก่ หินปูนสูงคล้่ายเสาสูง 
หินปูนรูปดาบ หินปูนรูปเห็ด แล่ะหินปูนท่�ม่ลั่กษ์ณะคล้่ายหอคอย 

สาธารณรัฐประชาชนจีีน 



สาธารณรัฐเกาหลีี
เกาะภููเขาไฟเชจูแล่ะถ้ำำ�าล่าวา เป็นแหล่่งมรดกโล่ก 

ทางธรรมชาติิ อยู่ห่างจากชายฝ่�งทางใต้ิของคาบสมุทรเกาหล่่ 
130 กม. แล่ะเป็นเกาะใหญ่ท่�สุดในคาบสมุทรเกาหล่่ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ 1. อุทยานแห่งชาติิฮััล่ล่าซาน 2. ยอดเขาชองซาน 
อิล่ชุบง 3. ถ้ำำ�าล่าวามานจงักุล่ ได้รับการกำาหนดใหเ้ป็นเขติสงวน
ช่วมณฑล่ของยูเนสโกใน ค.ศ. 2002 แล่ะเป็นมรดกโล่กใน  
ค.ศ. 2007 แล่ะอุทยานธรณ่โล่กซันบังซาน (Jeju Global 
Geopark Sanbangsan) ใน ค.ศ. 2010



Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia and the Certosa  
di Padula ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโล่กใน ค.ศ. 1998 กำาหนดให้เป็นเขติสงวนช่วมณฑล่ขององค์การยูเนสโก 
ใน ค.ศ. 1997 แล่ะได้รับการขึ�นทะเบ่ยนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณ่โล่กใน ค.ศ. 1998

เทือกเขาโดโล่ไมติ์ ม่ธรณ่สัณฐานนำ�าแข็ง แล่ะระบบเทือกเขาหินปูนได้รับการขึ�นทะเบ่ยนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก
โล่กใน ค.ศ. 2009 พื้ื�นท่�สงวนช่วมณฑล่ Ledro Alps แล่ะ Judicaria ตัิ�งอยู่ในภููมิภูาค Trento ทางติอนเหนือของประเทศอิติาล่่  
ระหว่างแหล่่งมรดกโล่กเทือกเขาโดโล่ไมติ์ แล่ะทะเล่สาบ Garda แล่ะ Adamello-Brenta UNESCO Global Geopark ตัิ�งอยู่ทาง 
ติอนใต้ิของเทือกเขาแอล่ป์ติอนกล่างของประเทศอิติาล่่ ทางติะวันติกของแคว้น Trentino เป็นพืื้�นท่�สำาคัญของประวัติิศาสติร์ทางธรณ่วิทยา
ของเทือกเขาแอล่ป์ 

สาธารณรัฐอิิตาลีี



ได้รั้บการข้ึ้�นทะเบียนจีากยูเนสโกแล้ีวจีำานวน 2 โปรแกรม ซ้ึ่�งตั�งอิยู�ในจัีงหวัด้
นครราชสีมา คือิ มงกุฎที� 1 มรด้กโลีก พืื้�นที�กลุี�มป่าด้งพื้ญาเย็น-เขึ้าใหญ� 
(Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ได้้รับการข้ึ้�นทะเบียน 
เป็นมรด้กโลีกเมื�อิปี ค.ศ. 2005 ประกอิบด้้วยพืื้�นที�คุ้มครอิง 

หรือพืื้�นท่�อนุรักษ์์ธรรมชาติิจำานวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติิเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติิ 
ทับล่าน อุทยานแห่งชาติิปางส่ดา อุทยานแห่งชาติิติาพื้ระยา แล่ะเขติรักษ์าพัื้นธ์ุสัติว์ป่าดงใหญ่ พืื้�นท่�
กลุ่่มป่าดงพื้ญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นผืืนป่าท่�ม่ความต่ิอเนื�องเชื�อมโยงกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่  
ม่ความสำาคัญต่ิอการอนุรักษ์์ความหล่ากหล่ายทางช่วภูาพื้ แล่ะเป็นแหล่่งท่�อยู่อาศัยของสัติว์ 
ใกล้่สูญพัื้นธ์ุหล่ายสายพัื้นธ์ุ 

มงกุฎท่� 2 พืื้�นท่�สงวนช่วมณฑล่สะแกราช ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็นพืื้�นท่�สงวนช่วมณฑล่ 
เมื�อปี ค.ศ. 1976 เป็นแหล่่งรวบรวมข้อมูล่เก่�ยวกับป่จจัยสิ�งแวดล้่อมในป่าเขติร้อน แล่ะเป็นสถ้ำานท่�
ศึกษ์าค้นคว้าระบบนิเวศป่าดิบแล้่ง แล่ะป่าเต็ิงรัง แล่ะขณะน่�ประเทศไทยได้ยื�นขอขึ�นทะเบ่ยนอุทยาน
ธรณ่โคราช เป็นอุทยานธรณ่โล่กตัิ�งแติ่ ค.ศ. 2019 โดยม่ลั่กษ์ณะเด่นของพื้ื�นท่�ม่ลั่กษ์ณะภููมิประเทศ
เควสต้ิา หรือเขารูปอ่โต้ิ 2 แนวคู่ขนานกันจำานวนมากกว่า 20 เขา ม่แหล่่งฟอสซิล่ไดโนเสาร์ แหล่่งฟอสซิล่ 
ไม้กล่ายเป็นหินแล่ะแหล่่งฟอสซิล่ช้างดึกดำาบรรพ์ื้ ขณะน่�อยู่ระหว่างการติรวจประเมินผืล่

ประเทศไทยโอกาสได้รับการคัดเลื่อกให้เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติิของยูเนส
โก เช่นเด่ยวกันกับสามประเทศข้างต้ิน หากอุทยานธรณ่โคราชผ่ืานการรับรองเป็นอุทยานธรณ่โล่ก 
ของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยม่แหล่่งธรณ่วิทยาท่�ม่คุณค่าด้านแหล่่งอนุรักษ์์ 
ไม้กล่ายเป็นหิน แล่ะแหล่่งฟอสซิล่ช้างดึกดำาบรรพ์ื้

ท่ี่�ผ่่านมาประเทศไทย
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ROAD TO UNESCO 

TRIPLE CROWN



There is a possibility that 
Thailand will be designated 
as the country receiving the 
prestigious UNESCO Triple 
Crown or the land with conserved landscapes 
meet programs set by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  
in three types. They are 

1 World Heritage Site under the Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage, 

2 Biosphere Reserve Area that covers  
terrestrial or coastal ecosystems or areas with both 
terrestrial and coastal ecosystems, and 

3 Geopark that is conserved by integrating the 
geology and community development through the 
connection of different functions such as community 
way of life, culture, archeology and tourism. 

Currently there are only three countries, 
namely People’s Republic of China, Republic of 
Korea and Italian Republic, selected and awarded 
the UNESCO Triple Crown.



People’s Republic of China, 
its World Natural Heritage has karst landscape featuring 

soluble limestone dissolved by rain to form sinkholes and caves 
as well as underground waterways which created by the erosion of 
limestone. These landforms are found in Shilin in Yunnan province, 
Libo in Guizhou province and Wulong in Chongqing province.  
They were inscribed in the World Natural Heritage list in 2007.   

Maolan Biosphere Reserve Area in Guizhou province  
is known for the conservation of subtropical evergreen forest  
in limestone landscapes where inhabited endangered species. 

Shilin UNESCO Global Geopark in Yunnan province  
is famous for its beautiful unique landscapes of rocks in shapes 
such as pinnacle columns, swords, mushrooms and towers.



Republic of Korea, 
Jeju Volcanic Island and Lava Tubes is the 

World Natural Heritage Site situated about 130 
kilometers from the southern coast of the Korean 
Peninsula. Jeju Island is the largest island in Korean 
Peninsula. The island is divided into three areas  
comprising   (1)   Mount Hallasan National Park,   (2)   Seongsan 
Ilchulbong Peak, and (3) Dangcheomuldonggul 
Lava Tube. They were inscribed as a UNESCO’s  
Biosphere Reserve Area in 2002, a World Heritage Site 
in 2007 and Jeju Global Geopark Sanbangsan in 2010.  



Italian Republic,

The Dolomite Mountains, with their glacial landform and limestone mountain system, were listed by UNESCO 
as a World Heritage Site in 2009. The Ledro Alps and Judicaria Biosphere Reserve are located in the Trento region in 
the north of Italy and between the Dolomite Mountains and Lake Garda. Adamello – Brenta UNESCO Global Geopark 
is situated in the Italian sector of south – central Alps, in the western part of Trentino region. It is an essential area of   
geological history of the Alps. 

Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia and the Certosa  
di Padula was inscribed as a World Heritage Site in 1998. It was designated as a Biosphere Reserve Area in 1997  
and listed as a UNESCO Global Geopark in 1998.



Thailand 
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was awarded the UNESCO recognition for two types of natural 
treasures in Nakhon Ratchasima. The first crown is the World Heritage 
which Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex was listed as a World 
Heritage Site in 2005, 

covering five Protected Areas including Khao Yai National Park, Thap Lan National 
Park, Pang Sida National Park, Ta Phraya National Park, and Dong Yai Wildlife Sanctuary. 
Dong Phayayen – Khao Yai Forest Complex exhibits the connectivity of huge ecosystems 
significance for biodiversity conservation and being habitats for many endangered species.  

The second crown is Sakaerat Biosphere Reserve which was listed as a Biosphere 
Reserve in 1976. It is the site for data collection about environmental factors in tropical 
forest and the research station on dry evergreen and dry dipterocarp tropical forest.  
Thailand has applied to get Khorat Geopark awarded as a Global Geopark since 2019. The 
area is outstanding for its cuesta topography or double parallel cuestas to form more 
than 20 mountains. Many dinosaur fossils, petrified wood and ancient elephant fossils are 
found in Khorat Geopark. The application is now under the consideration.   

Thailand has the opportunity to be inscribed as a UNESCO Triple Crown for its 
natural properties, similar to the above-mentioned three countries if Khorat Geopark is 
certified as a UNESCO Global Geopark for its geological significance for the conservation 
of petrified wood and ancient elephant fossils.


