กว่าจะมาเป็น
3 มงกุฎแห่งยูเนสโก
โอกาสที่่� ป ระเทศไทยจะได้้ รัั บ การคัั ด
เลืื อ กให้้ เ ป็็ น ดิิ น แดนแห่่ ง 3 มงกุุ ฎ ทาง
ธรรมชาติิ ข องยูู เ นสโก (The UNESCO
Triple Crown) หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการอนุุรัักษ์์ตามโปรแกรม
ขององค์์การเพื่่�อศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ

(UNESCO) ที่่�มีี 3 รููปแบบอยู่่�ในพื้้�นที่่� ภููมิภ
ิ าค มณฑล แคว้้น จัังหวััด
หรืือเมืืองเดีียวกััน ได้้แก่่

1

พืน
้ ที่มรดกโลก (World Heritage) ตามอนุสญ
ั ญา
ว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองมรดกโลกทางวั ฒ นธรรม
และทางธรรมชาติิ

2

พืน
้ ที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area)
คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และชายฝั่งทะเล หรือ
พื้นที่ที่มีทั้งระบบนิเวศบนบก และชายฝั่ง

3

อุทยานธรณีโลก (Geo Park) การอนุรักษ์โดย
ใช้ ธ รณี วิ ท ยา และพั ฒ นาชุ ม ชน โดยเชื่ อ มโยง
ส่่วนประกอบด้้านต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน เช่่น วิิถีชุ
ี ม
ุ ชน วััฒนธรรม
โบราณคดีี การท่่องเที่่�ยว
ประเทศที่่�ได้้ รัั บ การคัั ด เลืื อ ก และขึ้้� น ทะเบีี ย นให้้ เ ป็็ น
ดิินแดนแห่่ง 3 มงกุุฎทางธรรมชาติิของยููเนสโก ในปััจจุุบััน
มีีเพีียง 3 ประเทศ ได้้แก่่ ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
สาธารณรััฐเกาหลีี และสาธารณรััฐอิิตาลีี

สาธารณรััฐประชาชนจีีน
แหล่่ ง มรดกโลกทางธรรมชาติิ ที่่� มีี ภูู มิิ ป ระเทศแบบคาสต์์
หรืือเป็็นพื้้�นที่่�หิินปููนที่่�น้ำำ��ฝนชะละลายหิินออกไปจนกลายเป็็นหลุุม และถ้ำำ��
รวมถึึ ง ทางน้ำำ�� ใต้้ ดิิ น ที่่� น้ำำ��ล ะลายเอาเนื้้� อ หิิ น ปูู น ออกไป พบในเขต
เมืืองฉืือหลิิน มณฑลยููนนาน เมืืองลี่่�โป มณฑลกุ้้�ยโจว และเมืืองอู่่�หลง
นครฉงชิ่่�ง ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกเมื่่�อ ค.ศ. 2007

เขตสงวนชีีวมณฑลเหมาหลััน (Mao Lan Biosphere Reserve Area)
มณฑลกุ้้�ยโจว มีีการอนุุ รัั ก ษ์์ ป่่ า ดิิ บ ชื้้� น ในภูู มิิ ป ระเทศแบบหิิ น ปูู น ใน
เขตกึ่่�งเขตร้้อน เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่าใกล้้สููญพัันธุ์์�

อุุทยานธรณีีโลกชิิลิิน (Shilin UNESCO Global Geopark) มณฑล
ยููนนาน ความงามของภููมิิทััศน์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ได้้แก่่ หิินปููนสููงคล้้ายเสาสููง
หิินปููนรููปดาบ หิินปููนรููปเห็็ด และหิินปููนที่่มีีลั
� ักษณะคล้้ายหอคอย

สาธารณรััฐเกาหลีี
เกาะภูู เขาไฟเชจูู แ ละถ้ำำ��ล าวา เป็็ น แหล่่ ง มรดกโลก
ทางธรรมชาติิ อยู่่�ห่่างจากชายฝั่่�งทางใต้้ของคาบสมุุทรเกาหลีี
130 กม. และเป็็นเกาะใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในคาบสมุุทรเกาหลีี แบ่่งออกเป็็น
3 ส่่วนคืือ 1. อุุทยานแห่่งชาติิฮัลล
ั าซาน 2. ยอดเขาชองซาน
อิิลชุบุ ง 3. ถ้ำำ��ลาวามานจัังกุุล ได้้รับั การกำำ�หนดให้้เป็็นเขตสงวน
ชีีวมณฑลของยููเนสโกใน ค.ศ. 2002 และเป็็นมรดกโลกใน
ค.ศ. 2007 และอุุทยานธรณีีโลกซัันบัังซาน (Jeju Global
Geopark Sanbangsan) ใน ค.ศ. 2010

สาธารณรััฐอิิตาลีี
Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia and the Certosa
di Padula ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโดยองค์์การยููเนสโกให้้เป็็นมรดกโลกใน ค.ศ. 1998 กำำ�หนดให้้เป็็นเขตสงวนชีีวมณฑลขององค์์การยููเนสโก
ใน ค.ศ. 1997 และได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนโดยองค์์การยููเนสโกให้้เป็็นอุุทยานธรณีีโลกใน ค.ศ. 1998

เทืื อกเขาโดโลไมต์์ มีีธรณีีสัั ณฐานน้ำำ��แข็็ ง และระบบเทืื อกเขาหิิ นปูู นได้้ รัับการขึ้้� นทะเบีียนโดยองค์์ การยูู เนสโกให้้ เป็็ นมรดก
โลกใน ค.ศ. 2009 พื้้�นที่่�สงวนชีีวมณฑล Ledro Alps และ Judicaria ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาค Trento ทางตอนเหนืือของประเทศอิิตาลีี
ระหว่่างแหล่่งมรดกโลกเทืือกเขาโดโลไมต์์ และทะเลสาบ Garda และ Adamello-Brenta UNESCO Global Geopark ตั้้�งอยู่่�ทาง
ตอนใต้้ของเทืือกเขาแอลป์์ตอนกลางของประเทศอิิตาลีี ทางตะวัันตกของแคว้้น Trentino เป็็นพื้�น้ ที่่�สำ�คั
ำ ัญของประวััติิศาสตร์์ทางธรณีีวิิทยา
ของเทืือกเขาแอลป์์

ที่่�ผ่่านมาประเทศไทย

ได้้รับ
ั การขึ้้น
� ทะเบีียนจากยููเนสโกแล้้วจำำ�นวน 2 โปรแกรม ซึ่่ง
� ตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััด
นครราชสีีมา คืือ มงกุุฎที่่� 1 มรดกโลก พื้้�นที่่�กลุ่่�มป่่าดงพญาเย็็น-เขาใหญ่่
(Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน
เป็็นมรดกโลกเมื่่�อปีี ค.ศ. 2005 ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง

หรืือพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ธรรมชาติิจำำ�นวน 5 แห่่ง ได้้แก่่ อุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่ อุุทยานแห่่งชาติิ
ทัับลาน อุุทยานแห่่งชาติิปางสีีดา อุุทยานแห่่งชาติิตาพระยา และเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าดงใหญ่่ พื้้�นที่่�
กลุ่่�มป่่าดงพญาเย็็น-เขาใหญ่่ เป็็นผืืนป่่าที่่�มีีความต่่อเนื่่�องเชื่่�อมโยงกัันเป็็นระบบนิิเวศขนาดใหญ่่
มีีความสำำ�คัั ญ ต่่ อ การอนุุ รัั ก ษ์์ ค วามหลากหลายทางชีีวภาพ และเป็็ น แหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ของสัั ตว์์
ใกล้้สููญพัันธุ์์�หลายสายพัันธุ์์�
มงกุุฎที่่� 2 พื้้�นที่่�สงวนชีีวมณฑลสะแกราช ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นพื้้�นที่่�สงวนชีีวมณฑล
เมื่่�อปีี ค.ศ. 1976 เป็็นแหล่่งรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมในป่่าเขตร้้อน และเป็็นสถานที่่�
ศึึกษาค้้นคว้้าระบบนิิเวศป่่าดิิบแล้้ง และป่่าเต็็งรััง และขณะนี้้�ประเทศไทยได้้ยื่่�นขอขึ้้�นทะเบีียนอุุทยาน
ธรณีีโคราช เป็็นอุุทยานธรณีีโลกตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2019 โดยมีีลัักษณะเด่่นของพื้้�นที่่�มีีลัักษณะภููมิิประเทศ
เควสต้้า หรืือเขารููปอีีโต้้ 2 แนวคู่่�ขนานกัันจำำ�นวนมากกว่่า 20 เขา มีีแหล่่งฟอสซิิลไดโนเสาร์์ แหล่่งฟอสซิิล
ไม้้กลายเป็็นหิินและแหล่่งฟอสซิิลช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการตรวจประเมิินผล
ประเทศไทยโอกาสได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นดิินแดนแห่่ง 3 มงกุุฎทางธรรมชาติิของยููเนส
โก เช่่นเดีียวกัันกัับสามประเทศข้้างต้้น หากอุุทยานธรณีีโคราชผ่่านการรัับรองเป็็นอุุทยานธรณีีโลก
ของยููเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยมีีแหล่่งธรณีีวิิทยาที่่�มีีคุุณค่่าด้้านแหล่่งอนุุรัักษ์์
ไม้้กลายเป็็นหิิน และแหล่่งฟอสซิิลช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์
อ้้างอิิง

World Heritage List. Jeju Volcanic Island and Lava Tubes. whc.unesco.org/en/list/1264 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564.
World Heritage List. South China Karst. whc.unesco.org/en/list/1248 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564.
World Heritage List. Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia,
and the Certosa di Padula. whc.unesco.org/en/list/842 ค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564.
World Heritage List. The Dolomites. whc.unesco.org/en/list/1237 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564.
World Heritage List. Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex. whc.unesco.org/en/list/590 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 12 มกราคม
2565.

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) MountHallasanNationalPark, (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,
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.

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.

Thailand
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.
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