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สวัสดีค่ะ 

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนตุลาคม 2564 เป็นฉบับพิเศษ ที่ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับนิตยสาร “แม่น้ำโขง” สำนักงานสารนิเทศรัฐบาล

มณฑลยูนนาน นำเสนอเรื่อง “COP15 - การประชุมสมัชชาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ นครคุนหมิง” ที่จัดขึ้น              

ในเดือนตุลาคม 2564 และได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มาร่วมให้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องในมณฑล                   

ยูนนานด้วยค่ะ   

ในปีนี้ รัฐบาลไทยได้เริ่มใช้ ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างสิ ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  มีการวางแผนขับเคลื ่อนการแก้ปัญหาสิ ่งแวดล้อม                                

ลดก๊าซเรือนกระจก และการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพื่อการอยู่ร่วมกัน               

อย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของประเทศจีน   

ฝ่าย อว. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการทำงานของเครือข่าย

และการต่อยอดการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทย  ยูนนาน และ                 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่โขง ซึ่งเป็นอนุภูมิภาคสำคัญ ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ ทรัพยากรและประชากรในพื้นที ่มี                

ความหลากหลาย รวมทั้งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ   ในการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนต่อกัน ในเรื่องความร่วมมือ       

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี  รวมถึงการขับเคลื่อนการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปกป้องความ

หลากหลายทางชีวภาพ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังที่เราได้เริ่มต้นทำงานร่วมกับนิตยสาร “แม่น้ำโขง” ในฉบับนี้ค่ะ 

ขอเชิญติดตามเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพและมณฑลยูนนานได้ใน  “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับนี้                  

ได้เลยค่ะ 

 

 

พสุภา ชินวรโสภาค 

บรรณาธิการ 

 

 



 
 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ 

ในนามสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ผมมีความยินดีที่วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ที่จัดทำ

โดยฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับนิตยสาร 

“แม่น้ำโขง” ของสำนักงานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลยูนนาน ซึ่งได้นำเสนอบทความชุดพิเศษเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 (UN Biodiversity Conference (COP15/COP-MOP10/COP-

MOP4) Part 1) หรือ COP15 และยังมีส่วนที่แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลของจีน ที่อยู่ใกล้กับไทย

มากที่สุด เชื่อมต่อถึงกันผ่านแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ถนนสาย R3A และรถไฟจีน-ลาว ที่จะเปิดใช้งานในต้นเดือนธันวาคมที่จะ

ถึงนี้ อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และความงดงามทางธรรมชาติที่มีความละม้ายคล้ายคลึง

กับบางส่วนของภาคเหนือของไทยด้วย 

ในส่วนของการประชุม COP15 นั้น แม้จะเป็นกรอบการหารือในกรอบองค์การสหประชาชาติที่เกี ่ยวข้องกับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวท่านผู้อ่าน แต่หากพิจารณาถึงประเด็นปัญหาเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้แล้ว ก็นับว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของ

มนุษยชาติและสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เลยทีเดียว เนื่องด้วยระบบนิเวศรอบตัวเราเปรียบเสมือนหนึ่งประชาคมของทุกสิ่งมีชีวิต

บนโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น การสูญเสียดุลยภาพส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบย่อมส่งผล กระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เปรียบดั่งสัมพันธภาพที่แนบแน่นแต่แฝงไปด้วยความเปราะบาง ดังที่ Paul Dirac นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล                  

เคยกล่าวไว้อย่างน่าชวนคิดว่า “เพียงเด็ดดอกไม้หนึ่งดอก อาจกระเทือนถึงดวงดาวอันแสนไกล” (Pick a flower on Earth 

and you move the farthest star) ดังนั้น เมื่อหันมามองถึงเป้าหมายของการประชุม COP15 ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “อารยธรรม

เชิงนิเวศ – สร้างอนาคตร่วมกันของสรรพสิ่งบนโลก” (Ecological Civilization – Building a Shared Future for All Life 

on Earth) ที่มุ่งแสวงหาฉันทามติของทุกประเทศในการยกร่างกรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี  ค.ศ. 

2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework: GBF) ที่มีสาระสำคัญเร่งลดและจัดการกับความสูญเสียทางชีวภาพ 

(biodiversity loss) แล้ว นับว่าเป็นเรื ่องที่น่าชื่นชม อีกทั้งยังเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและ                

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วนในสังคมและทุกประเทศบนโลกใบนี้เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

สำหรับนครคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานและเป็นสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้  การเป็นเจ้าภาพ  จัดการ

ประชุม COP15 ช่วงที่ 1 นอกจากจะช่วยชูจุดเด่นของมณฑลในเรื่องความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและความอุดม

สมบูรณ์ของระบบนิเวศในระดับสูงสุดของจีนแล้ว การประชุมนานาชาติครั้งนี้ยังเป็น “หมุดหมาย” สำคัญของมณฑลในการ

ดำเนินนโยบายเปิดกว้างสู่ภายนอก (Opening-up Policy) อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ยูนนานเป็น “ประตู” 

(Gateway) ของจีนไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเป็น “มณฑลแนวหน้า” ที่มีบทบาท                  

 



 

 

 

 

ด้านความเชื่อมโยง (connectivity) ภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ตลอดจนกรอบ

ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) และกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) เป็นต้น ทั้งนี้ การเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม COP15 ช่วงที่ 2 ในต้นปี 2565 ก็จะยิ่งช่วยตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพของ

จีน และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมณฑลยูนนานในฐานะมณฑลแนวหน้าดังที่กล่าวไว้ด้วย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลยูนนานในวารสารวิทย์ไมตรี    

ไทย-จีนฉบับนี้ จะเป็นหน้าต่างบานใหม่ที่ช่วยให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรู้จักศักยภาพของมณฑลยูนนานในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา นอกเหนือจากศักยภาพของนครคุนหมิงในการเป็นประตูการค้า 

การลงทุน และการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ รวมถึงการเป็นต้นทางและปลายทางของรถไฟจีน-ลาวที่จะเชื่อมต่อเข้าไปใน

ประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วย “พลิกโฉม” ระบบการคมนาคมขนส่งแบบไร้รอยต่อระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ทุกฝ่าย                     

ที่เก่ียวข้องจะต้องรีบเร่งดำเนินการเพ่ือใช้ศักยภาพของเครือข่ายระบบรางให้เกิดประโยชน์กับไทยมากที่สุด 

สุดท้ายนี้ ผมมั่นใจว่าการนำเสนอชุดบทความเกี่ยวกับการประชุม COP15 ช่วงที่ 1 ของวารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน   

ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู ้เกี ่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและประเด็นที่เกี ่ยวข้อง                     

ใน      วงกว้าง โดยเฉพาะความเร่งด่วนและความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียวที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทย      

ก็ได้เริ่มผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economic Model) หรือ “เศรษฐกิจ BCG” และหวังว่าชุดข้อมูลของมณฑลยูนนานที่เป็นส่วนหนึ่งของ

วารสารฉบับนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายให้ท่านผู้อ่านหันมาสนใจมณฑลยูนนานที่เป็น  “เพื่อนละแวกบ้าน” ของไทยมากยิ่งขึ้น

กว่าที่เราเคยรู้จักว่า “ไปเที่ยวสงกรานต์ในยูนนานกันเถอะ” และนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระดับประชาชน         

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลยูนนาน รวมทั้งประเทศไทยกับจีนที่มีมาอย่างช้านาน 

 

 

มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ 

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 

 

 

 

   



 

 

 

 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 (COP15) ช่วงที่ 1 จัดขึ้น

ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ในโอกาสนี้ นิตยสาร “แม่น้ำโขง” และฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต      

ณ กรุงปักกิ่ง ได้ร่วมกันจัดทำ “แม่น้ำโขง” ฉบับพิเศษเรื่อง “การร่วมสร้างประชาคมเพื่อสรรพชีวิตบนโลก” เพื่อนำเสนอ

เรื่องราวการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยกับจีนให้แก่ผู้อ่าน 

ในฐานะที ่จ ีนเป็นประเทศกลุ ่มแรกที ่ลงนามและให้สั ตยาบันอนุส ัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity) จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพให้ทันกับยุคสมัย สร้างสรรค์การพัฒนาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวทางกา ร

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน ช้างเอเชียที ่สวยงาม นกยูงเขียวที่                 

ปราดเปรียว ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยพันธุ์ไม้นานา และแม่น้ำโขงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ล้วนแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ

ไทย 

“สรรพชีวิตล้วนอาศัยกันและกันจึงมี ล้วนอาศัยกันและกันเพื่อดำรงอยู่และเติบโต” ความหลากหลายทางชีวภาพเป็น

พื ้นฐานสำหรับการอยู ่รอดของมนุษย์ ยิ ่งไปกว่านั ้น แม่น้ำล้านช้าง -แม่โขงเชื ่อมโยงพวกเราให้ใกล้ชิดกัน การอนุรักษ์                       

ความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีนัยสำคัญสอดคล้องกับความเป็นจริงของพวกเรา 

หวังว ่าทั ่วโลกจะใช้การประชุม COP15 เป็นโอกาสแสดงท่าทีระดับสูงในการรับผิดชอบต่ออารยธรรมของ               

มวลมนุษย์และของโลก รวมทั้งถือว่าการปกปักษ์รักษาสิ ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที ่ดีและความหลากหลายทางชีวภาพ                      

ที ่อ ุดมสมบูรณ์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ขณะเดียวกัน หวังว ่าเราจะใช ้น ิตยสารฉบ ับนี้                    

เป็นโอกาสเพื่อส่งเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดจน

แสวงหาแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

 

 

หวัง ถิงเหยา 

บรรณาธิการใหญน่ิตยสาร “แม่น้ำโขง” 
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ท่ีมาของการประชุมฯ 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่  15 (COP15)1 ช่วงที่ 1             
จัดขึ้น ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ                 
“อารยธรรมเชิงนิเวศน์ : ร่วมสร้างประชาคมเพื่อสรรพชีวิตบนโลก” (Ecological Civilization: Building a Shared Future 
for All Life on Earth) ผู้แทนจากทั่วโลกร่วมกันค้นหากลยุทธ์ใหม่ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก  

วัตถุประสงค์หลักของการประชุม คือ การผลักดัน “กรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี  2020”             
(The Post-2020 Global Biodiversity Framework) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน
สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทัวโลกในอนาคต ประชาคมระหว่างประเทศควรเสริมสร้างความร่วมมือ คิดและ
ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้าง “ประชาคมเพื ่อสรรพชีวิตบนโลก” (Living in harmony with nature) และเกิด               
การ  อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องปรองดองตามวิสัยทัศน์  “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” (Living in harmony with 
nature) ได้สำเร็จภายในปี 2050 
 

การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

• ช่วงที่ 1 CBD COP 15: Virtual Meetings จัดขึ้นวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2021 

• ช่วงที่ 2 CBD COP 15: Face-to-Face Meetings จัดขึ้นวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2021 
 

 
 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 

The Fifteenth Meeting of the Conference of the Parties to 

the Convention on Biological Diversity (CBD COP15) 



 

 

  10 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 
 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

The Convention on Biological Diversity (CBD) 

อนุสัญญา CBD ลงนามโดยผู้นำรัฐบาล 150 ประเทศ ถือกำเนิดขึ้นในการประชุมสุดยอดริโอเอิร์ธ ปี ค.ศ. 1992 และ  
ในปี ค.ศ. 2016 มีสมาชิก เป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ ให้รัฐบาลทุกประเทศพัฒนาประเทศโดย
ไม่ละเลยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 3 ประการ2 คือ  

1) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) การใช้องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 

 

การประชุมภาคี Conference of the Parties (COP) 

การประชุมภาคี (COP)3 ประกอบด้วยรัฐบาลและองค์กรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ที่ได้ให้สัตยาบัน             
ในสนธิสัญญา ผู้มีอำนาจสูงสุดจะทบทวนความคืบหน้าภายใต้อนุสัญญา ระบุลำดับความสำคัญ และกำหนดแผนงานสำหรับ
สมาชิก องค์กร COP สามารถแก้ไขอนุสัญญา สร้างหน่วยงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของประเทศ
สมาชิก และร่วมมือกับองค์กรและข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ การประชุมจะจัดทุกสองปีหรือตามความจำเป็น เพื่อทบทวน
ความคืบหน้าในการดำเนินการตามอนุสัญญา เพื่อนำแผนงานมาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้แนวทางนโยบาย นอกจาก
คณะกรรมการหรือกลไกท่ีจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจแล้ว มีหน่วยงานหลัก ได้แก่ 

• CBD Secretariat Conference of the Parties (COP) 

• Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) 

• Subsidiary Body on Implementation (SBI) 
 

 
   ภาคีการประชุม ลงนามแต่ไม่ได้ให้สัตยาบัน 
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CBD COP15 (PART 1)                                                                                 MAINLY VIRTUAL 

การประชุมช่วงที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2021 การประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารและปัญหาทางเทคนิค         
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Convention on Biological Diversity (CBD) และพัฒนากรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
หลังปี 2020 เนื้อหาหลักประกอบด้วยพิธีเปิด สุนทรพจน์ของผู้นำ การประชุมระดับสูง วาระทั่วไป การเผยแพร่เอกสาร 
“ปฏิญญาคุนหมิง” และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เวทีอภิปรายเกี่ยวกับอารยธรรมเชิงนิเวศและนิทรรศการ ฯลฯ 

1. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที ่15 
Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP15) 
2. การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 
Tenth meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena 
Protocol on Biosafety (CP-MOP 10) 
3. การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี 4 
Fourth meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Nagoya 
Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization (NP-MOP 4) 

 
CBD COP15 (PART 2)                                                                      FACE-TO-FACE MEETING 

การประชุมช่วงที่ 2 จัดขึ ้นวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2022 เป็นการสรุปผลและการนำกรอบความหลากหลาย              
ทางชีวภาพทั่วโลกหลังปี 2020 ไปใช้ และเป็นการอภิปรายเชิงลึกระหว่างรัฐมนตรีและผู้แทนภาคีระดับสูง  (high-level 
segment) ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค และกลุ ่มที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเสริมสร้างกรอบการพัฒนา                       
ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกหลังปี 2020 
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ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 2564 แสดงฝูงช้างเอเชียป่าในเขต Mojiang ของ Pu'er มณฑลยูนนาน (Xinhua/He Yougang) 

ความหลากหลายทางชีวภาพในมณฑลยูนนาน 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) จัดขึ้นที่              
นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน อันเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในด้าน               
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่นครคุนหมิง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น                
ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศของมณฑลยูนนาน ในขณะเดียวกัน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของยูนนานมีบทบาทที่สำคัญต่อโลกและประเทศจีน 

ยูนนานตั้งอยู ่ในเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและที่ราบสูงชิงไห่  - ซีจ้าง การเคลื่อนที่ของรอยพับ               
ขนาดใหญ่ระหว่างพ้ืนที่เปลี่ยนผ่าน ก่อตัวเป็นพื้นที่ภูเขาและแม่น้ำเคียงข้างขนานกัน และแนวสันเขา หุบเขาแนวจากเหนือสู่ใต้ 
ขณะเดียวกัน ภายใต้อิทธิพลของมหาสมุทรอินเดียที่อบอุ่นและชื้น มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และกระแสลมแถบตะวันตก ตลอดจน
ระดับความต่างของความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่สูงมากจากเหนือจรดใต้  ทำให้มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศที่หลากหลาย และ
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง 

มณฑลยูนนาน ครอบคลุมพื ้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 4.1% ของแผ่นดินจีน ยูนนานนอกจาก                    
มีทรัพยากรมากมายหลายประเภทแล้ว ยังมีทรัพยากรทางพันธุกรรมอันทรงคุณค่า อีกท้ังมีระบบนิเวศท่ีซับซ้อนและหลากหลาย
อีกด้วย ตามสารบัญระบบนิเวศในมณฑลยูนนาน (2561) บันทึกว่า มณฑลยูนนานครอบคลุมระบบนิเวศทางธรรมชาติ                    
ทุกประเภทตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงทะเลทราย รวมถึงระบบนิเวศบนบกทุกประเภทบนโลก 

ระบบนิเวศป่าเขาที่หลากหลายและสลับซับซ้อนของยูนนาน สามารถควบคุมการแปรเปลี่ยนของสภาวะต่าง ๆ เช่น การ
ปรับสภาพอากาศ วัฏจักรการผลิตอาหาร ฯลฯ และทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของธรรมชาติ เช่น การตรึงคาร์บอนและการ 

นครคุนหมิง 

มณฑลยูนนาน 
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ปล่อยออกซิเจน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ ทรัพยากรป่าไม้ของยูนนานเป็นแหล่งรวมคาร์บอนที่สำคัญ
ของโลก และมีบทบาทสำคัญในการกักเก็บคาร์บอนทั่วโลก ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกและก๊าซเรือน
กระจก เป็นต้น 

ยูนนานให้ความสำคัญและเริ่มสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพมาเนิ่นนานแล้ว ยังผลให้ในช่วงหลายปีมานี้ ยูนนาน    
มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 

ยูนนานเป็นมณฑลแรกในประเทศจีนที่นำร่องการสร้างอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2539 ยูนนานเป็นผู้ริเริ่มในการวิจัย
อุทยานแห่งชาติ รวมถึงได้นำความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศมาใช้ในภาคปฏิบัติและการสำรวจวิจัยอีกด้วย 

ยูนนานเป็นผู้นำในการเสนอแนวคิดเรื่องการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่จำนวนน้อยในประเทศจีน ในด้านการคุ้มครองและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่จำนวนน้อย ยูนนานได้สร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการออกมาตรการคุ้มครองและวิธีการบริหาร
จัดการต่าง ๆ จนสามารถบรรลุซึ่งการพิทักษ์และอนุรักษ์สัตว์ชนิดพันธุ์เรือธง (flagship species) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยูนนานมีธนาคารเพาะพันธุ์สัตว์ป่าระดับชาติแห่งแรกของจีน และยังเป็นหนึ่งในสองธนาคารเพาะพันธุ์สัตว์ป่าในโลก           
ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระหว่างประเทศ 
 

 

 
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ยูนนานได้ร ่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื ่ออนุร ักษ์                       

ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน โดยได้จัดตั้ง “เขตคุ้มครองร่วมข้ามพรมแดนของจีนสิบสองพันนนา และสามจังหวัด
ทางเหนือของลาว” ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ และได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้และคุ้มครอง
สัตว์ป่าชายแดนกับเวียดนาม พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือและแบ่งปันกับไทยและกัมพูชา  ทุกวันนี้ ช้างเอเชียสามารถเดินทาง
ข้ามพรมแดน” ได้อย่างอิสระจากจีนไปยังลาว การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนกลายเป็นส่วนสำคัญของ
ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง 

 

Global Times 
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ยูนนานไม่เพียงแต่เป็นคลังสั่งสมที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น ในช่วงไม่ก่ีปีมานี้ ยูนนานยังได้ค้นพบและตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์
ใหม่เกือบทุกหนึ่งหรือสองสัปดาห์  

เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชป่าที่มีอยู่จำนวนน้อย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มณฑลยูนนานได้จัดตั้งพื้นที่คุ้มครอง 30 แห่ง  
ฐานใกล้พื้นที่และนอกเขตฐาน 13 แห่ง และ 5 ฐานทดลองเพื่อส่งสายพันธุ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้ เทคโนโลยีการผสมพันธุ์
เทียม 36 สายพันธุ์ได้ผลเกินคาด บนพื้นฐานของการปรับปรุงเพาะพันธุ์พืช 61 สายพันธุ์ ได้รับการคุ้มครองในการย้ายถิ่น
เพาะปลูก  และพืชป่าอีก 16 สายพันธุ์ที่มีอยู่จำนวนน้อยรวมกว่า 30,000 ชนิดได้ถูกนำกลับไปทำการเพาะปลูก 

ในแง่ของการคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีอยู่จำนวนน้อย ยูนนานได้วางแผนจัดตั้งสถานีทดสอบและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 362 
แห่ง ใน 11 หมวดหมู่ รวมถึงพื้นที่นำร่องสำหรับระบบอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากพื้นที่คุ้มครองแล้ว             
ยังได้จัดตั้งเขตคุ้มครองอนุภูมิภาคหรือพื้นที ่สวัสดิภาพสาธารณะโดยมีนกยูงเขียวและวัวกระทิงป่าอินเดียเป็นเป้าหมาย                   
การคุ้มครองหลัก ขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งระบบการลาดตระเวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีอยู่จำนวนน้อย  เช่น ช้างเอเชีย     
ลิงจมูกเชิดสีทองยูนนาน ชะนีคิ้วขาวสกายวอล์คเกอร์ และนกยูงเขียว เป็นต้น เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชากรสัตว์ป่า
เหล่านี้ 

 
ยูนนานมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 313 สายพันธุ์  คิดเป็น 16.1% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดในโลก 
มีนก 945 สายพันธุ์ คิดเป็น 15.2% ของสายพันธุ์ทั้งหมดในโลก 
มีปลาน้ำจืด 617 สายพันธุ์ คิดเป็น 18.2% ของสายพันธุ์ทั้งหมดในโลก 
มีสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลัง 2,273 สายพันธุ์ คิดเป็น 13.8% ของสายพันธุ์ทั้งหมดในโลก 
 

 

นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มีพันธุ์พืชรวมกว่า 2,500 ชนิดที่ไม่พบที่อื่นบนโลก ด้วยพื้นที่เพียง 4% ของอาณาเขตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์คุ้มครอง 72.5% ของประเทศ รวมทั้งเสือโคร่งและช้าง4 

Global Times 
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คำปราศรัยสำคัญของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง5 
ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) 

ณ นครคุนหมิง  
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ถึงผู้ร่วมงาน สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรสหายที่เคารพ สวัสดีตอนบ่าย 
ข้าพเจ้ารู ้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบทุกท่านผ่านระบบวิดีโอในนครคุนหมิงและเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน รวมทั้งในนาม
ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่น 

ดังสุภาษิตจีนว่า “สรรพสัตว์ทั ้งหลายย่อมเจริญงอกงามเมื่ออยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น และได้รับการบำรุงเลี้ยงจาก
ธรรมชาติ” ความหลากหลายทางชีวภาพทำให้โลกเต็มไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา และวางรากฐานสำหรับการอยู่รอดและ
การพัฒนาของมนุษย์ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพช่วยปกป้องโลก บ้านเกิดของเรา และมีส่วนช่วยในการพัฒนา                
ทีย่ั่งยืนของมนุษยชาติ 

การประชุมในนครคุนหมิงภายใต้หัวข้อ "อารยธรรมนิเวศวิทยา : การสร้างอนาคตร่วมกันสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบน
โลก" โดยได้ผลักดันการกำหนด "กรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี 2020" (Post-2020 Global Biodiversity 
Framework) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลาย                
ทางชีวภาพทั่วโลกในอนาคต  ประชาคมระหว่างประเทศควรเสริมสร้างความร่วมมือ คิดและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
สร้าง “ประชาคมเพ่ือสรรพชีวิตบนโลก” ร่วมกัน 

มนุษย์และธรรมชาติควรอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เมื่อมนุษย์ปกป้องธรรมชาติอย่างเป็นมิตร  ธรรมชาติก็จะตอบแทน
มนุษย์ด้วยความโอบอ้อมอารี  เมื่อมนุษย์ปล้นชิงทำลายธรรมชาติอย่างรุนแรง ธรรมชาติก็จะลงโทษอย่างไร้ความปราณีเช่นกัน  
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เราต้องนับถือและยำเกรงธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ปกป้องธรรมชาติ และสร้างบ้านที่มนษุย์
และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนบนโลกใบเดียวกัน 

น้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีคือความมั่งคั่งทั้งทางธรรมชาติและทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสัมพันธ์กับศักยภาพและความแข็งแกร่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เราต้องเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทั้งจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน มุ่งสร้าง
หมู่บ้านแห่งโลกที่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน 

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้บั ่นทอนการพัฒนาทั ่วโลก และท้าทายต่อวาระ 2030 ของสหประชาชาติเพ่ือ                  
การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อต้องเผชิญกับภารกิจสองประการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประเทศกำลังพัฒนา
ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มขึ้น เราจำเป็นต้องเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 
และช่วยให้ประชาชนในนานาประเทศได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ของการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้นและในวิถีทางที่              
เป็นธรรมยิ่งขึ้น 

เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเต็มไปด้วยความหวัง ตราบใดที่เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความเพียร อนาคต             
ที่สดใสจะปรากฎขึ้น เพื่อประโยชน์ของอนาคตร่วมกัน เราต้องร่วมมือกันและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของการพัฒนา
คุณภาพสูงสำหรับมนุษยชาติ 

ประการแรก เราจะใช้การพัฒนาอารยธรรมนิเวศเป็นแนวทางประสานสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ               
เราจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากอารยธรรมอุตสาหกรรม มนุษย์ต้องทำกิจกรรมอยู่ในขอบเขตจำกัดของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม และดำเนินการอนุรักษ์และบริหารปกครองภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า และทะเลทราย
อย่างเป็นระบบและแบบองค์รวม 

ประการที่สอง เราจะพยายามให้การเปลี่ยนผ่านสีเขียวอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนความพยายามของผู้คน              
ในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก เราจำเป็นต้องสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คาร์บอนต่ำ และ              
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แปลงความแข็งแกร่งทางนิเวศวิทยาเป็นความแข็งแกร่งในการพัฒนา และไขว่คว้าประโยชน์จากภูเขา
เขียวและสายน้ำใส เรายังต้องยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและแบ่งปันผลประโยชน์ของการพัฒนาสีเขียว                      
ในทุกประเทศ 

ประการที่สาม เราจะมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและความยุติธรรม 
เราต้องคำนึงถึงความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้น  แสวงหาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การสร้างงาน การบรรเทาความยากจน และความพยายามอื ่น ๆ รวมถึงเพิ ่มความสมหวัง ความสุข และ                          
ความปลอดภัยของผู้คนในทุกประเทศ  

ประการที่สี่ เราอาจใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบบริหารปกครองระหว่างประเทศ                     
ที่ยุติธรรมและเท่าเทียม ผู้คนจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีที่แท้จริง ตลอดจนเคารพและดำเนินการตามกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือละทิ้งตามความประสงค์ของตนเอง เป้าหมายใหม่ของ          
การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนกำหนดไว้ต้องทั้งทะเยอทะยานเพ่ือความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ในด้านหนึ่ง และปฏิบัติได้จริงอย่างสมดุล
ในอีกด้านหนึ่ง เพ่ือให้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น 
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ผู้ร่วมงาน 
การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ การเดินทางข้ึนเหนือไป - กลับของ

ช้างยูนนาน ทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของการคุ้มครองสัตว์ป่าของจีน ประเทศจีนจะเดินหน้าส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิง
นิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นแนวคิดการพัฒนาใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรม การประสานงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิด
กว้างและการแบ่งปัน เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยงาม 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าต้องการประกาศความคิดริเริ่มของจีนในการจัดตั้ง “กองทุนความหลากหลายทางชีวภาพคุนหมิง” 
(Kunming Biodiversity Fund) และเป็นผู้นำด้วยการลงทุน 1.5 พันล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการปกป้องความหลากหลาย             
ทางชีวภาพในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา พร้อมเรียกร้องและยินดีต้อนรับทุกภาคส่วนร่วมร่วมสนับสนุนกองทุนดังกล่าว 

เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จีนได้เร่งสร้างระบบเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอุทยานแห่งชาติ
เป็นองค์ประกอบหลัก และค่อย ๆ รวมระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุด ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ที่สุด มรดก
ทางธรรมชาติที่ดีที่สุด และพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในประเทศเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ระบบอุทยานแห่งชาติ
ดังกล่าว  ทั้งนี้  จีนได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติชุดแรกอย่างเป็นทางการ อาทิ อุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวน อุทยานแห่งชาตหิมี
แพนด้า อุทยานแห่งชาติเสือโคร่งและเสือดาวไซบีเรีย อุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตร้อนไห่หนาน และอุทยานแห่งชาติเขาอู่อี๋ซาน 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ 230,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าคุ้มครองสำคัญ
ระดับประเทศบนแผ่นดินจีน  ขณะเดียวกัน ตามหลักผสมผสานการอนุรักษ์ในและนอกแหล่งกำเนิด จีนได้เริ่มสร้างระบบสวน
พฤกษศาสตร์แห่งชาติขึ้นที่กรุงปักก่ิงและนครกว่างโจว  
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของคาร์บอนและความเป็นกลาง จีนจะเผยแพร่แผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
แตะระดับสูงสุดในพื้นที่และภาคธุรกิจสำคัญ ตลอดจนมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ และบังคับใช้กรอบการปฏิบัติงานเชิงนโยบาย 
“1+N” เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์  จีนจะเดินหน้าปรับปรุง
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมและสัดส่วนทางพลังงาน พัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างแข็งขัน และสร้างความก้าวหน้า                    
ในการวางแผนและพัฒนาฐานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ทราย พ้ืนที่หิน และทะเลทรายให้เร็วยิ่งขึ้น 
ระยะแรกของโครงการเพ่ิงเริ่มก่อสร้างไปอย่างราบรื่น มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 100 ล้านกิโลวัตต์ 

 
ผู้ร่วมงาน 
อารยธรรมเชิงนิเวศเป็นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์  ขอให้พวกเราร่วมมือกัน รักษา

แนวคิดของอารยธรรมเชิงนิเวศ ตั้งมั่นอยู่บนจุดยืนสูงสุดของการรับผิดชอบต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน เพ่ือร่วมกันสร้าง “ประชาคมเพ่ือ
สรรพชีวิตบนโลก” และร่วมกันสร้างโลกท่ีสะอาดงดงาม 
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บทบาทประเทศไทยในการประชุมฯ COP15 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ      
สมัยที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล6 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานและความร่วมมือในเชิงนโยบายด้าน                  
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการฟื้นฟูระบบ
นิเวศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินงาน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบายของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย แผนงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ         
การดำเนินนโยบาย BCG model และเป้าหมายในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่สำคัญ อีกท้ังให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมกรอบงาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานที่จะต้องคำนึงถึง
บริบทความพร้อมของแต่ละประเทศ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือ                         
เพื่อดำเนินการร่วมกัน ทั้งในด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างสมรรถนะ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุม               
ได้สะท้อนผ่านปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) ซึ่งแสดงถึงมุมมองเชิงนโยบายและความมุ่งมั่นของประเทศภาคี
อนุสัญญาฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ค.ศ. 203 0 และวิสัยทัศน์               
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 (living in Harmony with Nature) 
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ความหลายหลากทางชีวภาพไทย-จีน 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในปี 2011 คณะกรรมการแห่งชาติจีนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (China National Committee 
for Biodiversity Conservation: CNCBC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ และ
ประสานงานการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ7 

จีนได้กำหนดและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  “ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติของจีน (2011-2030)”8 (the China National Biodiversity 
Conservation Strategy and Action Plan (2011-2030)) ร่างและนำไปใช้ในปี 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ฯ (2011-2030) ได้ที่ https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-en.pdf 

https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-en.pdf
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“ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติของจีน (2011-2030)” ระบุ
เป้าหมายโดยรวม งานเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินการตามลำดับความสำคัญสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ             
ในประเทศในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2015 ประเทศจีนได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสัตว์ป่าผ่านโครงการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ โดยมีการบันทึกรายการมากกว่า 2.1 ล้านรายการ มีความพยายามอย่างต่อเนื่อง                    
ในการติดตามและประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ 

จีนได้รวมความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในการวางแผนโดยรวมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การคุ้มครอง
และฟื้นฟูระบบนิเวศ การใช้ที่ดิน และแผนพิเศษต่าง ๆ ประเทศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ              
ในระดับสูง โดยจัดเป็น “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) โครงสร้างที่ครอบคลุม
สำหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศได้ก่อตัวขึ้น โดยมีการแนะนำกรอบการวางแผนเชิงพื้นที่แห่งชาติ การกำหนดเส้นสีแดงสำหรับ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ และการพัฒนาระบบอนุรักษ์ธรรมชาติ มาตรการในการปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบุไว้อย่างชัดเจนผ่านแผนการคุ้มครองและปรับปรุงระบบนิเวศ การอนุรักษ์น้ำและดิน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพาะปลูก ทุ่งหญ้า แม่น้ำ
และทะเลสาบ และการคุ้มครองสัตว์ป่าและทรัพยากรน้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2021 สำนักงานข้อมูลสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Council Information Office of 
the People's Republic of China) เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง "Biodiversity Conservation in China" เพื่อนำเสนอแนวคิด 
แผนงาน และการดำเนินการของจีนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแบ่งปันความก้าวหน้ากับประชาคม
ระหว่างประเทศ โดยมีเนื้อหา 4 ส่วนหลัก9 ดังนี้ 
 

1. ความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (Harmony Between Humanity and Nature) 
2. การเพิ ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Increasing the Efficiency of Biodiversity 

Conservation) 
3. การปรับปรุงธรรมาภิบาลความหลากหลายทางชีวภาพ (Improving Biodiversity Governance) 
4. ความร่วมมือระดับโลกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Further Global Cooperation 

on Biodiversity Conservation) 
 

 

สมุดปกขาวเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจีน 

8 ตุลาคม 2021 สำนักงานข้อมูลสภาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (State 

Council Information Office of the People's Republic of China) 

เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง " Biodiversity Conservation in China" 

ดาวน์โหลดสมุดปกขาวฯ http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-

10/08/content_77795608.htm 

  

http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-10/08/content_77795608.htm
http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-10/08/content_77795608.htm
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 1992 ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2003 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 29 มกราคม 2004 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลั ก โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Focal Point) 
 

 
 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมสมัยที่ 10 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ให้
การรับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายไอจิ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ภายใน     
พ.ศ. 2563 ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจในคุณค่าและความสำคัญ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
อย่างชาญฉลาด เพ่ือรักษาบริการของระบบนิเวศ 

ประเทศไทยได้ดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อย่างต่อเนื ่อง  
โดยได ้จ ัดทำนโยบายมาตรการและแผนการอน ุร ักษ ์และใช ้ประโยชน์                            
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สำหรับเป็นกรอบแนวทางดำเนินงาน               
ในระดับชาติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของอนุสัญญาฯ รวม 3 ฉบับ 
คือ ในช่วง พ.ศ. 2541-2555  พ.ศ. 2556-2550  และพ.ศ. 2551-2555 
 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 
แผนแม่บทฯ10 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ใช้

เป็นแนวคิดหลักในการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ภายใต้กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ใช้โอกาส
ศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการสร้างฐานรากการพัฒนาที่มั่นคง 
ยกระดับและเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างเป็นลำดับขั้น สามารถพึ่งตนเอง" ได้                
มี "ภูมิปัญญา" และ "ภูมิคุ้มกัน" พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยคุกคาม
ได ้และสร ้ าง  "ความสมด ุล "  ระหว ่ างการอน ุร ักษ ์และการใช ้ประโยชน์                              
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 

แผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ

พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กำหนดให้ภาคีดำเนินการ

จัดทำกลยุทธ์หรือแผนระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดแผนแม่บทฯ https://www.cbd.int/doc/world/th/th-nbsap-v4-th.pdf  

https://www.cbd.int/doc/world/th/th-nbsap-v4-th.pdf
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แผนแม่บทฯ ยังได้ถ่ายทอดแนวคิดและหลักการของอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับ                
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีพันธกรณีหลักที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการในฐานะประเทศภาคี  ได้แก่ การดำเนิน                    
การจัดทำกลยุทธ์ แผน หรือโครงการระดับชาติ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการนำแนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็น             
ผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี พ.ศ. 2555 (Rio+20) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนโยบายและ              
ทิศทางการดำเนินการระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 นโยบายและ                   
แผนระดับชาติในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในเรื ่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิจัย และการพัฒนาภูมิปัญญาไทย                      
ซึ่งยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการฯ ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักการสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) และบริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) 
2. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
3. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้

ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
4. ธรรมภิบาล (Good Governance) 
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ข้อมูลสถิติความหลากหลายทางชีวภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

การกระจายเขตอนุรักษ์ธรรมชาตแิห่งชาติในประเทศจีน11 

ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2553 - 2563  ทรัพยากรป่าไม้ของจีนมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมากกว่า 70 ล้านเฮกตาร์ โดย 90% ของระบบนิเวศ
บนบกและ 85% ของประชากรสัตว์ป่าที่สำคัญได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จีนมีพื้นที่ป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายรวม 10.978 ล้านเฮกตาร์ ดำเนินการ
ต้านทานการแปรสภาพเป็นทะเลทรายได้สำเร็จแล้ว 1.6 ล้านเฮกตาร์   

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 ประเทศจีนได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในระดับและประเภทต่าง ๆ รวม 11,800 แห่ง คิดเป็น 
18% ของพ้ืนที่ที่ดิน และ 4.6% ของพ้ืนที่ทะเลทั้งหมดของประเทศจีน 
 

ประเทศจีนได้บันทึกจำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกมากกว่า  2,900 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของจำนวน
ทั้งหมดท่ัวโลก ขณะเดียวกันมีพืชชั้นสูงกว่า 36,000 สายพันธุ์ มากเป็นอันดับ 3 ของโลก 

ด้านการคุ้มครองสัตว์ : จำนวนหมีแพนด้าจาก 1,114 ตัวในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1970 - 1980 เพิ่มขึ้นเป็น 1,864 ตัว  
ชะนีไห่หนานเพิ่มขึ้นจากจำนวนเพียง 7 - 9 ตัวเป็น 33 ตัว  นกช้อนหอยหงอน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จากที่ค้นพบเพียง 7 
ตัวปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 กว่าตัว  ค่างกระหม่อมขาวจากจำนวน 300 ตัวในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,300 กว่า
ตัว  นกกระเรียนขาวเพิ่มข้ึนจาก 210 ตัวเป็น 4,500 กว่าตัว 
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ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช : ปัจจุบันมีการนำพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 206 ชนิดกลับคืนสู่ป่า และได้สร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิม
ประมาณ 200 แห่ง  พืชป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์กว่า 20 ชนิดได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่หลักต่าง ๆ            
มีการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชมากกว่า 20,000 สายพันธุ์ คิดเป็น 2 ใน 3 ของพันธุ์พืชทั่วประเทศจีน 

ประเทศจีนได้บันทึกสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่า 28,000 ชนิด และจัดตั ้งพื ้นที่คุ ้มครองทางทะเลประเภทต่าง ๆ 
ประมาณ 270 แห่ง 

พ.ศ. 2564 เป็นวาระครบรอบ 40 ปีที่ประเทศจีนเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จีนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาอย่างเคร่งครัด โดย 90% ของพืชพันธุ์
และระบบนิเวศบนบก 65% ของกลุ่มพืชชั้นสูง และ 85% ของประชากรสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญของจีน ได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลสถิติความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

 

1. พื้นที่ป่าไม้และอัตราการครอบคลุมของพื้นที่ป่าในประเทศไทย  

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงาน “โครงการจัดทำข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563” ว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่า จำนวน 102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพ้ืนที่
ประเทศ12 

ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด มีพื้นที่ป่าไม้ 12,233,818.36  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.50 ของพื้นที่ป่าในประเทศ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ อุทัยธานี (ร้อยละ 51.43)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ป่าไม้ 15,718,049.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของพ้ืนที่
ป่าในประเทศ จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 32.96) 

ภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มีพ้ืนที่ป่าไม้ 4,724,547.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของพ้ืนที่ป่าในประเทศ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ จันทบุรี (ร้อยละ 32.40) 

ภาคตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพื้นท่ีป่าไม้ 20,122,979.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.12 ของพ้ืนที่ป่าในประเทศ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ ตาก (ร้อยละ 71.95) 

ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด มีพื้นที่ป่าไม้ 11,221,974.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.31 ของพื้นที่ป่าในประเทศ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ ระนอง (ร้อยละ 53.41) 

ภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด มีพื้นที่ป่าไม้ 38,332,114.91 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.84 ของพื้นที่ป่าในประเทศ 
จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากท่ีสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 85.17) 
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แผนที่สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 
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2. จำนวนพื้นที่และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงาน “พื้นที่อนุรักษ์                  

ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563” มีข้อมูลดังนี้13 
 

ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ 
Categories of Protected Areas 

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

แห่ง ตร.กม. ไร่ 

อุทยานแห่งชาติ 
National Park 

133 63,532.49 39,707,805.00 

วนอุทยาน 
Forest Park 

91 1,051.94 657,463.00 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
Wildlife Sanctuary 

60 37,377.12 23,360,697.25 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
Non-Hunting Area 

88 6,513.76 4,071,099.20 

สวนพฤกษศาสตร์ 
Botanical Garden 

16 49.27 30,791.00 

สวนรุกขชาติ 
Arboretum 

52 34.35 21,467.00 

 
3. จำนวนสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง / ใกล้สูญพันธุ์ / มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงาน 
“ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 
และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)” ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มีข้อมูลดังนี้14 
 

กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ 
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered)  

จำนวน 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 17 

สัตว์เลื้อยคลาน 16 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก - 

นก 43 
ปลา 26 

รวม 102 

 
 



                                                                                                            ข้อมูลสถิตคิวามหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

  

  31 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ 
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

จำนวน 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 40 

สัตว์เลื้อยคลาน 17 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 4 

นก 58 

ปลา 66 
รวม 185 

 
 

กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ 
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) 

จำนวน 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 66 

สัตว์เลื้อยคลาน 16 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 14 

นก 70 
ปลา 116 

รวม 282 

 
 
4. ข้อมูลการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านอ่ืน ๆ 

“แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564” เป็นแผนหลักด้านความหลากหลาย    
ทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลาย                 
ทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของ
ความหลากหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ                    
โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ภายใน พ.ศ. 2564 ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่าง สอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติโดยรัฐบาลและ      
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 11 มาตรการ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้15 
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ร่วมสรา้งโลกที่สวยงามกลมกลืนทุกสรรพส่ิง 

การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
“พลัง” แห่งความหลากหลายทางชีวภาพจะยิ่งใหญ่เพียงใด  ไม่ได้เกี่ยวพันเฉพาะกับสัตว์ พืช จุลินทรีย์ และระบบนิเวศ

เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการของมนุษย์ในด้านความมั่นคงทางอาหาร ยา อากาศบริสุทธิ์ น้ำจืด ที่พักอาศัย 
และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์  เป็น
สินทรัพย์ระดับโลกท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์ยุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการทำลายสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อการ
อยู่รอดและการพัฒนาของมนุษยชาติ 

เพื่อลดการคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของโลก ในการประชุมสหประชาชาติ              
ที่จัดขึ้นในเมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสามฉบับที่มีเนื้อหาว่า
ด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก อันได้แก่ “กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “อนุสัญญาเพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย” โดย “อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ” เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของโลก มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีภาคีอนุสัญญาทั้งสิ้น 196 
ภาค ีและจีนเป็นประเทศแรกท่ีลงนามและเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
ถนนสีเขียวจากปารีสสู่คุนหมิง 

ประเทศจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยามาโดยตลอด “อารยธรรมนิเวศวิทยา” ถูกเขียน               
ลงใน “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” และ “บทบัญญัติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สืบเนื่อง
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน การพัฒนาสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงได้กลายเป็นฉันทามติของประเทศ
และประชาชน 

 
 

ร่วมสร้างโลกท่ีสวยงามกลมกลืนทุกสรรพส่ิง 
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ตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2563 ระบุว่า ป่าไม้ทั่วโลก
ถูกทำลายไปแล้วรวม 420 ล้านเฮกตาร์ แต่พ้ืนที่ป่าและทุ่งหญ้าของจีนกลับเพ่ิมขึ้นอย่างสวนกระแส 33 ล้านเฮกตาร์ ข้อมูลจาก
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาแห่งสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่  21 จนถึงปัจจุบัน 
ประเทศจีนมีส่วนทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใหม่ถึง 1 ใน 4 ของโลก การควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในระยะยาวของ
ประเทศจีน และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมชีวภาพจัดอยู่ใน
กลุ่มอันดับต้น ๆ ของโลก 90% ของประเภทระบบนิเวศบนบก และ 85% ของสัตว์ป่าที่สำคัญของจีนได้รับการคุ้มครองอย่าง              
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันจีนได้กลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานใหม่และพลังงาน
หมุนเวียน โดยรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแล่นอยู่บนทางหลวงของจีน 

ประเทศจีนยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเชิงลึกด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก ภายใต้การส่งเสริมอย่าง        
แข็งขันของจีน ประชาคมระหว่างประเทศได้บรรลุ “ข้อตกลงปารีส” เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
โดยจีนได้เสนอให้จัดตั้งพันธมิตรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซ่ึงได้
ดำเนินการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกับประเทศต่าง  ๆ มากกว่า 100 ประเทศ และ
ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก ด้วยความพยายามและคุณูปการของประเทศจีนทำให้
ได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศมากมาย 

นาย Inge Annoson กรรมการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  เชื่อว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ว่า “น้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน” ได้ตีความแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั่วโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
แต่ยังได้มอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นานาประเทศในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

จวบจนปัจจุบัน จากกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสมาจนถึงนครคุนหมิงของประเทศจีน  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมาจนถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนยังคง
เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 

 ปฏิบัติการเชิงนิเวศวิทยาจากมณฑลยูนนานสู่ระดับโลก 
มาดาม Elizabeth Maruma Mrema เลขาธ ิการบร ิหารสำน ักเลขาธ ิการอน ุส ัญญาสหประชาชาต ิว ่าด ้วย                        

ความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวว่า เหตุที่เลือกจัดการประชุมที่นครคุนหมิงก็เพราะหวังว่ามิตรสหายจากทั่วทุกมุมโลกจะได้
เห็นความสุขอันเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพที่นำมาสู่ชาวยูนนาน และเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จของการสร้าง
อารยธรรมเชิงนิเวศของจีน ในขณะเดียวกันก็เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก 

ในช่วงระหว่างการประชุม COP15 “กรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลัง ค.ศ. 2020” ที่มีความสำคัญยิ่ง
ในประวัติศาสตร์จะถือกำเนิดขึ้นที่นครคุนหมิง และจะกลายเป็นรากฐานที่สำคัญของการบรรลุวิสัยทัศน์ “การอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนกับธรรมชาติ” ใน พ.ศ. 2593 ทุกฝ่ายทั่วโลกจะร่วมมือกันโดยเริ่มจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้  เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ร่วมสร้างโลกที่สวยงามกลมกลืนทุกสรรพสิ่งและมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เรา
อาศัยอยู่ให้กลายเป็นบ้านที่สวยงามร่วมกัน 
 



                                                                                                                         ร่วมสรา้งโลกท่ีสวยงามกลมกลืนทุกสรรพสิ่ง 
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อำเภออันจี๋ มณฑลเจ้อเจียง  

ร่วมกันพิทักษ์ “ธารน ้าใส สายน ้าร่วม" 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548  สี จิ้นผิง ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯ ประจำมณฑลเจ้อเจียง ระหว่างสำรวจ       
ดูงานที่หมู่บ้านหยีชุน อำเภออันจี๋ ได้เสนอแนวคิด "สายน้ำและภูเขาเขียวคือภูเขาทองและภูเขาเงิน" (เรียกย่อว่า "ทฤ ษฎีสอง
ภูเขา")  ช่วง 16 ปีที่ผ่านมา จีนอาศัยการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวคิด  "ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ" และ "ร่วมคิด             
เพื่อสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาโลก" เพื่อเติมเต็มความหมายที่แฝงอยู่ใน "ทฤษฎีสองภูเขา"  ปัจจุบัน ในขณะที่จีนคำนึงถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนั้น อีกด้านหนึ่งก็ได้ส่ง "คำเชิญสีเขียว" ไปยังประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก              
ให้เดินตามเส้นทางของอารยธรรมทางนิเวศวิทยาโลก  

ในฐานะที่ลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ประเด็นเรื่องการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคนี้ จึงได้รับความสนใจจากประชาคมโลกมาโดยตลอด  หลายปีที่ผ่านมา ประเทศ
ในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขงได้ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งโครงการสำคัญ ๆ หลาย
โครงการก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม  ดังนั้น เพื่อที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ำล้านช้าง  – แม่โขง                 
ให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือเสนอทางเลือกท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับกรอบความร่วมมือล้านช้าง 
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จีนกับประชาคมสรรพชีวิตบนโลก 

แนวคิด : จากธรรมชาติกับมนุษย์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจนมาถึงการยืนหยัดให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
ในยุคสมัยชุนชิวของจีน (770 - 476 ปีก่อนคริสตศักราช) มณฑลซานตงในปัจจุบัน  มีรัฐหนึ่งชื่อว่าหลู่ 
ในฤดูร้อนปีหนึ่ง หลู่ ซวนกง อ๋องของรัฐหลู่  (608 - 591 ปีก่อนคริสตศักราช) เตรียมไปตกปลาที่แม่น้ำ พอเหวี่ยงแห 

ลงไป  บังเอิญว่าหลี่เก๋อ เสนาบดีใหญ่เดินผ่านมาเห็นพอดี หลี่เก๋อ เดินหน้าไปตัดแหจับปลาของหลู่ ซวนกงและโยนทิ้ง หลู่ ซวน
กงโกรธมาก หลี่เก๋อ กล่าวว่า “ตอนนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของปลาพอดี ท่านใช้แหจับปลา หมายความว่าไม่อยากให้ปลาเติบโต
หรือ ทำเช่นนี้ละโมบเกินไป”  หลู่ ซวนกง ถามเหตุผลเขา หลี่เก๋อ จึงอธิบายเหตุผลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศในการจับปลาให้
เขาฟัง หลังจากหลู่ ซวนกง ฟังแล้ว ก็ยอมรับผิดและเก็บแหตกปลาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ 
 หลังจากหลู่ ซวนกง มีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่อว่า สุนจื่อ (ประมาณ 313 - 238 ปีก่อนคริสตศักราช) กล่าวว่า ในช่วงที่            
พืชพรรณกำลังเติบโตออกดอก ห้ามขึ้นเขาไปตัด ในช่วงที่ปลากำลังผสมพันธุ์ ห้ามใช้แหจับปลา หรือวางยาพิษในทะเลสาบหรือ
ลำน้ำ เพ่ือป้องกันให้พืชพรรณและสัตว์สามารถขยายพันธุ์เติบโตต่อไป  
 แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็มีอยู่เช่นกันในวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง  ๆ ของจีน ชาวไตซึ่ง
อาศัยอยู่ในแคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา จากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายยุคสมัยของชาวไต ซึ่งในสมัยโบราณก็
มีแนวคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน “ไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำก็ไม่มีผืนนา ไม่มีผืนนา
ก็ไม่มีธัญญาอาหาร ไม่มีธัญญาอาหารก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้” สิ่งเหล่านี้คือ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิต 

จีนกับประชาคมสรรพชีวิตบนโลก 

แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนได้รับการสืบทอดมาจากปรัชญาที่ว่า  “ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกัน” 
“วิถีธรรมชาติ” ตั้งแต่ในยุคจีนโบราณ เป็นรูปการณ์ทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่ยึดคนกับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ความเป็นวัฏจักรอันประเสริฐ การพัฒนาอย่างรอบด้าน การเติบโตรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนเป็น
วัตถุประสงค์พ้ืนฐาน ปรัชญาดังกล่าวนี้ประสานเข้ากับสามเป้าหมายหลักซ่ึงระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

อันได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม พร้อมทั้ง
สอดประสานอย่างใกล้ชิดกับแผนในอนาคตปี พ.ศ. 2593 ของ “การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสนาน
ฉันท์” 
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จากคำบอกเล่าในนิทานจนถึงรูปสัตว์หรือพืชอันเป็นสัญลักษณ์บูชามาตั้งแต่อดีต ชาวจีนโบราณก็มีการตกผลึกทางความคิดว่า
ด้วยการทำเกษตรกรรม จับปลา และกสิกรรมอย่างยั่งยืนตามฤดูกาลและหลักธรรมชาติ ซึ่งก็คือภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบนิเวศ             
ที่แสวงหา “การรวมกันเป็นหนึ่งของธรรมชาติกับมนุษย์” นั่นเอง  
 ตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ ้นเป็นต้นมา จีนให้ความสำคัญกับการรวมกันเป็นอย่างสมานฉันท์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรและประชากร กับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมาโดยตลอด เหมา เจ๋อตุงเสนอแนวคิด
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เติ้ง เสี่ยวผิง เสนอแนวคิดการปลูกต้นไม้ให้เป็นหน้าที่ของประชาชนทั่วประเทศ  ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 “อารยธรรมเชิงนิเวศ”  ได้รับการบันทึกในกฎบัตรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม                
พ.ศ. 2561  “อารยธรรมเชิงนิเวศ” ได้รับการบันทึกเข้าไว้ใน “รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในการประชุมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกัน  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับ
อารยธรรมเชิงนิเวศ ได้นำเสนอให้ร่วมกันหาวิธีพัฒนาอารยธรรมเชิงนิเวศระดับโลก เข้าร่วมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
โลกในเชิงลึก ก่อร่างเป็นแผนแก้ไขปัญหาการอนุรักษาสิ่งแวดล้อมโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เพื่อโน้มนำความร่วมมือ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 
 

 
 

แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนประกอบด้วยหลักการ “8 ยึดมั่น”  
1) ยึดมั่นพัฒนาระบบนิเวศ สร้างความเจริญรุ่งโรจน์ 
2) ยึดมั่นการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
3) ยึดมั่นน้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน 
4) สิ่งแวดล้อมท่ีดีเป็นความผาสุกอันเป็นสากลที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด 
5) ภูเขา ป่าไม ้แม่น้ำลำธารและทะเลสาบ เป็นวัฏจักรธรรมชาติที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
6) ยึดมัน่ใช้ระบบที่เคร่งครัดที่สุด ใช้วิธีที่รัดกุมที่สุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างสรรค์ประเทศจีนให้งดงาม 
8) ยึดมั่นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
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แม่น้ำแยงซีเกียง 

แม่น้ำแยงซีเกียง ：ร่วมพิทักษ์โลมาหัวบาตรหลังเรียบแยงซีเกียง 
 โลมาหัวบาตรหลังเรียบแยงซีเกียงเป็นสายพันธุ์นำร่องของระบบนิเวศแม่น้ำแยงซีเกียง  เคยกระจายตัวตามสาขาลำน้ำ
แยงซีเกียงตอนกลางและปลายรวมถึงทะเลสาบต้งถิงและทะเลสาบโผหยางที่เชื่อมต่อกัน ช่วงระยะหนึ่งในอดีต ได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ จำนวนโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ ในแม่น้ำแยงซีเกียงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
มีเพียงแค ่1,000 กว่าตัว โดยได้รับการบรรจุเข้าไว้เป็นสัตว์ป่าสงวนระดับที่ 1 ของประเทศจีน 
 พร้อม ๆ กับการดำเนินมาตรการ “ห้ามทำการประมง 10 ปี” ของแม่น้ำแยงซีเกียงในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564               
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  มาตรการและกลไก
อนุรักษ์โลมาแม่น้ำแยงซีเกียงได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 ภายในทางน้ำโบราณของแม่น้ำแยงซีเกียง พื้นที่เทียนเอ๋อโจวซึ่งเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์  ทางฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำ             
แยงซีเกียง เมืองสือโส่ว มณฑลหูเป่ย เป็นที่ตั ้งเขตอนุรักษ์พื้นที่อพยพโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ แห่งแรกของจีน ซึ่งก็คือ                     
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติปลาโลมาขาวระดับประเทศเขตเทียนเอ๋อโจวแม่น้ำแยงซีเกียงมณฑลหูเป่ย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 
ภายใต้ความช่วยเหลือของชาวประมงในพ้ืนที่ คณะนักวิจัยของนายหวังติง นักวิจัยประจำศูนย์สัตว์น้ำ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จีนจับโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ ได้ 5 ตัว โดยได้นำไปเลี้ยงในทางน้ำโบราณของแม่น้ำแยงซีเกียงเขตเทียนเอ๋อโจว หลังจากนั้น             
3 ปี ก็ค่อย ๆ อพยพมาอีก 10 กว่าตัว โดยปัจจุบันมีปริมาณโลมาแม่น้ำที่นี่เพิ่มขึ้นเป็น 101 ตัว 
 “จำนวนนี้นับเป็นปริมาณมากสุดที่ทางน้ำโบราณนี้จะรับโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ ได”้ นายหวังติง กล่าว เพ่ือลดภาระ
ทางสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่ทางน้ำเก่าต้องแบกรับ พร้อมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มพันธุ์ของเขตอนุรักษ์รองรับ               
การอพยพของโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ อื่น ๆ โลมา 18 ตัวที่ผ่านการคัดเลือกได้ถูกส่งไปยังจุดอพยพทางน้ำโบราณทะเลสาบ  
ห่งหู มณฑลหูเป่ย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
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 ติง เจ๋อเหลียง ชายวัย 54 ปี เป็นคนเลี้ยง “เป้ยเป้ย” เขามีตารางการทำงานอย่างละเอียด โดย “เป้ยเป้ย” โลมา                   
หัวบาตรหลังเรียบฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ป้อนนม หย่านม จนถึงให้อาหาร เสริมอาหาร รายละเอียดการเติบโตของ “เป้ยเป้ย”               
ทุก ๆ ขั้นตอนล้วนแต่บันทึกไว้ในแฟ้ม โดยกำหนดทุกอย่างจากอายุ การเติบโตของร่างกายและดัชนีทางฟิสิกส์บางส่วน หลังจาก 
“เป้ยเป้ย” เข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์ ติง เจ๋อเหลียง ยังได้ช่วยนักวิจัยในการฝึกหัดเป้ยเป้ยในการดำรงชีวิตในธรรมชาติ  เพื่อเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการดำรงชีวิตในธรรมชาติจริงของเป้ยเป้ยด้วย 
 เมื่อเห็น “เป้ยเป้ย” ซึ่งตัวเองเลี้ยงมาจนโตและต้องจากไป แม้ว่าติง เจ๋อเหลียง จะรู้สึกอาลัยอาวรณ์ แต่ก็เข้าใจ
นัยสำคัญของสิ่งนี้ดี “หลังจากนำมาเลี้ยงดูโดยมนุษย์ ทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และช่วงเวลาการเติบโตผสมพันธุ์
ของโลมาหัวบาตรหลังเรียบฯ ได้อย่างละเอียด เมื่อโลมาที่เลี้ยงโดยมนุษย์ได้รับการฝึกหัดการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ  มันก็จะมี
ความสามารถในการหาอาหารและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้” 
 

โลมาแม่น้ำแยงซีเกยีง                              ปลากระโทงดาบพันธุ์จีน                          ตะพาบยักษ์แยงซีเกียง   
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
จากสถิติอย่างไม่เป็นทางการ ในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงมีสัตว์น้ำอยู่ 4,300 กว่าพันธุ์ โดยเป็นประเภทปลาจำนวน 400 กว่า

สายพันธุ์ ปลาชนิดพิเศษ 180 กว่าชนิด แต่หลายปีมานี้ ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำแยงซีเกียงประสบกับภาวะ             
ทรุดถอยอย่างหนักหน่วง ปลาเกินกว่าร้อยละ 30 ประสบกับภาวะใกล้สูญพันธุ์ ปลาเศรษฐกิจสำคัญของแม่น้ำแยงซีเกียง                    
มีช่วงเวลาเจริญพันธุ์ประมาณ 3 - 4 ปี การห้ามทำการประมงเป็นเวลา 10 ปี จะช่วยให้ปลาจำนวนมากสามารถผสมพันธุ์
ขยายพันธุ์ได้ 2 - 3 รุ่น ได้นำความหวังมาสู่การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ชั้นนำจำนวนมากซึ่งรวมถึงโลมาหัวบาตรหลังเรียบแยงซีเกียง
ด้วย 
การห้ามทำการประมงในแม่น้ำแยงซีเกียงส่งผลกระทบต่อชาวประมงจำนวน 230,000 คน จนถึง ณ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 ได้มีการเบิกเงินชดเชยในการทำการประมงจำนวนกว่า 2.5 หมื่นล้านหยวน แต่ละพ้ืนที่ได้ช่วยชาวประมง 160,000 คนให้
เปลี่ยนอาชีพและมีงานทำใหม่ โดยมียอดรวมผู้รับประกันสังคมสะสม 215,000 คน ทุกคนได้รับสิทธิ์ประกันสังคมอย่างทั่วถึง       
เต็มสิทธิ์ทั้งหมด 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 “กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์แม่น้ำแยงซีเกียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งเป็น
กฎหมายลุ่มแม่น้ำฉบับแรกของจีนได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
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สระบัวกระด้ง 

สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนา... เรือโนอาห์ของพืชพันธุ์ 
 ทุกปีในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม สระบัวกระด้งในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพันนา จะเต็มไปด้วยใบบัวกระด้ง
ขนาดใหญ่ที่ลอยเต็มผิวน้ำ มองเห็นสาวชาวไตนั่งอยู่บนใบบัวกระด้งนั้นราวกับกำลังนั่งเรือลำน้อย 
 บัวกระด้งเป็นพืชน้ำประเภทสวยงาม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบบัว 2 เมตรหรือมากกว่า โดยใบบัวกระด้งนี้ สามารถ
รับน้ำหนักได้มากถึง 60 - 70 กิโลกรัม บัวชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้  ถูกนำเข้ามาในสวนพฤกษศาสตร์                
เขตร้อนสิบสองพันนาใน พ.ศ. 2506 และหลังจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมาหลายปี บัวกระด้งก็กลายมาเป็นดาวเด่นประจำ
สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ 

ต้นช้อยนางรำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi) ซึ่งพร้อมจะเริงระบำไปตามเสียงดนตรี 
ดอกกระโถนพระฤาษีที่คอยดูดอาหารจากพืชอื่น ๆ หรือเห็ดเรืองแสงจะสามารถเปล่งแสงสีเขียวในยามกลางคืนได้ ... เหล่านี้       
ล้วนเป็นสิ ่งมหัศจรรย์ชวนตื ่นตาตื ่นใจภายในสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนาทั ้งสิ ้น  หลิว กวงอวี้ วิศวกรระดับสูงของ                    
สวนพฤกษศาสตร์ฯ กล่าวว่า เขาใช้พืชพันธุ์ประหลาดเหล่านี้ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ธรรมชาติได้มากพอสมควร “การเล่า
เรื่องราวนั้น ช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจถึงความสำคัญและพันธกิจสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนาได้มากข้ึนเรื่อย ๆ” 
 การพิทักษ์และการคุ้มครองพืชป่าที่มีอยู่จำนวนน้อย ถือเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของส่วนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนา            
หลิว กวงอวี้ เล่าให้เราฟังถึงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสไปเซเรียนัม (ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphioedilum spicerianum 
(Rchb.f.) pfitzer) เรื่องมีอยู่ว่า ใน พ.ศ.  2546 นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้แบบโตเต็มวัยกว่า  40 ต้นริมลำธาร  
สายเล็กสายหนึ่งในเมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน พื้นที่ตรงนั้นถือเป็นบริเวณแรกที่ถูกค้นพบว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของพืชหายากชนิดนี้   
ในเวลานั้น สภาพแวดล้อมการดำรงอยู่ของกล้วยไม้รองเท้านารีสไปเซเรียนัมนับว่าเลวร้าย รายล้อมไปด้วยผืนดินที่ถูกบุกเบิก
เป็นไร่กาแฟ น้ำในลำธารปนเปื้อนปุ๋ยจากโรงงานแปรรูปกาแฟ แต่สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนาก็ได้ใช้เวลาแปดปีในการเพาะ
ต้นอ่อนกล้วยไม้ชนิดนี้ขึ้นมากว่าหนึ่งพันต้น ด้วยการย้ายต้นโตเต็มวัยมาไว้อีกท่ีหนึ่ง รวมทั้งการนำเข้าพันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้เข้ามา
อีกครั้ง หลังจากนั้น นับตั้งแต ่พ.ศ. 2558 ก็เริ่มทำการคืนกล้วยไม้รองเท้านารีสไปเซเรียนัมกลับสู่ธรรมชาติ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนากินพื ้นที่  1,125 เฮกเตอร์ เป็นศูนย์รวมพืชพันธุ ์ที ่ย ังมีช ีว ิตกว่า 13,000 ชนิด                      
แบ่งออกเป็น 38 โซนตามพันธุ์พืช มีพ้ืนที่ป่าฝนเขตร้อน 250 เฮกเตอร์ จึงถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์กลางแจ้งที่เก็บรักษาพันธุ์พืช
เป็นจำนวนมากที่สุด ทั้งยังทำการจัดแสดงพันธุ์พืชสู่สาธารณะชนเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก  
 ใน พ.ศ. 2556 สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนาได้นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนถิ่นอย่างครอบคลุม โดยมีนักวิจัย
จากสวนพฤกษศาสตร์ของจีน 14 แห่งเข้าร่วมโครงการ โดยได้ค้นพบพันธุ ์พืชใกล้สูญพันธุ์  1,000 ชนิดจากพื้นที ่ต่าง ๆ                     
ทั่วประเทศจีน จวบจนสิ้นปี พ.ศ. 2562 พืชพ้ืนถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งรวม 2,620 ชนิด ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ในสวน
พฤกษศาสตร์แห่งนี้ ในจำนวนนั้น 62 สายพันธุ์ เริ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว นักวิชาการและนักศึกษารวม 118 คนจาก 43 
ประเทศและภูมิภาค เดินทางมาทำงานและเข้าศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนา 
 

 
ปะการังใต้ท้องทะเล มณฑลไหห่นาน 

ไห่หนาน : ปลูกปะการังใต้ท้องทะเล 
น่านน้ำฝั่งตะวันตกของเกาะเฟิ่งหวง เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้และมหาสมุทร

เขตร้อนแห่งมณฑลไห่หนาน หรือเรียกโดยย่อว่าสถาบันมหาสมุทรเขตร้อน ณ ที่แห่งนี้ นักเพาะพันธุ์ปะการังได้นำแพปลูกถ่าย
ปะการังมายังน่านน้ำทดลอง เมื่อเดินทางมาถึง พวกเขาก็เปลี่ยนมาใส่ชุดดำน้ำแล้วกระโดดลงน้ำไปปฏิบัติภารกิจทันที...หลายปี
มานี ้คนเหล่านี้ได้ทำการ “ปลูก” ปะการังใต้ท้องทะเลติดต่อกันทุกปี 

ณ ฐานทดลองริมฝั่งทะเล เฉินหง ผู้อำนวยการศูนย์มหาสมุทรเขตร้อน ร่วมกับทีมนักวิจัย ได้นำปะการังที่เก็บมาได้             
แยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผูกเอาไว้กับแปลงอนุบาล ต่อจากนี้ แปลงอนุบาลปะการังก็จะถูกนำไปปลูกใต้ทะเล พวกเขา
ทำการทดลองกันในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนก็คอยค้นคว้าหาข้อมูล ทุกคนมีแผนการอย่างหนึ ่งในใจ นั่นก็คือการสร้า                        
งสวนปะการังอันงดงามข้ึนใต้ทะเล ด้วยการปลูกปะการังเป็นล้านต้น 

เฉินหงให้ข้อมูลว่า “เราพบว่า ถ้าต้นอ่อนปะการังได้รับการกระทบกระเทือน จะเกิดเนื้อเยื่อรักษาบาดแผล ที่จะมี               
ติ่งเนื้อเกิดขึ้นรอบ ๆ มากมาย ติ่งเนื้อเหล่านี้นี ่เอง ที่จะสามารถเติบโตกลายเป็นกิ่งปะการังได้  การค้นพบคราวนี้ถือเป็น                    
จุดประกายสำคัญต่อเทคโนโลยีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ” นอกจากนี้ เฉินหงยังเสริมด้วยว่า รอบ ๆ ติ่งเนื้อแต่ละติ่                 
งจะมีหน่ออ่อนงอกข้ึนมาราว 4 - 7 หน่อ หน่ออ่อนเหล่านี้จะค่อย ๆ เติบโตไปเป็นต้นอ่อนปะการัง จึงนับว่าเป็นการเร่งความเร็ว
และปริมาณการเพาะพันธุ์ปะการังอย่างรวดเร็ว 
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เมื่อแก้ปัญหาการเพาะพันธุ์ปะการังได้แล้ว ปัญหาต่อไปที่ทีมวิจัยให้ความสนใจก็คือ ทำอย่างไรปะการังจึงจะเติบโตขึ้น
อย่างสวยงามและรวดเร็ว หากต้องการให้ปะการังเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ก็จะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน            
มาแวดล้อม ในการทำงานด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังนั้น ทีมวิจัยจะเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ใน
ห่วงโซ่ระบบนิเวศกับปะการังด้วย ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เช่น หอยชนิดที่ช่วยทำความสะอาดน้ำ สาหร่ายพันธุ์ใหญ่ขนาด                
ที่ช่วยลดสารอาหารในน้ำ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แหล่งน้ำ เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยให้ระบบนิเวศของหินปะการัง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ประชากรประมาณ 500 ล้านคนทั่วโลกพึ่งพาระบบนิเวศแนวปะการังในการดำรงชีวิต คิดเป็นมูลค่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและประมงหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ทะเลจีนใต้เป็นศูนย์รวมแนวปะการังร้อยละ 2.57 ของทั่วโลก อยู่ในลำดับ
ที ่8 ของโลก ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากสถาบันมหาสมุทรเขตร้อน ได้ทำการเพาะปะการังในน่านน้ำทะเลจีนใต้
แล้วกว่า 230,000 ต้น 
 

 
 

ทุ่งหญ้าเชียงถัง : แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า 
ละมั่งทิเบตกำลังหาอาหารอย่างอ้อยอ่ิง ลาป่าทิเบตกระโดดโลดเต้น เสือดาวหิมะปรากฏตัวตามลำพัง ในขณะที่สุนัขป่า

นั้นอยู่รวมกันเป็นฝูง...ที่นี่คือทุ่งหญ้าเชียงถัง ถิ่นกำเนิดของสัตว์ป่าที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 4,700 เมตร 
ทุ่งหญ้าเชียงถังตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซีจ้าง (ทิเบต) พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ระบบนิเวศแบบ

หนาวจัดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งคงสภาพไว้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย
สัตว์ป่าหลากหลายชนิด นอกจากละมั่งทิเบต จามรีป่า ลาป่าทิเบตแล้ว ทุ่งหญ้าแห่งนี้ยังเป็นถิ่นพำนักของสัตว์ป่าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเสือดาวหิมะ นกกระเรียนคอดำ สุนัขป่า แร้ง หมีสีน้ำตาล ฯลฯ โดยทุ่งหญ้าเชียงถังนี้ มีสัตว์ป่าสงวนระดับที่ 1 และระดับ              
ที ่2 ของจีนรวม 10 ชนิดและ 21 ชนิดตามลำดับ 

ฉื้อเฉิงถ่าชิง ทำงานเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติเซ่อหลินชั่ว  ซีจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทุ่งหญ้าเชียงถัง เขามีหน้าที่เดินลาดตระเวนรอบบริเวณตามตาราง หน้าที่ของเขาคือคอยสอดส่องสภาพการดำรงชีพของสัตว์ป่า
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อย่างใกล้ชิด พร้อมจดบันทึกว่าพบสัตว์ชนิดใดที่ไหน เวลาเท่าไหร่ รวมไปถึงจำนวนและเพศของสัตว์ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้นับว่า
เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ล้ำค่าสำหรับการอนุรักษ์และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่า 

ปัจจุบัน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติเชียงถัง มีกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ชาวทิเบตมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์  ทุ่มเท
แรงกายแรงใจไปกับการพิทักษ์ทุกชีวิตบนที่ราบสูงแห่งนี้แล้ว 780 ราย  

ทุกครั้งที่ได้พบกับละมั่งทิเบตโดยบังเอิญ ฉื้อเฉิงถ่าชิงจะยืนนิ่ง มองดูดวงตากลมใส และร่างกายกำยำของมัน สัมผัสได้
ถึงพลังชีวิตอันพลุ่งพล่านของสัตว์ป่า “ถ้าเราอนุรักษ์ระบบนิเวศ อนุรักษ์สัตว์ป่าเอาไว้ให้ดี ก็เท่ากับว่าเรากำลังปกป้องคุ้มครอง
บ้านของเรา ชีวิตของเราเอาไว้เช่นกัน” 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

จวบจนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2564 จามรีป่าทิเบตมีจำนวนมากถึง 4 หมื่นตัวแล้ว โดยเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ถึง 
2.5 หมื่นตัว ส่วนละมั่งทิเบตนั้นเพิ่มจำนวนจาก 8 หมื่นตัวมาเป็นกว่า 2 แสนตัวในปัจจุบัน นอกจากนี้ กวางแดงทิเบตซึ่งเคย             
ถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ก็ยังเพิ่มประชากรขึ้นมาจนทะลุ 1 หมื่นตัว ส่วนหมีสีน้ำตาล สุนัขป่า และจิ้งจอกคอร์แซก      
ก็มีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน 
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เกาะหนานจิในเหวินโจว มณฑลเจอ้เจียง (Xinhua) 

 

เขตอนุรักษ์ทะเล ในมณฑลเจ้อเจียง 

ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้ง 
อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณบดีก่อตั้งคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2547 หรือ ค.ศ. 2007 ทำให้                
เกิดการตื่นตัวในการปลูกป่าชายเลน ป้องการการกัดเซาะชายฝั่ง และลดความรุนแรงจาก              
ภัยสึนามิ สถาบันวิจ ัยเพาะเลี ้ยงทางทะเลแห่งมณทลเจ้อเจียง  (Zhejiang Mariculture 
Research Institute) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ท่ีเมืองเวินโจว (Wenzhou) และเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของจีนที่มีความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน และคณะเทคโนโลยีทาง      
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 2000 จึงได้มีการประสานงานกับ
คณะนักวิจัยของไทย ภายใต้การนำของ ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง (อดีตผู ้อำนวยการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณบดีก่อตั ้งคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา                         
ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   ในขณะนั้นแล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ และที่ปรึกษาอาวุโส ของสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงทาง
ทะเลแห่งมณฑลเจ้อเจียง และของมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ) พบว่าในอดีตในเขตมณฑล              
เจ้อเจียง เคยมีพันธุ์ไม้ชายเลนอย่างน้อย 4 ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น (Tropical zone) คณะนักวิจัยจาก
ประเทศไทยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดทำโครงการวิจัยและจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล  และสนับสนุน                 
การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในมณฑลเจ้อเจียงขึ้น โดยมีโครงการสำคัญดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการเขตอนุรักษ์พิเศษทางทะเล เกาะซีเหมิน (Ximen Island Special Marine Protected Area) 
เกาะซีเหมิน เป็นเกาะที่มีเขตน้ำขึ้นน้ำลงขนาดใหญ่ ในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตั้งอยู่ในอ่าวยู่ฉิง เขตยู่ฉิง มณฑลเจ้อเจียง (Yueqing bay, Yueqing county of Zhejiang Province) เกาะซีเหมินนี้เป็นพื้นที่
ปฎิบัติการที่คณะนักวิจัยของไทย ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงทางทะเล มณฑลเจ้อเจียง และคณะทำงาน
ในโครงการเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เกาะซีเหมิน (Ximen Island Special Marine Protected Area : XISMPA)            
ในการปลูกป่าไม้ชายเลน และพัฒนาพื้นที ่ชายเลนเดิมที่เสื ่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์และขยายพื้นที ่ป่าไม้ชายเลน                        
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษาและวิจัยป่าไม้ชายเลน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้          
ชายเลน ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ  
 

   
คณะนักวิจัยไทย-จีน ในพ้ืนที่ปลูกป่าชายเลน                     คณะนักวิจัยไทย - จีน และผู้บริหารของ XISMPA 

สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงทางทะเล มณฑลเจ้อเจียง 
 
2. โครงการ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลแห่งชาติ หนานจิ (Nanji National Marine Nature Reserve) 

 คณะนักวิจัยจากประเทศไทยได้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับ Nanji Islands National Marine Nature Reserve 
Administration (NINMNRA)    ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของ มณฑลเจ้อเจียง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทาง ทะเลแห่งชาติหนานจิ และการพัฒนาเครือข่ายเขตอนุรักษ์ทะเลของมณฑลเจ้อเจียงอย่างต่อเนื่อง 
 Nanji Islands National Marine Nature Reserve Administration (NINMNRA) และสถาบันวิจ ัยการเพาะเลี ้ยง            
ทางทะเล มณฑลเจ้อเจียง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย ได้จัดการ                  
การประชุม Marine Eco-civilization (Wenzhou) Forum 2010 (theme: Biodiversity and Marine Eco-civilization) ขึ้น 
โดยมี ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง เป็นรองประธานกรรมการจัดการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก                   
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การบริหารจัดการทะเลแห่งชาติ (Department for International Cooperation, 
State Oceanic Administration) และองค์การบริหารเมืองเวินโจว (Municipal People’s Government of Wenzhou)                 
ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการสัมมนาความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการ การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ในโอกาส
ครบรอบ 20 ป ีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลแห่งชาติ หนานจิ อีกด้วย 
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3. โครงการวิจัยพันธุ์ไม้ชายเลน และการฟื้นฟูป่าชายเลนในมณฑลเจ้อเจียง 
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย และคณะนักวิจัยของ

ประเทศจีนจาก Wenzhou Medical University (Wenzhou Medical College at that time), Zhejiang Key Laboratory 
of Exploitation and Preservation of Coastal Bio-Resource, Wenzhou Ocean Research Institute, College of Life 
Science Wenzhou University and Key Laboratory of the Ministry of Education for Coastal and Wetland 
Ecosystem, College of Environment and Ecology, Xiamen University ได้ร่วมกันทำงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ชายเลน 
และการฟื้นฟูป่าชายเลนในมณฑลเจ้อเจียง โดยมีโครงการที ่น่าสนใจ เช่น การปรับสภาพด้วยความเย็นช่วยปรับปรุง                         
การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยควบคุมวัฏจักรแอสคอร์เบต-กลูตาไธโอนในคลอโรพลาสต์ของคานเดเลีย ออโบวาตา (Kandolia 
obevata), การวิจัยลักษณะเชิงนิเวศน์ทางสรีรวิทยาของแคนเดเลียแคนเดลที่ปลูกถ่ายละติจูดสูงในพื้นที่ช่วงกระแสน้ำ                     
เชี ่ยวกราก, การวิจัยระดับน้ำขึ ้นน้ำลงที ่สำคัญสำหรับป่าไม้เชิงเทียนคานเดเลียในพื้นที ่ลุ ่มน้ำมีกำลังแรง  หรือการวิจัย                        
การเปรียบเทียบลักษณะทางสรีรวิทยาของคานเดเลีย ออโบวาตา ในแต่ละช่วงอายุของฤดูหนาวในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน                 
ตอนเหนือของจีน เป็นต้น 
 

 
แหล่งปลูกไม้ชายเลน Kandolia obevata ท่ามกลางหิมะในมณฑลเจ้อเจียง 
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Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas 

ทรัพยากรฐานชีวภาพ ศักยภาพท่ีส าคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง-ล้านช้าง 

ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ ์
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

แม่น้ำโขง-ล้านช้าง เป็นแม่น้ำสำคัญในคาบสมุทรอินโดจีน ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และ มณฑลทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแม่น้ำที่มีความยาว ๔,๙๐๐ 
กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และมีพื้นที่ลุ่มน้ำโดยรวม 795,000 ตารางกิโลเมตร 
ถือเป็นพื ้นที ่ลุ ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่ 21 ของโลก จากบริเวณที่ราบสูงทิเบต ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที ่มีอากาศแห้งและหนาวเย็น จนถึงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม              
ปากแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่ได้รับอิทธิผลลมมรสุมเขตร้อน ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ก่อนไหลลงทะเลจีนใต้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์อันหลากหลาย ประกอบกับ             
ลุ่มน้ำมีพื้นที่รับน้ำทอดตัวในแนวละติจูดเหนือลงมาทางใต้ ผ่านพื้นที่ซึ่งมีภูมิอากาศต่างกัน 
ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความซับซ้อน พืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตในบริเวณนี้มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดที่เป็นพืชและสัตว์ที ่พบเฉพาะถิ่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้น นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำโขง -                
ล้านช้าง เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลายของกลุ่มคนชนชาติต่าง  ๆ บนพื้นฐานการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละท้องถิ่นอันอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะ (natural resource-based economies) 
เกิดเป็นโครงข่ายเส้นทางการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในทวีประหว่างแต่ละชุมชน (land-linked) อย่างต่อเนื่องยาวนาน              
หลายพันปีจนถึงยุคท่ีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละเขตภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง 
1 ลุ่มน้ำโขงตอนบน (แม่น้ำล้านช้าง) เป็นพื้นที่ครอบคลุมบริเวณทิศตะวันออกของที่ราบสูงทิเบต ในเขตมณฑลชิงไห่ และ 

มณฑลเขตปกครองตนเองทิเบต รวมถึงพ้ืนที่โตรกผาสูงชันที่มีลักษณะเฉพาะตัว สู่พื้นที่ราบตอนล่างในพื้นที่ มณฑลยูนนาน 
ต่อเนื่องกับท่ีราบระหว่างหุบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า 
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1.1 ที่ราบสูงทิเบต พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำล้านช้าง อยู่ในเขตมณฑลชิงไห่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 5,000 
เมตร อากาศหนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าในเขตที่ราบสูง (upland pasture) ในเขต
ทุนดรา ส่งผลให้พื้นดินหลายแห่งอยู่ในสภาพเยือกแข็ง (permafrost) ฤดูร้อนช่วงสั้นในเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิ     
อยู่ระหว่าง 0-10 องศาเซลเซียส พันธุ์ไม้เติบโตในช่วงนี้ เป็นไม้พุ่มแคระ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าแห้ง มีพืชกลุ่ม
มอสและไลเคน พืชและสัตว์ที่ปรับตัวอยู่ในพื้นที่นี้เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สัตว์ที่น่าสนใจที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ ละมั่งทิเบต Tibetan antelope (Pantholops 
hodgsonii), Przewalski's gazelle (Procapra przewalskii) และ  เ ส ื อด าวห ิ มะ  snow leopard (Panthera 
uncia) แหล่งน้ำในบริเวณนี้ในฤดูร้อนเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกน้ำอพยพหลายชนิด 

 

                     
Critically endangered giant catfish in the Mekong River © Zeb Hogan / WWF 

1.2 พื้นที ่คุ ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนาน (Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas) 
แม่น้ำล้านช้าง ในบริเวณนี้ไหลผ่านหุบเหวลึกมีลักษณะเป็นโตรกผาชันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นร่องเหวลึก ของแม่น้ำสามสายขนานกันจากเหนือลงใต้ประกอบด้วย แม่น้ำสาละวิน 
แม่น้ำล้านช้าง และ แม่น้ำแยงซี ทั้งนี้แม่น้ำขนานสามสายมีระยะห่างในแนวรัศมีรวมกัน 60 กิโลเมตรเท่านั้น แม่น้ำ
ล้านช้างไหลผ่านพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะทาง 380 กิโลเมตร บริเวณดังกล่าวถือเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะเป็น
อย่างมาก เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสำคัญในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นของโลก องค์การสหประชาชาติ UNESCO 
ได้ประกาศให้  พื้นที่คุ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนาน เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ        
โดยมีรายงานการพบพรรณพืชกว่า 6,000 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 173 ชนิด และ นก 417 ชนิด ในจำนวนนี้             
พืชและสัตว์หลายชนิด เป็นชนิดพันธุ์ถิ่นเดียว (endemic species) 
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1.3 พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน  ต่อเนื่องกับที่ราบลุ่ม
ระหว่างหุบเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า มีภูมิอากาศและพืชพันธุ์ลักษณะป่าดงดิบราบต่ำเขตร้อน
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุดแต่จะมีอุณหภูมิในฤดูหนาวต่ำกว่า ซึ่งลักษณะป่าดงดิบดังกล่าวจะพบกระจาย
อยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำโขงตอนล่าง ใน สปป. ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าในอำเภอ
ปกครองตนเองของชนชาติไต สิบสองปันนา ซึ่งมีรายงานการพบพรรณไม้กว่า 5,000 ชนิด ถือเป็นร้อยละ 60 ของ
ชนิดพรรณไม้ที่พบทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ โดยรายงาน      
การพบนกร้อยละ 36 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมร้อยละ 21 และ สัตว์เลื้อยคลานรวมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกร้อยละ 14 
ของชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้พันธุ์ปลาหลายชนิดที่พบในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับ
ชนิดพันธุ์ปลาที่พบในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 

 

2 ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้วางแผนการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
ซึ่งประกอบด้วย ลาว ไทย กัมพูชา และ เวียดนาม มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ ร่วมกับเขตภูมิศาสตร์ที่เป็น
เทือกเขาและที่ราบสู ภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของสัตว์และพืชน้ำสูง ตัวอย่าง 
เช่น  โตนเลสาปและที่ราบลุ่มโดยรอบ ในประเทศกัมพูชามีรายงานการพบปลามากกว่า 300 ชนิด จากชนิดปลามากกว่า 
1,000 ชนิด ที ่ม ีรายงานในพื ้นที่  มีหลายชนิดเป็นปลาถิ ่นเดียวของลุ ่มแม่น ้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ปลาบึก 
(Pangasianodon gigas) ซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่พบมีน้ำหนักได้ถึง ๓๐๐ กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในลุ่มน้ำโขง
เท่านั้น นอกจากนี้พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างยังเป็นบริเวณที่พบสัตว์ที่น่าสนใจหลายชนิ ด เช่น โลมาหัวบาตร (Irrawaddy 
Dolphin; Orcaella brevirostris) เสือโคร่งอินโดจีน (Panthera tigris corbetti) ช้างเอเชีย (Elephas maximus) ละมั่ง
เซาลา (Pseudoryx nghetinhensis)  รวมทั้งนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
อีกหลายชนิด และ ยังมีโอกาสการค้นพบใหม่สัตว์และพืชชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์เสมอ ความหลากหลายของลักษณะ
ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำโขงตอนล่างสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
2.1 พื้นที่ราบระหว่างหุบเขาตอนเหนือ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่ราบลุ่มแม่น้ำล้านช้างประกอบด้วย ที่ราบลุ่มลำน้ำสาขา

แคบ ๆ ระหว่างหุบเขาในภาคเหนือของลาว รวมทั้งลุ่มน้ำสาขาในทิศตะวันตกของภาคเหนือประเทศเวียดนาม 
รวมถึงที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ในจังหวัดเชียงราย และ พะเยาของไทย มีแหล่งน้ำนิ่งขนาดใหญ่ เช่น กว้านพะเยา หรือ     
ที ่ล ุ ่มรอบทะเลสาบเชียงแสน ลำน้ำโขงสายหลักในพื ้นที ่บร ิเวณนี ้เป ็นแหล่งส ืบพันธุ ์วางไข่ของปลาบึก 
(Pangasianodon gigas) ในอดีตมีการทำประมงและใช้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ รวมถึงมีแหล่งประชากรปลาเฉพาะถิ่น
หลากหลายชนิดบริเวณแหล่งน้ำในเทือกเขาสูง  

2.2 พื้นที่ราบสูงโคราช เป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและที่ราบฝั่งตะวันตกของแนวเทือกเขาอันนัม
พรมแดนลาวเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ระหว่างพื้นที่ตอนเหนือเทือกเขาภูพาน ประกอบด้วยที่
ราบลุ่มตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ทั้งในฝั่งไทยและบริเวณตอนกลางของ สปป.ลาว รวมถึงพื้นที่ราบในลุ่มแม่น้ำมูล                 
มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อน สลับกับป่าไม่ผลัดใบ มีปริมาณน้ำฝนต่อปีน้อย ทั้งยังมีปัญหาดินเค็มกระจายอยู่ใน
พื้นที่แม่น้ำโขงสายหลักผ่านพื้นที่บริเวณนี้เป็นพรมแดนระหว่าง ไทย กับ สปป. ลาวมีความยาวกว่า 800 กิโลเมตร     
มีลักษณะเป็นระบบนิเวศเฉพาะเป็นร่องน้ำลึก และ พื้นท้องน้ำเป็นลานหินทราย มี เกาะขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะเป็น
ระบบนิเวศย่อยที่มีพืชและสัตว์เคลื่อนย้ายมาใช้ประโยชน์ที่ผันแปรไปตามฤดูกาล บริเวณร่องน้ำลึกเป็นแหล่งอาศัย  
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ที่สำคัญของปลาเฉพาะถิ่นหลายชนิด เช่น ปลาสะอี (Mekongina erythrospila) ปลาตองลาย (Chitala blanci) 
ปลาสะนากใหญ่ (Aptosyax grypus) และ ปลาเสือตอ (Datnioides undecimradiatus) เป็นเส้นทางอพยพตาม
ธรรมชาติที่สำคัญของปลาหลายชนิดที่พบในบริเวณนี้ 

2.3 พื้นที่ที ่ราบสูงตอนกลางและเทือกเขาอันนัม เป็นพื้นที่ซึ ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก 
เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย เป็นที่ราบสูงที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีเทือกเขา
สูงสลับซับซ้อน และ ยังพบระบบนิเวศที่เป็นเทือกเขาหินปูนอีกด้วย พื้นนี้รวมลำน้ำสาขาในเทือกเขาสูงตลอดแนว
เทือกเขาอันนัมในลาวตอนกลาง เป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนมากมีความหลากหลายทางชีวภาพ และ พบสัตว์และ
พืชถิ่นเดียวจำนวนมาก (endemic species) 

2.4 พื้นที่สูงเขตตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ 
พื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางและเทือกเขาอันนัม แม่น้ำโขงบริเวณนี้มีพื้นเป็นลานหินทราย ปรากฏแก่งหิน วังน้ำลึก         
เกาะขนาดเล็กกระจายอยู ่ในลำน้ำเป็นจำนวนมาก รวมถึงเครือข่ายของน้ำตกขนาดใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่า           
สี่พันดอน  (Khone Fall) ซึ่งถือเป็นปราการทางธรรมชาติของปลาและสัตว์น้ำที่อพยพ เป็นแหล่งอาศัยของโลมา           
หัวบาตรน้ำจืดฝูงเล็ก ๆ บริเวณชายแดนลาว-กัมพูชา และ จังหวัดกระแจะ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเซกอง     
เซบก และ เซซาน มีลักษณะเป็นที่ราบสูงที่มีความสูงมากกว่า 800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมภาคใต้ของ
ลาว ภาคเหนือของกัมพูชา และ ภาคกลางของเวียดนามส่งผลให้พบสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวในบริเวณนี้มากมาย  

2.5 พื้นที่เทือกเขาสูงทางตอนใต้ (เทือกเขากระวาน, Cardamom mountain range) เป็นเทือกเขาที่มีฝนตกชุก
ทางภาคใต้ของกัมพูชาเขตต่อเนื่องกับภาคตะวันออกของไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบสัตว์และ              
พืชหายาก รวมทั้งสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ชะนีมงกุฎ (pileated gibbon; Hylobates pileatus) 
และ จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis) เป็นต้น 

2.6 พื้นที่ราบลุ่มและดินดอนสามเหลี่ยม เป็นบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมและการประมงมากที่สุด
ในภูมิภาคประกอบด้วยที ่ลุ ่มในจังหวัดกระแจะกำปงจาม ที ่ลุ ่มรอบทะเลสาบน้ำจืด (โตนเลสาบ) ในกัมพูชา                
ซึ่งไทยมีพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็กในเขตจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี นอกจากนี้ยังรวมถึง บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม             
ปากแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ตอนใต้ของกัมพูชาและเวียดนาม เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชบริเวณที่ราบลุ่มต่ำ               
ที่สำคัญ รวมทั้งสัตว์น้ำที่อพยพหรืออาศัยอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม ระบบนิเวศบริเวณนี้เป็นปัจจัย
ทางธรรมชาติที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำมีมากทั้งจำนวนชนิดและปริมาณ เป็นพื้นที่สำคัญ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พ่ึงพาฐานทรัพยากรชีวภาพในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

 
กล่าวโดยสรุป ลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นลุ่มน้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วย

สิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ที่ปรับตัวผ่านวิวัฒนาการอันยาวนานในระบบนิเวศที่ซับซ้อนของแม่น้ำสายนี้ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ      
ในการพัฒนาเป็นอู่อารยธรรมในมิติความเชื่อมโยงเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนอันหลากหลายมากว่าพันปี หากแต่ว่าในปัจจุบันกงล้อ
แห่งความเปลี่ยนแปลงถูกผลักดันด้วยกลไกของการพัฒนาอันรวดเร็วตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นบนเครือข่ายเส้นทาง
การค้าในศตวรรษที่ ๒๑ หวังว่ามนุษย์จะสามารถเลือกเส้นทางแห่งอนาคตสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ อันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง-ล้านช้าง สืบไป 
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พื้นที่ป่าบริเวณพื้นท่ีชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 

ภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคล้าน

ช้าง-แม่โขง 

ศ. ทวนทอง จุฑาเกตุ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพอินโด-เบอร์มา  (Indo-Burma biodiversity hotspot) ซึ่งเป็นพื้นที่ที ่มี
ชนิดพันธุ์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Endangered species) อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น16 
โดยความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทั้งบนบกและในน้ำต่างมีบทบาท
สำคัญในด้านความมั ่นคงทางอาหาร การดำรงชีว ิต และวัฒนธรรมประเพณี                    
ของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งจากความสำคัญทั้งในแง่สมบัติของธรรมชาติ รวมทั้ง     

การเป็นสินค้าและบริการที ่มีต่อประชาชนในภูมิภาคฯ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคจะทำให้เกิด                  
ความยั่งยืนและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ  
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โดยเฉพาะในแผนที่ 1 (ขจัดความยากจน) แผนที่ 2 (ขจัดความความอดอยาก) แผนที่ 3 (มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) 
และแผนที ่ 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ) อย่างไรก็ตาม, ภาวะที ่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการอนุรักษ์                        
ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งพอจะสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลักไดังต่อไปนี้ 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่เกินระดับที่เหมาะสม 
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ชัดเจนที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ การนำเอาปลาและสัตว์น้ำอ่ืนขึ้นมาใช้

ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง, ตั้งแต่ตอนใต้ของมณฑลยูนนานของประเทศจีน จนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
โขงในประเทศเวียดนาม, ซึ่งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีผลผลิตมากที่สุดในโลกที่มีการประมาณว่าผลจับจากการทำการประมง     
อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี จากชนิดปลาที่พบเป็นปรกติในผลจับประมาณ 200 ชนิด,  จากชนิดปลาที่มากกว่า 850 ชนิด                   
ที่พบในลุ่มน้ำ, ร่วมกับสัตว์น้ำอื่น ๆ17 รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในระบบนิเวศบกที่แต่ละประเทศในภมูิภาค               
มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้อยู่ในระดับที่สูง ตั้งแต่ร้อยละ 25 ในประเทศไทย จนถึงร้อยละ 60 ในประเทศ สปป. ลาว ซึ่งมีรายงานว่า
มากกว่า 700 สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากป่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์ในระดับที่สูง อาทิเช่น ในพ้ืนที่ป่าบริเวณพ้ืนที่
ช ุ ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย ที ่มีเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที ่ไม่ใช่ไม้ ( non-timber forest products)                        
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหาร รวมถึงยาสมุนไพรและแหล่งเชื้อเพลิง  มาใช้ประโยชน์ทีประมาณ 700 กก. ต่อครัวเรือนต่อปี หรือ                  
ในพื้นที่ลาวตอนใต้ที่ค่าประมาณดังกล่าวสูงถึงประมาณ 1,000 กก. ต่อครัวเรือนต่อปี18 สิ่งที่ต้องตระหนักในประเด็นนี้ ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรได้มีโอกาสฟื้นฟูและไม่ก่อให้เกิดผลต่อสมดุลของระบบนิเวศ      
อันเป็นแหล่งอาศัยและสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้น ตัวอย่างในประเด็นการทำการประมงเกินกำลังผลิต               
การจับปลาอย่างไม่เลือกขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลจับที ่มากที ่สุด การลักลอบใช้เครื่องมือที่ทำลายล้างและการทำ                      
การประมงในฤดูกาลวางไข่ เป็นประเด็นที่มีการรายงานและพบเห็นได้เป็นระยะ อันมีผลอย่างยิ ่งต่อความกหลากหลาย                    
ทางชีวภาพในแหล่งน้ำ  และกรณีเช่นเดียวกันกับเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้ในระดับที่มากเกินไปและขาดการจัดการและ
ควบคุมดูแลที่เหมาะสมก็สามารถพบเห็นและมีรายงานต่อเนื่องเป็นระยะ   
 
2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อย ๆ ปรากฎให้เห็นชัดเจนทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคล้านช้าง-            
แม่โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ประเทศในภูมิภาค ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และกัมพูชา ถูกจัดอยู่ใน 20 อันดับแรกของ
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเกณฑ์ของ  Global Climate Risk 
Index19 โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรปรวนของ
อุณหภูมิ อันเนื่องมาจากการที่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำที่เกือบทั้งหมดเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิจะเป็นตัวควบคุมกระบวนการ       
ทางสรีรวิทยา เช่น การทำงานของฮอร์โมนและการเติบโต ซึ่งหากอุณหภูมิแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเกินระดับที่เหมาะสม จะทำให้
สัตว์น้ำเหล่านั้นไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หรืออาศัยอยู่โดยไม่มีพัฒนาการหรือไม่แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น                
การสืบพันธุ์วางไข่ และการอพยพ  นอกจากนี้ผลต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะทำให้เกิดสภาวะสุดขั้ว
ของลมฟ้าอากาศต่าง ๆ (Extreme Weather Events) เช่น ฤดูแล้งที่ยาวนาน การรุกล้ำของน้ำเค็มในบริเวณปากแม่น้ำโขง               
การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง การเกิดน้ำท่วม ฯลฯ จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ 
รวมทั้งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ทั้งในระบบนิเวศบนบกและในน้ำ ประเด็นที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้       
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คือ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบอบ่างมีนัยสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การที่                   
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้การประเมินออกมาให้เห็นถึงระดับของความรุนแรงจากปรากฎการณ์ดังกล่าว
ค่อนข้างยากและมีความแปรปรวนสูง 

ทำให้การตระหนักรู้ปัญหายังอยู่ระดับที่ไม่สูงมากนักและไม่มีความต่อเนื่อง ค่อนข้างจำกัดเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้กำหนดนโนบาย รวมทั้งการที่ต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะและสามารถแก้ไขได้จากระดับประเทศหรือภูมิภาค แต่ต้อง
เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในการร่วมมือกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลัก
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 

 
 

3. การรุกรานของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการรุกรานของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสูง ด้วยความเหมาะสมของ

สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นสามารถปรับตัวอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสสูงในการสร้างประชากร20 
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะกลายเป็นปัญหาที่สำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสิ ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์พื ้นถิ่น                     
โดยผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันอาหารและที่อยู่อาศัย กินหรือทำลายสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์พื้นถิ่น การเป็นปรสิตและพาหะ                 
ของโรค เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแหล่งอาศัย รวมทั้งผลกระทบต่อกระบวนการในระบบนิเวศ เช่น  องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 
การถ่ายเทพลังงาน การถ่ายละอองเกสร และการทับถมหรือเกิดชั้นดินขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างถิ่นยังสามารถ
ลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์พ้ืนถิ่นได้ จากการลดลงของประชากรที่มีลักษณะเด่นทางพันธุกรรม 
การสูญเสียความซับซ้อนของยีน รวมทั้งการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ระหว่างชนิดพันธุ์พ้ืนถิ่นและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยสิ่งมีชีวิต
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีรายงานในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงจะมีตั้งแต่พืชจนไปถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งในระบบนิเวศบนบกและ              
ในน้ำ21 
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โดยตัวอย่างของชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคในกลุ่มพืช เช่น ไมยราบยักษ์ (Mimosa priga) 
และผักตบชวา (Eichhornia crassipes),  กลุ ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หอยเชอรี ่ (Pomacea spp) และกุ ้งก้ามแดง 
(Cherax quadricarinatus), กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น นากหญ้า (Myocastor coypus) และตะพาบไตหวัน (Pilodiscus 
sinensis) และที ่สำคัญกลุ ่มปลาที ่มีหลายชนิด เช่น ปลากดอเมริกัน ( Ictalurus punctatus) ปลาดุกแอฟริกา (Clarias 
gariepinus) ปลากดเกราะ (Hypostomus plecostornus) และ ปลากินยุง (Gambusia affinis) ทั้งนี้การเข้ามาของสิ่งมีชีวิต
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่วนใหญ่เกิดจากกการกระทำมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาเพื่อเป็นพืชหรือสัตว์สวยงามและที่สำคัญเพื่อเป็น
ทางเลือกของอาหารและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทำความกระอักกระอ่วนในการจัดการที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างรายได้
และความเป็นอยู่ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกกรรมดังกล่าวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 
(https://ngthai.com/science/36133/habitat-degradation/) 

 

4. ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  
การขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาค

ล้านช้าง-แม่โขง ย่อมมีผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นกระทบที่รุนแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น  ๆ ที่ผ่านมา                   
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการรายงานว่าการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติของแหล่งอาศัยพืชและ
สัตว์ในธรรมชาติของพื้นที่ป่าไม้ในภูมิภาคสูงลดลงถึงร้อยละ 30 ของพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่เดิมระหว่าง พศ. 2516 – 2542 อย่างไร            
ก็ตาม มีอัตราการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงไปที่การลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะมาทั้งจาก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยตรงและจากผลต่อเนื่องที่ตามมา อาทิเช่น การเกิดมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงไป       
ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงไปของระบบอุทกวิทยาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
แม่น้ำ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความน่าเป็นห่วงอย่างมากในภูมิภาค  
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เนื่องจาก ในปัจจุบัน แม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสาขาต่าง  ๆ จัดเป็นพื้นที่ที ่มีการดำเนินงานและการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานอย่างมากมาย ไม่ว ่าจะเป็น การสร้างเขื ่อนเพื ่อผลิตพลังงานไฟฟ้า การผันน้ำและคลองส่งน้ำเพ่ือ                             
การชลประทาน การปรับปรุงร่องน้ำเพ่ือการเดินเรือ การสร้างพนังก้ันน้ำหรือปรับปรุงริมตลิ่งเพ่ือป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง 
หรือ เขื่อนป้องกันการหนุนของน้ำทะเลในพื้นที่ปากแม่น้ำโขง เป็นต้น โครงการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อทั้งแหล่งอาศัยของ
ปลาและสัตว์น้ำ และการเปลี่นแปลงไปของระบบอุทกวิทยาโดยเฉพาะระบบการไหลและการเท้อของน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิด                  
การผันแปรที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของช่วงเวลา ระยะเวลาและปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาล  โดยการไหลของน้ำจะมีอิทธิพล
อย่างสูงต่อองค์ประกอบของพืชน้ำ ปลาและสัตว์น้ำในแต่ละบริเวณ การปรับตัวและขบวนการทางชีววิทยาต่าง ๆ ของปลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพและการสืบพันธุ์วางไข่ และสำหรับการเท้อของน้ำเข้าไปพื้นที่ริมฝั่งที่เป็นแนวรอยต่อระหว่าง                
ระบบนิเวศบกและนิเวศน้ำที่ทำให้กลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จะมีความสำคัญในการเป็นทั้งแหล่งสืบพันธ์และอนุบาล
ของปลาและสัตว์น้ำอื่นในลุ่มน้ำแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งกรองและดูดซับสารพิษต่าง  ๆ ในน้ำ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในแหล่งน้ำจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงปริมาณตะกอนที่เข้าสู่แหล่งน้ำ อันเปรียบเสมือนปุ๋ยที่จะทำให้แหล่งน้ำ
นั้น สามารถผลิตอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบให้อยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจากผลที่เกิดดังกล่าวทำให้ความขัดแย้ง               
ที่สำคัญในภูมิภาคท่ีด้านหนึ่งก็ต้องการการพัฒนาอีกด้านหนึ่งก็ต้องคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค  
 

จากทั้ง 4 ประเด็นความกระอักกระอ่วนนั้น หากจะมีทางออกสำหรับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความจริงใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ร่วมรับฟังปัญหาของทุกฝ่ายอย่างครอบคลุม คำนึงถึงผลกระทบข้ามพรมกันและกัน และร่วมวางแผนบริหารจัดการเพื่อให้ได้  
ผลประโยชน์สูงสุดต่อธรรมชาติและตอบสนองการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน ้าล้านช้างประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง 

อ๋ีว์ ไห่ชิว นักวิจัยและผู้อำนวยการ 
ศูนย์ไทยศึกษาสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ (คุนหมิง) แห่งประเทศจีน 

ประเทศจีนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำล้านช้าง -แม่โขงโดยรวม  ในฐานะ
ประเทศต้นน้ำ จีนมีท่าทีที่รับผิดชอบเสมอมา เพื่อทำงานที่ดีในการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ขณะเดียวกัน จีนยังได้เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนนโยบายและแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศใน             
ลุ่มน้ำอย่างต่อเนื ่อง ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั ่งยืน  ปัจจุบัน การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของแม่น้ำล้านช้างไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำล้านช้างเท่านั้น แต่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอีกด้วย  
 

แบ่งปันคุณค่าทางนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำ 
แม่น้ำล้านช้างในมณฑลยูนนานมีความยาว 1,170 กิโลเมตร ลุ่มน้ำล้านช้างเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

มากที่สุดและสร้างสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาลำบากที่สุดในบริเวณลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขงทั้งหมด  จนถึงขณะนี้ มณฑลยูน
นานได้สร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในบริเวณลุ่มน้ำแล้ว 19 แห่ง แบ่งเป็นระบบนิเวศป่าไม้ระดับต่าง  ๆ ระบบนิเวศพื้นที่ชุ ่มน้ำ 
และเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ครอบคลุมพื้นที่ 855,400 เฮกตาร์ คิดเป็น 9.6% ของแม่น้ำล้านช้างในส่วนที่อยู่ในยูนนานซึ่งมีพื้นที่
ทั้งหมด 8,875,500 เฮกตาร์  การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้มีคุณูปการสำคัญในการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม                 
ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขง 

ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอระหว่างการพัฒนากับการ
อนุรักษ์ สืบเนื่องจากภารกิจด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องในประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง  -                    
แม่โขง และประชาชนแต่ละประเทศได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองระบบนิเวศ ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้อง
ระบบนิเวศมากขึ้น จีนในฐานะประเทศสมาชิกที่สำคัญในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง จีนได้ทำให้โลกเข้าใจและรับรู้การคุ้มครอง
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ความหลากหลายทางชีวภาพและการทำงานด้านนิเวศวิทยาของจีน และจะร่วมมือกันสร้างเขตรำร่องการป้องกันแม่น้ำระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค 
 

สร้างกำแพงระบบนิเวศสีเขียว 
แม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แม่น้ำล้านช้างมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางนิเวศวิทยาต้นน้ำ และยังสัมพันธ์กับการผลิต การใช้ชีวิต และความมั่นคงใน                   
การใช้น้ำของประเทศปลายน้ำด้วย 

หลายปีมานี้  สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้หยิบยกคำกล่าวที่ว่า "สายน้ำและภูเขาเขียว คือภูเขาทองและภูเขาเงิน" 
"ภูเขา สายน้ำ ป่าไม้ ทุ่งนา และทะเลสาบ ล้วนเป็นชะตาชีวิตร่วมกัน" "เราต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเสมือนการ
ปกป้องดวงตา ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเสมือนปฏิบัติต่อชีวิตของเราเอง”  ขณะนี้ มณฑลยูนนานกำลังดำเนินการพัฒนาสีเขียวและ
มุ่งม่ันที่จะเป็น "แนวหน้าในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ"  

เพ่ือรับประกันว่า "สายน้ำใสสะอาด" จะไหลออกจากยูนนาน รัฐบาลมณฑลยูนนานได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า ในภารกิจ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำล้านช้าง จะต้องยึดตามแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศ โดยต้องเคารพและยำเกรง
ธรรมชาติ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และปกป้องธรรมชาติ ระบุพ้ืนที่ทำงานหลัก จำกัดการบุกเบิกพัฒนาและห้ามพัฒนา
มากเกินเกณฑ์ที่กำหนด วาดเส้นค่าความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ เสริมสร้างการปกป้องระบบนิเวศ เสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

แบ่งปันประสบการณ์สีเขียวในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขง 
ตั้งแต่ต้นปี 2564 ช้างเอเชียโขลงหนึ่งได้เดินออกจากป่าฝนเขตร้อนของแคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสอง พันนา 

โลดแล่นไปในเมืองผู ่เอ่อ แคว้นปกครองตนเองชนชาติฮาหนีและชนชาติอี ๋หงเหอ เมืองอวี้ซี ฯลฯ ซึ่งสะท้อนทางอ้อมถึง
ความสำเร็จของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในยูนนาน  

"ดื่มน้ำจากแม่น้ำสายเดียวกัน” มณฑลยูนนานยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การอนุรักษ์ระบบนิเวศกับประเทศแม่น้ำ
โขงตอนล่าง เพ่ือปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง  

หลายปีมานี้ มณฑลยูนนานได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของ      
เขตเศรษฐกิจแม่น้ำล้านช้าง โดยได้ประกาศกฎระเบียบด้านการคุ้มครองระบบนิเวศในเขตปกครองตนเองทางชนชาติ  5 แห่ง 
มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูการทำประมงในแม่น้ำล้านช้างและการคุ้มครองทรัพยากรปศุสัตว์ที ่มีลักษณะเฉพาะ  การฟื้นฟูผืนป่า
สาธารณะประโยชน์ในระบบนิเวศ และการคุ้มครองพันธุ์พืชและเหมืองแร่ในลุ่มน้ำ  พร้อมทั้งกำหนดอย่างชัดเจนว่า ผืนป่า
สาธารณะประโยชน์ในระบบนิเวศ ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบตลอดสองฝั่งแม่น้ำล้านช้างภายในรัศมีเขตสันปันน้ำที่ 1 พื้นที่
ราบสองฝั่งแม่น้ำในระยะ 500 เมตร และในระยะ 200 เมตรสำหรับลำน้ำสาขาชั้นแรก  หากพื้นที่ป่าที่รัฐเป็นเจ้าของภายใน
ขอบเขตดังกล่าว จะทำสัญญาสัมปทานให้แก่การปลูกยางพารา ใบชา และป่าเศรษฐกิจระยะยาว จะต้องคงพื้นที่เดิมไว้และ                
ไม่อนุญาตให้ขยาย  ทั้งนี้ หลังจากหมดสัญญาแล้ว จะไม่อนุญาตให้ต่อสัญญา และหน่วยงานบริหารป่าไม้ของอำเภอ (เมือง)                  
จะเรียกคืนพื้นที่เหล่านั้นเพ่ือค่อย ๆ ฟื้นฟูระบบนิเวศต่อไป 



                                                                    "ทฤษฎีสองภูเขา" เปิดศักราชใหมค่วามร่วมมือด้านระบบนิเวศในลุม่น้ำล้านช้าง - แม่โขง 

  

  57 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

"ทฤษฎีสองภูเขา" เปิดศักราชใหม่ความร่วมมือด้านระบบนิเวศในลุ่มน ้าล้านช้าง - แม่โขง 

โจว ฟางเหยี่ย 
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกและโลก สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีน 
 

ลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้จึงได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2554 - 2563 ที่รับรองโดยที่ประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 10 ภายใต้ “อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ” ได้หมดอายุลง  ขณะที่ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกซึ่งรวมถึงลุ่มน้ำ
ล้านช้าง - แม่โขงยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 20 รายการใน 5 ประเภทของ “เป้าหมายไอจิ” 
ไม่สามารถบรรลุผลได้แม้แต่รายการเดียว  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำล้านช้าง  - แม่โขงถือเป็นปัญหา
ร้ายแรงและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการผลิตและการใช้ชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น 

เพื่อรับมือกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก แพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์
และนโยบายระหว่างรัฐบาลสำหรับระบบบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้นำเสนอแนวคิด “การปฏิรูปและ
เปลี่ยนแปลง”  อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าปัจจัยทั้งทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ครอบคลุมทั้งกระบวนทัศน์ เป้าหมาย 
และค่านิยมควรดำเนินการปรับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ  แม้ว่าแนวคิด “การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง” จะได้รับการยอมรับ
มากขึ้นจากประชาคมระหว่างประเทศ และได้รับการบรรจุใน "ร่างเบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
หลังปี ค.ศ. 2020" จะกลายเป็นอุดมการณ์ชี้นำสำหรับภารกิจด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกในทศวรรษ
หน้า แต่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างไร ยังเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันรุนแรงระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลัง
พัฒนา 



                                                                       การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำล้านช้างประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง 
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เหตุผลก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตกไม่อาจก้าวข้ามความคิดของ "อารยธรรมอุตสาหกรรม" และ แผน                      
การคุ้มครองระบบนิเวศของพวกเขามักจะมีความขัดแย้งกันเองระหว่าง "การพัฒนากับการอนุรักษ์" ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการเร่งด่วนของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาที่มุ่งหวังชีวิตที่ดีข้ึน  ในทางกลับกัน ภายใต้การนำของสี จิ้นผิง จากแนวคิด 
“อารยธรรมเชิงนิเวศวิทยา” สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด "สายน้ำและภูเขาเขียว คือภูเขาทองและภูเขาเงิน" หรือ 
“ทฤษฎีสองภูเขา” ได้คำนึงถึงความเป็นเอกภาพวิภาษวิธีของ “การพัฒนากับการอนุรักษ์” อย่างเต็มที่  ซึ่งสามารถบรรลุผล                
อันน่าทึ่งในภารกิจด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำล้านช้างซึ่งเป็นตอนบนของแม่น้ำโขง 

อย่างไรก็ตาม "ทฤษฎีสองภูเขา" นั้นฟังดูง่ายแต่ทำยาก โดยพื้นฐานแล้ว "ทฤษฎีสองภูเขา" คือการเปลี่ยนแปลงจาก
อารยธรรมอุตสาหกรรมไปสู่อารยธรรมเชิงนิเวศ ไม่เพียงต้องการเงินทุน เทคโนโลยี และทุนสำรองเท่านั้น แต่ยังต้องการตลาด
ผู้บริโภคขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเชิงโครงสร้างด้วย  หลังจากท่ีจีนทุ่มเทในการปฏิรูปและเปิดประเทศ
มากว่า 40 ปี ภายใต้การชี ้นำของสี จิ ้นผิง จีนจึงสามารถก้าวกระโดดไปสู ่อารยธรรมเชิงนิเวศ โดยอาศัยรูปแบบของ                            
"การหมุนเวียนเศรษฐกิจระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ" ซึ่งหมายความว่า หากลุ่มน้ำล้านช้าง  – แม่โขงจะพึ่งพาทรัพยากร    
ในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว ก็ยากที่จะเอาชนะภาวะยากลำบากท่ีต้องเลือกระหว่าง "การพัฒนากับการอนุรักษ์"  

 ไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ปฏิบัติภารกิจด้านปกป้องระบบนิเวศทั้งในเชิงลึกและกว้างร่วมกับ 5 ประเทศในลุ่มน้ำ
ล้านช้าง - แม่โขง ภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่น้ำโขง  ตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง - 
แม่โขงในปี 2560 จนถึงการรับรอง "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง  - แม่โขง" ของแต่ละประเทศในภูมิภาค               
ในปี 2562 ซึ่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้กลายเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือในอนุภูมิภาค  ในเดือนมิถุนายน  
2564 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครั้งที่ 6 ได้จัดขึ้นที่นครฉงชิ่ง ทุกฝ่ายยืนยันเป็น              
เอกฉันท์ในการเสริมสร้างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสร้างชีววิทยา - 
หมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียวในอนุภูมิภาค  พร้อมทั้งได้เสนอแผนยุทธศาสตร์สำหรับการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำ             
ล้านช้าง - แม่โขงเข้ากับ "เส้นทางการค้าทางบก - ทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่" ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการดำเนินการ
ตามแผน "ล้านช้าง - แม่โขงสีเขียว" ให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  

ความร่วมมือทางนิเวศวิทยาในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขงกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา ส่วนการอนุรักษ์ความหลากหลาย              
ทางชีวภาพก็ยังมีหนทางอีกยาวไกล  แนวทางของจีนที่ยึดถือ “ทฤษฎีสองภูเขา” จะสามารถหยั่งรากในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขง 
และช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันภายใต้แนวคิด “มีอนาคตร่วมกัน” ได้หรือไม่นั้น ไม่เพียงแต่ขึ้นกับความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคประชาชน โดยเฉพาะการที่วิสาหกิจจีนร่วมกันผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งอาศัยตลาดผู้บริโภคของจีนเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมบูรณาการระหว่าง "การ
พัฒนากับการอนุรักษ์" ในลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขง  

 
 
 
 



                                                                                  ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ดอยตุง (Doi Tung) 

ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟา้หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หากพูดถึงเมืองไทย หลายคนจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวและอาหารอันหลากหลาย หากใครอยากพักผ่อนในบรรยากาศ
สบาย ๆ สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของป่าเขา ก็มักนึกถึงภาคเหนือ และหนึ่งในจุดหมายสำคัญก็คือบริเวณเหนือสุดของ
ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ ดอยตุง  

ดอยตุงอยู่บนเทือกเขานางนอนที่ทอดผ่านแนวชายแดนไทย-เมียนมา ประกอบด้วย 29 หมู่บ้าน 6 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า 
ลาหู่ ไทใหญ่ ลื้อ ลั๊วะ และจีนยูนนาน ปัจจุบัน ดอยตุงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ มีป่าไม้เขียวขจี 
พืชพรรณนานาชนิด ดอกไม้สวยงาม ที่พักและร้านอาหารสะดวกสบาย และมีกิจกรรมที่ผสมผสานธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
ลงตัว เพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ ดอยตุงยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟและแมคคาเดเมียคุณภาพดี และงานหัตถกรรม              
ชั้นนำ ที่สร้างรายได้มั่นคงระยะยาวให้ชุมชน 

แต่หากย้อนไป 30 ปี ดอยตุงต่างจากปัจจุบันนัก ที ่นี ่เป็นเขาหัวโล้น และยังเป็นแหล่งผลิตและค้าฝิ ่น เฮโรอีน  
อีกทั้งยังมีกองกำลังควบคุมพื้นที่ 3 กองกำลัง ผู้คนอยู่อย่างยากจนแร้นแค้น ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆ และยังไร้สัญชาติ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเสด็จมาที่ดอยตุงเมื่อปี 2530 และทรงมีพระวิสัยทัศน์ว่ารากเหง้าของปัญหา
ต่าง ๆ บนดอยตุง คือ ความยากจนและขาดโอกาส จึงทรงริเริ ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื ้นที ่ทรงงาน) อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ ปี 2531 เพื ่อแก้ปัญหาที่วนเวียนเป็นวงจรชีวิตของคนบนดอยตุง คือ ความเจ็บ ความจน และความไม่รู้                   
ผ่านการสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีว ิตที ่หลากหลายให้คนทุกกลุ ่ม กา รพัฒนาการศึกษา และการฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ คือ “ปลูกป่า ปลูกคน” 
 

“ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี แต่ที่เขาไมด่ี เพราะขาดโอกาสและทางเลือก” 
- พระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
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โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริ ่ม “ปลูกคน” ด้วยการสร้างโอกาส สร้างทางเลือกสุจริตที่หลากหลายในการดำรงชีวิต 
เปลี่ยนคนที่เคยปลูกฝิ่นให้เป็นคนงานปลูกป่า สร้างรายได้ระยะสั้น และเรียนรู้การเกษตรที่ถูกต้อง จากนั้น สร้างทักษะเกษต ร
ประณีต ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ดูแลพืชพรรณในสวนแม่ฟ้าหลวง คนสวนที่มีความสามารถและอยากเป็นผู้ประกอบการ                        
ก็ออกไปทำกิจการปลูกไม้ดอกส่งขายสวนดอกไม้ของโครงการฯ และผู้ซื้ออื่น  ๆ คนรุ่นหนุ่มสาวก็เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Tissue culture) ทีใ่ช้เทคนิคและความละเอียดอ่อนสูงขึ้น 
 

 
ชนเผ่าในชุมชนดอยตุง 

 

บางกลุ่มทำอาชีพเกษตรเชิงอุตสาหกรรม โครงการฯ ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อแปรรูป อันเป็นการสร้างรายได้
ระยะยาว กาแฟอาราบิก้าเป็นไม้ที่อาศัยร่มเงาของป่า จึงเหมาะสำหรับการปลูกใต้ป่าที่กำลังฟื้นฟู เกษตรกรกาแฟได้รับ                    
การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก กาแฟที่ผลิตจึงเป็นกาแฟระดับพรีเมี่ยม พืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งคือ แมคคาเดเมีย 
เป็นไม้ลำต้นใหญ่ อายุยืนถึง 80-100 ปี ทำหน้าที่เป็นทั้งป่าท่ีไม่ทิ้งใบและป่าที่สร้างรายได้ที่มั่นคง เมื่อเกษตรกรมีรายได้เพียงพอ
เลี้ยงครอบครัวและมั่นคงต่อเนื่องจากการทำเกษตรประณีตที่เน้นคุณภาพ จึงไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่ทำกินและบุกรุกป่า                   
อีกต่อไป และนอกจากดูแลพืชพรรณที่สร้างรายได้ให้ตนแล้ว ยังดูแลรักษาผืนป่าโดยรวม ซึ่งรวมถึงป่าต้นน้ำและป่าใช้สอยด้วย 

ขณะเดียว ก็เริ ่ม “ปลูกป่า” ป่าดอยตุงมีระดับความสูงแตกต่างกันตั้งแต่ 400 - 1,509 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล                     
ส่งผลให้ป่าดอยตุงประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าหินปูน ในอดีตจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีชนิด
ของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าแตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การปลูกป่าตั้งแต่ก่อนโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เข้ามา
ดำเนินการ เป็นป่าไม้สน แม้จะเป็นพืชพื้นเมือง แต่ถูกนำมาปลูกเป็นป่าเชิงเดี่ยวทั้งภูเขา ด้วยความเป็นกรดของต้นสน ใต้ป่า                     
จึงไม่มีพืชที่เป็นอาหารของคนและสัตว์ ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นไม้ที่ติดไฟง่าย แตกต่างจากป่าหินปูนผาฮุ้ง ซึ่ง
เป็นป่าดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ในดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงต้องดูแลรักษาป่าผาฮุ้งให้คงอยู่ และยังได้ร่วมกับชุมชนสำรวจ
พืชพรรณที่เคยมีบนดอยตุง คัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของคนและสัตว์ เพาะและปลูกเสริมในพ้ืนที่ซึ่ง 
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กาแฟอาราบิก้า Arabica coffee 

 

เสียหายจากไฟป่าและพื้นที่อื ่น ค่อย ๆ ปรับป่าดอยตุงให้กลับมามีความหลากหลายทางชีวภาพเช่นในอดีต ซึ่งต้องใช้เวลา                   
ไม่เพียงให้ไม้เติบโตเท่านั้น แต่รวมถึงการปลูกจิตสำนึก สร้างความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และที่สำคัญ คือ 
สร้างความเป็นเจ้าของในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้นำจากส่วนกลาง ท้องถิ่น ชุมชน ชาวบ้าน และผู้มาเยือนทุกคน 

ผลจากการพัฒนา “ปลูกป่า ปลูกคน” ทำให้ชาวบ้านยืนได้ด้วยตัวเองอย่างสุจริต มีรายได้เพิ่มขึ้น จาก 3,772 บาทต่อ
คนต่อปี เม ื ่อเร ิ ่มโครงการฯ เป ็น 106,774 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2561 ล ูกหลานได้ร ับการศึกษาสามารถเร ียนต่อ                                
ในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่งเคยเหลือเพียงร้อยละ 28 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 86.8 ในปัจจุบัน เป็น  “ป่าอนุรักษ์” 
อันเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ร้อยละ 68.5 “ป่าเศรษฐกิจ” ที่สร้างรายได้ระยะยาว ร้อยละ 14.9 รวมไปถึง “ป่ายังชีพหรือป่าใช้สอย” 
ที่ชาวบ้านสามารถใช้ของป่าในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 3.4 แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า “คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
พ่ึงพาและยั่งยืน”  

นอกจากเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว การปรับป่าอย่างจริงจังในช่วง 10 ปีหลัง ส่งผลให้ปัจจุบัน ป่าดอยตุงที่ระดับความสูง 
ต่ำกว่า 1,000 เมตร คือ พื้นที่ของ “ป่าเบญจพรรณ” ผสมผสานด้วยไม้หลากหลายพรรณ เช่น ไม้สัก ไม้แดง และไม้ประดู่                 
ช่วงระดับความสูง 800 - 1,200 เมตร คือ ป่าที ่ผสมผสานทั้งป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา มีต้นสะเดาช้าง ต้นมะเดื่อ  
ต้นแดงน้ำ ต้นยางแดง และต้นลำพูป่า เป็นทั้งบ้านของสัตว์ แหล่งอาหารและยาของชาวบ้าน ส่วนพื้นที่ซึ่งสูงกว่า 1 ,000 เมตร
ขึ้นไป คือ “ป่าดิบเขา” เขียวครึ้มด้วยไม้ใหญ่ เช่น ต้นมะเดื่อ ต้นจำปี ต้นจำปา ต้นก่อ ต้นหว้า ต้นลำพูป่า และต้นยางแดง  

จากการสำรวจโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพบว่าป่าดอยตุงมีพรรณไม้ 180 วงศ์ สายพันธุ์ 1,313 ชนิด มีพันธุ์ไม้ที่พบได้   
ที่เดียวในโลก 7 ชนิด เช่น นครินทรา (ชาฤาษี) รองเท้านารีดอยตุง เทียนดอยตุง ม่วงกำมะหยี่ เป็นต้น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบยีน
ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น (IUCN Red List: ดัชนีบ่งชี้ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์พืชและสัตว์ในโลก) นอกจากนี้ ยังพบ
สัตว์ป่าหลายชนิด รวมถึงเลียงผา ซึ ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ป่าดอยตุงยังคาดว่าจะกักเก็บ                        
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 106,788 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย  

จากบทเรียนและประสบการณ์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ดำเนินโครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ) จึงขยายผลการพัฒนา โดยเฉพาะมิติป่า ไปสู่ชุมชนอื่น  ๆ ในประเทศไทยที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าผ่านโครงการป่า
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่ดูแลป่าดีอยู่แล้ว เข้าใจและสามารถสำรวจป่าตามมาตรฐานวิชาการเพื่อประเมินการกักเก็บ                           
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วางระบบขึ้นทะเบียน เพื่อให้ชุมชนตั้งกองทุนจากคาร์บอนเครดิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
พร้อมกับดูแลป่าและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าต่อไปได้
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กินข้าวหรือยัง จุดร่วมหลากมิติเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย 

นิลุบล ไทรงาม  สื่อมวลชนอิสระ 
 

เคยมีคนช่างสังเกต เห็นความแตกต่างในการกินข้าวระหว่างคนไทยกับ
คนจีน คนจีนส่วนใหญ่จะตักข้าวใส่ปากหนึ่งคำ แล้วตามด้วยกับข้าวอีกหนึ่งคำ 
ส ่วนคนไทย จะต ักแกงราดลงไปบนข ้าว แล ้วก ินพร ้อมก ันใ นคำเด ียว                   
คนช่างสังเกตคนเดิมจึงเอ่ยปากถามเพื ่อนชาวจีนว่า ทำไมไม่กินข้าวและกับ        
พร้อมกัน ก็ได้คำตอบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่า การกินแยกกันโดยกินข้าวก่อน                  
ก็เพื่อให้ลิ ้นได้สัมผัสกับความนุ่มละมุน ความหอมกรุ่นของข้าวหุงใหม่  กินไป                  
ก็พิจารณา แยกแยะคุณลักษณะรูปแบบเมล็ดไป จนเผลอ ๆ สามารถบอกได้ทันที

ว่า ข้าวที่กำลังกินอยู่เป็นข้าวพันธุ์อะไร22 ส่วนคนไทยนั้นชอบความจัดจ้าน ที่นิยมราดน้ำแกงลงไปบนข้าว เพราะต้องการให้                
ทั้งสองอย่างกลมกลืนกัน แต่ขออย่างเดียว ข้าวต้องนุ่ม ไม่แฉะเพ่ืออรรถรสในการรับประทาน  

แม้วิถีการกินข้าวจะแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียด สืบเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พูดถึง “ข้าว” เชื่อได้ว่า คนไทย คนจีน หรือ ชาวเอเชีย-แปซิฟิก จะมีจุดร่วมและภาพจำเกี่ยวกับ “ข้าว” ร่วมกันในหลากมิติ เช่น 
จุดร่วมด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชีย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตมรสุม เหมาะแก่การเพาะปลู ก 
ทำนา ส่งผลให้ข้าวกลายเป็นพืชส่งออกสำคัญ โดยในปี พ.ศ.2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก 3 อันดับแรก                     
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ล้วนแล้วแต่อยู่ในภูมิภาคนี้แทบทั้งสิ้น (อันดับ 1 อินเดีย ส่งออกปริมาณ 14 ล้านตัน อันดับ 2 เวียดนามปริมาณ 6.3 ล้านตัน 
และอันดับ 3 ไทย ปริมาณ 5.72 ล้านตัน)23 

ลักษณะพื้นที่ที่คล้ายกัน นำไปสู่ความคล้ายคลึงและจุดร่วมอีกหลายมิติ อาทิ จุดร่วมด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
ศิลปะและสถาปัตยกรรม เชื่อมโยงให้ผู้คนในอุษาคเนย์และแปซิฟิก รู้สึกกับ “ข้าว” แบบลึกซึ้ง แบบอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะ
ข้าวไม่ใช่แค่อาหาร แต่เป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันอบอุ่น เช่น คนเอเชียใช้คำถามว่า ... กินข้าวหรือยัง ? แทนคำทักทาย 
สวัสดี สบายดีรึเปล่า โดยมีนัยแฝงความห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพ และความเป็นอยู่ของอีกฝ่าย   

ในประเทศไทย เมื่อพูดถึง “ข้าว” หรือ “พันธุ์ข้าว” ในมุมมองของผู้บริโภค หลายคนนึกถึง “สี” สารอาหารและ
คุณประโยชน์ด้านโภชนาการ เช่น ข้าวกล้อง จัดอยู่ในประเภทข้าวไม่ขัดสี มีใยอาหารสูงกว่าข้าวขาวถึง 3 เท่า แถมยังมีดัชนี
น้ำตาล (Glycemic Index) น้อยกว่า จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ นิยมซื้อให้คนในครอบครัวรับประทาน  แต่สำหรับเกษตรกร 
เมื่อได้ยินคำว่า ข้าวหรือพันธุ์ข้าว พวกเขาจะนึกถึง “เมล็ดข้าว” ในฐานะจุดกำเนิดของชีวิต เพราะข้าวพันธุ์ดี เพียง 1 เมล็ด             
เมื่อนำไปเพาะปลูก สามารถแตกหน่อแยกเป็นกอที่มีลำต้นข้าวถึง 20 ต้น แต่ละต้นจะออกรวง ให้เมล็ดข้าวขั้นต่ำต้นละ 100 -
150 เมล็ด เท่ากับว่าข้าวจำนวน 20 ต้น จะให้ผลผลิตถึง 2,000-3,000 เมล็ดเลยทีเดียว24 
 

 
 

ใครที่ชอบปลูกต้นไม้จะรู้ดีว่า เมล็ดพันธุ์ที่ดี คือ หัวใจหลักของการเจริญเติบโต เพราะต่อให้เราบำรุงดิน ใส่ปุ๋ย กำจัด
ศัตรูพืชอย่างดี แต่ได้เมล็ดพันธุ์ชั้นแย่มาปลูก มันก็ยากที่ต้นไม้จะผลิดอกงอกงาม เมล็ดพันธุ์ข้าวก็เช่นกัน หากต้องการรักษา
ผลผลิตชั้นยอด ก็จำเป็นต้องบริหารจัดการ ดูแลอนุรักษ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวดี ๆ ให้คงอยู่สืบต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยในปัจจุบัน 
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ก็มีการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และการวิจัย มาช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้แผน Smart 
Farmer หรือ เกษตรอัจริยะ ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบเกษตรแบบยั่งยืน ร้อยเรียงเป็นห่วงโซ่                 
คัดสรร ดูแลทุกขึ้นตอน ตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศนาข้าว ไปจนถึงระบบชลประทาน  

อย่าลืมว่า “ข้าว” ไม่ใช่แค่ “ข้าว” แต่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม ดังนั้นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
ระบบดิจิทัล อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เพราะบางพื้นที่ อาจมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี ในซึ่งในกรณีนี้ เรามีตัวอ ย่าง
ของชาวนาในตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประเทศไทย ที่ใช้ภูมิปัญญา และจุดร่วมด้านสังคมและวัฒนธรรม 
แก้ปัญหาการขาดแคลนและการสูญหายของเมล็ดพันธุ์ข้าว อย่างชาญฉลาด 

ในช่วงเริ่มต้น ทุกบ้านในพื้นที่ทำเกษตรแบบตัวใครตัวมัน แทบจะไม่มีใครคุยกัน บ้านไหนเก็บเมล็ ดพันธุ์ได้ดี ก็มีใช้ใน            
ปีหน้า แต่ถ้าบ้านไหน ขาดการใส่ใจ รักษาพันธุ์ข้าวไม่เป็น ไม่อยากง้อเพื่อนบ้าน ก็ต้องไปพึ่งพาขอซื้อพันธุ์ข้าวจากภาครัฐและ
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ท้องตลาด ใครปลูกได้มากก็ขายมาก ส่วนคนที่ปลูกไม่ได้ ก็หันไปปลูกข้าวพันธุ์อื่น ในที่สุดพบว่า เริ่มมีเมล็ ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
เกิดการสูญหาย ตกหล่น คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักข้าวพื้นเมืองที่ปลูกกินกันในรุ่นปู่ย่า พันธุ์ข้าวที่จำหน่ายโดยทั่วไป ไม่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แบบลุ่มกึ่งดอน กระทั่ง มีความพยายามในการรวมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองขึ้น จนสามารถ
รวบรวมชาวบ้านสร้างเป็นเครือข่าย จากนั้นก็จัดตั้ง แปลงทดลองเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาพันธุ์ข้าวขึ้น 

สิ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่การรวบรวมภาคีเครือข่ายหรือการใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด  แต่เป็นวิธีการมองข้าวแบบไม่ใช่ข้าว 
เปลี่ยนเป็นการใช้ใจและความรู้สึก หาจุดร่วมหลากมิติ ย้อนคืนสู่รากเหง้า โดยชาวอำเภอกุดชุมได้ริเริ่ม ฟื้นฟู การละเล่นและ
ประเพณีพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับข้าวขึ้นมาใหม่ทั้งหมด อาทิ การจัดงานบุญเดือนสาม หรือ กุ้มข้าว การจัดนิทรรศการข้าว                   
การประกวดหุงข้าว นึ่งข้าว ส่วนไม้เด็ดในการสร้างความสัมพันธ์หลังจากที่ห่างเหินกันไปนาน กิจกรรมชวนเพื่อนบ้านกินข้าว       
จะไปกินบ้านเขา หรือชวนมากินบ้านเราก็ได้ ให้ทุกคนมีโอกาสนั่งล้อมวงกินข้าว พูดคุย แบ่งปันเรื่องราว สร้างความรักใคร่                 
กลมเกลียว จนชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่มองเห็นถึงคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน ในที่สุด                      
ก็สามารถฟ้ืนฟูพันธุ์ข้าวได้ถึง 13 สายพันธุ์ จากที่เคยมีมากกว่า 50 สายพันธุ์  เช่น ข้าวขาวใหญ่ เล้าแตก สันป่าตอง หอมเสงี่ยม 
นางนวล ข้าวก่ำ มะลิดำ 
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บันทึกดิจิทัล ความหลากหลายทางชีวภาพแม่โขง-ล้านช้าง 

พสุภา ชินวรโสภาค 
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

แม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้าง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความรุ่งเรืองของอารยธรรม บนเส้นทางที่ไหลผ่านมา
ตั้งแต่ในอดีต เชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศจีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และ
เว ียดนาม ในกรอบความร ่วมม ือแม ่ โขง -ล ้ านช ้ าง  (Mekong - Lancang 
Cooperation – MLC) ที่เป็นข้อริเริ ่มของประเทศไทยเมื ่อปี พ.ศ. 2555 เพ่ือ
ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในด้านการเมืองและความมั ่นคง 

เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคนี้ 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 6 ที่นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน25

ประเทศไทยได้เสนอความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG มาจาก Bio-
Circular-Green Economy) ที่เน้นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร พลังงานและวัสดุ สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่อนุภูมิภาคแม่โขง -ล้านช้าง                        
มีศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

BCG เกี่ยวข้องอย่างแยกกันไม่ออกจากความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ การรวม 2 เรื่องนี้ จะช่วยสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
ในเรื่องการค้นหาข้อมูล อนุรักษ์ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ดิฉันอยากจะชวนให้นึกถึง “บันทึกดิจิทัล” เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ 
ที่ย้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกทำลายตามกาลเวลา เพื่อบันทึกข้อมูลวัฒนธรรม อารยธรรมนิเวศวิทยาลุ่ม น้ำแม่โขง-                
ล้านช้าง ให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้  
 

 
 
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม บนสายน้ำโขง” 

ในย ุคที ่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข ้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด ้าน และ                             
ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังเข้าสู่วิกฤต เรื ่องที่ทั ้ง 6 ประเทศบนเส้นทางแม่น้ำโขงสามารถทำร่วมกันได้คือ บันทึก
ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง ที่เขียนด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษาวิทยาศาสตร์  

ข้อมูลความความหลายหลายทางชีวภาพ ทั้งสัตว์ พันธุ์พืช และระบบนิเวศที่แต่ละประเทศบันทึกไว้  ไม่ว่าจะเป็น
ตัวหนังสือบนกระดาษ ภาพเขียน ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื ่อนไหว ข้อมูลปัจจุบันจากโดรนที่สามารถถ่ายภาพมุมสูง                    
เรือสำรวจใต้น้ำ สามารถเก็บรักษาไว้ได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นฐานข้อมูลความหลายหลายทางชีวภาพ เพื่อการค้นหาและ
ประมวลผล 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะช่วยเก็บพันธุ์พืชและสัตว์ในปัจจุบัน รักษาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์  
โปรแกรมและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ พยากรณ์ สร้างโมเดลสามมิติ จำลองให้เห็นสัตว์และพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เทคโนโลยี

สร้างโลกเสมือน เช่น Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) Mixed Reality (MR)  สร้างภาพยนตร์สามมิตินำเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในลุ่มน้ำโขงในแต่ละช่วงเวลา เช่น  

ชีวิตในป่า - ที่เสมือนเดินเข้าไปในป่าตามเส้นทางแม่น้ำโขง ผ่านต้นไม้ใหญ่น้อย เห็นการใช้ชีวิตของสัตว์ในป่า                       
นกทำรัง เถาวัลย์ ใบไม้ เห็นพื้นดินแบบใกล้ ๆ   

ดินแดนใต้น้ำ - ที่นำเราดำดิ่งลงไปสู่ใต้แม่น้ำโขง เห็นระบบนิเวศใต้น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ พืชใต้น้ำ                   
ตั้งแต่ต้นน้ำที่ราบสูงทิเบต จนถึงปลายน้ำที่ทะเลจีนใต้   

วิวัฒนาการ - ที่ฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว พร้อม แสง สี เสียงและกลิ่นในอดีต เหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง                
ได้เห็นชีวิตผู้คนลุ่มน้ำโขงของทุกประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม เห็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
 



                                                                                                        บันทึกดิจิทัล ความหลากหลายทางชีวภาพแมโ่ขง-ล้านช้าง 
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กลุ่มประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขงรวม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน) 

(aseanwatch.org) 

 
“ความหลากหลายทางชีวภาพดิจิทัล - ความร่วมมือเหนือพรมแดน” 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง-ล้านช้าง เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในรูปแบบดิจิทัล 
จะเป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทั้ง 6 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง -ล้านช้าง สามารถร่วมกัน
ดำเนินการเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จากข้อมูลที่แต่ละประเทศเก็บไว้ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างโลกเสมือนจริง ร้อยเรียงและบอกเล่าเรื่องราว “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ควบคู่ไปกับ”ความหลากหลายของวิถีชีวิต
ชาติพันธุ์” วัฒนธรรม อารยธรรมนิเวศวิทยาลุ่มน้ำแม่โขง-ล้านช้าง นำเสนอด้วยภาษาภาพยนตร์ที่เป็นภาษาสากล ไร้พรมแดน  
สามารถแทรกคำบรรยายเป็นภาษาต่าง ๆ สร้างเป็นแพลตฟอร์มการศึกษา วิจัย เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง ที่ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน และเป็นมรดกของอนุภูมิภาคนี้ ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา ย้อนอดีต เพ่ือกำหนดปัจจุบัน 
และคาดการณ์อนาคตได้ 

ดิฉันหวังจะเห็น “บันทึกดิจิทัล” เรื ่องความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์                       
ในห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 6 ประเทศ ที่ เป็นพยานหลักฐาน
ของความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนดิน ความรุ่งเรืองของอารยธรรม และความฝันอันรุ่งโรจน์ของอนุภูมิภาคแม่โขง -ล้านช้าง 
 



                                                                                                                                      ข้อมูลพื้นฐานของมณฑลยูนนาน 
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นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานของมณฑลยูนนาน 

ที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่ 
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีชื่อย่อว่า “เตียน” (Dian) มีที่มาจากชื่อของทะเสสาบสำคัญในนครคุนหมิง               

ยูนนานเป็นมณฑลตอนในที่ไม่มีทางออกทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 มณฑล และ 2 เขตปกครองตนเอง (มีฐานะเทียบเท่า
มณฑล) คือ ทิศเหนือติดมณฑลเสฉวน ทิศตะวันออกติดมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองกว่างซี  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ               
ติดกับเขตปกครองตนเองทิเบต 

มีพรมแดนติดต่อ กับ 3 ประเทศ คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศพม่า (1,997 กม.) 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ติดกับเวียดนาม (1,353 กม.) และลาว (710 กม.) รวมระยะทางพรมแดนที่ติดต่อกับต่างประเทศ 
4,060 กม. หรือเท่ากับ 1 ใน 5 ของพรมแดนทางบกทั้งประเทศ 

มีพื้นที่ 394,000 ตร.กม. ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ร้อยละ 93 เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงร้อยละ 
7.3 ของพ้ืนที่ทั้งมณฑล จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีระยะทาง 864.9 กม. และจากทิศเหนือไปยังทิศใต้มีระยะทาง 990 
กม. ภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและลาดต่ำลงมาทางภาคใต้และ ตะวันออกเฉียงใต้ ยูนนานมีความสูง
เหนือระดับน้ำทะเลในพื้นที่แตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงที่สุด 6,740 เมตร ที่อำเภอเต๋อชิน 
(เขตตี๋ชิ่ง) และต่ำสุด 76.4 เมตร อยู่ที่อำเภอเหอโข่ว (เขตหงเหอ) ส่วนคุนหมิงมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,891 เมตร 
 

ข้อมูลประชากร 
มีประมาณ 47 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮ่ัน และมีชนกลุ่มน้อยอีก 25 ชนชาติ เช่น จ้วง (Zhuang) ฮุย (Hui) 

แม้ว (Miao) ทิเบต (Zang) เย้า (Yao) ไป๋ (Bai) ว้า (Wa) น่าซี (Naxi) ตูหลง (Dulong) ลีซอ (Lisu) ปูลาง (Bulang) จัดเป็น
มณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากท่ีสุดของจีน 
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สภาพภูมิอากาศ 
มีอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15-18 

องศาเซลเซียส นครคุนหมิงได้รับสมญาว่าเป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Spring City) ของจีน” 
 

ทรัพยากรสำคัญ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด จนได้รับสมญานามว่า "อาณาจักรแห่งพันธุ์ไม้" 

และ "อาณาจักรแห่งสัตว์" และยังมีแหล่งพลังงานทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและ                
พลังความร้อนจากถ่านหิน รวมทัง้มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวมากมาย 

ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เหล็กและเหล็กกล้า ฟอสฟอรัส ถ่านหิน ทองแดง ผลิตผล                    
ทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ยาสูบ ชา กาแฟ ดอกไม้ วอลนัท ยางพารา อ้อย สบู่ดำ สมุนไพรและเห็ดป่า อุตสาหกรรมสำคัญ
ได้แก่ บุหรี่ ไฟฟ้า โลหะ ท่องเที่ยว น้ำตาล ใบชา ยางพารา เป็นต้น 

มีแม่น้ำสายสำคัญ 6 สาย ได้แก่ จินซาเจียง จูเจียง หงเหอ หลานชาง นู่เจียง และอิระวดี) และมีศักยภาพที่จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ถึง 100 ล้านกิโลวัตต์ 
 

การแบ่งพื้นที่เขตปกครอง 
แบ่งเป็น 16 เขต/เมือง 129 อำเภอ ได้แก่ 

• 1 เมืองเอก ได้แก่ นครคุนหมิง (Kunming) 

• 7 เมือง ได้แก่ จาวทง (Zhaotong) ฉวี่จิ้ง (Qujing) ยวี่ซี (Yuxi) ผูเอ่อร์ (Pu’er) เป่าซาน (Baoshan) ลี่เจียง (Lijiang) และ
หลินชาง (Lincang) 

• 8 เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย (Autonomous Prefecture) ได้แก่ เหวินซาน (Wenshan) (ชนชาติจ้วงและแม้ว) 
หงเหอ (Honghe) (ชนชาติฮาหนีและอ๋ี) สิบสองปันนา (Xishuangbanna) (ชนชาติไต)   ฉู่สง (Chuxiong) (ชนชาติอ๋ี)    
ต้าหลี่ (Dali) (ชนชาติไป๋) เต๋อหง (Dehong) (ชนชาติไตและจิ่งพอ) นู่เจียง (Nujiang) (ชนชาติลีซอ) และตี๋ชิ่ง (Diqing)                 
(ชนชาติทิเบต) 

นครคุนหมิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้อนชื้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นครคุนหมิง   
มีพันธุ์พืชมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ มีพันธุ์พืชรวมกว่า 2,500 ชนิด 
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สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 

 

ไทย-จีนมีความสัมพันธ์เป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้งสองฝ่ายได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อกัน ไทย
และจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 ถือเป็นการเปิดหน้าใหม่ของ
ประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วรอบด้าน             
บนพื้นฐานของหลักการแห่งมิตรภาพที่เสมอภาค และอำนวยประโยชน์ร่วมกัน และเมื่อปี ค.ศ. 2020 ได้มีการฉลองครบรอบ     
45 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1994 มีพิธีเปิดสถานที่ทำการแห่งแรกอย่างเป็น
ทางการ ณ โรงแรมจิ่นเจียง ถนนเป่ยจิง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ได้ย้ายที่ทำการสถานกงสุล
ใหญ่ฯ จากโรงแรมจิ่นเจียง ถนนเป่ยจิงลู่ มาอยู่ ณ ชั้น 1 โรงแรมคุนหมิง จนกระท่ังเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 จึงได้ย้ายที่ทำการ
เป็นครั้งที่ 3 มาอยู่ ณ ชั้น 18 อาคารแฝดซุ่นเฉิง (ฝั่งตะวันออก) ถนนคนเดินหนานผิงเจีย ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางนครคุนหมิง 
ในปัจจุบันมี นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ประจำนครคุนหมิง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานไทยอื่น ๆ อาทิ 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารกรุงไทย และสำนักงาน
ตัวแทนธนาคารกสิกรไทยเป็นต้น ปัจจุบันมีสถานกงสุลใหญ่ของ 7 ประเทศซึ่งอยู่ในนครคุนหมิง ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว 
มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และบังกลาเทศ 
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สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีเขตกงสุลครอบคลุม 3 มณฑล ได้แก่ (1) มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ของจีน ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา (1,997 กม.)              
ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ติดกับเวียดนาม (1,353 กม.) และลาว (710 กม.) แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 เขต/เมือง 
129 อำเภอ โดยมีเมืองเอกได้แก่นครคุนหมิง (2) มณฑลกุ้ยโจวอยู่ติดกับมณฑลยูนนานทางทิศตะวันออก แบ่งพ้ืนที่การปกครอง
ออกเป็น 9 เมือง/เขต และ 77 อำเภอ มีเมืองเอกได้แก่ นครกุ้ยหยาง และ (3) มณฑลหูหนาน อยู่ติดกับมณฑลกุ้ยโจวทาง                 
ทิศตะวันออก แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 13 เมือง 1 เขต 122 อำเภอ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้บริการด้านการทำวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ให้บริการประชาชนชาวไทย             
ในด้านงานหนังสือเดินทางไทย งานทะเบียนราษฎ์ และงานนิติกรณ์คนไทย เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนคนไทยในมณฑล
ยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน เพ่ือความสามัคคี ความเข้าใจอันดี มิตรภาพ ตลอดจนเป็นสื่อกลางเวทีในการแบ่งปัน
ประสบการณ ์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนไทยในต่างแดน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแก่ชาวจีนในพื้นที่  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนผลักดัน ประสานงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ส่งเสริมการติดต่อ
แลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-จีน ให้ไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและเทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
ด้านอื่น ๆ ส่งเสริมความร่วมมือ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีน-ไทย-สปป.ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-และกัมพูชา) และด้านต่าง ๆ 
เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างภูมิภาคในระยะยาว อย่างมั่นคงและยังยืน  

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุมหมิงได้ที ่เว็บไซต์ : kunming.thaiembassy.org  
WeChat Official ID: 泰王国驻昆明总领事馆       Weibo: rtcgkunming 
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ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาในมณฑลยูนนาน 
 

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลยูนนานให้ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษา และมุ่งมั่นที่จะปฏิรูป
การศึกษาในทุกระดับ รวมไปถึงยกระดับด้านชื่อเสียงและผลประโยชน์ด้านการศึกษา โดยทั่วมณฑลยูนนานมีสถาบันการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ 36,300 แห่ง มีนักเรียนและนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบ 14,944,430 คน คณาจารย์ 614,200 คน  

ทั้งมณฑลยูนนานมีโรงเรียนอนุบาล 13,000 แห่ง โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 12,300 แห่ง โรงเรียนมัธยมทั่วไป 601 
แห่ง อัตราการเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลถึงร้อยละ 88.79 ความสมดุลพื้นฐานทางการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพสูง การเข้าเรียน
ในการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 96.15 มีอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมปลายร้อยละ 90.98  

ภาคการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) มณฑลยูนนานมีโรงเรียน 404 แห่ง มีนักศึกษา ในระบบ 759,300 
คน มีวิทยาลัยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ป.ว.ส.) 50 แห่ง มีนักศึกษาในระบบ 464,000 คน มีศูนย์กลาง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา 17 เขต มี 15 เขตเปิดทำการ โดยโรงเรียนอาชีวโลหะคุนหมิง วิทยาลัยอาชีวเทคนิคเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคุนหมิง วิทยาลัยอาชีวเครื่องกลและไฟฟ้า ถือเป็น “โรงเรียนที่อยู่ในหน่วยงานโครงการการศึกษาภาคอาชีว                
กลุ่มวิชาชีพพิเศษประเทศจีนระดับสูง” นอกจากนี ้ยังมีการสร้างโรงเรียนสาธิตเพ่ือพัฒนาปฏิวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.ว.ช.)  แห่งชาติ 28 แห่ง โรงเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) สำคัญแห่งชาติ 45 แห่ง โรงเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.ว.ช.) สำคัญระดับมณฑล 62 แห่ง วิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ระดับคุณภาพ 12 แห่ง  

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มณฑลยูนนานมีสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป 82 แห่ง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในระบบ 964,000 คน นักศึกษาวิจัย 54,700 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 50,600 คน  โดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา             
คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 50.05 และมีอัตราการเข้าทำงานเฉลี่ยถึงร้อยละ 96.8   

มณฑลยูนนานมีห้องปฏิบัติการส่วนอุดมศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมระดับประเทศ ฐานความร่วมมือ และ
ห้องทดลองทางด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ โดยมีสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาพืชและสัตววิทยาของมหาวิทยาลัยยูนนาน 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ สาขาวิชาเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิง สาขาวิชาคลินิกเวชกรรม
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง สาขาวิชาพืชและสัตววิทยา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน และอื่น ๆ อีก 15 
สาขาวิชาชั้นนำนับเป็นอัตราร้อยละ 1 ในการจัดอันดับระดับโลกของ ESI และมี 24 สาขาวิชาที่ถูกจัดอันดับอยู่ในสาขาวิชา             
ชั้นนำระดับประเทศซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 30 มีคณะต่าง ๆ 146 คณะติดอันดับเป็นคณะชั้นนำระดับประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย
ยูนนานเข้าสู่การจัดอันดับชั้นนำของโลก ในยูนนานมีมหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก 9 แห่ง ระดับ
ปริญญาโท 12 แห่ง สถาบันฝึกอบรมบุคลากรระดับปริญญาโทเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของประเทศ  1 แห่ง ได้รับ
อนุญาตการออกวุฒิปริญญาเอกระดับหนึ่ง 60 คลัสเตอร์ 3 สาขาวิชา  ได้รับอนุญาตออกวุฒิปริญญาโทระดับหนึ่ง 186 คลัเตอร์ 
28 สาขาวิชา 134 คณะ (รวมสาขาวิชาวิศวกรรม) การฝึกอบรมบุคลากรระดับสูงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีชื่อเสียงสู่ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลายเป็นจุดเด่นของการปฏิรูปการศึกษาระดับสูงของยูนนาน 
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ปัจจุบัน ในมณฑลยูนนานมีนักศึกษาต่างชาติ 16,700 คน โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนไทยร้อยละ 17.2 ซึ่งถือเป็นแหล่ง
นักเรียนที่ใหญ่ที่สุด มีการส่งบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปศึกษาในต่างประเทศกว่า 1,000 รายต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการรับ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติกว่า 600 คน โดยมีการจัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายูนนาน 34 โครงการ 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 19 โครงการ โครงการระหว่าง 3 ทวีปใหญ่ 9 ประเทศ มีการสร้างสถาบันขงจื้อ 16 แห่ง 
ซึ่งถือเป็นฐานการเผยแพร่ความรู้วิชาภาษาจีนมาตรฐานนานาชาติ 3 แห่ง ทางมณฑลยังได้ผลักดันโครงการ “เวทีความร่วมมือ
ด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “สมาคมมหาวิทยาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “ศูนย์การรวมตัวและแลกเปลี่ยน
ระหว่างเยาวชน” “สมาคมอาชีวศึกษาลุ่มแม่น้ำล้านช้าง” “สมาคมการแพทย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ให้เป็นเวทีความ
ร่วมมือชั ้นนำระดับประเทศ เพื ่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของมณฑลยูนนานให้เปิดสู ่สากล  และเป็นศูนย์กลาง                        
ทางการศึกษาในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ม 

ลำดับ มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง 

1 云南大学 Yunnan University คุนหมิง 

2 昆明理工大学 
Kunming University of Science 
and Technology 

คุนหมิง 

3 云南农业大学 Yunnan Agricultural University คุนหมิง 

4 西南林业大学 Southwest Forestry University คุนหมิง 

5 昆明医科大学 Kunming Medical University คุนหมิง 

6 大理大学 Dali University เขตปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋ 

7 云南中医药大学 
Yunnan University of Traditional 
Chinese Medicine 

คุนหมิง 

8 云南师范大学 Yunnan Normal University คุนหมิง 

9 昭通学院 Zhaotong College เมืองจ้าวทง 

10 曲靖师范学院 Qujing Normal University ฉู่จิ้ง 

11 普洱学院 Pu'er College เมืองผู่เอ๋อ 

12 保山学院 Baoshan College เป่าซาน 

13 红河学院 Honghe University 
เขตปกครองตนเอง 
หงเหอฮานิและยี 

14 云南财经大学 
Yunnan University of Finance 
and Economics 

คุนหมิง 

15 云南艺术学院 Yunnan Academy of Arts คุนหมิง 

16 云南民族大学 Yunnan Nationalities University คุนหมิง 

17 玉溪师范学院 Yuxi Teachers College หยูซี 

18 楚雄师范学院 Chuxiong Normal University 
เขตปกครองตนเอง 

ฉู่เซียงยี่ 

19 云南警官学院 Yunnan Police Officer Academy คุนหมิง 

20 昆明学院 Kunming University คุนหมิง 

 

ข้อมูลมหาวทิยาลัยในมณฑลยูนนาน 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง 

21 文山学院 Wenshan College 
เขตปกครองตนเอง 

เหวินซานจ้วงและแม้ว 

22 云南经济管理学院 
Yunnan School of Economics 
and Management 

คุนหมิง 

23 云南大学滇池学院 Dianchi College of Yunnan University คุนหมิง 

24 丽江文化旅游学院 
Lijiang Institute of Culture  
and Tourism 

ลี่เจียง 

25 昆明理工大学津桥学院 
Kunming University of Science 
and Technology Jinqiao College 

คุนหมิง 

26 昆明城市学院 Kunming City University คุนหมิง 

27 昆明文理学院 
Kunming University of Arts  
and Sciences 

คุนหมิง 

28 昆明医科大学海源学院 
Haiyuan College of Kunming 
Medical University 

คุนหมิง 

29 云南艺术学院文华学院 
Wenhua College of Yunnan  
Arts University 

คุนหมิง 

30 云南工商学院 
Yunnan Institute of Business 
and Technology 

คุนหมิง 

31 滇西科技师范学院 
Dianxi Normal University of Science 
and Technology 

หลินซัง 

32 滇西应用技术大学 
West Yunnan University of  
Applied Sciences 

ต้าหลี่ 

 
 

ข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564    
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A03/202110/t20211025_574874.html    

 
 
 

 
 

http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A03/202110/t20211025_574874.html
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รายช่ือโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยในมณฑลยูนนาน 

ลำดับ ชื่อภาษาจีน ชื่อภาษาไทย 
1 云南民族大学 มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
2 云南大学 มหาวิทยาลัยยูนนาน 
3 云南师范大学 มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ยูนนาน 
4 西南林业大学 มหาวิทยาลัยการป่าไม้ตะวันตกเฉียงใต้ 
5 滇池学院 วิทยาลัยเตียนฉือ 
6 文理学院 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ 
7 红河学院 วิทยาลัยหงเหอ 
8 玉溪师范学院 วิทยาลัยครูยวี่ซี 
9 大理大学 วิทยาลัยต้าหลี่ 
10 云南财经大学 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
11 云南农业大学 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน 
12 昆明理工大学 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิง 
13 曲靖师范学院 มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ฉวี่จิ้ง 
14 昆明学院 วิทยาลัยคุนหมิง 
15 楚雄师范学院 วิทยาลัยคุรุศาสตร์ฉวี่สง 
16 昆明理工大学津桥学院 วิทยาลัย Oxbridge มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง 
17 普洱学院 วิทยาลัยผูเอ่อ 

 
รายช่ือสถาบันการศึกษาที่ให้ทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลยูนนานและช่องทางการสมัคร 

รายชื่อสถาบัน ช่องทางการสมัคร 

มหาวิทยาลัยยูนนาน https://ynu.at0086.cn/StuApplication/login.aspx 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง http://kmust.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง http://www.kmmc.cn/list1936.aspx 

มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ยูนนาน http://ynnu.at0086.cn/student 
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน https://english.ynxsj.com 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน E-mail: cdgjzx@ynufe.edu.cn 

มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน http://www.gjjyxy.ynutcm.edu.cn/zsxx/75483.shtml 
มหาวิทยาลัยต้าหลี่ http://dali.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx 

วิทยาลัยคุนหมิง http://www.kmu.edu.cn/ 
วิทยาลัยอาชีวการคมนาคม E-mail: 313387616@qq.com 

https://wx2.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxcheckurl?requrl=http%3A%2F%2Fcdgjzx%40ynufe.edu.cn&skey=%40crypt_944e6791_ce45faab6a01ea32f5229767670eecec&deviceid=e376959481346993&pass_ticket=hX868Izx8hj7fdcmouBCvVbN%252BDLaxmO8HY8O%252FKj6lcVoBQPzKyjYnnJro0SyxuNg&opcode=2&scene=1&username=@b71be83fb26744ef1a79a8c3a37d92a35d82ff8c128e5f3fde6305432f103140
https://wx2.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxcheckurl?requrl=http%3A%2F%2Fdali.at0086.cn%2FStuApplication%2FLogin.aspx&skey=%40crypt_944e6791_ce45faab6a01ea32f5229767670eecec&deviceid=e376959481346993&pass_ticket=hX868Izx8hj7fdcmouBCvVbN%252BDLaxmO8HY8O%252FKj6lcVoBQPzKyjYnnJro0SyxuNg&opcode=2&scene=1&username=@b71be83fb26744ef1a79a8c3a37d92a35d82ff8c128e5f3fde6305432f103140
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แนะน ามหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในมณฑลยูนนาน 

 

1. มหาวิทยาลัยยูนนาน                    Yunnan University 

มหาวิทยาลัยยูนนานเดิมคือมหาวิทยาลัยเอกชนตงลู่ ก่อตั้งขึ ้นในปี ค.ศ.  1922 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย                  
แห่งมณฑลยูนนานในปี ค.ศ. 1934 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติยูนนาน ในปี ค.ศ.  1938 นับเป็นมหาวิทยาลัย               
แบบบูรณาการติดชายแดนทางภาคตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน โดยในปี ค.ศ. 1937 ได้รับสมัครบุคลากรที่มี
ชื่อเสียง ทำให้มหาวิทยาลัยถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่มีการพัฒนารากฐานอย่างลึกซึ้งและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ที่สุดในมณฑลยูนนาน  

หลังจากการปฏิรูปมหาวิทยาลัยยูนนานมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในปี ค.ศ. 1996 มหาวิทยาลัยยูนนาน  ได้เข้าสู่
โครงการระดับชาติ “211 โครงการ” และโครงการ “Double First-class” ซึ่งรัฐบาลจีนเปิดตัวเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย             
ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยูนนานมีวิทยาลัยในสังกัด 26 แห่ง สถาบันวิจัย 10 แห่ง วิทยาลัยเอกเทศ 
2 แห่ง โรงพยาบาลในเครือ 1 แห่ง และบัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 16,816  คน ปริญญาโท 8,159 
คน และปริญญาเอก 1,215 คน หลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัยยูนนานระดับปริญญาตรีมี 97 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมี 17 
สาขาวิชาในโครงการ “สาขาวิชาปริญญาตรีระดับชาติหมื่นวิชา” 13 สาขาวิชาในโครงการ “สาขาวิชาปริญญาตรีระดับมณฑล
หมื่นวิชา” 12 สาขาวิชาเอกลักษณ์พิเศษแห่งชาติ 6 สาขาวิชา “ชั้นเรียนยอดเยี่ยม” 10 สาขาวิชา “ชั้นเรียนดีเด่น” 3 หลักสูตร
ออนไลน์ระดับชาติ 21 สาขาวิชาระดับปริญญาเอกชั้น 1 สามารถออกวุฒิการศึกษาได้ 42 สาขาวิชาระดับปริญญาโทชั้น 1 
สามารถออกวุฒิการศึกษาได้ 22 สาขาวิชาระดับปริญญาโท สามารถออกวุฒิการศึกษาได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยูนนานยังมี
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วมกับ  
University of Cambridge ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งฐานส่งเสริมภาษาจีนฮั่นป้านตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทางสู่เอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกฉียงใต้  ก่อตั้งสหภาพมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น  
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2. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน               Yunnan University of Finance and Economics  

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951  บนพื้นที่กว่า 625 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของ
นครคุนหมิง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองวสันตฤดู เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ในปีค.ศ. 1995 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้
ประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานให้เป็นสถาบันหลักที ่สำคัญสำหรับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจำมณฑลยูนนาน 

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีความหลากหลายทางวิชาการ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความ
เชี ่ยวชาญและโดดเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารการจัดการ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี  ปร ิญญา โท  และปร ิญญา เ อก  ร วม  18 คณะ  และ  1 ศ ู น ย ์ ก า ร ศ ึ กษ า  โ ด ยหล ั ก ส ู ต ร ร ะด ั บป ร ิ ญญา ต รี                                                  
เป ิดสอน  75 สาขาว ิชา  หล ักส ูตรระด ับปร ิญญาโทเป ิดสอน  73 สาขาว ิชา  และหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาเอก                                          
เปิดสอน 14 สาขาวิชา นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย  โดยได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะด้านขึ้น
ทั้งสิ้น 51 แห่ง เช่น ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยการเงิน ศูนย์วิจัยทรัพยากรที่ดินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัย      
การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว  สถาบันวิจัยปรัชญาและจริยศาสตร์  สถาบันวิจัยภูมิภาคอินเดีย - 
แปซิฟิก ฯลฯ กว่า 50 สถาบัน 

 เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และงานวิจัยทางวิชาการให้ทันตามกระแสโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยได้ทำ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  80 แห่ง กว่า 30 ประเทศ เช่น ไทย ลาว เมียนมา เวียดนาม 
เกาหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการในหลาย
รูปแบบ เช่น โครงการรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการแลกเปลี ่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี ่ยนอาจารย์ โครงการจัดตั้ง                     
ศูนย์ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ โครงการต่าง ๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตออกมาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สำหรับคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยจะมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
กว ่า  1,500 คน  มหาว ิทยาล ัยเป ิดร ับน ักศ ึกษาจากท ุกมณฑลท ั ่ วประเทศ  31 มณฑล  ป ัจจ ุบ ันจำนวนน ักศ ึกษา                                       
มีมากกว่า 32,000 คน ซึ ่งนับรวมนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาระดับปริญญาโทมี 2,000 กว่าคน และนักศึกษาต่างชาติ
กว่า 400 คน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ล้วนได้เข้าทำงานในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน  
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มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารสันทนาการ ห้องสมุดที่ทันสมัยซึ่งมีทั้ง
หนังสือ e-book วารสารต่าง ๆ กว่า 3,480,000 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ครบวงจร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความสะดวกทางการคมนาคม  นักศึกษาสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก และยังมีโรงยิมสำหรับออกกำลังกาย สระว่ายน้ำที่ทันสมัย สวนหย่อมสำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจ
ในสภาพแวดล้อมสวยงามและร่มรื ่นเป็นอย่างยิ่ง การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นแบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาภาษาจีนของตนได้อย่างรวดเร็ว โครงการฝึกอบรมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรระยะสั้นสำหรับ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท โครงการทัศนศึกษา ค่ายอบรมภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจีนที่กำลังเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อไปทัศนศึกษาต่างประเทศในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว  (ระยะเวลา
หนึ่งเดือน) ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคณะนักเรียนและนักศึกษาจากต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ร่วมมือพัฒนากิจกรรมด้านทัศนศึกษา ค่ายอบรมภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว 
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3. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง          Kunming University of Science and Technology 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology: KUST)    

เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1925 และก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1954 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 แห่งในประเทศ

จีน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งเดียวในมณฑลยูนนาน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าว

ในขณะตรวจเยี่ยมมณฑลยูนนานในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2015 ว่า “ยูนนานมีทรัพยากรการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อุดม

สมบูรณ์มีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงที่มีชื่อเสียงระดับชาติ มีสถาบันวิจัยระดับชาติสาขาคุนหมิง และ

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมณฑลอีกไม่น้อย มณฑลยูนนานควรใช้ทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างคุ้มค่า เพ่ือพัฒนา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น” 

 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงมี 3 วิทยาเขต ทั้งหมดตั้งอยู่ในนครคุนหมิง มีคณะวิชา 30 คณะ 

(โรงเรียน/วิทยาลัย) และเจ้าหน้าที่ 3,900 คน KUST เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 300 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอกให้กับนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 40,000 คน โปรแกรมครอบคลุมวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย ศิลปะ ปรัชญา การเกษตร และการศึกษา ในปี ค.ศ. 2005 KUST ได้รับการจัดอันดับ                  

จากกระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งแรกในมณฑลยูนนานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่               

ยอดเยี่ยม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์และเคมีของ KUST คุนหมิงได้รับการจัดอันดับโดย ESI ให้เป็นร้อยละ 1 แรกของโลก 

การวิจัยในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงอยู่ในระดับสูงสุดในมณฑลยูนนานทั้งในด้านเงินทุนและ

ความสำเร็จ มีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ KUST                

ถือเป็นระดับสูงสุดของการวิจัยในประเทศจีน กองทุนวิจัยประจำปีของ KUST ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้รับสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 

https://www.kmust.edu.cn/xxgk/xxjj.htm
https://www.kmust.edu.cn/xxgk/xxjj.htm
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ของเงินทุนที่ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในมณฑลยูนนาน KUST มีห้องปฏิบัติการสำคัญหรือศูนย์วิจัยระดับชาติ 17 แห่ง ระดับ

จังหวัด 91 แห่ง และระดับมหาวิทยาลัยประมาณ 100 แห่ง 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงคือการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงในภูมิภาค

ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคและให้บริการความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ  โดยนำเสนอการสอน

การวิจัยการบริการสังคมที่ยอดเยี่ยมและการส่งเสริมวัฒนธรรม การสืบทอด   และการแลกเปลี่ยน KUST ยังมีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่งในกว่า 30 ประเทศเพื่อความร่วมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการ 

และการถ่ายโอนทางเทคนิค ฯลฯ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยในจีน KUST มีบทบาทสำคัญต่อประเทศจีนในการส่งเสริม

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงในกลไกของความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง 

(LMC) ความร่วมมือจีน - อาเซียน ความร่วมมือ GMS เป็นต้น ตลอดจนในกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ 

เช่น จีน - สหภาพยุโรป ความร่วมมือโครงการอุดมศึกษาเอเชีย - ยุโรป และอ่ืน ๆ 
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4. มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ยูนนาน         Yunnan Normal University 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1938 เป็นวิทยาลัยปกติของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ Southwestern Associated ขึ้นกับมหาวิทยาลัย

ปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยหนานไค ได้รับการขนานนามว่าเป็น “National Kunming Normal College”             

ในปี ค.ศ. 1946 หลังจากสงครามสงบในปี ค.ศ. 1937 มหาวิทยาลัยปักก่ิง มหาวิทยาลัยชิงหัว และมหาวิทยาลัยหนานไคได้ย้าย

ไปที่นครคุนหมิงและรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วยคณะวิชามนุษยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจกฎหมาย และวิทยาลัยครู หลังจากสิ้นสุดสงคราม มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งได้ย้ายกลับไป

ยังสถานที่เดิมทางภาคเหนือ แต่วิทยาลัยครูซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูแห่งชาติคุนหมิง ยังคงอยู่เพื่อให้เป็นสถาบันอิสระ               

ในปี ค.ศ. 1950 คำว่า "National" ถูกตัดออกจากชื่อ ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 มีชื่อปัจจุบันว่า Yunnan Normal University 

(Yunnan Normal University : YNNU) ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา YNNU มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 200,000 คนและ

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อู่แห่งครูบนที่ราบสูงดินแดง” YNNU ครอบคลุมพื้นที่ 1,387.5 ไร่ (ประมาณ 543 เอเคอร์) 

ประกอบด้วยวิทยาลัย 26 แห่ง ศูนย์วิจัยและสถาบันมากกว่า 40 แห่ง มีนักศึกษาเต็มเวลากว่า 30,000 คนที่กำลังศึกษาระดับ

ปริญญา และมีนักศึกษาการศึกษาต่อเนื่องมากกว่า 18,000 คน ในฐานะศูนย์ทรัพยากรข้อมูลของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

จีนในระดับจังหวัด ห้องสมุดของ YNNU มีหนังสือมากกว่า 3.2 ล้านเล่มพร้อมระบบบริการดิจิทัลรุ่นใหม่ Journal of Yunnan 

Normal University (ฉบับสังคมศาสตร์) ซึ ่งรวมอยู่ในรายการ CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index) ที่ได้รับ

การคัดเลือกสูงติดอันดับหนึ่งใน 30 อันดับแรกของประเภทนี้ ฉบับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นวารสารหลักที่ได้รับการยกย่อง               

ในระดับประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 40 อันดับแรกในประเทศจีน 

นอกจากนี้ไฟล์การสอนและการวิจัยภาษาจีนเป็นฉบับภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในสาขานี้ติดอันดับหนึ่งในวารสาร  30 

อันดับแรกของ ประเทศจีน YNNU เปิดสอนสาขาวิชา 10 สาขา ได้แก่ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา 

การจัดการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และศิลปะ ซึ่งมีการประสานกันอย่างดีในการพัฒนา ในการประเมินล่าสุด                

ที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ 20 สาขาวิชาย่อยของ YNNU ได้รับการจัดอันดับให้อยู ่ใน 20 อันดับแรกของประเทศ                      

3 สาขาวิชาย่อยในจำนวนนี้อยู่ใน 10 อันดับแรก YNNU เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 86 หลักสูตร โครงการวิจัยหลังปริญญา

เอก 1 หลักสูตร ปริญญาเอกหนึ่งหลักสูตรในสาขาวิชาชั้นหนึ่ง หลักสูตรปริญญาเอก 7 หลักสูตรในสาขาวิชาชั้นสอง หลักสูตร

ปริญญาโท 26 หลักสูตรในสาขาวิชาชั้นหนึ่ง หลักสูตรปริญญาโท 130 หลักสูตรในสาขาวิชาชั้นสอง และหลักสูตรปริญญาโท

วิชาชีพ 10 หลักสูตร เช่น MBA และ M.Ed. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 24 แห่งแรกในประเทศจีนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท

การสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอ่ืน 

https://www.ynnu.edu.cn/
https://www.ynnu.edu.cn/
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ด้วยนวัตกรรมและการปฏิรูปด้านเนื ้อหาวิธีการสอนหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมผู ้มีความสามารถ YNNU                     

ได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแบบดั้งเดิมไปเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ด้านการสอนและ

การวิจัยโดยมีการศึกษาของครูเป็นลักษณะทั่วไป มีทีมการสอนระดับรัฐจำนวนมากโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นนวัตกรรม

วิชาเอกพิเศษครูยอดเยี่ยม หลักสูตรยอดเยี่ยม และฐานการสอนเชิงทดลองที่ติดอันดับดีที่สุดในประเทศจีนในสาขานั้น ๆ ได้รับ

รางวัลการสอนยอดเยี่ยมระดับประเทศ กำลังดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจากรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบการศึกษา 

การสอนสองภาษา และนวัตกรรมการสอนและการพัฒนาคณาจารย์ มีโครงการคุณภาพระดับรัฐ 60 โครงการที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสามแห่งในประเทศจีนที่เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมครูฟรี และเป็นหนึ่งในฐานการฝึกอบรม

นวัตกรรมระดับวิทยาลัย - นักศึกษาระดับชาติ แผนกการสอนของ YNNU แผนกการลงทะเบียนและการจ้างงาน และแผนก

การศึกษาผู้ใหญ่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมระดับรัฐจากผลงานที่เกี่ยวข้อง การสอนระดับปริญญาตรีได้รับการจัดอันดับ "ความเป็น

เลิศ" ในการประเมินคุณภาพการสอนที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ



                                                                                                                    ความร่วมมือด้านการศึกษาระหวา่งไทย-ยูนนาน 
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ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-ยูนนาน 

ไทยกับยูนนานมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างแข็งขัน และเข้มข้น โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ                  
การให้ทุนการศึกษาระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงยูนนาน เป็นประจำทุกปี ในขณะเดียวกัน 
นักศึกษาไทยนิยมเดินทางมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยูนนาน อาทิ มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนาน        
นอร์มอล มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ยูนนาน และมหาวิทยาลัย             
ชนชาติยูนนาน รวมถึงเข้าร่วมโครงการแลกเปลี ่ยนนักศึกษา รวมปีละประมาณ 2,000 คน ทั ้งนี ้ รัฐบาลยูนนานจัดให้                     
ความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยมีความสำคัญอันดับต้น โดยในปีที่ผ่านมานักศึกษาไทยได้รับทุนการศึกษา 98 ทุน มากที่สุด                      
ในประเทศสมาชิก GMS 

ปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักศึกษาจีนยูนนาน มีนักศึกษาจีน เรียนวิชา
เกี่ยวกับไทย และภาษาไทย มากกว่า 4,000 คน ในสถาบันการศึกษา 30 แห่งทั่วมณฑล  ยูนนาน และมีนักศึกษาจีนยูนนาน
เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศไทยปีละประมาณ 2,000 คน  และกรมการศึกษา มณฑลยูนนานได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมณฑลยูนนานเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก ซึ่งช่วยให้ภาษาไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ 
สถาบันการศึกษาของยูนนานที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยโดดเด่นที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานเป็น 1 ใน 6 ของ
มหาวิทยาลัยทั่วจีน ที่เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี และเป็นแห่งเดียวในมณฑลยูนนานที่เปิดสอนภาษาไทย
เป็นวิชาเอกระดับปริญญาโท โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอขอเปิดหลักสูตรปริญญาเอก 

ล่าสุด ได้มีการการจัดทดสอบมาตรฐานสมรรถภาพภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรกในมณฑลยูนนาน 
และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งที ่ 4 ของจีน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ                  
ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน เมื่อ 14-16 พฤษภาคม 2555  ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มของความนิยมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในยูนนานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาไทยของสถาบันการศึกษาในยูนนานให้ดียิ ่งขึ ้น ควบคู่ไปกับปริมาณที่เพิ ่มขึ ้นของนักศึกษาจีนยูนนานที่สนใจเรียน
ภาษาไทย26 
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศกึษาในมณฑลยูนนานกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

1. มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Nationalities University) 
ความเป็นมา  มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยตั้งแต่ปี 2536 โดยมีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท                         

(เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในมณฑลยูนนานที่เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยในระดับปริญญาโท) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
นอกระบบ (อนุปริญญา) อีกด้วย 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 270 คน แบ่งเป็น 6 ห้อง มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 70 คน และนักศึกษาระดับอนุปริญญามีทั้งหมด 280 คน แบ่งเป็น 5 ห้อง โดยมีอาจารย์คนจีน 9 คน และ
อาจารย์คนไทยจากมหาวิทยาลัยบูรพา 1 คน (นักศึกษาหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากท่ีนี่ ได้ไปเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในยูนนาน ) 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  ปัจจุบันมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบ 3+1                   
กับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนักศึกษาจีนจะศึกษาภาษาไทยที่ประเทศจีนในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ส่วนในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะไป
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และในชั้นปีที่ 4 จะกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานอีกครั้ง นอกจากนี้                      
ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาที่จบการศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์อีกด้วย 
 
2. มหาวิทยาลัยโทรทัศน์และวิทยุยูนนาน (Yunnan TV and Radio University) 

ความเป็นมา  เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยควบคู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2536 โดยเปิดเป็นหลักสูตรปริญญา
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  มีนักศึกษาภาษาไทยแต่ละปีการศึกษาประมาณ 100 คน โดยแบ่งออกเป็น                
2 ห้อง อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 4  คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจำคนจีน 3 คน และอาจารย์พิเศษคนไทย 1 คน 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรียังมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ได้ติดต่อ คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทุกปีการศึกษาจะมี
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนปีละ 1 คน 

 
3. โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง (Kunming Foreign Language School) 

ความเป็นมา  เริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกในนครคุนหมิง
ที่เปิดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเปิดเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  โรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 – ม.6 แบ่งเป็น                 
3 ห้องเรียน ระดับละ 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมดประมาณ 110 คน และอาจารย์ประจำคนจีน 1 คน และอาจารย์พิเศษ               
คนไทย 1 คน 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย ในทุกปีการศึกษา นักเรียนที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่ง    
จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นต้น 
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4. มหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) 
ความเป็นมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อปี 2545 โดยเปิดการสอนภาควิชาภาษาไทยเฉพาะสาขามัคคุเทศก์

เท่านั้น 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยทั้งสิ้น 140 คน และท่ีกำลัง

ศึกษาอยู่ในขณะนี้มีจำนวน 39 คน โดยนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว สามารถที่จะใช้ภาษาไทยในการสนทนาในชีวิตประจำวัน 
และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2+2 ปีกับมหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศไทย 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านบริหาร
การท่องเที่ยว วัฒนธรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้  ในอนาคตยังมีโครงการที่จะติดต่อกับมหาวิทยาลัยไทยอีก 3 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical Institute) 

ความเป็นมา  เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอก เมื่อปี 2546 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน       
แห่งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  มีนักศึกษาจีนเรียนภาษาไทยมากกว่า 500 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
4,000 คน 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยอินเตอร์เทค 
ลำปาง  (Lampang Inter Tech College-LITC) มหาว ิทยาล ั ย ร าชภ ั ฏอ ุ ตรด ิ ตถ ์  และ เทศบาล เช ี ย ง ร าย                                         

โดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างศูนย์ภาษาจีนที่ LITC และเทศบาลนครเชียงราย ซึ่ง LITC ยังสร้าง
ศูนย์ภาษาไทยให้แก่วิทยาลัย นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศไทย 

 
6. โรงเรียนการท่องเที่ยวคุนหมิง (Kunming Tourism Vocational School) 

ความเป็นมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อปี 2546 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน มีนักเรียนเอกวิชาภาษาไทยทั้งหมด 7 ห้อง จำนวน 265 คน โดยมีอาจารย์

ผู้สอนคนจีน 3 คน และอาจารย์คนไทยอีก 1 คน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  ปัจจุบันโรงเรียนมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย

ราชภัฎลำปาง โดยนักเรียนที่จบจากโรงเรียนการท่องเที่ยวคุนหมิงสามารถเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งได้โดยไม่ต้อง
ผ่านการสอบ นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อแลกเปลี่ยนบุคลากรครูชาวจีนและไทย โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการของไทยด้วย 
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7. โรงเรียนการท่องเที่ยว มณฑลยูนนาน (Yunnan Provincial Tourism School) 
ความเป็นมา  เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อปี 2548 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ จะได้รับ

ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  มีวัตุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ มีนักเรียนมากกว่า 200 คน มีอาจารย์

คนจีน 4 คน และอาจารย์ไทย 1 คน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  มีโครงการส่งนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี

เชียงใหม่ และโรงเรียนบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 - 5 เดือน นอกจากนี้ ยังมี
แผนการส่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
8. มหาวิทยาลัยครูยว่ีซี (Yuxi Normal University) 

ความเป็นมา เดิมมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกเมื่อปี 2541 และได้เปิดสอนเป็นวิชาเอกภาษาไทย             
ในปี 2548 โดยเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน มีนักศึกษาประมาณ 150 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศไทย 
80 คน (ชั้นปีที่ 3) และเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศจีนอีก 70 คน (ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2) 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยกว่า 7 แห่ง ที่สำคัญ 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
9. มหาวิทยาลัยตำรวจยูนนาน (Yunnan Police Officer Academy) 

ความเป็นมา เปิดสอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ปี 2548 โดยบรรจุเป็นวิชาเสริมในคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน มีนักเรียนวิชาภาษาไทยทั้งหมด 4 ห้อง รวมจำนวนประมาณ 200 คน มีอาจารย์

คนไทยที่มาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 คน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  มีการติดต่อร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจไทยตั้งแต่ปี 2542  โดยได้ส่ง

อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันแล้วถึง 6 รุ่น รวมจำนวนทั้งหมด 106 คน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแต่งหนังสือแบบเรียน
สำหรับนักเรียนตำรวจ ที่เป็นฉบับภาษาจีน ไทย อังกฤษ รวม 3 ภาษาด้วย 

 
10. มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินมณฑลยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics) 

ความเป็นมา  เริ ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื ่อปี 2551 เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก เช่นเดียวกับ                     
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอื่น ๆ  คือ ภาษาเวียดนาม และพม่า 

การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  ภาษาไทยเป็นภาษาที่นักศึกษาชาวจีนให้ความนิยมเลือกเรียนมากที่สุด โดยมี
จำนวนถึง 100 คน ในขณะที่นักศึกษาเลือกเรียนภาษาเวียดนาม 28 คน และภาษาพม่า 25 คน 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และประสงค์จะขยาย                   
ความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของไทย ที่เน้นด้านการพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยในปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่
ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรให้แล้ว 

 



                                                                                                                    ความร่วมมือด้านการศึกษาระหวา่งไทย-ยูนนาน 
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11. มหาวิทยาลัยครู มณฑลยูนนาน (Yunnan Normal University) 
ความเป็นมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อปี 2548 ในปี 2553 จะเปิดเป็นวิชาเอกภาษาไทยในคณะภาษา

และวัฒนธรรมต่างประเทศ 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน มีนักเรียนวิชาภาษาไทยภาคเรียนละ 1 ห้องเป็นจำนวน 50 คน โดยมีอาจารย์

ผู้สอนชาวไทย 2 คน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือ “1 + 4” กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ในไทย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย                
แม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และมีโครงการความร่วมมือ “2+2” กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
12. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology) 

ความเป็นมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเมื่อปี 2551 โดยเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก 
การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  ภาษาไทยได้รับความนิยมจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก                       

ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาเลือกเรียนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกมากกว่า 100 คน 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย  มีความร่วมมือในด้านการวิจัย และการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก กับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน 

     

 
 
 
 
 
 
   

เปิดตัวสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน 

 

ประวัติ 
เมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ตัวแทนนักเรียนไทยของแต่ละมหาวิทยาลัยในคุนหมิงที่ทำงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่             

ณ นครคุนหมิง ได้ร่วมประชุมและลงมัติจัดตั้งสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน ” มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีเป็นเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และ               
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของนักเรียนและนักศึกษาไทยในมณฑลยูนนาน  ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และคนไทยที่พ านักอยู่ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดตัวสมาคมนักเรียน
ไทยในมณฑลยูนนานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 
Houqin 1 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง วิทยาเขตเฉิงก้ง มีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน 
 

การดำเนินงาน 
สมาคมดำเนินโครงการหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาการ เช่น เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Thai-English Class) 

งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ เจาะตลาดจีนผ่านเส้นทาง R3A : โอกาสและความท้าทาย แนะแนวการศึกษาภายใต้กิจกรรม 
First Meeting รวมถึงประโยชน์ด้านสังคม เช่น น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติไทย แข่งขันกีฬานักเรียนไทย เป็น
จุดศูนย์กลางกระจายความช่วยเหลือนักเร ียนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา  2019                   
(Covid–19) ด้านวัฒนธรรม เช่น งานสงกรานต์ และงานลอยกระทง 
 
 
 



                                                                                                                                 สมาคมนักเรยีนไทยในมณฑลยูนนาน 
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              Thai-English Class                                      สัมมนาวิชาการ                            First Meeting 

 

                 First Meeting                              งานสงกรานต์                                   งานลอยกระทง 

 

 

แหล่งข้อมูล 
อรุณี อนุสุริยา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง 
(ประธานสมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน)  
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“คุนหมิง” บ้านหลังท่ีสอง 

 

เอมนภา คเชนทรก าแหง 

ครั้งแรกที่ได้มาเยือนนครคุนหมิงก็สัมผัสได้ถึงความเป็นเมืองแห่งวสันตฤดู  อากาศที่เสมือนเป็นฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี 

ทำให้ฉันหลงใหลเมืองนี้ตั้งแต่แรกพบ เป็นเสนห์ดึงดูดที่ทำให้ฉันอยู่นครแห่งนี้มาเป็นเวลา 15 ปีเต็ม 
 

 
 

เส้นทางของนักศึกษาแลกเปลี่ยนสู่การเป็นนักศึกษาทุนรัฐบาลจีน คุนหมิงเป็นเมืองแรก ๆ ที่ดิฉันได้ตัดสินใจเดินทาง              

มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน เนื ่องจากคุนหมิงเป็นเมืองที ่ไม่ไกลจากประเทศไทย เดินทางไปมาสะดวก และมีราคา                        

ค่าครองชีพที่ไม่แพงจนเกินไป โดยเมื่อปี ค.ศ. 2006 ดิฉันได้เข้าเรียนในคอร์สเรียนภาษาจีนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ

การเงินยูนนาน เป็นเวลา 1 ปี การมาเรียนภาษาในต่างแดนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับผู้ที่ได้ภาษาจีนเพียงเล็กน้อย

อย่างดิฉัน ดิฉันคิดว่าการเรียนในห้องเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเรียนภาษาเท่านั้น ซึ่งการเรียนภาษาจีนในช่วงแรกต้องใช้

การจำคำศัพท์ แต่เนื่องจากคำศัพท์มีจำนวนมากไม่สามารถจำได้หมด จึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยความเคยชิน คือการนำภาษา    

ที่เรียนจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตประจำวัน การลองผิดลองถูกกับคำศัพท์ที่เรียนมาจากห้องเรียนผสมผสาน

กับประสบการณ์ตรง ค่อย ๆ เรียนรู้และจดจำ ประกอบกับการดูหนังฟังเพลงภาษาจีน เพื่อเพิ่มทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และ

เขียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาระดับภาษาจีน ทำให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่องขึ้น จากการเรียนภาษา  

ทำให้เราได้ซึมซับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจีนอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังได้สัมผัสถึงความโดดเด่นทางด้านชาติ

พันธุ์ที่หลากหลายของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีชนชาติต่างๆ ถึง 25 ชนชาติ ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความอุดม

สมบูรณ์ และสวยงามตามแบบมนต์เสน่ห์เมฆแดนใต้ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่า และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ดิฉัน                  

ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย และมีโอกาสรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนเพื ่อเข้ารับการศึก ษาระดับปริญญาโท                         

ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 



 

 

  92 วารสารวิทย์ไมตรไีทย-จีนจากกรุงปักก่ิง ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

ความคล้ายคลึงทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ดิฉันปรับตัวเข้ากับนครแห่งฤดูใบไม้ผลิได้มากขึ้น ทุกครั้งที่ได้พบกับเพ่ือน
หรืออาจารย์ชาวจีน มักจะได้ยินคำถามที่ว่าเคยชินกับอากาศหรือเคยชินกับอาหารที่นี่หรือไม่ สำหรับดิฉัน แล้ว  นครคุนหมิง                   
อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่ าจะเป็นเรื่อง
อาหารการกิน ซึ่งคนพื้นเมืองที่นี่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัด เผ็ดและเปรี้ยว สามารถหาเครื่องปรุงและวัตถุดิบสำหรับ                
การทำอาหารไทยได้ง่าย ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย และที่สำคัญผู้คนที่นี่มีความเป็นมิตรอย่างมาก  
ทำให้ดิฉันสามารถปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับการเป็นอยู่ที่นี่ได้อย่างง่ายดาย และคิดว่า  “นครคุเนหมิงเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง”              
ของดิฉัน 

ตลอดระยะเวลา 15 ปีในนครคุนหมิง ดิฉันสามารถสัมผัสได้ถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองเอกและ
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางการเมือง 
เศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรม โดยทางภาครัฐได้ให้ความสนใจ  และมีแนวโน้มในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง                   
การคมนาคมระดับชาติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ไทยและจีนใกล้กันมากยิ่งขึ้น  
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