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①

ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
共同构建地球生命共同体

10月12日，中国国家主席习近平以视频方式

出席在中国昆明举行的《生物多样性公约》

第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。 

本刊从讲话中节选一些“金句”，希望引起读者们

的共鸣。

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม ประธานาธิบดีสี จ้ินผงิของจีน

เขา้ร่วมการประชุมสุดยอดผูน้�าภาคีแห่งอนุสญัญาสห-

ประชาชาติวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ สมยัท่ี 15 

(COP15) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีนครคุนหมิงผา่นระบบวดีิโอคอน

เฟอเรนซ์ พร้อมทั้งไดก้ล่าวปาฐกถาพิเศษ

แม่น�้าโขงฉบบัน้ีไดค้ดัเลือกวรรคทองส�าคญัจาก

ปาฐกถาพิเศษดงักล่าวมาน�าเสนอ เพ่ือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจ

และร่วมกนัสร้างสรรค์ “ประชาคมเพ่ือสรรพชีวิต

บนโลก”

การประชุม ณ นครคุนหมิงคร้ังน้ีจดัข้ึนภายใตห้วั

ขอ้ “อารยธรรมเชิงนิเวศ : ร่วมสร้างประชาคมเพ่ือสรรพ-

ชีวติบนโลก” โดยไดผ้ลกัดนัการก�าหนด “กรอบความ

หลากหลายทางชีวภาพระดบัโลกหลงัปี 2020” ซ่ึงมี

ความส�าคญัอย่างยิ่งต่อการก�าหนดเป้าหมายและแนว

ทางท่ีชดัเจนส�าหรับการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพทัว่โลกในอนาคต  ประชาคมระหวา่งประเทศ

ควรเสริมสร้างความร่วมมือ คิดและด�าเนินการในทิศทาง

เดียวกนั เพื่อสร้าง “ประชาคมเพื่อสรรพชีวติบนโลก” 

ร่วมกนั

มนุษยแ์ละธรรมชาติควรอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน

เม่ือมนุษยป์กป้องธรรมชาติอย่างเป็นมิตร  ธรรมชาติ

กจ็ะตอบแทนมนุษยด์ว้ยความโอบออ้มอารี  เม่ือมนุษย์

ปลน้ชิงท�าลายธรรมชาติอยา่งรุนแรง ธรรมชาติกจ็ะลง

รายงานพเิศษ
特稿



②

โทษอยา่งไร้ความปราณีเช่นกนั เราตอ้งนบัถือและย �าเกรง

ธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัธรรม-

ชาติ ปกป้องธรรมชาติ และสร้างบา้นท่ีมนุษยแ์ละธรรมชาติ

อยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนบนโลกใบเดียวกนั

น�้าใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน สภาพแวด-

ลอ้มทางนิเวศวทิยาท่ีดีคือความมัง่คัง่ทั้งทางธรรมชาติ

และทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัศกัยภาพและความ

แขง็แกร่งของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เราตอ้ง

เร่งสร้างรูปแบบการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมการใชป้ระโยชนท์ั้งจากการพฒันาเศรษฐกิจและ

การปกป้องส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั มุ่งสร้างหมู่บา้น

แห่งโลกท่ีเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มกา้วหนา้ไปดว้ยกนั   

การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนประสบความ

ส�าเร็จอยา่งน่าท่ึง เม่ือไม่นานมาน้ี การเดินทางข้ึนเหนือ

ไป - กลบัของชา้งยนูนาน ท�าใหเ้ราไดเ้ห็นความส�าเร็จ

ของการคุม้ครองสตัวป่์าของจีน ประเทศจีนจะเดินหนา้

ส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเน่ือง 

โดยยึดมัน่แนวคิดการพฒันาใหม่ ๆ ดา้นนวตักรรม 

การประสานงาน ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การ

เปิดกวา้งและการแบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศจีน

ท่ีสวยงาม

จีนจะน�าร่องลงทุน 1.5 พนัลา้นหยวนในการจดัตั้ง

กองทุนความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคุนหมิง เพื่อ

สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีนกล่าวปาฐกถาพิเศษ

图①习近平发表主旨讲话 新华社 图

ณ เมืองป้ีเจีย มณฑลกุย้โจว เจา้หนา้ท่ีก�าลงัใหอ้าหารนกอพยพ

图②在贵州省毕节市，管护员给候鸟投食 新华社 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก



สนับสนุนการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

ในประเทศก�าลงัพฒันา ทั้งน้ี ประเทศจีนเรียกร้องและ

เชิญชวนใหทุ้กฝ่ายร่วมสมทบกองทุนน้ีดว้ยกนั

เพ่ือเสริมสร้างการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพ จีนไดเ้ร่งสร้างระบบเขตอนุรักษธ์รรมชาติท่ี

มีอุทยานแห่งชาติเป็นองคป์ระกอบหลกั และค่อย ๆ 

รวมระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีส�าคญัท่ีสุด ภูมิทศัน์

ทางธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีสุด มรดกทางธรรมชาติ

ท่ีดีท่ีสุด และพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

มากท่ีสุดในประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตร้ะบบอุทยาน

แห่งชาติดงักล่าว ทั้งน้ี  จีนไดจ้ดัตั้งอุทยานแห่งชาติ

ชุดแรกอย่างเป็นทางการ อาทิ อุทยานแห่งชาติซาน

เจียงหยวน อุทยานแห่งชาติหมีแพนดา้ อุทยานแห่ง

ชาติเสือโคร่งและเสือดาวไซบีเรีย อุทยานแห่งชาติป่า
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ฝนเขตร้อนไห่หนาน และอุทยานแห่งชาติเขาอู่อ๋ีซาน 

ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีอนุรักษ ์230,000 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของพนัธ์ุพืชและสัตวป่์า

คุม้ครองส�าคัญระดบัประเทศบนแผ่นดินจีน ขณะ-

เดียวกนั ตามหลกัผสมผสานการอนุรักษใ์นและนอก

แหล่งก�าเนิด จีนไดเ้ร่ิมสร้างระบบสวนพฤกษศาสตร์

แห่งชาติข้ึนท่ีกรุงปักก่ิงและนครกวา่งโจว 

อารยธรรมเชิงนิเวศเป็นแนวโนม้ทางประวติัศาสตร์

ของการพฒันาอารยธรรมมนุษย ์ขอให้พวกเราร่วม

มือกนั รักษาแนวคิดของอารยธรรมเชิงนิเวศ ตั้งมัน่อยู่

บนจุดยนืสูงสุดของการรับผดิชอบต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน 

เพื่อร่วมกนัสร้าง “ประชาคมเพื่อสรรพชีวติบนโลก” 

และร่วมกนัสร้างโลกท่ีสะอาดงดงาม 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์มณฑลชิงไห่

位于青海省的光伏发电项目 新华社 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ร่วมสรา้งโลกท่ีสวยงามกลมกลนืทุกสรรพสิง่
共建万物和谐的美丽地球

การประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ สมยัท่ี 15 (COP15)

ช่วงท่ี 1 จดัข้ึนท่ีนครคุนหมิง มณฑลยนูนาน ประเทศ

จีน ระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ภายใตห้วั-

ขอ้ “อารยธรรมเชิงนิเวศ : ร่วมสร้างประชาคมเพ่ือสรรพ

ชีวติบนโลก” ( Building a Shared Future for All Life

on Earth ) ผูแ้ทนจากทัว่โลกร่วมกันค้นหากลยทุธ์

ใหม่ในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพทัว่โลก

บรรลุฉนัทามติใหม่เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน

ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ และร่วมกนัก�าหนดมโน-

ทศันใ์หม่ของ “การอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืนระหวา่ง

มนุษยก์บัธรรมชาติ” บนผนืโลกแห่งน้ี 

การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ

人与自然和谐共生

“พลงั” แห่งความหลากหลายทางชีวภาพจะยิง่ใหญ่

เพียงใด  ไม่ไดเ้ก่ียวพนัเฉพาะกบัสัตว ์พืช จุลินทรีย ์

และระบบนิเวศเท่านั้น แต่ย ังเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

ความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นความมัน่คงทางอาหาร

ยา อากาศบริสุทธ์ิ น�้าจืด ท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มใน

การด�ารงชีวติท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีความส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของมนุษย ์เป็นสินทรัพย์

ระดบัโลกท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์ยุคปัจจุบนัและ

2021年 10 月 11 日至 15 日，《生物多

样性公约》第十五次缔约方大会

（COP15）第一阶段会议在中国云南省昆明市举行。

全球代表以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，

共同探讨全球生物多样性保护新方略，凝聚人与自然

和谐共生新共识，一同绘就地球“人与自然和谐共生”

的新图景。

①

รายงานพเิศษ
特稿



คนรุ่นต่อไปในอนาคต

อยา่งไรกต็าม สืบเน่ืองจากการท�าลายสภาพแวด-

ลอ้มทางนิเวศวิทยา อตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต

ทัว่โลกจึงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  การสูญเสียความหลาก-

หลายทางชีวภาพและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ

ก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส�าคญัต่อการอยู่รอดและการ

พฒันาของมนุษยชาติ

เพื่อลดการคุกคามท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์

มีต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศของโลก ในการประชุม

สหประชาชาติท่ีจดัข้ึนในเมืองริโอเดจาเนโร ประเทศ

บราซิล เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้มีมติเห็น

ชอบอนุสัญญาสามฉบบัท่ีมีเน้ือหาวา่ดว้ยการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของโลก อนัไดแ้ก่ “กรอบอนุสญัญาวา่ดว้ย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” “อนุสัญญาวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “อนุสัญญาเพ่ือ

ต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย” โดย “อนุสญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นอนุสัญญา

ระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรชีวภาพ

②

ของโลก มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนั

ท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบนัมีภาคีอนุสัญญาทั้ง

ส้ิน 196 ภาคี และจีนเป็นประเทศแรกท่ีลงนามและเป็น

หน่ึงในประเทศท่ีได้ให้สัตยาบนัอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ถนนสีเขยีวจากปารีสสู่คุนหมงิ

从巴黎到昆明的绿色之路

ประเทศจีนให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้าง

อารยธรรมเชิงนิเวศมาโดยตลอด “อารยธรรมเชิงนิเวศ”

ไดบ้ญัญติัไวใ้น “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จีน” และ “บทบญัญติัแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ใน

ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา สืบเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจ

ลิงจมูกเชิดสีทองยนูนาน

图①滇金丝猴 新华社 图 

เสน้ทางเดินเชิงนิเวศในเมืองอวีห่ลิน มณฑลส่านซี

图②位于陕西省榆林市的生态长廊 新华社 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก



และสงัคมของจีน การพฒันาสีเขียวและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มจึงไดก้ลายเป็นฉนัทามติของประเทศและ

ประชาชน

ตามรายงานขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2563 ระบุว่า 

ป่าไมท้ัว่โลกถูกท�าลายไปแลว้รวม 420 ลา้นเฮกตาร์ 

แต่พื้นท่ีป่าและทุ่งหญา้ของจีนกลบัเพิ่มข้ึนอยา่งสวน

กระแส 33 ลา้นเฮกตาร์ ขอ้มูลจากองคก์ารบริหารการ

บินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาแห่งสหรัฐอเมริกา

แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 21 จนถึงปัจจุบนั 

ประเทศจีนมีส่วนท�าให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนใหม่ถึง 

1 ใน 4 ของโลก การควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเล

ทรายในระยะยาวของประเทศจีน และการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุ่มน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวม

และอนุรักษท์รัพยากรพนัธุกรรมชีวภาพจดัอยูใ่นกลุ่ม

อนัดบัตน้ ๆ ของโลก 90% ของประเภทระบบนิเวศ

บนบก และ 85% ของสัตวป่์าท่ีส�าคญัของจีนไดรั้บ

การคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัจีนไดก้ลาย

เป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในดา้นการอนุรักษ์

พลงังาน การใชพ้ลงังานใหม่และพลงังานหมุนเวยีน 

โดยรถยนตไ์ฟฟ้าส�าหรับผูโ้ดยสารจ�านวนกวา่คร่ึงหน่ึง

ของโลกแล่นอยูบ่นทางหลวงของจีน...

ประเทศจีนยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในเชิงลึกดา้น

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทัว่โลก ภายใต้

การส่งเสริมอยา่งแข็งขนัของจีน ประชาคมระหว่าง

ประเทศไดบ้รรลุ “ขอ้ตกลงปารีส” เพ่ือจดัการกบัการ
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เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยจีนไดเ้สนอ

ใหจ้ดัตั้งพนัธมิตรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” ซ่ึงได้

ด�าเนินการแลกเปล่ียนและร่วมมือในดา้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองกบัประเทศต่าง ๆ มากกว่า 

100 ประเทศ และด�าเนินโครงการความร่วมมือดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพจ�านวนมาก ดว้ยความพยายาม

และคุณูปการของประเทศจีนท�าใหไ้ดรั้บการช่ืนชมจาก

ประชาคมระหวา่งประเทศมากมาย

นาย Inge Annoson กรรมการบริหารโครงการส่ิงแวด-

ลอ้มแห่งสหประชาชาติ เช่ือวา่นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีวา่ “น�้าใสภูเขาเขียว คือ 

ภูเขาทองภูเขาเงิน” ไดตี้ความแนวคิดเร่ืองการอยูร่่วม

กนัอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติอยา่ง

ลึกซ้ึง ซ่ึงไม่เพียงเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อทัว่โลกใน

การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

แต่ยงัไดม้อบประสบการณ์อนัทรงคุณค่าใหแ้ก่นานา

ประเทศในดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

จวบจนปัจจุบนั จากกรุงปารีสของประเทศฝร่ังเศส

มาจนถึงนครคุนหมิงของประเทศจีน จากการเปล่ียน

แปลงสภาพภูมิอากาศมาจนถึงการอนุรักษค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพ  ปฏิบติัการดา้นการพฒันาท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมของจีนยงัคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่

หยดุย ั้ง

ฝงูนกโบยบินอยา่งอิสระบนฟากฟ้าเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน

四川省乐山市，鸟儿自由飞翔 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ปฏิบัติการเชิงนิเวศวิทยาจากมณฑลยูนนานสู่

ระดบัโลก

从云南到世界的生态实践

มาดาม Elizabeth Maruma Mrema เลขาธิการบริหาร

ส�านกัเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพกล่าววา่ เหตุท่ีเลือกจดัการประชุม

ท่ีนครคุนหมิงกเ็พราะหวงัวา่มิตรสหายจากทัว่ทุกมุมโลก

จะไดเ้ห็นความสุขอันเกิดจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีน�ามาสู่ชาวยนูนาน และเป็นสักขีพยานแห่ง

ความส�าเร็จของการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของจีน 

ในขณะเดียวกนัก็เพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดใหม่ ๆ ส�าหรับการ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพทัว่โลก

ในช่วงระหวา่งการประชุม COP15 “กรอบความ

หลากหลายทางชีวภาพระดบัโลกหลงั ค.ศ. 2020” ท่ี

มีความส�าคัญยิ่งในประวติัศาสตร์จะถือก�าเนิดข้ึนท่ี

นครคุนหมิง และจะกลายเป็นรากฐานท่ีส�าคญัของการ

บรรลุวิสัยทัศน์ “การอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ” ใน พ.ศ. 2593 ทุกฝ่ายทัว่โลกจะร่วมมือ

กนัโดยเร่ิมจากการประชุมสุดยอดคร้ังน้ี เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นความหลากหลายทางชีวภาพระดบั

โลก ร่วมสร้างโลกท่ีสวยงามกลมกลืนทุกสรรพส่ิง

และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างโลกท่ีเราอาศยัอยู่ให้กลายเป็น

บา้นท่ีสวยงามร่วมกนั

①

ชา้งเอเชียนอนหลบัสบายกลางทุ่งนาในเขตจ้ินหนิง เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน

图①亚洲象群在云南省昆明市晋宁区的田地间酣睡 新华社 图

แพนดา้ป่าก�าลงัเดินอยูใ่นอุทยานแห่งชาติแพนดา้ยกัษ์

图②野生大熊猫在大熊猫国家公园活动  新华社 图

ตวัอยา่งความหลากหลายของพนัธ์ุพืช

图③多样性植物样品 新华社 图
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新闻多一点เกร็ดความรู้เพิม่เตมิ

อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพเป็น

หน่ึงในอนุสญัญาระหวา่งประเทศของสหประชาชาติ

ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในดา้นทรัพยากรชีวภาพของโลก

อนุสัญญาน้ีก�าหนดเป้าหมายส�าคัญสามประการ 

ไดแ้ก่ การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ การ

ใชอ้งคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง

ย ัง่ยนื และการแบ่งปันผลประโยชนท่ี์เกิดจากทรัพยากร

พนัธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกนั  ท่ีประชุม

ภาคีเป็นหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแลอนุสญัญาวา่ดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงขบัเคล่ือนการด�าเนินงานสู่

การปฏิบติัตามอนุสญัญาโดยผา่นมติจากการประชุม

ตามวาระท่ีก�าหนด

การประชุม COP15  ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนท่ีนครคุนหมิง สาธารณ-

รัฐประชาชนจีน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ วนัท่ี 11 - 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 และช่วงคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2565 

การประชุมช่วงแรกซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 11 - 15 ตุลาคม

2564 เน้ือหาหลกัประกอบดว้ยพิธีเปิด สุนทรพจนข์องผูน้�า

การประชุมระดบัสูง วาระทัว่ไป การเผยแพร่เอกสาร

“ปฏิญญาคุนหมิง”  และกิจกรรมอ่ืน  ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เวที

อภิปรายเก่ียวกบัอารยธรรมเชิงนิเวศและนิทรรศการ ฯลฯ 

ส่วนช่วงท่ีสองจะจดัข้ึนแบบออฟไลนใ์นช่วงคร่ึงปีแรก

ของ พ.ศ. 2565 เพ่ือความสะดวกในการปรึกษาหารือและ

อภิปรายเชิงลึกในวงกวา้งระหวา่งทุกฝ่าย และส่งเสริมให้

เกิดการบรรลุฉนัทามติร่วมกนัอยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบั

กรอบการด�าเนินงานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลกหลงั ค.ศ. 2020 ซ่ึงเป็นกรอบการท�างานท่ีมี

อุดมการณ์อนัสูงส่งและน�าไปใชไ้ดจ้ริง 

③

②

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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เหตุใดจงึเป็นยูนนาน
为什么是云南？

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在中国云南省昆明市举办，是国际社会对中国

生物多样性保护成就的认可。举办地落地昆明，是云南生物多样性、气候条件和空气质量等综合

因素决定的，云南生物多样性在世界和中国有着重要地位。

การประชุมสมชัชาภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมยัท่ี 15 (COP15)  จดัข้ึนท่ีนคร

คุนหมิง มณฑลยนูนาน ประเทศจีน อนัเป็นท่ียอมรับของประ-

ชาคมระหวา่งประเทศเก่ียวกบัความส�าเร็จของจีนในดา้นการ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมคร้ังน้ีจดั

ข้ึนท่ีนครคุนหมิง โดยพิจารณาจากปัจจยัหลาย ๆ  ดา้น เช่น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพ

อากาศของมณฑลยนูนาน ในขณะเดียวกนั ความหลาก

หลายทางชีวภาพของยนูนานมีบทบาทท่ีส�าคญัต่อโลกและ

ประเทศจีน

ยนูนานตั้งอยูใ่นเขตเปล่ียนผา่นระหวา่งคาบสมุทร

รายงานพเิศษ
特稿



ฝงูจามรีก�าลงัเลม็หญา้อยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติผูต๋่าชัว่

图①牛群在普达措的草甸上吃草 新华社 图

พื้นท่ีชุ่มน�้าป่ารุ่งอรุณเรดวูด้ หมู่บา้นเต้ียนเหวย่ เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน

图②位于云南省昆明市甸尾村的水杉湿地 新华社 图

ภูมิประเทศแบบคาสตใ์นอุทยานผูเ่จ่อเฮย มณฑลยนูนาน

图③云南省普者黑岩溶地貌 《云南日报》图

อินโดจีนและท่ีราบสูงชิงไห่ - ซีจา้ง การเคล่ือนท่ีของรอย

พบัขนาดใหญ่ระหวา่งพ้ืนท่ีเปล่ียนผา่น ก่อตวัเป็นพ้ืนท่ี

ภูเขาและแม่น�้าเคียงขา้งขนานกนั และแนวสนัเขา หุบเขา

แนวจากเหนือสู่ใต ้ขณะเดียวกนั ภายใตอิ้ทธิพลของมหาสมุทร

อินเดียท่ีอบอุ่นและช้ืน มรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละกระแส

ลมแถบตะวนัตก ตลอดจนระดบัความต่างของความสูง

เหนือระดบัน�้าทะเลท่ีสูงมากจากเหนือจรดใต ้ท�าใหม้ณฑล

ยนูนานมีภูมิอากาศท่ีหลากหลาย และก่อใหเ้กิดความหลาก-

หลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์อยา่งยิง่

มณฑลยนูนาน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 394,000 ตารางกิโลเมตร

หรือคิดเป็น 4.1% ของแผน่ดินจีน ยนูนานนอกจากมีทรัพยากร

มากมายหลายประเภทแลว้ ยงัมีทรัพยากรทางพนัธุกรรม

อนัทรงคุณค่า อีกทัง้มีระบบนิเวศท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย

อีกดว้ย ตามสารบญัระบบนิเวศในมณฑลยนูนาน (2561) 

บนัทึกวา่ มณฑลยนูนานครอบคลุมระบบนิเวศทางธรรม-

ชาติทุกประเภทตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงทะเลทราย รวมถึง

ระบบนิเวศบนบกทุกประเภทบนโลก

① ②

③

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก



ระบบนิเวศป่าเขาท่ีหลากหลายและสลบัซบัซอ้นของ

ยนูนาน สามารถควบคุมการแปรเปล่ียนของสภาวะต่าง ๆ

เช่น การปรับสภาพอากาศ วฏัจกัรการผลิตอาหาร ฯลฯ 

และท�าหนา้ท่ีสนบัสนุนการท�างานของธรรมชาติ เช่น 

การตรึงคาร์บอนและการปล่อยออกซิเจน การรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ ทั้งน้ี ทรัพยากรป่าไม้

ของยนูนานเป็นแหล่งรวมคาร์บอนท่ีส�าคญัของโลก และ

มีบทบาทส�าคญัในการกกัเกบ็คาร์บอนทัว่โลก ช่วยลด

คาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศโลกและก๊าซเรือน

กระจก เป็นตน้    

ยนูนานใหค้วามส�าคญัและเร่ิมส�ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพมาเน่ินนานแลว้ ยงัผลใหใ้นช่วงหลายปีมาน้ี

ยนูนานมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง

ยนูนานเป็นมณฑลแรกในประเทศจีนท่ีน�าร่องการ

สร้างอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2539 ยนูนานเป็นผูริ้เร่ิมใน

การวจิยัอุทยานแห่งชาติ รวมถึงไดน้�าความรู้และประสบ-

การณ์จากต่างประเทศมาใชใ้นภาคปฏิบติัและการส�ารวจ

วจิยัอีกดว้ย

ยนูนานเป็นผูน้�าในการเสนอแนวคิดเร่ืองการคุม้ครอง

พนัธ์ุสตัวท่ี์มีอยูจ่ �านวนนอ้ยในประเทศจีน ในดา้นการ

คุม้ครองและอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวท่ี์มีอยูจ่ �านวนนอ้ย ยนูนาน

ไดส้ร้างผลงานอนัเป็นท่ีประจกัษ ์ดว้ยการออกมาตรการ

คุม้ครองและวธีิการบริหารจดัการต่าง ๆ  จนสามารถบรรลุ

ซ่ึงการพิทกัษแ์ละอนุรักษส์ตัวช์นิดพนัธ์ุเรือธง (flagship 

species) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 ยนูนานมีธนาคารเพาะพนัธ์ุสตัวป่์าระดบัชาติแห่ง

แรกของจีน และยงัเป็นหน่ึงในสองธนาคารเพาะพนัธ์ุ

สตัวป่์าในโลกท่ีสร้างข้ึนตามมาตรฐานการอนุรักษร์ะ-

หวา่งประเทศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ยนูนานไดร่้วมมือกบัประเทศ

เพือ่นบา้น เช่น ลาว เมียนมา และเวยีดนาม เพือ่อนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพขา้มพรมแดน โดยไดจ้ดัตั้ง

“เขตคุม้ครองร่วมขา้มพรมแดนของจีนสิบสองพนันา

และสามจงัหวดัทางเหนือของลาว” ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ และไดล้งนามในขอ้ตกลง

ความร่วมมือดา้นป่าไมแ้ละคุม้ครองสตัวป่์าชายแดนกบั

เวยีดนาม พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือและแบ่งปันกบั

ไทยและกัมพชูา ทุกวนัน้ี ชา้งเอเชียสามารถเดินทาง

ขา้มพรมแดนไดอ้ยา่งอิสระจากจีนไปยงัลาว การคุม้ครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพขา้มพรมแดนกลายเป็น

ส่วนส�าคญัของความร่วมมือแม่น�้าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขง

ยนูนานไม่เพียงแต่เป็นคลงัสั่งสมท่ีอุดมสมบูรณ์

เท่านั้น ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ยนูนานยงัไดค้น้พบและตั้งช่ือ

ส่ิงมีชีวติสายพนัธ์ุใหม่เกือบทุกหน่ึงหรือสองสปัดาห์ 

เก่ียวกบัการคุม้ครองพนัธ์ุพืชป่าท่ีมีอยูจ่ �านวนนอ้ย

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา มณฑลยนูนานไดจ้ดัตั้งพื้นท่ีคุม้-

ครอง 30 แห่ง  ฐานใกลพ้ื้นท่ีและนอกเขตฐาน 13 แห่ง

และฐานทดลองเพ่ือส่งสายพนัธ์ุกลบัคืนสู่ธรรมชาติ 5  ฐาน

ทั้งน้ี เทคโนโลยกีารผสมพนัธ์ุเทียม 36 สายพนัธ์ุไดผ้ลเกิน

คาดบนพ้ืนฐานของการปรับปรุงเพาะพนัธ์ุพืช 61 สายพนัธ์ุ

ไดรั้บการคุม้ครองในการยา้ยถ่ินเพาะปลูก  และพืชป่าอีก 

16  สายพนัธ์ุท่ีมีอยูจ่ �านวนนอ้ยรวมกวา่ 30,000 ชนิดไดถู้ก

น�ากลบัไปท�าการเพาะปลูก

ในแง่ของการคุม้ครองสัตวป่์าท่ีมีอยู่จ �านวนนอ้ย 

ยนูนานไดว้างแผนจดัตั้งสถานีทดสอบและเขตอนุรักษ์

ธรรมชาติ 362 แห่ง ใน 11 หมวดหมู่ รวมถึงพ้ืนท่ีน�าร่อง

ส�าหรับระบบอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษธ์รรมชาติ 

นอกจากพ้ืนท่ีคุม้ครองแลว้ ยงัไดจ้ดัตั้งเขตคุม้ครองอนุ-

ภูมิภาคหรือพื้นท่ีสวสัดิภาพสาธารณะโดยมีนกยงูเขียว

และววักระทิงป่าอินเดียเป็นเป้าหมายการคุม้ครองหลกั 

ขณะเดียวกนั ไดจ้ดัตั้งระบบการลาดตระเวนแหล่งท่ีอยู่

อาศยัของสตัวป่์าท่ีมีอยูจ่ �านวนนอ้ย เช่น ชา้งเอเชีย ลิงจมูก

เชิดสีทองยนูนาน ชะนีค้ิวขาวสกายวอลค์เกอร์ และนกยงู

เขียว เป็นตน้ เพ่ือเฝ้าระวงัความปลอดภยัของประชากร

สตัวป่์าเหล่าน้ี 
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ยูนนานมสัีตว์เลีย้งลูกด้วยนม 313 สายพนัธ์ุ คดิเป็น

16.1% ของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมทั้งหมดในโลก

云南有兽类种数313种，

占世界种数16.1%；

มสัีตว์ประเภทมกีระดูกสันหลงั 2,273 สายพนัธ์ุ 

คดิเป็น 13.8% ของสายพนัธ์ุทั้งหมดในโลก

脊椎动物种数2273种，

占世界种数13.8%。

มีปลาน�้าจืด 617 สายพันธ์ุ คิดเป็น 18.2% ของ

สายพนัธ์ุทั้งหมดในโลก

淡水鱼类种数617种，

占世界种数18.2%；

มนีก 945 สายพนัธ์ุ คดิเป็น 15.2% ของสายพนัธ์ุทัง้หมดในโลก

鸟类种数945种，

占世界种数15.2%；

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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①

地球生命共同体的中国故事
จนีกบัประชาคมสรรพชวิีตบนโลก

แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนไดรั้บการสืบทอด

มาจากปรัชญาท่ีวา่ “ธรรมชาติกบัมนุษยเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั”

“วถีิธรรมชาติ” ตัง้แต่ในยคุจีนโบราณ เป็นรูปการณ์ทฤษฎี

ทางวฒันธรรมท่ียดึมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย์

มนุษยก์บัสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ความเป็นวฏัจกัร

อนัประเสริฐ การพฒันาอยา่งรอบดา้น การเติบโตรุ่งเรือง

อยา่งย ัง่ยนืเป็นวตัถุประสงคพ้ื์นฐาน ปรัชญาดงักล่าวน้ี

ประสานเขา้กบัสามเป้าหมายหลกัซ่ึงระบุไวใ้นอนุสญัญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ อนัไดแ้ก่ การอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชป้ระโยชน์จากองค์

ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 

การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร

พนัธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม พร้อมทั้งสอด

ประสานอยา่งใกลชิ้ดกบัแผนในอนาคตปี พ.ศ. 2593 

ของ “การอยูร่่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติอยา่ง

สนานฉนัท”์ 

中国生态文明思想继承了中国古代“天人合一”“道

法自然”的传统思想，是以人与自然、人与人、

人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为

基本宗旨的文化伦理形态。其倡导的原则，与《生物多

样性公约》确定的保护生物多样性、持续利用其组成部

分、公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益的三大

目标，以及“人与自然和谐共生”的 2050 年愿景高度

契合。
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ในยุคสมยัชุนชิวของจีน (770 - 476 ปีก่อนคริสต-

ศกัราช) มณฑลซานตงในปัจจุบนั มีรัฐหน่ึงช่ือวา่หลู่

ในฤดูร้อนปีหน่ึง หลู่ ซวนกง อ๋องของรัฐหลู่  (608

- 591 ปีก่อนคริสตศักราช) เตรียมไปจบัปลาท่ีแม่น�้า 

พอเหวีย่งแหลงไป  บงัเอิญว่าหล่ีเก๋อ เสนาบดีใหญ่เดิน

ผา่นมาเห็นพอดี หล่ีเก๋อ เดินหนา้ไปตดัแหจบัปลาของ

หลู่ ซวนกงและโยนท้ิง หลู่ซวนกงโกรธมาก หล่ีเก๋อ 

กล่าวว่า “ตอนน้ีเป็นช่วงฤดูผสมพนัธ์ุของปลาพอดี 

ท่านใชแ้หจบัปลา หมายความวา่ไม่อยากใหป้ลาเติบโตหรือ

ท�าเช่นน้ีละโมบเกินไป”  หลู่ ซวนกง ถามเหตุผลเขา

หล่ีเก๋อ จึงอธิบายเหตุผลของการอนุรักษร์ะบบนิเวศใน

การจบัปลาใหห้ลู่ ซวนกงฟัง หลงัจากฟังแลว้ กย็อมรับ

ผิดและเก็บแหจบัปลาไวเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจ

ต่อจากหลู่ ซวนกง มีนักปรัชญาท่านหน่ึงช่ือว่า 

สุนจ่ือ (ประมาณ 313 - 238 ปีก่อนคริสตศกัราช) กล่าว

③

ทาคินในภูเขาฉินหลิง

图①秦岭羚牛 新华社 图

เขตอนุรักษธ์รรมชาติแห่งชาติเฉ่าไห่ มณฑลกุย้โจว

图②贵州省草海国家级自然保护区 新华社 图

ละมัง่ทิเบตก�าลงัหากินในเขตเคอเคอซีหล่ี มณฑลชิงไห่

图③青海可可西里地区一只觅食的藏羚羊 新华社 图

แนวคดิ
②

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก

จากธรรมชาติกับมนุษย์ที่รวมเป็นหน่ึงเดียวจนมาถึงการยืนหยัดให้มนุษย์กับ

ธรรมชาตอิยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์
从天人合一到坚持人与自然和谐共生



วา่ ในช่วงท่ีพืชพรรณก�าลงัเติบโตออกดอก ห้ามข้ึน

เขาไปตดั ในช่วงท่ีปลาก�าลงัผสมพนัธ์ุ หา้มใชแ้หจบั

ปลา หรือวางยาพิษในทะเลสาบหรือล�าน�้า เพื่อป้องกนั

ใหพ้ืชพรรณและสตัวส์ามารถขยายพนัธ์ุเติบโตต่อไป 

แนวคิดในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและระบบนิเวศ

กมี็อยูเ่ช่นกนัในวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ยเผา่ต่าง ๆ ของ

จีน ชาวไตซ่ึงอาศยัอยูใ่นแควน้ปกครองตนเองชนชาติ

ไตสิบสองพนันา จากวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาหลายยคุ-

สมยัของชาวไต ซ่ึงในสมยัโบราณกมี็แนวคิดว่าความ

สมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติซ่ึงอยูร่่วมกนัอยา่ง

กลมกลืน “ไม่มีป่าก็ไม่มีน�้า ไม่มีน�้ าก็ไม่มีผนืนา ไม่มี

ผนืนากไ็ม่มีธญัญาอาหาร ไม่มีธญัญาอาหารกไ็ม่สามารถ

ด�ารงชีวติได”้ ส่ิงเหล่าน้ีคือ การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและ

กนัของส่ิงมีชีวติ

จากค�าบอกเล่าในนิทานจนถึงรูปสัตว์หรือพืชอนั

เป็นสญัลกัษณ์บูชามาตั้งแต่อดีต ชาวจีนโบราณกมี็การ

ตกผลึกทางความคิดวา่ดว้ยการท�าเกษตรกรรม จบัปลา 

และกสิกรรมอยา่งย ัง่ยนืตามฤดูกาลและหลกัธรรมชาติ 

ซ่ึงก็คือภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบนิเวศท่ีแสวงหา “การ

รวมกนัเป็นหน่ึงของธรรมชาติกบัมนุษย”์ นัน่เอง 

ตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดส้ถาปนาข้ึนเป็น

ตน้มา จีนใหค้วามส�าคญักบัการรวมกนัอยา่งสมานฉนัท์

ระหวา่งสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร และประชากรกบัสภาพ-

แวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมาโดยตลอด 

เหมา เจ๋อตุงเสนอแนวคิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เต้ิง 

เส่ียวผิงเสนอแนวคิดการปลูกตน้ไมใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของ

ประชาชนทัว่ประเทศ…ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

“อารยธรรมเชิงนิเวศ”  ไดรั้บการบนัทึกในกฎบตัรของ

พรรคคอมมิวนิสตจี์นอยา่งเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2561 “อารยธรรมเชิงนิเวศ” ไดรั้บการบนัทึกเขา้ไวใ้น

“รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในการประชุมอนุ-

รักษส่ิ์งแวดลอ้มระบบนิเวศซ่ึงจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคม

ในปีเดียวกนั นายสี จ้ินผิง ประธานาธิบดีจีน ไดอ้ธิบาย

แนวความคิดเก่ียวกบัอารยธรรมเชิงนิเวศ ไดน้�าเสนอ

ให้ร่วมกนัหาวธีิพฒันาอารยธรรมเชิงนิเวศระดบัโลก 

เขา้ร่วมการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มโลกในเชิงลึก 

ก่อร่างเป็นแผนแกไ้ขปัญหาการอนุรักษาส่ิงแวดลอ้ม

โลกและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือโนม้น�าความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

โลก

                             นกกระเรียนคอด�าในเขตอนุรักษธ์รรมชาติแห่งชาติเฉ่าไห่ มณฑลกุย้โจว

贵州省草海国家级自然保护区的黑颈鹤 新华社 图
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—
แนวคดิอารยธรรมเชงินิเวศของจนีประกอบดว้ยหลกัการ “8 ยดึม

ัน่” 

1

3

5

7

2

4

6

8

ยดึมัน่พฒันาระบบนิเวศ สร้างความเจริญรุ่งโรจน์
坚持生态兴则文明兴

ยดึมัน่การอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ
坚持人与自然和谐共生

ยดึมัน่น�า้ใสภูเขาเขยีว คือ ภูเขาทองภูเขาเงนิ

坚持绿水青山就是金山银山

ส่ิงแวดล้อมทีด่เีป็นความผาสุกอนัเป็นสากลทีอ่ยู่เหนือส่ิงอ่ืนใด
坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉

ภูเขา ป่าไม้ แม่น�า้ล�าธารและทะเลสาบ เป็นวฏัจกัรธรรมชาตทิี่

พึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนั
坚持山水林田湖草是生命共同体

ยึดมั่นใช้ระบบที่เคร่งครัดที่สุด ใช้วิธีที่รัดกุมที่สุด

ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境

รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างสรรค์ประเทศจีนให้งดงาม

坚持建设美丽中国全民行动

ยดึมัน่การพฒันาทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมระดบัโลก

坚持共谋全球生态文明建设

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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 โลมาหวับาตรหลงัเรียบแยงซีเกียงเป็นสายพนัธ์ุ

น�าร่องของระบบนิเวศแม่น�้ าแยงซีเกียง เคยกระจายตวั

ตามสาขาล�าน�้าแยงซีเกียงตอนกลางและปลายรวมถึง

ทะเลสาบตง้ถิงและทะเลสาบโผหยางท่ีเช่ือมต่อกนั ช่วง

ระยะหน่ึงในอดีต ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการด�า-

เนินกิจกรรมของมนุษย ์จ�านวนโลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ

ลดลงอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบนัมีเพียงแค่ 1,000 กวา่

ตวั โดยไดรั้บการบรรจุเขา้ไวเ้ป็นสตัวป่์าสงวนระดบั

ท่ี 1 ของประเทศจีน

พร้อม ๆ กับการด�าเนินมาตรการ “ห้ามท�าการ

ประมง 10 ปี” ของแม่น�้ าแยงซีเกียงในวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มระบบนิเวศในเขต

เศรษฐกิจลุ่มแม่น�้ าแยงซีเกียงไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง

คร้ังส�าคญั มาตรการและกลไกอนุรักษ์โลมาหวับาตร

หลงัเรียบฯ ไดรั้บการปรับปรุงใหส้มบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง

ภายในทางน�้าโบราณของแม่น�้าแยงซีเกียง พ้ืนท่ีเทียน

เอ๋อโจวซ่ึงเป็นรูปเส้ียวพระจนัทร์ ทางฝ่ังตอนเหนือของ

แม่น�้าแยงซีเกียง เมืองสือโส่ว มณฑลหูเป่ย เป็นท่ีตั้งเขต

อนุรักษพ้ื์นท่ีอพยพโลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ แห่งแรก

ของจีน ซ่ึงกคื็อ เขตอนุรักษธ์รรมชาติปลาโลมาขาวระดบั

ประเทศเขตเทียนเอ๋อโจวแม่น�้าแยงซีเกียงมณฑลหูเป่ย 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ภายใตค้วามช่วยเหลือ

ของชาวประมงในพ้ืนท่ี คณะนกัวจิยัของนายหวงัติง นกั

วจิยัประจ�าศูนยส์ตัวน์�้า สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาติจีนจบั

โลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ ได ้5 ตวั โดยไดน้�าไปเล้ียงใน

ทางน�้าโบราณของแม่น�้ าแยงซีเกียงเขตเทียนเอ๋อโจว 

หลงัจากนั้น 3 ปี กค่็อย ๆ  อพยพมาอีก 10 กวา่ตวั โดยปัจ-

แม่น�า้แยงซีเกยีง : ร่วมพทิกัษ์โลมาหัวบาตรหลงัเรียบแยงซีเกยีง
长江：守护长江江豚

ปฏบิติัจรงิ

                                                                                    ช่องแคบอู๋เสีย แม่น�้าแยงซีเกียง

长江巫峡 CFP  图

โลมาหวับาตรหลงัเรียบแห่งลุ่มแม่น�้าแยงซีเกียง

长江江豚 新华社 图
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链接
จุบนัมีปริมาณโลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ ท่ีน่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 101 ตวั

“จ�านวนน้ีนบัเป็นปริมาณมากสุดท่ีทางน�้ าโบราณน้ี

จะรับโลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ ได”้ นายหวงัติง กล่าว เพ่ือ

ลดภาระทางส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศท่ีทางน�้ าเก่าตอ้ง

แบกรับ พร้อมทั้งสนบัสนุนการฟ้ืนฟูและพฒันากลุ่มพนัธ์ุ

ของเขตอนุรักษร์องรับการอพยพของโลมาหวับาตรหลงั

เรียบฯ อ่ืน ๆ โลมา 18 ตวัท่ีผ่านการคดัเลือกไดถู้กส่งไป

ยงัจุดอพยพทางน�้าโบราณทะเลสาบห่งหู มณฑลหูเป่ย 

เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ติง เจ๋อเหลียง ชายวยั 54 ปี เป็นคนเล้ียง “เป้ยเป้ย” 

เขามีตารางการท�างานอยา่งละเอียด โดย “เป้ยเป้ย” โลมา

หวับาตรหลงัเรียบฯ กเ็ป็นหน่ึงในนั้น ป้อนนม หยา่นม จน

ถึงใหอ้าหาร เสริมอาหาร รายละเอียดการเติบโตของ “เป้ย

เป้ย” ทุก ๆ  ขั้นตอนลว้นแต่บนัทึกไวใ้นแฟ้ม โดยก�าหนด

ทุกอย่างจากอาย ุการเติบโตของร่างกายและดชันีทาง

ฟิสิกส์บางส่วน หลงัจาก “เป้ยเป้ย” เขา้สู่ช่วงเจริญพนัธ์ุ 

ติง เจ๋อเหลียงยงัไดช่้วยนกัวจิยัในการฝึกหดั “เป้ยเป้ย” ใน

การด�ารงชีวติในธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การด�ารงชีวติในธรรมชาติจริงของ “เป้ยเป้ย” ดว้ย

เม่ือเห็น “เป้ยเป้ย” ซ่ึงตวัเองเล้ียงมาจนโตและตอ้งจากไป

แมว้า่ติง เจ๋อเหลียง จะรู้สึกอาลยัอาวรณ์ แต่ก็เขา้ใจนยั

ส�าคญัของส่ิงน้ีดี “หลงัจากน�ามาเล้ียงดูโดยมนุษย ์ท�าให้

เขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางฟิสิกส์และช่วงเวลาการเติบโต

ผสมพนัธ์ุของโลมาหวับาตรหลงัเรียบฯ ไดอ้ยา่งละเอียด 

เม่ือโลมาท่ีเล้ียงโดยมนุษยไ์ด้รับการฝึกหดัการใชชี้วิต

ตามธรรมชาติ มนักจ็ะมีความสามารถในการหาอาหาร

และปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติได”้     

จากสถิติอย่างไม่เป็นทางการ ในลุ่มแม่น�้ า

แยงซีเกียงมีสัตวน์�้ าอยู ่4,300 กว่าพนัธ์ุ โดยเป็น

ประเภทปลาจ�านวน 400 กวา่สายพนัธ์ุ ปลาชนิดพิเศษ

180 กวา่ชนิด แต่หลายปีมาน้ี ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของแม่น�้าแยงซีเกียงประสบกบัภาวะ

ทรุดถอยอยา่งหนกัหน่วง ปลาเกินกวา่ร้อยละ 30 

ประสบกบัภาวะใกลสู้ญพนัธ์ุ

ปลาเศรษฐกิจส�าคญัของแม่น�้าแยงซีเกียงมีช่วง

เวลาเจริญพนัธ์ุประมาณ 3 - 4 ปี การหา้มท�าการ

ประมงเป็นเวลา 10 ปี จะช่วยใหป้ลาจ�านวนมาก

สามารถผสมพนัธ์ุขยายพนัธ์ุได ้2 - 3 รุ่น ไดน้�าความ

หวงัมาสู่การอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวช์ั้นน�าจ�านวนมาก

ซ่ึงรวมถึงโลมาหวับาตรหลงัเรียบแยงซีเกียงดว้ย

การห้ามท�าการประมงในแม่น�้ าแยงซีเกียงส่ง

ผลกระทบต่อชาวประมงจ�านวน 230,000 คน 

จนถึง ณ ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ไดมี้

การเบิกเงินชดเชยในการท�าการประมงจ�านวน

กวา่ 2.5 หม่ืนลา้นหยวน แต่ละพ้ืนท่ีไดช่้วยชาว

ประมง 160,000 คนใหเ้ปล่ียนอาชีพและมีงานท�า

ใหม่ โดยมียอดรวมผูรั้บประกันสังคมสะสม 

215,000 คน ทุกคนไดรั้บสิทธ์ิประกนัสงัคมอยา่ง

ทัว่ถึงเตม็สิทธ์ิทั้งหมด

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 “กฎหมายวา่

ดว้ยการอนุรักษแ์ม่น�้าแยงซีเกียงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน” ซ่ึงเป็นกฎหมายลุ่มแม่น�้าฉบบัแรก

ของจีนไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ

ข้อมูลเพิม่เตมิ
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ทุกปีในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม สระบวักระดง้

ในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพนันา จะเตม็ไป

ดว้ยใบบวักระดง้ขนาดใหญ่ท่ีลอยเต็มผิวน�้า มองเห็น

สาวชาวไตนัง่อยูบ่นใบบวักระดง้นั้นราวกบัก�าลงันัง่

เรือล�านอ้ย

บวักระดง้เป็นพืชน�้ าประเภทสวยงาม มีขนาดเสน้

ผา่นศูนยก์ลางใบบวั 2 เมตรหรือมากกว่า โดยใบบวั

กระดง้น้ี สามารถรับน�้าหนกัไดม้ากถึง 60 - 70 กิโลกรัม

บวัชนิดน้ีมีถ่ินก�าเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต ้

ถูกน�าเขา้มาในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพนันา

ใน พ.ศ. 2506 และหลงัจากไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี

มาหลายปี บวักระดง้ก็กลายมาเป็นดาวเด่นประจ�าสวน

พฤกษศาสตร์แห่งน้ี

ตน้ชอ้ยนางร�า (ช่ือวิทยาศาสตร์ Codariocalyx 

motorius (Houtt.) Ohashi) ซ่ึงพร้อมจะเริงระบ�าไปตาม

เสียงดนตรี ดอกกระโถนพระฤาษีท่ีคอยดูดอาหารจาก

พืชอ่ืน ๆ หรือเห็ดเรืองแสงท่ีสามารถเปล่งแสงสีเขียว

ในยามกลางคืนได.้.. เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงมหศัจรรยช์วน

ต่ืนตาต่ืนใจภายในสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพนันา

ทั้งส้ิน หลิว กวงอวี้  วิศวกรระดับสูงของสวนพฤกษ-

ศาสตร์ฯ กล่าววา่ เขาใชพื้ชพนัธ์ุประหลาดเหล่าน้ีดึงดูด

ผูท่ี้ช่ืนชอบประวติัศาสตร์ธรรมชาติไดม้ากพอสมควร 

“การเล่าเร่ืองราวนั้น ช่วยให้ผูค้นมีความเขา้ใจถึงความ

ส�าคญัและพนัธกิจส�าคญัของสวนพฤกษศาสตร์สิบสอง-

พนันาไดม้ากข้ึนเร่ือย ๆ”

การพิทกัษ์และการคุม้ครองพืชป่าท่ีมีอยูจ่ �านวน

นอ้ย ถือเป็นพนัธกิจอยา่งหน่ึงของส่วนพฤกษศาสตร์

สิบสองพนันา หลิว กวงอวี้ เล่าใหเ้ราฟังถึงการอนุรักษ์

กลว้ยไมร้องเทา้นารีสไปเซเรียนมั (ช่ือวิทยาศาสตร์ 

Paphioedilum spicerianum (Rchb.f.) pfitzer) เร่ืองมีอยู่

สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพนันา... เรือโนอาห์ของพืชพนัธ์ุ
西双版纳植物园：植物“诺亚方舟”
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สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพนันากินพ้ืนท่ี 

1,125 เฮกเตอร์ เป็นศูนยร์วมพืชพนัธ์ุท่ียงัมีชีวติ

กวา่ 13,000 ชนิด แบ่งออกเป็น 38 โซนตามพนัธ์ุ

พืช มีพ้ืนท่ีป่าฝนเขตร้อน 250 เฮกเตอร์ จึงถือเป็น

สวนพฤกษศาสตร์กลางแจง้ท่ีเก็บรักษาพนัธ์ุพืช

เป็นจ�านวนมากท่ีสุด ทั้งยงัท�าการจดัแสดงพนัธ์ุ

พืชสู่สาธารณะชนเป็นจ�านวนมากท่ีสุดในโลก 

ใน พ.ศ. 2556 สวนพฤกษศาสตร์สิบสองพนันา

ไดน้�าเสนอโครงการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชพ้ืนถ่ินอยา่ง

ครอบคลุม โดยมีนกัวิจยัจากสวนพฤกษศาสตร์

ของจีน 14 แห่งเขา้ร่วมโครงการ โดยไดค้น้พบ

พนัธ์ุพืชใกลสู้ญพนัธ์ุ 1,000 ชนิดจากพ้ืนท่ีต่าง ๆ

ทัว่ประเทศจีน จวบจนส้ินปี พ.ศ. 2562 พืชพ้ืน

ถ่ินท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุอยา่งยิง่รวม 2,620 ชนิด

ไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวใ้นสวนพฤกษศาสตร์

แห่งน้ี ในจ�านวนนั้น 62 สายพนัธ์ุ เร่ิมกลบัคืนสู่

ธรรมชาติแลว้

นกัวชิาการและนกัศึกษารวม 118 คนจาก 43 

ประเทศและภูมิภาค เดินทางมาท�างานและเขา้

ศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพนันา

วา่ ใน พ.ศ. 2546 นกัวิจยักลุ่มหน่ึงไดค้น้พบกลว้ยไม้

ชนิดน้ีแบบโตเต็มวยักว่า 40 ตน้ริมล�าธารสายเลก็สาย

หน่ึงในเมืองผเูอ่อร์ มณฑลยนูนาน พ้ืนท่ีตรงนั้นถือเป็น

บริเวณแรกท่ีถูกคน้พบว่าเป็นถ่ินท่ีอยู่ของพืชหายาก

ชนิดน้ี ในเวลานั้น สภาพแวดลอ้มการด�ารงอยูข่องกลว้ย

ไมร้องเทา้นารีสไปเซเรียนมันบัว่าเลวร้าย รายลอ้มไป

ดว้ยผืนดินท่ีถูกบุกเบิกเป็นไร่กาแฟ น�้าในล�าธารปน-

เป้ือนปุ๋ยจากโรงงานแปรรูปกาแฟ แต่สวนพฤกษศาสตร์

สิบสองพนันาก็ไดใ้ชเ้วลาแปดปีในการเพาะตน้อ่อน

กลว้ยไมช้นิดน้ีข้ึนมากว่าหน่ึงพนัตน้ ดว้ยการยา้ยตน้

โตเตม็วยัมาไวอี้กท่ีหน่ึง รวมทั้งการน�าเขา้พนัธ์ุกลว้ยไม้

ชนิดน้ีเขา้มาอีกคร้ัง หลงัจากนั้น นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2558 

กเ็ร่ิมท�าการคืนกลว้ยไมร้องเทา้นารีสไปเซเรียนมักลบั

สู่ธรรมชาติ

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ

       ดอกไมน้านาพนัธ์ุภายในอุทยานของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพนันา สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาติจีน

中科院西双版纳热带植物园百花园 新华社 图
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 น่านน�้าฝ่ังตะวนัตกของเกาะเฟ่ิงหวง เมืองซานยา่ 

มณฑลไห่หนาน เป็นท่ีตั้งของสถาบนัวจิยัทะเลจีนใต้

และมหาสมุทรเขตร้อนแห่งมณฑลไห่หนาน หรือเรียก

โดยย่อว่าสถาบนัมหาสมุทรเขตร้อน ณ ท่ีแห่งน้ี นกั

เพาะพนัธ์ุปะการังไดน้�าแพปลูกถ่ายปะการังมายงัน่าน

น�้าทดลอง เม่ือเดินทางมาถึง พวกเขากเ็ปล่ียนมาใส่ชุด

ด�าน�้าแลว้กระโดดลงน�้าไปปฏิบติัภารกิจทนัที... หลาย

ปีมาน้ี คนเหล่าน้ีไดท้ �าการ “ปลูก” ปะการังใตท้อ้ง

ทะเลติดต่อกนัทุกปี

ณ ฐานทดลองริมฝ่ังทะเล เฉินหง ผูอ้ �านวยการ

ศูนย์มหาสมุทรเขตร้อน ร่วมกบัทีมนักวิจยั ได้น�า

ปะการังท่ีเกบ็มาไดแ้ยกช้ินส่วนออกเป็นช้ินเลก็ ๆ แลว้

ผกูเอาไวก้บัแปลงอนุบาล ต่อจากน้ี แปลงอนุบาลปะการัง

กจ็ะถูกน�าไปปลูกใตท้ะเล พวกเขาท�าการทดลองกนั

ในเวลากลางวนั ส่วนกลางคืนก็คอยคน้ควา้หาขอ้มูล 

ทุกคนมีแผนการอย่างหน่ึงในใจ นั่นก็คือการสร้าง

สวนปะการังอนังดงามข้ึนใตท้ะเล ดว้ยการปลูกปะการัง

เป็นลา้นตน้

เฉินหงใหข้อ้มูลวา่ “เราพบวา่ ถา้ตน้อ่อนปะการัง

ไดรั้บการกระทบกระเทือน จะเกิดเน้ือเยือ่รักษาบาดแผล

ท่ีจะมีต่ิงเน้ือเกิดข้ึนรอบ ๆ มากมาย ต่ิงเน้ือเหล่าน้ีน่ีเอง

ท่ีจะสามารถเติบโตกลายเป็นก่ิงปะการังได ้การคน้พบ

คราวน้ีถือเป็นจุดประกายส�าคญัต่อเทคโนโลยกีารสืบ

พนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ” นอกจากน้ี เฉินหงยงัเสริมดว้ย

วา่ รอบ ๆ ต่ิงเน้ือแต่ละต่ิงจะมีหน่ออ่อนงอกข้ึนมาราว

4 - 7 หน่อ หน่ออ่อนเหล่าน้ีจะค่อย ๆ เติบโตไปเป็น

ตน้อ่อนปะการัง จึงนับว่าเป็นการเร่งความเร็วและ

ปริมาณการเพาะพนัธ์ุปะการังอยา่งรวดเร็ว

ไห่หนาน : ปลูกปะการังใต้ท้องทะเล
海南：在海底种珊瑚

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ

ประชากรประมาณ 500 ลา้นคนทัว่โลกพ่ึงพา

ระบบนิเวศแนวปะการังในการด�ารงชีวติ คิดเป็น

มูลค่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและประมงหลาย

พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ทะเลจีนใตเ้ป็นศูนย์

รวมแนวปะการังร้อยละ 2.57 ของทัว่โลก อยูใ่น

ล�าดบัท่ี 8 ของโลก ในระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมา 

ทีมนกัวิจยัจากสถาบนัมหาสมุทรเขตร้อน ไดท้�า

การเพาะปะการังในน่านน�้ าทะเลจีนใตแ้ลว้กวา่ 

230,000 ตน้

    เม่ือแก้ปัญหาการเพาะพนัธ์ุปะการังได้แล้ว 

ปัญหาต่อไปท่ีทีมวจิยัให้ความสนใจกคื็อ ท�าอยา่งไร

ปะการังจึงจะเติบโตข้ึนอยา่งสวยงามและรวดเร็ว หาก

ตอ้งการใหป้ะการังเติบโตข้ึนอยา่งแขง็แรง กจ็ะตอ้งมี

ส่ิงมีชีวติอ่ืนท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนัมาแวดลอ้ม
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ในการท�างานดา้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศแนวปะการัง

นั้น ทีมวิจยัจะเพาะพนัธ์ุส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์ในห่วงโซ่ระบบนิเวศกบัปะการังดว้ย ตวัอยา่ง

ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีกเ็ช่น หอยชนิดท่ีช่วยท�าความสะอาด

น�้า สาหร่ายพนัธ์ุขนาดใหญ่ท่ีช่วยลดสารอาหารในน�้า 

และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แหล่งน�้า เพียง

เท่าน้ี กจ็ะช่วยใหร้ะบบนิเวศของหินปะการังสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน

เจา้หนา้ท่ีก�าลงัปลูกถ่ายปะการังดว้ยการยดึติดกบัหมุดใตน้�้ า

工作人员在海底的移植钉上固定珊瑚 新华社 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ทุ่งหญ้าเชียงถงั : สวนสวรรค์ของสัตว์ป่า
羌塘草原：野生动物乐园

ละมัง่ทิเบตก�าลงัหาอาหารอยา่งออ้ยอ่ิง ลาป่าทิเบต

กระโดดโลดเตน้ เสือดาวหิมะปรากฏตวัตามล�าพงั ใน

ขณะท่ีสุนขัป่านั้นอยู่รวมกนัเป็นฝูง... ท่ีน่ีคือทุ่งหญา้

เชียงถงั ถ่ินก�าเนิดของสัตวป่์าท่ีอยูเ่หนือระดบัน�้าทะเล

ปานกลางถึง 4,700 เมตร

 ทุ่งหญา้เชียงถงัตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของซีจ้าง 

(ทิเบต) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม 

ระบบนิเวศแบบหนาวจดัอนัเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงคงสภาพ

ไวเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหท่ี้น่ีกลายเป็นศูนยร์วมทางชีวภาพ

อนัอุดมสมบูรณ์ ประกอบดว้ยสตัวป่์าหลากหลายชนิด

นอกจากละมัง่ทิเบต จามรีป่า ลาป่าทิเบตแลว้ ทุ่งหญา้

แห่งน้ียงัเป็นถ่ินพ�านกัของสัตวป่์าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น

เสือดาวหิมะ นกกระเรียนคอด�า สุนขัป่า แร้ง หมีสีน�้ า-

ตาล ฯลฯ โดยทุ่งหญา้เชียงถงัน้ี มีสตัวป่์าสงวนระดบัท่ี 

1 และระดบัท่ี 2 ของจีนรวม 10 ชนิดและ 21 ชนิดตาม

ล�าดบั

ฉ้ือเฉิงถ่าชิง ท�างานเป็นนกัอนุรักษส์ัตวป่์าอยูใ่น

เขตอนุรักษธ์รรมชาติระดบัชาติเซ่อหลินชัว่ ซีจา้ง ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของทุ่งหญา้เชียงถงั เขามีหนา้ท่ีเดินลาด

ตระเวนรอบบริเวณตามตาราง หนา้ท่ีของเขาคือคอย

สอดส่องสภาพการด�ารงชีพของสัตวป่์าอยา่งใกลชิ้ด 

พร้อมจดบนัทึกว่าพบสตัวช์นิดใดท่ีไหน เวลาเท่าไหร่ 

รวมไปถึงจ�านวนและเพศของสัตว ์ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่า

น้ีนบัวา่เป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีล�้าค่าส�าหรับการอนุรักษ์

และวจิยัเก่ียวกบัสตัวป่์า

ปัจจุบนั เขตอนุรักษธ์รรมชาติระดบัชาติเชียงถงั มี

กลุ่มผูเ้ล้ียงสตัวช์าวทิเบตมาท�างานเป็นเจา้หนา้ท่ีอนุรักษ์

ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกบัการพิทกัษทุ์กชีวติบนท่ีราบ

สูงแห่งน้ีแลว้ 780 ราย 

 ทุกคร้ังท่ีได้พบกับละมัง่ทิเบตโดยบงัเอิญ ฉ้ือ

เฉิงถ่าชิงจะยืนน่ิง มองดูดวงตากลมใส และร่างกาย

ก�าย �าของมนั สัมผสัไดถึ้งพลงัชีวิตอนัพลุ่งพล่านของ

สตัวป่์า “ถา้เราอนุรักษร์ะบบนิเวศ อนุรักษส์ตัวป่์าเอา

ไวใ้หดี้ กเ็ท่ากบัวา่เราก�าลงัปกป้องคุม้ครองบา้นของเรา

ชีวติของเราเอาไวเ้ช่นกนั”
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 จวบจนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2564 

จามรีป่าทิเบตมีจ�านวนมากถึง 4 หม่ืนตวั

แลว้ โดยเพิ่มมากข้ึนจากปี พ.ศ. 2546 ถึง

2.5 หม่ืนตวั ส่วนละมัง่ทิเบตนั้นเพิ่มจ�านวน

จาก 8 หม่ืนตวัมาเป็นกว่า 2 แสนตัวใน

ปัจจุบนั นอกจากน้ี กวางแดงทิเบตซ่ึงเคย

ถูกมองวา่เป็นสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุไปแลว้ กย็งั

เพิม่ประชากรข้ึนมาจนทะลุ 1 หม่ืนตวั ส่วน

หมีสีน�้าตาล สุนขัป่า และจ้ิงจอกคอร์แซก 

กมี็จ�านวนมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเช่นกนั

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ

จามรีป่าท่ีราบสูงเชียงถงั

羌塘野牦牛 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ความงดงามของไทย
ในประชาคมแห่งสรรพชวิีตบนโลก
地球生命共同体里的“泰”美丽

生物多样性保护为泰国董山地区播撒下绿色

发展的“种子”，让当地走出了一条保护

和发展协同共进之路；泰中关于红树林的保护与研

究合作，为海洋可持续发展提供创新性解决方案；

从种子的多样性守护到大米的现代化管理，一粒大

米里的生态故事续写着这片土地灿烂的文化……在

泰国这片生物多样性富集之地，传统文化积淀了丰

富的生物多样性智慧，描绘了一幅人与自然和谐共

生的画卷。

30/31 รายงานพเิศษ
特稿



การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพไดห้วา่น 

“เมลด็พนัธ์ุ” แห่งการพฒันาสีเขียวข้ึนในพ้ืนท่ีดอยตุง

ของประเทศไทย ชาวบา้นด�าเนินอยูบ่นเสน้ทางแห่งการ

พฒันาและอนุรักษไ์ปพร้อม ๆ  กนั ความร่วมมือระหวา่ง

ไทย - จีนดา้นการอนุรักษแ์ละวจิยัป่าชายเลนไดคิ้ดคน้วธีิ

การใหม่เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาทะเลอยา่งย ัง่ยนื 

เร่ิมจากการคุม้ครองความหลากหลายของเมลด็พนัธ์ุไป

จนถึงการจดัการกบัขา้วยคุใหม่ เร่ืองราวทางนิเวศวทิยา

ของเมลด็ขา้วยงัคงสืบสานวฒันธรรมอนัวิจิตรงดงาม

ของแผน่ดินน้ี...  ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีอุดมไปดว้ย

ความหลากหลายทางชีวภาพ วฒันธรรมและประเพณีได้

สัง่สมภูมิปัญญาท่ีอุดมไปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนัแสดงใหเ้ห็นภาพการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่ง

มนุษยแ์ละธรรมชาติ
ทิวทศันห์มู่เกาะในประเทศไทย

泰国海岛风光 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก



เสน้ทางการพฒันาอย่างย ัง่ยนืบนดอยตุง
董山的绿色之路

โดย ศูนยพ์ฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ์
泰国皇太后慈善基金会知识发展普及中心供稿供图

32



在泰国，如果想要亲近自然，在舒适轻松

的环境中休闲一番，那么，泰国最北端

清莱府的旅游景点董山正是理想的目的地之一。

但在30年前，董山到处都是“秃顶山”。随

着“董山发展项目计划”的实施，董山地区的生

物多样性不断丰富，当地群众获得了更多摆脱贫

困、接受教育、增加收入的机会，一条绿色发展

之路正逐渐铺开。

หากพูดถึงเมืองไทย หลายคนคงจะนึกถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวและอาหารอนัหลากหลาย หากใครอยากพกั-

ผอ่นในบรรยากาศสบาย ๆ  สมัผสัวถีิชีวติและธรรมชาติ

ของป่าเขา กม็กันึกถึงภาคเหนือ และหน่ึงในจุดหมาย

ส�าคญักคื็อบริเวณเหนือสุดของประเทศไทย จงัหวดั

เชียงราย ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวส�าคญั คือ ดอยตุง 

ดอยตุงอยู่บนเทือกเขานางนอนท่ีทอดผ่านแนว

ชายแดนไทย - เมียนมา ประกอบดว้ย 29 หมู่บา้น 6 

ชนเผา่ ปัจจุบนั ดอยตุงมีป่าไมเ้ขียวขจี พชืพรรณนานา

ชนิด นอกจากน้ี ดอยตุงยงัเป็นแหล่งผลิตกาแฟและ

แมคคาเดเมียคุณภาพดี ท่ีสร้างรายไดม้ัน่คงระยะยาว

ใหชุ้มชน

แต่หากยอ้นกลบัไปเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ ดอยตุงจะต่าง

จากปัจจุบนัมาก ท่ีน่ีเป็นเขาหวัโลน้ และยงัเป็นแหล่ง

ผลิตและคา้ฝ่ิน เฮโรอีน ผูค้นอยูอ่ยา่งยากจนแร้นแคน้

และยงัไร้สญัชาติ หลงัจากท่ีสมเดจ็พระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเสด็จมาท่ีดอยตุง เม่ือปี

2530 และทรงมีพระวิสัยทศัน์ว่ารากเหงา้ของปัญหา

ต่าง ๆ บนดอยตุง คือ ความยากจนและขาดโอกาส จึง

ทรงริเร่ิมโครงการพฒันาดอยตุง อนัเน่ืองมาจากพระ

ราชด�าริในปี 2531 เพ่ือแกปั้ญหาท่ีวนเวียนเป็นวงจร

ชีวติของคนบนดอยตุง คือ ความเจ็บ ความจน และ

ความไม่รู้ ผ่านการสร้างโอกาสและทางเลือกในการ

ด�ารงชีวติท่ีหลากหลายให้คนทุกกลุ่ม การพฒันาการ

ศึกษา และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยแนวทางส�าคญัในการด�าเนินโครงการ คือ “ปลูก

ป่า ปลูกคน”

ดอยตุง

董山 

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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โครงการพฒันาดอยตุงฯ เร่ิม “ปลูกคน” ดว้ยการ

สร้างโอกาส สร้างทางเลือกสุจริตท่ีหลากหลายในการ

ด�ารงชีวติ เปล่ียนคนท่ีเคยปลูกฝ่ินใหเ้ป็นคนงานปลูก

ป่า โครงการฯ ไดป้ลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อแปร

รูป อนัเป็นการสร้างรายไดร้ะยะยาว กาแฟอาราบิกา้

เป็นไมท่ี้อาศยัร่มเงาของป่า จึงเหมาะส�าหรับการปลูก

ใตป่้าท่ีก�าลงัฟ้ืนฟู พืชเศรษฐกิจหลกัอีกชนิดหน่ึงคือ 

แมคคาเดเมีย เป็นไมล้ �าตน้ใหญ่ อายยุนืถึง 80 - 100 ปี 

ท�าหนา้ท่ีเป็นทั้งป่าท่ีไม่ท้ิงใบและป่าท่ีสร้างรายไดท่ี้

มัน่คง

ขณะเดียว กเ็ร่ิม “ปลูกป่า” ป่าดอยตุงมีระดบัความ

สูงแตกต่างกนัตั้งแต่ 400 - 1,509 เมตรเหนือระดบัน�้า

ทะเล ส่งผลใหป่้าดอยตุงประกอบดว้ยป่าเบญจพรรณ 

ป่าดิบเขา และป่าหินปูน ในอดีตจึงมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และมีชนิดของพนัธ์ุพืชและสัตวป่์าแตก

ต่างกนัไปตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยั อยา่งไรกต็าม การปลูก

ป่าตั้งแต่ก่อนโครงการพฒันาดอยตุงฯ เขา้มาด�าเนินการ

เป็นป่าไมส้น แมจ้ะเป็นพืชพื้นเมือง แต่ถูกน�ามาปลูก

เป็นป่าเชิงเด่ียวทั้งภูเขา ดว้ยความเป็นกรดของตน้สน 

ใตป่้าจึงไม่มีพืชท่ีเป็นอาหารของคนและสัตว ์ขาด

ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นไมท่ี้ติดไฟง่าย 

แตกต่างจากป่าหินปูนผาฮุง้ ซ่ึงเป็นป่าดั้ งเดิมท่ีหลง

เหลืออยูใ่นดอยตุง โครงการพฒันาดอยตุงฯ จึงตอ้งดูแล

รักษาป่าผาฮุง้ใหค้งอยู ่และยงัไดร่้วมกบัชุมชนส�ารวจ

พืชพรรณท่ีเคยมีบนดอยตุง คดัเลือกพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ิน 

และพนัธ์ุไมท่ี้เป็นอาหารของคนและสัตว ์เพาะและ

ปลูกเสริมในพ้ืนท่ีซ่ึงเสียหายจากไฟป่าและพ้ืนท่ีอ่ืน 

ค่อย ๆ ปรับป่าดอยตุงให้กลับมามีความหลากหลาย

ทางชีวภาพเฉกเช่นในอดีต ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา ไม่เพียงให้

ไมเ้ติบโตเท่านั้น แต่รวมถึงการปลูกจิตส�านึก สร้าง

ความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ

ท่ีส�าคญั คือ สร้างความเป็นเจ้าของในทุกภาคส่วน

ตั้งแต่ผูน้�าจากส่วนกลาง ทอ้งถ่ิน ชุมชน ชาวบา้น และ

ผูม้าเยอืนทุกคน

นอกจากเพิ่มพื้นท่ีป่าแลว้ การปรับป่าอยา่งจริงจงั

ในช่วง 10 ปีหลงั ส่งผลใหปั้จจุบนั ป่าดอยตุงท่ีระดบั

ความสูงต�่ากว่า 1,000 เมตร คือ พื้นท่ีของ “ป่าเบญจ-

พรรณ” ผสมผสานดว้ยไมห้ลากหลายพรรณ เช่น ไมส้กั

ไมแ้ดง และไมป้ระดู่ ช่วงระดบัความสูง 800 - 1,200 

เมตร คือ ป่าท่ีผสมผสานทั้งป่าเบญจพรรณและป่าดิบ

เขา มีตน้สะเดาชา้ง ตน้มะเด่ือ ตน้แดงน�้ า ตน้ยางแดง 

และตน้ล�าพปู่า เป็นทั้งบา้นของสตัว ์แหล่งอาหารและ

ยาของชาวบา้น ส่วนพื้นท่ีซ่ึงสูงกวา่ 1,000 เมตรข้ึนไป

คือ “ป่าดิบเขา” เขียวคร้ึมดว้ยไมใ้หญ่ เช่น ตน้มะเด่ือ 

ตน้จ�าปี ตน้จ�าปา ตน้ก่อ ตน้หวา้ ตน้ล�าพูป่า และตน้

ยางแดง เป็นตน้ 

จากการส�ารวจโดยนักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญพบว่า

ป่าดอยตุงมีพรรณไม ้180 วงศ์ สายพนัธ์ุ 1,313 ชนิด 

มีพนัธ์ุไมท่ี้พบไดท่ี้เดียวในโลก 7 ชนิด เช่น นครินทรา

  “ไม่มใีครอยากเป็นคนไม่ด ีแต่
ทีเ่ขาไม่ด ีเพราะขาดโอกาสและทาง
เลือก”                        

พระราชด�ารัสสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี 
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(ชาฤาษี) รองเทา้นารีดอยตุง เทียนดอยตุง ม่วงก�ามะหยี่

เป็นตน้  ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนในบญัชีแดงไอยซีู

เอน็ (IUCN Red List : ดชันีบ่งช้ีภาวะเส่ียงต่อการสูญ

พนัธ์ุของสายพนัธ์ุพืชและสตัวใ์นโลก) นอกจากน้ี ยงั

พบสตัวป่์าหลายชนิด รวมถึงเลียงผา ซ่ึงเป็นสตัวป่์า

สงวนของประเทศไทยดว้ย นอกจากน้ี ป่าดอยตุงยงั

คาดวา่จะกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้106,788 

ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี ซ่ึงนับเป็นส่วน

หน่ึงในการลดก๊าซเรือนกระจกดว้ย 

จากบทเรียนและประสบการณ์ของโครงการพฒันา

ดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ ์

(ผูด้ �าเนินโครงการพฒันาดอยตุงฯ) จึงขยายผลการ

พฒันา โดยเฉพาะมิติป่า ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ในประเทศ

ไทยท่ีใชชี้วติอยู่กบัป่าผ่านโครงการป่าชุมชน เพื่อส่ง

เสริมให้ชุมชนท่ีดูแลป่าดีอยู่แลว้ เขา้ใจและสามารถ

ส�ารวจป่าตามมาตรฐานวิชาการเพ่ือประเมินการกกั

เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วางระบบข้ึนทะเบียน 

เพื่อใหชุ้มชนตั้งกองทุนจากคาร์บอนเครดิตและน�าไป

พฒันาคุณภาพชีวิตพร้อมกบัดูแลป่าและความหลาก

หลายทางชีวภาพในป่าต่อไปได้

ชนเผา่ในชุมชนดอยตุง

生活在董山的人们

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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กนิขา้วหรอืยงั?
จุดร่วมหลากมิติเพือ่การอนุรกัษพ์นัธ์ุขา้วไทย 

“吃饭了吗？”
──多维度共同助力泰国大米品种保护

โดย นิลุบล ไทรงาม  ส่ือมวลชนอิสระ
妮露本·塞安   泰国自由媒体人
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有外国友人注意到，泰国人和中

国 人 在 吃 饭 方 面 存 在 一 些 差

异：大部分中国人是一口饭就一口菜，

而泰国 人 则 会 先 在 米 饭 上 浇 一 些 汤

汁，将汤和着米饭一起吃。尽管因饮

食文化的不同造成对米饭食用方式有细

微差别，但说起“大米”的时候，相信

无论是泰国人、中国人还是亚太地区其

他国家的人民，在很多方面都具有共

性。从种子的多样性守护到大米的现

代化管理，一粒米里的生态故事也续

写着这片土地灿烂的文化。

เคยมีคนช่างสงัเกต เห็นความแตกต่างในการกินขา้ว

ระหวา่งคนไทยกบัคนจีน คนจีนส่วนใหญ่จะตกัขา้วใส่

ปากหน่ึงค�า แลว้ตามดว้ยกบัขา้วอีกหน่ึงค�า ส่วนคนไทย

จะตกัแกงราดลงไปบนขา้ว แลว้กินพร้อมกนัในค�าเดียว

คนช่างสังเกตคนเดิม จึงเอ่ยปากถามเพ่ือนชาวจีนวา่

ท�าไมไม่กินขา้วและกบัพร้อมกนั กไ็ดค้ �าตอบท่ีเรียบง่าย

แต่ลึกซ้ึงวา่ การกินแยกกนัโดยกินขา้วก่อนกเ็พ่ือใหล้ิ้น

ไดส้มัผสักับความนุ่มละมุน ความหอมกรุ่นของขา้ว

หุงใหม่ กินไปกพ็ิจารณา แยกแยะคุณลกัษณะรูปแบบ

เมลด็ไป จนเผลอ ๆ สามารถบอกไดท้นัทีวา่ ขา้วท่ีก�าลงั

กินอยู่เป็นขา้วพนัธ์ุอะไร ส่วนคนไทยนั้นชอบความ

จดัจา้น ท่ีนิยมราดน�้าแกงลงไปบนขา้ว เพราะตอ้งการ

ใหท้ั้งสองอยา่งกลมกลืนกนั แต่ขออยา่งเดียว ขา้วตอ้ง

นุ่ม ไม่แฉะเพื่ออรรถรสในการรับประทาน 

แมว้ถีิการกินขา้วจะแตกต่างกนัเลก็นอ้ยในรายละ-

เอียด สืบเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีแตก

ต่างกนั แต่เม่ือพูดถึง “ขา้ว” เช่ือไดว้า่ คนไทย คนจีน

หรือ ชาวเอเชีย - แปซิฟิก จะมีจุดร่วมและภาพจ�าเก่ียว

กบั “ขา้ว” ร่วมกนัในหลากมิติ เช่น จุดร่วมดา้นภูมิศาสตร์

และเศรษฐศาสตร์ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในเอเชีย เป็น

พื้นท่ีราบลุ่ม อยูใ่นเขตมรสุม เหมาะแก่การเพาะปลูก 

ท�านา ส่งผลใหข้า้วกลายเป็นพืชส่งออกส�าคญั 

ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีคลา้ยกนั น�าไปสู่ความคลา้ยคลึงและ

จุดร่วมอีกหลายมิติ อาทิ จุดร่วมดา้นสงัคม วฒันธรรม

ประเพณี ศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่ือมโยงใหผู้ค้น

ในอุษาคเนยแ์ละแปซิฟิก รู้สึกกบั “ขา้ว” แบบลึกซ้ึง 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพราะขา้วไม่ใช่แค่อาหาร แต่เป็น

ส่ือกลางเช่ือมความสมัพนัธ์อนัอบอุ่น เช่น คนเอเชียใช้

ชาวนาไทยก�าลงัท�านา

泰国农民在水田中劳作 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ค�าถามวา่... กินขา้วหรือยงั แทนค�าทกัทาย สวสัดี สบาย-

ดีรึเปล่า โดยมีนัยแฝงความห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพและ

ความเป็นอยูข่องอีกฝ่าย  

ในประเทศไทย เม่ือพดูถึง “ขา้ว” หรือ “พนัธ์ุขา้ว”

ในมุมมองของผูบ้ริโภค หลายคนนึกถึง “สี” สารอาหาร

และคุณประโยชนด์า้นโภชนาการ เช่น ขา้วกลอ้ง จดัอยู่

ในประเภทขา้วไม่ขดัสี มีใยอาหารสูงกวา่ขา้วขาวถึง 

3 เท่า แถมยงัมีดชันีน�้าตาล (Glycemic Index) นอ้ยกวา่

จึงเป็นทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพ นิยมซ้ือใหค้นในครอบ-

ครัวรับประทาน แต่ส�าหรับเกษตรกร เม่ือไดย้นิค�าวา่

ขา้วหรือพนัธ์ุขา้ว พวกเขาจะนึกถึง “เมลด็ขา้ว” ในฐานะ

จุดก�าเนิดของชีวติ เพราะขา้วพนัธ์ุดีเพียง 1 เมลด็ เม่ือ

น�าไปเพาะปลูก สามารถแตกหน่อแยกเป็นกอท่ีมีล�าตน้

ขา้วถึง 20 ตน้ แต่ละตน้จะออกรวงใหเ้มลด็ขา้วขั้นต�่า

ตน้ละ 100 - 150 เมล็ด เท่ากบัว่าขา้วจ�านวน 20 ตน้ 

จะใหผ้ลผลิตถึง 2,000 - 3,000 เมลด็เลยทีเดียว  

หากตอ้งการรักษาผลผลิตชั้นยอด กจ็ �าเป็นตอ้งบริหาร

จดัการ ดูแลอนุรักษ ์เมลด็พนัธ์ุขา้วดี ๆ ใหค้งอยูสื่บต่อ

เป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยในปัจจุบนั หลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย กมี็การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเกษตร

และการวิจยัมาช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ ใชแ้ผน Smart 

Farmer หรือ เกษตรอจัริยะ ในการอนุรักษพ์นัธ์ุขา้ว ควบ

คู่ไปกบัการส่งเสริมระบบเกษตรแบบยัง่ยนื ร้อยเรียง

เป็นห่วงโซ่ คดัสรร ดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ืองส่ิงแวด-

ลอ้ม ระบบนิเวศนาขา้ว ไปจนถึงระบบชลประทาน 

อยา่ลืมวา่ “ขา้ว” ไม่ใช่แค่ “ขา้ว” แต่เป็นรากเหงา้

ทางวฒันธรรม ดังนั้ น การอนุรักษพ์นัธ์ุขา้ว โดยใช้

วทิยาศาสตร์และระบบดิจิทลั อาจจะไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ี

ควร เพราะบางพ้ืนท่ี อาจมีข้อจ�ากดัด้านการเข้าถึง

เทคโนโลย ีดว้ยขอ้จ�ากดัดงักล่าว ชาวนาในต�าบลก�าแมด

อ�าเภอกดุชุม จงัหวดัยโสธร ประเทศไทยใชภู้มิปัญญา

และจุดร่วมดา้นสังคมและวฒันธรรม แกปั้ญหาการ

ขาดแคลนและการสูญหายของเมล็ดพนัธ์ุขา้วไดอ้ย่าง

ชาญฉลาด

ในช่วงเร่ิมตน้ ทุกบา้นในพ้ืนท่ีท�าเกษตรแบบตวั

ใครตวัมนั แทบจะไม่มีใครคุยกนั บา้นไหนเก็บเมล็ด

พนัธ์ุไดดี้ กมี็ใชใ้นปีหนา้ แต่ถา้บา้นไหนขาดการใส่ใจ

รักษาพนัธ์ุขา้วไม่เป็น ไม่อยากงอ้เพื่อนบา้น กต็อ้งไป

พ่ึงพาขอซ้ือพนัธ์ุขา้วจากภาครัฐและทอ้งตลาด ใครปลูก

ไดม้ากกข็ายมาก ส่วนคนท่ีปลูกไม่ได ้กห็นัไปปลูกขา้ว

พนัธ์ุอ่ืน ในท่ีสุดพบว่า เร่ิมมีเมล็ดพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมือง 

เกิดการสูญหาย ตกหล่น คนรุ่นใหม่ไม่รู้จกัขา้วพ้ืนเมือง

ท่ีปลูกกินกนัในรุ่นปู่ยา่ พนัธ์ุขา้วท่ีจ�าหน่ายโดยทัว่ไป 

ไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีแบบลุ่มก่ึงดอน กระทัง่ มี

ความพยายามในการรวมกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาพนัธุ-

กรรมขา้วพ้ืนเมืองข้ึน จนสามารถรวบรวมชาวบา้น

สร้างเป็นเครือข่าย จากนั้นก็จดัตั้งแปลงทดลองเพื่อ

ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาพนัธ์ุขา้วข้ึน

นอกจากน้ี ชาวอ�าเภอกุดชุมไดริ้เร่ิมฟ้ืนฟูการละ

เล่นและประเพณีพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วข้ึนมาใหม่

ทั้งหมด อาทิ การจดังานบุญเดือนสาม หรือ กุม้ขา้ว 

การจดันิทรรศการขา้ว การประกวดหุงขา้ว น่ึงขา้ว 

ส่วนไมเ้ดด็ในการสร้างความสัมพนัธ์หลงัจากท่ีห่าง

เหินกนัไปนาน กิจกรรมชวนเพื่อนบา้นกินขา้ว จะไป

กินบา้นเขาหรือชวนมากินบา้นเรากไ็ด ้ใหทุ้กคนมีโอ-

กาสนั่งลอ้มวงกินขา้ว พูดคุย แบ่งปันเร่ืองราว สร้าง

ความรักใคร่กลมเกลียว จนชาวบา้นและเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีมองเห็นถึงคุณค่าของเมล็ดพนัธ์ุขา้วในฐานะ

มรดกทางวฒันธรรมร่วมกนั ในท่ีสุดกส็ามารถฟ้ืนฟู

พนัธ์ุขา้วได้ถึง 13 สายพนัธ์ุ จากท่ีเคยมีมากกว่า 50 

สายพนัธ์ุ  เช่น ขา้วขาวใหญ่ เลา้แตก สนัป่าตอง หอม

เสง่ียม นางนวล ขา้วก�่า มะลิด�า
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共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมสรรพชวิีตบนโลก

ส่งเสรมิความร่วมมือเพือ่พทิกัษค์วามหลากหลาย
ของชวิีตทางทะเล

加强合作，保护海洋生物多样性

โดย ศาสตราจารย ์ดร.พิชยั สนแจง้  อดีตผูอ้ �านวยการสถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเลและคณบดีก่อตั้ง

คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยับูรพา
皮猜·孙占   泰国东方大学海洋科学研究所前所长、泰国东方大学海洋技术学院创始院长

2004年发生在泰国的海啸，唤起了人们对种植红树林防治海水侵蚀及减轻海啸影响的意

识。随后，经泰中研究团队共同研究发现：中国浙江省至少有4种红树林物种可以在

温带地区良好生长。为此，泰国研究小组与相关单位联合成立了海洋环境及研究项目组，支持在浙江

省成立海洋资源保护区，为海洋可持续发展提供创新性解决方案，共同助力构建海洋命运共同体。

จากเหตุการณ์สึนามิท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2547  ท�าใหเ้กิดการต่ืนตวัในการปลูกป่าชายเลน 

เพ่ือป้องกันการกดัเซาะชายฝ่ัง และลดความรุนแรง

จากภยัสึนามิ สถาบนัวจิยัเพาะเล้ียงทางทะเลแห่งมณทล

เจอ้เจียง (Zhejiang Mariculture Research Institute) ซ่ึงมี

ส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีเมืองเวนิโจว เป็นหน่วยงานหน่ึง

ของจีนท่ีมีความร่วมมือกบัสถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล

บางแสน และคณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยั

บูรพามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จึงไดมี้การประสานงานกบั

คณะนกัวจิยัของไทย ภายใตก้ารน�าของ ศ.ดร.พิชยั สนแจง้

(อดีตผูอ้ �านวยการสถาบนั วทิยาศาสตร์ทางทะเลและ

คณบดีก่อตั้ งคณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวิทยาลยั

บูรพา) พบวา่ในเขตมณฑลเจอ้เจียง เคยมีพนัธ์ุไมช้ายเลน

อยา่งนอ้ย 4 ชนิด สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในเขตอบอุ่น

(Tropical zone) 

คณะนกัวิจยัจากประเทศไทยจึงไดร่้วมกบัหน่วย

เกาะภูเกต็ ประเทศไทย

泰国普吉岛 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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งานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท�าโครงการวจิยัและจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล และสนบัสนุนการจดัตั้งเขตอนุ-

รักษท์รัพยากรทางทะเลในมณฑลเจอ้เจียงข้ึน โดยมี

โครงการส�าคญั อาทิ โครงการเขตอนุรักษพ์ิเศษทาง

ทะเลเกาะซีเหมิน โครงการเขตอนุรักษธ์รรมชาติทาง

ทะเลแห่งชาติหนานจิ โครงการวจิยัพนัธ์ุไมช้ายเลนและ

การฟ้ืนฟูป่าชายเลนในมณฑลเจอ้เจียง

“โครงการเขตอนุรักษพิ์เศษทางทะเลเกาะซีเหมิน”

คณะนกัวจิยัจากประเทศไทยร่วมกบัคณะนกัวจิยัจาก

สถาบนัวจิยัการเพาะเล้ียงทางทะเล มณฑลเจอ้เจียง และ

คณะท�างานในโครงการเขตอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล

เกาะซีเหมิน ไดด้�าเนินการปลูกป่าไมช้ายเลน และพฒันา

พื้นท่ีชายเลนเดิมท่ีเส่ือมโทรมใหมี้ความอุดมสมบูรณ์

และขยายพื้นท่ีป่าไมช้ายเลนให้กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

ตลอดจนร่วมพฒันาให้เป็นศูนยศึ์กษาและวจิยัป่าไม้

ชายเลน สร้างความตระหนกัในการอนุรักษป่์าไมช้าย

เลน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ 

“โครงการเขตอนุรักษธ์รรมชาติทางทะเลแห่งชาติ

หนานจิ”  คณะนกัวจิยัจากประเทศไทยไดมี้การแลก

เปล่ียนและร่วมมือกบั Nanji Islands National Marine 

Nature Reserve Administration (NINMNRA)  ของ

มณฑลเจอ้เจียง และไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาโครง

การเขตอนุรักษธ์รรมชาติทางทะเลแห่งชาติหนานจิ และ

การพฒันาเครือข่ายเขตอนุรักษท์ะเลของมณฑลเจอ้เจียง

อยา่งต่อเน่ือง

Nanji Islands National Marine Nature Reserve 

Administration (NINMNRA) และสถาบนัวจิยัการเพาะ

เล้ียงทางทะเล มณฑลเจอ้เจียง ร่วมกบัองคก์ารพิพิธภณัฑ์

วทิยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวทิยาลยับูรพา ประเทศ

ไทย ไดจ้ดัการประชุม Marine Eco-civilization (Wenzhou) 

Forum 2010 (theme: Biodiversity and Marine Eco-

civilization) ข้ึน ในการประชุมคร้ังน้ียงัไดมี้การสมัมนา

ความร่วมมือดา้นการวจิยั  การจดัการ การสร้างความ

ตระหนกัในการอนุรักษ ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี  
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เขตอนุรักษธ์รรมชาติทางทะเลแห่งชาติหนานจิอีกดว้ย

“โครงการวจิยัพนัธ์ุไมช้ายเลนและการฟ้ืนฟูป่าชาย

เลนในมณฑลเจอ้เจียง”  คณะนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั

บูรพา และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประเทศไทย และคณะนกัวจิยัของประเทศจีน จากมหา-

วทิยาลยัแพทยเ์วนิโจว หอ้งปฏิบติัการหลกัของเจอ้เจียง

ในการแสวงประโยชนแ์ละอนุรักษท์รัพยากรชีวภาพ

ชายฝ่ัง (Zhejiang Key Laboratory of Exploitation and

Preservation of Coastal Bio-Resource) สถาบนัวจิยัมหา-

สมุทรเวนิโจว วทิยาลยัชีววทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เวนิโจว และหอ้งปฏิบติัการท่ีส�าคญัของกระทรวงศึกษา-

ธิการส�าหรับระบบนิเวศชายฝ่ังและพื้นท่ีชุ่มน�้า  และ

วทิยาลยัส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวทิยา มหาวทิยาลยัเซ่ียเหมิน

ไดร่้วมกนัท�างานวจิยัเก่ียวกบัพนัธ์ุไมช้ายเลน และการ

ฟ้ืนฟูป่าชายเลนในมณฑลเจอ้เจียง โดยมีโครงการท่ี

น่าสนใจ เช่น การปรับสภาพดว้ยความเยน็ช่วยปรับปรุง

การสงัเคราะห์ดว้ยแสงโดยควบคุมวฏัจกัรแอสคอร์เบต

- กลูตาไธโอนในคลอโรพลาสตข์องคานเดเลีย ออโบวาตา

(Kandolia obevata) การวิจยัลกัษณะเชิงนิเวศทางสรีร

วทิยาของแคนเดเลียแคนเดลท่ีปลูกถ่ายละติจูดสูงใน

พื้นท่ีช่วงกระแสน�้าเช่ียวกราก การวจิยัระดบัน�้าข้ึนน�้า

ลงท่ีส�าคญัส�าหรับป่าไมเ้ชิงเทียนคานเดเลียในพ้ืนท่ีลุ่ม

น�้ามีก�าลงัแรง หรือการวจิยัการเปรียบเทียบลกัษณะทาง

สรีรวทิยาของคานเดเลีย ออโบวาตา ในแต่ละช่วงอายุ

ของฤดูหนาวในพ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลนตอนเหนือของจีน

เป็นตน้  

จากความร่วมมือหลากหลายโครงการ  ท�าใหเ้รา

ตระหนกัไดว้า่การปกป้องระบบนิเวศทางทะเลเป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งด�าเนินการอยา่งรวดเร็ว  และมองใหไ้กลมากยิง่

ข้ึน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งควรช่วยกนัน�าเสนอวธีิแกปั้ญหา

ส�าหรับการพฒันาทะเลท่ีย ัง่ยนื เพ่ือสร้างอนาคตส�าหรับ

สรรพชีวติทางทะเลร่วมกนัและส่งเสริมเทคโนโลยีทาง

ทะเลเพือ่สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสงัคมมนุษย์

สืบไป

             ป่าชายเลนของจีนช่วยสร้างห่วงโซ่ในการคุม้ครองระบบนิเวศ

                                     中国红树林构筑生态环境保护链 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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สงัเกตการณจ์ากตวัเลขประเทศจนี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2563  ทรัพยากรป่าไม้

ของจีนมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ 70 ลา้นเฮกตาร์

โดย 90% ของระบบนิเวศบนบกและ 85% ของ

ประชากรสตัว์ป่าท่ีส�าคัญไดรั้บการคุม้ครอง

อยา่งมีประสิทธิภาพ

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จีนมีพ้ืนท่ีป้องกนั

การแปรสภาพเป็นทะเลทรายรวม 10.978 ลา้น

เฮกตาร์ ด�าเนินการตา้นทานการแปรสภาพเป็น

ทะเลทรายไดส้�าเร็จแลว้ 1.6 ลา้นเฮกตาร์  

จนถึงส้ินปี พ.ศ. 2563 ประเทศจีนไดจ้ดั

ตั้งเขตอนุรักษธ์รรมชาติในระดบัและประเภท

ต่าง ๆ  รวม 11,800 แห่ง คิดเป็น 18% ของพ้ืนท่ี

ท่ีดิน และ 4.6% ของพื้นท่ีทะเลทั้งหมดของ

ประเทศจีน

ประเทศจีนไดบ้นัทึกจ�านวนสตัวมี์กระดูก

สนัหลงับนบกมากกวา่ 2,900 ชนิด คิดเป็นสดั

ส่วนกวา่ 10% ของจ�านวนทั้งหมดทัว่โลก ขณะ-

เดียวกนัมีพืชชั้นสูงกวา่ 36,000 สายพนัธ์ุ มาก

เป็นอนัดบั 3 ของโลก

中国
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从数字看中泰生物多样性保护

 ดา้นการคุม้ครองสตัว ์: จ �านวนหมีแพนดา้

จาก 1,114 ตวัในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1970 - 

1980 เพิม่ข้ึนเป็น 1,864 ตวั ชะนีไห่หนานเพิ่ม

ข้ึนจากจ�านวนเพียง 7 - 9 ตวัเป็น 33 ตวั  นกชอ้น

หอยหงอน ซ่ึงเป็นสตัวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ จากท่ีเดิม

คน้พบเพียง 7 ตวั ปัจจุบนัเพิม่ข้ึนเป็น 5,000 กวา่

ตวั  ค่างกระหม่อมขาวจากจ�านวน 300 ตวัในคริสต-์

ทศวรรษท่ี 1980 เพิม่ข้ึนเป็น 1,300 กวา่ตวั  นกกระ-

เรียนขาวเพิ่มข้ึนจาก 210 ตวัเป็น 4,500 กวา่ตวั 

ดา้นการคุม้ครองพนัธ์ุพืช : ปัจจุบนัมีการน�า

พืชท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 206 ชนิดกลบัคืนสู่ป่า และ

ไดส้ร้างสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มประมาณ 200 

แห่ง  พืชป่าท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุกวา่ 20 

ชนิดไดรั้บการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในพ้ืนท่ีหลกัต่าง ๆ  มีการรวบรวมและอนุรักษ์

พนัธ์ุพืชมากกวา่ 20,000 สายพนัธ์ุ คิดเป็น 2 ใน

3 ของพนัธ์ุพืชทัว่ประเทศจีน

ประเทศจีนไดบ้นัทึกส่ิงมีชีวติทางทะเลมาก

กวา่ 28,000 ชนิด และจดัตั้งพื้นท่ีคุม้ครองทาง

ทะเลประเภทต่าง ๆ ประมาณ 270 แห่ง

 พ.ศ. 2564 เป็นวาระครบรอบ 40  ปีท่ีประเทศ

จีนเขา้ร่วมอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ

ซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES) 

ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา จีนไดป้ฏิบติัตามพนัธกรณี

ของอนุสญัญาอยา่งเคร่งครัด โดย 90% ของพืชพนัธ์ุ

และระบบนิเวศบนบก 65% ของกลุ่มพืชชั้นสูง

และ 85% ของประชากรสตัวป่์าคุม้ครองท่ีส�าคญั

ของจีน ไดรั้บการอนุรักษแ์ละคุม้ครองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
本刊综合

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก

43



และกลุ่มสตัวมี์กระดูกสนัหลงัท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ

จ�านวน 185 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย

นม 40 สายพนัธ์ุ สัตวเ์ล้ือยคลาน 17 สายพนัธ์ุ 

สตัวส์ะเทินน�้ าสะเทินบก 4 สายพนัธ์ุ นก 58 

สายพนัธ์ุ ปลา 66 สายพนัธ์ุ และสุดทา้ยกลุ่มสตัว์

ประเทศไทย 泰国

ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าจ�านวน

102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพ้ืนท่ี

ทั้งประเทศ 

ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมี

กลุ่มสตัวมี์กระดูกสันหลงัท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่ง

ยิง่จ �านวน 102 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ย

นม 17 สายพนัธ์ุ สัตว์เ ล้ือยคลาน 16 สายพนัธ์ุ 

นก 43 สายพนัธ์ุ และปลา 26 สายพนัธ์ุ 

ณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีจ�านวนพื้นท่ี

และเขตอนุรักษธ์รรมชาติ ดงัน้ี อุทยานแห่งชาติ

133 แห่ง  วนอุทยาน 91 แห่ง เขตรักษาพนัธ์ุ

สตัวป์า 60 แห่ง เขตหา้มล่าสตัวป่์า 88 แห่ง สวน

พฤกษศาสตร์ 16 แห่ง และสวนรุกขชาติ 52 แห่ง
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มีกระดูกสนัหลงัท่ีมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ 282

สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 66 สายพนัธ์ุ

สตัวเ์ล้ือยคลาน 16 สายพนัธ์ุ สตัวส์ะเทินน�้าสะ-

เทินบก 14 สายพนัธ์ุ นก 70 สายพนัธ์ุ และปลา 

116 สายพนัธ์ุ

新闻多一点เกร็ดความรู้เพิม่เตมิ

ท่ีมีต่อการด�ารงชีวติของมนุษย ์ และการบูรณาการ

การจดัการร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  โดยมีการก�าหนด

วสิยัทศันว์า่ “ภายใน พ.ศ. 2564 ประชาชนมีชีวติ

อยูอ่ยา่งสอดคลอ้งปรองดองกบัธรรมชาติ โดย

รัฐบาลและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม  และ

สนบัสนุนการปกป้องคุม้ครองอนุรักษฟ้ื์นฟูและ

ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง

ย ัง่ยนื”

ฝ่ายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 

泰王国驻华大使馆高等教育、科学、研究与创新处供稿

“แผนแม่บทบูรณาการจดัการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564” เป็นแผนหลกัดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดย

มุ่งเนน้การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ปกป้องคุม้ครอง และเพิม่

พนูผลประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ  ควบคู่กนักบัการสร้าง

ความตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและ

ความส�าคญัของความหลากหลากหลายทางชีวภาพ

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ความงดงามของ
ความหลากหลายทางชวีภาพ
生物多样性之美 

万物各得其和以生，各得其养以成。”从中国到泰国，从内陆到海滨，生物多样性

使地球充满生机。如今，随着野生动植物得到更多保护，自然之美、生态之美、人

文之美共同绽放，描绘出一幅人与自然和谐共生的画卷。

“สรรพชีวติลว้นอาศยักนัและกนัจึงมี ลว้นอาศยักนัและกนัเพ่ือด�ารงอยูแ่ละ

เติบโต” จากประเทศจีนสู่ประเทศไทย จากดินแดนภายในสู่ริมฝ่ังทะเล ความหลาก

หลายทางชีวภาพท�าใหโ้ลกเตม็ไปดว้ยความมีชีวติชีวา ทุกวนัน้ี ดว้ยการคุม้ครองสัตวป่์า

และพืชพรรณท่ีมากข้ึน ท�าใหค้วามงดงามของธรรมชาติ ความงดงามของระบบนิเวศ รวมถึงความงดงาม

ของมนุษยชาติเบ่งบานไปพร้อมกนั ร่วมกนัวาดภาพการอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัทร์ะหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ

②
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ช่วงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี น�้าแขง็ในทะเลสาบชิงไห่จะละลายก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์น�้า

แขง็แตกท่ีงดงาม

图①每年春天，中国青海湖冰面融化，形成开湖景观 新华社 图

ทิวทศันเ์กาะพีพีประเทศไทย

图②泰国皮皮岛风光 CFP 图

ชา้งเอเชียเดินผา่นป่าในอ�าเภอหยวนเจียง เมืองอวี้ซี มณฑลยนูนาน

图③亚洲象群穿过云南省玉溪市元江县境内的丛林 新华社 图

แนวปะการังในประเทศไทย

图④泰国水下珊瑚礁 CFP 图

ภูเขาตา้ซิงอานหลิง ป่าดึกด�าบรรพท่ี์ปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน

图⑤被皑皑白雪覆盖的大兴安岭原始森林 CFP 图

ภาพถ่ายลิงจมูกเชิดสีทองจากมณฑลยนูนาน

图⑥在云南省境内拍摄到的滇金丝猴 新华社 图

①

④

③

⑤

⑥

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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48/49

共同守护“一江清水”

ร่วมกนัพทิกัษ ์
“ธารน�า้ใส สายน�า้ร่วม”

2005年8月15日，时任中国浙江省委书

记的习近平在浙江省安吉县余村考

察时首次提出：“绿水青山就是金山银山”。此后

16年里，中国通过实践让“两山论”的内涵日益深

厚。与此同时，中国也不断加强与湄公河流域国家

在生物多样性保护领域的合作，一系列旗舰项目成效

显著。本期，我们邀请来自中泰两国的5位专家，聚焦

澜沧江—湄公河区域生物多样性保护，为打造绿色、

低碳、可持续的澜湄流域经济发展带聚智聚力。

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2548  สี จ้ินผงิ ในขณะ

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคฯ ประจ�ามณฑล

เจอ้เจียง ระหวา่งส�ารวจดูงานท่ีหมู่บา้นหยชุีน อ�าเภอ

อนัจ๋ี ไดเ้สนอแนวคิด “สายน�้าและภูเขาเขียว คือ

ภูเขาทองและภูเขาเงิน” (เรียกยอ่วา่ “ทฤษฎีสองภูเขา”)

ช่วง 16 ปีท่ีผา่นมา จีนอาศยัการลงมือปฏิบติัจริงตาม

แนวคิด “ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ร่วม

คิดเพ่ือสร้างอารยธรรมทางนิเวศวทิยาโลก”  เพ่ือเติมเตม็

ความหมายท่ีแฝงอยู่ใน “ทฤษฎีสองภูเขา”  ปัจจุบนั 

ในขณะท่ีจีนค�านึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนันั้น อีกดา้นหน่ึงกไ็ดส่้ง “ค�า

เชิญสีเขียว” ไปยงัประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก ใหเ้ดินตามเสน้

ทางของอารยธรรมทางนิเวศวทิยาโลก

ในฐานะท่ีลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขงเป็นหน่ึงในภูมิภาค

ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดในโลก ประ-

เดน็เร่ืองการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพใน

ภูมิภาคน้ี จึงไดรั้บความสนใจจากประชาคมโลกมาโดย

ตลอด  หลายปีท่ีผา่นมา ประเทศในลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขง

ไดร่้วมกนัส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงโครงการส�าคญั ๆ หลายโครง

การกป็ระสบความส�าเร็จอยา่งดีเยีย่ม  ดงันั้น เพื่อท่ีจะ

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน�้าลา้นชา้ง

- แม่โขงใหดี้ยิง่ข้ึน และเพ่ือเสนอทางเลือกท่ีเป็นนวตักรรม

ใหม่ส�าหรับกรอบความร่วมมือลา้นชา้ง - แม่โขง นิตยสาร

“แม่น�้าโขง” ฉบบัน้ี จึงเชิญผูเ้ช่ียวชาญไทย - จีนรวม 5

ท่าน ระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพในลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขง เพื่อสร้าง

สรรคก์ารพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

คาร์บอนต�่า และย ัง่ยนืในภูมิภาคน้ี



依托澜湄流域生物多样性，探求可持续发展道路

แสวงหาช่องทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจากความหลากหลาย
ทางชวีภาพในลุม่แม่น�า้โขง - ลา้นชา้ง

澜沧江—湄公河流域拥有多种自然地理特征和复杂的

生态系统，是世界上动植物物种多样性富集之地，许

多动植物物种为该地区特有。富饶的自然资源为沿线社会经

济多元化发展提供了有利因素，并在地区间形成了持续的经

贸、文化交流网络。

แม่น�้าโขง - ลา้นชา้ง เป็นแม่น�้าส�าคญัในคาบสมุทร

อินโดจีนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมณฑลทาง

ภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแม่น�้าท่ีมีความ

ยาว 4,900 กิโลเมตร ยาวเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก และ

มีพ้ืนท่ีลุ่มน�้าโดยรวม 795,000 ตารางกิโลเมตร ถือเป็น

พ้ืนท่ีลุ่มน�้าขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 21 ของโลก จากบริเวณ

ท่ีราบสูงชิงไห่ - ทิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมี

อากาศแหง้และหนาวเยน็ จนถึงบริเวณดินดอนสามเหล่ียม

ปากแม่น�้าอนักวา้งใหญ่ท่ีไดรั้บอิทธิผลลมมรสุมเขตร้อน

ในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ก่อนไหลลง

ทะเลจีนใต ้ ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์อนัหลากหลาย 

ประกอบกบัลุ่มน�้ามีพ้ืนท่ีรับน�้ าทอดตวัในแนวละติจูด

เหนือลงมาทางใต ้ผา่นพ้ืนท่ีซ่ึงมีภูมิอากาศต่างกนั ส่งผล

ใหร้ะบบนิเวศมีความซบัซอ้น พืชและสตัวท่ี์ด�ารงชีวติ

ในบริเวณน้ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก

มีส่ิงมีชีวติหลายชนิดท่ีเป็นพืชและสตัวท่ี์พบเฉพาะถ่ิน

ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง - ลา้นชา้งเท่านั้น นอกจากน้ีความ

อุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น�้าโขง - ลา้นชา้ง เป็นปัจจยัเก้ือ

หนุนใหเ้กิดพฒันาการทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีหลาก

หลายของกลุ่มคนชนชาติต่าง ๆ บนพ้ืนฐานการใชป้ระ-

โยชนท์รัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ินอนัอุดมสม-

บูรณ์และมีลกัษณะเฉพาะเกิดเป็นโครงข่ายเสน้ทางการ

คา้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในทวปีระหวา่งแต่ละ

ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองยาวนานหลายพนัปีจนถึงยคุท่ีเศรษฐกิจ

เติบโตอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั

โดย ดร. ชยัวฒิุ กรุดพนัธ์ ภาควชิาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี
差武·戈隆潘博士   泰国乌汶大学农学院

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก



ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละเขตภูมิศาสตร์

ของลุ่มแม่น�้าโขง - ลา้นชา้ง สามารถแบ่งไดด้งัน้ี

ลุ่มน�้าโขงตอนบน (แม่น�้าลา้นชา้ง) เป็นพ้ืนท่ีครอบ

คลุมบริเวณทิศตะวนัออกของท่ีราบสูงชิงไห่ - ทิเบต ใน

เขตมณฑลชิงไห่ และเขตปกครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต) 

รวมถึงพ้ืนท่ีโตรกผาสูงชนัท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั สู่พ้ืนท่ี

ราบตอนล่างในพ้ืนท่ีมณฑลยนูนาน ต่อเน่ืองกบัท่ีราบ

ระหวา่งหุบเขาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเมียนมา

อากาศหนาวเยน็ต�า่กวา่จุดเยอืกแขง็ มีภูมิอากาศแบบทุ่ง

หญา้ในเขตท่ีราบสูงในเขตทุนดรา  ส่งผลใหพ้ื้นดินหลาย

แห่งอยูใ่นสภาพเยอืกแขง็ฤดูร้อนช่วงสั้นในเดือนกรกฎาคม 

พืชและสตัวท่ี์ปรับตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ีเป็นส่ิงมีชีวติเฉพาะ

ถ่ินท่ีมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ

และส่ิงแวดลอ้ม สตัวท่ี์น่าสนใจท่ีพบในบริเวณน้ี ไดแ้ก่ ละมัง่

ทิเบต (Tibetan antelope) Przewalski’s gazelle และเสือดาว

หิมะ snow leopard แหล่งน�้าในบริเวณน้ีในฤดูร้อนเป็น

แหล่งวางไข่และเล้ียงดูลูกอ่อนของนกน�้าอพยพหลายชนิด

พ้ืนท่ีคุม้ครองแม่น�้าขนานสามสายแห่งยนูนาน มีลกัษณะ

เป็นร่องเหวลึกของแม่น�้าสามสายขนานกนัจากเหนือลง

ใตป้ระกอบดว้ย แม่น�้าสาละวนิ แม่น�้าลา้นชา้ง และแม่

น�้าแยงซี องคก์ารสหประชาชาติ UNESCO ไดป้ระกาศ

ใหพ้ื้นท่ีคุม้ครองแม่น�้ าขนานสามสายแห่งยนูนาน เป็น

แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ มีรายงาน

การพบพรรณพืชกวา่ 6,000 ชนิด สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

173 ชนิด และนก 417 ชนิด พืชและสตัวห์ลายชนิด เป็น

ชนิดพนัธ์ุถ่ินเดียว  พ้ืนท่ีราบลุ่มระหวา่งหุบเขาทางตอน

ใตข้องมณฑลยนูนาน ต่อเน่ืองกบัท่ีราบลุ่มระหวา่งหุบ

เขาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเมียนมาไดรั้บอิทธิพล

จากลมมรสุม มีป่าดงดิบในแควน้ปกครองตนเองชนชาติ

ไตสิบสองพนันา 

ส่วนลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ประกอบดว้ย ลาว ไทย กมัพชูา

และเวยีดนาม มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ ร่วม

กบัเขตภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเทือกเขาและท่ีราบสูง ภูมิประเทศ

ดงักล่าวส่งผลใหพ้ื้นท่ีน้ีเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลาย

ของสัตวแ์ละพืชน�้ าสูง ตวัอยา่งเช่น  โตนเลสาปและท่ี

ราบลุ่มโดยรอบ ในประเทศกมัพชูามีรายงานการพบปลา

มากกวา่ 300 ชนิด จากชนิดปลามากกวา่ 1,000 ชนิด ท่ี

มีรายงานในพ้ืนท่ี มีหลายชนิดเป็นปลาถ่ินเดียวของลุ่ม

แม่น�้าโขง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปลาบึก ซ่ึงเป็นปลาขนาด

ใหญ่พบมีน�้าหนกัไดถึ้ง 300 กิโลกรัม มีการกระจายพนัธ์ุ

เฉพาะในลุ่มน�้าโขงเท่านั้น นอกจากน้ีพ้ืนท่ีลุ่มน�้าโขง

ตอนล่างยงัเป็นบริเวณท่ีพบสัตวท่ี์น่าสนใจหลายชนิด 

เช่น โลมาหวับาตร  เสือโคร่งอินโดจีน ชา้งเอเชีย ละมัง่

เซาลา รวมทั้งนก สตัวเ์ล้ือยคลาน สตัวส์ะเทินบกสะเทิน

น�้า และสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัอีกหลายชนิด และยงัมี

โอกาสการคน้พบใหม่สตัวแ์ละพืชชนิดใหม่ทางวทิยา-

ศาสตร์เสมอ

กล่าวโดยสรุป ลุ่มแม่น�้ าโขง - ลา้นชา้ง เป็นลุ่มน�้า

ท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ี

อุดมไปดว้ยส่ิงมีชีวตินานาพนัธ์ุท่ีปรับตวัผา่นววิฒันาการ

อนัยาวนานในระบบนิเวศท่ีซบัซอ้นของแม่น�้าสายน้ี  อนั

เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส�าคญัในการพฒันาเป็นอู่อารยธรรม

ในมิติความเช่ือมโยงเคล่ือนยา้ยของกลุ่มชนอนัหลาก

หลายมากวา่พนัปี หากแต่วา่ในปัจจุบนักงลอ้แห่งความ

เปล่ียนแปลงถูกผลกัดนัดว้ยกลไกของการพฒันาอนัรวด

เร็วตอบสนองความตอ้งการท่ีมากข้ึนบนเครือข่ายเสน้

ทางการคา้ในศตวรรษท่ี 21 หวงัวา่มนุษยจ์ะสามารถเลือก

เสน้ทางแห่งอนาคตสู่เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

บนฐานทรัพยากรชีวภาพ อนัอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้าโขง

- ลา้นชา้งสืบไป
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จงัหวดัพงังา ประเทศไทย

泰国攀牙府 CFP 图
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澜湄流域生物多样性保护面临的困境

ภาวะท่ีกลนืไม่เขา้คายไม่ออกของการอนุรกัษค์วาม
หลากหลายทางชวีภาพในภมิูภาคลา้นชา้ง-แม่โขง

โดย ศ. ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
敦通·朱塔阁教授  泰国乌汶大学农学院

澜沧江—湄公河流域位于全球生物多样性热点区域，丰

富的生物资源对当地居民的食品安全、生活方式和文

化习俗有着重要的影响。但由于过度开发利用、气候变化、

外来物种入侵、生态环境破坏等原因，澜湄流域生物多样性

保护面临着诸多困难。为此，澜湄流域国家应增进互信、开

展合作，通过共享数据信息，听取各方意见，综合考虑跨区

域影响，共同规划管理等方法，最大程度地保护澜沧江—湄

公河流域自然环境，并满足区域的可持续发展需求。

ภูมิภาคลา้นชา้ง - แม่โขงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส�าคญั

ทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและมีชนิดพนัธ์ุ

ซ่ึงเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น โดยความ

หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทัง้ในน�้าและบนบก

ต่างมีบทบาทส�าคญัในดา้นความมัน่คงทางอาหาร การ

ด�ารงชีวติ และวฒันธรรมประเพณี ดงันั้น การอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพจะท�าใหเ้กิดความยัง่ยนืของ

ทรัพยากรและส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน

อยา่งไรกต็าม ภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกในการอนุ-

รักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคยงัคงมีอยู่

ในปัจจุบนั ซ่ึงพอจะสรุปไดเ้ป็น 4 ประเด็นหลกัดงัต่อ

ไปน้ี 

การใช้ประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสม

การใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่ีชดัเจนท่ีสุดในภูมิภาค ไดแ้ก่ การน�าเอาปลาและสตัว์

น�้ าอ่ืนข้ึนมาใชป้ระโยชน ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในลุ่มน�้า

โขงตอนล่างท่ีเป็นแหล่งประมงน�้าจืดท่ีมีผลผลิตมากท่ี

สุดในโลกโดยมีการประมาณวา่ผลจบัจากการท�าการประมง

อยู่ท่ีประมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี จากชนิดปลาท่ีพบเป็น

ปรกติในผลจบัประมาณ 200 ชนิดร่วมกบัสตัวน์�้าอ่ืน ๆ

ซ่ึงมีรายงานวา่มากกวา่ 700 สายพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติจาก
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ป่าถูกน�ามาใชป้ระโยชน ์โดยส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัในประ-

เดน็น้ี ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชนใ์นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือ

เปิดโอกาสใหท้รัพยากรไดมี้โอกาสฟ้ืนฟูและไม่ส่งผล

กระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศอนัเป็นแหล่งอาศยัและ

สนบัสนุนความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้น โดย

ตวัอยา่งการใชป้ระโชน์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การท�าการ

ประมงเกินก�าลงัผลิต หรือ การล่าสัตวป่์าคุม้ครองและ

การเกบ็รวบรวมผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ไมใ้นระดบัท่ีมากเกิน

ไปและขาดการจดัการและควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม 

การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ

ประเทศในภูมิภาคลา้นชา้ง - แม่โขงถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม

ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียน

แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแหล่งน�้าท่ีค่อนขา้งอ่อนไหวต่อการเปล่ียน

แปลงหรือความแปรปรวนของอุณหภูมิ อนัเน่ืองมาจาก

การท่ีสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นน�้าท่ีเกือบทั้งหมดเป็นสตัวเ์ลือด

เยน็ท่ีอุณหภูมิจะเป็นตวัควบคุมกระบวนการทางสรีรวทิยา

ต่าง ๆ ซ่ึงหากอุณหภูมิแหล่งน�้าเปล่ียนแปลงเกินระดบั

ท่ีเหมาะสม จะท�าใหส้ตัวน์�้ าเหล่านั้นไม่สามารถด�ารง

ชีวติอยูไ่ด ้ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีตอ้งพิจารณาในประเดน็น้ี คือ 

ถึงแมว้า่การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีผล

กระทบอยา่งมีนยัส�าคญัต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

แต่การท่ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ  

ท�าใหก้ารประเมินออกมาใหเ้ห็นถึงระดบัของความรุนแรง

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวค่อนขา้งยากและมีความแปร-

ปรวนสูง ท�าให้การตระหนกัรู้ปัญหายงัอยูร่ะดบัท่ีไม่

สูงมากนกัค่อนขา้งจ�ากดัเฉพาะในกลุ่มนกัวชิาการหรือ

ผูก้ �าหนดนโยบาย 

การรุกรานของส่ิงมชีีวติชนิดพนัธ์ุต่างถิน่

ภูมิภาคลา้นชา้ง - แม่โขงจดัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีอ่อนไหว

ต่อการรุกรานของส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินสูง ดว้ย

ความเหมาะสมของสภาพอากาศและส่ิงแวดลอ้มท�า

ใหส่ิ้งมีชีวติต่างถ่ินสามารถปรับตวัอยูอ่าศยัไดเ้ป็นอยา่ง

ดีและมีโอกาสสูงในการสร้างประชากร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุ-

การณ์ดงักล่าว จะกลายเป็นปัญหาท่ีส�าคญัต่อความหลาก

หลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุพ้ืนถ่ิน โดยผล

กระทบท่ีเกิดจากการแข่งขนัอาหารและท่ีอยูอ่าศยั กิน

หรือท�าลายส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุพ้ืนถ่ิน การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของแหล่งอาศยั เป็นตน้ นอกจากน้ีส่ิงมีชีวติ

ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินยงัสามารถลดความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุพื้นถ่ินได ้ทั้งน้ีการ

เขา้มาของส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินส่วนใหญ่เกิดจาก

การกระท�ามนุษย ์ ซ่ึงเป็นการน�าเขา้มาเพ่ือเป็นพืชหรือ

สตัวส์วยงาม หรือเพ่ือเป็นทางเลือกของอาหารและเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงท�าความกระอกักระอ่วนใน

การจดัการท่ีตอ้งรักษาสมดุลระหวา่งรายไดแ้ละความ

เป็นอยูข่องประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกกรรมดงักล่าว

และการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

ถิน่ทีอ่ยู่อาศัยถูกท�าลายหรือถูกเปลีย่นแปลงไปจาก

ธรรมชาต ิ

การขยายตวัของชุมชนเมืองและการพฒันาโครง

สร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ยอ่มมีผลกระทบท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

และเป็นกระทบท่ีรุนแรงมากท่ีสุดต่อความหลากหลาย

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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ทางชีวภาพ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาทัง้จากอิทธิพล

ของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโดยตรงและจากผลต่อ

เน่ืองท่ีตามมา เช่น การเกิดมลภาวะและการเปล่ียนแปลง

ไปในระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีมีความ

น่าเป็นห่วงอยา่งมากในภูมิภาค เน่ืองจากในปัจจุบนั แม่-

น�้าโขงสายประธานและแม่น�้าสาขาต่าง ๆ มีการด�าเนิน

งานและการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งมากมาย

โครงการเหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อทั้งแหล่ง

อาศยัของปลาและสตัวน์�้า โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การอพยพและการสืบพนัธ์ุวางไข่ และ

ส�าหรับการเทอ้ของน�้า เขา้ไปพ้ืนท่ีริมฝ่ังท่ี

เป็นแนวรอยต่อระหวา่งระบบนิเวศบกและนิเวศ

น�้าท่ีท�าใหก้ลายเป็นพ้ืนท่ีน�้าท่วมในฤดูน�้าหลากจะมี

ความส�าคญัในการเป็นทั้งแหล่งสืบพนัธ์ุและอนุบาล

ของปลาและสตัวน์�้าอ่ืน รวมทั้งเป็นแหล่งกรองและ

ดูดซบัสารพิษต่าง ๆ  ในน�้า นอกจากน้ี การพฒันาโครง-

สร้างพ้ืนฐานในแม่น�้ าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการ

ลดลงปริมาณตะกอนท่ีเขา้สู่แหล่งน�้า  อนัเปรียบเสมือน

ปุ๋ยท่ีจะท�าใหแ้หล่งน�้านั้นสามารถผลิตอาหารส�าหรับส่ิง

มีชีวติต่าง ๆ ในระบบใหอ้ยูอ่ยา่งสมดุลและยัง่ยนื

จากทั้ง 4 ประเดน็ความกระอกักระอ่วนนั้น หากจะ

มีทางออกส�าหรับภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกของการ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคลา้นชา้ง

และแม่โขงน้ี ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแสดงความจริง

ใจในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ร่วมรับฟังปัญหาของทุก

ฝ่ายอยา่งครอบคลุม ค�านึงถึงผลกระทบขา้มพรมแดน

กนัและกนั  และร่วมวางแผนบริหารจดัการเพื่อใหไ้ด้

ผลประโยชนสู์งสุดต่อธรรมชาติและตอบสนองการ

พฒันาภูมิภาคอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป
นกหวัขวานหลงัทองแควน้เต๋อหง มณฑลยนูนาน ประเทศจีน

在中国云南拍摄到的大金背啄木鸟 CFP 图
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บนัทึกดจิทิลั ความหลากหลายทางชวีภาพแม่โขง-ลา้นชา้ง
澜湄流域生物多样性的数字化记录

今年在中国重庆举办的澜沧江—湄公河合作第六次外

长会上，泰国提出倡议，合作发展以生物经济、循

环经济、绿色经济结合发展的“BCG经济模式”和共同加

强促进数字技术的应用与合作，通过使用共通的科学语言记

录湄公河流域的生物多样性历史，为澜沧江—湄公河流域六

国在生物多样性的资料查询及生物多样性保护等方面提供帮

助和支持。

แม่น�้าโขง - แม่น�้าลา้นชา้ง สร้างความอุดมสมบูรณ์

ของแผน่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และความรุ่งเรือง

ของอารยธรรม บนเสน้ทางท่ีไหลผา่นมาตั้งแต่ในอดีต 

เช่ือมความสมัพนัธ์ของประเทศจีน เมียนมา ลาว ไทย 

กมัพชูา และเวียดนาม ในกรอบความร่วมมือแม่โขง -

ลา้นชา้ง (Mekong - Lancang Cooperation – MLC) ท่ี

เป็นขอ้ริเร่ิมของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2555 เพ่ือผลกัดนั

การพฒันาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในดา้นการเมือง

และความมัน่คง เศรษฐกิจและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และ

สงัคมวฒันธรรม ในอนุภูมิภาคน้ี

โดย พสุภา ชินวรโสภาค 

อคัรราชทูตท่ีปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

陈善意   泰王国驻华大使馆高等教育、科学、研究与创新处公使衔参赞

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ

แม่โขง - ลา้นชา้ง คร้ังท่ี 6 ท่ีนครฉงช่ิง สาธารณรัฐประ-

ชาชนจีน  ประเทศไทยไดเ้สนอความร่วมมือดา้นการ

พฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (BCG มาจาก Bio-Circular-Green Economy) ท่ี

เนน้นวตักรรม สร้างมูลค่าเพิม่และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พลงังานและวสัดุ

สุขภาพและการแพทย ์การท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงลว้น

เป็นสาขาท่ีอนุภูมิภาคแม่โขง - ลา้นชา้งมีศกัยภาพ รวม

ถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโล

ยดิีจิทลั 

BCG เก่ียวขอ้งอยา่งแยกกนัไม่ออกจากความหลาก

หลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม

และเทคโนโลยดิีจิทลั ท่ีเป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีขาดไม่ได้

ในยคุน้ี การรวม 2 เร่ืองน้ี จะช่วยสนบัสนุนกรอบความ

ร่วมมือแม่โขง - ลา้นชา้ง ในเร่ืองการคน้หาขอ้มูล อนุรักษ์

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ   

ดิฉนัอยากจะชวนให้นึกถึง “บนัทึกดิจิทลั” เร่ือง

ความหลากหลายทางชีวภาพกบัความหลากหลายของ

วถีิชีวติชาติพนัธ์ุ ท่ียอ้นใหเ้ห็นความอุดมสมบูรณ์ท่ีถูก

ท�าลายตามกาลเวลา เพ่ือบนัทึกขอ้มูลวฒันธรรม อารยธรรม

นิเวศวทิยาลุ่มน�้าแม่โขง - ลา้นชา้ง ใหค้นรุ่นต่อไปได้

เรียนรู้ 

“วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม บนสายน�า้โขง”

ในยคุท่ีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรม เขา้มามีบทบาทส�าคญัในทุกดา้น และ

ความหลากหลายทางชีวภาพก�าลงัเขา้สู่วกิฤต เร่ืองท่ีทั้ง

6 ประเทศบนเสน้ทางแม่น�้ าโขงสามารถท�าร่วมกนัได้

คือ บนัทึกประวติัศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ลุ่มน�้าโขง ท่ีเขียนดว้ยภาษาเดียวกนั คือ ภาษาวทิยาศาสตร์ 

ขอ้มูลความความหลายหลายทางชีวภาพ ทั้งสตัว ์

พนัธ์ุพืช และระบบนิเวศท่ีแต่ละประเทศบนัทึกไว ้ไม่

วา่จะเป็นตวัหนงัสือบนกระดาษ ภาพเขียน ภาพวาด ภาพ

ถ่าย ภาพเคล่ือนไหว ขอ้มูลปัจจุบนัจากโดรนท่ีสามารถ

ถ่ายภาพมุมสูง เรือส�ารวจใตน้�้า สามารถเกบ็รักษาไวไ้ด้

ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั เป็นฐานขอ้มูลความหลายหลาย

ทางชีวภาพ เพ่ือการคน้หาและประมวลผล

เทคโนโลยชีีวภาพ ท่ีจะช่วยเกบ็พนัธ์ุพืชและสตัว์

ในปัจจุบนั รักษาไวไ้ม่ใหสู้ญพนัธ์ุ 

โปรแกรมและซอฟตแ์วร์วเิคราะห์ พยากรณ์ สร้าง

โมเดลสามมิติ จ�าลองใหเ้ห็นสตัวแ์ละพืชท่ีสูญพนัธ์ุไป

แลว้ เทคโนโลยสีร้างโลกเสมือน เช่น Virtual Reality (VR) 

Augmented Reality 

(AR) Mixed Reality 

(MR)  สร้างภาพ-

ยนตร์สามมิติน�าเสนอเร่ือง

ราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน�้า

โขงในแต่ละช่วงเวลา 

“ความหลากหลายทางชีวภาพดจิทิลั  -  ความร่วมมือ

เหนือพรมแดน”

ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าแม่-

โขง - ลา้นชา้ง เร่ือง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ใน

รูปแบบดิจิทลั จะเป็นความร่วมมือดา้นวทิยาศาสตร์ เทค-

โนโลยแีละนวตักรรม ท่ีทั้ง 6 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง

และลา้นชา้ง สามารถร่วมกนัด�าเนินการเพ่ือศึกษาและ

อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  จากขอ้มูลท่ีแต่ละ

ประเทศเกบ็ไว ้ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้างโลก

เสมือนจริงร้อยเรียงและบอกเล่าเร่ืองราว “ความหลาก

หลายทางชีวภาพ” ควบคู่ไปกบั “ความหลากหลาย
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ของวถีิชีวติชาติพนัธ์ุ” วฒันธรรม 

อารยธรรมนิเวศวทิยาลุ่มน�้าแม่โขง-

ลา้นชา้ง น�าเสนอดว้ยภาษาภาพยนตร์ท่ี

เป็นภาษาสากล ไร้พรมแดน  สามารถแทรก

ค�าบรรยายเป็นภาษาต่าง ๆ สร้างเป็นแพลตฟอร์มการ

ศึกษา วจิยั เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสภาพแวด

ลอ้มเสมือนจริง  ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดร่้วมกนั และเป็นมรดก

ของอนุภูมิภาคน้ี ส่งต่อใหค้นรุ่นต่อไปไดศึ้กษายอ้น

อดีต เพ่ือก�าหนดปัจจุบนั และคาดการณ์อนาคตได้

ดิฉนัหวงัจะเห็น “บนัทึกดิจิทลั” เร่ืองความหลาก

หลายทางชีวภาพและความหลากหลายของวถีิชีวติชาติ

พนัธ์ุ ในหอ้งสมุดและพิพิธภณัฑท์ั้งแบบออนไลนแ์ละ

ออฟไลน ์และบนเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งของทั้ง 6 ประเทศ

ท่ีเป็นพยานหลกัฐานของความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนดิน 

ความรุ่งเรืองของอารยธรรม และความฝันอนัรุ่งโรจน์

ของอนุภูมิภาคแม่โขง - ลา้นชา้ง

ภาพถ่ายทางอากาศของอุทยานแห่งชาติพื้นท่ีชุ่มน�้าไป๋อวนิประเทศจีน

无人机航拍到的中国白云湖国家湿地公园一角 新华社 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในลุม่น�า้ลา้นชา้ง
ประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่

澜沧江生物多样性保护成就斐然

中国在整个澜沧江—湄公河流域生物多样性保护中发

挥着举足轻重的作用。作为上游国家，中国始终以负

责任的态度，做好河流的科学治理开发与生态环境保护，同

时也不断加强与流域各国在生物多样性保护与可持续基础设

施领域的政策交流和经验分享。如今，澜沧江生态环境的改

善，不仅造福澜沧江两岸的居民，也让下游的湄公河流域各

国受益。

ประเทศจีนมีบทบาทส�าคญัในการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน�้ าลา้นชา้ง - แม่โขงโดย

รวม  ในฐานะประเทศตน้น�้า จีนมีท่าทีท่ีรับผดิชอบเสมอ

มาเพื่อท�างานท่ีดีในการบริหารจดัการลุ่มน�้าอยา่งเป็น

วทิยาศาสตร์และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางนิเวศวทิยา ขณะ

เดียวกนั จีนยงัไดเ้สริมสร้างการแลกเปล่ียนนโยบาย

และแบ่งปันประสบการณ์กบัประเทศในลุ่มน�้าอยา่งต่อ

เน่ือง ดา้นการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและ

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีย ัง่ยนื  ปัจจุบนั การปรับปรุงสภาพ

แวดลอ้มทางนิเวศวทิยาของแม่น�้าลา้นชา้งไม่เพียงแต่

ส่งผลดีต่อผูอ้ยู่อาศยัทั้งสองฝ่ังของแม่น�้าลา้นชา้งเท่า

นั้น แต่ยงัเป็นประโยชนต่์อประเทศในลุ่มแม่น�้าโขงตอน

ล่างอีกดว้ย 

แบ่งปันคุณค่าทางนิเวศวทิยาของลุ่มน�า้

แม่น�้าลา้นชา้งในมณฑลยนูนานมีความยาว 1,170 

กิโลเมตร ลุ่มน�้าลา้นชา้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพมากท่ีสุดและสร้างสภาพแวดลอ้มทางนิเวศ

วทิยาล�าบากท่ีสุดในบริเวณลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขงทั้ง

หมด  จนถึงขณะน้ี มณฑลยนูนานไดส้ร้างเขตอนุรักษ์

ธรรมชาติในบริเวณลุ่มน�้ าแลว้ 19 แห่ง แบ่งเป็นระบบ

นิเวศป่าไมร้ะดบัต่าง ๆ ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน�้า และเขต

โดย อ๋ีว ์ไห่ชิว นกัวจิยัและผูอ้ �านวยการศูนยไ์ทยศึกษา สถาบนัวจิยั

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้(คุนหมิง) แห่งประเทศจีน
余海秋   中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国研究所所长、研究员
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สงวนพนัธ์ุสัตวป่์า ครอบคลุมพื้นท่ี 855,400 เฮกตาร์ 

คิดเป็น 9.6% ของแม่น�้าลา้นชา้งในส่วนท่ีอยูใ่นยนูนาน

ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมด 8,875,500 เฮกตาร์  การจดัตั้งเขต

อนุรักษธ์รรมชาติเหล่าน้ีมีคุณูปการส�าคญัในการสนบั

สนุนโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการอนุรักษค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพของลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขง

ปัจจุบนั การใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงแวดลอ้มทางนิเวศ

วทิยา ยงัเป็นประเดน็ท่ีถกเถียงกนัอยูเ่สมอระหวา่งการ

พฒันากบัการอนุรักษ ์สืบเน่ืองจากภารกิจดา้นการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีลึกซ้ึงอยา่งต่อเน่ืองใน

ประเทศลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขง  และประชาชนแต่ละประ-

เทศไดรั้บประโยชนจ์ากการคุม้ครองระบบนิเวศ ท�าให้

เขา้ใจถึงความส�าคญัของการปกป้องระบบนิเวศมากข้ึน

จีนในฐานะประเทศสมาชิกท่ีส�าคญัในลุ่มน�้าลา้นชา้ง -

แม่น�้าโขง  จีนไดท้�าใหโ้ลกเขา้ใจและรับรู้การคุม้ครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพและการท�างานดา้นนิเวศ

วทิยาของจีน และจะร่วมมือกนัสร้างเขตน�าร่องการป้องกนั

แม่น�้าระหวา่งประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในภารกิจส�าคญัของ

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค

สร้างก�าแพงระบบนิเวศสีเขยีว

แม่น�้าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขงเป็นเส้นทางธรรมชาติท่ี

เช่ือมระหวา่งมณฑลยนูนานกบัประเทศในเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต ้แม่น�้ าลา้นชา้งมีบทบาทส�าคญัต่อความ

มัน่คงทางนิเวศวทิยาตน้น�้า และยงัสมัพนัธ์กบัการผลิต

การใชชี้วติ และความมัน่คงในการใชน้�้ าของประเทศ

ปลายน�้าดว้ย

หลายปีมาน้ี  สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน ไดห้ยบิยก

ค�ากล่าวท่ีวา่ “สายน�้าและภูเขาเขียว คือภูเขาทองและ

ภูเขาเงิน” “ภูเขา สายน�้า ป่าไม ้ทุ่งนา และทะเลสาบ  ลว้น

เป็นชะตาชีวติร่วมกนั” “เราตอ้งปกป้องส่ิงแวดลอ้มทาง

นิเวศวทิยาเสมือนการปกป้องดวงตา ปฏิบติัต่อส่ิงแวด-

ลอ้มเสมือนปฏิบติัต่อชีวิตของเราเอง”  ขณะน้ี มณฑล

ยนูนานก�าลงัด�าเนินการพฒันาสีเขียวและมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น

“แนวหนา้ในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ” 

เพื่อรับประกนัวา่ “สายน�้าใสสะอาด” จะไหลออก

จากยนูนาน รัฐบาลมณฑลยนูนานไดก้�าหนดอยา่งชดัเจน

วา่ ในภารกิจดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางนิเวศวทิยาของ

ลุ่มน�้าลา้นชา้ง จะตอ้งยดึตามแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศ

โดยตอ้งเคารพและย �าเกรงธรรมชาติ ปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง

กบัธรรมชาติและปกป้องธรรมชาติ ระบุพ้ืนท่ีท�างานหลกั

จ�ากดัการบุกเบิกพฒันาและหา้มพฒันามากเกินเกณฑท่ี์

ก�าหนด วาดเสน้ค่าความมัน่คงดา้นส่ิงแวดลอ้มในระบบ

นิเวศ เสริมสร้างการปกป้องระบบนิเวศ เสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของธรรมาภิบาลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัและ

ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า

แบ่งปันประสบการณ์สีเขยีวในลุ่มน�า้ล้านช้าง - แม่โขง

ตั้งแต่ตน้ปี 2564 ชา้งเอเชียโขลงหน่ึงไดเ้ดินออกจาก

ป่าฝนเขตร้อนของแควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบ-

สองพนันา โลดแล่นไปในเมืองผูเ่อ่อ แควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติฮาหนีและชนชาติอ๋ีหงเหอ เมืองอวี้ซี  ฯลฯ 

ซ่ึงสะทอ้นทางออ้มถึงความส�าเร็จของการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพในยนูนาน 

“ด่ืมน�้าจากแม่น�้าสายเดียวกนั” มณฑลยนูนานยนิ

ดีท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์การอนุรักษร์ะบบนิเวศกบั
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ประเทศแม่น�้าโขงตอนล่าง เพ่ือปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพของแม่น�้าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขง 

หลายปีมาน้ี มณฑลยนูนานไดด้�าเนินกิจกรรมเก่ียว

กบัการบริหารจดัการและคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางนิเวศ

วทิยาของเขตเศรษฐกิจแม่น�้าลา้นชา้ง 

โดยไดป้ระกาศกฎระเบียบดา้นการคุม้ครองระบบ

นิเวศในเขตปกครองตนเองทางชนชาติ 5 แห่ง มุ่งเนน้

ท่ีการฟ้ืนฟูการท�าประมงในแม่น�้าลา้นชา้งและการคุม้

ครองทรัพยากรปศุสัตวท่ี์มีลกัษณะเฉพาะ การฟ้ืนฟูผนืป่า

สาธารณะประโยชนใ์นระบบนิเวศ  และการคุม้ครองพนัธ์ุพืช

และเหมืองแร่ในลุ่มน�้า พร้อมทั้งก�าหนดอยา่งชดัเจนวา่

ผืนป่าสาธารณะประโยชนใ์นระบบนิเวศ ครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ีไม่ราบเรียบตลอดสองฝ่ังแม่น�้าลา้นชา้งภายในรัศมี

เขตสนัปันน�้าท่ี 1 พ้ืนท่ีราบสองฝ่ังแม่น�้าในระยะ 500 เมตร

และในระยะ 200 เมตรส�าหรับล�าน�้าสาขาชั้นแรก  หาก

พ้ืนท่ีป่าท่ีรัฐเป็นเจา้ของภายในขอบเขตดงักล่าว จะท�า

สญัญาสมัปทานให้แก่การปลูกยางพารา ใบชา และป่า

เศรษฐกิจระยะยาว จะ ตอ้งคงพ้ืนท่ีเดิมไวแ้ละไม่อนุญาต

ใหข้ยาย  ทัง้น้ี หลงัจากหมดสญัญาแลว้ จะไม่อนุญาต

ใหต่้อสญัญา และหน่วยงานบริหารป่าไมข้อง

อ�าเภอ (เมือง) จะเรียกคืนพ้ืนท่ีเหล่านั้นเพ่ือ

ค่อย ๆ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศต่อไป

ดอกลวีห่รงเฮา

绿绒蒿 CFP 图
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“ทฤษฎสีองภเูขา” เปิดศกัราชใหม่ความร่วมมือ
ดา้นระบบนเิวศในลุม่น�า้ลา้นชา้ง - แม่โขง

“两山论”引领澜湄生态合作新时代

澜沧江—湄公河流域是全球生物多样性最丰富的地区之

一，其生态保护问题备受国际社会关注。当前，澜湄流域生

物多样性丧失问题尤为严峻，这也对当地民众生产生活造成

深刻影响。近年来，中国在习近平生态文明思想的指引下，

从“生态文明”高度提出了“绿水青山就是金山银山”的

解决方案，充分兼顾了“发展与保护”的辩证统一，破解西

方“工业文明”解决方案的局限性，并在湄公河上游的澜沧

江流域生物多样性保护工作中取得了显著成效。

ลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขงเป็นหน่ึงในภูมิภาคท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดในโลก ประเดน็เร่ือง

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในภูมิภาคน้ีจึงไดรั้บความสนใจ

จากนานาชาติอยา่งมาก อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากแผนยทุธ-

ศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554 - 2563 

ท่ีรับรองโดยท่ีประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติคร้ังท่ี 10

ภายใต ้“อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ”

โดย โจว ฟางเหยี่ย ผูช่้วยนกัวจิยั สถาบนัวิจยัยุทธศาสตร์เอเชีย

แปซิฟิกและโลก สภาวทิยาศาสตร์สงัคมแห่งชาติจีน
周方冶   中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员

ไดห้มดอายลุง  ขณะท่ีประสิทธิผลของการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพทัว่โลกซ่ึงรวมถึงลุ่มน�้าลา้นชา้ง

- แม่โขงยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ การอนุรักษค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพ 20 รายการใน 5 ประเภทของ “เป้าหมายไอจิ”

ไม่สามารถบรรลุผลไดแ้มแ้ต่รายการเดียว  การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขง

ถือเป็นปัญหาร้ายแรงและมีผลกระทบอยา่งลึกซ้ึงต่อการ

ผลิตและการใชชี้วติของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน

เพ่ือรับมือกบัการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลกท่ีตกอยูใ่นภาวะยากล�าบาก แพลตฟอร์มวทิยา-

ศาสตร์และนโยบายระหวา่งรัฐบาลส�าหรับระบบบริการ

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพไดน้�าเสนอ

แนวคิด “การปฏิรูปและเปล่ียนแปลง” อยา่งชดัเจน ซ่ึงหมาย

ความวา่ปัจจยัทั้งทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสงัคม ครอบ-
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คลุมทั้งกระบวนทศัน ์เป้าหมาย และค่านิยมควรด�าเนิน

การปรับโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ  แมว้า่แนวคิด

“การปฏิรูปและเปล่ียนแปลง” จะไดรั้บการยอมรับมาก

ข้ึนจากประชาคมระหวา่งประเทศ และไดรั้บการบรรจุ

ใน “ร่างเบ้ืองตน้เก่ียวกบักรอบความหลากหลายทาง

ชีวภาพทัว่โลกหลงัปี ค.ศ. 2020” จะกลายเป็นอุดมการณ์

ช้ีน�าส�าหรับภารกิจดา้นอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีว-

ภาพระดบัโลกในทศวรรษหนา้ แต่จะด�าเนินการใหเ้ป็น

รูปธรรมอยา่งไร ยงัเป็นประเดน็ท่ีขดัแยง้กนัรุนแรงระหวา่ง

ประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศก�าลงัพฒันา

เหตุผลกคื็อประเทศท่ีพฒันาแลว้ในตะวนัตกไม่อาจ

กา้วขา้มความคิดของ “อารยธรรมอุตสาหกรรม” และ

แผนการคุม้ครองระบบนิเวศของพวกเขามกัจะมีความ

ขดัแยง้กนัเองระหวา่ง “การพฒันากบัการอนุรักษ”์ ซ่ึง

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเร่งด่วนของผูค้นใน

ประเทศก�าลงัพฒันาท่ีมุ่งหวงัชีวติท่ีดีข้ึน  ในทางกลบักนั

ภายใตก้ารน�าของสี จ้ินผงิ จากแนวคิด “อารยธรรมเชิง

นิเวศวทิยา” สู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาตามแนวคิด “สายน�้า

และภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองและภูเขาเงิน” หรือ “ทฤษฎี

สองภูเขา” ไดค้ �านึงถึงความเป็นเอกภาพวภิาษวธีิของ 

“การพฒันากบัการอนุรักษ”์ อยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงสามารถบรรลุ

ผลอนัน่าท่ึงในภารกิจดา้นการอนุรักษค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพในลุ่มน�้าลา้นชา้งซ่ึงเป็นตอนบนของแม่น�้าโขง

อยา่งไรกต็าม “ทฤษฎีสองภูเขา” นั้นฟังดูง่ายแต่ท�า

ยาก โดยพ้ืนฐานแลว้ “ทฤษฎีสองภูเขา” คือการเปล่ียน

แปลงจากอารยธรรมอุตสาหกรรมไปสู่อารยธรรมเชิง

นิเวศ ไม่เพียงตอ้งการเงินทุน เทคโนโลย ีและทุนส�ารอง

เท่านั้น แต่ยงัตอ้งการตลาดผูบ้ริโภคขนาดใหญ่เพ่ือสนบั

สนุนการยกระดบัอุตสาหกรรมเชิงโครงสร้างดว้ย  หลงั

จากท่ีจีนทุ่มเทในการปฏิรูปและเปิดประเทศมากวา่ 40

ปี ภายใตก้ารช้ีน�าของสี จ้ินผงิ จีนจึงสามารถกา้วกระโดด

ไปสู่อารยธรรมเชิงนิเวศ โดยอาศยัรูปแบบของ “การ

หมุนเวยีนเศรษฐกิจระหวา่งในประเทศกบัต่างประเทศ”

ซ่ึงหมายความวา่ หากลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่โขงจะพ่ึงพา

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียว กย็ากท่ีจะเอาชนะ

ภาวะยากล�าบากท่ีตอ้งเลือกระหวา่ง “การพฒันากบัการ

อนุรักษ”์ 

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา จีนไดป้ฏิบติัภารกิจดา้นปกป้องระบบ

นิเวศทั้งในเชิงลึกและกวา้งร่วมกบั 5 ประเทศในลุ่มน�้า

ลา้นชา้ง - แม่โขง ภายใตก้รอบความร่วมมือลา้นชา้ง -

แม่น�้าโขง  ตั้งแต่การก่อตั้งศูนยค์วามร่วมมือดา้นส่ิงแวด

ลอ้มลา้นชา้ง - แม่โขงในปี 2560 จนถึงการรับรอง “ยทุธ-

ศาสตร์ความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มลา้นชา้ง - แม่โขง”

ของแต่ละประเทศในภูมิภาคในปี 2562 ซ่ึงการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพไดก้ลายเป็นส่วนส�าคญั

ของความร่วมมือในอนุภูมิภาค  ในเดือนมิถุนายน 2564

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศภายใตค้วามร่วมมือ

ลา้นชา้ง - แม่โขงคร้ังท่ี 6 ไดจ้ดัข้ึนท่ีนครฉงช่ิง ทุกฝ่าย

ยนืยนัเป็นเอกฉนัทใ์นการเสริมสร้างการอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพ และเนน้ย �้าเป้าหมายการพฒันา

เพ่ือสร้างชีววทิยา - หมุนเวยีน - เศรษฐกิจสีเขียวในอนุ-

ภูมิภาค  พร้อมทั้งไดเ้สนอแผนยทุธศาสตร์ส�าหรับการ
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เช่ือมโยงเขตพฒันาเศรษฐกิจลุ่มน�้า

ลา้นชา้ง - แม่โขงเข้ากับ “เสน้ทาง

การคา้ทางบก - ทางทะเลระหวา่งประ-

เทศสายใหม่” ซ่ึงถือเป็นพิมพเ์ขียว

ส�าหรับการด�าเนินการตามแผน “ลา้นชา้ง

- แม่โขงสีเขียว” ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

ความร่วมมือทางนิเวศวทิยาในลุ่ม

น�้าลา้นชา้ง - แม่โขงก�าลงัอยูใ่นช่วงการ

พฒันา ส่วนการอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพกย็งัมีหนทางอีกยาว

ไกล  แนวทางของจีนท่ียดึถือ “ทฤษฎี

สองภูเขา” จะสามารถหยัง่รากในลุ่ม

น�้าลา้นชา้ง - แม่โขง และช่วยใหผู้ค้น

ในทอ้งถ่ินมีชีวติท่ีดีข้ึนร่วมกนัภายใต้

แนวคิด “มีอนาคตร่วมกนั” ไดห้รือไม่

นั้น ไม่เพียงแต่ข้ึนกบัความร่วมมือระ-

หวา่งรัฐบาล แต่ยงัรวมถึงการมีส่วน

ร่วมอยา่งกวา้งขวางของภาคประชาชน

โดยเฉพาะการท่ีวิสาหกิจจีนร่วมกนั

ผลกัดนัการพฒันาอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ซ่ึงอาศยัตลาดผูบ้ริโภคของจีน

เป็นพลงังานขบัเคล่ือนท่ีย ัง่ยนื เพ่ือส่ง-

เสริมบูรณาการระหวา่ง “การพฒันา

กบัการอนุรักษ”์ ในลุ่มน�้าลา้นชา้ง - แม่

โขง 

  ไก่ฟ้าเลด้ีแอมเฮิสท ์(Chrysolophus amherstiae)

                                     白腹锦鸡 CFP 图

共建地球生命共同体
ร่วมสรา้งประชาคมเพือ่สรรพชวิีตบนโลก
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คุนหมิงมุ่งม ัน่ปรบัโฉมหนา้ใหม่ในการพฒันา
ความเป็นสากลและความทนัสมยัใหก้บัระบบนเิวศ 

友好昆明｜昆明将全力开创发展新局面

ในช่วงเชา้ของวนัท่ี 26 กนัยายน ไดมี้การจดัการประ-

ชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสตจี์นประจ�าเมืองคุนหมิง

คร้ังท่ี 12 โดยท่ีประชุมไดเ้สนอเป้าหมายในการทุ่มเท

ท�างานเพ่ือปรับโฉมใหม่ในการพฒันาความเป็นสากล

และความทนัสมยัใหก้บัระบบนิเวศ

นายเฉิง เหลียนหยวน สมาชิกและเลขาธิการคณะ-

กรรมการพรรคคอมมิวนิสตจี์นประจ�าเมืองคุนหมิง มณฑล

ยนูนานกล่าววา่ ความมุ่งมัน่เพ่ือสร้างโฉมหนา้ใหม่ใน

การพฒันาความเป็นสากลและความทนัสมยัใหก้บัระบบ

นิเวศนั้น มิใช่เป็นเพียงแนวทางการปฏิบติังานตามมติ

ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และขอ้ก�าหนดการท�า

งานของคณะกรรมการพรรคฯ ประจ�ามณฑลเท่านั้น แต่

ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ใหม่ส�าหรับการวางแผนทางวทิยาศาสตร์

ส�าหรับการพฒันาเมืองในอนาคตอีกดว้ย  และเพ่ือท�าให้

พิมพเ์ขียวท่ีงดงามใหก้ลายเป็นความจริงข้ึนมา จึงจ�าเป็น

ตอ้งหาแนวทางท่ีถูกตอ้ง เนน้ประเดน็ท่ีส�าคญั ตลอดจน

วริิยอุตสาหะในการท�างานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ โดยใชห้ลกั

中国共产党昆明市第十二次代表大会，提出全力开创生态化国际化现代化发展新局面的目标：到2025年，全市

经济总量达到1万亿元以上，常住人口达到1000万人左右，创新能力建设取得明显成效，城乡区域发展更加协

调，绿色发展深入推进，对外开放再上新台阶，共享发展达到新水平，综合实力、内生动力和区域竞争力全面提升。

ในการท�างาน ดงัน้ี  ส่งเสริมการพฒันาแบบมีคุณภาพ  

เนน้การสร้างเมืองพลงังานสูง  มีเป้าหมายในการสร้าง

คุณภาพชีวติท่ีดี สร้างหลกัประกนัดว้ยการส่งเสริมการ

ก�ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพสูง นอ้มน�าสู่การสร้างพรรค

อนัยิง่ใหญ่อยา่งลุ่มลึก โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2568

ไดแ้ก่ มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของเมืองจะสูงถึงกวา่ 1 

ลา้นลา้นหยวน บรรลุการมีประชากรถาวรประมาณ 10

ลา้นคน การสร้างความสามารถเชิงนวตักรรมท่ีไดผ้ล-

ลพัธ์อนัน่าท่ึง การพฒันาเขตเมืองและชนบทมีการประ-

สานงานกนัมากข้ึน การพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

เพิม่ความเขม้ขน้ข้ึน การเปิดกวา้งสู่ภายนอกข้ึนสู่ระดบั

ใหม่ แบ่งปันความพฒันาร่วมกนับรรลุขั้นใหม่ ความ

แขง็แกร่งโดยรวม  พลวตัภายในและความสามารถใน

การแข่งขนัระดบัภูมิภาคไดรั้บการปรับปรุงอยา่งครอบ

คลุม

昆明市委宣传部供稿 贾翔 图
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เยีย่มชมอนัหนงิ : จุดธูปหนึง่ดอก พบความสขุสงบ
遇见安宁｜点一根香，得一片安宁

安宁盛产玫瑰，玫瑰香是安宁人最熟悉的味道之一。安宁市非物质文化遗产手工制香传承人武健云想要

创造出一种有着玫瑰花香的香药，但是从古至今，在书本和前人的实践经验里，都没有能够制出玫瑰

花香的方法。他用一年多的时间，通过上千次的摸索试验，终于用香模拟出玫瑰的花香。

ในเดือนกมุภาพนัธ์ปีท่ีแลว้ พ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศ

จีนตกอยูใ่นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของการป้องกนัและควบคุม

การแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19  บนถนนในเมืองอนัหนิง

มณฑลยนูนาน อู่ เจ้ียนหยนุ สวมหนา้กากอนามยัและ

คอยแจกซองบุหงาเป็นของขวญัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีท�า

งานควบคุมการแพร่ระบาดในแนวหนา้

“ซองบุหงาไม่ไดมี้ผลในการรักษาทุกโรค แต่สามารถ

บรรเทาความเครียดและยงัช่วยอ�านวยพรอีกดว้ย” อู่ 

เจ้ียนหยนุ เป็นผูสื้บทอดการท�าเคร่ืองหอม ซ่ึงถือเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของเมืองอนัหนิง  ดว้ยเหตุท่ีเขา

เป็นคนท่ีไวต่อกล่ินสัมผสัและไดรั้บอิทธิพลท�าเคร่ือง

หอมมาจากบรรพบุรุษ เขาจึงสนใจท�าเคร่ืองหอมมาตั้ง

แต่เดก็ 

ปัจจุบนั อู่ เจ้ียนหยนุ ยงัคงผลิตเคร่ืองหอมท่ีมีกล่ิน

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเกิดเมืองอนัหนิง ท�าใหผู้ค้น

นึกถึงเมืองอนัหนิงผา่นกล่ินหอม

เมืองอนัหนิง อุดมไปดว้ยดอกกุหลาบ กล่ินหอม

ของดอกกหุลาบเป็นหน่ึงในกล่ินท่ีชาวอนัหนิงคุน้เคย

มากท่ีสุด อู่ เจ้ียนหยุน ใชเ้วลามากกวา่หน่ึงปี ท�าการ

ทดลองนบัพนัคร้ัง จนในท่ีสุดกไ็ดธู้ปท่ีมีกล่ินหอมคลา้ย

ดอกกหุลาบส�าเร็จ

“การท�าธูปหอม มีกระบวนการท่ีเขม้งวดและยุง่ยาก

มากกวา่ 10 ขั้นตอน  เช่น การคดัเลือกกล่ิน การผสมสาร

ใหก้ล่ินหอม การผสมแป้งและข้ึนรูป ฯลฯ” อู่ เจ้ียนหยนุ

กล่าว  กล่ินหอมของบา้นเกิดชวนใหห้วนคิดค�านึง เขา

หวงัวา่ผูค้นจะหวนคิดถึงบา้นเกิดของตนโดยผา่นกล่ิน

หอมน้ี พร้อม ๆ กบัสมัผสัถึงเสน่ห์ของวฒันธรรมดั้ง

เดิมท่ีแฝงไว้

安宁市委宣传部供稿 武健云 供图
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เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ี กรรไกรหนึง่ดา้ม รงัสรรคโ์ลกอนัวิจติรงดงาม
走进玉溪｜一把剪，“剪”出大千世界

剪纸是中华民族最为古老的艺术形式之一，深受民众喜欢。在云南省玉溪市，有一位剪纸艺人冯光祥，用一

把小剪刀、一张纸，片刻功夫，便可让一个个古朴、喜庆、充满浓郁生活气息的图案跃然而出。

การตดักระดาษ เป็นศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีเก่าแก่ท่ี

สุดของจีน และยงัเป็นท่ีนิยมในหมู่ประชาชนอีกดว้ย 

คุณเฝิง กวางเสียง เป็นหน่ึงในช่างตดักระดาษของเมือง

อวี้ซี มณฑลยนูนาน  เขาใชก้รรไกรเลก็ ๆ  ดา้มหน่ึง  และ

กระดาษ แลว้ใชค้วามตั้งใจเพียงชัว่ครู่  ช้ินงานลวดลาย

การตดักระดาษท่ีเรียบง่าย มีความเป็นมงคล และเตม็ไป

ดว้ยชีวติชีวากท็ยอยออกมาใหเ้ห็น

การไดม้าเยีย่มชมบา้นคุณเฝิง เปรียบเสมือนการเดิน

เขา้ไปชมหอศิลป์แสดงผลงานการตดักระดาษขนาดยอ่ม

คุณสามารถเห็นช้ินงานกระดาษตดัของคุณเฝิงไดต้าม

เฉลียงทางเดิน ฝาผนงั และบนบานประตู กระดาษตดั

สีแดงสดใส บา้งกแ็สดงใหเ้ห็นถึงภาพเทศกาลงานประ-

เพณี บา้งกส็ะทอ้นถึงวฒันธรรมประจ�าชาติอนัมีเอกลกัษณ์

คุณเฝิง เร่ิมเรียนศิลปะการตดักระดาษมาตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2543  จวบจนถึงปัจจุบนันบัรวมเวลาได ้21 ปีแลว้

ประสบการณ์ท่ีสัง่สมมานานท�าใหคุ้ณเฝิงสามารถใช้

กรรไกรเลก็ ๆ  รังสรรคก์ระดาษใหก้ลายเป็นโลกอนัวจิิตร

งดงาม แมแ้ต่กลอนคู่ท่ีติดไวต้รงบานประตูในช่วงปี

ใหม่ของทุกปี กเ็กิดข้ึนจากงานตดักระดาษท่ีประดิษฐ์

ข้ึนอยา่งประณีตของเขา ปัจจุบนัเขาไดส้ร้างช้ินงานมาก

ถึงหลายพนัช้ิน และหลายช้ินยงัไดตี้พิมพใ์นหนงัสือ

พิมพห์ลายฉบบัในมณฑลยนูนานดว้ย ในปี พ.ศ. 2549 

คุณเฝิงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูสื้บทอดมรดกวฒันธรรมทาง

ภูมิปัญญาของเมืองอวี้ซี และในปี พ.ศ. 2553  เขายงัได้

รับการยกยอ่งจากรัฐบาลเมืองอวี้ซีใหเ้ป็น  “ช่างฝีมือ

พื้นบา้นแห่งชาติ” และในปี พ.ศ. 2564  คุณเฝิงไดใ้ช้

เวลาวา่งในการตดักระดาษสีแดงรังสรรคเ์ป็นชุดผลงาน

อยา่งพิถีพิถนั เพ่ือเป็นท่ีระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี

แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสตจี์น
玉溪市委宣传部供稿供图
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志10月刊与大家见面了。

本期我们收到了泰国前副总理沙哈•班迪坤博士、荣誉教授的

来信，一起来看看吧！

ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสารแม่น�้า-

โขงฉบบัเดือนตุลาคมกลบัมาพบกบัท่านผูอ่้านอีกคร้ัง

นะคะ นิตยสารฉบบัน้ีเราไดรั้บจดหมายแสดงความคิด

เห็นจากอตีดนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. สหสั

บณัฑิตกลุ โดยเน้ือหาจดหมายมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ 

本刊记者 胡丽仙/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
多年前，我在泰国民间区域发展基

金会第一次阅读到《湄公河》杂志，

之后便经常翻阅。这本杂志内容丰

富，引人入胜，阅读时总能获取

有益的知识，许多文章让人

回味无穷，不舍掩卷。同

时，《湄公河》杂志也架

起了泰中两国民众间加

深了解、增进互信的桥

梁。希望能有更多人

阅读这本杂志。

ผมไดมี้โอกาส

อ่านนิตยสารแม่-

น�้ าโขงน้ีมาเป็น

เวลานานหลายปีแลว้ โดยไดรั้บผ่าน “มูลนิธิเอกชน

พฒันาภูมิภาคไทย” เป็นนิตยสารท่ีมีเน้ือหาสาระชวน

ติดตาม ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจใหม่ ๆ ท่ีเป็นประ-

โยชน์อยูเ่สมอ  หลายบทความท่ีอ่านแลว้วางไม่ลง อีกทั้ง

ยงัช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่ง

ประชาชนไทยและจีน อยากขออนุญาตแนะน�าใหห้า

อ่านกนั  เช่ือวา่ท่านจะไดรั้บความรู้และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์

ติดตวัไปอยา่งแน่นอน

最后，我向《湄公河》杂志的各位工作人员表示感谢，

希望杂志继续生产优质内容，成为在新技术浪潮下无可替代

的文化桥梁。

ในโอกาสน้ีผมขอแสดงความช่ืนชม และขอขอบคุณ

ทีมงานนิตยสารแม่น�้าโขง ท่ีสร้างผลผลิตอนัทรงคุณค่า

น้ีออกมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน และขอใหนิ้ตย-

สารแม่น�้าโขงน้ีคงอยูย่ืนยาวตราบนานเท่านาน อยา่ให้

เทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มากล�้ากรายแทนท่ี จนตอ้งเลิกลา

ไปอยา่งเช่นนิตยสารบางฉบบัเลย

67




