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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

รู้จักป่าสะแกราช  พื้นที่สงวนชีวมณฑล
หนึ่งในสามเพชรยอดมงกุฎแห่งนครราชสีมา

ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงมีพื้นที่ 48,800 ไร่ ต�าบลสะแก-

ราช อ�าเภอปักธงชัย (ปัจจุบันอยู ่ภายใต้อ�าเภอวังน�้าเขียว) 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ก่อตั้งสถานีวิจัย ในระยะแรกเริ่ม 

ได้มีการก่อตั้งสถานีวิจัยขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งวิจัย ศึกษาทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาป่าแล้งเขตร้อน (ป่าดิบ

แล้งและป่าเต็งรัง) และทุ่งหญ้า การก่อตั้งนี้ ในระยะแรกได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานโครงการวิจัยช้ันสูงของ

สหรัฐอเมริกา (Advanced Research Program Agencies  

- ARPA) จนถึงปี พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้สถานี

ด�าเนินงานต่อไป ตามข้อเสนอของส�านักงานคณะกรรมการ

ป่าสะแกราช ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แม้ฟังแต่ชื่อ จะสื่อแสดงถึงการเป็นสถานีวิจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันน้ี หลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินว่า ณ สถานท่ีแห่งน้ี จัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ (learning 
center) ทางธรรมชาติท่ีค่อนข้างสมบูรณ์แบบ เหมาะส�หรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หรือครอบครัว ในความหมายที่ว่า 
แหล่งเรียนรู้ คือ พื้นท่ีท่ีมีการจัดหรือแสดงกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากดู อยากส�รวจ  
ค้นคว้า สร้างสรรค์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม ให้โอกาสผู้เข้าชมในการปฏิบัติ หรือมีส่วนร่วม หรือมีโอกาสในการตัดสินใจ
ในระหว่างการเรียนรู้ และที่ส�คัญคือ จะต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�นวยต่อการเรียนรู้

 ดังนั้น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอ

แนะน�าให้ท่านได้รู้จักบทบาทท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมของสถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นสถานีวิจัยที่มี

การก่อตั้งมานานถึง 53 ปีแล้ว และมีพัฒนาการในด้านการเป็น

แหล่งเรียนรู้มาโดยตลอด 

 ปฐมบทของการก่อตัง้ 

 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชตั้งขึ้นตามมติคณะ

รัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2510 ให้
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วิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้แบ่งการด�าเนินงานของสถานีฯ เป็น 

2 ส่วน คือ งานทางวิชาการ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเป็นผู้ก�าหนดแนวทาง ส่วนการบริหารและการจัดการ

งบประมาณ มี วว. และ วช. เป็นผู้ด�าเนินการ จนกระทั่งปี พ.ศ. 

2541 สถานีฯ ได้อยู่ในความดูแลของ วว. อย่างเต็มตัว เนื่องมา

จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของรัฐ

 ความเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับคุณค่า

 สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช เป็นหน่วยงานหลัก  

ที่ดูแลผืนป่าสะแกราช ซึ่งเป็นพื้นที่ทรัพยากรป่าเขาที่ทรงคุณค่า 

เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา 

และมีการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2519 ป่าสะแกราชจึงได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Re-

serves) สะแกราช อันนับเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติที่

สมควรได้รับการประกาศคุณค่า

 ค�าว่า “พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล” น้ี หมายถึงพื้นที่ที่มี

ระบบนิเวศ ซึ่งอาจจะเป็น บนบก ในทะเล หรือชายฝั่งทะเล ที่

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และ

ชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก โดยพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ จะต้องมี

วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

 1. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์

สัตว์ และระบบนิเวศ 

 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

 3. เพื่อการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมต่างๆ เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561)

  นอกจากนั้น ค�าว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑล ยังครอบคลุม

ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่นั้นๆ มี

แนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาท่ีกระทบกับสิ่งแวดล้อม และ

จะต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ให้ได้ รวมทั้งต้อง

มีการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพน้ันอย่างยั่งยืน 

ไม่ร่อยหรอ หมดสิ้นไป การสงวนรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่สงวนชีวมณฑล จึงจ�าเป็นต้องอาศัยแนวคิดและ

วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งองค์รวมของความรู้ที่

หลากหลายเพื่อน�ามาส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนในพื้นที่น้ันๆ 

และจัดการกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในเชิงสังคม ระบบ

นิเวศวิทยา เพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

 ประเด็นส�าคัญอีกประการหน่ึงที่พื้นที่สงวนชีวมณฑล

ต้องค�านึงถึง คือ การคงรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะของชีวมณฑล 

และจะต้องสร้างความตระหนักให้คนในสังคมได้เห็นคุณค่า รวม

ทั้งต้องมีการยอมรับในระดับนานาชาติด้วย ในปัจจุบัน องค์การ

ยูเนสโกได้พิจารณาประกาศให้มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั้งสิ้น ใน 

124 ประเทศ โดยมี 21 แห่ง ที่มีพรมแดนต่อเนื่องกัน สามารถ

แบ่งเป็นแต่ละทวีป ได้ดังต่อไปนี้ 

	  79 แห่งใน 29 ประเทศในทวีปแอฟริกา

	  33 แห่งใน 12 ประเทศ ในสาธารณรัฐอาหรับ

	  157 แห่งใน 24 ประเทศในทวีปเอเชียและย่านแปซิฟิก

	  302 แห่งใน 38 ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ

	  130 แห่งใน 21 ประเทศในละตินอเมริกาและหมู่เกาะ

แคริบเบียน

 

หนังสือรับรองจาก UNESCO โครงการ MAB (Man and 

Biosphere) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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  องค์ประกอบส�าคัญของพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลนี้คือ จะ

ต้องมีการอนุรักษ์ทั้งภูมิทัศน์ (landscapes) ระบบนิเวศ (eco-

systems) ชนิด (species) ของพืชและสัตว์ และความหลาก

หลายทางพันธุกรรม (genetic variation) นอกจากน้ัน พื้นที่

โดยรอบของแหล่งสงวนชีวมณฑล ที่เรียกว่าพื้นที่กันชน (buffer 

zone) นั้นจะต้องมีการดูแลรักษาด้วย รวมถึงการท�ากิจกรรมที่

มีการด�าเนินการในพื้นท่ีดังกล่าวน้ันจะต้องสอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมและมีการปฏิบัติทางนิเวศวิทยาอย่างดีเยี่ยม เช่น ส่ง-

เสริมงานวิจัย งานเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การ

ฝึกอบรม และการศึกษา นอกจากน้ัน ท้ังพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล

และกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการด�าเนินการใช้ประโยชน์เพื่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและมนุษย์ ในเชิงวัฒนธรรม สังคม และ

นิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน

  ลักษณะเด่นของพื้นที่สงวนชีวมณฑล มีดังต่อไปนี้ คือ 

 1.  มีการด�าเนินงานที่บรรลุหน้าที่ 3 ประการที่

เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การอนุรักษ์ การพัฒนา และ การส่งก�าลัง

รวม (logistic support) ที่สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น การ

จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สารสนเทศ องค์วามรู้ทางวิชาการ การ

จัดฝึกอบรมบุคลากร ส�าหรับการปฏิบัติงานในโครงการส�าคัญ

ตามแผนงานรณรงค์หรือโครงการต่างๆ เป็นต้น

 2. มีการด�าเนินการในลักษณะท่ีล�้าหน้ากว่าการ

อนุรักษ์พื้นที่แบบดั้งเดิม โดยมีแผนงานการจัดระเบียบการใช้

พื้นที่อย่างชัดเจน นอกจากนั้น จะต้องป้องกันทั้งพื้นที่หลักและ

พื้นที่โดยรอบ ในลักษณะของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชนแวดล้อม หรือวิสาหกิจ ภาคเอกชนใน

ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยระบบธรรมาภิบาลที่มีส่วนร่วมและมีการสร้าง

นวัตกรรมอย่างดีเลิศ

 3. มุ่งเน้นแนวทางที่ตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างหลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้า

มาบริหารจัดการ   

 4. สนับสนุนให้เกิดการเจรจาท�าความเข้าใจเพื่อแก้

ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 5. มีการบูรณาการด ้านความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและชีวภาพ  โดยเฉพาะบทบาทของการใช้ความรู้

ท้องถิ่นในการจัดการระบบนิเวศ

 6. สาธิต แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมของแนว

ปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของงานวิจัยและการ

เฝ้าระวัง (monitoring)

 7. สร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และการฝึก

อบรมชั้นยอด (sites of excellence)

 8. เข้าไปมีส่วนร่วมใน World Network หรือเครือ-

ข่ายระดับโลก
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  จากแนวทางของการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่

ก�าหนดโดยองค์การยูเนสโกดังกล่าว จะเห็นว่าสถานีวิจัยส่ิง-

แวดล้อมสะแกราช ได้แสดงบทบาทให้เห็นในเชิงประจักษ์ ทั้ง

ในแง่ของการอนุรักษ์ การเปิดโอกาสให้ชุมชนแวดล้อมได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตอบสนองผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในท้องถิ่น และที่ส�าคัญคือ การเป็นแหล่ง

เรียนรู้ธรรมชาติชั้นยอด รวมทั้งได้มีการน�าองค์ความรู้ท้องถิ่น

มาจัดการระบบนิเวศและเผยแพร่ ผ่านทางค่ายวิทยาศาสตร์

เยาวชน (Youth Science Camp) ท�าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน

และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จนกระท่ังได้รับรางวัลกินรี 

ในประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549

รางวัลกินรี อีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสะแกราช

 รางวัลกินรี (Thailand Tourism Awards) คือ รางวัล

ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด�าเนินการจัดประกวด

ขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมอบรางวัลให้

กับแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน และ

องค์กรที่มีจุดเด่นในด้านท่องเที่ยว รับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน 

 ด้วยเห็นความส�าคัญของการท่องเท่ียวที่จะต้องเป็น

ไปอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย “กินรี” 

จึงถือเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2539 และมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปีจนถึงปัจจุบัน 

รางวัลกินรีน้ีเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ ซึ่งเทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และ

เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการ

ท่องเที่ยว (Tourism accreditation) เช่น โรงแรม ที่พัก 

รายการน�าเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ

และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน  

 ส�าหรับที่มาของชื่อรางวัลนั้น ททท. ได้ให้ค�าจ�ากัด

ความว่า 

 “กินรี เป็นสัตว์หิมพานต์ท่ีรู้จักกันดีในวรรณคดีไทย 

เป็น ตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือดอกบัว แทน

การมอบความสะอาด สูงค่า และนกพิราบ สื่อถึงสันติภาพและ 

ภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่ีรับใช้

สังคม และสภาพแวดล้อม” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2561ข)

 ส�าหรับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ  คือ 

รางวัลประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) ประกอบด้วย 6 

สาขา (การจัดประเภทล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2562) ดังนี้

1. สาขา Outdoor & Adventure Activities (แหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการผจญภัย)

2. สาขา Learning & Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)
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3. สาขา Nature & Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

4. สาขา Fun & Entertainment (แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือความ

บันเทิง)

5. สาขา Historical & Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม)

6. สาขา Local & Community (แหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

 ส�าหรับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซ่ึงได้รับ

รางวัลกินรีในประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในปี พ.ศ. 2549 

ถือว่าเป็นตามการจัดประเภทแต่เดิม อย่างไรก็ตาม แหล่ง

เรียนรู้สะแกราชนับว่ามีการด�าเนินการและการจัดกิจกรรมที่

ครอบคลุมหลายสาขาของการจัดประเภท ได้แก่ 

“สาขา Learning & Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้) 

กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อเน้น

การเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับองค์ความรู้กับกิจกรรมหรือ

สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ 

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม workshop เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

สาขา Nature & Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

สถานที่หรือบริเวณพื้นที่ทางบกหรือทางทะเลที่มีความเป็น

ธรรมชาติและเปิดให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวหรือพักผ่อน หรือสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ตามธรรมชาติหรือระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เช่น อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเลวนอุทยาน เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหล่งน�้า ล�าธาร ถ�้า น�้าตก ล�าน�้า 

ทะเลสาบ โป่งพุร้อน แหล่งโบราณชีววิทยา ป่าชายเลน เกาะ

ชายหาดแนวปะการัง ธรรมชาติในท้องทะเล เป็นต้น” (การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2561ก)

 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินของรางวัลกินรีนี้ จะพิจารณาใน

ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ    

 1. Tourism Excellence (Product/ Service) แบ่ง

เป็น ความยอดเย่ียมในสินค้า (Product Excellence) และ

ความยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (Service 

Excellence)

 2. Supporting Business & Marketing Factors 

คือการสนับสนุนปัจจัยทางธุรกิจและการตลาด เช่น มีการจัดท�า

วิสัยทัศน์ แผน นโยบาย แนวทางการด�าเนินธุรกิจ การส่งเสริม

หนังสือรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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การตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ง-

แวดล้อมขององค์กร (CSR) เป็นต้น

 3. Customer ด้านที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประสบการณ์

การท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าและบริการ การ

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร   ความสม�่าเสมอในการประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ความสม�่าเสมอในการตอบสนองจากกลุ่มนักท่องเที่ยว 

(engagement) เป็นต้น

 4. Responsibility คือ ความรับผิดชอบ ในการจัดให้

มีนโยบายและแผน การจัดการ การปฏิบัติตามแผน และความ

ปลอดภัย

 จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นเกียรติของสถานีวิจัย

สิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้รับรางวัลกินรี

นี้ เพราะเป็นการแสดงว่าการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ 

วว. คือการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างได้มาตรฐานระดับ

นานาชาติ

UNESCO
Triple Crown

World Heritage
กลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ 

Biosphere Reserve 
ผืนป่าสะแกราช

Global Geopark
อุทยานธรณีโคราช

 สามมงกุฎขององค์การยูเนสโก

 จากการที่ผืนป่าสะแกราช  ได้รับการประกาศจาก

องค์การยูเนสโก ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ในปี พ.ศ. 2519 

และกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ได้การรับรองให้เป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่ทรงคุณค่า

และมีความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดนครราชสีมา ทางจังหวัดจึงมีโครงการท่ีจะผลักดัน

ให้อุทยานธรณีโคราช ให้ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก

เพื่อให้นครราชสีมา เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎขององค์การ

ยูเนสโก หรือ “UNESCO’s Triple Crown” คือมีทั้งมรดกโลก 

(World Heritage) คือกลุ่มป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ พื้นที่สงวน

ชีวมณฑล (Biosphere Reserve) คือผืนป่าสะแกราช และ

อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) คืออุทยานธรณีโคราช 

อยู่ภายในพื้นท่ีจังหวัดเดียวกัน หากอุทยานธรณีโคราชได้รับ
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การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก จะส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็น

ประเทศที่ 4 เหมือนเช่นเกาหลีใต้ อิตาลี และจีน ซึ่งมีพ้ืนที่ที่

มีรูปแบบการอนุรักษ์แบบ UNESCO’s Triple Crown โดย

สมบูรณ์  

 UNESCO’s Triple Crown คือ รูปแบบการอนุรักษ์

พื้นที่ขององค์การยูเนสโก 3 โปรแกรม ได้แก่ มรดกโลก สงวน

ชีวมณฑล และ อุทยานธรณีโลก ท้ังน้ี วว. โดยสถานีวิจัยสิ่ง-

แวดล้อมสะแกราช ได้มีส่วนร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ในการ

จัดค่ายจีโอพาร์ค เพ่ือพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน 26 โรงเรียน ภายใต้การด�าเนินงาน

โครงการพิเศษเชิงวิทยาศาสตร์ สนับสนุนอุทยานธรณีโคราช

เป็นอุทยานธรณีโลก สร้างคุณค่าให้จังหวัดนครราชสีมากลาย

เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎขององค์การยูเนสโก  ทั้งนี้หากอุทยาน

ธรณีโคราช (Khorat Geopark) ได้รับการรับรองจากองค์-

การยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลก ก็จะท�าให้จังหวัดนครราช-

ราชสีมากลายเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของ UNESCO” ซึ่ง

การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนก็เป็นตัว

ชี้วัดอันหนึ่ง ดังนั้น วว. จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในโครงการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการตรวจประเมินการจัดตั้งเป็นจีโอพาร์คประเทศและจีโอ

พาร์คโลกต่อไป

 จากล�าดับของพัฒนาการของการบริหารจัดการผืนป่า

สะแกราช ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. จึงกล่าวได้

ว่า การก่อตั้งสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชนั้น นอกจากจะ

สร้างประโยชน์ให้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้อง-

ถิ่น ประเทศและโลกแล้ว ยังท�าให้เราสามารถใช้ประโยชน์ในแง่

มุมต่างๆ ที่หลากหลายมากข้ึน ขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของ

การก่อตั้งและการด�าเนินงานของสถานีฯ ในปัจจุบัน ให้กว้าง

ขวางครอบคลุมมากขึ้น คือ ใช้เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ

นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) ซึ่งได้มีการน�า

องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประชาชนในท้องถิ่น อีกประการหนึ่ง ป่าสะแกราช

ถือเป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติที่มีความเหมาะสมเป็น

อย่างยิ่ง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า กอรปกับเป็นป่าที่

มีชุมชนล้อมรอบ จึงนับเป็นความท้าทายในการท�างานท่ีจะ

ค้นคว้าวิจัยวิธีการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ป่า และสามารถท�ามาหากินกับป่าได้โดยไม่ท�าลายป่า นอกจาก

นั้น จากการที่พื้นที่ป่าสะแกราชเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของ

องค์การยูเนสโก การด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ พัฒนา  และ

สนับสนุนการศึกษาวิจัย จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่สถานีวิจัยสิ่ง

แวดล ้อมจะต ้องเป ็นแกนน�าในการขับเคลื่อนเพื่อด�ารง

สถานภาพนี้ไว้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการสร้างเครือข่ายเชื่อม

โยงกับนานาชาติทั่วโลกด้วย  วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือ 

ใช้พื้นที่ป่าเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจใน

ภูมิทัศน์ของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง รวมทั้งสัตว์ป่า และพรรณ-

พืชนานาชนิด ส่วนวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายในการด�าเนินงาน

ปัจจุบัน คือ สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมในทางวิชาการได้

เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งห้องประชุมและบ้านพักที่รองรับ แม้จะ

ไม่สะดวกสบายเหมือนรีสอร์ต เนื่องจากต้องให้สอดคล้องกับ

สภาพธรรมชาติ และบ้านพักที่แวดล้อมด้วยป่าเขา ภายใต้ป่า

ไม้สูงใหญ่เขียวขจีและใกล้ชิดธรรมชาติ ก็ท�าให้ผู้ที่ไปพักได้สูด

อากาศธรรมชาติ และได้ผ่อนคลายหลังการอบรมสัมมนาได้

อย่างแท้จริง
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กล่าวมาถึงตรงนี ้ คดิว่าหลายท่านคงอยากจะได้มาชืน่ชม

แหล่งเรียนรู้ของพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

ท่ามกลางผืนป่าทีย่งัคงความสมบรูณ์แห่งหนึง่ของเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้ ณ สถานวีจิยัสิง่แวดล้อมสะแกราชแห่งนี ้ ทางสถานฯี เอง 

ก็ด�าเนินบทบาทที่จะมีส่วนช่วยให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการ

ประกาศเป็น “สามมงกฎขององค์การยเูนสโก” 

หากท่านสงสัยว่า ณ สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อม วว. นี้ มี

สิ่งใดให้น่าสนใจ ใฝ่รู้ศึกษา ก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตัว

ของท่านเอง กับความเป็นธรรมชาติ กิจกรรมที่เรียบง่าย แต่

เพลิดเพลิน พรรณพืชและสัตว์ป่าที่สร้างเสน่ห์ให้กับผืนป่า 

ลองมาสักครั้ง แล้วท่านจะพบกับความประทับใจที่

ไม่รู้ลืมเลือน 


