วันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่อง “ทองเที่ยวสไตลใหม ใสใจความหลากหลายทางชีวภาพ”
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการและเหตุผล
องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ของทุกป# เป%นวันสากลแห(งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหประชาคมโลก
ตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส(งเสริมใหเกิดการอนุรักษและใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย(างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อรําลึกถึงวันที่อนุสัญญาว(าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
เริ่มมีผลบังคับใชโดยในป# ๒๐๑๗ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาว(าดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดกําหนดหัวขอ
วันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ “Biodiversity and Sustainable Tourism” ซึ่งสอดคลองและ
เป%นไปตามแผนแม(บทโลก (Agenda 21) ที่ไดกําหนดกรอบการจัดการการท(องเที่ยวอย(างยั่งยืนตามแนวทาง
การท(องเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ ๑. การดําเนินกิจการการท(องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถ
การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป%นอยู(ของชุมชนจะมีได
๒.ตระหนักในกิจกรรมการท(องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต(อชุมชน๓. ความจําเป%นต(อการพัฒนาทางเลือกของชุมชน
และกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ และ ๔. การดํารงอยู(ของชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นอย(างยั่งยืน
ประเทศไทยเป%นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแหล(ง
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในลําดับที่สูงมากแห(งหนึ่งของโลกความหลากหลายทางชีวภาพเหล(านี้
มีส(วนสนับสนุนค้ําจุนวิถีชีวิตของคนไทยมาชานานรวมทั้งส(งเสริมความสมบูรณพูนสุข ทั้งดานป^จจัยการดํารงชีวิต
และสิ่งแวดลอมรอบตัว ความหลากหลายทางชีวภาพทําใหเกิดความหลากหลายของอาหาร ทั้งในรูปแบบ รส
กลิ่น นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังปรากฏในรูปแบบต(างๆ เช(น ยาสมุนไพรพื้นบาน ทั้งที่ใชในการ
รักษาโรค และใชในการบํารุงสุขภาพร(างกาย แมกระทั่งสิ่งของเครื่องใชรอบตัว หรือสถานที่ต(างๆ ซึ่งเป%นแหล(ง
รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล(านี้ ลวนเป%นเสน(หดึงดูดความสนใจของนักท(องเที่ยวใหเขามาเรียนรู
และสัมผัสกับแหล(งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเพิ่มมากขึ้นทุกป# จากขอมูลแผนพัฒนาการ
ท(องเที่ยวแห(งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กระทรวงการท(องเที่ยวและกีฬา พบว(า นักท(องเที่ยวมีแนวโนมสนใจ
การท(องเที่ยวแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น (Special Interest Tourism) เช(น การท(องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health
Tourism) การท(องเที่ยววิถีชุมชน (Community-Base Tourism) การท(องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure
Tourism) การท(องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท(องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)
และการท(องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป%นตน

-๒สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ในฐานะหน( ว ยงานประสานงาน
กลางอนุสัญญาว(าดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ร(วมกับกรมอุทยานแห(งชาติ สัตวปlา และพันธุพืชในฐานะ
หน( ว ยงานที่ มีบ ทบาทหนาที่ ใ นการอนุ รั ก ษ และฟno น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ และสํ า นั ก งานพั ฒ นา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน) ในฐานะหน(วยงานที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการดําเนินงาน
ดานการอนุ รั กษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชี ว ภาพอย( า งยั่ งยื น ตั้ ง แต( ในระดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง
ระดั บ ประเทศ จั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น สากลแห( ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพประจํ า ป# ๒๕๖๐ ในหั ว ขอ
“ท(องเที่ยวสไตลใหม( ใส(ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ( อําเภอปากช(อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากตั้งอยู(ใกลกับอุทยานแห(งชาติเขาใหญ(
ซึ่งเป%นแหล(งท(องเที่ยวที่สําคัญของกลุ(มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป%นสถานที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรปlาไม ชนิดพันธุพืช และชนิดพันธุสัตวที่สําคัญ รวมทั้ง เป%นแหล(งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สามารถพัฒนาเป%นแหล(งท(องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมจะประกอบดวยกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟnoนฟู
และการส( งเสริ มการท( องเที่ ย วอย( า งยั่ งยื น และการจั ด แสดงและจํ า หน( า ยผลิ ต ภั ณ ฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภูมิป^ญญาทองถิ่นจากภาคส(วนต(างๆ ที่เกี่ยวของ เช(น สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคกรมหาชน) โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และชุมชนโดยรอบอุทยานแห(งชาติเขาใหญ( เป%นตน
วัตถุประสงค
1. เผยแพร(ความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใหแก(ทุกภาคส(วน
2. เพื่ อ เสริ ม สรางการมี ส( ว นร( ว ม ความตระหนั ก และจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษและใชประโยชน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย(างยั่งยืน
3. พัฒนาการท(องเที่ยวเชิงนิเวศ ใหความรูเชิงวิชาการร(วมไปกับการท(องเที่ยว เพื่อใหเป%นการท(องเที่ยว
เชิงนิเวศอย(างยั่งยืน
4. เพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณและความรู ที่ เ กี่ ย วของกั บ การอนุ รั กษ ฟno น ฟู และบริ ห ารจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพจากผูที่มีประสบการณและผูเชี่ยวชาญดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ผลที่คาดวาจะได2รับ
1. ผูมีส(วนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ เกี่ย วกับ คุณค(า และความสํา คัญ ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งจะก(อใหเกิดกระบวนการมีส(วนร(วมในการบริหารจัดการดานความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สรางเครือข(ายและเสริมสรางประสิทธิภาพของการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

-๓รูปแบบของกิจกรรม
๑. การจัดกิจกรรมเพื่อส(งเสริมความรู ความตระหนักดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
และการส(งเสริมการท(องเที่ยว
๒. การประชุมวิชาการ ประกอบดวย การเสวนาทางวิชาการ และ/หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และภูมิป^ญญาทองถิ่นดานการอนุรักษ ฟnoน ฟู ดูแลรักษา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีว ภาพ
อย(างยั่งยืน เพื่อการส(งเสริมและพัฒนาการท(องเที่ยวอย(างยั่งยืนโดยผูเชี่ยวชาญและผูที่มีประสบการณ
๓. การนําเสนอผลการดํา เนิน งานดานการอนุรักษ ฟnoนฟู และการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชี วภาพอย( างยั่ งยื น และการส( งเสริ ม พั ฒนา และการบริ หารจั ดการการท( องเที่ ยวอย( างยั่ งยื น ผ( านการจั ด
ชุดนิ ทรรศการและกิ จกรรมต( างๆจากภาคส( วนต( างๆ ที่ เกี่ยวของ เช( น การแสดงชุ ดนิ ทรรศการเกี่ ยวกั บสมุนไพร
การส( งเสริ มการท( องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ๔ ม. คื อ ไม( ทิ้ งขยะไวเป% นภาระโดยการนํ าขยะกลั บบาน ไม( ใหอาหารสั ตว
ไม(ขับรถเร็ว ไม(ส(งเสียงดัง เป%นตน
ผู2เข2ารวมประชุม
ผูแทนหน(วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ประมาณ ๒๕๐ คน
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ( อําเภอปากช(อง จังหวัด
นครราชสีมา

กําหนดการ
วันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่อง “ทองเที่ยวสไตลใหม ใสใจความหลากหลายทางชีวภาพ”
วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา
กําหนดการ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปwดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําป# พ.ศ. ๒๕๖๐
- กล(าวตอนรับ
โดย นายธนพล จันทรนิมิ
รองผูว(าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- กล(าวรายงาน
โดย นางสุณี ปยะพันธุพงศ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กล(าวเปwดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห(งความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมปล(อยตัวผูเขาร(วมกิจกรรมเดินปlาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
เยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จากเครือข(ายภาคประชาสังคม ชมรม และภาคส(วนต(างๆ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนาภายใต2หัวข2อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism”
โดย - นางจุฬารัตน นิรตั ิศยกุล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- นายชลธร ชํานาญคิด
ผูอํานวยการสวนอนุรักษทรัพยากร อุทยานแหงชาติ
กรมอุทยานแห(งชาติ สัตวปlา และพันธุพืช
- นางสาวยุวดี นิรัตนตระกูล
ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด
การท(องเที่ยวแห(งประเทศไทย
ผูดําเนินรายการเสวนา นายนวรัตน ไกรพานนท
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เวลา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กําหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเสวนาภายใต2หัวข2อเรื่อง “Biodiversity and Sustainable Tourism”(ต(อ)
โดย - นางสาวปานแพร เชาวนประยูร
คณะพัฒนาการท(องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม(โจ
- นายเฉลิมชัย ปUญญาดี
วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแม(โจ
- นายพฤฒิ เกิดชูชื่น
กรรมการผูจัดการ บริษัท แดรีโ่ ฮม จํากัด/ประธานชมรมอนุรักษลําน้ํามวกเหล็ก
- นายดําริห รัตนชินกร
นายกสมาคมท(องเที่ยวและประธานสภาอุตสาหกรรมท(องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี
- นายเรืองศิลปW รัตนรัมภ
มูลนิธโิ รงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
ผูดําเนินรายการเสวนา นางสาวอโนชา ศิริจร
ผูจัดการทีมผลิตรายการ ๒ ฝlายรายการ อมรินทรทีวี
14.30 – 15.00 น. ผูเขาร(วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
15.00 น.

ปwดการประชุม

