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1 ปาที่ตนไมหลายชนิดมีการผลัดใบในหนาแลง

สภาพอันแหงแลงของปาผลัดใบเขตรอนบนเทอืกเขาหนิปนู ในจงัหวัดแมฮอง-
สอน (ภาพ: สมโภชน ศรีโกสามาตร)

สภาพปาที่รกทึบของปาเมฆในอุทยานแหงชาติเขาหลวง (ภาพ: สุรพล แสน
สุข)
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รูปดอกบัวตองอันงดงาม ในอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร (ภาพ: สมโภชน
ศรีโกสามาตร)

2 สผ. 2540ก.
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คางคาวคุณกิตติ สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กที่สุดของโลก (ภาพ: สุรพล
ดวงแข)
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ฝูงควายปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (ภาพ: ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
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3 ความสัมพันธเหลานี้ซับซอน, ดู Bruijinzeel 2004
4 OECD 2003, Perrings 1995 และ OCED 2002
5 สมโภชน 2547
6 ICEM 2003

การเก็บของปาของชาวบานในหมูบานทุงยาว จังหวัดลําพูน
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ภาพการบวชปา กุศโลบายในการปกปองผืนปา (ภาพ: สุรพล ดวงแข)
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7 มีไมวงศยางเปนตนไมเดน
8 World Bank 2000
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9 ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 2544
10 Elliot et al. 1998
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11 พระราชบรมราโชวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม
2537 ณ พระราชวังดุสิต

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ที่ดาํเนิน
การโดยภาคเอกชน (ภาพ: ปตท.)
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12 Vermeulen & Whitten 1999

ภาพที่ต้ังของเหมืองหินปูนในจังหวัดสระบุรี (ภาพ: สมศักดิ์ ปญหา)

หอยทากบก 2 ชนิดที่พบไดเฉพาะในภาคใตของไทยเทานั้น Macrochamys
diadema และ M. asamurai เปนหอยทากบกที่มีความสวยงามทั้งรูปราง
และสีสัน โดยมีช่ือสามัญคือหอยทากบกเหลืองและหอยทากบกแดงจาก
ลักษณะสีของเปลอืกนัน้เอง ทัง้สองชนิดเปนชนิดพนัธุทีพ่บไดเฉพาะบรเิวณพืน้
ที่เขาหินปูนเพียงไมกี่แหงทางภาคใตของไทย และยังไมถูกคุกคาม (ภาพ: สม
ศักดิ์ ปญหา)
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นกจูเตนเขาปูน Napothera crispifrons ที่มีถิ่นอาศัยจําเพาะในบริเวณเขาหินปูน สายพันธุยอย calcicola มีการกระจายเฉพาะในบริเวณจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และ
บริเวณเล็กๆ ในจังหวัดนครราชสีมา (ภาพ: คณิต คณีกุล)
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•สัตวนํ้าตามธรรมชาติที่ไดจากการทําประมงมีความสําคัญมากตอวิถีชีวิต
ของผูคนที่อาศัยอยูตามลํานํ้าขนาดใหญ (ภาพ: Zeb Hogan)



 

 



⌫
⌦   ⌫
⌫⌫⌫ 
⌦⌫  
  ⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫
⌫⌦ ⌫
⌫⌦    
     ⌫
⌫⌦  ⌫⌦ ⌦⌫ 
    ⌦⌫
 
⌫
⌫  
⌦⌦  ⌫⌫

  ⌦
⌫ ⌫ ⌦   ⌫⌫⌦  ⌦   ⌫⌫
⌫ ⌦⌫  ⌫⌦   ⌫⌫  ⌫⌦   
⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫ ⌦⌫⌦⌦
⌦

  ⌦ ⌫  ⌫   

⌫⌦⌫  ⌦⌫  
⌦⌦    
⌫⌦⌦   ⌫
⌫

⌫ ⌫ 
⌫⌫ 
 ⌫⌫ ⌫
   ⌦
⌦ ⌦
⌫⌫⌦ ⌫
 ⌫⌫
⌦ 
⌫  
⌦⌫   
 ⌦⌫


13 เกรียงศักดิ์ 2545
14 IUCN 2003b
15 Hogan et al. 2004

ปลาบึกที่จับไดถูกขนสงไปยังตลาด (ภาพ: Zeb Hogan)

บงึบอระเพด็ แหลงนํา้จดืที่ใหญทีส่ดุในลุมนํ้าเจาพระยา และเปนพ้ืนที่ชุมนํา้ที่
มีความสําคัญระหวางประเทศ (ภาพ: ฟลลิป ดี ราวน)
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⌫ 16 ONEP 2002b, จิระ 2536

แมวาระบบการจัดการนํ้าพื้นบานอยางฝายกั้นนํ้าในภาคเหนือของประเทศ
ไทยจะคํานึงความหลากหลายทางชีวภาพเพียงเล็กนอย แตก็ยังดีกวาฝาย
คอนกรีต (ภาพ: สมโภชน ศรีโกสามาตร)
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พ้ืนที่ชายฝง และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าบริเวณชายฝง (ภาพ: ฟลลิป ดี ราวน)

การปลูกปาชายเลน โดย ปตท.
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19 UNEP/GEF/SCS 2004
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มาตร)

Pagurapseudopsis thailandica ครสัเตเชียนขนาดเล็กชนิดใหมทีพ่ึง่มีการ
คนพบที่ทะเลสาบสงขลา (ภาพ: เสาวภา อังสุภานิช)
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20 ชนิดพันธุที่ ‘ถูกคุมคาม’ หมายถึง ชนิดพันธุที่มีประชากรอยูภายใตแรง
กดดันบางอยางและเปนเหตุใหตองไดรับการดูแลเอาใจใส สวนชนิด
พันธุที่ ‘มีแนวโนมตอการสูญพันธุ’ ‘เสี่ยงตอการสูญพันธุในอนาคต’ และ
‘ใกลสญูพนัธุอยางยิง่’ บอกระดบัการถูกคุกคาม

21 IUCN 2003a

เขาของเนื้อสมันซ่ึงเปนสัตวท่ีสูญพันธไปแลว ตั้งแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑสวน
ตัวแหงหนึ่ง (ภาพ: สมโภชน ศรีโกสามาตร)
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22 สผ. 2540ข, 2545ก, Vivajsirin et al. 2002

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 2 เลม ที่ผลิตโดย สผ. ในป 2540 และ 2545
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รางแผนแมบทการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาแหงชาติ พ.ศ. 2547-2556

โครงการเผยแพรการอนุรักษเคล่ือนที่ในโครงการ TEAM โดยการจัดการของ
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยฯ ในชวงป 2530-2535
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24 สมโภชน และ รังสิมา 2547
25 Stolton et al. 2003

สภาพภูมิทัศนของหมูบานที่อยูภายในพื้นที่อนุรักษทางภาคเหนือของไทย
(ภาพ: สมโภชน ศรีโกสามาตร)

การเคลื่อนไหวของเครือขายปาชุมชน (ภาพ: สุรพล ดวงแข)
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⌫    27 สมโภชน และ รังสิมา 2547
28 Brockelman 2003, สมโภชน 2543
29 เกษสุดา 2547

รายงานประจําปและหนังสือบางสวนที่จัดพิมพโดยบีอารที (BRT)
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30 Legakul & Round 1991
31 ไบรอันและคณะ 2544
32 ชวลิต 2545, 2547
33 สมโภชน และ ทรอย 2539
34 ธัญญา 2546
35 จารุจินต และ เกรียงไกร 2544
36 ไซมอนและคณะ 2543

หนังสือคูมือแนะนําส่ิงมีชีวิตภาคสนามที่สําคัญบางเลมในประเทศไทย
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การฝกอบรมเจาหนาที่พิทักษปาที่จัดโดยโครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิง
ระบบนิเวศ (WEFCOM) (ภาพ: WEFCOM)
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ฯพณฯ สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมซึง่กํากับดูแลกรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช อันเปนหนวย
งานหลักทีมี่หนาที่รับผิดชอบดานการอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพใน
พ้ืนที่อนุรักษ (ภาพ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)
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บันทึกความรวมมือระหวาง ปตท. จํากัด (มหาชน) และโครงการพัฒนาองค
ความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (ฺBRT)
เพ่ือทําการวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพเชิงพืน้ที่ ในอาํเภอทองผาภูมิ จงั-
หวัดกาญจนบุรี ในป 2543-2546 (รูปโดยโครงการบีอารที)

บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด และมูลนิธิเด็กตัวเล็กไดริเร่ิมสนับสนุนการ
อนุรักษและกิจกรรมดานการเรียนรูที่เขาแผงมาซ่ึงดําเนินงานโดยมูลนิธิคุม
ครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยฯ



 

 



⌦⌫⌦
⌫ ⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫⌦

    
⌫⌫
   


⌫⌫
   ⌫  
⌫⌫     
⌫   
⌫ 
  ⌦
   ⌫ 
⌫
 ⌦⌦⌫
  
   ⌫
  

   
⌫
 ⌫    

⌦   

 ⌫
  ⌦ 
 ⌦⌫
⌫
⌫⌫⌦

⌫
  ⌫ 
   
⌫  
    ⌫
⌫⌫  

  
 ⌫ 
  

⌫ 
 ⌫
⌫  
   
  ⌦ 
 ⌫
   ⌫
 ⌫ ⌦   
⌫ ⌫ ⌦ 


⌦
⌫
⌫ ⌫
⌫
⌫
 
 ⌫⌦
⌫ ⌫
 ⌫⌫

⌦⌫⌫⌫⌫

⌫
⌫⌫⌦  


38 Moye 2002



⌫






 

 





  ⌫⌦ 
⌦⌦
⌫ 
⌫⌫
 ⌦
 
⌫ ⌫
⌦
⌫
⌫ 
⌫⌫
⌫ 
⌫ 
⌫
   ⌫
⌫ 
⌦⌫
⌫⌫

 ⌫
 
 ⌫
 ⌦
  ⌫⌦  
 ⌦ ⌫ 
⌫⌫
 ⌦⌫ ⌫⌫
 
⌫ ⌫⌫⌦
⌫ ⌫
⌫ 
⌫ 
⌫
⌫ 
⌦ ⌫⌫
⌫   
  
⌫
⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫
 ⌫⌦
⌫⌫ ⌫

⌫⌫
 ⌫⌫⌫
⌫
  ⌫

⌫⌫ 
⌫⌫
 ⌫⌫  
⌫⌫
 ⌫⌫
⌦⌫
 ⌦⌦⌦
⌫⌦⌫ 


⌫ ⌦⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫

 
⌫⌫ 
⌫
⌦
⌦⌫⌫⌫ ⌫⌫
⌫
⌦ ⌦⌫
 ⌫
⌫⌫⌫
 ⌫⌦⌫⌫
⌫
⌫⌦⌫
 ⌫
⌫ 
⌫ 
   ⌦
⌦⌫ 
⌫⌫


 ⌫
⌫

⌫⌫⌫ 



⌫



⌫ ⌫⌫⌫
⌫⌫   
⌫
⌫⌫ ⌦
⌫⌫⌫
⌫ 

⌫⌦ ⌫
⌫⌦ 
 ⌫
⌫  
⌫ ⌫
⌫  
 
⌫⌫  ⌦⌫
 
⌫
⌫ ⌫⌫⌫ 
⌫  ⌫
⌫⌫ 
⌫

  
 ⌫⌫
⌫ 
  
 ⌫
⌫⌫⌫ 
⌫⌫⌫
 ⌫
⌫⌫

 ⌫
⌫
 ⌫
⌫
 
⌦  
 

⌫⌫
⌫ ⌫
⌦
⌫    ⌫   

ฯพณฯ สุวิทย คณุกิตติ ที่ศนูยฝกอบรมในอทุยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงเปนศูนย
เพือ่ฝกอบรมเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย (ภาพ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)

พนักงานพิทักษปาในพ้ืนที่อนุรักษตางๆ เปนกลไกสําคัญดานการบังคับใช
กฎหมายในอทุยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาตางๆ ซึ่งสวนใหญเปน
ลูกจางชั่วคราว (ภาพ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
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