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               ผลสืบ เนื่ องจากกรณีที่
ซาอุดีอาระเบียได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม G 20 ในปี ๒๐๒๐ 
ท าให้เกิดแนวคิดส าคัญที่ออกมาใน
รูปแบบความริเริ่มหลักของซาอุดีอาระเบีย
ที่มี เป้าหมายการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาโลก
ร้อน รวมถึงการตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและ
นับเป็นเป้าหมายร่วมกันของภาคีสมาชิก
ในองค์การสหประชาชาติ โดยซาอุดีอาระเบีย 
ได้ เสนอความริ เริ่ม ๒ เรื่อง ได้แก่  
ซาอุดีอาระเบียสี เขียวและภูมิภาค
ตะวันออกกลางสีเขียว (Saudi & Middle 
East Green Initiatives) 

                      ก่อนหน้านี้ ในปี  ๒๐๑๐
ซาอุดีอาระเบียได้เสนอแนวนโยบาย
และเร่งรัดการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศให้เป็นวาระ
แห่งชาติ 

กระทั่งมาถึงช่วงการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่
ภายใต้วิสัยทัศน์และการน าของ
เจ้าชายมูฮ าหมัด บินซัลมาน 
มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรี 
ที่พยายามชูแนวคิดการปฏิรูป
เศรษฐกิจมหภาค หวังลดการ
พ่ึงพารายได้จากน้ ามันซึ่งเป็น
รายได้หลักของประเทศ ด้วย
การขยายกรอบการลงทุน
ภายในประเทศผ่านกองทุน
การลงทุนสาธารณะ (Public 
Investment Fund) เพ่ือสร้าง
การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ล ง ทุ น ที่
ห ล ากหลายมากขึ้ น ท า ใ ห้
ซ า อุดี อาระ เบี ยกลาย เป็ น
ประเทศที่ต้องเร่ งปรับตัวสู่
แนวคิดการใช้พลังงานทดแทน 

ห รื อ พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด เ ป็ น มิ ต ร         
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดส าคัญเพ่ือให้มี
ทิศทางการพัฒนาประเทศให้ควบคู่
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะโครงการอภิมหาโปรเจ็คที่
เน้นการสร้างเมืองแห่งอนาคตในเขต
เศรษฐกิจ พิ เศษที่ ใช้ ชื่ อว่ า  นิ ยู ม 
(NEOM) ถือ เป็นแหล่ งศูนย์ กลาง
เศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการ
สร้างเมืองแห่งนวัตกรรม หรือเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) อีกทั้งภายใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้ยั งมี
แหล่งผลิตพลังงานไฮโดรเจนรวมทั้ง
ก า ร ส ร้ า ง ส ถ า นี พ ลั ง ง า น ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีปลอดคาร์บอนเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับประเทศและภูมิภาค 
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Saudi Vision 2030 

 

 
เป้าหมายความรเิร ิม่  
The Saudi Green 
Initiative 

 

 

เป็นผู้บริหารโครงการในฐานะประธาน
องค์การพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติกษัตริย์
อับดุลอาซิสเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานหลักท่ีจัดตั้งขึ้น มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล และมีอิสระในการบริหารโครงการ 
รวมทั้งการเบิก-จ่ายงบประมาณ เป็นหน่วยงาน
ที่ตั้งขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการใน
เชิ งยุ ทธศาสตร์ ด้ านการ พัฒนาด้ าน
สิ่งแวดล้อมให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 
โดยยึดแนวทางตามหลักทฤษฎีด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความสมดุล
ระหว่างธรรมชาติกับวิถีการใช้ชีวิต ทั้งนี้ 
เป้าหมายส าคัญภายใต้กรอบความริเริ่ม
นโยบายซาอุดีอาระเบียสีเขียว (The Saudi 
Green Initiative) ประกอบด้วย 

๑. การปลูกต้นไม้ ๑๐,๐๐๐ ล้านต้น และ
ร่วมสนับสนุนผลักดันโครงการปลูกต้นไม้ 
๕๐,๐๐๐ ล้านต้น ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง 

๒. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ร้อยละ ๖๐ ในภูมิภาค 

๓. การแสวงหาแหล่งพลัง ง านผล ิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก อาทิ 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ ๕๐ ภายในปี 
๒๐๓๐ 

 

 

๔. การก าจัดขยะด้วยวิธีลดการใช้ 
การหมุนเวียน น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Reduce,  Reuse and Recycle) 
ให้ได้ในปริมาณร้อยละ ๙๔ ของ
ขยะทั้งประเทศ 

๕. การเพ่ิมพ้ืนที่เขตสงวนและ
อุทยานแห่งชาติกว่าร้อยละ ๓๐ 
พร้อมวางระบบอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและที่
ราบลุ่ม 

๖. การยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปริมาณกว่า  ๑๓๐ ล้านตัน 
ด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานสะอาดหรือ
ไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานแห่ง
อนาคต 

๗. การมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้
การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์
ภายในปี ๒๐๖๐ 

๘. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนให้ได้สูงกว่า ๒๗๘ ล้านตัน
ต่อปี โดยมีก าหนดบรรลุเป้าหมาย
ในปี ๒๐๓๐ 

 

 

     ซาอุดีอาระเบียสีเขียวนับเป็น
ความริ เริ่มด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ
การปลูกต้นไม ้๑๐,๐๐๐ ล้านต้น เพ่ือเปลี่ยน
พ้ืนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวา โดยมี
เนื้อที่รวม ๒๐๐ ล้านเฮกเตอร์ หรือราว 
๑,๒๕๐ ล้านไร่ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตามแนวคิดอุทยานและพ้ืนที่
สงวนภายใต้หน่วยงานหลักที่ตั ้งขึ้นล่าสุด
ในปี ๒๐๑๘ ในชื่อองค์การพัฒนาเขตอุทยาน
แห่งชาติกษัตริย์อับดุลอาซิสเฉลิมพระเกียรติ 
(King Abdulaziz Royal Reserve 
Development Authority) ตั้งอยู่ห่างจาก
กรุงริยาด ราว ๑๘๗ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย
ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติรวม ๒ แห่ง 
ได้แก่ อัลตินฮาต (Altinhat) และอัลคาฟัส 
(Alkhafas) และพ้ืนที่ไกล้เคียงรวมกันกว่า 
๑๕,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยมีเจ้าชาย
อับดุลอาซิส บินซาอูด บินายิฟ  
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๙. ก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซมีเทน
สู่ชั้นบรรยากาศโดยคาดว่าจะสามารถเข้าสู่
กระบวนการลงนามในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๐๓๐  

๑๐. ยกระดับความมั่นคงทางอาหารให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก
ราว ๗๕๐ ล้านคน 

                อย่างไรก็ดี แนวคิดเกี่ยวกับการ
ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจึงเป็นเรื่องที่
รัฐบาลซาอุดีอาระเบียให้ความส าคัญมากด้วย
การสร้างความสมดุลระหว่างการแสวงหา
แหล่งพลังงานสะอาดในขณะเดียวกัน  

                ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีหลักการอ้างอิง
ทั้งในเชิงโครงสร้างองค์กรและการบริการ
ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งการวางกฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ให้มีความสอดคล้องกันกับกฎหมายภายใน 
ประเทศท้ังในเชิงหลักการและเหตุผลเพ่ือให้
เอ้ือต่อการบังคับใช้ ท าให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย
ต้องเร่งแสวงหาความร่วมมือกับหลายองค์กร 
รวมทั้งอาศัยประสบการณ์จากองค์กร
ระดับโลกอย่างองค์การระหว่างประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation 
of Nature : IUCN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญใน
การผลักดันเกี่ยวกับการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
โ คร งการภาคสนาม ด้ว ย 
อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจหลัก
ของ IUCN เน้นการส่งเสริม
และช่วยเหลือสังคมทั่วโลกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แน่ใจว่ามี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเท่าเทียมกันและยั่งยืน
ทางนิเวศวิทยา 
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     ด้วยเหตุนี้  จึ งนับเป็น
ก้าวย่างส าคัญของซาอุดีอาระเบียที่
ยกระดับการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐาน 
The Saudi Green Initiative”
เป็นการสะท้อนภาพใหญ่ด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทั่วโลกได้ประจักษ์กับภาพลักษณ์ใหม่ ๆ 
ของซาอุดีอาระเบีย เห็นได้จากแผนการ
เพิ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติใน
ซาอุดีอาระเบียมากถึงร้อยละ ๓๐ 
ของพ้ืนที่รวมทั้งประเทศ หรือคิดเป็น
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ราว ๖ แสนตาราง
กิโลเมตร นับเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า
เป้าหมายที่สหประชาชาติก าหนดไว้ 
โดยให้ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและมี
การจ ากัดพ้ืนที่เป็นเขตป่าสงวนให้ได้
ร้อยละ ๑๗ ของพ้ืนที่รวมทั้งประเทศ 

     จากเป้าหมายดังกล่าว
ส่งผลให้ซาอุดีอาระเบียกลายเป็น
ประเทศหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นใน
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    อาจกล่าวได้ว่า การใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวในซาอุดีอาระเบียถือว่าประเทศมี
ส่วนร่วมในการเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่สีเขียว
กว่าร้อยละ ๔ ของเกณฑ์การวัดผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จ จากโครงการปลูก
ต้นไม้ให้ปกคลุมพ้ืนที่เป้าหมายหวังลด
ปัญหาความแห้งแล้ง ด้วยการน าที่ดินซึ่ง
ส่ วนใหญ่ที่ อยู่ ในแถบทะเลทรายมา
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือให้
เอ้ือต่อการปลูกต้นไม้ คิดเป็นเนื้อที่ราว 
๔๐ ล้านเฮกเตอร์หรือราว ๒๕๐ ล้านไร่ 
ท า ใ ห้ ใ น อ น า ค ต อี ก สิ บ ปี ข้ า ง ห น้ า
ซาอุดีอาระเบียจะมีผืนป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์  

    นอกจากนั้น โครงการปลูก
ต้นไม้ในระยะเริ่มแรกเสมือนเป็นการ
วางรากฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ซาอุดีอาระเบีย ๒๐๓๐ ขณะเดียวกัน
ซาอุดีอาระเบียยังมีความริเริ่มส าคัญสู่
เป ้าหมายที ่ใหญ่กว่าระดับประเทศ
กล่าวคือหวังยกระดับสู่การสร้างภูมิภาค
ตะวันออกกลางสีเขียว  (Middle East 
Green Initiatives) โดยก าหนดไว้ เป็น
แผนงานและโครงการปลูกต้น ไม้ ใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางให้ได้จ านวน 
๔๐,๐๐๐ ล้านต้น เพ่ือลดความแห้งแล้ง
ของพ้ืนที่ ช่วยป้องกันความแปรปรวน
ของสภาพอากาศและช่วยลดการก่อตัว
ของพายุทะเลทราย อีกทั้งยังลดอุณหภูมิ
และคลื่นความร้อนในหลายพ้ืนที่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
 

 

บทบาทการด าเนินงานที่ปรากฏ
ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก 
โดยเฉพาะโครงการปลูกต้นไม้ซึ่ง
สะท้อนผ่านการด าเนินงานจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การระดมพลังจากภาคประชาสังคม 
เครือข่ายจิตอาสามาร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายเพ่ือผลักดันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งหากทุกฝ่ายด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ คาดว่าภายในปี 
๒๐๒๕ จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ราว 
๓.๑ ล้านต้น โดยในช่วงต้นปี ๒๐๒๒ 
ปรากฏว่าสามารถปลูกต้นไม้ไปแล้ว
จ านวน ๑ แสนต้น ในเขตอนุรักษ์ 
อัลตินฮาต และต่อมามีการขยับ
เ ป ้า ห ม า ย เ พิ ่ม ขึ ้น เ ป ็น จ า น ว น 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้น ในเขตอนุรักษ์   
อัลคาฟัสเหนือและใต้ โดยแบ่งพ้ืนที่
การปลูกต้นไม้ออกเป็น ๒ ระยะ 
ได้แก่ ระยะแรก ๔ แสนต้น และ
ระยะที่ ๒ อีก ๖ แสนต้น ซึ่งพันธุ ์ไม้
ส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถิ่นจ าพวกไม้พุ่ม
ยืนต้นทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดี 
อาทิ กระถิน ต้นยางอาหรับ พุทรา 
ต้นทามาริสก์ หรือต้นไม้แนวพุ่มหรือ
ไม้ป้องกันลม  
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  การด าเนินการตามความ
ริ เ ริ่ มซา อุดีอาระเบีย สี เขี ยว เป็น
นโยบายการพัฒนาประเทศด้ าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์การพัฒนา
อุทยานแห่งชาติกษัตริย์อับดุลอาซิส
เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนโครงการ
อย่างเต็มที่ในฐานะภาคีสมาชิก IUCN 
ได้รับสถานะการเข้าเป็นสมาชิกภาพ
ในเดือนกันยายน ๒๐๒๒ ที่ผ่านมา 
ถือได้ว่าซาอุดีอาระเบียก าลังปรับตัว
รอบด้าน เพ่ือให้ประเทศเข้าสู่ความ
เป็นสากลผ่านการด าเนินนโยบาย
ประเทศให้สอดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาที ่ยั ่ง ยืนขององค์การ
สหประชาชาติโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างวิถีความเป็นอยู่
ของประชาชนกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

   โครงการนี้สะท้อนให้เห็น
ความมุ่งม่ันของซาอุดีอาระเบียในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่อยู่ใน
บัญชีสัตว์ป่ าและพันธุ์ พืชที่ ก าลั ง
เผชิญกับภาวะใกล้สูญพันธุ ์ รวมทั้งมี
ส่ วนส าคัญในการร่ วมแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมความหลากหลายเชิงระบบนิเวศ 
สร้างบรรยากาศรองรับการฟื้นฟูพ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสมสามารถบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์และการวิจัย
เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่าและสงวน
พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ ์พืชใกล้สูญพันธุ ์ 

 

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ตามหลักความสมดุล
ทางด้านชีวภาพ ซึ่งมีองค์การอนุรักษ์
สัตว์ป่า (Saudi Wildlife Authority) เป็น
เจ้าภาพหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้
สูญพันธ  ุ ์ โ ดย ได้จ ัดการ เ พิ ่ม พื ้นที ่ที่
เหมาะสมเอ้ือต่อการเพ่ิมปริมาณสัตว์ป่า
กลุ่มนี้จ านวน ๑๐ – ๑๕ จุดในหลายพื้นที่ 
พร้อมด าเนินการปล่อยสัตว์ป่าสงวนใกล้
สูญพันธ  ุก์ว่า ๑,๒๐๐ ตัว ให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ โดยมีการติดตามให้อยู่ในพ้ืนที่
จ ากัดเพ่ือความอยู่รอดภายใต้ธรรมชาติที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการขยายพันธุ ์หวัง
เพ่ิมจ านวนประชากรของสัตว์กลุ่มนี้ได้
มากขึ้นในอนาคต 
 

บทสรุป 

        
       รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีเป้าหมาย
เปลี่ยนผืนทะเลทรายให้ครอบคลุมด้วย
พันธุ์ไม้หลายชนิดเป็นบริเวณกว้าง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่ประเทศ และจะ
กลายเป็นเขตป่าสงวนตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในปี ๒๐๓๐ ท าให้ซาอุดีอาระเบีย
มีผืนป่ากระจายและครอบคลุมทั ่วไป
ตามแนวภูมิศาสตร์ ทั้งพ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่
ชุ่มน้ า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ภูเขา และทะเลทราย 

นอกจากนี้ ยังขยายเครือข่ายพ้ืนที่
ป่ าสงวนในจั งหวัด อุลาโดยเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ 

ธรรมชาติระหว่างประเทศ มีเป้าหมาย
ให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีป่าไม้ปกคลุมกว่า 
๑๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรเพ่ือเป็นอีก
หนึ่งพื้นที่ที ่เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า 
อย่างไรก็ดีหากมองเป้าหมายการ
ปรับผืนทรายให้กลายเป็นทุ่งหญ้า
และผืนป่าย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า ใน
อนาคตอันใกล้ซาอุดีอาระเบียจะ
กลายเป็นประเทศหนึ่ งที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนโดยด าเนินไปแบบคู่ขนาน
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้
วิสัยทัศน์ ๒๐๓๐ 

           การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
การปูทางสู่การเป็นซาอุดีอาระเบีย
สีเขียวถือเป็นวิสัยทัศน์ประเทศและ
เป็นแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ
ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยไม่จ ากัดในผืนทะเลทราย
เท่านั้น แต่ยังรวมพ้ืนที่ราบลุ่มและ
แนวชายฝั่งทะเลด้วยเช่นกัน ท าให้
ความริเริ่มดังกล่าวเน้นน้ าหนักไปที่
การปลูกป่าโกงกางให้เป็นพืชหลัก 
โดยจะปลูกตามแนวชายฝั่งเพ่ือเพ่ิม
ความชุ่มชื้นในอากาศ และลดปัญหา
คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง หวังเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่แถบ
ชายฝั่งทะเลแดงผ่านโครงการปลูก
ป่าชายเลน ด้วยการน ากล้าพันธุ์ไม้
โกงกางลงปลูกในพ้ืนที่จ านวน ๑๐๐ 
ล้านต้น ตลอดแนวชายฝั่ง 
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ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตอันใกล้พ้ืนที่แถบนี้จะอุดมสมบูรณ์และเป็น
แหล่งขยายพันธุ ์สัตว์น้ าบริเวณนี้ให้สามารถด ารงชีพอยู่ในระบบ
นิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นโครงการปกป้องชายฝั่งและ
อนุรักษ์แนวประการังที่เสื่อมโทรมจากการทอดสมอในท่าเทียบเรือ
สินค้า เนื่องจากนครเจดดาห์ถือเป็นเมืองท่าและเขตเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศแต่ปัจจุบันทรุดโทรมลงไปมาก ท าให้รัฐบาลต้อง
เร่งด าเนินการสู่แผนฟ้ืนฟูให้เป็นแนวเขตอนุรักษณ์ธรรมชาติที่ มี
บริเวณกว้างรวม ๖.๖๙๓ ตารางกิโลเมตร หวังแก้ปัญหาคลื่น       
กัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์แนวประการังให้กลับมาสมบูรณ์สามารถ
เป็นห่วงโซ่อาหารและฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่อีกครั้ง 
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บรรณานุกรม 

• https://www.aleqt.com/2022/11/08/article_2427681.html 

• https://www.arabiaweather.com/ar/content/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7 

• https://www.greeninitiatives.gov.sa/ar-sa/about-sgi 

• https://aawsat.com/home/article/3783566/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-
%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A 
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ภาคผนวก 
บัญชีพันธุ์ไม้ของไทยที่มลีักษณะใกล้เคียงกับนโยบายการปลูกป่าในซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วย 
 قائمة بأهم النباتات التايالندية المالئمة لتشجير الحدائق والشوارع واألفنية في السعودية

 
ไทย อาหรับ 

1. ไทร            األاثب 
2. สน األثل 
3. กระถิน السيال 

4. โกงกาง ماجنروف 
5. ข่อย األراك 
6. มะรุม البان اليسار 
7. ยางนา/ยางแดง/ยางหอม التايلندية العلقا  
8. มะขามทุกชนิด/เทศ/หวาน/ป้อม/เปียก/แขก )احلُمر )التمر اهلندي 
9. ก้ามปู املورينجا 
10. หางนกยูง )الدرجل )أصابيع العروس 
11. มะม่วงหาวมะนาวโห่ الشدن 

12. พุทรา السرد 
13. มะกอก الزيتون 
14. มะเดื่อปล้อง التني التايلندي 
15. ชวนชม (ไม้ดอก) العدنة 
16. น้อยหน่า القشطة اهلندي 

 

ระเบียบการน าเข้าต้นกล้า/พันธ ุ์ไม้ของผู้ประกอบการในซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วย 

1. มีใบรับรองการอนุญาตน าเขา้เมล็ดพนัธ ุ์โดยตอ้งยืน่แบบฟอร์มร้องขอใหห้น่วยงานเกษตรในพื้นท่ีออกให้ 
2. จดทะเบียนบริษทัโดยมีวตัถุประสงคก์ารด าเนินการกิจการประเภทน้ี 
3. ผูป้ระกอบการมีผูช้  านาญการดา้นเกษตรใหข้อ้มูลหรือใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุ 
4. ตน้กลา้ท่ีน าเขา้ตอ้งไม่ใช่พืชตอ้งหา้มตามท่ีกระทรวงการส่ิงแวดลอ้ม น ้า และการเกษตรบญัญติัไว ้
5. เม่ือกรอกแบบฟอร์มแลว้ใหย้ื่นผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหก้ระทรวงขา้งตน้พิจารณาอนุญาตต่อไป 
6. ตอ้งแจง้บญัชีพืชหรือตน้กลา้หรือเมล็ดพนัธ ุ์ใหห้น่วยงงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

7. ก่อนเขา้สู่กระบวนการบรรจุสินคา้จากประเทศตน้ทาง ควรแน่ใจวา่ไดผ้า่นกระบวนการขา้งตน้ทั้งหมดและ
ใหผู้ป้ระกอบการส าแดงสินคา้ท่ีส่งมาถึงประเทศผูรั้บยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทราบต่อไป  

ปรยีาภทัร\์ชชูาต\ิบทความ\งบฯ ปี 66\โครงการปลกูป่าบนผนืทราย\จดัหนา้ 20.11.65 


