
อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ห้วยขาแข้ง นักวิชาการ 
นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ชายผู้เอาชีวิตเข้าแลกเพ่ือเรียกร้องให้
สังคมหันมาสนใจ ให้ความส าคัญและปกปอ้ง ผืนปา่ และสัตว์ปา่

สืบ นาคะเสถียร



“ สืบ นาคะเสถียร ” ในวัยเด็ก
• 2492 สืบ นาคะเสถียร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม ที่ต าบลท่างา อ าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นลูกของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน 
และนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน

• 2502 สืบ นาคะเสถียร มีนิสัยท าอะไรมักจะท าให้ได้ดีตั้งแต่เด็ก และเมื่อจบประถม 4 
ได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนเซ็นตห์ลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักเป่าทรัมเป็ตมือหนึ่ง และ
นักวาดภาพฝีมือดีของโรงเรียน

• 2510-2514 สืบ นาคะเสถียร อยากเรียนสถาปัตยกรรมเพราะชอบด้านศิลปะ แต่สอบติด
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 35

• 2516-2517 เมื่อส าเร็จการศึกษา สืบ นาคะเสถียร ได้เข้าท างานที่ส่วนสาธารณะ
การเคหะแห่งชาติ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวนวัฒน์วิทยา 
คณะวนศาสตร์



• 2518 สืบ นาคะเสถียร สอบเข้ากรมป่าไม้ได้ เลือกเข้าไปท างานที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
โดยไปประจ าที่เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่า เขาเขียว-เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี

• 2524 ด ารงต าแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ และเริ่มงานวิจัยชิ้นแรก คือ
การศึกษาการท ารังวางไข่ของนกบางชนิด ที่อ่างเก็บน้ าบางพระ จังหวัดชลบุรี

• 2528 เดินทางไปท าวิจัยเรื่องกวางผา กับดร .แซนโดร โรวาลี ที่ดอยม่อนจอง 
ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า 
จนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต สร้างความสะเทือนใจให้แก่ สืบ นาคะเสถียร เป็นอย่างมาก

• 2529 สืบ นาคะเสถียร เข้ารับต าแหน่งหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสัตว์นับพันตัวได้รับความช่วยเหลือ แต่ สืบ นาคะเสถียร รู้ดี
ว่ามีสัตว์อีกจ านวนมหาศาลที่ตายจากการสร้างเขื่อน และในระหว่างนั้น สืบ นาคะเสถียร 
ได้ค้นพบรังนกกระสาคอขาวปากแดงครั้งแรกในประเทศไทย

เริ่มต้น
การท างาน

ของ 

“สืบ นาคะเสถียร”



สืบ นาคะเสถียร กับบทบาทการเป็นนักอนุรักษ์
• 2530 สืบ นาคะเสถียร ได้เปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการไปสู่นักอนุรักษ์ โดยเข้าร่วม
ต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ าโจน จังหวัดกาญจนบุรี โดยชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจาก
การที่มีสัตว์จ านวนมาก ล้มตายหลังจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน สืบ นาคะเสถียร 
เริ่มต้นอภิปรายทุกครั้งว่า “ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่า”

• 2531 สืบ นาคะเสถียร และเพื่อนอนุรักษ์ ออกมาคัดค้านการที่บริษัทไม้อัดไทยจะขอ
สัมปทานท าไม้ ที่ป่าห้วยขาแข้ง โดยอภิปรายว่า “คนที่อยากอนุญาตให้ท าไม้ก็เป็น
กรมป่าไม้ คนที่จะรักษาก็เป็นกรมป่าไม้เหมือนกัน”

• 2532 สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจเข้ารับต าแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง และพบปัญหาต่างๆ มากมายในห้วยขาแข้ง อาทิ ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
การล่าสัตว์ของบุคคลที่มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต ปัญหาความ
ยากจนของชาวบ้านรอบป่า และที่ส าคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจจาก
ผู้ใหญ่เลย

• สืบ นาคะเสถียร จึงทุ่มเทเขียนรายงานน าเสนอยูเนสโก เพื่อพิจารณาให้ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก อันเป็นสิ่งค้ าประกันให้พื้นที่แห่งนี้
ได้รับการคุ้มครองเต็มที่

“เราทุกคนล้วนเคยท าความผิดมาก่อน”
สืบ นาคะเสถียร



ชีวิตหลังความตาย

ข้อความสุดท้าย ในจดหมาย ของ “สืบ นาคะเสถียร”

เช้าวันที่  1 กันยายน 2533 สืบ นาคะเสถียร ได้ช าระสะสาง
ภาระหน้าที่รับผิดชอบและทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้างมอบหมาย
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆให้กับคนสนิทใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลและเป็น
ธุระส่งคืนเจ้าของบนกระดาษบันทึกข้อความของหน่วยงาน

กระดาษแผ่นหนึ่ง สืบ นาคะเสถียร ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า 

“ผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งส้ิน”

ลงชื่อ สืบ นาคะเสถียร 31 ส.ค. 33

ก่อนกระท าอัตวบิาตรกรรม เพ่ือเรียกร้องให้สังคม และราชการ

หันมาสนใจปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริงจัง



• 18 กันยายน 2533 ผู้ใหญ่และพ้องเพื่อนนักอนุรักษ์ ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

• 26 เมษายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชด าเนินมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
เพื่อทรงเปิดอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร



องค์ประกอบของสัญลักษณ์ แทนความหมายถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ตัวอักษรมูลนิธสิืบ นาคะเสถียร คือ กิ่งก้านท่ีใบไม้นั้นผลิออกมา
• กวางผา เป็นงานวิชาการสัตว์ป่าชิ้นแรกๆ ของ สืบ นาคะเสถียร
• เปลวไฟ หมายถึง อุปสรรคที่จะต้องฟันฝา่ ชีวิตของนักต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกวางผา ซึ่งกล้ากระโดดผ่านเปลวเพลิงลงสู่ล าน้ า
• ดวงดาว หมายถึง จักรวาลและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ เส้นทางแห่งกาลเวลาซึ่งประกอบ ไปด้วยอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
• ใบหญ้าด้านล่าง หมายถึง ที่อยู่ของกวางผาเป็นสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติซ่ึงเกื้อกูลชีวิต
• ยอดแหลมสุดของใบไม้เป็นรูปทรงใบปอสา หมายถึง ป่าไม้บนยอดดอยและที่ออกแบบให้ริ้วลายทั้งหมดมีลักษณะเป็นตัวกนก
เพื่อให้เห็นว่าศิลปะนั้นงอกงามมาจากธรรมชาตินั่นเอง

ตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 

เป็นรูปกวางผาโผนสู่เปลวเพลิง โดยมีใบไม้สีทึบประกอบขึ้น
เป็นฉากราตรีประดับดาว ได้รับการออกแบบโดย 

คุณปณัยา ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหน่ึงของสืบ นาคะเสถียร



มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ก าหนดขอบข่ายและทิศทางการท างานไว้ 5 ประการ คือ

1. การสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าอนุรักษ์
ทั่วประเทศ

2. การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสรมิสร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีพ่ิทักษ์ป่า
3. งานรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิภายใต้การรณรงค์แนวความคิด 

"ไม่มีป่า ไม่มีน้ า"
4. งานประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยาย

แนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้าง
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้น



วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันร าลึกถึงวันจากไปของ สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้ทุ่มเทท้ังชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่าและสรรพชีวิตในผืนป่า นอกจากนี้
ยังปลุกจิตส านึกให้คนไทยอนุรักษ์ผืนป่าและเห็นความส าคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนส่งผลให้ 
"ป่าห้วยขาแข้ง" และ "ทุ่งใหญ่นเรศวร" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมื่อปี 2534 ในที่สุด



สืบทอดเจตนา “สืบ นาคะเสถียร”
ผลของการส่งสัญญาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร 

ท าให้การบริหารจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าดีขึ้นทุกมิติในปัจจุบัน ที่ส าคัญ ดังนี้

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการยกระดับประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก 
รวมทั้งกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการประกาศตามมา จนล่าสุดกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการรับรองเป็นมรดก
ทางธรรมชาติของโลกเช่นเดียวกัน ท าให้เป็นต้นแบบการจัดการกลุ่มป่าที่ส าคัญของประเทศไทย

2. มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติป่าชุมชน ท าให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

3. มีการพัฒนาระบบลาดตระเวนแผนใหม่ ท าให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าดีขึ้น สัตว์ป่าหลายชนิดมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น เสือโคร่ง ช้าง วัวแดง กระทิง ควายป่า รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง



สืบทอดเจตนา “สืบ นาคะเสถียร”
ผลของการส่งสัญญาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร 

ท าให้การบริหารจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าดีขึ้นทุกมิติในปัจจุบัน ที่ส าคัญ ดังนี้ (ต่อ)

4. มีการดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั่วประเทศ

5. มีการจัดการพื้นที่กันชน จัดการน้ าชุมชน ท าการเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รอบป่าห้วยขาแข้งและผืนป่าอีกหลายแห่ง เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนและส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับชาติ

6. มีการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนมากขึ้นในการร่วมกันดูแลรักษาป่า ท าให้พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
จ านวนมากข้ึน

7. มีการแก้ไขปัญหาคนกับป่า โดยน าโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน หรือ คทช. มาด าเนินการ ท าให้การบุกรุกป่า
ลดน้อยลง เพ่ิมความร่วมมือการดูแลป่าชุมชนมากขึ้น

8. มีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ให้ลูกหลานในอนาคต



ขอบคุณข้อมูลจาก

อ้างอิง : 

https://www.seub.or.th/bio-seub-nakhasathien

https://www.facebook.com/pg/SeubNakhasathienFD

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2916467

https://guru.sanook.com/4257/


