
สทิธมินุษยชนของชนเผ่าพื้นเมอืงกะเหรี่ยง

ในพื้นทีอ่ทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน
เสวนา “แก่งกระจานมรดก(หลดุ)โลก”

23 สงิหาคม 2562
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวฒันธรรม



• ผูอ้  านวยการมลูนิธผิสานวฒันธรรม

• อดตีประธานองคก์รแอมเนสตี้ อนิเตอรเ์นช ัน่แนลประเทศ

ไทย

• อดตีอนุกรรมการสทิธิมนุษยชน คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิ ชดุกสม. วสนัต ์พานิช และ         

หมอนิรนัดร ์พทิกัษว์ชัระ

• อดตีเจา้หนา้ทีป่ระสานงานโครงการสตร ีฟอรัม่เอเชีย

• จบการศึกษา อกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  เอก

สงัคมศาสตรก์ารพฒันา

• ศิลปศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เอก

ประวตัศิาสตร ์เอเชยี (เวยีดนาม)

• นิตศิาสตรบ์ณัทติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ภาคบณัฑติ) 



ค ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

จดัท ารายงาน

การรบัผดิ การสอบสวน

น าคนผดิมาลงโทษ 

การคน้หาความจรงิ 

การเยยีวยา การแกไ้ขนโยบาย

การป้องกนัไมใ่หเ้กิด

เหตกุารณล์ะเมดิซ า้อกี
ค าขอโทษ การใหอ้ภยั





บา้นใจแผ่นดนิ
• ทีต่ ัง้ของบา้นใจแผ่นดนิอยู่ในบรเิวณยอดเขาสูงทีม่ลีกัษณะร่องหรอืรูกวา้งลกึเป็นช่องลมหรอืปลอ่งภเูขา ซึง่ในภาษาปกาเกอะญอชื่อวา่ 

‘กะจือ่ค’ุ (หมายถงึ ยอดภเูขา) หรอืเรยีกวา่ ‘กะจือ่หลอ่โพลว่ค’ุ (หลอ่โพลว่ หมายถงึ รู) และไดร้บัการตัง้ชื่อหมูบ่า้นจากกลุม่คนทีม่า

ส ารวจอาณาเขตในบรเิวณน้ีวา่ ‘ใจแผ่นดนิ’ ตามลกัษณะของพื้นทีแ่ละตามทีช่าวบา้นส่วนหนึ่งเชื่อวา่บรเิวณแห่งนี้ เป็นใจกลางของโลก 

• ในอดตีบรเิวณทีเ่รยีกกนัวา่ กะจือ่คุ คอืพื้นทีศู่นยก์ลางของการประกอบพธิกีรรมตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงทีอ่าศยัอยู่โดยรอบ

บรเิวณและเป็นพื้นทีห่มูบ่า้นด ัง้เดมิทีค่ลา้ยกบัเมอืงลบัแล  

• บรเิวณน้ีในปลายสมยัรชักาลที ่4 มกีารปกัหลกัเขตแดนไวส้องแห่ง คอื ปอแมหลา่ทุ ทางตน้น า้เพชรบรุ ีและอกีแห่งหนึ่งคือ เก่อเจ่อ

หลอ่ หรอืภเูขาหนิบรเิวณตน้น า้บางกลอย  

• ส าหรบัพื้นทีท่ีช่าวบา้นอาศยัอยู่ในบรเิวณเดยีวกบักะจือ่คุ คอื กออาซา (ซา หมายถงึ ใจ)  ส่วนพื้นทีอ่ืน่ๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงตดิต่อกบัใจ

แผ่นดนิประกอบดว้ย กะบคึี, กาแมหลอ่ (ชื่อล  าหว้ย), ตะนึหลอ่ (ชื่อล  าหว้ย) และ เลอมือ่โคะ๊ ซึง่เป็นบรเิวณทีช่าวบา้นกระจดักระจาย

อาศยัอยู่  

• รายงานปญัหาทีด่นิท ากนิและสทิธชิมุชนของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี, 2561, หนา้ 21. 



ความเชื่อต่อแมน่ า้

• ในอดตีบางพื้นทีย่งัมคีวามเชื่อต่อแม่น า้สองสาย คอื แมน่ า้เพชรบรุวีา่เป็นแม่น า้ผูห้ญงิ ส่วนแม่น า้ภาชเีป็นแมน่ า้

ผูช้าย และมคีวามเชื่อทีผู่กโยงขอ้หา้มในการใชน้ า้ของผูห้ญงิ เช่น หา้มไม่ใชน้ า้เมือ่มปีระจ าเดอืน หา้มไม่ใหผู้ห้ญงิ

เดนิทวนน า้ แต่หากมเีหตจุ าเป็นจะตอ้งใชผ้งขมิ้นโรยลงในแม่น า้เพือ่ขอขมา รวมถงึการรกัษาความสะอาดของแม่น า้

โดยไม่ทิ้งสิง่ใดๆ ลงในแมน่ า้  อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเคร่งครดัทีถ่อืปฏบิตัต่ิอแหลง่น า้เสือ่มคลายลง เมือ่ยา้ยไป

จากถิน่ฐานตน้น า้เดมิ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงท าใหช้าวกะเหรี่ยงใจแผ่นเดนิและบางกลอยไมส่ามารถใช ้

ประโยชนข์องน า้พรอ้มไปกบัรกัษาสมดุลของแหลง่น า้อย่างทีเ่คยเป็นได ้ 

• บญุธรรม คุง้ลงึ,  อา้งถงึใน วุฒ ิบญุเลศิ และคณะ, 2546, หนา้ 65.

• หม ีตน้น า้เพชร, สมัภาษณ ์(4 ธนัวาคม 2554).



ปู่คออี้ ผูเ้ฒ่า 5 แผ่นดนิ

ปู่คออี้เกิดในรชักาลที ่6-7-8-9-10



ความเชื่อเกี่ยวกบัป่า

• คนกะเหรี่ยงเป็นชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยู่กบัป่ามาเนิ่นนาน ไดม้กีารถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกบัทรพัยากรป่าไมอ้ยู่หลายประการ 

เป็นตน้วา่ ตน้ไมท้ีล่ม้ตายหา้มใช ้ ตน้ไมใ้หญ่ ตน้ไมท้ีม่รีงัปลวก รงัมด มเีถาวลัยห์า้มตดั ไมท้ีม่ยีอดหกัก็เช่นกนั ไมส้องงา่ม

หา้มตดัมาใชเ้พราะเชื่อว่าจะเกดิความแตกแยก หา้มตดัตน้ไมท้ีเ่กดิขา้งแมน่ า้หรอืโตคร่อมแมน่ า้เพราะเชื่อว่าจะท าใหแ้ม่น า้ไม่

ร่มเยน็ ส่วนลูกไมต้อ้งรอใหผ้ลสุกร่วงจากตน้หรอืพอปีนไดจ้งึจะเกบ็เอาผลไม่ใชว้ธิโีค่นล  าตน้  

• ทีส่  าคญัคอืการเคารพนบัถอืต่อเจา้ป่าเจา้เขาทีป่กปกัรกัษาผนืป่าซึง่เป็นผูก้ าหนดหรอือนุญาตการเขา้ถงึหรอืใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรใดๆ ในป่าได ้ 

• ความสมัพนัธข์องชาวกะเหรี่ยงใจแผ่นดนิและบางกลอยบนทีอ่าศยัในเขตป่าลกึใกลช้ดิกบัธรรมชาตมิาต ัง้แต่สมยับรรพบรุุษ 

ท าใหโ้ลกทศันแ์ละวถิชีวีติของคนกบัป่าไมไ่ดแ้ยกออกจากกนั และเมือ่ตอ้งโยกยา้ยจากองคาพยพของธรรมชาตทิีต่่างไปจาก

เดมิจงึก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัการด ารงวถิชีาตพินัธุข์องชาวบา้นอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้



“ชนเผ่าพื้นเมือง” เป็นใคร?

• จากสถติขิองธนาคารโลก มคีนชนเผ่าพื้นเมอืงอาศยัอยู่บนในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิคกว่า 260 ลา้นคน นบัเป็นกวา่ 

70% ของประชากรชนเผ่าพื้นเมอืงท ัว่โลก[1] ในประเทศไทย มคีนชนเผ่าพื้นเมอืงอยู่ประมาณ 600,000 –
1,200,000 คนซึง่ถอืเป็นจ านวนประมาณ 1-2% ของประชากรท ัง้ประเทศในปี 2559[2]

• การมนีิยามทีช่ดัเจนเกนิไปอาจส่งผลเสยีต่อสทิธิของชนเผ่าพื้นเมอืงเนื่องจากชนเผ่าพื้นเมืองท ัว่โลกก็ต่างมบีริบท

และทีม่าทางประวตัศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั นิยามคร่าวๆทีส่หประชาชาตไิดก้ าหนดไวเ้ป็นเพยีงตวัช่วยเพือ่ใหภ้าคส่วน

น าไปใชใ้นระดบัปฏบิตักิาร นิยามนี้จงึมคีวามยดืหยุ่น สิง่ทีเ่ราควรยดึเป็นเกณฑท์ีส่  าคญัทีสุ่ดคอื การนิยามตวัเอง 

กลา่วคอื หากคนกลุม่ใดนิยามตวัเองว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมอืงและเขา้ขา่ยเกณฑค์ร่าวๆทีส่หประชาชาตไิดก้ าหนดไว ้

พวกเขาก็สมควรไดร้บัสทิธิทีจ่ะไดร้บัการยอมรบั ดูแล และปกป้องในฐานะชนเผ่าพื้นเมอืงดงัที่ตอ้งการ

https://voicefromthais.wordpress.com/2019/08/09/13289/#_ftn1
https://voicefromthais.wordpress.com/2019/08/09/13289/#_ftn2


นิยามของค าวา่ชนเผ่าพื้นเมอืง

ประธานผูร้ายงานพเิศษ (Chairperson-Rapporteur) ประจ าคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชน
เผ่าพื้นเมอืงแห่งสหประชาชาต ิไดร้ะบนุิยามคร่าวๆวา่ ชนเผ่าพื้นเมอืงคือกลุม่คนทีม่ลีกัษณะต่างๆดงันี้ [3] :

1. ตอ้งอาศยัอยู่ในพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่งมาก่อนทีจ่ะถกูยดึครองโดยกลุม่คนทีม่อี  านาจในสงัคมปจัจบุนั

2. มวีฒันธรรมทีเ่ด่นชดัและแตกต่างจากสงัคมส่วนใหญ่ โดยรวมถงึภาษา รูปแบบโครงสรา้งสงัคม ศาสนา ความ

เชื่อ วธิกีารผลติ กฎหมาย และสถาบนัต่างๆ

3. นิยามตวัเองและไดร้บัการนิยามจากกลุม่อื่นๆหรอืหน่วยงานรฐัวา่เป็นคนกลุม่เฉพาะ

4. ตอ้งเคยประสบกบัความไมเ่ป็นธรรม การถกูกีดกนั การแบง่แยก การท าใหเ้ป็นชายขอบ หรอืการเลอืกปฏบิตั ิ

โดยเงือ่นไขเหลา่นี้อาจยงัคงอยู่ในปจัจบุนัหรอืไมก่็ได ้

https://voicefromthais.wordpress.com/2019/08/09/13289/#_ftn3


ขอ้มลูลา่สุด เกี่ยวกบัชนเผ่าพื้นเมอืงในระดบัสากล

Inclusion, Equality, and Empowerment to Achieve Sustainable Development: Realities of Indigenous Peoples

High Level Political Forum, July 9-18, 2019, United Nations | New York

1. มชีนเผ่าพื้นเมอืงจ านวน 370 ลา้นคนท ัว่โลกซึง่เป็น 5 % ของประชากรโลก

2. ชนเผ่าพื้นเมอืงจ านวน 15% เป็นคนยากจน และ 1/3 ในกลุม่ประชากรทีย่ากจนท ัง้สิ้น 

3. ชนเผ่าพื้นเมอืงจ านวน 80% เป็นผูคุ้ม้ครองความหลายหลายทางชวีภีาพทีจ่ดัการทรพัยากรอย่างย ัง่ยนืใหก้บั

ทีด่นิจ านวน 50% ในโลกแต่มเีอกสารสทิธิในทีด่นิเพยีงแค่ 10%

4. ชนเผ่าพื้นเมอืงมอีงคค์วามรูพ้ื้นเมอืงทีห่ลากหลายในการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก



ขอ้มลูจ านวนผูท้ีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิของรฐั

l ป่าสงวนแหง่ชาต ิ 450,000 ครวัเรอืน   เน้ือที่ 6,400,000 ไร่

l อทุยาน/เขตรกัษาพนัธุฯ์ 185,916 ครวัเรอืน เน้ือที่ 2,243,943 ไร่

l ที่ราชพสัดุ 161,932 ครวัเรอืน เน้ือที่ 2,120,196 ไร่

l ที่สาธารณะ - เน้ือที่ 1,154,867 ไร่

l ขอ้มูลไม่เป็นทางการ มีประชากรอยู่ในที่ดินของรฐัทกุประเภท

ประมาณ 15 ลา้นคน = 1 ใน 4 ของประชากร                                                       





กฎหมายไทย

• กฎหมายรฐัธรรมนูญไทย  2560  (อายุกฎหมาย 2 ปี) 

• มาตรา 27 (หา้มไม่ใหเ้ลอืกไมว่า่ดว้ยเหตคุวามแตกต่างในเรื่องถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกาย
หรอืสุขภาพ สถานะของบคุคลฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรอืความคิดเหน็ทางการเมอืง) 

มาตรา 70 รฐัพงึส่งเสรมิและใหค้วามคุม้ครองชาวไทยกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆใหม้สีทิธิด ารงชวีติในสงัคมตามวฒันธรรม ประเพณี 

และวถิชีวีติด ัง้เดมิตามความสมคัรใจไดอ้ย่างสงบสุข ไมถ่กูรบกวน ท ัง้น้ีเท่าทีไ่มเ่ป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนั

ดขีองประชาชน หรอืเป็นอนัตรายต่อความม ัน่คงของรฐั หรอืสุขภาพอนามยั

• พรบ.ป่าไม ้ 2484(อายุกฎหมาย  76 ปี) ป่าคอื ทกุทีท่ีไ่มม่ใีครเป็นเจา้ของ

• กฎหมายทีด่นิ  2497(อายุกฎหมาย 63 ปี) ทีด่นิคอืภูเขา หว้ยหนอง คลอง บงึ  ล  าน า้ บาง ทะเลสาบ เกาะ ที่ชายทะเล

• กฎกระทรวงวา่ดว้ยพรบ.ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ 2537(อายุกฎหมาย 23 ปี) หา้มออกโฉนด ทีเ่ขา ทีภ่เูขา ทีเ่กาะ 



การตรากฎหมายทีม่ผีลจ ากดัสทิธิหรอืเสรีภาพของบคุคล

(๑) ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ

(๒) ตอ้งไมข่ดัต่อหลกันิตธิรรม

(๓) ตอ้งไมเ่พิม่ภาระหรอืจ ากดัสทิธหิรอืเสรีภาพของบคุคลเกินสมควรแก่เหตุ

(๔) จะกระทบต่อศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยข์องบคุคลมไิด ้

(๕) ตอ้งระบเุหตผุลความจ าเป็นในการจ ากดัสทิธิและเสรภีาพไวด้ว้ย





เดิม





กฎหมายป่าไม ้อทุยาน เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า กฎหมายทีด่นิ

•สทิธกิารถอืครอง

•สทิธกิารใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิประเภทต่างๆ 

•สทิธกิารด ารงชวีติตามวถิชีนเผ่าพื้นเมอืง



ประเดน็พพิาทในแก่งกระจาน

• ประเดน็พพิาททางศาล ฯ มคี าส ัง่ศาลปกครองสูงสุด

“ใหก้รมอทุยานฯ ชดใชค่้าสนิไหมทดแทนรวมถงึในกรณีการรื้อถอนเผาท าลายบา้นหรอืสิง่ปลูกสรา้งและยุง้ฉางดว้ย 

เนื่องจากวนิิจฉยัวา่การรื้อถอนเผาท าลายสิง่ปลูกสรา้งและทรพัยส์นิของผูฟ้้องคดที ัง้หกคนเป็นการกระท าทีไ่มช่อบ

ดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมดิต่อผูฟ้้องคด ีจงึไดม้คี าวนิิจฉยัใหช้ดใชค่้าสนิไหมทดแทน  อย่างไรก็ตาม ผูฟ้้องคดี

ท ัง้หกคนไม่มสีทิธิทีจ่ะอยู่อาศยัในทีด่นิพพิาท เนื่องจากอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน อกีท ัง้ผูฟ้้องคดไีม่มี

หนงัสอืส าคญัแสดงสทิธิในทีด่นิหรอืแสดงการไดร้บัอนุญาตจากทางราชการ ศาลจงึไมอ่าจบงัคบัใหผู้ฟ้้องคดที ัง้หกคน

กลบัไปอยู่อาศยัและท ากนิในพื้นทีเ่ดมิได”้



เมือ่ช่วงปลายปี 2561 

• ชาวบา้นท ัง้ 120 คนไดล้งรายชื่อในหนงัสอืรอ้งเรยีนมายงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบัการยืน่เสนอขอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตเิพือ่
เรยีกรอ้งวา่

1. ใหร้ฐัยอมรบัวถิชีวีติและวถิวีฒันธรรมชมุชนกระเหรี่ยงอย่างแทจ้รงิ 

2. ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานอยากใหเ้จา้หนา้ทีอ่ทุยานด าเนินการเพือ่ปกป้องคุม้ครองและปฏบิตัติติามแนวนโยบายและหลกั

ปฏบิตัฟ้ืินฟูวถิชีวีติชาวกระเหรี่ยงตามมตคิรม. 3 สงิหาคม 2562

3. อกีท ัง้ชาวกะเหรี่ยงบา้นใจแผ่นดนิ บา้นบางกลอยบนมจีดุมุง่หมายทีจ่ะเดนิทางกลบัไปท ากนิตามวถิชีวีติของชาวกะเหรี่ยง

ในชมุชนทอ้งถิน่ด ัง้เดมิ สามารถผลติอาหารตามวถิดี ัง้เดมิคอืแบบไร่หมนุเวยีน 

4. โดยเรยีกรอ้งใหร้ฐัจดัสรรทีด่นิท ากนิใหเ้พยีงพอ รวมท ัง้จดัสรรใหช้าวกะเหรี่ยงด ัง้เดมิทีไ่ม่มทีีอ่ยู่อาศยัและทีท่  ากนิที่

เพยีงพอดว้ย 



ขอ้เรยีกรอ้งของ “เครอืขา่ยกะเหรี่ยงเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเขตงานตะนาวศรมีดีงันี้ 

• มตคิณะรฐัมนตรแีนวนโยบายฟ้ืนฟูวถิชีวีติกะเหรี่ยงไม่ไดร้บัการปฏบิตัชิาวกะเหรี่ยงไดร้วมตวักนั

๑. ตอ้งใหช้มุชนชาวกะเหรี่ยงคือผูก้ าหนดพื้นทีท่างวฒันธรรมการท ากนิโดยระบบไร่หมนุเวยีน ในวงรอบ ไร่หมนุเวยีน ๑๐ ปีดว้ยตนเอง 

๒. ตอ้งก าหนดใหพ้ื้นทีห่ว้ยกระซู่ ซึง่เป็นพื้นทีข่องชาวกะเหรี่ยงในผนืป่าแก่งกระจานเป็นพื้นทีศึ่กษาวจิยั ไร่หมนุเวยีนร่วมกนัระหวา่งรฐักบัชาว

กะเหรี่ยงในพื้นที ่

๓.ตอ้งใหช้าวกะเหรี่ยงเป็นผูเ้ลอืกพื้นทีอ่าศยัดว้ยตนเอง 

๔. ตอ้งใหช้าวกะเหรี่ยงเป็นผูบ้รหิารดูแลจดัการพื้นทีอ่ยู่อาศยัและไร่หมนุเวยีนดว้ยตนเอง ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน

๕.ตอ้งยอมรบัวถิวีฒันธรรมสทิธชิมุชนและสทิธมินุษยชนของชาวกะเหรี่ยง

๖. ในการเสนอพื้นทีก่ลุม่ผนืป่าแก่งกระจานเพือ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิต่อคณะกรรมการมรดกโลก ตอ้งเป็นการเสนอร่วมกนัโดยรฐับาล

ไทยกบัเครอืขา่ยกะเหรี่ยงเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเขตงานตะนาวศรี

๗. หากไมส่ามารถยอมรบัและด าเนินการตามขอ้เสนอเหลา่นี้ท ัง้หมดได ้ชาวกะเหรี่ยงก็ไมย่อมรบัการประกาศกลุม่ผนืป่าแก่งกระจานเป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรมของคณะกรรมการมรดกโลกและประเทศไทย เครอืขา่ยกะเหรี่ยงเพือ่วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มเขตงานตะนาวศร ี







ขอ้ห่วงกงัวลของผูแ้ทนพเิศษของ UN เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2562

• ขอเรยีนใหร้ฐับาลไทยของท่านทราบถงึขอ้มลู ซึง่เราไดร้บัเกี่ยวกบัขอ้กลา่วหาวา่มกีารโจมตที ารา้ยและการ
คุกคามต่อชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงในกลุม่ผืนป่าแกง่กระจานอกี โดยเจา้หนา้ที่ของกรมอทุยานแหง่ชาต ิ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื และเกี่ยวกบัความลม้เหลวที่รฐับาลไทยที่ไม่สามารถรบัประกนัใหมี้ผูร้บัผิดต่อการ

ละเมิดเหลา่นั้นได ้เรายงัไดร้บัขอ้กลา่วหาที่ว่า รฐับาลไทยไดห้ยบิยกเรื่องการเสนอขอข้ึนทะเบยีนกลุม่ผืน

ป่าแกง่กระจานใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาต ิตามประกาศขององคก์ารยูเนสโกในปี 2562 อกีคร ัง้ 

โดยเฉพาะเป็นการด าเนินงานโดยขาดการปรกึษาหารอืกบัชนเผ่าพื้นเมืองที่ไดร้บัผลกระทบ และโดยที่ไม่

มีการแสวงหาความยนิยอมจากคนเหลา่นั้น จากการตดัสนิใจที่เสร ีโดยไดร้บัขอ้มูลที่เพยีงพอ เสยีกอ่น  

จงึท าใหเ้กดิขอ้กงัวลว่า หากมีการใหส้ถานะมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกแลว้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อสทิธิ

ในที่ดินและความเป็นอยู่ของชมุชนชาวกะเหรี่ยงได ้



ชาวกะเหรี่ยงในกลุม่ผืนป่าแกง่กระจานยนืยนัว่า 

• พวกเขาท ัง้ไมไ่ดร้บัการแจง้ขอ้มลูทีล่ะเอยีดเพยีงพอและไมม่กีารปรึกษาหารอือย่างเหมาะสมเกี่ยวกบัการเสนอ
ใหผ้นืป่ากลุม่นี้ เป็นแหลง่มรดกโลก 

• ตวัแทนของชมุชนชาวกะเหรี่ยงอาจไมค่ดัคา้นการขึ้นทะเบยีนกลุม่ผนืป่าแก่งกระจานเป็นแหลง่มรดกโลก แต่
พวกเขาแสดงขอ้กงัวลหลายประการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบยีนเช่นนี้อาจส่งผลใหเ้กดิ

1. การท าลายวถิชีวีติตามจารตีประเพณีของพวกเขา 

2. ท าใหสู้ญเสยีการเขา้ถงึทีด่นิ และเป็นเหตใุหต้อ้งถกูบงัคบัโยกยา้ยออกไป 

3. ชมุชนชาวกะเหรี่ยงตอ้งการด ารงชพีตามจารตีประเพณีของตนต่อไป รวมท ัง้การท าไร่หมนุเวยีน ชาวบา้น

กะเหรี่ยงบางคนรอ้งเรยีนวา่ เจา้หนา้ทีอ่ทุยานไมเ่ขา้ใจวถิีการท าไร่หมนุเวยีน และกล่าวหาวา่ชาวกะเหรี่ยง

บกุรุกแผว้ถางพื้นทีแ่ห่งใหม่ๆ ท ัง้ ๆ ทีค่วามจริงแลว้ เป็นเพยีงการหมนุเวยีนกลบัมาใชป้ระโยชนท์ีท่  ากนิ

เดมิทีป่ลอ่ยทิ้งไวต้ามวงจรเจด็ปีของไร่หมนุเวยีนนัน้ 



ชาวกะเหรี่ยงในกลุม่ผนืป่าแก่งกระจานยนืยนั (2)

4. ชาวกะเหรี่ยงแสดงความหวาดกลวัวา่พวกตนจะไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากของป่าและยาสมนุไพร
ไดอ้กีต่อไป 

5. ชาวกะเหรี่ยงกลวัวา่จะถกูหา้มไมใ่หเ้ก็บหรอืขายน า้ผึ้งป่าและพชืสมนุไพรเหล่านัน้ ทีส่  าคญั ชาว
กะเหรี่ยงหลายคนแสดงขอ้กงัวลวา่พวกเขาไมส่ามารถเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายและระเบยีบทีว่า่ ในกลุม่

ผนืป่าแก่งกระจานนัน้ สิง่ใดท าได ้สิง่ใดท าไมไ่ด ้ท ัง้พวกเขายงัแสดงขอ้กงัวลว่าการขึ้นทะเบยีนเป็น

แหลง่มรดกโลก อาจส่งผลใหม้จี  านวนนกัท่องเทีย่วในพื้นทีเ่พิม่ขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

และท าใหเ้กิดปญัหาการจดัการขยะของเสยีต่างๆ 



ค าถามเกี่ยวกบัมาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการมรดกโลก 2558

• มาตรการทีน่ ามาใชป้ฏบิตัติามขอ้มตทิี ่39 COM 8B.5 ของคณะกรรมการมรดกโลกในปี 2558 โดยเฉพาะกรุณาใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั 

1. มาตรการอะไรทีน่ ามาใชเ้พือ่ประกนัการมสี่วนร่วมของชาวกะเหรี่ยงในการบรหิารจดัการกลุม่ผนืป่าแก่งกระจาน

2. มกีารปรกึษาหารอือย่างไรเพือ่แสวงหาความยนิยอมโดยการตดัสนิใจที่เสร ีโดยไดร้บัขอ้มูลที่เพยีงพอ เสยีก่อนจากชมุชนชาว

กะเหรี่ยงในกลุม่ผนืป่าแก่งกระจาน ในกระบวนการพจิารณาการขอขึ้นทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลก 

3. มกีารด าเนินงานอย่างไรเพือ่ใหข้อ้บงัคบั กฎระเบยีบ และการปฏบิตัขิองกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินุษยชน 

4. มกีลไกเพือ่คลีค่ลายขอ้พพิาทในกลุม่ผนืป่าแก่งกระจาน ทีเ่ป็นกลางหรอืไม ่และชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบสามารถเขา้ถงึกลไกดงักลา่ว

อย่างไร 

5. รฐับาลมมีาตรการใดเพือ่ประกนัใหม้กีารปรบัปรุงวถิชีวีติของชมุชนชาวกะเหรี่ยง รวมท ัง้การเขา้ถงึทีด่นิที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

https://whc.unesco.org/en/decisions/6355/



ค าถามเกี่ยวกบัมาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการมรดกโลก 2562  
http://whc.unesco.org/archive/2019/whc19-43com-
inf8B2.Add-en.pdf

•ใหไ้ทยจดัท าเอกสารเพิม่เตมิทีม่รีะยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี รวม 3 ขอ้ คอื

1. ใหด้  าเนนิการเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมยีนมา 

2. ใหท้  าขอ้ศึกษาเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัขอบเขตพื้นที ่หลงัปรบัลดลงยงัอยู่ภายใตข้อ้ก าหนด

ตามระเบยีบขอ้ที ่10 เรื่องความสมบูรณแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นทีใ่นการขอ

ขึ้นทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกทางธรรมชาต ิ

3.ใหไ้ปท าขอ้ห่วงกงัวลเรื่องชมุชนกะเหรี่ยง

http://whc.unesco.org/archive/2019/whc19-43com-inf8B2.Add-en.pdf


These allegations mention;

• IUCN ระบใุนแถลงการณล์งวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2562 ไดอ้า้งถงึประเดน็ดา้นสทิธิมนุษยชนทีร่า้ยหลาย

หลายประเดน็  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูแ้ทนขา้หลวงใหญ่ดา้นสทิธิมนุษยชน  อา้งวา่มชีมุชนกะเหรี่ยงในพื้นทีป่่าแก่ง

กระจานถกูคุกคามและขม่ขูโ่ดยเจา้หนา้ทีก่รมอทุยานแห่งชาติ

• เหตผุลทีท่  าใหข้อ้เสนอการขึ้นทะเบยีนมรดกโลกไมส่  าเร็จ ระบวุา่  ขาดการปรึกษาหารือกบัชนเผ่าพื้นเมอืงทีไ่ดร้บั

ผลกระทบ และมคีวามลม้เหลวในการจดัใหม้ขีอ้มลูใหเ้พยีงพอ ในการตดัสนิใจยนิยอมของชมุชนชนเผ่าพื้นเมอืง 

รวมท ัง้มขีอ้ห่วงกงัวลดว้ยวา่ ถา้เขตป่าแก่งกระจานไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ UNESCO จะ

ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องสทิธิในทีด่นิและวถิชีวีติของชมุชนกะเหรี่ยง



Based on its analysis, IUCN makes 
two overall observations:
• a) It is clear that, despite efforts by the State Party, there is not yet sufficient evidence 

that the serious concerns previously raised on issues of rights and consent have been 

addressed satisfactorily. To the contrary, there is evidence that these matters remain of 

concern, and continue to be raised in the specific context of the present nomination. 
รฐับาลยงัไม่สามารถแสดง 

• b) The matters raised cannot be assessed adequately through the referral mechanism, 

given that the referral process of the World Heritage Convention provides no 

opportunity for consultation or exchange with either the State Party or the affected 

indigenous peoples and local communities. As the referral mechanism also allows no 

opportunity for a field mission, there is also no possibility to be able to offer the affected 

indigenous peoples adequate access to IUCN to be able to consider the matters 

raised. IUCN is of the view that, prior to a further evaluation, the preference would be 

that the State Party engage directly with UNOHCHR to seek to satisfactorily resolve the 
concerns that have been raised. 



ค าแปลอย่างย่อIUCN makes two overall observations:

• ขอ้ 1 .มีความชดัเจนวา่ทั้ง ๆ ท่ีมีความพยายามของรัฐภาคีแต่กย็งัไม่มีหลกัฐานท่ี หนกัแน่นเพียงพอวา่ ขอ้ห่วงกงัวลท่ี
จริงจงัก่อนหนา้น้ีท่ียกข้ึนมากล่าวถึงสิทธิมนุษยชนและค ายนิยอมเหล่านั้นยงัไม่ไดถู้กแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ  ในทาง
กลบักนัมีหลกัฐานท่ียงัคงเป็นประเดน็ของความห่วงกงัวลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอพื้นท่ีป่าแก่งกระจานเป็น 
มรดกโลกในคร้ังน้ี 

• ขอ้ 2 ขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีอา้งอิงถึงยงัไม่สามารถท่ีจะน ามาประเมินไดอ้ยา่งพอเพียง   ในขั้นตอนหรือกระบวนการขอ
รับรองเป็นมรดกโลกตามอนุสญัญาฯ เพราะยงัรัฐภาคีไม่มีโอกาสท่ีการปรึกษาหารือหรือการแลกเปล่ียนกนักบักลุ่ม
ประชากรชนเผา่พื้นเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบ กลไกการอา้งอิงเหล่าน้ียงัไม่เปิดโอกาสใหมี้การท างานในพื้นท่ีและยงั
มีความเป็นไปไม่ไดท่ี้จะสามารถท าใหช้นเผา่พื้นเมืองท่ีไดรั้บผลกระทบเหล่านั้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ี IUCN 
จะสามารถอธิบายได ้  เร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีระบุข้ึนมาน้ี IUCN มีความเห็นวา่ก่อนท่ีจะมีการประเมินอีกคร้ังนั้น มีความ
ตอ้งการท่ีจะใหรั้ฐภาคีมีส่วนร่วมโดยตรงกบั ขา้หลวงใหญ่วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพื่อหาแนวทางท่ีจะท าใหมี้การแกไ้ข
ประเดน็ท่ีห่วงกงัวลน้ี



ส่วนหนึ่งของขอ้เสนอของ IUCN 2019
• Recommends that the State Party consider resubmission of the nomination in the format of a 

new nomination, after: 

• Concerns regarding rights have been resolved, in full consultation with the affected 
indigenous peoples and local communities, and to the satisfaction of the United Nations 
Office of the High Commissioner on Human Rights. This process should ensure that the 
requirements of the Operational Guidelines are fully met regarding the need to demonstrate 
that the free, prior and informed consent of indigenous peoples for the nomination has been 
obtained; 

• ขอ้เสนอของ IUCN ปี 2019 เสนอแนะใหร้ฐัภาคีพจิารณาการส่งเรื่องเขา้มาใหม่เพือ่เสนอชื่อใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นธรรมชาติ โดยจะตอ้ง
ด าเนินการหลงัจากที ่ไดม้กีารแกไ้ขปญัหาขอ้ห่วงกงัวลในเรื่องสทิธมินุษยชนทีก่ลา่วถงึและมกีารปรกึษาหารืออย่างเต็มรูปแบบกบัชมุชนทอ้งถิน่

ด ัง้เดมิและชนเผ่าพื้นเมอืงรวมท ัง้ท าใหข้า้หลวงใหญ่ว่าดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชนมคีวามพงึพอใจในกระบวนการดงักลา่วในกระบวนการนี้ จะตอ้งท าให ้

แน่ใจวา่ ไดน้ าแนวทางการปฏบิตัไิปใชอ้ย่างเต็มทีแ่ละมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความยนิยอมทีเ่กดิขึ้นจาก ความเป็นอสิระมขีอ้มลูที่

เพยีงพอก่อนทีจ่ะ ใหค้ ายนิยอมของชนเผ่าพื้นเมอืง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอ ในครัง้นี้ 2 จะตอ้งมกีารวเิคราะหข์อ้มูล เปรยีบเทยีบใหม่ใหม้คีวาม

สมบูรณ์มากขึ้นและแสดงใหเ้หน็ถงึการลดพื้นทีท่ีจ่ะเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิโดยเฉพาะจะตอ้งพบจะตอ้งท าใหไ้ดต้ามมาตรฐานรวมท ัง้

เงือ่นไขอืน่ๆดว้ย
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