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เอกสารชื่อ IUCN World Heritage Evaluations 2021 

ADDENDUM: IUCN Evaluations of nominations of natural 

and mixed properties to the World Heritage List 

 

การเสนอชื่อเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก – การประเมินทางเทคนิคขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ในกรณี พ้ืนที่ป่า แก่งกระจาน ประเทศไทย – ID N° 1461 REV 

 

ประวัติโดยย่อ: ข้อความด้านล่างนี้เป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนและเกินความคาดหมายซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อในกรณีนี้ โดยการเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 44 ก็ยิ่งทำให้
ประเด็นนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก โดยรายงานฉบับปัจจุบันได้กล่าวถึงกระบวนการการเสนอชื่อทั้งสองครั้งตามที่ได้
มีการระบุไว้โดยคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 43 อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 44 ตามกำหนดเดิม และอีก
ครั้งในการประชุมครั้งที่ 44 ของคณะกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2021 

 

แก่งกระจานได้รับการเสนอชื่อในปี 2014 และถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 39 
ที่เมือง Bonn ประเทศเยอรมนี ปี 2015 ใน Decision 39 COM 8B.5, คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและ
พบว่าพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อมีโอกาสที่จะบรรลุเกณฑ์ (x) และได้ส่งเรื่องกลับไปที่รัฐภาคี (ซึ่งคือรัฐบาลไทย) 
เพ่ือให้พิจารณาในประเด็นของชุมชนชาวกะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นอกจากนี้คณะกรรมการยัง
ได้ขอข้อมูลสถานะการอนุรักษ์และความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้ไทยเสนอชื่อพ้ืนที่ในเกณฑ์ (ix) ด้วย ทางคณะกรรมการยินดีรับ ‘แผน roadmap’ ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้า
กับการเสนอชื่อท่ีผ่านการแก้ไข 

 

จากการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
มรดกโลก  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 40 ปี 2016 โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้ส่ง
เรื่องกลับไปให้รัฐบาลไทยพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้จัดการกับข้อกังวลที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับ
ชุมชนกะเหรี่ยงภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการดำเนินการตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิและการดำรงชีวิต และเพื่อให้บรรลุฉันทามติในการสนับสนุนการเสนอชื่อ
พื้นที่ที ่สอดคล้องกับหลักการให้ความยินยอมที่ไม่มีการบีบบังคับ และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ล่วงหน้า (Decision 40 COM 8B.11) คณะกรรมการได้กล่าวกับรัฐภาคีอีกครั้งว่าควรพิจารณาเสนอชื่อพ้ืนที่
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ในเกณฑ์ (ix) พร้อมทั้งสนับสนุนโอกาสการเชื่อมโยงทางชีวภาพกับรัฐอื่นๆ รวมถึงการร่วมมือกับรัฐบาลเมียน
มาร์ในพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ และพ้ืนที่คุ้มครองใกล้เคียงภายในแนวระเบียงป่าตะนาวศรีในเมียนมาร์ด้วย 

 

ในปี 2019 ประเทศไทยได้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 43 ใน Decision 43 COM 8B.5 คณะกรรมการได้ตัดสินใจส่ง
เรื่องกลับไปยังรัฐภาคีครั้งที่สาม เพื่อให้โอกาสรัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อกังวลทั้งหมดได้มี
การแก้ไขแล้ว โดยมีการปรึกษาหารือกับท้องถิ ่น ชุมชนตามวรรค 123 ของ Operation Guideline การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการยังอนุญาตให้รัฐบาลไทยแก้ไขขอบเขตพื้นที่ที ่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อตกลง
ระหว่างรัฐไทยและเมียนมาร์ การวิเคราะห์การแก้ไขขอบเขตพื้นที่นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่
ลดลงจะมีขนาดเพียงพอตามเกณฑ์ (x) รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของความโปร่งใส การคุ้มครอง และการ
จัดการ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ร่วมมือกันสร้างโอกาสการเชื่อมโยงทางชีวภาพ
ในอนาคตและการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อกับพ้ืนที่คุ้มครองในเมียนมาร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง
ได้ตระหนักถึงความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในการนำกฎหมายที่มุ่งแก้ไขข้อกังวลด้านสิทธิและความเป็นอยู่
ของชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งชาวกะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

 

ในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับการประชุมตามแผนเดิมของการประชุมคณะกรรมการสมัย
ที่ 44 ในปี 2020 มีประเด็นสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ ในปี 2019 คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการเจรจาอย่าง
ต่อเนื่องระหว่าง รัฐภาคีและคณะที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำให้รัฐภาคีเชิญคณะที่ปรึกษา IUCN มาช่วยในการ
จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการร้องขอเพ่ือสานต่อการเจรจา ในเดือนกันยายน 2019 IUCN ได้พบกับ 
รัฐภาคีเพื่อร่วมกันเตรียมภารกิจที่ปรึกษา นอกเหนือจากการปรึกษาหารือเหล่านี้ รัฐภาคียังได้ส่งคำเชิญไปยัง
ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก (World Heritage Centre) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เพื่อขอให้ภารกิจที่ปรึกษา 
IUCN เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2020 จากนั้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 รัฐภาคีได้ส่ง
หนังสือเพิ่มเติมถึงศูนย์มรดกโลกเพื่อให้ Advisory mission จัดในเดือนมกราคม 2020 แทนที่ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2020 ที ่ได้กล่าวไป เพื ่อส่งข้อมูลเพิ ่มเติมที ่คณะกรรมการร้องขอภายในวันที ่ 1 
กุมภาพันธ์ 2020 เพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการในสมัยที่ 44 

 

ศูนย์ข้อมูลมรดกโลกได้ตอบกลับไปยังรัฐภาคีว่ากำหนดเวลาที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง และทำให้ Advisory 
missionเสร็จสมบูรณ์ ไม่ได้รวมเวลาการจัดภารกิจดังกล่าวภายในสองสัปดาห์เพื่อให้ทันกับกรอบเวลาช่วง
กลางเดือนมกราคม 2020 ที่มีการเสนอไป จดหมายฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการงานต่างๆ 
ทำรายงานและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่จะทำให้มีเวลาไม่เพียงพอสำหรับการรวบรวมคำแนะนำเข้ากับรายงาน
ข้อมูลที่วางแผนสำหรับการส่งใหม่อีกครั้ง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 ในเวลาต่อมา  

 



IUCN ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2020 ได้มีจดหมายส่งถึงคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์ข้อมูลมรดก
โลก และ IUCN โดยจดหมายดังกล่าวได้ถ่ายทอดข้อกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติในประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มที่ปฏิบัติงานในกรณีการบังคับสูญหายหรือ enforced disappearance 
ผู้รายงานพิเศษด้านพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี ่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
สะอาด ถูกสุขอนามัย และยั่งยืน และผู้รายงานพิเศษด้าน สถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทาง IUCN 
เข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งให้กับคณะกรรมการมรดกโลกผ่านสำนักเลขาธิการ (Secretariat) 

  

ในประเด็นการส่งกลับเข้ามาอีกครั ้ง (the reactivation of the referral ) การประชุมครั ้งที ่  44 ของ
คณะกรรมการในปี 2021 มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020 รัฐภาคีได้ส่งจดหมายถึง
ศูนย์ข้อมูลมรดกโลกเพื่อให้จัด IUCN Advisory Mission ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2021 แต่
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 IUCN ได้แจ้งรัฐภาคีว่า Advisory Mission ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ โดย
ทาง IUCN ได้ระบุว่า ตาม Decision 43 COM 8B.5 ที่แนะนำให้รัฐภาคีเชิญ Advisory mission ของ IUCN 
ก็เป็นไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมตามวรรค 6 ของมติการตัดสินใจเดียวกัน ดังนั้น
ในขณะนี้ IUCN Advisory Mission จึงไม่สามารถดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำร้องขอ
ของคณะกรรมการได้อีกต่อไป เนื่องจากข้อมูลที่ IUCN ขอเพิ่มเติม รัฐภาคีได้ส่งมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2020  และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 รัฐภาคีได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ในการเสนอ
ชื่อเป็นมรดกโลกซ่ึงข้อมูลนี้ได้รับการพิจารณาแล้วในรายงานฉบับปัจจุบัน 

ในเดือนมกราคม 2021 ศูนย์ข้อมูลมรดกโลกและ IUCN ได้รับข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคมที่ส่งถึง
คณะกรรมการ ในเรื่องการเสนอชื่อพ้ืนที่เป็นมรดกโลก ซึ่งศูนย์ข้อมูลมรดกโลกได้ส่งต่อไปยังรัฐภาคีตามที่ระบุ
ไว้ในรายงานด้านล่าง IUCN คาดหวังว่าสาระสำคัญของจดหมายฉบับนี ้ถ ึงรัฐภาคี จะถูกแบ่งป ันกับ
คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  

1. เอกสารที่ใช้ประกอบ 

a) วันที่ IUCN ได้รับข้อมูลการเสนอชื่อ: มีการส่งเรื่องเพ่ือเสนอชื่อครั้งแรกสุดในปี 2014 และ IUCN ได้รับ
ข้อมูลล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 

b) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ร้องขออย่างเป็นทางการจากและจัดทำโดยรัฐภาคี: ไม่มีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากข้อมูลใหม่มีความเก่ียวข้องกับท่ีอ้างอิง 

c) สิ่งตีพิมพ์เพ่ิมเติมในการปรึกษา: ไม่มีสิ่งตีพิมพ์เพ่ิมเติม; โปรดดูการประเมินที่ผ่านมาสำหรับการอ้างอิงที่
พิจารณาไปก่อนหน้านี้ 

d) การให้คำปรึกษา: บทวิจารณ์เพ่ิมเติมจำนวน 2 ฉบับซึ่งได้รับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 43 ของคณะกรรมการ 
ดังที่ระบุไว้ข้างต้น IUCN ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างไม่เป็นทางการในเดือนกันยายน 2019 
เพื่อที่จะเข้าร่วมการเจรจากับรัฐภาคี และปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเตรียมพร้อม



สำหรับ Advisory Mission ให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ Decision COM 
8B.5 

e) การเยี่ยมชมภาคสนาม : Bruce Jefferies เป็นผู้ดำเนินการภารกิจภาคสนาม วันที่ 1 กันยายน 2014 

  

2. คุณค่าทางธรรมชาติโดยย่อ 

การประเมินครั้งก่อนได้บันทึกคุณค่าทางธรรมชาติที่สำคัญของป่าแก่งกระจาน (KKFC) และพื้นที่โดยรอบนั้น 
อย่างละเอียด ในขณะที่ ขอบเขตพื้นที่ของการเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2014 และการแก้ไขการเสนอชื่อครั้งแรก
ในปี 2016 มีขนาด 482,225 เฮกตาร์ การแก้ไขครั้งที่สองในปี 2019 ได้มีการลดขนาดพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ
จนเหลือ 411,912 เฮกตาร์ จากการตอบรับจาก ราชอาณาจักรไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ประเทศไทย) เพ่ือ
หารือเกี่ยวกับดินแดนร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเมียนมาร์) ข้อมูลเพิ่มเ ติม
จากรายงานที่จัดทำโดยประเทศไทยซึ่งมีข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสองรัฐภาคี โดยฉบับแก้ไขปรับปรุง 
2020/21 ได้มีการลดขนาดพ้ืนที่เหลือ 408,940 เฮกเตอร์ ซึ่งคือประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ การเสนอชื่อครั้ง
แรก พ้ืนที่ที่มีการแก้ไขในแต่ละพ้ืนที่คุ้มครองอันประกอบด้วยพื้นที่ท่ีได้รับการเสนอชื่อไม่ได้มีการระบุไว้ 

(ดูตารางที่ 1) 

ตามท่ี IUCN ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ขอบเขตพ้ืนที่ที่แก้ไขแล้ว ส่งผลให้เกิดขอบเขตที่เป็นขั้นบันไดแบบเส้นตรงบน
ขอบด้านตะวันตกของพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ดูแผนที่ 1) และเป็นการลดการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าง
เชื่อมโยงกันของพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อและพ้ืนที่ที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์ธรรมชาติในขณะที่คุณค่าที่
สำคัญอย่างยิ่งยังคงอยู่ 

ใน Decision 43 COM 8B.5 คณะกรรมการมรดกโลกจึงขอให้รัฐภาคียื่นรายงานการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียม
ที่ผ่านการแก้ไขแล้วเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ที่เสนอให้เป็นโลกยังคงสามารถผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (x) ได้ รวมไป
ถึง เงื่อนไขในเรื่องความโปร่งใส การคุ้มครองและการจัดการซึ่งจะพูดถึงในส่วนต่อไป 

   

ชีวภูมิศาสตร์และเขตดอกไม้ที่หลากหลายตั้งอยู่ทับซ้อนกันในพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนั้นพ้ืนที่นี้จึงมีความ
หลากหลายของสิ่งมีชิวิตอย่างมากโดยเฉพาะ ข้อมูลรายงานที่ส่งมาอีกครั้งระบุว่า พืชในเขตพื้นที่ป่าแก่ง
กระจานมีลักษณะเฉพาะ โดยมีพืชหายาก 81 สายพันธุ์และพืชท้องถิ่น 48 สายพันธุ์ รวมทั้งสายพันธุ์ที่เพ่ิง
บันทึกใหม่ โดยในจำนวนนี้มีพืชที่เประบาง 27 สายพันธุ์ (VU), 13 สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN) และ 3 สาย
พันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) ตามรายชื่อสปีชีส์ที่ถูกคุกคาม (IUCN Red List of Threatened Species) 
พื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะเป็นป่า 6 ชนิด ได้แก่ ป่ากึ่งป่าดิบ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น และเสริมด้วย
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ในส่วนของสัตว์ มีสัตว์ 459 สายพันธุ์ถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ ในบรรดารายชื่อเหล่านี้ บัญชีแดงของ IUCN ระบุว่า มีสัตว์ที่เปราะบาง 23 สปีชีส์ (VU), ใกล้สูญพันธุ์ 
(EN) 8 สปีชีส์ และ 4 สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) (ซึ่งคือ Crocodylus siamensis โดยได้รับการยืนยันใน
เด ือนมกราคม 2564 หล ังจากไม่ม ีการพบเห็นมาเป็นเวลานาน ; Sunda Pangolin, Manis javanica; 



Elongated Tortoise, Indotestudo elongata; and Asian Giant Tortoise, Manouria emys).  พื้นที ่ป่า
แก่งกระจานมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดเป็นจำนวสนมาก ซึ่งรวมถึงช้างเอเชีย 
(Elephas maximus, EN) แมวทั้งแปดสายพันธุ์ และเสือ (Panthera tigris, EN). 

  

3. การเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน 

การเปรียบเทียบรายงานกับการประเมินครั้งก่อนๆมีความสำคัญในแง่ของการเสนอชื่อครั้งนี้ IUCN ได้สรุปว่า 
พ้ืนที่ป่าแก่งกระจานมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีชีวภูมิศาสตร์คล้ายกัน อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของชีวชาติ (Biota) พ้ืนที่ป่าแก่งกระจานได้ปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์นานา
ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมจำนวนมาก นกและสัตว์เลื้อยคลานก็สามารพบได้ในเขตพ้ืนที่นี้เช่นกัน 

IUCN ได้ปรึกษากับ UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-
WCMC) ในประเรื ่องเขตแดนที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง จากรายงานของ UNEP-WCMC ได้สร ุปว ่า ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นี้มีความสำคัญระดับโลก ถึงแม้ว่าข้อสรุปนี้จะไม่สามารถยืนยันได้จากภารกิจ
ภาคสนาม แต่รายงานการเสนอชื่อฉบับแก้ไขที่ลดขนาดพื้นที่มีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเปลี่ ยนข้อสรุปโดยรวม 
เพราะพื้นที่ที ่ได้รับการเสนอชื่อก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเขตชีวภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ถูกนำเสนอใน World 
Heritage List ความหลากหลายทางชีวิภาพในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อมีแนวโน้มที่จะมีความคล้ายคลึงกับ
ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 500 พื้นที่คุ้มครองเพื่อการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก 
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่ไม่มที่ใดแทนที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของผลกระทบและเขตพื้นที่ที่
เปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณค่าต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไป 

ข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติมที่รัฐภาคีส่งมาในปี 2020 เป็นการตอบสนองต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
Decision 43 COM 8B.5 เกี ่ยวกับพื ้นที ่ที ่ลดลงของการเสนอชื ่อตามเกณฑ์ (x) รายงานการวิเคราะห์นี้
เปรียบเทียบคุณค่าของพื้นที่ที่ทำการเสนอชื่อในครั้งแรกกับพื้นที่ที่ทำการแก้ไข แทนที่จะเปรียบเทียบพื้นที่
ดังกล่าวกับพื้นที่อื ่นๆที่มีชีวภูมิศาสตร์คล้ายกัน รายงานการวิเคราะห์นี้ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมในการ
ประเมินความโปร่งใส ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วน 4.2 

นอกจากนี้ IUCN ยังได้ย้ำเตือนว่าพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อควรต้องผ่านเกณฑ์ ( ix) ตามที่ได้แนะนำไปใน
รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบฉบับก่อนๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเชื่อมต่อข้ามพรมแดน พ้ืนที่
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจำแนกเขตชีวภูมิศาสตร์ ซึ่งมักไม่ถูกนำเสนอใน World Heritage 
List 

  

4. ความโปร่งใส การคุ้มครองและการจัดการ 

4.1 การคุ้มครอง 



พ้ืนที่แก้ไขเพ่ือเสนอชื่อเป็นมรดกโลกนั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้ระบอบกฎหมายการคุ้มครองแบบเดียวกันกับพ้ืนที่ที่
ได้รับการคุ้มครองที่ได้เสนอชื่อไปก่อนหน้า อย่างที่ IUCN เคยได้สรุปแล้วว่าคุณค่าทางธรรมชาติของพื้นที่ที่ได้
รีบการเสนอชื่อจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ยกเว้นในกรณีที่ต้องปรับปรุงการสานงาน
ระหว่างพื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ จากข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคีแสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองทางกฎหมายยังมี อยู่ 
ดังนั้น IUCN จึงพิจารณาว่าจ้อกำหนดด้านการคุ้มครองยังคงดำเนินต่อไป 

ในปี 2019 รัฐภาคีรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัตการอนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์ป่า ข้อมูลเพิ่มเติมที่รัฐภาคให้ไว้ในปี 2020 ระบุว่า การแก้ไขกฎหมายเหล่านี้สื่อให้เห็นถึง 
“การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญในนโยบายการอนุรักษ์ของประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” การแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการ
อนุญาตให้ผู้อยู่ศัยในพื้นที่ยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างถูกกฎหมายโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อ
สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  นอกจากนี้กฎหมายที่แก้ไขยังเล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในกระบวนการ
ตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมถึงแผนการบริหารจัดการ กลไกระงับข้อพิพาท และการสำรวจเรื่องการถือ
ครองที่ดิน 

 

การอนุญาตให้อยู่อาศัยและดำรงชีพในพ้ืนที่คุ้มครองอย่างถูกกฎหมายแก่คนท้องถิ่น เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. การสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินต้องเร็จสิ้นภายใน 6 เดือนหลังจากการนำพรบ.ฯ ที่แก้ไขมาใช้ โดยต้อง
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสำรวจด้วย 

2. คณะกรรมการต้องดูแลกระบวนการของ การกำหนด “ขอบเขตการจัดการสำหรับการอนุรักษ์” 

3. “ขอบเขตการจัดการสำหรับการอนุรักษ์” ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

4. หลังจากนั้น “ขอบเขตการจัดการสำหรับการอนุรักษ์” ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรับรองโดย
พระราชกฤษฎีกา 

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 4 ข้อข้างต้นก่อน คนใน
ท้องถิ่นถึงจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองได้ตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมที่เสนอโดยรัฐภาคี ในปี 
2021 ยืนยันว่า การสํารวจที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีที่ดินประมาณ 312 เฮกแตร์ ที่ระบุว่าเป็น “ โซนการ
อนุรักษ์จัดการ” ที่คนท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน รัฐภาคีรายงานว่า ประชาพิจารณ์
ได้อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงเวลาของการยื่นเสนอรายงานของรัฐภาคีรอบปี 2021 ประชาพิจารณ์
เหล่านี้เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโควิด-19 แต่ก็ยังมีพัฒนาการอยู่บ้างจากข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐภาคีในปี 
2021 ซึ่งได้มีการระบุว่ามีการแก้ไขแนวทางปฏิบัติและ ระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตคุ้มครอง 
(PACs) เพื่อเพิ่มตัวแทนจากคนในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ กลุ่มการทำงานเฉพาะกิจได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 เพื่อรองรับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางที่ดินและสำรวจทางเลือกความเป็นอยู่ของ
ชุมชนกะเหรี่ยง 



จากข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐภาคี อาจเป็นการยากที่จะสืบหาความจริงว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาความกังวลที่
ชุมชนท้องถิ่นได้กล่าวไปในก่อนหน้าว่าสำเร็จหรือไม่ ความกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วย
วรรค 123 ของ Operation Guidelines ได้ถูกหยิบยกขึ้นในสถานการณ์นี้ ในเมื่อเดือนเมษายน 2020 จาก 
ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง องค์การสหประชาชาติ คณะทำงานบังคับเรื่องการบังคับสูญ
หาย; ผู้รายงานพิเศษเรื่อง ภาระผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด 
ถูกสุขอนามัย และย่ังยืน รวมถึงผู้รายงานพิเศษเรื่องสถานการณ์ของนักสิทธิมนุษยชน (ดูส่วน 4.4) “ถ้อย
แถลงสาธารณะของ คณะกรรมการประสานงาน NGO ด้านการพัฒนา (NGO COD)” ซึ่งลงนามโดย 120 
องค์กร ส่งถึง UNESCO และ IUCN ในเดือนมกราคม 2021 และขอให้ “รักษาสิทธิในการดำรงชีพและ
วัฒนธรรมของชนเผ่าบางกลอย ชุมชนกะเหรี่ยง”. ข้อความนี้ถูกส่งพร้อมด้วยจดหมายถึงคณะกรรมการ
มรดกโลก ลงนามโดย “ชาวบ้านคัดค้านการจดทะเบียนโลกแหล่งมรดก”. ศูนย์ข้อมูลมรดกโลกจึงส่ง
ตัวแทนบุคคลที่สามเหล่านี้ไปยังรัฐภาคี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021 เรื่องเหล่านี้คือ กล่าวถึงรายละเอียดใน
หัวข้อ 4.4 ด้านล่าง 

ผลลัพธ์ในการกำหนด “โซนการอนุรักษ์จัดการปรับการแบ่งเขตอุทยาน เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในปี 2014 
เมื่อภารกิจการประเมินเกิดขึ้น ดังนั้น IUCN จึงเห็นว่ามีเพียงภารกิจการประเมินใหม่เท่านั้นที่จะสามารถ
ปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่นและประเมินในรายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายเหล่านี้ 
การแก้ไขด้วยการแบ่งเขตใหม่และการจัดการร่วม การเตรียมการสำหรับพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ในขณะที่ IUCN ตระหนักดีว่าสถานะการคุ ้มครองของพื้นที ่ที ่ได้รับการเสนอชื ่อจะมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดของ Operation Guidelines แต่อย่างไรก็ตาม การลงความเห็นเรื่องประสิทธิภาพของกฎหมายที่มี
การแก้ไขล่าสุดในเรื่องชุมชนจะไม่สามารถเป็นไปได้เลยถ้าหากขาดภารกิจการประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

  

4.2 ขอบเขต 

 

IUCN ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ขอบเขตเส้นตรงทางด้านตะวันคกของพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้มีขนาดเหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากไม่ได้มีการคำนึงถึงลักษณะทางธรรมชาติบนพ้ืนดิน 

การศึกษาเปรียบเทียบโดยรัฐภาคียึดข้อมูลตามโครงการการสำรวจและติดตามการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตที่สำคัญ
ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 และผลลัพท์ของการสำรวจทางไกลของพืชรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลในแปลง
ทดลองจำนวน 805 กลุ่มเพ่ือประเมินความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ในส่วนของสังตว์ป่า มีการประเมินผ่านการ
ติดตาม GPS การตั้งกล้องดัก และการทำแผนที่การกระจายตัว Shannon-Weiner และ Simpson Index ถูก
นำมาใช้ในการประเมิน คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ IUCN ยินดีรับความเห็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบในเรื่องเทคนิคเชิงลึกนี้ 

ในแง่ของความหลากหลายทางพันธุ์ไม้ รายงานการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบยืนยันว่าความหลามหลากหลาย
ทางชีวิภาพของพืชยังคงรวมอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ ในขณะที่ป่าบางประเภทและสปีชีส์สัตว์มีจำนวน



น้อยลงเล็กน้อง ความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้มีอยู่อย่างมากโดยเฉพาะตามแนวเขตแดนระหว่าง
ประเทศ โดยมี 5 สายพันธุ์ที่ไม่พบในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ 2 ใน 5 สายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์เปราะบาง 
(Buaphut, Rafflesia kerrii Meijer and Turianpa, Durio mansonii) จากข้อมูลและแผนที่ที่ให้ไว้ IUCN ต้ัง
ข้อสังเกตว่า ป่าประเภทที่อยู่ในที่สูง (ป่าดิบเขา, ป่าดิบชื้น ป่าไผ่ดิบชื้น และป่าดิบแล้งตอนบน) มีจำนวนน้อย
มากในพื้นที่ที่มีขอบเขตลดลง โดยถึงแม้ว่าส่วนสำคัญทางธรรมชาติจะยังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
แต่สัดส่วนครอบคลุมของป่าดิบแล้งตอนบนลดลง 35.38% และป่าไม้ชนิดที่มีความหลากหลายสูงก็ลดลงไป
11.4% (ป่าดิบแล้งตอนกลาง) และ 38.36% (ป่าดิบชื้น) IUCN ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเตมิว่า ป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น 
- ไผ่ที่มีจำนวนน้อยและกระจัดกระจาอยู่แล้วของ จะมีจำนวนลดลง 90.05% และ 45.25% ตามลำดับ 

ในทำนองเดียวกัน ผลลัพธ์ของดัชนี Shannon-Weiner และ Simpson Index ระบุว่า ภายในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ พื้นที่จำนวนมากที่มีความหลากหลายของป่าไม้สูงกลับไม่ได้ถูกรวมในพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคกลาง
และ ภาคใต้ของพ้ืนที่ป่าไม้แก่งกระจาน ถึงแม้ว่าจะยังมีอยู่ในพื้นท่ีท่เสนอชื่อก็ตาม การเปรียบเทียบโดยรัฐภาคี
ยังได้ประเมินพืช 50 ชนิดที่ระบุไว้ใน IUCN รายชื่อแดงในหมวด CR, EN, VU, NT (และ DD) และ จำนวนของ
พันธุ์พืชก็เปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่ที่ลดลงไป IUCN ตั้งข้อสังเกตว่า สายพันธุ์ต่างๆ จะลดลง 10% จาก 30 ใน 50 
สายพันธุ ์ ในขณะที่ พืชอีก 8 สายพันธุ ์จะ ลดลงไป 50% หรือมากกว่าในกลุ ่ม Critically Endangered 
Champi Doi (Magnolia gustavii King) 

ในแง่ของความหลากหลายของสัตว์นั้น ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบจำลองของรัฐภาคีเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม
ของที่อยู่อาศัยสำหรับ สัตว์สายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (CR, EN, VU และ NT) โดยแสดงการลดลงของที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตพ้ืนที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไประหว่าง 14.5% สำหรับสายพันธุ์ CR 
และ เป็น 24.8% สำหรับสายพันธุ์ NT ข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคีได้ตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์ประมาณ 459 สายพันธุ์
ของพื ้นที ่ป่าแก่งกระจานทั้งหมดจะยังคงมีอยู ่ในพื้นที ่ที ่แก้ไข ในแง่นี ้ IUCN ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ 
หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานสัตว์ป่า 720 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญใน การวิเคราะห์เปรียบเทียบทั่ว
โลกในปี 2014 แต่ทว่าในการส่งข้อมูลอีกครั้งในปี 2020รัฐภาคี ไม่ได้อ้างอิงถึงสถิตินี้ ดังนั้น IUCN จึงไม่มี
ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนสายพันธุ์ 

การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตลดจำนวนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับ สัตย์หลายชนิด เช่น เสือ (Panthera tigris, 
EN) เสือดาวลายเมฆ (Neofelis nebulosi, VU), สมเสร็จมาเลย์ (Tapirus indicus, EN) และ Fishing Cat 
(Prionailurus viverrinus, VU). ในทางตรงกันข้ามจระเข้สยาม (Crocodylus siamensis, CR), Hog Deer 
(Axis porcinus, EN) และ Eld's Deer (Rucervus eldii, EN) ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดที่ลดลงของพ้ืนที่ที่
ได้รับการเสนอชื่อ 

ตามแบบจำลองการกระจายพันธุ์ มีการคาดการณ์ว่า สัตว์ 11จาก 39 สายพันธุ์ ที่อยู่ในเกณฑ์ใกล้ถูกคุกคาม 
เปราะบาง ใกล้สูญพันธุ์ และวิกฤต สัตว์ใกล้สูญพันธุ์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของพื้นที่ ข้อมูลอื่นๆ
ส่งสัญญาณบวกมากขึ้นโดยแสดงให้เห็นการพบเห็นเสือโคร่งส่วนใหญ่ผ่านทางการดักกล้องในช่วงปี 2013-
2019 ยังคงอยู่ภายในเขตท่ีได้รับการเสนอชื่อแก้ไขแล้ว 



อ้างอิงตามที่อยู่อาศัยและแผนที่การกระจายที่ให้ไว้ในข้อมูลเพิ่มเติมของปี 2020 IUCN ตั้งข้อสังเกตว่า ส่วน
เหนือของพ้ืนที่ที่ไม่ได้รวมไว้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยละมีจำนวนน้อย รวม
ไปถึงไม่ค่อยพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่มีคุณค่าในบริเวณนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนกลางและ ส่วนใต้ของพ้ืนที่ที่ไม่ได้
รวมไว้ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่มีคุณค่ามาก รวมทั้งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและ
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 

IUCN ระบุว่าเมื่อตอนที่พื ้นที่นี ้ถูกเสนอชื่อครั้งแรก ได้มีการรวมเขตกันชนกว้าง 3 กิโลเมตรแผ่ลงมาทาง
ขอบเขตทิศตะวันออก ขนาด 242,778 เฮกเตอร์ โดยข้อมูลและแผ่นที่ที่ส่งเข้ามาในปี 2020 ไม่ได้อ้างอิงถึงเขต
กันชนนี้และรัฐภาคีก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเมื่อตอนปี 2021 ฉะนั้น IUCN จึงไม่มั่นใจกี่ยว
กับสถานะปัจจุบันของพ้ืนที่นี้ 

โดยสรุปแล้ว IUCN ระบุว่าคุณค่าส่วนใหญ่ที่ปรากฎในการเสนอชื่อครั้งแรกยังคงมีอยู่ในพื้นที่ที่ได้ลดขนาดลง; 
อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้รวมพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์สูงและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การวิเคราะห์
เพิ ่มเติมทำให้ IUCN สรุปได้ว ่า มีความเป็นไปได้ส ูงที ่พื ้นที ่ใหม้มีขนาดเล็กลงจะตรงตามข้อก ำหนด 
Operational Guidelines ในแง่ของเกณฑ์ (x) อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากภารกิจภาคสนาม
และการประเมินอย่างละเอียด รวมถึงการชี้แจงจำนวนสายพันธุ์ละสถานะของเขตกันชน 

IUCN ได้พิจารณาแล้วว่าขอบเขตของพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อมีแนวโน้มที่จะผ่านข้อกำหนด Operational 
Guidelines และยังต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบภาคสนาม 

 

 

4.3 การจัดการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคียืนยันว่า ระบบการจัดการและการคุ้มครองยังคงมีผลบังคับใช้ในกลุ่มป่าของพื้นที่
คุ้มครอง โดยไม่คำนึงถึงการลดลงของพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  

นอกจากนี้ยังใช้กับการลาดตระเวน ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่และความถี่ใน
การลาดตระเวนไว้แล้ว 

การลาดตระเวนครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ป่าแก่งกระจาน ในขณะที่มุ่งความสนใจไปที่พ้ืนที่
ทางทิศตะวันออกท่ีเข้าถึงได้ง่ายกว่า  

เอกสารที่ส่งไปซ้ำในปี2020ได้ยืนยันถึงความมุ่งม่ันและการลงทุนของรัฐภาคีในการดำเนินการตามแผนงานที่
ปรับหลังจากการอ้างอิงดั้งเดิม 

แผนงานประกอบด้วยสี่กลยุทธ์:  

(1) การป้องกันและปราบปรามการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ (เช่นการบังคับใช้กฎหมาย); 

(2) การจัดการทรัพยากรชีวภาพ  



(3) บูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และ  

(4) การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานIUCNในประเทศไทยได้สนับสนุนให้รัฐภาคีมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแบ่งปันผลประโยชน์
และสร้างกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม  

การยื่นเสนอในปี 2021 จากรัฐภาคีไม่ได้อ้างอิงถึงแผนงานใดๆ เพิ่มเติม 

  

อย่างไรก็ตาม IUCN บันทึกข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเกี่ยวกับชุมชน การกำกับดูแล และการ
จัดการพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นจุดสนใจหลักของการอ้างอิงในอดีต ดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าความคืบหน้าจะยังคงต้องได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 ตามท่ีได้สรุปไว้ก่อนหน้านี้  

IUCNคำนึงถึงความสามารถในการจัดการและประสิทธิภาพการอนุรักษ์ของพ้ืนที่ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม
ข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเสนอชื่อกับชุมชน ดังที่กล่าวไว้
ด้านล่าง 

 4.4 ชุมชน 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่อธิบายไว้ในข้อ 4.1 แล้ว รัฐภาคียังมีข้อมูลเพ่ิมเติมในปี 2020 ที่ได้ให้
รายละเอียดภาพรวมที่น่าชื่นชมเก่ียวกับการปรึกษาหารือและการได้รับความยินยอมในการเสนอชื่อจากชุมชน
ท้องถิ่น 

มีการจัดประชาพิจารณ์ ประชุมท้องถิ่น และโครงการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2015 หลังจาก
การเสนอชื่อครั้งแรก 

ชาวบ้านบางกลุ่มร้องขอกลับไปยังพื้นที่เดิมท่ีพวกเขาถูกย้ายโดยรัฐไปในปี 1996 โดยรัฐภาคีให้เหตุผลว่า
ไม่สามารถอนุญาตได้ด้วยเหตุผลด้านความม่ันคงและนิเวศวิทยาของชาติ เนื่องจากพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องตั้งอยู่
ในที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และเป็นลุ่มน้ำหัวแม่น้ำที่สำคัญท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะและดิน
ถล่ม 

รัฐภาคีรายงานว่า 42 จาก 55 หมู่บ้านที่สำรวจ สนับสนุนการเสนอชื่อ 

  

โดยรัฐภาคี IUCN ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการเข้าร่วมค่อนข้างจะต่ำ อ้างอิงจากรายชื่อหมู่บ้านที่ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในปี 2020 ตัวอย่างเช่น มีชาวบ้านเข้าร่วมเพียง 2,204 คนจากประชากร 23,140 คนในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งคิดเป็น 9,126 ครัวเรือน 



ผู้เข้าร่วม 1,412 คนจาก 2,204 คนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแสดงความสนับสนุนต่อการเสนอชื่อ 
ตามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีรัฐภาคีให้มา กล่าวคือ มากกว่าหนึ่งในสามไม่ได้สนับสนุนในขั้นตอนนั้น  

 ในปี 2021 รัฐภาคีรายงานว่าการปรึกษาหารือของชุมชนระบุว่าบุคคล 2,105 คน จาก 42 หมู่บ้าน จาก
ทั้งหมด 55 หมู่บ้าน แสดงความยินยอมและสนับสนุนการเสนอชื่อ 

  

ข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐภาคีในปี 2563 รายงานว่า ชาวบ้านที่ไม่สนับสนุนการเสนอชื่อ ไม่ได้คัดค้านการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก แต่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในทางลบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการพัฒนา
ชุมชน ชาวบ้านจำนวนหนึ่งโต้แย้งเพื่อแก้ไขการจัดสรรที่ดินก่อนกระบวนการเสนอชื่อ  

ถึงแม้มีการร่างมาตรการเพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับผลที่จะตามมาไม่ได้ระบุไว้ใน
การยื่นเสนอ 2020 โดยรัฐภาคี 

รัฐภาคีรายงานในปี 2020 ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยแสดงความพอใจต่อ
มาตรการที่ดำเนินการในจดหมายฉบับเดือนธันวาคม 2019 (แนบไปกับข้อมูลเพิ่มเติมโดยรัฐภาคี แต่ไม่ได้
ระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษ) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการเสนอให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม เพื่อลด
ความขัดแย้ง ร่วมกับแผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งจะรวมถึงการให้ความสำคัญที่มากขึ้นของ
ชุมชนท้องถิ่นจากคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครอง 

 IUCN ย้ำว่าขณะนี้มีความคาดหวังที่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับความจำเป็นในการได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าและการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ UNESCO ในการมีส่วน
รว่มกับชนเผ่าพื้นเมืองและ UNDRIP ซึ่งควรจะบรรลุก่อนที่จะส่งการเสนอชื่อใหม่อีกครั้ง 

 IUCN ย้ำอีกว่าคณะกรรมการได้ร้องขอให้รัฐภาคี 

• “ตอบข้อกังวลเกี่ยวกับชุมชนกะเหรี่ยงภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอย่างเต็มที่” (39 COM 8B.5) 

• “บรรลุฉันทามติของการสนับสนุนการเสนอชื่อของพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับหลักการของการให้ความ
ยินยอมล่วงหน้าและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” (40 COM 8B.11) และ 

• “แสดงให้เห็นว่าข้อกังวลทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว” (43 COM 8B.5) 

 ในเรื่องนี้ มีข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนซึ่งระบุผ่านการเสนอในปี 2020 และ 2021 ว่ารัฐภาคียังคงใช้ความ
พยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม จากข้อมูลเพิ่มเติมที่รัฐภาคีให้มามีหลักฐานปรากฏว่า: 

1. ชาวบ้านยังคงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน การดำรงชีวิต และเรื่องอ่ืนๆ 

2. ฉันทามติของการสนับสนุนที่สอดคล้องกับหลักการของการให้ความยินยอมและแจ้งข้อมูลล่วงหน้า ไม่
ปรากฏว่ามีการแสดงความเห็นเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากอัตราการมีส่วนร่วมน้อยกว่า 10% 



3. มีความจำเป็นต้องพัฒนาเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของชุมชนท้องถิ่นของคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครอง 
ตามที่ระบุไว้โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยและในข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐภาคีปี 
2021 

  

ก่อนหน้านี้ ได้มีผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิของชนพ้ืนเมือง ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
คณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และ IUCN  

โดยผู้รายงานพิเศษตั้งข้อสังเกตว่า สมาชิกจากชุมชนท้องถิ่นได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการ
ปรึกษาหารือของรัฐบาลกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน 

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าไม้และการเสนอชื่อเป็นการยืนยันได้ว่า เจ้าหน้าที่อาจทำให้
ชาวบ้านเข้าใจผิด ว่าการปรึกษาหารือและข้อตกลงมีความ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินเท่านั้น ไม่ใช่การ
เสนอชื่อ 

การสื่อสารระบุว่าการเสนอชื่อของพื้นที่ป่าแก่งกระจานไม่สอดคล้องกับ UNDRIP และจะไม่ปฏิบัติตามย่อ
หน้าที่ 123 ของแนวทางปฏิบัติ  

จดหมายดังกล่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการที่รัฐภาคีได้ส่งการเสนอชื่ออีกครั้งในปี 2019 และ 
2020 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเกี ่ยวกับการขาดการปรึกษาหารือ และการให้ความยินยอมและได้รับแจ้ง
ล่วงหน้าโดยเสรี 

  

นอกจากนี้ IUCN ยังได้รับทราบถึงข้อเสนอโดยตรง จากชุมชนที่เกี ่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอชื่อ และ
กระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง รวมถึงจดหมายที่ส่งในเดือนมกราคม 2021 
โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ ่งได้รับการสนับสนุนจาก 120 องค์กรที ่ลงนาม และยื ่นคำร้องโดยชาว
กะเหรี่ยง จากชุมชนที่ขอการอนุญาตให้กลับไปยังบ้านเกิดดั้งเดิม ซึ่งพวกเขาถูกขับไล่ตั้งแต่ปี 1996 

ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2020 สมาชิกจากชุมชนท้องถิ่นได้ยื ่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานสภาฯ
คณะกรรมการผู้แทนฝ่ายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

การร้องเรียนดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสอบสวนกระบวนการเสนอชื่อมรดกโลก การแก้ไขปัญหาที่ดิน และ
สิทธิ รวมถึงการแก้ไขในกรณีที่เกี ่ยวข้องกับการบังคับให้สูญหาย และข้อหาฆาตกรรมนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนชาวกะเหรี่ยง ก่อนดำเนินการเสนอชื่อต่อไป 

  

จดหมายโต้ตอบจากผู้รายงานพิเศษเรื่องสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง ยังคงขัดแย้งกับพ้ืนฐานที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ที่ได้บรรลุข้อสรุปที่กล่าวไว้ข้างต้นในเดือนธันวาคม 2019 

  



เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังนี้ IUCN ตั้งข้อสังเกตว่า คำขอของคณะกรรมการยังไม่บรรลุผล เนื่องจากสถานการณ์
ยังไม่เป็นที่ยุติ ข้อกังวลว่าชุมชนกะเหรี่ยงจะได้รับการแก้ไข (39 COM 8B.5, 43 COM8B.5) และฉันทามติของ
การสนับสนุนการเสนอชื่อของพื้นที่ป่าแก่งกระจาน ได้บรรลุผลแล้ว โดยสอดคล้องกับหลักการให้ความยินยอม
ล่วงหน้าและได้รับการแจ้งให้ทราบโดยเสรี (40 COM 8B.11) 

 

 

ดังนั้น IUCN จึงพิจารณาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแนะนำให้ยอมรับการเสนอชื่อที่แก้ไขในปัจจุบัน 

IUCN ย้ำข้อสรุปก่อนหน้านี้ว่า การเสนอชื่อไม่สามารถพิจารณาเพิ่มเติมผ่านกลไกการอ้างอิงได้ เนื่องจาก
จะทำให้ไม่มีการประเมินอย่างเพียงพอสำหรับเรื่องร้ายแรงเหล่านี้ รวมถึงการปรึกษาหารือกับรัฐภาคีและ
ชนพื้นเมืองท่ีได้รับผลกระทบ ชุมชนท้องถิ่น และในภาคสนาม  

IUCN แนะนำให้รัฐภาคีทำงานอย่างใกล้ชิด และปรึกษาหารืออย่างเต็มที่กับชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ
และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้รายงานพิเศษผ่านสำนักงานสาขากระบวนการพิเศษของข้าหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) เพื่อหาทางแก้ไขอย่างเต็มที่และแก้ไขข้อกังวลที่ได้รับการหยิบ
ยกข้ึนมาโดยผู้รายงานพิเศษได้อย่างน่าพอใจ 

  

IUCN ย้ำว่า จนกว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีการรายงานมาช้านานเกี่ยวกับสิทธิของชุมชน
ท้องถิ่น การเสนอชื่อของ พื้นที่ป่าแก่งกระจานจะไม่สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ 

IUCN แนะนำให้รัฐภาคีจัดตั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระ และเป็นบุคคลที่สาม โดย
ปรึกษาหารือกับ UNESCO และทำงานอย่างใกล้ชิดกับสาขากระบวนการพิเศษของ สำนักงานข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็นการจัดการกับข้อกังวลอย่างต่อเนื่องของชุมชนท้องถิ่นของ
พื้นที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะตอนท้ายท้ายของกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล 

IUCN ยังเพิ่มเติมว่ายังมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ ก่อนที่จะดำเนินการเสนอชื่อต่อไป 

  

4.5 ภัยคุกคาม 

ได้มีการกล่าวถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบพ้ืนที่ในรายละเอียดรายงานการประเมินครั้งก่อน ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย
รัฐภาคีไม่ได้ระบุถึงภัยคุกคามใหม่ ๆ ต่อคุการอนุรักษ์ธรรมชาติของพ้ืนที่ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม IUCN แนะนำว่าให้ทำการประเมินใหม่ในสาขานี้ หลังจากเกือบเจ็ดปีหลังจากภารกิจการ
ประเมินครั้งสุดท้าย  



  

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

5.1 ระยะเวลาในการเสนอชื่อ 

IUCN ย้ำว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเจ็ดปีแล้วหลังจากการแนะนำถึงสามครั้งโดยคณะกรรมการ นับตั้งแต่การ
ประเมินการเสนอชื่อครั้งแรกที่ถูกส่งในปี 2014 ซึ่งถือว่าเป็นเวลามากกว่าสองเท่าของกระบวนการอ้างอิงปกติ 

IUCN พิจารณาว่าการประเมินในปี 2014 นั้นมีความต่างจากการเสนอชื่อเดิมอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของการ
แนะนำและความทันสมัยที ่ให้กับคณะกรรมการมรดกโลก และสถานการณ์ในตอนนี ้ก็ดูเหมือนจะอยู่
นอกเหนือจากบรรทัดฐานของกระบวนการประเมินที่น่าเชื่อถือ 

เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของอนุสัญญา IUCN ขอย้ำว่าขณะนี้การเลื่อนเวลาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดใน
ดำเนินการต่อไป 

IUCN พิจารณาว่าการเลื่อนเวลาออกไป จะเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อรัฐภาคี ชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบ และอนุสัญญามรดกโลก 

  

5.2 ความร่วมมือขา้มพรมแดน 

พื้นที่ที่ได้รับการเสนอชื่อตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มป่า Taninthaya ในประเทศเมียนมาร์ พื้นที่ดังกล่าวถูกเพิ่มเข้าใน
รายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกในประเทศเมียนมาร์เมื่อปี 2014 ภายใต้เกณฑ์ (ix) และ (x) 

ข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐภาคีประจำปี 2020 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนเมียน
มาร์และไทย ซึ่งสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยากับเขต
สงวนที่ตั้งอยู่ในเมียนมาร์ ซึ่งตอกย้ำข้อสังเกตที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ 

ในข้อมูลเพิ่มเติม รัฐภาคีของประเทศไทยได้แสดงความเปิดกว้างในการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติกับ
เมียนมาร์ รวมถึงมุมมองของการเสนอชื่อข้ามพรมแดนที่เป็นไปได้ในอนาคต 

ในมุมมองของ IUCN นั้นเห็นว่า ความร่วมมือข้ามพรมแดนที่ได้รับการปรับปรุงจะมีศักยภาพในการสนับสนุน
การคุ้มครองและการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวทและปรับปรุงความสมบูรณ์ผ่านการเสนอชื่อข้ามพรมแดนใน
ท้ายที่สุด 

  

6. การประยุกต์ใช้เกณฑ์ 

ป่าแก่งกระจานได้รับการเสนอชื่อภายใต้เกณฑ์ธรรมชาติ (x) 

เกณฑ์ (x): ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 



การประเมินก่อนหน้านี้ระบุว่าพ้ืนที่ที่ดังกล่าวมีศักยภาพที่ชัดเจนและตรงตามเกณฑ์ (x) เมื่อพิจารณาถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น ซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณค่าส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว   แต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงส่วนที่มีความสำคัญต่อ
บูรณภาพของพ้ืนที่อย่างสมบูรณ์ 

ขอบเขตท่ีได้รับการแก้ไขไม่เป็นไปตามหลักการทางนิเวศวิทยา และยังกระทบต่อความเชื่อมโยงของแหล่งที่อยู่
อาศัย ซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์ป่านานาชนิด 

  

IUCN ยังคงรักษาทัศนะว่า ขอบเขตของการปรับเปลี่ยนที่สำคัญต่อการเสนอชื่อนี้ ไม่สามารถเป็นข้อสรุปถึง
ศักยภาพที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ เนื่องจากขาดภารกิจภาคสนามและการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ 

  

7. คำแนะนำ 

IUCN แนะนำให้คณะกรรมการมรดกโลกใช้ร่างการตัดสินใจดังต่อไปนี้: 

คณะกรรมการมรดกโลก 

1. ตรวจสอบเอกสาร WHC/21/44.COM/8B.Add และ WHC/21/44.COM/INF.8B2.Add แล้ว 

2. เรียกคืนการตัดสินใจ 39 COM 8B.5, 40 COM 8B.11 และ 43 COM 8B.5; 

3. ย้ำว่าการเสนอชื่อเกิดขึ้นสามครั้ง แต่แผนการประเมินสำหรับพ้ืนที่ดังกล่าวมีเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในปี 
2014 ระยะเวลาสูงสุดที่คาดการณ์ไว้สำหรับขั้นตอนดังกล่าวคือสามปี และขอบเขตที่เสนอนั้นได้รับการแก้ไข
มาตลอดในช่วงเวลานี้ รวมถึงการถอนถอนเขตการอนุรักษณ์ 

 4. เลื่อนการเสนอชื่อพ้ืนที่ป่าแก่งกระจาน (ประเทศไทย) ตามหลักเกณฑ์ (x) เพ่ือให้รัฐภาคีสามารถ 

a) พัฒนาการเสนอชื่อใหม่ โดยนำเสนอการวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะการอนุรักษ์ใน
ปัจจุบัน สมบูรณภาพ รวมถึงการป้องกันและการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว โดยต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีได้รับการ
แก้ไข และการให้เหตุผลเรื่องศักยภาพของคุณค่าสากลภายใต้เกณฑ์ (x) 

b) แก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิอย่างเต็มที่ ตามวรรค 123 ของแนวทางปฏิบัติ และข้อตกลง 39 COM 8B.5, 
40 COM 8B.11 และ 43 COM 8B.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฉันทามติของการสนับสนุนการเสนอชื่อของพ้ืนที่จาก
ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด สอดคล้องกับหลักการให้ความยินยอมและได้รับการ
แจ้งล่วงหน้าโดยเสรีอย่างเต็มที่ 

c) ทำงานอย่างใกล้ชิดและปรึกษาหารืออย่างเต็มท่ีกับชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ 
ร่วมกับ 



- สาขากระบวนการพิเศษของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนโดยผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างน่าพอใจและสมบูรณ์ 

- คณะทำงานเรื่องการบังคับให้สูญหายขององค์การสหประชาชาติ 

- ผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
สะอาด ถูกสุขอนามัย และยั่งยืน  

- ผู้รายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

d) ประเมินและให้ผลลัพธ์ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการสำรวจความ
เป็นเจ้าของที่ดินให้เสร็จสิ้น การทำแผนที่ของ "ขอบเขตการจัดการเพื่อการอนุรักษ์" ใหม่ และการให้ความ
มั่นคงในการครอบครองที่ดินและการดำรงชีวิต ตามที่กำหนดไว้ภายใต้การแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า 

e) ปรับปรุงการให้ความสำคัญของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่คุ้มครอง สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการปรึกษาหารือ 
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการอิสระเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ 

  

4. แนะนำให้รัฐภาคีจัดตั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระจากบุคคลที่สาม โดยปรึกษาหารือกับ 
UNESCO และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รายงานพิเศษผ่านสำนักงานสาขากระบวนการพิเศษของสำนักงานสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) เพื่อจัดการกับข้อกังวลอย่างต่อเนื่องของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ดังกล่าว และเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะในท้ายที่สุดของกระบวนการนั้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อนที่จะดำเนินการเสนอชื่อต่อไป 

  

5. เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐภาคีของเมียนมาร์ในการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนและการจัดการการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งมีคุณค่าอย่างสูงในภูมิภาค เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของพื้นที่ดังกล่าว และพิจารณา
โอกาสในการขยายพื้นที่ดังกล่าวเพ่ือเสนอชื่อข้ามพรมแดนในอนาคต 

 

  

 


