
163

◆ กรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

กรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน

Policy Framework for Sustainable Management of 

the World Natural Heritage Thung Yai - Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuaries

ใกล้รุ่ง พูลผล Klairoong Poonpon*

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล Pairote Pathranarakul**

นภวรรณ ฐานะกาญจน์ Noppawan Tanakanjana***

บทคัดย่อ

	 การศึกษากรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่	 -

ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าทุง่ใหญ่	-	ห้วยขาแข้งในปัจจุบนั	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดการแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่	 -	 ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ	 โดยการวิจัยเชิงเอกสาร	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	 ผลการศึกษา

พบว่าแหล่งมรดกโลกทุง่ใหญ่	-	ห้วยขาแข้ง	ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี	พ.ศ.	2534	โดยมี

ทีม่าจากความต้องการของประชาชนทีจ่ะเพิม่ความเข้มแขง็ในการคุม้ครองพืน้ทีป่่าไม่ให้ถูกคกุคามในลกัษณะ

ต่าง	ๆ 	รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ 	ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมอุทยาน

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 และได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	

พ.ศ.	 2535	 ท�าให้สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้ตามเกณฑ์ของ

อนุสัญญามรดกโลกอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผลการศึกษาชี้ว่าพื้นที่มรดกโลกดังกล่าวยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

ต่อภัยคุกคามอันเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมและขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าที่ควร	

ผู้วิจัยเสนอกรอบนโยบายที่จะน�าไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน	 ได้แก่	 1)	 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ในการจัดการ	2)	การใช้กฎหมาย	3)	การคุม้ครองรักษาคณุค่าของพืน้ที	่4)	การจดัการพืน้ทีกั่นชนรอบแนวเขต

มรดกโลกทางธรรมชาติ	 5)	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 และ	 6)	 การให้การศึกษาและสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่สาธารณชน	

ค�าส�าคัญ: การจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง, นโยบาย
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Abstract

 The study of the policy framework for sustainable management of the world 

natural heritage Thungyai-Huai Kha Khaeng wildlife sanctuaries was conducted with 

an aim of studying and analyzing the current status of the management of Thugyai-Huai 

Kha Khaeng wild life sanctuaries as a world natural heritage and the related government 

policy to offer a policy framework for sustainable management of this world natural 

heritage site. The qualitative approaches were conducted through studying documentary 

reviews, performing in-depth interviews, and undertaking participatory observation. 

 The study findings showed that the Thungyai-Huai Kha Khaeng was inscribed 

as a natural world heritage in 1991 (B.E. 2534) and was under the jurisdiction of the 

Department of Natural Parks, Wildlife and Plant conservation and was under the

protection of the Wildlife Reservation and Protection Act 1992 (B.E. 2535). Thus, it 

was possible to effectively retain the abundance and biological diversity in line with

the criteria of the World Heritage Convention. However, the study also pointed to the 

ongoing threats to the world heritage site from the inappropriate management and 

insufficient public participation. Any recommended policy framework for a sustainable 

management of the site should include five aspects, namely 1) emphasis on the site 

protection, 2) buffer-zone management for the natural world heritage site, 3) the suitable 

application of the scientific and technological knowledge in the site management,

4) participation of local communities, 5) building public awareness and understanding.

Keywords: world natural heritage management, Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife 

 Sanctuaries, policy
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บทน�ำ

	 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	เป็นแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย	ประกอบด้วยพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ตามกฎหมายของประเทศไทยรวม	

2	แห่ง	ได้แก่	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร	ครอบคลมุพืน้ทีใ่นจังหวัดกาญจนบรุแีละจังหวดัตาก	

เนือ้ที	่3,647.2	ตร.กม.หรอื	2,279,500	ไร่	และเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้งในเขตจังหวดัอุทยัธานี	

เนื้อที่	2,575	ตร.กม.หรือ	1,609,150	ไร่	(รูปที่	1)	รวมแล้วเรียกว่าผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง	ครอบคลมุพืน้ทีป่่าทีม่คีวามกว้างใหญ่ถงึ	6,222	ตารางกโิลเมตร	

หรอื	3,888,750	ไร่	นบัเป็นป่าอนรุกัษ์ทีม่พีืน้ทีก่ว้างใหญ่ท่ีสดุของประเทศ	และเป็นป่าธรรมชาติแห่งแรก

ของประเทศไทย	 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 โดยผ่านเกณฑ์

การพิจารณาให้เป็นมรดกโลกด้วยคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	 (Outstanding	 Universal	

Value,	OUV)	หลายประการ	ได้แก่	ขนาดของพืน้ทีป่่าท่ีมคีวามกว้างใหญ่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยและด�ารงชีพ

ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า	มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	

และมีความสมบูรณ์ของถ่ินที่อยู่อาศัย	 และมีทุ่งหญ้าสะวันนา	 หรือทุ่งใหญ่	 ซ่ึงถือเป็นลักษณะ

ทีโ่ดดเด่นเฉพาะ	(Sueb	Nakhasathien	&	Stewart	Cox,	B.	1990)	นอกจากนียั้งเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร

ที่ส�าคัญถึง	3	สาย	ได้แก่	ล�าน�้าทับเสลา	ซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน�้าทับเสลา	และไหลลงสู่แม่น�้าสะแกกรัง

จนกระทัง่ลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา	ล�าน�า้ห้วยขาแข้งไหลลงสูเ่ขือ่นศรนีครนิทร์	และล�าน�า้แม่กลอง–อุ้มผาง	

ที่ไหลจากจังหวัดกาญจนบุรีและตาก	 ซ่ึงเป็นแหล่งส�าคัญในการผลิตไฟฟ้ารวมถึงน�้าประปาใน

ภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร

รูปที ่1 แผนทีส่งัเขปแสดงพืน้ทีแ่หล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ทีม่า:	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร,	2555
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	 เขตรักษาพันธุ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

ต่อสาธารณชนในฐานะที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของสัตว์ป่า	 เหตุการณ์ส�าคัญ

ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงคุณค่าความส�าคัญของพื้นที่ป่าแห่งนี้ต่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ	เช่น	เหตุการณ์เฮลคิอปเตอร์ตกทีจั่งหวดันครปฐม	เมือ่ปี	พ.ศ.	2516	ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุ

ที่เกิดกับคณะนายทหารและนายต�ารวจช้ันผู้ใหญ่ที่เดินทางไปต้ังค่ายพักแรมและใช้อาวุธสงคราม

ล่าสัตว์ป่าภายในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่	 26-29	 เมษายน พ.ศ.	 2516

โดยมผู้ีเสยีชีวติ	6	คน	และพบซากสตัว์ป่า	โดยเฉพาะซากกระทงิ	เป็นจ�านวนมาก	น�าไปสูก่ารเรยีกร้องให้

ป่าทุง่ใหญ่ได้รบัความคุ้มครองและประกาศเป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าในเวลาต่อมา	เหตุการณ์การคัดค้าน

การก่อสร้างเขื่อนน�้าโจนในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2526	จนถึงปี	พ.ศ.	2531	ที่สะท้อน

ความต้องการรักษาผืนป่าของประชาชนจนน�าไปสู่การเสนอให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติเพื่อยกระดับการคุ้มครองพื้นที่	 จนถึงการเสียชีวิตของสืบ	 นาคะเสถียร	

อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในปี	 พ.ศ.	 2533	 ที่ได้ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอย่างกว้างขวาง	 ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของพื้นที่ป่าและความต้องการของ

ประชาชนที่จะรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์	 จนกระทั่งป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้รับการ

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	พ.ศ.	2534	

 เมือ่ผืนป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้งมฐีานะเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกแล้ว	ประเทศไทยในฐานะ

ภาคีอนุสัญญาและเป็นเจ้าของพื้นที่มรดกโลกนั้น	 มีข้อผูกพันที่จะต้องด�าเนินการจัดการผืนป่า

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้	 ตามบทบัญญัติในมาตรา	5	ของอนุสัญญา	ที่ระบุให้รัฐภาคีต้อง

ด�าเนินการคุ้มครอง	 อนุรักษ์และจัดการแหล่งมรดกโลกด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ทีส่ดุ	ภายใต้ขอบเขตอ�านาจอธปิไตยแห่งรฐั	โดยรฐัต้องก�าหนดนโยบายทัว่ไป	และมาตรการทีเ่หมาะสม

ทั้งทางด้านกฎหมาย	การบริหารจัดการ	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เพื่อคุ้มครองป้องกัน	

ดูแลรกัษาแหล่งมรดกโลก	และประการส�าคัญคือ	แหล่งมรดกโลกต้องได้รบัการคุ้มครองดูแล	ให้สามารถ

รกัษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	(Outstanding	Universal	Value:	OUV)	ไว้ได้และให้คุณค่านัน้

คงอยู่ต่อไปจนถึงชนรุ่นหลังในอนาคต	ทั้งนี้	 สิ่งที่จะต้องค�านึงถึงคือ	 การคุ้มครอง	 รักษาแหล่งมรดก

ทางธรรมชาติของโลกแห่งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประเทศไทยเท่าน้ัน	 แต่เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติ

ที่ประชาชนทั้งโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน	 โดยมีเป้าหมายคือ	 แหล่งมรดกโลกนั้นต้องไม่ประสบความ

เสื่อมโทรมจนตกอยู่ในฐานะมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย	(List	of	World	Heritage	in	Danger)	

	 ดังนั้น	 จึงเป็นความท้าทายและเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่า	 ประเทศไทยได้ด�าเนินการ

อย่างไรเพื่อการจดัการและคุม้ครองมรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่นี	้มีการปรับตวัอย่างไรและมีนโยบาย

และมาตรการอย่างไร	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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ทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้งหลงัจากทีม่สีถานะเป็นมรดกโลก	บทบาทหน้าทีต่ามพนัธกรณีหรอืข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ	 และศักยภาพของพื้นที่	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการก�าหนดกรอบนโยบายในการจัดการมรดก

โลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 ให้การจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นไป

ตามแนวทางการจดัการที่มีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก

ทางธรรมชาติหรืออนุสัญญามรดกโลก	ที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประเทศไทยต่อไป	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษานโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ ่งใหญ่-

ห้วยขาแข้ง

	 2.	เพือ่ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง

	 3.	เพื่อเสนอกรอบการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

กำรทบทวนวรรณกรรม

 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลก 

	 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	(The	Convention	

Concerning	Protection	of	World	Cultural	and	Natural	Heritage)	หรอืเรยีกสัน้	ๆ 	ว่า	“อนุสญัญา

คุ้มครองมรดกโลก”	(The	World	Heritage	Convention)	เป็นความตกลงระหว่างรัฐภาคี	(States

Parties)	 ในการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เพื่อการคุ้มครองและอนุรักษ์

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั้งที่มีอยู่ในประเทศตนและประเทศอ่ืน	 ให้ด�ารงอยู่

เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติตลอดไป	 โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการก�าหนด

มาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนโยบายและวางแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และจัดการมรดกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีค�านงึถงึการอนรุกัษ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ด้านกฎหมาย	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

การบริหารจัดการ	 และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงวนรักษาคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทาง

วฒันธรรมและธรรมชาติทีม่คีวามส�าคัญต่อมวลมนษุยชาติให้คงอยู่ต่อไป	ปัจจุบันอนสุญัญามรดกโลก

มีรัฐภาคีจ�านวน	 163	 ประเทศ	 ได้ประกาศพื้นที่มรดกโลก	 ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง

ธรรมชาติไปแล้ว	จ�านวน	1,031	แหล่ง	ในจ�านวนนีเ้ป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม	จ�านวน	802	แหล่ง	

มรดกทางธรรมชาติ	จ�านวน	197	แหล่ง	และมรดกผสมทั้งทางวัฒนธรรม	จ�านวน	32	แห่ง	(World	

Heritage	 Convention,	 2015)	 โดยแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่คุ้มครอง	

หรือป่าอนุรักษ์	 เช่นอุทยานแห่งชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 หรือพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายอ่ืน	

ครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ	 10	 ของโลก	 จึงนับได้ว่า	 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกจึงมี
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บทบาทในการรักษาแหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญของโลกที่มีความส�าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ

สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

แหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง 

	 พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	ซ่ึงรวมเรยีกว่า	

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่	-	ห้วยขาแข้ง	เป็นพืน้ทีป่่าทีม่ขีนาดกว้างใหญ่จึงมศัีกยภาพในการคุ้มครอง

ชนดิพนัธุพ์ชืและสตัว์และเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยท่ีเหมาะสมของสตัว์และพชืในระบบนิเวศแบบต่าง	ๆ 	เป็น

ทีร่วมของป่าไม้ในแบบต่าง	ๆ 	ทีม่ใีนเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของ

ชนดิพนัธุส์ตัว์ป่า	เป็นทีร่วมของลกัษณะองค์ประกอบของเขตชีวภูมศิาสตร์รวม	4	เขต	คือ	ไซโน-หมิาลายนั

(Sino-Himalayan)	ซุนเดอิค	(Sudaic)	อินโด-เบอร์มิส	(Indo-Burmese)	และอินโด-ไชนีส	(Indo-

Chinese)	มีสังคมพืชและสัตว์ที่เป็นตัวแทนของเขตร้อนและเขตกึ่งร้อย	มีพืชและสัตว์ที่หายากและ

เป็นสตัว์ประจ�าถ่ิน	(native	species)	จ�านวนมาก	เช่น	ช้างเอเชีย	(Asian	elephant)	ควายป่า	(Wild	water	

buffalo)	กระทิง	(Gaur)	วัวแดง	(Banteng)	เสือโคร่ง	(Tiger)	เสือดาว	(Leopard)	เสือลายเมฆ	

(Cloud	leopard)	และแมวลายหินอ่อน	(Marbled	cat)	สัตว์จ�าพวกนกที่ส�าคัญ	ได้แก่	นกยูงพันธุ์

ไทย		(Green	peafowl)	นกเงือกคอแดง	(Rufous-necked	hornbill)	นกเงือกชนิดอื่นอีก	4	ชนิด	

และอีแร้ง	 (Vulture)	นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่าบางชนิดที่ไม่ใช่สัตว์ประจ�าถิ่น	 (non-native	 species)	

เช่น 	 สมเสร็จ	 (Tapir)	 ซ่ึงโดยทั่วไปมีอยู่เฉพาะทางตอนใต้ของไทย	 มาเลเซียและเกาะสุมาตรา

รวมทั้งการปรากฏของลิงแสม	 (Crab-eating	 macaque)	 ค่างเท่า	 (Silvered	 leaf	 monkey)	 และ

ค่างแว่นถิ่นเหนือ	(Phayre’s	langur)	ลิงวอก	(Rhesus	macaque)	แสดงถึงการเป็นรอยต่อของสัตว์

ในเขตกึ่งร้อนกับเขตร้อน	เป็นผืนป่าที่ยังสมบูรณ์ที่กว้างขวางอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(Seub	Nakhasathien	and	Stewart	Cox,	B.	1990)	

	 คณะกรรมการระหว่างรฐัเพือ่คุ้มครองมรดกโลก	หรอืคณะกรรมการมรดกโลก	(World	Heritage	

Committee)	ภายใต้อนุสัญญามรดกโลก	ได้มีมติในการประชุมครั้งที่	19	ระหว่างวันที่	9-13	ธันวาคม	

2534	ณ	ประเทศตูนเิซีย	ให้เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งของไทยเป็นมรดกทางธรรมชาติ

ของโลก	ด้วยคุณสมบติัทีโ่ดดเด่นตามเกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	ข้อที	่2	ข้อที	่3	และข้อที	่4	

(UNESCO,	1991)	ดังนี้	

 หลักเกณฑ์ข้อ	 2	 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการเป็นตัวแทนกระบวนการทางธรณีวิทยาที่มี

นยัส�าคัญ	ววิฒันาการทางชีวภาพ	และการกระท�าของมนุษย์	ป่าทุง่ใหญ่และห้วยขาแข้งเป็นตัวแทนของ

ชีวนเิวศ	(Biome)	ทีม่คีวามโดดเด่นและเป็นหนึง่เดียวในป่าบกเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	ซ่ึงผสมผสาน

ลักษณะของเขตชีวภูมิศาสตร์แบบไซโน-หิมาลายัน	ซุนเดอิค	อินโด-เบอร์มิส	และ	อินโดไชนีส	ท�าให้
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มลีกัษณะพเิศษด้วยองค์ประกอบทีส่�าคัญของเขตชีวภูมศิาสตร์ทัง้	4	เขต	รวมทัง้ชนิดพนัธุพ์ชืและพนัธุ์

สตัว์จากทัง้	4	เขตชีวภูมศิาสตร์	ป่าทุง่ใหญ่เป็นทุง่หญ้าสะวันนาทีเ่ป็นตัวอย่างทีส่มบรูณ์ทีส่ดุและมัน่คง

ที่สุดของป่าเขตร้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 หลักเกณฑ์ข้อ	3	ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หรือหายาก	มีความเป็น

เอกลักษณ์	 หรือประกอบด้วยพื้นที่ซ่ึงมีความงามทางธรรมชาติเป็นที่ยอมรับ	 ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีความงามตามธรรมชาติอย่างโดดเด่น	 และมีคุณค่าด้าน

วิทยาศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่	รวมทั้งมีลุ่มน�้าที่ส�าคัญ	2	แห่ง	และป่าธรรมชาติอื่น	ๆ	

	 หลักเกณฑ์ข้อ	4	ประกอบด้วยถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความส�าคัญ	ซึ่งสัตว์และพืชชนิด

พนัธุท์ีม่คุีณค่าและความส�าคัญด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอนรุกัษ์ในระดับสากลซ่ึงอยูใ่นสถานภาพ

ถกูคุกคามสามารถด�ารงชีวติอยู่ได้	โดยป่าทุง่ใหญ่และห้วยขาแข้งเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาติทีก่่อ

ให้เกดิความหลากหลายทางชีวภาพเนือ่งจากชนดิพนัธุส์ตัว์และพชืสามารถแพร่กระจายได้อย่างไม่มข้ีอ

จ�ากดั	และมจี�านวนชนดิพนัธุเ์ฉพาะถ่ินในระดับภูมภิาคจ�านวนมาก	มชีนดิพนัธุท์ีถ่กูคุกคามในระดับโลก	

28	ชนดินี	้และมอีย่างน้อยหนึง่ในสามของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท้ังหมดทีม่ใีนป่าบกในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ทั้งหมดปรากฏอยู่

พันธกรณีอนุสัญญำมรดกโลกต่อกำรก�ำหนดนโยบำยประเทศ 

	 อนสุญัญามรดกโลก	ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบติัให้กับรฐัภาคีในการน�าเสนอแหล่งทรพัย์สมบัติ

เป็นมรดกโลก	 จนถึงการดูแลรักษา	 และการด�าเนินการหากเกิดกรณีท่ีมรดกโลกของประเทศใด

ประเทศหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในสถานะมรดกโลกที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย	(Natural	World	Heritage	in	

Danger)	 โดยในการเสนอแหล่งหรือทรัพย์สมบัติที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น	 จะต้องน�าเสนอ

ให้เห็นถึง	 3	 ประการคือ	 1)	 คุณค่าความโดดเด่นเป็นสากลที่ได้รับการยอมรับ	 2)	 มีความเป็นจริง

และความครบถ้วนสมบูรณ์	 และ	 3)	 มีแผนการจัดการที่ดี	 ทั้งนี้	 แผนการที่ดีต้องประกอบด้วย

4	องค์ประกอบ	 (World	Heritage	Convention,	 2015)	 ได้แก่	 กฎหมาย	 ระเบียบและมาตรการ

ในการคุ้มครอง	 (Legislative,	 Regulatory	 and	 Contractual	 Measures	 for	 Protection)	

ขอบเขตการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพท่ีครอบคลุมแหล่งท่ีอยู่อาศัย	 ชนิดพันธุ์	 แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการเกดิปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	(Boundary	for	Effective	

protection)	 การจัดการเขตกันชนรอบๆ	 แหล่งมรดกโลก	 (Buffer	 zone)	 และระบบการจัดการ	

(Management	 System)	 ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกนั้น

จะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างไร	
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	 นอกจากนี้	อนุสัญญามรดกโลก	ยังมีข้อแนะน�าการก�าหนดนโยบาย	(Policy	Guidelines	of	

the	World	Heritage	Convention)	ที่บูรณาการการจัดการแหล่งมรดกโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน	4	มิติ	ประกอบด้วย	1)	ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	

Sustainability)	2)	การพัฒนาสังคม	 (Inclusive	Social	Development)	3)	การพัฒนาเศรษฐกิจ	

(Inclusive	Economic	Development)	และ	4)	สันติภาพและความมั่นคง	(Peace	and	Security)

ดังนั้น	 รัฐภาคีอนุสัญญามรดกโลก	 จึงต้องก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ตามแนวทางที่อนุสัญญาได้

ก�าหนด	ทัง้นี	้เนือ่งจากการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุง่ใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง	เป็นการ

ด�าเนินการโดยพิจารณาพื้นที่ในฐานะที่เป็นมรดกโลก	ไม่ใช่เพียงของประชาชนไทยเท่านั้น	แต่ในขณะ

เดียวกัน	 ก็ควรก�าหนดกรอบหรือแนวทางให้ประชาชนชาวไทย	 โดยเฉพาะชุมชนท้องถ่ินซ่ึงเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

นโยบำยกำรจัดกำรแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ

	 นโยบายหรือนโยบายสาธารณะมีรากฐานมาจากปัญหาต่าง	 ๆ	 ของสังคม	 และเป็นปัญหา

ที่ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข	 ท�าให้ปัญหาเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องกับ

ปฏิสมัพนัธ์	ระหว่างประชาชน	(Public)	พรรคการเมอืง	(Political	Party)	รฐัสภา	(Congress)	ตุลาการ	

(Court)	ระบบราชการ	(Bureaucracy)	ระบบบริหาร	(Executive)	และราชการส่วนท้องถิ่น	(Local	

Government)	เป็นต้น	สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ	บุคคล	หรือองค์กรต่าง	ๆ	ดังกล่าว	มีบทบาทหรือมี

ส่วนร่วมต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร	และผลของนโยบายสาธารณะกระทบต่อวถีิชีวติของ

ประชาชนในสังคมอย่างไร	(สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์,	2554)	ในขณะที่	Thomas	R.	Dye	(1984)	ได้ให้

ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า	นโยบายสาธารณะเป็นสิง่ทีร่ฐับาลตัดสนิใจกระท�าหรอืไม่กระท�า	

เช่น	 การที่รัฐบาลเก็บภาษีฟุ่มเฟือยในอัตราสูง	 ท�าให้ประชาชนบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง	 เป็นต้น	

ในส่วนที่รัฐบาลเลือกไม่กระท�า	Dye	ก็ถือว่าเป็นสาระส�าคัญของนโยบายสาธารณะเช่นกัน	เช่น	การ

ยกเลิกนโยบายเกณฑ์ทหารของบางประเทศ	การเลือกที่จะไม่กระท�าของรัฐบาลนั้น	ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	ดังนั้น	สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระท�าจึงถือเป็นส่วนส�าคัญของนโยบาย

สาธารณะด้วย	

	 Ira	 Sharkansky	 (1971)	 ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า	 คือกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ที่กระท�าโดยรัฐบาล	 ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล	 รวมทั้งข้อก�าหนดและระเบียบในการ

ควบคุมและก�ากับการด�าเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลทั้งมวล	 อาทิ	 การจัดการศึกษา	

การจดัสวัสดิการ	การก่อสร้างทางหลวงโดยรฐั	การรกัษาความสงบเรยีบร้อย	การตรวจสอบราคาสนิค้า	

และรวมไปถึงกิจการต่างประเทศทั้งหมดด้วย	
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	 นโยบายสาธารณะจึงหมายถึงแนวทางปฏิบัติหรือกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ง	ๆ 	

ก�าหนดขึ้นมาด้วยความต้ังใจว่าจะกระท�าเพื่อแก้ไขปัญหาของสาธารณชน	 เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วย

กฎหมาย	 โดยมีแผนและโครงการรองรับเพื่อเป็นแนวทางช้ีน�าให้มีการปฏิบัติหรือการกระท�าต่าง	 ๆ	

เกิดขึ้นตามมา	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้	 โดยสิ่งที่เลือกจะกระท�าเป็นผลมาจาก

การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด	 ทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	ครอบคลุมทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ	

	 การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก	 ถือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของรัฐบาล	 มีผลต่อมา

ถึงการด�าเนินการตามพันธกรณีต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการจัดการแหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาติให้สอดคล้องตามพันธกรณีด้วย	 โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ	 ตามเอกสาร

แนวทางการปฏิบัติการภายใต้อนุสัญญามรดกโลก	(Operational	Guidelines)	ได้ก�าหนดว่า	แผนการ

จัดการทีดี่ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ	4	ด้าน	ได้แก่	กฎหมาย	ระเบยีบและมาตรการในการคุ้มครอง	

การจดัขอบเขตการคุ้มครองทีม่ปีระสทิธภิาพ	การจัดการเขตกันชนรอบ	ๆ 	แหล่งมรดกโลก	และระบบการ

จัดการ	(Management	System)	ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดก

โลกนั้นจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างไร	(World	Heritage	Center,	2012)

	 มรดกโลกทางธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่คุ้มครองประเภทต่าง	 ๆ	 และได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น	ๆ 	เช่น	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งได้รับการ

คุ้มครองภายใต้พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535	ในพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติ

หลายแห่ง	Helen	Hazen	(2008)	ได้ศึกษาถึงการให้คุณค่าแก่พื้นที่อุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา	

ได้แก่	อุทยานแห่งชาติเกรทสโมคกี้เมาเทน	แกรนด์แคนยอน	ภูเขาไฟฮาวาย	และเยลโลว์สโตน	ซึ่ง

พบว่า	ประชาชนอเมรกินัไม่ได้รูส้กึว่าแหล่งมรดกโลกได้รบัความคุ้มครองทีเ่พิม่ขึน้จากเดิมทีไ่ด้รบัความ

คุ้มครองอยู่แล้วภายใต้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ	

	 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมหลายแห่ง	ได้รบัประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ

จากการเป็นมรดกโลก	 เนื่องจากการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น	 การก�าหนดนโยบายรองรับการจัดการที่ต้อง

ค�านึงถึงการคุ้มครองรักษาแหล่งมรดกโลก	 การใช้ประโยชน์และความต้องการของประชาชน	 ให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการสงวนรกัษาคุณค่าและสภาพด้ังเดิมของแหล่งมรดกโลก	กบัการพฒันาทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	 โดยมุ่งให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะท่ีไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมหรือไม่

ใช้ประโยชน์จนเกินขีดจ�ากัด

	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ�านวนมากที่ช้ีให้เห็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดนโยบายการจัดการ

แหล่งมรดกโลก	เช่น	Shannon	K.	Orr	(2011)	ศึกษาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในในการวางแผน

ธุรกิจที่จะด�าเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ	Banff	ในแคนาดา	โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎ
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ระเบียบของอุทยาน	 งานวิจัยจ�านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวและผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ	เช่น	Aas,	Ladkin,	&	Fletcher,	2005;	Landorf,	2009a;	Maikhuri,	Nautiyal,	Rao,	

&	Saxena,	2001;	Yuksel,	Bramwell,	&	Yuksel,	1999.	งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการจัดการแหล่งมรดกโลก	(Keitumetse	&	Nthoi,	2009),	การจัดการพื้นที่มรดกโลก	

(Nicholas	et	al.,	2009,	Landorf,	2009b;	Ryan	&	Silvanto,	2010;	Wager,	1995)	

	 การศึกษาในครัง้นีเ้พือ่ศึกษากรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางกธรรมชาติเขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน	 ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อการจัดการ

ผืนป่ามรดกโลกต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การศึกษาในครัง้นีใ้ช้วธิกีารวจัิยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research	Method)	ด้วยการศึกษา

เอกสาร	ได้แก่	ข้อเสนอพืน้ทีป่่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	(Nomination	of	The	

Thung	Yai	–	Haui	Kha	Khaeng	Wildlife	Sanctuary	To	Be	A	UNESCO	World	Heritage	

Site)	 บันทึกการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก	 เอกสารคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญามรดกโลก	

(Operational	Guidelines	for	the	Implementation	of	World	Heritage	Convention)	แผนปฏิบัติ

ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ	สตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	แผนแม่บทการอนรุกัษ์และจัดการสตัว์ป่า	แผนพฒันา

จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรี	และการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	

(key	Informants)	ด้วยการไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง	(face-to-face)	ในช่วงเดือนมิถุนายน	–	สิงหาคม	

2559	เพื่อให้ทราบภูมิหลัง	ความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนมรดกโลก	สถานภาพปัจจุบันและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการของการด�าเนินการตามอนุสัญญามรดก	เพื่อก�าหนดกรอบนโยบาย

 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 

	 ในการศึกษาครัง้นี	้ผู้วจัิยได้เลอืกผู้ให้ข้อมลูส�าคัญแบบเฉพาะเจาะจง	โดยแบ่งออกเป็น	5	กลุม่	

คือ	1)	ผู้ปฏิบติังานในพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาติทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง	2)	ผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีร่ะดับ

สูงของกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ที่มีบทบาทในการก�าหนดแผนงาน	 กลยุทธ์	 และ

จัดสรรทรัพยากรด้านการบริหาร	 3)	 องค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

ตามอนุสัญญามรดกโลก	4)	อดีตหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่	ที่สามารถให้ข้อมูล

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	และ	5)	ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน

ทีม่ีการด�าเนนิการเกีย่วข้องกบัการจดัการพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตทิุง่ใหญ่นเรศวรและหว้ยขาแข้ง	
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 เครื่องมือและกำรตรวจสอบเครื่องมือ 

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ	แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	(Semi-Structured	In-depth	

interview	questionnaire)	ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด	(Open-ended	Questions)	ทีส่ามารถปรบัเปลีย่น

ค�าถามได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์	 โดยประเด็น

ค�าถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง	(Verification)	ความตรง	(Validity)	และความเชื่อถือได้	

(Reliability)	ด้วยวิธสีามเส้า	(Triangulation)	โดยผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมลูคนส�าคัญและอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	

 กำรตรวจสอบข้อมูล 

	 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน	 ความเที่ยงตรง	

(Validity)	และความเชื่อถือได้	(Reliability)	ด้วยวิธีสามเส้า	(Triangulation)	ประกอบด้วย	การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู	(Data	Triangulation)	และการตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมข้อมลู	

(Methodological	Triangulation)

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)	โดยน�าข้อมูล

ที่ได้มาจ�าแนกแยกแยะออกจากกัน	(Utilizing)	และจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่	(Categorizing)	

หลังจากนั้นจึงหาความหมายเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดเข้า

ด้วยกัน	 เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษา	 โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หาในหลายลกัษณะ	ได้แก่	1)	สรปุข้อมลูจากเอกสาร	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	และ

การสังเกตให้อยู่ในเรื่องเดียวกัน	2)	จัดข้อมูลในรูปของตัวแปรให้เป็นระบบ	และ	3)	เชื่อมโยงในเชิง

เหตุผลระหว่างข้อค้นพบ

ผลกำรศึกษำ

 ประวัติควำมเป็นมำและภูมิหลัง

	 จากการศึกษาครั้งนี้	พบว่า	ปัญหาการคัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าแควใหญ่

ตอนบน	 หรือโครงการก่อสร้างเขื่อนน�้าโจนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	 ที่เริ่มขึ้นต้ังแต่ป	ี

พ.ศ.	2526	โดยกลุ่มอนุรักษ์ต่าง	ๆ	ที่คัดค้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่า	ได้น�าไปสู่การ

ชะลอโครงการดังกล่าว	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 พ.ศ.	 2531	 ให้ระงับโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนน�้าโจน	 ในขณะนั้นได้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและต่อต้านโครงการ

พัฒนาขนาดใหญ่ที่จะใช้พื้นที่ป่ารองรับขึ้นอย่างกว้างขวาง	ภาคประชาชนและกรมป่าไม้	ได้ร่วมกันหา
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◆ ใกล้รุ่ง พูลผล ไพโรจน์ ภัทรนรากุล นภวรรณ ฐานะกาญจน์ ◆

มาตรการทีเ่ข้มแขง็ยิง่ขึน้	เพือ่ทีจ่ะคุ้มครองพืน้ทีป่่าทุง่ใหญ่นเรศวร	และเหน็ว่าการผลกัดันพืน้ทีใ่ห้เป็น

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญามรดกโลกจะเป็นมาตรการ

ส�าคัญที่จะท�าให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งพ้นจากภัยคุกคามต่าง	 ๆ	 ได้	 จึงได้ด�าเนินการ

ส�ารวจทางวิชาการ	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก	 ให้ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 (World	 Natural	 Heritage)	 จนกระทั่งป่าทุ่งใหญ่-

ห้วยขาแข้ง	 ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	 ในการประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลกสามัญครั้งที่	15	ระหว่างวันที่	9-13	ธันวาคม	2534	ณ	ประเทศตูนิเซีย	นับเป็นแหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย

 กำรบริหำรจัดกำร 

	 เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ต่างเป็น

หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน	คือ	กรมป่าไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อมีสถานะเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 ก็ยังมีการบริหารงานเช่นเดิม	

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการในปี	พ.ศ.	2545	หน่วยงานทั้งสอง

ได้ปรบัย้ายไปอยูภ่ายใต้สงักัดอุทยานแห่งชาติ	สตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	การปรับย้ายหน่วยงานในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ทัง้สองแห่งเนือ่งจากบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเดิมไม่มเีปลีย่นแปลง	และด�าเนนิงาน

ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.2535	 การมีสถานะเป็นแหล่งมรดกโลกไม่ได้

มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย	และไม่มีกฎระเบียบที่บังคับใช้เพิ่มเติม	การประสานงานระหว่างแหล่ง

มรดกโลกกับส�านักเลขาธิการอนุสัญญามรดกโลกด�าเนินการโดยผ่านการประสานงานกับส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก

	 ต่อมามีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	พ.ศ.	 2559	 เป็นกลไกในการก�าหนดนโยบายและด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	 รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 มีสาระ

ส�าคัญเกีย่วกบัการก�าหนดให้มคีณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนสุญัญาคุ้มครองมรดกโลกเพือ่ท�าหน้าที่

ในการก�าหนดนโยบาย	กรอบทิศทาง	และแนวทาง	รวมถึงการก�าหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยเกี่ยว

กับการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	

 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง 

	 ภายหลังจากป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	

ในปี	พ.ศ.	2534	แล้ว	พบว่ามนีโยบายทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ	ป่าทุง่ใหญ่-

ห้วยขาแข้ง	ดังนี้	
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◆ กรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน ◆

	 1)	การด�าเนินการตามแผนการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร

ปี	พ.ศ.	2534-2539	ได้แก่	

	 	 1.1	การจัดต้ังหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง

เพิ่มขึ้น	 เพื่อเพิ่มหน่วยงานที่เป็นก�าลังหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองพื้นที่	 (ตารางที่1)	 และมีการ

เพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับการเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่า

ตำรำงที่ 1	การเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่าในพื้นที่แหล่งมรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ปี	พ.ศ.

จ�านวนหน่วยพิทักษ์ป่า

รวมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย

ขาแข้ง

2535 19 17 36

2540 21 20 41

2545 23 21 44

2557 27 23 60

ที่มา:	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช,	2559

	 	 1.2	การอพยพโยกย้ายราษฎรที่ต้ังชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งออกมายังพื้นที่รองรับ

ซ่ึงอยูน่อกเขตป่า	เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าและลดความเสีย่งในด้านภัยคุกคามต่อพืน้ทีป่่าเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่า	

โดยอพยพราษฎรจากหมู่บ้านโป่งช้างเผือก	และ	เขาหินแดง	ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปที่

หมู่บ้านโป่งสามสิบ	 ต�าบลระบ�า	 อ�าเภอลานสัก	 จังหวัดอุทัยธานีซ่ึงอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้ง	การอพยพราษฎรครั้งนี้	ได้รับความร่วมมือด้วยดี	และด�าเนินการได้ส�าเร็จเนื่องจากมีการ

เตรียมความพร้อมที่ดีและไม่มีความขัดแย้งกับราษฎร	 ปัจจุบันไม่มีชุมชนต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 1.3	การผนวกพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เข้าเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

นเรศวร	 โดยผนวกพื้นที่จ�านวน	 447.2	 ตร.กม.	 หรือ	 279,500	 ไร่	 เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุง่ใหญ่นเรศวรในป	ีพ.ศ.	2533	ท�าใหเ้ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรมขีนาดพืน้ทีถ่งึ	447.2	ตร.กม.

หรือ	2,279,500	 ไร่	 และแบ่งเขตการบริหารงานออกเป็น	2	แห่งคือ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

นเรศวรด้านตะวันออก	 ในพื้นที่จังหวัดตาก	 และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก	

จังหวัดกาญจนบุรี	
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	 	 1.4	การจัดการพื้นที่ป่ากันชนนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	โดยก�าหนดระยะแนว

กันชนรัศมี	5	กิโลเมตรจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	

และด�าเนินการพัฒนาชุมชนในแนวกันชนจ�านวน	26	หมู่บ้าน	 รวมทั้งปลูกป่าในแนวกันชน	ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากจังหวัดอุทัยธานี	 ที่มีความต่ืนตัวและให้ความส�าคัญกับเรื่องน้ีเป็นอย่างมาก	 มีการ

ต้ังคณะท�างานข้ึนมาด�าเนนิการ	โดยผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นประธาน	และได้น�าเสนอแผนการด�าเนนิการ

ให้คณะรฐัมนตรรีบัทราบ	ซ่ึงเป็นแผนงานโครงการขนาดใหญ่ทีใ่ช้งบประมาณสงู	กิจกรรมทีเ่หน็ได้อย่าง

ชัดเจนคือการท�ารั้วลวดหนามตามแนวกันชน	(สมโภชน์,	2559	จากการสัมภาษณ์)	ผลการด�าเนินการ

ปลูกป่าในแนวกันชนโดยกรมป่าไม้	(ในขณะนั้น)	ร่วมกับองค์กรเอกชน	และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	ได้

ด�าเนินการไป	ประมาณ	600	ไร่	พื้นที่ป่าที่ปลูกไม่เป็นแนวต่อเนื่องเนื่องจากบางตอนทับที่ท�ากินของ

ราษฎร	 (อุทิศ,	 2559,	 จากการสัมภาษณ์)	 หลังจากปี	 พ.ศ.	 2545	 ได้หยุดด�าเนินการเนื่องจากขาด

งบประมาณด�าเนินการต่อเนื่อง	(สมโภชน์,	2559,	จากการสัมภาษณ์)	

	 	 1.5	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2538	ก�าหนดให้	วันที่	9	ธันวาคม	ของ

ทกุปี	เป็นวันเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง	มรดกโลก	ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย	

เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความส�าคัญของพื้นที่ดังกล่าว	และร่วมมือร่วมใจ	ปกป้องรักษา	เพื่อการ

ส่งมอบให้อนุชนรุ่นต่อไป

	 2)	นโยบายที่เก่ียวข้อง	 ภายหลังจากแผนการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและ

ทุ่งใหญ่นเรศวร	พ.ศ.	2534-2539	

	 	 2.1	คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมสัญจร	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2548	 ที่จังหวัด

นครสวรรค์	ได้เห็นชอบเรื่อง	“การพัฒนาและสร้างสินค้าการท่องเที่ยวที่มีอยู่หลากหลาย	และมีความ

โดดเด่นเป็นมรดกโลกและเป็นความแตกต่างทีเ่ป็นจดุแขง็”	โดยมกีลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนล่าง	อาทิ	

นครสวรรค์	ก�าแพงเพชร	อุทยัธาน	ีและพจิิตร	เป็นกลุม่ยทุธศาสตร์หลกัในการพฒันา	ซ่ึงนโยบายนีถู้ก

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการน�าเอามรดกโลกทางธรรมชาติของชาติและของโลก	คือ	“เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าห้วยขาแข้ง”	จงัหวดัอุทยัธาน	ีออกมาพฒันาเพือ่แปลค่าเป็นสนิค้าและตัวเงิน	ซ่ึงเป็นมมุมองในเชิง

เศรษฐศาสตร์ล้วน	ๆ	(ศรีสุวรรณ,	2548)	

	 	 2.2	แผนการขับเคลื่อน	 (Roadmap)	 การด�าเนินงานส�าคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2559-2564	(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม,	

2559)

	 ตามแผนการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานส�าคัญตามยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 ในข้อ	 9	 ระบุถึงการด�าเนินการตามพันธกรณีการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
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มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ทีม่สีถานะเป็น

มรดกทางธรรมชาติของโลกและพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการน�าเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	ได้แก่	

	 1)	แผนขบัเคลือ่นพืน้ท่ีกลุม่ป่าดงพญาเยน็–เขาใหญ่เพือ่ให้พืน้ทีก่ลุม่ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่	

เป็นแหล่งมรดกโลกอย่างย่ังยืนและไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย	 ซ่ึงเป็น

แผนการด�าเนนิงานในระยะเร่งด่วน	โดยมเีป้าหมายเพือ่หยดุย้ังการลกัลอบตัดไม้พะยูง	และการรกัษา

คุณค่าที่โดดเด่นของพื้นที่มรดกโลก	

	 2)	แผนขับเคลื่อน	(Road	Map)	พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	

เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	เป็นแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป	ต่อเนื่องจากแผนด�าเนินงาน

ในระยะเร่งด่วน	โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทาง

ธรรมชาติ	มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2561	

	 แผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานส�าคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	15	มีนาคม	2559	ให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้	อย่างไร

กต็ามแผนการขบัเคลือ่นดังกล่าว	รวมทัง้รายละเอียดในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการตามพนัธกรณี

การเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก	ไม่มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติป่าทุ่งใหญ่-

ห้วยขาแข้งแต่อย่างใด	

ปัญหำอุปสรรคของกำรจัดกำรแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง 

	 1)	ขาดแผนการจัดการพื้นที่	ผลการศึกษาพบว่า	นับตั้งแต่แผนการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร	พ.ศ.	2534-2539	แล้ว	ยังไม่เคยมีการจัดท�าแผนการจัดการพื้นที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 หรือแผนการจัดการแหล่ง

มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งเลย	จากรายงานรายคาบ	(Periodic	Report)	ของประเทศไทยที่เสนอ

ต่อคณะกรรมการมรดกโลกทกุ	ๆ 	6	ปี	ระบวุ่า	แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่-

ห้วยขาแข้ง	ยงัคงคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	(Outstanding	Universal	Value,	OUV)	โดยไม่มี

ภัยคุกคามที่ส�าคัญที่จะท�าให้สูญเสียคุณค่าดังกล่าว	(กรมป่าไม้,	2545;	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช,	2549;	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช,	2553)	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการ

มรดกโลกได้แสดงข้อมูลสถานภาพการด�าเนินการและช้ีว่าไม่พบแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 ที่เป็นไปตามข้อผูกพัน	 รวมทั้งมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างชัดเจน	ทั้งนี้	ตามรายงานรายคาบ	(Periodic	Report)	ของแหล่ง

มรดกโลกในรอบที่สอง	 (2554)	 ระบุว่า	 ไม่มีแผนปฏิบัติการเฉพาะส�าหรับการจัดการพื้นที่

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง	แต่เป็นกจิกรรมทีร่วมอยูใ่นแผนงบประมาณรายปี	
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◆ ใกล้รุ่ง พูลผล ไพโรจน์ ภัทรนรากุล นภวรรณ ฐานะกาญจน์ ◆

(UNESCO,	2012)	ผลต่อเนื่องจากการขาดแผนการจัดการท�าให้ไม่มีระบบการติดตามหรือตรวจวัด

ผลการจัดการท่ีชัดเจน	เนือ่งจากขาดแผนการจัดการต้ังแต่แรก	ทัง้น้ี	เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร	

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ต่างบริหารงานภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช	โดยไม่มีแผนการจัดการร่วมกันในฐานะพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	

	 2)	ขาดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ	

	 ผลการศึกษาพบว่าแผนการขับเคลื่อน	 (Roadmap)	 การด�าเนินงานส�าคัญด้านทรัพยากร

ธรรมชาติ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2559-

2564	ในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามพันธกรณีการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดก

ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 ได้ให้ความส�าคัญใน	 2	 เรื่อง	 คือ	 การขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มป่า

ดงพญาเยน็	–	เขาใหญ่	ให้เป็นแหล่งมรดกโลกท่ีไม่ถกูบรรจุไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย	

และ	 การเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 โดยไม่มีแผนงานใด	 ๆ	

ที่เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง	

	 3)	ภัยคุกคามในพื้นที่	

	 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	ยังมีปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่	ได้แก่	

	 1)	ปัญหาการล่าสัตว์ป่า	โดยเฉพาะเสือโคร่ง	ซึ่งมีมูลค่าสูง	เพื่อการค้าทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศทีผิ่ดกฎหมาย	ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้งและทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก	

	 2)	การท�าไม้	 การท�าเหมืองแร่เถื่อน	 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวนัตกปัญหาชนกลุม่น้อยจากประเทศเพือ่นบ้านรกุล�า้เข้ามาในเขตป่าไม้	และตัดไม้ท�าลายป่าในเขต

รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก	เป็นต้น	ซ่ึงอาจจะมผีลกระทบต่อคุณค่าความเป็นสากล

ของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้	(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก,	2555)	

	 3)	ปัญหาไฟป่า	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจากการเป็นมรดกโลก	 พื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

และห้วยขาแข้ง	เคยถูกจับตาในฐานะพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีปัญหาภัยคุกคามอันเกิดจากไฟ

ป่าทีร่นุแรงในปี	พ.ศ.	2538	แต่ไม่ได้ท�าให้มปัีญหาจนถงึขัน้ถกูปรบัสถานภาพเป็นมรดกโลกทีต่กอยูใ่น

ภาวะอันตราย	เนื่องจากสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้ในเวลาต่อมา	

	 4)	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 ถึงแม้ว่ากระบวนการน�าเสนอพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

ซ่ึงนับต้ังแต่การคัดค้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าแควใหญ่ตอนบน	 หรือ	 เขื่อน

น�้าโจน	 จนถึงการผลักดันให้เป็นมรดกโลกจะช้ีให้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน
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แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกยังมี

ข้อจ�ากัดเนื่องจากการเป็นพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซ่ึงเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงพื้นท่ีอย่างจ�ากัด

การใช้ประโยชน์พื้นที่มีไม่มากนักส�าหรับประชาน	 ถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าพื้นที่

อนุรักษ์	(Protected	Area	Committee:	PAC)	ซึ่งเริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2552	แต่ยังเป็นส่วนน้อยและ

ยงัไม่สามารถท�าให้เกดิการใช้ประโยชน์พืน้ทีม่ากขึน้ได้เนือ่งจากข้อจ�ากัดในด้านกฎหมายทีส่่งผลให้การ

บริหารท�าได้เฉพาะการเข้าถึงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชม	ศึกษาธรรมชาติและการศึกษาวิจัยเท่านั้น	

กรอบกำรจัดกำรแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติทุ่งใหญ่-ห้วยขำแข้ง

	 จากการศึกษาพบว่า	 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ยังขาดนโยบายเฉพาะและแผนการ

จัดการที่จะน�าไปสู่การบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ	 และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างสงูสดุ	ผู้วจัิยมข้ีอเสนอกรอบนโยบายการจดัการเพือ่การคุ้มครองและรกัษาแหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว	โดยพิจารณาจากแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญามรดก

โลก	(Operational	Guidelines	for	the	Implementation	of	the	World	Heritage	Convention)	

ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณาดังนี้	

	 1)	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ	(Science-based	management)	

	 2)	การด�าเนินงานภายใต้กฎหมาย	(Legal	framework)	หรือการบังคับใช้กฎหมาย	

	 3)	การคุ้มครองขอบเขตและพื้นที่ส�าคัญของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 (Boundary	

protection)	เป็นการรักษาพื้นทีแ่ละป้องกนัภยัคกุคามต่าง	ๆ 	ทีจ่ะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทีจ่ะสง่ผล

ต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของพื้นที่	

	 4)	การจัดการเขตกันชน	(Buffer	zone	management)	

	 5)	การมีส่วนร่วมของประชาชน	(Public	participation)

	 6)	การให้การศึกษาและสร้างจิตส�านึก	(Education	and	awareness	building)	

 ข้อเสนอกลยุทธ์ในกำรจัดกำร 

	 1)	ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการ	โดยส่งเสริม

การศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการหรือสนับสนุน

การจัดท�าแผนบรหิารจัดการในกระบวนการจัดการสตัว์ป่า	ทัง้น้ี	ควรใช้สถานีวิจัยสตัว์ป่าเขานางร�าซ่ึงต้ัง

อยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้งให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการศึกษาวจัิยและถ่ายทอดองค์ความรู้	

นอกจากนี้	ควรพิจารตั้งสถานีวิจัยเพิ่มขึ้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
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◆ ใกล้รุ่ง พูลผล ไพโรจน์ ภัทรนรากุล นภวรรณ ฐานะกาญจน์ ◆

	 2)	การป้องกัน	คุ้มครอง	และรักษาพื้นที่	โดยการบังคับใช้กฎหมาย	เนื่องจากการใช้กฎหมาย

ยงัเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามเข้มแขง็ในการจัดการเพือ่รกัษาขอบเขตพืน้ทีแ่หล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติและทรัพยากรต่าง	ๆ	ในพื้นที่	ซึ่งจะท�าให้คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล	อันเป็น

คุณค่าของพื้นที่นั้นคงอยู่ตลอดไป	 ควรจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารให้เหมาะสม	 และการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาการบริหารจัดการ	 เช่น	การเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่าในจุดที่ล่อแหลมหรือ

เสี่ยงต่อภัยคุกคามอันได้แก่การบุกรุกพื้นที่ป่าหรือล่าสัตว์	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวน	

(Smart	 Patrolling	 System)	 โดยการเพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการจัดการในโอกาสต่อไป

	 3)	การจัดการพื้นที่ป่ากันชน	 (Buffer	 Zone	 Management)	 นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้ง	 มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และเป็นพื้นที่ผ่อน

ปรนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ส�าหรับชุมชน	ลดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้	

	 4)	การจดัการอย่างมส่ีวนร่วมของประชาชน	ซ่ึงควรให้จังหวัดหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้มีโอกาสเสนอแผนพัฒนาหรือโครงการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	 เพื่อจัดสรรผลประโยชน์จากการเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติให้กับท้องถิ่น

และสาธารณชนท่ัวไป	ให้ประชาชนเกิดความรูส้กึเป็นเจ้าของ	และเกดิความร่วมมอืในการจัดการอย่าง

ยั่งยืน	

	 5)	การใหก้ารศกึษา	และสร้างจติส�านึกแก่ประชาชน	ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มาเยี่ยมชมและ

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้และเผยแพร่ออกไป	 โดยผ่านกิจกรรมนันทนาการหรือการศึกษาธรรมชาติ	 ที่มี

ความน่าสนใจ	 เช่น	 การท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า	 ให้ประชาชนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก	 และบทบาทของประชาชนในการร่วมรักษาแหล่งมรดกโลกท่ีไม่ใช่เพียงแค่

ของประเทศไทยเท่านั้น	แต่เป็นของประชาคมโลก

	 นอกจากนี้	 ควรผลักดันให้การจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเป็นวาระแห่งชาติ	 มีการ

จัดท�าแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	และควรแสวงหาความร่วมมือจาก

องค์กรภายนอกที่สามารถให้การสนับสนุนได้	 เพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางวิชาการและสร้างแนวร่วมใน

การบริหารจัดการ

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การศึกษากรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งอย่าง

ยั่งยืน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
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◆ กรอบนโยบายการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน ◆

ในปัจจุบัน	และปัญหา	อุปสรรคในการบริหารงาน	เพื่อให้ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดการแหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการวิจัย

เชิงเอกสาร	การสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	ผลการศึกษาพบว่าแหล่งมรดกโลก

ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	พ.ศ.	2534	โดยมีที่มาจากความ

ต้องการของประชาชนที่จะเพิ่มความเข้มแข็งในการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกคุกคามในลักษณะต่าง	ๆ	

รวมท้ังโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง	 ๆ	 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมอุทยาน

แห่งชาติ	สตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	และได้รบัการคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	 2535	 ท�าให้สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้ตามเกณฑ์

ของอนุสัญญามรดกโลกอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ผลการศึกษาช้ีว่าพื้นที่มรดกโลกดังกล่าวยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามอันเนื่องจาก

การใช้ประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสมและขาดการมส่ีวนร่วมจากประชาชนเท่าทีค่วร	ผู้วิจัยเสนอกรอบนโยบาย

ที่จะน�าไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน	ได้แก่	1)	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ	2)	การ

ใช้กฎหมาย	 3)	 การคุ้มครองรักษาคุณค่าของพื้นที่	 4)	 การจัดการพื้นที่กันชนรอบแนวเขตมรดกโลก

ทางธรรมชาติ	5)	การมีส่วนร่วมของประชาชน	และ	6)	การให้การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่สาธารณชน	

	 จากการศึกษาพบว่า	 แหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าทุ ่งใหญ่-	

ห้วยขาแข้ง	มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อไปได้	แต่ที่ผ่านมานั้น	ขาดทิศทางที่จะขับเคลื่อนจากระดับ

นโยบาย	 ท�าให้การใช้ประโยชน์จากความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ	

จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-	

ห้วยขาแข้งอย่างยั่งยืน	ดังต่อไปนี้

	 1.	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ให้มีความตระหนัก

ในบทบาทและความส�าคัญของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	ในฐานะที่เป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย	 มีคุณค่าและความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	

รวมทั้งมีเรื่องราวของการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในการผลักดันพื้นที่ป่าแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ	 โดยประชาชนไทยควรตระหนักในคุณค่าความส�าคัญและรับรู้รับทราบว่าการดูแลรักษา

แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ไม่ได้ท�าเพื่อประเทศไทยเท่านั้น	 แต่เป็นการท�าเพื่อประชาคมโลก	 ซ่ึงอยู่ใน

ระดับสากล	 รัฐควรให้ความส�าคัญกับแผนงานให้การศึกษา	 และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติของโลก
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◆ ใกล้รุ่ง พูลผล ไพโรจน์ ภัทรนรากุล นภวรรณ ฐานะกาญจน์ ◆

	 2.	ควรใช้พืน้ท่ีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุง่ใหญ่	-	ห้วยขาแข้งให้เป็นประโยชน์ในด้านบวก

ต่อประเทศไทย	 โดยสรุปผลงานที่โดดเด่นที่ด�าเนินการในพื้นที่แหล่งมรดกโลก	 เช่น	 การวิจัยเรื่อง

เสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ในเวทีระดับสากล	เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

ได้ด�าเนินการจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกตามหลักวิชาการ	 และตามกรอบที่อนุสัญญามรดกโลกได้

ก�าหนด	เพื่อให้เป็นต้นแบบ	และให้เป็นผลงานที่มีความดีเด่น	ทั้งนี้	หากประเทศไทยมีผลงานที่ดีเด่น

ในเรื่องดังกล่าว	จะเป็นบทบาทที่ดีของประเทศไทย	และเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรองในการเจรจา

หรือตกลงในเวทีการประชุมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการมรดกโลก

	 3.	มีแผนรับมือในระยะยาว	 ส�าหรับพื้นที่ที่มีชุมชนต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

นเรศวร	

	 4.	ให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์	 ในการจัดการพื้นที่มรดกทางธรรมชาติที่อยู่ตามแนวชายแดน	 เช่น	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก	 จะเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน	 และรักษาคุณค่า

ของพื้นที่	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

เสนอพื้นที่อื่น	ๆ 	ที่มีชายแดนติดกับเมียนมาร์	เช่น	กลุ่มป่าแก่งกระจาน	ที่ไทยก�าลังน�าเสนอเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

	 5.	 ก�าหนดกลไกให้ส่วนราชการระดับจังหวัดมีบทบาทในการเป็นแกนกลาง	 ที่ท�าหน้าที่ให้

การศึกษา	สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองมรดกโลกแก่ประชาชน
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