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ข้อมูลเพิ่มเติมของประเทศไทยลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
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เรื่องการเสนอชื่อกลุ่มป่าแก่งกระจาน (ประเทศไทย) 
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 

1. สิทธิและการคุ้มครองการดำรงชีวิตและวิถีแบบดั้งเดิมของการรักษาชีวิตสำหรับชุมชนท้องถิ่น  
   1.1 ความคืบหน้าในการระบุการครอบครองที่ดินและการจัดสรรที่ดินสำหรับชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน (KKFC) 

  • การสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตอนุรักษ์ KKFC ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้รับการดำเนินการ การดำเนินการ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของยุทธศาสตร์ ศธ. ระยะยาวของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิของชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยุติธรรม
และในลักษณะทีไ่ม่เลือกปฏิบัติ. 

  • การสำรวจการครอบครองที่ดินและการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของชุมชนต่าง ๆ บ้านโป่งลึก-
บางกลอยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าแก่งกระจาน  (KKFC) นั้นเสร็จ
สมบูรณ์ตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ มาตรานี้กำหนดให้การจัดสรรที่ดินเป็นส่วนหนึ่ง
ของเขตการจัดการอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MNRE) ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจ จะต้องพัฒนาร่วมกันโครงการ
จัดการการอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้สามารถอยู่อาศัยและทำมาหากินในที่ดินจัดสรร
ได้  ชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและได้ แจ้งมาอย่างดี
ตลอดกระบวนการ  ผลการสำรวจและแผนที่ คือ การมอบให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งชุมชนกะเหรี่ยงเมื่อวนัที่ 
16 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของสถานะล่าสุดมีดังนี้: 

  - บ้านบางกลอย: ณ เดือนมกราคม 2564 ชุมชนครอบคลุม 136 ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย 832 
คน มีผู้อยู่อาศัย 97 คนที่ตรวจสอบแล้วว่าครอบครองที่ดินที่ระบุการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน 143 แปลงเนื้อที่รวม 
627 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (ประมาณ 100.4772 เฮกตาร์) แปลงที่ดินเหล่านี้ได้รับการระบุให้เป็นเขตจัดการ
การอนุรักษ์ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

  - บ้านโป่งลึก: ณ เดือนมกราคม 2564 ชุมชนครอบคลุม 106 ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัย 520 คน 
มีผู้อยู่อาศัย 122 คนที่ตรวจสอบแล้วว่าครอบครองที่ดินที่มีระบุการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน 160 แปลงเนื้อที่รวม 
1,320 ไร่ 0 งาน 93 ตารางวา (ประมาณ 211.2372 เฮกตาร์) แปลงที่ดินเหล่านี้ได้รับการระบุให้เป็นเขต
จัดการการอนุรักษ์ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

  • ในปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) กำลังจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะเพื ่อรวบรวมความคิดเห็นสำหรับตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 64 และ 65 แห่ง



พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 (2019) พระราชกฤษฎีกามีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองสิทธิของชุมชน
ท้องถิ่นใน KKFC เช่นกัน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แม้ว่ากระบวนการจะล่าช้าเนื่องจาก
ข้อจำกัดที่กำหนดโดยมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีการ
พัฒนาที่สำคัญ 

  1.2 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับที่ดินจัดสรรและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

  • รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและการหยุดชะงักทางสังคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครัวเรือนที่เปราะบาง กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) ได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามที่องค์การอนามัยโลก
กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคมของ (WHO) ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศรวมถึง KKFC 

  • อันเป็นผลมาจากการดำเนินการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผลแผนพัฒนา
ร่วมกันโดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) และชุมชนในพื้นท่ีควบคู่ไปกับช่องทางต่าง ๆ ในการเผยแพร่
ข้อมูลของรัฐบาลในท้องถิ่นชุมชนได้รับทราบอย่างดีถึงสถานการณ์และมาตรการป้องกันของรัฐบาลในการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ามกลางการฟื้นตัวของ COVID-19 ในพื้นที่การระบาด
ของโรค อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) ได้รับจดหมายจากชุมชนในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียกร้องให้ปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวชั่วคราวและเชิงป้องกันมาตรการด้าน
สุขภาพในชุมชนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) ได้ออกประกาศลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (2020) 
ระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวโป่งลึก-บางกลอยตามที่ชุมชนร้องขอจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 ในชุมชนท้องถิ ่นใน KKFC กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป ่าและพันธุ ์พ ืช (DNP) ยังคงติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและติดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด 

  • แม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่กำหนดโดย COVID-19 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช 
(DNP) ยังคงดำเนินต่อไปให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นใน KKFC โดยเฉพาะชาว
กะเหรี่ยงชุมชนเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคและส่งเสริมให้เป็นมีส่วนร่วมมากขึ้นกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมี 41 คน  จากชุมชนกะเหรี่ยงที่
ทำงานทีอุ่ทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ธุรการ ในจำนวนนี้
มีพนักงาน 18 คนเป็นพนักงานราชการ 11 คนเป็นฟรีแลนซ์ 11 คนเป็นพนักงานตามสัญญาและอีก 1 
คนทำงานเป็นพนักงานชั่วคราว 

  1.3 มาตรการเสริมสร้างการส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่าง
ยั่งยืน 

  • รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิม งบประมาณได้รับการจัดสรรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่ นใน KKFC 
ตั้งแต่ปี 2554 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) และหน่วยงานหลักได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 22 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, กศน.ตำบลห้วย



แม่เพรียง, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี, สถานี
พัฒนาที่ดินเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในการดำเนินโครงการพัฒนา 88 โครงการ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการเหล่านี้ครอบคลุม 6 ด้านหลัก ได้แก่ การเกษตรและปศุสัตว์, โครงสร้างพ้ืนฐาน, 
สังคมและวัฒนธรรม, การศึกษา, สาธารณสุข และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและชุมชนท้องถิ่นที่
มีเสถียรภาพมากขึ้น พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านั้น โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ยัง
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ KKFC ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนประดิษฐานอยู่ในอนุสัญญามรดกโลก 

  • จากโครงการพัฒนาชุมชนของรัฐบาล รายได้ครัวเรือนของชุมชนท้องถิ่นใน KKFC เพิ่มขึ้น
มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.1 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนใน KKFC 

  • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) ได้แก้ไขแนวปฏิบัติและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพื้นที่คุ ้มครอง (PACs) เพื่อเพิ่มจำนวนตัวแทนจากท้องถิ่นชุมชนใน PACs การ
ดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างเต็มที ่ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน KKFC 
เพ่ือรักษาคุณค่าในการอนุรักษ์ ความจำเป็น และผลประโยชน์ต่อชุมชนในระดับท้องถิ ่น นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
(2017) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (2019) และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 (2019) 

  • ปัจจุบันมีการจัดตั้ง 4 PACs ชุดสำหรับการจัดการของ KKFC แต่ละ PACs  ประกอบด้วย
สมาชิก 25 คน ได้แก่: 

   - PAC อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งประกอบด้วยกะเหรี่ยง 2 คน ตัวแทนจาก
บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้แก่  สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี, สมาคมอนุรักษ์
สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้แก่ ตัวแทนจาก องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF); 

   - PAC อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 4 คนจากชุมชนท้องถิ่นและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

   - PAC อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 10 คน
จากชุมชนท้องถิ่น, ตัวแทนจากเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตาก (KNCE) และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ; และ 



   - PAC เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ ่งประกอบด้วย 7 ตัวแทนจากชุมชน
ท้องถิ่น, ตัวแทนจากสื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

  • กำลังพิจารณาเพื่อเพ่ิมสัดส่วนของท้องถิ่นต่อไปตัวแทนชุมชนใน PACs 

2.2 การจัดชุดการปรึกษาหารือของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันความ
เข้าใจและการสนับสนุนเกี่ยวกับการจารึก KKFC ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

  • เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้รับแจ้งหรือได้รับข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการให้ยินยอมในการรับรอง KKFC ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช (DNP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดชุดของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสนอชื่อต่อชุมชนท้องถิ่นใน KKFC และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรวบรวมตั้งแต่ปี 2558 
นอกจากนี้ในระหว่างปี 2560-2561 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเทศไทย (IUCN) ได้ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมการกำกับดูแลร่วมกันและการแบ่งปันผลประโยชน์ตลอดจนเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ในระยะยาวและยั่งยืนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน KKFC 

  • ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(DNP) ได้กำหนดให้อุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพ่ือเยี่ยมบ้านแต่ละครัวเรือนใน KKFC 
เพื่อแจ้งข่าวสารและอุปถัมภ์ความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่นเกี่ ยวกับจารึกมรดกโลกตลอดจนข้อดีและข้อเสีย 
กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการในภาษาท้องถิ่นของชุมชนกับผู้แปลมืออาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) เจ้าหน้าที่ยังจัดการ
ประชุมกับชุมชนในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ผู้เข้าร่วมในแต่ละการประชุมประกอบด้วย - ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย
ผู ้ใหญ่บ้าน, ชุมชนผู ้อยู ่อาศัย, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที ่อุทยานแห่งชาติ ผลของชุดการ
ปรึกษาหารือของชุมชนเปิดเผยว่าประชาชน 2,105 คน จาก 42 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 55 หมู่บ้านใน KKFC
ความยินยอมและการสนับสนุนของพวกเขาในการเสนอชื่อ KKFC เพ่ือได้รับการจารึกเป็นมรดกโลก 

  • แม้ว่า COVID-19 ได้จำกัดการรวมกลุ่มกันในชุมชน แต่รัฐบาลก็มีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีการแจ้งหรือให้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการให้คำยินยอม โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเยี่ยมชม KKFC สำหรับตัวแทนของ
สถานทูตของประเทศสมาชิก WHC และสำนักงานภูมิภาคองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ประเทศไทย (IUCN) ทีก่รุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเพื่อแบ่งปันความ
คิดเห็นกับสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งชาวกะเหรี่ยงเก่ียวกับจารึก 

  • นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) ได้รวม KKFC เป็นหนึ่งในพื้นที่
ที่เสนอของการดำเนินการภายใต้โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กระยะที่ 6 ของ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
โครงการทุนในประเทศไทยซึ่งได้รับทุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ความคิดริเริ่มของ
ชุมชนมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมความจำเป็น โดย
การเสริมสร้างและพัฒนาการตอบสนองแบบปรับตัวและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ



ของชุมชนท้องถิ่นใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย แผนงานจะเป็นดำเนินการภายใต้กรอบสามปี (กันยายน 
2563 - กันยายน 2565) และจะทำหน้าที่เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองของ KKFC ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาล
หน่วยงานในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันรวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่คุ้มครองมนุษย์และสัตว์ป่าความขัดแย้งความ
ยากจนและการจ้างงาน 

3. พัฒนาการที่สำคัญล่าสุด 

  3.1 จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินและสำรวจทางเลือกในการดำรงชีวิต
อย่างย่ังยืนของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรี 

  • คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (2021) ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขข้อพิพาท
เรื่องที่ดินและสำรวจทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรี 
คณะทำงานซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเลขานุการประกอบด้วยตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดรวมทั้งหน่วยงานหลักของรัฐภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัดภาควิชาการภาคประชาสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากหมู่บ้านบางกลอย คณะทำงานมี
อำนาจในการดำเนินการการสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอพยพของชาวบ้านบางกลอยการ
ค้นพบนี้จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถสำรวจทางเลือกและมาตรการบรรเทาผลกระทบได้สร้าง
หลักประกันการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงใน KKFC 

  • ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานได้มีการประชุมนัดแรกเพื่อวางงานภาคพื้นดิน
สำหรับแผนการดำเนินงาน 3 เดือนรวมถึงการสำรวจค้นหาข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมคาดว่าทีมสำรวจระหว่าง
หน่วยงานจะส่งรายงานให้คณะทำงานทุก 15 วัน 

  3.2 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาครัฐตัวแทนภาคประชาสังคมและ
ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยเพื่อร่วมกันสำรวจทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องที่ดินและสำรวจ
ทางเลือกอ่ืนเพื่อการดำรงชีวิตที่ย่ังยืนของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรี 

  • เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐ มนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายจตุ
ภูมิ บูรพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช (DNP) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับตัวแทนภาคประชาสังคมและชุมชนกะเหรี่ยงเพ่ือ
ร่วมกันสำรวจทางเลือกอ่ืนในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องที่ดินและสำรวจทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
ของชุมชนกะเหรี่ยงในบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีในขณะที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
KKFC บันทึกความเข้าใจ (MOU) ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
ทุกคน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจะทำหน้าที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นในการระบุแนวทางที่เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อการจัดสรร
การครอบครองที่ดินและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นชุมชนใน KKFC 



3.3 การค้นพบจระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สยามในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) 

  • ในเดือนมกราคม 2564 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (KKNP) จับภาพจระเข้น้ำจืดหรือ
จระเข้สยาม (Crocodylus siamensis) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบุไว้ใน CITES Appendix 1 และองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเทศไทย ( IUCN) บัญชีแดงสำหรับสถานะการอนุรักษ์เป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ขั้นวิกฤต, ภาพถูกถ่ายที่หัวแม่น้ำเพชรบุรีเหนือบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งยืนยันการมีอยู่จริงของสัตว์
ประเภทนี้ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหลังจากถูกมองไม่เห็นเป็นเวลานาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานก็เช่นกันยืนยันว่ามีจระเข้น้ำจืดมากกว่า 1 ตัว นอกเหนือจากตัวอย่างที่ปรากฏในภาพที่ถ่ายโดย
กล้องดักถ่ายภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานของความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของ KKFC ที่เหมาะสำหรับพันธุ์สัตว์ป่า  

3.4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนสำหรับ KKFC 

  • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (DNP) กำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนสำหรับ KKFC สอดคล้องกับชุดเครื่องมือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การ UNESCO และการ
จัดการชุมชนที่ได้รับการคุ้มครองการอนุรักษ์พื้นที่ (COMPACT) ชุมชนท้องถิ่นยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการจัดการใน KKFC 
แผนดังกล่าวจะเสริมสร้างบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการและการอนุรักษ์ KKFC และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2564 


