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บทคัดยอ : 

 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบ

แหลงมรดกโลกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการอนุรักษและคุมครอง

สภาพโดยรอบแหลงมรดกโลก ตลอดจนตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะสงผล

กระทบตอสภาพโดยรอบของแหลงมรดกโลก และเพ่ือถายทอดองคความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตาม

พันธกรณีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก รวมท้ังการตั้งรับและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ี

มรดกโลก เพ่ือใหการดูแล คุมครองและปกปองแหลงฯ ใหคงคุณคาความโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding 

Universal Value) 

 ในการดําเนินงานสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะงานหลัก คือ การจัดทําเอกสาร และการจัดกิจกรรม

การเสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ คุมครองแหลงมรดกโลกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การจัดทําเอกสาร 

  1.1 เอกสารความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก โดย

ศึกษา รวบรวม ทบทวน และประมวลเอกสาร/ขอมูล/ผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับแหลงมรดกโลกในดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอแหลงมรดกโลก ท้ังในประเทศและตางประเทศ และนํามาจัดทําเอกสารท่ีมี

บทนํา กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอแหลงมรดกโลกในรอบทศวรรษท่ีผานมา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเปนภัยคุกคามท่ีชัดแจง (Ascertained Danger) และภัยคุกคามท่ีซอนเรน 

(Potential Danger) ท่ีอาจสงตอคุณคาอันโดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value; OUV) ของ

แหลง ผลกระทบท่ีมีตอแหลงมรดกโลกในประเทศตางๆ ท้ังแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ แหลงมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม รวมท้ังแหลงมรดกโลกผสม (Mixed sire) ขอเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการอนุรักษและพัฒนา

ท่ีเหมาะสม ในการตั้งรับและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหการดูแล คุมครอง และ

ปกปองแหลงมรดกโลกใหคงคุณคาโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding Universal Value; OUV) โดยจะตอง



สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลการ

ดําเนินงาน ไดจัดทําเอกสาร 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเปนการแปลเอกสารหมายเลข 22 การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและมรดกโลก รายงานวาดวยการคาดการณและการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีมีตอมรดกโลก และยุทธศาสตรเพ่ือชวยเหลือรัฐภาคีในการดําเนินการตอบสนองดานการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสมซ่ึงเอกสารท่ีแปลนี้ไดรับการรับรองจากศูนยมรดกโลกวาเปนเอกสารท่ีแปลเปน

ภาษาไทยอยางเปนทางการ 

 นอกจากนี้ยังไดจัดพิมพเอกสารความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมรดกโลก 

โดยจัดพิมพจํานวน 1,500 ชุด ดังปรากฏในรูปท่ี 1 

       

  

รูปท่ี 1 เอกสารความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ก. เอกสารแปล 
    ข. เอกสารท่ีเขียนเพ่ิมเติม 

 1.2 การจัดทําเอกสาร “อนุสัญญาคุมครองมรดกโลก (World Heritage Convention)”  

ฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยศึกษาเอกสาร World Heritage Convention ฉบับภาษาอังกฤษ และแปล

เอกสาร World Heritage Convention เปนภาษาไทย จัดพิมพเอกสารฉบับภาษาไทย-อังกฤษในเลมเดียวกัน 

 2. การจัดกิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ คุมครองแหลงมรดกโลก 

  2.1 คายเยาวชน จํานวน 3 ครั้ง มีผูเขารวมเปนเยาวชน จํานวนครั้งละ 80 คน 

ก ข 



   1) พ้ืนท่ีแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ: อุทยานแหงชาติ

เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 4-6 เมษายน 2557 

   2) พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง: สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน ระหวาง

วันท่ี 25-27 เมษายน 2557 

   3) พ้ืนท่ีแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ: อุทยานแหงชาติ

ปางสีดา จังหวัดสระแกว ระหวางวันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2557 

 2.2 กิจกรรมการจัดอบรมเพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจในแนวทางการดําเนินตาม

พันธกรณีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก เรื่องการเตรียมการข้ึนทะเบียนแหลงมรดกโลก (ท้ังการนําเสนอเพ่ือ

บรรจุไวในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) และการนําเสนอแหลงเพ่ือข้ึนบัญชีมรดกโลก) รวมท้ังการตั้ง

รับและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีมรดกโลก เพ่ือใหการดูแล คุมครอง และ

ปกปองแหลงฯ ใหคงคุณคาอันโดดเดนเปนสากล (Outstanding Universal Value; OUV) ของแหลง ใหกับ 

ผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในอนุสัญญาฯ จํานวน 2 ครั้งครั้งละ 50 คน คณะท่ีปรึกษาจะไดแยกนําเสนอ

การจัดกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  1) กรณีแหลงมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

รายละเอียดเปนการอบรมเชิงบรรยาย พรอมนิทรรศการ และเอกสารประกอบ โดยจัดกิจกรรม: ระหวางวันท่ี 

19-20 มีนาคม 2557 ณ หองอุบลฉัตร โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2) กรณีการอบรมการเตรียมการข้ึนทะเบียนแหลงมรดกโลก และการตั้งรับและปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีมรดกโลก ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร กรุงเทพมหานคร โดย

จัดเปนการอบรมเชิงบรรยาย พรอมเอกสารประกอบ ในวันพุธท่ี 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ หองประชุม The Gallery โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร กรุงเทพมหานคร 

 ภายหลังจากการดําเนินงานตามโครงการนี้ ทําใหมีเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับภาวะโลก

รอนท่ีมีผลตอแหลงมรดกโลก ซ่ึงเอกสารภาษาไทยในลักษณะนี้แทบจะไมมีเลย นอกจากนี้ยังมีการอบรม

เยาวชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีโดยรอบแหลงมรดกโลก และพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล เพ่ือใหมีความเขาใจในคุณคาของ

แหลง ตลอดจนความจําเปนในการอนุรักษคุณคาโดดเดนอันเปนสากลของแหลง รวมท้ังยังไดมีการอบรมผูท่ีมี

สวนเก่ียวของกับแหลงมรดกโลกใหมีความรูความเขาใจในการตั้งรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนท่ีมรดกโลกอีกดวย 
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Abstract : 

 This project had the following objectives: firstly, to build understanding in 

conservation and protection of the areas surrounding World Heritage Sites, dealing with and 

adapting to climatic changes which may affect those sites. Secondly, the project aimed to 

disseminate knowledge and know-how in fulfilling commitments of the World Heritage 

Convention and to ensure that the World Heritage Sites maintain their outstanding universal 

value by providing protection while adapting to climatic changes. 

 There were two types of project operations: 1. publications and 2. activities to 

promote conservation potential of World Heritage Sites. 

 1. Publications 1.1 Documents were published containing collected data and study 

findings regarding climatic changes around World Heritage Sites, indicators of climate change 

and also the consequences of these changes on World Heritage Sites both within Thailand 

and around the world. The introduction charted the climatic changes that have occurred 

over the past decade which are classed as ascertained dangers or potential dangers, either 

of which could affect the outstanding universal value (OUV) of World Heritage Sites. Also 

reported were the effects suffered by World Heritage Sites in various countries, whether they 

be natural, cultural or mixed sites. Recommendations, measures to be taken and suitable 

approaches to conservation and protection of sites in adapting to climatic changes were 

included. This was to ensure preservation of the sites' OUV, in line with low-carbon, 

environmentally friendly economic and social development approaches. Two documents 

emerged from this. The first was an official Thai translation of World Heritage Reports no. 22, 

entitled 'Report on predicting and managing the impacts of climate change on World 



Heritage and strategy to assist States Parties to implement appropriate management 

responses'. The second was a document entitled 'The basics of climate change and World 

Heritage'. 1500 volumes were published. Figure 1 shows the documents: 

 

     

Figure 1: Documents on climate change 

  a. Translation of World Heritage Reports no. 22  
  b. Supplementary document entitled 'The basics of climate change and 
World Heritage' 

 1.2 A bilingual volume in Thai and English entitled 'The World Heritage Convention' 
was published, based on findings from the original English language version. 

 2. Activities to promote conservation potential of World Heritage Sites The 

following activities were organised:  

2.1 Youth camps were held 3 times, each camp enrolling 80 students, held at the following 

places:  

 1) At the natural World Heritage Site of Dong Paya Yen - Khao Yai forest, Khao Yai 

National Park, Nakorn Ratchasima province, from 4th - 6 thApril 2014  



 2) At Ranong Biosphere Reserve, a research station studying the development of 

Andaman coast, from 25th - 27th April 2014  

 3) At the natural World Heritage Site of Dong Paya Yen - Khao Yai forest, Pang 

Sida National Park, SaKaeo province, from pt - 3,d May 2014.  

2.2 Training and knowledge dissemination events were held to foster understanding of ways 

to carry out the actions laid down in the World Heritage Convention, in regard to registering 

World Heritage Sites (including potential candidate sites to be put on the tentative list and 

as fully fledged World Heritage Sites). Also covered was how to deal with and adapt to 

climatic changes in the areas surrounding World Heritage Sites, in order to ensure their 

protection and preservation of the sites' OUV. Two training sessions were held and were 

aimed at those directly involved in implementing the World Heritage Convention, with 50 

attendees per session, as follows:  

 1) Cultural heritage event promoting Wat Pra Maha Tat Woramahawiharn in 

Nakorn Sri Thammarat province, consisting of a talk, an exhibition and related publications. 

The event was held between 19th - 20th March 2014 at the Ubolchat Room, Twin Lotus 

Hotel, Nakorn Sri Thammarat.  

 2) Training session in how to prepare to register a site as a World Heritage Site, 

also dealing with handling and adapting to atmospheric changes in the areas surrounding 

World Heritage Sites. The event consisted of a talk and accompanying publications and was 

held on 30th July 2014 from 8.30am to 4.00pm at The Gallery conference room, Novotel 

Bangkok on Siam Square, Bangkok.  

 After the implementation of this project, much-needed Thai language work has 

been published on the effects of global warming on World Heritage Sites. Furthermore, 

there have been training workshops held for young people living in the vicinity of World 

Heritage Sites and biosphere reserves to buud understanding of the value of the sites and 

the need to preserve their OUV. There has also been training of involved parties in how to 

deal with and adapt to climate change. 


