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กิตติกรรมประกาศ 
 

ลําดับแรกผูจัดพิมพใครขอขอบคุณโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (the United Nations Environment Programme- 
UNEP) กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (the Global Environment Facility 
-GEF), องคกรเนเธอรแลนดเพื่อการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศ (the Netherlands Organization for International 
Development Cooperation NOVIB), และหนวยงานรัฐบาลสวีเดน
เพื่อความรวมมือในการพัฒนา (the Norwegian Agency for 
Development Cooperation - NORAD) ท่ีใหงบประมาณในการ
จัดพิมพเอกสารขอมูลเบื้องตนนี้และขอขอบคุณอีกหลายๆ ทานที่มิได
เอยนามในที่นี้และมีสวนชวยในการจัดทําเอกสารชิ้นนี้ดวย 
 

ขอมูลท่ีปรากฏอยูในเอกสารนี้ผูจัดพิมพตองการใหมีการ 
แบงปนและเผยแพรใหมากทีสุ่ดเทาท่ีจะทําได ในหมูชนเผาพืน้เมือง 
ชุมชนและนักรณรงคกลุมตางๆ ขอใหชวยกันกระจายขอมูลนี้ออกไป
อยางตอเนื่องถาหากเหน็วา มีประโยชนตอการทํางานของพวกเรา 
 

โครงการชนเผาพื้นเมืองเพื่อการเปล่ียนแปลง (Indigenous 
Peoples Network for Change project–IPNC) มุงตอบสนองใหเกิด 
การยอมรับความสําคัญและความตองการของชนเผาพื้นเมืองในกระบวน 
การของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่อง 
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แนวทางหนึ่งของการสงเสริมการมีสวนรวมของชนเผาพื้นเมือง  คือ การ
ยอยขอมูลใหงายและเผยแพรขอมูลเหลานี้ออกไป เฉกเชนที่ปรากฏอยู
ในเอกสารขอมูลเบื้องตนที่อยูในมือทานชิ้นนี้ 
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บทนํา 
 

ทําไมเราตองใสใจกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ ?  

 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) มี 

ความสําคัญและมีผลกระทบระยะยาวตอชีวิตประจําวันของเราในฐานะ 
ชนเผาพืน้เมือง (IPs) ซ่ึงเราอาจยังไมทราบก็ได เราอาจเพียงดูแลไรนา 
ปา แมน้ําและทะเลของเราในแตละวัน ใชภูมิปญญาชนเผาพื้นเมืองของ
เราท่ีถายทอดมาจากบรรพบรุุษในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ของเราอยางย่ังยืน เพื่อท่ีลูกหลานของเราและลูกหลานของพวกเขาจะ
สามารถยังชีวิตอยูบนผืนดินอยางสอดคลองกับธรรมชาต ิ กระนัน้ในเวที
การถกเถียงระหวางประเทศและการดําเนนิงานตามแผนงานในอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐบาลตางๆอาจสงผลกระทบตอ
อนาคตของเรา ท่ีดินของเรา ทรัพยากรธรรมชาติของเรา วัฒนธรรมของ
เรา และความอยูรอดของเราในฐานะชนเผาพื้นเมือง 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนอนุสัญญาที่
มีผลกระทบตอชีวิตของชนเผาพื้นเมืองทั่วโลก เม่ือมีการลงนามใน
อนุสัญญาฯแลวรัฐบาลมีพันธสัญญาที่ตองใหความเคารพตอภูมิปญญา
พื้นบาน การพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธ ิ ลงไปจนถึงยีน
และพันธุพชืของชนเผาพื้นเมือง ชนเผาพื้นเมืองตองรูวาพันธสัญญาที่
รัฐบาลตางๆ ไดทําไวกับอนุสัญญาฉบบันี้มีอะไรบางและคนหาวาจะใช
พันธสัญญาหลานี้ในการตอสู ปองกันและยืนยันสิทธิของพวกเขาอยางไร 
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ชนเผาพื้นเมืองมีภูมิปญญาที่ม่ังคั่งและมีแนวทางที่ สรางสรรค
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและการใช ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ส่ิงนี้เปนศูนยกลางของการดํารงอยู
ตามประเพณีของชนเผาพื้นเมือง ท้ังการเพาะปลูก การเล้ียงสัตวและ
การหาปลา ท่ีดินและเขตแดนของชนเผาพื้นเมืองสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่
ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงที่สุดในโลก ดังนั้นชนพื้นเมืองจึงไม
ควรถูกกีดกัน ในทางตรงขามควรเขาไปมีสวนรวมโดยตรง ในการ
ดําเนินงานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพท้ังใน
ระดับชาติและในระดับเครือขายตางๆ ของอนุสัญญาฯ 
 
ทําไมตองจัดทําขอมูลเบื้องตนนี้? 

 
จุดประสงคของการจัดทําขอมูลเบื้องตนนี้คือเพื่อนําเสนอ 

ขอสนเทศขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ (CBD) ท่ีชนเผาพื้นเมืองสามารถเขาใจไดงาย ท้ังในระดับ
องคกรและชุมชนของชนเผาพื้นเมือง เอกสารนี้มีเปาหมายที่จะเสริม
ความรูใหแกชนเผาพื้นเมืองในเรื่องกระบวนการและแผนงานของ CBD 
เพื่อใหพวกเขาสามารถเขารวมงานในระดับตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
และตามโอกาสที่เอ้ืออํานวย โดยนําเสนอยุทธศาสตรตางๆที่ชนเผา
พื้นเมืองใช เพื่อใหรัฐบาลปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตัวเองไดทําไว 
นอกจากนี้ เอกสารดังกลาวยังเหมาะสําหรับใชเปนเครื่องมือของชนเผา 
พื้นเมืองในการเจรจาและผลักดันสิทธิของเขา ในประเด็นที่เก่ียวของกับ
ท่ีดิน  ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม และการกําหนดตนเองไมใชเฉพาะเนื้อหา หรือแผนงานของ 
อนุสัญญาเทานั้น แตเปนการปฏิบัติการในระดับชาติดวย 

เอกสารขอมูลเบื้องตนนี้ประกอบดวยสวนสําคัญหลักสาม 
สวน:  

สวนที่ 1 จะชวยใหผูอานคุนเคยกับประวัติโครงสรางและ                   
กระบวนการของ CBD  

สวนที่ 2  จะพิจารณาถึงมาตรา แผนงานและประเด็นรวมของ 
CBD ท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับชนเผาพื้นเมือง 

สวนที่ 3  จะพิจารณาถึงยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชนเผา  
พื้นเมืองในกระบวนการของ CBD รวมทั้งความสําเร็จในการปรับใช
ยุทธศาสตรเหลานี้ขององคกรชนเผาพื้นเมอืงเพื่อผลักดันสิทธิและ
ผลประโยชนของพวกเขา 

เนื้อหาหลายสวนของเอกสารชิ้นนีน้ํามาจากเอกสาร ขอเขียน
ท่ีมีอยูแลวในหัวขอเก่ียวกับ CBD และชนเผาพืน้เมือง แหลงขอมูลท่ี
เราใชหลักๆ คือ แนวทางการปฏิบัติงานภาคสนามวาดวย CBD (Field 
Guide on the CBD) เขียนโดยพอล โอลดแฮม (Paul Oldham) 
เอกสารและรายงานการประชมุปฏิบัติการท่ีจดัทําโดยมูลนิธิเท็บเท็บบา 
(Tebtebba Foundation) สําหรบัการประชุมปฏิบัติการเสริมสราง
ศักยภาพและยุทธศาสตรภูมิภาคเอเชีย เรือ่งการดําเนินงานของ CBD 
นอกจากนี้ มีขอมูลจากการนําเสนอของภาคีสากลชนเผาพื้นเมืองในปา
เขตรอน (IAITPTF) และเอกสารของ Forrest Peoples Programme 
(FPP)  
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โดยคณะผูจัดทําจะสรุปและพยายามนําเสนอดวยภาษาและ
รูปแบบที่งายๆ สามารถทําความเขาใจไดงายโดยชนเผาพื้นเมืองระดับ
รากหญาและบรรดาผูท่ีจะเริ่มลองเขาสูเวทีอันซับซอนของ CBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...โลกทัศนชนเผาพ้ืนเมือง... 
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สวนที ่1:  
อนุสญัญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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สวนที่ 1: อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
1.1. ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร มีความสําคัญตอ
ชนเผาพื้นเมอืงอยางไร 

 
คําวา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” อธิบายถึงความ หลาก 

หลายของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกนี้ นับจากพันธุกรรม อันเปน ส่ิงมีชีวิต
ท่ีเล็กสุด ไปจนถึงความหลากหลายของ ชีวิตพืชและสัตว และระบบ
นิเวศนท่ียังชีพส่ิงมีชีวิตเหลานั้น แนวคิดนี้ หลอมรวมทุกส่ิงทุกอยาง ท้ัง
รูปแบบของสิ่งมีชีวิต และความเชื่อมโยงระหวางสิ่งมีชีวิตบนโลก ผูคน
ท้ังหลาย รวมทั้งชนเผาพื้นเมือง ก็นับเปนสวนหนึ่งของความหลากหลาย
นี้ เราตองพึ่งพาการธํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เพื่อ
การอยูรอดและ การเปนอยูท่ีดีของเรา มโนภาพของ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ มี ความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด รวมเอารูปแบบชีวิต ท้ัง
มวล และ แสดง ถึงการเก่ียวของซ่ึงกันและกันของชีวิตทั้งมวลบนโลก
นี้1  

สําหรับชนพืน้เมือง แนวคิดวิทยาศาสตรตะวันตกที่เก่ียวของกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพนี้อาจจะดูแปลกแยกและหางไกล แมแต
ภาษาของชนพืน้เมืองเองก็อาจไมมีศัพทท่ีใชเรียกคําเหลานี ้ อยางไรก็
ตามจากความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางชนพื้นเมืองกับที่ดินและธรรมชาติ

                                                 
1 Paul Oldham, Negotiating Diversity: A Field Guide to the Convention 
on Biological Diversity (Lancaster: :Lancaster University and the Centre 
for Economics and the Social Aspects of Genomics, 2001-2002) 14 
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ทําใหชนพื้นเมอืง เขาใจความสัมพันธอยางชัดเจนระหวางสิ่งมีชีวิตและ
เห็นคุณคาความสําคัญของการธํารงรักษาความหลากหลายของพืชและ
สัตว อันจะเปนองคประกอบหลักของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ  

  

 
 อันที่จริง ชนเผาพื้นเมืองครอบครองภูมิปญญา ท่ีมีบทบาท 

อยางสําคัญในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา ตาม
ประเพณีของพวกเขา  มีท้ังที่เก่ียวของกับความหลากหลายของสายพันธุ
ตาง ๆ นิเวศวิทยา พฤติกรรมและวิถีประเพณีของพวกเขาในการจัดการ
และปกปองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหลานี้เอ้ือใหพวกเขามีความสัมพันธ
ท่ีย่ังยืนกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงพวกเราทุกคนตองพึ่งพาอยางสูงเพื่อสวัสดิ
ภาพและการอยูรอด 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาผืนดินและเขตแดนของชน
เผาพื้นเมืองนั้นตั้งอยูในเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงที่สุดใน
โลกและอยูในพื้นที่ท่ีมีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมอยางเดนชัด เชน ใน
เขตปาฝนเขตรอน ทุงหญาทุนดราในขั้วโลก ปาโกงกาง  ขอเท็จจริงนี้
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แสดงถึงความเชื่อมโยงอยางแยกกันไมออกระหวางชนเผาพื้นเมืองและ
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ2 
 
 

1.2. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 
จุดกําเนิดของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

นั้นสามารถยอนกลับไปถึ งทศวรรษที่  1970  และ  1980  เมื่ อ           
นักวิทยาศาสตรตะวันตกเริ่มวิตกกังวลเก่ียวกับการลดลงของพื้นที่ปาฝน 
เขตรอนในอัตราที่รวดเร็วท่ัวโลก นักวิทยาศาสตรเหลานี้เชื่อวาการ
สูญเสียพันธุพืชท่ีม่ังคั่งในภูมิภาคนี้ จะมีอันตรายอยางมากตออนาคต
ของมนุษยชาติ และหากสูญเสียไปแลวความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
เหลานี้จะไมสามารถกูกลับคืนมาได ดังนั้นแนวคิดเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงถือกําเนิดข้ึนความคิดริเริ่มนี้ตอมาไดนําไปสูการจัดทํา
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ3 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เปน 
หนึ่งในชุดของความตกลงระหวางประเทศ ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมแหง
สหประชาชาตวิาดวยส่ิงแวดลอมและการพฒันา ซ่ึงจดัข้ึนในกรุงริโอ 
เดอ จาไนโร ประเทศบราซลิในป พ.ศ. 2535 อันเปนที่รูจักกันทั่วไปใน
ชื่อการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอมโลก (Earth Summit) การประชุมนี้ 
เปนที่รวมผูนําระดับโลกครั้งใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร ผลคือทําใหเกิด
สนธิสัญญาสําคัญสองฉบับ ฉบับแรกเปนขอตกลงสําหรับประชาชาติ
ตางๆ ท่ีจะลดการปลดปลอยกาซอันนําไปสูภาวะโลกรอนดวยความ
                                                 
2 Oldham, 17 
3 Oldham, 15. 
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สมัครใจและฉบับที่สองคืออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ   
อันเปนสัญญาที่เรียกรองใหประเทศตางๆพฒันาแผนคุมครองบรรดาสาย
พันธุท่ีใกลสูญพันธุและท่ีอยูอาศัย4 

ในป 2005 มีรัฐบาลทั้งหมด 188 ประเทศรวมทั้งประชาคม 
ยุโรป เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบบันี้5 สหรัฐอเมริกาเปนหนึ่งใน
จํานวนไมก่ีประเทศที่ยังไมลงนามในอนุสัญญานี้ เนื่องจากไมเห็นดวยกับ
ขอความในอนุสัญญาที่ระบุวาการใชทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนท่ี
ไดรับการคุมครองควรมีการแบงปนอยางเสมอภาคระหวางประเทศที่เปน
เจาของกับบรษัิทหรือ หนวยงานที่นําเอาทรพัยากรดังกลาวออกมา6 
 

1.3. วัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพคืออะไร 
 

มาตรา 1 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ 
ไดวางวัตถุประสงคของอนุสัญญาไวดังตอไปนี:้ 

“วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ท่ีจะตองปฏบิัติตาม
บทบัญญัติท่ีเก่ียวของ คือ การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบตางๆอยางย่ังยืนและ
การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมที่เกิด
จากการใชทรพัยากรพันธุกรรม รวมทั้งโดยการเขาถึง
ทรัพยากรอยางเหมาะสมและโดยการถายทอดเทคโนโลยีท่ี

                                                 
4 Mechael Zimmerman, “Environment,” Microsoft Encarta (Redmond, 
WA: Micorsoft Coporation, 2005) n.p. 
5 Tebtebba Foundation, Indigenous Peoples and the Convention on 
Biological Diversity: Asia Report (Baguio City, Philippines: Tebtebba 
Foundation, 2006) 60. 
6 Zimmerman. 



18                                                                                จากเอกสารสูปฏิบัติการ 
 

 

เก่ียวของอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสิทธิท้ังปวงเหนือ
ทรัพยากรและเทคโนโลยีและโดยการสนับสนุนทุนที่
เหมาะสม”  

 
โดยสรุป CBD แสวงหาแนวทางสู วัตถุประสงคหลักสาม

ประการ กลาวคือ: 
- การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การใชประโยชนอยางย่ังยืนของความหลากหลายทาง 

ชีวภาพและองคประกอบตาง ๆ 
- การเขาถึงที่เปนธรรมและการแบงปนผลประโยชนอยาง

เทา เทียมกันและยุติธรรมอันเกิดจากการใชประโยชน 
ทรัพยากร พันธุกรรม7 

                                                 
7 John Scott, “The CBD and Traditional Knowledge,” Indigenous Peoples and the 

Convention on Biological Diversity: Asia Report (Baguio City, Philippines: 
Tebtebba Foundation, 2006) 60 
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1.4 อนุสัญญาฯ ดําเนินงานอยางไร 
 
CBD ดําเนินงานโดยใชกรอบงานที่เปนสถาบัน ซ่ึงประกอบ 

ไปดวยโครงสรางตางๆ ดังนี้ 
- การประชุมภาคีสมาชิก (The Conference of Parties- 

COP) 
- หนวยงานที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรวิชาการและ 

เทคโนโลยี (The Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice - SBSTTA) 

- สํานักเลขาธิการ (The Secretariat) 
- กลไกดานการเงิน (The Financial Mechanism) 
- กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร (The Clearing House 

Mechanism) 
- หนวยงานสนับสนุน (Subsidiary Organs) 
 
โครงสรางเหลานี้ของอนุสัญญาฯ มีการดําเนินงานอยางไร นั้น 

สามารถแสดงใหเห็นได โดยการนําเสนอเปนรูปแผนผังของกรอบ งาน
เชิงสถาบันดังภาพดานลาง8 ชนเผาพื้นเมืองสามารถเขารวม ใน 
กระบวนการของ CBD โดยผานสถาบันระหวางประเทศตางๆ รวม ท้ัง 
การเขารวมดําเนินงานตามแผนกับรัฐบาล ในระดับประเทศ  

 

                                                 
8 John Scott, “IPs and the CBD,” Indigenous Peoples and the Convention on 
Biological Diversity: Asia Report (Baguio City, Philippines: Tebtebba 
Foundation, 2006) 63. 
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ภาพที่ 1 กรอบงานเชิงสถาบันของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเลขาธิการ กลไกการเงิน: กองทุน 
สิ่งแวดลอมโลก (GEF) 

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา 

กลุมประสานงาน 

หนวยงานที่ปรึกษาดาน 
วิทยาศาสตร วิชาการ และ

เทคโนโลยี 

คณะทํางานเฉพาะกิจ
วาดวยมาตรา 8 j 

คณะทํางานเฉพาะกิจวา 
ดวยการเขาถึงและการ 
แบงปนผลประโยชน 

การประชุมปฏิบัติการ คณะผูเชีย่วชาญตาง ๆ 

การประชุมภาคีสมาชิก 
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1.5. โครงสรางแตละอยางของอนุสัญญาวาดวย 
ความหลากหลายทางชีวภาพทําหนาที่อยางไร 
 

1.5.1 การประชุมภาคีสมาชิก (COP)  
 

 
 

การประชุมภาคีสมาชิก (COP) เปนองคกรสูงสุดในการ 
ตัดสินใจของ CBD ภาคีสมาชิกประกอบดวยรัฐบาลประเทศตางๆ และ
สหภาพยุโรป COP นี้มีการประชุมกันทุกสองป COP ลาสุดคือ COP-9 
จัดข้ึนที่ประเทศเยอรมันนีในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลที่มิไดเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญานี้ เชน สหรัฐอเมริกาและองคกรท่ีสนใจ รวมทั้งองคกรของชน
เผาพื้นเมืองและองคชุมชนทองถ่ินสามารถเขารวมประชมุ COP ไดใน
ฐานะผูสังเกตการณ9 

 

                                                 
9 Scott, น. 60 
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1.5.2 หนวยงานที่ปรึกษาทางดานวิทยาศาสตร วิชาการ และ 
เทคโนโลยี (SBSTTA) 

 
SBSTTA เปนคณะนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทาง 

เทคนิคท่ีถูกเสนอชื่อโดยรัฐบาลตางๆ คณะนี้ประชุมกันสองครั้งในชวง
ระหวางการประชุม COP หรือปละครั้ง คณะนี้เปนผูใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอ COP ในรูปของรางขอเสนอ ชนเผาพื้นเมืองและ
รัฐบาลอื่นๆ สามารถเขารวมการประชมุ SBSTTA ไดในฐานะผู
สังเกตการณ10 

 

1.5.3 สํานักเลขาธิการ 
 
สํานักเลขาธิการของ CBD มีคณะเจาหนาท่ีจํานวน 55 คน 

นําโดยเลขาธิการ (คนปจจุบันคือ นายอาหเม็ด จอกฮลาฟ – Ahmed 
Djoghlaf เขามาตั้งแตชวงตนป พ.ศ. 2549) โดยมีสํานักงานตั้งอยูท่ี 
กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา คณะเจาหนาท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เบื้องตน คือการเตรียมการและบริการการจัดประชุมของ CBD สํานัก
เลขาธิการ ถือเปนจุดติดตอจุดแรกของชนเผาพื้นเมืองที่ประสงคจะเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ CBD11 เจาหนาท่ีท่ีเปนผูประสานงานชน
เผาพื้นเมืองในประเด็นเก่ียวกับภูมิปญญาประเพณีและไดรับการแตง
ตั้งอยูในสํานักเลขาธิการดวย คือ นายจอหน สกอตต (ตั้งแตป พ.ศ. 
2549) ซ่ึงอยูในกรุงมอนทรีออลดวย 

 

                                                 
10 Scott, 61 
11 Scott, 61 
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1.5.4 กลไกดานการเงิน 
 
โดยผานกลไกการเงินของ CBD ทําใหประเทศกําลังพัฒนา

สามารถเขาถึงทรัพยากรทางการเงิน สําหรับการดําเนินงานตามแผนงาน
ของ CBD กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) ทําหนาท่ีเปนกลไกหลักทาง
การเงินระหวางรัฐบาลในการทํางาน กับปญหาสิ่งแวดลอมโลกและใน
การดําเนินงานตามแผนของ CBD กองทุนสิ่งแวดลอมโลกถูกจัดตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2534 เพื่อใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา โดยการ
ใหทุนในการดาํเนินโครงการและแผนงานคุมครองสิ่งแวดลอมโลกที่
เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(climate change) น้ําระหวางประเทศ (International waters) การ
เส่ือมโทรมของดิน ชั้นโอโซนและสารกอมลพิษอินทรียท่ีคงทน12,13  

ในปพ.ศ.2549  กองทุนสิ่งแวดลอมโลกไดจัดสรรงบประมาณ 
ท้ังหมด 3.1 พันลานเหรยีญสหรัฐฯ สําหรับสนับสนนุโครงการจํานวน 
450 โครงการ ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่กําลังอยูในระยะ
เปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจของโลก14   

 

                                                 
12 สารกอมลพิษอินทรียที่คงทน เปนสารเคมีที่เปนอันตรายและไมยอยสลาย และมีความ
ทนทานมากขึ้นเมื่อแพรกระจายไปในหวงโซอาหาร กลุมของสารกอมลพิษอินทรียที่คงทน 
ประกอบไปดวย ยาฆาแมลง เคมีในอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะแพรกระจายขามพรมแดนไปยัง
พื้นที่ที่ยังไมเคยมีการผลิตหรือใช 
13 Scott, น. 62 
14 Frank A. Campbell, Protecting and Improving the Global Commons: 15 Years of the World 
Bank Group – Global Environmental Facility Programme (Washington: IBRD, 2006).  
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1.5.5 กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 
กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารเปนชุดอินเตอรเน็ตที่จัดตั้ง 

โดยบรรดารัฐบาลและองคกรตางๆ ท่ีเชื่อมโยงกับเว็ปไซตของ CBD 
(www.biodiv.org) เปนกลไกสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศวา
ดวย CBD อันมีหนาท่ีสามดาน คือ 

 (1) เพื่อสงเสริมและเอ้ืออํานวยใหเกิดความรวมมือทาง
เทคนิคและวิทยาศาสตร ภายในและระหวางประเทศ 

 (2) เพื่อพัฒนากลไกระดับโลกในการแลกเปลี่ยนและบูรณา
การ ขอสนเทศวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

 (3) เพื่อพัฒนาเครือขายมนุษยและเทคโนโลยีท่ีจําเปน15 
 

1.5.6  หนวยงานสนับสนุน 
 
หนวยงานสนับสนุนตางๆ ของ CBD ประกอบดวย       

คณะทํางานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Open-ended Working Groups)      
คณะ ผูเชี่ยวชาญ (Panel of Experts) และคณะผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค 
เฉพาะกิจตาง ๆ (Ad Hoc Technical Expert Groups) 

คณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีถูกเสนอชื่อโดยบรรดารัฐบาลตางๆ พวกเขาไดรบัการพิจารณาวา
เฉพาะกิจ เพราะพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้นมาตามความจําเปนและในเวลาที่
ตองการและมิไดมุงหมายใหมีลักษณะถาวร คณะทํางานนี้จะเปนคณะ
เปด เพราะการประชุมของพวกเขาจะเปดใหมีการเขารวมจากทุกฝาย
                                                 
15 Scott, น. 62 
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รวมทั้งผูสังเกตการณ จนกวา COP จะรูสึกวางานนัน้เสร็จสิ้นลงแลว 
คณะทํางานตางๆ ท่ีถูกจัดตั้งขึ้นมาแลว เชน คณะทํางานที่มีหนาท่ีดูแล
เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) และ
บทบัญญัติท่ีเก่ียวของ คณะทํางานวาดวยการเขาถึงและการแบงปน 
ผลประโยชนและคณะทํางานวาดวยพื้นที่คุมครอง 

คณะผูเชี่ยวชาญ จะมีการเรยีกประชุมโดย COP เปนระยะๆ 
จากสมาชิกท่ีมาจากบญัชรีายชื่อของผูเชี่ยวชาญที่ถูกเสนอโดยรัฐบาล
ตางๆ มีบุคคลท่ีเปนชนเผาพื้นเมืองที่ถูกเสนอชื่อโดยรัฐบาล ไดเขาไปมี
สวนรวมในการประชุมหลายครั้งของคณะนี ้

คณะทํางานดานเทคนิคเฉพาะกิจ ถูกจัดตั้งขึ้นโดย COP หรือ 
โดย SBSTTA เพื่อผลักดันใหเกิดความกาวหนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดมี
การจัดตั้งคณะทํางานดานเทคนิคตางๆเพื่อทําเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พืน้ที่คุมครองที่เปนปา ทะเล
และชายฝง พื้นที่แหงแลงและระบบนิเวศนท่ีเก่ียวของและในเรื่อง
การศึกษาและการสรางความตระหนักภาคสาธารณะ สมาชิกของกลุมนี้
ไดมาจากบญัชรีายชื่อ ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศชุดเล็ก16 

ภาคีสมาชิกเหน็ความสําคัญของการปรับปรุงจํานวนและ 
คุณภาพของคําปรึกษา ท่ีเสนอใหแกบรรดาภาคีสมาชิกและปจจุบันการมี
สวนรวมของผูแทนชนเผาพื้นเมืองในงานของอนุสัญญาฯ กําลังมีเพิ่ม
มากขึ้น17 
 
 
 
 

                                                 
16 Scott, น. 62-63 
17 Oldham น. 28 



26                                                                                จากเอกสารสูปฏิบัติการ 
 

 

1.6. เนื้องานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมีอะไรบาง 
 

เนื้องานของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ครอบคลุมทุกวาระสําหรับดําเนินการในประเด็นเฉพาะแตละประเด็นของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  กิจกรรมของภาคีสมาชิกจะจัดดําเนินตาม
แผนงานเฉพาะเหลานี้ กิจกรรมชุดแรกจัดทําข้ึนในชวงการจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตร 10 ปแรกของอนุสัญญา (2535 – 2545) หลังจากนั้น
ประเด็นเนื้อหาไดเปลี่ยนไปเปนการทบทวนความกาวหนาการดําเนินงาน
และเปาหมายการปฏิบัติงานและปจจุบันกําลังเนนการดําเนินงานใน
ระดับชาติเปนความสําคัญลําดับตนๆ  

ภาคีสมาชิกฯ ไดจําแนกเนื้อหาของอนุสัญญาออกเปน“เนื้อหา
ท่ีเปนประเด็นเฉพาะ” และ “เนื้อหาประเด็นรวม” สําหรับการจัดระบบ
การทํางานของอนุสัญญา18 

แผนงานประเด็นเฉพาะของ CBD ครอบคลุม: 
- ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม 
- ความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร 
- ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลและชายฝง 
- ความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ําใน แผนดิน 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหงแลง 
- ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา  
- ความหลากหลายทางชีวภาพหมูเกาะ 

ประเด็นรวมของ CBD ประกอบดวย: 
                                                 
18 Scott, 64 
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- การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 
- ชนิดสายพันธุตางถ่ิน 
- พื้นที่คุมครอง 
- ความรูภูมิปญญาตามประเพณี 
- การใชประโยชนอยางย่ังยืน 
- ดัชนีตัวชี้วัด 
- แนวทางระบบนิเวศน 
- การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน 
- การวิเคราะหผลกระทบ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพกับการทองเที่ยว  
- การถายทอดเทคโนโลยีและความรวมมือ 
แผนงานการทํางานโดยรวมของ CBD สามารถนําเสนอได 

ดังนี้:19 
 

                                                 
19 Scott, น. 65 
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แผนงานการทาํงานของ CBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นเนือ้หาเฉพาะ การดําเนินงานและ 
ขยายความรวมมือ 

พิธีสารความปลอด 
ภัยทางชีวภาพ 

ทรัพยากรทางการเงิน 

กลไกทางการเงิน 

กลไกการเผยแพรขอมลู
ขาวสาร 

การศึกษาและการสราง 
ความตระหนัก 

รายงานระดับชาต ิ

ประเด็นเนือ้หารวม 

ความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพของปาไม 

ความหลากหลาย 
ชีวภาพทางเกษตร 

ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของทะเล และ

ชายฝง 

ความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพของแหลงน้ําใน

แผนดิน 

ความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพของพื้นที ่แหง

แลงและกึ่งชื้น 

ความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพบนภูเขา 

การเขาถึงและแบงปนผล 
ประโยชนทางพันธุกรรม 

ชนิดสายพันธุตางถิน่ 

พื้นที่คุมครอง 

แนวทางสูระบบนิเวศน 

ความรูตามภูมิปญญา

การริเริ่มทั่วโลกทาง 
อนุกรมวิธาน 

การวิเคราะหผลกระทบ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ
กับการทองเที่ยว 

การถายทอดเทคโนโลยีและ
ความรวมมือ 
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1.7. พิธีสารตารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
คืออะไร 
 

พิธีสารคือขอตกลงเพิ่มเติมที่กลาวถึงเรื่องที่มีลักษณะ เฉพาะ
ของอนุสัญญา เปนเครื่องมือระหวางประเทศที่มีอิสระและผูกพันทาง
กฎหมายในตัวมันเอง พิธีสารจึงเปดตอท้ังภาคีสมาชิกและไมใชภาคี
สมาชิกของอนุสัญญานั้น20 

พิธีสารฉบับหนึ่งที่เกิดมาจาก CBD คือ พิธีสารคารตาเฮนาวา
ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงคอนขางจะมีความสําคัญกับชนเผา
พื้นเมืองที่ถูกคุกคามจากการนําเขามาของพืชตัดตอพันธุกรรม พิธีสารนี้
ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่ชาติยุโรปและประเทศกําลังพัฒนาไดแสดงถึง
ความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ
กับพืชอาหารท่ีมีการตัดตอพันธุกรรมนําเขาประเทศจากสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ในชวงแรกของป  พ.ศ. 2543 มีชาติตาง ๆ จํานวน 
130 ชาติ ไดรวมกันออกแบบพิธีสารของความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึง
ไดรับการรับรองอยางเปนทางการในกรุงคารตาเฮนาในป พ.ศ. 2546  

พิธีสารเรียกรองใหชาติผูสงออกตองแจงตอผูนําเขาผลผลิตที่
ประกอบไปดวยส่ิงมีชีวิตที่ตัดตอพันธุกรรม รวมทั้งเมล็ดพันธุพืช
อาหาร ปศุสัตวและตนไมผล21 
 
 

                                                 
20 Oldham, น. 28 
21 “พันธุวิศวกรรม” Microsoft Encarta (Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2005). 
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1.8. CBD มีความสัมพันธกับอนุสัญญาระหวางประเทศและ 
ขอตกลงอื่น ๆ อยางไรบาง 
   

CBD ได จัดความสัมพันธ ในลักษณะความร วมมือ กับ 
อนุสัญญาและขอตกลงฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวของดังเชน การจัดทําแผนงาน 
รวมกันระหวาง CBD กับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําแหงรามซาร22 การ
จัดประชุมปฏิบัติการรวมกับเวทีสหประชาชาติวาดวยปาไมและเขาไปเปน
กองเลขาของหนวยงานที่ใหการสนับสนุน (Inter Agency Support 
Group) ตองานของเวทีถาวรแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นชนเผา
พื้นเมือง  นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาและกลไกระหวางประเทศอื่นๆ อีก
จํานวนมาก ท่ี CBD ใหความรวมมือดวย 

การสถาปนาความรวมมือเหลานี้เปนแนวทางที่สําคัญในสวน
ของ CBD ท่ีจะสอดประสานงานของตนเขากับอนุสัญญาและขอตกลง
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ แนวโนมนี้เปดท้ังโอกาสและความทาทายสําหรับชน
เผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินในการเขาไปมีสวนรวมในการทํางานของ 
CBD และการเชื่อมตอกับกลไกและอนุสัญญาระหวางประเทศอื่น ๆ 
ได23 
 

                                                 
22 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําแหงรามซาร ไดรับการรับรองในกรุงรามซาร ประเทศอิหราน 
ในป พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดอยางนอยหนึ่งพื้นที่ชุมน้ําใหเปนโครงการ
อนุรักษเพื่อเพิ่มชื่อเขาไปในบัญชีรายช่ือพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ บัญชี
รายช่ือรามซารประกอบดวยพื้นที่มากกวา 30 ลานเฮคตาร (74 ลานเอเคอร = 185 ลานไร) ของ
พื้นที่ชุมน้ําในพื้นที่มากกวา 500 แหง Microsoft ® Encarta ® 2006. 
23 Oldham, น. 29 
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สวนที ่2:  
ประเด็นและเนื้อหาหลักของ 
CBD ที่สัมพันธโดยตรงกับ 
ชนเผาพื้นเมือง 
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สวนที่ 2: ประเด็นและเนื้อหาหลักของ CBD ที่
สัมพันธโดยตรงกับชนเผาพื้นเมือง 
 
2.1. บทบัญญัติและมาตราใน CBD ที่เกี่ยวของโดยตรง
สําหรับชนเผาพื้นเมืองมอีะไรบาง 
 

เปนสิ่งสําคัญสาํหรับชนเผาพืน้เมืองที่ตองทําความคุยเคยกับ
เนื้อหาของอนสัุญญา โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตราตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบ
โดยตรงตอชีวิตของเขา  

เนื้อหาของ CBD มีท้ังหมด 42 มาตรากับภาคผนวกอีก 2 
ภาค ปจจุบันมีรัฐบาลและภาคีสมาชิกจํานวน 188 ประเทศ ใหการรับ
การรับรองและลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้  

ดวยเหตุนี้ ชนเผาพื้นเมืองจึงสามารถที่จะเรียกรองใหรัฐบาล
เหลานี้รับผิดชอบตอพันธสัญญาหรือขอผูกพันระหวางประเทศตามที่ระบุ
ไวในเอกสารของ CBD   

แมกระนั้นก็ตามเนื้อหาบางสวนในเอกสารของ CBD ยังมีขอ
ขัดแยงกับผลประโยชนของชนเผาพืน้เมือง ในสวนนี้ก็ควรจะมีการ
วิพากษวิจารณและการตอรองเพื่อผลักดันสิทธิของชนเผาพื้นเมือง  
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 มาตราและขอความตอไปนี้ของ CBD มีความสําคัญอยางย่ิง  
ท่ีควรศึกษาและพิจารณาโดยชนเผาพืน้เมืองในการเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการของ CBD:24 
 
อารัมภบท 

“รับรองการพึ่งพาตามประเพณีและอยางใกลชิดของชุมชนชนเผา
พื้นเมืองและชมุชนทองถิ่นทีม่ีวิถีชีวิตตามประเพณีที่มตีอ 
ทรัพยากรชีวภาพและความปรารถนาที่จะแบงปนผลประโยชน 
อยางเทาเทยีมกันอันเกิดจากการใชประโยชนภูมิปญญา นวัตกรรม 
และปฏิบัติการตามประเพณทีี่เชื่อมโยงกับการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนสวนประกอบของมัน
อยางยั่งยืน” 

 

“ทั้งยังรับรองบทบาทสําคัญของผูหญิงในการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพและยืนยัน
ความตองการเขามีสวนรวมอยางเต็มที่ของผูหญิงในทุกระดับของ
การกําหนดนโยบายและดําเนินการเพื่อการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ25” 
 

                                                 
24 มูลนิธิเท็บเท็บบา ภาพรวม – มาตราที่เกี่ยวของของ CBD โดยยอ ชุดสัมมนาเพื่อการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและยุทธศาสตรภูมิภาคเอเชยีวาดวยการดําเนินงานของ CBD 25-27 
เมษายน 2548 กรุงบาเกียว 
25 ขอมูลอางอิงของขอความอันนี้และอนัตอๆ ไปของอนุสญัญาฯ ดึงมาจากเอกสารอนุสัญญาฯ 
ฉบับจริง จากเว็บไซดืของ CBD (http://www.diodiv.org/convention/convention.shtml). 
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มาตรา 8(j): ความรูตามภูมิปญญาประเพณี  
 

“ภาคีสมาชิกแตละประเทศที่รวมสัญญาจักตองดําเนินการเทาที่ จะ
สามารถเปนไปไดและเหมาะสม: 
(j) อันขึ้นอยูกบักฎหมายแหงชาติพึงเคารพ อนุรักษและธํารงรักษา 
ภูมิปญญา นวตักรรมและปฏิบัติการของชุมชนชนเผาพืน้เมืองและ
ชุมชนทองถิ่นที่ครอบคลุมวิถีชีวิตตามประเพณีที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสงเสริมการปรับประยุกตอยางกวางขวางดวยความ
เห็นชอบและมีสวนรวมของเจาของภูมิปญญานวัตกรรมและ
ปฏิบัติการดังกลาว และหนุนเสริมการแบงปนอยางเทาเทียมกนัซึ่ง
ผลประโยชนอันเกิดจากการใชภูมิปญญานวัตกรรมและปฏิบัติการ
เหลานั้น” 

 

มาตรา 10 (c): การใชประโยชนอยางยัง่ยืน  
 

“ภาคีสมาชิกแตละประเทศทีร่วมสัญญาจักตองดําเนินการเทาที่จะ
สามารถเปนไปไดและเหมาะสม: 

(c)คุมครองและหนนุเสริมการใชประโยชนตามประเพณีจาก 
ทรัพยากรชีวภาพใหเปนไปตามปฏิบัติการทางวัฒนธรรมตาม 
ประเพณีที่สอดคลองกับความจําเปนในการอนุรักษหรือการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน” 
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มาตรา 15: การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม 
 

1. รับรองอํานาจอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติแหงตน 
รัฐบาลแหงชาติเปนผูทรงอํานาจในการกําหนดการเขาถึง 
ทรัพยากรพันธุกรรมและขึ้นอยูกับกฎหมายแหงชาต ิ
 

2. ภาคีสมาชิกแตละประเทศที่รวมสญัญาจักตองพยายามเสริม 
สรางเงื่อนไขในการเอื้ออํานวยการเขาถึงทรัพยากรพันธกุรรม เพื่อ
การใชประโยชนที่เปนคุณตอส่ิงแวดลอมโดยภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่
รวมสัญญาและจักตองไมมีการกําหนดขอจาํกัดที่สวนทางกับ
วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 
4. การเขาถึงที่ไดรับอนุญาตจักตองเปนขอตกลงรวมกันทั้งสองฝาย
และตองขึ้นอยูกับบทบัญญัติแหงมาตรานี ้
 

5. การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมจักตองขึ้นอยูกบัฉันทามติที่ 
ไดรับการบอกแจงลวงหนาของภาคีสมาชิกที่รวมสัญญาผูจัดใหซ่ึง
ทรัพยากรนัน้ เวนเสยีแตวาภาคีสมาชิกนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 

มาตรา 16: การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลย ี
 

มาตรา 16.2 ระบุวาการเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี 
“ข้ึนอยูกับสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ” จะตองเกิดข้ึน
จากขอตกลงรวมกันทั้งสองฝายท่ีวา “รับรองและสอดคลองกับการ
คุมครองอยางพอเพียงและมีประสิทธิผลของสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา” มาตรา 16.3 เรียกรองใหภาคีสมาชิกท่ีรวมสัญญาใชมาตรการ
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ทางกฎหมาย การบริหาร หรอืนโยบายเพื่อจัดหาชองทางการเขาถึง และ
การถายทอดเทคโนโลยี “รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีไดรับการคุมครองโดย
สิทธิบัตรและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ” นี่จะตองดําเนินไป “ตาม
กฎหมายระหวางประเทศ” มาตรา 16.4 เรียกรองใหภาคีสมาชิกท่ีรวม
สัญญาใชมาตรการทางกฎหมาย การบรหิารหรือนโยบายเพื่อเอ้ืออํานวย
ใหแกภาคเอกชน “รวมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี” มาตรา 16.5 
รับรองวา “สิทธิบัตรและ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ อาจมีอิทธิพล
ตอการดําเนินงาน” ของ CBD แตรัฐเปนผูถูกเรียกรองใหรวมมือเพื่อ 
“ใหม่ันใจวาสิทธินั้นสนับสนนุและมิไดขัดแยงกับ” วัตถุประสงคของ 
CBD 
 

มาตรา 17(2): การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
 

“การแลกเปลีย่นขอสนเทศจักตองรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลการ 
วิจัยทางเทคนคิวิทยาศาสตรและสังคม-เศรษฐกิจรวมทั้งขอสนเทศ
วาดวยแผนงานฝกอบรมและสํารวจภูมิปญญาเฉพาะดาน           
ภูมิปญญาชนเผาและภูมิปญญาตามประเพณีดังกลาวและรวมกับ
เทคโนโลยีที่กลาวถึงในมาตรา 16 ยอหนาที่ 1 ยังจกัตองรวมทั้ง
การสงคืนขอสนเทศ ตามที่สามารถเปนไปได” 

 

มาตรา 18(4): ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการ 
“ภาคีสมาชิกที่รวมสัญญาจักตองหนุนเสริมและพัฒนาวิธีการ 
รวมมือเพื่อการพัฒนาและการใชประโยชนเทคโนโลยี ซ่ึงรวมทั้ง
เทคโนโลยีชนเผาและเทคโนโลยีตามประเพณีเพื่อใหเปนไปตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ให เปนไปตามกฎหมายและนโยบาย 
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แหงชาติ เพื่อความมุงหมายนี้ภาคีสมาชิกที่รวมสัญญาจักตอง
สงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมบุคลากรและการแลกเปลี่ยน
ผูเชี่ยวชาญดวย” 
 
 

2.2. ขอวิจารณของชนเผาพื้นเมืองตอบทบัญญัติของ CBD 
 

มาตราตาง ๆ ของ CBD ตามที่กลาวถึงขางตนมีความสําคัญ 
ตอชนเผาพืน้เมือง เนื่องจากมาตราเหลานีเ้ปดชองใหมีการคุมครองสิทธิ 
ของชนเผาพื้นเมืองในประเดน็เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาตามประเพณ ี ชมุชนชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินที่มีวิถี
ชีวิตตามประเพณี มีการกลาวถึงอยางชัดเจนใน CBD รวมทั้งการมีสวน
ของพวกเขาในดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพก็ไดรับการ
รับรอง การใชประโยชนตามจารีตประเพณีตอทรัพยากรชีวภาพตามการ 
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมก็ไดรับการยอมรับเชนกัน และพึงไดรับการคุมครอง
และหนุนเสริม 

อยางไรก็ตาม ในมาตราเดียวกันนั้นก็มีสวนที่เปนจุดออนอยู
ดวย ซ่ึงถูกวิจารณโดยชนเผาพื้นเมือง คําศัพท เชน “อยางเพียงพอ”  
“มีประสิทธิผล” หรือ “อยางเหมาะสม” มีความหมายกวางและตีความ
ไดหลายอยาง เม่ือไดรับการดําเนินการโดยรัฐบาลแหงชาติถอยคํา เชน 
“เทาท่ีจะเปนไปได” “ตามความเหมาะสม” และ “ข้ึนอยูกับกฎหมาย
แหงชาติ” เปดใหรัฐบาลตีความบทบัญญัติตามความสนใจและ
ผลประโยชนของตนเอง 

การใชคําวา “ชุมชนของชนเผาพืน้เมืองและชุมชนทองถ่ิน” 
มากกวาท่ีจะใชวา “ชนเผาพื้นเมืองและชมุชนทองถ่ิน” เปนการจํากัด
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สิทธิของชนเผาพื้นเมือง การมีตัวตนของพวกเขาในฐานะประชาชนและ
สิทธิของพวกเขาในการกําหนดตนเอง เขตแดน ภาษา ฉนัทามติท่ีไดรับ
การบอกแจงลวงหนา และการควบคุมภูมิปญญาของตนเอง ตามที่ไดรับ
การบรรจุไวในเครื่องมือระหวางประเทศที่มีอยูและเกิดข้ึนใหม กลับไมได
รับการรับรอง 

มาตรา 15 มิไดรับรองชนเผาพืน้เมืองในฐานะเจาของ 
ทรัพยากรพันธุกรรมของโลกจํานวนมหาศาล อันที่จริง CBD เพียงให
การรับรองอํานาจอธิปไตยแหงรัฐเหนือทรพัยากรธรรมชาตขิองตนเทานั้น 
และละเลยสิทธิความเปนเจาของของชนเผาพื้นเมืองในอาณาเขต
เดียวกัน ดังนั้นสิทธิของชนเผาพื้นเมืองที่มีอํานาจสูงสุดถาวรเหนือ
ทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากร ธรรมชาติ ของตนจึงถูกคุกคาม 

CBD ละเลยสถานภาพของชนเผาพืน้เมืองในฐานะ “ผูถือ
สิทธิ” (rights holders) และลดระดับพวกเขาลงมีสถานภาพเปนแค “ผู
มีสวนไดเสีย” (stakeholders) อันจดัเปนกลุมเดียวกันกับบรรษัท 
สถาบันทางวิชาการ องคกรพัฒนา ภาคเอกชนและอะไรก็ตามที่มิใช
องคกรของรัฐ ภาคีสมาชิกใช“การเขารวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล” 
มากกวาท่ีจะใช “การมีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสทิธิผล” และ 
“การเขารวม ท่ีไดรับการบอกแจงลวงหนา” (Prior informed 
involvement) มากกวาท่ีจะใช “ฉันทามตท่ีิไดรับการบอกแจงลวงหนา” 
(Prior informed consent)26 ซ่ึงเปนสิทธิของชนเผาพืน้เมือง 

                                                 
26 หลักการ “ฉันทามติที่ไดรับการบอกแจงลวงหนา” คอนขางเปนที่รูจักกันในแงกฎหมาย
และจริยธรรม และอางอิงถึงขอเท็จจรงิที่วา กอนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเผชิญกับความเสี่ยง
เขาไมวาหญิงหรือชายมีสิทธิที่จะไดรับการบอกแจงลวงหนาอยางดีและเต็มที่ เพื่อที่จะได
ตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธขอเสนอที่เปนคําถามนัน้ 
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มาตรา 16 วาดวย การเขาถึงและการถายทอดเทคโนโลยี เนน
การทําใหทรัพยากรทางชีวภาพเปนสินคา27 ท่ีข้ึนอยูกับสิทธิบัตรและสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา (IPRs) สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิทธิ
ผูกขาดสวนบุคคล และดังนั้นจึงไปดวยกันไมไดกับการคุมครองภูมิ
ปญญาตามประเพณ ี ภูมิปญญาตามประเพณีนับเปนสวนหนึ่งของมรดก
ชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชัว่คน และไมสามารถจะยอมใหไมวาจะเปน
ของสวนบุคคล หรือตกเปนของสาธารณะ กระบวนการทางการคาของ 
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาตามประเพณีแสดงนัยวาทานกําลัง
แยกออกมาจากการเปนเจาของรวมของชุมชนและยอมรับสิทธิใน
ทรัพยสินของปจเจกบุคคลเหนือทรัพยากรเหลานี้28 
  

2.3. แผนงานตามประเด็นเฉพาะของ CBD เกี่ยวของกับ 
ชนเผาพื้นเมืองอยางไรบาง 
 

ตามที่ไดกลาวถึงมากอนหนานั้นแลววางานของ CBD ได
จัดทําเปนแผนงานเฉพาะตาม “ประเดน็เนื้อหาเฉพาะ” (thematic 
areas) ตอไปนี้เปนภาพรวมของเนื้อหาเฉพาะแตละเรื่อง ความเก่ียวของ
กับชนพืน้เมืองและขอวิจารณจากชนเผาพื้นเมือง:29 
 
 
 
 

                                                 
27 การทําใหบางสิ่งบางอยางเปนสินคา คือ การปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนสิ่งนั้นเปนสินคา รวมทั้ง
การใชสิ่งนั้น เชน ที่ดิน สินคาวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบานเพื่อประโยชนทางการคา 
28 มูลนิธิเท็บเท็บบา ภาพรวม-มาตราที่เกี่ยวของของ CBD โดยยอ 2005 
29 มูลนิธิเท็บเท็บบา ภาพรวม-มาตราที่เกี่ยวของของ CBD โดยยอ 2005 
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1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตร 
 
ชนเผาพืน้เมืองมีความกังวลเก่ียวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพเกษตร ซ่ึงประกอบไปดวยพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีใชเปนอาหาร 
การเกษตรและทรัพยากรพันธุกรรมจุลชีพและเห็ดรา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกษตรไมเพียงใหอาหารและรายไดเทานั้นแตยังใหวัตถุดิบ
สําหรับทําเครือ่งนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค การผสมพันธุพืชและ
พันธุสัตวใหมๆและดําเนินกิจกรรมที่เปนการธํารงไวซ่ึงความอุดมสมบูรณ
ของดิน และการอนุรักษ ดินและน้ํา 

 
ประมาณเกือบหนึ่งใน
สามของพื้นที่ ดินของ
โลกถูกใชสําหรับการ
ผลิตอาหาร ไมก่ีปมานี้
มีการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตร การใชทุง
หญาเล้ียงสัตวมากเกิน 
นอกจากนี้การเติบโต

ของเมือง และภาคอุตสาหกรรมก็มีสวนทําใหการลดลงของระดับความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาและผืนดินอยางมาก ซ่ึงสวนใหญ เปน
ท่ีดินที่ชนเผาพื้นเมืองอาศัยอยู 

มีพืชประมาณ 7,000 สายพันธุ ท่ีไดรับการเพาะปลูกและ
รวบรวมเปนอาหารโดยมนุษยนับตั้งแตมนุษยมีการทําการเกษตรมา
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ประมาณ 12,000 ปมาแลว ณ วันนี้มีพันธุพืชเพียง ประมาณ 15 สาย
พันธุและสายพันธุสัตว 8 ชนิดท่ีใหอาหารรอยละ 90 แกเรา 

แผนงานการทาํงานเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร ใน 
CBD ใหความสนใจในการประเมินสถานภาพและแนวโนมของความ
หลากหลายทางชีวภาพเกษตรของโลกและภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวของ
กับการจัดการของมัน เปนการสงเสริมการอนุรักษและการใชประโยชน
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางย่ังยืนที่มีคุณคาทางการเกษตร แผนงานดาน
การเกษตรมุงเนนเทคโนโลยใีหมมากมาย เชน เทคโนโลยีการจํากัดการ 
ใชประโยชนพนัธุกรรม (GURT)30 และการศึกษานัยยะทางศักยภาพ 
ของเทคโนโลยีเหลานี้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร 

CBD เรียกรองใหมี “... การขับเคลื่อนชมุชนเกษตร รวมทั้ง
ชุมชนของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินเพื่อการพัฒนา การธํารง
รักษาและการใชประโยชนจากภูมิปญญา และการปฏิบัติของตนในการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนในภาค
เกษตร” 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรในลักษณะการ
กระจายอํานาจจึงเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรบัระบบอาหาร วิถีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน อยางไรก็ตามเกษตรกรรมมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วจาก
รูปแบบจารีตประเพณีไปสูรปูแบบสมัยใหมท่ีเปนการทําการเกษตรระบบ

                                                 
30 GURTS บางครั้งหมายถึงเทคโนโลยีการยับยั้ง เปนรูปแบบหนึ่งของพันธุวิศวกรรมที่มี
วิธีการจํากัดการใชความหลากหลายของพืช หรือการแสดงออกทางสายพันธุในความ
หลากหลายของพืช โดยการปดหรือเปดยีนนั้น (Canadian Food Inspection Agency, 
‘What are GURTs?’ Plant Biosafety, 4 May 2007, Government of 
Canada, 7 May 2007 
http://www.inspection.gc.ca/english/bio/gurtse.shtml. 
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เขมขนซ่ึงทําลายความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ดังนั้นจงึ
เปนสิ่งที่สําคัญที่ตองสนับสนุนระบบเกษตรแบบทองถ่ินและชวยปรับปรงุ
วิถีชีวิตของพวกเขา 

 

 
2) ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นทีแ่หงแลงและกึ่งชื้น31 

 
พื้นที่แหงแลงและกึ่งชื้นเปนที่อยูอาศัยของผูคนกวาสองพัน 

ลานคน หรือประมาณ 35% ของประชากรโลกแผนดินเหลานี้ มีคุณคา 

                                                 
31 ที่ดินแหงแลงและกึ่งชื้น โดยรวมแลวรูจักกันวาเปน พื้นที่แหงแลง  เปนพื้นที่ที่แหงแลง กึ่ง
แหงแลง หรือสภาพภูมิอากาศกึ่งแหงแลงกึ่งชื้น และงายตอการถูกคุกคามอันจะนําไปสู
ภาวะการทําใหเปนทะเลทราย 
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มหาศาลทางชีวภาพและเปนที่อยูอาศัยของพืชอาหารและสัตวเล้ียง
จํานวนมากของโลก ประมาณ 70% ของทวีปอัฟริกาตองพึ่งพิงอยูกับผืน
ดินเหลานี้โดยตรงเพื่อวิถีชีวิตประจําวันของตน 

ชุมชนจํานวนมากที่ ยังทําการเกษตรแบบยังชีพตองพึ่งพา 
ความหลากหลายของพื้นที่แหงแลงอยางมากอยางไรก็ตามระบบนิเวศน
เหลานี้ มักจะมีความเปราะบางมากและมักประสบปญหาจากการ
ปรับเปลี่ยนที่อยูอาศัย การใชทุงหญาเล้ียงสัตวและการเก็บเก่ียวมาก
เกินไป การนําเขาสายพันธุตางถ่ิน การเปล่ียนแปลงของน้ํา การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของไฟธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ดังนั้นการอนุรักษและการใชประโยชนท่ีดินแหงแลงและรอนชื้นอยาง
ย่ังยืนจึงเปนหัวใจของการคุมครอง การพัฒนาวิถีชีวิตและการบรรเทา
ความยากจน มีท่ีดินแหงแลง รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่เปราะบางจํานวนมาก
ท่ีตองไดรับการเอาใจใสเปนลําดับตนๆ เพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีไมอาจฟนคืนไดและผลกระทบในทางลบที่
ตามมาตอวิถีชีวิต  

คณะผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะกิจวาดวยท่ีดินแหงแลง 
และรอนชื้นไดมีการประชุมกันสองครั้งและไดบรรจุเนื้องานเขาสูงานของ 
SBSTTA แผนงานการทาํงานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ท่ีดินแหงแลงและรอนชืน้จะมีการทบทวนเชงิลึก ในการประชุมครั้งตอไป
ของ COP และ SBSSTA 
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3). ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไม 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมอาจเปนสวนที่ม่ังคั่ง

ท่ีสุดในบรรดาระบบนิเวศนของพื้นผิวโลกทั้งมวล ท้ังปาเขตรอน ปาเขต
อบอุน และปาตอนเหนือ เปนที่อยูอาศัยสําหรับพชื สัตว และส่ิงมีชวิีต
ขนาดจุลชีพ ครอบคลุมสายพันธุสวนใหญ ขนาดมหึมา บนพื้นผิวโลก 
ในเวลาเดียวกัน ปายังไดใหวิถีชีวิตและงานแกผูคนนับรอยๆ ลานคนทั่ว
โลก รวมทั้งชนเผาพืน้เมืองดวย ความหลากหลายทางชีวภาพปายังมี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในชีวิตของผูคนที่เปน
ชนเผาพืน้เมือง และชุมชนทองถ่ินจํานวนมาก 

ในชวงเวลา 8,000 ปท่ีผานมา ประมาณ 45% ของพื้นที่ปาท่ี
ปกคลุมอยูด้ังเดิมของโลกไดเลือนหายไปจากการถูกตัดฟน สวนใหญ
เกิดข้ึนในชวงศตวรรษที่ผานมา ความหลากหลายของปาไมกําลังสูญเสีย
ไปเนื่องจากการทําลายปา การแบงสวนปาและการเส่ือมโทรมอยาง
รวดเร็วของปาทุกประเภท ปจจัยสําคัญที่สุดเปนสาเหตุตางๆ ท่ีมนุษยทํา

ข้ึน เชน การเปล่ียนพื้นทีป่า
เปนที่ดินการเกษตร การเล้ียง
สัตวมากเกินไป การจัดการปา
ท่ีไมย่ังยืน การนําเขาของพันธุ
พืชพันธุสัตวผูรุกรานตางถ่ิน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
การขุดเจาะเหมืองแรและ

น้ํามัน ไฟปามลภาวะและการ
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ 



  จากเอกสารสูปฏิบัติการ                                                                             45 
 

 

การจัดการปาอยางย่ังยืนนั้นควรรับรองและสนับสนุนระบบการ
จัดการปาของชนเผาพืน้เมืองและชุมชนและตองแนใจวาพวกเขามีสวน
รวมอยางเต็มที่ในการจัดการปาอยางย่ังยืน 

COP ไดจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะกิจวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพปาข้ึนมาเพื่อใหคําแนะนํา ใหทางเลือกและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานเพื่อการอนุรกัษและการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพของปาอยางย่ังยืน ในระดับชาติ COP เรียกรอง
ใหรัฐบาลพฒันาความรวมมือในระดับภูมิภาคและเพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานตามแผนงาน การทํางานวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ปาเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายของความหลากหลายทางชีวภาพของ
โลกในป พ.ศ. 2553 เปาหมายนี้ถูกกําหนดขึน้ในคราวการประชมุ
ประเทศภาคีสมาชิกครั้งที่ 6 คือ “ ภายในป 2553 ใหมีการบรรลุถึงการ
ลดลงของอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางสําคัญใน
ระดับโลก ภูมิภาคและระดับชาต ิ เพื่อนําไปสูการขจัดความยากจนและ
ผลประโยชนตอส่ิงมีชีวิตในโลก”32 
 

4) ความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ําในแผนดนิ 
 

ระบบน้ําในแผนดินอาจเปนน้ําจืดหรือน้ําเค็มภายในภาคพื้น
ทวีปและเขตหมูเกาะ รวมถึงทะเลสาบ แมน้ํา สระ ลําธาร น้ําผิวดนิ 
น้ําพุ น้ําในถ้ํา น้ําหลากในที่ราบ รวมทั้งปลักตม พรุ และหนองน้าํ 

                                                 
32 CBD Secretariat, “2010 Biodiversity Target,” The Convention on 
Biological Diveristy, n.d., 7 May 2007 <http://www.biodiv.org/2010-
target/default.shtml> 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของน้ําในแผนดินเปนแหลงอาหาร รายได 
และวิถีชีวิตทีสํ่าคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ในประเทศกําลังพัฒนา 
ประโยชนอ่ืนๆ ของระบบนิเวศนเหลานี้ไดแกพลังงานน้ํา การผลิต
พลังงาน การขนสง นันทนาการ และการทองเที่ยว การรักษาสมดุลน้าํ 
การเก็บกกัดินตะกอนและธาตุอาหารและการใหที่อยูอาศยัสําหรับพืช
และสัตว จํานวนมาก 
 ระบบนิเวศนของน้ําในแผนดินมักจะถูกดดัแปลงอยางมาก 
โดยมนษุยและถือเปนสวนหนึ่งในบรรดาประเภทตางๆ ของระบบ 
นิเวศนที่ถูกคกุคามมากที่สุด กระบวนการทางอุตสาหกรรมการพัฒนา 
เศรษฐกิจเรงดวนและการเพิม่ของประชากรทําใหเกดิการเปลี่ยนโฉม
หนาและการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศน 
เหลานี้ในขนาดที่ไมเคยมีมากอน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ
สูญเสียและความเสื่อมโทรมของที่อยูอาศัย การขาดหายของน้ํา การใช
มากเกินไป มลภาวะและการนําเขาของสายพันธุรุกรานตางถิ่น นับเปน
ปจจัยคกุคามหลัก ตอระบบนิเวศนเหลานี้และทรพัยากรชวีภาพที่
เกี่ยวของ 
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การเปนเจาของที่ดินและการควบคุมสิ่งมีชีวิตในน้ําได 
กลายเปนประเด็นของการโตแยง ในกรณขีองปลาที่อพยพชุมชนของชน
เผาพื้นเมืองจํานวนมากอาจอางถึงสิทธิความเปนเจาของตามประเพณี
และสิทธิท่ีจะตองไดรับการปรกึษาหารือจากผูหาปลา หากปลาเดิน
ทางผานเขตแดนของตนในบางชวงของวงจรชีวิต ในอีกดานหนึ่งการ
รับรองอํานาจอธิปไตยแหงชาติภายใต CBD หมายความวา ทรัพยากร
พันธุกรรมในน้าํในสภาพปา เปนของประเทศที่ทรัพยากรเหลานั้นดํารง
อยู อํานาจอธิปไตยแหงชาติเหนือท่ีดินสาธารณะขยายความไปถึงแหลง
น้ําตาง ๆ และรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา 
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โดยทั่วไป มันมีความจําเปนที่จะตองอนุรกัษความหลากหลาย
ของแหลงน้ํา และการรักษาสินคาและบริการท่ีไดจากแหลงน้ํานี ้  ความ
ตองการน้ําจืดในโลกมีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว COP ไดเรยีกรองใหภาคี
สมาชิกใหจัดลําดับความสําคัญชัน้ตนแกโครงการตางๆที่เก่ียวของกับ
ความหลากหลายของน้ําในแผนดินและเพือ่บูรณาการและดําเนนิการ
ตามแผนงานทีทํ่าในเรื่องระบบนิเวศนของน้าํในแผนดนิในแผนระดบั 
ชาติและระดับสวนงานของตน 

 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ 
 
เกาะเปนที่อยูอาศัยของสายพันธุจํานวนมากตอหนวยพื้นที่ 

พื้นผิว กับทั้งเปนระบบนิเวศนท่ีมีลักษณะเฉพาะ อยางไรก็ตามความ
หลากหลายทางชีวภาพอันมากมายกลับมาควบคูกันกับความเปราะบาง
ทางธรรมชาต ิ

ความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศกําลังมี 
ผลตอเขตแดนสวนใหญของเกาะ มีผลทําใหเกิดการสูญเสียของที่ดิน 
โดยเฉพาะในเกาะที่มีพื้นที่ต่ํา เขตแดนของเกาะขนาดเล็กมีแนวโนมที่จะ
เกิดหายนะจากภัยทางธรรมชาติและผลกระทบของแผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด พายุหมุน เฮอรริเคน น้าํทวม และคล่ืนยักษอันตรายสําคัญอีก
ประการหนึ่งตอสายพันธุตามเกาะ คือ สายพันธุรุกรานจากตางถ่ิน ซ่ึง
สามารถทําลายพันธุพืชและสัตวพื้นถ่ินได เนื่องจากพันธุพืชพันธุสัตวพื้น
ถ่ินมีความตานทานต่ําตออิทธิพลภายนอก เนื่องจากการกระจายตัวท่ี
จํากัดของพวกมัน สายพันธุพื้นถ่ินตามเกาะยังออนไหวตออิทธิพลของ
มนุษยดวย เชน จากการทองเที่ยวและการทําลายปา รวมทั้งปจจัยทาง
ธรรมชาติ เชน การเพิ่มขึ้นลดลงของจํานวนประชากร โรคภัยและไฟ 
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เปนสิ่ง
สําคัญที่พึงจดจําไววา
ความหลากหลายทาง    

วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาและการปฏิบัติ
ตามประเพณีของชน

เผาพื้นเมืองและ
ชุมชนทองถ่ินในเกาะ

ขนาดเล็กหลายแหงมีลักษณะเฉพาะและจําเปนตองมีการพิจารณาเปน
พิเศษ มุมมองทุกดานของแผนงานการทาํงานวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกาะจะตองดําเนนิการดวยการยอมรับและเคารพอยางเต็มที่
ในสิทธิของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินรวมทั้งการมีสวนรวมและ
การมีฉันทามติท่ีไดรับการบอกแจงลวงหนา 
 

6) ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลและชายฝง 
 
มหาสมุทรมีพื้นที่ครอบคลุม 70% ของพื้นที่พื้นผิวของโลก 

และส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝงซ่ึงประกอบไปดวยแหลงที่อยูอาศัย
อันหลากหลายที่สนับสนุนสิ่งมีชีวิตทางทะเลจํานวนมาก ส่ิงมีชีวิตใน
ทะเลของเราผลิตออกซิเจนถึงหนึ่งในสามสวนของที่เราหายใจกันอยูท้ัง
ยังเปนแหลงทรงคุณคาของโปรตีนและทําใหการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลกลดความรุนแรงลง ตัวอยางบางสวนของชุมชนทางทะเลและชายฝง
คือ ปาโกงกาง แนวปะการัง หญาทะเล พชืน้ํา ชุมชนในมหาสมุทรเปด
และชุมชนในทะเลลึก 
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CBD มีแผนงานสําหรบัการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ย่ังยืนของความหลากหลายทางชีวภาพทะเลและชายฝงเรียกวา  
“ภาระหนาท่ีวาดวยความหลากหลายของชีวภาพทะเล และชายฝงแหง
กรุงจาการตา” ไดถูกรับรองในป พ.ศ. 2538 โดยผานแผนงานการ
ทํางานที่ไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2541 และไดรับการทบทวนและ
ปรับปรุงเปนปจจุบันในป พ.ศ. 2548 อนุสัญญามุงเนนการจัดการพื้นที่
ทางทะเลและพื้นที่ชายฝงแบบบูรณาการ การใชประโยชนอยางย่ังยืน
ของทรัพยากรท่ีมีชีวิต พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง การเพาะเล้ียง
พืชและสัตวน้ําทางทะเล (Mariculture)33 และสายพันธุตางถ่ิน 

ตามที่ ศูนยเพื่อการประมงของชนเผาพื้นเมืองและความ 
หลากหลายทางชีวภาพไดศึกษาภูมิปญญาที่เก่ียวของ ชนเผาพื้นเมือง 
ยังคงพึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําตามประเพณี โดยเฉพาะ 
เพื่ออาหาร การเก็บเก่ียวความหลากหลายทางชีวภาพ ในน้ําตาม
ประเพณีเปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมชนเผาพื้นเมืองและการปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม จึงจําเปนที่ตองมีมาตรการในการดําเนินการคุมครองและ
อนุรักษการพ่ึงพาปจจัยทางน้ําของชนเผาพื้นเมือง 

 

                                                 
33 Mariculture คือ การเพาะเลีย้งพนัธุพืชและพันธุสัตวในถิ่นที่อยูตามธรรมชาติเพื่อการ
บริโภคและการคาของมนุษย ตัวอยางเชน ฟารมปลาและการเก็บเกี่ยวหญาทะเล 
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7) ความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา 

 
ส่ิงแวดลอมบนภูเขาครอบคลุมประมาณ 27% ของพื้นผิว

แผนดินของโลกและใหการสนับสนุนโดยตรงตอผูคน ในโลกที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ภูเขาถึง 22% ภูเขาในโลกครอบคลุมภูมิประเทศที่งดงาม มี
ความหลากหลายอยางย่ิงของสายพันธุและประเภทของที่อยูอาศัยและ
ชุมชนของมนษุยท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะ พวกเขามีอยูในทุกภาคพื้นทวีป 
ในเขตเสนรุงทุกแหง และ สนับสนุนระบบนิเวศนท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ภูเขายังเปนที่พักพิงของกลุมชาติพันธุจาํนวนมาก จุดกําเนิด 
กลุมยอยของวัฒนธรรมประเพณีหลายแบบ ตลอดจนภูมิปญญาดาน 
ส่ิงแวดลอมและการปรบัตัวดานที่อยูอาศัย ภูเขามีบทบาทที่สําคัญตอวิถี
ชีวิตของชุมชนพื้นเมืองภูเขา จํานวนมากเปนที่เคารพและถือวามีความ
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ศักด์ิสิทธิ์ คนพื้นราบตองพึ่งพาส่ิงแวดลอมของภูเขาเพื่อสินคาและ
บริการตางๆอยางกวางขวาง รวมทั้งน้ําพลังงานไมซุงและเพื่อนันทนาการ 

ระบบนิเวศนเกษตรในพื้นที่ภูเขาทําใหเกิดวิวัฒนาการของ 
ความหลากหลายทางพันธุพืชอยางใหญหลวง มีการปรับตัวเขากับ 
เง่ือนไขอันมากมายดานสิ่งแวดลอมและความตองการของมนุษย ความ
หลากหลายทางชีวภาพภูเขาสวนนี้ ถูกคุกคามอยางตอเนื่อง โดย
กระบวนการผลิตเกษตรสมัยใหม อันนําไปสูภาวะอันแรนแคนของระบบ
นิเวศนเกษตร จากการใชประโยชนจํานวนของพันธุไมก่ีสายพันธุ การ
ขยายการผลิตทางการเกษตรออกไปสูท่ีดินบนภูเขาท่ีกอนหนานั้นไม
สามารถเพาะปลูกได ลดทอนที่อยูอาศัยของสายพันธุอ่ืนๆ และนําไปสู
ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน 

CBD เหน็คณุคาของแผนงานการทํางานวาดวย ความหลาก 
หลายทางชีวภาพภูเขาและเรียกรองใหรัฐบาลตางๆ ดําเนินการพิทักษ
รักษาความหลากหลายทางชวีภาพภูเขาของตนเองอันจะนาํไปสูการ
ลดทอนอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภูเขาท่ีสําคัญเมื่อ
ถึงป พ.ศ. 2553 และเพื่อมีสวนในการลดทอนความยากจนเพื่อ
ประโยชนของชุมชนของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินที่พึ่งพาภูเขา 

 
 

2.4. ประเด็นรวมของ CBD ที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมือง 
มีอะไรบาง 

 
มีประเด็นรวมหลายอยางดวยกันที่อยูในเนื้อหาของอนุสัญญา

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  เชน ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม ความรูภูมิปญญาตามประเพณี นวัตกรรม
และปฏบิัติการ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ดัชนีตัวชี้วัด อนุกรมวิธาน 
การศึกษาและการสรางความตระหนัก ภาคสาธารณะ แรงจูงใจ และชนดิ
พันธุตางถ่ิน”34  CBD มีการจัดตั้งคณะทาํงาน รวมทั้งการพัฒนาและ
จัดทําแผนงาน สําหรับประเด็นรวมเหลานี ้  การมีสวนรวมของชนเผา
พื้นเมืองและชมุชนทองถ่ิน ในการพัฒนาแผนงานเหลานีจ้ึงมีความสําคัญ
ท่ีจะเชิดชูถึงสิทธิและความตองการของพวกเขาในเนื้อหาของแผนงาน
เหลานี ้

ตอไปนี้เปนภาพรวมของบางประเด็นรวมที่เก่ียวของอยางย่ิง
กับชนเผาพืน้เมืองและปฏิบตัิการท่ีดําเนินโดย CBD ภายใตแตละ 
ประเด็น: 
 

1) การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน 
อยางเทาเทียมและยุติธรรม35 

 
ประเด็นของการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน

ผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม เปนความสนใจเฉพาะพิเศษ
ของบรรดาประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งชนเผาพื้นเมืองเนือ่งจากประเทศ
เหลานี้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก อยางไรก็ตาม 
พวกเขากลับมิไดรับการแบงปนอยางเปนธรรมจากผลประโยชนท่ีไดมา
จากการใชประโยชนทรัพยากรของตนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
การคา เชน พนัธุท่ีใหผลผลิตสูง เภสัชกรรมและเครื่องสําอาง 

                                                 
34 Oldham. น. 30 
35 มูลนิธิเท็บเท็บบา ภาพรวมของประเดน็รวมโดยยอ 
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ในป พ.ศ. 2545 ภาคีสมาชิกของ CBD ไดรับรอง แนวทาง 
แหงกรุงบอนนวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน
อยางเปนธรรมและเทาเทียมของผลประโยชนท่ีเกิดจากการใชประโยชน
ของพวกเขา เพื่อท่ีจะชวยใหรัฐบาลและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ พัฒนา
ยุทธศาสตรสําหรับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรเหลานัน้ แนวทางแหงกรุงบอนนไดวาง
กระบวนการที่เปนรายละเอียดในการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 
ดวยการพิจารณาอยางระมัดระวังในการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและ
ชุมชนของชนเผาพื้นเมืองกอนที่ผูเก็บรวบรวมอาจจะใชทรพัยากร
พันธุกรรม ไปเพื่อความมุงหมายเฉพาะหนึง่ใด มันจึงทําหนาท่ีชวยเหลือ 
ประเทศภาคีสมาชิกใหออกกฎหมายแสดงถึงอํานาจอธิปไตยของตน
เหนือทรัพยากรพันธุกรรมของตน 

อยางไรก็ตาม แนวทางแหงกรุงบอนนเปนเครื่องมือ โดยสมัคร
ใจและไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย บทบญัญัติของมันไมสามารถใชบังคบั
เพื่อคุมครองผลประโยชนของชนเผาพืน้เมืองและชุมชนทองถ่ินได หรอื
แมแตจะขอใหบรรดาผูแสวงหาทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อใชประโยชนให
ยอมปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดผลประโยชนอยางแทจริงและสัมพันธกับ
ประเทศกําลังพัฒนาและชนเผาพื้นเมือง การแบงปนผลประโยชนจาก
การใชประโยชนเชิงพาณชิยจากทรัพยากรพันธุกรรมพึงกําหนดเปน 
ภาระหนาท่ี เนื่องจากทรัพยากรเหลานี้ไดมาจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอันมั่งคั่งจากบรรดาประเทศที่ยากจนทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ 
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2)  ภูมิปญญาตามประเพณี36 
 

ในบทนํ าของ  CBD และ
หลายมาตราใหความสําคัญกับภู มิ
ปญญาตามประเพณีและบทบาทของ
ชุมชนของชนเผาพื้นเมืองและชุมชน
ทองถ่ินในการชวยอนุรักษและสราง
ความย่ังยืนใหแกความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มีปฏิบัติการที่ สําคัญสามประการที่ CBD ใช สําหรับการ
ดําเนินงานตามขอผูกพันของภาคีสมาชิกใน ประเด็นที่เก่ียวของกับภูมิ
ปญญาตามประเพณี 

 
ปฏิบัติการแรกคือการสรางกระบวนการดําเนนิงานที่เปด ซ่ึง

รวมทั้งการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยมาตรา8(j) และบทบญัญัตท่ีิ
เก่ียวของ (Ad Hoc Open-ended working Group on Article 8(j) 
and Related Provisions) คณะทํางานเฉพาะกิจนีไ้ดหนนุเสริมใหผูแทน
ชนเผาพืน้เมืองและชุมชนทองถ่ินเขามีสวนรวมอยางเต็มที่ใน
กระบวนการและแผนงานการทํางานวาดวยมาตรา 8(j) 

ปฏิบัติการท่ีสองคือการจัดทําแผนงานวาดวยมาตรา 8(j) ทําให
มีการจัดทํา แนวทางโดยสมัครใจแหงอัคเว กอน (Akew:Kon) เพื่อการ
ดําเนินงานประเมินผลกระทบทางวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและสังคม 
(Akew:Kon Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural 
Environmental and Social Impact Assessment) ท่ีรับรองโดย 
                                                 
36 Scott. CBD กับภูมิปญญาตามประเพณี น. 66 
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COP7 แนวทาง “อัคเวกอน” นี้เปนการแสวงหา หรือ ชีแ้นะแนวทาง
ใหแกบรรดาภาคีสมาชิกอนุสัญญาในการพฒันาและดําเนนิการ
ประเมินผลกระทบสําหรบัโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีถูกเสนอใหดําเนนิการ
ในพื้นที่หรืออาจมีผลกระทบตอสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท้ังบนผืนดินและในน้าํท่ี
ครอบครองตามประเพณหีรือใชโดยชุมชนของชนเผาพื้นเมืองและชุมชน
ทองถ่ิน แนวทางนี้ยังใหคําแนะนําในการผนวกรวมขอพิจารณาทาง
ส่ิงแวดลอมและสังคมของชุมชนของชนเผาพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ิน
เขาไวในกระบวน งานของการประเมินผลกระทบดวย 

 
ปฏิบัติการท่ีสามเกี่ยวของกับระบบเฉพาะ (Sui Generis37) ใน

การคุมครองภูมิปญญาตามประเพณีและสรางความมั่นใจในการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน COP7 ไดขอใหคณะทํางานเฉพาะกิจวา
ดวยมาตรา8(j) พิจารณาและพฒันารปูแบบเฉพาะในการคุมครองภูมิ
ปญญานี้ข้ึนที่มิไดวางอยูบนฐานของทรัพยสินทางปญญา คณะทํางานนี้
ไดรับภารกิจใหประเมินบทบาทของฐานขอมูลและการข้ึนทะเบียนในการ
คุมครองภูมิปญญาตามประเพณีและสํารวจตรวจสอบรูปแบบใหมๆ ของ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาดวย 

 
 
 
 
 

                                                 
37 คํานี้มาจากภาษาละติน หมายถึง “เฉพาะของมันเอง” และเปนคําใชอธิบายถึงบางอยางที่มี
ลักษณะเฉพาะหรือแตกตางจากสิ่งอื่น 
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3) พ้ืนที่คุมครอง 
มาตรา 8 ของ CBD นิยามการอนุรักษแหลงแรกเริ่ม (in situ 

conservation38) ของความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะที่เปนการ
อนุรักษระบบนิเวศนและท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติและการธํารงรักษา 
และฟนฟูประชากรที่มีความเจริญพันธุของสายพันธุตางๆ ในสภาพ 
แวดลอมตามธรรมชาติของตน การจัดตั้งพื้นที่คุมครองจึงไดรับการ
พิจารณาวามีความสําคัญสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแหลงแรกเริ่ม พื้นที่คุมครองถูกมองวามีคุณคาในการคุมครองที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติและเก่ียวพันกับพันธุ พืชพันธุสัตวและการธํารงรักษา
เสถียรภาพทางสิ่งแวดลอมของภูมิประเทศโดยรอบประเทศทั้งหมด 
ยกเวนเพียงสวนนอย ไดพัฒนาระบบพื้นที่คุมครองนี้ข้ึนแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 In situ เปนภาษาละตินหมายถึง ในพื้นที่ดั้งเดิมของมนัเอง  
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เขตแดนของชนเผาพื้นเมืองไดมีการจัดการตามประเพณีกันมา
ตามหลักการของการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสถาปนาระบบพื้นที่คุมครองทั้งในระดับ
ภูมิภาค อนุภูมิภาคและระดับชาต ิ ไมควรสงผลใหเกิดการอพยพถ่ินฐาน
หรือการละเมิดตอสิทธิของชนเผาพืน้เมืองในเขตแดนของพวกเขา พื้นที่
คุมครองจักตองถูกสถาปนาขึน้ตามหลักการของฉันทามติโดยเสรีและ
ไดรับการบอกแจงลวงหนา 

ภาคีสากลของชนพื้นเมืองและชนเผาแหงปาเขตรอน (“ภาคี
สากล”) ยืนยันวาในขั้นตนควรจะมีการประเมินผลกระทบอยางละเอียด
ของพื้นที่คุมครองที่มีอยูแลวกอนที่จะประกาศเขตอุทยานใหมๆขึ้น พื้นที่
คุมครองไมควรกีดกันการเขาถึงโดยชุมชนสูพื้นที่เหลานี้ ภาคีสากลฯ ยัง
ไดเสนอแนะวาพื้นที่คุมครองที่ตั้งอยูภายในเขตแดนของชนเผาพื้นเมือง
ควรมีการจัดการอยางเต็มที่โดยชนเผาพื้นเมืองและพวกเขาควรมีสิทธิมี
เสียงในการสถาปนาพื้นที่คุมครองดวย 
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สวนที ่3:  
การมีสวนรวมของชนเผา
พื้นเมอืง ในกระบวนการของ 
CBD 
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สวนที่ 3: การมีสวนรวมของชนเผาพื้นเมอืงใน
กระบวนการของ CBD 
 
3.1 ชนเผาพื้นเมืองเริ่มเขามามีสวนรวมในกระบวนการและ 
แผนงานการทํางานของ CBD ไดอยางไร 

 
การมีสวนรวมของชนเผาพื้นเมืองใน CBD เริ่มจากความ

พยายามในการทําใหภาคีสมาชิกเหน็วาชนเผาพื้นเมืองมีสิทธิในการเขาไป
มีสวนในการโตเถียงกันของอนุสัญญาฉบับนี้ กระบวนการอันยาวนาน
และยากเย็นนีเ้ริ่มขึ้นในระหวางการประชุมใหญของภาคีสมาชิกครั้งที่
สอง (COP2) ในกรุงจาการตา ประเทศอนิโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2537 
ซ่ึงมีชนเผาพื้นเมืองจํานวนหนึ่งเขารวมอยูดวย39 

จากนั้นระหวางการประชุม COP3 ท่ีกรุงบูเอโนสแอเรส 
ประเทศอารเจนตินา ในป พ.ศ. 2539 ซ่ึงประเด็นเก่ียวกับภูมิปญญา 
ตามประเพณีถูกบรรจุเปนวาระหนึ่งของการประชุมในครั้งนั้น องคกรชน
เผาพื้นเมืองจึงจัดเวทีพูดคุยข้ึนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลกอน
เพื่อใหพวกเขาสามารถเขาไปรวมในเวทีการประชุมของภาคีสมาชิกได
อยางมีประสิทธิภาพ การประชุมขององคกรชนเผาในระดับนานาชาตนิี้ 
ถูกเรียกวาเวทีชนเผาพืน้เมืองระหวางประเทศวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International Indigenous Forum on Biodiversity – 
IIFB) ผูจัดประชุมในครั้งนัน้มีองคกรชนเผาพื้นเมืองหลายองคกร อาทิ
ภาคีสากลของชนเผาพืน้เมืองในปาเขตรอน ซ่ึงทําหนาท่ีเอ้ืออํานวยใน
                                                 
39 Oldham, น 36 
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การติดตอส่ือสารกับองคกรชนเผาพื้นเมืองในภูมิภาคตางๆรวมกับองคกร
ทองถ่ิน ในอารเจนตินา 

ในป 2540 CBD ไดจัดเวทีประชุมปฏิบัตกิารเก่ียวกับเรื่องภูมิ
ปญญาตามประเพณีข้ึนที่กรุงมาดริด ประเทศสเปนเพือ่ตัดสินใจวาจะ
ดําเนินงานเรื่องนี้ในอนุสัญญาฯ อยางไร มีผูแทนชนเผาพืน้เมืองมากกวา 
300 คนจากทั่วโลกเขารวมดวย องคกรชนเผาพื้นเมืองมีการประชุมกัน
อีกครั้งในนามของ IIFB เพื่อประสานการทํางานในการจัดทําขอเสนอ
รวมใหแกรัฐบาลภาคีอนุสัญญา IIFB รณรงคผลักดันใหใหมีการจัดตั้ง
คณะทํางาน เฉพาะกิจ วาดวยมาตรา 8j และมาตราที่เก่ียวของ สําหรับ
ใช เปนกลไกในการรับรองการเขาไปมีสวนรวมในการเจรจาพูดคุย  

กอนการประชมุ COP4 IIFB ไดจดัประชมุเตรียมงานอีกครั้ง
หนึ่งสําหรับองคกรชนเผาพืน้เมือง การประสานความพยายามของ
องคกรชนเผาพื้นเมืองและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เขาใจชนเผา
(friendly countries) สงผลใหมีการจัดตั้งคณะทํางานวาดวยมาตรา 8(j) 
และบทบญัญตัิท่ีเก่ียวของ (Ad Hoc Open-ended Working Group 
on Article 8(j) and Related Provisions) ข้ึน แมวาจะมีการคัดคาน
จากสมาชิกบางประเทศ จากนั้นเปนตนมา IIFB ก็จะมีการจัดประชมุ
เตรียมการกอนการประชุมทางการทุกครั้งของคณะทํางานวาดวยมาตรา 
8j และการ ประชุมอ่ืนๆ ของ COP มีผูแทนกลุมเล็กของ IIFB ท่ี
ติดตามประเดน็การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและคณะกรรมการวาดวยการอนุรักษ 
ติดตามการประชุมของคณะทํางานวาดวยพื้นที่คุมครอง 40 
                                                 
40 Joi Carino, The International Indigenous Forum on Biodiversity [Power 
Point presentation] (Baguio City, Philippines: Tebtebba Foundation, 
2007) n.p. 
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3.2 เวทีชนเผาพื้นเมืองระหวางประเทศวาดวย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB) ดําเนินงานอยางไร 

 

 
IIFB เปนเวทีเปดสําหรับผูแทนของชนเผาพื้นเมืองมีหนาท่ี 

ในการเอื้อใหชนเผาพื้นเมืองเขาไปมีสวนรวมในการประชมุของ CBD 
ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล เพื่อรณรงคสิทธิของชนเผาพื้นเมือง41 

IIFB ไมมีสมาชิกและไมใชองคกรหรือสถาบัน มันเปนเพียง
กลไกที่ถูกสรางขึ้นโดยชนเผาพื้นเมืองเองเพื่อกําหนดและจัดวางจุดยืน
ของเขาในการเจรจาตอรองกับรัฐบาลตางๆ ภายใตอนุสัญญานี้  

เปาหมาย คือ การจัดใหมีสถานที่ประชุมสําหรับชนเผา
พื้นเมือง เพื่อถกเถียงความคิด อภิปรายยุทธศาสตรและจัดทําจุดยืน ใน

                                                 
41 Carino 
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การเตรียมการเขารวมประชุมของ CBD42 ผูแทนชนเผาทุกคนท่ีเขารวม
เวทีตางๆ ของ CBD สามารถเขารวมการประชุมของ IIFB ได 

ตลอดระยะเวลาการดําเนนิงานหลายปท่ีผานมา IIFB ไดตอสู
ใหไดพื้นทีแ่ละทรัพยากรในการจัดประชุม ท้ังยังตองเผชิญกับความ
ยากลําบากนานาประการ รวมทั้งการขาดแคลนการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับการมีสวนรวมของชนเผาพื้นเมือง การขาดแคลนดานการ
สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช เชน คอมพิวเตอร เครื่องอํานวยความสะดวก
ในการพิมพสําเนาและการแปล การขาดแคลนเวลาในการเตรียมการ 
และการจัดลําดับความสําคัญและแนวทางที่หลากหลายในหมูผูแทนชน
เผาพื้นเมืองดวยกัน43 

ถึงแมจะมีความยากลําบากเหลานี้ IIFB ไดรับความสําคัญ 
และความเชื่อถือมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการเจรจาตอรองของ CBD อันที่จรงิ 
สมาชิกในเวทีไดรับการจัดสรรเวลาเพียงพอที่จะขึ้น กลาวในชวงที่มีการ
อภิปรายกันในที่ประชุมใหญวาดวยมาตรา8(j) และบทบญัญัติท่ีเก่ียวของ 
และจุดยืนของเวที ไดรับการยอมรับโดยผูแทนภาครัฐบาลจํานวนมาก 

ในชวง COP5 นั้น IIFB ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 
ในฐานะองคกรใหคําปรึกษาแนะนําตออนสัุญญามติท่ี V/16 ของ COP5 
ระบุวา: 

“รับรองบทบาทของเวทีชนเผาพื้นเมืองระหวางประเทศวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ นับตั้งแตการประชุมครั้งที่สาม
ของที่ประชุมใหญของภาคีสมาชิกในการกลาวถึง...การ
ดําเนินงานตามมาตรา 8(j) และบทบัญญัติ ที่เกี่ยวของ” 

                                                 
42 Oldham, 36-43 
43 Oldham, น. 36-43 
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“เชิญชวนภาคสีมาชิกและรัฐบาลตางๆ ใหสนับสนุนการมี
สวนรวมของเวทีชนเผาพื้นเมืองระหวางประเทศวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมทัง้องคกรที่เกี่ยวของที่เปนตวัแทน
ของชุมชนของชนเผาพื้นเมอืงและชุมชนทองถิ่นในการให
คําแนะนํา ที่ประชุมใหญของภาคีสมาชิกวาดวยการดําเนนิงาน
ตามมาตรา 8(j) และบทบัญญัติที่เกี่ยวของ” 
 
 การรับรองสถานภาพการใหคําปรึกษาแนะนาํของ IIFB 

นับเปนชัยชนะครั้งสําคัญสําหรับชนเผาพื้นเมืองในการเจรจาตอรองกัน
ภายใต CBD เปนการเปดกวางพื้นที่ในอนุสัญญาใหกับการมีสวนรวม
ของผูแทนชนเผาพื้นเมืองในกิจกรรมตางๆจาํนวนมาก นบัตั้งแต COP5 
มา IIFB ไดเขามีสวนรวมในงานของ CBD ในหลายระดับ รวมทั้งการมี
สวนรวมในคณะผูเชี่ยวชาญและกลุมผูเชี่ยวชาญตางๆ การประชุม 
SBSTTA คณะทํางานวาดวยมาตรา8(j) และวาดวยการเขาถึงและการ
แบงปนผลประโยชน และในกลุมประสานงาน 

นอกจากการเขารวมประชุมตางๆ แลว IIFB ยังดําเนินงาน ใน
ดานอ่ืนๆ อีก เชน การจดัทํากรณีศึกษา การออกจุลสาร การตั้งทีม
ติดตามประเดน็เฉพาะแถลงขาวการลอบบีแ้ละการจัดเวทีคูขนาน ตางๆ 

ในอนาคต IIFB เหน็วามีความจําเปนทีจ่ะตองนําเอา CBD 
ลงไปสูการปฏิบัติการในระดบัชาติมากขึ้นเพื่อท่ีผูแทนจากกลุมตางๆ จะ
ไดเขารวมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา ใน 10 ป ขางหนานี้ 
CBD จะเนนการดําเนินงานในระดับประเทศเปนลําดับ ความสําคัญแรก
องคกรชนเผาท่ีเชื่อมกับ IIFB ตองเนนกิจกรรมการศึกษาและการ
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เผยแพรขอมูลขาวสารมากขึ้นเพื่อใหองคกรชนเผาในระดับทองถ่ินเขา
รวมกิจกรรมของ CBD ไดมากขึ้น นอกจากนั้น IIFB ยังเห็นถึงความ
จําเปนในการจดัทําโครงการพฒันาศักยภาพในระดับชาติใหกับองคกรชน
พื้นเมืองเพื่อใหเขามีศักยภาพในการเขารวมกิจกรรมและงานของ CBD 
และมีจุดยืนทีช่ัดเจน ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ44 

 
3.3 องคกรชนเผาพื้นเมืองใช CBD ในการผลักดันสิทธิและ 
ผลประโยชน ของตนเองไดอยางไร 

 
CBD เปนอนุสัญญาที่มีขอผูกพันตามกฎหมายระหวาง 

ประเทศ ลักษณะดังกลาวมีผลบังคับใหประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ
ตองทําตามและปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว ดังนั้นองคกรชนเผา
พื้นเมืองจึงสามารถใช CBD เปนเครื่องมือในการผลักดันใหรัฐบาลของ
                                                 
44 Carino 
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เขาปฏิบัติตาม รวมทั้งการเสนอประเด็นและขอกังวลของเขาและ
ผลักดันสิทธิและผลประโยชนของเขา ส่ิงเหลานี้สามารถทําไดทุกระดับ 
ไมใชเฉพาะการจัดทํานโยบายในระดับนานาชาติอยางเดียว แตสามารถ 
ลงไปถึงการดําเนินงานตามแผนงานในระดบัชาตแิละระดับทองถ่ิน
เชนกัน เพื่อท่ีจะทําดังกลาว องคกรชนเผาพื้นเมืองตองคนหาวาแผนงาน
ของ CBD อันไหนที่เก่ียวของกับสถานการณและส่ิงแวดลอมของเขา
มากที่สุด และใชขอมูลนี้เพือ่ผลประโยชนของตนเอง พวกเขาตองสราง 
ความคุนเคยกับแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของรัฐใน
ประเทศและผลักดันใหรัฐบาลรับผิดชอบตามพันธกิจที่ตนเองไดลงนาม
ไวในอนุสัญญา 

 
ยกตัวอยาง เชน มีชุมชนชนเผาพืน้เมืองชนชนหนึ่งถูกขมขู 

คุกคามจากบรษัิทเหมืองแร ชุมชนดังกลาวสามารถเลือกเนื้อหาประเดน็
เฉพาะจาก CBD เชน ความหลากหลายทางชีวภาพภูเขา  หรือ ประเด็น
รวมของ CBD เชน ภูมิปญญาตามประเพณี หรือ มาตราเฉพาะ เชน 
มาตรา 10c เกี่ยวกับการใชทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพตาม
ประเพณี ใหดําเนินการศึกษาวารัฐบาลไดละเมิดพันธสัญญาของ CBD 
อยางไรในการที่ปลอยใหบรษัิทเหมืองแรเขามาดําเนินการในพื้นที่ของ
ชุมชน จากจุดนั้นชุมชนสามารถวางแผนยุทธศาสตรและใชขอมูลจาก 
อนุสัญญาและแผนงานในการตอสูและจัดทําขอเรียกรองแกรัฐบาล เพื่อ
พิทักษสิทธิ และผลประโยชนของตนเอง 
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3.4 กรณีตัวอยางที่ชนเผาพื้นเมืองใชประโยชนจาก CBD ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  

กรณีศึกษาส้ันๆ 3 กรณีท่ีอางถึงตอไปนี้ แสดงใหเห็นวาชนเผา
พื้นเมืองไดพิสูจนใหเห็นวาการใชทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามประเพณนีัน้มีความย่ังยืนอยางไร และมีวิธีอยางไรในการหยิบยกเอา
ประเด็นและการรณรงคในเรือ่งสิทธิของเขาโดยใชกรอบงานของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
3.4.1 ประเทศกียานา – ชนเผาวาปจัน (Wapichan) 

 
จากกรณีศึกษาลาสุด ชาววาปจันที่อาศัยอยูทางใตของรูพูนูนี 

(Rupununi) ประเทศกียานาไดแสดงใหเห็นวาเขตแดน ระบบนิเวศน
และท่ีอยูอาศัยท้ังหมดของพวกเขามีการใชสําหรับการดํารงชีพและ
จุดประสงคทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงมีท้ังเขตทุงหญาสะวันนา ปาไม ทุง
หญาในพื้นที่เกาะ ภูเขา พื้นที่ชุมน้ํา ทะเลสาป หนองน้ําและแมน้ํา ระบบ
การทําไรหมุนเวียน และการทําไรแบบเคลื่อนยายท่ีตามประเพณีของชาว
วาปจันยังมีการปฏิบัติอยูในพื้นที่สําหรับการทําการเกษตรอันกวางใหญ 
ประทัดฐานตามประเพณีและสถาบันตามประเพณีของชาววาปจันได
เก้ือหนุนใหพวกเขามีการใชทรัพยากรอยางมีเหตุผล บทสรุปหลักๆของ
กรณีศึกษาคือการใชและการปฎิบัติตามประเพณีพิสูจนใหเห็นวามีความ
ย่ังยืน ดังเห็นไดจากปาไมและท่ีอยูอาศัยในเขตทางใตของรูพูนูนีนั้นยังมี
ความสมบูรณและคงอยูสภาพเดิมอยู ทรัพยากรยังมีอยูอยางดาษดื่น
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หลังจากที่รุนแลวรุนเลาครอบครองและใชประโยชน อยางไรก็ตามพวก
เขายังมีอุปสรรคในแงกฎหมายของการใชตามแบบประเพณี กฎหมาย
ของชนเผาพื้นเมืองยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญของประเทศกียานา 
รัฐบาลยังไมรับรองระบบการถือครองและการใชท่ีดินตามประเพณี และ 
คุมครองการดําเนินกิจกรรมเหลานั้น นอกจากนั้นพวกเขายังประสบ
ปญหาเกี่ยวกับความย่ังยืนในระยะยาว เพราะไมมีความมั่นคงในการถือ
ครองที่ดินและการเขามาของบริษัทเหมืองแร บริษัททําไม และโครงการ
พื้นที่คุมครอง ซ่ึงจํากัดการดํารงชีพตามประเพณี นอกจากนี้มันยังมี
ความเส่ียงของการถูกครอบครองและการถูกรุกท่ีดินจากโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคระหวางประเทศ  กรณีศึกษามีการใชมาตรา 10 c ของ 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงชาววาปจันไดจัดทํา
ขอเสนอแนะตอรัฐบาล ซ่ึงรวมทั้งการเรียกรองใหแกไขกฎหมายและ
นโยบาย เพื่อใหมีการคุมครองการจัดการและปฏิบัติการตามประเพณี 
การยอมรับเขตแดนของชาววาปจันอยางถูกกฎหมาย รับรองวาชนเผา
พื้นเมืองมีสวนสําคัญในการธํารงรักษาทรัพยากร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ใหแนใจวาโครงการพัฒนาระหวางประเทศ เชน โครงการท่ี
สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดลอมโลกและธนาคารโลกใหความเคารพ 
ตอสิทธิในที่ ดินและทรัพยากรของชนเผาพื้นเมืองอยางเต็มที่และ 
สนับสนุนกิจกรรมที่ริเริ่มโดยชนเผาพื้นเมืองในการใชทรัพยากรความ
หลากหลายทาง ชีวภาพท่ีย่ังยืนในเขตทางตอนใตของรูพูนูนี45 
 
                                                 
45 Toshaos Tony James, Patrick Gomes, and Gavin Winter, An Indigenous 
Case Study on the Customary Use of Biological Resources and Related 
Traditional Practices within Wapichan Territory in Guyana [PowerPoint 
presentation for Forest Peoples Programme workshop, 19 September 
2006, Braziers Park, UK] n.p 
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3.4.2 ประเทศไทย – เผามงและกะเหรี่ยง 

 
 
 
ในเขตพื้นที่

อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหมมีชุมชนมง

และกะเหรี่ยงอาศัยอยู 
ชุมชนหลายแหงได

จัดทําแผนที่เก่ียวกับการ
ใชท่ีดินตามประเพณี

และการจัดการ
ทรัพยากรและทํากรณีศึกษาเก่ียวกับมาตราที่ 10c ของอนุสัญญาฯ โดย
ใชกระบวนการการวิจัยเชิงปฏบิัติแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาดังกลาวมี
การนําเสนอในระดับประเทศและในเวทีนานาชาติหลายเวทีแลว เชน 
เวทีของ IUCN เวที SBSTTA และเวที COP8 กรณีศึกษาแสดงให
เห็นวาชาวบานมีระบบและกฎเกณฑการใชแบบจารีตประเพณีในระบบ
นิเวศนตางๆทีอ่ยูลอมรอบเขาวาเปนการจัดการทรัพยากรอยางย่ังยืน 
พื้นที่ท่ีชนเผาพื้นเมืองอาศัยอยูเปนที่ท่ีมีความความหลากหลายของสัตว
และพืชอยางมาก สวนหนึ่งมาจากการทาํการเกษตรแบบไรหมุนเวียน
และผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจากชุมชนในระดับที่นอยมาก 
ชนเผาพืน้เมืองมีการธํารงโครงสรางและระบบผูนําตามประเพณีซ่ึงใช
ควบคุมและบังคับการใชทรัพยากร นโยบายและโครงการพัฒนาที่มาจาก
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ภายนอกไดกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอโครงการและการปฏิบัติตาม
ประเพณีของเขา ซ่ึงจําเปนตองมีการเคารพและรับรองการปฏิบัติการตาม
ประเพณนีั้นๆ  ผลการศึกษาเสนอแนะวากฎหมายที่มีอยูท่ีมีความขัดแยง
กับรัฐธรรมนูญไทย มาตราที่8j และ 10c ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพควรจะมีการแกไข ขณะเดียวกันรัฐบาลควรอนุมัติ
พระราชบญัญตัิปาชุมชนฉบบัที่เสนอโดยชุมชนพื้นเมืองและทองถ่ิน 
การศึกษาไดยืนยันวารัฐบาลไทยควรหามาตรการเชิงบวกในการคุมครอง
การใชทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพตามประเพณี และสงเสริม
การมีสวนรวมของชนเผาพื้นเมืองในการวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มที่และมีประสิทธิผล ผูเขียนกรณีศึกษายัง
เรียกรองใหมีการการจัดตั้งกลไกในการสงเสริมการมีสวนรวมของชนเผา
พื้นเมืองในการดําเนินกิจกรรมและติดตามการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ 
ในระดับชาติดวย46 
 

3.4.3 ประเทศสุรินัม – ชาวคารินา และ โลโกโน (kalina and 
Lokono) 

  
ในกรณีของชาวคารินาและโลโกโนของประเทศสุรินัม การใช

ทรัพยากรธรรมชาติตามประเพณีหมายรวมถึงการเกษตรการลาสัตวการ
หาปลาและการหาผลิตภัณฑของปาท่ีไมใชไมสําหรับการทาํหัตถกรรม 

                                                 
46 Inter Mountain People Education and Culture in Thailand (IMPECT) 
and Forest Peoples Programme (FPP), Biological Resource Management 
by Indigenous Peoples in Thailand: Case Study on Hmong and Karen 
communities [Power Point presentation for Forest Peoples Programme 
workshop, 19 September 2006, Braziers Park, UK] n.p 
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การใชอยางย่ังยืนและการอนรุักษธรรมชาตขิองชนเผาพื้นเมืองกระทํา
โดยผานกฎจารีตและกฎหมายตามประเพณ ี ซ่ึงธํารงความสมดุลระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติเพื่อชนรุนใหมท่ีกําลังจะมาถึง มีกฎจารีตที่ไมมีการ
บันทึกหลายอยางที่มีการใชปฏิบัติโดยตรง  ภัยคุกคามตอการใชท่ีดิน
ตามประเพณแีละย่ังยืนเกิดจากการขาดการรับรองกฎหมายจารีตและ
องคกรปกครองตามประเพณ ี การทําเหมืองแร การทําไม การใหสิทธิ
ท่ีดินรายบุคคลแกบุคคลภายนอก และระบบการศึกษาในโรงเรียนซ่ึง
ไมไดนําเอาภาษาและระบบภมิูปญญาพื้นบานของชนเผาพืน้เมืองเขาไป
สอนดวย พื้นที่คุมครองไดจัดตั้งในพื้นทีม่าโรวิชนี (Marowijne) 
ตอนลางโดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑฉันทามติอิสระท่ีไดรับการบอกแจง
ลวงหนา (free, prior and informed consent) ของชนเผาพืน้เมือง
และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ขณะเดียวกันรัฐบาลไดใชกําลังในการผลักดัน
คนออกไป  ชนเผาพืน้เมืองไมสามารถหาปลาและลาสัตวไดอยางอิสระ 
แตในขณะเดียวกันกิจกรรมการทําเหมืองแรกลับมีการอนุญาตใหทําไดใน
เขตพื้นที่อนุรักษนี้ ผลตามมาที่เดนชัดคือชุมชนไมสามารถอยูไดอยาง
อิสระและกําลังสูญเสียการควบคุมเขตแดนตามประเพณีซ่ึงมีขนาดเล็ก
ลงเรื่อยๆและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพก็เพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว ขอเสนอแนะจากชาวคารนิาและโลโกโน คือ การ
ดําเนินงานของอนุสัญญาระหวางประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (โดยเฉพาะมาตรา 10c) และการรับรองทาง
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิชุมชนในการเปนเจาของ การใชและการจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาต ิการปกครองตามประเพณแีละกฎจารีตควร
ไดรับการรับรองดวย     ชาวคารนิาและโลโกโนไดเรียกรองใหรัฐบาล
ยกเลิกสัมปทานการทําเหมืองแรและการทําไม ระบบการจัดพื้นเที่อนุ
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รักษและการออกสิทธิ์ท่ีดินในรายบุคคล ไมใหสัมปทานใหมโดย
ปราศจากฉันทานุมัติอิสระและการไดรับขอมูลลวงหนา ชาวคารินา
และโลโกโนยังเสนอใหมีการจัดตั้งกลไกสําหรับการพูดคุยกับชุมชนและ
มีกองทุนสําหรับชุมชนในการจัดทําแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติ
แผนการจัดการในเขตพื้นที่มาโลวิชนีตอนลาง47 

ประสบการณเหลานีแ้สดงใหเห็นวา ชุมชนทองถ่ินและองคกร
ชนเผาพืน้เมืองไดเดินหนาโดยการจัดทําเอกสารที่รวบรัด ทําการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลของเขาอยางไรโดยใชกรอบเนื้องาน
ของ CBD ในการผลักดันสิทธิของเขา 
 

 
 

                                                 
47 The Association of Indigenous Village Leaders in Surinames (VIDS) 
the Indigenous Land Rights Commission of the Lower Marowijne 
(CLIM), and the Forest Peoples Programe, Traditional Use and 
Management of the Lower Marowijne area by the Kalina and Lokono 
Indigenous Peoples of Suriname in the Framework of Article 10(c) of the 
CBD [Power Point presentation for Forest Peoples Programme workshop, 
19 September 2006, Braziers Park, UK] n.p 


