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ฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed 

Consent  หรือที่เรียกสั้นๆ ในภาษาอังกฤษว่าเอฟปิค (FPIC) นั้นเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ

มากสำาหรับชนเผ่าพื้นเมืองที่ต้องเรียนรู้ ทำาความเข้าใจและสามารถใช้สิทธินั้นได้ นอกจากนั้น

รัฐบาล บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการก็จำาเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง

นี้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอ้างว่าเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการที่ยากและซับซ้อนเกินไป 

คู่มือนี้เป็นความพยายามอันหนึ่งที่ภาคีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อน และมูลนิธิ

ชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม่ได้ร่วมกันจัดทำาขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยว

กับกระบวนการเอฟปิคที่มีความซับซ้อนและมีความสำาคัญอันนี้ 

พวกเราในนามผู้จัดทำาใคร่ขอขอบคุณทาง MISEREOR ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำา

โครงการและทำาให้คู่มือนี้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้พวกเราขอขอบคุณผู้จัดทำากรณีศึกษา คุณ เจนนิ

เฟอร์ รูบิส คุณ เชอรีล เดย์เทค คุณอดัม เอ็มมาราบู คุณอลังคาย มอราเรส คุณโอเนล มา

ซาดูเล คุณ จอร์จ แอนเดรพ คุณเอสเตบานซิโอ คาสโตร ดิแอส และคุณซางกา ลิมบู สำาหรับ

งานเขียนและงานสังเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่หลากหลายของการใช้เอฟปิค (FPIC) พวก

เรายังใคร่ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีประชุมในเวทีปฏิบัติการที่เมืองนาโกยาทุกคนที่ช่วยให้มุมมอง

และแนวคิดเกี่ยวกับตัวเนื้อหาและวิธีการจัดทำาคู่มือนี้ 

คนที่ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณมากๆ คือ คุณแม็ก อุฟท์ที่ช่วยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ

ในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ นอกจากนี้พวกเราขอขอบคุณ คุณมูเต ชิมป์ที่ช่วย

ผลักดันแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติการจริงและคุณแอนนิกา โชดเดอร์ด้วย ที่ช่วยต่อยอดและทำาให้

โครงการนี้มีความคืบหน้ารวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

นอกจากนี้พวกเราขอขอบคุณคุณศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้ประสานงานของภาคีสากลชนเผ่า

พื้นเมืองในป่าเขตร้อน ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คุณภัทร มณีรัตน์และคุณกัญญารัตน์ 

ภิญโญนิชกุล ที่ช่วยในการประสานงาน และคุณ แอน โลเร็ทโต ตามาโย ที่ช่วยเหลือในการ

ขัดเกลาและตรวจสอบภาษา ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี้ คู่มือเล่มนี้อาจต้องใช้เวลา

ในการจัดทำายาวนานขึ้น  

ท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณชุมชนและองค์กรชุมชนทุกพื้นที่ที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และ

ให้กำาลังใจกับเรา พวกเราขออุทิศคู่มือให้กับพวกเขาทุกคน  

มินนี่ เดกาวันและ กิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี
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“...การใช้แนวคิดและหลักการของเอฟปิค (FPIC) ในระดับท้องถิ่น
นั้นยังเป็นประเด็นข้อกังวลสำาหรับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจำานวนมาก 
แม้แต่ในประเทศที่สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการรับรองอย่างเป็น
ทางการแล้วก็ตาม เช่น ในฟิลิปปินส์ คอสตาริกาและปานามา...”
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1. ความเป็นมา

คู่มือการให้ฉันทานุมัติที่ได้รับการรรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระเล่มนี้

เป็นหนังสือที่ทางมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีสากล

ของชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อนจัดทำาขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน โดยรวบรวมจากประสบการณ์ของชุมชนในประเทศต่างๆ 

เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แทนซาเนีย เนปาล ปานามา สุรินัมและคอสตาริกา

จากกรณีศึกษาที่แต่ละประเทศทำามา เราพบว่าการใช้แนวคิดและหลักการของ

เอฟปิค (FPIC) ในระดับท้องถิ่นนั้นยังเป็นประเด็นข้อกังวลสำาหรับชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

จำานวนมาก แม้แต่ในประเทศที่สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

แล้วก็ตาม เช่น ในฟิลิปปินส์ คอสตาริกาและปานามา

ยกตัวอย่าง เช่น ในฟิลิปปินส์ สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องเอฟปิคนั้นถูก

เขียนไว้ในพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Peoples Rights Act (IPRA)), 

รวมทั้งแนวทางสำาหรับการจัดทำาเอฟปิคเองก็มีการออกระเบียบข้อบังคับมาใช้โดยคณะ

กรรมาธิการชนเผ่าพื้นเมืองแห่งชาติ  (the National Commission on Indigenous 

Peoples (NCIP)). ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าโครงการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำาเหมืองแร่ 

การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรในเขตที่ดินตามบรรพบุรุษของชนเผ่าพื้นเมืองต้องได้

รับฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระจากชุมชนก่อนที่จะมีการ

ดำาเนินกิจกรรมใดๆ แต่กระบวนการดังกล่าวถูกทำาให้กลายเป็นแค่พิธีการที่รัฐบาลและ

บริษัทต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อขอรับหนังสืออนุญาตสำาหรับเข้าไปดำาเนินการในพื้นที่

ของชนเผ่าพื้นเมืองเท่านั้น เช่น กรณีของชนเผ่า บาโกโบ-ตาบันวา (Bagobo-Tagban-

wa) ที่เมืองดาเวา เดว ซูร์ ซึ่งคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำาแต่ไม่ประสบผล

สำาเร็จเนื่องจากกระบวนการออกใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องนั้นทำาให้การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า

พลังน้ำาสามารถดำาเนินการไปได้  

หนังสือรับรองเกี่ยวกับการให้ฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและ

เป็นอิสระ (เอฟปิค) ที่บริษัทได้รับมานั้นไม่ถูกต้อง เพราะว่ามีคนเพียงไม่กี่คนและคนที่มา

จากเมืองใกล้เคียงที่เห็นชอบด้วยกับโครงการดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วม
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ปรึกษาหารือด้วย นอกจากนี้ในช่วงของการปรึกษาหารือก็ใช้แต่คำาทางด้านเทคนิคที่ผู้เข้า

ร่วมไม่เข้าใจ รวมทั้งลายเซ็นต์ของชาวบ้านเองก็มีรายงานว่าถูกปลอมแปลงขึ้น จึงทำาให้

เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางโดยชาวบ้านและองค์กรต่างๆและมีการยื่นเรื่องคัดค้าน

โครงการดังกล่าว  แต่ถึงแม้จะการคัดค้านโครงการก็ยังดำาเนินการต่อไป 

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของชนเผ่าในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งยังไม่ได้รับการ

ยอมรับจากรัฐบาลว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมือง พวกเขาถูกอพยพออกจากที่ดินและทรัพยากร

ตามประเพณีโดยปราศจากการชดเชยในเรื่องที่ดินทำากินและการประกอบอาชีพอื่นๆ การ

อพยพดังกล่าวกระทำาโดยรัฐบาลตามนโยบายการพัฒนาที่ชนเผ่าพื้นเมืองไม่ได้มีส่วนร่วม

ด้วยแต่อย่างใด ชนเผ่าพื้นเมืองที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนเหล่านี้ต้องสูญเสียที่ดินสำาหรับการจัด

ตั้งเป็นพื้นที่คุ้มครอง การท่องเที่ยว และการเพาะปลูก นอกจากนี้พวกเขายังถูกกล่าวหา

ว่าเป็นผู้ที่ทำาให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเนื่องจากการดำาเนินตามวิถีชีวิตของพวกเขา

นโยบายต่อต้านกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยง

สัตว์กับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชาวนา เจ้าหน้าที่พื้นที่คุ้มครอง นักลงทุน ทหารและรัฐบาล 

เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่คอร์รัปชั่นลงโทษปรับชาวบ้านสูงเกินกว่า

ที่กำาหนดและยึดเอาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปเป็นของตัวเอง

จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการดำาเนินงาน หรือ การปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศของรัฐบาลและบริษัทเอกชนนั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงและมีช่องว่างอยู่

มาก แนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนชน

เผ่าพื้นเมืองเพื่อให้พวกเขามีความรู้ที่จำาเป็นและมีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาด้วยตัว

ของเขาเอง

ดังนั้นพวกเราจึงพยายามที่จะพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการให้ฉันทานุมัติของชุมชน

อันนี้ขึ้นมา โดยหวังว่ามันจะช่วยให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าใจถึงกระบวนการอันซับซ้อน

และนำาเอาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของตนเอง เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิของตนเองได้

นอกจากนี้ พวกเรายังหวังว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้

ฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในมาตราที่ ๑๐, ๑๑, ๑๙, ๒๘, 

๒๙ และ ๓๒
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คู่มือนี้จะเน้นการให้ข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการให้ฉันทานุมัติ

ที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ แหล่งที่มา ตัวเนื้อหา คนที่เกี่ยวข้อง และ

จะใช้เมื่อไหร่ อย่างไร คู่มือนี้ไม่ถือเป็นเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว มันยังเป็นงานที่ต้อง

มีการศึกษาและพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะจากประสบการณ์จริงของชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง

ในพื้นที่ต่างๆ
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2. เอฟปิคคืออะไร?

ฉันทานุมัติที่ได้รับ

การรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้า

และเป็นอิสระ (เอฟปิค) คือ 

การอนุญาต หรือ การเพิก

ถอนการอนุญาต มันเป็น

สิทธิในการเลือกหรือ การ

ตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิทธิของ

คนทุกคน มันเกิดจากการ

ยอมรับสิทธิในทรัพย์สิน ใน

พื้นที่/ทรัพยากรโดยเฉพาะ

ของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตของตนเอง พวกเราใน

ฐานะที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง พวกเรามีสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง

เอฟปิค ก่อนที่จะมีการเรียกชื่อดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติมายาวนานแล้วโดย

ชุมชนต่างๆ สมาชิกในชุมชนรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเดินเข้าไปในบ้านของสมาชิกคนใดคน

หนึ่งได้ถ้าไม่มีการเชื้อเชิญ หรือ ไม่มีใครเข้าไปในสวนของอีกคนหนึ่งและเก็บเอาสิ่งที่เขา

ต้องการโดยไม่มีการขออนุญาตจากเจ้าของก่อน ในทุกสังคมทั้งสังคมของชนเผ่าพื้นเมือง

และที่ไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองให้การยอมรับและปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นกฎเกณฑ์

พื้นฐานที่ทำาให้เกิดความสัมพันธ์อันกลมเกลียวในสังคม กฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาและมีการ

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทำาให้แนวคิดและความเชื่อนี้ธำารงอยู่ได้

กระบวนการให้ฉันทานุมัติ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปจากวัฒนธรรมหนึ่งกับอีก

วัฒนธรรมหนึ่งนั้น คือ กระบวนการตัดสินใจ ในสังคมที่แตกต่างกันต่างก็มีกลไกของ

ตัวเองในการบรรลุถึงข้อตกลงในประเด็นที่มีผลกระทบต่อชุมชนของเขา กระบวนการ

ตัดสินใจจึงมีความแตกต่างกันไปจากชุมชนหนึ่งกับอีกชุมชนอื่นๆ และการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่มีต่อชุมชนทั้งหมด ระยะ
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เวลาและสถานที่ในการตัดสินใจก็มีความแตกต่างกัน แต่มีสิ่งที่มีความเหมือนกันคือ พื้น

ฐานของกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการยอมรับสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งสังเกต

ได้ง่ายๆ คือ คงไม่มีใครไปขออนุญาต ถ้าหากผู้นั้นไม่ยอมรับว่ามีคนอื่นเป็นเจ้าของใน

ทรัพยากรนั้น หรือ เป็นคนที่มีสิทธิในการให้ฉันทานุมัติดังกล่าว

ในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองของเรา กระบวนการตัดสินใจตามประเพณีบ่อยครั้งจะ

อยู่ในรูปแบบของ “ฉันทามติ” ซึ่งสมาชิกของชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งมีอ

ยู่หลายวิธี (ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ) และชุมชนจะเป็นผู้ปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น 

ระบบการปกครองตามประเพณีของเราได้กำาหนดวิธีในการค้นหาและหลอม

รวมความคิดเห็นของคนที่แตกต่างกันเพื่อให้การตัดสินใจเป็นของทั้งชุมชน แนวทางการ

รวบรวมความคิดเห็นของคนกลุ่มต่างๆในชุมชนก็มีหลายหลากวิธีที่แตกต่างกันและไม่

จำาเป็นต้องเป็นแบบทางการเสมอไป

ดังนั้นเอฟปิคจึงไม่ใช่เป็นสิทธิอันใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ มันเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติ

และใช้กันมาอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ในรูปแบบต่างๆ

อย่างไรก็ตามจากประวัติศาสตร์การต่อสู้อันยาวนานและทำามาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการยอมรับ พวกเราจึงสามารถผลักดันให้สิทธิในการ

ให้ฉันทานุมัติเป็นสิทธิเฉพาะอันหนึ่งของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นของส่วนรวม 

ประวัติศาสตร์ของเราในฐานะเป็นชนเผ่าพื้นเมือง คือ ประวัติศาสตร์ของการ

ถูกบังคับออกจากพื้นที่และการถูกขับไล่ เพื่อที่บุคคลภายนอกจะได้เข้ามาและนำาเอา

ทรัพยากรที่พบในที่ดินของเราไปโดยปราศจากฉันทานุมัติของเรา การต่อสู้ของเราหลาย

ครั้งเป็นการกระทำาเพื่อปกป้องที่ดินและวัฒนธรรมของเรา เป็นการตอบโต้บุคคลที่ไม่

เคารพกฎเกณฑ์พื้นฐานและไม่ขอฉันทานุมัติจากสังคมก่อน

เพื่อทำาให้การกระทำาของพวกเขามีความชอบธรรม ผู้ตักตวงผลประโยชน์ที่มา

จากภายนอกได้สร้างความเชื่อว่าชนเผ่าพื้นเมืองไม่มีสิทธิเหนือทรัพยากรเหล่านั้น เพราะ

พวกเราไม่มีตัวตน หรือ เพราะพวกเราไม่เคยเป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านี้ โดยได้ออก

กฎหมายและมีการบังคับใช้เพื่อสนับสนุนความเชื่อนี้ และเพื่อสร้างความชอบธรรมใน

การตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรของเราต่อไป

การปล้นชิงเอาทรัพยากรของชนเผ่าพื้นเมืองไปโดยรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่
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หน่วยงานรัฐภายใต้แนวคิดการพัฒนา ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมือง

ในระดับนานาชาติ 

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่พวกเราชนเผ่าพื้นเมือง ได้เคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง

ที่ดินและทรัพยากรในชุมชนของเรา แต่ปัญหาและภัยคุกคามกลับมีเพิ่มมากขึ้น พวกเรา

จึงรวมตัวกันในระดับสากลเพื่อหามาตรฐานร่วม หรือ มาตรฐานสำาหรับการยอมรับสิทธิ

ของเราในฐานะที่เป็นกลุ่มคนเฉพาะ การเคลื่อนไหวนี้กระทำาเพื่อต้องการแสวงหาการ

ยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งสิทธิในการให้ฉันทานุมัติที่ได้รับการ

รับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ

เอฟปิค (FPIC) เป็นการใช้สิทธิในการกำาหนดอนคตตนเอง 

  การยอมรับเอฟปิคในฐานะเป็นสิทธิอันหนึ่งของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นมาจากการยอมรับว่า

ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเอง ซึ่งหมายถึงสิทธิในการตัดสินใจอย่าง

อิสระว่าทรัพยากรที่เรามีเราจะใช้เมื่อไหร่และอย่างไร มันเป็นการยอมรับว่าทรัพยากร

เหล่านี้คือทรัพย์สินของเราที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง

การกำาหนดอนาคตตนเอง คือ สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนิน

ชีวิตของเรา เช่น การปกครองตนเอง การเคารพบูชา การแต่งตัว การพูดจา ฯลฯ ชุมชน
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จะเป็นคนกำาหนดชีวิตในทุกๆแง่ของตนเองไม่ใช่จากบุคคลอื่น สิทธิในการกำาหนดอนาคต

ตนเองเกิดจากการดูแลและครอบครองที่ดินและทรัพยากรของกลุ่มคน ถ้าไม่มีการครอบ

ครองคนกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง เพราะคนอื่นจะเป็น

คนตัดสินใจแทนพวกเขา

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์กับที่ดินและทรัพยากรมี

สิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเอง เมื่อบรรพบุรุษของเราตัดสินใจตั้งหมู่บ้าน พวกเขาได้

พัฒนาและทำานุบำารุงสิ่งเหล่านี้ พวกเขาใช้สิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเอง สิ่งเหล่านี้ต่อ

มาถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ที่เข้ามาล่าอาณานิคม

สิทธิในการกำาหนดอนาคตตนเองเป็นสิทธิที่ติดตัวมาของแต่ละคน ไม่ใช่สิทธิ

ที่ให้โดยรัฐ หรือสหประชาชาติ หรือโดยปฏิญญา หรืออนุสัญญา แต่สิทธินี้ได้รับการ

ยอมรับโดยกลไกต่างๆ หลายอัน มันเป็นสิทธิที่ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน เช่น การตัด

สินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในเขตแดนของเราว่าจะใช้อย่างไร ชนเผ่าพื้นเมืองหลาย

กลุ่มไม่มีกฎหมายหรือระบบการบริหารจัดการที่เป็นตัวเขียน แต่สิ่งเหล่านี้ธำารงอยู่และ

มีการนำาไปปฏิบัติในระดับต่างๆ และมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป สิ่งที่สำาคัญคือว่า ชุมชนมี

ความเข้มแข็งแค่ไหนในการที่จะยืนยันถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินและทรัพยากรของ

ตนเอง

เอฟปิค (FPIC) คือ สิทธิส่วนรวม

สิทธิในการให้ฉันทานุมัติของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นสิทธิส่วนรวม หมายถึงเป็น

ของทั้งชุมชนไม่ใช่เป็นของรายบุคคล ทั้งนี้เพราะชนเผ่าพื้นเมืองอยู่แบบองค์รวม เช่น 

อัตลักษณ์ของเขาจะเชื่อมโยงกับชุมชนของเขา ดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีการอ้างและใช้สิทธิใน

เอฟปิคมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นแต่เป็นสมาชิกทั้งหมดใน

ชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีการยอมรับถึงบทบาทของผู้นำาแต่ละคนว่าสามารถเล่นบทบาทอะไร

ได้บ้างในสังคม แต่เอฟปิคไม่ได้มีความหมายแค่การยอมรับการตัดสินใจของผู้นำาเท่านั้น

แต่เป็นการตัดสินใจของชุมชนทั้งหมด  

เอฟปิคถือเป็นกระบวนการอันหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวเอฟปิคต้องกระทำาโดยการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกคนมากกว่าทำาเป็นรายบุคคล  
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ปัจจุบันมีกลุ่มต่างๆอ้างสิทธิในเอฟปิค ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า มัน

มีการปฏิบัติอยู่ในทุกสังคม เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงไม่ผิดไปทั้งหมดที่

กลุ่มอื่นๆ จะอ้างสิทธิในเอฟปิคได้ แต่ควรชี้ให้เห็นถึงที่มาของคำา กระบวนการและสิทธิ

ของเอฟปิคนี้

เอฟปิค ในฐานะเป็นกระบวนการตัดสินใจ

การใช้สิทธิในเอฟปิคเป็นกระบวนการอันหนึ่งและไม่ได้มีกฎเกณฑ์อันเดียว

สำาหรับการใช้สิทธินี้ เพราะว่าแต่ละชุมชนก็จะมีีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ชุมชนจะ

เป็นคนกำาหนดกระบวนการในการตัดสินใจรวมทั้งเวลาและสถานที่ในการตัดสินใจดัง

กล่าวด้วย

ในชุมชนตามประเพณีบ่อยครั้งที่การตัดสินใจจะออกมาในลักษณะของการ

ให้ “ฉันทามติ” ซึ่งหมายความว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนมีความเห็นชอบด้วย แต่ไม่ได้

หมายความโดยอัตโนมัติว่าการตัดสินใจนั้นสมาชิกทุกคนในชุมชนต้องเห็นชอบด้วย  บ่อย

ครั้งที่สมาชิกมีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่มีชุมชนไหนที่เห็นพ้องไปด้วยกันทั้งหมดในประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง การมีคนไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องปกติ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งดัง

กล่าวก็ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีครอบครัวหนึ่ง

ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการตัดสินใจของชุมชน แน่นอนว่าต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วย 

แต่การแก้ปัญหาโดยที่ไม่ทำาให้ชุมชนต้องแตกหักจะเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพของชุมชนใน

การบริหารจัดการตนเอง

เอฟปิคต้องไม่ถูกนำาไปใช้ในความหมายความที่ว่าเมื่อมีการปฏิบัติอย่างเหมาะ

สมแล้ว มันหมายถึงการยอมรับร่วมกันโดยอัตโนมัติ เอฟปิคเป็นกระบวนการที่ช่วย

ทำาให้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในด้วย

นอกจากนี้เอฟปิคต้องไม่ถูกนำาไปใช้ในความหมายความที่ว่า เมื่อมีการปฏิ

บัติตามกระบวนการของเอฟปิคแล้วกระบวนการทุกอย่างจะจบเลย ทั้งนี้เพราะผล

ของกิจกรรมยังมีอยู่ ดังนั้นกระบวนการเอฟปิคจึงยังต้องมีต่อไป ชุมชนยังสามารถคุย

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ต่อไปและก็มีความเป็นไปได้ว่าจุดยืนของชุมชนอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไป
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เอฟปิคไม่ใช่เป็นกระบวนการแค่ขั้นตอนเดียวที่ซึ่งเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว 

กระบวนการจะยุติลงไป สำาหรับชนเผ่าพื้นเมืองแล้วการสิ้นสุดลงของกระบวนการ

เอฟปิค คือ การเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน คือ ทำาให้คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ให้สามารถตัดสินใจ ปฏิบัติการตามการตัดสินใจและสามารถที่จะแก้ไขการตัดสินใจนั้นได้

เมื่อมีความจำาเป็น

เอฟปิค เป็นกลไกการป้องกัน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ากระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการ

ยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สิทธิของพวกเราถูกเพิก

เฉย การเรียกร้องสิทธิในเอฟปิคจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการปกป้องที่ดินและทรัพยากร

ของเรา

ในการเรียกร้องให้มีการยอมรับสิทธิของเราในเอฟปิคนั้นเป็นการยืนยันถึงสิทธิ

ของเราที่มีอยู่ก่อนแล้วในเรื่องที่ดินและทรัพยากร ที่พวกเราเป็นเจ้าของและดูแลอยู่ ถ้า

มีการจัดทำาเอฟปิคก่อนที่กิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนจะเริ่มดำาเนินการ จะ

ช่วยให้พวกเราสามารถคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเราได้ นอกจากนั้นยังช่วย

ให้พวกเราได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวด้วย การยอมรับสิทธิในเอฟปิคหมาย

ถึงการยอมรับว่าพวกเราชนเผ่าพื้นเมืองคือเจ้าของที่มีสิทธิอย่างแท้จริงในทรัพยากรและ

ที่ดินของเรา 

ในทางปฏิบัติเอฟปิคหมายถึงสิทธิของชุมชนในการที่จะยับยั้งการดำาเนินการ

โครงการหรือแผนงานของรัฐหรือของบริษัทเอกชนได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าชุมชนปฏิเสธ

ที่จะไม่เอากิจกรรมนั้น เช่น การสร้างเขื่อนในพื้นที่ของเรา รัฐต้องยุติการดำาเนินงาน

โครงการดังกล่าว การเข้าสู่กระบวนการของเอฟปิคไม่ใช่เป็นการบรรลุถึงแค่การตัดสินใจ

เท่านั้น (ไม่ว่าจะมีการให้ฉันทานุมัติหรือว่าไม่ให้ก็ตาม) สิ่งที่สำาคัญมากกว่านั้นคือ เป็นการ

จำาแนกความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ต้องการเข้ามาทำาข้อตกลงกับพวกเรา ขบวนการเอฟปิค

จึงไม่ใช่แค่กระบวนการตัดสินใจเท่านั้นแต่เป็นวิธีการที่ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ปกป้องสิทธิใน

ทรัพย์สินของพวกเขา 
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“การยอมรับสิทธิในเอฟปิคหมายถึงการยอมรับว่าพวกเราชนเผ่าพื้น

เมืองคือเจ้าของที่มีสิทธิอย่างแท้จริงในทรัพยากรและที่ดินของเรา”
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3. เอฟปิคมาจากไหน

ตามที่เราได้เห็นจากบทก่อนหน้านี้ว่า เอฟปิคมีหลายลักษณะซึ่งมองได้หลาย

แง่มุม ในบทนี้เราจะมาดูถึงเหตุผลต่างๆ ว่าทำาไมสิทธิเอฟปิคนั้นถึงได้รับการยอมรับเป็น

อย่างดี

กฎหมายและกฎจารีตประเพณี

พวกเราที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีระบบการบริหารจัดการของเราเอง หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่ง พวกเรามีแนวทางและโครงสร้างของเราเองในการตัดสินใจ การเลือกผู้นำา 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การวางแผนสำาหรับอนาคต การให้หรือรับข้อมูล การถาม

หรือให้ความคิดเห็น การคัดค้าน การพิจารณาและชั่งน้ำาหนักของผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

กันของเราเอง นอกจากนั้นพวกเรายังมีระบบกฎหมายของเราเองในการตัดสินใจ การ

ลงโทษบุคคลที่กระทำาความผิด การที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีสิทธิในชุมชน เช่น สิทธิในที่ดิน

ของครอบครัวหรือมรดก

องค์ประกอบหลักในระบบการบริหารจัดการและกฎหมายของเราคือว่า การ

ตัดสินใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าคน บุคคล หรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ตัดสินใจดังกล่าวอนุญาตให้กิจกรรมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือ ถ้าต้องการทำา

กิจกรรมบางอย่างและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของพวกเรา เป็นทรัพย์สินของเรา หรือเป็นสิ่งที่พวก

เราดูแลอยู่ ก็ควรจะมาขออนุญาตจากพวกเราก่อน ถ้ารู้ว่าคนหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระ

ทบนั้นไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรที่จะเข้าไปทำากิจกรรมดังกล่าว (นอกจากว่าพวกเรายินดีที่จะ

ยอมรับความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้ง)

มีตัวอย่างหลายอันที่สามารถพบเห็นได้จากชุมชนของคุณเอง เช่น คุณจะไม่

ทำาการเกษตรในพื้นที่่ที่คุณรู้ว่าเป็นของครอบครัวคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้นำาใน
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ชุมชนของคุณต้องขออนุญาตจากชุมชนก่อนที่จะตกลงให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำา

เนินการในพื้นที่ของชุมชน คุณจะไม่ทำากิจกรรมอะไรในเขตต้นน้ำา ถ้าคุณรู้ว่ากิจกรรมนั้น

มันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนที่อยู่ท้ายน้ำา ถ้าต้องการเก็บพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่คุณ

รู้ว่ามีผู้อื่นใช้อยู่ คุณก็ต้องขออนุญาตจากเขาก่อน การแต่งงานเองก็ต้องขออนุญาตจาก

พ่อแม่หรืออาจต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดก็ได้

กฎเกณฑ์บางอย่างบ่อยครั้งไม่มีการจดบันทึกเอาไว้แต่มีความศักดิ์สิทธิ์และ

สมาชิกในชุมชนก็ยึดถือปฎิบัติ เป็นกฎหมายและกฎจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมายาวนาน 

เป็นที่เคารพและปฏิบัติโดยทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจนำาไปสู่การเกิดความขัดแย้งได้ 

การให้ฉันทานุมัติเป็นสิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมานานมาแล้ว มันเป็นส่วน

หนึ่งของจารีตและกฎหมายตามประเพณีของเรา การขอฉันทานุมัติเป็นสิ่งที่เกิดมาจาก

วัฒนธรรมและระบบที่พวกเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพียงแต่ปัจจุบันได้ชื่อเรียก

ใหม่เท่านั้นเอง นั่นคือ เอฟปิค 

กลุ่มที่ไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองก็รับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการให้

ฉันทานุมัติที่มีการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระเหมือนกัน มันเป็นสิทธิมนุษยชน

สากล และทุกคนก็มีสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองก็เป็นสิทธิมนุษยชน 

เอฟปิคเป็นที่เข้าใจและใช้เคารพถึงบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมของเรา เคารพ

ถึงวิถีการดำารงชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรมร่วมของเรา เอฟปิคเป็นสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชนในการให้ฉันทานุมัติต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อพวกเขา เอฟปิคหมายรวมถึง

การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่พวกเราสามารถเข้าใจได้ เพื่อที่จะได้ใช้ในการตัดสินใจ

ในแนวทางที่เหมาะสม ฯลฯ

คนส่วนใหญ่รู้จักแค่สิทธิที่เป็นปัจเจกเท่านั้น เช่น การยินยอมในการให้การ

รักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องลงนามในข้อตกลงเพื่อรับความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือการใช้

ยาทดลอง หรือการที่รัฐบาลต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินในการสร้างทางหลวงใน

ที่ดินของเขา หรือการที่เทศบาลจัดทำาประชามติเพื่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ แนวคิดของ

เอฟปิคจึงไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มาจากกฎจารีตประเพณีโดยทั่วไป

สิ่งที่พวกเราเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิในเอฟปิคนั้น สำาหรับพวกเราหมายถึง สิทธิ

องค์รวม สิทธิในฐานะเป็นประชาชน ในฐานะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีสิทธิในการกำาหนด
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อนาคตตนเอง สิทธิในการตัดสินใจบริหารจัดการตนเองได้อย่างอิสระ มีอธิปไตยเหนือ

ที่ดินและทรัพยากรของเราซึ่งไม่ใช่เป็นของปัจเจกชน พวกเราได้ต่อสู้มายากลำาบาก

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเรียกร้องอันนี้ โดยมีการรณรงค์ การล็อบบี้และใช้กระบวนการทาง

กฎหมาย ในบางประเทศมีการเดินขบวนประท้วงและอาจมีการปะทะกันบ้าง  ในกรณีที่

สิทธิในการให้ฉันทานุมัติของเราไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเราจะอธิบายในหัวข้อต่อไปเกี่ยว

กับกฎหมายระหว่างประเทศที่รับรองสิทธิองค์รวมของพวกเราในประเด็นเกี่ยวกับเอฟปิค

พันธสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

สิทธิในเอฟปิคของชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการรับรองอย่างชัดเจนในกลไก

กฎหมายระหว่างประเทศหลายอัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พวกเราได้รณรงค์จนกระทั่ง

ประชาคมโลกให้การยอมรับสิทธิอันนี้ของเราซึ่งเป็นสิทธิองค์รวม ในฐานะที่เป็นชนเผ่า

พื้นเมือง รัฐบาลได้ยอมรับสิทธิของเราไว้ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า

พื้นเมือง ซึ่งรวมทั้งสิทธิของเราในการให้เอฟปิคด้วย พวกเราเป็นประชาชาติไม่ใช่คน

แค่ไม่กี่คนที่มารวมตัวกันเท่านั้น พวกเรามีสิทธิในฐานะที่เป็นประชาชาติ รวมทั้งสิทธิใน
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การกำาหนดอนาคตตนเอง สิทธิในการ

จัดลำาดับความสำาคัญและแผนงานของ

เรา สิทธิในเขตแดนตามบรรพบุรุษและ

ทรัพยากร และสิทธิในการบริหารจัดการ

ตนเอง นอกจากนี้พวกเรายังมีสิทธิในการ

ที่จะ “รับ” หรือ “ปฏิเสธ” ต่อแผนงาน 

หรือโครงการของคนอื่นได้ ซึ่งรวมไปถึง

สิทธิในการแก้ไขข้อเสนอเพื่อให้ข้อเสนอ

นั้นสอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของพวกเรา

อีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำาไมสิทธิในเอฟปิคของเราได้รับการยอมรับ เป็นเพราะว่า

ทุกคนรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำา

โครงการและแผนงานโดยไม่ขอฉันทานุมัติจากเราก่อนและมีผลกระทบต่อคนของเรา ซึ่ง

มีอยู่หลายตัวอย่างด้วยกัน ทั้งโครงการของรัฐบาล บริษัทข้ามชาติ บริษัทในประเทศ 

ธนาคาร และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อมที่บ่อยครั้งได้ละเมิดสิทธิของเราในด้านการธำารงอยู่อย่างมีอัตลักษณ์และ

มีเสรีภาพ และด้านทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่โครงการหรือแผนงานที่มีผลกระทบ

ต่อพวกเราจะเริ่มดำาเนินการ หรือก่อนที่จะมีการออกแบบ ต้องแน่ใจว่ามีการขอฉันทา

นุมัติจากพวกเราก่อน สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ 

รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องมือหรือกลไกกฎหมายระหว่างประเทศที่สำาคัญบาง

ตัว ซึ่งยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในด้านเอฟปิค รายชื่อกลไกเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์ 

ยังมีอีกหลายตัวซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ เครื่องมือและกลไกที่พูดถึงสิทธิในเอฟปิค ตัวอย่าง 

เช่น

• ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 2550

• อนุสัญญาฉบับที่ 169 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ.2532 

• คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพันธสัญญาของรัฐบาล
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• คณะกรรมมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเศรษฐกิจสังคม และสิทธิทาง

วัฒนธรรม

• อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ 2535 มีมติการ

ประชุมของประเทศภาคีสมาชิกหลายอย่างที่พูดถึงเอฟปิค

• สถาบันระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร แหล่งทุน แหล่งองค์กรเงินทุน 

ประเทศที่ให้ทุนและองค์กรในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่พูดถึง

เอฟปิคในมติและแนวทางการดำาเนินงานของเขารวมถึงสหภาพยุโรป 

ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย ธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกาและองค์กรชำานาญการ

พิเศษสหประชาชาติหลายหน่วยงาน

• กรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างอเมริกา

• คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเขื่อน 

(รายละเอียดของเนื้อหาของกลไกเหล่านี้อยู่ในภาคผนวกที่ 1)
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นอกจากนี้มีมติของอนุสัญญา สนธิสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศในการ

ประชุมภาคีสมาชิกที่ระบุว่าเอฟปิคต้องได้รับก่อนที่กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชนเผ่า

พื้นเมืองจะมีการดำาเนินการ

นอกจากกลไกและเครื่องมือระหว่างประเทศเหล่านี้ การเคารพสิทธิในเอฟปิค

ยังมาจากคำาพิพากษาของศาลและมติของศาลในระดับภูมิภาคหลายอย่าง เช่น ศาลสิทธิ

มนุษยชนระหว่างอเมริกาและศาลสิทธิมนุษยชนอัฟริกัน ข้อเท็จจริงคือว่าศาลระหว่าง

ประเทศเหล่านี้ได้รับรองและบังคับให้รัฐบาลต้องให้ความเคารพต่อสิทธิในเอฟปิคซึ่งถือ

ว่ามีความสำาคัญเป็นอย่างมากเพราะเราสามารถเข้าหากลไกเหล่านี้ได้ถ้าหากรัฐบาลใน

ประเทศไม่เคารพต่อสิทธิของเราในเรื่องนี้ในประดับประเทศ

มีหลายประเทศที่กฎหมายของชาติยอมรับสิทธิในเอฟปิคของชนเผ่าพื้นเมือง

เช่น ในฟิลิปปินส์และโบลิเวีย ประเทศเหล่านี้มีข้อผูกพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ที่ต้องเคารพสิทธิในเอฟปิครวมไปถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 169 คำาตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชน 

เป็นต้น

นอกจากนี้องค์กรพหุภาคีหรือองค์กรระหว่างประเทศเองก็ได้จัดทำาแนวทาง

และนโยบายที่พูดถึงภาระหน้าที่ที่ต้องขอฉันทานุมัติจากชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ

ก่อนที่เขาจะให้เงินหรือให้การสนับสนุนในแผนงานหรือโครงการของประเทศนั้น องค์กร

เหล่านี้ คือ หน่วยงานสหประชาชาติ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก

และธนาคารพัฒนาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานพัฒนาของประเทศที่ให้เงินทุนสนับสนุนต่าง ๆ 

นอกจากนี้มีงานสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการจำานวนมากขึ้นที่เน้นถึงความสำาคัญและ

กระบวนการเคารพสิทธิในเอฟปิคของชนเผ่าพื้นเมืองที่เขียนโดยนักกิจกรรมหลายกลุ่ม 

เช่น หน่วยงานสหประชาชาติ ธนาคารพัฒนาต่าง ๆ องค์กรพหุภาคีและระหว่างประเทศ 

องค์กรข้ามชาติ หน่วยงานพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง
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กฎหมายในประเทศ

นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงและแนวทางอื่น ๆ  แล้ว แนวคิดและ

หลักการของการให้ฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระได้มีการ

หลอมรวมเข้าไปในกฎหมายระดับชาติหลายอย่าง ซึ่งไม่ได้เรียกว่าเอฟปิคเสมอไป บาง

ครั้งกฎหมายในระดับชาติพูดถึงแต่ “การปรึกษาหารือ” เท่านั้น ไม่ใช่ฉันทานุมัติเพราะว่า

นักกฎหมายยอมรับสิทธิในการปรึกษาหารือแต่ไม่ใช่สิทธิในการให้ฉันทานุมัติ  กฎหมาย

บางตัวพูดถึง “การมีส่วนร่วม” ของชนเผ่าพื้นเมืองในกระบวนการตัดสินใจ หรือสิทธิที่

จะได้รับการรับฟัง และมีอีกหลายฉบับที่ไม่ได้พูดถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเลยทั้งสิทธิใน

การให้ฉันทานุมัติหรือการปรึกษาหารือ ในบางกรณีกฎหมายระดับชาติยอมรับสิทธิในการ

ที่จะได้รับการปรึกษาหารือหรือการมีส่วนร่วมทั่วๆไปแต่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าสำาหรับ

ชนเผ่าพื้นเมือง ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีหรือ การมีส่วน

ร่วมของพลเมือง หรือการกระจายอำานาจ

ดังนั้นพวกเราต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เอฟปิคถูกรวมเข้าไปใน

กฎหมายของชาติ โดยเฉพาะสิทธิองค์รวมของชนเผ่าพื้นเมืองไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าสิทธิ

นี้ไม่ได้รับการยอมรับพวกเราก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบด้าน

ลบจากมติที่มีการตัดสินใจจากข้างบนลงล่างโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของพวกเรา

คำาพิพากษาของศาล (Jurisprudence)

การยอมรับสิทธิในเอฟปิคของชนเผ่าพื้นเมืองส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการ

ยุติธรรมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมาจากคดีในศาล ซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายที่ศาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ตัดสินให้ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการใช้

เอฟปิค ถ้าองค์กรด้านกฎหมายระดับสูงระหว่างประเทศยอมรับถึงสิทธินี้และได้ตัดสินให้

รัฐบาลประเทศนั้นๆ ต้องปฏิบัติตามแล้ว หมายความว่ากฎหมายระหว่างประเทศยอมรับ

สิทธินี้เป็นอย่างดี ก็จะไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าสิทธินี้ไม่มีอยู่จริง คำาตัดสินหรือข้อสรุปหลาย

อย่างที่กระทำาโดยคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
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ชาติ คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันเป็นคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนและคณะกรรมาธิการระหว่างอเมริกา

และศาลระหว่างอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

คือ ถ้ากฎหมายในระดับประเทศไม่ยอมรับสิทธิ

ในเอฟปิคของเราเราอาจหาความยุติธรรมจาก

องค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ได้

หลักการ (Doctrine)

แหล่งที่สนับสนุนเรื่องความมีอยู่ของเอฟปิคว่าเป็นสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองอีก

แหล่งหนึ่ง คือ ปรัชญา ความเชื่อ ส่วนใหญ่เป็นงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมาย

และด้านอื่น ๆ ) เช่น หนังสือ บทความวิชาการ สิ่งพิมพ์วิจัย เป็นต้น ถ้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยว

กับการประยุกต์ใช้ (หรือความมีตัวตน) ของสิทธินี้เราสามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

ดูว่ามีงานเขียนอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ถ้ามีงานเขียนหลายชิ้นที่สนับสนุนความคิดดัง

กล่าวก็จะทำาให้เกิดการยอมรับและเคารพสิทธิในเอฟปิคได้

โดยสรุป สิทธิการให้ฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็น

อิสระเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับอย่างดีซึ่งพวกเราต้องปกป้องและเรียกร้องให้มีการนำา

ไปสู่การปฏิบัติการอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องการที่จะ

ปฏิบัติตามก็ตาม
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4. เอฟปิคมีอะไรบ้าง?

ในบทนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเอฟปิคว่ามันหมายถึงอะไร กระบวนการขอเอฟปิค

ควรมีอะไรบ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนอย่างนี้ ดังนั้นชุมชนของเรา

ควรเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเพื่อให้ขั้นตอนและองค์ประกอบแต่ละอย่างของเอฟปิคสามารถ

บรรลุไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

สิ่งที่สำาคัญและควรสังเกตไว้คือการขอเอฟปิคนั้นไม่ได้หมายความแค่การ

ขออนุญาตจากชุมชนเท่านั้น มีหลายหน่วยงานทั้งของรัฐบาล องค์กรเอกชน สถาบัน

วิชาการและบริษัทต่างๆ คิดว่าการขอเอฟปิคเป็นแค่กระบวนการง่ายๆเท่านั้น โดยการ

จัดเวที 1- 2 ครั้งแล้วรอ 2-3 วัน หลังจากนั้นชุมชนก็จะลงนามบนกระดาษให้และนั่นคือ

เอฟปิค การกระทำาแบบนี้ไม่ใช่เป็นการขอเอฟปิค

การขอเอฟปิคหมายความว่าต้องให้ชุมชนหรือคนในชุมชนมีโอกาสพิจารณาข้อ

เสนออย่างระมัดระวัง  โดยกลุ่มของเขาเองโดยไม่มีการเข้าไปแทรกแซงหรือมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจของชุมชน นอกจากนี้เอฟปิคยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพของ

คนในชุมชน เพราะบางครั้งชุมชนอาจตัดสินใจได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ

หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในกลุ่มของเขาเอง สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ 

สิทธิในเอฟปิคนั้นต้องได้รับการเคารพ ไม่สามารถที่จะบอกปัดออกไปเพียงแค่อ้างว่าไม่มี

เงินที่จะจัดให้มีการปรึกษาหารือเท่านั้น เอฟปิคเป็นสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองที่

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ถ้าเราต้องการให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองสำาหรับ

ทุกคน

เอฟปิคยังรวมไปถึงสิทธิในการปฏิเสธด้วย บ่อยครั้งที่ผู้เสนอโครงการพยายาม

ที่จะทำาให้กระบวนการเอฟปิคนำาไปสู่การให้ฉันทานุมัติให้ได้ โดยพยายามที่จะใช้เงื่อนไข

ของเวลาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อให้ชุมชนให้ฉันทานุมัติในโครงการนั้น แต่

เอฟปิคนั้นหมายรวมถึงสิทธิในการที่จะปฏิเสธข้อเสนอใดๆ ที่ชุมชนคิดว่ามีผลกระทบต่อ

พวกเขา นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขข้อเสนอด้วย
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กระบวนการของเอฟปิคจึงไม่ใช่แค่ต้องการบรรลุถึงการยอมรับหรือปฏิเสธ แต่

ควรนำาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เสนอโครงการและชุมชนด้วย ถึงแม้ว่า

หลังจากที่ชุมชนได้ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอไปแล้วก็ตาม ควรมีการเอาใจใส่ในเรื่องนี้ด้วย

เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการยอมรับและคุ้มครองตลอดระยะเวลา

การดำาเนินงานโครงการและตลอดไป

องค์ประกอบของเอฟปิค 

ตอนนี้เราจะเข้าไปดูองค์ประกอบของเอฟปิคทุก ๆ ตัว เพื่อให้ชุมชนของเรา

ตระหนักและเข้าใจถึงความเป็นมาของแนวคิดอันนี้ รวมทั้งมีตัวอย่างให้ด้วยเพื่อจะได้

เข้าใจง่ายๆ และไม่ลืม องค์ประกอบของเอฟปิคเหล่านี้ชุมชนและบริษัทหรือผู้เสนอโครง

การก็ควรจะจดจำาไว้ด้วย

“อิสระ” หมายความว่าในการตัดสินใจหรือกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งการ

ตัดสินใจนั้นต้องมีอิสระจากแรงกดดันและการจัดการจากภายนอก ยกตัวอย่างเช่น มี

บริษัทหนึ่งต้องการที่จะทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมือง บริษัทนั้นไม่ควรเร่งรีบ

ให้ชุมชนต้องตัดสินใจหรือข่มขู่ชุมชน เช่น ถ้าคุณไม่สนับสนุนโครงการเหมืองแร่ของเรา 
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เราจะไม่สร้างโรงเรียนที่เรามีแผนจะทำาให้คุณ หรือมีแต่โครงการนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณ

มีงานทำา นี่เป็นโอกาสอันเดียวของคุณ หรือในอีกแนวหนึ่งบริษัทสร้างแรงกดดันให้กับ

ชุมชนโดยการให้คำามั่นสัญญา (ยกตัวอย่างเช่น เราจะสร้างโรงเรียนและคลีนิคให้กับคุณ

แต่คุณต้องตัดสินใจที่จะสนับสนุนข้อเสนอของเรา) นี่ถือเป็นการสร้างข้อเสนอที่มีแรง

กดดันต่อชุมชนเหมือนกัน บางครั้งบริษัทผู้เสนอโครงการอาจใช้ประโยชน์จากจุดยืนที่ไม่

เหมือนกันของชุมชน เพราะบางชุมชนต้องการข้อเสนอดังกล่าว โดยมองว่าถึงแม้ว่ามัน

เป็นข้อเสนอที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลย 

การข่มขู่ ใกล้เคียงกับการสร้างแรงกดดัน บางครั้งมีการข่มขู่อย่างเปิดเผย เช่น 

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเรา เราจะจับผู้นำาของคุณในข้อหากบฎ เป็นต้น หรือเขา

อาจข่มขู่ว่าจะเผาบ้านเรือนของชาวบ้านหรือส่งกำาลังทหารเข้ามาในพื้นที่ โดยอ้างเหตุว่า

ชาวบ้านขัดขืนหรือต่อต้านรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลที่เข้ามาจากภายนอกในรูปแบบ

ของการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่น โดยการจ่ายเงินให้กับแกนนำาหลัก ๆ หรือให้ของ

ขวัญ หรือให้สิทธิพิเศษเพื่อแลกกับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว

อิทธิพลอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีการใช้คือ การสร้างความแตกแยกในชุมชน 

หรือกล่าวร้ายผู้นำาเพื่อทำาให้เกิดการแบ่งแยกและเกิดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเทคนิคการ
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แบ่งแยกและปกครองแบบเดิมๆ การให้คำามั่นสัญญาก็เป็นอิทธิพลอีกแบบหนึ่ง บ่อยครั้งก็

มีการใช้เพื่อให้คนมาสนุนโครงการตนเองและอย่างที่เราทราบกันดีคือชนเผ่าพื้นเมืองมัก

จะหลงเชื่อในข้อเสนอเหล่านี้ 

รูปแบบและสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำาให้คำาว่า “อิสระ” บางครั้งก็ไม่ค่อยอิสระเท่า

ไหร่ การตัดสินใจอย่างอิสระควรเป็นกระบวนการที่ชุมชนและผู้นำากระทำาโดยปราศจาก

อิทธิพลเชิงลบจากแรงกดดันภายนอกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ชุมชนต้องไม่มีความรู้สึกว่า

ตัวเองถูกกดดันเมื่อต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาควรมีเสรีภาพในการตัดสิน

ใจตามแนวทางและจังหวะของตนเอง เช่น ถ้าชุมชนต้องการใช้กระบวนการตัดสินใจที่ใช้

เวลาค่อนข้างมากและยาว โดยมีการประชุมหลาย ๆ ครั้งหรือมีการรับฟังความคิดเห็น

รายบุคคลหรือทำาทั้งสองอย่าง บริษัทภายหรือบุคคลอื่นภายนอกไม่ควรสร้างแรงกดดัน

เพื่อเร่งให้กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวเกิดเร็วขึ้น ถ้าชุมชนต้องการทำาพิธีกรรมก่อนที่

จะมีการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ก็ควรได้รับการเคารพเช่นกัน ถึงแม้ว่าอาจต้องรอเป็นเวลา

หลายเดือนเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว หรือถ้าหากชุมชนไม่

ต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ถือเป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับพวกเขา สิ่งเหล่านี้

ถือเป็นการตัดสินใจอยู่ในตัวมันเอง หมายความว่าชุมชนยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยและตัดสิน

ใจ ก็ไม่ควรไปคาดหวังหรือบังคับชาวบ้าน นี่คือความหมายของคำาว่า “อิสระ” 

“ล่วงหน้า” หมายถึง ก่อนล่วงหน้า ชุมชนควรมีโอกาสในการระดมความคิด

เห็นและการตัดสินใจในกลุ่มของตนเองก่อนที่กิจกรรมหรือโครงการจะเริ่มดำาเนินการและ

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำาเนินการได้ 

สิ่งที่อยากเห็นคือ ชุมชนควรทราบเกี่ยวกับแนวคิดตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะมีการออกแบบ

และจัดทำาโครงการในรายละเอียด ควรถามชาวบ้านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ

แนวคิดและข้อเสนอเหล่านี้ ตามความคิดแล้วเราควรเสนอความเห็นตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดทำา

แนวคิดโครงการว่าเราต้องการโครงการหรือกิจกรรมนั้นหรือไม่ บางครั้งแนวคิดนั้นค่อน

ข้างดีแต่อาจออกแบบไม่ดี เช่นไม่ได้พูดถึงลำาดับความสำาคัญและมุมมองของชาวบ้าน 

แนวคิดที่ดีก็จะกลายเป็นภัยคุกคามมากกว่าเป็นข้อเสนอที่ดี คำาว่า “ล่วงหน้า” ยังหมาย

ถึง ระยะเวลาที่ชุมชนต้องการ บ่อยครั้งเราพบว่าบริษัทหรือหน่วยงานรัฐ นำาเอาแผนที่ได้

จัดทำาเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะดำาเนินงานได้เข้ามาบอกให้ชาวบ้านรู้ในวินาทีสุดท้าย 

และคาดหวังให้ชุมชนยอมรับหรือเห็นด้วยทันที หรือให้เวลาแบบกระชั้นชิด เช่นให้เวลา 
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2-3 วัน หรือ 2-3 อาทิตย์ สำาหรับการพูดคุยก่อนที่จะให้คำาตอบสุดท้าย ชุมชนชนเผ่าพื้น

เมืองส่วนใหญ่ไม่ได้ทำางานตามแนวทางดังกล่าว

พวกเรามีกลไกการตัดสินใจแบบอื่น โดยเฉพาะถ้าหากเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อ

ชีวิตและแนวทางการดำารงชีวิตของเราอย่างมากด้วยแล้ว บางชุมชนอาจมีโครงสร้าง

และกลไกที่ทำาหน้าที่ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ขณะที่บางชุมชนอาจไม่มีโครงสร้าง

ดังกล่าว บางชุมชนต้องการให้มีการประชุมชาวบ้านหลาย ๆ ครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อ

เสนอ เพื่อให้ประเด็นซึมซับมากขึ้น หรือให้การพูดคุยภายในครอบครัวก่อนที่จะมีการ

ประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไป บางชุมชนอาจต้องรอเวลาที่เหมาะสมในการปรึกษาหารือกับผู้

อาวุโสหรือผู้นำาพิธีกรรมของเขา บางชุมชนตัดสินใจจะทำาหลังจากที่มีการปรึกษาหารือ

กันระหว่างบ้านต่อบ้านเสร็จแล้วเท่านั้น

บางครั้งมีความจำาเป็นที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอื่น ๆ ด้วยก่อนที่จะ

มีการตัดสินในในชุมชนของคุณ หรือหัวข้อบางอย่างนั้นมีความอ่อนไหวมาก ชุมชนไม่

ต้องการที่จะพูดคุยในช่วงเวลานั้น บางครั้งอาจมีกรณีการเสียชีวิตที่ไม่คาดคิด หรือโรค

ระบาดเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทุกคนต้องเข้าไปช่วยงานศพ หรือการดูแลครอบครัวหรืออยู่

ในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งทุกคนจะอยู่ในไร่ สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นง่าย ๆ แต่มีเหตุผล 

บุคคลภายนอกไม่ควรที่จะคาดหวังให้ชุมชนตัดสินใจภายในกรอบระยะเวลาที่ตนต้องการ 
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แน่นอนว่าบางครั้งชุมชนเองก็ต้องการที่จะตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ ตามข้อมูลที่มี ซึ่ง

ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนที่จะตัดสินใจไม่ใช่สิ่งที่บริษัทหรือรัฐจะมาเรียกร้อง กล่าวโดยสรุป การ

ขอฉันทานุมัติต้องมีการพิจารณาและเคารพถึงเรื่องเวลาที่ต้องการให้บุคคลเข้าไปมีส่วน

ร่วมด้วย

“การบอกแจ้ง” หมายความว่าชุมชนที่เข้าร่วมต้องได้รับข้อมูลที่จำาเป็น

สำาหรับการตัดสินใจที่ดี มีข้อมูลหลายอย่างที่บางครั้งผู้เสนอกิจกรรมมักจะมองข้ามไป 

เพราะคิดว่ามันอาจไม่สำาคัญสำาหรับเขา แต่มันกลับมีความสำาคัญสำาหรับชาวบ้านมาก 

ลักษณะของ “ข้อมูลที่สมบูรณ์” มีดังนี้

• คนในชุมชนต้องรู้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ

โครงการว่าคืออะไร บางครั้งมีคนเข้ามาคุยด้วย โครงการที่เสนอดูเหมือนจะดี แต่เมื่อคุณ

ถามลึกเข้าไปคุณจะพบว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เขาต้องการคือที่ดินของคุณ ดังนั้นไม่ต้องกลัวที่

จะตั้งคำาถามว่า “ทำาไม” โดยฉพาะคนที่เข้ามาด้วยข้อเสนอที่สวยหรูและดีเกินความจริง

• กิจกรรมมีระยะเวลาเท่าไหร่? ในบางกรณี เป็นการดีที่จะมีการทำากิจกรรม

ใหม่ๆในพื้นที่ของคุณในช่วงเวลาซักสองสามอาทิตย์หรือสองสามเดือน แต่ถ้ามันกลาย
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เป็นเวลาหลายปี โดยเขาไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนการเงินแค่ 6 เดือนเท่านั้น อีกตัวอย่าง

หนึ่งคือ จะระบุเฉพาะระยะเวลาการดำาเนินงานจริงเท่านั้นไม่ได้ระบุเวลาในการเตรียม 

หรือ เวลาในการสิ้นสุด/ยกเลิก/การทำาความสะอาด/การฟื้นฟู ฯลฯ

• สถานที่กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจริงๆ ที่ไหน? แค่รับรู้ว่าสถานที่

หลักๆ ของกิจกรรม หรือ กิจกรรมในชุมชนของคุณมีอะไรบ้างแค่นั้นไม่พอ แต่ต้องรู้เกี่ยว

กับสถานที่อื่นๆ ที่กิจกรรมจะเกิดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามันเกี่ยวข้องกับการทำาไม้ใน

พื้นที่ที่ขนาดเล็ก เราต้องพิจารณาว่ามันมีถนนที่ต้องตัดเข้ามาในเขตของชุมชนหรือไม่ มี

การขนส่งที่ต้องบรรทุกของหนักมากๆ หรือไม่ เสียง คนแปลกหน้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ของ

คุณโดยเส้นทางขนส่ง ฯลฯ หรือมีกิจกรรมที่ทำาให้หลายๆ พื้นที่พร้อมกัน บางพื้นที่อาจ

ไม่ได้อยู่ในเขตของชนเผ่าพื้นเมืองแต่อาจส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่ของคุณได้ ไม่ว่าจะ

เป็นควันหรือการทิ้งน้ำาเสีย ความล้มเหลวของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานที่หนึ่งที่คุณไม่

ทราบอาจส่งผลให้กิจกรรมให้พื้นที่ของคุณถูกยกเลิกได้ ถึงแม้ว่าทุกอย่างในพื้นที่ของคุณ

จะดำาเนินไปด้วยดีก็ตาม

• คุณควรรู้ว่ากิจกรรมต่างๆ มีการจัดการอย่างไร โดยเฉพาะใครจะเป็นผู้

ตัดสินใจ ชุมชนไม่ควรเข้าไปร่วมแค่ช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมหรือโครงการเท่านั้น แต่

คุณควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นเรื่องจำาเป็น ต้องคิดถึง
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สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีที่ชุมชนไม่เห็นด้วย ถึงแม้ว่าพวกเขาได้อนุมัติการจัดทำา

กิจกรรมไปแล้วก็ตาม

• ต้องชัดเจนว่าใครเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง คุณอาจทราบภายหลังว่ามีกลุ่มคน

บางกลุ่มเข้าร่วมด้วยซึ่งคุณไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งด้วย เช่น หน่วยงานทหาร หรือ กอง

กำาลังรักษาความมั่นคงพิเศษ หรือ ผู้เสนอโครงการสัญญาว่าจะจ้างคนในชุมชนทำางาน 

แต่ไม่ชัดเจนว่าจ้างได้กี่คนกันแน่ และอยู่ในตำาแหน่งอะไรบ้าง (เพราะอาจเป็นแค่งาน

แรงงานในระดับล่าง หรืองานทำาความสะอาด เป็นต้น) 

• ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นต้องมีความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เช่น 

กำาไรของบริษัท จะให้ผลประโยชน์กับชุมชนหรือไม่ ถ้าโครงการ/กิจกรรมนั้นได้รับการ

อนุมัติแล้ว การมีตำาแหน่งงานเพิ่มขึ้นเพียงพอหรือไม่? ผลกำาไรที่บริษัทหรือองค์กรได้จาก

ที่ดินหรือทรัพยากรของคุณมีเท่าไหร่  ชุมชนของคุณควรมีส่วนแบ่งในผลกำาไรเหล่านั้น

หรือไม่ การสร้างโรงเรียนให้กับชุมชนถือเป็น “ผลประโยชน์เพียงนิดเดียว” เท่านั้น เมื่อ

เทียบกับเงินมหาศาลที่บริษัทได้จากการทำาเหมืองทองคำา เป็นต้น

• ข้อมูลที่ให้กับชุมชนต้องเป็นภาษา หรือรูปแบบที่เข้าใจได้ พวกเราอยากเห็น

ตัวรายงานฉบับเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเราเห็นข้อมูลทุกอย่าง พวกเราต้องการให้ข้อมูล
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ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของภาษาที่พวกเราใช้และเข้าใจได้ และ/หรืออยู่ในรูปแบบที่เหมาะ

สมมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ไม่จำาเป็นต้องจัดเวทีประชุมในเมืองที่มีแค่คนไม่กี่คนเข้าร่วม

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดหรือกิจกรรม ควรจะมีเวทีพูดคุยในชุมชนด้วย หรือการเยี่ยม

สมาชิกแต่ละครัวเรือน หรือ จัดให้มีเวทีสาธารณะระหว่างผู้ผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน หรือ 

ชุมชนต้องการดูวีดีโอการทำากิจกรรมของชุมชนอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กัน

• สิ่งที่สำาคัญอันหนึ่งคือใครเป็นผู้ให้ข้อมูล มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก

ถ้าบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจมาอธิบายถึงข้อดีข้อเสียทั้งหมดของโครงการ 

กับการให้ผู้จัดทำาโครงการ (บริษัท องค์กร รัฐ) ทำา บางคนอาจไม่กล้าที่จะพูดอย่างเปิด

เผยในเวทีประชุมทางการทั้งๆ ที่เขามีความคิด คำาถามและข้อเสนอที่ดีมาก ดังนั้นคนที่

ชาวบ้านไว้เนื้อเชื่อใจและยอมรับจึงมีความสำาคัญ

• ประเด็นที่สำาคัญอีกอันหนึ่งคือผู้แทนของชุมชน สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะมี เช่น ผู้

เสนอโครงการเป็นคนระบุว่าใครเป็นบุคคลที่เขาต้องการเชิญมาร่วมพูดคุย หรือมาแลก

เปลี่ยนข้อมูลด้วย มันเป็นสิทธิของชาวบ้านและชุมชนที่จะตัดสินใจว่าผู้แทนของเขาคือ

ใคร

• ข้ออ้างว่าไม่มีเงินสำาหรับการจัดเวทีปรึกษาหารือและการให้ข้อมูลข่าวสาร

มักจะมีการใช้บ่อยครั้ง การจัดหาเงินให้เพียงพอถือเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ ผู้จัดทำา

โครงการควรให้ความสำาคัญกับการจัดเวทีการปรึกษาหารือกับชุมชนเป็นความสำาคัญใน

ระดับต้นๆ และจัดสรรเงินสำาหรับกิจกรรมดังกล่าว คำาถาม คือ ทำาไมผู้จัดทำาโครงการมี

เงินสำาหรับทำากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเพียงพอและทำาได้ตลอด เช่น งานวิจัย งานสื่อ การ

จัดเวทีในเมือง การเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ แต่กลับไม่มีเงินไม่เพียงพอสำาหรับการ

ปรึกษาหารือกับชนเผ่าพื้นเมือง

•  ชุมชนต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาของกิจกรรม ทั้ง

ผลในแง่บวกและแง่ลบ สิ่งที่พวกเราพบเห็นคือว่าผู้เสนอโครงการมักจะนำาเสนอแต่ผล

ด้านบวกเท่านั้น (หรือ อย่างน้อยสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นบวก) และเสนอประเด็นด้านลบ

เพียงสองสามอย่างเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขามองกิจกรรมที่เกิดขึ้นแตกต่างไป

จากสิ่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองมอง ยกตัวอย่างเช่น ผู้เสนอโครงการอาจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยว

กับความสัมพันธ์ระหว่างไม้ผลบางชนิดกับสัตว์ป่า หรือ ระหว่างเสียงกับปลา หรือ การ

มีอยู่ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือพื้นที่ด้านจิตวิญญาณซึ่งห้ามรบกวน ผลกระทบด้านลบที่เห็น
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ชัดอีกอย่างคือการไหลบ่าเข้ามาของคนแปลกหน้า ซึ่งอาจทำาให้พลวัตรทางสังคมของ

ชุมชนหยุดชะงักได้ หรือ การเปิดพื้นที่โดยการตัดถนนเข้ามา ก็เป็นการทำาให้มีผู้บุกรุก

เข้ามาตัดไม้ หรือ ล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย หรือเข้ามาถือครองในที่ดินของคุณ และผล

ที่ตามมาคือ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของกิจกรรมที่เสนอ

ด้วย เช่นปัญหามลพิษ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของพันธุ์

พืชบางอย่าง เป็นต้น ในหลายๆ กรณี ชุมชนต้องเรียกร้องให้มีการทำาการประเมินผลกระ

ทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสิทธิมนุษยชนด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

อย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญของชนเผ่าพื้นเมืองเองก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่

รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี สังคม โครงการของชนเผ่าพื้นเมือง การประเมินผลกระ

ทบดังกล่าวควรจัดทำาโดยบริษัทอิสระ ไม่ใช่บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอโครงการ 

เนื่องจากจะไม่มีความเป็นกลาง สิ่งที่สำาคัญคือ การประเมินผลกระทบนั้นต้องทำาก่อนที่จะ

มีการตัดสินใจว่าจะทำากิจกรรมนั้นหรือไม่ ไม่ใช่ทำาหลังจากที่กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว

บ่อยครั้งที่พวกเราเห็นว่ารัฐบาลได้อนุญาต หรือให้สัมปทาน/ใบอนุญาตไปแล้ว

ค่อยมาทำาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องการประเมินผลกระทบเป็นเรื่อง

ใหญ่ซึ่งไม่สามารถที่จะลงไปในรายละเอียดได้มากในคู่มืออันนี้ นอกจากนี้ชุมชนเองก็อาจ

จะทำาการประเมินผลกระทบตามแนวทางของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน เช่น การสัมภาษณ์

สมาชิกในชุมชนบ้านต่อบ้าน เกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดและผลที่พวกเขาคิดว่าจะเกิดขึ้นตามมา

• นอกจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนควรคิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นมาจากกิจกรรมนั้น และจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น จะมีอะไร

เกิดขึ้นถ้าบริษัทที่ทำาข้อเสนอนั้นเกิดล้มละลาย? หรือ ผลกำาไรที่คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือ ถ้าบริษัทนั้นต้องถอนตัวออกไปจากภูมิภาคหรือประเทศก่อน แล้ว

ปล่อยให้ชุมชนอยู่ข้างหลัง ไม่ได้ทำาตามสัญญาที่ตัวเองให้ไว้ หรือ ถ้ามีน้ำามันหกออกมา 

หรือมีน้ำาปนเปื้อนสารพิษ หรือภัยหายนะอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น (ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของกิจกรรม) ความเสี่ยงอีกอย่างคือว่าผู้จัดทำาโครงการนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง 

คือต้องการที่ดินของคุณแต่เข้ามาหาคุณโดยเสนอว่าจะทำาโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น 

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ กล่าวคือเมื่อพวกเขาเข้ามาในพื้นที่ของคุณ 

พวกเขาถือว่ามีสิทธิในพื้นที่ของคุณเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้พวกเขายุติการทำากิจกรรมไป

แล้วก็ตาม
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• ในอีกด้านหนึ่งชุมชนต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์

ที่พวกตนจะได้รับ โครงการทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะเลวไปหมด บางโครงการเป็นหุ้นส่วนที่ดี 

ต้องการทำาสิ่งที่ดีจริงๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ชุมชนบางครั้งก็ต้องการ

กิจกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาบ้างก็ตาม ประเด็นหลักคือว่า ชุมชน

ต้องมีข้อมูลครบทุกด้านเพื่อการตัดสินใจที่ดี

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ยุติลงแค่ในช่วงการปรึกษาหารือ ควร

มีการทำาข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าให้มีอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้ามี

ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำาโครงการเริ่มต้นแล้ว ข้อมูล

ดังกล่าวต้องมีจัดทำาและส่งให้ชุมชนด้วยโดยมิชักช้าเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ และ

แม้แต่หลังจากที่ชุมชนมีการตัดสินใจไปแล้ว  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการให้ฉันทานุมัติใน

ตัวโครงการไปแล้ว ชาวบ้านต้องได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมด้วยอย่างเต็มที่ การมีส่วน

ร่วมของชุมชนไม่ใช่สิ้นสุดลงแค่การให้ฉันทานุมัติเท่านั้น

• อันสุดท้าย เราต้องแน่ใจว่าเรามีผู้แทนของเราเข้าไปร่วมในการจัดทำา

รายงานของกระบวนการปรึกษาหารือและการให้ฉันทานุมัติ เรามีตัวอย่างที่ไม่ดีหลาย

ตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงการประชุมแต่ในตัวรายงาน (เขียนโดยบุคคล

อื่น) กลับเขียนเป็นประเด็นอื่นซึ่งพวกเราไม่เห็นด้วย บางครั้งเราถูกเชิญไปเข้าร่วมในเวที

ประชุมและคัดค้านแนวคิดดังกล่าว แต่ในรายงานกลับบอกว่า “มติเป็นการกระทำาโดย

การมีส่วนร่วมของผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเต็มที่” เป็นต้น
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“ฉันทานุมัติ” หมายถึงข้อตกลงของชุมชนที่มีต่อแผนงานที่เสนอ แผนดัง

กล่าวอาจมีการแก้ไขโดยพิจารณาถึงความต้องการเร่งด่วนของชุมชน หรือ เป็นแผนร่าง

เดิม ฉันทานุมัติที่เกิดขึ้นในชุมชน หมายถึง ทุกคนได้รับการปรึกษาหารือและมีฉันทามติ

ร่วม นอกจากนี้ยังมีความหมายว่าตัวปัญหาหลักๆ นั้นได้มีการพูดคุยกันแล้ว แต่มีบาง

ประเด็นที่ยังต้องดำาเนินการต่อไป ฉันทานุมัติไม่จำาเป็นต้องเป็นข้อตกลงที่ทุกคนเห็นด้วย 

100 เปอร์เซ็นต์ มันอาจใช้เป็นเงื่อนไขที่สามารถนำากลับมาทบทวนได้ ถ้าหากไม่มีการ

ปฏิบัติตาม หรือถึงแม้มีการปฏิบัติแล้วก็ตาม

ในชุมชนมีหลายวิธีที่สามารถบรรลุถึงข้อตกลงได้ ถ้าเป็นการตัดสินใจในสิ่ง

ที่ชุมชนต้องการจริงๆ ก็จะไม่มีคนคัดค้าน อาจไม่จำาเป็นต้องมีการโหวตเสียง หรือลง

คะแนนเสียงแบบลับ จริงๆ แล้วรูปแบบดังกล่าวหลายชุมชนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่ค่อย

สร้างสรรเท่าไหร่ การลงคะแนนเสียงแบบลับทำาให้มีการผูกขาดและการจัดการผลลัพท์

ที่ออกมาได้ บ่อยครั้งที่สมาชิกในชุมชนสามารถยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นได้ โดยไม่

ต้องมีการลงคะแนนแบบลับ 

กระบวนการของชุมชนต้องได้รับการยอมรับและเคารพ แม้ว่าชุมชนจะมีผู้นำา

ทางการก็ตามแต่ผู้นำาเหล่านี้บางส่วนยังไม่มีความเข้มแข็งและอำานาจพอที่จะตัดสิน

ใจแทนชุมชนทั้งหมด จึงต้องมีการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจากคนในหมู่บ้าน
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ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อน การคาดการว่าผู้นำาคือผู้ที่ตัดสินใจนั้นทำาให้ชุมชนสูญเสีย

ผลประโยชน์และทำาให้เกิดคำาถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้นำา สิ่งที่ควรเน้นและ

เสริมสร้างคือกระบวนการตัดสินใจของชุมชน มีหลายชุมชนเมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว

ชุมชนจะประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสิ้นสุดแล้วและเป็นการตอกย้ำา

ข้อตกลงดังกล่าว พิธีกรรมจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สะท้อนเกี่ยวกับการตัดสินใจและคัด

เลือกคนที่จะรับผิดชอบตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อตกลงนั้นซึ่งอาจมีบทลงโทษด้วย

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง พิธีกรรมจะทำาให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกมัดอย่างเป็น

ทางการ 

เรื่องที่สำาคัญคือว่ากระบวนการขอเอฟปิคนั้นรูปแบบของชุมชนในลักษณะนี้ไม่

น่าจะมีการละเลยหรือลืม เนื่องจากมีความหมายว่าชุมชนได้บรรลุถึงข้อตกลงแล้ว

ฉันทานุมัติแตกต่างจากการปรีกษาหารือ คือ ฉันทานุมัติมีความหมายว่าการ

ตัดสินใจของชุมชนนั้นได้รับการยอมรับและเคารพ ส่วนการปรึกษาหารือหมายถึง การ

ตัดสินใจของชุมชนนั้นเป็นที่รับทราบกันแล้วแต่ไม่ได้รับการเคารพ มีบริษัทและหน่วย

งานรัฐหลายแห่งที่พูดว่าการปรึกษาหารือกับชุมชนเป็นสิ่งที่จำาเป็นแต่ไม่จำาเป็นต้องขอ

ฉันทานุมัติสำาหรับโครงการที่จะดำาเนินการตามแผน การปรึกษาหารือจึงแตกต่างจากการ

ขอฉันทานุมัติของชุมชน ฉันทานุมัตินั้นเป็นสิ่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองได้ต่อสู้มายาวนาน สิทธิ

ของเราคือการให้ฉันทานุมัติไม่ใช่แค่ได้รับการปรึกษาหารือ

สรุป 
โดยสรุปแล้ว เอฟปิคคือการใช้สิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง เป็นเรื่องของ

กลุ่มคนที่จะตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธโครงการใดโครงการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นเรื่อง

ของกลุ่มคนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับว่าพวกเขาต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการหรือไม่และ

ใช้กระบวนการอะไรเพื่อที่จะบรรลุถึงฉันทานุมัติ บ่อยครั้งที่ผู้เสนอโครงการกล่าวว่าเมื่อ

ชุมชนตัดสินใจที่จะใช้กระบวนการเอฟปิค นั่นหมายความว่าพวกเขาเห็นด้วยกับโครงการ

ดังกล่าวแล้ว หรือพวกเขาอาจพูดว่าชุมชนปฏิเสธที่จะใช้กระบวนการเอฟปิค ดังนั้นพวก

เขาจะเดินหน้าต่อไปเพราะชุมชนไม่มีเหตุผล การจะใช้เอฟปิคหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจ

ของชุมชน ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรต้องได้รับการเคารพ
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5. การเสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนในการตัดสินใจ

บ่อยครั้งที่สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง หรือถึงแม้จะมี

กระบวนการจัดทำาเอฟปิค การตัดสินใจ

ของชุมชนก็ไม่ได้รับการเคารพ บริษัท

หรือหน่วยงานรัฐบางแห่งยังคงเดินหน้า

ต่อไปตามแผนที่เขาวางไว้ ซึ่งส่งผลกระ

ทบต่อชุมชน ในกรณีเช่นนี้ ชุมชนต้อง

ใช้กฎเกณฑ์และการตัดสินใจของตนเอง

ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมีระบบการจัดการที่แตกต่างกันในการคุ้มครองเขตแดน

ของเขา มีตั้งแต่การใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น นำาบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ขึ้นศาล 

มีการรณรงค์เพื่อให้มีการยุติแผนการดำาเนินงานโครงการดังกล่าว หรือจับอาวุธขึ้นต่อสู้

กับกลุ่มนั้น ชนเผ่าพื้นเมืองได้หลอมรวมเอารูปแบบเหล่านี้สำาหรับการปกป้องสิทธิของ

พวกเขา ปัจจุบันชนเผ่าพื้นเมืองได้ใช้กลไกระหว่างประเทศเพื่อทำาให้ประเด็นของเขาได้

รับความสนใจ สิ่งที่สำาคัญคือชนเผ่าพื้นเมืองต้องมีเอกภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน

ต้องย้ำาว่าจุดแข็งของชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ที่ความเป็นเอกภาพของพวกเขา ดัง

นั้นสิ่งที่สำาคัญตลอดกระบวนการคือชุมชนต้องรักษาความเป็นเอกภาพอันนี้ไว้ มีหลาย

แนวทางที่ผู้ประกอบการพยายามที่จะแบ่งแยกชุมชนซึ่งบางครั้งเขาอาจประสบผลสำาเร็จ

แต่หากชุมชนยังมีจุดยืนที่เป็นเอกภาพในการปกป้องเขตแดนของเขา การต่อสู้อย่างน้อย

ก็ถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ในกระบวนการเอฟปิค ควรให้ความใส่ใจชุมชนในเรื่องของการมีเวลาพูดคุย

อย่างอิสระในกลุ่มของพวกเขา การพูดคุยในชุมชนเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับ

รู้ข้อมูลว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริง ๆ และป้องกันข่าวลือจากข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ การพูดคุย
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ของชุมชนนี้ต้องเป็นของสมาชิกในชุมชนเท่านั้น เพื่อทำาให้ความเป็นเอกภาพของชุมชน

ธำารงค์อยูได้ เมื่อมีการแนะนำาโครงการแล้ว ชุมชนควรประชุมและพูดคุยกันเองในกลุ่ม

ของพวกเขาเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์ของตนเอง ยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรมีกระบวนการ

ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่ข้อตกลงของชุมชนได้รับการเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงชุมชนควรจะมีแผน 

ทางเลือกและพร้อมที่จะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้สิทธิของเขาถูกเหยียบย่ำา มาตรการ

เหล่านี้เช่น

1. การขอความช่วยเหลือจากสื่อ บ่อยครั้งที่ชนเผ่าพื้นเมืองถูกเพิก

เฉย เพียงแค่เพราะพวกเขาไม่เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย ดังนั้นการสร้างเครือข่ายกับ

กลุ่มสื่อจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ ซึ่งต้องทำาให้เร็วเพื่อให้ประเด็นปัญหาของเขาเป็นที่รับรู้โดย

ประชาชนในวงกว้าง สื่อเองบางครั้งก็อาจเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ 

แต่บางครั้งก็เป็นพันธมิตรของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองได้ บริษัทต่าง ๆ มักจะอ่อนไหวต่อ

ความคิดเห็นของสาธารณะ ดังนั้น การเสนอจุดยืนของชุมชนให้สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่

สำาคัญ ไม่ใช่เฉพาะของผู้เสนอโครงการเท่านั้น เมื่อบรรลุข้อตกลงแล้วควรมีการเผยแพร่

ข้อมูลสู่สาธารณะในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยลดหรืออาจขัดขวางไม่ให้มีการเข้ามาผูกขาดหรือ

การจัดการจากหน่วยงานนอก ชุมชนต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงสื่อ และสื่อก็

สามารถที่จะติดต่อกับผู้แทนที่ชุมชนได้มอบหมายให้ทำาหน้าที่ติดต่อได้
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2. นอกจากเชื่อมประสานกับสื่อแล้วยังต้องติดต่อกับองค์กรชนเผ่าพื้น

เมืองและผู้สนับสนุนอื่น ๆ ด้วย มีองค์กรรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ การประสานกับหน่วย

งานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี ยกตัวอย่างเช่น หากประเด็นนั้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำาเหมือง

แร่ชุมชนต้องติดต่อกับบุคคลที่ทำางานในประเด็นนี้ ไม่ว่าชุมชนจะเห็นด้วยกับโครงการ

หรือไม่ก็ตาม ชุมชนควรติดต่อกับองค์กรเหล่านี้เพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ในกรณี

ที่ชุมชนตกลงเห็นชอบด้วยกับโครงการดังกล่าว ก็ควรจะแจ้งให้องค์กรเหล่านี้ทราบด้วย

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

3. ชุมชนเองควรมีการจัดตั้งกลุ่มรณรงค์เพื่อให้เสียงของเขาได้ยินใน

ระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ และนานาชาติ เรื่องนี้เป็นสิ่งเร่งด่วนถ้าหากว่ามีโอกาสสูง

ที่ผู้เสนอโครงการจะคัดค้านมติของชุมชน มีหลายวิธีที่ชุมชนสามารถนำาเอาปัญหาของ

ตนเองไปนำาเสนอ เช่น เวทีขององค์กรระหว่างรัฐในระดับภูมิภาค (OAS คณะกรรมาธิการ

ระหว่างรัฐบาลอัฟริกา อาเซียน ฯลฯ) หรือในเวทีของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง แต่องค์กรเหล่านี้มีกฎระเบียบที่เข้มงวด ชุมชนต้องเตรียมพร้อม

ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกระบวนการเหล่านี้

4. ชุมชนอาจทำาเรื่องฟ้องศาล แต่เรื่องนี้ต้องมีทักษะและความชำานาญ

เฉพาะด้านซึ่งชุมชนอาจไม่มี แต่มีกลุ่มคนที่ให้คำาแนะนำาและการบริการด้านกฎหมาย

แก่ชุมชนอยู่ที่ชุมชนสามารถเข้าไปติดต่อได้ ในกรณีนี้ชุมชนต้องพร้อมที่จะยอมรับคำา

พิพากษาของศาลด้วย
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5. สิ่งที่สำาคัญอีกเรื่องคือชุมชนต้องมั่นใจว่าทุกคนในชุมชนได้รับข้อมูล

ในประเด็นที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ชุมชนควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็น

เอกภาพของชุมชน

ตัวเลือกต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วด้านบน อาจมีการใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้ชุมชนมี

การจัดการและสามารถโต้ตอบกับประเด็นต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้ ชุมชนควรมอบหมายให้ผู้นำา

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว การกระทำาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา

แล้วมีความจำาเป็นสำาหรับชุมชน ชุมชนต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้

เสนอโครงการจะปฏิบัติตามบทบันญัติที่เขียนไว้

มีบางครั้งที่บริษัทพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ชุมชนต้องใช้วิธี

การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บ่อยครั้งที่ข้อตกลงที่ชาวบ้าน

เห็นด้วยนั้น ไม่ได้รับรองว่าสิทธิของเขาจะได้รับการเคารพ บริษัทต่างๆ ก็พยายามใช้

ประโยชน์จากช่องทางนี้ บางครั้งมีความขัดแย้งกับสัญญาที่ได้ให้ไว้ในช่วงการปรึกษา

หารือ สิ่งที่ชุมชนควรทำาคือ ต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อตกลงเหล่านี้

สามารถบรรลุและได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไข
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ใช้กฎระเบียบของชุมชนเป็นเครื่องมือในการตอบโต้เชิงรุก 

แนวทางหนึ่งที่ชุมชนใช้ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเขาคือการพัฒนากฎ

เกณฑ์เฉพาะเพื่อกำากับดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ของตนเอง ชุมชนส่วนใหญ่มี

กฎหมายที่ไม่เป็นทางการที่ใช้ควบคุมบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่จำานวน

การเข้ามาของบริษัททำาเหมืองแร่ที่มีมากขึ้นและโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ของชนเผ่าพื้น

เมือง กฎเกณฑ์เหล่านี้ควรมีการจัดทำาอย่างเป็นทางการและมีความชัดเจนมากขึ้น

ชุมชนอาจเริ่มจากจากตรวจสอบว่ามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้ว หลังจากนั้นให้ระบุ

ประเภทของกิจกรรม (เป็นโครงการทำาเหมืองแร่ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนหรือการสัมปทาน

ป่า หรือรวมถึงกิจกรรมการวิจัยด้วย) เข้าไปในกฎระเบียบของชุมชนด้วย พิจารณาว่ากฎ

เกณฑ์เหล่านี้เพียงพอหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอ มีอะไรบ้างที่จำาเป็นที่ต้องเพิ่มเข้าไป หลัง

จากที่ชุมชนได้ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้ว เขาอาจเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐ

ที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ได้รับรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ นี่เป็นทาง

เลือกหนึ่งเท่านั้น มีอีกหลายรูปแบบแต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือชุมชนต้องเป็นเอกภาพในการ

บังคับใช้กฎระเบียบนี้ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อบริษัทและผู้เสนอ 

   โครงการ

บ่อยครั้งที่ผู้เสนอโครงการมีความสงสัยว่าจะขอเอฟปิคอย่างไร ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ง่ายสำาหรับชุมชนที่จะบอกคุณว่าจะต้องทำาอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ควรคำานึง

ถึง รายละเอียดของคู่มือในส่วนนี้จะมีการพัฒนาต่อไปโดยขอความช่วยเหลือและการมี

ส่วนร่วมจากพวกคุณ

“อิสระ” หมายความว่า คุณไม่ควรเข้าไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจใด ๆ 

ของชุมชน ชุมชนอาจต้องการการบริการบางอย่างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรใช้เป็นการขอ

ฉันทานุมัติสำาหรับโครงการของคุณ ไม่ควรใช้กำาลังหรือการข่มขู่ หลีกเลี่ยงการใช้กำาลัง

ทหารหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนื่องจากการใช้กำาลังติดอาวุธเหล่านี้จะทำาให้

เกิดสถานการณ์ตึงเครียดโดยไม่จำาเป็น การประชุมต่าง ๆ ควรมีความโปร่งใสเพื่อหลีก

เลี่ยงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ควรทำางานกับชุมชนด้วยความเคารพ ไม่ควร

กดดันชุมชนโดยการให้ของขวัญหรือสัญญาที่จะทำาให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ล่วงหน้า” หมายความว่า ก่อนการวางแผน ก่อนที่จะได้รับงบประมาณ 

ก่อนได้รับใบอนุญาตและกิจกรรมใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องมีการปรึกษาหารือกับ

ชุมชน บ่อยครั้งที่คุณพูดว่าเรามีเอกสารทางการเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบอนุญาต ฯลฯ คุณ

ก็สามารถที่จะดำาเนินตามแผนแต่สิ่งที่สำาคัญคือชุมชนต้องมีส่วนร่วมในโครงการ ตั้งแต่

ช่วงเริ่มต้น บางครั้งผู้ประกอบการกล่าวว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินไปเป็นจำานวนมากในการเต

รียมการด้านต่าง ๆ การยกเลิกโครงการทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้น ชุมชนไม่ควรถูก

กล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของการทำาให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว ถ้าผู้ประกอบการได้ดำาเนิน

การมาอย่างดีและเป็นเวลาล่วงหน้า

“บอกแจ้ง” หมายความว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ต้องมีการ

จัดทำาให้กับชุมชน ในแนวทางและเวลาที่เหมาะสม เช่น ที่มาของเงินทุน ระยะเวลา การ
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ดำาเนินการ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ขอบข่ายของกิจกรรมเป็นต้น ซึ่ง

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ต้องจัดทำาให้กับชุมชน และถ้าชุมชนขอข้อมูลเฉพาะ ควรมีการจัดหา

ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“ฉันทานุมัติ” คือ การตัดสินใจของชุมชน ซึ่งกระทำาหลังจากที่พวกเขาได้

พิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดแล้ว อาจมีเงื่อนไขในข้อตกลงด้วย หรืออาจปฏิเสธข้อเสนอ

ของคุณทั้งหมด บ่อยครั้งที่คุณอยากให้มีการโหวตเสียงเพื่อดูว่านี่เป็นการตัดสินใจของ

ชุมชนจริงหรือไม่ ในบางกรณีชุมชนอาจใช้วิธีการโหวตเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่าชุมชน

ทั้งหมดเห็นชอบด้วยกับกระบวนการดังกล่าว คุณควรเคารพกระบวนการและการตัดสิน

ใจของชุมชน ฉันทานุมัติของชุมชนไม่จำาเป็นต้องหมายความว่าเป็นข้อตกลงของชุมชน

เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละชุมชนจะมีวิธีในการพิจารณาว่าจะบรรลุถึงข้อตกลงได้อย่างไร 

สิ่งเหล่านี้จึงควรได้รับการยอมรับด้วย



คู่มือการให้ฉันทานุมัติสำาหรับชุมชน 47

7. ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: เนื้อหาของกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอฟปิค (FPIC)

ภาคผนวก ข: ตัวอย่างของกรณีศึกษาเกี่ยวกับเอฟปิค (FPIC)

ภาคผนวก ค: อ่านเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอฟปิค 
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กลไก เนื้อหา
ปฏิญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง, 

2007

มาตรา 10.

ชนเผ่าพื้นเมืองต้องไม่ถูกบังคับให้ออกจากที่ดิน

หรือเขตแดนของตน จะไม่มีการตั้งถิ่นฐานใหม่

เกิดขึ้นโดยปราศจากการยินยอมที่มีการบอกแจ้ง 

เข้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ ของชนเผ่าพื้น

เมืองที่เกี่ยวข้อง และหลังจากที่มีข้อตกลงในการ

ชดเชยที่เป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว และหาก

เป็นไปได้ ให้มีทางเลือกในการกลับคืนถิ่นนั้นได้อีก

มาตรา 11: รัฐจะต้องจัดให้มีการชดเชย

โดยผ่านกลไกที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจหมายรวม

ถึงการเรียกคืน ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา ศาสนาและจิตวิญญาณที่ได้ถูกนำาไป

โดยปราศจากการรับรู้และการยินยอมล่วงหน้า

ของชนเผ่าพื้นเมือง หรือที่ละเมิดต่อกฎหมาย 

ประเพณีและขนบธรรมเนียมของพวกเขา ทั้งนี้

โดยความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง

ภาคผนวกที่ ก: เนื้อหาของกลไกต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเอฟปิค
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กลไก เนื้อหา
มาตรา 19.

รัฐจะต้องปรึกษาและร่วมมืออย่างสุจริตใจกับชน

เผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องโดยผ่านสถาบันผู้แทน

ของเขาในการขอรับการยินยอมที่มีการบอก

แจ้ง เข้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ  ก่อนที่จะมี

การรับรองและดำาเนินการตามมาตรการในทาง

นิติบัญญัติหรือทางปกครองที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อพวกเขา

มาตรา 28

1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้รับการ

ชดเชย โดยวิธีที่อาจหมายรวมถึงการได้กลับ

คืน หรือถ้าหากเป็นไปไม่ได้ ต้องได้รับการชดเชย

ที่เหมาะสม เท่าเทียมและเป็นธรรมสำาหรับ

ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรซึ่งพวกเขาเป็น

เจ้าของ หรือเคยครอบครอง หรือใช้ประโยชน์

ตามประเพณีอยู่ก่อนแล้ว แต่ถูกยึด ถูกเอาไป 

ถูกครอบครอง ถูกใช้ หรือถูกทำาให้เสียหาย โดย

ปราศจากการยินยอมที่มีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วง

หน้า และเป็นอิสระที่ได้รับการบอกแจ้งและความ

เข้าใจล่วงหน้าของพวกเขา
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กลไก เนื้อหา
มาตรา 29 (2) รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีการจัดเก็บ หรือทิ้งวัตถุ

อันตรายในที่ดิน หรือ เขตแดนของชนเผ่าพื้น

เมือง โดยไม่ได้รับความยินยอมที่มีการบอกแจ้ง 

เข้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ

มาตรา 32 (2)  รัฐต้องปรึกษาและร่วมมือโดย

สุจริตใจกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน

สถาบันที่เป็นตัวแทนของเขาในการขอรับการ

ยินยอมที่มีการบอกแจ้ง และเป็นอิสระ ก่อนที่จะ

มีการอนุมัติโครงการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อที่ดิน 

เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของพวกเขา โดย

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้ประโยชน์

หรือการใช้ประโยชน์แร่ธาตุ น้ำาหรือทรัพยากร

อื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/

declaration.html
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กลไก เนื้อหา
อนุสัญญาเกี่ยวกับชนเผ่าพื้น

เมืองและชนเผ่าในประเทศ

ที่เป็นอิสรภาพฉบับที่ 169 

ขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2532

มาตราที่ 6

2. การปรึกษาหารือที่ได้ดำาเนินการเพื่อให้มี

การประยุกต์ใช้อนุสัญญาฉบับนี้ต้องกระทำาโดย

เจตนารมย์ที่ดีและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุถึงข้อ

ตกลงหรือฉันทานุมัติในมาตรการที่เสนอ 

มาตรที่ 7  ยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับลำาดับความสำาคัญของ

เขาในกระบวนงานพัฒนาและการควบคุมเท่า

ที่เป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมของเขา

อ่านเพิ่มเติม

http://www.un.org/esa/

socdev/unpfii/en/declara-

tion.html

มาตรที่ 16

ข้อ 2 กรณีที่มีความจำาเป็นต้องโยกย้ายคน

กลุ่มนี้ การอพยพดังกล่าวต้องกระทำาโดยได้

รับฉันทานุมัติที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและ

เป็นอิสระจากพวกเขาเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถ

ขอฉันทานุมัติได้ การอพยพดังกล่าวจะกระทำา

ได้โดยการจัดตั้งกระบวนการที่เหมาะสมโดย

ระเบียบและกฎหมายของชาติด้วยการสอบถาม

ความคิดเห็นของสาธารณะตามความเหมาะสม

เพื่อให้โอกาสให้ผู้แทนของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลไก เนื้อหา
คณะกรรมการ

สหประชาชาติว่าด้วยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ

ชาติ

ในข้อเสนอแนะที่ xXIII เกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่า

พื้นเมือง คณะกรรมการได้เรียกร้องให้รัฐบาล 

“มั่นใจว่าสมาชิกของชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการ

มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิถีชีวิต ดังนั้นมติต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิ ผลประโยชน์ของ

ชนเผ่าพื้นเมืองจะกระทำาไม่ได้ถ้าไม่ได้รับฉันทา

มติจากพวกเขา  (para. 4 (d)). คณะกรรมการ

ได้พูดซ้ำาเกี่ยวกับสิทธิในการให้ฉันทามติในข้อ

เสนอแนะที่ 23 XXIII ในช่วงสรุปตอนท้าย

อ่านเพิ่มเติม

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Sym

bol%29/73984290dfea022b802565160056fe

1c?Opendocument

คณะกรรมการสหประชาชาติ

ว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และ

สิทธิทางวัฒนธรรม

ได้เน้นถึงความจำาเป็นในการขอฉันทานุมัติ

จากชนเผ่าพื้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ทรัพยากร ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2547 

คณะกรรมการได้ระบุว่า “เป็นที่กังวลอย่างยิ่ง

ว่าการให้สัมปทานทำาเหมืองแร่แก่บริษัข้ามชาติ

โดยปราศจากการขอฉันทานุมัติจากชุมชนที่

เกี่ยวข้อง” (E/C.12/1/Add.100, para. 12).  

2-3 ปีก่อน ได้มีข้อสังเกตว่า “ที่ดินตามประเพณี

ของชนเผ่าพื้นเมืองลดลงหรือถูกครอบครองโดย

บริษัททำาไม้ เหมืองแร่และน้ำามัน
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กลไก เนื้อหา
ปราศจากฉันทานุมัติของเขาซึ่งส่งผลกระทบต่อ

วัฒนธรรมและความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ 

(E/C.12/1/Add.74, para. 12)

อ่านเพิ่มเติม

http://www2.ohchr.org/english/bodies/ce-

scr/index.htm

อนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพ (CBD), 

1992

มาตรา 8( j)  เรียกร้องให้รัฐบาลเคารพและ

อนุรักษ์องค์ความรู้ นวัตกรรมและการปฏิบัติ

ของชนเผ่าพื้นเมือง ... การประยุกต์ใช้ได้รับการ

อนุมัติและการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองใน

มติการประชุมครั้งที่ 5 ของประเทศภาคีสมาชิก 

มติที่ v/16 เรียกร้องให้รัฐบาลขออนุญาตจาก

ชุมชนที่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ชน

เผ่าพื้นเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

มติดังกล่าวได้พูดถึงพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนินการของเอฟปิคในหลักการทั่วไป 

“การเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรมและการปฏิบัติ

ของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ

การให้ฉันทามติที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าหรือ

การอนุมัติที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าจากผู้ถือ

องค์ความรู้ นวัตกรรมและการปฏิบัติดังกล่าว”
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กลไก เนื้อหา
นอกจากนั้นมตินี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลมี

มาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชน

เผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ตามประเพณี 

นวัตกรรมและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับการให้ฉันทานุมัติ

ที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้าและการมีส่วนร่วม

อย่างมีประสิทธิภาพของเขา”       

อ่านเพิ่มเติม

http://www.cbd.int/decisions/

cop/?m=cop-05

ธนาคารพัฒนาระหว่าง

อเมริกา

ยุทธศาสตร์และกระบวนการในประเด็นที่เกี่ยวกับ

สังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ระบุว่า “โดยทั่วไปธนาคารพัฒนาระหว่าง

อเมริกาจะไม่สนับสนุนโครงการที่มีผลกระทบต่อ

ที่ดินและเขตแดนของชนเผ่า นอกจากเสียจาก

ชนเผ่าตกลงเห็นชอบด้วย”  แนวคิดเรื่องเอฟปิค

ได้บรรจุอยู่ในธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกา

เรียบร้อยในประเด็นเกี่ยวกับการอพยพโยกย้าย

โดยไม่สมัครใจ

อ่านเพิ่มเติม

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/

workshop_FPIC_tamang.doc
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กลไก เนื้อหา
ธนาคารพัฒนาเอเซีย นโยบายคุ้มครองสิทธิของธนาคารพัฒนา ควร

บรรจุประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย  คือ การขอ

ฉันทานุมัติของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลก

ระทบ จากกิจกรรมของโครงการดังต่อไปนี้ ซึ่ง

ชนเผ่าพื้นเมืองถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางเป็น

พิเศษ (ก) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ของทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและความรู้ (ข) การอพยพโยก

ย้ายชนเผ่าพื้นเมืองออกจากที่ดินตามจารีต

ประเพณีและ (ค) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินตามจารีตประเพณีที่

ชนเผ่าพื้นเมืองใช้อยู่และอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินชีวิตหรือต่อวัฒนธรรม พิธีกรรม การใช้

ที่ดิน ซึ่งจำาแนกอัตลักษณ์และชุมชนของชนเผ่า

พื้นเมือง

อ่านเพิ่มเติม

http://www.adb.org/safeguards/

http://www.adb.org/Documents/Policies/

Safeguards/Safeguard-Policy-Statement-

June2009.pdf
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กลไก เนื้อหา
คณะกรรมาธิการว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนระหว่าง

อเมริกา

คณะกรรมาธิการได้ระบุว่ากฎหมายสิทธิมนุษย

ชนระหว่างอเมริกาต้องมี “มาตรการพิเศษใน

การยอมรับผลประโยชน์ส่วนรวมและโดยเฉพาะ

ของชนเผ่าพื้นเมือง ในอาชีพและการใช้ที่ดิน

ทรัพยากรตามประเพณีของเขา สิทธิของเขา

ไม่ควรถูกแยกออกไปจากผลประโยชน์นี้ นอก

เสียจากจะได้รับการยินยอมอย่างเต็มที่จากชน

เผ่าพื้นเมือง” ในปี 2546  คณะกรรมธิการดัง

กล่าวได้ระบุว่าเอฟปิคใช้ได้โดยทั่วไปกับมติของ

รัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อที่ดินและชุมชนของ

ชนเผ่าพื้นเมือง เช่น การให้สัมปทานในแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตแดนของชนเผ่าพื้น

เมือง

อ่านเพิ่มเติม

http://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Ameri-

can_Commission_on_Human_Rights
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กลไก เนื้อหา
คณะกรรมาธิการเขื่อนโลก คณะกรรมมาธิการเขื่อนโลกได้ทบทวนในหัวข้อ

เกี่ยวกับเขื่อนชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์กลุ่ม

น้อยซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของชนเผ่า

พื้นเมืองและชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในการวางแผน

การปฏิบัติงานและการดำาเนินการของเขื่อน

ขนาดใหญ่ ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับความขัดแย้งและ

ความเสียหายที่มีต่อชุมชนอันเกิดจากโครงการ

สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ จากการทบทวน

เอกสาร ได้จำาแจกหลังการใหญ่ ๆ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาพลังงานและทรัพยากรน้ำา

ดังนี้ 

1. ชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์กลุ่มน้อย

ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและกระบวนการ

ตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น

2. หลักเกณฑ์ของเอฟปิคควรใช้เป็น

แนวทางในการสร้างเขื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์กลุ่มน้อย

อ่านเพิ่มเติม

http://www.dams.org/docs/kbase/themat-

ic/drafts/tr12_execsumm.pdf
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 ตัวอย่างของกรณีศึกษาสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซด์ของมูลนิธิชนเผ่าพื้น

เมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม:

1. ประเทศฟิลิิปปินส ์(http://www.thai-ips.org/FPIC.html)

2. ประเทศมาเลเซีย (http://www.thai-ips.org/FPIC.html)

3. ประเทศสุรินัม (http://www.thai-ips.org/FPIC.html)

4. ประเทศปานามา (http://www.thai-ips.org/FPIC.html)

5. ประเทศคอสตาริกา  (http://www.thai-ips.org/FPIC.html)

ภาคผนวก ข: ตัวอย่างของกรณีศึกษา

เกี่ยวกับเอผพิค
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แม่น้ำาเทอราบา ในประเทศคอสตาริกา

ผลกระทบจากการทำาเหมืองแร่ในประเทศรุรินัม
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ภาคผนวค ค: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง

เอฟปิค

1. Oxfam guide to FPIC: http://www.oxfam.org.au/resources/
filestore/originals/OAUs-GuideToFreePriorInformedCons
ent-0610.pdf 

2. Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: http://
forclime.org/index.php/en/news/8-news/61-free-prior-and-
informed-consent-fpic-in-redd-guidebook-launched 

3. Free, Prior, and Informed Consent by the Forest Peoples 
Programme (FPP): http://www.forestpeoples.org/guiding-
principles/free-prior-and-informed-consent-fpic
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