
Local 
Biodiversity 
Outlooks 2



Local Biodiversity Outlooks 2

บทบาทของชนพ้ื้�นเมื้องและชุมืชนท้องถ่ิ่�นในการพัื้ฒนาแผนกลยุุทธ์์สำำาหรับความืหลาก
หลายุทางชีวภาพื้ในปีี 2011–2020 และการฟื้้�นฟืู้ธ์รรมืชาต่ิและวัฒนธ์รรมื

ผยุแพื้ร่โดยุ     Forest Peoples Programme 
วันที�      ปีีค.ศ. 2020
แปีลและเรียุบเรียุงโดยุ  ปิีโยุรสำ ปีานยุงค์
ภาพื้ปีระกอบโดยุ    Giacomo Pirozzi
อ้างอ่ง     www.localbiodiversityoutlooks.net

Thai Climate Justice for All



3



4



5

บทสรุุปผู้้�บรุิหารุ

	 เป้้าหมาย	Aichi	Biodiversity	สำำาหรัับการัพััฒนาแผนกลยุทธ์์สำำาหรัับความ
หลากหลายทางชีีวภาพัในปี้	 2011–2020	 เป็้นจำำานวน	 18	 แผน	 ซ่ึ่�งเกี�ยวข้้องกับ
ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นและการัใช้ีป้รัะโยชีน์อย่างยั�งยืน	ยังไม่ป้รัะสำบความสำำาเร็ัจำ
	 การัละเลยการัมีส่ำวนร่ัวมข้องชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นในการัอนุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพัและการัใช้ีป้รัะโยชีน์อย่างยั�งยืนที�เป็้นอยูใ่นปั้จำจุำบัน	ซ่ึ่�ง
รัวมไป้ถ่ิ่งการักำาหนดแผนกลยุทธ์์และแผนป้ฏิิบัติิการัสำำาหรัับความหลากหลายทาง
ชีีวภาพัข้องแต่ิละป้รัะเทศ	 ทำาให้สำหป้รัะชีาชีาติิสูำญเสีำยโอกาสำไป้หลายป้รัะการัใน
การัวางแผนงานในปี้	 2011–2020	 หน่�งในนั�นได้แก่เป้้าหมาย	 Aichi	 Biodiversity	
ทั�ง	20	 เป้้าหมายไม่ป้รัะสำบความสำำาเร็ัจำ	การัวางติำาแหน่งข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีน
ท้องถิิ่�นไว้เป็้นหัวใจำข้องการักำาหนดแผนกลยุทธ์์สำำาหรัับความหลากหลายทางชีีวภาพั
จำะส่ำงเสำริัมให้เกิดคุณภาพัชีีวิติความเป็้นอยู่ที�ดีข้องชุีมชีน	 ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพัที�ได้รัับการัดูแลรัักษ์า	และผลกรัะทบจำากภาวะโลกร้ัอนที�เบาบางลง	
	 การัเอาชีนะการัแบ่งแยกและความไม่สำมดุลข้องความสัำมพัันธ์์รัะหว่าง
มนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิเป็้นหัวใจำในการัแก้ปั้ญหาความหลากหลายทางชีีวภาพัและ
สุำข้ภาพัข้องมนุษ์ย์	 รัวมไป้ถ่ิ่งการัรัะบาดข้องโรัคจำากสัำติว์สู่ำคน	 ป้ฏิิสัำมพัันธ์์ที�ยั�งยืน
รัะหว่างวิทยาศาสำติร์ัและภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นจำะทำาให้เกิดการัแก้ปั้ญหาแบบองค์รัวม
และเกิดผลป้รัะโยชีน์ร่ัวมกัน
	 ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นในการัติรัะหนักรู้ัถ่ิ่งวิถีิ่ธ์รัรัมชีาติิและสำรั้างแรังบันดาลใจำ
และเกิดวิสัำยทัศน์ข้องการัคงอยู่ร่ัวมกันรัะหว่างวัฒนธ์รัรัมและธ์รัรัมชีาติิบนโลกใบนี�
	 ค่านิยม	 วิถีิ่ชีีวิติ	 ความรู้ั	 รัะบบการับริัหารัทรััพัยากรั	 เศรัษ์ฐกิจำ	 และ
เทคโนโลยีข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีป้รัะโยชีน์เป็้นอย่างมากในการัพััฒนา
รัะบบโลกที�มีความหลากหลายและมีความสำามัคคีกัน	 โดยที�ไม่ทิ�งคนใดคนหน่�งไว้
เบื�องหลัง
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	 ชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นเสำนอให้มีการัเป้ลี�ยนแป้ลงสู่ำความสำัมพัันธ์์
รัะหว่างชุีมชีนและธ์รัรัมชีาติิที�มีความสำมดุลมากข่้�นด้วยแนวทางต่ิอไป้นี�	:

	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางวัฒนธ์รัรัมสู่ำความหลากหลายทาง
												ความรู้ัและความเป็้นอยู่
	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงการัใช้ีที�ดินสู่ำการัถืิ่อครัองแบบไม่มีเจ้ำาข้องที�
												ถิ่าวรัติามแบบอย่างข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางธ์รัรัมาภิบาลสู่ำการัตัิดสิำนใจำแบบมี
												ส่ำวนร่ัวมจำากทุกภาคส่ำวนและการัพััฒนาท้องถิิ่�นด้วยตินเอง
	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางการัเงินและผลติอบแทนสู่ำแบบอย่าง			
												ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�มีป้รัะสิำทธิ์ภาพั
	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางเศรัษ์ฐกิจำสู่ำการัใช้ีป้รัะโยชีน์อย่างยั�งยืน
												และรัะบบเศรัษ์ฐกิจำชุีมชีนที�มีความหลากหลาย
	 -	กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางอาหารัสู่ำรัะบบอาหารัพืั�นเมืองและ
												อาหารัท้องถิิ่�นเพืั�อสุำข้ภาพั

	 กรัะบวนการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงเหล่านี�กลายเป็้นสิำ�งสำำาคัญเพืั�อความอยู่รัอด
ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นและสุำข้ภาวะข้องป้รัะชีากรัโลก	 ซ่ึ่�งเกิดจำากวิสัำยทัศน์
ร่ัวมกันข้องคนรุ่ันต่ิางๆ	 จำากการัต่ิอสู้ำเพืั�อความอยู่รัอดในป้รัะวัติิศาสำติร์ัข้องมนุษ์ย์และ
ภูมิปั้ญญาโบรัาณ	จำากป้รัะสำบการัณ์จำริังและนวัติกรัรัมข้องยุคปั้จำจุำบัน	 เพืั�อสำร้ัางมรัดก	
และความหวังในการัดำารังชีีวิติรัอดข้องคนยุคลูกหลาน	 และเป็้นกรัะบวนการัที�เกิด
จำากการัร่ัวมมือกันข้องคนทุกกลุ่มในการัป้กป้้องบ้านข้องเรัา
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	 Local	 Biodiversity	Outlooks	 นำาเสำนอมุมมองและป้รัะสำบการัณ์ข้องชีน
พืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นด้านวิกฤติิทางสัำงคมและสิำ�งแวดล้อมและคุณค่าข้อง
ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นที�มีต่ิอการักำาหนดกลยุทธ์์สำำาหรัับความหลากหลายทางชีีวภาพัใน
เวที	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD)	รัายงานฉบับแรักได้รัับการัเผย
แพัร่ัในปี้	 2016	 เป็้นภาคป้รัะกอบข้องรัายงาน	 Global	 Biodiversity	 Outlook	
ฉบับที�	4	 (GBO-4)	 ซ่ึ่�งเป็้นหลักฐานข้องบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�
ช่ีวยให้บรัรัลุวัติถุิ่ป้รัะสำงค์ข้อง	CBD

	 ในปี้	2016	ณ	การัป้รัะชุีม	Convention	on	Biological	Diversity	ครัั�งที�	13	
(COP	13)	ป้รัะเทศสำมาชิีกรัับรัองรัายงานฉบับที�	 1	และกำาหนดให้เผยแพัร่ัรัายงาน
ฉบับที�	 2	 อย่างต่ิอเนื�องจำากรัายงาน	 Global	 Biodiversity	 Outlook	 ฉบับที�	 5	
(GBO-5)	ในปี้	2020	และรัายงาน	Local	Biodiversity	Outlooks	ฉบับที�สำองซ่ึ่�งมี
เนื�อหาเกี�ยวกับบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัพััฒนาแผนกลยุทธ์์
สำำาหรัับความหลากหลายทางชีีวภาพัในปี้	 2011–2020	 และฟ้ื้�นฟูื้ธ์รัรัมชีาติิและ
วัฒนธ์รัรัม	 (LBO-2)	 ซ่ึ่�งเป็้นภาคป้รัะกอบข้องรัายงาน	GBO-5	 ได้เติรีัยมพัร้ัอมไว้ใน
กรัณีที�มีการัร้ัองข้อในเวทีการัป้รัะชุีมชีนพืั�นเมืองในรัะดับนานาชีาติิเกี�ยวกับความ
หลากหลายทางชีีวภาพั,	เครืัอข่้ายความหลากหลายทางชีีวภาพัข้องสำติรีั,	ศูนย์ข้้อมูล
ด้านภูมิปั้ญญาพืั�นเมือง,	Forest	Peoples	Programme,	และ	Secretariat	of	the	
Convention	on	Biological	Diversity
.
	 เวทีนี�ทำาให้เกิดการัรัวมศูนย์ข้้อมูลและกรัณีศ่กษ์าจำากชีนพัื�นเมือง	 ชีุมชีน
ท้องถิิ่�นและภาคป้รัะชีาสัำงคมทั�วโลก	 ร่ัวมกับข้้อมูลเชิีงวิชีาการัและข้้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้้อง
ทั�งหมด

ตอนท่� 1: บทนำา
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	 สำำาหรัับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นแล้ว	 การัเปิ้ดโอกาสำให้ผู้คนเล่าเรืั�อง
รัาวข้องพัวกเข้าโดยวิธี์ข้องพัวกเข้าเองเป็้นเรืั�องข้องการัเคารัพัซ่ึ่�งกันและกัน	 ซ่ึ่�งใน
เวทีโลกไม่ใช่ีเรืั�องที�ทำาไม่ได้	 ในเจ็ำดภูมิภาคหลักข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�
ได้รัับการัรัับรัองโดยเวทีป้รัะชุีมข้องสำหป้รัะชีาชีาติิว่าด้วยเรืั�องป้รัะเด็นปั้ญหาชีนพืั�น
เมืองนั�นมีความหลากหลายที�สูำงมาก	 ซ่ึ่�งเป็้นความหลากหลายที�เรัาต้ิองการัรัักษ์าไว้
มิให้สูำญหาย	แต่ิเป็้นเรืั�องยากที�จำะทำาเช่ีนนั�นได้ในการัอภิป้รัายสัำ�นๆ	ดังนั�น	นอกจำาก
รัายงานฉบับนี�จำะสำะท้อนให้เห็นถ่ิ่งป้รัะสำบการัณ์ข้องผู้แต่ิงและทีมงานรัวมถ่ิ่งข้้อ
แนะนำาเชิีงนโยบายจำากชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นทั�วโลก	 ผู้อ่านควรัได้รัับข้้อมูล
โดยติรังจำากเจำ้าข้องเรัื�องรัาวในรัายงานฉบับนี�เพัื�อให้เข้้าใจำถิ่่งแนวคิด	 การัติีความ	
และความต้ิองการั	 เพืั�อให้แน่ใจำว่าคนเหล่านี�มีส่ำวนร่ัวมโดยติรังกับกรัะบวนการักำาหนด	
และขั้บเคลื�อนนโยบายที�เกี�ยวข้้อง

ข้�อควรุรุ้�ก่่อนก่ารุอ่าน
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	 ความคืบหน้าในรัะหว่างการัป้รัะชุีมสำหป้รัะชีาชีาติิว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพัในปี้	 2011–2020	 :	 ใจำความสำำาคัญข้องแผนกลยุทธ์์สำำาหรัับความหลาก
หลายทางชีีวภาพัและเป้้าหมาย	Aichi	จำากมุมมองข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น

เป้าหมายเชิิงก่ลยุทธ์์ A
	 แก้ไข้สำาเหติุข้องการัสำูญเสีำยความหลากหลายทางชีีวภาพัโดยการันำามาเป้็น
เป้้าหมายหลักสำำาหรัับทั�งรััฐบาลและสัำงคม

ใจความสำาคัญ

	 มุมมองข้องโลกที�แบ่งแยกธ์รัรัมชีาติิและวัฒนธ์รัรัมออกจำากกันคือสำาเหตุิ
ข้องการัสูำญเสีำยความหลากหลายทางชีีวภาพั	

	 เมื�อวัฒนธ์รัรัมทำาให้เกิดพัฤติิกรัรัมและตีิกรัอบความสัำมพัันธ์์รัะหว่างผู้คน
และโลกแห่งธ์รัรัมชีาติิ	 วิถีิ่ชีีวิติและคุณค่าที�หลากหลายข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีน
ท้องถิิ่�นทั�วโลกก่อให้เกิดความเป็้นไป้ได้แห่งอนาคติที�ยั�งยืนหลายรูัป้แบบติามลักษ์ณะ	
ข้องวัฒนธ์รัรัมที�ต่ิางกันไป้	 ซ่ึ่�งรััฐบาล	 สัำงคม	และรัะบบเศรัษ์ฐกิจำข้องแต่ิละป้รัะเทศ
จำะต้ิองทำาความเข้้าใจำ	ให้ความเคารัพั	และรัักษ์าไว้

	 อย่างไรัก็ติาม	 วัฒนธ์รัรัมข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นและความอุดม
สำมบูรัณ์ข้องความหลากหลายทางชีีวภาพับนแผ่นดินข้องพัวกเข้ากำาลังเสืำ�อมโทรัมลง
จำากการัผลิติและบริัโภคอย่างฟุื้�มเฟ้ื้อยติามแบบอย่างข้องรัะบบทุนนิยม

ตอนท่� 2



11

ข้�อเสนอแนะ
	 ในการัแก้ไข้สำาเหติุข้องการัสูำญเสีำยความหลากหลายทางชีีวภาพัชีนพืั�นเมือง
และชุีมชีนท้องถิิ่�น	รััฐบาล	องค์กรัอนุรัักษ์์	และภาคส่ำวนอื�นๆ	ควรั	:

	 -		สำนับสำนุนแนวทางที�เชืี�อมโยงธ์รัรัมชีาติิและวัฒนธ์รัรัมเข้้าด้วยกันในรัะบบ
		 			นิเวศน์สัำงคม
	 -		สำนับสำนุนการัฟ้ื้�นฟูื้วัฒนธ์รัรัมดั�งเดิมและการัแลกเป้ลี�ยนทางวัฒนธ์รัรัม
	 -		สำนับสำนุนให้ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีส่ำวนร่ัวมในการัตัิดสิำนใจำทั�งใน 
	 			รัะดับชีาติิและนานาชีาติิในเรืั�องข้องการัถืิ่อครัองที�ดิน	การันำาภูมิปั้ญญา	 	
	 			ท้องถิิ่�นมาใช้ีแก้ปั้ญหาสิำ�งแวดล้อม	และการัเคารัพัสิำทธิ์ข้องชีนพืั�นเมือง	 	
	 			และชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -		พััฒนากรัอบนโยบายเพืั�อการัผลิติและบริัโภคอย่างยั�งยืนซ่ึ่�งจำะนำาไป้สู่ำ	 	
	 				การัสำนับสำนุนรัะบบเศรัษ์ฐกิจำท้องถิิ่�นที�ยั�งยืนโดยทันที
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เป้าหมายท่� 1: เพิิ่�มก่ารุรุับรุ้�ต่อความหลาก่หลายทางช่ิวภาพิ่

	 การัเพิั�มการัรัับรู้ัและให้ความสำำาคัญต่ิอความหลากหลายทางชีีวภาพั	จำะต้ิอง
ลดการัให้ความสำำาคัญต่ิอเศรัษ์ฐกิจำแต่ิเพีัยงด้านเดียวและเพิั�มนำ�าหนักข้องคุณค่าทาง
วัฒนธ์รัรัมและจิำติวิญญาณข้องสัำงคม	ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในหลายภูมิภาค
มีรัะบบคุณค่าที�ให้ความสำำาคัญต่ิอการัมีป้ฏิิสัำมพัันธ์์รัะหว่างผู้คน	ธ์รัรัมชีาติิ	และคุณภาพั
ชีีวิติและการัฟ้ื้�นฟูื้และธ์ำารังไว้ซ่ึ่�งรัะบบคุณค่าที�หลากหลาย	และเพิั�มการัรัับรู้ัในความ
หลากหลายดังกล่าวต่ิอสำาธ์ารัณชีนผ่านทางโครังการัเรีัยนรู้ัข้้ามรุ่ัน	 งานเทศกาลชุีมชีน	
สืำ�อการัเรีัยนการัสำอนสำำาหรัับหลักสูำติรัสำากลในโรังเรีัยน	และการัป้รัะชีาสัำมพัันธ์์

เป้าหมายท่� 2: รุวมคุณค่าความหลาก่หลายทางช่ิวภาพิ่ไว�ด้�วยกั่น
 
	 ความหลากหลายทางชีีวภาพัและวัฒนธ์รัรัมนั�นพ่ั�งพัาอาศัยซ่ึ่�งกันและกัน
และรัวมเอาคุณค่าความหลากหลายทางชีีวภาพัและวัฒนธ์รัรัมไว้ในแผนกลยุทธ์์การั
พััฒนาป้รัะเทศและท้องถิิ่�น	 รัวมถ่ิ่งรัะบบการัติรัวจำสำอบและรัายงาน	 ทำาให้เกิดผลลัพัธ์์
ทางการัอนุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพัและวัฒนธ์รัรัมที�ดีข่้�น	 คุณค่าทางสัำงคม	
กรัะแสำหลักจำะต้ิองนำาเอาคุณค่าข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในฐานะที�เป็้น
เจ้ำาข้องภูมิปั้ญญาโบรัาณ	 เข้้ามาร่ัวมพิัจำารัณาเพืั�อออกแบบการัเป้ลี�ยนแป้ลงและ
สำร้ัางนวัติกรัรัม
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เป้าหมายท่� 3: ก่ารุปฏิิรุ้ปรุะบบให�ผู้ลตอบแทน

	 เงินทุนสำนับสำนุนที�ผิดวัติถุิ่ป้รัะสำงค์ก่อให้เกิดการัสูำญเสีำยความหลากหลายทาง
ชีีวภาพั	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นทั�วโลกกำาลังทำางานอย่างหนักเพืั�อเพิั�มการัรัับ
รู้ัข้องสำาธ์ารัณชีนและติ่อต้ิานการัให้ทุนสำนับสำนุนกิจำกรัรัมที�ไม่ก่อให้เกิดป้รัะโยชีน์	
และเพืั�อติรัวจำสำอบว่าผลป้รัะโยชีน์ที�ได้จำากรัะบบให้ค่าติอบแทนทางสิำ�งแวดล้อม
อย่าง	 REDD+	 และรัะบบการัซืึ่�อบริัการัทางรัะบบนิเวศน์ติกอยู่กับชีาวชุีมชีน	 การั
จ่ำายค่าติอบแทนที�เสำนอให้แก่ชีนกลุ่มน้อยอย่างมีเงื�อนไข้เช่ีนสิำทธิ์การัถืิ่อครัองที�ดิน
เป็้นการัรัักษ์าวิถีิ่ชีีวิติและวัฒนธ์รัรัมข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นและรัักษ์า
ความหลากหลายทางชีีวภาพัทางบกและนำ�าไป้พัร้ัอมกัน

เป้าหมายท่� 4: ก่ารุผู้ลิตและบรุิโภคอย่างยั�งยืน

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลังต่ิอสู้ำกับผลกรัะทบจำากการัผลิติแบบ
อุติสำาหกรัรัมและการันำาทรััพัยากรัธ์รัรัมชีาติิออกมาใช้ีโดยการัออกกฎหมายห่วงโซ่ึ่
อุป้ทานและกลไกการัรัับรัองสิำทธิ์โดยสำมัครัใจำเช่ีน	 Roundtable	 on	 Sustainable	
Palm	Oil	หรืัอ	Forest	Stewardship	Council	และใช้ีแรังงานท้องถิิ่�นเป็้นหน่วยผลิติ	
รัะบบการัผลิติโดยท้องถิิ่�นที�ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีสิำทธิ์ถืิ่อครัองที�ดินที�
มั�นคงมีแนวโน้มจำะก่อให้เกิดผลป้รัะโยชีน์ทางเศรัษ์ฐกิจำและสัำงคมและความหลาก
หลายทางชีีวภาพัมากกว่าการัผลิติแบบอุติสำาหกรัรัม	 การัเป้ลี�ยนแป้ลงทางสัำงคมและ	
เศรัษ์ฐกิจำไป้สู่ำการัผลิติโดยท้องถิิ่�นที�มีความหลากหลายเช่ีนนี�อาจำเป็้นป้รัะโยชีน์ต่ิอ
การัแก้ปั้ญหาความสูำญเสีำยความหลากหลายทางชีีวภาพัได้ดี
.
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เป้าหมายเชิิงก่ลยุทธ์์ B

	 ลดแรังกดดันที�มีต่ิอความหลากหลายทางชีีวภาพัและสำนับสำนุนให้เกิดการั
ใช้ีอย่างยั�งยืน

ใจความสำาคัญ

	 รัะบบนิเวศน์	 พืัชี	 และสัำติว์	 และป้รัะโยชีน์ที�มนุษ์ย์ได้รัับจำากธ์รัรัมชีาติินั�น
เสืำ�อมโทรัมลงในอัติรัาที�น่าวิติก	 โดยส่ำวนใหญ่ได้รัับผลกรัะทบโดยติรังจำากอุติสำาหกรัรัม
การัเกษ์ติรัและพัลังงานที�เป็้นผลต่ิอเนื�องมาจำากการัเติิบโติทางเศรัษ์ฐกิจำแต่ิพับว่าอัติรัา	
การัเสืำ�อมโทรัมนั�นช้ีาลงในเข้ติแดนข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	 อันเนื�องมาจำาก	
วิธี์การัจัำดการัที�ดี	 แต่ิก็ยังติกอยูใ่นแรังกดดันที�สูำง	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นใน
หลายป้รัะเทศมีบทบาทสำำาคัญในการัเกษ์ติรัยั�งยืน	 ป้รัะมงยั�งยืน	 และการัดูแลรัักษ์า
ทรััพัยากรัป้�า	 ดังนั�นการัเป้ลี�ยนแป้ลงด้านธ์รัรัมาภิบาลจ่ำงเป็้นสิำ�งที�จำำาเป็้นในการัการั
รัับรัองบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัอนุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพัและการัใช้ีป้รัะโยชีน์อย่างยั�งยืนในสิำ�งที�ถูิ่กรัะบบเศรัษ์ฐกิจำกรัะแสำหลัก
มองข้้ามไป้	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นเจ้ำาข้องและดูแลรัักษ์าอย่างน้อยคร่ั�ง
หน่�งข้องที�ดินทั�งหมดในโลกนี�	 และหลายกลุ่มก็กำาลังร่ัางนโยบายเพืั�อป้กป้้องเข้ติแดน
ข้องติน	 ดูแลรัักษ์าทรััพัยากรัอย่างยั�งยืน	 และต่ิอสู้ำกับมลภาวะ	 การัรุักรัานข้องพืัชีและ
สัำติว์ต่ิางถิิ่�น	และผลกรัะทบจำากภาวะโลกร้ัอน	อย่างไรัก็ติาม	ที�ดิน	แหล่งนำ�า	และความ
หลากหลายทางชีีวภาพัข้องพัวกตินกำาลังติกอยู่ในความเสีำ�ยงจำากการัผลิติแบบ
อุติสำาหกรัรัมและการัรุักรัานอย่างผิดกฎหมาย	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลัง
ทำางานอย่างหนักและติ้องเสีำยสำละเป้็นอย่างมากเพืั�อต่ิอต้ิานการัรัุกรัานเข้ติแดนข้อง
พัวกตินที�มาในรูัป้แบบข้องการัข่้มขู่้	ความรุันแรัง	และการัลอบสัำงหารั
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ข้�อเสนอแนะ :

	 รััฐบาลและหน่วยงานที�เกี�ยวข้้องจำะต้ิองให้การัสำนับสำนุนชีนพืั�นเมืองและ
ชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัป้กป้้องที�ดิน	แหล่งนำ�า	เข้ติแดน	และความหลากหลายทางชีีวภาพั	
โดยกลไกด้านสิำทธิ์มนุษ์ยชีน	รัวมไป้ถ่ิ่ง	:

	 -		รัับรัองสิำทธิ์เหนือที�ทำากินและแหล่งนำ�าในที�ดินข้องชีนพืั�นเมืองและ
	 			ชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -		รัับรัองบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในฐานะผู้ป้กป้้อง
	 			สิำ�งแวดล้อม
	 -		สำนับสำนุนบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในเวทีร่ัาง
	 			นโยบายต่ิางๆ
	 -		ป้รัะมวลกำาหมายและนโยบายข้องป้รัะเทศและรัะหว่างป้รัะเทศให้มี
	 			ความสำอดคล้องกัน
	 -		ต่ิอต้ิานการัลิดรัอนสิำทธิ์มนุษ์ยชีน
	 -		ป้รัับป้รุังรัะบบเก็บและป้รัะมวลผลข้้อมูลด้านบทบาทข้องผู้ผลิติรัายย่อย	
	 			อันได้แก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -		สำร้ัางกลไกทางการัเงินที�สำร้ัางสำรัรัค์เพืั�อรัะบบเศรัษ์ฐกิจำท้องถิิ่�นที�ยั�งยืน
	 -		กำาหนดภารัะหน้าที�แก่อุติสำาหกรัรัมที�รัับผิดชีอบในการัป้ล่อยมลภาวะ
	 			สู่ำสิำ�งแวดล้อม
	 -		สำนับสำนุนทรััพัยากรัให้แก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนในการัแก้ปั้ญหา
	 			ความสูำญเสีำยความหลากหลายทางชีีวภาพัโดยใช้ีภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�น
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เป้าหมายท่� 5: ยับยั�งอัตรุาก่ารุส้ญเส่ยรุะบบนิเวศน์

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นจำำานวนมากทำาหน้าที�ป้กป้้องสิำ�งแวดล้อม	 ดูแล
พืั�นที�ข้นาดใหญ่จำากการัลักลอบตัิดไม้	 ทำาเหมือง	 หรืัอโครังการั	 “พััฒนาที�ดิน”	 โดย
บริัษั์ทอสัำงหาริัมทรััพัย์	 มีหลักฐานเป็้นจำำานวนมากที�บ่งชีี�ว่าเมื�อเงื�อนไข้ทางสัำงคม	
กฎหมาย	และเศรัษ์ฐกิจำอนุญาติให้ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นผู้ดูแลสิำ�งแวดล้อม	
อัติรัาการัสูำญเสีำยรัะบบนิเวศน์จำะลดลงอย่างมีนัยสำำาคัญ	 ทว่าในหลายป้รัะเทศ	 แทนที�
ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นจำะได้รัับการัสำนับสำนุนให้อนุรัักษ์์ป้�า	กลับต้ิองเผชิีญกับ
การัคุกคามและความรุันแรัง	 มีชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�กำาลังทำาหน้าที�ป้กป้้อง	
ผืนดินข้องตินบางส่ำวนที�ถูิ่กลอบสัำงหารัในการัป้กป้้องสิำทธิ์มนุษ์ยชีนด้านสิำ�งแวดล้อม

เป้าหมายท่� 6: บรุิหารุจัด้ก่ารุทรุัพิ่ยาก่รุทางทะเลอย่างยั�งยืน

	 ป้ริัมาณป้ลาที�จัำบโดยผู้ป้รัะกอบการัป้รัะมงรัายย่อยคิดเป็้นร้ัอยละ	 50	 ข้อง
ป้ริัมาณป้ลาที�จัำบทั�งหมดทั�วโลก	 ชีาวป้รัะมงท้องถิิ่�นมักดูแลทรััพัยากรัป้ลาในเข้ติ
ข้องตินโดยใช้ีวิธี์ที�ได้ผลเช่ีนการัติรัวจำติรัาและเฝ้้ารัะวังโดยสำมาชิีกชุีมชีน	 และ
กำาหนดพืั�นที�ดูแลโดยชุีมชีนท้องถิิ่�น	 พืั�นที�การัป้รัะมงอย่างมีความรัับผิดชีอบ	 และ
พืั�นที�ป้รัะมงติามฤดูกาลที�กำาหนดช่ีวงห้ามจัำบป้ลาข่้�น	 ชุีมชีนป้รัะมงหลายชุีมชีนมีกฎ
เกณฑ์์ร่ัวมกันในการัรัักษ์าความยั�งยืนข้องสิำ�งแวดล้อมและทรััพัยากรั	ซ่ึ่�งตัิ�งอยู่บนพืั�น
ฐานข้องป้รัะเพัณีและสิำทธิ์ครัอบครัองโดยชีอบธ์รัรัม	 หรืัอการัพััฒนาความร่ัวมมือ
กับนักวิทยาศาสำติร์ั	 เช่ีนการัคำานวณหาผลผลิติที�ยั�งยืน	 กฎเกณฑ์์เหล่านี�เป็้นสิำ�งที�นัก
วิชีาการัควรันำาไป้ป้รัับใช้ีกับรัะบบสำากล
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เป้าหมายท่� 7: ก่ารุเก่ษตรุ ปรุะมง และป่ายั�งยืน

	 โดยนัยเดียวกัน	 รัะบบการัผลิติอย่างยั�งยืนในท้องถิิ่�นเป็้นส่ำวนป้รัะกอบที�
สำำาคัญ	 ข้องรัะบบเศรัษ์ฐกิจำชีุมชีนและรัะบบติลาด	 ในการัป้รัับติัวเข้้ากับความ
ติ้องการัที�เป้ลี�ยนแป้ลงไป้นั�น	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลังพััฒนาการั
ผลิติรูัป้แบบใหม่โดยใช้ีวิสำาหกิจำเพืั�อสัำงคมและนำาเอาวิถีิ่การัผลิติดั�งเดิมกลับมา
ใช้ีใหม่เช่ีนการัป้รัะมงแบบดั�งเดิม	 นอกจำากนี�ยังได้สำร้ัางเครืัอข่้ายผู้ป้รัะกอบการั
ป้รัะมงรัายย่อยข่้�นมาใหม่และป้รัะชีาสำัมพัันธ์์ให้ชีุมชีนบรัิโภคอาหารัท้องถิ่ิ�น
ติามฤดูกาล	 อันเป้็นบทเรัียนที�สำำาคัญสำำาหรัับสัำงคมโลกที�จำะป้รัับเป้ลี�ยน
พัฤติิกรัรัมการัผลิติและบริัโภคอาหารั	 ป้รัะการัสุำดท้าย	 การัรัับรัองสิำทธิ์อันชีอบ
ธ์รัรัมเหนือที�ดินทำากินข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นปั้จำจัำยสำำาคัญที�จำะ
ทำาให้เกิดการัเกษ์ติรั	ป้รัะมง	และป้�ายั�งยืน

 เป้าหมายท่� 8: ก่ารุลด้มลภาวะ

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลังป้กป้้องเข้ติแดนข้องตินจำากมลภาวะ
และข้ยะ	 ซ่ึ่�งก่อให้เกิดผลกรัะทบใหญ่หลวงต่ิอสัำงคม	 เศรัษ์ฐกิจำ	 การัเมือง	 และ
วัฒนธ์รัรัม	 ข้องติน	 ชีนพัื�นเมืองและชีุมชีนท้องถิ่ิ�นบางพัวกได้รัิเรัิ�มรัณรังค์ติ่อ
ติ้านมลภาวะและข้ยะในรัะดับนานาชีาติิ	 ยื�นคำาร้ัองทุกข์้แก่องค์กรัสำากล	 เรีัยก
ร้ัองให้มีการัแก้กฎหมายที�เกี�ยวข้้อง	 และยื�นฟ้ื้องร้ัองบริัษั์ทเอกชีนที�ก่อมลภาวะ
ต่ิอศาล	 นอกจำากนี�	 ชีนพืั�นเมือง	 และชุีมชีนท้องถิิ่�นยังได้จัำดตัิ�งรัะบบติรัวจำติรัา
และเฝ้้ารัะวังการันำาข้ยะจำากที�อื�นมาทิ�งในพืั�นที�ข้องตินอีกด้วย
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เป้าหมายท่� 9: ก่ารุควบคุมและป้องกั่นก่ารุรุุก่รุานจาก่พืิ่ชิและสัตว์ต่างถิิ่�น

	 พืัชีและสัำติว์หลายพัันธ์ุ์ได้รัับการัจัำดป้รัะเภทโดยนักวิทยาศาสำติร์ัว่าเป็้นพัันธ์ุ์
ที�รัุกรัานและทำาลายรัะบบนิเวศน์และพัืชีและสำัติว์ท้องถิ่ิ�น	 และสำ่งผลติ่อเนื�องไป้ถิ่่ง
ความเป็้นอยู่ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นด้วย	ดังนั�นชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	
จ่ำงได้เข้้ามีส่ำวนร่ัวมในกรัะบวนการักำาหนดนโยบายที�เกี�ยวข้้อง	 จัำดตัิ�งรัะบบเตืิอนภัยล่วง
หน้าและการัเฝ้้ารัะวังและกำาจัำดพืัชีและสัำติว์ต่ิางถิิ่�นโดยความร่ัวมมือจำาก	 
นักวิทยาศาสำติร์ั	 ในบางกรัณี	 พืัชีและสัำติว์ต่ิางถิิ่�นเหล่านี�ก่อให้เกิดป้รัะโยชีน์แก่ชีนพืั�น
เมือง	และชุีมชีนท้องถิิ่�นได้เช่ีนกัน	โดยเป็้นแหล่งอาหารัหรืัอรัายได้ใหม่

เป้าหมายท่� 10: ความเปรุาะบางข้องรุะบบนิเวศน์ต่อภาวะโลก่รุ�อน

	 ชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นอาศัยอยู่ในรัะบบนิเวศน์ที�เป้รัาะบางติ่อภาวะ
โลกร้ัอนในรัะดับที�แติกต่ิางกันออกไป้	 จำากองค์ความรู้ัท้องถิิ่�นและการัสัำงเกติการัณ์
ป้รัากฏิการัณ์ธ์รัรัมชีาติิ	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นสำามารัถิ่ทำานายถ่ิ่งภัยธ์รัรัมชีาติิ	
ที�กำาลังจำะเกิดข่้�นได้และหาวิธี์การัป้้องกันล่วงหน้า	 บางชุีมชีนก็ใช้ีวิธี์จัำดตัิ�งเป็้นเข้ติ
อนุรัักษ์์ข้อง	indigenous	peoples	and	local	communities	(ICCAs)	หรืัอร่ัวม
มือกับกลุ่มต่ิางๆในการัเฝ้้ารัะวังการัเป้ลี�ยนแป้ลงทางธ์รัรัมชีาติิเพืั�อเติรีัยมพัร้ัอม
รัับมือต่ิอความเสีำ�ยงและภัยพิับัติิต่ิาง	ๆ
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เป้าหมายเชิิงก่ลยุทธ์์ C

	 รัักษ์าความหลากหลายทางชีีวภาพัโดยการัอนุรัักษ์์รัะบบนิเวศน์	 พัันธ์ุ์พัืชี
และสำัติว์

ใจความสำาคัญ

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นกลุ่มคนที�ทำางานอยู่แนวหน้าในการั
อนุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพั	 รัะบบนิเวศน์	 พัันธ์ุ์พืัชีและสัำติว์	 สัำดส่ำวนความ
อุดมสำมบูรัณ์ข้องรัะบบนิเวศน์ในด้านความหลากหลายทางชีีวภาพั	 โดยเฉพัาะอย่าง
ยิ�งพืัชีและสัำติว์ที�เสีำ�ยงต่ิอการัสูำญพัันธ์ุ์ส่ำวนใหญ่ติกอยู่ภายใต้ิการัดูแลรัักษ์าข้องชุีมชีน	
นอกจำากนี�	ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นยังช่ีวยพััฒนาความหลากหลายทางพัันธุ์กรัรัม	
ด้วยรัะบบวนเกษ์ติรัแบบผสำมผสำาน

	 เรัาต้ิองการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงเชิีงแนวคิดจำาก	 ‘วัติถุิ่ป้รัะสำงค์หลักคือการัอนุรัักษ์์’	
ที�กำาหนดโดยคนภายนอกที�ดูเหมือนจำะเป็้นการัอนุรัักษ์์ธ์รัรัมชีาติิ	 เป็้นการัอนุรัักษ์์ที�
เป็้นผลพัวงข้องความสัำมพัันธ์์รัะหว่างมนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิที�มีมาแต่ิเดิม	 ติามที�ชีน
พืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นแสำดงให้เรัาเห็นในการัจัำดการัที�ดินและทรััพัยากรัข้องติน	
เรัาต้ิองการัการัเป้ลี�ยนแป้ลงอย่างมากจำากแนวทางอนุรัักษ์์นิยมในปั้จำจุำบันที�กีดกัน
ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	 มาสู่ำการัเป้ลี�ยนแป้ลงที�เกิดจำากความร่ัวมมือกับชีน
พืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นที�สำนับสำนุนให้ชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นเป็้นผู้นำาการั
อนุรัักษ์์และการัใช้ีป้รัะโยชีน์จำากทรััพัยากรัธ์รัรัมชีาติิอย่างยั�งยืนเพืั�อรัักษ์าความ
สัำมพัันธ์์อันดีรัะหว่างมนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิไว้
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ข้�อเสนอแนะ :

	 -		รััฐบาล	องค์กรัอนุรัักษ์์	และผู้มีสำ่วนเกี�ยวข้้องอื�นๆควรัสำนับสำนุนการั	 	
	 			เป้ลี�ยนแป้ลงกิจำกรัรัมการัอนุรัักษ์์ไป้สำู่	:
	 	 o	การัให้ความสำำาคัญติ่อสำ่วนป้รัะกอบข้องรัะบบนิเวศน์ที�อุดมสำมบูรัณ์
																						และซึ่ับซึ่้อนในเข้ติแดนข้องชีนพัื�นเมืองและชีุมชีน 
																					ท้องถิ่ิ�น	ซึ่่�งเป้็นผลมาจำากการัดำาเนินชีีวิติติามวิถิ่ีดั�งเดิม
	 	 o	ความรั่วมมือกับชีนพัื�นเมืองและชีุมชีนท้องถิ่ิ�นที�สำนับสำนุนวิถิ่ี	 	
	 	 			ชีีวิติชุีมชีนเพืั�อรัักษ์าความสัำมพัันธ์์รัะหว่างมนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิ
	 	 o	มุ่งเน้นธ์รัรัมาภิบาล	ความยุติิธ์รัรัม	และความเสำมอภาคในการั		
	 	 			จำัดการัในเชีิงคุณภาพั	แทนที�จำะเน้นข้นาดข้องที�ดินที�ได้รัับการั		
	 	 			อนุรัักษ์์ในเชีิงป้รัิมาณ
	 -		ผู้มีสำ่วนเกี�ยวข้้องควรัรัับรัองและเคารัพัสำิทธ์ิเหนือที�ดินทำากิน	แหล่งนำ�า		
	 			และทรััพัยากรัข้องชีนพัื�นเมืองและชีุมชีนท้องถิ่ิ�น
	 -		ป้รัะกาศใชี้มาติรัการักฎหมายรัับรัองเข้ติแดนข้องชีนพัื�นเมืองและชีุมชีน 
													ท้องถิ่ิ�นและการัป้กครัองตินเอง
	 -		เพิั�มการัสำนับสำนุนให้ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นผู้นำาการัอนุรัักษ์์ธ์รัรัมชีาติิ
	 -		กิจำกรัรัมการัอนุรัักษ์์ทุกกิจำกรัรัมจำะต้ิองเป็้นไป้ติามหลักสิำทธิ์มนุษ์ยชีน	 	
	 			และความเสำมอภาคกัน
	 -		ผู้มีส่ำวนเกี�ยวข้้องควรัข้ยายผลการัอนุรัักษ์์ความหลากหลายทางพัันธุ์กรัรัม			
	 			ให้แพัร่ัหลายมากข่้�นโดยการัร่ัวมมือกับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นใน	 	
	 			การัอนุรัักษ์์พัันธ์ุ์พืัชีและสัำติว์	และรัะบบการัผลิติอาหารัท้องถิิ่�น
	 -		ผู้มีส่ำวนเกี�ยวข้้องจำะต้ิองให้คำามั�นที�จำะป้รัะสำานงานกับทุกภาคส่ำวนในทุกรัะดับ	
	 			การัป้กครัอง	เพืั�อป้กป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพัและรัะบบนิเวศน์
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เป้าหมายท่� 11: ฟ้ื้�นฟ้ื้และข้ยายพืิ่�นท่�อนุรุัก่ษ์

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีส่ำวนช่ีวยในการัดูแลและข้ยายพืั�นที�อนุรัักษ์์
เป็้นอย่างมากในรูัป้แบบข้อง	 ICCA	 หรืัอพืั�นที�อนุรัักษ์์โดยกลุ่มชีาติิพัันธ์ุ์	 โดยวิธี์การั
บริัหารัจัำดการัอย่างมีส่ำวนร่ัวมและสำรั้างสำรัรัค์และต่ิอต้ิานการัละเมิดสิำทธิ์มนุษ์ยชีน
โดยการัสำร้ัางความเท่าเทียมและเป็้นธ์รัรัม	อย่างไรัก็ติาม	 โลกได้พัลาดโอกาสำในการั
ใช้ีวิธี์ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นให้เป็้นป้รัะโยชีน์ในวงกว้าง	ในทางที�ถูิ่กต้ิองแล้ว	
รััฐควรัให้การัสำนับสำนุนและร่ัวมมือกับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัรัักษ์าสิำ�ง
แวดล้อมโดยการัรัับรัองสิำทธิ์ในการัจัำดการัที�ดิน	 ซ่ึ่�งเป็้นวิธี์ที�มีป้รัะสิำทธิ์ภาพัมากกว่า
วิธี์การัที�หน่วยงานข้องรััฐใช้ีอยู่

เป้าหมายท่� 12: ลด้ความเส่�ยงข้องก่ารุส้ญพัิ่นธ์ุ์

	 สิำ�งมีชีีวิติที�ติกอยู่ในภาวะเสีำ�ยงที�จำะสูำญพัันธ์ุ์หลายสำายพัันธ์ุ์มีส่ำวนเกี�ยวข้้อง
กับวิถีิ่ชีีวิติและความเป็้นอยู่ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	 ผู้ซ่ึ่�งมองว่าสิำ�งมีชีีวิติ
เหล่านี�เป็้นเหมือนเครืัอญาติิและผู้ที�อยู่ภายใต้ิการัคุ้มครัองข้องติน	 ชีนพืั�นเมืองและ
ชีุมชีนท้องถิ่ิ�นชี่วยอนุรัักษ์์สำิ�งมีชีีวิติเหล่านี�ในหลายๆ	 สำถิ่านการัณ์	 รัวมไป้ถิ่่งการั
รัักษ์าถิ่ิ�นที�อยู่	 การัจำัดการัโดยวิถิ่ีธ์รัรัมชีาติิ	 การัจำัดติั�งรัะบบติรัวจำติรัาและเฝ้้ารัะวัง	
และการัแบ่งป้ันภูมิป้ัญญาท้องถิ่ิ�นที�เกี�ยวกับรัะบบนิเวศน์	 ความสำัมพัันธ์์แบบสำอง
ทางที�ได้ป้รัะโยชีน์ร่ัวมกันเช่ีนนี�มีส่ำวนช่ีวยในการัอนุรัักษ์์สิำ�งมีชีีวิติที�ติกอยู่ในภาวะ
เสีำ�ยงที�จำะสูำญพัันธ์ุ์เป็้นอย่างมาก

เป้าหมายท่� 13: รุัก่ษาความหลาก่หลายทางพัิ่นธ์ุก่รุรุม

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นดูแลรัักษ์าความหลากหลายทางพัันธ์ุกรัรัมใน
การัทำาไร่ันาและป้ศุสัำติว์ข้องติน	 ซ่ึ่�งคิดเป็้นส่ำวนสำำาคัญข้องการัอนุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพั	 ความมั�นคงทางอาหารั	 สำุข้ภาวะ	 และความเป้็นอยู่ข้องผู้คนทั�วโลก	
อย่างไรัก็ติาม	 การัเกษ์ติรัแบบอุติสำาหกรัรัมยังคงรุักรัานการัเกษ์ติรัท้องถิิ่�นอย่างต่ิอ
เนื�องและทำาลายความหลากหลายทางพัันธุ์กรัรัมและความมั�นคงทางอาหารัใน
รัะดับสำากลในที�สุำด
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เป้าหมายเชิิงก่ลยุทธ์์ D

	 จัำดสำรัรัให้ทุกฝ้�ายได้รัับป้รัะโยชีน์จำากความหลากหลายทางชีีวภาพัและ
บริัการัทางรัะบบนิเวศน์

ใจความสำาคัญ

	 สำำาหรัับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นแล้ว	 รัะบบนิเวศน์ที�ให้	 “บริัการัทาง
รัะบบนิเวศน์”	ได้แก่ที�ดิน	แหล่งนำ�า	และทรััพัยากรัในเข้ติแดนข้องติน	ซ่ึ่�งติอบสำนอง
ความต้ิองการัทางกายภาพัและจิำติวิญญาณข้องผู้อาศัย	 ด้วยความสัำมพัันธ์์รัะหว่าง
มนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิที�นำาทางโดยวิถีิ่ชีีวิติดั�งเดิมข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	
ทำาให้ที�ดินข้องพัวกตินมีบทบาทที�สำำาคัญมากติ่อสัำงคมโลกในการัดูดซัึ่บคาร์ับอน	
สำร้ัางภูมิคุ้มกันทางรัะบบนิเวศน์	 และการับรัรัเทาและป้รัับตัิวต่ิอผลกรัะทบจำาก
ภาวะโลกร้ัอน	 อย่างไรัก็ติาม	 ภายใต้ิรัะบบเศรัษ์ฐกิจำทุนนิยม	 ที�ดินเหล่านี�กำาลังถูิ่ก
รุักรัานเพืั�อนำามา	 “พััฒนา”	 โดยบริัษั์ทอสัำงหาริัมทรััพัย์	 ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นโบรัาณ
เป็้นความรู้ัที�ทรังคุณค่าสำำาหรัับการัฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศน์และสำร้ัางภูมิคุ้มกันให้แก่
ธ์รัรัมชีาติิ	 ทว่าความรู้ัเหล่านี�มักถูิ่กมองข้้ามในเวทีการัป้รัะชุีมรัะดับชีาติิและนานาชีาติิ
ต่ิางๆ	 ดังนั�นการัดำาเนินการัในรัะดับชีาติิข้อง	 Nagoya	 Protocol	 on	 Access	 to	
Genetic	Resources	and	the	Fair	and	Equitable	Sharing	of	Benefits	Arising	
from	their	Utilization	ควรัหันมาให้ความสำำาคัญต่ิอการัมีส่ำวนร่ัวมข้องชีนพืั�นเมือง
และชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัวางแนวทางการัจัำดการัที�ดิน	 แหล่งนำ�า	 และทรััพัยากรัทาง
พัันธุ์กรัรัมและชีีวภาพั
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ข้�อเสนอแนะ :

	 -		รััฐบาลจำะต้ิองรัับรัองสิำทธิ์เหนือที�เข้ติแดน	แหล่งนำ�า	ทรััพัยากรั	และ	 	
	 			วัฒนธ์รัรัมข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	ซ่ึ่�งรัวมถ่ิ่งพืัชีและสัำติว์พัันธ์ุ์	 	
	 			ที�สำำาคัญและถิิ่�นที�อยู่	และให้ความช่ีวยเหลือในด้านสุำข้ภาวะ	ความเป็้นอยู่			
	 			และคุณภาพัชีีวิติข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง 
	 			ผู้หญิง	คนยากจำน	และกลุ่มเป้รัาะบางอื�นๆ
	 -		รััฐบาลจำะต้ิองให้การัสำนับสำนุนด้านทุนแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	 	
	 			เพืั�อนำาไป้ใช้ีในการัอนุรัักษ์์และฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศน์โดยใช้ีวิธี์การัที�ได้จำาก	 	
	 			ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นโบรัาณ
	 -		รััฐบาลจำะต้ิองพััฒนากรัอบดำาเนินการัที�เป็้นป้รัะโยชีน์แก่ทุกฝ้�ายและให้ 
													ผลติอบแทนแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�อนุรัักษ์์และฟ้ื้�นฟูื้รัะบบ																			
													นิเวศน์และใช้ีป้รัะโยชีน์จำากความหลากหลายทางชีีวภาพัอย่างยั�งยืน
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เป้าหมายท่� 14: บรุิก่ารุจาก่รุะบบนิเวศน์

	 จัำบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในการัรัักษ์าบริัการัจำากรัะบบ
นิเวศน์นั�นรัวมถ่ิ่งการัป้กป้้องเข้ติแดนข้องตินจำากการัรักุรัานสิำ�งแวดล้อมจำากภายนอก	
และฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศน์และใช้ีป้รัะโยชีน์อย่างยั�งยืน	 ซ่ึ่�งผู้หญิงมีส่ำวนสำำาคัญในการัดัง
กล่าว	ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นป้รัะสำบความสำำาเร็ัจำในการัป้กป้้องที�ดินและรัะบบ
นิเวศน์จำากกิจำกรัรัมการัขุ้ดเจำาะนำ�ามัน	ทำาเหมืองแร่ั	สำร้ัางถิ่นน	ตัิดไม้	ป้ลูกพืัชีไร่ัเชิีงเดี�ยว	
และขุ้ดเจำาะนำ�าบาดาล	และยังได้ป้กป้้องแหล่งนำ�า	สัำติว์ป้�า	ฟ้ื้�นฟูื้ป้�า	และเฝ้้ารัะวังป้้องกัน	
ผู้หญิงในหลายชุีมชีนมีหน้าที�ในการัรัักษ์าบริัการัจำากรัะบบนิเวศน์โดยการัป้ลูกป้�า
ทดแทน

เป้าหมายท่� 15: ฟ้ื้�นฟ้ื้และสรุ�างภ้มิคุ�มกั่นให�แก่่รุะบบนิเวศน์

	 ที�ดินข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมักมีการัถูิ่กตัิดทำาลายน้อยกว่าและ
ป้ล่อยก๊าซึ่คาร์ับอนไดออกไซึ่ด์เป็้นป้ริัมาณที�น้อยกว่าพืั�นที�อื�นๆ	 และยังสำามารัถิ่รัักษ์า	
ความหลากหลายทางชีีวภาพั	 ทำาให้รัะบบนิเวศน์มีความเข้้มแข็้งมาก	 ส่ำวนหน่�งมา
จำากรัะบบการัจัำดการัทรััพัยากรัธ์รัรัมชีาติิแบบดั�งเดิมโดยใช้ีภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�น	 เช่ีน
การัรัักษ์าความอุดมสำมบูรัณ์ข้องดินและการัจำัดการัไฟื้ป้�า	 ชีนพัื�นเมืองและชีุมชีน
ท้องถิิ่�นในหลายภูมิภาคข้องโลกมีบทบาทสำำาคัญในการัฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศน์โดยการั
ป้ลูกป้�า	 ขุ้ดลอกแหล่งนำ�า	 ป้รัับป้รัุงรัะบบทำาลายข้ยะ	 และฟื้้�นฟืู้ป้�าและแหล่งนำ�าที�
เสืำ�อมโทรัมแล้วให้กลับคืนสำภาพัเดิม

เป้าหมายท่� 16: บังคับใชิ� Nagoya Protocol

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นใช้ีกรัะบวนการัข้องชุีมชีนเพืั�อนำาเอากฎหมาย
สำมัยใหม่มาป้รัับใช้ีให้เข้้ากับธ์รัรัมเนียมป้ฏิิบัติิเดิมข้องติน	เพืั�อให้ทุกฝ้�ายได้ป้รัะโยชีน์
จำากความหลากหลายทางชีีวภาพัและบริัการัจำากรัะบบนิเวศน์โดยถ้ิ่วนหน้ากัน	
กรัะบวนการัข้องชุีมชีนดังกล่าวเป็้นการัมองภาพัรัวมและมุ่งเน้นไป้ที�ลำาดับความ
สำำาคัญและความต้ิองการัข้องสำมาชิีกชุีมชีนในแต่ิละพืั�นที�และบริับท	การันำาเอาแนวทาง	
สำมัยใหม่มาป้รัับใชี้ในการักรัะจำายผลป้รัะโยชีน์	 และป้รัับวิถิ่ีธ์รัรัมเนียมดั�งเดิมให้
สำอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองนี�จำะทำาให้เกิดความร่ัวมมือกันรัะหว่างรััฐบาล	 ภาค
เอกชีน	และชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
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เป้าหมายเชิิงก่ลยุทธ์์ E

	 ป้รัับป้รุังการัดำาเนินการัโดยการัวางแผนอย่างมีส่ำวนร่ัวมจำากทุกภาคส่ำวน	
การับริัหารัข้้อมูล	และการัสำร้ัางศักยภาพั

ใจความสำาคัญ

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีบทบาทที�สำำาคัญมากในการัขั้บเคลื�อน
วัติถุิ่ป้รัะสำงค์ข้อง	 COP26	 โดยใช้ีภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�น	 การัใช้ีทรััพัยากรัอย่างยั�งยืน	
และการัร่ัวมมือกัน	 ในข้ณะที�บทบาทเหล่านี�เริั�มจำะเป็้นที�สำนใจำในกรัะบวนการัรัะดับ
โลก	ทว่าในเวทีอย่างเช่ีน	National	Biodiversity	Strategies	and	Actions	Plans	
(NBSAPs)	ยังไม่เป็้นที�รัับรัองมากนัก	และในป้รัะเทศส่ำวนใหญ่ยังต้ิองสำร้ัางกลไกที�จำะ
นำาชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นเข้้ามีส่ำวนร่ัวมในการัรั่างนโยบายรัะดับท้องถิิ่�นและ
รัะดับชีาติิ	รัะบบการัเก็บข้้อมูลและเฝ้้ารัะวังภัยพิับัติิโดยชุีมชีน	 (Community-based	
monitoring	and	information	systems	หรืัอ	CBMIS)	เป็้นเครืั�องมือที�มีป้รัะสิำทธิ์ภาพั	
ในการับ่งชีี�ความต้ิองการัข้องชุีมชีน	ทำาให้บทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
เด่นชัีดข่้�น	 และ	 และจัำดหาข้้อมูลเกี�ยวกับการัดำาเนินนโยบายรัะดับชีาติิและนานาชีาติิ
ในท้องถิิ่�น
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ข้�อเสนอแนะ:

	 -			รััฐบาลควรัจัำดสำรัรักลไกรัะดับท้องถิิ่�นและรัะดับชีาติิที�จำะนำาชีนพืั�นเมือง		
	 				และชุีมชีนท้องถิิ่�นเข้้ามีส่ำวนร่ัวมในการัร่ัางแผนกลยุทธ์์และแผนป้ฏิิบัติิ 
				 				การัแห่งชีาติิ	และนำาเอาภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�น	การัใช้ีทรััพัยากรัอย่างยั�งยืน			
	 				และการักรัะจำายผลป้รัะโยชีน์อย่างเป็้นธ์รัรัมมาใช้ีในทุกรัะดับ
	 -			เพิั�มการัสำนับสำนุนด้านทุนในรัะยะยาวแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -			เชืี�อมโยงความรู้ัที�หลากหลายจำากกลไกการัเฝ้้ารัะวังและรัายงานผลใน	 	
	 				รัะดับท้องถิิ่�น	รัะดับชีาติิ	และรัะดับนานาชีาติิเข้้าด้วยกัน	โดยการั	 						
		 				กำาหนดตัิวชีี�วัดด้านองค์ความรู้ัและคุณภาพัชีีวิติข้องชีนพืั�นเมืองและ			 																				
	 				ชุีมชีนท้องถิิ่�นให้สำอดคล้องกัน
	 -			รัะบบการัเก็บและรัายงานผลข้้อมูลควรัมีการัวิเครัาะห์ข้้อมูลแบบแยก	 	
	 				ติามสำถิ่านภาพัข้องชีนพืั�นเมือง	ชุีมชีนท้องถิิ่�น	ผู้หญิง	เด็ก	และกลุ่มคน	 	
	 				ชีายข้อบ	โดยอาจำใช้ีวิธี์ให้การัสำนับสำนุนรัะบบการัเก็บข้้อมูลและเฝ้้า	 	
	 				รัะวังภัยพิับัติิโดยชุีมชีน	(CBMIS)	เป็้นเครืั�องมือที�มีป้รัะสิำทธิ์ภาพัในการั		
	 				บ่งชีี�ความต้ิองการัข้องชุีมชีน	ที�ดำาเนินการัโดยชีนพืั�นเมืองและชุีมชีน	 	
	 				ท้องถิิ่�น
	 -			นำาเอามาติรัการัอนุรัักษ์์สิำ�งแวดล้อม	สัำงคม	และวัฒนธ์รัรัมรัวมเข้้าไว้ใน	 	
	 				กรัะบวนการัโยกย้ายทรััพัยากรัในทุกโครังการั
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เป้าหมายท่� 17: ก่ารุวางแผู้นก่ลยุทธ์์และแผู้นปฏิิบัติก่ารุอนุรุัก่ษ์ความหลาก่หลาย
ทางช่ิวภาพิ่ (NBSAP)

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีบทบาทในทุกกรัะบวนการั	NBSAP	เท่าที�จำะ
สำามารัถิ่ทำาได้	ในหลายพืั�นที�ได้มีการัวางแผนและดำาเนินการัอนุรัักษ์์ความหลากหลาย	
ทางชีีวภาพัไป้แล้วในรูัป้ข้องแผนการัดำาเนินชีีวิติ	(Planes	de	la	Vida)	แผนบริัหารั
จัำดการัที�ดินและทรััพัยากรัติามวิถีิ่ดั�งเดิมในข้ณะที�สืำ�อรัะดับชีาติิเริั�มหันมาสำนใจำกิจำกรัรัม	
อนุรัักษ์์ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเหล่านี�ในสำามสีำ�ปี้ที�ผ่านมา	 ทว่าเรัายังไม่
พับการัมีสำ่วนรั่วมข้องชีนพัื�นเมืองและชีุมชีนท้องถิ่ิ�นในกรัะบวนการั	 NBSAP	 เลย	
นอกจำากนี�	มีแผน	NBSAP	เพีัยงคร่ั�งเดียวที�ให้ความสำำาคัญกับป้รัะเด็นความเท่าเทียม
ทางเพัศและผู้หญิง	 แม้ว่าผู้หญิงจำะแสำดงให้เห็นถ่ิ่งบทบาทที�สำำาคัญข้องพัวกเธ์อใน
การับริัหารัจัำดการัทรััพัยากรัสิำ�งแวดล้อมในท้องถิิ่�นแล้วก็ติาม	 ยังมีสิำ�งที�ต่ิางๆที�ต้ิอง
ป้รัับป้รุังอีกมากเพืั�อให้แผน	 NBSAP	 เกิดจำากการัมีส่ำวนร่ัวมข้องคนทุกกลุ่มรัวมถ่ิ่ง
ชีนพืั�นเมือง	ชุีมชีนท้องถิิ่�น	ผู้หญิง	เด็ก	และกลุ่มคนชีายข้อบ

เป้าหมายท่� 18: ภ้มิปัญญาท�องถิ่ิ�นและก่ารุใชิ�ทรุัพิ่ยาก่รุอย่างยั�งยืน

	 ในด้านที�เกี�ยวกับภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นและการัใช้ีทรััพัยากรัอย่างยั�งยืนนั�น	 ชีนพืั�นเมือง
และชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลังทำางานอย่างหนักเพืั�อฟ้ื้�นฟูื้วัฒนธ์รัรัมและภาษ์าข้องติน	 เฝ้้ารัะวัง
ความเป้ลี�ยนแป้ลงในการัใช้ีที�ดินและรัักษ์าสิำทธิ์การัถืิ่อครัอง	ลงบันท่กการัใช้ีทรััพัยากรั	และ
ป้กป้้องวิถีิ่อาชีีพัเก่าแก่ไว้	 รััฐบาลบางป้รัะเทศรัับรัองบทบาทข้องภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นและ
การัใช้ีทรััพัยากรัอย่างยั�งยืน	แต่ิรัายงาน	CBD	ข้องป้รัะเทศส่ำวนใหญ่ละเลยมิได้ใช้ีตัิวชีี�วัด
ภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�น	ทำาให้กรัะบวนการัดังกล่าวข้าดข้้อมูลที�สำำาคัญไป้และไม่บรัรัลุเป้้าหมาย
ในที�สุำด
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เป้าหมายท่� 19: แบ่งปันข้�อม้ลและองค์ความรุ้�

	 รัะบบ	CBMIS	 ที�ใช้ีตัิวชีี�วัดที�เหมาะสำมสำำาหรัับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
นั�นกลายเป็้นที�นิยมเมื�อเร็ัวๆนี�	 โดยรัะบบจำะสำร้ัางชุีดข้้อมูลที�เป็้นป้รัะโยชีน์ต่ิอการั
เฝ้้ารัะวังในพัื�นที�และสำ่งติ่อให้รัะบบการัป้รัะเมินผลในรัะดับชีาติิและนานาชีาติ	ิ
ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิ่ิ�นได้สำร้ัางแพัลติฟื้อร์ัมข่้�นมาจำำานวนหน่�งเพืั�อแบ่งปั้น
ข้้อมูล	ยกตัิวอย่างเช่ีนแพัลติฟื้อร์ัม	Local	Biodiversity	Outlooks	เป็้นต้ิน	ถ่ิ่งแม้ว่า
การัดำาเนินการัข้องชีนพัื�นเมืองและชีุมชีนท้องถิ่ิ�นจำะมีความก้าวหน้าในรัะดับนี�	
แติ่ภูมิป้ัญญา	ท้องถิิ่�นก็ยังถูิ่กละเลยในหลายป้รัะเทศ

เป้าหมายท่� 20: ก่ารุโยก่ย�ายทรุัพิ่ยาก่รุ

	 โดยรัวมแล้ว	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นมีบทบาทในการัสำนับสำนุนให้	 Aichi	
Biodiversity	 บรัรัลุเป้้าหมายทั�ง	 20	 ข้้อโดยการัร่ัวมมือกันในทุกภาคส่ำวน	 ความร่ัวมมือ
เช่ีนนี�ได้รัับความสำนใจำในเวทีโลกเพิั�มข่้�นอย่างต่ิอเนื�องในปี้ที�ผ่านมา	 แต่ิถ่ิ่งแม้ว่าจำะมีการั
กำาหนดกลไกสำนับสำนุนด้านทุนดำาเนินงานสำำาหรัับความร่ัวมมือดังกล่าว	 แต่ิในความเป็้น
จำริังแล้วยังไม่พับว่ามีการัลงทุนและการัสำนับสำนุนที�เพิั�มข่้�นอย่างเป็้นรูัป้ธ์รัรัม	 ซ่ึ่�งค้านกับ
บทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นในการัอนุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพัซ่ึ่�ง
มีมากข่้�นอย่างต่ิอเนื�อง	ดังนั�นเรัาจำะต้ิองเพิั�มการัสำนับสำนุนด้านทุนเพืั�อให้สำอดคล้องกัน	ใน
ข้ณะเดียวกันก็จำะต้ิองเร่ังสำร้ัางความเข้้มแข็้งให้แก่มาติรัการัป้้องกันผลกรัะทบเชิีงลบที�
อาจำเกิดข่้�นในกรัะบวนการัให้ทุนแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นด้วย
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ความหาก่หลายทางช่ิวภาพิ่ ก่ารุเปล่�ยนแปลงสภาพิ่ภ้มิอาก่าศ และก่ารุพิ่ัฒนา
ความยั�งยืน

	 วารัะข้องการัพััฒนาความยั�งยืน	ปี้	2030	เพืั�อเป้ลี�ยนแป้ลงโลกข้องเรัา	ได้นำา
เอาป้รัะเด็นเรืั�องข้องความหากหลายทางชีีวภาพั	 การัเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพัภูมิอากาศ	
และการัพััฒนาความยั�งยืนมาพิัจำารัณาในเวทีเดียวกัน	 แต่ิในหลายป้รัะเทศยังพิัจำารัณา	
วารัะเหล่านี�โดยแยกออกจำากกัน	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นจำะยังคงได้รัับผลกรัะ
ทบอย่างไม่เท่าเทียมกันต่ิอไป้ถ้ิ่าเรัาไม่สำามารัถิ่บรัรัลุเป้้าหมาย	 Aichi	 และ	 SDG	 ได้	
อย่างไรัก็ติาม	 เป้้าหมายเหล่านี�สำามารัถิ่ทำาให้ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเข้้มแข็้ง
โดยโครังการัพััฒนาที�ชุีมชีนร่ัวมมือกันออกแบบเองและได้รัับการัสำนับสำนุนจำากหน่วย
งานรััฐ	 ดังนี�ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นจำะช่ีวยให้เรัาบรัรัลุเป้้าหมายเหล่านี�ในองค์
รัวมได้	 การัวางบทบาทข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นไว้	 ณ	 ศูนย์กลางข้องการั
ดำาเนินโครังการัทำาให้เกิดป้รัะโยชีน์สำามป้รัะการั	 ได้แก่การัป้ฏิิบัติิติามหลักสำิทธ์ิ
มนุษ์ยชีน	 การัใช้ีทรััพัยากรัจำากความหลากหลายทางชีีวภาพัอย่างยั�งยืน	 และการั
อนุรัักษ์์รัะบบนิเวศเพืั�อรัับมือกับภาวะโลกร้ัอน	 ตัิวชีี�วัดด้านการัรัับรัองสิำทธิ์และชีีวิติ
ความเป็้นอยู่ข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเป็้นดัชีนีที�สำำาคัญที�ใช้ีป้รัะเมินความ
ก้าวหน้าข้องกรัะบวนการัตัิ�งรัับป้รัับตัิวต่ิอการัเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพัภูมิอากาศใน
รัะดับโลก

	 ความหลากหลายทางวัฒนธ์รัรัมเป้็นแหล่งทรััพัยากรัชัี�นดีสำำาหรัับการัพััฒนา
ความยั�งยืน	 วัฒนธ์รัรัมให้ความรู้ัส่ำกเชิีงอัติลักษ์ณ์และการัรัวมกลุ่มกันเป็้นสัำงคมข้อง
ผู้คนและชุีมชีน	 นโยบายที�คำาน่งถ่ิ่งบริับททางวัฒนธ์รัรัมสำามารัถิ่ให้ผลลัพัธ์์ทางการั
พััฒนาที�ดีกว่า	ยั�งยืนกว่า	และเท่าเทียมกว่า	ความก้าวหน้าข้องกรัะบวนการัที�จำะไม่
ทิ�งใครัไว้เบื�องหลังจำะต้ิองใช้ีกรัอบดำาเนินการัเฝ้้ารัะวังมิให้เกิดการักีดกันทางสัำงคม
และการัแบ่งแยกเชืี�อชีาติิในเชิีงโครังสำร้ัางด้วย

ตอนท่� 3
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 Indigenous	 Navigator	 เป็้นหน่�งในเครืั�องมือที�ใช้ีเฝ้้ารัะวังดังกล่าวที�ทำาให้
ชีนพืั�นเมืองสำามารัถิ่สำรั้างชุีดข้้อมูลแสำดงแนวโน้มการัรัับรัองสำิทธิ์ข้องชีนพืั�นเมืองใน
กรัะบวนการัพััฒนา	 วิเครัาะห์สำถิ่านการัณ์ข้องติน	 และพััฒนากลยุทธ์์ในการัแก้
ป้ัญหาที�อาจำเกิดข้่�น	 นอกจำากนี�ยังทำาให้ชีนพัื�นเมืองสำามารัถิ่ติิดติามการัดำาเนิน
นโยบายในรัะดับนานาชีาติิอย่าง	SDG	และใช้ีเป็้นเครืั�องมือในการัผลักดันให้รััฐและผู้
มีส่ำวนเกี�ยวข้้องกรัะทำาติามคำามั�นสัำญญาที�ให้ไว้	จำนถ่ิ่งปั้จำจุำบัน	ข้้อมูลป้รัะสำบการัณ์ข้อง
ชุีมชีนพืั�นเมืองจำาก	 11	 ป้รัะเทศได้รัับการัป้รัะมวลผลโดย	 Indigenous	 Navigator	
ชีีวิติบนผืนแผ่นดิน	 (SDG15)	 มีความสำำาคัญเป็้นอันดับต้ินๆสำำาหรัับชีนพืั�นเมืองและ
ชุีมชีนท้องถิิ่�น	ติามมาด้วยการัแก้ไข้ปั้ญหาความยากจำน	(SDG1)	ลดความเหลื�อมลำ�า	
รัวมถ่ิ่งความเหลื�อมลำ�าทางเพัศ	 (SDGs	 10	 และ	 5)	 ความเหลื�อมลำ�าทางการัศ่กษ์า	
(SDG4)	 และคุณภาพัชีีวิติและสุำข้ภาวะ	 (SDG3)	 การัไม่ถืิ่อครัองสัำญชีาติิอย่างเป็้น
ทางการั	 การัไม่ได้การัรัับรัองสำถิ่านะทางกฎหมาย	 และการัข้าดความคุ้มครัองทาง
สัำงคมสำำาหรัับชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นได้รัับการัพิัจำารัณาว่าเป็้นอุป้สำรัรัคใน
การันำาชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเข้้ามีส่ำวนร่ัวมในกรัะบวนการั	SDG
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ข้�อเสนอแนะ

	 -	รััฐบาลและผู้มีส่ำวนเกี�ยวข้้องจำะต้ิองร่ัวมมือกันพััฒนา	NBSAP	และความ	 	
	 		สำนับสำนุนจำากด้านต่ิางๆที�เกี�ยวข้้องและรัวมเข้้าไว้ในแผนพััฒนาแห่งชีาติิ	 	
	 		เพืั�อรัักษ์าสำมดุลรัะหว่างความหากหลายทางชีีวภาพั	การัเป้ลี�ยนแป้ลง	 	
	 		สำภาพัภูมิอากาศ	และการัพััฒนาความยั�งยืน
	 -	รััฐบาลและผู้มีส่ำวนเกี�ยวข้้องจำะต้ิองรัับรัองสิำทธิ์และใช้ีหลักป้รัะชีาธิ์ป้ไติย	 	
	 		ในทุกขั้�นติอนโครังการัเพืั�อรัักษ์าผลป้รัะโยชีน์ข้องคนจำากทุกรัะดับสัำงคมที�	
	 		ทำาหน้าที�ที�เกี�ยวข้้องกับความหากหลายทางชีีวภาพั	การัเป้ลี�ยนแป้ลง	 	
	 		สำภาพัภูมิอากาศ	และการัพััฒนาความยั�งยืน
	 -	ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นควรัข้ยายผลข้องรัะบบ	CBMIS	อย่างต่ิอ	 	
	 		เนื�องเพืั�อเก็บหลักฐานในการัทำางานเพืั�อสำร้ัางความโป้ร่ังใสำและธ์รัรัมา-	 	
	 		ภิบาลในทุกรัะดับ
	 -	ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นควรัข้ยายผลข้องการัดำาเนินการัในรัะดับ	 	
	 		ปั้จำเจำกและรัะดับกลุ่มเพืั�อสำร้ัางองค์ความรู้ัและนวัติกรัรัมในการัแก้ปั้ญหา		
	 		จำากรุ่ันสู่ำรุ่ัน	และควรัผลักดันให้เกิดความเข้้าใจำเกี�ยวกับความสัำมพัันธ์์	 	
	 		รัะหว่างธ์รัรัมชีาติิและวัฒนธ์รัรัม	และรัะหว่างชีุมชีนท้องถิ่ิ�นและ		 	
	 		ป้รัะชีาคมโลก
	 -	ผู้มีส่ำวนเกี�ยวข้้องทุกฝ้�ายควรัพััฒนาเครืัอข่้ายพัันธ์มิติรัในการัสำร้ัางองค์	 	
	 		ความรู้ัและผลลัพัธ์์ที�ยั�งยืนจำากปั้จำจัำยต่ิอไป้นี�	:
	 	 o	การัติรัะหนักรู้ัคุณค่าข้องภูมิปั้ญญาท้องถิิ่�นควบคู่ไป้กับความรู้ั	 	
	 	 			เชิีงวิทยาศาสำติร์ั
	 	 o	งานวิจัำยอย่างมีส่ำวนร่ัวม
	 	 o	การัศ่กษ์าเพืั�อการัพััฒนาที�ยั�งยืน
	 	 o	การัใช้ีเทคโนโลยีและนวัติกรัรัมที�เหมาะสำม
	 	 o	การัสำร้ัางแพัลติฟื้อร์ัมการัเรีัยนรู้ัที�หลากหลาย
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ก่ารุเปล่�ยนแปลงโลก่ไปส่้วิถ่ิ่ธ์รุรุมชิาติ

 “ธรรมชาติิต้ิองการมาติรการเร่งด่่วน เราต้ิองลงมือปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพเสีียต้ิ�งแต่ิเดี่�ยวนี�เพราะเราไม่มีเวลาที�จะเสีียอีกต่ิอไปแล้ว การร้บรองสิีทธิ
ในการจ้ด่การเขติแด่นโด่ยใช้ภูมิปัญญาด้่�งเดิ่มของเราจะทำาให้ชุมชนและระบบนิเวศ
เกิด่ความเข้มแข็ง ในฐานะที�เป็นผูู้้ปกป้องพระแม่ธรณีี เราขอให้ร้ฐบาลของทุก
ประเทศลงมือด่ำาเนินการเพื�อประโยชน์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ มองเราเป็น
พ้นธมิติรในการแก้ปัญหาสิี�งแวด่ล้อม และร่วมมือก้บเราในการสีร้างความส้ีมพ้นธ์ก้บ
ธรรมชาติิที�ย้�งยืนไปช้�วลูกช้�วหลาน”
	 -	ถ้ิ่อยแถิ่ลงเรืั�องความหลากหลายทางชีีวภาพัโดย	International	 
												Indigenous	Forum,	เดือนกุมภาพัันธ์์	ปี้	2020,	ณ	กรุังโรัม

	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นและความหลากหลายทางชีีวภาพัที�กำาลังติกอยู่
ในภาวะเสีำ�ยง	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นกำาลังป้รัะสำบกับความสูำญเสีำยทางชีีวภาพั
และวัฒนธ์รัรัมอย่างรัุนแรัง	ความสำูญเสำียนี�มาจำากรัะบบคุณค่า	ความรัู้	การัจำัดการั	
การัผลิติ	การับริัโภค	เทคโนโลยี	เศรัษ์ฐกิจำ	การัค้าข้องโลกที�ป้รัาศจำากความยั�งยืน	และ
ติกอยู่ภายใต้ิอำานาจำการัตัิดสิำนใจำอย่างไม่เป็้นธ์รัรัมแก่อนาคติข้องธ์รัรัมชีาติิและผู้คน	
ต้ินติอข้องปั้ญหาเหล่านี�มาจำากค่านิยมที�มนุษ์ย์ทั�วไป้ย่ดถืิ่อกันที�แยกมนุษ์ย์ออกจำาก
ธ์รัรัมชีาติิและให้ความสำำาคัญแก่การัแสำวงหากำาไรัและผลป้รัะโยชีน์ส่ำวนติน	และมุมมอง
ข้องรัะบบเศรัษ์ฐกิจำทุนนิยมต่ิอธ์รัรัมชีาติิว่าเป็้นเพีัยงแหล่งวัติถุิ่ดิบที�ใครัๆก็สำามารัถิ่นำา
ออกมาใช้ีได้โดยไม่ต้ิองคำาน่งถ่ิ่งผลกรัะทบที�จำะติามมา

ตอนท่� 4
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	 ดังนั�นการัป้ฏิิรูัป้รัะบบเศรัษ์ฐกิจำและการัป้กครัองจ่ำงเป็้นส่ำวนที�สำำาคัญในการั
แก้ปั้ญหา	 แนวนโยบายที�กำาหนดโดยชีนชัี�นสูำงผู้มีอำานาจำมักจำบลงที�การัคอรััป้ชัี�นและ
การับิดเบือนแนวทางป้รัะชีาธิ์ป้ไติย	 และทิ�งคนส่ำวนใหญ่ข้องสัำงคมไว้เบื�องหลัง	 รัะบบ
ผลติอบแทนและสัำมป้ทานถูิ่กนำามาใช้ีเพืั�อการัเติิบโติข้องการัผลิติและการับริัโภคที�ข้าด
ความยั�งยืน	 อันรัวมถ่ิ่งรัะบบอุติสำาหกรัรัมอาหารัที�ผลิติอาหารัที�ไม่เหมาะสำมต่ิอสุำข้ภาพั	
เหล่านี�ก่อให้เกิดวิกฤติิการัณ์ด้านความหากหลายทางชีีวภาพั	 การัเป้ลี�ยนแป้ลงสำภาพั
ภูมิอากาศ	และการัพััฒนาความยั�งยืนข่้�น

	 นอกจำากนี�	 การัรุักลำ�าและทำาลายรัะบบนิเวศและอุติสำาหกรัรัมการัเกษ์ติรัใน
ปั้จำจุำบันยังทำาให้เกิดโรัครัะบาดชีนิดใหม่	ๆ	ข่้�นอย่างเช่ีนไวรััสำโคโรัน่าหรืัอโควิด	19	การั
รัะบาดข้องไวรััสำนี�ไป้ทั�วโลก	เปิ้ดเผยให้เรัาเห็นถ่ิ่งความเป้รัาะบางข้องรัะบบสำาธ์ารัณสุำข้	
เศรัษ์ฐกิจำและการัค้า	การัเงิน	รัะบบการัผลิติและส่ำงอาหารั	สัำงคม	และการัเมืองข้อง
มนุษ์ย์ต่ิอภัยจำากโรัครัะบาด	 ปั้ญหาที�มีความเกี�ยวพัันกันอย่างเป็้นรัะบบเช่ีนนี�ต้ิองใช้ี
ชุีดการัแก้ไข้อย่างเป็้นรัะบบทีไม่ติกอยูภ่ายใต้ิอิทธิ์พัลข้องภาคธุ์รักิจำ	แต่ิจำะต้ิองทำาให้
เกิดการัป้ฏิิรูัป้ทางสัำงคมและวัฒนธ์รัรัมให้เข้้ากับวิถีิ่ธ์รัรัมชีาติิ

	 การัเป้ลี�ยนผ่านด้านธ์รัรัมาภิบาลสู่ำแนวนโยบายแบบมีส่ำวนร่ัวมและการั
พััฒนาที�เริั�มต้ินจำากชุีมชีน	 สำถิ่าบันที�ทำาหน้าที�ด้านธ์รัรัมาภิบาล	 รัวมถ่ิ่งองค์การั
ป้กครัองข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเอง	 เป็้นองค์กรัที�มีหน้าที�ในการัตัิดสิำนใจำ
ในรัะดับที�เหมาะสำมเพืั�อให้รััฐบาลและสัำงคมในรัะดับป้รัะเทศดำาเนินอยู่ในหลักสิำทธิ์
มนุษ์ยชีนและเคารัพัต่ิอความหลากหลายทางชีีวภาพัและวัฒนธ์รัรัม	 องค์กรัป้กครัอง	
เหล่านี�กำาลังดำาเนินการัยกรัะดับความโป้ร่ังใสำทางนโยบาย	 กฎหมาย	 และความรัับ
ผิดชีอบที�จำะทำาให้เกิดความเท่าเทียม	คุณภาพัชีีวิติที�ดี	ความยั�งยืน	และภูมิคุ้มกันต่ิอ
ความเสีำ�ยงสำำาหรัับทุกฝ้�าย
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	 ความเหลื�อมลำ�าทางอำานาจำในรัะบบบรัิหารัทำาให้เกิดความไม่สำมดุลด้าน
เศรัษ์ฐกิจำ	สัำงคม	และรัะบบนิเวศ	และมักทำาให้เกิดนโยบายที�เอื�อป้รัะโยชีน์ทางด้าน
เศรัษ์ฐกิจำต่ิออภิสิำทธ์์ชีนส่ำวนน้อยและเป็้นผลร้ัายต่ิอสัำงคมและสิำ�งแวดล้อมโดยรัวม	
องค์กรัป้กครัองที�มีธ์รัรัมาภิบาลและความโป้ร่ังใสำ	เคารัพัต่ิอหลักสิำทธิ์มนุษ์ยชีน	และ
กรัะจำายผลป้รัะโยชีน์จำากการัใช้ีทรััพัยากรัอย่างเท่าเทียมกันจำะเป็้นปั้จำจัำยสำำาคัญใน
การัขั้บเคลื�อนเป้ลี�ยนแป้ลงทางสัำงคมไป้สู่ำความยั�งยืนและเป็้นธ์รัรัม	 วารัะสำำาคัญใน	
ปี้	 2030	 ข้อง	 SDG	 ได้รัะบุให้สิำทธิ์มนุษ์ยชีนและการัไม่ทิ�งผู้ใดไว้เบื�องหลังเป็้นวารัะ
สำากลสำำาหรัับทุกรััฐบาล	 ธุ์รักิจำ	 และสัำงคม	 พืั�นฐานข้องหลักการันี�เป็้นส่ำวนหน่�งข้อง
วารัะการัเป้ลี�ยนผ่านทางสัำงคมเพืั�อต่ิอสู้ำกับไป้สู่ำความไม่เท่าเทียมและความเสีำ�ยง
ต่ิางๆ	ที�เกิดจำากภาวะโลกร้ัอน

ปัจจัยท่�สำาคัญสำาหรุับก่ารุเปล่�ยนแปลง :

	 -	ผนวกแผนกลยุทธ์์และแผนป้ฏิิบัติิการัแห่งชีาติิที�เกี�ยวกับ	SDG	ความหลาก		
	 		หลายทางชีีวภาพั	และภาวะโลกร้ัอนเข้้าไว้ด้วยกันโดยใช้ีแนวทางการัมี	 	
	 		ส่ำวนร่ัวมจำากทุกภาคส่ำวน
	 -	ป้ฏิิรูัป้กฎหมายและนโยบายที�สำนับสำนุนความเท่าเทียม	ความหลากหลาย		
	 		ความยั�งยืน	และภูมิคุ้มกันต่ิอความเสีำ�ยงสำำาหรัับทุกฝ้�าย
	 -	ป้รัับป้รุังกลไกการัรัายงานผลสำำาหรัับการัป้รัะเมินผลงานข้องแต่ิละ	 	
	 		ป้รัะเทศและความก้าวหน้าโดยรัวม
	 -	ให้อำานาจำแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นและคนชีายข้อบต่ิางๆ	ให้มี	 	
	 		ความเท่าเทียมทางเพัศและอายุ
	 -	พััฒนารัะบบป้้องกันการัละเมิดสิำทธิ์มนุษ์ยชีนในการัดำาเนินการัที�เกี�ยวกับ		
	 		SDG	ความหลากหลายทางชีีวภาพั	และภาวะโลกร้ัอน
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ก่ารุเปล่�ยนผู้่านรุะบบผู้ลตอบแทนทางก่ารุเงินส่้รุะบบท�องถิิ่�นท่�ม่ปรุะสิทธ์ิภาพิ่

	 เรัาจำะต้ิองเพิั�มผลติอบแทนทางการัเงินอันรัวมไป้ถ่ิ่งทุนสำนับสำนุนการัดำาเนินการั	
แก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	จำะต้ิองใช้ีกลไกป้้องกันการัละเมิดสิำทธิ์มนุษ์ยชีนใน
การัดำาเนินการัด้านความหลากหลายทางชีีวภาพั	 และจำะต้ิองหยุดสำนับสำนุนการัลงทุน	
ที�ทำาลายสิำ�งแวดล้อม

	 การัโยกย้ายและกรัะจำายทรััพัยากรัทั�งที�เป็้นตัิวเงินและไม่เป็้นตัิวเงิน	 เป็้นองค์
ป้รัะกอบที�สำำาคัญในการัดำาเนินแผน	Global	Biodiversity	2020	อย่างมีป้รัะสิำทธิ์ภาพั	
ในปั้จำจุำบัน	 มีทรััพัยากรัเป็้นจำำานวนมากที�ถูิ่กนำามาใช้ีเพืั�อการัทำาลายความหลากหลาย	
ทางชีีวภาพัมากกว่าที�นำามาใช้ีเพืั�อการัอนุรัักษ์์หรืัอฟ้ื้�นฟูื้	 เช่ีนการัแก้ปั้ญหาติามแนวทาง	
ธุ์รักิจำหรืัอการันำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ีในการัแก้ปั้ญหาซ่ึ่�งรัังแต่ิจำะสำร้ัางความเสีำยหาย
เพัิ�มข้่�นแทนที�จำะแก้ป้ัญหาที�สำาเหติุและสำรั้างการัเป้ลี�ยนแป้ลงอย่างเป้็นรัะบบ	ยก
ตัิวอย่างเช่ีนการัซืึ่�อข้ายคาร์ับอนเครัดิติ	 Geo-engineering	 และเทคโนโลยีสัำงเครัาะห์	
ชีีวภาพัเรัาจำะต้ิองทำาการัโยกย้ายทุนครัั�งใหญ่	 โดยเฉพัาะอย่างยิ�งทุนเพืั�อการัป้รัะเมิน	
เทคโนโลยี	 เพืั�อหันมาสำนับสำนุนกิจำกรัรัมและเทคโนโลยีการัอนุรัักษ์์ข้องชีนพืั�นเมือง
และชุีมชีนท้องถิิ่�นที�ให้ป้รัะโยชีน์ทั�งแก่มนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิ
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ปัจจัยท่�สำาคัญสำาหรุับก่ารุเปล่�ยนแปลง :

	 -	สำนับสำนุนทุน	เครืั�องมือ	และเทคโนโลยีในการัดำาเนินงานด้านอนุรัักษ์์แก่	 	
	 		ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นโดยผ่านทางเครืั�องมือในการัรัายงาน	เฝ้้า	 	
	 		รัะวัง	และติรัวจำติรัาอย่างเหมาะสำม
	 -	เพิั�มทุนแก่ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นสำำาหรัับโครังการัอนุรัักษ์์ที�เริั�มต้ิน		
	 		โดยชุีมชีนเอง	และนำาชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นเข้้ามาเป็้นส่ำวนหน่�ง	 	
	 		ข้องคณะกรัรัมการับริัหารัทุนสำำาหรัับอนุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพั
	 -	ติรัวจำติรัาและรัายงานการัโยกย้ายทุนสำนับสำนุนการัดำาเนินงานข้องชีนพืั�น		
	 		เมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นในรัะดับท้องถิิ่�น	ภูมิภาค	และนานาชีาติิ
	 -	นำากลไกติรัวจำสำอบการัใช้ีทุนในโครังการัอนุรัักษ์์ความหลากหลายทาง	 	
	 		ชีีวภาพัอย่างเป็้นรูัป้ธ์รัรัมเพืั�อให้เกิดการัมีส่ำวนร่ัวมจำากสัำงคมและใช้ีหลัก	 	
	 		สิำทธิ์มนุษ์ยชีนในกรัะบวนการัโยกย้ายทุน
	 -	ป้รัับป้รุังกลไก	REDD+	ให้มีป้รัะสิำทธิ์ภาพัสูำงข่้�นโดยการัวางแผนล่วงหน้า			
	 		ลงทุนล่วงหน้า	เก็บข้้อมูล	baseline	และเฝ้้าสัำงเกติผลกรัะทบที�เกิดจำาก	 	
	 		โครังการั
	 -	จัำดให้มีการัป้รัะเมินผลทางเทคโนโลยีในทุกรัะดับข้องการัวางแผนและ	 	
	 		ดำาเนินนโยบายด้านความหลากหลายทางชีีวภาพั
	 -	ป้ฏิิรูัป้ภาคการัเงินให้เกิดการัลงทุนที�ยั�งยืน
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ปัจจัยท่�สำาคัญสำาหรุับก่ารุเปล่�ยนแปลง :

	 การัเป้ลี�ยนผ่านทางเศรัษ์ฐกิจำสู่ำเศรัษ์ฐกิจำชุีมชีน	 ที�มีความหลากหลายและ
ยั�งยืน	 รัะบบเศรัษ์ฐกิจำที�เน้นความหลากหลายข้องปั้จำเจำกกำาลังเติิบโติในสิำ�งแวดล้อม
แห่งความยั�งยืนที�ดูแลรัักษ์าโดยชีนพืั�นเมือง	 และชุีมชีนท้องถิิ่�นและได้รัับการัสำนับสำนุน	
โดยผู้ผลิติรัายย่อย	 และการับริัโภคอย่างพัอเพีัยงก็จำะรัับป้รัะกันสัำงคมที�มีความยั�งยืน	
และเป็้นธ์รัรัม

	 ภัยจำากภาวะโลกรั้อนและความหลากหลายทางชีีวภาพัที�ถูิ่กทำาลายนั�นมี
ความรุันแรังมากกว่าในสัำงคมที�เหลื�อมลำ�าและรัะบบเศรัษ์ฐกิจำที�มุงเป้้าไป้ที�ความ
เติิบโติอย่างไม่มีที�สิำ�นสุำดแต่ิพ่ั�งพัาทรััพัยากรัที�มีวันใช้ีหมด	นอกจำากนี�	งานวิจัำยเมื�อเร็ัวๆ	
นี�เปิ้ดเผยว่ารัะบบการัผลิติและการัเกษ์ติรัแบบแมสำเพิั�มความเสีำ�ยงต่ิอโรัครัะบาด
อย่างไวรััสำโควิด	 19	 ดังนั�นเรัาจำะต้ิองเป้ลี�ยนรัะบบเศรัษ์ฐกิจำจำากรัะบบที�พ่ั�งพัาพัลังงาน	
ถ่ิ่านหินเพืั�อการัผลิติที�ติอบสำนองการับรัิโภคข้องคนทั�งโลกมาเป้็นรัะบบย่อยในท้อง
ถิิ่�นที�ยั�งยืนมากกว่า

	 ปั้จำจุำบันเรัายังไม่มีแบบอย่างในการัเป้ลี�ยนแป้ลงรัะบบเศรัษ์ฐกิจำดังกล่าว	แต่ิ
แนวทางแก้ปั้ญหา	 นวัติกรัรัม	 เทคโนโลยีก็เกิดข่้�นมากมาย	 หน่�งในนั�นได้แก่รัะบบ
การัผลิติแบบย่อยข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นที�มีความยั�งยืนและเป็้นมิติรัต่ิอ
สิำ�งแวดล้อมสูำง	 และเอื�อต่ิอการัตัิ�งรัับป้รัับตัิวต่ิอภาวะโลกร้ัอนซ่ึ่�งควรัได้รัับการัสำนับสำนุน	
จำากสัำงคมโลก
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ปัจจัยท่�สำาคัญสำาหรุับก่ารุเปล่�ยนแปลง :

	 -	กรัะจำายอำานาจำทางเศรัษ์ฐกิจำออกศูนย์กลาง
	 -	เป้ลี�ยนรัะบบเศรัษ์ฐกิจำจำากรัะบบที�พ่ั�งพัาพัลังงานถ่ิ่านหินมาเป็้นรัะบบที�	 	
	 		พ่ั�งพัาพัลังงานสำะอาด
	 -	รัับรัองและสำนับสำนุนบทบาท	วิถีิ่ป้ฏิิบัติิ	และเทคโนโลยีข้องชีนพืั�นเมือง	 	
	 		และชุีมชีนท้องถิิ่�นในรัะดับชีาติิและรัะดับภูมิภาค
	 -	ร่ัวมดำาเนินแผนป้ฏิิบัติิการั	CBD	ด้านการัใช้ีป้รัะโยชีน์จำากความหลาก	 	
	 		หลายทางชีีวภาพัอย่างยั�งยืน
	 -	บังคับให้ภาคเอกชีนมีส่ำวนรัับผิดชีอบในการัเป้ลี�ยนผ่านแนวทางในการัทำา		
	 		ธุ์รักิจำสู่ำแนวทางที�มีความยั�งยืน
	 -	รัับรัองและสำนับสำนุนบทบาทข้องผู้หญิงและเยาวชีนในการัฟ้ื้�นฟูื้รัะบบ	 	
	 		เศรัษ์ฐกิจำท้องถิิ่�น
	 -	ลดการับริัโภคและสำร้ัางข้ยะ	และสำนับสำนุนเศรัษ์ฐกิจำรีัไซึ่เคิลที�นำาเอา	 	
	 		ทรััพัยากรัที�ใช้ีแล้วมาแป้รัรูัป้เพืั�อการัใช้ีซึ่ำ�า
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ก่ารุเปล่�ยนผู้่านรุะบบอาหารุส่้อาหารุท�องถิ่ิ�นเพืิ่�อสุข้ภาพิ่

	 รัะบบนิเวศและวัฒนธ์รัรัมที�สำมบูรัณ์ทำาให้เกิดความหลากหลายทาง
พัันธ์ุกรัรัมและอาหารั	ทำาให้สำุข้ภาวะและคุณภาพัชีีวิติข้องคนในชีุมชีนดีข้่�น	รัะบบ
อาหารัท้องถิิ่�นเพืั�อสุำข้ภาพัมีส่ำวนช่ีวยรัักษ์าความมั�นคงอาหารั	 รัะบบนิเวศทางการั
เกษ์ติรั	และความเป็้นธ์รัรัมในการัแบ่งปั้นอาหารั
	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นรัักษ์าความหลากหลายทางพัันธุ์กรัรัมและ
อาหารัมาเป็้นเวลาหลายพัันปี้แล้ว	เพืั�อเป็้นแหล่งอาหารัและยารัักษ์าโรัค	และแหล่ง
คุณค่าทางวัฒนธ์รัรัมและจิำติวิญญาณข้องชุีมชีน	ซ่ึ่�งผู้หญิงได้มีส่ำวนร่ัวม	ผู้ผลิติรัายย่อย	
และเกษ์ติรักรัรัายย่อยยังคงเป็้นผู้ผลิติอาหารัที�เลี�ยงป้ากท้องข้องผู้คนส่ำวนใหญ่ข้องโลก	
แต่ิใช้ีทรััพัยากรัที�ดิน	 นำ�า	 และพัลังงานฟื้อสำซิึ่ลน้อยกว่าร้ัอยละ	 25	 ข้องทรััพัยากรั
ทั�งหมดในโลก	การัเพิั�มความหลากหลายในการัเกษ์ติรั	 รัะบบนิเวศ	และอาหารัเป็้น
ปั้จำจัำยสำำาคัญในการัเป้ลี�ยนผ่านสู่ำรัะบบอาหารัที�มีความมั�นคงกว่า	 เพืั�อสุำข้ภาวะที�ดีกว่า	
และเป้็นธ์รัรัมกว่า	 การัที�จำะยกเลิกอุติสำาหกรัรัมเกษ์ติรัที�ข้าดความยั�งยืนและหยุด
การัย่ดที�ดินและแหล่งนำ�าข้องชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นได้นั�นจำะติ้องเกิดการั
เป้ลี�ยนแป้ลงเชิีงรัะบบในรัะบบอาหารัทั�งกรัะบวนการั	รัวมไป้ถ่ิ่งการัวางแผนกลยุทธ์์
การัใช้ีที�ดิน	 ฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพั	 ฟ้ื้�นฟูื้วัฒนธ์รัรัม
ป้รัะเพัณีด้านอาหารัท้องถิิ่�น	และวางมาติรัการัลดการับริัโภคอาหารัแป้รัรูัป้ทั�งในชุีมชีน	
ท้องถิ่ิ�นและชีุมชีนเมือง	 ในข้ณะที�รัะบบอาหารัโลกกำาลังถิ่่งจำุดวิกฤติิข้อง	 ความ
เสีำ�ยงต่ิอความอดอยากอันเนื�องมาจำากภาวะโรัครัะบาดในป้ัจำจุำบันและอนาคติที�อาจำ
จำะเกิดข่้�นอีก	จ่ำงจำำาเป็้นต้ิองเป้ลี�ยนผ่านรัะบบอาหารัและเศรัษ์ฐกิจำไป้สู่ำรัะบบท้องถิิ่�น
ที�มีความยั�งยืนและหลากหลายมากกว่า

ปัจจัยท่�สำาคัญสำาหรุับก่ารุเปล่�ยนแปลง :

	 -	กำาหนดนโยบายอาหารัที�พิัจำารัณาป้รัะเด็นทุกแง่มุมข้องรัะบบอาหารั
	 -	สำร้ัางความมั�นคงให้แก่รัะบบอาหารัโดยใช้ีอาหารัท้องถิิ่�นและป้ฏิิรูัป้รัะบบจัำดการั
	 -	นำาเอารัะบบนิเวศการัเกษ์ติรัมาป้รัับใช้ี
	 -	ดำาเนินแนวทางเป้ลี�ยนแป้ลงอย่างเป็้นรัะบบแทนที�การัแก้ปั้ญหาโดยใช้ี	 	
	 		เทคโนโลยีในวงแคบ
	 -	ป้กป้้องสิำทธิ์เหนือที�ทำากินข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
	 -	สำนับสำนุนนวัติกรัรัมอาหารัชุีมชีนด้านนโยบายและทุน	เช่ีนธ์นาคารัเมล็ดพืัชี		 	
	 		สำหกรัณ์	และการับริัหารัจัำดการัติามแบบอย่างดั�งเดิมข้องชีนพืั�นเมือง
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บทบาทข้องชินพืิ่�นเมืองและชุิมชินท�องถิ่ิ�นในวิสัยทัศน์ปี 2050

	 ก้าวสู่ำอนาคติด้วยการัเดินติามรัอยบรัรัพัชีน	 ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น
รัักษ์าความสัำมพัันธ์์รัะหว่างชีีวิติและธ์รัรัมชีาติิไว้เป็้นศูนย์กลางข้องอนาคติ	 ความหลาก
หลายทางวัฒนธ์รัรัมดำารังอยู่ได้ด้วยความหลากหลายทางชีีวภาพัในข้ณะที�มนุษ์ย์ดำารัง
ชีีวิติอยู่ได้ด้วยความหลากหลายข้องรัะบบนิเวศ	 ความหลากหลายทางชีีวภาพัที�ยังคง
เหลือรัอดอยู่ในโลกนี�ได้รัับการัดูแลรัักษ์าด้วยความสัำมพัันธ์์ที�พิัเศษ์รัะหว่างธ์รัรัมชีาติิและ
ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น	การัที�จำะรัับป้รัะกันความมั�นคงข้องการัถืิ่อครัองที�ดิน	โดยชีน
พืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นได้นั�น	 รััฐจำะต้ิองออกกฎหมายรัับรัองและให้ความเคารัพั	 ต่ิอ
องค์กรับริัหารัและวิธี์การัจัำดการัข้องชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�น

	 ปี้	2020	ได้รัับการัวางแผนไว้ให้เป็้นปี้แห่งธ์รัรัมชีาติิและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพั	 รัวมถ่ิ่งการัรัับเอากลยุทธ์์ด้านความหลากหลายทางชีีวภาพัใหม่มาใช้ีสำำาหรัับ	 ปี้	
2020-2050	 ในการัป้รัะชุีม	 Conference	 of	 the	 Parties	 (COP-15)	 ที�ป้รัะเทศจีำน	
กรัะบวนการัและงานโครังการัเพืั�ออนุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพัที�ได้วางแผน
กันไว้อย่างเต็ิมที�นั�นต้ิองหยุดชีะงักไป้จำากการัรัะบาดข้องไวรััสำ	 COVID-19	 ซ่ึ่�งเป็้น
ป้รัากฏิการัณ์ที�เผยให้เรัาเห็นถ่ิ่งความสำัมพัันธ์์รัะหว่างมนุษ์ย์และธ์รัรัมชีาติิที�ซัึ่บซ้ึ่อน
และเป้รัาะบาง	 โรัครัะบาดที�เกิดบ่อยข่้�นและโรัคอุบัติิใหม่ที�ติิดต่ิอจำากสัำติว์สู่ำมนุษ์ย์ที�
เกิดจำากไวรััสำโคโรัน่าชีี�ให้เห็นถ่ิ่งความไม่สำมดุลข้องความสัำมพัันธ์์รัะหว่างมนุษ์ย์และ
ธ์รัรัมชีาติิ	 ซ่ึ่�งจำะต้ิองได้รัับการัแก้ไข้โดยเร่ังด่วน	 วิธี์แก้ปั้ญหาเพืั�อ	 ‘กลับสู่ำภาวะป้กติิโดยเร็ัว’	
แต่ิไม่แก้ปั้ญหาที�ต้ินเหตุิข้องความไม่สำมดุลและเป้รัาะบางข้องรัะบบสำาธ์ารัณสุำข้	รัะบบ
อาหารั	รัะบบเศรัษ์ฐกิจำและการัค้า	การัเงิน	การัเมือง	และสัำงคม	อาจำทำาให้เกิดปั้ญหา
โรัครัะบาดหรืัอภัยธ์รัรัมชีาติิที�รุันแรังข่้�นอีกในอนาคติ

ตอนท่� 5
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	 ปั้ญหาที�ซัึ่บซ้ึ่อนเช่ีนนี�ทำาให้มนุษ์ยชีาติิต้ิองหาวิธี์ที�จำะอยู่ร่ัวมกับธ์รัรัมชีาติิใน
อนาคติ	กลยุทธ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพัแห่งปี้	2050	นั�นจำะต้ิองเป้ลี�ยนวิธี์การัตัิ�งรัับ	
ป้รัับตัิวจำากความต้ิองการัผลรัะยะสัำ�น	ไป้สู่ำวิสัำยทัศน์ในรัะยะยาว	แนวทางการัเป้ลี�ยนแป้ลง	6	
แนวทางข้องชีนพืั�นเมืองและชีุมชีนท้องถิิ่�นเป็้นแนวทางที�สำำาคัญเพืั�อการัเป้ลี�ยนแป้ลง
รัะบบเศรัษ์ฐกิจำ	สัำงคม	การัเมือง	และเทคโนโลยีที�ล้มเหลวในปั้จำจุำบัน	ไป้สู่ำความยั�งยืน	
ไม่ว่าจำะเป็้นเรืั�องการัรัับรัองสิำทธิ์เหนือที�ทำากิน	 การัจัำดการัอย่างมีส่ำวนร่ัวม	 รัะบบค่า
ติอบแทนที�เป็้นธ์รัรัม	เศรัษ์ฐกิจำยั�งยืน	และรัะบบอาหารัท้องถิิ่�น	แนวทางการัเป้ลี�ยนแป้ลง	
เหล่านี�เกิดจำากวิสัำยทัศน์ร่ัวมข้องคนแต่ิละรุ่ันที�ได้จำากป้รัะสำบการัณ์การัต่ิอสู้ำข้องคนใน
อดีติและนวัติกรัรัมข้องคนในยุคปั้จำจุำบัน	เพืั�อสำร้ัางมรัดกให้แก่คนยุคอนาคติ

	 เรืั�องรัาวจำากป้รัะสำบการัณ์ที�ทำามาแบ่งปั้นในบทความนี�เป็้นเพีัยงส่ำวนหน่�งข้อง
กิจำกรัรัมการัอนุรัักษ์์ฟ้ื้�นฟูื้มากมายที�ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นได้ดำาเนินการัอยู่ใน
ภูมิภาคต่ิาง	 ๆ	 ทั�วโลก	 การัสำนับสำนุนจำากภาครััฐและเอกชีนจำะทำาให้เกิดความร่ัวมมือ
เพืั�อการัเป้ลี�ยนแป้ลงและทำาให้ชีนพืั�นเมืองและชุีมชีนท้องถิิ่�นสำามารัถิ่ทำางานอนุรัักษ์์
ฟ้ื้�นฟูื้รัะบบนิเวศ	ตัิ�งรัับป้รัับตัิวต่ิอภาวะโลกร้ัอน	และสำร้ัางความยั�งยืนได้มากข่้�นและดีข่้�น

	 เรัาทุกคนจำะกลายเป้็นบรัรัพัชีนข้องคนในยุคอนาคติที�จำะมาถิ่่ง	 ดังนั�นเรัาจำะ
ต้ิองร่ัวมกันฟ้ื้�นฟูื้โลกใบนี�ไว้ให้เป็้นสำมบัติิข้องลูกหลานข้องเรัาต่ิอไป้
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Local Biodiversity Outlooks presents the 
perspectives and experiences of indigenous 
peoples and local communities on the 
current social-ecological crisis, and 
their contributions to the Strategic Plan 
for Biodiversity of the Convention on 
Biological Diversity.

Cover photo: A woman and her young cousin pad-
dle a canoe in the Mangrove Conservation Area of 
Matafa Village, Samoa. Credit: Vlad Sokhin.


