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การใช้ระบบ – 
ชุดข้อมูลส าหรับชนพ้ืนเมืองว่าด้วยปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติของส

หประชาชาติ 
 
 

วธีิการใช้ชุดข้อมูลนี้ 
 
 

 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ                                                
                              

การพฒันาสิทธิมนุษยชน ทบวงการช านัญพเิศษแห่งสหประชาชาติ       

 
 
สหประชาชาติและชนพื้นเมือง  
 

ชุดขอ้มูลน้ีออกแบบเพื่อใหข้อ้มูลในทางปฏิบติัแก่ชนพื้นเมืองวา่ดว้ยปฏิบติัการและระเบียบปฏิบติั
ของสหประชาชาติ (UN) และองคก์ารต่างๆ 
ของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 
 
ในขณะท่ีชนพื้นเมืองไดย้นืหยดัต่อการกดขี่ข่มเหงนานนบัศตวรรษและยงัคงเผชิญกบัความยากล าบ
ากในปัจจุบนั สิทธิของชนพื้นเมืองไดรั้บการยอมรับเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในระดบันานาชาติ 
ผลท่ีเกิดขึ้นน้ีสืบเน่ืองมาจากพฒันาการท่ีส าคญั 2 ประการ ประการแรก 
ชนพื้นเมืองประสบความส าเร็จในการท าใหรั้ฐบาลและประชาคมโลกหนัมาสนใจกบัขอ้ห่วงใยขอ
งพวกเขาและเรียกร้องใหมี้การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ประการท่ีสอง 
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ผูค้นจ านวนมากรู้วา่มีการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมืองอยา่งต่อเน่ืองและเรียกร้องใหมี้การด าเนินการ
เยยีวยาส าหรับความไม่เสมอภาคท่ีชนพื้นเมืองประสบ 
ทัว่โลกมีความตระหนกัเพิ่มขึ้นเก่ียวกบัความส าคญัของความหลากหลายทางวฒันธรรมและการมีส่
วนช่วยพฒันาสังคมยคุใหม่ของชนพื้นเมือง 
 
ขณะน้ีองคก์ารและทบวงการช านัญพเิศษ (specialized agencies) 
ของสหประชาชาติเกือบทุกองคก์รมีภาระหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของชนพื้นเมืองและการมีส่วนร่ว
มในกิจกรรมการพฒันาต่างๆ ชุดขอ้มูลน้ีน าเสนอวิธีการท างานขององคก์ารและทบวงต่างๆ 
เพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของชนพื้นเมืองทัว่โลกไปในทางท่ีดี 
และช้ีแนะวา่ชนพื้นเมืองสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง  
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การค้นหาข้อมูลในชุดข้อมูลนี้ 
ชุดขอ้มูลแบ่งเป็นแผ่นพบัต่างๆ แผน่พบัแต่ละแผ่นพบัเน้นเพียงหวัขอ้เดียว 
เพื่อใหคุ้ณสามารถศึกษาบางประเด็นท่ีคุณสนใจเป็นพิเศษ 
ส่วนแรกของชุดขอ้มูลเผยขอ้มูลภูมิหลงัเร่ืองสิทธิมนุษยชนในระบบของสหประชาชาติ 
ส่วนท่ีสองน าเสนอเคา้โครงเก่ียวกบัการด าเนินการของระบบสหประชาชาติเพื่อตอบสนองกบัประเด็นท่ีเ
ป็นขอ้ห่วงใยของชนพื้นเมือง อนัไดแ้ก่เร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา สุขอนามยั 
และการศึกษา 
 

ตวัอยา่งเช่น 
หากคุณก าลงัมองหาขอ้มูลเร่ืองวิธีการยืน่ค าร้องกบัสหประชาชาติตามขอ้ก าหนดของสนธิสัญญาระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัๆ เช่น อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
คุณสามารถสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองน้ีไดใ้นแผน่พบัท่ี 4 
หากคุณก าลงัหาขอ้มูลเร่ืองการเขา้ไปมีส่วนช่วยในเร่ืองการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีสหประชาชาติใหค้วามสนใจ คุณสามารถสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองน้ีไดใ้นแผ่นพบัท่ี 10 
ถึงแมว้า่คุณสนใจเพียงประเด็นเดียว 
ขอแนะน าใหคุ้ณอ่านแผน่พบัทั้งหมดเพื่อจะไดรู้้วา่เร่ืองท่ีคุณสนใจเป็นพิเศษนั้นเป็นส่วนหน่ึงของภาพรว
มเร่ืองสิทธิมนุษยชนในระบบของสหประชาชาติอยา่งไรบา้ง   
 

สรุปเน้ือหาของแผ่นพบั 
แผน่พบัแต่ละเร่ืองเร่ิมตน้ดว้ยสาระส าคญัของเน้ือหาทั้งหมดในแผน่พบั 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ  
มีถอ้ยวลีและค าศพัทจ์ านวนมากท่ีเป็นถอ้ยค าท่ีใชเ้ฉพาะกบัการท างานของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะในแวดวงสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ฉะนั้น 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคุณควรคุน้เคยกบัภาษาท่ีใชใ้นระบบยเูอน็ ในหน้าแรกของแผน่พบั 
มีการแนะน าถอ้ยค าและแนวคิดส าคญัๆ ในแต่ละเร่ือง 
เน้ือหาของแผ่นพบัอธิบายความหมายของถอ้ยค าเหล่าน้ี 
ถอ้ยค าส าคญัเหล่าน้ีพิมพเ์ป็นตัวหนาเม่ือปรากฏเป็นคร้ังแรก 
 

ค าย่อและช่ือย่อ  
คุณจะสังเกตวา่มีค ายอ่และช่ือยอ่จ านวนมากท่ีใชใ้นระบบยเูอ็น ปกติเม่ือเอ่ยถึงช่ือน้ีเป็นคร้ังแรก 
คู่มือน้ีใชช่ื้อเตม็แลว้ตามดว้ยค ายอ่หรือช่ือยอ่ท่ีอยู่ในวงเลบ็ หลงัจากนั้น จะใชแ้ต่ค ายอ่เท่านั้น 
มีการใชค้  ายอ่และช่ือยอ่บ่อยมากในสหประชาชาติ ฉะนั้น คุณควรคุน้เคยกบัค ายอ่ต่างๆ 
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การขอความช่วยเหลือเพิม่เติม 
ชุดขอ้มูลน้ีเป็นเพียงการแนะน าใหรู้้จกักบัปฏิบติัการและระเบียบปฏิบติัของยเูอน็รวมทั้งองคก์ารและทบว
งการช านญัพิเศษของยเูอน็เท่านั้น 
คุณอาจจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
ชุดขอ้มูลน้ีช้ีแนะวา่คุณสามารถขอความช่วยเหลือดงักล่าวไดจ้ากท่ีใดบา้งและ ถา้มี 
แนะน าช่ือเวบ็ไซตอี์กดว้ย จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคุณควรติดต่อองคก์ารและทบวงช านญัการพิเศษต่างๆ 
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อท าใหคุ้ณทราบขอ้มูลอพัเดทเก่ียวกบัพฒันาการ แผนงาน และโครงการใหม่ๆ  

แผ่นพบัที่ 1 
ชนพ้ืนเมืองและระบบของสหประชาชาติ – ข้อมูลท่ัวไป 

 
แนะน ำให้รู้จักกบัระบบของสหประชำชำติ  

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
สมัชชาสหประชาชาติ                                                                  คณะมนตรีความมั่นคง  
คณะมนตรีเศรษฐกจิและสังคม                                                   ทบวงการช านัญพเิศษ                                                                                                                                                                                             
ส านักงานเลขาธิการ                                                                     เลขาธิการใหญ่   
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน                                                   กฎบัตรสหประชาชาติ  
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ   
 
สำระส ำคัญ – ยเูอน็เป็นองค์การระหว่างประเทศซ่ึงประกอบด้วยองค์กรท่ีแยกอิสระจ านวนหน่ึง 
ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการกับประเดน็เร่ืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม 
กฎบัตรสหประชาชาติชีแ้จงจุดมุ่งหมายของยเูอน็ 
ซ่ึงประกอบด้วยการรักษาสันติภาพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม 
การเคารพต่อสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าทางสังคม 
และมาตรฐานการด ารงชีพท่ีดีขึน้ส าหรับทุกคน 
นับตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนผ่านการรับรองในปี พ.ศ. 2491 
ยเูอน็ได้รับรองเคร่ืองมือด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืนอีกจ านวนหน่ึงเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานสากลว่าด้ว
ยสิทธิมนุษยชน 
 
การสถาปนาสหประชาชาติ  
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ในช่วงท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองใกลจ้ะยติุ ชาติต่างๆ 
ท่ีมีชยัในสงครามตดัสินใจท่ีจะก่อตั้งองคก์ารโลกเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลงัและ
ช่วยรังสรรคโ์ลกท่ีดีกวา่เดิม องคก์ารใหม่หรือองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2488 เพื่อบรรลุเป้าหมายส าคญั 3 ประการ นัน่คือ เพื่อรักษาสันติภาพและความมัน่คง 
ส่งเสริมการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อมัน่ใจวา่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนทัว่โลก 
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ี 
ยเูอน็ไดจ้ดัตั้งเครือข่ายองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นซ่ึงครอบคลุมทุกๆ 
ดา้นของกิจกรรมของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง  
 
 
 
ลกัษณะส าคัญของสหประชาชาติ 
 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งระลึกวา่ยเูอน็เป็นสมาคมของรัฐบาลอิสระท่ีมีอ านาจอธิปไตย 
(เรียกวา่รัฐสมาชิก) ซ่ึงก่อตั้งขึ้นโดยสมคัรใจ 
 

• ยเูอน็ไม่ใช่รัฐบาลโลกท่ีมีอ านาจบงัคบัใหส้มาชิกด าเนินการใดๆ เช่น 
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
ยเูอน็ท าประโยชน์ไดเ้ท่ากบัท่ีรัฐบาลของรัฐสมาชิกท าไดแ้ละเพียงเท่าท่ีรัฐบาลต่างๆ 
ตอ้งการใหยู้เอน็เป็นเท่านั้น 
ยเูอน็สามารถท าส่ิงท่ีรัฐบาลของรัฐสมาชิกอนุญาตใหท้ าเท่านั้น 
ถา้รัฐบาลของรัฐสมาชิกคดัคา้นหรือไม่ใส่ใจกบัค าแนะน าของยเูอ็น 
ยเูอน็คงท าอะไรไดไ้ม่มากเพื่อบงัคบัให้รัฐบาลนั้นเปล่ียนวิธีการของตน 

• ยเูอน็ไม่อนุญาตใหอ้งคก์รพฒันาเอกชน (non-governmental organization – NGO) 
หรือประชาชนมีบทบาทตดัสินใจใดๆ ในการพิจารณาตดัสินเร่ืองต่างๆ ของยเูอน็ 
บางคร้ังยเูอ็นอนุญาตใหเ้อน็จีโอปราศรัยในท่ีประชุม 
แต่อิทธิพลของเอน็จีโอมีจ ากดัและการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ยขึ้นอยูก่บัรัฐบาลของรัฐสมา
ชิก  

 
คู่มือน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมใหช้นพื้นเมืองใชโ้อกาสท่ีมีอยูใ่นระบบยเูอ็น อยา่งไรก็ตาม 
ชนพื้นเมืองจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของยูเอน็ รวมทั้งจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์าร 
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ดว้ยความเขา้ใจเช่นน้ี 
ชนพื้นเมืองสามารถเพิ่มโอกาสท่ีตนจะไดรั้บผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการเม่ือท างานกบัองคก์าร 
 
โครงสร้างของสหประชาชาต ิ 
 
เน่ืองจากยเูอน็เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
การท าความรู้จกัคุน้เคยกบัโครงสร้างขององคก์ารไดเ้ป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ รูป 1 
แสดงใหเ้ห็นส่วนต่างๆ ของยเูอน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ 
 
องคก์รสูงสุดของยเูอน็คือสมัชชา (General Assembly) 
ท่ีซ่ึงรัฐสมาชิกมีสิทธิออกเสียงรัฐละหน่ึงเสียง 
สมชัชาสหประชาติจดัการประชุมประจ าปีระหวา่งเดือนกนัยายนถึงธนัวาคมท่ีส านกังานใหญ่ของยเู
อน็ในกรุงนิวยอร์กเพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของยเูอ็น 
 
ในขณะท่ีสมชัชาเป็นองคก์รสูงสุด คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) 
ถือวา่เป็นองคก์รท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดของยเูอน็ ดงัท่ีเผยเป็นนยัจากช่ือ 
คณะมนตรีความมัน่คงจดัการกบัประเด็นเร่ืองสันติภาพและความมัน่คง 
คณะมนตรีความมัน่คงมีอ านาจตดัสินใจท่ีเป็นพนัธะซ่ึงรัฐสมาชิกของยเูอน็ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น 
การตดัสินใจใชม้าตรการคว ่าบาตรทางการคา้กบัประเทศใดประเทศหน่ึง 
เน่ืองจากคณะมนตรีความมัน่คงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยตรง การมองวา่คณะมนตรีฯ 
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองชนพื้นเมืองอยา่งไรจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั 
 
มีเจา้หนา้ท่ีและขา้ราชการพลเรือนจ านวนมากท่ีท างานกบัยเูอน็ 
ฝ่ายราชการพลเรือนของยเูอ็นเรียกวา่ส านักงานเลขาธิการ (Secretariat) 
เจา้หนา้ท่ียเูอน็ท่ีมีอาวุโสสูงสุดคือเลขาธิการใหญ่ (Secretary-General) 
เลขาธิการใหญ่คนปัจจุบนัคือนายโคฟี อานนัจากประเทศกานา  
 
ยเูอน็ประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ยจ านวนมากมายท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีแตกต่างกนัมาก 
อยา่งเช่นสันติภาพและความมัน่คง การลดอาวุธ เศรษฐกิจ และการพฒันา ส่ิงแวดลอ้ม 
ประเด็นดา้นกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ประเด็นเก่ียวกบัสตรีและยา 
หน่วยงานท่ีมีจ านวนมากมายเหล่าน้ีอยูภ่ายใตค้ณะมนตรีเศรษฐกจิและสังคม (Economic and 
Social Council – ECOSOC) ซ่ึงขึ้นตรงกบัสมชัชาสหประชาชาติ  
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นอกจากน้ี ยเูอน็ยงัประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีมีอิสระสูงอีกจ านวนมากดว้ย 
หน่วยงานเหล่าน้ีบางหน่วยงานถูกเรียกวา่เป็นทบวงการช านัญพเิศษ (specialized agencies) 
ซ่ึงจดัการกบับางประเด็นโดยเฉพาะ เช่น สุขภาพอนามยั อาหาร การศึกษา 
การส่ือสารระหวา่งประเทศ ทบวงการเหล่าน้ีประกอบดว้ยองคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO) องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization - 
ILO) และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization – WHO) ทั้งน้ี 
แต่ละองคก์ารก็มีความสนใจเร่ืองสถานการณ์ของชนพื้นเมือง 
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(1) ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
 
ระบบยเูอน็มีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice - ICJ) 
ซ่ึงมีบทบาทจ ากดัในการพิจารณากรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนหลายฉบบัก าหนดใหศ้าลยติุธรรมระหวา่งประเทศมีหนา้ท่ีพิจารณากรณี
พิพาทระหวา่งรัฐบาล 
เน่ืองจากศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศพิจารณากรณีพิพาทระหวา่งรัฐบาลเท่านั้นและไม่รับเร่ืองร้อง
ทุกขจ์ากบุคคลทัว่ไป ฉะนั้น 
จึงมีแนวโนม้ท่ีชนพื้นเมืองคงไม่มีโอกาสท างานกบัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ  
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ประเด็นเร่ืองชนพืน้เมืองท่ียูเอ็น 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง 
คณะอนุกรรมธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ปีและทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก 
 
เนื้อหำสำระ – การคุ้มครองสิทธิของชนพืน้เมืองเป็นภารกิจท่ีค่อนข้างใหม่ของยเูอน็ 
เวทีหลักท่ีมีพิจารณาประเดน็เร่ืองชนพืน้เมืองคือคณะท างานว่าด้วยประชากรชนพืน้เมือง (Working 
Group on Indigenous Populations) 
 
ชนพื้นเมืองในโลก  
 
คาดวา่มีประชากรชนพื้นเมืองราว 300 ลา้นคนอาศยัอยูใ่น 70 กวา่ประเทศทัว่โลก ชนพื้นเมือง 1 
เป็นผูสื้บทอดมรดกวฒันธรรมและวิถีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นเอกลกัษณ์และ
ผูด้  าเนินวิถีปฏิบติัดงักล่าว ชนพื้นเมืองรักษาขนบทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมืองท่ีมีความแตกต่างอยา่งเด่นชดัจากประชาชนในสังคมหลกัท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่
แมมี้ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
กลุ่มชนพื้นเมืองหลายกลุ่มทัว่โลกลว้นประสบปัญหาเหมือนกนัในแง่การคุม้ครองสิทธิของพวกเขา
ในฐานะกลุ่มชนท่ีมีความแตกต่าง 
 
ชนพื้นเมืองทัว่โลกต่างแสวงหาการยอมรับอตัลกัษณ์ วิถีชีวิต 
และสิทธิของพวกเขาในการเป็นเจา้ของท่ีดินและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิม กระนั้นก็ตาม 
สิทธิของชนพื้นเมืองไดถู้กละเมิดตลอดมาในประวติัศาสตร์ แมย้งัมีขอ้ถกเถียงกนัอยู ่

 
1  มีความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างค าว่า “indigenous people”  และ “indigenous peoples” ค าว่า peoples ท่ีมี s 
บ่งบอกเป็นนยัว่ามีกลุ่มชนพ้ืนเมืองท่ีต่างจากกลุ่มชนอ่ืนในโลกหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นประชาชน (people) 
ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัและลกัษณะทางกฎหมายท่ีต่างกนั ดงันั้น เราอาจกล่าวถึงชนเผา่ “ครี (Cree)” และชนเผา่ 
“ยาโนนามิ (Yanonami)” ว่าเป็น people และเมื่อเรารวมประชาชนมากกว่าหน่ึงกลุ่ม เราก็จะได ้ “peoples” 
มุมมองแบบน้ีเนน้ลกัษณะโดยรวมของวฒันธรรมและสิทธิของชนพ้ืนเมือง 
เร่ืองน้ีส าคญัมากโดยเฉพาะเวลาพูดถึงการก าหนดการปกครองตนเอง (self-determination) เน่ืองจากขอ้ 1 
ของกฎบตัรสหประชาชาติรับรอง “หลกัการของสิทธิอนัเท่าเทียมกนัและการก าหนดการปกครองตนเองของประชาชน (peoples)”  
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บางคนเช่ือวา่ชนพื้นเมืองเป็นกลุ่มชนท่ีดอ้ยโอกาสและอ่อนแอมากท่ีสุดในโลกในปัจจุบนั 
บดัน้ีประชาคมโลกเร่ิมตระหนกัถึงความจ าเป็นตอ้งมีมาตรการพิเศษเพื่อคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมื
องในโลก  
 
เกร็ดประวัติศาสตร์ 
 
ขอบคุณผูแ้ทนของชนพื้นเมืองท่ีไดเ้พียรพยายามลอ้บบ้ีมาตลอดในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา 
สิทธิของชนพื้นเมืองไดรั้บความสนใจมากขึ้นในยเูอ็นและประชาคมโลก  
 
ในปี พ.ศ. 2514 
คณะอนุกรรมการธิการวา่ดว้ยการป้องกนัการเลือกปฏิบติัและคุม้ครองชนกลุ่มนอ้ยท่ีประกอบดว้ยผู ้
เช่ียวชาญดา้นสิทธิมนุษยชน 26 คน ไดแ้ต่งตั้งสมาชิกคนหน่ึง นายมาร์ติเนซ โคโบ 
ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมพิเศษ (Special Rapporteur) 
เขาไดรั้บการขอร้องใหท้ าการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดา้นเก่ียวกบัเร่ืองการเลือกปฏิบติัต่อประชากรช
นพื้นเมืองและเสนอแนะมาตรการขจดัการเลือกปฏิบติัทั้งในระดบัชาติและระหวา่งประเทศ2  
 
การศึกษาของมาร์ติเนซ 
โคโบเจาะลึกประเด็นสิทธิมนุษยชนในวงกวา้งท่ีมีผลกระทบกบัชนพื้นเมืองดา้นสุขภาพอนามยั 
ท่ีอยูอ่าศยั และการศึกษา 
รายงานวิจยัน้ีเรียกร้องให้รัฐบาลก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองท่ี
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเคารพต่ออตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์และสิทธิและเสรีภาพของชนพื้นเมือง 
รายงานซ่ึงไม่มีฉบบัพิมพเ์หลือแลว้แสดงถึงพฒันาการท่ีส าคญัในแง่การยอมรับวา่มีปัญหาดา้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีชนพื้นเมืองก าลงัประสบอยู ่
 
คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองในฐานะเป็นเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 
ในปี พ.ศ. 2525 ก่อนท่ีการศึกษาของมาร์ติเนซ โคโบจะเสร็จเรียบร้อย 
คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations3 – WGIP) 

 
2  อ่านรายงาน “การศึกษาปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อประชากรชนพ้ืนเมือง” 
คณะอนุกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัการเลือกปฏิบติัและคุม้ครองชนกลุ่มนอ้ย 
จดัท าโดยผูเ้สนอรายงานการประชุมพิเศษ นายมาร์ติเนซ โคโบ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 (1986)  
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ไดรั้บการจดัตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ WGIP 
ซ่ึงเป็นจุดศูนยร์วมในระบบยเูอน็เร่ืองการส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมือง 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญอิสระจ านวน 5 
คนท่ีเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
 
การประชุมของ WGIP 
เปิดกวา้งใหผู้แ้ทนของชนพื้นเมืองทุกชาติพนัธุ์รวมทั้งชุมชนและองคก์รของชนพื้นเมืองเขา้ร่วมได ้
ดงันั้น บางคร้ังการประชุมของ WGIP 
กลายเป็นการประชุมเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงจดัขึ้นโดยยเูอน็ 
ชนพื้นเมืองเดินทางมาจากทุกมุมโลกเพื่อมีส่วนร่วมใน WGIP ไดแ้ก่ 
ชนเผา่อะบอริจินส์และชาวเกาะทอร์เรส สเตรทจากออสเตรเลีย เมารีจากนิวซีแลนด์ 
ชนพื้นเมืองอเมริกนัจากอเมริกาเหนือและใต ้ อินูอิทจากแถบขั้วโลก แซมมิจากยโุรปตอนเหนือ 
ไอนุจากญ่ีปุ่ น และกลุ่มอ่ืนจากภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียและแอฟริกาและสหภาพรัสเซีย 
ในการประชุมนานาชาติน้ี ชนพื้นเมืองไดรั้บรู้วา่พวกเขาต่างก็มีประสบการณ์และเป้าหมายเดียวกนั 
 
คณะท างานเป็นแรงผลกัดนัท่ีก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมท่ีเก่ียวกบัชนพื้นเมืองมากมาย 
ผลงานท่ีอาจถือวา่ส าคญัท่ีสุดคือการพิจารณาทบทวนและขดัเกลาร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้
นเมืองแห่งสหประชาชาติภายใตค้วามร่วมมือจากผูมี้ส่วนร่วมจากรัฐบาล ชนพื้นเมือง 
และภาคเอกชน 
ร่างปฏิญญาไดผ้า่นการรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการและถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการสิทธิมนุ
ษยชน ในปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมาธิการฯ ไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาทบทวนร่างปฏิญญา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัคณะ ท างานและร่างปฏิญญาไดใ้นแผ่นพบัท่ี 5 
 
ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา 
มีขอ้เสนอแนะจ านวนมากมายท่ีแนะน าใหจ้ดัท าการศึกษาและการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ 
นางสาวอิเรกา-ไอรีน แดส์ ประธานของคณะท างานระหวา่งปี พ.ศ. 2526-2542 
เป็นผูเ้ขียนรายงานวิจยั 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
การศึกษาเร่ืองการคุม้ครองมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองและการศึกษาเร่ืองความสัม
พนัธ์ระหวา่งชนพื้นเมืองและท่ีดินของพวกเขา มิกูเอล อลัฟองโซ-มาร์ติเนซ 
ประธานของคณะท างานในปี พ.ศ. 2543 ไดด้ าเนินการศึกษาเร่ืองสนธิสัญญา ขอ้ตกลง 
และรูปแบบเชิงสร้างสรรคอ่ื์นๆ ระหวา่งรัฐและประชากรชนพื้นเมืองจนเสร็จส้ินในปี พ.ศ. 2542 
สืบคน้รายงานดงักล่าว 3 ฉบบัในเวบ็ไซตข์อง OHCHR 
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ทั้งการศึกษาของผูเ้ช่ียวชาญและการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญเสนอโอกาสในการตรวจสอบประเด็นใหม่
ๆ เร่ืองสิทธิมนุษยชนหรือค าถามท่ีละเอียดอ่อนในบริบทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองมากนกั 
การประชุมผูเ้ช่ียวชาญ 2 คร้ัง คร้ังแรกเร่ืองการปกครองตนเองของชนพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2532 
และคร้ังท่ีสองเร่ืองสิทธิในท่ีดินของชนพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2539 
นบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์แง่บวกในระดบัประเทศและถือวา่เป็น
การเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินกิจกรรมของยเูอ็นในอนาคต 
ชนพื้นเมืองท่ีตอ้งการช่วยก าหนดนโยบายระหวา่งประเทศสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่
าน้ีไดด้ว้ยการใหข้อ้มูล มุมมอง และขอ้คิดเห็นต่างๆ  
 
 
 
ชนพื้นเมืองท่ียูเอน็ 
 
ปัจจุบนัมีองคก์รชนพื้นเมืองประมาณ 16 
องคก์รท่ีมีสถานะเป็นผูใ้หค้  าปรึกษากบัคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(รายช่ือองคก์รเหล่าน้ีอยูใ่นตอนทา้ยของแผน่พบัน้ี) 
สถานะผูใ้หค้  าปรึกษาหมายความวา่องคก์รเหล่าน้ีสามารถเขา้ร่วมและแสดงขอ้คิดเห็นในการประชุ
มระหวา่งประเทศและระหวา่งรัฐบาล นอกจากน้ี 
ยงัมีผูร่้วมประชุมหลายร้อยคนท่ีผูแ้ทนของชนพื้นเมืองและองคก์รชนพื้นเมืองท่ีมีส่วนร่วมในการป
ระชุมของยเูอน็ เช่น คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง 
เอน็จีโอท่ีสนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนก็สามารถช่วยส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมืองและสนบัสนุนการบ
รรลุเป้าหมายของชนพื้นเมืองอยา่งแขง็ขนั 
 
นอกจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยผูแ้ทนจ านวนมากในคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองและ
การประชุมอ่ืนๆ ชนพื้นเมืองก าลงัโดดเด่นมากขึ้นในฐานะผูมี้บทบาทในเวทีโลก ในปี พ.ศ. 2532 
หวัหนา้เทด 
โมเสสแห่งแกรนด์เคาน์ซิลของชนเผา่ครีในประเทศแคนาดาเป็นคนพื้นเมืองคนแรกท่ีไดรั้บเลือกตั้
งใหรั้บต าแหน่งในท่ีประชุมของยเูอ็น 
เพื่ออภิปรายเก่ียวกบัผลพวงของการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติต่อสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของชนพื้นเมือง นบัแต่นั้นมา 
จ านวนคนพื้นเมืองท่ีด ารงต าแหน่งในท่ีประชุมเร่ืองชนพื้นเมืองก็มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
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คนพื้นเมืองนบัร้อยคนไดเ้ขา้ร่วมและบางคนก็ไดป้ราศรัยในการประชุมโลกวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(World Conference on Human Rights) คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจดัขึ้นท่ีกรุงเวียนนาเม่ือเดือนมิถุนายน 2536 
การประชุมน้ียอมรับวา่รัฐสมาชิกของยเูอน็ทุกรัฐตอ้งรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเส
รีภาพขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมือง และเสนอแนะใหจ้ดัตั้งเวทีถาวรส าหรับชนพื้นเมืองท่ียเูอน็ 
นอกจากน้ี ชนพื้นเมืองไดเ้ขา้ร่วมการประชุมโลกท่ีส าคญัๆ อีกดว้ย เช่น 
การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Earth Summit) 
ท่ีเมืองริโอเดอจานิโรในปี พ.ศ. 2535 การประชุมสตรีโลกท่ีกรุงปักก่ิงในปี พ.ศ. 2538 
และการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยเร่ืองสังคมในปี พ.ศ. 2539 
ชนพื้นเมืองจะโดดเด่นในการประชุมโลกวา่ดว้ยการต่อตา้นการเหยยีดผิว (World Conference 
against Racism) ในปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงจะจดัขึ้นท่ีเมืองเดอร์บาน ประเทศแอฟริกาใต ้
 
ขั้นตอนล่าสุดในการเพิ่มบทบาทของผูแ้ทนของชนพื้นเมืองในกิจกรรมของยูเอน็คือการก่อตั้งเวทีถ
าวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent Forum on Indigenous Issues) ในปี พ.ศ. 2543 เวทีถาวร 
ซ่ึงเป็นเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาขึ้นตรงกบัคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ 
16 คน ในจ านวนน้ี มี 8 คนท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยชนพื้นเมือง 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเวทีถาวรน้ีไดใ้นแผน่พบัท่ี 6 
ปีและทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก  
 
สหประชาชาติประกาศใหปี้ พ.ศ. 2536 เป็นปีสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก 
ในพิธีเปิดงานท่ีกรุงนิวยอร์ก 
ผูน้ าของชนพื้นเมืองกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมชัชาเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของสหประชาชาติ 
ริโกเบอร์ตา เมนชู ทมั ชาวอินเดียนเช้ือสายมายนัท่ีไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. 
2535 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นทูตสหประชาชาติในปีนั้น  
 
ในปี พ.ศ. 2537 สมชัชาสหประชาชาติเฉลิมฉลองทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 2538-
2547) 
เพื่อเพิ่มพนัธกรณีของสหประชาชาติในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมืองทัว่โลก 
(อ่านแผน่พบัท่ี 7) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของทศวรรษสากล 
ทบวงการช านญัพิเศษของยเูอน็ก าลงัท างานร่วมกบัชนพื้นเมืองเพื่อออกแบบและด าเนินโครงการสุ
ขภาพอนามยั การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั การจา้งงาน การพฒันา และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงส่งเสริมการคุม้ครองชนพื้นเมืองและขนบธรรมเนียม ค่านิยม และวิถีดั้งเดิมของพวกเขา 
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แมว้า่ชนพื้นเมืองมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหประชาชาติมากกวา่ในอดีต 
ปัญหาท่ีพวกเขาเผชิญอยูก่ลายเป็นประเด็นขดัแยง้ท่ีมีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในแง่การเมือง เช่น 
กรณีการยกร่างปฏิญญา และในแง่วิชาการ เช่น กรณีทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและปัญญา ดงันั้น 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาความเป็นหุน้ส่วนกนัระหวา่งทบวงการต่างๆ 
ของยเูอ็นและองคก์รและชุมชนของชนพื้นเมืองเพื่อใหผ้า่นพน้อุปสรรคต่างๆ 
ท่ีขดัขวางการพฒันาไปใหไ้ด ้ 
 
องคก์รชนพื้นเมืองต่อไปน้ีมีสถานะเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
(ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission 
Asociación Kunas Unidos por Nabguana 
Four Directions Council 
Grand Council of the Crees (Quebec) 
Indian Council of South America 
Indian Law Resource Centre 
Indigenous World Association 
International Indian Treaty Council 
International Organization of Indigenous Resource Development 
Inuit Circumpolar Conference 
National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat 
National Indian Youth Council 
Saami Council 
Sejekto Cultural Association of Costa Rica 
Yachay Wasi 
World Council of Indigenous Peoples 
 
ยืน่ค าร้องขอสถานะท่ีปรึกษาไดท่ี้แผนกองคก์รพฒันาเอกชนของ Department of Economic, Social, 
and Cultural Affairs – DESA ท่ีสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก ผูรั้บผิดชอบแผนกน้ีคือนางสาว 
Hanifa Mezoui โทรศพัท ์ (212) 963 4842 แฟกซ์ (212) 963 92 48 ส่วนในกรุงเจนีวา 
ติดต่อไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีประสานงานเอ็นจีโอ นาง Raymonde Martineau ท่ี Office of Director-General 
โทรศพัท ์ +41-22-917 21 27 แฟกซ์ +41-22-917 05 83 อีเมล martineau@unog.ch. 
องคก์รท่ีประสงคจ์ะไดรั้บสถานะท่ีปรึกษาตอ้งกรอกแบบสอบถาม หลงัจากกรอกเรียบร้อยแลว้ 
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ส่งแบบสอบถามไปท่ีคณะกรรมการองคก์รพฒันาเอกชน 
คณะกรรมการน้ีจะเสนอเร่ืองพร้อมค าแนะน ากบั ECOSOC ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินใจขั้นเด็ดขาด 
หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์องยเูอ็น www.unog.ch (ยูเอน็และเอน็จีโอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นพบัที่ 2  
ชนพ้ืนเมือง สหประชาชาติ และสิทธิมนุษยชน 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
สิทธิมนุษยชน                                                                            การรอนสิทธิ  
สากล                                                                                          กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
แบ่งแยกไม่ได้ สัมพนัธ์และพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนั                โอนแก่กนัไม่ได้ 
สนธิสัญญา                                                                                ภาคี 
ข้อสงวน                                                
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
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ปฏิญญา การประกาศ กฎเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ และหลกัการ 
ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ   
 
 
สำระส ำคัญ – เป็นท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่าสิทธิมนุษยชนคือสิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนมีติดตัวมาแต่ก าเนิด 
แนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับประโยชน์สุขจากสิทธิมนุ
ษยชนของตนโดยปราศจากการแบ่งแยกเน่ืองจากเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความเช่ือเร่ืองการเมืองหรือเร่ืองอ่ืนๆ ถ่ินก าเนิดหรือสถานะทางสังคมเดิม ทรัพย์สิน ชาติตระกูล 
หรือสถานะอ่ืนๆ 
สิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองทางกฎหมายด้วยกฎหมำยสิทธิมนุษยชนซ่ึงคุ้มครองบุคคลและกลุ่ม
บุคคลจากการปฏิบัติท่ีก้าวก่ายเสรีภาพขั้นพืน้ฐานและศักด์ิศรีของมนุษย์ 
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนปรากฏอยู่ในสนธิสัญญา 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ สารัตถะของหลักการและแหล่งอ่ืนของกฎหมาย 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนก าหนดพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามวิถีทางท่ีก าหนดไว้และห้ามมิให้รั
ฐด าเนินกิจกรรมท่ีเจาะจง อย่างไรกต็าม กฎหมายมิได้สถาปนาสิทธิมนุษยชนขึน้มา 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับ โดยท่ัวไป 
สนธิสัญญาและแหล่งอ่ืนของกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลและกลุ่มบุคคลอย่างเป็นทางการจาก
การปฏิบัติหรือการละเว้นการกระท าของรัฐบาลท่ีก้าวก่ายกับประโยชน์สุขท่ีพวกเขาพึงได้รับจากสิ
ทธิมนุษยชน 
 
 
ต่อไปน้ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดบางประการของสิทธิมนุษยชน 
• สิทธิมนุษยชนตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าของแต่ละคน  
• สิทธิมนุษยชนเป็นสากล (universal) นัน่คือ 

สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีมวลมนุษยพ์ึงไดรั้บโดยเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
• สิทธิมนุษยชนโอนแก่กนัไม่ได้ (inalienable) นัน่คือ 

ไม่มีบุคคลใดท่ีสามารถใหผู้ใ้ดเอาสิทธิของตนไปได ้ ยกเวน้ในบางสถานการณ์ เช่น 
สิทธิเสรีภาพอาจถูกจ ากดัหากถูกตดัสินวา่กระท าความผิดทางอาญาโดยศาล 

• สิทธิมนุษยชนแบ่งแยกไม่ได้ สัมพนัธ์และพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนั (indivisible, interrelated 
and interdependent) 
เพราะวา่การเคารพสิทธิมนุษยชนบางสิทธิแต่ไม่เคารพสิทธิอ่ืนถือวา่ไม่เพียงพอ ในทางปฏิบติั 
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การละเมิดสิทธิใดสิทธิหน่ึงมกัมีผลกระทบกบัสิทธิอ่ืนอีกหลายสิทธิ ดงันั้น 
สิทธิมนุษยชนทั้งปวงควรไดรั้บการพิจารณาวา่มีความส าคญัเท่าเทียมกนัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อ
ศกัด์ิศรีและคุณค่าของทุกคนไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั  

 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 
การแสดงความคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดอยา่งเป็นทางการปรากฏอยูใ่นกฎหมา
ยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศและเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
ท่ีก าหนดแม่แบบทางกฎหมายของสิทธิมนุษยชนเร่ิมปรากฏตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 
การสถาปนาสหประชาชาติท าใหเ้กิดเวทีท่ีดีเลิศส าหรับการพฒันาและการรับรองเคร่ืองมือดา้นสิท
ธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
มีเคร่ืองมืออ่ืนท่ีผา่นการรับรองในระดบัภูมิภาคซ่ึงสะทอ้นถึงขอ้ห่วงใยเร่ืองสิทธิมนุษยชนของภูมิภ
าคท่ีเก่ียวขอ้ง 
รัฐส่วนใหญ่ไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญและกฎหมายฉบบัอ่ืนท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่
างเป็นทางการอีกดว้ย ภาษาท่ีรัฐใชม้กัไดรั้บมาจากเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศโดยตรง 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศประกอบดว้ยสนธิสัญญาและธรรมเนียมปฏิบติัรวมทั้งปฏิญ
ญา แนวทางปฏิบติั และหลกัการเป็นส าคญั 
 
สนธิสัญญา 
สนธิสัญญา (treaty) 
เป็นขอ้ตกลงท่ีรับรองโดยรัฐซ่ึงผกูมดัใหรั้ฐภาคีปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเป็นการเฉพาะ 
สนธิสัญญาระหวา่งประเทศมีช่ือเรียกต่างๆ นาๆ อาทิ กติกา (covenant) กฎบตัร (charter) พิธีสาร 
(protocol) อนุสัญญา (convention) ขอ้ตกลงและความตกลง (accord และ agreement) 
สนธิสัญญามีผลผกูพนัทางกฎหมายกบัรัฐท่ียนิยอมตามปฏิบติัตามบทบญัญติัของสนธิสัญญา 
หรืออีกนยัหน่ึง รัฐเหล่านั้นท่ีเป็นภาคี (party) ในสนธิสัญญา 
รัฐอาจเป็นภาคีในสนธิสัญญาดว้ยการใหส้ัตยาบนั (ratification) หรือภาคยานุวติั (accession) 
การใหส้ัตยาบนัเป็นการแสดงการยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัของสนธิสัญญาของรัฐอยา่งเป็นทาง
การ มีเพียงรัฐท่ีลงนามในสนธิสัญญาแลว้เท่านั้น 
(ระหวา่งเวลาท่ีสนธิสัญญาเปิดโอกาสให้รัฐลงนาม) ท่ีสามารถใหส้ัตยาบนัได ้
การใหส้ัตยาบนัประกอบดว้ยการปฏิบติัตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน ในระดบัประเทศ 
การใหส้ัตยาบนัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคคลหรือองคก์รภายใตรั้ฐธรรมนูญ 
(ปกติคือประมุขแห่งรัฐหรือรัฐสภา) ส่วนในระดบันานาชาติ 



 - 18 - 

เอกสารใหส้ัตยาบนัถูกส่งไปยงัสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาเอกสารน้ีอยา่งเป็นทางการ นัน่คือ 
รัฐหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่น สหประชาชาติ 
 
ภาคยานุวติัเป็นขอ้ตกลงยนิยอมผกูพนัตามสนธิสัญญาท่ีกระท าโดยรัฐท่ียงัไม่ไดล้งนามในสนธิสัญ
ญา รัฐท่ีให้สัตยาบนักบัสนธิสัญญาก่อนและหลงัจากสนธิสัญญาเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้
มีวิธีปฏิบติัในการการภาคยานุวติัเหมือนกนั  
 
เพื่อใหส้นธิสัญญาระหวา่งประเทศส่วนใหญ่มีผลบงัคบัใช ้
ตอ้งมีการออกกฎหมายแห่งชาติฉบบัอ่ืนดว้ย ในบางรัฐ 
สนธิสัญญามีอ านาจเหนือกฎหมายของประเทศ ในรัฐอ่ืนๆ 
สนธิสัญญามีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ กระนั้นก็ตาม ในบางประเทศ 
มีเพียงบทบญัญติับางขอ้ของสนธิสัญญาเท่านั้นท่ีถูกรวมไวใ้นกฎหมายของประเทศ  
 
ในการใหส้ัตยาบนั รัฐอาจมีข้อสงวน (reservation) กบัสนธิสัญญานั้น 
ซ่ึงแสดงวา่ขณะท่ีรัฐยนิยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดส่วนใหญ่ 
รัฐนั้นอาจไม่ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดบางขอ้ อยา่งไรก็ดี 
ขอ้สงวนมิอาจลบลา้งวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของสนธิสัญญานั้นได ้ นอกจากนั้น 
รัฐมีพนัธกรณีตามบทบญัญติัของสนธิสัญญาท่ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายจารีตประเพณีระ
หวา่งประเทศ (อ่านหวัขอ้ต่อไป) หรือกฎเกณฑท่ี์มิอาจโตแ้ยง้ได ้ (peremptory rules) 
ของกฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น การหา้มการทรมาน 
 
อ่านรายละเอียดในแผน่พบัเก่ียวกบัองคก์รท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง 
(แผน่พบัท่ี 4) 
เพื่อศึกษาวา่หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสามารถคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมืองอย่างไรไดบ้า้ง   
 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international law) (หรือเรียกง่ายๆ วา่ “จารีต 
(custom)”) เป็นค าท่ีใชอ้ธิบายหลกัปฏิบติัของรัฐท่ียดึถือกนัโดยทัว่ไปและปฏิบติัตลอดมา 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากความส านึกถึงขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น 
ในขณะท่ีปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่สนธิสญัญาท่ีมีขอ้ผกูพนัใหภ้าคีปฏิบติัตาม 
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บทบญัญติับางขอ้มีลกัษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศซ่ึงยดึถือปฏิบติัโดยรัฐตลอ
ดมา 
 
ปฏิญญา ข้อมติ ฯลฯ ท่ีรับรองโดยหน่วยงานของยูเอน็ 
 
หลกัเกณฑท์ัว่ไปของหลกัการและวิธีปฏิบติัทางกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีรัฐส่วนใหญ่เห็นพอ้งกั
นมกัระบุไวใ้นปฏิญญา (declaration) ค าประกาศ (proclamation) กฎเกณฑ์มาตรฐาน (standard 
rule) แนวทางปฏิบัติ (guideline) ข้อเสนอแนะ (recommendation) และหลักการ (principle) 
แมไ้ม่มีขอ้ผกูพนัทางกฎหมายท่ีรัฐตอ้งปฏิบติัตาม ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงฉนัทานุมติัของประชาคมโลก 
และฉะนั้น 
จึงมีอ านาจทางจริยธรรมท่ีแรงกลา้ซ่ึงบงัคบัใหรั้ฐปฏิบติัตามในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
คุณค่าของเคร่ืองมือเหล่าน้ีขึ้นอยูก่บัการรับรองและยอมรับโดยรัฐจ านวนมาก 
ถึงแมไ้ม่มีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
เคร่ืองมือเหล่าน้ีอาจถูกมองว่าเป็นการประกาศหลกัการท่ีประชาคมโลกยอมรับโดยทัว่ไป 
 
ความรับผิดชอบของรัฐในเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
 
พนัธกรณีในการคุม้ครอง ส่งเสริม 
และดูแลใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สุขจากสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบท่ีส าคญัของรัฐ 
รัฐมีหนา้ท่ีมอบสิทธิมนุษยชนท่ีมีมากมายแก่ประชาชนทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดน 
ในขณะท่ีรัฐตอ้งใหสิ้ทธิมนุษยชนแก่กลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น 
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีรัฐตอ้งใหแ้ก่พลเมืองของรัฐ 
รัฐมีพนัธะตอ้งดูแลคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดว้ยการมอบการเยยีวยาใหแ้ก่บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิแล
ะป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดน  
 
ตามบทบญัญติัของกฎหมายระหวา่งประเทศ 
การไดรั้บประโยชน์สุขจากสิทธิบางอยา่งอาจถูกจ ากดัในบางสถานการณ์ ตวัอยา่งเช่น 
ถา้บุคคลถูกตดัสินวา่กระท าความผิดทางอาญาหลงัจากผา่นการพิจารณาคดีอยา่งตรงไปตรงมา 
รัฐอาจจ ากดัเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ยของบุคคลนั้นตามกฎหมายดว้ยการจ าคุก 
การจ ากดัสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอาจกระท าไดก้็ต่อเม่ือการจ ากัดนั้นถูกก าหนดโดย
กฎหมายเท่านั้น 
แต่ก็เป็นไปเพื่อเคารพสิทธิของผูอ่ื้นและด าเนินการตามขอ้ก าหนดท่ีเท่ียงธรรมในทางศีลธรรม 
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และสวสัดิภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอาจถูกจ ากดัโดยกฎหมาย 
แต่การจ ากดัจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือการจ ากดันั้นสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสิทธิและเพื่อส่งเสริมสวสั
ดิภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย  
 
ในการประกาศภาวะฉุกเฉินท่ีชอบธรรม รัฐสามารถใชม้าตรการท่ีจ ากดัหรือรอนสิทธิบางอยา่งได ้
การรอนสิทธิ (derogation) 
เช่นน้ีกระท าไดภ้ายใตข้อบเขตความจ าเป็นของสถานการณ์และมิอาจเก่ียวโยงกบัการเลือกปฏิบติัท่ี
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือพื้นเพทางสังคม เม่ือมีการรอนสิทธิ 
ตอ้งรายงานใหเ้ลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติไดรั้บทราบ อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ 4 วรรค 3 
ของกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) สิทธิมนุษยชนบางอยา่งท่ีเรียกวา่ non-derogable rights 
มิอาจถูกงดเวน้หรือจ ากดัแมใ้นภาวะสงครามหรือสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวุธ 
สิทธิเหล่าน้ีประกอบดว้ยสิทธิในการด ารงชีพ เสรีภาพจากการทรมาน 
เสรีภาพจากการถูกจบัเป็นทาสหรือท าให้ตกอยูภ่าวะจ ายอม และเสรีภาพทางความคิด 
ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี และการนบัถือศาสนา 
ในสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีมีการใชอ้าวุธซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใชข้องกฎหมายมนุษยธรรม 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ยงัคงมีอ านาจบงัคบัใชด้ว้ย  
 
(คดัลอกจาก “Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff,” OHCHR, United Nations Staff 
College Project) 
 
สหประชาชาติและสิทธิมนุษยชน 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
กฎบัตรสหประชาชาติ                                                              หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามสนธิสัญญา 
ระบบท่ีมีพื้นฐานจากกฎบัตร                                                   กติกา  
ระบบท่ีมีพื้นฐานจากสนธิสัญญา                                             ปฏิญญา  
คณะกรรมการท่ีสาม                                                                 การรับรอง   
มติเห็นชอบ                                                                              ฉันทานุมัติ  
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ข้อตัดสินใจ                                                                               การยกร่าง  
 
ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน  
คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม  
คณะท างานประชากรพื้นเมือง  
 
 
สาระส าคัญ – ตามกฎบตัรสหประชาชาติ 
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงขององคก์ารคือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
มีหน่วยงานจ านวหน่ึงในระบบของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษ
ยชน 
หน่วยงานเหล่าน้ีรวมอยูภ่ายใตร้ะบบท่ีมีพื้นฐานจากกฎบตัรและสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชน 
รัฐบาลก าหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีระบุในเคร่ืองมือดา้นสิทธิมนุษยชนผา่นห
น่วยงานเหล่าน้ี เคร่ืองมือบางอยา่งมีผลผกูพนัทางกฎหมาย เช่น 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ส่วนเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น 
ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights)ไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายแต่ก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีรัฐบาลควรพยายามท าใหไ้ด ้ 
 
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนท่ียูเอน็ 
 
ดว้ยความน่าสะพรึงกลวัของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยงัคงอยูใ่นความทรงจ า 
บรรดาผูก่้อตั้งสหประชาชาติไดท้ าใหค้วามส าคญัของสิทธิมนุษยชนเป็นท่ีประจกัษใ์นจุดมุ่งหมายแ
ละโครงสร้างขององคก์าร พวกเขาเช่ือวา่การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนจะน ามาซ่ึงเสรีภาพ 
ความยติุธรรม และสันติภาพแก่ประชาชน  
 
ตอนตน้ของเอกสารพื้นฐานของยเูอ็น กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) 
ประกาศวา่ 
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“พวกเรา ปวงชนของสหประชาชาติ 
มีเจตนารมณ์ท่ีจะ..ยืนยนัซ ้าถึงความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 
ศักด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย์ สิทธิอันเสมอภาคของชายและหญิง 
และของชาติใหญ่และเลก็....และส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานการด ารงชี
พท่ีดีขึน้ในเสรีภาพอันย่ิงใหญ่กว่าเดิม....” 

ไม่นานหลงัจากการสถาปนา 
ยเูอน็ก าหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของปวงชนและชาติทั้งปวง 
ภายหลงัจากการสถาปนา องคก์ารไดข้ยายขอบเขตของมาตรฐานเหล่าน้ีเสมอมา  
 
โครงสร้างสิทธิมนุษยชนของยูเอน็  
 
นบัวา่เป็นประโยชน์ท่ีเราเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งหน่วยงานและกลไกต่างๆ 
ของระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ท่ีตั้งขึ้นมาตามมติและการตดัสินใจของระบบสหประชาชาติ 
รวมทั้งหน่วยงานและกลไกท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมายตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน 
หน่วยงานของระบบสหประชาชาติเรียกวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีพื้นฐานจากระบบกฎบัตร (charter-
based system) 
ส่วนหน่วยงานต่อมาท่ีกล่าวถึงเรียกวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีพื้นฐานจากระบบสนธิสัญญา (treaty-
based system) 
 
กฎบตัรยเูอน็อนุญาตใหย้เูอน็ตั้งหน่วยงานจ านวนหน่ึงเพื่ออภิปรายและด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นเ
ร่ืองสิทธิมนุษยชนและยกร่างมาตรฐานใหม่ๆ 
หน่วยงานท่ีมีพื้นฐานจากกฎบตัรท่ีส าคญัท่ีสุดคือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on 
Human Rights – CHR) ซ่ึงประชุมประจ าปีเป็นเวลา 6 สัปดาห์ท่ีกรุงเจนีวา 
และคณะกรรมการท่ีสาม (Third Committee) ของสมชัชาสหประชาชาติ 
หน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับชนพื้นเมืองคือคณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working 
Group on Indigenous Populations – WGIP) 
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีส าคญัๆ 
มีหน่วยงานพิเศษท่ีตั้งขึ้นมาเพื่อก ากบัดูแลการด าเนินการตามสนธิสัญญาของรัฐบาล 
หนา้ท่ีหลกัของหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นมาตามสนธิสัญญาคือพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัราย
งานท่ีไดรั้บจากรัฐบาล เพื่อบ่งช้ีว่ารัฐบาลปฏิบติัตามสนธิสัญญาท่ีเป็นภาคีเช่นไร 
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หน่วยงานเหล่าน้ีบางหน่วยงานพิจารณาเร่ืองร้องทุกขจ์ากบุคคลธรรมดาท่ีกล่าวหารัฐบาลวา่ละเมิด
สิทธิของตน (อ่านแผน่พบัท่ี 4 
เร่ืองหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นมาตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง)  
 
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 

 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน  (Office of High Commissioner for Human Rights) 
เป็นส านกังานถาวรท่ีมีพนกังานประจ าเป็นเจา้หนา้ท่ีของยเูอน็และมีส านกัใหญ่อยูใ่นกรุงเจนีวา 
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทุกอยา่งของยเูอ็นท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน  ส านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ 
เป็นส่วนหน่ึงของส านกังานเลขาธิการของยเูอน็ 
และบริหารและประสานงานตามแผนงานดา้นสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ จดัการประชุม 
จดัท าการศึกษาและรายงาน รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลและส่ิงพิมพต่์างๆ 
ผูบ้ริหารสูงสุดของส านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ คือขา้หลวงใหญ่ 
ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีอาวุโสสูงสุดของยเูอน็ท่ีรับผิดชอบประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
ขา้หลวงใหญ่มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผา่นระบบของยเูอ็น 
ขา้หลวงใหญ่คนปัจจุบนัคือนางแมรี โรบินสัน เธอไดรั้บต าแหน่งน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
 
ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน   
 
ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่คร้ังแรกของยเูอน็ดา้นสิทธิมนุษยชนคือการมีมติรับรองปฏิญญาสากลสิทธิม
นุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของสมชัชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2491 
ตอนนั้นสมาชิกของยเูอน็ถกกนัเร่ืองการใชถ้อ้ยค าวา่ Universal Declaration แต่ทา้ยท่ีสุด 
ปฏิญญาก็ผา่นการรับรองดว้ยเสียงส่วนใหญ่ Universal Declaration 
เป็นถอ้ยค าท่ีกล่าวถึงสิทธิของมนุษยท์ุกคนอยา่งจบัใจและเป่ียมดว้ยความหมายอนัลึกซ้ึง 
นอกจากนั้น ปฏิญญาสากลฯ ท าใหค้นธรรมดามีท่ียนืในกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ซ่ึงพวกเขาไม่เคยไดรั้บมาก่อนเลย 
เคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนอ่ืนจ านวนมากลว้นมีพื้นฐานมาจากปฏิญญาสากลน้ี 
 
สิทธิขั้นพื้นฐานบางสิทธิท่ีอา้งถึงในปฏิญญาฯ มีดงัน้ี  
• สิทธิในความเสมอภาคและอิสรภาพจากการเลือกปฏิบติั 
• สิทธิในการด ารงชีพ เสรีภาพ และความปลอดภยัส่วนบุคคล 
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• เสรีภาพจากการทรมานและการปฏิบติัย  ่ายศีกัด์ิศรี  
• สิทธิในการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในกฎหมาย  
• สิทธิในการพิจารณาคดีอยา่งตรงไปตรงมา  
• สิทธิในความเป็นส่วนตวั 
• สิทธิในความศรัทธาและการนบัถือศาสนา  
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
• สิทธิในการชุมนุมอยา่งสงบและการคบหาสมาคม 
• สิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครอง  
• สิทธิในความมัน่คงทางสังคม 
• สิทธิในการท างาน 
• สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีดีเพียงพอ  
• สิทธิในการศึกษา 
 
กติกา 
 
ภายหลงัจากการรับรองปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน ยเูอน็ไดย้กร่างสนธิสัญญาอีก 2 
ฉบบัซ่ึงเรียกวา่กติกา (covenant) กติกาประกอบดว้ยขอ้ก าหนดของปฏิญญาสากลฯ 
และท าใหป้ฏิญญาสากลฯ มีผลผกูพนัทางกฎหมายกบัประเทศท่ีตกลงเป็นภาคีในกติกา 
กติกาทั้งสองคือกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights – ICCPR) และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม 
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – 
ICESCR) ซ่ึงผา่นการรับรองโดยสมชัชาสหประชาชาติเม่ือปี พ.ศ. 2509 
แต่ไม่ถูกบงัคบัใชจ้นกระทัง่ปี พ.ศ. 2519 หลงัจากมีประเทศท่ีตกลงร่วมเป็นภาคีมากพอ 
 
เคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ  
 
เคร่ืองมืออ่ืนระบุอยา่งชดัแจง้วา่สิทธิเหล่าน้ีเป็นของคนบางกลุ่มอยา่งไรบา้ง เช่น สตรีและเด็ก  
เคร่ืองมือใหม่ เช่น ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา แนะน าแนวคิดท่ีผูย้กร่างของปฏิญญาสากลฯ 
ในปี พ.ศ. 2491 ไม่ไดค้  านึงถึง สนธิสัญญาและปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
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• อนุสัญญาวา่ดว้ยการป้องกนัและลงโทษอาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ (Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) 

• อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือลงโทษอยา่งโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายศีกัด์ิศรี(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment – CAT) 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติต่อสตรีในทุกรูปแบบ Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
• อนุสัญญา 169 

ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในประเทศเอกราช 
(ILO 169) 

• ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา (Declaration on the Right to Development) 
• ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของบุคคลท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางเช้ือชาติ ชาติพนัธุ์ ศาสนา และภาษา  

(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities) 

• ปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัการไม่ยอมรับความแตกต่างและการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบท่ีตั้งอยูบ่
นพื้นฐานเร่ืองศาสนาหรือความศรัทธา (Declaration on the Elimination of All Forms of 
Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief) 

 
มีเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก การท างานเพื่อพฒันามาตรฐานใหม่ 
แมว้า่เช่ืองชา้มากขึ้น ยงัคงด าเนินต่อไป 
มาตรฐานชุดใหม่ท่ีส าคญัมากท่ีสุดส าหรับชนพื้นเมืองปรากฏอยูใ่นปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเ
มือง (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) 
(อ่านร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองในแผน่พนัท่ี 5) 
 
ในส่วนกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศในแผ่นพบัน้ี 
เราอธิบายเร่ืองความแตกต่างระหวา่งเคร่ืองมือท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย – สนธิสัญญา กติกา 
อนุสัญญา และพิธีสาร 
และเคร่ืองมือท่ีไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายแต่มีพลงัโนม้นา้วในแง่ศีลธรรมใหป้ฏิบติัตาม เช่น 
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ปฏิญญาและหลกัการ ถา้คุณคิดวา่สิทธิของคุณถูกละเมิดไม่วา่ลกัษณะใดก็ตาม 
การท่ีเคร่ืองมือดงักล่าวมีผลผูกพนัตามกฎหมายหรือไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่างได ้
ถา้เคร่ืองมือมีผลผกูพนัตามกฎหมาย เช่น อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
อาจเป็นไปไดท่ี้คุณอาจยืน่ค  าร้องกบัหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาของยเูอน็ 
แลว้คุณจะสามารถโตแ้ยง้วา่รัฐบาลละเมิดกฎหมาย อยา่งไรก็ดี 
หากเคร่ืองมือระบุสิทธิท่ีไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
ก็ไม่มีหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาท่ีคุณสามารถไปร้องขอความช่วยเหลือได ้ 
 
เคร่ืองมือมีผลผกูพนัตามกฎหมายหรือไม่เป็นประเด็นท่ีสร้างความแตกต่างกบัความสามารถของคุ
ณในการด าเนินการบางอยา่ง 
คุณจ าเป็นตอ้งรู้วา่ประเทศของคุณเป็นภาคีของเคร่ืองมือใดบา้งท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
ถา้ประเทศเป็นภาคีในกลไกการร้องทุกขภ์ายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน คุณอาจยืน่ค าร้องได ้
แมแ้ต่ในกรณีท่ีไม่มีกลไกส าหรับการยืน่ร้องทุกข ์
ดงัท่ีปรากฏในอนุสัญญาระหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมและอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
คุณสามารถส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกล่าวหาวา่ประเทศของ
คุณละเมิดพนัธกรณีทางกฎหมาย  
 
อยา่งไรก็ตาม 
หากคุณเช่ือวา่รัฐบาลก าลงัละเมิดสิทธิท่ีระบุในเคร่ืองมือท่ีไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
กรณีน้ีจะไม่มีหน่วยงานใดใหคุ้ณยืน่ค  าร้อง 
แมว้า่ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองยกร่างเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ปฏิญญาน้ีจะไม่มีกลไกการร้องทุกขท่ี์มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
คุณจะสามารถเรียกร้องความสนใจในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการละเมิดปฏิญญ
าฯ แต่ก็จะเป็นผลกระทบเชิงการเมืองมากกวา่ในแง่กฎหมาย  
 
รูป 2  แสดงใหเ้ห็นเคร่ืองมือบางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ 
ตารางน้ีระบุวา่เคร่ืองมือใดมีผลผกูพนัตามกฎหมายและเคร่ืองมือใดไม่ผกูพนัตามกฎหมาย 
และทางเลือกส าหรับการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือแต่ละประเภท ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูก่บัวา่ประเทศของคุณเป็นภาคีในเคร่ืองมือท่ีพิจารณาหรือเปล่า  
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ประเภทของเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
 
ประเภทของเคร่ืองมือ ช่ือของเคร่ืองมือ การด าเนินการกบัการละเมิดท่ี 

อาจกระท าได ้ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมา
ยและกลไกการร้องทุก
ข ์

• 
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทา
งการเมือง 

•  
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเ
ลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุก
รูปแบบ 

•  
อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นก
ารทรมาน 

•  
ร้องทุกขก์บัหน่วยงานท่ีจดัตั้งตาม
สนธิสัญญา 

 
•  

แสดงทศันะหรือวิจารณ์เก่ียวกบัเ
น้ือหาของรายงาน  

 
•  

การวิพากษว์ิจารณ์ของสาธารณช
นในยเูอน็หรือส่ือมวลชนเก่ียวกบั
การละเมิด  

มีผลผกูพนัตามกฎหมา
ยแต่ไม่มีกลไกการร้อง
ทุกข ์

•  
กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศ
รษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

•  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
 
 
 
•  
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเ
ลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแ
บบ 

•  
แสดงทศันะหรือวิจารณ์เก่ียวกบัเ
น้ือหาของรายงาน 

  
•  

การวิพากษว์ิจารณ์ของสาธารณช
นในยเูอน็หรือส่ือมวลชนเก่ียวกบั
การ   ละเมิด 

•  
เอน็จีโอส่งรายงานไปยงัคณะกรร
มการ 

ไม่มีผลผกูพนัตามกฎห
มาย  

•  ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน 
•  ปฏิญญาอ่ืนๆ  
•  
ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของช

•  
การวิพากษว์ิจารณ์ของสาธารณช
นในยเูอน็หรือส่ือมวลชนเก่ียวกบั
การ   ละเมิด 
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นพื้นเมือง (ยงัหารือกนัอยู)่ 
 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนมีการยกร่างและหาข้อยุติอย่างไร  
 
องคก์รนิติบญัญติัของยเูอน็ เช่น สมชัชาสหประชาชาติ ECOSOC 
หรือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน เหมือนกบัรัฐสภา 
รัฐสมาชิกมีส่วนร่วมในการอภิปรายและอาจลงคะแนนเสียง 
องคก์รเหล่าน้ีพิจารณาประเด็นท่ีเป็นขอ้ห่วงใยและก าหนดผลลพัธ์ของการประชุมซ่ึงแจกแจงอยูใ่น
ข้อมติ (resolution) หรือข้อตัดสินใจ (decision) 
เม่ือมีมติท่ีอนุมติัดว้ยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงขององคก์รใด 
ก็กล่าวไดว้า่มตินั้นผ่านความเห็นชอบ (adopted) 
ถา้สมาชิกทั้งหมดเห็นพอ้งกบัผลการประชุมท่ีเสนอ การลงคะแนนเสียงก็ไม่จ าเป็น 
และกล่าวไดว้า่มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (consensus) 
 
การเขียนหรือยกร่างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอาจเป็นกระบวนการท่ียุ่งยากและกินเวลานาน 
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตวัแทนของประชาชนจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมท่ีต่างกนั โดยทัว่ไป มกัเช่ือกนัวา่เพื่อให้เคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนบงัเกิดผล 
เคร่ืองมือนั้นควรไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายรัฐบาล แทจ้ริงแลว้ 
รัฐบาลทั้งหลายอยากใหทุ้กฝ่ายเห็นพอ้งกบัถอ้ยค าท่ีใช ้ ดงันั้น 
ถา้มีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวหรือไม่กี่รัฐบาลท่ีไม่พอใจกบับางส่วนของเคร่ืองมือท่ีก าลงัยกร่าง 
รัฐบาลเหล่าน้ีสามารถท าใหเ้กิดความล่าชา้ได ้
หลงัจากรัฐบาลท่ีปรับปรุงถอ้ยค าเห็นพอ้งกบัการใชถ้อ้ยค า 
ถอ้ยค าตอ้งผา่นการพิจารณาและเห็นชอบโดยสมชัชาสหประชาชาติ  
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แผ่นพบัที่ 3 
หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎบัตรสหประชาชาติและชนพ้ืนเมือง 

 
ระบบท่ีมีพื้นฐานจากกฎบัตร – วิธีการใช้ระบบ 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
กฎบัตรสหประชาชาต ิ
คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง 
คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สมัชชา 
คณะท างานยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง  
ชนพื้นเมือง 
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง 
 

  
สำระส ำคัญ – 
หน่วยงานของยูเอน็ท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท างานเพ่ือชนพืน้เมืองคือคณะท างานว่าด้วยประชากรช
นพืน้เมือง (Working Group on Indigenous Populations - WGIP) 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights – CHR) 
และคณะท างานยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพืน้เมือง (Working Group on the draft 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ของ CHR 
ภายหลังจากการมีมติรับรองข้อตัดสินใจโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและ 
ECOSOC ในปี พ.ศ. 2543 จะมีการจัดตั้งเวทีถาวรว่าด้วยประเดน็ชนพืน้เมือง (Permanent 
Forum on Indigenous Issues)  

 
ในแผน่พบัท่ี 2 (เร่ือง “ชนพื้นเมือง ยเูอน็ และสิทธิมนุษยชน”) 
มีการท าความเขา้ใจกบัความแตกต่างระหวา่งหน่วยงานและกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนของยเูอ็นท่ีจดั
ตั้งขึ้นตามขอ้มติและขอ้ตดัสินใจของระบบยเูอน็ (หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎบตัร) 
และหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
(หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญา) แผน่พบัน้ีเนน้กล่าวถึงหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎบตัร  
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ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญามีอิสระจากรัฐบาล 
หลายหน่วยงานของระบบท่ีมีพื้นฐานจากกฎบตัรไดรั้บอิทธิพลจากรัฐบาลอยา่งเด่นชดั ในระดบัสูง 
หน่วยงานดงักล่าวประกอบดว้ยรัฐบาล 
และมีบ่อยคร้ังท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางการเมืองไม่นอ้ยเลย 
ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
ส่วนใหญ่หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎบตัรด าเนินงานผา่นการจดัการประชุมใหญ่และการประชุมยอ่ยซ่ึ
งมีผูแ้ทนจากรัฐบาลและเอน็จีโอเขา้ร่วมเพื่อแสดงท่าทีสนบัสนุนจุดยนืของตน 
 
แผน่พบัน้ีเนน้กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของระบบท่ีมีพื้นฐานจากกฎบตัรเท่านั้น 
หน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีสุดของ       ยเูอน็คือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงจดัการประชุมประจ าปีเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
มีสมาชิกของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยรัฐบาลท่ีเป็นสมาชิกของยเูอน็จ านวน 53 
รัฐบาลท่ีไดรั้บเลือกตั้งโดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
คณะกรรมาธิการขึ้นตรงกบัคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council – 
ECOSOC) องคก์รระดบัสูงท่ีสุดของยเูอ็นคือสมชัชา (General Assembly – UNGA) 
ซ่ึงจดัการประชุมประจ าปีระหวา่งเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม 
และมีหนา้ท่ีรับรองขอ้เสนอจากหน่วยงานอ่ืนของระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ในขั้นสุดทา้ย 
(แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ อยูใ่นแผ่นพบัท่ี 1 เร่ือง 
“ชนพื้นเมืองและระบบสหประชาชาติ – ขอ้มูลทัว่ไป”) 
 
มีหน่วยงานและกลไกอ่ืนอีกมากมายซ่ึงอยูภ่ายใตค้ณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
หน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุดคือคณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
คณะอนุกรรมาธิการไดรั้บการขนานนามวา่หน่วยงาน “ผูเ้ช่ียวชาญ” นัน่คือ 
คณะอนุกรรมาธิการประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ท่ีไม่ใช่รัฐบาล และท าหนา้ท่ีเป็น 
“ทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในสหวิทยาการ” ของคณะกรรมาธิการ 
และจดัประชุมประจ าปีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนสิงหาคม 
คณะอนุกรรมาธิการมีหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล ไดแ้ก่ 
คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (WGIP)  คณะท างานจดัประชุมประจ าปีนาน 1 
สัปดาห์ทนัทีภายหลงัจากการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการเสร็จส้ิน 
อีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพิ่มขึ้นคือคณะท างานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเพื่อยก
ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของประชากรชนพื้นเมือง (อ่านแผน่พบัท่ี 6 เร่ือง “ร่างปฏิญญา”) 
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สมชัชาสหประชาชาติประชุมท่ีกรุงนิวยอร์ก ส่วน ECOSOC 
ประชุมท่ีกรุงนิวยอร์กและกรุงเจนีวาสลบักนั และหน่วยงานอ่ืนประชุมท่ีกรุงเจนีวา  
 
คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง  
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
สถานะของ ECOSOC                                                                ผู้สังเกตการณ์ 
กองทุนอาสาเพ่ือประชากรชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ   
 
 
สำระส ำคัญ – 
หน่วยงานเพ่ือชนพืน้เมืองของยเูอน็ท่ีเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดคือคณะท างานว่าด้วยประชากรชนพืน้เมือง 
(WGIP) WGIP ช่วยให้ชนพืน้เมืองสามารถหยิบยกประเดน็ท่ีเป็นข้อห่วงใยขึน้มาถกกันท่ียเูอน็ได้ 
ชนพืน้เมืองท าเช่นนีไ้ด้ด้วยการสร้างเครือข่าย ปราศรัย และให้ข้อมูล 
 
คณะท างานท่ีตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนประชุมเ
ป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2525 คณะท างานประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 
คนท่ีมาจากคณะอนุกรรมาธิการ กรรมการแต่ละคนเป็นผูแ้ทนของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์จาก 5 
ภูมิภาคท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยยเูอน็เพื่อเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2543 
ประธานของคณะท างานคือนายอลัฟองโซ มาร์ติเนซจากประเทศคิวบา 
ผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืนมาจากประเทศกรีซ ญ่ีปุ่ น เซเนกลั และโรมาเนีย  
 
การประชุมของคณะท างานไดก้ลายเป็นการประชุมเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหประชาช
าติงานหน่ึง ในแต่ละปี มีผูร่้วมประชุมกวา่ 1,000 
คนเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับฟังทศันะของผูอ่ื้น 
ตวัแทนของชนพื้นเมืองเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของโลกและกลายเป็นผูช้  านาญการใชเ้วทีของยเูอ็
นอยา่งมีประสิทธิผล อยา่งไรก็ดี 
เราควรตระหนกัวา่รัฐบาลและเอน็จีโอท่ีมีส่วนร่วมในคณะท างานมีสถานะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เ
ท่านั้น นัน่หมายความวา่ 
พวกเขาไม่สามารถควบคุมกระบวนการพิจารณาหรือผลการประชุมซ่ึงควบคุมโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 
คน 
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การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน 
 
คณะท างานเปิดกวา้งมากส าหรับการมีส่วนร่วมของเอน็จีโอ 
ปกติยเูอน็อนุญาตให้เอ็นจีโอเขา้ไปมีส่วนร่วมไดโ้ดยอาศยัสถานะพิเศษท่ีอนุมติัโดยคณะมนตรีเศร
ษฐกิจและสังคม (ECOSOC) 
ซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากผา่นกระบวนการสมคัรท่ีซบัซอ้นและกินเวลานานมาก 
เป็นท่ีรับรู้กนัตั้งแต่แรกวา่การก าหนดการไดรั้บสถานะของ ECOSOC 
อยา่งเป็นทางการเพื่อมีส่วนร่วมในคณะท างานไม่เพียงท าใหช้นพื้นเมืองตกอยูใ่นฐานะเสียเปรียบเท่
านั้น แต่อาจท าใหก้ระบวนการพิจารณาของคณะท างานไร้ประสิทธิผลอีกดว้ย ดงันั้น 
คณะท างานจึงเปิดกวา้งใหค้นพื้นเมืองและบุคคลต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมได ้ เช่น 
นกัวิชาการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ี 
 
วาระการท างานของคณะท างาน  
 
ตามธรรมเนียมปฏิบติัมีประเด็นส าคญั 2 เร่ืองในวาระการท างานของคณะท างาน ประเด็นแรกคือ 
“การพิจารณาทบทวนการพฒันา” 
ซ่ึงเป็นโอกาสใหช้นพื้นเมืองและผูแ้ทนโนม้นา้วผูเ้ก่ียวขอ้งใหส้นใจกบัประเด็นขอ้ห่วงใยและเพื่อใ
หรั้ฐบาลน าเสนอทศันะของตนเก่ียวกบัการพฒันา ประเด็นท่ีสองคือ “การก าหนดมาตรฐาน” 
ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง (อ่านแผน่พบัท่ี 5 เร่ือง “ร่างปฏิญญา”)  
 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา คณะท างานพยายามมุ่งเนน้การหารือเร่ือง 
“การพิจารณาทบทวนการพฒันา” ดว้ยการด าเนินงานตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 
2543 หวัขอ้คือเร่ือง “เด็กและเยาวชนชนพื้นเมือง”  ในปี พ.ศ. 2544 หวัขอ้คือเร่ือง 
“ชนพื้นเมืองและสิทธิการพฒันา” ดว้ยการทุ่มเทความพยายามกบัหวัขอ้เดียว 
องคก์รชนพื้นเมืองท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงจดัการกบัประเด็นเหล่าน้ีสามารถสนบัสนุนคณะท างานไดม้
ากขึ้นและมีโอกาสแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัองคก์รอ่ืนท่ีท างานในสาขาเดียวกนั 
ในขณะท่ีการหยบิยกประเด็นขอ้ห่วงใยอ่ืนเป็นส่ิงท่ีกระท าได ้
การตรวจสอบวา่หวัขอ้ประจ าปีคืออะไรเป็นส่ิงดีท่ีสุดท่ีควรท า ดว้ยวิธีน้ี 
ผูแ้ทนของชนพื้นเมืองท่ีมีความสนใจเฉพาะบางเร่ืองสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากขึ้
น 
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ประเด็นอ่ืนท่ีคณะท างานและผูมี้ส่วนร่วมสนใจคือ  
• การศึกษาเร่ืองสนธิสัญญา 

โดยมุ่งเนน้สนธิสัญญาท่ีตกลงกนัโดยรัฐบาลอาณานิคมและชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือแ
ละใต ้

• การจดังานและเน้ือหาสาระของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 2538-2547) 
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัทศวรรษฯ ไดใ้นแผน่พบัท่ี 7 
เร่ืองทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก”) 

• มรดกทางวฒันธรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมือง  
• รายงานเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิในท่ีดินท่ีผา่นการอนุมติัในปี พ.ศ. 2540 
• เวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมืองในระบบยเูอ็น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นแผน่พบัท่ี 6 

เร่ือง “เวทีถาวร”)  
 
 

 
 

กำรมีส่วนร่วมของประชำกรชนพืน้เมืองในคณะท ำงำน 
 
คณะท างาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานเพื่อชนพื้นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของยูเอ็น 
เปิดโอกาสใหช้นพื้นเมืองจากทัว่โลกร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์ของตน 
เพื่อร่วมเผชิญกบัความทา้ทายท่ีเหมือนกนัอยา่งเป็นเอกภาพและบนัทึกขอ้ห่วงใยของพวกเขาไวท่ี้ยเู
อน็ การท่ีชนพื้นเมืองใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีคณะท างานมอบใหเ้ป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ นอกจากน้ี 
การรับรู้ขอ้จ ากดัของคณะท างานในฐานะเป็นกลไกจดัการกบัปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนบางเร่ือง
ก็มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั 
 
มีวิธีการหลกัๆ 3 วิธีในการมีส่วนร่วมในคณะท างาน นัน่คือ ติดต่อกบัผูอ่ื้น ปราศรัย และใหข้อ้มูล 
 
การติดต่อกบัผู้อ่ืนและสร้างเครือข่าย  
 
คณะท างานเปิดโอกาสใหมี้การพบปะกนัระหวา่งผูค้นจ านวนมากท่ีมีความสนใจเฉพาะเร่ืองเก่ียวกั
บสถานการณ์ท่ีชนพื้นเมืองประสบ ซ่ึงรวมทั้งชนพื้นเมืองจากทัว่ทุกมุมโลก 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นสมาชิกของคณะท างานอยา่งเป็นทางการ 
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นกัวิชาการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองชนพื้นเมือง 
เจา้หนา้ท่ียเูอน็ท่ีท างานเก่ียวกบัประเด็นชนพื้นเมืองท่ีส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุง     
เจนีวาหรือทบวงการช านญัพิเศษของยเูอ็น เช่น 
องคก์ารอนามยัโลกหรือองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และผูแ้ทนรัฐบาล 
เน่ืองจากมีทบวงการช านญัพิเศษจ านวนมากตั้งอยูไ่ม่ไกลนกั การนดัหมายคงท าไดไ้ม่ยาก 
(รายช่ือเวบ็ไซตข์ององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีอาจเป็นประโยชน์กบัชนพื้นเมืองแนบมาพร้อมกบัชุ
ดเอกสารน้ีดว้ย)  
 
มีเอน็จีโอท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเจนีวาซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือชนพื้นเมืองในคณะท างานสามารถป
ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
คุณควรติดต่อเอน็จีโอเหล่าน้ีหลงัจากเดินทางไปถึงเจนีวาหรือก่อนหนา้นั้นถา้กระท าได ้
เอน็จีโอเหล่าน้ีมีดงัน้ี Indigenous Peoples’ Documentation Centre Service (doCip) (เวบ็ไซต ์
www.docip.org  แฟกซ์ 41-22-740-3454  โทรศพัท ์41-22-740-3433) และ International Service for 
Human Rights (ISHR) (เวบ็ไซต ์www.ishr.ch  แฟกซ์ 41-22-733-0826  โทรศพัท ์41-22-733-5123) 
docip มีอุปกรณ์ word processing เคร่ืองถ่ายเอกสาร บริการแฟกซ์ บริการอีเมล 
บริการจดัท าเอกสารและสารสนเทศ และท่ีพกัอาศยัในเจนีวา 
และสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเด็นชนพื้นเมืองในการประชุมยเูอน็ทั้งหมด  
 
มีโอกาสมากมายในการพูดคุยกบัผูค้นระหวา่งการประชุมของคณะท างาน 
คุณจะติดต่อพูดคุยกบัคนพื้นเมืองคนอ่ืนตลอดเวลา 
คุณไม่ควรลงัเลท่ีจะมองหาผูร่้วมประชุมคนอ่ืนและแสดงทศันะของคุณกบับุคคลนั้น 
น่ีคือส่ิงท่ีผูค้นคาดหวงัท่ียเูอ็นและน่ีคือวิธีการด าเนินธุรกิจของเรา 
คุณอาจพูดกบัคนในร้านกาแฟท่ีอยู่ติดกบัห้องประชุม 
คุณอาจนดัรับประทานอาหารกบัพวกเขาอยา่งไม่เป็นทางการ 
และคุณอาจพูดกบัพวกเขาบริเวณตอ้นรับแขกซ่ึงปกติจดัไวร้ะหวา่งการประชุมของคณะท างาน 
คุณอาจเขา้ไปหาพวกเขาในห้องขณะก าลงัประชุมกนัอยูแ่ละขอพูดกบัพวกเขาอีกดว้ย 
ถา้พวกเขาไม่ยุง่มากเกินไป พวกเขาจะออกมาจากหอ้งเพื่อสนทนากบัคุณ 
ถา้เป็นเร่ืองท่ีสามารถคุยกนัใหจ้บไดอ้ยา่งรวดเร็ว พวกเขาจะคุยกบัคุณตรงนั้นเลย  
 
ถา้คุณอยากคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญของคณะอนุกรรมาธิการหรือคนจากยเูอ็น 
คุณควรคิดมาก่อนวา่อยากคุยเร่ืองอะไร คิดใหดี้วา่คุณอยากส่ืออะไรกบัพวกเขา 
ขอใหข้อ้ความท่ีจะส่ือชดัเจน แลว้ส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา 
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การปราศรัย  
 
การประชุมหลกัของคณะท างานเป็นการปราศรัยของบุคคลอยา่งเป็นทางการท่ีมีคิวติดกนัยาว 
โดยมากผูก้ล่าวปราศรัยเป็นผูแ้ทนของชนพื้นเมือง 
แต่บางคนก็เป็นผูเ้ช่ียวชาญของคณะอนุกรรมาธิการและผูแ้ทนของรัฐบาล 
ถา้คุณมีส่วนร่วมในคณะท างาน 
คุณจ าเป็นตอ้งส่ือความคิดของคุณในการประชุมหลกัดว้ยการกล่าวปราศรัย  
 
ตอนแรกคุณอาจพบวา่วิธีการท างานของคณะท างานค่อนขา้งสับสน 
การปราศรัยถูกจดัตามล าดบัท่ีมีผูร้้องขอ นัน่หมายความวา่การถกประเด็นจะไม่มีความต่อเน่ือง 
นาทีหน่ึงคุณอาจฟังคนพื้นเมืองพูดเร่ืองความยากล าบากของตน 
นาทีต่อมาคุณอาจฟังผูแ้ทนของรัฐบาลกล่าวถึงแผนงานของรัฐบาลในประเทศของตน 
ต่อมาสมาชิกของคณะท างานอาจแทรกดว้ยการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี 
มีบ่อยคร้ังท่ีดูเหมือนวา่คนส่วนใหญ่ในท่ีประชุมไม่ค่อยสนใจฟังผูป้ราศรัย 
 
เพื่อใหค้  าปราศรัยของคุณมีประสิทธิผลมากท่ีสุด (ไม่วา่จะพูดท่ีไหน) 
คุณอาจพิจารณาค าแนะน าต่อไปน้ี 
• หาวิธีใส่ช่ือของคุณในรายช่ือผูป้ราศรัย และท าเช่นนั้นแต่เน่ินๆ ในทางทฤษฎี 

รายช่ือน้ีจะก าหนดเวลาปราศรัยคร่าวๆ เท่านั้น เช่น บ่ายวนัองัคาร อยา่สนใจเร่ืองน้ีมาก 
คุณตอ้งเผ่ือเวลาก่อนและหลงัเวลานดัหมายหลายชัว่โมง 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ตวัคุณอยูใ่นห้องประชุมเม่ือถูกเชิญขึ้นไปพูด ถา้คุณไม่อยู่ตรงนั้น 
คุณอาจหมดสิทธ์ิและไม่มีโอกาสอ่านค าปราศรัย 
ถา้จ าเป็นตอ้งออกจากห้องประชุมเพียงครู่เดียว 
คุณควรเตรียมคนท่ีจะอ่านค าปราศรัยแทนคุณหากช่ือของคุณถูกประกาศโดยไม่คาดคิด 

• เตรียมค าปราศรัยล่วงหนา้นานพอสมควร 
ตรวจใหแ้น่ใจวา่ค าปราศรัยชดัเจนและมีประเด็นโตแ้ยง้ท่ีดีและประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีสนบั
สนุนประเด็นของคุณ เตรียมส าเนาท่ีอ่านไดง้่ายไวต้รงหนา้เพื่อรอเวลาเรียกตวัไปพูด 
ส าเนาเอกสาร 10 แผน่ส าหรับล่ามและแผนกจดัการประชุม 
จงระลึกไวว้า่มีคนหลายคนท่ีไม่สามารถพูดภาษาของคุณไดค้ล่องและตอ้งอาศยัล่ามเพื่อใหเ้ขา้ใ
จส่ิงท่ีคุณก าลงัพูด ถา้ล่ามมีเอกสาร 
ล่ามจะท างานไดง้่ายขึ้นและค ากล่าวของคุณก็จะส่ือออกไปอยา่งมีประสิทธิผล 
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• เช็ควา่ไดรั้บอนุญาตใหพู้ดนานแค่ไหน ปกติอาจให้เวลา 5 หรือ 10 นาที 
ซอ้มกล่าวค าปราศรัยก่อนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่เกินเวลาท่ีก าหนด ถา้คุณเลยเวลา 
ประธานอาจขดัจงัหวะและบอกใหคุ้ณพูดใหจ้บ ถา้คุณเก็บส่วนท่ีดีท่ีสุดไวใ้นตอนทา้ย 
คุณอาจไม่มีโอกาสพูดส่วนนั้น 

• พูดชา้ๆ และชดัๆ บางคนต่ืนเตน้ขณะก าลงัปราศรัยและมกัจะพูดเร็วกวา่ปกติ ถา้เป็นเช่นน้ี 
อาจไม่มีใครเขา้ใจส่ิงท่ีคุณพูดและค าปราศรัยอาจสูญเปล่า ฟังผูป้ราศรัยท่ีเก่งๆ กล่าวค าแถลง 
ถา้คุณไดย้นิบางคนพูดไดดี้ พยายามเลียนแบบเทคนิคบางอยา่งของเขา 

• เตรียมส าเนาถอ้ยแถลงของคุณอยา่งนอ้ย 20 แผ่นเพื่อแจกใหผู้ส้นใจหลงัจากปราศรัยเสร็จแลว้ 
คุณอาจพบวา่มีคนเดินเขา้มาหาและขอส าเนาจากคุณ เม่ือเป็นเช่นน้ี 
คุณไม่จ าเป็นตอ้งลุกจากเกา้อ้ี มีขอ้ยกเวน้หน่ึงคือรัฐบาล 
ขอใหแ้น่ใจวา่ผูแ้ทนรัฐบาลจากประเทศของคุณไดรั้บส าเนาเสมอ ดว้ยวิธีน้ี 
ค  าแถลงของคุณจะกลบัไปหาคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถด าเนินการบางอยา่งได ้ 

 
คุณควรตระหนกัวา่การประชุมของคณะท างานมีผลเพียงเล็กนอ้ยในประเทศของคุณ 
แมว้า่คณะท างานเป็นเวทีให้คุณหยบิยกขอ้ห่วงใยของคุณเพื่อหาหนทางแกไ้ขและเพื่อใหรั้ฐบาลลง
มือท าบางอยา่ง ดว้ยขอ้เท็จจริงน้ี 
การกระตุน้ใหส่ื้อมวลชนในประเทศของคุณรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของคณะท างานจึงเป็นเร่ือ
งส าคญั  
 
มีหอ้งส่ือมวลชนอยูใ่นอาคารส านกังานของยเูอ็นในกรุงเจนีวาท่ีใหบ้ริการแก่องคก์รส่ือมวลชนระดั
บโลกมากมาย 
พนกังานท่ีหอ้งส่ือมวลชนสามารถช่วยแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัตวัแทนขององคก์รเหล่าน้ี 
อาจมีตวัแทนของส่ือมวลชนประจ าอยูใ่นห้องส่ือมวลชนท่ีมาจากประเทศของคุณ 
คุณอาจใส่ข่าวแจกไวใ้นช่องใส่เอกสารในหอ้งส่ือมวลชน แต่ถา้จะใหดี้ท่ีสุด 
ควรติดต่อนกัหนงัสือพิมพโ์ดยตรง นอกจากน้ี 
จะมีประโยชน์มากหากคุณสามารถคุยกบัตวัแทนของส่ือมวลชนในเจนีวาท่ียนิดีช่วยเหลือคุณก่อนก
ารปราศรัย และอยา่ลืมแจกส าเนาใหพ้วกเขาดว้ย  
 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้นบัสนุนในประเทศของคุณควรท างานคู่ขนานไปพร้อมกบัคุณดว้ย 
ในขณะท่ีคุณอยูใ่นเจนีวา พวกเขาอาจติดต่อส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน 
แจง้ใหส่ื้อมวลชนรู้ล่วงหนา้ว่าคุณจะปราศรัยเร่ืองอะไรท่ีการประชุมของคณะท างาน 
และกระตุน้ใหส่ื้อมวลชนลงข่าวเร่ืองน้ี 
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การใหข้อ้มูลกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัภูมิหลงัของคณะท างานอาจเป็นประโยชน์ 
เพื่อช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจบริบทของค าปราศรัยของคุณ 
ท าตวัใหว้า่งส าหรับนกัหนงัสือพิมพท่ี์อยากคุยกบัคุณทางโทรศพัท ์
และอยา่ลืมใส่เบอร์โทรศพัทข์องคุณในเอกสารท่ีแจกใหส่ื้อมวลชนดว้ย 
เพื่อใหพ้วกเขาติดต่อกบัคุณได ้ 
 
การให้ข้อมูล 
 
งานของคณะท างานไม่ไดมี้แต่การประชุมประจ าปีเท่านั้น คณะท างานจดัท าการศึกษาดว้ย เช่น 
การศึกษาเร่ืองมรดกทางวฒันธรรมของชนพื้นเมือง 
ค าถามเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการกบัชนพื้นเมืองของสนธิสัญญาในอดีต และสิทธิในท่ีดิน 
การศึกษาเหล่าน้ีจดัท าโดยผูเ้ช่ียวชาญของคณะท างานก่อนและหลงัการจดัการประชุมประจ าปี 
และมีการแจกรายงานผลการศึกษาในการประชุมประจ าปี 
รายงานน้ีมกัมีพื้นฐานจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากชนพื้นเมือง ผูร้อบรู้เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ 
และรู้สึกวา่ตนสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สามารถช้ีน าผลการศึกษาในทางท่ีดีดว้ยการส่งขอ้
มูลไปใหภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนอาจขอขอ้มูลจากเอ็นจีโอชนพื้นเมืองเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ 
เช่นกนั 
 
อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมแบบน้ีมีประโยชน์กบัโครงการและการสนบัสนุนระยะยาวมากกวา่ 
วิธีน้ีไม่ใช่วิธีท่ีไดผ้ลดีนกัในการดึงดูดให้ผูค้นสนใจกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางประเด็น 
ถึงกระนั้น 
กิจกรรมน้ีอาจมีอิทธิพลกบัความคิดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลในหลายประเทศเก่ียวกบัวิธีการจดัการ
กบัประเด็นเช่นน้ีในระยะยาวท่ีมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
 
ตารางต่อไปน้ีซ่ึงออกแบบโดยพนกังานของกองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองแห่งสหประชาช
าติ (UN Voluntary Fund for Indigenous Populations) สรุปกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในการประชุมของคณะท างาน 
 
ล้อบบี ้
➢ ผูเ้ช่ียวชาญของคณะท างาน 
➢ รัฐบาล 

การแลกเปลีย่นข้อมูล 
➢   

เรียนรู้เก่ียวกบัขอ้ห่วง

สร้างความร่วมมือ 
➢ 

กบัชุมชนและองคก์
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➢ ระบบยเูอน็ ใยของชุมชนและองค์
กรชนพื้นเมืองอ่ืน 

➢  
เผยใหค้นอ่ืนทราบขอ้
ห่วงใยของคุณ 

➢ 
แบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรมของชุมชนขอ
งคุณ 

รชนพื้นเมืองท่ีมีเป้า
หมายเดียวกนั 

➢ 
เรียนรู้จากประสบการ
ณ์และวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุ
ดของแต่ละคน 

ช่วยสร้างการรับรู้เกีย่วกบัระบบยูเอน็ท่ีเ
กีย่วข้องกบัประเด็นชนพื้นเมือง  
➢ 

ดว้ยการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเร่ื
องปัญหาของชนพื้นเมืองในระบบยเู
อน็ 

➢ 
ดว้ยการท าใหแ้น่ใจวา่ประเด็นชนพื้
นเมืองบรรจุเป็นวาระของยเูอ็นและ
ทบวงการช านญัพิเศษ 

 

เรียนรู้เกี่ยวกบัสิทธิของคุ
ณ 
➢ 
ดว้ยการเรียนรู้เก่ียวกบัระบ
บยเูอน็สิทธิของชนพื้นเมือ
ง และสิทธิมนุษยชน 

มีส่วนร่วมในการจัดงานคู่
ขนาน เช่น  
➢ 

การประชุมชนพื้นเมือ
ง (Indigenous Caucus) 

➢ 
การอบรมเชิงปฏิบติักา
รและการน าเสนอหวัข้
อต่างๆ  

➢ การฝึกอบรม  

 
กองทุนอาสาเพ่ือประชากรชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ 
 
กองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมือง (Voluntary Fund for Indigenous Populations) 
ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2528 
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและองคก์รชนพื้นเมืองท่ีมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ของคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองดว้ยการสนบัสนุนทางดา้นการเงินกบักลุ่มเหล่าน้ี 
กองทุนไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เอ็นจีโอ และองคก์รภาคเอกชนหรือภาครัฐโดยสมคัรใจ 
เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนน้ีรวมอยูใ่นชุดขอ้มูลน้ี  
 
หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทุนหรืออยากไดใ้บสมคัร 
ติดต่อส านกัเลขาธิการของกองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองตามท่ีอยูด่า้นล่าง  
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Trust Funds Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

CH-1211 Geneva 10 - Switzerland 
โทรศัพท์ (41 22) 917- 9164/917- 9145  แฟกซ์ (41 22) 917-90 17 

Email: eortado-rosich.hchr@unog.ch/emonsalve.hchr@unog.ch 
 
 
คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

สำระส ำคัญ – 
คณะอนุกรรมาธิการเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะท างานว่าด้วยประชากรชนพืน้
เมือง 
ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการประกอบด้วยการท าให้ประเดน็เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยู่ในความสนใ
จของสาธารณชนและเปิดโอกาสให้ชนพืน้เมืองมีส่วนร่วมในระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ 
ในการตัดสินใจว่าคุณควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการหรือไม่ 
ควรพิจารณาว่าการด าเนินการคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
เน่ืองจากคณะอนุกรรมาธิการจัดประชุมทันทีหลังจากการประชุมของคณะท างานว่าด้วยประชากรช
นพืน้เมืองเสร็จสิ้น  
 
คณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนหรือคณะอนุกรรมาธิการเป็นกา
รประชุมเร่ืองสิทธิมนุษยชนของ  ยเูอน็ท่ีส าคญัอีกการประชุมหน่ึง 
คณะอนุกรรมาธิการเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลการด าเนินงานของคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้น
เมือง และประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 26 
คนจากทุกทัว่ทุกมมุโลกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานตามความช านาญเฉพาะดา้น 
คณะอนุกรรมาธิการจดัการประชุมประจ าปีเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมท่ีกรุงเจนีวา 
ซ่ึงเป็นการประชุมต่อเน่ืองภายหลงัจากการประชุมของคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองเสร็
จส้ิน  
 
คณะอนุกรรมาธิการและคณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง  
 
วาระการท างานของคณะอนุกรรมาธิการครอบคลุมประเด็นส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนระห
วา่งประเทศ หวัขอ้หน่ึงในวาระการท างานคือสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมือง 
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ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและด าเนินการตามค าแนะน าของคณะท างาน  ตวัอยา่งเช่น 
คณะอนุกรรมาธิการจะแนะน าหวัขอ้หลกัส าหรับการประชุมของคณะท างานคร้ังต่อไป 
หรืออาจขอใหส้มาชิกของคณะท างานท่ีก าลงัศึกษาคน้ควา้น าเสนอรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้ใน
การประชุมคร้ังต่อไปของคณะท างานหรือคณะอนุกรรมาธิการ นอกจากน้ี 
คณะอนุกรรมาธิการยงัมีหนา้ท่ีแนะน าโครงการศึกษาใหม่ๆ 
ใหก้บัหน่วยงานท่ีคณะอนุกรรมาธิการขึ้นตรง นัน่คือ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ในอดีต 
คณะอนุกรรมาธิการเคยแนะน าใหศึ้กษาเก่ียวกบัชนพื้นเมืองในเร่ืองสิทธิในท่ีดิน วฒันธรรม 
และทรัพยสิ์นทางปัญญา และสนธิสัญญา 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมาธิการและองค์กรพฒันาเอกชน 
 
เอน็จีโอมองวา่คณะอนุกรรมาธิการเป็นเวทีของ “พวกเขา” มาก 
รัฐบาลไม่ค่อยแสดงบทบาทมากนกัในคณะอนุกรรมาธิการ 
ในขณะท่ีเอน็จีโอลอ้บบ้ีผูเ้ช่ียวชาญอยา่งแขง็ขนัและปราศรัยบ่อยคร้ัง  
 
กำรมีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมำธิกำร 
 
เอน็จีโอท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองอาจอยากยดืเวลาพ านกัในกรุงเ
จนีวาเพื่อร่วมการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ อยา่งไรก็ตาม 
คุณควรพิจารณาวา่การมีโอกาสร่วมในกิจกรรมเพิ่มเติมคุม้ค่ากบัการเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นเพื่อพ  านกัใ
นเจนีวาต่อไปอีก 3 สัปดาห์หรือไม่ นอกจากนั้น 
คณะอนุกรรมาธิการไม่ไดใ้ชว้ิธีการรับรองฐานะท่ีผอ่นคลายเหมือนกบัคณะท างาน ฉะนั้น 
จะมีแต่เอน็จีโอท่ีไดรั้บสถานะ ECOSOC เท่านั้นท่ีมีสิทธิปราศรัยและยืน่เอกสาร 
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการยืน่ใบสมคัรเพื่อขอสถานะ ECOSOC ในแผน่พบัท่ี 1 เร่ือง 
“ชนพื้นเมืองและระบบยเูอ็น – ขอ้มูลทัว่ไป)  
 
ส าหรับชนพื้นเมือง 
ประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการคือโอกาสส่ือสารขอ้
ห่วงใยไปยงักลุ่มคนจากหลากหลายสาขาท่ีท างานในแวดวงสิทธิมนุษยชน 



 - 41 - 

ดว้ยการสนทนานอกหอ้งประชุมของคณะอนุกรรมาธิการและสร้างความผกูพนัฉนัมิตรกบัผูอ่ื้นท่ีป
กป้องสิทธิมนุษยชน คนกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 26 คน 
ซ่ึงหลายคนก็เห็นอกเห็นใจชนพื้นเมืองอยูแ่ลว้ 
ถึงแมว้า่พวกเขาอาจไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของคณะท างาน 
มีเอน็จีโอท่ีไม่ใช่ชนพื้นเมืองจ านวนมากท่ีเป็นห่วงวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองแล
ะพร้อมจะใหก้ารสนบัสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชนพื้นเมือง  
 
การกล่าวปราศรัยท่ีคณะอนุกรรมาธิการก็อาจกระท าไดเ้ช่นกนั 
ถา้องคก์รของคุณไม่มีสถานะเป็นทางการ 
คุณอาจปราศรัยไดห้ากคุณสามารถหาเอ็นจีโออีกรายหน่ึงท่ีมีสถานะของยเูอน็ 
ซ่ึงพร้อมท่ีจะใส่ช่ือคุณในฐานะผูแ้ทนคนหน่ึงและยนิยอมใหค้ิวปราศรัยของพวกเขาแก่คุณเพื่อบรร
จุในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการเช่นน้ีคงไม่ยากนกั แต่ไม่ควรรอจนนาทีสุดทา้ย เอน็จีโอ เช่น 
Indigenous Peoples' Centre for Documentation, Research and Information (doCip) หรือ 
International Service for Human Rights (ISHR) 
อาจช่วยแนะน าคุณใหรู้้จกักบัองคก์รท่ีอาจช่วยใหก้ารรับรองฐานะของคุณ 
 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
ผู้เสนอรายงานการประชุมพเิศษ                                        กลไกการร้องทุกข์ 
กฎระเบียบ 1503                                                                การด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
 

สำระส ำคัญ – คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights – CHR) 
เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญท่ีสุดและมีบทบาทมากท่ีสุด 
ประเดน็ชนพืน้เมืองก าลังเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญเพ่ิมขึน้ CHR 
เป็นหน่วยงานท่ีมีกลไกการร้องทุกข์ท่ีชนพืน้เมืองสามารถใช้ได้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจถูกส่งไปยงัหน่วยงานสืบสวนของ CHR 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเป็นเวทีสิทธิมนุษยชนท่ีใหญ่ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดของยเูอน็ 
ปกติมีผูร่้วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมาธิการมากกวา่ 3,000 คน 
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คณะกรรมาธิการจดัประชุมประจ าปีเป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหวา่งเดือนมีนาคมและเมษายน 
ในท่ีประชุม สมาชิกและผูส้ังเกตการณ์กล่าวปราศรัยเก่ียวกบัประเด็นสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมาธิการประกอบดว้ยรัฐสมาชิก 53 รัฐ 
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐส่งคณะผูแ้ทนของรัฐบาลมาประจ า 
รัฐสมาชิกของยเูอน็ท่ีเหลือส่วนใหญ่ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเขา้ร่วมประชุมดว้ยใน
ฐานะผูส้ังเกตการณ์ นอกจากน้ี ก็มีเอน็จีโอจ านวนมากเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
โดยเอน็จีโอทั้งหมดเป็นตวัแทนของประเด็นสิทธิมนุษยชนแทบทุกเร่ืองจากทัว่โลก 
แขกวีไอพีหลายคนท่ีเขา้ร่วมการประชุม อาทิ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศ 
และรัฐมนตรียติุธรรม กล่าวสุนทรพจน์ในท่ีประชุมดว้ย 
 
วาระการท างานของคณะกรรมาธิการครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
มีการกล่าวปราศรัยอยา่งเป็นทางการนานหลายชัว่โมง 
มีเอกสารหลายพนัหนา้ท่ีเตรียมไวส้ าหรับการประชุม หอ้งส่วนตวัดา้นหลงัและร้านกาแฟรอบๆ 
หอ้งประชุมคลาคล ่าดว้ยนกัการทูตและคนอ่ืนท่ีก าลงัลอ้บบ้ีและเจรจากนั ในช่วงทา้ยของโปรแกรม 
การประชุมมกัลากยาวไปจนถึงตอนค ่า ในแต่ละปี คณะ 
กรรมาธิการรับรองขอ้มติและขอ้ตดัสินใจประมาณ 100 เร่ือง นบัวา่เป็นบรรยากาศท่ีเคร่งเครียด 
เร่าร้อน และมีประเด็นการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งมาก 
 
 
 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและประเด็นชนพื้นเมือง  
 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
คณะกรรมาธิการทุ่มเทเวลาและความสนใจใหก้บัประเด็นชนพื้นเมืองเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 คณะ 
กรรมาธิการบรรจุหวัขอ้ “ประเด็นชนพื้นเมือง” เป็นวาระพิเศษเป็นคร้ังแรก 
ท่ีประชุมมีมติออกมาภายใตห้วัขอ้น้ี เช่น ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง 
คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง เวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง 
ทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก  
 
กำรมีส่วนร่วมในคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน 
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ถึงแมว้า่คณะกรรมาธิการเป็นหน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ท่ีส าคญัมากท่ีสุด 
เอน็จีโอท่ีเป็นตวัแทนของชนพื้นเมืองมกัไม่ประสบความส าเร็จในการโนม้นา้วความคิดเร่ืองสิทธิม
นุษยชนในเวทีน้ี โดยมากการท างานของคณะกรรมาธิการถูกก าหนดโดยรัฐบาล เม่ือเป็นเช่นน้ี 
การท างานของคณะกรรมาธิการจึงต่างจากคณะอนุกรรมาธิการหรือคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชน
พื้นเมืองมาก 
คณะกรรมาธิการใชข้อ้ก าหนดเร่ืองสถานะเป็นทางการของผูร่้วมประชุมเหมือนกบัของคณะอนุกร
รมาธิการ 
ผูแ้ทนของเอ็นจีโอท่ีสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมไดมี้เพียงเอ็นจีโอท่ีไดรั้บการรับรองฐานะจากเอน็โอ
ท่ีมีสถานะ ECOSOC เท่านั้น อยา่งไรก็ดี 
การไดรั้บการรับรองฐานะจากองคก์รชนพื้นเมืองหรือเอน็จีโอระหวา่งประเทศอีกองคก์รหน่ึงท่ีมีส
ถานะน้ีก็เป็นไปได ้ดงัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ในหวัขอ้เร่ืองคณะอนุกรรมาธิการ  
 
เอน็จีโอจ านวนมากไปท่ีคณะกรรมาธิการเพื่อกล่าวปราศรัย 
แต่เน่ืองจากมีเร่ืองราวเกิดขึ้นมากมายในท่ีประชุม 
ปกติรัฐบาลมกัสนใจฟังค าปราศรัยจากบุคคลหรือองคก์รท่ีมาจากประเทศของตนเท่านั้น 
เม่ือค านึงวา่เอ็นจีโอมีเวลาพูดแค่ 5 นาทีในแต่ละหวัขอ้ท่ีบรรจุในวาระเท่านั้น 
และการเดินทางไปเจนีวาและพ านกัท่ีนัน่เสียค่าใชจ่้ายสูง ควรชัง่น ้าหนกัดีๆ 
ระหวา่งประโยชน์ท่ีอาจไดรั้บจากการมีส่วนร่วมและค่าใชจ่้าย 
เอน็จีโอท่ีมีอิทธิพลกบัท่ีประชุมคณะกรรมาธิการมากท่ีสุดจึงมกัเป็นเอน็จีโอใหญ่ๆ เช่น Amnesty 
International,  International Commission of Jurists 
หรือเอ็นจีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีผูค้นสนใจในขณะนั้น เช่น 
เอน็จีโอท่ีกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางประเทศ 
 
ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ 
คุณสามารถเผยขอ้ห่วงใยของคุณใหผู้ค้นรับรู้ดว้ยการด าเนินการหลายอยา่งท่ีเก่ียวพนักบัคณะกรรม
าธิการสิทธิมนุษยชน 
 
การปราศรัย  
 
เน่ืองจากคณะกรรมาธิการเป็นเวทีสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีสุดในระบบยเูอน็ 
การปราศรัยท่ีคณะกรรมาธิการมีน ้าหนกัมากกวา่การปราศรัยท่ีเวทีอ่ืนในระบบยเูอน็ 
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การสร้างเครือข่ายกบัองค์กรชนพื้นเมืองและสิทธิมนุษยชนอ่ืน 
 
ชนพื้นเมืองท่ีแจง้ใหค้ณะกรรมาธิการทราบเก่ียวกบัขอ้ห่วงใยเร่ืองสิทธิมนุษยชนของตนมีจ านวนม
ากขึ้น วตัถุประสงคค์ือเพื่อโนม้นา้วขอ้มติเร่ืองประเด็นชนพื้นเมือง นอกจากน้ี 
ชนพื้นเมืองยงัมีการพบปะพูดคุยกนัเองและกบัรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบัการเตรียมงานใน
คณะท างานยกร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองของคณะกรรมาธิการ นอกจากน้ี 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยงัเปิดโอกาสใหคุ้ณไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่
มอ่ืนท่ีลอ้บบ้ีอยา่งแขง็ขนัเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนักบัของคุณ 
 
การล้อบบีรั้ฐบาลของคุณ 
 
รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดวาระการท างานและผลลพัธ์ของคณะกรรมาธิการ 
ถา้คุณอยากบรรลุผลส าเร็จกบัเร่ืองใดในท่ีประชุมของคณะกรรมาธิการ 
ขอแนะน าใหคุ้ณท างานผา่นรัฐบาลของคุณเอง 
รัฐบาลหลายรัฐบาลชอบแสดงตวัวา่เป็นผูห่้วงใยเร่ืองสิทธิมนุษยชนและอาจสนใจรับขอ้เสนอจากเ
อน็จีโอ  
 
หากวตัถุประสงคข์องคุณสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลหรือไม่ขดัแยง้กบันโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลของคุณอาจยนิดีเสนอเร่ืองน้ีต่อคณะกรรมาธิการ ตวัอยา่งเช่น 
รัฐบาลอาจยนิดีช่วยใหมี้การบรรจุแนวคิดบางอยา่งไวใ้นขอ้มติท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมาธิการ 
 
คุณไม่จ าเป็นตอ้งไปท่ีเจนีวาเพื่อโนม้นา้วรัฐบาลแบบน้ี อยา่งไรก็ตาม คุณตอ้งติดตามประเด็นต่างๆ 
อยา่งใกลชิ้ด คุณสามารถท าใหผู้ค้นรู้วา่คุณคิดยงัไงดว้ยการติดต่อกระทรวงต่างประเทศโดยตรง 
ถึงแมว้า่วตัถุประสงคข์องคุณไม่ใช่ส่ิงท่ีรัฐบาลเตรียมน าไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
การบอกเล่าเพื่อใหรั้ฐบาลรับรู้มุมมองของคุณและการด าเนินการท่ีคุณปรารถนานบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีปร
ะโยชน์  
 
 
 
 
การล้อบบีอ้งค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ  
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เอน็จีโอท่ีไม่ใช่ชนพื้นเมืองบางองคก์รท่ีไดก้ารรับรองสถานะใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมของยเูอ็น 
(เช่น Amnesty International และ International Commission on Jurists) 
มีประสบการณ์มากมายในการท างานกบัระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ 
เอน็จีโอเหล่าน้ีเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและคณะอนุกรร
มาธิการเป็นประจ า แต่เขา้ร่วมการประชุมของคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองนอ้ยกว่า 
องคก์รเหล่าน้ีมกัสนใจสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนในบางประเทศเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม 
มีบางองคก์รท่ีสนใจสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองดว้ย ตวัอยา่งเช่น รายงานของ 
Amnesty International 
เก่ียวกบัหลายประเทศมกัดึงดูดความสนใจเร่ืองการละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง  
 
เอน็จีโอเหล่าน้ีบางรายมีส านกังานถาวรอยูใ่นเจนีวา บางองคก์รก็มีเครือข่ายอยูใ่นประเทศอ่ืน 
ซ่ึงอาจรวมถึงประเทศของคุณดว้ย 
คุณควรแจง้ใหพ้วกเขารับรู้ขอ้ห่วงใยของคุณและขอใหพ้วกเขาสะทอ้นขอ้ห่วงใยของคุณในการปร
ะชุมของยเูอน็ท่ีส าคญัๆ ตวัอยา่งเช่น 
ถา้องคก์รใดแถลงต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวา่รัฐบาลของคุณเพิกเฉยต่อการส่งเสริมสิทธิข
องชนพื้นเมือง รัฐบาลคงไดรั้บผลกระทบอย่างไม่ตอ้งสงสัย 
เสียงวิจารณ์จากภายนอกแบบน้ีมกัมีผลกระทบกบัรัฐบาลมากกวา่เสียงวิจารณ์ในประเทศ 
 
การแจง้ให้องคก์รเหล่าน้ีทราบเก่ียวกบัขอ้ห่วงใยของคุณจะเป็นการส่งสารของคุณไปยงัผูค้นท่ีเห็น
อกเห็นใจประเด็นสิทธิมนุษยชนของคุณท่ีมีจ านวนมากขึ้น 
การกระท าเช่นน้ีอาจกระตุน้ใหเ้กิดการรณรงคข์องนานาชาติท่ีท าใหผู้ค้นตระหนกัถึงการละเมิดสิท
ธิของคุณเพิ่มขึ้น ทา้ยท่ีสุด 
การรณรงคแ์บบน้ีอาจน าไปสู่การด าเนินการท่ีช่วยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายได ้ 
 
การให้ข้อมูลแก่ผู้เสนอรายการประชุมพเิศษของคณะกรรมาธิการ 
 
การท างานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไม่จ ากดัเพียงการจดัประชุมประจ าปีท่ีกรุงเจนีวา 
คณะกรรมาธิการมีคณะท างานจ านวนมากท่ีประชุมกนัเพื่อยกร่างมาตรฐานใหม่ เช่น 
ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพิ้นเมือง หรือเพื่อหารือประเด็นส าคญัๆ เช่น สิทธิในการพฒันา 
ขา้ราชการพลเรือนนานาชาติท่ีท างานอยูท่ี่ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนด าเนินแผนงานตา
มขอ้มติของคณะกรรมาธิการในแต่ละปี ดว้ยการท ารายงาน จดัการประชุม 
และเร่ิมผลกัดนัโครงการต่างๆ  
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องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของภารกิจของคณะกรรมาธิการคือการสืบสวนและการราย
งานเร่ืองปัญหาสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการด าเนินการเร่ืองน้ีผา่นส่ิงท่ีเรียกว่า “กลไก” 
หลายอยา่ง 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคลหรือคณะท างานท่ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลมีช่ือเรียกต่างๆ นานา ผูเ้ช่ียวชาญท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดคือ 
“ผู้เสนอรายงานการประชุมพเิศษ (special rapporteur)” 
กลไกบางกลไกท างานเฉพาะในบางประเทศ บางกลไกเจาะลึกบางประเด็น เช่น การทรมาน 
การหายตวัไปท่ีมีการขืนใจหรือความรุนแรงต่อสตรี 
ถึงแมข้อ้มูลต่อไปน้ีอา้งถึงผูเ้สนอรายงานการประชุมพิเศษเท่านั้น 
เกณฑก์ารพิจารณากลไกอ่ืนก็เหมือนกนั ไม่วา่จะเรียกช่ือกลไกวา่อะไรก็ตาม  
 
ในอดีต ชนพื้นเมืองไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผูเ้สนอรายงานฯ มากนกั ผูเ้สนอรายงานฯ 
แต่ละคนเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล 
ไม่วา่เอน็จีโอจะเป็นผูม้อบใหห้รือพวกเขาเป็นผูร้้องขอจากรัฐบาลก็ตาม 
ขอ้มูลน้ีถูกรวบรวมและจดัท าเป็นรายงานท่ีน าเสนอในการประชุมประจ าปีของคณะกรรมาธิการสิ
ทธิมนุษยชน รายงานน้ีอาจแจกแจงรายการขอ้กล่าวหาทั้งหมดท่ีถูกส่งใหผู้เ้สนอรายงานฯ 
เก่ียวกบัเร่ืองการละเมิดท่ีผูเ้สนอรายงานฯ รับผิดชอบ บางคร้ังผูเ้สนอรายงานฯ 
อาจเดินทางไปท่ีประเทศบางประเทศเพื่อศึกษารายละเอียดในเชิงลึกโดยไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาล 
เม่ือมีโอกาสเช่นน้ี ผูเ้สนอรายงานฯ จะเขียนรายงานเพิ่มเติม 
รายงานเหล่าน้ีอาจรวบรวมขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความลม้เหลวของรัฐบาลหรือผูเ้สนอรายงานฯ 
อาจด าเนินการเพียงแค่รายงานขอ้ร้องเรียนและค าช้ีแจงของรัฐบาลเท่านั้น 
 
ผูเ้สนอรายงานฯ บางคนอาจท างานเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของชนพื้นเมืองมากกวา่คนอ่ืน 
ผูเ้สนอรายงานฯ ท่ีท างานเก่ียวกบัเร่ืองชนพื้นเมือง ไดแ้ก่ ผูเ้สนอรายงานฯ 
วา่ดว้ยการบงัคบัคดีแบบรวบรัดหรือโดยพลการ ผูเ้สนอรายงานฯ 
วา่ดว้ยการไม่ยอมรับความแตกต่างดา้นศาสนา ผูเ้สนอรายงานฯ 
วา่ดว้ยผลกระทบของการเคล่ือนยา้ยท่ีผิดกฎหมายและการทิ้งผลิตภณัฑแ์ละของเสียท่ีเป็นพิษและอั
นตรายซ่ึงกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ผูเ้สนอรายงานฯ ว่าดว้ยรูปแบบของการเหยยีดผิวในปัจจุบนั 
และผูเ้ช่ียวชาญอิสระของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา รูป 1 
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แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้สนอรายงานฯ ท่ีท างานเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ 
ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองพร้อมกบัค าอธิบายสั้นๆ ท่ีระบุถึงอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละคน 
 
 
 
 
 
ชนพื้นเมืองอาจส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปใหผู้เ้สนอรายงานฯ แต่ละคนตามท่ีอยูด่า้นล่าง  

(ผู้เสนอรายงานการประชุมพเิศษท่ีเกีย่วข้อง) 
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights 

UNOG-OHCHR, Palais Wilson, CH-1211 Geneva 
โทร 41-22-917-9000  แฟกซ์ 41-22-917-9003 

E-mail: www.webadmin.hchr@unog.ch 
 
รายงานเหตุการณ์อย่างไร  
 
การส่งขอ้มูลผา่นองคก์รท่ีเป็นตวัแทนน่าจะมีประสิทธิผลมากกวา่การด าเนินการโดยบุคคล 
เน่ืองจากการด าเนินการลกัษณะน้ีเท่ากบัเนน้วา่ปัญหาลุกลามใหญ่โตและผลกระทบไม่ไดเ้กิดขึ้นกั
บคนเพียง 1-2 คนเท่านั้น ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดท่ีส่งไปยงัผูเ้สนอรายงานฯ เหมือนกนัทุกประการ 
ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอรายงานฯ ท่ีรับผิดชอบเฉพาะบางประเทศหรือบางประเด็น ขอ้มูลดงักล่าวมีดงัน้ี  
➢ ขอ้มูลบ่งช้ีวา่ใครคือผูเ้สียหาย 
➢ ขอ้มูลบ่งช้ีวา่ใครคือผูก้ระท าการละเมิด 
➢ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือองคก์รท่ีรายงานขอ้มูล (ดว้ยเหตุน้ี 

รายงานท่ีปิดบงัช่ือของผูแ้จง้จึงรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ได)้ 
➢ ค าอธิบายเก่ียวกบัพฤติการณ์แวดลอ้มของเหตุการณ์การละเมิดโดยละเอียด 
 
รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการละเมิดอาจเป็นขอ้มูลท่ีกลไกท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะบางประเด็นตอ้งการ 
(เช่น สถานท่ีกกัขงัผูเ้สียหายทั้งในอดีตและปัจจุบนั ใบรับรองแพทยท่ี์ออกใหผู้เ้สียหาย 
ขอ้มูลบ่งช้ีตวัพยานท่ีพบเห็นการละเมิด 
มีการด าเนินมาตรการใดบา้งเพื่อใหผู้เ้สียหายไดรั้บการเยยีวยา ฯลฯ)  
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ในหลกัการ รายงานเหตุการณ์จะไม่ไดรั้บการพิจารณาหากเป็นการยืน่เอกสารตามขอ้มติ 1503 ของ 
ECOSOC (อ่านเร่ือง “ระเบียบการ 1503” ดา้นล่าง) 
และ/หรือพิธีสารของกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (อ่านขอ้มูลเร่ือง 
“หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง” ในแผน่พบัท่ี 4)  
 
ตามกฎเกณฑท์ัว่ไป 
รายงานเหตุการณ์ท่ีใชภ้าษาด่าทอหยาบคายหรือมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองอยา่งชดัเจนจะไม่ไดรั้บพิ
จารณา 
รายงานเหตุการณ์ควรช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์และกล่าวถึงรายละเอียดอยา่งชดัเจนและไ
ม่เยิน่เยอ้ 
รายงานจากค าบอกเล่าของพยานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเพิ่มเติมควรรวมไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 
ไม่ควรรายงานเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
แต่ควรระบุวา่รัฐบาลมีความรับผิดชอบอยา่งไรบา้งในเหตุการณ์น้ี 
การส่งรายงานไปใหผู้เ้สนอรายงานฯ 
ในกรณีท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งแลว้เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม 
 
ผูร้้องทุกขอ์าจส่งขอ้มูลไปให้เม่ือใดก็ได ้ แต่เม่ือค านึงวา่ผูเ้สนอรายงานฯ 
อาจอยากเพิ่มค าช้ีแจงของรัฐบาลเก่ียวกบัขอ้กล่าวหาในรายงานดว้ย 
และตอ้งเขียนรายงานใหเ้สร็จทนัการประชุมของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหวา่งเดือนมีนา
คม –เมษายน ควรส่งขอ้มูลทุกอยา่งใหค้รบภายในเดือนตุลาคม/พฤศจิกายนอยา่งชา้สุด 
ขอ้มูลท่ีส่งหลงัจากน้ีอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาจนกวา่จะถึงรอบการประชุมคร้ังต่อไปของคณะกรร
มาธิการหรือหน่ึงปีหลงัจากนั้น 
ขอ้มูลท่ีคุณส่งใหจ้ะรวมอยูใ่นรายงานท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมกบัค าช้ีแจงของรัฐบาล ถา้มี 
 
ผู้เสนอรำยงำนกำรประชุมพเิศษและอ ำนำจหน้ำท่ี 
 
ผูเ้สนอรายงานการประชุมพิเศษ อ านาจหนา้ที1 
การบงัคบัคดีนอกเหนือกระบวนการพิจาร
ณาของศาล แบบรวบรัด หรือโดยพลการ 

• ตรวจสอบสถานการณ์การบงัคบัคดีนอกเหนือกร
ะบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด 
หรือโดยพลการ 

 
1 ค าอธิบายเร่ืองอ านาจหนา้ท่ีคดัลอกมาจากขอ้มติและส่ิงพิมพข์องยเูอน็ 
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พร้อมกบัจดัท าขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะประจ าปี
และส่งไปให ้   คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งรายงานอ่ืนท่ีตอ้งจดัท าในฐานะผูเ้สนอราย
งานฯ 
เพื่อใหค้ณะกรรมาธิการทราบเก่ียวกบัสถานการ
ณ์ สถานการณ์การบงัคบัคดีนอกเหนือ   
กระบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด 
หรือโดยพลการท่ีร้ายแรงท่ีควรไดรั้บความสนใจ
ทนัที 

 
• ตอบสนองกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งมีระสิทธิผล 

โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการคาดคะเนวา่การบงัคบัคดี
นอกเหนือกระบวนการพิจารณาของศาล 
แบบรวบรัด 
หรือโดยพลการใกลจ้ะอุบติัขึ้นหรืออาจเป็นภยัคุ
กคามหรือเม่ือการกระท าดงักล่าวเกิดขึ้นแลว้ 

• ส่งเสริมใหมี้การเสวนากบัรัฐบาลมากขึ้น 
และติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีระบุ
ในรายงานหลงัจากการตรวจเยีย่มในบางประเทศ 

ผลกระทบของการเคล่ือนยา้ยและการทิ้ง
ท่ีผิดกฎหมายของผลิตภณัฑแ์ละของเสียมี
พิษและอนัตรายต่อประโยชน์สุขท่ีไดรั้บจ
ากสิทธิมนุษยชน 

• สืบสวนและตรวจสอบผลกระทบของการการทิ้ง
ผลิตภณัฑแ์ละของเสียมีพิษท่ีผิดกฎหมายในประเ
ทศแถบแอฟริกาและประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขท่ี    
ไดรั้บจากสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตและมีสุขภาพท่ีดีขอ
งทุกคน 

 
• สืบสวน ติดตาม ตรวจสอบ และรับรายงาน 

และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยและกา
รทิ้งผลิตภณัฑแ์ละของเสียมีพิษและอนัตรายในป
ระเทศแถบแอฟริกาและประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน 
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• จดัท าขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเก่ียวกบัมาตรการ
ท่ีเพียงพอในการควบคุม ลด 
และขจดัการเคล่ือนยา้ย ถ่ายโอน 
และทิ้งผลิตภณัฑแ์ละของเสียมีพิษและอนัตรายใ
นประเทศแถบ    
แอฟริกาและประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน 

 
• จดัท ารายช่ือประเทศและบริษทัขา้มชาติท่ีพวัพนั

กบัการทิ้งท่ีผิดกฎหมายของผลิตภณัฑแ์ละของเสี
ยมีพิษและอนัตรายในประเทศแถบแอฟริกาและ
ประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน และสรุป     
ยอดผูเ้สียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือบาดเจ็บในประเทศก าลงัพฒันาจากกระท าเช่
นน้ี  

รูปแบบในปัจจุบนัของการเหยยีดผิว 
การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
และความเกลียดกลวัต่างชาติ 
และการไม่ยอมรับความแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้
ง  

• ตรวจสอบเหตุการณ์เก่ียวกบัรูปแบบในปัจจุบนัข
องการเหยยีดผิว การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
และรูปแบบการเลือกปฏิบติัใดๆ ต่อชนผิวด า 
อาหรับ หรือมุสลิม ความเกลียดกลวั     ต่างชาติ 
ความเกลียดกลวัชนผิวด า และลทัธิต่อตา้นยวิ 
และการไม่ยอมรับความแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งมาตรการแกไ้ขปัญหาของรัฐบาล 

การไม่ยอมรับความแตกต่างทางศาสนา  • ตรวจสอบเหตุการณ์และการด าเนินการของรัฐบา
ลในทุกมุมโลกท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดของปฏิญญาวา่
ดว้ยการขจดัการไม่ยอมรับความแตกต่างและการ
เลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบท่ีมี     
พื้นฐานจากศาสนาและความศรัทธา 
และแนะน ามาตรการเยยีวยาท่ีเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระของคณะกรรมาธิการสิท
ธิมนุษยชนวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา 

• ส่งรายงานท่ีละเอียดทุกแง่มุมใหส้มชัชาครอบคลุ
มเร่ืองผลกระทบของความยากจน 
การปรับโครงสร้าง โลกาภิวฒัน์ 
การเงินและการคา้เสรี 
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และการลดการก ากบัดูแลของรัฐต่อ    
ประโยชน์สุขท่ีไดรั้บจากสิทธิในการพฒันาในปร
ะเทศก าลงัพฒันา 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้สนอรายงานฯ ทั้งหมดอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง OHCHR www.unhchr.ch ไปท่ีหวัขอ้ 
OHCHR Programme และ Extra-conventional mechanisms 
 
 
 
 
ระเบียบปฏิบัติ “การด าเนินการเร่งด่วน” ภายใต้กลไกพเิศษ  
 
กลไกพิเศษ บางคร้ังเรียกวา่ “ระเบียบการพิเศษ” ครอบคลุมผูเ้สนอรายงานฯ ผูแ้ทน ผูเ้ช่ียวชาญ 
และคณะท างาน 
ขอ้มูลท่ีแจง้ไปยงักลไกพิเศษบางคร้ังอาจมีขอ้มูลเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงท่ีก าลงั
จะกระท า (เช่น การบงัคบัคดีนอกเหนือจากกระบวนการพิจารณาของศาลท่ีใกลจ้ะเกิดขึ้น 
ความห่วงใยวา่ผูท่ี้ถูกคุมขงัอาจถูกทรมาน หรือเสียชีวิตจากโรคโดยท่ีไม่มีใครเหลียวแล ฯลฯ) 
และกรณีการหายตวัไป เหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นเม่ือไม่นาน ในกรณีเหล่าน้ี ผูเ้สนอรายงานฯ 
หรือประธานของคณะท างานอาจติดต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการส่งสารไปทางแฟกซ์หรื
อโทรเลข 
เพื่อขอค าช้ีแจงเก่ียวกบักรณีดงักล่าวและวิงวอนให้รัฐบาลด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อรับรองสิทธิ
ของผูเ้สียหาย การวิงวอนเช่นน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อเป็นการป้องกนัไวก่้อน 
การวิงวอนมิใช่เป็นการลงความเห็นวา่ขอ้สรุปควรเป็นเช่นไร  
ปกติการวิงวอนมกัเป็นวิธีการท่ีใชโ้ดยกลไกเฉพาะเร่ือง โดยเฉพาะผูเ้สนอรายงานฯ 
วา่ดว้ยการบงัคบัคดีนอกเหนือกระบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด หรือโดยพลการ 
ผูเ้สนอรายงานฯ วา่ดว้ยการทรมาน 
รวมทั้งคณะท างานวา่ดว้ยการหายตวัไปท่ีถูกบงัคบัหรือโดยไม่สมคัรใจและการคุมขงัโดยพลการ 
อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังกลไกเฉพาะเร่ืองและกลไกระดบัประเทศก็ใชวิ้ธีการแบบน้ีดว้ยเช่นกนั 
ในบางกรณี เม่ือพฤติการณ์แวดลอ้มสนบัสนุนการใชแ้นวทางน้ี 
การวิงวอนอาจเป็นการด าเนินการโดยผูเ้สนอรายงานฯ หลายคนและ/หรือร่วมกบัคณะท างาน 
หลกัเกณฑส์ าหรับการแทรกแซงท่ีเร่งด่วนมีความแตกต่างกนัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนไดรั้บ 
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ค าร้องขอส าหรับการแทรกแซงท่ีเร่งด่วนดงักล่าวขา้งตน้อาจจะส่งไปท่ี 
(ผู้เสนอรายงานการประชุมพเิศษหรือคณะท างานท่ีเกีย่วข้อง) 

c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10 
Switzerland แฟกซ์ (41-22) 917-9003 
E-mail: webadmin.hchr@unog.ch 

 
ในบริเวณดา้นบนของรายงานเหตุการณ์ท่ีส่งไป ควรระบุค  าวา่ “ส าหรับการด าเนินการเร่งด่วน” 
เพื่อให้รายงานถูกส่งไปยงัผูรั้บผิดชอบโดยตรงอยา่งฉบัไว 
 
ระเบียบการร้องทุกข์ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (ระเบียบ 1503) 
 
บุคคลหรือเอ็นจีโออาจส่งเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยงัคณะกรรมาธิการสิท
ธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. 2513 มีการก าหนดกระบวนการท่ีเรียกวา่ “ระเบียบ 1503” 
(เรียกตามหมายเลขของขอ้มติท่ีก าหนดโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม) 
มีการแกไ้ขระเบียบน้ีเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการน าไปปฏิบติัในการประชุมของคณะกรรมาธิ
การสิทธิมนุษยชนคร้ังท่ี 56 ประจ าปี พ.ศ. 2543 
ระบบการร้องทุกขมี์ประโยชน์กบัชนพื้นเมืองเฉพาะในบางกรณีเท่านั้น 
 
คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีถือวา่ 
“เลวร้ายและมีหลกัฐานพิสูจน์ท่ีน่าเช่ือถือ” 
ประเด็นท่ีสนใจมุ่งไปท่ีสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มิใช่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมซ่ึงเป็นขอ้ห่วงใยของชนพื้นเมืองมากกวา่ 
ปกติคณะกรรมาธิการพิจารณาการกระท าท่ีเป็นการเลือกปฏิบติั การพิจารณาคดีท่ีไม่ตรงไปตรงมา 
การทรมาน การฆาตกรรมโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การคุมขงัโดยพลการ 
และการปราบปรามการประทว้งท่ีรุนแรงซ่ึงถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ผูร้้องทุกขก์ล่าวโทษตอ้งแสวงหาการเยยีวยาในประเทศจนถึงท่ีสุดแลว้ นัน่คือ 
พวกเขาตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ตนไดท้ าทุกส่ิงทุกอยา่งเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อแกไ้ขปัญหาในประเทศแลว้  
 
การยืน่รายงานเหตุการณ์ตามระเบียบ 1503 ตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเท่านั้นจึงไดรั้บการพิจารณา 
➢ รายงานเหตุการณ์จะไม่ไดรั้บการพิจารณาหากขดัต่อหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติหรือมี

ขอ้บ่งช้ีวา่มีแรงจูงใจทางการเมือง 
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➢ รายงานเหตุการณ์จะไดรั้บการพิจารณาก็ต่อเร่ืองมีเหตุอนัควรใหเ้ช่ือหลงัจากพิจารณาค าช้ีแจงข
องรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเลวร้ายและมีหลกัฐานพิสูจน์ท่ีน่าเ
ช่ือถือท่ีเกิดขึ้นซ ้าแลว้ซ ้าอีก  

➢ รายงานเหตุการณ์อาจเป็นการยืน่ขอ้มูลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอา้งวา่เป็นผูเ้สียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเป็นผูรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัการละเมิดโดยตรงและเช่ือถือได้ 

➢ รายงานเหตุการณ์ท่ีปกปิดช่ือผูร้้องจะรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ไดเ้ช่นเดียวกบัรายงานท่ีมีแห
ล่งท่ีมาจากการรายงานข่าวของส่ือมวลชน 

➢ รายงานเหตุการณ์ตอ้งช้ีแจงขอ้เทจ็จริง จุดประสงคข์องการยืน่ค  าร้อง และสิทธิท่ีถูกละเมิด 
ตามกฎเกณฑ ์
ค าร้องท่ีใชภ้าษาด่าทอหยาบคายหรือถอ้ยค าสบประมาทรัฐท่ีเป็นคู่กรณีจะไม่ไดรั้บการพิจารณ
า 

➢ ผูย้ืน่ค  าร้องตอ้งแสวงหาการเยยีวยาในประเทศจนถึงท่ีสุดก่อนจะพิจารณายืน่ค  าร้อง 
เวน้แต่สามารถแสดงเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่มาตรการแกไ้ขระดบัชาติอาจไม่บงัเกิดผลหรือกินเวลาน
านเกินควร  

 
 
 
ส่งรายงานเหตุการณ์ท่ีตอ้งการรับการพิจารณาตามระเบียบ 1503 ไปท่ี  

Support Services Branch 
OHCHR-UNOG 

1211 Geneva 10, Switzerland 
แฟกซ์ (41 22) 917 90-11 

 
กระบวนการทั้งหมดเป็นความลบัทุกขั้นตอน จริงๆ แลว้ เป็นท่ีรู้กนัวา่ระเบียบน้ีเป็น 
“ระเบียบท่ีเป็นความลบั” นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะเป็นการเมืองมากกวา่ตุลาการอีกดว้ย 
จุดมุ่งหมายของระเบียบน้ีคือการบ่งช้ีประเทศท่ีมีการละเมิดร้ายแรงมากกวา่การใหก้ารเยยีวยาแก่ผูร้้
องทุกขเ์ร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในบางกรณี 
รัฐบาลอาจตอ้งการให้อีกรัฐบาลหน่ึงถูกบ่งช้ีวา่เป็นเช่นน้ีดว้ยเหตุผลทางการเมือง 
 
อาจมีขอ้โตแ้ยง้วา่ 
ถึงแมว้า่สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอาจไม่ไดถู้กคุกคามอยา่งเป็นทางการในประเทศ 
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การตกอยูใ่นฐานะเสียเปรียบของบางกลุ่มหรือบางคนร้ายแรงมากจนถึงขั้นเรียกวา่เป็น 
“รูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเลวร้ายและมีหลกัฐานพิสูจน์ท่ีน่าเช่ือถือท่ีเกิดขึ้นซ ้าแลว้ซ ้าอีก” 
ถึงแมว้า่คงเป็นไม่ไดท่ี้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนจะวิจารณ์รัฐบาลของคุณตามระเบียบน้ี 
ค าร้องท่ียืน่ตามระเบียบ 1503 จะถูกถ่ายทอดกลบัไปยงัรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งโดยสหประชาชาติ 
ซ่ึงเท่ากบัเป็นการประกาศวา่รัฐบาลอาจจ าเป็นตอ้งช้ีแจงเร่ืองดงักล่าวในเวทีระหวา่งประเทศ 
นอกจากน้ี ค าร้องจะดึงดูดความสนใจของรัฐบาลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ 
 
สมัชชา (General Assembly) 
 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
ประชุมครบองค์คณะ 
คณะกรรมการท่ีสาม  
 
สำระส ำคัญ – สมัชชาเป็นองค์กรสูงสุดของสหประชาชาติ 
คณะกรรมการท่ีสามของสมัชชารับผิดชอบเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 
สมชัชาเป็นองคก์รสูงสุดของสหประชาชาติท่ีจดัการประชุมในนิวยอร์กระหวา่งเดือนกนัยายนถึงธั
นวาคมของทุกปี กระนั้นก็ตาม สมชัชาอาจประชุมในช่วงเวลาอ่ืนก็ไดต้ลอดทั้งปี 
การประชุมน้ีไม่ใช่การประชุมเดียว แต่ประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีประชุมพร้อมๆ กนัจ านวนมาก 
คณะกรรมการแต่ละคณะรับผิดชอบเฉพาะบางประเด็นในภารกิจของสหประชาชาติ 
และการประชุมครบองค์คณะ (Plenary) 
ท่ีซ่ึงคณะกรรมการแต่ละคณะจะน าเสนอรายงานสิทธิมนุษยชนอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการท่ีสาม ซ่ึงดูแลประเด็นดา้นสังคม เช่น ผูอ้พยพ อาชญากรรม สตรี 
และการพฒันาทางสังคม  
 
คณะกรรมการท่ีสามไดรั้บรายงานจากหน่วยงานท่ีขึ้นตรงทั้งหมด เช่น 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (ผา่นคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม) 
และหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการท่ีสามมีมติเห็นชอบกบัขอ้มติจ านวนมากเช่นเดียวกบัคณะกรรมาธิการ 
ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะตอ้งผา่นการรับรองจากท่ีประชุมครบองคค์ณะ 
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ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา สมชัชามีบทบาทส าคญัในการก าหนดมาตรฐาน 
ด าเนินการเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางประเทศ 
และจดัการประชุมอภิปรายเชิงปรัชญาเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งดูแลการบริหารงานทัว่ไปและประสานการด าเนินกิจกรรมของยเูอ็น 
 
กำรมีส่วนร่วมในสมัชชำ 
ไม่มีอะไรท่ีบุคคลธรรมดาหรือเอน็จีโอสามารถท าไดโ้ดยตรงมากนกัท่ีสมชัชา 
เอน็จีโอไม่มีสิทธิเขา้ร่วมในกิจกรรมของสมชัชา 
คุณสามารถลอ้บบ้ีอยา่งไม่เป็นทางการตามทางเดินในอาคาร 
แต่การกระท าแบบน้ีจะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือคุณมีประเด็นท่ีเจาะจงมากเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ดี 
คุณสามารถหยบิยกขอ้ห่วงใยเพื่อหารือกบัสมาชิกของรัฐบาลของคุณ 
เพื่อโนม้นา้วใหพ้วกเขาแสดงท่าทีสนบัสนุนคุณในการประชุมสมชัชาท่ีนิวยอร์ก   
 
 
  
 
  
 
 
 
 

แผ่นพบัที่ 4  
หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพ้ืนเมือง 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
คณะกรรมการ                                                           หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามสนธิสัญญา 
รายงาน                                                                       
ค าร้อง                                                                        กลไกการร้องทุกข์ 
ทัศนะ                                                                        พธิีสารแรกที่เลือกได้ 
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การรับฟังเป็นพยานหลกัฐานได้                                การแสวงหาการเยียวยาในประเทศจนถึงท่ีสุด 
ข้อสังเกตท้ายท่ีสุด 
 

 
สำระส ำคัญ – 
ระบบสิทธิมนุษยชนท่ีมีพืน้ฐานจากสนธิสัญญาของยเูอ็นประกอบด้วยระเบียบทางกฎหมายซ่ึงชนพื้
นเมืองสามารถใช้เพ่ือแสวงหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
แผ่นพับนีเ้จาะลึกเกี่ยวกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีส าคัญ 6 
ฉบับท่ีรองรับประเดน็สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การทรมาน การเลือกปฏิบัติทางเพศ และสิทธิเดก็ เร่ิมแรก 
จะอธิบายเกี่ยวกับกลไกการร้องทุกข์ท่ีรองรับชนพืน้เมืองท่ีเช่ือว่าสิทธิของตนตามท่ีก าหนดในสนธิ
สัญญาสิทธิมนุษยชนถูกละเมิด 
เสร็จแล้วจึงแจกแจงระบบการรายงานท่ีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนทุกฉบับใช้เหมือนกัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าชนพืน้เมืองสามารถหยิบยกข้อห่วงใยเร่ืองสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ
ได้อย่างไร  
 
หน่วยงำนท่ีจัดตั้งตำมสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น 

 
มีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 6 ฉบบั (เคร่ืองมือท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย) 
ในระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ท่ีรองรับเร่ืองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ การทรมาน 
การเลือกปฏิบติัทางเพศ และสิทธิเด็ก เพื่อใชป้ระโยชน์จากสนธิสัญญาอยา่งเตม็ท่ี 
คุณจ าเป็นตอ้งรู้วา่ประเทศของคุณเป็นภาคีในสนธิสัญญาใด 
ประเทศของคุณเป็นภาคีในสนธิสัญญาดว้ยการใหส้ัตยาบนัหรือภาคยานุวติั ทั้งน้ี 
เน่ืองจากคุณสามารถใชร้ะบบสนธิสัญญาเพื่อแสวงหาการเยยีวยาไดก้็ต่อเม่ือประเทศไม่ปฏิบติัตาม
พนัธกรณีท่ีตนรับรองดว้ยการเขา้เป็นภาคีในสนธิสัญญา นอกจากน้ี 
เร่ืองน้ีเก่ียวกบักลไกการร้องทุกขเ์ช่นกนั 
คุณสามารถยืน่ค าร้องไดก้็ต่อเม่ือประเทศของคุณยอมรับบทบญัญติัเร่ืองการร้องทุกขใ์นสนธิสัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใหส้ัตยาบนัของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีส าคั
ญๆ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง OHCHR www.unhchr.ch ไปท่ีหวัขอ้ OHCHR Programmes และ 
Conventional Mechanisms  
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มีคณะกรรมการก ากบัดูแลส าหรับสนธิสัญญาแต่ละฉบบัท่ีติดตามตรวจสอบการด าเนินการโดยรัฐภ
าคี (ประเทศท่ีรัฐบาลรับรองสนธิสัญญา) 
เพื่อปฏิบติัตามพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวใ้นสนธิสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ 
(เรียกวา่หน่วยงานท่ีจัดตั้งตามสนธิสัญญาหรือ treaty bodies) 
มีขนาดต่างกนัตามจ านวนสมาชิกซ่ึงอาจมีตั้งแต่ 10 ถึง 23 คน และมีองคค์ณะท่ีประกอบ 
ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
แมว้า่กรรมการไดรั้บเลือกตั้งโดยรัฐภาคี 
พวกเขาปฏิบติัหนา้ท่ีตามความช านาญของตนและไม่ใช่ในฐานะผูแ้ทนของรัฐบาล โดยทัว่ไป 
คณะกรรมการไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจใดท่ีพวัพนัประเทศของตนเอง 
คณะกรรมการจดัประชุมท่ีกินเวลานานหลายสัปดาห์ในแต่ละปี 
โดยการประชุมส่วนใหญ่จดัขึ้นท่ีกรุงเจนีวา 
แต่คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีประชุมท่ีกรุงนิวยอร์ก และในแต่ละปี 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประชุม 1 คร้ังท่ีกรุงนิวยอร์กและ 2 คร้ังท่ีกรุงเจนีวา  
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานก ากบัดูแล 
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน ช่ือของหน่วยงานก ากบัดูแล 
กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื
อง (International Covenant on Civil and Political 
Rights – ICCRR)  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Committee – HRC)  

กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)  

คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม  

อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือก
ปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination – CERD) 

คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบั
ติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  

อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏิ
บติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย  ่ายศีกัด์ิศรี (Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

คณะกรรมการวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน  
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Punishment – CAT)  
อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ(Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women – 
CEDAW)  

คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบั
ติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child – CRC) 

คณะกรรมการสิทธิเด็ก 

 
ถอ้ยค าฉบบัเตม็ของสนธิสัญญาแต่ละฉบบัปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง OHCHR  www.unohchr.ch 
ไปท่ีหวัขอ้ Treaties และ Concluding Observations ของหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญา 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการก ากบัดูแลมี 2 
วิธีท่ีใชติ้ดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามพนัธกรณีของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคี 
วิธีแรกคือพิจารณาจากค าร้องท่ียืน่โดยบุคคลท่ีร้องเรียนว่าสิทธิของตนตามสนธิสัญญาถูกละเมิด 
กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน (CAT) 
และอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) มีกลไกการร้องทุกข ์
ส่วนกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (ICESCR) 
และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) ไม่มีกลไกการร้องทุกข ์
ถึงแมว้า่ขณะน้ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก าลงัพิจารณาร่างระเบียบการร้องทุกขส์ าหรับ 
ICESCR  
 
วิธีท่ีสองท่ีคณะกรรมการก ากบัดูแลใชต้รวจสอบรัฐภาคีคือพิจารณาจากรายงานท่ีรัฐบาลส่งใหเ้ป็น
ประจ าเพื่อตรวจสอบวา่รัฐบาลก าลงัด าเนินการตามสนธิสัญญาอยา่งไรบา้ง 
รัฐภาคีในสนธิสัญญาท่ีระบุในตารางถูกก าหนดใหส่้งรายงานเหล่าน้ีตามกฎหมาย 
เน่ืองจากสนธิสัญญาทุกฉบบัมีระเบียบการรายงาน ในรายงาน 
รัฐบาลตอ้งแจง้ให้หน่วยงานก ากบัดูแลทราบวา่ไดมี้การด าเนินมาตรการใดบา้งเพื่อปฏิบติัตามพนัธ
กรณีดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุในสนธิสัญญา 
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ขณะท่ีค าร้องมกัเนน้เพียง 1-2 ประเด็น (อ่านดา้นล่าง) 
คณะกรรมการสามารถใหข้อ้สังเกตเก่ียวกบัรายงานชองรัฐบาลเร่ืองสิทธิทุกสิทธิท่ีระบุในสนธิสัญ
ญา ดงันั้น 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการเท่ากบัเป็นการทบทวนวา่ประเทศคุม้ครองสิทธิท่ีระบุในสนธิสัญญ
าหรือไม่และอยา่งไรโดยละเอียด 
 
การร้องเรียนเกีย่วกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนกับกลไกการร้องทุกข์  
 
ICCPR, CERD, CAT และ CEDAW 
มีกลไกการร้องทุกข์ท่ีช่วยใหบุ้คคลสามารถร้องเรียนวา่สิทธิของตนตามท่ีระบุอยูใ่นสนธิสัญญาไดถู้
กล่วงละเมิด 
คณะกรรมการจะพิจารณาค าร้องท่ีกล่าวโทษประเทศท่ีตกลงปฏิบติัตามทั้งสนธิสัญญาและระบบกา
รร้องทุกข ์ เน่ืองจากกลไกการร้องทุกขเ์ป็นสิทธิท่ีเลือกได ้
ประเทศสามารถเป็นภาคีในสนธิสัญญาและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสนธิสัญญา 
แต่อาจตดัสินใจวา่จะไม่ผกูพนักบัระบบการร้องทุกขข์องสนธิสัญญา 
นัน่หมายความวา่คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถพิจารณาค าร้องทุกขก์ล่าวโทษรัฐบาลของบุค
คล ขอ้ก าหนดท่ีเลือกไดถู้กก าหนดไวใ้นพธิีสารแรกท่ีเลือกได้ (first Optional Protocol) ใน 
ICCPR, ขอ้ 14 ของ CERD, และขอ้ 22 ของ CAT และพิธีสารท่ีเลือกไดใ้น CEDAW  
 
เคร่ืองมือทั้งสามมีระเบียบการรับค าร้องเหมือนกนัหมด 
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาค าร้องและค าช้ีแจงของรัฐบาลและมีผลสรุปออกมาเป็นทัศนะเพื่
อบ่งช้ีวา่มีการละเมิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่ กระบวนการน้ีเป็บแบบก่ึงตุลาการ 
การพิจารณาค าร้องไม่ก าหนดใหผู้ย้ืน่ค  าร้องหรือคู่กรณีตอ้งปรากฏตวัต่อหนา้คณะกรรมการ 
และทศันะของคณะกรรมการไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายกบัรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม 
ทศันะมีลกัษณะชวนใหเ้ช่ือ 
การไม่ใส่ใจกบัทศันะของคณะกรรมการอาจท าให้รัฐบาลท่ีไม่ปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ
ถูกวิพากษวิ์จารณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ถา้คณะกรรมการพบวา่สิทธิท่ีระบุในสนธิสัญญาถูกละเมิด 
จะบงัเกิดความคาดหวงัวา่รัฐบาลจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ 
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กลไกการร้องทุกขข์อง ICCPR เป็นกลไกท่ีดีท่ีสุดในระบบสิทธิมนุษยชนของยเูอน็ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2519 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดส้รุปผลการพิจารณาค าร้องประมาณ 1,000 
เร่ืองจากประชาชนในหลายประเทศเก่ียวกบัการละเมิดกติกาน้ี 
ค  าร้องท่ีมีจ านวนนอ้ยกวา่แต่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นถูกยืน่ท่ี CERD และ CAT 
ชนพื้นเมืองควรระลึกวา่กลไกการร้องทุกขข์อง CERD อนุญาตใหก้ลุ่มบุคคล 
ไม่เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
ยืน่ค  าร้องกบัคณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
 
หลายหน่วยงานท่ีรับค าร้องต่างๆ ไดพ้ฒันาแบบฟอร์มท่ีเป็นตน้แบบขึ้นมา 
เพื่อช่วยใหก้ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระท าไดง้่ายขึ้น 
มีการเตรียมแบบฟอร์มเหล่าน้ีไวพ้ร้อมสรรพส าหรับบุคคลท่ีอยากรายงานกรณีการละเมิด 
คุณสามารถหาแบบฟอร์มท่ีเป็นตน้แบบน้ีไดใ้นเวบ็ไซตข์อง OHCHR www.unohchr.ch ไปท่ีหวัขอ้ 
OHCHR Programme, Conventional Mechanisms/ Communication และ Complaints Procedures 
อยา่งไรก็ตาม ค าร้องจะไดรั้บการพิจารณาแมไ้ม่ไดย้ืน่แบบฟอร์มน้ี 
ค าร้องทุกค าร้องควรระบุช่ือของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและส่งไปท่ี  
 

ช่ือของคณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง 
OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10 

Switzerland 
แฟกซ์ 41-22-917-90-11 

 
การร้องทุกข์ภายใต้กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและพธิีสารแรกท่ีเลือกได้ 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนติดตามตรวจสอบการด าเนินการของ ICCPR 
ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
พธีิสารแรกท่ีเลือกไดแ้ละกฎขอ้ก าหนดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก าหนดขั้นตอนการยืน่ค  า
ร้องเก่ียวกบัการละเมิดกติกาน้ี ขอ้ 1 
ของพิธีสารแรกท่ีเลือกไดจ้ ากดัสิทธิในการยืน่ค  าร้องใหบุ้คคลทัว่ไปเท่านั้น 
ซ่ึงป้องกนัไม่ใหช้นพื้นเมืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการละเมิดสิทธิร่วม (collective rights) 
 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญใน ICCPR  
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ก่อนเตรียมค าร้อง คุณควรตรวจสอบสิทธิท่ีระบุอยูใ่นกติกาเสียก่อน ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจาก ICCPR 
เก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ  
 

ขอ้ 1  สิทธิในการก าหนดเจตจ านงดว้ยตนเอง (self-determination) 
รวมถึงสิทธิในการตดัสินใจเลือกสถานะทางการเมืองและการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของบุคคล 
ขอ้ 6  สิทธิในการด ารงชีพ 

 
ขอ้ 7  สิทธิในการเป็นอิสระจากการทรมานหรือการปฏิบติัและการลงโทษท่ีโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายศีกัด์ิศรี 

 
ขอ้ 9  สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของบุคคลและอิสรภาพจากการจบักุมโดยพลการ 

 
ขอ้ 10  
สิทธิของบุคคลทุกคนท่ีถูกริดรอนเสรีภาพในการไดรั้บการปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรมและควา
มเคารพ 

 
ขอ้ 14  สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในศาล 
รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งตรงไปตรงมาและเปิดเผย 
และสิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายจากล่ามโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

 
ขอ้ 18  สิทธิในการมีอิสระทางความคิด ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี และการนบัถือศาสนา  

 
ขอ้ 24  สิทธิในการไดรั้บมาตรการคุม้ครองในฐานะผูเ้ยาวข์องเด็กทุกคน 

 
ขอ้ 27  สิทธิของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธุ์ ศาสนา 
หรือภาษาในการไดรั้บประโยชน์สุขจากวฒันธรรม การแสดงตวั 
และการปฏิบติัศาสนกรรม และการใชภ้าษาของตน 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตดัสินวา่ชนพื้นเมืองไดรั้บการคุม้ครองภายใตข้อ้ก าหนดน้ี 
ถึงแมว้า่พวกเขาอาจไม่ใช่ “ชนกลุ่มนอ้ย” จริงๆ ในประชากรทั้งหมด) 

 
การย่ืนค าร้องกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
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เม่ือพิจารณาค าร้อง 
ขั้นตอนแรกท่ีคณะกรรมการจะด าเนินการคือตดัสินวา่ค าร้องรับฟังเป็นพยานหลกัฐาน 
(admissible) ไดห้รือไม่ เกณฑก์ารพิจารณาเร่ืองรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดมี้ดงัน้ี  
 
➢ รายงานเหตุการณ์ตอ้งไม่ปกปิดช่ือผูร้้องทุกขแ์ละจะไม่ไดรั้บการพิจารณาหากไม่ใช่ค าร้องท่ียืน่

โดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของรัฐท่ีเป็นภาคีในพิธีสารท่ีเลือกได ้ 
➢ ปกติรายงานเหตุการณ์ควรยืน่โดยบุคคลท่ีอา้งวา่สิทธิของตนถูกละเมิดโดยรัฐ 

เม่ือผูเ้สียหายไม่สามารถยืน่ค าร้อง คณะกรรมการ 
อาจพิจารณาค าร้องท่ียืน่โดยบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งพิสูจน์วา่เป็นการด าเนินการในนามของผูเ้สียหาย 
บุคคลท่ีสามท่ีไม่มีการเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนกบับุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิไม่สามารถยืน่ค าร้อง 

➢ ค าร้องจะไม่ไดรั้บการพิจารณาหากปัญหาเดียวกนัน้ีก าลงัถูกสืบสวนภายใตร้ะเบียบปฏิบติัระห
วา่งประเทศอีกระเบียบหน่ึง 
และผูเ้สียหายตอ้งแสวงหามาตรการเยียวยาจนถึงท่ีสุดแล้วก่อนท่ีคณะกรรมการจะรับพิจารณา 

➢ แมก่้อนตดัสินวา่ค าร้องสามารถรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดห้รือไม่ 
คณะกรรมการหรือคณะท างานวา่ดว้ยรายงานเหตุการณ์ (Working Group on Communications) 
อาจขอขอ้มูลหรือความคิดเห็นจากผูเ้สียหายหรือรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดกรอบเวลา    
ส าหรับการยืน่ขอ้มูลดงักล่าว ถา้รัฐอยากช้ีแจงอะไรในขั้นตอนน้ี 
ผูย้ืน่ค  าร้องจะไดรั้บส าเนาค าช้ีแจงจากรัฐเพื่อแสดงความคิดเห็น     ต่อไป  

➢ ถา้กรณีน้ีถูกส่งกลบัไปยงัผูย้ืน่ค  าร้องเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มก่อนท่ีจะตดัสินวา่รับฟังเป็นพยานหลกัฐ
านไดห้รือไม่ จะยงัไม่มีขอ้มูลท่ีจะถ่ายทอดใหรั้ฐทราบ  

➢ คณะกรรมการอาจตดัสินใจยกค าร้องโดยไม่ตอ้งมีค าตดัสินเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือผูร้้องทุกขถ์อนค าร้องหรือแสดงท่าทีวา่ไม่อยากเดินเร่ืองต่อแลว้  

 
การประเมินค าร้อง 
 
หลงัจากประกาศวา่รายงานเหตุการณ์รับฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้
คณะกรรมการขอให้รัฐท่ีเก่ียวขอ้งอธิบายหรือช้ีแจงเก่ียวกบัปัญหาใหช้ดัแจง้และระบุว่าไดด้ าเนินก
ารเช่นไรเพื่อแกไ้ขปัญหาบา้ง รัฐภาคีตอ้งส่งค าตอบกลบัมาภายใน 6 เดือน 
แลว้ผูย้ืน่ค  าร้องจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกบัค าตอบของรัฐ หลงัจากนั้น 
คณะกรรมการจะแสดงทศันะท่ีเป็นอนัส้ินสุดและจะส่งผลสรุปไปยงัรัฐท่ีเก่ียวขอ้งและผูย้ืน่ค  าร้อง  
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คณะกรรมการให้น ้าหนกัเท่ากนัระหวา่งผูย้ืน่ค  าร้องและรัฐท่ีถูกกล่าวหาวา่ละเมิดสิทธิของผูย้ืน่ค  าร้
อง แต่ละฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกบัขอ้โตแ้ยง้ของคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง  
 
ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ 
ซ่ึงประกอบดว้ยทศันะเก่ียวกบัรายงานเหตุการณ์ท่ีประกาศวา่รับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดแ้ละผา่นก
ารตรวจสอบคุณสมบติัต่างๆ 
รวมทั้งค  าตดัสินท่ีประกาศวา่ค าแถลงอ่ืนรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ได ้
จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทนัทีหลงัจากส้ินสุดการประชุมเพื่อรับรองค าวินิจฉยั 
จากนั้นค าวินิจฉยัจะรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีส่งใหส้มชัชา 
 
 
การเผยแพร่ค าร้องต่อสาธารณชน 
 
ก่อนหนา้น้ีไม่นาน 
การพิจารณาค าร้องถือเป็นความลบัสุดยอดจนกระทัง่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตดัสินกรณีหน่ึง
และเผยแพร่ทศันะสู่สาธารณชนดว้ยการตีพิมพ ์
ปรากฏวา่บุคคลท่ียืน่ค าร้องไม่สามารถดึงดูดใหป้ระชาชนสนบัสนุนการร้องทุกขข์องพวกเขาตลอด
เวลาท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองน้ี ในปัจจุบนั 
คณะกรรมการไม่ยนืกรานเร่ืองการรักษาความลบัขณะก าลงัพิจารณาค าร้องอีกต่อไปแลว้ 
การตดัสินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยงัคงเป็นความลบั 
แต่ผูย้ืน่ค  าร้องอาจเปิดเผยขอ้มูลการยืน่ค  าร้องหรือกระบวนการพิจารณาค าร้องใหเ้ป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่
ไป เวน้แต่วา่คณะกรรมการร้องขอเป็นอยา่งอ่ืน 
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งก็มีเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลกบัสาธารณชนเช่นกนั  
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การย่ืนค าร้องภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
 
คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบติดตามตรวจสอบการด าเนิ
นการตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) 
รัฐภาคีในอนุสัญญาตกลงท่ีจะหา้มและขจดั “การเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ” 
ในทุกรูปแบบและรับรองสิทธิของทุกคน....ดว้ยความเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมาย” 
โดยครอบคลุมสิทธิทุกอยา่งท่ีระบุอยูใ่นกติกาต่างๆ และเคร่ืองมืออ่ืน ขอ้ 5 
ในอนุสัญญาแจกแจงรายการสิทธิต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมาย 
สิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากความรุนแรงและการถูกท าร้ายร่างกายโดยรัฐ 
สิทธิในทรัพยสิ์นของตนท่ีเก่ียวพนักบัผูอ่ื้น สิทธิในการนบัถือศาสนา สิทธิในท่ีอยูอ่าศยั 
สิทธิในบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล 
และสิทธิในการเขา้ถึงสถานท่ีหรือสถานบริการท่ีเปิดให้สาธารณชนใชบ้ริการ เช่น 
โรงแรมหรือสวนสาธารณะ 
 
ระเบียบการยืน่ค าร้องกบัคณะกรรมการเหมือนกบัระเบียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ความแตกต่างท่ีส าคญัคือกลไกการร้องทุกขภ์ายใต ้CERD อนุญาตใหก้ลุ่มคน ไม่จ ากดัเฉพาะบุคคล 
ยืน่ค าร้องได ้ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
ค าร้องตอ้งแสดงวา่ไดมี้การแสวงหาการเยยีวยาท่ีมีอยูใ่นประเทศจนถึงท่ีสุดแลว้ เช่น 
การยืน่ค าร้องหรืออุทธรณ์ในระบบศาล กบัคณะกรรมการหรือคณะตุลาการสิทธิมนุษยชน 
ค าร้องตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสามารถใชแ้บบฟอร์มท่ีเหมือนกนัได ้
โดยเปล่ียนแปลงช่ือของเคร่ืองมือท่ีใชต้ามสมควร 
ขอ้พิจารณาเร่ืองคุณสมบติัรับฟังเป็นพยานหลกัฐานตามขอ้ก าหนดของอนุสัญญาเหมือนกบัขอ้พิจา
รณาท่ีใชก้บัพิธีสารแรกท่ีเลือกได ้
การใชค้  าร้องจ ากดัเฉพาะกรณีการกล่าวหาวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากวนัท่ีประ
เทศมีมติรับรองกลไกการร้องทุกข ์
 
กำรย่ืนค ำร้องภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำน 
 
คณะกรรมการวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานติดตามการด าเนินการตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้น
การทรมาน (CAT) อนุสัญญาน้ีหา้มการกระท าทรมานในทุกรูปแบบท่ีนิยามวา่เป็น 
“ความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั....กระท าต่อบุคคลโดยเจตนา..... 
เม่ือความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานบงัเกิดขึ้นหรือยุยงส่งเสริมโดย....เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
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โดยมีเหตุผลเพื่อเคน้เอาขอ้มูลหรือค าสารภาพ…” ระเบียบการยืน่ค าร้องเหมือนกบัระเบียบของ 
ICCPR และ CERD ค าร้องตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอาจใชแ้บบฟอร์มเดียวกนั 
ขอ้ก าหนดเร่ืองคุณสมบติัการรับฟังเป็นพยานหลกัฐานเหมือนกบัขอ้ก าหนดการร้องทุกข์ภายใต ้
ICCPR และ CERD  
 
กำรย่ืนค ำร้องในระบบสิทธิมนุษยชน 

 
ก่อนยืน่ค  าร้องภายใตส้นธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 3 ฉบบัท่ีมีกลไกการร้องทุกข ์
ไดแ้ก่ ICCPR, CERD และ CAT คุณควรตรวจสอบวา่สิทธิต่างๆ 
ระบุไวอ้ยา่งไรในสนธิสัญญาเหล่านั้น ซ่ึงเก่ียวพนักบัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีคุณห่วงใย 
ชนพื้นเมืองอาจพิจารณายืน่ค  าร้องเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ อาทิ  
 
การพิพากษาแบบบงัคบั (mandatory sentencing) – ในบางกรณี 
ชนพื้นเมืองถูกจ าคุกเพราะผิดเพียงเลก็นอ้ย 
การพิพากษาแบบบงัคบัอาจลงเอยดว้ยการตอ้งระวางโทษจ าคุกท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความหนกัเบาขอ
งอาชญากรรมท่ีถูกกล่าวหา ขอ้ก าหนดท่ีอาจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมีขอ้ 2(1),  9(1), 10(3), 14(4), 24(1) 
และ 26 ของ ICCPR และขอ้ 5(ก) และ 2(1)(ค) ของ CERD 
จงจ าไวว้า่ค  าร้องจะไม่ไดรั้บการพิจารณาภายใตส้นธิสัญญามากกวา่ 1 ฉบบั 
ในประเทศท่ีมีการพิพากษาแบบบงัคบัท่ีมีพื้นฐานจากกฎหมายในประเทศ 
จะไม่มีการเยยีวยาในประเทศใหก้บับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายลกัษณะน้ี 
เวน้แต่วา่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาท่ีรุนแรงเกินกวา่เหตุ 
 
ภาวะการตายของทารก – 
สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอตัราการตายของทารกของชนพื้นเมืองท่ีผิดปกติเป็นประเด็นท่ีกล่าวถึงใ
นขอ้ก าหนดของ ICESCR และ CRC เป็นส าคญั เคร่ืองมือทั้งคู่น้ีไม่มีกลไกการร้องทุกข ์
อยา่งไรก็ตาม อาจแยง้ไดว้า่ขอ้ก าหนดของ ICCPR บางขอ้อาจเก่ียวขอ้งกบักรณีน้ี โดยเฉพาะขอ้ 
2(1), 6(1), 24(3) และ 27 นอกจากนั้น ขอ้ 2(1)(ก) และ 5(จ)(4) ของ CERD 
อาจใชก้บักรณีน้ีไดอี้กดว้ย  
 
สิทธิในทรัพยสิ์น – 
การกระท าใดของรัฐบาลท่ีถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัต่อชนพื้นเมืองในแง่สิทธิในทรัพยสิ์นอาจเป็นก
ารละเมิด CERD โดยเฉพาะขอ้ 2(1)(ก), 2(1)(ค), 5(ง)(5)-(6) และ 5(จ)(6) 
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การกระท าโดยรัฐบาลเช่นน้ีอาจท าใหไ้ม่มีหนทางรับการเยียวยาใน ประเทศได ้ ในกรณีน้ี 
ถือวา่ไม่สามารถแสวงหาการเยยีวยาจนถึงท่ีสุด  
 
การเสียชีวิตขณะคุมขงั – ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ขอ้ก าหนดของ ICCPR 
อาจเก่ียวขอ้งกบัขอ้ห่วงใยเร่ืองการเสียชีวิตของชนพื้นเมืองท่ีถูกคุมขงั 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้ 2(1), 6(1), 10(2)ข, 10(3), 14(4), 24(1), 26 และ 27 
ในกรณีดงักล่าว 
ผูร้้องทุกขต์อ้งแน่ใจวา่มีการแสวงหาการเยยีวยาในประเทศจนถึงท่ีสุดแลว้ก่อนยืน่ค  าร้องกบัคณะก
รรมการ  
 
ล่าม – ขอ้ 14(3)(ฉ) ของ ICCPR 
ก าหนดวา่จ าเลยมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายหากไม่สามารถเขา้ใจหรือ
พูดภาษาท่ีใชใ้นศาลได ้ อาจมีการเยยีวยาในประเทศส าหรับการละเมิดน้ี 
ดว้ยการอุทธรณ์กบัศาลสูงวา่มีการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยมิชอบหรือการพิพากษาลงโ
ทษท่ีเส่ียงภยัและไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ถา้จ าเลยในสถานการณ์น้ีถูกคุมขงั 
การเยยีวยาในประเทศท่ีอาจน าไปสู่การปล่อยตวัเร็วขึ้นควรเป็นทางเลือกท่ีควรด าเนินการเป็นอนัดั
บแรก อยา่งไรก็ตาม 
สภาพการณ์ดงักล่าวอาจเป็นพื้นฐานส าหรับการร้องเรียนตามขอ้ก าหนดของกติกาก็เป็นได ้ 
 
วิธีการท าให้การร้องทุกข์มีโอกาสสัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด  
 
ควรรวบรวมค าใหก้ารของผูย้ืน่ค  าร้องหรือพยาน สมาชิกในครอบครัว 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีสามารถให้รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีอา้งถึงในค าร้อง 
คุณควรพิจารณาเพิ่มขอ้มูลท่ีเป็นรายงานทางการแพทยห์รือจิตวิทยา ถอ้ยค าท่ีคดัลอกจากกฎหมาย 
นโยบาย ประมวลและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และค าตดัสินของศาลท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศเพื่อสนบัสนุนค าร้อง นอกจากน้ี 
ขอ้โตแ้ยง้ของคุณอาจมีน ้าหนกัเพิ่มขึ้นหากคุณสามารถอา้งอิงกิจกรรมระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ค าตดัสินใจของคณะกรรมการของยเูอน็หรือกลไกสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอ่ืนๆ เช่น 
ศาลสิทธิมนุษยชนของยโุรป หากค าตดัสินท่ีเป็นบรรทดัฐานเหล่าน้ีสนบัสนุนถอ้ยแถลงของคุณ 
ค าตดัสินเหล่าน้ีอาจโนม้นา้วใจคณะกรรมการท่ีรับเร่ืองอุทธรณ์และอาจส่งผลใหค้  าวินิจฉยัเขา้ขา้งคุ
ณ นอกจากนั้น คุณอาจแสวงหาค าแนะน าจากบุคคลต่างๆ 
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ในประเทศท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายและเขา้ใจระบบของยเูอ็น ในบางประเทศ 
บริการดา้นกฎหมายอาจสามารถใหค้วามช่วยเหลือในกรณีน้ีได ้ 
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและระบบการรายงาน  
 
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัๆ 6 
ฉบบัท่ีกล่าวถึงในแผน่พบัน้ีมีรูปแบบการจดัการของระบบการรายงานเพื่อตรวจสอบการด าเนินการ
เพื่อปฏิบติัตามพนัธกรณีในสนธิสัญญาของรัฐบาล 
รัฐภาคีในสนธิสัญญาเหล่าน้ีตอ้งยืน่รายงานกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งทุก 4 หรือ 5 ปี 
(อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบก าหนดใหส่้งรายงานทุก 2 ปี) 
รายงานของรัฐภาคีควรรวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัความพยายามของรัฐบาลในแง่สิทธิมนุษ
ยชนท่ีระบุในสนธิสัญญา ความคืบหนา้ และปัญหาและอุปสรรคท่ีประสบ 
หลงัจากพิจารณารายงานของรัฐภาคีแลว้ 
คณะกรรมการจะลงความเห็นเป็นข้อสังเกตท้ายท่ีสุด(Concluding Observation) 
ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่ทัว่ไปท่ีแสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของรัฐ รับรู้พฒันาการท่ีดี 
เนน้ประเด็นท่ีเป็นขอ้ห่วงใย และใหข้อ้เสนอแนะและค าแนะน าเก่ียวกบับางประเด็น 
ในทางทฤษฎี ระบบการรายงานส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลและการเสวนาเชิงสร้างสรรค ์
ระบบการรายงานควรช่วยให้ทุกคนท่ีสนใจสามารถตรวจสอบวา่รัฐภาคีปฏิบติัตามพนัธกรณีในสน
ธิสัญญามากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติั ยงัคงมีปัญหาอีกมากมายดงัน้ี  
 
• หลายประเทศส่งรายงานชา้กวา่ก าหนด ในบางกรณี การส่งรายงานล่าชา้หลายปี  
• ปกติคณะกรรมการไม่มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะพิจารณาทบทวนรายงานทั้งหมดไดท้นัตามก าห
นด  
• รัฐบาลไม่ใส่ใจกบัขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และค าแนะน าของคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  
• กระบวนการไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์อยา่งเพียงพอ  
 
การใช้ระบบการรายงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 
ส่วนอ่ืนของแผน่พบัน้ีท่ีอธิบายเร่ืองกลไกการร้องทุกขแ์สดงใหเ้ห็นเคา้โครงของขอ้ก าหนดท่ีเป็นป
ระโยชน์กบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ 
ซ่ึงปรากฏอยูใ่นกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน 
และอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีแสดงถึงประเด็นขอ้ห่วงใยท่ีสามารถด าเนินการผา่นระบบการรายงาน 
หวัขอ้น้ีเสนอสารัตถะของขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ต่อชนพื้นเมืองภายใตส้นธิสัญญาท่ีไม่มีกลไก
การร้องทุกข ์ ไดแ้ก่ อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กและกติกาวา่ดว้ยสิทธิทางการเมือง สังคม 
และวฒันธรรม 
 
กำรรำยงำนตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก  
 
อนุสัญญาน้ีเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีเพิ่งผา่นการรับร
องเม่ือไม่นานมาน้ี อนุสัญญาเก่ียวพนัโดยตรงกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของเด็ก 
(นิยามของค าวา่ “เด็ก” คืออายตุั้งแต่ 0 ถึง 18 ปี) 
หน่วยงานก ากบัดูแลของอนุสัญญาหรือคณะกรรมการสิทธิเด็กไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเขม้แขง็จา
กรัฐบาล เอ็นจีโอ และองคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Children’s Fund - UNICEF) 
 
ขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์กบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะประกอบดว้ย  

ขอ้ 3(1) – การกระท าเก่ียวกบัเด็กควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 

ขอ้ 6 – 
สิทธิในการด ารงชีพของเด็กทุกคนและพนัธกรณีของรัฐบาลในการจดัใหมี้การคุม้ครองขั้น
สูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อรับประกนัความอยู่รอดและการพฒันาของเด็กทุกคน  

 
ขอ้ 24(1) และ (2ก) – 
สิทธิของเด็กทุกคนในการไดรั้บมาตรฐานสุขอนามยัสูงสุดเท่าท่ีจะจดัใหไ้ด ้
และพนัธกรณีของรัฐบาลในการลดภาวะการตายของทารกและเด็ก  

 
ขอ้ 30 – สิทธิของเด็กทุกคนในการเป็นส่วนหน่ึงของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธุ์ ศาสนา 
หรือภาษา เพื่อไดรั้บประโยชน์สุขจากวฒันธรรม การปฏิบติัศาสนกิจ 
และการใชภ้าษาของตน (ถอ้ยค าน้ีเหมือนกบัขอ้ 27 ของ ICCPR – 
อ่านเน้ือหาท่ีอยูใ่นตอนตน้ของแผน่พบัน้ี)   
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ขอ้ 33 – มาตรการเพื่อคุม้ครองเด็กจากการใชส้ารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 
 

ขอ้ 34 – การคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ 
 

ขอ้ 37 (ข) – 
พนัธกรณีของรัฐบาลในการด าเนินการเพื่อรับรองวา่ไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพอยา่ง
ผิดกฎหมายและโดยพลการ การจบักุม คุมขงั 
หรือจ าคุกเด็กตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและใชเ้ป็นมาตรการสุดทา้ยโดยจ ากดัระยะเวลาใหส้ั้
นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

 
ขอ้ 40 (2) (ข)(6) – สิทธิของเด็กท่ีถูกกล่าวหาวา่ละเมิดกฎหมายในการไดรั้บ 
“ความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายจากล่ามหากเด็กไม่สามารถเขา้ใจหรือพูดภาษาท่ีใชก้นั
” (ถอ้ยค าน้ีเหมือนกบัขอ้ 14 (ฉ) ของ ICCPR – อ่านเน้ือหาท่ีอยูใ่นตอนตน้ของแผน่พบัน้ี)   

 
กำรรำยงำนตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
 
เคร่ืองมือน้ีผา่นการรับรองพร้อมกบักติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (พ.ศ. 
2509) เพื่อเนน้ย  ้าสถานะท่ีเท่าเทียมกนัของสิทธิท่ีแตกต่างกนัหลายประเภท ในทางปฏิบติั 
หลายรัฐบาลไม่พิจารณาวา่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมเป็นสิทธิมนุษยชน 
บางรัฐบาลมกัพิจารณาประเด็นเหล่าน้ีในแง่การก าหนดนโยบายและแผนงานมากกวา่ในแง่สิทธิ 
ผลลพัธ์ก็คือรัฐบาลตดัสินใจวา่ตอ้งด าเนินการเม่ือไรและจดัสรรทรัพยากรระดบัใดให้แก่ประเด็นเห
ล่าน้ี แต่แนวทางเช่นน้ีท าใหก้ารแจกส่ิงของกบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสคงอยูต่ลอดไป 
แทนท่ีจะดูแลใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดรั้บสิทธิตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ียอมรับกนัโ
ดยทัว่ไป เน่ืองจากรัฐบาลตกลงยอมรับว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมท่ีระบุในกติกาเป็นสิทธิมนุษยชน 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีชนพื้นเมืองและผูอ่ื้นท่ีกงัวลใจเร่ืองสิทธิดา้นน้ีของตนตอ้งกดดนัรัฐบาลใหย้ดึมัน่ใ
นพนัธกรณีอยา่งแน่วแน่ 
 
ในขณะท่ี ICESCR แถลงเก่ียวกบัสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอยา่งชดัเจน 
ระบบสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศมอบความยดืหยุน่เพิ่มขึ้นใหแ้ก่รัฐในการด าเนินการเพื่อเคารพ
สิทธิเหล่าน้ีเม่ือเทียบกบัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในขอ้ 2(1) 
กติกายอมรับวา่ทรัพยากรอาจมีจ ากดัและประเทศต่างๆ 
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มีขีดความสามารถในการให้บริการท่ีต่างกนั เช่น การรักษาพยาบาลและการศึกษา ในขณะเดียวกนั 
ขอ้ 2(1) ก าหนดวา่รัฐภาคีแต่ละรัฐใหค้  ามัน่วา่จะ 
“ด าเนินการตามขั้นตอน” ....ดว้ยทรัพยากรมากท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู ่
โดยค านึงถึงการบรรลุการไดม้าซ่ึงสิทธิท่ีไดรั้บการรับรองในกติกาฉบบัปัจจุบนัโดยสมบูรณ์อยา่งเ
ป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงโดยเฉพาะรวมถึงการน ามาตรการทางนิติบญัญติัมาใชด้ว้ย  
 
รัฐบาลอาจใชข้อ้ก าหนดน้ีเป็นขอ้แกต้วัในระดบัหน่ึงเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเหมาะส
ม อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลท่ีลม้เหลวในบางเร่ืองท่ีร้ายแรง เช่น 
สุขอนามยัของชนพื้นเมืองและการลดภาวะการตายของทารก 
ไม่สามารถแอบอยูห่ลงัขอ้ก าหนดน้ีได ้ คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมกล่าววา่รัฐไม่สามารถด าเนินมาตรการถอยหลงัเขา้คลอง 
หมายความวา่มาตรการท่ีรัฐด าเนินการส่งผลใหป้ระโยชน์สุขท่ีไดรั้บจากสิทธิต่างๆ ลดลง 
เวน้แต่วา่รัฐสามารถหาเหตุผลสนบัสนุนมาตรการเหล่านั้นได ้
(ถอ้ยค าน้ีปรากฏอยูใ่นขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ี 3 ของคณะกรรมการเก่ียวกบัขอ้ 2(1) 
ของกติกาและลกัษณะของพนัธกรณีของรัฐภาคีภายใตก้ติกา) 
 
ICESCR มีขอ้ความท่ีเนน้การไม่เลือกปฏิบติัอีกดว้ย (ในขอ้ 2(2) 
รับประกนัวา่การใชสิ้ทธิกระท าไดโ้ดยปราศจากการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบ 
ขอ้ก าหนดท่ีเนน้การไม่เลือกปฏิบติัน้ีตอ้งปฏิบติัตามโดยทนัที ไม่ใช่ภายในระยะเวลาหน่ึง 
 
ขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์กบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะประกอบดว้ย 

ขอ้ 6 และ 7 – สิทธิในการท างาน 
รวมถึงโอกาสในการหาเล้ียงชีพดว้ยการท างานท่ีตนเลือกหรือยอมรับโดยอิสระ 
และสิทธิของทุกคนในการไดรั้บประโยชน์สุขจากสภาพการท างานท่ียติุธรรมและสมปราร
ถนา  
 
ขอ้ 11 – สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ รวมถึงอาหารท่ีเพียงพอ เส้ือผา้ 
ท่ีอยูอ่าศยั และสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  
 
ขอ้ 12 – สิทธิในมาตรฐานสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
และพนัธกรณีของรัฐบาลในการลดภาวะการตายของทารกและส่งเสริมการพฒันาท่ีสมบูร
ณ์ของเด็ก 
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ขอ้ 13 – สิทธิในการไดรั้บการศึกษาของทุกคน 
 
ขอ้ 14 – 
สิทธิในการไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีเป็นภาคบงัคบัและไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
ส าหรับทุกคน  
 
ขอ้ 15 – สิทธิของทุกคนในการมีส่วนในวิถีชีวิตทางวฒันธรรม 
ไดรั้บประโยชน์สุขจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้น 
และไดรั้บประโยชน์จากการคุม้ครองประโยชน์ในแง่ศีลธรรมและวตัถุอนัเป็นผลจากผลผ
ลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปะท่ีตนเป็นผูป้ระพนัธ์ 

 
เพื่ออธิบายความหมายของสิทธิบางอยา่งใหก้ระจ่าง คณะกรรมการใชส่ิ้งท่ีเรียกวา่ขอ้คิดเห็นทัว่ไป 
(General Comment) ท่ีพบไดใ้นฐานขอ้มูลของหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาของเวบ็ไซตข์อง 
OHCHR (www.unohchr.ch) 
ขอ้คิดเห็นทัว่ไปเหล่าน้ีสามารถช่วยใหช้นพื้นเมืองใคร่ครวญขอ้ห่วงใยของตนในบริบทของกติกา 
คณะกรรมการใชข้อ้คิดเห็นทัว่ไปกบัหลายประเด็น เช่น 
สิทธิในท่ีอยูอ่าศยัและการถูกขบัออกจากท่ีอยูอ่าศยั (ขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ี 4 และ 7) 
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะสิทธิในอาหาร (ขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ี 12) 
สิทธิในการศึกษา รวมถึงการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ี 11 และ 13) 
และสิทธิในสุขอนามยั (ขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ี 14) 
 
กำรรำยงำนตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
 
คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบก ากบัดูแลการด าเนินการตามอ
นุสัญญาน้ี ซ่ึงเนน้เร่ืองสิทธิสตรีโดยเฉพาะ 
สิทธิเหล่าน้ีประกอบดว้ยสิทธิในการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย การศึกษา 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การจา้งงาน สุขอนามยั และเศรษฐกิจ 
และสิทธิในเสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
และสิทธิในมาตรการพิเศษชัว่คราวเพื่อแกปั้ญหาความไม่เสมอภาค 
อนุสัญญาน้ีเป็นประโยชน์กบัสตรีทุกคนท่ีเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัท่ีมีพื้นฐานจากเร่ืองเพศ 
ไม่วา่จะมีประเด็นเร่ืองเช้ือชาติแฝงอยูด่ว้ยหรือไม่  
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ขอ้ก าหนดท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองท่ีเป็นสตรีโดยเฉพาะประกอบดว้ย 

ขอ้ 12 – 
พนัธกรณีของรัฐบาลในการด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรีในการรักษา พยาบาล 
และเพื่อรับรองวา่สามารถเขา้ถึงการบริการไดต้ามสมควรและไดรั้บโภชนาการท่ีเพียงพอใ
นระยะการตั้งครรภแ์ละหลัง่น ้านม 

 
ขอ้ 14 – 
พนัธกรณีของรัฐบาลในการพิจารณาปัญหาบางประการท่ีสตรีในชนบทประสบและส่งเสริ
มสิทธิสตรีในการพฒันา เขา้ถึงการบริการสุขภาพ และสภาพความเป็นอยูท่ี่เพียงพอ 
รวมถึงท่ีอยูอ่าศยั น ้า และสุขาภิบาล  

 
คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบแถลงอยา่งชดัเจนวา่คณะกรรมก
ารพิจารณาวา่ขอ้ 12 (สุขอนามยั)  ขอ้ 16 (การไม่เลือกปฏิบติัในการสมรสและชีวิตครอบครัว) ขอ้ 
15 (ความเท่าเทียมกนัในการพิจารณาตามกฎหมาย) 
เป็นประเด็นท่ีคณะกรรมการสนใจไม่ต่างจากประเด็นความรุนแรงต่อสตรี 
ซ่ึงคณะกรรมการกล่าววา่ “ขดัขวางการมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะบุคคลอยา่งร้ายแรง”  
 
ใช้ประโยชน์จำกระบบกำรรำยงำนได้อย่ำงไร  
 
การรายงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของระบบสนธิสัญญา 
และใครก็ตามท่ีพยายามติดตามตรวจสอบวา่รัฐภาคีและรัฐบาลรักษาค ามัน่สัญญาหรือไม่ควรใชก้ร
ะบวนการน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ คุณสามารถท าหลายส่ิงหลายอยา่งเพื่อใชร้ะบบน้ีอยา่งมีประสิทธิผล  
 
กระตุน้ให้รัฐบาลจดัท ารายงานท่ีครอบคลุมและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง – ในหลายประเทศ  
หน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัท ารายงานเพื่อส่งไปใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลท่ีเ
ก่ียวขอ้ง 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสืบเสาะวา่ใครเป็นผูรั้บผิดชอบการเตรียมรายงานเหล่าน้ีและรายงานเหล่าน้ีจ าเ
ป็นตอ้งท าเม่ือไร 
(กระทรวงตา่งประเทศมกัเป็นหน่วยราชการท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานการจดัท ารายงานของประเทศ) 
เม่ือรู้เช่นน้ีแลว้ 
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คุณก็สามารถตรวจสอบวา่รัฐบาลรับฟังขอ้มูลจากองคก์รชนพื้นเมืองหรือเอน็จีโออ่ืนท่ีสนใจเร่ืองสิ
ทธิท่ีก าหนดในสนธิสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
คุณอาจพิจารณาเขียนจดหมายส่งไปยงัรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งและนกัการเมืองจากทุกพรรคการเมืองอี
กดว้ย เพื่อใหพ้วกเขาทราบเก่ียวกบักระบวนการรายงานและหยบิยกขอ้ห่วงใยของคุณเพื่อหารือ 
นอกจากน้ี คุณอาจกระตุน้ผูพ้ิพากษา ทนายความ 
และนกัวิชาการดา้นกฎหมายใหเ้ขียนหนงัสือส่งไปยงันกัการเมืองและเขียนบทความในส่ือต่างๆ 
จากการติดต่อและกิจกรรมน้ี 
ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐตระหนกัวา่กระบวนการรายงานไดรั้บการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดโดยประชาชน 
ก็มีแนวโนม้ท่ีพวกเขาจะเสนอรายงานท่ีครอบคลุมและถูกตอ้งโดยไม่ชกัชา้เกินไป  
เผยใหส้าธารณชนทราบจุดอ่อนในรายงาน – 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งเปิดโปงจุดอ่อนในรายงานใหเ้ป็นท่ีรับรู้ทัว่กนัทั้งในประเทศและกบัคณะกร
รมการท่ีศึกษารายงานต่างๆ 
เอน็จีโอดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นกระแสหลกัจ านวนมากก าลงัสนใจกระบวนการน้ีมาก 
และการแสดงขอ้ห่วงใยของคุณกบัองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหวา่งประเทศนบัวา่
เป็นส่ิงท่ีคุม้ค่า 
 
จดัท ารายงานท่ีไม่ใช่รายงานหลกั (เรียกวา่รายงาน “เงา” หรือ “คู่ขนาน” ก็ได)้ – 
คุณสามารถท าประโยชน์ดว้ยการจดัท ารายงานท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในบางประเทศ 
รายงานท่ีเป็นทางเลือกไดรั้บการประสานงานจากองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนหรือองคก์รชุมชนท่ีก่อ
ตั้งมานาน ซ่ึงสนใจประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสนธิสัญญาเป็นพิเศษ ดว้ยวิธีการน้ี 
เราสามารถรวบรวมขอ้ห่วงใยของกลุ่มต่างๆ ไวใ้นรายงาน 
ซ่ึงเป็นการน าเสนอมุมมองเก่ียวกบัผลงานของรัฐบาลท่ีมีความครอบคลุมและน าเสนออีกแง่มุมหน่ึ
งมากกวา่ ถา้คุณรู้สึกวา่ความสนใจและสถานการณ์ของชนพื้นเมืองต่างจากกลุ่มอ่ืนอยา่งเพียงพอ 
คุณอาจพิจารณาจดัท าเป็นรายงานเจาะลึกเร่ืองชนพื้นเมืองต่างหาก 
ซ่ึงแยกจากรายงานฉบบัรองอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการประสานงานของเอ็นจีโอดา้นสิทธิมนุษยชน 
รายงานลกัษณะน้ีเสนอเร่ืองราวท่ีตรงกบัขอ้ห่วงใยของชนพื้นเมืองมากกวา่ 
แต่คุณอาจตอ้งท างานเพิ่มและยุง่ยากมากกวา่ในการแสวงหาเงินทุนสนบัสนุน 
รายงานท่ีไม่ใช่รายงานหลกัควรสนองขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและควรท าใหก้ร
ะชบั เนน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีอา้งอิงจากขอ้เทจ็จริง 
และปลอดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม่จ าเป็น 
การตีพิมพร์ายงานท่ีไม่ใช่รายงานหลกัอาจท าเป็นกิจกรรมสาธารณะท่ีดึงดูดความสนใจในปัญหาสิ
ทธิมนุษยชนท่ีอา้งถึงในรายงาน ตวัอยา่งเช่น 
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การเปิดเผยรายงานผา่นทางส่ือมวลชนอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรณรงคเ์พื่อช้ีให้เห็นจุดอ่อนของรา
ยงานของรัฐและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งต่อเน่ือง 
 
การติดต่อคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมในการประชุม 
 
ขอ้มูลท่ีช้ีใหเ้ห็นจุดอ่อนในรายงานของรัฐ เช่น รายงานท่ีไม่ใช่รายงานหลกั 
อาจถูกส่งไปยงัคณะกรรมการก ากบัดูแลในกรุงเจนีวาโดยตรง 
วิธีการท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดคือประสานกบัองคก์รอ่ืนท่ีเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัรายงานของรัฐส าห
รับสนธิสัญญาบางฉบบั ดว้ยวิธีการน้ี 
คณะกรรมการจะไดรั้บความคิดเห็นท่ีแตกต่างและครบถว้นทุกแง่มุมเม่ือเทียบกบัรายงานของรัฐ 
ขอ้มูลท่ีคุณส่งไปควรอา้งถึงขอ้ก าหนดบางขอ้ในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณควรเรียบเรียงการน าเสนอขอ้มูลตามล าดบัของสิทธิตามท่ีปรากฏในกติกา 
ขอ้มูลท่ีคุณน าเสนอควรกระชบัและมีการสรุปประเด็นส าคญัดว้ย 
คุณควรพิจารณาอา้งอิงหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งและวสัดุอ่ืนๆ ท่ีอาจสนบัสนุนจุดยนืของคุณ เช่น 
ขอ้มูลสถิติท่ีเป็นหลกัฐานยนืยนั รายงานท่ีเป็นทางการ และคดีในศาล คุณควรส่งส าเนา 20 
ชุดใหค้ณะกรรมการพร้อมกบัค าร้องขอท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อแจกจ่ายรายงานและขอ้มูลใหก้รรมการทุกคน 
 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บขอ้มูลก่อนคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาร
ายงานของรัฐ 
ติดต่อส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุงเจนีวาเพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลแจกจ่ายใหผู้เ้ก่ียวข้
องทนัเวลาหรือไม่ ท่ีอยูค่ือ  
 

ช่ือของคณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง 
OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10 

Switzerland 
แฟกซ์ 41-22-917-90-11 

 
คุณอาจพิจารณาเดินทางไปเจนีวาตอนท่ีคณะกรรมการก าลงัพิจารณารายงาน 
เพื่อช้ีใหก้รรมการเห็นจุดอ่อนในรายงานและความแตกต่างระหวา่งรายงานและขอ้เทจ็จริง 
กฎระเบียบวา่ดว้ยการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนขององคก์รพฒันาเอกชนของคณะกรรมการแต่ละคณะไ
ม่เหมือนกนัเลย คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กและวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
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และวฒันธรรมอาจอนุญาตใหคุ้ณปราศรัยในการประชุมท่ีเป็นทางการ 
คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมจดัสรรเวลาในช่วงบ่ายของวนัแรกของการประชุมในแต่ละคร้ังเพื่อรับฟังเอน็จีโอท่ี
อยากน าเสนอขอ้มูลของตน ถา้คุณก าลงัพิจารณาเดินทางไปเจนีวา 
คุณควรติดต่อส านกังานขา้หลวงใหญ่ล่วงหนา้นานหน่อย 
คณะกรรมการอ่ืนไม่เปิดใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ 
แต่คุณอาจไปพบกรรมการก่อนหรือหลงัจากการประชุมหรือในช่วงเบรกเพื่อพูดเร่ืองขอ้ห่วงใยของ
คุณกบัพวกเขา 
ประเด็นท่ีหยบิยกขึ้นมาตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ีพิสูจน์ไดอ้ยา่งชดัแจง้มากกวา่เป็นเพียงความคิดเห็น 
ถา้มีการจดัท ารายงานท่ีไม่ใช่รายงานหลกัท่ีมีแก่นสาร 
วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือการปราศรัยเพื่อสนบัสนุนรายงานฉบบัน้ี 
พร้อมกบัเสริมดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในรายงานดว้ยทศันะส่วนตวัของคุณ 
 
ดว้ยการปรากฏตวัในท่ีประชุมของคณะกรรมการ 
คุณจะทราบอยา่งรวดเร็ววา่ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเป็นเช่นไร 
และคุณจะอยูใ่นฐานะท่ีพร้อมเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในประเทศของคุณ 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2543 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมไดมี้มติรับรองรายงานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของเอน็จีโอในการท างานของคณะกร
รมการ (เอกสารเลขท่ี E/C.12/2000/6) คุณสามารถหารายงานไดภ้ายใตห้วัขอ้ 
“เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกบัสนธิสัญญา” 
ในฐานขอ้มูลของหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาของเวบ็ไซตข์อง OHCHR (www.unhchr.ch) 
เอกสารน้ีมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัวิธีการท่ีเอ็นจีโอสามารถสนบัสนุนการท างานของคณะก
รรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
เน่ืองจากเอกสารมีขอ้มูลท่ีสังเคราะห์จากประสบการณ์มากมายของคณะกรรมการในการท างานกบัเ
อน็จีโอ นอกจากน้ี 
คุณอาจติดต่อส านกัเลขาธิการของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมได ้
 
การเผยแพร่ข้อมูลและกดดันรัฐบาล  
 
การเผยแพร่ขอ้มูลและดึงดูดความสนใจจากส่ือมวลชนเก่ียวกบัการพิจารณารายงานของรัฐบาลของ
คณะกรรมการดว้ยการส่งตวัแทนไปท่ีเจนีวาเพื่อรับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นวิธีการท่ี
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ช่วยใหคุ้ณเขา้ถึงขอ้สรุปของคณะกรรมการก ากบัดูแลสนธิสัญญาโดยตรง 
คุณอาจพิจารณาติดต่อเอน็จีโอในเจนีวาท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ เช่น Anti-Racism Information 
Service, Information Service for Human Rights หรือ Indigenous Peoples’ Centre for 
Documentation 
ซ่ึงอาจติดตามการประชุมของคณะกรรมการแทนคุณและแฟกซ์ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะไปใหคุ้ณ 
ขอ้มูลติดต่ออยูใ่นรายการเอ็นจีโอและองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเป็นประโยชน์ในเจนีวาซ่ึงแนบมาพ
ร้อมกบัเอกสารในชุดขอ้มูลน้ี นอกจากน้ี 
คุณอาจพยายามขอขอ้มูลผลการประชุมของคณะกรรมการจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีหนา้ท่ีจดัท า
รายงานหรือเวบ็ไซตสิ์ทธิมนุษยชนของยเูอน็ อยา่งไรก็ตาม 
การจดัท ารายงานเหล่าน้ีอาจกินเวลานานพอสมควร  
 
คุณสามารถใชผ้ลสรุปในแง่ลบเก่ียวกบัผลงานของรัฐบาลดา้นสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ 
เพื่อสร้างความตระหนกัในหมู่ส่ือมวลชนและสาธารณชนได ้
การส่งขอ้มูลไปใหส่ื้อมวลชนและองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืนเพื่อสร้างความตระหนกัก่อนการพิ
จารณารายงานนบัวา่คุม้ค่ายิง่ เม่ือคณะกรรมการประกาศผลการพิจาณา 
จะมีการรับรู้เร่ืองจุดอ่อนของรายงานของรัฐบาลบา้งแลว้ 
คุณอาจพิจารณาแจกข่าวออกไปภายหลงัคณะกรรมการประกาศขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
เพื่อกระตุน้ความสนใจของส่ือมวลชนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ขั้นตอนต่อไปคือการด าเนินการเพื่อใชข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสนธิสัญญาเป็น
ส่วนหน่ึงของการรณรงคเ์พื่อกดดนัรัฐบาลใหต้อบสนองกบัขอ้ห่วงใยเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
ควรหยบิยกขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากนกัการเมืองจากทุกพรรคกา
รเมืองในทุกระดบั ขา้ราชการพลเรือน ผูท่ี้มีวิชาชีพในแวดวงกฎหมายและวิชาชีพอ่ืน 
องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน และส่ือมวลชน 
ความลม้เหลวของรัฐบาลในการตอบสนองต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการควรถูกสะทอ้นกลั
บไปยงัคณะกรรมการสนธิสัญญาในเจนีวา 
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แผ่นพบัที่ 5 
ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพ้ืนเมืองแห่งสหประชาชาติ 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ                                                       
คณะท างานยกร่างปฏิญญาท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็นท่ัวไป  
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คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

  
สำระส ำคัญ – 
คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพืน้เมืองเร่ิมยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพืน้เมืองตั้งแ
ต่ปี พ.ศ. 2528 การยกร่างเสร็จสิ้นเม่ือปี พ.ศ. 2536 และในปี พ.ศ. 2538 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได้ตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวนร่างท่ีผ่านการรับรองของผู้เช่ี
ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของคณะท างานและคณะอนุกรรมาธิการ 
องค์กรชนพืน้เมืองมากกว่า 100 องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะท างาน 
ขณะนีย้งัคงมีการอภิปรายเกี่ยวกับปฏิญญานีอ้ยู่  เม่ือได้รับมติเห็นชอบแล้ว 
คาดว่าปฏิญญาจะเป็นถ้อยแถลงท่ีครอบคลมุท่ีสุดเกี่ยวกับสิทธิของชนพืน้เมืองเท่าท่ีเคยมีม
า 
ร่างปฏิญญาก าหนดสิทธิร่วมในระดับท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระ
หว่างประเทศ 

 
ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ – เคร่ืองมือใหม่ท่ีมีความส าคัญมาก  
 
หน่ึงในความคิดริเร่ิมเพื่อชนพื้นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของยเูอ็นคือการพฒันาปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของช
นพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ 1 

การใชเ้คร่ืองมือน้ีเท่ากบัเป็นการส่งสัญญาณท่ีชดัเจนท่ีสุดวา่ประชาคมโลกก าลงัผกูพนัตวัเองในกา
รคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิร่วม (Collective rights) ของชนพื้นเมือง 
ในขณะท่ีปฏิญญาน้ีไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมายกบัรัฐและจึงไม่ถูกก าหนดเป็นพนัธกรณีทางกฎหมา
ยของรัฐบาล ปฏิญญามีพลงัในแง่ศีลธรรมท่ียิง่ใหญ่มาก 
เน่ืองจากเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศในปัจจุบนัไม่ครอบคลุมขอ้ห่วงใยเร่ืองสิทธิมนุษ
ยชนของชนพื้นเมืองอยา่งครบถว้น 
ผูแ้ทนของชนพื้นเมืองใหเ้หตุผลวา่ความปรารถนาสูงสุดของพวกเขาควรไดรั้บการคุม้ครองภายใตเ้

 
1  ร่างปฏิญญายงัไม่มีช่ือเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม ชนพ้ืนเมืองรู้จกัร่างน้ีในนาม 
“ร่างปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิของชนพ้ืนเมืองแห่งสหประชาชาติ” และช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีอา้งถึงในคู่มือน้ี ภาษา และการศึกษา 
และสิทธิในการมีส่วมร่วมในวิถีชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีซ่ึงชนพ้ืนเมืองอาศยัอยู่ 
ร่างปฏิญญารองรับสิทธิในการก าหนดการปกครองตนเองและการปกครองตนเองในส่วนท่ีเก่ียวกบักิจการของชนพ้ืนเมืองและการป
ฏิบติัตามสนธิสัญญาและขอ้ตกลงท่ีตกลงกบัชนพ้ืนเมือง 
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คร่ืองมือใหม่ 
ร่างปฏิญญารังสรรคส่ิ์งใหม่ดว้ยการถกกนัเร่ืองเร่ืองสิทธิร่วมในระดบัท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในกฎ
หมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
สิทธิท่ีอา้งถึงในร่างปฏิญญาเป็นสิทธิท่ีผูค้นนึกวา่ไม่ส าคญัในสังคมท่ีมีอิทธิพลสูง 
สิทธิในการอยูร่อด อตัลกัษณ์ทางการเมืองและวฒันธรรม และการควบคุมทรัพยากร 
ในขณะท่ีบางรัฐบาลสนบัสนุนร่างปฏิญญา บางรัฐบาลคดัคา้นขอ้ก าหนดหลายขอ้ 
หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุด ก็คดัคา้นรายละเอียดท่ีมีมากมายในบทบญัญติัเหล่านั้น 
 
เน้ือหาของร่างปฏิญญา 
 
ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติประกอบดว้ยค าปรารภจ านวน 19 
วรรคและขอ้ก าหนดจ านวน 45 ขอ้ซ่ึงแบ่งเป็น 9 หมวด 
หมวดเหล่าน้ีครอบคลุมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองอยา่งกวา้ง
ขวาง รวมทั้งสิทธิในการอนุรักษแ์ละพฒันาลกัษณะทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์พิเศษของตน 
ความเป็นเจา้ของและการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดั้งเดิมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และการป้องกนัจากการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ นอกจากน้ี ร่างปฏิญญายงัครอบคลุมสิทธิท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
ภาษา และการศึกษา และสิทธิในการมีส่วมร่วมในวิถีชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีซ่ึงชนพื้นเมืองอาศยัอยู ่
ร่างปฏิญญารองรับสิทธิในการก าหนดการปกครองตนเองและการปกครองตนเองในส่วนท่ีเก่ียวกบั
กิจการของชนพื้นเมืองและการปฏิบติัตามสนธิสัญญาและขอ้ตกลงท่ีตกลงกบัชนพื้นเมือง  
 
ทั้ง 9 หมวดของร่างปฏิญญาฉบบัปัจจุบนัครอบคลุมเร่ือง 
• สิทธิในการก าหนดการปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของรัฐ สัญชาติ 

และความเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบติั 
• ภยัคุกคามต่อความอยูร่อดของชนพื้นเมืองในฐานะกลุ่มประชาชนท่ีมีความแตกต่าง  
• เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ภาษา และจิตวิญญาณของชนพื้นเมือง  
• การศึกษา สารสนเทศ และสิทธิแรงงาน  
• สิทธิในการมีส่วนร่วม การพฒันาและสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ  
• สิทธิในท่ีดินและทรัพยากร 
• การก าหนดการปกครองดว้ยตนเอง สถาบนัเพื่อชนพื้นเมือง  
• การด าเนินการตามปฎิญญาอยา่งมีประสิทธิผลและบทบญัญติัท่ีเป็นบทสรุปทัว่ไป (2 ส่วน) 
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ร่างปฏิญญาก าหนดวา่สิทธิท่ีระบุเป็นมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพของช
นพื้นเมืองทัว่โลก 
และส่งเสริมใหมี้ระเบียบปฏิบติัท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผลส าหรับการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทระหว่
างชนพื้นเมืองและรัฐบาล เช่น การไกล่เกล่ีย การเจรจา 
และกลไกการพิจาณาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและระหว่างประเทศและกลไกการร้องทุกข ์
ถอ้ยค าในร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองรวมอยูใ่นชุดขอ้มูลน้ีดว้ย  
 
ข้ันตอนสู่การรับรอง 
 
ในปี พ.ศ. 2528 คณะท างานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous 
Populations) ไดต้ดัสินใจ หลงัจากไดพ้ิจารณาทางเลือกหลายทาง วา่คณะท างานควรมุ่งจดัท า 
“ร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง” 
ใหเ้สร็จส้ินเพื่อใหผ้า่นความเห็นชอบและประกาศโดยสมชัชาในท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2532 ร่าง  
“ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง” ฉบบัแกไ้ขไดรั้บการตีพิมพเ์พื่อการหารือ 4 ปีต่อมา 
หลงัจากประสบความยุง่ยากในการก าหนดวิธีการพิจารณาร่างท่ีมีประสิทธิผล 
คณะท างานตกลงยอมรับถอ้ยค าในร่างปฏิญญา ผูแ้ทนของชนพื้นเมืองหลายพนัคน 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดผ้กูพนักบั ECOSOC หรือกลุ่มเอน็จีโอท่ีไดรั้บการยอมรับ 
มีส่วนในการใหข้อ้เสนอท่ีเป็นประโยชน์ของตนเอง 
 
ในปี พ.ศ. 2536 
คณะท างานยืน่ถอ้ยค าในร่างใหแ้ก่คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชน (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights) 
คณะอนุกรรมาธิการมีมติเห็นชอบกบัร่างปฏิญญาในปี พ.ศ. 2537 
และส่งต่อถอ้ยค านั้นไปใหแ้ก่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) 
มีบทบาทส าคญัในการยกร่างเคร่ืองมือสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ โดยปกติ 
คณะกรรมาธิการมกัตั้งกลุ่มท างานยกร่างท่ี “เปิดรับฟังความคิดเห็นทัว่ไป (open-ended)” 
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของรัฐบาลและเอ็นจีโอท่ีสนใจทุกคนท่ีไดรั้บอนุมติัสถานะท่ีปรึกษาของยเู
อน็ เพื่อขดัเกลาเคร่ืองมือน้ี ปกติการยกร่างในระดบัคณะกรรมาธิการกินเวลาหลายปี 
บางคร้ังหลายๆ ปีทีเดียว เม่ือปฏิบติัภารกิจเสร็จแลว้ 
คณะท างานยกร่างยืน่ร่างใหแ้ก่คณะกรรมาธิการ ซ่ึง ถา้พอใจ 
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ก็จะยืน่ร่างท่ีผา่นการอนุมติัไปใหส้มชัชาเพื่อผา่นการมีมติเห็นชอบและการประกาศในขั้นตอนสุด
ทา้ย  
 
ในปี พ.ศ. 2538 
คณะกรรมาธิการตั้งคณะท างานนอกสมยัประชุมท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็นทัว่ไปเพื่อพิจารณาร่างปฏิ
ญญาท่ียืน่โดยคณะอนุกรรมาธิการ คณะท างานน้ีเรียกว่าคณะท างานยกร่างปฏิญญา (working 
group on the draft Declaration) นอกจากน้ี 
คณะกรรมาธิการก าหนดระเบียบการท่ีเปิดโอกาสใหอ้งคก์รชนพื้นเมืองเขา้มามีส่วนร่วมในการยกร่
างอยา่งแขง็ขนัในระดบัคณะกรรมาธิการ 
องคก์รชนพื้นเมืองท่ีไม่มีสถานะท่ีปรึกษาของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมก็ไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่
วนช่วยยกร่างปฏิญญา องคก์รท่ีเป็นตวัแทนของชนพื้นเมืองกวา่ 100 
องคก์รไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง  
 
ปกติคณะท างานของคณะกรรมาธิการจดัการประชุมประจ าปีเป็นเวลา 2 
สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2540 ขอ้ก าหนด 2 ขอ้ไดผ้า่นความเห็นชอบ (ขอ้ 5 และ 43) 
ในขณะท่ีขอ้บงัคบั 2 ขอ้น้ีไม่ค่อยมีประเด็นโตแ้ยง้เท่าใดนกั 
การผา่นความเห็นชอบถือวา่เป็นกา้วส าคญัส าหรับคณะท างานท่ีเร่ิมเห็นพอ้งกบัถอ้ยค าท่ีใช ้
ยงัคงมีงานอีกมากท่ีตอ้งท าและยงัมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกนัในประเด็นใหญ่ๆ  
รัฐบาลส่วนใหญ่ต่างเห็นดว้ยวา่การสนบัสนุนปฏิญญาของชนพื้นเมืองส าคญัมาก อยา่งไรก็ตาม 
มีการถกเถียงกนัวา่ชนพื้นเมืองควรมีอ านาจในการตดัสินการใชถ้อ้ยค าในร่างมากนอ้ยแค่ไหน 
ชนพื้นเมืองแยง้วา่ในฐานะเป็นคนในบงัคบัและผูรั้บประโยชน์ของปฏิญญา 
พวกเขาควรสามารถควบคุมการใชถ้อ้ยค าในปฏิญญา รัฐบาลกล่าววา่ 
ถึงแมว้า่เราตอ้งค านึงถึงทศันะของชนพื้นเมือง ผูมี้อ  านาจตดัสินใจท่ีสหประชาชาติคือรัฐบาลเท่านั้น  
 
ตามภาษาของยเูอน็ ร่างปฏิญญายงัคงอยูใ่นระยะแรกของขั้นตอนการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการไดว้างเป้าหมายวา่ปีสุดทา้ยของทศวรรษสากลของชนพื้นเมืองโลกในปี พ.ศ. 2547 
จะเป็นปีท่ีปฏิญญาผา่นการรับรอง 
สมชัชายนืยนัวา่การรับรองปฏิญญาเป็นจุดประสงคห์ลกัของทศวรรษสากล ถึงกระนั้น 
การตดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัความยุ่งยากอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
ความทา้ทายก็คือท ายงัไงใหป้ฏิญญามีแก่นสารและตอบสนองต่อความปรารถนาสูงสุดต่อผูไ้ดรั้บป
ระโยชน์ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาขณะท่ีเคารพความคิดเห็นของรัฐบาลทัว่โลกในเวลาเดียวกนั 
 



 - 83 - 

ร่างปฏิญญาในฐานะเป็นกระบวนการสร้างความตระหนัก  
 
ในขณะท่ีการขดัเกลาและการยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงส าคญั ทา้ยท่ีสุด 
การเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีดีขึ้นอยา่งแทจ้ริงขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงทศันคติของชุมชน 
การยอมรับความแตกต่างท่ีเพิ่มขึ้น และการเขา้ใจมุมมองของคนอ่ืนดีขึ้น 
การอภิปรายแนวคิดในร่างปฏิญญาในหว้งเวลาอีกหลายปีขา้งหนา้ในระดบันานาชาติจะช่วยเปล่ียน
ทศันคติต่างๆ  
 
การเปิดโอกาสใหช้นพื้นเมืองมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองในการยกร่างปฏิญญามีความส าคญัอยา่งยิง่ยว
ด 
การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในคณะท างานท่ีรับฟังความคิดเห็นทัว่ไปจะรับรองวา่ถอ้ยค าในปฏิ
ญญาท่ีผา่นความเห็นชอบในขั้นสุดทา้ยสะทอ้นถึงสิทธิมนุษยชน ความปรารถนาสูงสุด 
และความตอ้งการของชนพื้นเมืองทั้งในระดบับุคคลและส่วนรวม 
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แผ่นพบัที่ 6  
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพ้ืนเมือง 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง                                             
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ  
แผนกจิกรรมของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 2538-2547) 
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
  

สำระส ำคัญ – เม่ือเร็วๆ นี ้
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติจัดต้ังเวทีถาวรว่าด้วยประเดน็ชนพืน้เมือ
ง 
เวทีถาวรเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาระดับสูงท่ีมุ่งท างานเฉพาะประเดน็ชนพืน้เมืองเพียงอย่างเ
ดียว เวทีนีป้ระกอบด้วยสมาชิก 15 คน ในจ านวนนี ้ 8 
คนเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านชนพืน้เมืองและได้รับมอบหมายให้ท างานด้านชนพืน้เมืองในส่วนข
องการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม การศึกษา สุขอนามัย 
และสิทธิมนุษยชน  

 
ความเป็นมา 
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การหารือเก่ียวกบัการจดัตั้งเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมืองเร่ิมมาตั้งแต่ช่วงปลายคริสตท์ศวรร
ษ 1980 
ชนพื้นเมืองและบุคคลอ่ืนในคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองรู้สึกวา่โครงสร้างของสหประ
ชาชาติไม่ค่อยเหมาะกบัการพิจารณาประเด็นขอ้ห่วงใยของชนพื้นเมืองอยา่งรอบดา้น นอกจากนั้น 
พวกเขารู้สึกวา่การมีส่วนร่วมของผูแ้ทนของชนพื้นเมืองในสหประชาชาติถูกจ ากดั ดงันั้น 
ชนพื้นเมืองและบุคคลอ่ืนจึงยืน่ขอ้เสนอก่อตั้งองคก์รใหม่ท่ีมุ่งเนน้ประเด็นของชนพื้นเมืองทัว่โลกแ
ละเปิดโอกาสใหช้นพื้นเมืองมีส่วนร่วมเพื่อผลในทางปฏิบติั  
 
ผูร่้วมการประชุมสิทธิมนุษยชนโลกท่ีกรุงเวียนนาในปี พ.ศ. 2536 อภิปรายเร่ืองการก่อตั้งเวทีถาวร 
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action) 
มีขอ้เสนอแนะวา่การจดัตั้งเวทีแบบน้ีควรด าเนินการภายใตก้รอบของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมือ
งโลกของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2538-2547) 
 
ในเดือนมิถุนายน 2538 มีการจดัเวิร์กชอปของสหประชาชาติในกรุงโคเปนเฮเกน  
ประเทศเดนมาร์กเพื่อหารือเก่ียวกบัการจดัตั้งเวทีถาวรเพื่อชนพื้นเมือง 
ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ยผูแ้ทนของรัฐบาล ชนพื้นเมือง และผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
การอภิปรายครอบคลุมเร่ืองขอบเขตท่ีเป็นไปไดข้องเวทีถาวรฯ 
เวทีถาวรขึ้นตรงกบัหน่วยงานใดของยเูอน็ หนา้ท่ีของเวทีถาวรฯ และขอบเขตของภารกิจ 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยเวทีถาวร สมาชิกภาพ การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง 
ความสัมพนัธ์กบัคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง 
และประเด็นเร่ืองการเงินและส านกัเลขาธิการของเวที 
รายงานของเวิร์กชอปคร้ังน้ีถูกส่งไปยงัรัฐบาล องคก์รชนพื้นเมือง 
องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลและองคก์รพฒันาเอกชน 
ผูไ้ดรั้บรายงานฉบบัน้ีไดรั้บค าเชิญใหแ้สดงทศันะของตนดว้ย  
 
เม่ือสมชัชาสหประชาชาติรับรองแผนกจิกรรมของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก 
(Programme of Activities for the International Decade of the World’s Indigenous Peoples) 
สมชัชายอมรับวา่การจดัตั้งเวทีเป็นหน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของทศวรรษสากล  
 
ในปี พ.ศ. 2538 สมชัชาแนะน าใหเ้ลขาธิการใหญ่ของยเูอน็พิจารณาทบทวนกลไก 
ระเบียบปฏิบติัและแผนงานในระบบยเูอ็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมือง 
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ในการทบทวนน้ี มีการปรึกษาหารือกบัรัฐบาล หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ของยเูอน็ 
องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาล และองคก์รพฒันาเอกชน และองคก์รชนพื้นเมืองดว้ย   
 
จากผลการพิจารณาทบทวนของเลขาธิการใหญ่ 
พบวา่ยงัไม่มีกลไกท่ีใชค้วบคุมการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งรัฐบาล ระบบยเูอน็ 
และชนพื้นเมืองอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
รายงานของเลขาธิการใหญ่ยงัระบุวา่ไม่มีระเบียบปฏิบติัท่ีเพียงพอส าหรับรองรับการมีส่วนร่วมและ
ใหค้  าปรึกษาแก่ชนพื้นเมืองเก่ียวกบัประเด็นท่ีมีผลกระทบกบัสวสัดิภาพของพวกเขา 
 
ในปี พ.ศ. 2540 มีการเวิร์กชอปเก่ียวกบัเวทีถาวรคร้ังท่ี 2 ในเมืองซานติเอโก ประเทศชิลี 
ในเวิร์กชอปน้ี ผูแ้ทนของรัฐบาล ชนพื้นเมือง เอ็นจีโอ และองคก์ร หน่วยงาน 
และทบวงการช านญัพิเศษของยเูอน็พิเคราะห์ผลการทบทวนของเลขาธิการใหญ่และเตรียมขอ้เสนอ
ใหม่ส าหรับการจดัตั้งเวทีถาวร 
เวิร์กชอปรายงานขอ้สรุปจากการหารือใหค้ณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดรั้บทราบ 
พร้อมกบัช้ีแนะวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไรต่อไป  
 
ระหวา่งการด าเนินกระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวน้ี 
กลุ่มชนพื้นเมืองทัว่โลกไดจ้ดัการประชุมระดบันานาชาติเพื่ออภิปรายเร่ืองขอ้เสนอการจดัตั้งเวที 
มีการจดัการประชุมท่ีชิลี ปานามา อินเดีย เจนีวา และแทนซาเนีย 
ผลการประชุมเหล่าน้ีมีทั้งค  าประกาศเจตจ านง ค าแนะน า และขอ้เสนอเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีของเวที 
สมาชิกภาพ การมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง ท่ีตั้งส านกังาน และแหล่งเงินทุน 
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนพบปะกนัในปี พ.ศ. 2541 
และประกาศตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาขอ้เสนอการจดัตั้งเวทีถาวร 
คณะท างานประชุมคร้ังแรกราวตน้ปี พ.ศ. 2542 แลว้ประชุมอีกคร้ังราวตน้ปี พ.ศ. 2543 
เม่ือการประชุมคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง 
คณะท างานไดจ้ดัท าขอ้เสนอท่ีมีเคา้โครงชดัเจนซ่ึงถูกส่งไปใหค้ณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนพิจา
รณาในเวลาต่อมา  
 
ในเดือนเมษายน 2543 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนมีมติเห็นชอบให้ตั้งเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent 
Forum on Indigenous Issues) ระหวา่งทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (International Decade of 
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the World’s Indigenous Peoples) ต่อมาอีก 3 เดือน 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมก็ลงนามรับรองขอ้มติน้ี  
 
ลกัษณะส าคัญ   
 
เวทีถาวรเป็นองคก์รใหม่ในระบบยเูอน็ท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวับางประการ  
 
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
 
เวทีถาวรเป็นหน่วยงานท่ีปรึกษาท่ีขึ้นตรงกบัคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
และไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีอภิปรายประเด็นชนพื้นเมืองในส่วนของการพฒันาทางเศรษฐกิจแ
ละสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา สุขอนามยั และสิทธิมนุษยชน เวทีถาวรจะท าหนา้ท่ี 
➢ มอบค าแนะน าและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นชนพื้นเมืองซ่ึงเป็นทศันะของผูเ้ช่ียวชาญแก่ค

ณะมนตรี รวมทั้งโครงการ กองทุน และทบวงการต่างๆ ของสหประชาชาติผา่นคณะมนตรี 
➢ เพิ่มความตระหนกัและส่งเสริมการบูรณาการและประสานกิจกรรมท่ีเก่ียวพนักบัประเด็นชนพื้

นเมืองในระบบยเูอ็น 
➢ จดัเตรียมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นชนพื้นเมือง  
 
สมาชิกภาพ 
 
เวทีถาวรประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 16 คน ในจ านวนน้ี 8 
คนไดรั้บเสนอช่ือโดยรัฐบาลและผา่นการคดัเลือกดว้ยการลงคะแนนเสียงในคณะมนตรี ส่วนอีก 8 
คนไดรั้บแต่งตั้งโดยประธานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมภายหลงัการปรึกษาหารือกบัรัฐบา
ลอยา่งเป็นทางการ ในทางกลบักนั 
รัฐบาลน ารายช่ือของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือไปปรึกษากบัองคก์รชนพื้นเมือง 
กระบวนการคดัเลือกยดึถือหลกัการการเป็นผูแ้ทนตามสัดส่วนท่ีเป็นธรรม (fair representation) 
ความหลากหลาย และการกระจายตามพื้นท่ีภูมิศาสตร์ของชนพื้นเมือง ความโปร่งใส 
และโอกาสเท่าเทียมกนัส าหรับชนพื้นเมืองทุกคน 
 
สมาชิกทั้ง 16 
คนปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรู้ความสามารถของตนเองในฐานะผูเ้ช่ียวชาญอิสระดา้นประเด็นชนพื้นเ
มือง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
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ทั้งหมดมีโอกาสไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเป็นเวลา 3 ปี ขอ้ตดัสินใจต่างๆ 
ของเวทีถาวรเป็นมติเอกฉนัทข์องสมาชิกทั้ง 16 คน 
 
การมีส่วนร่วม  
 
องคก์รของชนพื้นเมืองอาจเขา้ร่วมการประชุมของเวทีถาวรในฐานะผูส้ังเกตการณ์ ทั้งน้ี 
ใหป้ฏิบติัตามระเบียบท่ีปรับใชใ้นคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง 
(คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมืองเปิดกวา้งให้องคก์รชนพื้นเมืองทุกองคก์รเขา้ร่วมประชุมไ
ด ้ ไม่วา่องคก์รชนพื้นเมืองไดรั้บอนุมติัสถานะท่ีปรึกษาจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่) 
รัฐ องคก์รและหน่วยงานของยูเอน็ องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาล 
และเอน็จีโอท่ีไดรั้บสถานะท่ีปรึกษาจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมอาจร่วมประชุมในฐานะผูส้ั
งเกตการณ์  
 
สถานท่ีประชุม 
 
เวทีถาวรจดัประชุมประจ าปีเป็นเวลา 10 วนัท างาน 
การประชุมอาจจดัขึ้นท่ีส านกังานของยเูอน็ในกรุงเจนีเวา  ส านกังานใหญ่ของ  
ยเูอน็ในกรุงนิวยอร์ก หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเวทีถาวรตดัสินใจเลือก 
 
มีแนวโนม้วา่การประชุมคร้ังแรกของเวทีถาวรอาจจะจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2545 
 
ส านักเลขาธิการ  
 
ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the UN High Commissioner 
for Human Rights) ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น “หน่วยงานน า (lead agency)” 
ในการผลกัดนัการด าเนินการตามขอ้มติของเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง  
แหล่งเงินทุน 
 
แหล่งเงินทุนของเวทีถาวรฯ 
มาจากการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูผ่า่นงบประมาณปกติของสหประชาชาติและทบวงการช านญัพิเศ
ษและเงินอุดหนุนท่ีให้โดยสมคัรใจ  
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เวทีพเิศษ 
 
เวทีถาวรฯ เป็นหน่วยงานใหม่ท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัในระบบยเูอ็น 
• เวทีถาวรฯ 

เป็นองคก์รระดบัสูงซ่ึงไดรั้บสถาปนาใหอ้ยูใ่นระนาบเดียวกบัคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนใ
นระบบยเูอ็น 

• เวทีถาวรฯ เป็นเพียงองคก์รเดียวในระบบยเูอน็ท่ีท างานเฉพาะเร่ืองประเด็นชนพื้นเมืองเท่านั้น 
ภารกิจของเวทีถาวรฯ  ครอบคลุมประเด็นชนพื้นเมืองท่ีมีความหลากหลายมาก 
ไม่จ ากดัเพียงสิทธิมนุษยชน แต่ครอบคลุมดา้นการศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขอนามยั เวทีถาวรฯ จะใชแ้นวทางแบบองคร์วมเพื่อจดัการแกปั้ญหาเหล่าน้ี  

• ผลจากการก่อตั้งเวทีถาวรท าใหช้นพื้นเมืองกลายเป็นสมาชิกขององคก์รของยเูอน็ 
และดว้ยสถานะเช่นน้ี ชนพื้นเมืองจะช่วยก าหนดวาระการท างานของเวทีถาวรฯ 
และมีส่วนตดัสินวา่ผลลพัธ์จะออกมาเช่นไร 
ปรากฏการณ์เช่นน้ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระบบยเูอ็น  

• ดว้ยการใชร้ะเบียบการมีส่วนร่วมของคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง เวทีถาวรฯ 
เปิดโอกาสใหช้นพื้นเมืองมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี 

 
ความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ 
 
ถึงแมว้า่ชนพื้นเมืองอาจใชเ้วลาสักพกัหน่ึงในการเรียนรู้เก่ียวกบัเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือ
ง เม่ือเรียนรู้แลว้ คงไม่ตอ้งสงสัยพวกเขาคงอยากใชเ้วทีถาวรฯ ใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
การท าใหเ้วทีถาวรฯ เป็นองคก์รท่ีไดรั้บความเคารพ มีประสิทธิผล 
และมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาในสหประชาชาติและเป็นหน่วยงานท่ีพร้อมบริการชนพื้นเมืองทั่
วโลกลว้นขึ้นอยูก่บัองคก์รต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมและผูเ้ช่ียวชาญอิสระทั้ง 16 คน 
 
 

 

 

แผ่นพบัที่ 7   
ทศวรรษสากลแห่งชนพ้ืนเมืองโลก 
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ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
ทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก  
OHCHR Indigenous Fellowship Programme 
กองทุนทรัสต์แห่งสหประชาชาติเพ่ือทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก 

 
ทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก  
 
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2536 หลงัจากไดรั้บขอ้เสนอแนะจากการประชุมสิทธิมนุษยชนโลก 
สมชัชาสหประชาชาติไดป้ระกาศทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (International Decade of 
the World's Indigenous People, 1995-2004) ต่อมา สมชัชาตดัสินใจใชห้วัขอ้ “Indigenous 
People: Partnership in Action” เป็นหวัขอ้ท่ีใชก้ าหนดแนวทางการด าเนินการของทศวรรษ  
 
เป้าหมายของทศวรรษคือส่งเสริมความร่วมมือระดบันานาชาติเพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีชนพื้นเมืองประ
สบ อาทิ ดา้นสิทธิมนุษยชน วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา การศึกษา และสุขอนามยั  
 
ในปี พ.ศ. 2538 สมชัชามีมติเห็นชอบกบัแผนกิจกรรมของทศวรรษและก าหนดวตัถุประสงคด์งัน้ี  
➢ การพฒันากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อชนพื้นเมืองโดยทบวงการช านญัพิเศษของระบบยเูอน็และ

องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลและหน่วยงานระดบัชาติ  
➢ การใหค้วามรู้เร่ืองวฒันธรรม ภาษา สิทธิ 

และความปรารถนาสูงสุดของชนพื้นเมืองในสังคมของชนพื้นเมืองและประชาชนท่ีไม่ใช่ชนพื้
นเมือง 

➢ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมือง  
➢ การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะเร่ืองชนพื้นเมืองจากการประชุมนานาชาติระดบัสูงทั้งปวง 

รวมทั้งขอ้เสนอให้จดัตั้งเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent Forum for 
Indigenous Peoples’ Human Rights) ในระบบยเูอ็น 

➢ การมีมติผา่นร่างปฏิญญายเูอ็นวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples) 
และการพฒันามาตรฐานสากลและกฎหมายแห่งชาติเพื่อคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขอ
งชนพื้นเมือง  
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สมชัชาช้ีแนะวา่การประเมินวา่การด าเนินกิจกรรมของทศวรรษบรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยแค่ไหน
ควรมุ่งพิจารณาวา่ชีวิตของชนพื้นเมืองพฒันาไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ 
และแนะน าใหมี้การประเมินผลเม่ือทศวรรษผา่นไปคร่ึงทาง (พ.ศ. 2542) และในปีสุดทา้ย (พ.ศ. 
2547) ของทศวรรษ 
 
สมชัชาไดแ้ต่งตั้งขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติใหเ้ป็นผูป้ระสานงานส าหรับทศว
รรษ 
โดยก าหนดให้ขา้หลวงใหญ่ยืน่รายงานการด าเนินการตามแผนกิจกรรมของทศวรรษแก่สมชัชาผา่น
ทางเลขาธิการใหญ่ (รายงานอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง OHCHR www.unhchr.ch ไปท่ีหวัขอ้ Indigenous 
Peoples/documents) 
 
ความร่วมมือทางวิชาการและการท าให้ประเด็นชนพื้นเมืองเป็นกระแสหลกั 
 
ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (Office of High Commissioner for Human Rights) 
ไดทุ้่มเทความพยายามเพื่อท าใหป้ระเด็นชนพื้นเมืองเป็นกระแสหลกัในโครงการและแผนงานดา้น
สิทธิมนุษยชนซ่ึงพฒันาขึ้นภายใตก้รอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ขณะน้ีมี 2 
โครงการในประเทศกวัเตมาลาและเมก็ซิโกท่ีเนน้ประเด็นชนพื้นเมือง  
 
OHCHR Indigenous Fellowship Programme 
 
ในปี พ.ศ. 2538 สมชัชาแนะน าใหจ้ดัตั้ง OHCHR Indigenous Fellowship Programme 
ในสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือคนพื้นเมืองท่ีอยากมีประสบการณ์ท างานในระบบยเูอ็น 
 
Indigenous Fellowship Programme เป็นโปรแกรมฝึกงาน 6 
เดือนซ่ึงจดัขึ้นระหวา่งเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 
ผูรั้บทุนท างานท่ีส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกรุงเจนีวา 
เป้าหมายของโปรแกรมน้ีคือมอบโอกาสใหช้นพื้นเมืองไดรั้บความรู้และทกัษะการท างานดา้นสิทธิ
มนุษยชนระหวา่งประเทศทัว่ไปและโดยเฉพาะสิทธิของชนพื้นเมือง 
เพื่อใหผู้รั้บทุนสามารถช่วยเหลือองคก์รและชุมชนของตนในการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยช
นของชนพื้นเมือง 
โปรแกรมน้ีออกแบบส าหรับคนพื้นเมืองท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รและชุมชนของตน 
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ซ่ึงอุทิศตนเพื่อสร้างความเขา้อกเขา้ใจและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
รวมทั้งสนบัสนุนกระบวนการพฒันาและการปฏิบติัตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 
โปรแกรมฝึกงานประกอบดว้ยหลกัสูตรเขม้ขน้เร่ืองสิทธิมนุษยชน ฟังบรรยายสรุป สัมมนา 
ติดตามการประชุมของยเูอ็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
และปฏิบติังานจริงในส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ท างานจริง 
ผูรั้บทุนมีหนา้ท่ีช่วยส านกัเลขาธิการเตรียมงานและใหบ้ริการคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมื
องและคณะท างานยกร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ 
การฝึกงานกบัทบวงการต่างๆ ของยเูอน็ เช่น  องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ องคก์ารศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของโปรแกรม นอกจากน้ี 
ผูรั้บทุนจะมีโอกาสท าความรู้จกัและติดต่อกบัเอ็นจีโอระหวา่งการฝึกงานอีกดว้ย  
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2543 มีคนพื้นเมือง 4 คนไดรั้บทุนฝึกงานในแต่ละปี 
ทุนฝึกงานรวมค่าใชจ่้ายตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัจากประเทศบา้นเกิดไปกรุงเจนีวา ประกนัสุขภาพ 
รวมทั้งท่ีพกั อาหารและเบ้ียเล้ียงขณะพ านกัอยูท่ี่เจนีวา ระหวา่งการฝึกงาน ผูรั้บทุนของ Indigenous 
Fellowship Programme เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย บงักลาเทศ บราซิล แคนาดา อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มาลี เนปาล นิวซีแลนด ์ ปานามา สหพนัธรัฐรัสเซีย รวนัดา สวีเดน 
และสหรัฐอเมริกา โปรแกรมน้ีเปิดรับผูส้มคัรท่ีใชเ้งินทุนของตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541   
 
ในปี พ.ศ. 2543 ภายใตโ้ครงการความร่วมมือกบัสถาบนัสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลยั Deusto 
ในเมืองบิลเบา ประเทศสเปน Indigenous Fellowship Programme 
ขยายขอบเขตออกไปเพื่ออบรมผูรั้บทุนจากละตินอเมริกาดว้ย ผูรั้บทุน 4 
คนจากประเทศอาร์เจนตินา ชิลี โคลมัเบีย 
และเปรูเขา้อบรมในหลกัสูตรสิทธิมนุษยชนท่ีมหาวิทยาลยั Deusto เป็นเวลา 3 เดือน 
และไดไ้ปฝึกงานต่ออีก 2 เดือนท่ีส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุงเจนีวา 
 
ขอ้มูลและใบสมคัรของ Indigenous Fellowship Programme อยูใ่นเวบ็ไซตข์อง OHCHR 
www.unhchr.ch หรือติดต่อไปท่ี 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Indigenous Project Team 
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1211 Geneva 10 
Switzerland 

Fax: 41-22-917-9010 
 
กองทุนทรัสต์แห่งสหประชาชาติเพ่ือทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก  
 
กองทุนอาสาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Voluntary Fund) 
เพื่อทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลกก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2538 
โดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติ ทั้งน้ี 
เพื่อรับทุนอุดหนุนและบริหารกองทุนท่ีไดรั้บจากเงินช่วยเหลือโดยสมคัรใจจากรัฐบาล 
องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาล และองคก์รพฒันาเอกชน และสถาบนัเอกชนและบุคคลต่างๆ 
เพื่อเป็นเงินทุนสนบัสนุนการด าเนินโครงการและแผนงานของทศวรรษ 
 
หน่ึงในภารกิจของผูป้ระสานงานของทศวรรษหรือขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
คือส่งเสริมการพฒันาโครงการและแผนงานท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนอาสาเพื่อทศวรรษ 
การออกแบบโครงการ/แผนงานเหล่าน้ีตอ้งร่วมด าเนินการกบัรัฐบาลและรับฟังขอ้คิดเห็นของชนพื้
นเมืองและหน่วยงานของยูเอ็นท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ในปี พ.ศ. 2539 
ขา้หลวงใหญ่ไดต้ั้งกลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงประกอบดว้ยชนพื้นเมืองเพื่อใหค้  าช้ีแนะเก่ียวกบัโครงการต่างๆ 
ส าหรับกองทุน 
 
กจิกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
 
โครงการเงินช่วยเหลือแก่ชุมชนและเอน็จีโอชนพื้นเมือง  
 
ผู้รับผลประโยชน์ 
กองทุนใหก้ารสนบัสนุนแก่ชนพื้นเมือง ชุมชนและองคก์รต่างๆ เอน็จีโอ 
และสถาบนัการศึกษาและสถาบนัอ่ืนท่ีเหมือนกนั 
ซ่ึงขอรับเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวโยงกบัทศวรรษ 
โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมท่ีเพิ่มความเขม้แขง็กบัองคก์รชนพื้นเมืองผา่นการให้ความรู้ 
อบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างขีดความสามารถ 
องคก์รเหล่าน้ีควรเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรและมีขีดความสามารถในการระดมเงินทุนจากแหล่
งอ่ืนดว้ย  
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จุดมุ่งหมายหลกัของกจิกรรม 
➢ แผนกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องทศวรรษและขอ้เสนอแนะของปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิ

บติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมือง 
➢ เพิ่มความเขม้แขง็กบัโครงสร้างและระเบียบปฏิบติัขององคก์รชนพื้นเมืองผา่นการใหค้วามรู้ 

ฝึกอบรม และสร้างขีดความ สามารถ 
โดยใหค้วามเคารพกบัขนบประเพณีดั้งเดิมในเวลาเดียวกนั  

➢ ใหค้วามรู้และฝึกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชนพื้นเมือง  
➢ ขอ้มูลเก่ียวกบัชนพื้นเมืองและทศวรรษสากล  
➢ การส่ือสารระหวา่งระบบยเูอ็นและชนพื้นเมืองและในหมู่ชนพื้นเมือง 
➢ ความคิดริเร่ิมในการระดมทุนเพื่อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องทศวรรษ 
 
หลกัเกณฑ์ 
➢ โครงการควรเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม คุม้ครอง 

และปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชนพื้นเมือง 
➢ โครงการควรมีประโยชน์โดยตรงกบัชนพื้นเมืองทัว่โลก  
➢ โครงการควรจดัท าโดยชนพื้นเมืองหรือไดรั้บการสนบัสนุนหรือค าปรึกษาจากชนพื้นเมือง 
➢ การพิจารณาโครงการจะค านึงถึงสัดส่วนท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งชายและหญิง 
➢ โครงการจากพื้นท่ีดอ้ยพฒันาในภูมิภาคต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
สนใจสมคัรเพื่อขอรับเงินทุนเพื่อสนบัสุนโครงการ โปรดติดต่อ 

The Trust Funds Unit 
UNVF for the International Decade of the World's Indigenous People 

1211 Geneva 10 
Switzerland 

Fax: 41-22-917-9017 
Website: www.unhchr.ch 

 
เวิร์กชอปและสัมมนา 
 
กองทุนอาสาจดัเวิร์กชอปและสัมมนามากมายภายใตก้รอบของทศวรรษสากล ไดแ้ก่ 
เวิร์กชอปส าหรับนกัหนงัสือพิมพท่ี์เป็นคนพื้นเมือง จดัขึ้นท่ีเมืองมาดริดในเดือนมกราคม 2541 
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เวิร์กชอปเร่ืองการศึกษาระดบั อุดมศึกษาและชนพื้นเมือง 
จดัขึ้นท่ีประเทศคอสตาริกาในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2542 
เวิร์กชอปเร่ืองเด็กและเยาวชนท่ีเป็นชนพื้นเมือง จดัขึ้นท่ีกรุงเจนีวาในเดือนกรกฎาคม 2543 
เวิร์กชอปเร่ืองส่ือมวลชนคนพื้นเมือง จดัขึ้นท่ียเูอน็ในกรุงนิวยอร์กในเดือนธนัวาคม 2543 
เวิร์กชอปเร่ือง 
“การเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มสร้างสรรคแ์ละรักสันติในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนกลุ่มนอ้ยและ
ชนพื้นเมือง จดัขึ้นท่ีเมืองคิดาล ประเทศมาลีในเดือนมกราคม 2544 
 
ค าบรรยายเก่ียวกบัเวิร์กชอปเร่ืองส่ือมวลชนคนพื้นเมือง 2 
คร้ังกล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมประเภทน้ี  
 
 
 
 
เวิร์กชอปเร่ืองส่ือมวลชนคนพื้นเมือง 
 
นกัหนงัสือพิมพท่ี์เป็นคนพื้นเมืองและผูแ้ทนจากทบวงการของยเูอน็และสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งร่วม
อบรมในเวิร์กชอปส าหรับส่ือสารมวลชนท่ีเป็นคนพื้นเมืองในเมืองมาดริดเม่ือปี พ.ศ. 2541 
ในวนัสุดทา้ย 
ผูเ้ขา้อบรมเสนอแนะวา่ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนควรไดรั้บการร้องขอให้จดัการอบรมเ
ชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 
ส าหรับผูท้  างานในแวดวงส่ือสารมวลชนท่ีเป็นคนพื้นเมืองภายใตค้วามร่วมมือจากนกัหนงัสือพิมพ์
ท่ีเป็นคนพื้นเมือง เพื่อศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัประเด็นท่ีหยบิยกขึ้นมาในเวิร์กชอปท่ีมาดริด 
และขดัเกลาและรับรองแผนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัส่ือมวลชนท่ีเป็นคนพื้นเมือ
ง  
 
เวิร์กชอปเพื่อส่ือมวลชนคนพื้นเมืองคร้ังท่ี 2 
ซ่ึงจดัขึ้นท่ีส านกังานใหญ่ของยเูอน็ในกรุงนิวยอร์กเม่ือเดือนธนัวาคม 2543 
ไดรั้บความร่วมมือจากแผนกขอ้มูลสาธารณะของสหประชาชาติ 
จุดมุ่งหมายของเวิร์กชอปคร้ังน้ีคือศึกษาวิธีการส่งเสริมสิทธิและวฒันธรรมของชนพื้นเมืองผา่นส่ือ
มวลชน 
และออกแบบแผนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัส่ือมวลชนคนพื้นเมืองระหวา่งทศวรร
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ษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลกและภายหลงัจากนั้น 
การอบรมเชิงปฏิบติัการดึงดูดผูแ้ทนของส่ือมวลชนท่ีเป็นคนพื้นเมืองและส่ือมวลชนหลกั 
รวมทั้งผูแ้ทนจากทบวงการของยเูอ็น และสถาบนัและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้ขา้อบรมร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ เช่น ความ สัมพนัธ์ระหวา่งชนพื้นเมืองและส่ือมวลชนหลกั 
ชนพื้นเมืองและส่ือใหม่ๆ และความร่วมมือระหวา่งสหประชาชาติและส่ือมวลชน 
ผูเ้ขา้อบรมใหข้อ้เสนอแนะหลายประการส าหรับแผนปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่
ส่ือมวลชนคนพื้นเมือง 
(ขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นรายงานของเวิร์กชอปท่ียืน่ใหแ้ก่คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชน
พื้นเมืองในสมยัประชุมเดือนกรกฎาคม 2544)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นพบัที่ 8  
ILO และชนพ้ืนเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
สิทธิทางเศรษฐกจิและสังคม 
การประชุมแรงงานระหว่างประเทศ  
อนุสัญญา ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2532 (ILO 169) 
อนุสัญญา ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2500 (ILO 107) 
โครงการส่งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง 
โครงการ INDISCO 
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สำระส ำคัญ – 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นทบวงการช านัญพิเศษของยเูอ็นท่ีด าเนินกิจกรรมส่งเส
ริมสิทธิของชนพืน้เมืองมากท่ีสุด โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ILO 
แสดงบทบาทเป็นผู้น าในการก าหนดมาตรฐานสากลท่ีครอบคลมุมากส าหรับสิทธิของชน
พืน้เมืองด้วยการรับรองเคร่ืองมือต่างๆ เช่น 
อนุสัญญาว่าด้วยชนพืน้เมืองและชนเผ่าพืน้เมือง พ.ศ. 2532 ((ILO 169) 

 
ILO คืออะไร  
 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization – ILO) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 
2462 เป็นทบวงการช านญัพิเศษของระบบยเูอ็นท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เฉกเช่นทบวงการช านญัพิเศษอ่ืน ILO 
มีกฎขอ้บงัคบั สมาชิก หน่วยงานก ากบัดูแล งบประมาณ และพนกังานของตนเอง 
และองคก์ารมีความร่วมมือกบัสหประชาชาติในหลายดา้นท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
ระบบการก ากบัดูแลของ ILO 
ประสานการท างานกบัระบบการก ากบัดูแลบางระบบท่ีก่อตั้งขึ้นตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือสิทธิม
นุษยชนของยเูอ็น เช่น คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ (Committee for 
the Elimination of Racial Discrimination) 
และคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี (Committee for the Elimination of 
Discrimination Against Women) ILO 
มีส่วนร่วมในการประชุมของยเูอน็ท่ีใหค้วามส าคญักบัประเด็นชนพื้นเมือง 
รวมทั้งคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations) 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights) 
และคณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (Sub-Commission on the 
Promotion and Protection of Human Rights) ILO 
เป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัการประชุมปรึกษาหารือระหวา่งทบวงการของยเูอน็เร่ืองประเด็นชนพื้นเ
มือง โดยการประชุมน้ีจดัขึ้นท่ีกรุงเจนีวา 
 
ภาระหนา้ท่ีของ ILO 
ประกอบดว้ยการพฒันาและก าหนดมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศเพื่อยกระดบัสภาพการท างา
นและความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่โลก 
มาตรฐานเหล่าน้ีมีรูปแบบเป็นอนุสัญญาและขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดมาตรฐานสากลขั้นต ่าท่ีครอบค
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ลุมหลากหลายประเด็นท่ีเก่ียวกบัการท างาน รวมทั้งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในสถานท่ีท างาน เช่น 
สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบติั สิทธิไดรั้บค่าแรงเท่ากนัส าหรับการท างานท่ีมีคุณค่าเท่ากนั 
การขจดัแรงงานบงัคบั (forced labour) และแรงงานเด็ก และสิทธิในการสมาคม (freedom of 
association) และการเจรจาต่อรองร่วม (collective bargaining) เม่ือรัฐบาลให้สัตยาบนัแลว้ 
อนุสัญญา ILO ท าใหเ้กิดพนัธกรณีท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมายกบัรัฐบาลนั้น  ปกติขอ้เสนอแนะของ 
ILO 
เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญาซ่ึงผนวกเขา้กบับทบญัญติัของอนุสัญญาและก าหนดเป็นรายละเอียดแ
นวทางปฏิบติัส าหรับการใชอ้นุสัญญา ขอ้เสนอแนะไม่ใช่สนธิสัญญาระหวา่งประเทศ 
แต่เป็นพนัธกรณีท่ีไม่ผลผกูพนัส าหรับการพฒันาและด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบติัระดบัชาติ  
 
เม่ือเปรียบเทียบกบัทบวงการต่างๆ ในระบบยเูอน็ โครงสร้างของ ILO มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั 
ILO เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศเพียงองคก์ารเดียวท่ีก่อตั้งโดยรัฐบาล 
โดยมีผูแ้ทนของนายจา้งและคนงานเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดขององคก์าร 
ระบบไตรภาคีน้ีช่วยใหผู้แ้ทนของนายจา้งและองคก์รลูกจา้งสามารถมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ 
วินิจฉยั และตดัสินใจทุกอยา่งของ ILO โดยทุกฝ่ายมีฐานะท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี 
ผูแ้ทนของรัฐบาลมีส่วนร่วมดว้ย  
 
โครงสร้างไตรภาคีของ ILO สะทอ้นอยูใ่นองคป์ระกอบของการประชุมแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Conference – ILC) ILC 
ซ่ึงเป็นการประชุมใหญ่ท่ีจดัประชุมท่ีกรุงเจนีวาในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
เป็นเวทีระดบัโลกส าหรับการอภิปรายประเด็นทางดา้นสังคมและแรงงาน คณะผูแ้ทน 4 
คนจากรัฐสมาชิกของ ILO จ านวน 175 รัฐเดินทางมาร่วมการประชุมทุกปี 
คณะผูแ้ทนแต่ละคณะประกอบดว้ยผูแ้ทนรัฐบาล 2 คน ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 1 คน 
และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง 1 คน ซ่ึงอาจจะมีท่ีปรึกษาดา้นวิชาการเดินทางมาดว้ยแลว้แต่กรณี 
คณะผูแ้ทนแต่ละคณะอาจกล่าวปราศรัย 
และสมาชิกของคณะผูแ้ทนสามารถลงคะแนนเสียงอยา่งเป็นเอกเทศ 
ซ่ึงหมายความวา่ลูกจา้งและนายจา้งต่างมีเสียงเท่ากบัรัฐบาลในการก าหนดนโยบายและแผนงานขอ
ง ILO กิจกรรมของการประชุมประกอบดว้ยการเลือกตั้งคณะผูบ้ริหาร รับรองแผนงาน 
และลงมติเห็นชอบกบังบประมาณของ ILO ซ่ึงไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐสมาชิก นอกจากน้ี ILO 
ผา่นมติเห็นชอบกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศในรูปของอนุสัญญาและขอ้เสนอแนะ 
ผา่นมติเพื่ออนุมติันโยบายและกิจกรรมทัว่ไปของ ILO 
และตกลงใจวา่จะยอมรับรัฐสมาชิกใหม่หรือไม่  
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คณะผูว้า่การ (Governing Body) เป็นคณะผูบ้ริหารสูงสุดของ ILO ท่ีพบปะกนัปีละ 3 
คร้ังในกรุงเจนีวา ในเดือนมีนาคม มิถุนายน (หลงัจาก ILC) และพฤศจิกายน เช่นเดียวกบั ILC 
คณะผูว้า่การมีโครงสร้างแบบไตรภาคี ประกอบดว้ยสมาชิกสามญั (full member) จ านวน 56 คน 
(ผูแ้ทนรัฐบาล 28 คน นายจา้ง 14 คน ลูกจา้ง 14 คน) 
ส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศในกรุงเจนีวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของส านกัเลขาธิการของ ILO 
เตรียมเอกสารและรายงานท่ีใชใ้นการประชุมและสัมมนาขององคก์าร (เช่น 
รายงานทัว่ไปของคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยการประยกุตใ์ชม้าตรฐานซ่ึงส่งไปใหค้ณะผูว้า่กา
รและคณะกรรมการของ ILO ฯลฯ) ส านกังานแรงงานฯ  
จดัท าโปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อก าหนดมาตรฐานของ ILO 
อีกดว้ย 
และมีแผนกหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 
รวมทั้งแผนกต่างๆ ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมของนายจา้งและลูกจา้ง  
 
ILO และประเด็นชนพื้นเมือง  
 
ILO 
เป็นองคก์รระหวา่งประเทศองคก์รแรกท่ีด าเนินการแกไ้ขปัญหาชนพื้นเมืองอยา่งรอบดา้นและด าเนิ
นงานเพื่อคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองตั้งแต่ช่วงตน้คริสตท์ศวรรษ 
1920 กิจกรรมของ ILO ในส่วนของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 2 
ประเภท ไดแ้ก่ การส่งเสริมและก ากบัดูแลอนุสัญญา 2 
ฉบบัท่ีเก่ียวกบัชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
และแผนงานความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดบัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมือง
และชนเผา่พื้นเมือง  
 
การก าหนดมาตรฐานส าหรับสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง 
 
ILO รับผิดชอบเคร่ืองมือระหวา่งประเทศเพียง 2 
ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 
อนุสัญญาว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2500 (Indigenous and Tribal 
Populations Convention, 1957) (ILO 107) 
และอนุสัญญาว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2532 (Indigenous and Tribal 
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Populations Convention, 1989) (ILO 169) ในปัจจุบนั อนุสัญญา 107 ปิดรับการให้สัตยาบนัแลว้ 
แต่ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายส าหรับประเทศท่ีไดใ้หส้ัตยาบนัไปแลว้ 
แต่ยงัไม่ใหส้ัตยาบนัอนุสัญญา 169 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2544 รัฐสมาชิก 14 
รัฐไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญา 169 และอีกหลายประเทศก าลงัพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 
อนุสัญญาทั้งสองฉบบัก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
และเป็นพนัธกรณีท่ีมีผลผกูพนักบัรัฐสมาชิกท่ีใหส้ัตยาบนั  
 
อนุสัญญา ILO 107 ท่ีผา่นมติเห็นชอบในปี พ.ศ. 2500 
เป็นเคร่ืองมือระหวา่งประเทศท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมเคร่ืองมือแรก 
ซ่ึงก าหนดสิทธิของประชากรชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองและพนัธกรณีของรัฐท่ีใหส้ัตยาบนั 
แมว้า่อนุสัญญา 107 ถือวา่เป็นความกา้วหนา้  อนุสัญญาน้ีใชภ้าษาท่ีส่อความเหนือชั้นกวา่ ในขอ้ 
1(1)(ก) กล่าวถึงประชากรเหล่าน้ีท านองวา่ “กา้วหนา้นอ้ยกวา่ (less advanced)” 
และส่งเสริมแนวทางปรับให้เขา้กนัของสังคม (assimilationist) ในยคุคริสตท์ศวรรษ 1980 
สหประชาชาติไดรั้บรายงานผลการศึกษาของมาร์ติเนซ โคโบ (อ่านแผ่นพบัท่ี 2 เร่ือง “ชนพื้นเมือง 
ยเูอน็ และสิทธิมนุษยชน”) และมีการจดัตั้งคณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (Working 
Group on Indigenous Populations) เพื่อเป็นเวทีใหช้นพื้นเมืองแสดงทศันะของตน 
หลายปีต่อมาหลงัจากอนุสัญญา 107 ผา่นการรับรอง ขอ้จ ากดัของอนุสัญญา 107 
เด่นชดัมากขึ้นและกลุ่มชนพื้นเมืองเร่ิมเรียกร้องใหมี้การก าหนดมาตรฐานสากลใหม่  
 
อนุสัญญา ILO 169 
 
ในปี พ.ศ. 2529 ขอ้ห่วงใยเร่ืองการใชแ้นวทางรวมใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (integrationist) 
ของอนุสัญญา 107 กระตุน้ให ้ ILO เร่ิมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอนุสัญญา ในปี พ.ศ. 2531 และ 
2532 ILO ยกร่างอนุสัญญาใหม่ นัน่คือ อนุสัญญาวา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง (ILO 169) 
เช่นเดียวกบัอนุสัญญาท่ีมีอยู่ก่อน อนุสัญญา 169 
ก าหนดสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองและภาระหนา้ท่ีในการใหส้ัตยาบนัของรัฐ 
อนุสัญญา 169 
ยดึถือแนวทางวา่วฒันธรรมและสถาบนัของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองตอ้งไดรั้บการเคารพ 
และประชากรกลุ่มน้ีถือสิทธิในการด ารงอยูต่ลอดไปในสังคมของชาติ 
เพื่อสร้างสถาบนัของตนเองและก าหนดเส้นทางการพฒันาของตนเอง อนุสัญญา ILO 169 
เรียกร้องใหรั้ฐบาลปรึกษาหารือกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองมาตรการทางกฎหมายและการปกครอ
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งซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัพวกเขาและก าหนดสิทธิของประชาชนกลุ่มน้ีในการมีส่วนร่วมในกร
ะบวนการตดัสินใจเพื่อก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ถอ้ยค าฉบบัเตม็ของอนุสัญญา ILO 169 ปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง ILO www.ilo.org 
บทบญัญติับางขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดมีดงัน้ี 
 

ขอ้ 4 – ก าหนดใหรั้ฐท่ีไหส้ัตยาบนัออกมาตรการพิเศษเพื่อคุม้ครองบุคคล สถาบนั 
ทรัพยสิ์น แรงงาน วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของ ชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 

 
ขอ้ 5 – เพื่อปฏิบติัตามอนุสัญญา 
ก าหนดใหรั้ฐท่ีใหส้ัตยาบนัยอมรับและสงวนรักษาคุณค่าทางสังคม วฒันธรรม ศาสนา 
และจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง และเคารพบูรณภาพของคุณค่า 
วิถีปฏิบติั และสถาบนัของพวกเขา 

 
ขอ้ 6 – ก าหนดให ้ นอกเหนือจากกรณีอ่ืน 
รัฐท่ีใหส้ัตยาบนัปรึกษาหารือกบัชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองโดยใชก้ระบวนการท่ีเหมา
ะสม โดยเฉพาะสถาบนัท่ีเป็นตวัแทน 
เม่ือก าลงัพิจารณามาตรการทางกฎหมายและการปกครองท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัพ
วกเขา ทั้งน้ี รัฐควรก าหนดแนวทางพฒันาสถาบนัของตนส าหรับประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ขอ้ 7 – ก าหนด นอกเหนือจากกรณีอ่ืน 
สิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในการตดัสินใจก าหนดส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนของตน
ส าหรับกระบวนการพฒันาและควบคุมการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของตน 
และก าหนดพนัธกรณีของรัฐท่ีใหส้ัตยาบนัในการด าเนินมาตรการเพื่อคุม้ครองและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของดินแดนท่ีประชาชนเหล่าน้ีอาศยัอยู ่ 

 
ขอ้ 8 – 
ก าหนดใหรั้ฐพึงค านึงถึงขนบธรรมเนียมและกฎหมายจารีตประเพณีของชนพื้นเมืองและช
นเผา่พื้นเมืองเม่ือบงัคบัใชก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัแห่งชาติกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ขอ้ 13 – 
ก าหนดใหรั้ฐบาลพึงเคารพความส าคญัท่ีมีความหมายพิเศษกบัคุณค่าทางวฒันธรรมและจิต
วิญญาณของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในแง่ความสัมพนัธ์กบัท่ีดินหรือดินแดนท่ีพวก
เขาครอบครอง  

 
ขอ้ 14 – 
ก าหนดใหรั้ฐท่ีใหส้ัตยาบนัพึงยอมรับในกรรมสิทธ์ิและสิทธ์ิความเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีประช
าชนท่ีเก่ียวขอ้งครอบครองแต่เดิม 
และรัฐพึงก าหนดกฎระเบียบในระบบกฎหมายแห่งชาติอยา่งเพียงพอ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการอา้งสิทธ์ิในท่ีดินของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 

 
มาตรฐานท่ีก าหนดในอนุสัญญา 169 
ก าหนดกรอบพื้นฐานส าหรับการคุม้ครองชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองภายใตก้ฎหมายระหวา่งป
ระเทศ องคก์รระหวา่งประเทศหลายองคก์ร เช่น โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme – UNDP) และธนาคารโลกอา้งอิงอนุสัญญา 169 
เม่ือก าลงัพฒันานโยบายและแผนงานท่ีมีผลกระทบต่อชนพื้นเมือง ในขณะท่ีอนุสัญญา ILO 169 
ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
มีหลายกรณีท่ีอนุสัญาก าหนดพนัธกรณีขั้นพื้นฐาน 
โดยยนิยอมให้รัฐท่ีใหส้ัตยาบนัแต่ละรัฐตดัสินใจเลือกมาตรการจ าเพาะท่ีจะน าไปใช ้ และ 
ตามภาษาท่ีใชใ้นอนุสัญญาฉบบัอ่ืนของ ILO โดยก าหนดเป็นมาตรฐานสากลขั้นต ่า (minimum 
international standards) บทบญัญติัหลายขอ้ในอนุสัญญาก าหนดหลกัเกณฑด์ว้ยการใชถ้อ้ยค าวา่ 
“ตามความเหมาะสม” “ตามความจ าเป็น” “เท่าท่ีปฏิบติัได”้ หรือ “เท่าท่ีจะเป็นไปได”้ 
ถอ้ยค าเหล่าน้ีท าใหอ้นุสัญญามีความยดืหยุน่ 
ถึงแมว้า่ผูวิ้จารณ์บางคนกล่าววา่ถอ้ยค าเช่นน้ีอาจส่งผลให้เกิดขอ้จ ากดัหรือความคลุมเครือกบั 
พนัธกรณีของรัฐท่ีใหส้ัตยาบนั  
 
ในขณะท่ีรัฐท่ีใหส้ัตยาบนัมีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
การยอมรับมาตรฐานสากลท่ีระบุในอนุสัญญาก็เพิ่มขึ้นดว้ย 
มีประเทศอีกจ านวนหน่ึงท่ีก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการใหส้ัตยาบนัหรือพิจารณาใหส้ัตยาบนักบัอนุ
สัญญา 169 นอกจากน้ี มีเคร่ืองมืออ่ืนของ ILO 
จ านวนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่  
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• อนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2473 (Forced Labour Convention, 1930 (ILO 29) 
ซ่ึงก าหนดขอ้หา้มในการใชแ้รงงานท่ีถูกบงัคบั 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั (การจา้งงานและประกอบอาชีพ) พ.ศ. 2501 (Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention, 1958) (ILO 111) 
ซ่ึงก าหนดหลกัการเร่ืองโอกาสและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการจา้งงานและประกอบอาชีพ 
และหา้มการเลือกปฏิบติัท่ีตั้งบนพื้นฐานเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติก าเนิดและสังคมเดิม 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยองคก์รลูกจา้งจากชนบท พ.ศ. 2518 (Rural Workers’ Organizations 
Convention, 1975) (ILO 141) 
ซ่ึงก าหนดสิทธิของแรงงานจากชนบทในการก่อตั้งและเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีตนเลือกโดยส
มคัรใจ 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ พ.ศ. 2518 (Human Resources Development 
Convention, 1975) (ILO 142) ซ่ึงส่งเสริมการใหค้  าแนะน าและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการเพาะปลูกพืชไร่ พ.ศ. 2501 (Plantations Convention, 1958) (ILO 110) 
ซ่ึงวางระเบียบควบคุมการวา่จา้งคนงานท างานในไร่และมีขอ้ก าหนดท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
เช่น ค่าจา้ง การรักษาพยาบาล ท่ีอยูอ่าศยั และการพิทกัษสิ์ทธิของมารดา 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยอายขุั้นต ่า พ.ศ. 2516 (Minimum Age Convention, 1973) (ILO 138) 
ซ่ึงก าหนดอายขุั้นต ่าส าหรับการท างานแรงงาน  

• อนุสัญญาวา่ดว้ยรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กท่ีเลวร้ายท่ีสุด พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child 
Labour Convention, 1999) (ILO 182) 
ซ่ึงหา้มรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กท่ีมีการกระท าทารุณอยา่งชดัแจง้  

 
หน่วยงานก ากบัดูแลของ ILO และสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง  
 
นอกจากการก าหนดมาตรฐานแรงงานสากล ILO 
ก ากบัดูแลการด าเนินการโดยรัฐสมาชิกเพื่อบงัคบัใชอ้นุสัญญาท่ีไดรั้บสัตยาบนัในแง่การออกกฎห
มายและการปฏิบติั ขอ้ 22 ของระเบียบขอ้บงัคบัของ ILO 
ก าหนดใหรั้ฐสมาชิกส่งรายงานเก่ียวกบัอนุสัญญาท่ีไดรั้บสัตยาบนัไปใหส้ านกังานแรงงานระหวา่ง
ประเทศ 
โดยช้ีแจงถึงมาตรการท่ีไดด้ าเนินการเพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของอนุสัญญาท่ีใหส้ัตยาบนัแลว้ 
จากนั้นคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญวา่ดว้ยการปรับใชอ้นุสัญญาและขอ้เสนอแนะของ ILO (ILO 
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Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations) 
จะตรวจสอบรายงานท่ีรัฐสมาชิกส่งไปให ้ คณะกรรมการน้ีประกอบดว้ยนกักฎหมายอิสระจ านวน 
20 คนจากทัว่โลกและจดัประชุมปีละคร้ังในกรุงเจนีวา 
เพื่อตรวจสอบการปรับใชอ้นุสัญญาท่ีรัฐสมาชิกใหส้ัตยาบนั 
คณะกรรมการส่งขอ้คิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสะทอ้นผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปให้
รัฐบาล ขอ้คิดเห็นเหล่าน้ีอาจเป็นการร้องขอโดยตรงหรือขอ้สังเกต ตามนยัของถอ้ยค าน้ี 
การร้องขอโดยตรง (direct request) เป็นการขอขอ้มูลเก่ียวกบับางประเด็น 
ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีส่งตรงถึงรัฐบาลและไม่ถูกตีพิมพ ์ ขอ้สังเกตอาจมีค าขอขอ้มูลรวมอยูด่ว้ย 
แต่โดยมากขอ้สังเกตเป็นการสะทอ้นถึงผลการพิจารณาและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการและสา
รัตถะของขอ้คิดเห็นขององคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้ง 
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับใชอ้นุสัญญาท่ีไดรั้บสัตยาบนัตีพิมพอ์ยูใ่นรายงานประ
จ าปี 
ซ่ึงถูกน าไปพิจารณาในการประชุมแรงงานระหวา่งประเทศประจ าปีโดยคณะกรรมการไตรภาคีวา่ด้
วยการปรับใชม้าตรฐาน (Committee on Application of Standards) 
รัฐท่ีใหส้ัตยาบนัตอ้งรายงานการปรับใชอ้นุสัญญา ILO 107 และ 169 ทุกๆ 5 ปี 
แต่คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญของ ILO อาจขอใหรั้ฐยืน่รายงานฉบบัเฉพาะกาลใหก่้อน 
โดยเฉพาะกรณีท่ีมีขอ้ห่วงใยท่ีเป็นประเด็นท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  
 
ถึงแมว้า่อนุสัญญา 169 ไม่มีขอ้ก าหนดเร่ืองน้ี ILO 
สนบัสนุนใหรั้ฐบาลปรึกษาหารือกบัองคก์รของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกั
บมาตรการของรัฐท่ีออกมาเพื่อรองรับอนุสัญญา 169 และการจดัท ารายงานท่ีส่งให ้ ILO 
ขณะน้ีนอร์เวยเ์ป็นเพียงประเทศเดียวท่ียนิยอมใหช้นพื้นเมืองเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนก
ารจดัท ารายงาน รัฐบาลของนอร์เวยส่์งรายงานเก่ียวกบัการปรับใชอ้นุสัญญา 169 
ไปใหรั้ฐสภาของซามิ (Saami) 
และองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้งระดบัประเทศเพื่อขอความคิดเห็นจากพวกเขา 
จากนั้นจึงส่งรายงานไปให้หน่วยงานก ากบัดูแลของ ILO 
เพื่อเป็นการสนองการร้องขอของรัฐบาลของนอร์เวย ์ ILO 
เปิดการเสวนากบัรัฐสภาของซามิอยา่งเปิดอก 
ซ่ึงช่วยใหรั้ฐสภามีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามอนุสัญญา 169 อยา่งจริงจงั 
คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญของ ILO 
สนบัสนุนใหรั้ฐท่ีใหส้ัตยาบนัพฒันากลไกท่ีเหมาะสมเพื่อยกระดบัการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองใ
นการปรับใชอ้นุสัญญาใหเ้ป็นประโยชน์  
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ระเบียบการร้องทุกข์ของ ILO  
 
ระบบก ากบัดูแลของ ILO ไม่รองรับการยืน่ค  าร้องโดยบุคคลหรือเอน็จีโอทัว่ไป 
รวมทั้งองคก์รชนพื้นเมือง อยา่งไรก็ตาม ระบบก ากบัดูแลของ ILO 
มีระเบียบการร้องทุกขท่ี์อาจน าไปใชโ้ดยองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้งในนามขององคก์ร 
ชุมชน หรือบุคคลท่ีเป็นชนพื้นเมือง  
 
ขอ้ 24 ของระเบียบขอ้บงัคบัของ ILO 
ก าหนดวา่องคก์รนายจา้งหรืองคก์รลูกจา้งระดบัชาติหรือระหวา่งประเทศอาจยืน่ 
“ถอ้ยแถลงขอ้เทจ็จริง (representation)” กบั ILO 
โดยอา้งเหตุวา่รัฐสมาชิกไม่ปฏิบติัตามหรือไม่ด าเนินการอยา่งเพียงพอเพื่อใหมี้การปรับใชอ้นุสัญญ
าท่ีรัฐสมาชิกไดใ้หส้ัตยาบนั ถา้ถอ้ยแถลงขอ้เทจ็จริงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 24 
คณะผูว้า่การของ ILO 
จะประกาศรับค าร้องและมอบหมายใหค้ณะกรรมการไตรภาคีตรวจสอบถอ้ยแถลงขอ้เทจ็จริง 
ส าเนาของถอ้ยแถลงขอ้เทจ็จริงถูกส่งไปใหรั้ฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะช้ีแจงค ากล่าวหา 
หลงัจากตรวจสอบเร่ืองราวแลว้ 
คณะกรรมการไตรภาคีจะยืน่รายงานใหแ้ก่คณะผูว้า่การเพื่อมีมติรับรอง ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป 
รายงานประกอบดว้ยขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
ถา้คณะกรรมการไตรภาคีตดัสินวา่มีปัญหาการปรับใชอ้นุสัญญา 
โดยทัว่ไปคณะกรรมการจะก าหนดให้รัฐบาลด าเนินมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหา นอกจากนั้น 
คณะผูว้า่การอาจขอใหค้ณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญติดตามสถานการณ์เพื่อควบคุมใหรั้ฐบาลด าเนินมา
ตรการท่ีจ าเป็นเพื่อปรับใชข้อ้ เสนอแนะของคณะกรรมการไตรภาคี เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2544 
มีการยืน่ถอ้ยแถลงขอ้เทจ็จริงในขอ้ 24 เก่ียวกบัการปรับใชอ้นุสัญญา 169 
เพื่อกล่าวหาประเทศโบลิเวีย โคลมัเบีย เดนมาร์ก เอกวาดอร์ เมก็ซิโก และเปรู 
 
ชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองอาจรายงานขอ้ห่วงใยของตนกบั ILO 
ดว้ยการส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามอนุสัญญาท่ีรัฐสมาชิกใหส้ัตยาบนัแลว้ใหแ้ก่
ส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศในกรุงเจนีวาโดยตรง ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกเก็บไวใ้นแฟ้มประเทศ 
และคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญอาจพิจารณาเร่ืองน้ีระหวา่งการประชุมประจ าปี  
 
โปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการของ ILO และชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง 
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ILO ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการจ านวนหน่ึงซ่ึงมุ่งเนน้ชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
กิจกรรมเหล่าน้ีประกอบดว้ยโครงการส่งเสริมนโยบายของ ILO 
วา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองและโปรแกรม ILO-INDISCO 
รวมทั้งกิจกรรมตามแผนงานระดบัประเทศและภูมิภาคอีกจ านวนหน่ึง โครงการ โปรแกรม 
และกิจกรรมเหล่าน้ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองอยา่งแขง็ขนัในทุกระ
ดบัของการด าเนินโครงการและการตดัสินใจ 
เร่ิมตั้งแต่การออกแบบโครงการไปจนถึงการด าเนินโครงการและการประเมินผล  
 
โครงการส่งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง 
 
โครงการส่งเสริมนโยบายของ ILO วา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง (“โครงการ”) 
ถือก าเนิดขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2539 และไดรั้บทุนอุดหนุนจาก Danish International Development 
Assistance (DANIDA) 
วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการน้ีคือส่งเสริมความตระหนกัถึงมาตรฐานของ ILO 
วา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง กระตุน้ใหมี้การปรับใชห้ลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเสริมสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในการมีส่วนร่วมในกระบวนกา
รพฒันาท่ีมีผลต่อตน การบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยการใหค้  าแนะน าดา้นนโยบาย 
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ สัมมนา และการฝึกอบรมผา่นโปรแกรมทุนฝึกงาน Indigenous 
Fellowship Programme กระจายขอ้มูลทางส่ิงพิมพแ์ละส่ืออ่ืนๆ 
และจดัโปรแกรมแลกเปล่ียนระหวา่งชนพื้นเมือง-ชนพื้นเมือง โครงการน้ี 
ซ่ึงมุ่งเนน้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใตแ้ละแอฟริกาเป็นพิเศษ 
บริหารโดยชนพื้นเมืองและมีส่วนร่วมจากรัฐบาล ทบวงการของยเูอ็น เอน็จีโอ 
และองคก์รของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
โครงการก าลงักา้วเขา้สู่การด าเนินกิจกรรมในระยะใหม่ส าหรับปี พ.ศ. 2543-2546 ในระยะน้ี 
โครงการจะต่อยอดจากรากฐานท่ีมัน่คงซ่ึงไดพ้ฒันามาจากกิจกรรม 
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองท่ีผา่นมาของโครงการ 
 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ 
โครงการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเก่ียวกบันโยบายจ านวนหน่ึง 
รวมทั้งการใหค้  าแนะน าดา้นนโยบายแก่ Lao National Front for Construction 
ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานหลกัส าหรับประเด็นชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในประเทศลาว ณ 
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ประเทศน้ี โครงการก ากบัดูแลการวิจยัเร่ือง Policy Study on Ethnic in Rural Development 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงแผนงานการพฒันาชนบทแห่งชาติท่ีไดรั้บการสนบัสุนนจาก UNDP 
ในลกัษณะเดียวกนั 
โครงการไดรั้บการร้องขอจากรัฐบาลไทยเพื่อเสนอค าแนะน าดา้นนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญั
ญติัในรัฐธรรมนูญของไทยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง นอกจากน้ี 
โครงการไดใ้หค้  าแนะน าดา้นนโยบายแก่รัฐบาลของกมัพูชาในส่วนของนโยบายการพฒันาประชา
ชนบนพื้นท่ีสูงแห่งชาติอีกดว้ย 
โครงการไดใ้หค้วามช่วยเหลือเพื่อสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการเสวนาระห
วา่งรัฐบาลของกมัพูชาและชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของนโยบายแห่งชาติ  
 
ส่วนในประเทศอินเดียและเวียดนาม กิจกรรมของโครงการถูกปรับใหมี้ขนาดเลก็ลง 
โดยมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคก์รของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้
นเมืองและองคก์รท่ีท างานกบัประเด็นท่ีสัมพนัธ์กนั ในอนิเดีย กลยทุธ์แบ่งเป็น 2 ดา้น นัน่คือ 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของสตรีชนเผา่พื้นเมืองในการจดัการกบัประเด็นท่ีส่งผลต่อชีวิตขอ
งตน เช่น สุขอนามยั การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และสิทธิตามกฎหมาย 
และเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหวา่งองคก์รและเครือข่ายสตรีในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงช่วยใหพ้วกเขาถ่ายทอดขอ้ห่วงใยของตนอยา่งมีประสิทธิผลมากขึ้น ในเวียดนาม 
โครงการใหค้วาม 
ส าคญักบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืและปัญหาเร่ืองความมัน่คงของอาหาร 
โครงการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและภาระการงานของสตรีในชุมชนของชนกลุ่มนอ้ยมีจุดมุ่
งหมายเป็นขั้นตอนหน่ึงในการพฒันาแนวทางท่ีเนน้การประสานงานเพิ่มขึ้นในส่วนการจดัการแกไ้
ขปัญหาของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในเวียดนาม 
คาดวา่ในอนาคตจะมีการให้ความช่วยเหลือดา้นนโยบายดว้ย  
 
ในทวีปแอฟริกา กิจกรรมของโครงการมุ่งเนน้การส่งเสริมหลกัการของอนุสัญญา 169 
และดึงดูดใหผู้ค้นหนัมาสนใจประเด็นเร่ืองชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง ในประเทศโมร็อกโก 
โครงการเร่ิมด าเนินกิจกรรมสร้างความตระหนกัหลายกิจกรรมโดยร่วมมือกบั Tamanut 
ซ่ึงเป็นองคก์รของ Amazigh ท่ีเนน้กิจกรรมดา้นส่งเสริมสิทธิ 
กิจกรรมเหล่าน้ีประกอบดว้ยสัมมนาระดบัชาติเร่ืองอนุสัญญา ILO 169 และสิทธิของชนพื้นเมือง 
ในแอฟริกาใต้ มีการจดัการประชุม Conference on the Constitutional Accommodation of 
Vulnerable Indigenous Communities ร่วมกบั Department of Constitutional Development 
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นอกจากน้ี 
การศึกษาเพื่อประเมินความจ าเป็นท่ีด าเนินการโดยโครงการจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับโครงการร
ะดบัชาติท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมืองและชนเผา่
พื้นเมือง  
 
โครงการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโดยมุ่งเนน้การสร้างเครือข่ายและส่งเสริ
มการเสวนาอีกดว้ย ดงันั้น โครงการจึงร่วมมือกบั African Indigenous Women’s Organization 
ในแอฟริกาตะวันออกในการจดัการประชุมสตรีแห่งแอฟริกาตะวนัออก 
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลเร่ืองมาตรฐานของ ILO และหลกัการของอนุสัญญา 169 
การประชุมน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหวา่งชนพื้นเมืองและองคก์รสตรีในแอ
ฟริการตะวนัออก ดว้ยการใหเ้วทีส าหรับการแสดงทศันะของตนท่ีมัน่คงมากขึ้น 
ส่วนในประเทศแคเมอรูนและสาธารณรัฐแอฟริการกลาง 
โครงการก าลงัประเมินสถานการณ์ของคนงาน Batwa 
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมการปรับใชห้ลกัการของอนุสัญญา 169 
และวางรากฐานส าหรับกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในอนาคต 
 
โปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างชนพื้นเมือง-
ชนพื้นเมืองมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนขอ้มูลในหมู่ชนพื้นเมือง 
การแลกเปล่ียนคร้ังแรกเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2542 เม่ือผูแ้ทนของซาน (San) และจุมมา 
(Jumma) เดินทางไปท่ีนอร์เวยเ์พื่อเยีย่มชมรัฐสภาของซามิ (Saami) ท่ีเป็นชาวนอร์เวย ์ Nordic 
Saami Institute และองคก์รส่ือมวลชนของซามิหลายองคก์ร ผูแ้ทนกลุ่มน้ีเดินทางต่อไปยงัเดนมาร์ก 
เพื่อเยีย่มชม Greenland Home Rule Government และกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์ก 
ดว้ยความส าเร็จของการแลกเปล่ียนคร้ังแรก 
คาดวา่การเดินทางไปทศันศึกษาเช่นน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของกิจกรรมของโครงการ 
 
โครงการ INDISCO  
 
Inter-regional Programme to Support Self-Reliance of Indigenous and Tribal Communities 
through Cooperatives and other Self-Help Organizations (INDISCO Programme) 
ช่วยเหลือชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในการออกแบบและด าเนินโครงการพฒันาของตนเอง 
เจา้หนา้ท่ีของ ILO-INDISCO 
มีส่วนร่วมในฐานะผูใ้หค้วามช่วยเหลือในกระบวนการพฒันาและด าเนินโครงการ 
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แนวคิดหลกัของโครงการ INDISCO ประกอบดว้ยการสร้างงานและรายได ้ 
การยกระดบัสถานะของสตรีชนพื้นเมือง จดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษว์ฒันธรรมของชนพื้นเมือง และเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รทอ้งถ่ิน  
 
โครงการ INDISCO 
สนบัสนุนการสร้างสหกรณ์ของชนพื้นเมืองและรูปแบบอ่ืนของสมาคมช่วยเหลือตวัเองท่ีสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมและปรับใหเ้หมาะกบัชุมชนแต่ละแห่ง ในทวีปเอเชีย ขณะน้ีมีการด าเนินโครงการ 
INDISCO กวา่ 20 โครงการ ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนจากผูบ้ริจาคกลุ่มหน่ึง ไดแ้ก่ Danish Aid, 
ประเทศเดนมาร์ก, Canadian International Development Agency, UNDP, Arab Gulf Programme 
for UN Development Organizations โครงการอาหารโลก (World Food Programme) และ 
Rabobank 
โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของของชนพื้นเมืองในดา้นการจา้งงานในชนบท 
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมพื้นบา้น 
การอบรมเพื่อเพิ่มการรู้หนงัสือและพฒันาหลกัสูตรท่ีเป็นภาษาของชนเผา่ 
การจดัการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจดัการดินแดนท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
การจดัตั้งสถาบนัการเงินรายยอ่ย (micro-finance) การประเมินผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และการส่งเสริมระบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป้าหมายของโครงการเหล่าน้ีครอบคลุมชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในประเทศอินเดีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม และจะขยายไปยงัประเทศบงักลาเทศ กมัพูชา และลาว 
ในทวีปแอฟริกา โครงการใหม่ 2 โครงการเร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2543 
โครงการหน่ึงส าหรับและด าเนินการร่วมกบัชนเผา่ป๊ิกม่ีในประเทศแคเมอรูน 
และอีกโครงการหน่ึงส าหรับและด าเนินการร่วมกบัชนเผา่มาซาย (Maasai) ในประเทศแทนซาเนีย  
 
กจิกรรมความช่วยเหลือทางวิชาการอ่ืนๆ  
 
ILO ด าเนินกิจกรรมความช่วยเหลือทางวิชาการอ่ืนๆ 
หลายกิจกรรมท่ีช่วยยกระดบัสภาพการท างานและความเป็นอยูข่องชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
ตวัอยา่งเช่น ในประเทศเวเนซูเอลา ILO 
ใหค้  าแนะน าดา้นนโยบายแก่คณะกรรมาธิการสิทธิของชนพื้นเมืองของ National Constitutional 
Assembly (NCA) 
เก่ียวกบัขอ้เสนอเพื่อรับประกนัสิทธิร่วมของชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
ในประเทศเอกวาดอร์ 
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มีการใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการเพื่ออบรมผูน้ าของชนพื้นเมืองเก่ียวกบัเน้ือหาและขอบเขตของ
อนุสัญญา 169 และการปรับใชอ้นุสัญญา ในประเทศเปรู ILO 
ช่วยจดัการสัมมนาเร่ืองการคุม้ครองภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองและการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรม 
(genetic resources) นอกจากน้ี ILO 
บรรลุขอ้ตกลงกบัผูต้รวจการของรัฐสภาดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งเปรู (Defensoria del Pueblo) 
เพื่อประเมินนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลกระทบกบัชนพื้นเมือง 
พฒันาหลกัสูตรอบรมประจ าปีส าหรับชนพื้นเมือง 
จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการปรับใชอ้นุสัญญา 169 
และจดัท าและพิมพเ์อกสารท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจทัว่ไป ในประเทศโบลเิวีย เอกวาดอร์ และเปรู ILO 
สนบัสนุนการศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับแผนงานดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (eco-tourism) 
ในชุมชนของชนพื้นเมือง  
 
ในกรอบการเจรจาสันติภาพและกระบวนการสร้างสันติภาพในประเทศกวัเตมาลา 
ส านกังานพื้นท่ีของ ILO ในประเทศคอสตาริกา้ไดพ้ฒันาโครงการหลายโครงการ อาทิ 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการ “ชนพื้นเมือง – การลดความยากจนและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย” 
และโครงการสิทธิของชนพื้นเมืองและการพฒันากฎหมายในกวัเตมาลา” 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างและส่งเสริมการเสวนาและความเขา้ใจระหวา่งวฒัน
ธรรมท่ีต่างกนั โครงการท่ีสามเรียกวา่ “การใหอ้ านาจทางกฎหมายของชนพื้นเมืองในอเมริกากลาง” 
ก าลงัสนบัสนุนการจดักิจกรรม Mesa JurPdica หรือ legal roundtable อยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดทนายความชนพื้นเมืองและทนายความไม่ใช่คนพื้นเมือง ผูน้ าชนพื้นเมือง 
และผูส้นใจใหม้ารวมตวักนัเพื่ออภิปรายประเด็นเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมือง 
 
นอกจากกิจกรรมเหล่าน้ี ILO 
ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศในละตินอเมริกาอีกจ านวนหน่ึง ไดแ้ก่ ประเทศเบลซิ 
คอสตาริก้า ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิคารากวั และปานามา  
 
นอกจากนั้น ILO 
ยงัมีแผนงานและกิจกรรมอีกจ านวนหน่ึงท่ีไม่เนน้ชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองโดยตรง 
แต่มุ่งความสนใจไปท่ีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง อาทิ โครงการ In-
Focus Programme on Child Labour (IPEC) และกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการโดย Employment 
Intensive Investment Branch ท่ีท างานเพื่อประชาชนชายขอบของสังคม 
รวมทั้งชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง ในหลายประเทศทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย  
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ติดต่อ ILO 
 
หากคุณประสงคอ์ยากไดร้ายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมของ ILO ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมือง 
เช่น ภารกิจของ ILO 
ในการก าหนดมาตรฐานสากลเพื่อคุม้ครองสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีของ ILO ต่อไปน้ี 
 
Mr Lee Swepston      Ms Anna Torriente 
Equality and Employment Branch    Equality and Employment Branch 
Standards Department      Standards Department 
International Labour Office     International Labour Ofifce 
4 Route des Morillons      Route des Morillons 
CH-1211 Geneva      22 H-1211 Geneva 22 
Switzerland       Switzerland 
Tel: (41) 22 799 7151      Tel: 41 22 799 6057 
Fax: (41) 22 799 6344      Fax: 41 22 799 6344 
E-mail: swepston@ilo.org     E-mail: torriente@ilo.org 
 
เช็คขอ้มูลติดต่อของส านกังานประจ าประเทศและภูมิภาคของ ILO ในเวบ็ไซตข์อง ILO 
www.ilo.org หรือติดต่อเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการท่ีส านกังานใหญ่ของ ILO ท่ีอยู ่ 4 Route des 
Morillons, CH 1211 Geneva 22, Switzerland: 
 
โครงการส่งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง (Project to Promote 
ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples) 
 
Ms. Marianne Jensen 
Project to Promote ILO Policy  
on Indigenous and Tribal Peoples 
Equality & Human Rights Coordination Branch 
Tel: +41 22 799 6543 
Fax: +41 22 799 6344 
E-mail: jensenm@ilo.org 
 
INDISCO Programme 
 
Mr Huseyin Polat 
Programme Coordinator, INDISCO 
Cooperatives Branch (COOP) 
Tel: +41 22 799 8742 
Fax: +41 22 798 8572 
E-mail: polat@ilo.org 
 
 
 

mailto:polat@ilo.org
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แผ่นพบัที่ 9  
เด็กและเยาวชนพ้ืนเมือง 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
แผนปฏิบัติการโลกเพ่ือเยาวชนแห่งสหประชาชาติสู่ปี ค.ศ. 2000 และสืบต่อไป  
องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                               หน่วยเยาวชนยูเอน็ 
 
สำระส ำคัญ – เดก็และเยาวชนพืน้เมืองมีภาวะเส่ียงสูงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เน่ืองจากพวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่างภาษา ขนบธรรมเนียม 
และค่านิยมของชนพืน้เมืองและชุมชนในสังคมใหญ่ องค์กรหลายองค์กร เช่น 
องค์การทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติและหน่วยเยาวชนยเูอน็ 
ด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาของเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ 
 
ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อเยาวชนพื้นเมือง  
 
เยาวชนพื้นเมือง (เยาวชนอายตุั้งแต่ 15-24 ปี) 
มีภาวะเส่ียงต่อปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
เยาวชนพื้นเมืองมกัถูกบีบบงัคบัใหอ้อกจากชุมชนถ่ินเดิมและยา้ยไปอยูใ่นเมืองใหญ่เพื่อหาแสวงหา
โอกาสท างานและการศึกษา ในสภาพแวดลอ้มของเมืองใหญ่ท่ีแปลกหูแปลกตา 
เยาวชนพื้นเมืองมกัเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัโดยชุมชนในสังคมใหญ่และถูกปฏิเสธโอกาสท่ีเท่าเทีย
มกนัในการจา้งงานและการศึกษา 
เยาวชนพื้นเมืองทัว่โลกมีอตัราวา่งงานในกลุ่มเยาวชนท่ีผิดสัดส่วนเม่ือเทียบกบัสถิติของเยาวชนกลุ่
มอ่ืนท่ีวา่งงาน 
เยาวชนพื้นเมืองอาจเผชิญกบัความล าบากเม่ือแยกตวัออกมาจากชุมชนถ่ินเดิมและอาศยัอยูใ่นสภาพ
แวดลอ้มทางสังคมท่ีไม่เอ้ือใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในวิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ปรากฏการณ์เช่นน้ีอาจกระทบกบัความรู้สึกภาคภูมิใจตวัเองและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอยา่งรุนแ
รงและอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพและสังคมท่ีร้ายแรงมากมาย เช่น 
อาการซึมเศร้าและการใชส้ารเสพยติ์ด ในหลายกรณี 
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เยาวชนพื้นเมืองไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาดา้นสุขอนามยัและบริการรักษา 
พยาบาลท่ีไม่แพงเกินไปและตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ซ่ึงท าใหพ้วกเขาเส่ียงต่อการติดโรคท่ีสามารถป้องกนัไดเ้พิ่มขึ้น 
 
เยาวชนพื้นเมืองรับช่วงความรับผิดชอบในการคุม้ครองและอนุรักษท่ี์ดิน ทรัพยากร 
และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในดินแดนของบรรพบุรุษ ซ่ึงสืบทอดเป็นมรดกและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจุบนัเยาวชนพื้นเมืองหลายคนแยกตวัออกห่างจากวิถีทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งทางร่าง
กายและจิตใจ เยาวชนพื้นเมืองจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือพิเศษเ 
พื่อใหพ้วกเขาไดรั้บคืนและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและสามารถเขา้ถึงท่ีดินและสถานท่ีศกัด์ิสิ
ทธ์ิท่ีตกทอดมาได ้ เน่ืองจากเอกลกัษณ์และมรดกทางวฒันธรรมแบ่งแยกไม่ไดจ้ากท่ีดินท่ีตกทอดมา 
การคุม้ครองและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับเยาวชนพื้นเมืองทัว่โลก  
 
การยอมรับสิทธิของเด็กและเยาวชนพื้นเมือง  
 
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม คุณค่า 
และวิถีปฏิบติัดั้งเดิมเป็นสิทธิท่ีเยาวชนพื้นเมืองพึงไดรั้บ 
สิทธิของเยาวชนพื้นเมืองไดรั้บการยอมรับโดยปริยายและอยา่งชดัแจง้ในปฏิญญาสากลสิทธิมนุษย
ชน (Universal Declaration on Human Rights) กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม (International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights) 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention of the Rights of the Child) 
ปฏิญญาโลกและแผนปฏิบติัการโลกกวา่ดว้ยการอยูร่อด การคุม้ครอง และการพฒันาของเด็ก 
(World Declaration and Plan of Action for the Survival, Protection and Development of Children) 
และร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (UN draft Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples) สิทธิเหล่าน้ีประกอบดว้ยสิทธิในการศึกษา การจา้งงาน 
สุขอนามยัและท่ีอยูอ่าศยั สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
และการคุม้ครองสิทธิทางสังคมและวฒันธรรม เช่น การเรียนและการพูดภาษาพื้นเมือง ตวัอยา่งเช่น 
ขอ้ 30 
ของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กยอมรับสิทธิของเด็กพื้นเมืองในการไดรั้บประโยชน์สุขจากวฒันธรรม 
ศาสนกรรม และการใชภ้าษาพื้นเมืองอยา่งชดัแจง้ หมวดท่ี 25 ของ Agenda 21 
ท่ีผา่นการรับรองในการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ในปี พ.ศ. 2535 
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เรียกร้องรัฐบาลใหดู้แลเขา้ถึงทรัพยากร ธรรมชาติ ท่ีอยู่อาศยั 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของเยาวชนพื้นเมือง 
 
ความจ าเป็นท่ีเยาวชนพื้นเมืองพึงไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษไดรั้บการยอมรับในแผนปฏิบติัการโ
ลกเพื่อเยาวชนแห่งสหประชาชาติสู่ปี ค.ศ. 2000 และสืบต่อไป (UN World Programme of Action 
for Youth to the Year 2000 and Beyond) ซ่ึงผา่นความเห็นชอบของสมชัชาสหประชาชาติในปี 
พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติัการโลก มีการจดังาน Global Indigenous and Youth 
Cultural Olympics ท่ีกรุงมะนิลาในปี พ.ศ. 2539 
ปฏิญญามะนิลาท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมยนืยนัว่าเยาวชนพื้นเมืองมีสิทธิในทุกดา้นของวิถี
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วฒันธรรม จิตวิญญาณ และศีลธรรมในสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่ 
 
แผนปฏิบติัการโลกกระตุน้ใหเ้ยาวชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในเวทีระหวา่งประเทศ 
รวมทั้งเวทีเพื่อเยาวชนของยเูอน็ (UN Youth Forum) ซ่ึงจดัร่วมกบัการประชุมของยเูอ็น 
เวทีเพื่อเยาวชนโลกเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและองคก์รเยาวชนปราศรัยเก่ียวกบัปัญหาเยาวชนและส่งเ
สริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการตดัสินใจในระบบยเูอน็  เม่ือไม่นานมาน้ี 
มีการจดัเวทีเพื่อเยาวชนโลกร่วมกบัการประชุมระหวา่งประเทศหลายงาน 
รวมทั้งการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีกรุง ริโอในปี พ.ศ. 2535 
การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยประชากรและการพฒันาท่ีกรุงไคโรในปี พ.ศ. 2537 
การประชุมสุดยอดสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาทางสังคมท่ีกรุงโคเปนเฮเกนในปี พ.ศ. 2538 
และการประชุมโลกของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเร่ืองเยาวชนในประเทศโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2541 
 
การประชุมเยาวชนพื้นเมืองโลกท่ีจดัขึ้นหลายคร้ังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
นบัวา่เป็นความส าเร็จของเยาวชนพื้นเมือง 
การประชุมเหล่าน้ีจดัขึ้นโดยเยาวชนพื้นเมืองและเป็นเวทีเพื่อเยาวชนพื้นเมืองจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีทุ
กคนมาพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์และกล่าวปราศรัยเร่ืองปัญหาท่ีประส
บเหมือนกนั การประชุมเหล่าน้ีซ่ึงจดัขึ้นท่ีประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย เอกวาดอร์ 
และสวีเดนช่วยใหเ้ยาวชนพื้นเมืองสามารถพฒันาเครือข่ายและร่วมมือในการท างานเพื่อส่งเสริมสิ
ทธิของชนพื้นเมือง ตวัอยา่งของเครือข่ายเหล่าน้ีไดแ้ก่ Asian Students Association 
ในประเทศเนปาล Latin American Network of Youth Organizations for Sustainable Development 
และ Caribbean Youth Environment Network 
สตรีชนพื้นเมืองท่ีเป็นเยาวชนก็ก าลงัสร้างเครือข่ายเช่นกนั อาทิ New Generation Leaders (NGL) 
ซ่ึงส่งเสริมสิทธิของเยาวชนหญิงท่ีเป็นชนพื้นเมือง  
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องค์กรของยูเอ็นท่ีเกี่ยวข้องและวิธีกำรใช้ประโยชน์จำกองค์กรเหล่ำน้ี  
 
หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ 
 
ขอ้ห่วงใยท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเด็กพื้นเมืองสามารถร้องเรียนไดก้บัหน่วยงานต่างๆ 
ของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาและกฎบตัร อ่านรายละเอียดในแผน่พบัท่ี 4 เร่ือง 
“หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง” 
 
องค์กำรทุนเพือ่เด็กแห่งสหประชำชำติ  
 
องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF) 
เป็นองคก์รของยเูอน็องคก์รเดียวท่ีเนน้ท างานเพื่อเด็กโดยเฉพาะ UNICEF ท างานร่วมกบัรัฐบาล 
เอน็จีโอ และทบวงการช านญัพิเศษของยเูอน็เพื่อจดัการเร่ืองสิทธิเด็ก 
ดว้ยการจดัใหมี้บริการรักษาพยาบาลท่ีจ าเป็น การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น ้าท่ีปลอดภยัและบริการสุขาภิบาล และกิจกรรมคุม้ครองเด็กใหร้อดพน้จากการแสวงหาประโยชน์ 
ความรุนแรง และการถูกท าร้าย UNICEF 
ช่วยเหลือประชากรท่ีอ่อนแอมากท่ีสุดในโลกหรือกลุ่มเด็กและสตรีในกวา่ 140 ประเทศ  
 
UNICEF กระตุน้ใหท้ัว่โลกตระหนกัถึงสิทธิและความตอ้งการของเด็กและสตรี 
และการด าเนินงานขององคก์ารยดึถือแนวทางตามบทบญัญติัในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN 
Convention on the Rights of Children) (อ่านแผ่นพบัท่ี 4 เร่ือง 
“หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง”) 
อนุสัญญาน้ีนิยามและเชิดชูสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมของเด็กทุกคน รวมทั้งระบุถึงพนัธกรณีของรัฐบาลและครอบครัว ประชาคมโลก 
และชุมชนทอ้งถ่ินในการดูแลใหเ้ด็กทุกคนมีโอกาสไดรั้บความส าเร็จในชีวิตตามศกัยภาพของตน 
ในกรอบของอนุสัญญาน้ี UNICEF มีภารกิจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น แรงงานเด็ก กบัระเบิด 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการคา้มนุษยท่ี์เก่ียวพนักบัเด็ก สตรีและเด็กพื้นเมือง UNICEF 
แสดงบทบาทเป็นผูน้ าในการกระตุน้เตือนใหทุ้กประเทศใหส้ัตยาบนัและปฏิบติัตามบทบญัญติัของ
อนุสัญญาอยา่งไม่ขาดตกบกพร่องและการก าหนดมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติัต่อเด็กทัว่โลก  
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ส านกัเลขาธิการของ UNICEF ตั้งอยูใ่นกรุงนิวยอร์ก องคก์ารมีส านกังานอยู่ในกรุงเจนีวา 
โคเปนเฮเกน และโตเกียว ส านกังานวิจยัตั้งอยูใ่นเมืองฟลอเรนซ์ มีส านกังานประจ าภูมิภาค 8 
แห่งและส านกังานภาคสนามอีก 200 แห่งท่ีซ่ึงร้อยละ 85 ของจ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมดของ 
UNICEF ท างานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของเด็ก นอกจากน้ี 
ยงัมีคณะกรรมการระดบัชาติอีก 37 คณะท่ีท างานกบั UNICEF 
คณะกรรมการเหล่าน้ีเป็นเอ็นจีโอท่ีสนบัสนุน UNICEF 
ในการส่งเสริมสิทธิของเด็กและระดมทุนส าหรับโครงการของ UNICEF  
 
UNICEF บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากรัฐสมาชิก 36 
รัฐท่ีไดรั้บเลือกดว้ยการลงคะแนนเสียงในระดบัภูมิภาคโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic and Social Council – ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ 
คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการก ากบัดูแลนโยบายและแผนงานของ UNICEF 
และจดัประชุมประจ าปีท่ีส านกังานใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก เอน็จีโอท่ีไดรั้บอนุมติัสถานะท่ีปรึกษาจาก 
ECOSOC สามารถเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
 
UNICEF และประเด็นชนพื้นเมือง  
 
ขอ้ 30 
ของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กยอมรับสิทธิของเด็กพื้นเมืองในการไดรั้บประโยชน์สุขจากวฒันธรรม 
ศาสนา และภาษาเดิมของตน ในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการบริหารของ UNICEF 
มีมติเห็นชอบให้องคก์ารมีพนัธกรณีในการปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กพื้นเมื
องใหไ้ดรั้บประโยชน์จากสิทธิน้ี ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา โครงการของ UNICEF 
มุ่งเนน้ดา้นการศึกษา สุขอนามยั โภชนาการ และการพฒันาชนบท 
เพื่อยกระดบัสภาพความเป็นอยูข่องสตรีและเด็กพื้นเมือง และขณะ 
เดียวกนัก็ส่งเสริมสิทธิในวิถีทางศาสนาและวฒันธรรมดว้ย ศูนยว์ิจยั Innocenti ของ UNICEF 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองฟลอเรนซ์ ด าเนินโครงการวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของเด็กพื้นเมือง 
และส านกังานใหญ่ก็ผลิตวสัดุเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กพื้นเมือง 
 
กจิกรรมของ UNICEF ท่ีเกีย่วข้องกบัสตรีและเด็กพื้นเมือง  
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โครงการของ UNICEF 
ท่ีออกแบบเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าและลดความยากจนมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
ชุมชนพื้นเมืองเป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึง และดว้ยเหตุน้ี 
ประเด็นน้ีจึงไดรั้บความสนใจจาก UNICEF เป็นพิเศษในการด าเนินงาน ในทวีปเอเชีย  UNICEF 
ท างานร่วมกบัรัฐบาลและองคก์รชุมชนอยา่งใกลชิ้ดในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ 
เพื่อยกระดบัสภาพความเป็นอยูข่องชุมชนพื้นเมือง ในทวีปอเมริกา โครงการ PROANDES 
(โครงการบริการพื้นฐานส าหรับอนุภูมิภาคแอนเดียน) 
พุ่งเป้าไปท่ีพื้นท่ียากจนท่ีสุดของประเทศโบลิเวีย โคลมัเบีย เอกวาดอร์ เปรู 
และเวเนซูเอลาซ่ึงมีชนพื้นเมืองอาศยัอยู่ โครงการของ UNICEF ช่ือ Sustainable Development for 
Children in the Amazon Basin 
มุ่งแกปั้ญหาท่ีประชากรชาวอะเมซอนประสบอยูแ่ละปรับปรุงสถานภาพของสตรีและเด็ก 
 
เด็กพื้นเมืองไดรั้บประโยชน์จากโครงการระดบัประเทศของ UNICEF ซ่ึงตอบสนองประเด็นต่างๆ 
เช่น แรงงานเด็ก การศึกษา สุขอนามยั และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก UNICEF 
ลอ้บบ้ีรัฐบาลใหแ้กไ้ขกฎหมายแห่งชาติเพื่อคุม้ครองสิทธิของเด็กทุกคนตามท่ียอมรับในอนุสัญญา
วา่ดว้ยสิทธิเด็กและส่งเสริมใหผู้ค้นตระหนกัเก่ียวกบัสิทธิของเด็กพื้นเมืองผา่นการด าเนินกิจกรรมข
องโครงการต่างๆ ในปี พ.ศ. 2539 UNICEF 
เป็นผูอุ้ปถมัภก์ารจดัเวิร์กชอปนานาชาติเร่ืองสิทธิของเด็กพื้นเมือง 
โดยมหาวิทยาลยัวิกตอเรียในประเทศแคนาดาเป็นเจา้ภาพร่วม 
การอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีส่งเสริมใหช้นพื้นเมืองมีความรู้เก่ียวกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
และย  ้าเตือนวา่เด็กพื้นเมืองมีสิทธิไดรั้บประโยชน์สุขจากภาษา ศาสนา 
และวฒันธรรมพื้นเมืองของตน ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ยชนพื้นเมืองท่ีเป็นผูสู้งอาย ุเยาวชน และเด็ก 
ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจาก First Nations of North America and Latin America 
รวมทั้งผูแ้ทนจากรัฐบาลแคนาดา UNICEF, ILO และเอ็นจีโอ  
 
การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ UNICEF  
 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารของ UNICEF เปิดใหส้าธารณชนเขา้รับฟังได ้ แต่รัฐสมาชิก 
36 รัฐท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมไดเ้ท่านั้น 
เอน็จีโอและองคก์รชนพื้นเมืองท่ีไดรั้บอนุมติัสถานะท่ีปรึกษาจาก ECOSOC 
สามารถเขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการในฐานะผูส้ังเกตการณ์ท่ีไม่มีส่วนร่วม 
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ติดต่อ UNICEF  
 
ถา้คุณอยากเช็คขอ้มูลวา่ UNICEF 
อาจช่วยเหลือสตรีและเด็กพื้นเมืองในภูมิภาคของคุณไดอ้ยา่งไรบา้ง 
โปรดติดต่อส านกังานประจ าภูมิภาคหรือประเทศของ UNICEF 
และคุณสามารถขอขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของ UNICEF 
เพื่อสตรีและเด็กพื้นเมืองทัว่โลกโดยติดต่อส านกัเลขาธิการของ UNCEF  
     

UNICEF Secretariat 
UNICEF House 
3 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
USA 
 
Website: www.unicef.org 
Tel: 1-212-326-7000 
Fax: 1-212-887-7465 

 
หน่วยเยำวชนแห่งสหประชำชำติ  
 
หน่วยเยาวชนแห่งสหประชาชาติ (UN Youth Unit) 
เป็นหน่วยงานประสานงานการจดักิจกรรมเยาวชนท่ีรับผิดชอบส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งองคก์
รต่างๆ ของสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษ รัฐสมาชิก 
และเอน็จีโอเพื่อด าเนินการกบัประเด็นขอ้ห่วงใยของเยาวชน 
หน่วยเยาวชนแห่งสหประชาชาติตั้งอยูใ่นกรุงนิวยอร์กและขึ้นตรงต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังค
มผา่นคณะกรรมาธิการพฒันาสังคมแห่งสหประชาชาติ 
สมาชิกภาพของหน่วยเยาวชนประกอบดว้ยกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล องคก์รเยาวชนระดบัชาติ 
และองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเยาวชน  
 
หน่วยเยาวชนด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งการประสานงานเพื่อด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัและกิจกรรมของยเูอน็ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงข
องแผนปฏิบติัการโลกเพื่อเยาวชนแห่งสหประชาชาติสู่ปี ค.ศ. 2000 และสืบต่อไป นอกจากน้ี 
หน่วยเยาวชนใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุนองคก์รเยาวชน 
ช่วยเหลือในการจดังานสัมมนาเยาวชนระหวา่งภูมิภาค 
และใหค้  าปรึกษากบัรัฐบาลในแง่การพฒันานโยบายและแผนงานส าหรับเยาวชนอีกดว้ย 
อีกทั้งยงัมีบทบาทเป็นส านกัเลขาธิการของเวทีเยาวชนโลก (UN World Youth Forum) 
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และการประชุมโลกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบดา้นเยาวชน (UN World Conference of Ministers 
Responsible for Youth) 
 
หน่วยเยาวชนผลิตส่ิงพิมพม์ากมายท่ีเจาะลึกประเด็นเก่ียวกบัเยาวชน รวมทั้ง Youth Information 
Bulletin ซ่ึงพิมพอ์อกมาปีละ 3 คร้ัง Bulletin พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส สเปน 
และเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับเยาวชน องคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านเยาวชน 
กระทรวงทบวงกรมท่ีรับผิดชอบดา้นเยาวชนของรัฐบาล องคก์รและหน่วยงานต่างๆ 
ของระบบยเูอน็ และองคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเยาวชน 
หน่วยเยาวชนบริหารเครือข่ายสารสนเทศของเยาวชน (UN Youth Information Network – UNYIN) 
ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลดา้นนโยบายและแผนงานเก่ียวกบัเยาวชนทัว่โลก 
เครือข่ายน้ีเปิดใหบ้ริการกบัรัฐสมาชิก ทบวงการของยเูอน็ และเอน็จีโอ  
 
หน่วยเยำวชนยูเอ็นและองค์กรเยำวชนเพือ่ชนพืน้เมือง  
 
หน่วยเยาวชนใหก้ารสนบัสนุนแก่เครือข่ายเคล่ือนไหวเพื่อเยาวชนทั้งระดบัโลกและภูมิภาคกวา่ 
100 เครือข่ายและองคก์รเยาวชนระดบัชาติกว่า 3,000 องคก์ร 
รวมทั้งองคก์รเยาวชนเพื่อชนพื้นเมืองอีกจ านวนมาก 
หน่วยเยาวชนช่วยเหลือให้องคก์รเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัโดยยเูอ็น เช่น 
เวทีเยาวชนโลก 
เพื่อเป็นโอกาสท่ีทบวงการของยเูอ็นและผูแ้ทนเยาวชนสามารถพบปะหารือเก่ียวกบัขอ้ห่วงใยและบ่
งช้ีโครงการท่ีอาจด าเนินการร่วมกนั หน่วยเยาวชนท างานกบัองคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาล 
เช่น คณะกรรมการยเูอ็น-เอ็นจีโอวา่ดว้ยเยาวชนในกรุงเจนีวา Collective Consultation of Youth 
NGOs ของ UNESCO ในกรุงปารีส คณะกรรมการสามญัวา่ดว้ยเยาวชนส าหรับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
และการประชุมเอ็นจีโอเยาวชนแถบแคริบเบียนและละตินอเมริกา  
 
 
การมีส่วนร่วมในหน่วยเยาวชนยูเอน็ 
 
ถา้คุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมวา่องคก์รของคุณสามารถมีส่วนร่วมในเวทีเยาวชนโลกของส
หประชาชาติไดอ้ยา่งไร 
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หรืออยากทราบเพิ่มเติมวา่ยูเอน็ท างานกบัเยาวชนพื้นเมืองและองคก์รของเยาวชนพื้นเมืองอยา่งไร 
ติดต่อสอบถามไดท่ี้หน่วยเยาวชนยเูอ็นในกรุงนิวยอร์ก  
      

United Nations Youth Unit 
Division for Social Policy and Development 
Department of Economic and Social Affairs (DESA) 
United Nations Headquarters 
New York, NY 100 17 
USA 
Website: un.org/esa/socdev/unyin 
Tel: 1-212-963-7763 

 
Youth Information Bulletin ตีพิมพร์าวตน้เดือนมกราคม พฤษภาคม และกนัยายนของทุกปี 
ถา้คุณอยากส่งขอ้มูล/บทความไปยงัวารสาร 
กรุณาส่งขอ้มูลถึงบรรณาธิการก่อนก าหนดเวลาออกวารสารอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน (นัน่คือ 
ตน้เดือนธนัวาคม เมษายน และสิงหาคม) ติดต่อไปท่ี 
 

Editor, Youth Information Bulletin 
United Nations Youth Unit 
Division for Social Policy and Development 
Department of Economic and Social Affairs (DESA) 
United Nations Headquarters 
New York, NY 100 17 
USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นพบัที่ 10  
ชนพ้ืนเมืองและส่ิงแวดล้อม 
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ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CBD) 
Conference of the Parties (COP) 
คณะท างานเฉพาะกจิท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างสมัยประชุมว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 8 (j) 
(ของ CBD) 
Global Environment Facility  
 

  
สำระส ำคัญ – การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) 
ซ่ึงจัดขึน้ท่ีบราซิลในปี พ.ศ. 2535 
เป็นจุดพลิกผันในการส่งเสริมสิทธิของชนพืน้เมืองท่ีเกี่ยวพันกับส่ิงแวดล้อม 
เคร่ืองมือทางกฎหมายจ านวนหน่ึงท่ีผ่านความเห็นชอบท่ี Earth Summit เช่น ปฏิญญาริโอ 
Agenda 21 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก าหนดมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองสิทธิของชนพืน้เมืองในการจัดการ
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาพืน้บ้านและวิถีปฏิบัติดั้งเดิม และท่ีส าคัญท่ีสุดกคื็อ 
ปัจจุบันมีกรอบกฎหมายระหว่างประเทศท่ียอมรับความสัมพันธ์พิเศษท่ีชนพืน้เมืองผูกพัน
กับท่ีดินท่ีตกทอดมา  

 
ประเด็นหลัก 
 
ความหลากหลายทางภาษา วฒันธรรม และชีวภาพของโลกก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย 
ในขณะท่ีลกัษณะและขอบเขตของภยัคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของโลกยงัเป็นประเ
ด็นท่ียงัถกเถียงกนัอยู ่
ไม่มีขอ้สงสัยวา่ก าลงัเกิดอะไรขึ้นกบัความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมของมนุษยชาติ  
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ชนพื้นเมืองถือวา่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) ส่วนใหญ่ของโลก 
วิถีชีวิตท่ีมีแบบอยา่งแตกต่างกนัแลว้แต่สถานท่ี จากตวัเลขประมาณการ คาดวา่ในโลกน้ีมีจ านวน 
6,000 วฒันธรรม ประมาณ 4,000 - 5,000 วฒันธรรมเป็นของชนพื้นเมือง ประมาณ 3 ใน 4 
ของภาษาชาวโลก 6,000 ภาษาเป็นภาษาท่ีพูดโดยชนพื้นเมือง 
 
พื้นท่ีหลายแห่งท่ีมีระดบัความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity) 
สูงสุดบนดาวเคราะห์ดวงน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนพื้นเมือง “Biological 17” หรือ 17 
ประเทศท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพของโลกมากกวา่ 2 ใน 3 ของทั้งหมด 
เป็นดินแดนดั้งเดิมของชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโลกอีกดว้ย (ประเทศในกลุ่ม Biological 17 
ประกอบดว้ยออสเตรเลีย บราซิล จีน โคลมัเบีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอกวาดอร์ อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาดากสัการ์ มาเลเซีย เมก็ซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต ้ปาปัวนิวกินี สหรัฐอเมริกา 
และเวเนซูเอลา) เม่ือพิจารณาการกระจายตวัของชนพื้นเมืองในโลก ปรากฏวา่มีสหสัมพนัธ ์
(correlation) 
ท่ีเด่นชดัระหวา่งพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธร
รมสูง ความเช่ือมโยงน้ีมีนยัส าคญัมากโดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าร้อนช้ืน เช่น ผืนป่าแถบอะเมซอน 
อเมริกากลาง แอฟริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  ฟิลิปปินส์ นิวกินี และอินโดนีเซีย ใน 9 
ประเทศซ่ึงมีร้อยละ 60 ของภาษามนุษยท่ี์ใชพู้ดกนั ในจ านวนน้ี 6 
ประเทศเป็นแหล่งท่ีอยูข่องสัตวแ์ละพืชมากมายหลายชนิดซ่ึงมีถ่ินอาศยัเฉพาะพื้นท่ีแถบนั้น 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2543 World Wide Fund for Nature (WWF International) ร่วมกบั 
International NGO Terralingua ตีพิมพร์ายงานเร่ือง Indigenous and Traditional Peoples of the 
World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving the World’s 
Biological and Cultural Diversity รายงานน้ีเผยวา่กลุ่มชาติพนัธุ์ภาษา (ethno-linguistic) จ านวน 
4,635 กลุ่มหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของทั้งหมด อาศยัอยูใ่น 225 
ภูมิภาคท่ีมีความส าคญัดา้นชีวภาพมากท่ีสุด 
ผลการศึกษาระบุวา่ภาษาพูดของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองก าลงัสูญหายไปอยา่งรวดเร็ว 
เน่ืองจากความรู้ดา้นนิเวศวิทยาท่ีชนพื้นเมืองสั่งสมมานานแฝงอยูใ่นภาษาต่างๆ 
และเน่ืองจากในวฒันธรรมเก่าแก่ส่วนใหญ่ 
ภูมิปัญญาดงักล่าวถูกถ่ายทอดไปยงักลุ่มอ่ืนหรือชนรุ่นใหม่ดว้ยการบอกเล่า 
การสูญส้ินภาษาก าลงัน าไปสู่การสูญเสียความรู้ดา้นนิเวศวิทยา 
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เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ความหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถอนุรักษใ์หด้ ารงอยูไ่ดโ้ดยปราศจ
ากความหลากหลายทางวฒันธรรม 
และความมัน่คงดา้นอาหารและยารักษาโรคในระยะยาวขึ้นอยูก่บัการรักษาความสัมพนัธ์อนัซบัซอ้
นน้ีไว ้ นอกจากน้ี 
มีการรับรู้เพิ่มขึ้นวา่ความหลากหลายทางวฒันธรรมมีความส าคญัต่อวิวฒันาการของอารยธรรมพอ
ๆ กบัความส าคญัของความหลาก หลายทางชีวภาพท่ีมีต่อวิวฒันาการทางชีวภาพ 
การส่งเสริมวฒันธรรมแบบเดียวกนั (homogenous culture) 
เป็นภยัคุกคามท่ีร้ายแรงต่อความอยูร่อดของมนุษย ์ การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง 
“การพฒันายารักษาโรค ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ” 
ซ่ึงจดัขึ้นท่ีสถาบนัมะเร็งแห่งชาติของสถาบนัสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2534 
สรุปวา่ “ภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกคุกคามและมีคุณค่าพอๆ กบัความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรทั้งสองสมควรไดรั้บความเคารพและตอ้งอนุรักษไ์ว”้  
 
ภาษา – 
คลงัของมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชนและกรอบส าหรับความเขา้ใจชีวิตท่ีแตกต่างกนัของแต่ล
ะสังคม – ถือวา่เป็นเคร่ืองช้ีวดัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีส าคญัตวัหน่ึง กระนั้นก็ตาม 
เม่ือค านึงถึงอตัราการสูญส้ินของภาษา 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมถูกคุกคามในระดบัท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ในศตวรรษเดียว 
ภาษาไดสู้ญส้ินไปจากโลกแลว้ราว 600 ภาษา อีกเกือบ 2,500 
ภาษาก าลงัตกอยูใ่นหว้งอนัตรายจากการสูญส้ินอยา่งฉบัพลนั 
และภาษาอ่ืนท่ีมีจ านวนมากกวา่นั้นก าลงัสญเสีย “บริบทเชิงนิเวศ (ecological context)” 
ซ่ึงท าใหภ้าษาเหล่าน้ีเป็นภาษาท่ีมี “ชีวิต” หากพิจารณาตามอตัราในปัจจุบนั ร้อยละ 90 
ของภาษาทั้งหมดจะสูญส้ินภายในศตวรรษท่ี 21 
และภาษาส่วนใหญ่เหล่าน้ีเป็นภาษาพูดของชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมือง 
ภาษาเหล่าน้ีและความรู้ดา้นนิเวศวิทยาท่ีเก่ียวโยงกบัภาษาก าลงัสูญส้ินในอตัราท่ีเร็วขึ้นเน่ืองจากกา
รขยายตวัของตลาด การส่ือสาร และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์ส่งเสริมการใชภ้าษาท่ีมีอิทธิพลสูงแต่ตอ้งแลกดว้ยการเส่ือมถอยของภาษาพื้นเ
มือง  
 
ความเช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีประจกัษใ์นหมู่ชนพื้นเมือง 
ชนพื้นเมืองทุกคนลว้นมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และจิตวิญญาณกบัท่ีดินท่ีตกทอดมาเหมือนกนั กฎหมายจารีตประเพณี 



 - 124 - 

ขนบธรรมเนียมและวิถีปฏิบติัดั้งเดิมสะทอ้นถึงความผกูพนักบัท่ีดินและความรับผิดชอบในการสงว
นรักษาท่ีดินเก่าแก่เพื่อเก็บไวใ้หรุ่้นลูกรุ่นหลานใชต่้อไป ในอเมริกากลาง ลุ่มน ้าอะเมซอน เอเชีย 
อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกาเหนือ 
ความอยูร่อดทางกายภาพและวฒันธรรมของชนพื้นเมืองขึ้นอยูก่บัการพิทกัษผื์นแผ่นดินท่ีตนอาศยั
และทรัพยากรในผืนแผ่นดินนั้น  
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนพื้นเมืองและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมถอยลงนานหลายศตวรรษแลว้เน่ืองจากการ
สูญเสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตกทอดมาหรือถูกบีบบงัคบัให้อพยพจากท่ีดินเก่าแก่และสถานท่ีศกัด์ิสิ
ทธ์ิ สิทธิในท่ีดิน การใชท่ี้ดิน 
และการจดัการทรัพยากรยงัคงเป็นประเด็นท่ีส าคญัมากส าหรับชนพื้นเมืองทัว่โลก โครงการพฒันา 
กิจกรรมท าเหมืองแร่และป่าไม ้
และเกษตรกรรมเป็นปัจจยัท่ีท าใหช้นพื้นเมืองตอ้งยา้ยถ่ินฐานตลอดมา 
ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มก็นบัวา่มากพอสมควร 
ปรากฏวา่พืชและสัตวห์ลายชนิดตอ้งสูญพนัธุ์หรือไม่ก็เส่ียงต่อภาวะใกลสู้ญพนัธุ์ 
ระบบนิเวศท่ีมีแห่งเดียวในโลกถูกท าลาย 
และแม่น ้าและพื้นท่ีรับน ้าประเภทอ่ืนเผชิญกบัปัญหามลภาวะขั้นรุนแรง 
มีการเพาะปลูกพืชหลายชนิดท่ีมีความส าคญัเชิงพาณิชยแ์ทนพนัธุ์พืชท่ีปรับตวัเขา้กบัสภาพทอ้งถ่ิน
ไดดี้ท่ีใชใ้นระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งน้ี 
ปัจจยัดงักล่าวน าไปสู่การขยายตวัของวิธีการเพาะปลูกแบบอุตสาหกรรม 
 
ในปี พ.ศ. 2540 คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous 
Populations) มอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญศึกษาเร่ืองชนพื้นเมืองและสิทธิในท่ีดิน 
ผลการศึกษายนืยนัวา่การเขา้ถึงท่ีดินและทรัพยากรมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความอยูร่อดของชนพื้นเ
มือง 
รายงานน้ีตอกย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยอมรับและประกนัสิทธิในท่ีดินของชนพื้นเมืองและกระตุ้
นรัฐบาลใหป้รึกษา กบัชนพื้นเมืองเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการท่ีดินและทรัพยากร 
 
ถึงกระนั้น 
โครงการพฒันาในหลายประเทศก็ยงัคงสร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มกบัทรัพยากรธรรมชาติแล
ะทรัพยากรน ้าอยา่งต่อเน่ือง ในบางประเทศ 
รัฐบาลและบริษทัขา้มชาติยงัคงสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าและถนนและด าเนินกิจกรรมท าเหมือง
แร่และตดัไมอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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ซ่ึงเป็นภยัคุกคามและเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศท่ีบอบบางและสร้างความเสียหายกบัผืนแผน่ดินอั
นกวา้งใหญ่ท่ีชนพื้นเมืองอาศยัอยู ่ การพฒันาการท่องเท่ียว รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
(cultural tourism) และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (ecotourism) 
อาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อส่ิงแวดลอ้มและสวสัดิภาพของชนพื้นเมือง 
 
ชนพื้นเมืองและส่ิงแวดล้อม 
 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (UN Conference on Environment 
and Development) ซ่ึงจดัขึ้นท่ีเมืองริโอเดอจานิโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 
เป็นพฒันาการท่ีส าคญัส าหรับชนพื้นเมืองและสิทธิท่ีเก่ียวพนักบัส่ิงแวดลอ้มของชนพื้นเมือง 
การประชุมน้ีหรือท่ีเรียกกนัวา่ Earth Summit 
ยอมรับวา่ชนพื้นเมืองและชุมชนพื้นเมืองมีบทบาทส าคญัในการจดัการและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
คามส าคญัของภูมิปัญญาพื้นบา้นและวิถีปฏิบติัดั้งเดิมของชนพื้นเมืองก็ไดรั้บการยอมรับดว้ยเช่นกั
น และประชาคมโลกมีพนัธกรณีท่ีจะส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ ภูมิปัญญาพื้นบา้น 
และวิถีปฏิบติัท่ีสืบทอดมาของชนพื้นเมืองและชุมชนของพวกเขา  
 
ณ การประชุม Earth Summit ชนพื้นเมืองและเอน็จีโอไปรวมตวักนัท่ีเมืองคารีโอคา บราซิล 
เพื่อบอกเล่าขอ้ห่วงใยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั ปฏิญญาคารีโอคา (Kari-Oca Declaration) 
และกฎบตัรโลกของชนพื้นเมือง (Indigenous Peoples’ Earth Charter) 
ซ่ึงผา่นมติรับรองจากท่ีประชุม 
แสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของชนพื้นเมืองในโลกและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษกบัโลก 
เสียงท่ีมีเอกภาพของชนพื้นเมืองเป็นพลงัท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ของ Earth Summit  
 
ผลลพัธ์ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของ Earth Summit 
คือการมีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity) 
อนุสัญญาตระหนกัถึงการพึ่งพาอาศยัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งชุมชนพื้นเมืองท่ีมีจ านวนมากมายและทรั
พยากรทางชีวภาพและความปรารถนาท่ีจะแบ่งปันประโยชน์ท่ีมาจากการใชภู้มิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทางสปีชีส์ 
(species diversity) 
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ความหลากหลายของสปีชีส์มีความส าคญัต่อการท างานตามธรรมชาติของระบบนิเวศ 
และความอยูร่อดของสปีชีส์เป็นตวัช้ีวดัสุขภาพของส่ิงแวดลอ้ม ชนพื้นเมืองไดสู้ญเสีย 
เส่ียงท่ีจะสูญเสีย ท่ีดินของบรรพบุรุษและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ซ่ึงผืนแผน่ดินเหล่าน้ีจ านวนมากเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก 
รัฐบาลท่ีเห็นชอบกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพมีพนัธะตอ้งผา่นกฎหมายในประ
เทศหรือแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
เพื่อรับรองการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในการอนุรักษแ์ละการใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
 
สิทธิของชนพื้นเมืองในการมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ จดัการ 
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไดรั้บการยอมรับในอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศท่ี 
169 วา่ดว้ยชนพื้นเมืองและชนเผา่พื้นเมืองในประเทศเอกราช (International Labour Organization 
Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries) 
และร่างปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples) 
ร่างปฏิญญาก าหนดสิทธิของชนพื้นเมืองในการเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีตกทอดมาและจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 
 
ภายหลงัจากการประชุม Earth Summit ในปี พ.ศ. 2535 
ความสนใจเร่ืองสิทธิของชนพื้นเมืองและส่ิงแวดลอ้มเร่ิมขยายวงกวา้ง 
ประชาชนท่ีเป็นชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองมีความส านึกเพิ่มขึ้นวา่ท่ีดินท่ีตกทอดมาและทรัพ
ยากรธรรมชาติส าคญัมากต่อความอยูร่อดทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมือง บางประเทศ 
เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย ฟินแลนด ์ บราซิล และฟิลิปปินส์ 
ไดผ้า่นมาตรการทางกฎหมายท่ียอมรับสิทธิในท่ีดินของชนพื้นเมืองหรือก าหนดกระบวนการทางก
ฎหมายส าหรับการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในประเด็นท่ีเก่ียวกบัท่ีดิน  
รัฐบาลท่ีไดแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญแห่งชาติเพื่อยอมรับสิทธิท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองใน
การครอบครอง เป็นเจา้ของ และจดัการท่ีดินและดินแดนท่ีตกทอดมามีจ านวนเพิ่มขึ้น 
หลายประเทศก่อตั้งกระทรวงส่ิงแวดลอ้มและจดัท าเป็นถอ้ยแถลงนโยบายและยทุธศาสตร์ส่ิงแวดล้
อมแห่งชาติ แมว้า่ปัจจุบนับางรัฐบาลปรึกษาหารือกบัชนพื้นเมืองเร่ืองสิทธิในท่ีดินและส่ิงแวดลอ้ม 
รัฐหลายรัฐยงัไม่ผา่นกฎหมายและก าหนดนโยบายท่ียอมรับการเคลมสิทธ์ิในท่ีดินของชนพื้นเมือง
หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมือง  
 
องค์กรและกระบวนการด้านส่ิงแวดล้อมของสหประชาชาติ 
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• อนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ 

โดยเฉพาะแหล่งท่ีอยู่อาศยัของนกน ้า (อนุสัญญาแรมซาร์) (Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)) 

• อนุสัญญายเูนสโกวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกธรรมชาติและวฒันธรรมโลก 
(อนุสัญญามรดกโลก) (UNESCO Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention)) 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหว่างประเทศของชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) 

• ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN Declaration on Environment 
and Development) (ปฏิญญาริโอ) และ Agenda 21 

• อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศท่ีประสบภั
ยแลง้อยา่งรุนแรงและ/หรือภาวะกลายเป็นทะเลทราย โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา (UN 
Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or 
Desertification, Particularly in Africa) 

• กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (UN Framework Convention 
on Climate Change) 

• อนุสัญญาวา่ดว้ยการอนุรักษพ์นัธุ์สัตวป่์าท่ีมีการอพยพยา้ยถ่ิน (Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals – CMS) 

• อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the 
Sea – UNCLOS) 

• เวทีระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลวา่ดว้ป่าไม ้(Inter-governmental Forum on Forests) 
 
แนะน าใหติ้ดต่อส านกัเลขาธิการของหน่วยงานเหล่าน้ีเพื่อขอขอ้มูลล่าสุดวา่มีการด าเนินการท่ีเก่ียว
ขอ้งกบัประเด็นชนพื้นเมืองและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
 
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  
 
คุณสามารถส่งขอ้ห่วงใยท่ีเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปยงัหน่วยงาน
ของสหประชาชาติหลายแห่งท่ีท างานเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎบตัรและสนธิสัญญา (อ่านแผ่นพบัท่ี 3 เร่ือง 
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“หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามกฎบตัรและชนพื้นเมือง” และแผน่พนัท่ี 4 เร่ือง 
“หน่วยงานท่ีจดัตั้งตามสนธิสัญญาและชนพื้นเมือง”)  
 
โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
 
โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Environment Programme – UNEP) 
เป็นองคก์รของยเูอน็ท่ีประสานการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและประสานงานกบัรัฐบาล 
ทบวงการของยเูอน็ และเอน็จีโอ UNEP 
ส่งเสริมและประสานการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและด าเนินโครงการท่ีสนบัสนุนวาระกา
รท างานขององคก์ารท่ีเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ โครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
คณะผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจตดัสินใจสูงสุดของ UNEP หรือคณะมนตรีปกครอง (Governing Council) 
ประกอบดว้ยรัฐสมาชิก 58 รัฐท่ีไดรั้บเลือกตั้งผา่นการลงคะแนนเสียงโดยสมชัชาสหประชาชาติ 
คณะมนตรีประชุมปีละ 2 คร้ังท่ีส านกังานใหญ่ของ UNEP ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
เพื่อพิจารณาทบทวนสถานะของส่ิงแวดลอ้มโลกและก าหนดล าดบัความส าคญัของโครงการของ 
UNEP ส านกัเลขาธิการของ UNEP ซ่ึงอยูท่ี่เมืองไนโรบีดว้ย 
ท าหนา้ท่ีประสานการจดักิจกรรมกบัองคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลและองคก์รพฒันาเอกชน
ระดบันานาชาติ ระดบัชาติ และระดบัภูมิภาค UNEP มีส านกังานประจ าภูมิภาค 6 
แห่งท่ีรับผิดชอบภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยโุรป แอฟริกา เอเชียตะวนัตก เอเชียและแปซิฟิก 
และละตินอเมริกาและแคริบเบียน  
 
UNEP และประเด็นชนพื้นเมือง  
 
ภายหลงัการประชุม Earth Summit ในปี พ.ศ. 2535 UNEP 
รับผิดชอบในการติดตามให้รัฐสมาชิกยอมรับและส่งเสริมวิถีปฏิบติัและภูมิปัญญาพื้นบา้นของชนพื้
นเมือง 
และส่งเสริมใหช้นพื้นเมืองแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมท่ีสั่งสมจากการใช้
วิถีปฏิบติัและภูมิปัญญาพื้นบา้น 
 
UNEP 
ท างานร่วมกบัชนพื้นเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินในการด าเนินโครงการและประเมินโครงการท่ีไดรั้บคั



 - 129 - 

ดเลือกและทุนอุดหนุนเพื่อสนบัสนุนอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ UNEP 
ด าเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 
เม่ือประเด็นน้ีถูกบ่งช้ีวา่เป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนในการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย์
ท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในรายงานฉบบัส าคญั The Global Environment Perspective 
ตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. 2530 UNEP 
บ่งช้ีถึงความจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือระหวา่งประเทศท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพยากร
ทางชีวภาพของโลก ในปี พ.ศ. 2530 และ 2531 UNEP 
จดัการประชุมคณะท างานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะกิจวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc 
Working Groups of Experts on Biological Diversity) 
คณะท างานเหล่าน้ีทบทวนอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูแ่ละจดัท ากร
อบส าหรับอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพท่ีผา่นความเห็นชอบท่ี Earth Summit ในปี 
พ.ศ. 2535 
 
ชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในโครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโลกของ UNEP 
โครงการวิจยัน้ีบ่งช้ีมูลเหตุส าคญั 5 ประการซ่ึงน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไดแ้ก่ การเส่ือมโทรมหรือการสูญส้ินของแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมากเกินไป มลภาวะ 
การน าสปีชีส์ท่ีไม่ใช่พนัธุ์พื้นเมือง (ต่างถ่ิน) เขา้มาในสภาพแวดลอ้ม 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานน้ีลงความเห็นวา่พื้นท่ีป่าไม ้ ทะเล และชายฝ่ัง 
รวมทั้งระบบนิเวศทางการเกษตรและระบบนิเวศของแหล่งน ้าบนแผน่ดินเป็นส่วนท่ีถูกคุกคามมาก
ท่ีสุด โครงการน้ีรวมถึงงานวิจยัเร่ืองคุณค่าของมนุษยต่์อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงมุ่งเนน้ศึกษาคุณค่าสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
คุณค่าทางศาสนาและวฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งการพึ่งพาอาศยัระหวา่งชนพื้นเมืองและส่ิงแวดลอ้ม ผลการวิจยัเร่ืองน้ีเผยแพร่ในรายงานช่ือ 
Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global 
Biodiversity Assessment ซ่ึงจดัพิมพโ์ดย UNEP ในปี พ.ศ. 2542  
 
UNEP 
ท างานเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิของชนพื้นเมืองตามบทบญัญติัของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ 
ส่ิงพิมพข์อง UNEP ท่ีเพิ่งปรากฏสู่สายตาเม่ือเร็วๆ น้ี New Way Forward: Environmental Law and 
Sustainable Development ก็มีบทหน่ึงท่ีกล่าวถึงชนพื้นเมืองและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ  
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การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ UNEP 
   

United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Website: www.unep.org  
Tel: (254) 2-62-1234/3292 
Fax: (254) 2-62-3927/3692 
Email: ipainfo@unep.org  

 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) 
เป็สนธิสัญญาระหวา่งประเทศ – ฉะนั้น จึงเป็นเอกสารท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย – 
ซ่ึงส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อจดัการ อนุรักษ ์
และส่งเสริมการใชท้รัพยากรทางชีวภาพของโลกอยา่งย ัง่ยนื 
อนุสัญญาน้ีเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือลกัษณะเดียวกนัท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของโครงการส่ิงแวดล้
อมแห่งสหประชาติ (UNEP) วตัถุประสงคส์ าคญั 3 
ประการของอนุสัญญาคือเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมการใชส่้วนประกอบต่างๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
และส่งเสริมการแบ่งปันประโยชน์ท่ีสั่งสมจากการใชท้รัพยากรท่ีสืบทอดมาแต่เก่าก่อนอยา่งยติุธรร
มและสมเหตุสมผล 
 
อนุสัญญาท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2536 มุ่งเนน้พิทกัษร์ะบบนิเวศของโลก 
ภาคีในอนุสัญญามีพนัธะในการด าเนินแผน 
งานเพื่ออนุรักษแ์ละจดัการใหมี้การใชอ้ยา่งย ัง่ยนืของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวโยงกบัแห
ล่งน ้าบนแผน่ดิน พื้นท่ีทะเลและชายฝ่ัง ป่าไม ้ ระบบนิเวศบนบก และท่ีดินการเกษตร 
ซ่ึงส าคญัยิง่ต่อความผาสุกของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มโลก นอกจากน้ี 
อนุสัญญาส่งเสริมและคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้นซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการอนุรักษท์รัพยากรทางชี
วภาพของโลกอีกดว้ย  
 
การตัดสินใจและปฏิบัติตามอนุสัญญา – Conference of the Parties  
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องคค์ณะท่ีมีอ านาจตดัสินใจสูงสุดของอนุสัญญาคือ Conference of the Parties (COP) 
ซ่ึงเป็นรัฐบาลของประเทศท่ีไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญา COP ประกอบดว้ยภาคีแห่งสัญญา 
(Contracting Parties) 180 รัฐ 
ซ่ึงท าใหอ้นุสัญญาน้ีเป็นหน่ึงในอนุสัญญาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก COP จดัประชุมทุกๆ 
2 ปี การประชุมคร้ังหนา้จะจดัขึ้นท่ีประเทศเนเธอร์แลนดใ์นเดือนพฤษภาคม 2545 COP 
มีภาระหนา้ท่ีในการรับรองการแกไ้ขบทบญัญติัและพิธีสารของอนุสัญญา (อาทิ พิธีสาร Cartagena 
วา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ) ท่ีเพิ่งผา่นความเห็นชอบเม่ือเร็วๆ น้ี) ก าหนดแผนงานต่างๆ 
และจดัตั้งหน่วยงานในสังกดัเพื่อช่วยสนบัสนุนภารกิจของ COP 
หน่วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะคือคณะท างานเฉพาะกิจท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็
นระหวา่งสมยัประชุมวา่ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ 8 (j) และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง (Ad Hoc Open-
ended Inter-sessional Working Group) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ “คณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยขอ้ 8 (j)” 
 
อนุสัญญาและชนพื้นเมือง – ข้อ 8 (j) และบทบัญญัติท่ีเกีย่วข้อง  
 
อนุสัญญามีบทบญัญติัหลายขอ้ท่ีมีความส าคญักบัชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ บทบญัญติัเหล่าน้ีอยูใ่นขอ้ 
8(j), 10(c), 17.2 และ 18.4 ในขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขอ้ 8(j) 
ถือวา่เป็นหัวใจของขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีกล่าวถึง ขอ้ก าหนดน้ีเรียกร้องใหภ้าคีแห่งสัญญาเคารพ 
คุม้ครองและสงวนรักษาภูมิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพตามบทบญัญตัของกฎหมายแห่ง
ชาติ อนุสัญญาปลุกเร้าใหภ้าคีส่งเสริมการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา นวตักรรม และวิถีปฏิบติัเหล่านั้น 
โดยชนพื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตและมีส่วนร่วม ขอ้ 8(j) 
ก าหนดวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นควรแบ่งปันใหแ้ก่ชนพื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
 
อนุสัญญาไม่ใชค้  าวา่ indigenous peoplesแต่อา้งถึง 
“ชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (indigenous and local communities embodying 
traditional lifestyles)” เม่ือกล่าวถึงชนพื้นเมือง 
มีการตีความวา่วลีน้ีรวมประชากรโลกทั้งหมดประมาณ 1.5-2 
พนัลา้นคนซ่ึงไม่ไดใ้ชว้ิถีปฏิบติัเชิงอุตสาหกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตร 
ป่าไม ้สัตวป่์า และประมง  
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ขอ้ 10 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชส่้วนประกอบต่างๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
ก าหนดวา่ภาคีแห่งสัญญาแต่ละรัฐพึงคุม้ครองและส่งเสริมการใชท้รัพยากรทางชีวภาพตามวิถีปฏิบั
ติทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเนน้การอนุรักษแ์ละการใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 
โดยนยั ขอ้ก าหนดน้ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองความอยูร่อดของวฒันธรรมอยา่งมาก 
เน่ืองจากพืชและสัตวบ์างชนิดมีความส าคญัในแง่จิตวิญญาณและเศรษฐกิจของวฒันธรรมพื้นเมืองใ
นหลายวฒันธรรม ฉะนั้น 
การใชพ้ืชและสัตวเ์หล่าน้ีตามขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดมาจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด ารงอยูต่่
อไปของวฒันธรรมนั้น  
 
ในการประชุมคร้ังท่ี 5 ซ่ึงจดัขึ้นท่ีเมืองไนโรบี ประเทศเคนยาในเดือนพฤษภาคม 2543 COP 
ยอมรับวา่การปกปักรักษาภูมิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินขึ้นอยูก่บัการสงวนรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธ
รรมและพื้นฐานทางวตัถุ (material base) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีด ารงอยูไ่ด ้ COP 
เรียกร้องใหภ้าคีและรัฐบาลด าเนินมาตรการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละสงวนรักษาเอกลกัษณ์ดงักล่าว 
(ขอ้ตดัสินใจ 5/16 วรรค 16)  
 
ขอ้ 17 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นการอนุรักษแ์ละการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ั่
งยนื ก าหนดว่าขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองและภูมิปัญญาพื้นบา้น 
และถา้เป็นไปได ้ รวมถึงการส่งขอ้มูลกลบัถ่ินเดิม (repatriation) 
ส่ิงน้ีมีความส าคญัส าหรับชุมชนพื้นเมืองท่ีพิจารณาหนทางท่ีจะน ากลบัมาซ่ึงขอ้มูลอนัล ้าค่าเก่ียวกบั
ภูมิปัญญาและวิถีปฏิบติัวา่ดว้ยการใชพ้ืชและสัตวท่ี์สืบทอดมาแต่โบราณ 
ซ่ึงเก็บสะสมอยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์ละสถาบนัวิจยันานหลายทศวรรษหรือศตวรรษ 
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน าไปใชเ้พื่อเติมเตม็ความรู้สมยัใหม่ 
หรือแมก้ระทัง่ช่วยฟ้ืนฟูวิถีปฏิบติัดั้งเดิมเก่ียวกบัพืชและสตัวบ์างชนิด 
 
ขอ้ 18 เรียกร้องใหภ้าคีร่วมมือกนัในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ 
รวมทั้งเทคโนโลยพีื้นเมืองและเก่าแก่ COP ยนืยนัวา่ ในการ ปฏิบติัตามสนธิสัญญา 
ภูมิปัญญาพื้นบา้นควรไดรั้บความเคารพเท่าเทียมกบัความรู้แบบอ่ืน และดงันั้น 
จึงควรพิจารณาวา่ภูมิปัญญาพื้นบา้นมีประโยชน์และจ าเป็นไม่ต่างจากความรู้แบบอ่ืน 
รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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ข้อตัดสินใจของ COP เกีย่วกับชนพื้นเมือง  
 
ตั้งแต่อนุสัญญามีผลบงัคบัใช ้COP ไดป้ระกาศขอ้ตดัสินใจหลายขอ้ท่ีเก่ียวพนักบัการปฏิบติัตามขอ้ 
8(j) และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ขอ้ตดัสินใจ 3/14 – 
ขอ้ตดัสินใจน้ีเป็นการตระเตรียมส าหรับการก าหนดกระบวนการระหวา่งสมยัประชุม 
ซ่ึงรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 5 
วนัเร่ืองภูมิปัญญาพื้นบา้นและความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงจดัขึ้นท่ีกรุงมาดริด 
ในเดือนพฤศจิกายน 2540 (Madrid Workshop) 

 
ขอ้ตดัสินใจ 3/17 – COP ตดัสินใจวา่ ในการปฏิบติัตามอนุสัญญา ภูมิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัท่ีสืบทอดมาแต่โบราณของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินตอ้งไดรั้บความคุม้คร
อง และควรพิจารณาประเด็นเหล่าน้ีท่ีเก่ียวโยงกบัขอ้ตกลงอ่ืนดว้ย เช่น 
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยลกัษณะทางการคา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์ารคา้โลก (WTO’s 
Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property) 

 
ขอ้ตดัสินใจ 4/9 – 
ขอ้ตดัสินใจน้ีน าไปสู่การจดัตั้งคณะท างานเฉพาะกิจท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็นทัว่ไประหวา่
งสมยัประชุมวา่ดว้ยขอ้ 8 (j) และการเช้ือเชิญภาคีใหย้ืน่กรณีศึกษา 

 
คณะท างานเฉพาะกจิท่ีเปิดรับฟังความคิดเห็นท่ัวไประหว่างสมัยประชุมว่าด้วยข้อ 8 (j)  
 
ภาระหนา้ท่ีท่ีคณะท างานไดรั้บมอบหมายมีดงัน้ี  
• ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการคุม้ครองทางกฎหมายหรือรูปแบบการคุม้ครองท่ีเหมาะสมส าหรับภูมิ

ปัญญาพื้นบา้น 
• ช้ีแนะ COP เร่ืองการปฏิบติัตามขอ้ 8(j) และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะการพฒันาและด าเนินโครงการในระดบัชาติและนานาชาติ 
• พฒันาโปแกรมส าหรับการท างาน 
• ช้ีแนะ COP 

เร่ืองมาตรการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศในหมู่ชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินและวิธี
การเสริมสร้างกลไกท่ีรองรับความร่วมมือดงักล่าวใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
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การเชิญให้ย่ืนกรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษาครอบคลุมเร่ือง 
• ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภูมิปัญญาพื้นบา้นและองคค์วามรู้อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัการอนุรักษค์วามหลากห

ลายทางชีวภาพและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
• ผลกระทบของเคร่ืองมือระหวา่งประเทศ สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และกฎหมายและนโยบายในปัจจุบนัต่อภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเก่ียวโยงกบัความหลากหลายทางชี
วภาพ 

• ขอบเขตท่ีภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกน าไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตดัสินใจเร่ืองการพฒัน
าและการจดัการทรัพยากร 

• แนวทางปฏิบติัวา่ดว้ยวิธีการท างานวิจยัชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น 
• สาระเร่ืองการใหค้  ายนิยอมโดยการบอกกล่าวล่วงหนา้ (informed consent) 

การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
และการอนุรักษใ์นดินแดนของชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ิน 

• สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
กรณีศึกษาเหล่าน้ีถูกส่งไปยงัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกและใชเ้ป็นแนวคิดริเร่ิมของภาคีส าห
รับการตราการปฏิบติัตามขอ้ 8(j) และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกฎหมาย  
 

ขอ้ตดัสินใจ 4/9 
กระตุน้ใหชุ้มชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมโดยตรงในการประชุมคร้ังแรกของคณะท างาน 
ผูแ้ทนของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
ในขณะท่ีผูแ้ทนบางคนอาจร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของคณะผูแ้ทนของรัฐภาคี 
 

ขอ้ตดัสินใจ 5/16 – ขอ้ตดัสินใจน้ี ซ่ึงผา่นมติเห็นชอบในการประชุม COP คร้ังท่ี 
5ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยาในเดือนพฤษภาคม 2543 
เป็นขอ้ตดัสินใจท่ีส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการปฏิบติัตามขอ้ 8(j) และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใจความหลกัของขอ้ตดัสินใจน้ีมีดงัน้ี  
• การยดืเวลาปฏิบติังานของคณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยขอ้ 8(j)  
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• การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิผลของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะสตรี ในการปฏิบติัตามอนุสัญญา 

• การคุม้ครองภูมิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินในส่วนของการอนุรักษค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

• การมีมติรับรองแผนงานส าหรับคณะท างาน  
 
การสนับสนุนเงินทุนผ่าน  Global Environment Facility 
 
ดว้ยการใหส้ัตยาบนัอนุสัญญา ประเทศพฒันาแลว้มีพนัธะท่ีจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ประเทศก าลงัพฒันาสามารถปฏิบติัตามอนุสัญญาได ้ การใหทุ้นอุดหนุน 
ซ่ึงอาจเป็นการบริจาคแบบทวิภาคี ภูมิภาค หรือพหุภาคี ถูกส่งผา่น Global Environment Facility 
(GEF) ซ่ึงควบคุมกลไกทางการเงินของอนุสัญญา COP ร้องขอให ้ GEF 
จดัสรรเงินทุนสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินในการอนุรั
กษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาการใชอ้ยา่งย ัง่ยนืของส่วนประกอบต่างๆ 
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนตามท่ีระบุในแผนงานท่ีเป็นการปฏิบติัตามขอ้ 8(j) 
และบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
GEF เป็นความพยายามของนานาชาติท่ีเป็นการด าเนินการผา่นโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(UN Development Programme – UNDP) UNEP และธนาคารโลก 
หากชุมชนพื้นเมืองใดไดรั้บผลกระทบจากโครงการท่ี GEF จดัสรรทุนอุดหนุน 
จะมีการขอค าปรึกษาจากชุมชนเหล่านั้นทั้งก่อนเร่ิมโครงการและระหวา่งการด าเนินโครงการ 
โปรแกรมทุนช่วยเหลือขนาดเลก็ (Small Grants Programme) ของ GEF ท่ีบริหารโดย UNDP 
ถูกใชป้ระโยชน์บ่อยๆ โดยเอน็จีโอของชนพื้นเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นเวบ็ไซตข์อง 
UNDP, UNEP และธนาคารโลก  
 
การมีส่วนร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
มีหลายวิธีท่ีชนพื้นเมืองสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในภารกิจของอนุสัญญา 
ชนพื้นเมืองอาจมีส่วนร่วมในการประชุมภายใตก้รอบของอนุสัญญาในฐานะสมาชิกของคณะผูแ้ท
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นเป็นทางการ และ/หรือผูแ้ทนขององคก์รและชุมชนพื้นเมืองในฐานะผูส้ังเกตการณ์ ยืน่กรณีศึกษา 
และเป็นสมาชิกของคณะผูเ้ช่ียวชาญและ/หรือกลุ่มติดต่อประสานงาน (liaison group) 
 
เพื่อมีส่วนร่วมในภารกิจของอนุสัญญาใหม้ากท่ีสุด ชุมชนพื้นเมือง – ด าเนินการผา่นองคก์รของตน 
– อาจประสงคท่ี์จะติดต่อประสานงานกบัรัฐบาลแห่งชาติอยา่งใกลชิ้ด ในบางประเทศ 
รัฐบาลแห่งชาติสนบัสนุนการก่อตั้งองคก์รชนพื้นเมืองเพื่อด าเนินการตามบทบญัญติัของอนุสัญญา 
พิจารณาทบทวนขอ้ตดัสินใจของ COP และมีส่วนร่วมในแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวพนักบัชนพิ้นเมือง  
 
กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม 
 
เน่ืองจากมีการหยบิยกหลายประเด็นขึ้นมาอภิปรายในท่ีประชุมภายใตก้รอบของอนุสัญญา 
ชนพื้นเมืองและองคก์รของชนพื้นเมืองควรด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ตนมีผูแ้ทนร่วมประชุมดว้ยตา
มสมควร ผูส้ังเกตการณ์จากเอ็นจีโอ รวมทั้งองคก์รและชุมชนพื้นเมือง 
อาจร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการประชุมของ COP รวมทั้งการประชุมต่างๆ 
ของหน่วยงานในสังกดัของ COP ดว้ย COP 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในการประชุมของคณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยขอ้ 8(j) 
การเขา้ร่วมการประชุมเหล่าน้ีเป็นโอกาสส าคญัท่ีผูแ้ทนของชนพื้นเมืองจะแลกเปล่ียนขอ้มูล 
สร้างเครือข่าย และลอ้บบ้ี  
 
ส านกัเลขาธิการมีหนา้ท่ีแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐและองคก์รพฒันาเอกชนทราบก าหนดการประชุม
ของ COP หรือหน่วยงานในสังกดัของ COP เพื่อแน่ใจวา่องคก์รของคุณทราบขอ้มูลตลอดเวลา 
คุณควรติดต่อส านกัเลขาธิการและขอใหส้ านกัเลขาธิการแจง้ก าหนดการประชุมใหท้ราบทุกคร้ัง 
ถา้คุณประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม 
คุณตอ้งแจง้ส านกัเลขาธิการก่อนการประชุมนั้นวา่องคก์รของคุณประสงคจ์ะส่งผูแ้ทนไปร่วมประชุ
มในฐานะผูส้ังเกตการณ์ ถา้คุณประสงคจ์ะกล่าวปราศรัยในท่ีประชุมของ COP 
คุณสามารถขออนุญาตจากประธาน COP ก่อนการประชุม 
องคก์รของคุณควรมีส่วนร่วมในเร่ืองการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  
ถา้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ 
ภายใตก้รอบของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ อ่านขอ้มูลติดต่อดา้นล่าง  
 
กำรยื่นกรณีศึกษำ 
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กรณีศึกษาท่ีสะทอ้นหลายๆ ประเด็นเก่ียวกบัการด าเนินการตามอนุสัญญาช่วยติดตาม ประเมินผล 
และมอบแนวทางปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการระดบัชาติและแผนงานท่ีผา่นความ
เห็นชอบภายใตอ้นุสัญญา 
กรณีศึกษาท่ียืน่ใหแ้ก่ส านกัเลขาธิการส าคญัอยา่งยิง่กบัการเตรียมเอกสารและการจดัท าขอ้เสนอแน
ะท่ีจะพิจารณาในการประชุมของ COP และการประชุมของหน่วยงานในสังกดัของ COP ดงันั้น 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รชนพื้นเมืองควรตอบรับค าเชิญเพื่อน าเสนอหลกัฐานยนืยนัวา่ชุมชนพื้นเมือง
ก าลงัไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการตามอนุสัญญาอยา่งไรบา้ง  
 
เป็นสมำชิกของคณะผู้เช่ียวชำญและกลุ่มติดต่อประสำนงำน  
 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัตามอนุสัญญา COP ตั้งคณะผูเ้ช่ียวชาญหลายคณะเป็นระยะๆ 
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีถูกคดัเลือกจากรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีรัฐบาลระบุวา่เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญใ
นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
องคก์รชนพื้นเมืองอาจประสงคติ์ดต่อกบัรัฐบาลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชนพื้นเมืองไดรั้บกา
รเสนอช่ือเพื่อคดัเลือกใหร้วมอยูใ่นรายช่ือสมาชิกของคณะผูเ้ช่ียวชาญและรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ  
 
กลุ่มติดต่อประสานงานซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของชุมชนพื้นเมืองและทอ้งถ่ินพิจารณาทบทวนเอก
สารท่ีจดัท าโดยส านกัเลขาธิการ ซ่ึงจะพิจารณาโดยคณะท างานเฉพาะกิจวา่ดว้ยขอ้ 8(j) 
การมีส่วนร่วมเปิดกวา้งใหก้บัทุกคนหรือหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีคุณวุฒิเหมา
ะสมดา้นการอนุรักษแ์ละการใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
ผูส้ังเกตการณ์มีสิทธิมีส่วนร่วมไดใ้นการประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
 
การประสานงานกบัหน่วยงานและกระบวนการระหว่างประเทศอ่ืนๆ  
 
COP 
ประสานงานกบัองคก์รระหว่างประเทศระดบัรัฐบาลและหน่วยงานยเูอน็อยา่งใกลชิ้ดในประเด็นเร่ื
องการคุม้ครองและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพื้นบา้น 
การประสานงานอาจเป็นลกัษณะของการเขา้ร่วมประชุม 
แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามอนุสัญญา เม่ือไดรั้บเชิญ แลกเปล่ียนเอกสาร 
และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมเอกสาร 
ส านกัเลขาธิการท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก องคก์ารคา้ระหวา่งประเทศ 
องคก์ารท่ีประชุมวา่ดว้ยการคา้และการพฒันาแห่งสหประชาชาติ องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ 
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และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
และคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ COP 
มกัส่งผูแ้ทนไปร่วมการประชุมระหวา่งหน่วยงานยเูอ็นวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง COP 
เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีบทบาทในการประชุมองคก์รระหว่างประเทศระดบัรัฐบาลวา่ดว้ยป่าไม ้
ซ่ึงอภิปรายเร่ืองภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเก่ียวโยงกบัป่าไม ้
และประสานงานกบัองคก์รท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 
การเข้าถึงข้อมูลข้อตัดสินใจของ COP และเอกสารอ่ืนๆ 
 
ส านกัเลขาธิการของท่ีประชุมวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพตีพิมพข์อ้ตดัสินใจของ COP 
ประมาณ 2-3 เดือนหลงัจากการประชุมแต่ละคร้ังและเผยแพร่ขอ้ตดัสินใจในเวบ็ไซตข์องอนุสัญญา 
องคก์รชนพื้นเมืองควรไดรั้บส าเนาของขอ้ตดัสินใจ เน่ืองจากขอ้ตดัสินใจมีขอ้มูลส าคญัๆ 
เก่ียวกบัประโยชน์ของชนพื้นเมืองท่ีพวัพนักบัประเด็นต่างๆ มากมายท่ีเป็นภารกิจของ COP  
 
ราว 6 สัปดาห์ก่อนการประชุมของ COP และหน่วยงานอ่ืนท่ีก าหนดตามบทบญัญติัของสนธิสัญญา 
เอกสารการประชุมจะถูกแจกจ่ายไปยงัทุกหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานประสานงานหลกัของภาคีและ
องคก์รอ่ืนๆ ทุกองคก์ร 
รวมทั้งองคก์รชนพื้นเมืองท่ีขึ้นทะเบียนกบัส านกัเลขาธิการเป็นผูส้ังเกตการณ์ 
ขอเอกสารเหล่าน้ีไดท่ี้ Conventions Clearing House Mechanism 
และผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.biodiv.org 
 
ข้อมูลติดต่อส าหรับส านักเลขาธิการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ส านกัเลขาธิการของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยูใ่นเมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา เจา้หนา้ท่ีของส านกัเลขาธิการรับผิดชอบในการจดัท าเอกสารเพื่อพิจารณาโดย 
COP และหน่วยงานในสังกดั และการเตรียมและสนบัสนุนการจดัการประชุม 
ท่ีอยูข่องส านกัเลขาธิการคือ 
   

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
World Trade Centre 
393, Saint Jacques St, Suite 300 
Montreal, Quebec 
CANADA  H2Y  1N9 
Telephone: 1-514-288-2220 
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Fax: 1-514-288-6588 
Website: www.biodiv.org 

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพฒันาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  
 
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ  (UN Commission on Sustainable 
Development) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) 
ไดรั้บการจดัตั้งภายหลงัจากการประชุมวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (Earth 
Summit) คณะกรรมาธิการประกอบดว้ยรัฐสมาชิก 53 รัฐ 
ทบวงการช านญัพิเศษยเูอ็นเหล่าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีผูแ้ทนเป็นสมาชิกของคณะกรร
มาธิการดว้ย คณะกรรมาธิการซ่ึงประชุมปีละคร้ังเป็นเวลา 2-3 
สัปดาห์อภิปรายประเด็นเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีผา่น
ความเห็นชอบโดยท่ีประชุมเม่ือปี พ.ศ. 2535 
 
ส านกัเลขาธิการของคณะกรรมาธิการซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงนิวยอร์กเตรียมเอกสารขอ้มูลภูมิหลงัและรายง
านกิจกรรมต่างๆ และจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อเสนอรัฐบาล 
กระบวนการจดัท ารายงานเปิดกวา้งใหก้ลุ่มส าคญัๆ ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมได ้ รวมทั้งชนพื้นเมือง 
ท่ีระบุอยูใ่นแผนปฏิบติัการท่ีผา่นความเห็นชอบโดยท่ีประชุมเม่ือปี พ.ศ. 2535 
และคณะกรรมาธิการสนบัสนุนใหก้ลุ่มเหล่าน้ีมีส่วนร่วม นอกจากน้ี 
คณะกรรมาธิการยงัสนบัสนุนใหรั้ฐสมาชิกส่งเสริมการจดัการท่ีดินและทรัพยากรท่ีตกทอดมาจากบ
รรพบุรุษดว้ยตนเองโดยชนพื้นเมือง 
 
การมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพฒันาท่ียั่งยืน 
 
เอน็จีโอท่ีมีสถานะท่ีปรึกษากบั ECOSOC 
สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมของคณะกรรมาธิการได ้
การยืน่ค าขออนุมติัสถานะท่ีปรึกษาเป็นความรับผิดชอบของ Department of Economic and Social 
Affairs (DESA) ท่ีส านกังานสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก (Room DC1-1480, United Nations, 
New York, NY 10017 - โทรศพัท ์ 212 963 4842  แฟกซ์ 212 963 9248) หวัหนา้แผนกช่ือ Ms 
Hanifa Mezoui องคก์รท่ียืน่สมคัรเพื่อขอสถานะท่ีปรึกษาตอ้งกรอกแบบสอบถาม 
เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ 
คณะกรรมการวา่ดว้ยองคก์รพฒันาเอกชนจะพิจารณาค าขอและส่งค าแนะน าไปใหแ้ก่ ECOSOC 
เพื่อตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย  
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ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นตอ้งไดรั้บภายในวนัท่ี 1 
มิถุนายนของทุกปีก่อนปีท่ีเอ็นจีโอประสงคจ์ะไดรั้บการพิจารณา  
 
 
 

แผ่นพบัที่ 11   
UNDP และชนพ้ืนเมือง 

 
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations Development Programme – UNDP) 
เป็นองคก์รของยเูอน็ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการพฒันามนุษยแ์บบยัง่ยนื 
และเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัของยเูอน็ดา้นการใหค้  าแนะน า รณรงคส์ร้างแนวร่วม (advocacy) 
และอนุมติัทุนอุดหนุนการพฒันาใหแ้ก่ประเทศก าลงัพฒันา ดว้ยส านกังานประจ าประเทศ 132 
แห่งกระจายอยูท่ ัว่โลก ความมุ่งมัน่ทุ่มเทของ UNDP 
ในการขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมทัว่โลกไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถา
นการณ์ภายหลงัจากความขดัแยง้ รวมทั้งสถานการณ์ท่ีรัฐถูกโดดเด่ียวจากประชาคมโลกหาก 
UNDP ไม่ยืน่มือเขา้ไปช่วย  
 
ในเดือนกนัยายน 2543 ในการประชุมสุดยอดแห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium 
Summit) ผูน้ าทัว่โลกปฏิญาณวา่จะลดสัดส่วนของประชาชนท่ีมีฐานะยากจนคร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 
2558 UNDP แสดงบทบาทผูน้ าในการด าเนินการเพื่อท าใหค้  ามัน่สัญญาน้ีกลายเป็นความจริง 
ดว้ยการเสนอบริการใหค้  าปรึกษาแก่ประเทศก าลงัพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเป
ล่ียนแปลงทั้งในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก UNDP จบัมือเป็นหุ้นส่วนกบัรัฐบาล 
ทบวงการช านญัพิเศษของยเูอน็ องคก์รประชาสังคม และสถาบนัต่างๆ 
ในภาคเอกชนเพื่อร่วมกนัด าเนินโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม UNDP 
มีความช านาญเป็นพิเศษดา้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นโยบายสนบัสนุนคนยากจน 
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างสันติภาพ และการบรรเทาภยัพิบติั เอชไอวี/เอดส์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร นอกจากน้ี UNDP 
ท างานดา้นการส่งเสริมแนวคิดใหม่ในสังคมเก่ียวกบัปัญหาความยากจนในหลายมิติอีกดว้ย 
รายงานการพฒันามนุษยท่ี์มีผูใ้ชอ้า้งอิงอยา่งกวา้งขวางปลุกเร้าใหเ้กิดการอภิปรายเร่ืองประเด็นการ
พฒันาท่ีส าคญัๆ ในระดบันานาชาติและประเทศ ไดแ้ก่ ความยากจน โลกาภิวตัน์ 
และสิทธิมนุษยชน  
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การปรับปรุงรูปแบบการท างานแบบหุน้ส่วนก็เป็นหนา้ท่ีส าคญัอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ี UNDP 
ไดรั้บมอบหมายใหท้ าในอนาคต ดงัค ากล่าวของผูบ้ริหารของ UNDP 
ความร่วมมือแบบหุน้ส่วนระหวา่งผูมี้บทบาทในการพฒันาเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้งท าเสร็จเรียบร้อยก่อนเ
พื่อประสิทธิผลของการพฒันา ความทา้ทายล าดบัแรกส าหรับ UNDP 
คือการยา้ยสถาบนัเขา้ไปอยูใ่นองคก์รเครือข่ายท่ีกวา้งขวางซ่ึงสร้างโอกาสการพฒันาใหม่ๆ 
ผา่นรูปแบบหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์(strategic partnership) UNDP 
มุ่งสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนท่ีเขม้แขง็มากขึ้นกบัภาคประชาสังคมและองคก์รของชนพื้นเมือ
ง (Indigenous Peoples' Organizations – IPOs) เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการส่งเสริมมุมมองใหม่ๆ 
ท่ีฉีกแนวจากมุมมองการพฒันาแบบเดิมๆ 
การเปล่ียนแปลงในสังคมเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีการคิดคน้ทางเลือกท่ีไม่ขดัแยง้ในตวัเองและน่าพอใจ 
และดว้ยการจบัมือท างานเป็นหุน้ส่วนกบัชนพื้นเมือง UNDP 
จะสามารถช่วยสร้างทางเลือกเหล่านั้นได ้ 
 
นอกจากน้ี UNDP ยงับริหารกองทุนเฉพาะกิจอีกจ านวนหน่ึงดว้ย 
รวมทั้งกองทุนเพื่อการพฒันาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Development Fund for Women - 
UNIFEM) โครงการอาสาสมคัรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Volunteers – UNV) 
และส านกังานต่อตา้นการแปรสภาพทะเลทรายและภาวะแหง้แลง้ (Office to Combat 
Desertification and Drought - UNSO) UNDP 
เป็นผูอุ้ปถมัภข์องโครงการระดบัโลกเพื่อเอชไอวี/เอดส์ และเป็นพาร์ทเนอร์ของ Global 
Environment Facility (GEF) ร่วมกบัธนาคารโลกและ UNEP GEF 
อนุมติัเงินทุนเพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก  
 
UNDP บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจ านวน 36 คน 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนรัฐบาลจากประเทศก าลงัพฒันาและประเทศพฒันาแลว้ 
คณะกรรมการบริหารจดัประชุมปีละคร้ังท่ีส านกังานใหญ่ของ UNDP ในกรุงนิวยอร์ก 
ในฐานะเป็นองคก์รช่วยเหลือเพื่อการพฒันาดว้ยทุนอุดหนุนแบบพหุภาคีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
UNDP มีเครือข่ายส านกังานใน 132 
ประเทศซ่ึงบริหารงานโดยผูแ้ทน/ผูป้ระสานงานประจ าประเทศ (Resident 
Representative/Coordinator) และท างานร่วมกบัประชาชนและรัฐบาลใน 175 
ประเทศและดินแดนในทุกภูมิภาคทัว่โลก  
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UNDP และชนพืน้เมือง 
 
การท างานร่วมกบัชนพื้นเมืองของ UNDP ในระดบัประเทศมีขอบเขตกวา้งขวางมาก 
ตั้งแต่การประกาศปีสากลแห่งชนพื้นเมืองของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2536 
โครงการทุนช่วยเหลือขนาดเลก็ (small grants programme) 
และโครงการระดบัภูมิภาคและประเทศของ UNDP จ านวนมากเก่ียวพนักบัชุมชนพื้นเมือง 
ความคิดริเร่ิมเหล่าน้ีมุ่งเนน้การขจดัความยากจน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ป้องกนัและแกปั้ญหาความขดัแยง้ รวมทั้งฟ้ืนฟูอารยธรรม นอกจากนั้น UNDP 
ไดส้นบัสนุนโครงการต่างๆ 
ภายใตโ้ครงการภูมิปัญญาพื้นบา้นซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบา้นดว้ยกิจกร
รมเสริมสร้างศกัยภาพท่ีออกแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและการสนบัสนุนทางตรงส าหรับโครงการท่ี
พฒันาและด าเนินการโดยองคก์รของชนพื้นเมือง  
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 UNDP มีส่วนร่วมในการปรับโฉมใหม่ของพอร์ทโฟลิโอของชนพื้นเมือง 
วตัถุประสงคโ์ดยรวมของการท างานร่วมกบัชนพื้นเมืองของ UNDP คือเพื่อบูรณาการมิติต่างๆ 
ของชนพื้นเมืองและแนวคิดการพฒันาชนพื้นเมืองในโครงการในอนาคต 
และท าใหข้อ้ห่วงใยของชนพื้นเมืองเป็นส่ิงท่ีคาบเก่ียวกบัภารกิจต่างๆ 
ท่ีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของ UNDP  เม่ือไม่นานมาน้ี มี 
ความคิดริเร่ิมเก่ียวกบัการส ารวจบทบาทของชนพี้นเมืองในการป้องกนัการขดัแยง้และสร้างสันติภา
พ UNDP 
มอบหมายผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ขียนกรณีศึกษาเพื่อพิเคราะห์บทบาทของการเคล่ือนไหวของชนพื้นเมืองใ
นการป้องกนัการขดัแยง้และสร้างสันติภาพทัว่โลกเพื่อใชเ้ป็นเน้ือหาในการเรียนการสอน 
ดว้ยการท างานเป็นหุน้ส่วนกบัหน่วยงานอ่ืนของยเูอน็ UNDP 
ก าลงัพิจารณาวิธีการตอบสนองดา้นสารสนเทศ 
และขอ้ห่วงใยเร่ืองการสร้างเครือข่ายและการเสริมสร้างขีดความสามารถของ IPO 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการประชุมของเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนพื้นเมือง (อนุมติัโดย ECOSOC 
ในเดือนกรกฎาคม 2543)  
 
โครงการระดับโลก  
 
โครงการจ านวนมากมายท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก UNDP 
ท่ีรวมชนพื้นเมืองเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงดว้ยจดัเป็นโครงการทุนช่วยเหลือขนาดเลก็ 
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โครงการเหล่าน้ีหลายโครงการมีขอบเขตเป็นโครงการระดบัโลกและเงินทุนของโครงการมกัไม่ใช่
จ านวนเงินมากมาย 
โครงการเหล่าน้ีออกแบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการไดม้าซ่ึงมติท่ีเห็นชอบโดยคนส่วนใหญ่และการ
ตดัสินใจท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมดว้ย และพฒันาและด าเนินการในลกัษณะกระจายอ านาจ 
และโครงสร้างการจดัการแบบมีส่วนร่วมก็เป็นองคป์ระกอบส าคญัของความคิดริเร่ิมลกัษณะน้ี 
โดยทัว่ไป 
โครงการทุนช่วยเหลือขนาดเลก็เก่ียวพนักบัการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงกบัชุมชนทอ้งถ่ินผา่นอง
คก์รพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organization - NGO) และองคก์รชุมชน (Community 
Based Organization – CBO) นอกจากองคก์รอ่ืนๆ สามารถขอทุนอุดหนุนผ่าน Global 
Environment Facility (GEF) โครงการทุนช่วยเหลือขนาดเลก็ (Small Grants Programme) 
ซ่ึงสนบัสนุนกิจกรรมปลีกยอ่ยท่ีด าเนินการโดยเอน็จีโอและกลุ่มชุมชนต่างๆ 
ซ่ึงท างานเพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ในทวีปแอฟริกา เครือข่ายแอฟริกา 2000 (Africa 2000 
Network) จดัสรรเงินทุนใหแ้ก่โครงการท่ีสนบัสนุนกลุ่มชุมชน เอน็จีโอ รวมทั้ง IPO 
และสถาบนัวิชาการ กิจกรรมของโครงการครอบคลุมการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรง เช่น 
การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนการส่ือสารท่ีออกแบบเพื่อสงวนรักษาสภาพแวดลอ้มของทวีปแอ
ฟริกาและส่งเสริมการพฒันาในระดบัรากหญา้ท่ีเนน้ความยัง่ยนืของระบบนิเวศ  
 
นบัตั้งแต่การประกาศ Agenda 21 
(วาระเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีผา่นมติเห็นชอบจากการประชุมยเูอน็วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒัน
า – UNCED หรือ Earth Summit) พนัธกรณีเพื่อช่วยเหลือชนพื้นเมืองไดอุ้บติัขึ้นโดยปริยาย 
เพื่อสนบัสนุนแนวทาง ท่ีวิเศษมาก ใน Agenda 21 มีการจดัตั้งกองทุน Capacity 21 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศก าลงัพฒันาเพื่อผสานการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการพั
ฒนาท่ีย ัง่ยนืไดดี้ขึ้น Capacity 21 สนบัสนุนการออกแบบนโยบายและโครงการการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ซ่ึงหลายนโยบายและโครงการเก่ียวขอ้งกบัชุมชนของชนพื้นเมือง 
 
โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 
โครงการภูมิปัญญาพื้นบา้น (Indigenous Knowledge Programme – IKP) 
เป็นความคิดริเร่ิมของเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของชนพื้นเมือง 
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบา้นทัว่โลก คณะกรรมการก ากบัดูแล 
(Steering Committee) ประกอบดว้ยผูป้ระสานงานทัว่ไป (General Coordinator) 
และผูป้ระสานงานประจ าภูมิภาคอีก 8 คน 
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กรรมการแต่ละคนเป็นตวัแทนขององคก์รของชนพื้นเมืองระดบัทอ้งถ่ิน 
โครงการน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนจาก UNDP ศูนยว์ิจยัเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ และ Swiss 
Development Cooperation  
 
โครงการภูมิปัญญาพื้นบา้นมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ  
➢ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ IPO 

ในกระบวนการและการประชุมนานาชาติเก่ียวกบัขอ้ห่วงใยของชนพื้นเมือง เช่น 
การประชุมประจ าปีของ Conference of the Parties of the Biodiversity 
➢ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษภู์มิปัญญาพื้นบา้น อาทิ 

ผา่นโครงการวิจยัท่ีออกแบบและด าเนินการโดย IPO ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
กฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิในทรัพยากรท่ีสืบทอดมา และ 
➢ เพื่อจดัสรรเงินทุนส าหรับความคิดริเร่ีมเพื่อช่วยเหลือตนเองของชนพื้นเมืองท่ีเนน้การลดค

วามยากจน พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสร้างองคก์รระดบัชุมชน 
 
จากโครงการ IKP ท่ีไดรั้บทุนช่วยเหลือจาก UNDP ทั้งหมด 3 โครงการ มี 2 
โครงการอยูใ่นทวีปเอเชียและอีกหน่ึงโครงการอยูใ่นอเมริกาใต ้ เม่ือเร็วๆ น้ี 
ผลการประเมินโครงการน้ีออกมาค่อนขา้งดี 
โดยมีการแสดงความช่ืนชมเป็นพิเศษกบัโครงการในป่าอะเมซอนของ Yana Yacu Sacha 
ในประเทศเอกวาดอร์ 
โครงการนั้นออกแบบเพื่อฟ้ืนฟูและพฒันาภูมิปัญญาพื้นบา้นส าหรับการอนุรักษร์ะบบนิเวศและคว
ามหลากหลายทางชีวภาพในป่า 
และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโมเดลการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีมีพื้นฐานจากภูมิปัญญาพื้นบา้นในป่าอะเมซอ
น โครงการน้ีจะกา้วสู่ระยะ 2 หรือไม่ขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของคณะกรรมการก ากบัดูแล 
 
 
โครงการชนพื้นเมืองระดับภูมิภาคและประเทศของ UNDP  
 
UNDP สนบัสนุนชนพื้นเมืองในกิจกรรมของโครงการพฒันาระดบัภูมิภาคและประเทศ 
โครงการเหล่าน้ีหลายโครงการมกัเนน้ดา้นเดียวหรือมากกวา่นั้น ไดแ้ก่ 
การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ การพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี การสงวนรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการฟ้ืนฟูวฒันธรรม 
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ตวัอยา่งท่ีดีของโครงการระดบัภูมิภาคของ UNDP 
คือโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้นัไดแ้ก่โครงการกลุ่มชนบนพื้นท่ีสูง (Highland 
Peoples Programme – HPP) โครงการน้ี ซ่ึงระยะแรกของโครงการเพิ่งส้ินสุดเม่ือเร็วๆ น้ี ครอบคลุม 
4 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง – ประเทศไทย กมัพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม 
ซ่ึงเป็นแหล่งพ  านกัของชนพื้นเมืองประมาณ 11 ลา้นคน 
ดว้ยการมีส่วนร่วมอยา่งใกลชิ้ดขององคก์รชนพื้นเมือง 
โครงการมุ่งเนน้การลดความยากจนโดยใชแ้นวทางจากล่างสู่บนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจ และรูปแบบเฉพาะถ่ิน โครงการก าหนดกลไกและกระบวนการแลกเปล่ียนต่างๆ 
เพื่อกระตุน้การเสวนาและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ 
รัฐบาลและ IPO เก่ียวกบัการพฒันากลุ่มชนบนพื้นท่ีสูงในระดบัภูมิภาค ประเทศ และทอ้งถ่ิน 
ในกมัพูชา HPP 
มุ่งเนน้ใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการร่วมระดบัรัฐมนตรีและการพฒันาแนวนโยบายส าหรับก
ลุ่มชนบนพื้นท่ีสูง แนวนโยบายน้ีจดัท าขึ้นโดยไดรั้บส่วนร่วมจากระดบัรากหญา้และส่วนกลาง 
รวมทั้งระดบัภูมิภาค 
 
การสร้างความเข้มแข็งกบัภารกจิด้านชนพื้นเมืองของ UNDP  
 
ในปี พ.ศ. 2542 UNDP จดักิจกรรมใหค้  าปรึกษาแก่ผูน้ าขององคก์รของชนพื้นเมือง 2 
คร้ังเพื่ออภิปรายหลายหวัขอ้ อาทิ 
ประเด็นความจ าเป็นเร่งด่วนของชนพื้นเมืองและวิธีการท างานแบบหุน้ส่วนกบั UNDP ท่ีดีท่ีสุด 
การใหค้  าปรึกษาท่ีเรียกวา่ “Indigenous Peoples and UNDP – Strengthening our Partnership” 
จดัขึ้นท่ีกรุงเจนีวาในเดือนกรกฎาคม 2542 เป็นแรงผลกัดนัการท างานเพื่อชนพื้นเมืองของ UNDP 
ตามพนัธะสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งการใหค้  าปรึกษาน้ี UNDP 
ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบนโยบาย 
รวมทั้งแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปใชโ้ดยส านกังานประจ าประเทศและส านกังานใหญ่ นอกจากนั้น 
UNDP 
เนน้การเสริมสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและยกระดบัการมีส่วนร่วมในระบบยเูอน็และ
อีเวนทใ์หญ่ระดบัโลก  
 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา CSO ท่ีให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการบริหารและผู้บริหารระดับอาวุโส 
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ในเดือนพฤษภาคม 2543 UNDP จดัตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาองคก์รประชาสังคม (Civil Society 
Organization – CSO) เพื่อใหค้  าปรึกษาแก่ผูอ้  านวยการบริหารอยา่งเป็นทางการเป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงช้ีแนะแนวทางเชิงยทุธศาสตร์เก่ียวกบัประเด็นนโยบายท่ีมีหลากหลายหวัขอ้ 
ตั้งแต่ประเด็นโลกาภิวตัน์ การคา้ 
และการลดความยากจนไปจนถึงการป้องกนัความขดัแยง้และสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการประกอบดว้ยผูน้ าดา้นโยบาย CSO 14 คน ซ่ึงรวมผูอ้  านวยการของ IPO ดว้ย 
สมาชิกของคณะกรรมการให้ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัยิง่เก่ียวกบัประเด็นขอ้ห่วงใยของประชาสังคมและ
ชนพื้นเมือง ในการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการ CSO ผูอ้  านวยการบริหารของ UNDP 
ช่ือมาร์ก มลัลอ็ก บราวน์ 
ไดแ้สดงพนัธกรณีส่วนตวัของตนกบัประเด็นชนพื้นเมืองและเนน้ความส าคญัของการพฒันาและด า
เนินนโยบายเก่ียวกบัชนพื้นเมือง รวมทั้งการเตรียมแนวทางปฏิบติัส าหรับนโยบายน้ีดว้ย 
 
การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ UNDP  
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารของ UNDP 
เป็นการประชุมท่ีเปิดกวา้งให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมได ้
ซ่ึงองคก์รชนพื้นเมืองและองคก์รพฒันาเอกชนสามารถร่วมประชุมไดใ้นฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
ก่อนการประชุม 
ผูแ้ทนของเอ็นจีโอสามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเพื่อกล่าวแถลงการณ์ 
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ UNDP ไม่จดัการประชุมเร่ืองประเด็นชนพื้นเมืองเป็นประจ า และโดย ทัว่ไป 
การประชุมเฉพาะกิจหรือนดัพิเศษหรือการใหค้  าปรึกษาเร่ืองชนพื้นเมืองมกัจดัขึ้นตามการร้องขอข
องกลุ่มชนพื้นเมืองหรือผูแ้ทนของชนพื้นเมือง  
 
UNDP พยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในกระบวนการทางนโยบาย 
เจา้หนา้ท่ีระดบัภูมิภาคและประเทศของ UNDP 
ปรึกษากบัผูแ้ทนและชุมชนของชนพื้นเมืองเก่ียวกบักิจกรรมของโครงการ ซ่ึงอาจกระทบกบัชุมชน 
และองคก์รส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองในการออกแบบ วางแผน 
และด าเนินโครงการพฒันาท่ีสนบัสนุนชุมชนพื้นเมือง  
 
ถา้คุณประสงคจ์ะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมของ UNDP 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพื้นเมือง โปรดติดต่อส านกังานประจ าประเทศของ UNDP 
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ในประเทศของคุณหรือทีมประชาสังคมท่ี Bureau for Resources and Strategic Partnerships 
ท่ีส านกังานใหญ่ของ UNDP ในกรุงนิวยอร์ก  
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แผ่นพบัที่ 12  
WIPO และชนพ้ืนเมือง 

 

ถ้อยค าและแนวคิดส าคัญๆ 
 
มรดกทางวัฒนธรรม  
ทรัพย์สินทางปัญญา 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

  
สำระส ำคัญ – 
ถึงแม้ว่านานาชาติต่างยอมรับสิทธิของชนพืน้เมืองในการปกป้องและคุ้มครองวิถีปฏิบัติท่ีสื
บทอดมา ภูมิปัญญาพืน้บ้าน และวิถีชีวิตดั้งเดิม 
มรดกทางวัฒนธรรมของชนพืน้เมืองหลายกลุ่มยงัคงถูกคุกคาม 
และคนพืน้เมืองจ านวนมากถูกกีดกันไม่ให้ได้รับประโยชน์สุขจากสิทธิมนุษยชนและเสรีภ
าพขั้นพืน้ฐาน อย่างไรกด็ี 
ได้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมหลายอย่างเพ่ือคุ้มครองสิทธิทางปัญญาของชน
พืน้เมือง 

 
มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นบา้นของชนพื้นเมืองประกอบดว้ยวิถีปฏิบติัท่ีสืบทอดมา 
ภูมิปัญญาพื้นบา้น และวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของชนกลุ่มหน่ึง 
ผูพ้ิทกัษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองถูกก าหนดโดยขนบธรรมเนียม 
กฎขอ้บงัคบั และวิถีปฏิบติัของชุมชน 
และผูพ้ิทกัษอ์าจเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึงอาจเป็นญาติพี่นอ้งหรือประชาชนทัว่ไป 
มรดกของชนพื้นเมืองประกอบดว้ย  
➢ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การร้องร าท าเพลงและพิธีกรรม 
➢ ความรู้และวิถีปฏิบติัทางการเกษตร ดา้นวิชาการ และนิเวศวิทยา 
➢ ความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และโครงกระดูกบรรพบุรุษ 
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➢ เอกสารบนัทึกขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้  
 
ในบางประเทศ 
สถานท่ีเก่าแก่ท่ีตกทอดมาและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิถูกเบียดเบียนเพื่อประโยชน์ส่วนตวัและถูกท าลายโ
ดยอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 
สถานท่ีเหล่าน้ีหลายแห่งท่ีมีความส าคญัทางจิตวิญญาณและวฒันธรรมเป็นพื้นท่ีสงวนเชิงนิเวศท่ีได้
รับการพฒันา อนุรักษ ์ และจดัการโดยชนพื้นเมืองดว้ยภูมิปัญญาและวิถีปฏิบติัพื้นบา้น ในกรณีอ่ืน 
ศิลปะพื้นบา้นและวตัถุท่ีคนพื้นเมืองเคารพบูชาถูกน าไปใชโ้ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ไดรั้บอนุญา
ตจากศิลปินหรือชุมชนพื้นเมือง 
ส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรมและโครงกระดูกบรรพบุรุษจ านวนมากท่ีถูกน าออกไปจากสถานท่ีโดยไ
ม่ไดรั้บอนุญาตจากชนพื้นเมืองถูกเก็บอยูใ่นพิพิธภณัฑแ์ละสถาบนัเก็บสะสมวตัถุโบราณทัว่โลก 
มีการด าเนินการเพิ่มขึ้นโดยชนพื้นเมืองเพื่อน าวตัถุเหล่าน้ีกลบัคืนมา 
และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อจารีตประเพณีและวิถีปฏิบติัทางวฒันธรรมของตน  
 
ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ของชนพื้นเมืองประกอบดว้ยขอ้มูล วิถีปฏิบติั 
ความเช่ือ และปรัชญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของชนพื้นเมือง 
เม่ือภูมิปัญญาพื้นบา้นสูญส้ินไปจากชุมชนพื้นเมือง 
ชุมชนนั้นจะไม่สามารถควบคุมวิธีการใชค้วามรู้นั้น 
ส่วนใหญ่ระบบของภูมิปัญญาน้ีไดวิ้วฒัน์มานานหลายศตวรรษและมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีพบไดใ้นข
นบธรรมเนียม จารีตประเพณี ท่ีดิน และทรัพยากรของชนพื้นเมืองเท่านั้น 
ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของตน 
ซ่ึงรวมถึงสิทธิคุม้ครองเพื่อไม่ใหท้รัพยสิ์นถูกน าไปใชห้รือแสวงหาประโยชน์อยา่งไม่เหมาะสม  
 
เช่นเดียวกนั 
ชนพื้นเมืองก าลงัพยายามปกป้องไม่ใหภู้มิปัญญาและวิถีปฏิบติัพื้นบา้นถูกน าไปใชเ้พื่อแสวงหาประ
โยชน์เชิงพาณิชย ์ 
ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้และทรัพยากรธรรมชาติลดนอ้ยลง 
มีผูค้นสนใจแสวงหาประโยชน์ทางจากภูมิปัญญาพื้นบา้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิทยาศาสตร์และการค้
าเพิ่มมากขึ้น 
บริษทัวิจยัและบริษทัยาบางบริษทัก าลงัจดสิทธิบตัรหรืออา้งสิทธิเป็นเจา้ของพืชสมุนไพรท่ีตกทอด
มา ถึงแมว้า่ชนพื้นเมืองไดใ้ชพ้ืชเหล่าน้ีมานานหลายชัว่อายคุนแลว้ ในหลายกรณี 
บริษทัเหล่าน้ีไม่ยอมรับวา่ชนพื้นเมืองมีกรรมสิทธ์ิในภูมิปัญญาดงักล่าวท่ีสืบทอดมาและกีดกดัไม่ใ
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หช้นพื้นเมืองไดรั้บส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การแพทย ์ และสังคมอยา่งเป็นธรรม 
ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวสั่งสมมาจากการใชภู้มิปัญญาและวิถีปฏิบติัพื้นบา้น 
 
เม่ือเร็วๆ น้ี ชนพื้นเมืองไดแ้สดงออกถึงความห่วงใยกบัประเด็นเหล่าน้ี ในปฏิญญาสากลหลายฉบบั 
อาทิ ปฏิญญามะนิลาวา่ดว้ยปฏิญญาสากลเพื่อการพฒันาวฒันธรรม (World Declaration for 
Cultural Development, 1988) ปฏิญญาคารี-โอคา (Kari-Oca Declaration, 1992) ปฏิญญามาทาทวั 
(Mataatua Declaration, 1993) และปฏิญญาปักก่ิงวา่ดว้ยสตรีชนพื้นเมือง (Beijing Declaration of 
Indigenous Women, 1995) ขอ้ห่วงใยเหล่าน้ีไดถู้กอา้งถึงในแถลงการณ์ Final Statements of the 
Coordinating Body of the Indigenous Peoples of the Amazon Basin (1994) และ South Pacific 
Regional Consultation on Indigenous Peoples’ Knowledge and Intellectual Property Rights 
(1995) อีกดว้ย  
 
 
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง 
 
สิทธิของชนพื้นเมืองในการคุม้ครองและไดรั้บประโยชน์สุขจากมรดกทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไดรั้
บการยอมรับในเคร่ืองมือระหวา่งประเทศหลายฉบบั รวมทั้งปฏิญญาสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคม 
(International Covenants on Economic, Cultural and Social Rights) 
และกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenants on Civil and 
Political Rights) อนุสัญญา 169 ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour 
Organization’s Convention 169) และร่างปฏิญญายเูอ็นวา่ดว้ยสิทธิของชนพื้นเมือง (draft UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) อยา่งไรก็ดี 
ลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมืองท่ีแยกไม่ออกจากส่วนจิตวิญญาณ วฒันธรรม 
และเศรษฐกิจของวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองและทศันะเร่ืองกรรมสิทธ์ิร่วมกนั (collective ownership) 
ของทรัพยสิ์นเช่นน้ียงัคงเป็นประเด็นท่ีคลุมเครือในกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศท่ี
มีอยูข่ณะน้ี 
 
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยประเด็นทางการคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs) 
ซ่ึงผา่นมติเห็นชอบโดยองคก์ารคา้โลกในปี พ.ศ. 2537 
ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและใหก้ารคุม้ครองขั้นต ่าส าหรับท
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รัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมือง ตามขอ้ตกลง TRIPs รัฐสมาชิกของ WTO 
มีขอ้ผกูพนัตอ้งใหก้ารคุม้ครองกบัพลเมืองของอีกรัฐหน่ึงเท่ากบัพลเมืองของตน 
แต่นัน่หมายความวา่การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งอาศยัรัฐบาลในการผลกัดนัการตรากฎหม
ายในประเทศท่ีคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมืองในดินแดนของพวกเขาอยา่งชดัแจง้   
 
ความคิดริเร่ิมในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง  
 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา 
มีกิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมจ านวนหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงช่องโหวข่องกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียว
พนักบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมือง ในปี พ.ศ. 2535 
คณะท างานวา่ดว้ยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations) 
และองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property – WIPO) 
ไดจ้ดัการประชุมเชิงวิชาการเก่ียวกบัเร่ืองชนพื้นเมือง 
ผูร่้วมประชุมเสนอแนะใหส้หประชาชาติพฒันามาตรการคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาและวฒั
นธรรมของชนพื้นเมืองท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 
คณะอนุกรรมาธิการวา่ดว้ยการป้องกนัการเลือกปฏิบติัและคุม้ครองชนกลุ่มนอ้ยไดม้อบหมายใหผู้เ้
ช่ียวชาญท าการวิจยัเร่ือง Study on the Protection of the Heritage of Indigenous Peoples 
รายงานการศึกษาน้ีซ่ึงตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2536 
พิจารณามาตรการท่ีประชาคมโลกใชเ้พื่อส่งเสริมการเคารพทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและปัญญาของ
ชนพื้นเมืองเพิ่มขึ้น 
ผลลพัธ์ประการหน่ึงท่ีเกิดจากรายงานฉบบัน้ีซ่ึงท าใหมี้ความหวงัท่ีสุดคือการยกร่างหลกัการและแ
นวทางปฏิบติัวา่ดว้ยมรดกของชนพื้นเมือง (Principles and Guidelines on the Heritage of 
Indigenous Peoples) 
หลกัารและแนวทางปฏิบติัเหล่าน้ีก าหนดมาตรฐานเพื่อให้รัฐบาลท าทุกวิถีทางเพื่อใหม้รดกตกทอด
ของชนพื้นเมืองคงอยูต่่อไปส าหรับอนุชนรุ่นหลงัและเพิ่มคุณค่าใหก้บัมรดกของมวลมนุษยชาติต่อ
ไป 
 
ทบวงการของยเูอน็หลายองคก์ารก าลงัตอบสนองความจ าเป็นในการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม
ของชนพื้นเมืองและทรัพยสิ์นทางปัญญา องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ WIPO ไดบ้ญัญติั 
“สนธิสัญญาแม่แบบวา่ดว้ยการคุม้ครองการแสดงออกซ่ึงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นจากการแสวงหาป
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ระโยชน์อยา่งผิดกฎหมาย (Model Treaty on the Protection of Expressions of Folklore against 
Illicit Exploitation) 
สนธิสัญญาแม่แบบยอมรับว่าชนพื้นเมืองเป็นเจา้ของดั้งเดิมของมรดกทางศิลปกรรม 
รวมถึงศิลปวฒันธรรม ดนตรีและการร้องร าท าเพลงพื้นบา้น 
ท่ีสร้างสรรคข์ึ้นในดินแดนของชนพื้นเมืองและสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน 
 
ในปี พ.ศ. 2537 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
ตีพิมพร์ายงานการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นและสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาเร่ือง Conserving 
Indigenous Knowledge, Integrating Two Systems of Innovation ผลการศึกษาน้ี ซ่ึงด าเนินการโดย 
Rural Advancement Foundation International 
ไดรั้บการเผยแพร่ในการประชุมระดบัภูมิภาคขององคก์รชนพื้นเมือง 
เพื่อเพิ่มความตระหนกัเร่ืองภูมิปัญญาพื้นบา้นและอภิปรายเร่ืองวิธีการท่ีชนพื้นเมืองสามารถน าไปใ
ชเ้พื่อสงวนรักษาและคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
ปฏิญญาริโอ Agenda 21 และอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity) ซ่ึงผา่นมติเห็นชอบในการประชุมสุดยอด Earth Summit เม่ือปี พ.ศ. 2535 
ในเมืองริโอเดอจานิโร ประเทศบราซิล 
ลว้นเนน้ย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีรัฐบาลและองคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลตอ้งช่วยกนัปกปักรักษ
าวิธีการอนุรักษแ์บบดั้งเดิมและภูมิปัญญาพื้นบา้นของชนพื้นเมือง ขอ้ 8(j) 
ของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพท าใหเ้กิดขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย 
ซ่ึงก าหนดใหรั้ฐภาคีเคารพและสงวนรักษาภูมิปัญญา นวตักรรม 
และวิถีปฏิบติัพื้นบา้นของชนพื้นเมืองในส่วนของการอนุรักษแ์ละการใชค้วามหลากหลายทางชีวภ
าพอยา่งย ัง่ยนื นอกจากน้ี 
อนุสัญญาน้ียอมรับสิทธิของชนพื้นเมืองในการไดรั้บแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ซ่ึงสั่งสมมาจากการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาและวิถีปฏิบติัพื้นบา้นเพิ่มขึ้น อีกดว้ย 
 
ในท่ีประชุม Conference of Parties ของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผูร่้วมประชุมมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคข์องอนุสัญญาและขอ้ตกลง 
TRIPs ในการท างานร่วมกบั WTO และชนพื้นเมือง 
รัฐจะตรวจสอบวา่สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูช่่วยสงวนรักษาและคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรือไม่และอยา่งไร 
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และผลประโยชน์ท่ีบงัเกิดจากวิถีปฏิบติัดั้งเดิมและภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกแบ่งปันอยา่งเป็นธรรมหรือ
ไม่  
 
องค์กรของยูเอน็และการใช้องค์กรเหล่านีใ้ห้เป็นประโยชน์  
 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญา 
 
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา (WIPO) 
เป็นทบวงการช านญัพิเศษของยเูอน็ท่ีส่งเสริมการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทัว่โลก WIPO 
นิยามทรัพยสิ์นทางปัญญาวา่เป็นงานวรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยท์ุกแขนง การคน้พบทางวิทยาศาสตร์ 
และทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวโยงกบัการใชส้ติปัญญาความรู้ในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
วรรณกรรม หรือศิลปกรรม 
 
WIPO ท างานกบัรัฐสมาชิก 176 รัฐและองคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม Global Intellectual Property 
Issues Division ซ่ึงรับผิดชอบดา้นประเด็นชนพื้นเมืองอยู่ท่ีส านกังานใหญ่ของ WIPO ในกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ 
 
WIPO 
รับผิดชอบการบริหารจดัการสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาจ านวนหน่ึงและเ
ผยแพร่ขอ้มูลและค าแนะน าใหแ้ก่องคก์รท่ีสนใจการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นพิเศษ WIPO 
มีบริการใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ประเทศก าลงัพฒั
นาและส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมในเวลาเดียวกัน 
รัฐบาลไดรั้บความช่วยเหลือจาก WIPO 
ในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายแห่งชาติเก่ียวกบัสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาอีกดว้ย  
 
 
 
 
WIPO และกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัชนพืน้เมือง  
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Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division) ของ WIPO 
รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมจ านวนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชนพื้นเมือง Global Issues 
Division เป็นหน่วยงานวิจยัท่ีท าการศึกษาคน้ควา้และด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในทางปฏิบติั 
เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยสิ์นทางปัญญาและการเขา้ถึง 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากทรัพยากรพนัธุกรรม (genetic resources) 
การคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้น และการคุม้ครอง “การแสดงออกซ่ึงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
(expression of folklore)” ในปี พ.ศ. 2541 และ 2542 
มีการส่งทีมผูเ้ช่ียวชาญไปสืบเสาะหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น 
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคท่ี์สืบทอดมาแต่โบราณ การปฏิบติัภารกิจน้ีของ WIPO 
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาแนวทางปฏิบติัในปัจจุบนัรวมทั้งความเป็นไปไดใ้นอนาคตในการคุม้ค
รองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญาพื้นบา้น รวมทั้งชนพื้นเมือง  
 
ในเดือนกรกฎาคม 2543 
มีการตีพิมพร์ายงานฉบบัร่างของการปฏิบติัภารกิจเพื่อศึกษาขอ้เทจ็จริงทั้งหมด 
โดยเปิดกวา้งใหส้าธารณชนแสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซตข์อง WIPO 
รวมทั้งจดัพิมพเ์ป็นเอกสารดว้ย WIPO 
ตีพิมพผ์ลการศึกษาเร่ืองบทบาทของสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีบงัเกิด
ขึ้นจากการใชท้รัพยากรทางชีวภาพและภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง WIPO 
และโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) 
ไดม้อบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการศึกษาเร่ืองน้ี และการศึกษาน้ีประกอบดว้ยกรณีศึกษา 3 เร่ือง 
 
Global Issues Division 
ก าลงัท างานกบัส านกัเลขาธิการของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ UNEP 
และทบวงการอ่ืนๆ เพื่อพิเคราะห์บทบาทของทรัพยสิ์นทางปัญญาในการสงวนรักษา อนุรักษ ์
และแพร่กระจายความหลากหลายทางชีวภาพในโลก  
 
สืบเน่ืองจากผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัภารกิจเพื่อศึกษาขอ้เทจ็จริงและการศึกษาอ่ืนๆ 
WIPO ด าเนินกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ในทางปฏิบติัหลายกิจกรรม 

• การจดัท าวสัดุเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกในการคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้นภายใตร้ะ
บบทรัพยสิ์นทางปัญญาในปัจจุบนั 

• การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นสถานการณ์ปัจจุบนัและจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัเร่ืองระบบทรั
พยสิ์นทางปัญญาและการคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้น 
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• การพฒันาขอ้มูล การฝึกอบรม 
และมาตรฐานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น 

• การจดัท ากรณีศึกษาเร่ืองการคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีด าเนินการภายใตร้ะบบทรัพยสิ์
นทางปัญญา 

• การจดัท าการศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการปรับใชก้ฎหมายจารีตประเพณีกบัภูมิปัญญ
าพื้นบา้น 

• การด าเนินโครงการน าร่องในการไดม้าซ่ึงสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 
การจดัการและบงัคบัใชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับภูมิปัญญาพื้นบา้น  

 
เม่ือเร็วๆ น้ี มีพฒันาการล่าสุด กล่าวคือ รัฐสมาชิกและ WIPO ไดต้ั้งคณะกรรมการ Inter-
governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, 
and Folklore เพื่ออภิปรายประเด็นเหล่าน้ี การอภิปรายเนน้ 3 หัวขอ้หลกั  ไดแ้ก่ 
การเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ การคุม้ครองภูมิปัญญาพื้นบา้น 
ไม่วา่ภูมิปัญญานั้นเก่ียวโยงกบัทรัพยากรดงักล่าวหรือไม่ 
และการคุม้ครองการแสดงออกซ่ึงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
 
คณะกรรมการระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลน้ีจะเปิดกวา้งส าหรับรัฐสมาชิกทุกรัฐของ WIPO 
องคก์รระหวา่งประเทศระดบัรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้และเอน็จีโอระหวา่งประเทศและระดบัภูมิภาคท่ีผา่น
การรับรองสถานะจะไดรั้บเชิญใหร่้วมการประชุมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ องคก์รอ่ืนๆ 
รวมทั้งองคก์รชนพื้นเมือง 
อาจขออนุมติัการรับรองสถานะเพื่อร่วมการประชุมของคณะกรรมการในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
แต่การรับรองสถานะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากรัฐสมาชิก 
คณะกรรมการจะรายงานขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัท่ีประชุมใหญ่ของ 
WIPO คณะกรรมการจะประชุมเป็นคร้ังแรกระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2544 
 
กำรมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ WIPO  
 
WIPO 
พยายามขอค าปรึกษาจากผูแ้ทนของชนพื้นเมืองใหม้ากท่ีสุดเก่ียวกบัการออกแบบและวางแผนกิจก
รรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการและขอ้ห่วงใยเร่ืองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมือง 
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ติดต่อ WIPO  
 
ถา้คุณประสงคติ์ดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจกรรมของ WIPO 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของชนพื้นเมือง 
หรืออยากทราบวา่คุณจะสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมของ WIPO ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
โปรดติดต่อ 
 
Mr. Wend Wendland 
Senior Legal Officer 
Global Intellectual Property Issues Division 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 
34 chemins des Colombettes 
Geneva, Switzerland 
Tel: 41-22-338-9924 
Fax: 41-22-338-8120 
Email: wend.wendland@wipo.int 
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รายช่ือเว็บไซต์ 
 
UN Web Locator         
United Nations Web Locator      www.unsystem.org 
 
UN Headquarters       www.un.org 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 
UNOG         www.unog.ch 
ส านกังานของสหประชาชาติท่ีกรุงเจนีวา 
 
UNCTAD        www.unctad.org 
United Nations Conference on Trade and Development 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
UNDP         www.undp.org 
United Nations Development Programme 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก 
 
UNEP         www.unep.org 
United Nations Environment Programme 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่เมืองไนโรบี 
 
UNESCO        www.unesco.org 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงปารีส 
 
UNFPA        www.unfpa.org 
United Nations Population Fund, 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก 
 
UNHCR        www.unhcr.ch 
United Nations High Commissioner for Refugees 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา  
 
UNHCR (Ref World)       www.unhcr.ch/refworld 
 
UNHCHR        www.unhchr.ch 
United Nations High Commissionner for Human Rights 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
UNICEF        www.unicef.org 
United Nations Children’s Fund 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก 
 
UNIDO        www.unido.org 
United Nations Development Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเวียนนา 
 
UNIFEM        www.unifem.undp.org 
United Nations Development Fund for Women 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก  
 
UNITAR        www.unitar.org 
United Nations Institute for Training and Research 
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ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
UNRISD        www.unicc.org/unrisd 
United Nations Research Institute for Social Development 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
UNV         www.unv.org 
United Nations Volunteers 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่เมืองบอนน์ 
 
UN Relief       web www.reliefweb.int 
United Nations project of OCHA (United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์กและกรุงเจนีวา 
 
FAO         www.fao.org 
Food and Agriculture Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงโรม 
 
ILO         www.ilo.org 
International Labour Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
IMF         www.imf.org 
International Monetary Fund 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงวอชิงตนั 
 
OCHA         www.reliefweb.int/ocha_ol 
United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงนิวยอร์กและกรุงเจนีวา 
 
WFP         www.wfp.org 
World Food Programme 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงโรม 
 
WHO         www.who.org 
World Health Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
WIPO         www.wipo.org 
World Intellectual Property Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
WTO         www.wto.org 
World Trade Organization 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงเจนีวา 
 
The World Bank       www.worldbank.org 
ส านกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงวอชิงตนั 
 
 

 

 


