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คำ�ปรารภ
มีความสัมพันธ์อนั สนับสนุนเกือ้ กูลกันระหว่างมรดกโลก ผู้คนในท้องถิน่ และความเป็นอยู่ทดี่ ขี องผู้คนเหล่านัน้ ซึง่ ความสัมพันธ์นไี้ ด้นำ� ไปสู่พนั ธะของ
ชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองในการปกป้องแหล่งมรดกโลกต่างๆ โดยผู้คนเหล่านี้ได้มบี ทบาทส�ำคัญ แม้บางครั้งอาจถูกมองข้ามไปในการให้การ
ดูแลความหลากหลายทางชีววัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมของตน
ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีอนุสัญญามรดกโลก ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองได้มกี ารเน้นให้เห็นถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในมรดกโลก โดยการเปิดพื้นที่ส�ำหรับการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับมรดกโลกและสังคม ตลอดจนมีการก�ำหนดวาระส�ำหรับทศวรรษต่อมา
เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ามรดกโลกจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม หนึ่งในกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาสืบเนื่องมาจากการอภิปราย
เหล่านี้ คือนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับอนุสัญญามรดกโลกซึง่ จัดท�ำขึ้นโดยการร้องขอจากคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 36
(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, 2555) และเนื่องจากชุมชนท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการจัดการแหล่งมรดกโลก และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความ
พยายามในการอนุรกั ษ์ซง่ึ น�ำไปสูค่ วามเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ คณะกรรมการมรดกโลกจึงได้สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมบทบาท
ของชุมชนเหล่านี้ต่อกระบวนการมรดกโลกในการจัดท�ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ส�ำหรับการด�ำเนินการตามอนุสัญญาฯ
เพื่อให้มีการตระหนักถึงศักยภาพของการอนุรักษ์โดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง กรอบนโยบายในระดับโลกจึงจ�ำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความพยายาม
ที่ป็นรูปธรรมและเป็นเหตุเป็นผล และจากความร่วมมือนานกว่าทศวรรษภายใต้แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน (SGP) ของกองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลก ซึ่งด�ำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสหประชาชาติร่วมกับUNESCO โครงการริเริ่ม
ในการจัดการชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง (Community Management of Protected Areas Conservation: COMPACT) จึงได้ก่อให้เกิดเรื่องราว
ต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ วิธีการที่นำ� ไปปฏิบัติซ้ำ� ได้ ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และชีวิตความเป็นอยู่ท่เี ห็นได้ชดั เจนในแหล่งมรดกโลก
หลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ เอกสารมรดกโลกเล่มนี้ได้ถอดประสบการณ์ของ COMPACT ในการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับมรดกโลก โดยได้สะท้อนให้เห็นถึง
การน�ำไปใช้ในกระบวนการมรดกโลกในระยะต่างๆ และให้ทางเลือกที่ใช้ได้จริงส�ำหรับการอนุรักษ์และจัดการมรดกโลกเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และการสร้างความเป็นอยู่ท่ดี ี
วิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ช้โดย COMPACT นีไ้ ด้รบั การทดสอบจากการใช้ในภาคสนาม และนับได้วา่ เป็นแนวการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการจัดการมรดกโลกให้ประสบ
ผลส�ำเร็จและมีความยั่งยืน เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการน�ำวิธีการจาก COMPACT ไปใช้ และปรับใช้
ทัง้ ภายในและโดยรอบแหล่งมรดกโลก เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพภายใต้การท�ำงาน
ของอนุสัญญาฯ ตลอดจนเพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งจะมีการเห็นชอบร่วมกันในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ เรายังหวังอีกด้วยว่าเอกสารเล่มนี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจส�ำหรับผู้กำ� หนดนโยบายและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในแหล่งมรดกโลก ใน
การจัดท�ำกระบวนการ หลักการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึง่ จะสนับสนุนให้เกิดแนวทางทีส่ อดคล้องกันระหว่างการก�ำกับดูแลมรดกโลกและกระบวนการ
ปฏิบตั โิ ดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านต่างๆ เช่นด้านสิทธิมนุษยชน ความต้องการพืน้ ฐานของชุมชนท้องถิน่ ตลอดจนการปกป้อง
การบริการของระบบนิเวศที่จ�ำเป็นต่อความเป็นอยู่ท่ดี ีของผู้คน
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ประสานงานท้องถิ่นของ COMPACT (คุณ Agnes Esprit, Fred Kihara, Khatary Mbaye, Julio Moure, Victoria
Nderumaki, Faliarimino Rakotomanana, Leonel Requena, Mamadou Samba Sow และคุณ Bonifacio Tobias) และผู้ประสานงานภายใต้แผนสนับสนุน
โครงการขนาดเล็กโดยชุมชน (SGP) ในประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งพื้นที่การด�ำเนินงานแรกเริ่มของ COMPACT (คุณ Amadou Ba, Philip Balderamos, Nancy
Chege, Agnes Esprit, Raul Murguia, Nehemiah Murusuri, Oumar Wane และคุณ Vololoniaina Rasoarimanana) ซึ่งการท�ำงานด้วยความทุ่มเทของเจ้า
หน้าที่เหล่านี้ร่วมกับชุมชนเป็นเวลานานหลายปีนบั ได้ว่าเป็นหัวใจของความส�ำเร็จของ COMPACT และก่อให้เกิดวิวฒ
ั นาการของวิธกี ารซึ่งน�ำเสนอไว้
ในเอกสารเล่มนี้
ในนามของ SGP คณะผูเ้ ขียนใคร่ขอขอบคุณพันธมิตรและผูใ้ ห้ทนุ ต่างๆ ซึง่ ได้ให้การสนับสนุนการเริม่ งานของ COMPACT ตลอดจนการท�ำงานในระดับ
ประเทศและระดับโลกในช่วงทศวรรษแรก โดยเฉพาะมูลนิธิสหประชาชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ
ศูนย์มรดกโลกUNESCOได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการด�ำเนินงานของ COMPACT มาตั้งแต่ต้น และยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการในระยะต่อมา
ซึง่ ได้มกี ารขยายการท�ำงานไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณพันธมิตรอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ร่วมมือในการท�ำงานในโครงการในระยะต่อมาไว้ในทีน่ ดี้ ้วย ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ (ในการน�ำ COMPACT มาด�ำเนินการในแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ) สหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต (IUCN) กองทุนมรดกโลกแอฟริกา (ส�ำหรับความร่วมมือใน Africa Nature Programme) กองทุนโอ๊ค (ส�ำหรับ
ความช่วยเหลือในการใช้ COMPACT ในงานซึ่งใช้ชุมชนเป็นฐานส�ำหรับภูมทิ ัศน์ทางทะเลในเบลีซแบร์ริเออร์รฟี ) รัฐบาลประเทศนอร์เวย์ (ส�ำหรับความ
ช่วยเหลือในการน�ำ COMPACT มาใช้ในแหล่งมรดกโลกป่าดิบชื้นแห่งอัตสินานานา ในมาดากัสการ์) ตลอดจนส�ำนักงาน UNDP ในประเทศเอธิโอเปีย
ซึ่งได้อนุญาตให้ขยายการใช้วธิ ีของ COMPACT ในแหล่งมรดกโลกอุทยานแห่งชาติซีเมียนอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีผ้จู ดั การพืน้ ทีซ่ งึ่ ใช้ในการประเมินวิธกี ารของ COMPACT ซึง่ น�ำเสนอไว้ในเอกสารเล่มนี้ และเจ้าหน้าทีข่ องแผนสนับสนุนโครงการขนาด
เล็กโดยชุมชน (SGP) และUNESCO ซึ่งร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่ยอดเขาแคเมอรูนและยอดเขาเคนยา คุณ Nigel Crawhall, Vinaya
Swaminathan, Fred Kihara และคุณ Faliarimino Rakotomanana ตลอดจนเพื่อนร่วมงานอีกหลายท่านในศูนย์มรดกโลก UNESCO ซึ่งช่วยในการ
ตรวจทานต้นฉบับและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการมรดกโลกต่างๆ ซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจส�ำคัญในการปลูกฝัง
กระบวนการน�ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทั่วไปในแต่ละวันของแหล่งมรดกโลกตลอดจนในกระบวนการมรดกโลกในอนาคต
ท้ายสุดนี้ คณะผู้เขียนขอถือโอกาสนีแ้ สดงความขอบคุณรัฐบาลประเทศสเปน (องค์การเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศสเปน) และกระทรวงการศึกษา
วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ และให้การสนับสนุนในการน�ำ COMPACT ไปใช้ใน
แหล่งมรดกโลกหลายแห่งภายใต้กรอบ Africa Nature Programme อีกด้วย
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คำ�นำ�
การพัฒนานโยบายและกรอบความคิดหลายประการในวิวฒ
ั นาการของอนุสญ
ั ญามรดกโลกตลอดจนในการอนุรกั ษ์โดยทัว่ ไปในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
นับเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับแนวทางใหม่ๆ ในการน�ำชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมรดกโลก การรวมชุมชน
เข้าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ประการในการด�ำเนินงานของอนุสัญญามรดกโลก ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการมรดกโลก ตลอดจนการเน้นแนวคิดฐานสิทธิซึ่งเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้า
ด้วยกัน แนวคิดเช่นนี้ปรากฏให้เห็นภายใต้ตราสารระดับสากลอื่นๆ เช่นกัน เช่นในโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity Programme of Work on Protected Areas) แนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ในการก�ำกับดูแลพื้นที่
คุ้มครองเช่นนี้ได้ให้กรอบในการยอมรับในคุณค่าและการให้การสนับสนุนบทบาทส�ำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมดูแล
พื้นที่เหล่านี้ ซึ่งท้ายที่สุด จากความพยายามให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองรวมทั้งแหล่งมรดกโลกต่างๆ ท�ำให้เราเห็นถึงความจ�ำเป็น
ในการสร้างพันธมิตรทีเ่ ข้มแข็งกับชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ ในการท�ำงานในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ คู่ขนานกับแนวทางการพัฒนาในระดับสากลข้างต้น ก็ได้มกี าร
ให้การยอมรับถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการมรดกโลกเช่นกัน ดังนั้น จึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดีท่สี ุดในระดับพื้นที่
เอกสารเล่มนี้ ซึง่ เพิม่ เข้ามาในชุดเอกสารมรดกโลก ได้ให้แนวทางและแนะน�ำการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการน�ำชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่คุ้มครอง โดยถอดจากประสบการณ์กว่าทศวรรษในการด� ำเนินการเพื่อการจัดการชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง
(Community Management of Protected Areas Conseration: COMPACT) ในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 8 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ในแอฟริกา
ลาตินอเมริกา ทะเลคาริบเบียน และเอเชีย ตลอดจนประสบการณ์จากแหล่งมรดกโลกใหม่อกี 2 แห่ง ทัง้ นี้ COMPACT เป็นโครงการริเริม่ ร่วมกันระหว่าง
SGP ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งด�ำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและมูลนิธิสหประชาชาติ ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ รวมทั้งศูนย์
มรดกโลกUNESCO ซึ่งจากประสบการณ์มากมายในการลงมือปฏิบัตแิ ละการใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางที่เป็นระบบเดียวกันในพื้นที่ต่างๆ
ที่ร่วมด�ำเนินการ ท�ำให้ COMPACT สามารถพัฒนาแบบจ�ำลองอันเป็นนวัตกรรมในการน�ำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแบ่งสรรการ
ก�ำกับดูแลแหล่งมรดกโลกต่างๆ ตลอดจนพื้นที่คุ้มครองที่มีความส�ำคัญระดับโลกให้กับชุมชน โดยได้เสนอตัวอย่างซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของการ
ปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ ได้รบั การทดสอบในระดับพืน้ ทีใ่ นพืน้ ทีท่ งั้ 8 แห่งซึง่ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไปโดยเป็นตัวแทนของภาคพืน้ ทางภูมศิ าสตร์
ที่มีความหลากหลาย
จากการถอดประสบการณ์ในการท�ำงานและวิธกี ารทีใ่ ช้โดย COMPACT เอกสารเล่มนีจ้ งึ ได้ให้แนวทาง โดยให้ตวั อย่างประสบการณ์จากกรณีศกึ ษาใน
ภาคพื้นต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งนี้ จากการตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดชั่วอายุขัยของแหล่งมรดกโลก แนวทาง
ดังกล่าวจึงครอบคลุมทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการมรดกโลก นับตั้งแต่การเสนอชื่อ การจัดการ ติดตาม ตลอดจนการรายงานผล

บทที่ 1

บ ริบท – ทบทวนการพัฒนาหลักการและนโยบายที่สำ� คัญ โดยเน้นให้เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องมีแนวทางใหม่ๆ ซึ่งน�ำ
ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมรดกโลก บทนี้ยังเป็นการแนะน�ำขอบเขตและเค้าโครง
ของเอกสารเล่มนี้

บทที่ 2

แ บบจ�ำลองCOMPACT – แนะน�ำโครงการริเริ่ม COMPACT และประสบการณ์จากการปฏิบัติจวบจนปัจจุบัน โดยแสดง
ให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของแบบจ�ำลอง

บทที่ 3	การน�ำชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ – มุ่งเน้นในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกในกระบวนการ
มรดกโลก และองคฺ์ประกอบของวิธีการที่ใช้โดย COMPACT ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการท�ำงานในขั้นตอนของ
การเสนอชื่อได้
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บทที่ 4

ก ารดูแลมรดกโลก: การจัดการและการก�ำกับดูแล – อภิปรายเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ในการน�ำชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและการจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ โครงสร้างการก�ำกับดูแลซึ่งช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลมรดกโลก โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการช่วยให้
เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดท�ำแผนการจัดการ ตลอดจนการให้การสนับสนุนโครงการผ่านการหาทุนและกิจกรรม
เสริมต่างๆ

บทที่ 5	การน�ำชุมชนให้เข้าร่วมในการ ติดตามและรายงานผล – แสวงหาวิธีการต่างๆ ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนการน�ำชุมชนให้
เข้าร่วมในการ ติดตามและรายงานผล
บทที่ 6 	การส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันในระดับภูมิทัศน์: ตัวอย่างการด�ำเนินโครงการ – น�ำเสนอตัวอย่างกิจกรรมริเริ่มซึ่งเชื่อม
โยงระหว่างการอนุรกั ษ์ทเี่ ข้มแข็งขึน้ กับความเป็นอยู่ทดี่ ขี นึ้ ของชุมชนภายใต้หวั ข้อทีส่ ำ� คัญต่างๆ ซึง่ รวมถึงการจัดการลุ่ม
น�้ำ การจัดการป่าไม้ การก�ำกับดูแลพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
บทที่ 7 	มองอนาคต – อภิปรายทางเลือกต่างๆในการพัฒนาแบบจ�ำลองและสะท้อนประสบการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นี้ ด้วยความตระหนัก
ถึงศักยภาพในการใช้แบบจ�ำลองของ COMPACT ส�ำหรับแหล่งมรดกโลกแห่งอืน่ ๆ SGP และศูนย์มรดกโลกจึงได้มปี ระสาน
ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการน�ำแบบจ�ำลองCOMPACT ไปใช้ซ�้ำหรือปรับใช้ในพื้นที่ใหม่ๆ
โดยมีพันธมิตรต่างๆ เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการสนับสนุนจากกลไกทางการเงินหลายแห่ง

บริบท

อุทยานมาลูตี-ดราเคนส์เบิร์ก (เลโซโท/แอฟริกาใต้)
© OUR PLACE
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บริบท

1.1

บทนำ�

เอกสารมรดกโลกเล่ม นี้จัด ท� ำขึ้น โดยถอดประสบการณ์ มานับ
ทศวรรษจากการการด�ำเนินกิจกรรมโดย COMPACT ในแหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติ 8 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ในแอฟริกา ลา
ตินอเมริกา ทะเลคาริบเบียน และเอเชีย ตลอดจนประสบการณ์
จากแหล่งมรดกโลกใหม่อกี 2 แห่ง ซึ่งจากประสบการณ์มากมาย
ในการลงมือปฏิบตั แิ ละการใช้วธิ กี ารแบบมีส่วนร่วมโดยมีแนวทาง
อย่างเป็นระบบร่วมกันในพื้นที่ต่างๆ ที่ร่วมด� ำเนินการ ท�ำให้
COMPACT สามารถพัฒนาแบบจ�ำลองอันเป็นนวัตกรรมในการน�ำ
ชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ และแบ่งปันการก�ำกับดูแลแหล่ง
มรดกโลกต่างๆ ตลอดจนพื้นที่คุ้มครองที่มีความส�ำคัญระดับโลก
ให้กับชุมชน โดยได้น�ำเสนอตัวอย่างที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
การปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในด้านนี้ ซึง่ ได้รบั การทดสอบในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ มี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไปและเป็นตัวแทนภาคพืน้ ทางภูมศิ าสตร์ทมี่ ี
ความหลากหลาย
COMPACT เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2543 โดยในขณะนั้นเป็น
โครงการริเริม่ ร่วมกันระหว่างแผนสนับสนุนแผนสนับสนุนโครงการ
ขนาดเล็กโดยชุมชน (SGP) ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งด�ำเนิน
การโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และมูลนิธิสหประชา
ชาติซึ่งได้ให้เงินทุนสนับสนุนในระยะเริ่มแรกโดยเสริมให้กับเงิน
ช่วยเหลือจากแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนฯ ศูนย์
มรดกโลกUNESCOเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
COMPACT โดยจากการท�ำงานร่วมกันในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา
ได้ช่วยให้ COMPACT สามารถจัดการปัญหาที่มีความเร่งด่วนของ
ชุมชนในเรื่องการจัดการร่วมภายใต้แบบจ�ำลองส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลซึ่งน�ำมาใช้ในแหล่งมรดกโลกต่างๆ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนัก
ถึงศักยภาพในการใช้แบบจ�ำลองของ COMPACT ส�ำหรับแหล่ง
มรดกโลกแห่งอื่นๆ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชนฯ
และศูนย์มรดกโลก จึงได้ประสานความร่วมมือในการด� ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการน�ำแบบจ�ำลองของ COMPACT ไป
ใช้ซำ�้ หรือปรับใช้ในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ รวมทัง้ ในแหล่งมรดกโลกหลายแห่ง
ในแอฟริกา
ในอนาคต โครงการใหม่ๆ ซึ่งมีพื้นฐานจากการใช้แบบจ�ำลองและ
วิธีการของ COMPACT นี้จะถูกด�ำเนินการโดยพันธมิตรต่างๆ โดย
มีความเข้มข้นในการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งโครงการเหล่า
นีจ้ ะต้องพึง่ พากลไกเงินทุนทีม่ คี วามยัง่ ยืนจากแหล่งต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็นมูลนิธิ องค์กรความช่วยเหลือทวิภาคีและพหุภาคี กองทุนระดับ
ประเทศเพือ่ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองต่างๆ ตลอดจนกลไกทางการเงินเพือ่ การ
อนุรักษ์อ่นื ๆ
จากประสบการณ์และวิธีการแบบ COMPACT เอกสารเล่มนี้ได้ให้
แนวทางและแนะน�ำเครือ่ งมือส�ำหรับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการช่วย
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการ
ให้การดูแลมรดกโลก และจากการตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนตลอดทั้ ง ช่ ว งวั ฏ จั ก รของแหล่ ง มรดกโลก
แนวทางดังกล่าวจึงครอบคลุมทุกๆ ขัน้ ตอนของกระบวนการมรดก
โลก นับตั้งแต่การเสนอชื่อ การจัดการ ติดตาม และรายงานผล
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ที่ผ่านมาได้มีการตีพิมพ์เอกสารเล่มหนึ่งซึ่งออกมาคู่กับเอกสาร
มรดกโลกเล่มนี้ โดยเป็นเอกสารภายใต้ SGP ในชื่อ COMPACT:
Engaging Local Communities in Stewardship of World Heritage1
(Brown and Hay-Edie, 2013) ซึ่งเป็นการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ
จากพื้นที่ด�ำเนินโครงการดั้งเดิม 8 แห่ง เอกสารเล่มนี้มีความเกี่ยว
โยงกับเอกสารหมายเลขอื่นๆ ที่อยู่ในชุดเดียวกัน โดยเฉพาะเล่มที่
23 เรื่อง Enhancing our Heritage Toolkit: Assessing Management
Effectiveness of Natural World Heritage Sites2 นอกจากนี้ ยังมี
เอกสารอืน่ ๆ ทีม่ กี ารอ้างถึงโดยเอกสารเล่มนี้ ได้แก่ World Heritage:
Benefits Beyond Borders3 (Gala, 2012) และ World Heritage Resource
Manuals on Preparing World Heritage Nominations4 และ Managing
Natural World Heritage5 ตามล�ำดับ
และเนือ่ งจากเอกสารเล่มนีม้ ที มี่ าส่วนมากจากประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินงานของ COMPACT (และเสริมด้วยตัวอย่างจากโครงการ
อืน่ ๆ ) เอกสารนีจ้ งึ มุง่ เน้นในแง่มมุ ด้านต่างๆ ของกระบวนการมรดก
โลกที่ได้มีการน�ำวิธีการของ COMPACT มาทดลองปฏิบัติและก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงมีการเน้นในเรื่องการที่ชมุ ชนเข้า
มาร่วมในการจัดการและการก�ำกับดูแลในระดับพื้นที่โดยผ่าน
กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากการให้ทนุ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งถูกขับเคลื่อนจากพื้น
ฐานความต้องการ นอกจากนีย้ งั มีแง่มมุ ด้านอืน่ ๆ ของกระบวนการ
มรดกโลกทีม่ กี ารน�ำวิธกี ารนีม้ าใช้บา้ งแต่ไม่มากนัก เช่น COMPACT
มี อ งค์ ป ระกอบของวิ ธีก ารที่ ส ามารถใช้ ใ นการรายงานผลตาม
ก�ำหนดเวลาได้ แต่ที่ผ่านมายังมีประสบการณ์การน�ำไปใช้ในด้าน
นีไ้ ม่มากนัก และแม้วา่ เอกสารเล่มนีจ้ ะกลัน่ กรองจากประสบการณ์
การท�ำงานในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่ก็สามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมซึ่งต้องการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และการแบ่งปันหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลแหล่งมรดกโลกได้ด้วยเช่นกัน
แม้ว่าเอกสารนี้ไม่สามารถให้ ‘สูตรส�ำเร็จ’ ในการแก้ปัญหาความ
ท้าทายต่างๆ ในการน�ำชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการมรดก
โลกได้ทั้งหมด แต่เป็นที่คาดหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นก้าวอันมั่นคง
เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางดังกล่าว และจากการกลั่นกรองประสบการณ์
การด�ำเนินงานที่ได้รับการทดสอบในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความแตกต่าง
กันในเชิงภูมศิ าสตร์ ท�ำให้เอกสารนีส้ ามารถให้แนวทางในการท�ำให้
เกิดความก้าวหน้าในระดับพืน้ ทีใ่ นมรดกโลกหลายแห่ง ทัง้ นี้ ความ
มุง่ หมายสูงสุดคือการทีแ่ นวทางนีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
ระยะยาวซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้นของกระบวนการมรดกโลก
เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน

1
2
3
4
5

http://sgp.undp.org/images/Compact_Report_WEB_flat.pdf
http://whc.unesco.org/en/series/23/
http://whc.unesco.org/en/benefits-beyond-borders/
http://whc.unesco.org/en/activities/643/
http://whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage/

บริบท

1.2

ความเป็นมา

การพัฒนานโยบายและกรอบความคิดหลายประการในวิวฒ
ั นาการ
ของอนุสัญญามรดกโลก ตลอดจนในการอนุรักษ์โดยทั่วไปในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับแนวทางใหม่ๆ ใน
การน�ำให้ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลมรดกโลก การรวมชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 5 ประการในการด�ำเนินงานของอนุสัญญามรดกโลก
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการให้ชมุ ชนเข้า
มามีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการมรดกโลก ตลอดจน
การเน้นแนวคิดฐานสิทธิซึ่งเชื่อมโยงการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้
ปรากฎให้เห็นภายใต้ตราสารระดับสากลอื่นๆ เช่นกัน เช่นใน
โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity
Programme of Work on Protected Areas) ทั้งนี้ แนวคิดที่เกิดขึ้น
ใหม่ในการก�ำกับดูแลพื้นที่คุ้มครองนี้ได้ให้กรอบในการยอมรับใน
คุณค่าและการให้การสนับสนุนบทบาทส�ำคัญของชนเผ่าพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่เหล่านี้ และใน
ท้ายที่สุด จากความพยายามที่จะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพในการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองรวมทั้งแหล่งมรดกโลกต่างๆ ท�ำให้เราเห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งร่วมกับชุมชน
ต่างๆ
ควบคูไ่ ปกับแนวทางการพัฒนาในระดับสากลข้างต้น ในระดับพืน้ ที่
เองก็ได้มกี ารตระหนักเพิม่ ขึน้ ถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของ
ชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ ในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการ
มรดกโลกเช่นกันในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า จะเป็นการดี
ที่สุดหากการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นในขั้นตอนเริ่มแรกสุด ตั้งแต่ช่วง
เวลาในการพิจารณาการจัดท�ำบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นและการเตรียม
เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลก อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
ด�ำเนินงานในเรือ่ งเหล่านีย้ งั มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด ซึง่ จากการรายงานผล
ตามก�ำหนดเวลาซึ่งท�ำขึ้นเร็วๆ นี้ ได้ช้ใี ห้เห็นว่าผู้จดั การพื้นที่ได้รบั
การกระตุ้นในการน�ำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่
ของตน แต่ยังประสบกับความยุ่งยากในการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึง
มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเครือ่ งมือใหม่ๆ รวมทัง้ โอกาสในการเรียน
รู้จากการปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับพื้นที่ เนื้อหาในบทนี้จึงเป็นการ
ทบทวนการพัฒนาทีส่ ำ� คัญเพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับการอภิปรายใน
เรื่องดังกล่าว

อนุสัญญามรดกโลกกับชุมชนต่างๆ
จากการลงมติยอมรับชุมชน (Community) ให้เป็น ‘C’ ตัวที่ห้าใน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ที่เกื้อหนุนต่อวัตถุประสงค์ด้าน ความน่า
เชื่อถือ (Credibility), การอนุรักษ์ (Conservation), การสร้างขีดความ
สามารถ (Capacity-building) และการสื่อสาร (Communication))
อนุสัญญามรดกโลกได้ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของชนเผ่าพื้น
เมืองและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ซึ่งในการลง
มติซึ่งเกิดขึ้นในการประชุมครั้งที่ 31 ของคณะกรรมการมรดกโลก
ในปี พ.ศ. 2550 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มกี ารกล่าวถึงความส�ำคัญ
ของคุณค่าท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหลักการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกันจากการการขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (Badman และ

Debonnet, 2013) ซึ่งหลักการนี้สืบเนื่องมาจากพัฒนาการที่สำ� คัญ
ของอนุสัญญาฯ รวมทั้งการแก้ไข Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention (คู่มือปฏิบัติ
งานในการด�ำเนินการของอนุสัญญามรดกโลก) (WHC, 2013b) ใน
ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งระบุถึงการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในการ
เสนอขึน้ ทะเบียนมรดกโลก โดยเฉพาะในมาตรา 5(a) ของอนุสญ
ั ญา
มรดกโลก ซึง่ ขอให้รฐั ภาคีก�ำหนดนโยบายทัว่ ไปโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติมีประโยชน์ต่อ
วิถชี วี ติ ของประชาชน และเพือ่ บูรณาการการคุม้ ครองป้องกันมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติไว้ในรายละเอียดของการ
วางแผนการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ การลงมติยอมรับวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ข้อที่ 5 นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
จากความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน (Albert และคณะ, 2012)
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีการลงมติเลือก
‘บทบาทของชุมชนต่างๆ ในการท�ำให้มั่นใจว่ามรดกโลกมีส่วนเกื้อ
หนุนต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ เป็นหัวข้อในการเฉลิมฉลองครอบ
รอบ 40 ปีอนุสัญญามรดกโลก (WHC, 2013a)6 หัวข้อนี้เน้นให้เห็น
ถึงบทบาททีช่ มุ ชนท้องถิน่ และชนเผ่าพืน้ เมืองมีตอ่ การปกป้องแหล่ง
มรดกโลกหลายแห่ง โดยค�ำนึงถึงบทบาทส�ำคัญทีอ่ นุสญ
ั ญานีอ้ าจ
มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ‘วิสัยทัศน์เกียวโต’ ซึ่ง
จัดท�ำขึ้นในช่วงท้ายของปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ ได้สรุปผลส�ำเร็จ
ตลอดระยะวลา 40 ปีของอนุสญ
ั ญามรดกโลกและความส�ำคัญของ
การอนุรกั ษ์โดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง และยังได้เรียกร้องการลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ ท�ำให้มนั่ ใจถึงการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูค้ น ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างๆ ตลอดจนเยาวชน ในมิตดิ า้ นต่างๆ ของการอนุรกั ษ์มรดกโลก
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การอนุรักษ์มรดกเหล่านี้มีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสังคมโดยรวมทัง้ หมด (WHC, 2013c)7
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขอ้ ที่ 5 เรือ่ งการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในอนุสญ
ั ญาอย่างแท้จริงนัน้ จ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดการมีสว่ น
ร่วมของชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ อย่างมีความหมายตัง้ แต่
กระบวนการเริม่ แรก นับตัง้ แต่การเสนอชือ่ การสนับสนุนการมีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์อย่างแข็งขันในระดับพื้นที่ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชน (ตัง้ แต่ก่อนการสรุปเอกสารน�ำเสนอเข้าสู่
บัญชีมรดกโลก) และท�ำให้มั่นใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ใกล้เคียงกับมรดกโลกจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ใน
การนี้จะต้องท�ำให้มีการมั่นใจถึงการมีส่วนร่วมเหล่านี้ในทุกๆ ขั้น
ตอนของวัฏจักรมรดกโลก ในปัจจุบันUNESCOก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การจัดท�ำนโยบายเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง และได้เน้นถึงประเด็น
เหล่านี้ในเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ในหัวข้อต่างๆ
เกี่ยวกับชุมชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เช่น Galla, 2012; Albert
และคณะ, 2012) นอกจากนีศ้ นู ย์มรดกโลกเองก็กำ� ลังอยูใ่ นระหว่าง
การจัดท�ำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
มีการน�ำแนวคิด ‘ฐานสิทธิ’ มาใช้ในอนุสญ
ั ญาอีกด้วย (Larsen และ
คณะ, 2014)
6 http://whc.unesco.org/en/celebrating-40-years
7 http://whc.unesco.org/en/report40-th-Anniversary
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บริบท
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในด้านนี้นับว่ายังไม่คงที่จวบจน
ปัจจุบัน โดยยังคงประสบกับความท้าทายต่างๆ ในการท�ำให้เกิด
การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอย่างมีความ
หมายในกระบวนการเสนอชื่อและการจัดการพื้นที่ตามที่ได้มีการ
เน้ น ย�้ ำ โดยสหภาพนานาชาติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ในการทบทวนเกี่ยวกับชุมชนและสิทธิ
ต่อมรดกโลก (Larsen, 2012) ในขณะเดียวกัน องค์กรประชาสังคม
ต่างๆ ก็ได้ชใี้ ห้เห็นว่าอนุสญ
ั ญามรดกโลกยังสามารถท�ำงานให้มาก
ขึ้นไปกว่านี้ในการระบุและให้การยอมรับถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ตลอดจนสิทธิของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้กรอบ
ตราสารระหว่างประเทศต่างๆ เช่นในปฏิญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิชนเผ่าพืน้ เมือง (United Nations Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples: UNDRIP)8 (Te Heuheu และคณะ, 2012)
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ กังวลเกีย่ วกับการกีดกันชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชน
ท้องถิ่นจากกระบวนการต่างๆ ของอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมี
แหล่งมรดกโลกหลายแห่งทีไ่ ด้มกี ารปฏิบตั งิ านเป็นอย่างดีในด้านนี้
แต่พบว่ามีบางกรณีที่ยังคงมีประเด็น เช่นการขาดการหารือใน
กระบวนการเสนอชื่อและ/หรือการวางแผนจัดการ ข้อจ�ำกัดในการ
ปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิม ตลอดจนกรอบการท�ำงานส�ำหรับการมีสว่ นร่วม
และการแบ่งปันผลประโยชน์ในกระบวนการจัดการซึ่งยังคงมีไม่
เพียงพอ
8 ในการเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติ เช่น UNDRIP จะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในระดับประเทศให้มีความสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นสากล

เด็กๆ ในหมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์
© Jessica Brown
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การน�ำแนวคิดฐานสิทธิมาใช้กับมรดกโลก นับเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
หน้าที่อันเป็นแบบอย่างที่ดีของแหล่งมรดกโลกเพื่อให้เป็นต้นแบบ
ในการอนุรักษ์ (Disko, 2012) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทาย
อยูอ่ กี หลายประการ วิธกี ารอย่างหนึง่ ในการจัดการกับความท้าทาย
เหล่านี้คือ การริเริ่มในศักดิ์ศรีร่วมแห่งเรา (Our Common Dignity
Initiative) ซึ่ ง เป็ น โครงการร่ ว มระหว่ า งองค์ ก รที่ ป รึ ก ษาของ
อนุสญ
ั ญามรดกโลก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ศึกษาด้านอนุรกั ษ์และปฏิสงั ขรณ์มรดกทางวัฒนธรรม (International
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property: ICCROM), สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถาน
และแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and
Sites: ICOMOS) และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of
Nature: IUCN) ภายใต้การหารือกับศูนย์มรดกโลก เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจและระบุแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการให้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับมิติด้านสิทธิภายใต้มรดกโลก ทั้งนี้ โครงการนี้เริ่ม
ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมการใช้แนวทาง ‘การปฏิบัติ
ทีด่ ี (Good Practice)’ เกีย่ วกับสิทธิและการสร้างสภาวะแวดล้อมอัน
เอื้อต่อสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก ตลอดจนการพัฒนาและ
แนะน�ำเครื่องมือที่สามารถน�ำมาใช้ในการท�ำงานขององค์กรที่
ปรึกษาต่างๆ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าได้มกี ารค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ ใน
ด้านสิทธิอย่างเหมาะสม (Larsen และคณะ, 2014)

บริบท
ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางธรรมชาติ ตลอดจน
ระหว่างคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value:
OUV) และคุณค่าที่มีในท้องถิ่นของชุมชนสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน
นอกจากนีย้ งั มีมาตรฐานใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เชือ่ มโยง ระหว่างความ
เป็นวัฒนธรรมและความเป็นธรรมชาติอีกด้วย (Larsen, 2012)

การจัดการและการก�ำกับดูแลพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง:
การพัฒนาหลักการและนโยบายในเร็วๆ นี้

อุทยานแห่งชาติตองการิโร (นิวซีแลนด์)
© OUR PLACE

วิวัฒนาการของอนุสัญญามรดกโลก
การเพิม่ หมวด ‘ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม’ ไว้ภายใต้กรอบของอนุสญ
ั ญา
ในปี พ.ศ. 2535 นับเป็นพัฒนาการประการหนึ่งที่มีความส�ำคัญใน
การเพิม่ การมีสว่ นร่วมของชุมชนในมรดกโลก ในการนีไ้ ด้มกี ารแก้ไข
คู่มือปฏิบัตงิ าน (Operational Guidelines) (WHC, 2013b) เพื่อให้มี
หมวดดังกล่าวเพิม่ ขึน้ มา โดยได้มกี ารตระหนักถึงตัวอย่างทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนของ ‘ผลงานร่วมระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ’ ซึง่ ก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการขึ้นบัญชีพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอนั ประกอบไปด้วยคุณค่าต่างๆ ไม่ว่า
จะเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่สามารถจับต้องได้กต็ าม (Rössler, 2003;
Phillips, 2005; Finke, 2013) การพัฒนาดังกล่าวนับเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญ
ในการยอมรับในคุณค่าพืน้ ถิน่ ซึง่ เกีย่ วโยงกับภูมทิ ศั น์ ซึง่ จะช่วยเพิม่
ความสมดุลให้กับบัญชีมรดกโลก (Te Heuheu และคณะ, 2012)
กว่าสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีภมู ทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมกว่า 84 แห่งทัว่ โลก
ได้รบั การขึน้ บัญชีเป็นมรดกโลก9 นับตัง้ แต่การเริม่ เสนอชือ่ ภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรม (รวมทั้งการเสนอชื่อซ�้ำ ในกรณีของอุทยานแห่งชาติ
ตองการิโรในประเทศนิวซีแลนด์ และอุทยานแห่งชาติอูลูรู-คาตา
ทจูทาในประเทศออสเตรเลีย) ประเด็นด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ได้กลายเป็นประเด็นหลักซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในการขึ้นทะเบียน
และการประเมินต่างๆ (Rössler, 2012) โดยได้มกี ารก�ำหนดแนวทาง
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในเอกสารซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐาน เช่นใน
กฎบัตรเบอร์รา (ICOMOS Australia, 1999) และในเอกสารต่างๆ
ของศูนย์มรดกโลกUNESCO เช่นในคู่มือเพื่อการอนุรักษ์และการ
จัดการมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม (เอกสารมรดกโลกเล่มที่
26) ในช่วงเวลาไม่นานนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้เริ่มมี
บทบาทมากขึ้นในกระบวนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่ง
คณะกรรมการมรดกโลกเองก็ได้ให้การยอมรับพื้นที่ซึ่งจัดการโดย
ชุมชนและ/หรือมีการจัดการร่วมกับชุมชนมากขึ้นเช่นกัน (Rössler,
2012) ในขณะเดี ย วกั น กระบวนการในการประเมิ น ภู มิ ทั ศ น์
วัฒนธรรมก็ได้กอ่ ให้เกิดความท้าทายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะขึน้ เช่นใน
การขึ้นทะเบียนใหม่ๆ จะต้องหาวิธีการเพื่อเชื่อมการแบ่งแยก
9 http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

ควบคูไ่ ปกับความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญของมรดกโลก ได้มกี ารพัฒนาหลัก
การและนโยบายส�ำหรับการวางแผน การจัดการ และการก�ำกับ
ดูแลพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ซึง่ การพัฒนาเหล่านีน้ ำ� ไปสูก่ ารยอมรับและเห็น
คุณค่าของความร่วมมือและการก�ำกับดูแลพืน้ ทีค่ มุ้ ครองโดยชุมชน
ตลอดจนความส� ำ คั ญ ของแนวคิ ด ฐานสิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ์ โ ดย
พยายามรักษาสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ 10
นอกจากนี้การพัฒนาเหล่านี้ยังช่วยให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางธรรมชาติ และเป็นพืน้ ฐานใน
การจัดท�ำกลยุทธ์ซงึ่ ครอบคลุมกว้างกว่าขอบเขตของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ไปสูภ่ มู ทิ ศั น์ทมี่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ อีกด้วย ซึง่ จากทีไ่ ด้ให้รายละเอียดไว้
ในเอกสารต่างๆ (เช่น Kothari และคณะ, 2013; Brown, 2015) และ
ได้สรุปไว้โดยคร่าวในเอกสารเล่มนี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเหล่านี้
เกือ้ หนุนต่อการน�ำชุมชนเข้าร่วมในการอนุรกั ษ์มรดกโลก ตลอดจน
การใช้แนวทางเชิงภูมทิ ศั น์ในนโยบายและการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับพืน้ ที่
คุ้มครอง การพัฒนาเช่นนี้จึงมีนัยยะต่อพื้นที่คุ้มครองทั่วทั้งโลกซึ่ง
รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วย
การประชุม World Parks Congress ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ.
2546 (ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้) เป็นการประชุมเกี่ยว
กับลุ่มน�้ำซึ่งมีการอภิปรายในระดับโลกเกี่ยวกับบทบาทของพื้นที่
คุ ้ ม ครองต่ อ สั ง คม และได้ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงเดอร์ บั น
(Durban Accord) ซึง่ ให้การปกป้องเป็นพิเศษกับสิทธิและหน้าทีข่ อง
ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น และยกระดับความส�ำคัญของ
ระบบการก�ำกับดูแลทีม่ คี วามหลากหลายโดยเฉพาะทีม่ กี ารร่วมมือ
และการก�ำกับดูแลโดยชุมชน (Brown และ Kothari, 2011) การ
ประชุม World Parks Congress นี้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุก 10 ปี โดย
เป็นการประชุมที่มีความส�ำคัญระดับโลกในเรื่องพื้นที่คุ้มครอง มี
การทบทวนสภาวะปัจจุบัน และก�ำหนดวาระในการอนุรักษ์พื้นที่
คุ้มครองส�ำหรับระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การประชุม World
Park Congress ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2546 นี้ เป็นการประชุมครั้งแรก
ที่ มี หั ว ข้ อ เรื่ อ งบทบาทของชุ ม ชนในการสร้ า งและจั ด การพื้ น ที่
คุ้มครองเป็นหัวข้อหลักในการหารือ และนับเป็นการเปิดตัวงานที่
ส�ำคัญภายใต้หวั ข้อการก�ำกับดูแล11 ทีป่ ระชุมได้มกี ารส่ง ‘สาร’ ไป
ยังอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีข้อเสนอ
แนะเป็นพิเศษเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งการใช้แนวคิดฐานสิทธิในการอนุรักษ์
10 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IUCN Portal เรื่องการใช้แนวคิดเรื่องฐานสิทธิในการ
อนุรักษ์: www.rights-based-approach.org
11 	การประชุม World Parks Congress จะจัดขึ้นในเมืองซิดนีย์ (ประเทศ
ออสเตรเลีย) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภายใต้หัวเรื่อง ’อุทยาน คน
ดาวเคราะห์: ค�ำตอบที่สร้างแรงบันดาลใจ’ ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์ 3
ประการของงานนี้คือเพื่อ ‘วางต�ำแหน่งพื้นที่คุ้มครองภายใต้เป้าหมายของ
ความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และชุมชน’ โดยมีหัวข้อ ‘การเสริม
สร้างความหลากหลายและคุณภาพของการก�ำกับดูแล’ และ ‘การให้ความ
ใส่ใจต่อความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น/ดั้งเดิม’ บรรจุอยู่ในในหัวข้อหลัก 8
ข้อ ของการประชุม: http://worldparkscongress.org/
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บริบท
การพัฒนาที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ผ่านมาคือ การที่ประเด็นเหล่านี้
ได้รบั การหยิบยกขึน้ มาโดยโปรแกรมงานว่าด้วยพืน้ ทีค่ มุ้ ครองภาย
ใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity Programme of Work on Protected Areas:
POWPA) ซึ่งมีส่วนช่วยในการจัดท�ำนโยบายส�ำหรับประเทศซึ่งได้
ลงนามในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Kothari และ
คณะ, 2013)12 ท�ำให้โปรแกรมงานดังกล่าวครอบคลุมองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการก�ำกับดูแล การมีสว่ นร่วม และความเท่าเทียม
กัน โดยได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ การแบ่งปันทัง้ ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ซงึ่ เกิดจากพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง และให้เกิดการมีสว่ นร่วมของ
ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการจัดตั้งและจัดการพื้นที่
คุ้มครอง นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาอื่นๆ ได้แก่การยอมรับมาตรา
80(j) เรื่องระบบและการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมาตรา 10(c) เรื่องการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนตามประเพณีดงั้ เดิม งานทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยูโ่ ดย
คณะท�ำงานเฉพาะกิจทางด้านนี้ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายความรู้ การส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ ตลอด
จนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปฏิบัติตามขนบประเพณี
โดยชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ ให้เข้ากับงานทีม่ วี ทิ ยาศาสตร์
เป็นพื้นฐานภายใต้อนุสัญญาฯ13
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2550 ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ยังได้มีมติรับรองปฏิญญาสหประชาชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้น
เมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples: UNDRIP) ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นพื้นฐานในการที่ชนเผ่าพื้น
เมืองต่างๆ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆ (Kothari และคณะ, 2013) ทั้งนี้ ในเอกสารมรดกโลก
เล่มที่ 31 ได้มกี ารอภิปรายเกีย่ วกับการใช้ปฏิญญานีเ้ ป็นบรรทัดฐาน
ในการใช้แนวทางฐานสิทธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ
ที่ 5 ของอนุสัญญามรดกโลกในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อผูกพันของUNESCOในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
แห่งสากล (Disko, 2012)
ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโลกเพื่อพื้นที่คุ้มครอง (World
Commission on Protected Areas: WCPA) ภายใต้ IUCN ได้จัดท�ำ
ชุดคู่มือฉบับแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองประเภทต่างๆ
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานร่วมปีในการทบทวนเอกสารและ
หารือ รวมทั้งในการจัดการประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติจากภูมิภาค
ต่างๆ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันไป (Dudley and Stolton, 2008)
กระบวนการนี้น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนประเภทการจัดการทั้ง 6
ประเภท14 รวมทั้งนิยามของพื้นที่คุ้มครองที่มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ว่าเป็น ‘พื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ท่ชี ัดแจ้ง, เป็นที่
รู ้ จั ก ที่ อุ ทิ ศ และ บริ ห ารภายใต้ ก ฎหมายหรื อ วิ ธีก ารอั น มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในระยะยาวซึ่ง
รวมถึงบริการของระบบนิเวศและคุณค่าทางวัฒนธรรม’ (Dudley,
2008 หน้า 8) โดยกุญแจส�ำคัญในนิยามดังกล่าวคือค�ำว่า ‘ภายใต้
12 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้องค์ประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมกัน อนุสัญญานี้มีรัฐภาคีรวม
193 รัฐ ซึ่งประกอบด้วยประเทศเกือบทั่วทั้งโลก
13 http://cbd.int/traditional/
14 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท นิยาม และวัตถุประสงค์ของ
ประเภทการจัดการ ทั้ง 6 ประเภท ได้จาก Dudley (2008)
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กฎหมายหรือวิธีการอันมีประสิทธิภาพ’ ซึ่งกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง
คือ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองอาจไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะสถานทีซ่ งึ่ ก�ำหนดเป็น
พื้นที่คุ้มครองโดยรัฐภายใต้กฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงสถานที่ที่มี
การคุ้มครองด้วย ‘วิธีการอื่นๆ อันมีประสิทธิภาพ’ โดยชุมชนและ
หน่วยงานเอกชนเช่นกัน มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญคือแม้ว่านิยามของ
IUCN จะให้ความส�ำคัญล�ำดับแรกกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ แต่ภาย
ใต้นยิ ามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขแล้วนีไ้ ด้มกี ารรวมคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้า
ไว้ด้วย
การที่ IUCN แบ่งประเภทการจัดการพื้นที่คุ้มครองออกเป็น 6
ประเภท โดยเป็นการก�ำกับดูแลซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆ
หลายเรือ่ ง นับเป็นการพัฒนาเชิงหลักการทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
กล่าวคือในปัจจุบนั เป็นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ ไปว่าพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทุกๆ ชนิด
(หรือประเภท) ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการสงวนธรรมชาติอย่างเข้ม
งวด ไปจนถึงการสงวนเพื่อน�ำไปใช้ สามารถจัดอยู่ภายใต้รูปแบบ
การก�ำกับดูแลรูปแบบใดก็ได้จากทั้ง 4 รูปแบบ การใช้เมตริกซ์ของ
พื้นที่คุ้มครองในการจัดประเภทเช่นนี้ ช่วยให้เกิดการยอมรับว่า
ระบบพื้นที่คุ้มครองที่มีความเข้มแข็งของประเทศสามารถและควร
ประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดการประเภทต่างๆ ตลอดจนทาง
เลือกในการก�ำกับดูแลที่แตกต่างกันออกไป (Borrini-Feyerabend
และคณะ, 2013; Dudley, 2008) ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารขยายระบบภายในประเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ครอบคลุมรูปแบบการก�ำกับดูแลที่มีความหลากหลายตลอดจน
ประเภทต่างๆ ของพื้นที่คุ้มครอง (Kothari และคณะ, 2013) ซึ่ง
ประเด็นนีไ้ ด้ถกู เน้นย�ำ้ โดย IUCN ในการประชุม World Conservation
Congress ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2555 ในขณะพิจารณาลงมติรับรอง
ความเห็นชอบในนโยบายซึง่ เสนอแนะให้มกี ารใช้ประเภทการก�ำกับ
ดูแลพื้นที่คุ้มครองประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายไอ
จิ ข้อ 11 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(CBD Aichi Target 11) ซึ่งเรียกร้องให้มีการขยายพื้นที่อนุรักษ์ท่มี ี
ความส�ำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบ
นิเวศ15 การใช้แนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์เช่นนี้สะท้อนให้
เห็นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนจากการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่แบ่งแยก
ออกจากกัน มาสู่การบรรลุความเชื่อมโยงภายใต้ภูมิทัศน์ทางบก
(Landscape) และภูมทิ ัศน์ทางทะเล (Seascape) ที่มีขนาดกว้างขึ้น

การก�ำกับดูแล
กรอบทีม่ กี ารจัดท�ำขึน้ ใหม่ในด้านการก�ำกับดูแลนี้ นับเป็นสัญญาณ
ในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ซึ่งเปิดประตูในการให้การยอมรับว่า
พื้นที่คุ้มครองมีการจัดตั้งขึ้นและได้รับการดูแลจากหลายภาคส่วน
(Brown, 2015) แม้ว่าในมุมมองแบบเดิมๆ พื้นที่คุ้มครองจะเป็น
สถานทีท่ จี่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยภาครัฐ แต่ในปัจจุบนั เป็นทีเ่ ข้าใจโดยผูป้ ฏิบตั ิ
ทั่วทั้งโลกว่าพื้นที่เหล่านี้สามารถมีการจัดการร่วมกันได้ หรืออาจ
จัดตั้งและจัดการโดยชุมชนและบุคคลต่างๆ โดยมีข้อตกลงที่แตก
ต่างกันออกไป ทั้งนี้ การก�ำกับดูแล เป็นการบ่งบอกว่าใครเป็นผู้มี
อ�ำนาจ หน้าที่ และสามารถท�ำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างมี
เหตุผล โดยสอดคล้องตามข้อกฎหมาย จารีตประเพณี หรือวิธีการ
ทางกฎหมายอื่นๆ (Borrini-Feyerabend และคณะ, 2013) ลักษณะ
การก�ำกับดูแลซึง่ มีหลากหลายรูปแบบเช่นนี้ สามารถจัดกลุม่ ได้เป็น
4 ประเภท ได้แก่การก�ำกับดูแลโดยภาครัฐ การก�ำกับดูแลร่วม การ
15 เป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi Biodiversity
Targets): http://www.cbd.int/sp/targets/

บริบท
ก�ำกับดูแลส่วนบุคคล และการก�ำกับดูแลโดยชนเผ่าพื้นเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น
ในขณะที่การก�ำกับดูแลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ
อนุรักษ์ระดับโลก โดยเฉพาะส�ำหรับองค์ประกอบหลายอย่างภาย
ใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ16 ยังมีเหตุผลอีก
นานับประการที่ท�ำให้ประด็นเรื่องการก�ำกับดูแลเป็นประเด็นที่ได้
รับความส�ำคัญ การก�ำกับดูแลเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการพิจารณา
ผลลัพธ์ในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ขอบเขตที่
ครอบคลุ ม โดยพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองซึ่ ง ช่ ว ยให้ ภ าครั ฐ สามารถบรรลุ
พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ,
ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง, ความเหมาะสมและ
ความยุติธรรมในการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดในเชิงนิเวศวิทยา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
จากพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ทัง้ นี้ การท�ำให้มนั่ ใจถึงความมีประสิทธิภาพและ
ความเที่ยงธรรมของการก�ำกับดูแลพื้นที่คุ้มครอง นับเป็นกุญแจ
ส�ำคัญสู่การแก้ไขความขัดแย้งที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพื่อน�ำไป
สู่ประสิทธิภาพของการจัดการในระยะยาว

ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อ
กังวลของผู้เชีย่ วชาญด้านพืน้ ทีค่ ุ้มครองรวมถึงผู้ทที่ ำ� งานเกีย่ วข้อง

กับแหล่งมรดกโลกว่า พื้นที่คุ้มครองหลายแห่งก�ำลังประสบความ
ล้มเหลวในการบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ และสูญเสียคุณค่าอันเป็น
ที่มาในการก่อตั้งพื้นที่คุ้มครองนั้นๆ ซึ่ง Hockings และคณะ (2008,
หน้า 8) ได้ต้งั ข้อสังเกตว่าการจัดตั้งพื้นที่ให้เป็นพื้นที่คุ้มครองไม่ได้
เป็นการรับรองถึงการจัดการและปกป้องพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
เฉกเช่นเดียวกับการเป็นแหล่งมรดกโลก
‘การรวมพื้นที่เข้าเป็นแหล่งมรดกโลกนับเป็นขั้นตอนส�ำคัญในการ
ปกป้องพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การเป็นแหล่งมรดกโลกไม่
สามารถรับประกันได้วา่ พืน้ ทีน่ นั้ ๆ จะสามารถบรรลุพนั ธกรณีในการ
ปกป้อง อนุรักษ์ แสดงคุณค่า และส่งมอบคุณค่าไปยังคนรุ่นต่อๆ
ไปได้ และแม้ว่าประเทศต่างๆ จะได้พยายามด�ำเนินการอย่างเต็ม
ก�ำลังแล้ว แต่แหล่งมรดกโลกหลายแห่งก็ยังตกอยู่ภายใต้ความ
กดดันจากปัจจัยต่างๆ’
ดังนั้นการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจึงเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนส�ำหรับงานด้านการอนุรักษ์ และเป็นที่
ต้องการเพิ่มมากขึ้นจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ตลอดจนตราสาร
ระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งภายใต้โปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ปี พ.ศ. 2547
ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับประเทศต่างๆ ในการด�ำเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการระบบพื้นที่คุ้มครองบางแห่งที่
ตั้งอยู่ในประเทศ (Hockings และคณะ, 2008)

16 ยกตัวอย่างเช่น การประชุมภาคีครั้งที่ 7 (COP 7 Decision VII/28) เกี่ยว
กับโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง: www.cbd.org

การประชุมหารือภายในชุมชนบน
เกาะโครอน ประเทศฟิลิปปินส์
© Grazia Borrini-Feyerabend
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บริบท

เจ้าหน้าที่จาก Toledo Institute for Development and Environment กำ�ลังระบุพื้นที่สงวนทางทะเลบนแผนที่เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ (ประเทศเบลีซ)
© Brent Mitchell

ในการนี้ คณะกรรมการโลกเพื่อพื้นที่คุ้มครองภายใต้ IUCN (IUCNWCPA) ได้จัดท�ำกรอบส�ำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการ
จัดการพื้นที่คุ้มครองซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานสากล
ส�ำหรับการปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบการประเมินดังกล่าวนี้ ใน
ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์มรดกโลกและคณะกรรมการโลกเพื่อพื้นที่
คุ้มครองได้จัดท�ำ เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพมรดกโลก
(Enhancing our Heritage Toolkit)เพื่อเป็นแนวทาง เครื่องมือ และ
วิธกี ารทีส่ ามารถปรับใช้ได้ ให้กบั ผูม้ หี น้าทีใ่ นการบริหารจัดการเพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการแหล่งมรดกโลกต่างๆ
ในกรอบการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการซึง่ อธิบายไว้ใน เครือ่ งมือ
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพมรดกโลก ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของชน
เผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการ และตระหนักถึง
ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดย
รอบหรือภายในแหล่งมรดกโลก ในการนี้ ได้มีการชี้ให้เห็นถึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในขั้ น ตอนส� ำ คั ญ ในกระบวนการประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการ เช่น ในการระบุคุณค่าของพื้นที่ การจัด
อันดับภัยคุกคามต่างๆ การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และการจัดท�ำแผนการจัดการส�ำหรับพื้นที่
ทั้งนี้ เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพมรดกโลก ประกอบด้วย
ค�ำถามต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ว่าจะมีส่วนช่วยให้ชุมชน
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ไี ด้มากเพียงไร และเกีย่ วกับแผนการจัดการว่าได้
ค�ำนึงถึงความต้องการและความสนใจของชนเผ่าพื้นเมืองและ
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ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยในหรือโดยรอบพื้นที่หรือไม่ ในขณะเดียวกัน
ก็ยังมีความต้องการแนวทางเพิ่มเติมอีกในการบูรณาการข้อกังวล
ของชุมชนต่อการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการเพือ่ ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน นอกจากนี้ หลังจากที่กระบวนการ
ประเมินเสร็จสิ้นและได้มีการระบุความต้องการต่างๆ แล้ว ยัง
สามารถน�ำประสบการณ์จากพื้นที่อื่นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การริเริม่ โครงการ เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นกับความเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้นของชุมชน
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในด้านประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่
คุ้มครองนี้ ท�ำให้เราเห็นความเชือ่ มโยงระหว่างการจัดการและการ
ก�ำกับดูแล ตามที่ Hockings และคณะ (2008) ได้ตั้งข้อสังเกต ผู้
จัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองซึง่ ท�ำงานในระดับพืน้ ทีแ่ ละในระดับดูแลระบบ
อาจพบในเบื้องต้นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและการ
ก�ำกับดูแลเป็นประเด็นที่ท้าทาย แต่เมื่อได้มีการส�ำรวจถึงความ
เชื่อมโยงเหล่านี้ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้จัดการพื้นที่มักรู้สึกมีก�ำลังใจ
จากผลที่ได้รับ เริ่มเห็นคุณค่า และให้การส่งเสริมการท�ำงานที่
สอดคล้องกันระหว่างการจัดการและการก�ำกับดูแล ซึ่งการจัดการ
และการก�ำกับดูแลนี้ มีวิธีการ การปฏิบัติและมาตรฐานที่แตกต่าง
แต่ มี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น ดั ง นั้ น การจะบรรลุ ค วามมี
ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง และการท�ำให้การก�ำกับ
ดูแลเป็นไปด้วยความยุตธิ รรมและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเป้าหมาย
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

แบบจำ�ลองโดย COMPACT

2

ผู้ประสานงานท้องถิ่นของ COMPACT กำ�ลังหารือกับตัวแทนองค์กรชุมชนในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์
© Jessica Brown

17

2

แบบจำ�ลองโดย COMPACT

2.1

บทนำ�

การจัดการโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง (Community
Management of Protected Areas Conservation) หรือ COMPACT
เป็นแบบจ�ำลองนวัตกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และร่วมกันก�ำกับดูแลแหล่งมรดกโลกและพื้นที่คุ้มครอง
อื่นๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา COMPACT ได้ทำ� งานร่วม
กับชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ซึ่งเป็น/หรือได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นแหล่งมรดกโลก 8 แห่ง ใน 9 ประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา
เอเชีย อเมริกากลาง และทะเลคาริบเบียน ซึ่งจากประสบการณ์
การลงมือปฏิบัติและการใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้แนวทางที่
เป็นระบบเดียวกันในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีร่ ว่ มด�ำเนินการ ท�ำให้ COMPACT
สามารถกลั่ น กรองแบบจ� ำ ลองออกมาจากงานซึ่ ง ครอบคลุ ม
สถานการณ์ทมี่ คี วามหลากหลายในเชิงนิเวศวิทยาและเศรษฐสังคม
โดยได้น�ำข้อเสนอที่ว่า ‘แนวคิดฐานชุมชน (community-based)
สามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในแหล่งมรดกโลก และช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นมี
ความเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้นได้’ มาปรับใช้ และรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อ
ให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ประสบการณ์จาก COMPACT ซึง่
เป็นแนวคิดที่ตอบสนองต่อ C ตัวที่ 5 ของมรดกโลกนี้ จึงสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการบรรลุความท้าทายในการท� ำงานร่วมกับ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและโดยรอบแหล่งมรดกโลกได้
COMPACT เป็นการท�ำงานในระดับภูมิทัศน์คุ้มครอง ซึ่งรวมถึง
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเป็นเขตสงวนชีว
มณฑล ตลอดจนภูมทิ ศั น์ทมี่ ขี นาดใหญ่กว่าซึง่ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองแหล่า
นี้ตั้งอยู่ ภูมิทัศน์เป้าหมายหลายแห่งของ COMPACT เป็นพื้นที่
คุ้มครองที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่นพื้นที่แรมซาร์ พื้นที่
หลายแห่งมีรูปแบบการก�ำกับดูแลที่แตกต่างกัน เช่นพื้นที่คุ้มครอง
ที่มีการจัดการร่วม พื้นที่คุ้มครองโดยส่วนบุคคล17 ตลอดจนเขต
17 ในขณะที่ ‘พื้นที่คุ้มครองส่วนบุคคล’ เป็นค�ำที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้มีการเสนอ
ใช้ค�ำว่า ‘พื้นที่คุ้มครองโดยส่วนบุคคล’ เพื่อสะท้อนถึงการก�ำกับดูแลและ
การจัดการโดยบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ

กรอบการ
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และพื้ น ที่ ซึ่ ง สงวนไว้ ส� ำ หรั บ ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
(ICCAs)ทั้งนี้ COMPACT เน้นในเรื่องการเสริมหรือเพิ่มมูลค่าให้กับ
แผนงานเพื่อการอนุรักษ์ที่มีการด�ำเนินการอยู่ในขณะนั้นโดยการ
ให้เงินช่วยเหลือขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยชุมชนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในและโดยรอบพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง และได้มกี ารเสริมกิจกรรม
เพือ่ สร้างเสริมขีดความสามารถ การแลกเปลีย่ น และการสร้างเครือ
ข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น ตลอดจน
ผลกระทบจากคนเหล่านี้ต่อทั่วทั้งภูมิทัศน์ทางบกและทางทะเล
บทบาทของผู้ประสานงานท้องถิ่นในการท�ำงานในระดับพื้นทีที่ได้
รับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาท้องถิ่น ซึ่งมาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม นับเป็นกุญแจส�ำคัญในการกระตุ้นและ
ช่วยให้เกิดการท�ำงานร่วมกับชุมชน
เนื้อหาในบทนี้เป็นการแนะน�ำโครงการ COMPACT และงานที่
ด�ำเนินการจวบจนปัจจุบนั ในพืน้ ทีแ่ หล่งมรดกโลก 8 แห่ง ซึง่ สะท้อน
ให้ เ ห็นถึงบทเรียนที่ได้ จากประสบการณ์ ใ นการท�ำงานเหล่านี้
เนือ้ หาในบทนีย้ งั มีการทบทวนความเป็นมาในการจัดตัง้ COMPACT
หลักการที่ส�ำคัญของแนวทาง COMPACT และองค์ประกอบของ
แบบจ�ำลองCOMPACT โดยมีตวั อย่างจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ และเนือ่ งจาก
เอกสารเล่มนี้อ้างอิงจากประสบการณ์จาก COMPACT เป็นหลัก
เนื้อหาในบทต่อๆ ไปจึงได้มีการรวมกรณีศึกษาจากพื้นที่ที่มีการ
ด�ำเนินงานของ COMPACT เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกว่าแบบจ�ำลองนี้
จะสามารถใช้งานภายใต้สภาวการณ์ท่มี ีแตกต่างกันได้อย่างไร
รูปที่ 1 เป็นการแสดงโครงสร้างของวิธกี ารที่ใช้โดย COMPACT ซึ่ง
น�ำเสนอในเอกสารเล่มนี้ เนือ่ งจากในความเป็นจริงแล้ววิธกี ารของ
COMPACT มีลัก ษณะเป็ น องค์ ร วม องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของ
COMPACT จึงต้องมีการบูรณาการและมีความเกีย่ วพันกัน นอกจาก
นี้ องค์ประกอบต่างๆ ยังมีความเกีย่ วข้องกับกระบวนการมรดกโลก
ในขัน้ ตอนต่างๆ อีกด้วย ซึง่ ในทีน่ ไี้ ด้แบ่งออกเป็น ขัน้ ตอนการเสนอ
ชื่อ การจัดการและการก�ำกับดูแล การติดตามและรายงานผล
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ความเป็นมาและขอบเขต

COMPACT เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นส่วนส�ำคัญของ
แผนสนั บ สนุ น โครงการขนาดเล็ ก โดยชุ ม ชน (Small Grant
Programme: SGP) ซึ่งในวิสัยทัศน์ระยะเวลา 15 ปี ได้ให้การ
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสร้างความ
ยัง่ ยืนของแหล่งมรดกโลกUNESCO ตลอดจนพืน้ ทีท่ บั ซ้อนเขตสงวน
ชี ว มณฑลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น พื้ น ที่ โ ครงการ ในการนี้ มู ล นิ ธิ
สหประชาชาติ (United Nations Foundation) เป็นพันธมิตรหลักที่
ให้การสนับสนุน COMPACT โดยร่วมให้เงินทุนจ�ำนวน 6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ท�ำให้
มียอดเงินทุนรวมกว่า10 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการให้เงินช่วยเหลือ

Silk Cayes ในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบร์ริเออร์รีฟ
©David Comb

ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facilities: GEF)
ผ่านกลไกของ SGP เพื่อด�ำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 8 แห่ง ใน
ปัจจุบนั SGP นีม้ กี ารด�ำเนินการในประเทศทัง้ สิน้ 129 ประเทศ โดย
ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและด้านวิชาการโดยตรงกับ
องค์กรชุมชนและองค์กรชนเผ่าพืน้ เมืองในประเทศก�ำลังพัฒนา เพือ่
ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความเป็นอยู่ทด่ี ีให้กับผู้คนไปด้วยในขณะเดียวกัน18
จวบจนปัจจุบนั COMPACT ได้ด�ำเนินโครงการมาแล้ว 3 ระยะ โดย
ในระยะแรก (พ.ศ. 2543 – 2547) SGP ได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการ
COMPACT ในพื้นที่แหล่งมรดกโลก 6 แห่งซึ่งได้รับการยอมรับ
จากUNESCO ถึงคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีความส�ำคัญระดับโลก COMPACT ได้พยายาม
ด�ำเนินการใช้แบบจ�ำลองของ SGP ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยเลือกด�ำเนินการ
ในระดับภูมทิ ศั น์มากกว่าทีจ่ ะเป็นระดับประเทศ และได้ให้เงินช่วย
เหลือขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและ
โดยรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลกที่เป็นเป้าหมาย ต่อมาในระยะที่สอง
ของโครงการ (พ.ศ. 2648 – 2556) ด้วยความช่วยเหลืออย่างต่อ

เนื่องจากมูลนิธิสหประชาชาติ COMPACT ได้มุ่งเน้นกิจกรรมใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่มีความส�ำคัญ
ระดับโลก ท�ำให้มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่:
 ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบร์ริเออร์รีฟ, ประเทศเบลีซ (Belize
Barrier Reef Reserve System, Belize)
 อุทยานแห่งชาติภเู ขาสามยอด, ประเทศโดมินกิ า (Morne Trois
Pitons National Park, Dominica)
 อุทยานแห่งชาติยอดเขาเคนยา, ประเทศเคนยา (Mount Kenya
National Park/Natural Forest, Kenya)
 เขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน, ประเทศเม็กซิโก (Sian Ka’an
Biosphere Reserve, Mexico)
 อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ น�้ำ ใต้ ดิ น ปั ว ร์ โ ต-ปริ น เซซา, ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ (Puerto-Princesa Subterranean River National Park,
Philippines)
 อุทยานแห่ งชาติคิลิมันจาโร, สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
Kilimanjaro National Park, United Republic of Tanzania
 พื้นที่สงวนชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลก Djoudj-Djawling,
ประเทศเซเนกัล/มอริเตเนีย Djoudj-Djawling Transboundary
Biosphere Reserve and World Heritage site, Senegal /
Mauritania
 กลุ่มพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่งซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
มาดากัสการ์ รวมทัง้ ป่าแล้งซึง่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นของ
ประเทศ
ส่วนในระยะที่สามของโครงการ (เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556)
เป็นการเน้นการท�ำซ�ำ้ และปรับใช้แบบจ�ำลองCOMPACT ในภูมทิ ศั น์
ใหม่ๆ โดยริเริ่มงานจากผู้จดั การและพันธมิตรอื่นๆ ในระดับพื้นที่
จนถึงระยะนี้ COMPACT ซึ่งเน้นงานในประเทศต่างๆ ในแอฟริกา
ได้เริ่มด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ใหม่ๆ รวมทั้งในอุทยานแห่งชาติ
ซีเมียน (ประเทศเอธิโอเปีย) แหล่งมรดกโลกสามประเทศแห่ง
ซ็ อ งกา (พี้ น ที่ ร อยต่ อ ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองในประเทศ
แคมมารูน แอฟริกากลาง และคองโก) และอุทยานแห่งชาติอกี 2 แห่ง
ซึ่งตั้งอยู่ในป่าฝนแห่งอัตสินานานา (ประเทศมาดากัสการ์)

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ การท�ำงานของ COMPACT เป็นการน�ำ
โครงสร้างการตัดสินใจและกลไกของ SGPมาใช้ ตลอดจนปรับใช้
กลไกเหล่านี้ในระดับภูมิทัศน์สำ� หรับพื้นที่คุ้มครองที่เป็นเป้าหมาย
ในการด�ำเนินงาน ข้อพิจารณาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการคัดเลือกพืน้ ทีใ่ น
การท�ำงานของ COMPACT ในระยะแรกของโครงการจึงเน้นที่พื้นที่
ซึ่งมีโครงการของ SGP ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว และมีสำ� นักงาน UNDP
ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อสามารถให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นได้ และถึง
แม้ว่าการท�ำงานโดยใช้แบบจ�ำลอง COMPACT ในระยะหลังจะไม่
ได้จ�ำกัดเฉพาะประเทศที่มี SGP เท่านั้นแต่รวมถึงองค์กรอื่นๆ ด้วย
แต่เกณฑ์การเลือกพื้นที่ซ่ึงใช้มาแต่เดิมนี้ก็ยังคงสามารถใช้ในการ
คัดเลือกพื้นที่ใหม่ๆ ได้อยู่ (กล่องข้อความที่ 1)

18 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGP ได้ที่ http://sgp.undp.org/
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แบบจำ�ลองโดย COMPACT
กล่องข้อความที่ 1: เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ส�ำหรับ COMPACT
พื้นที่เหมาะสมส�ำหรับโครงการโดยใช้แบบจ�ำลอง COMPACT ที่มีคุณสมบัติดังนี้:
 เป็นแหล่งมรดกโลก และ/หรือ เขตสงวนชีวมณฑล และ/หรือ พื้นที่แรมซาร์ (โดยมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ารัฐรับรู้และให้การ
รับรองการขึ้นบัญชีพื้นที่เหล่านี้)
 มีประเด็นด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่สามารถจัดการได้ และมีความยืดหยุ่นส�ำหรับชุมชนท้องถิ่น
 เป็นโอกาสอันดีในการเสริมกิจกรรมต่อจากความพยายามในการอนุรักษ์ที่ได้มีการวางแผนไว้หรือด�ำเนินการอยู่แล้ว
 มีองค์กรเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรหรือองค์กรชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่
 รัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ แสดงเจตจ�ำนงถึงความต้องการโครงการอย่างชัดเจน
 มีศักยภาพในการท�ำงานซึ่งส่งเสริมกันร่วมกับองค์กรให้ทุนรายอื่น รวมทั้งการร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการ
แม้ว่าบริบททางเศรษฐสังคมของพื้นที่ซึ่งได้รับเลือกดั้งเดิมส�ำหรับ
โครงการ COMPACT จะมีความแตกต่างกันไป แต่ต่างก็ประกอบ
ด้วยลักษณะทีเ่ หมือนกันบางประการ ประเด็นปัญหาทีพ่ บในพืน้ ที่
เหล่านี้ ได้แก่ การขาดความมัน่ คงทางอาหาร, มีสาธารณูปโภคพืน้
ฐานไม่เพียงพอ, การเข้าถึงตลาดและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ยาก,
ไม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งกรรมสิทธิใ์ นพืน้ ที,่ มีความกดดันต่อทรัพยากร
เช่น น�้ำ ดิน ป่าไม้ และทรัพยากรประมง ตลอดจนมีการสูญเสีย
ความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ในขณะที่
ภูมิทัศน์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภายใต้ UNESCOมักมีความอุดม
ไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นที่เหล่านี้มักประสบ
ปัญหาต่างๆ รวมถึงการสลายของวัฒนธรรมซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกตัว
ตนของพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนภาษาพื้นถิ่นและระบบภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ ในท�ำนองเดียวกัน จากการทีช่ มุ ชนท้องถิน่ มีสนิ ทรัพย์มากมาย
ทีเ่ กีย่ วกับต้นทุนทางสังคม ท�ำให้ประเด็นด้านการขาดศักยภาพของ
องค์กรท้องถิ่น การขาดโอกาสทางการศึกษา และการย้ายถิ่นของ
ผู้มีอายุน้อยออกจากชุมชน เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญของชุมชน

มรดกโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะแรกเริม่ COMPACT ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของ ‘การทดลองแบบ
มีโครงสร้าง’ เพื่อมีส่วนช่วยให้เกิดการหารือเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ
ภายใต้โครงการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างบูรณาการ
(Integrated Conservation and Development Projects: ICDPs) ใน
การนี้ COMPACT ได้พยายามหาทางท�ำงานร่วมกับชุมชนในการ
ให้ ก ารดู แ ลมรดกโลก และในขณะเดีย วกัน ก็ไ ด้ต อบสนองต่ อ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งประสบโดยพื้นที่คุ้มครองลักษณะต่างๆ
(เช่น ภูเขา พืน้ ทีท่ ะเลและชายฝัง่ ป่าไม้ ตลอดจนภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
ที่มีชีวิต) นอกจากนี้โครงการฯยังให้ประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบตั ิ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างการมีความเป็นอยู่
ในท้องถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ดีขึ้นอีกด้วย
‘โครงการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างบูรณาการ’ หรือ
ICDP เป็นค�ำที่ใช้อธิบายการด�ำเนินโครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการเชือ่ มโยงการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่คุ้มครองต่างๆ และการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
สังคม และเศรษฐกิจ (Weels และคณะ, 1999) ซึ่งในขณะที่ท�ำการ
ออกแบบ COMPACT นั้น ICDP นับเป็นโครงการที่มีศักยภาพที่
สามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายทีม่ คี วามหลากหลายได้ แต่จาก
การพิจารณาแบบจ�ำลองที่ได้จากโครงการ ICDP โดยละเอียดแล้ว
(Makinnon, 2011; Wells และคณะ, 2004) ท�ำให้เห็นว่ายังขาด
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ประสบการณ์ในการน�ำหลักการเหล่านี้มาใช้โดยการการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง ดังนัน้ เป้าหมายส�ำคัญของ COMPACT ในช่วงเริม่ ต้นจึง
เป็นการพิเคราะห์ว่าแนวคิดของ ICDP นี้จะสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ภายในช่วงระยะเวลาทีเ่ พียงพอต่อการแก้ปญ
ั หาความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นในการสร้างศักยภาพและให้อำ� นาจกับชุมชนได้หรือ
ไม่ (Hay-Edie และคณะ, 2004)

การแก้ปัญหาความท้าทายของพื้นที่
คุ้มครอง
นอกจากนี้ COMPACT ยังได้หาวิธีในการตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหานานับประการ ซึ่งพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ก�ำลังประสบอยู่ใน
ระดับโลก ได้แก่:
 ในการอนุรกั ษ์ซงึ่ กินบริเวณของภูมทิ ศั น์ทางบก (และทางทะเล)
ต่างๆ ทีม่ ขี นาดใหญ่ซงึ่ ครอบคลุมพืน้ ทีข่ นาดเล็กๆ จ�ำนวนมาก
ทีม่ กี ารใช้ทดี่ นิ และมีกจิ กรรมทีแ่ ตกต่างกันไปนัน้ จะต้องมีการ
ท�ำงานร่วมกับชุมชนและผู้ใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย (Brown
และคณะ, 2005) จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาวิธีการที่สร้างสรรค์ใน
การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ทั้ง
ภายในและโดยรอบพื้นที่คุ้มครอง
 มีความจ�ำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าโครงการด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะที่มีความ
เชื่อมโยงกับพื้นที่คุ้มครอง จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและบรรเทาความยากจนได้อย่างไร โดยเฉพาะในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ.255819
 คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกหลายแห่ง มัก
เป็นที่รับรู้ในระดับโลกมากกว่าในท้องถิ่น ในขณะที่การขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกดึงดูดสายตาของคนทั้งโลกมาจับจ้อง
อยูท่ พี่ นื้ ที่ แต่ศกั ยภาพจากการขึน้ ทะเบียนนัน้ กลับมักไม่เป็น
ที่เข้าใจหรือไม่ถูกน�ำไปใช้อย่างเต็มที่ ในการที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับประชากรท้องถิ่น
 จากการมี ‘ชุมชน’ เพิ่มเข้ามาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข้อที่ 5 ของอนุสัญญามรดกโลก ท�ำให้เกิดการมุ่งเน้นเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับความส�ำคัญของคุณค่าท้องถิ่นต่างๆ ควบคู่ไปกับ
คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ตลอดจนความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เชื่อมโยงระบบมรดกโลกเข้ากับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่น (Te Heuheu และคณะ, 2012)
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แบบจำ�ลองโดย COMPACT
ในที่สุด COMPACT ก็ได้ถูกจัดตั้งด้วยวิสยั ทัศน์ว่า แหล่งมรดกโลก
ซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทมี่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับมนุษยชาติสามารถช่วย
ในการก�ำหนดกรอบในอุดมคติส�ำหรับการเร่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์การระหว่างรัฐบาลต่างๆ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ในการยับยั้งหรือจัดการกับภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดวิกฤติต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในขณะเดียวกันก็มสี ว่ นช่วยในการลด
ความยากจนและให้อ�ำนาจกับชุมชนไปด้วย ซึ่งภายใต้การหารือ
เกี่ ย วกั บ บทบาทในเชิ ง เศรษฐสั ง คมของพื้ น ที่ คุ ้ ม ครอง พบว่ า
COMPACT ได้ชว่ ยแก้ไขประเด็นปัญหาความท้าทายในการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับระบบนิเวศและภูมิทัศน์ผืน
กว้าง ผ่านการท�ำงานร่วมกับชุมชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่หลาก
หลาย ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ท่ดี ินผืนเล็กๆ ต่อๆ กัน

COMPACT และเงินทุนสนับสนุนที่ยั่งยืน
เมื่อ SGPได้เปิดตัว COMPACT ในปี พ.ศ. 2543 นั้น โครงการฯได้
รับเงินสนับสนุนจากการให้ทนุ ร่วมกันระหว่างมูลนิธสิ หประชาชาติ
ซึ่งทางโครงการฯได้น�ำเงินนี้มาสมทบกับเงินทุนจากกองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลกซึ่งมีเงินช่วยเหลือขนาดเล็กที่สามารถให้กับประเทศ
ได้ การได้รับเงินสนับสนุนที่มีระยะเวลานานหลายปีเช่นนี้ ท�ำให้
SGP ในฐานะผู้ดำ� เนินโครงการสามารถด�ำเนินกิจกรรมน�ำร่องโดย
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การใช้แบบจ�ำลองCOMPACT ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งหลังจากการ
ด�ำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้มีการขยายระยะเวลาความ
ร่วมมือกับมูลนิธิสหประชาชาติเพื่อด�ำเนินโครงการในระยะที่ 2
ท�ำให้ COMPACT สามารถท�ำงานระยะยาวในพื้นที่โครงการแต่ละ
แห่งได้ และในช่วงทศวรรษหลังจากนัน้ โครงการภายใต้ COMPACT
แต่ละโครงการยังสามารถหาเงินทุนเพิม่ จากพันธมิตรอืน่ ๆ เช่นจาก
มูลนิธิ องค์กรในระดับประเทศและระดับภูมภิ าคต่างๆ และองค์กร
แนวร่วมอื่นๆ ที่ท�ำงานในระดับภูมิทัศน์ทางบก/ ภูมิทัศน์ทางทะเล
เมื่อมีการขยายการใช้แบบจ�ำลองCOMPACT ในพื้นที่และในประ
เทศใหม่ๆ จึงได้มหี น่วยงานอื่นๆ เข้ามาเป็นผู้นำ� ในการด�ำเนินการ
โดยมีทางเลือกเงินทุนสนับสนุนที่หลากหลายตามบริบทของงาน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโครงการจะจัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด สิ่งแรกที่จะ
ต้องด�ำเนินการคือการหาหลักประกันเงินสนับสนุนเริม่ ต้นและหาผู้
ทีม่ ศี กั ยภาพในการให้ทนุ เพือ่ ให้มฐี านสนับสนุนทางการเงินทีม่ นั่ คง
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์เพื่อให้มเี งินสนับสนุนที่ยั่งยืน จะหาแหล่งทุนที่มี
ศักยภาพได้แก่ มูลนิธติ า่ งๆ องค์กรให้ความช่วยเหลือระดับทวิภาคี
และพหุภาคี และกองทุนทรัสต์ต่างๆ ในประเทศ ส�ำหรับราย
ละเอียดเรือ่ งความท้าทายในการจัดท�ำกลยุทธ์เพือ่ เงินทุนสนับสนุน
ที่ยั่งยืนนั้น จะได้อภิปรายต่อไปในบทที่ 4

วิธีการโดย COMPACT: มีรากฐานจากวิทยาศาสตร์โดย
เน้นการมีส่วนร่วม

แบบจ�ำลองของ COMPACT ซึง่ ใช้วธิ กี ารจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้
มานานกว่าทศวรรษได้รบั การทดสอบภายใต้สถานการณ์ทมี่ คี วาม
หลากหลายในเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยาและเศรษฐสั ง คม วิ ธีก ารของ
COMPACT ซึง่ มีรากฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน ได้รบั การออกแบบ

เพือ่ เน้นการมีส่วนร่วมและช่วยให้คนในท้องถิน่ และผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ได้มีส่วนในกระบวนการหารือตลอดทั้ง
กระบวนการ (Brown และ Hay-Edie, 2013) ซึ่งในกล่องข้อความที่
2 ได้น�ำเสนอหลักทฤษฎีที่ส�ำคัญของ COMPACT

กล่องข้อความที่ 2: หลักทฤษฎีที่ส�ำคัญส�ำหรับแนวทางการขับเคลื่อนโดยชุมชนของ COMPACT
ในขณะที่กรอบส�ำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ องค์ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่งซึ่งโครงการภายใต้
COMPACT ทุกๆ โครงการมีร่วมกัน คือ การมุ่งเน้นเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องในล�ำดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ทั้งนี้ ทฤษฎี
ส�ำคัญที่สนับสนุนให้แนวทางการท�ำงานของ COMPACT สามารถน�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลภูมิทัศน์ทั้งทางบกและทางทะเล
โดยรอบมรดกโลก ได้แก่:
 ความส�ำคัญของความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ – ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกจะสามารถแก้ไขได้อย่างดีที่สุด
หากคนในพื้นที่มีส่วนในการก�ำกับดูแลและการจัดการภูมิทัศน์ทางบก/ ทางทะเล และเมื่อมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับ
ชุมชนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 บทบาทส�ำคัญของต้นทุนเชิงสังคม – การลงทุนซึ่งผ่านการใคร่ครวญมาอย่างดีในหน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่น สามารถช่วย
สร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนเพื่อให้การดูแลสิ่งแวดล้อมของตนได้
 การแบ่งปันอ�ำนาจ – การสนับสนุนงานที่น�ำโดยชุมชนจ�ำเป็นต้องอาศัยความเชื่อใจ ยืดหยุ่น และอดทน ทั้งนี้ กระบวนการที่
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสาธารณะแบบเปิดกว้างจะเป็นกุญแจในการดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยให้ภาคประชา
สังคมมีความเข้มแข็ง
 ต้นทุนและประสิทธิภาพของเงินสนับสนุนขนาดเล็ก – เงินทุนแม้จ�ำนวนไม่มากนักแต่ก็ช่วยให้สมาชิกชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ท�ำกิจกรรมที่สร้างความต่างอย่างมีนัยส�ำคัญต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของตน ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้นจะสามารถท�ำให้เกิดประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้
 สร้างพันธะระยะยาว – กระบวนการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และต้องการพันธะในการให้การ
สนับสนุนในระยะยาว
21

2

แบบจำ�ลองโดย COMPACT
จากหลั ก ทฤษฎี ‘การแบ่ ง ปั น อ� ำ นาจ’ และการจั ด การร่ ว ม
COMPACT ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามมาและควบคู่ไปกับหลักการการ
ก�ำกับดูแลพื้นที่คุ้มครองซึ่งมีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่อง (BorriniFeyerabend และคณะ, 2004; Dudley, 2008; Borrini-Feyerabend
และคณะ, 2013) และการเปลีย่ นไปสูก่ ารก�ำกับดูแลซึง่ น�ำโดยชุมชน
ทั้งนี้เห็นได้จากการที่มีการยอมรับมากขึ้นถึงบทบาทของพื้นที่ซึ่ง
สงวนไว้ส�ำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (ICCAs) ในการ
อภิปรายด้านการอนุรักษ์ในระดับโลก (Kothari et al., 2013)

วางแผนจะเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับแบบจ�ำลอง COMPACT แต่ผู้
ท�ำงานไม่ควรมองว่ากรอบเหล่านี้เบ็ดเสร็จในตัวเอง เพราะแม้ว่า
การมีสว่ นร่วมจะเป็นสิง่ จ�ำแป็นแต่ COMPACT ต้องการมากกว่าแค่
เพียงการหารือ เนือ่ งจากโดยแก่นแท้แล้ว COMPACT เป็นโครงการ
ความช่วยเหลือที่ถูกขับเคลื่อนมาจากความต้องการ เติมเต็มด้วย
กิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลีย่ นและสร้าง
เครือข่าย และมุ่งสู่งานที่เป็นประเด็นส�ำคัญ

วิธีการโดย COMPACT ต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ประการที่มี
ความเกีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับกรอบในการวางแผนและ
การด�ำเนินงาน ทั้งนี้ กรอบการวางแผนของ COMPACT ประกอบ
ไปด้วย: การประเมินขั้นพื้นฐาน แบบจ�ำลองเชิงหลักการ และ
กลยุทธ์สำ� หรับพื้นที่ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทนี้ และ
อภิปรายในบทต่อๆ ไป เนือ่ งจากมีความเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนต่างๆ
ในกระบวนการมรดกโลก

ในการท�ำงานซึ่งบางครั้งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้าง
กว้าง COMPACT จึงได้ใช้แนวทางเชิงภูมทิ ัศน์ซึ่งอาศัยชุมชนท้อง
ถิ่นที่ให้การสนับสนุนในการดูแลพื้นที่คุ้มครองรวมทั้งภูมิทัศน์ทาง
บก/ ทางทะเลที่กว้างขึ้น การใช้แนวทางเช่นนี้ต้องค�ำนึงถึงความ
ซับซ้อนต่างๆ และยอมรับถึงการที่:

แนวทางที่ใช้โดย COMPACT นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้มี
อ�ำนาจในการตัดสินใจในท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นพอประมาณ ใน
ขณะที่ยังคงความเข้มงวดเพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์
โดยรวมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความ
ส�ำคัญในระดับโลก ซึ่งองค์ประกอบแต่ละอย่างนั้น ต้องการการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการหารือกับคนในท้องถิน่ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียอื่นๆ ตลอดทั้งกระบวนการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรอบการ

การใช้แนวทางเชิงภูมิทัศน์

 คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางธรรมชาติของภูมิทัศน์มี
ความเชื่อมโยงกัน
 ภูมทิ ศั น์ครอบคลุมมรดกทัง้ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและไม่สามารถจับ
ต้องได้ ตลอดจนการใช้งานทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 ชุมชนพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ เป็นหัวใจของการหล่อหลอม
ภูมทิ ศั น์เหล่านีม้ าเป็นเวลานาน ซึง่ มักรวมถึงการทีช่ มุ ชนเหล่า
นี้ให้การดูแลพื้นที่จนถึงทุกวันนี้ด้วย (Brown และคณะ, 2005)

ในพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง COMPACT ได้ใช้แนวทางภูมิทัศน์ซึ่งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการดูแลพื้นที่ (ประเทศมาดากัสการ์)
© Jessica Brown
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สมาชิกขององค์กรท้องถิ่นอธิบายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ในชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์นกแห่งชาติจูจ (ประเทศเซเนกัล)
© Jessica Brown

ภายใต้วธิ กี ารโดย COMPACT นี้ การใช้แนวทางเชิงภูมทิ ศั น์จะต้อง
ค�ำนึงถึงขนาดของพื้นที่ด้วย โดยตระหนักว่าการอนุรักษ์จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับของระบบนิเวศและภูมิทัศน์ที่มีขนาด
ใหญ่ การพิจารณาขนาดในการอนุรกั ษ์นอี้ าศัยการเชือ่ มต่อระหว่าง
ถิ่นที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะต้องค�ำนึงถึง
พื้นที่ซึ่งอยู่นอกอาณาเขตพื้นที่คุ้มครองด้วย โดยตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงที่ส�ำคัญระหว่างแหล่งมรดกโลกกับภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้น
ตลอดจนพื้นที่แนวกันชน (Martin และ Piatti, 2008) ภายใต้วิสัย
ทัศน์เช่นนี้ พืน้ ทีภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของชุมชนและการก�ำกับดูแล
ส่วนบุคคลจึงมีบทบาททีส่ ำ� คัญต่อพืน้ ทีค่ มุ้ ครองภายใต้รฐั โดยช่วย
ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งภูมิทัศน์ทาง
บก/ ทางทะเลนั้นๆ

การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้
ในแบบจ�ำลองของ COMPACT ใช้กรอบการวางแผน 3 ประการ
ได้แก่ การประเมินขัน้ พืน้ ฐาน แบบจ�ำลองเชิงหลักการ และกลยุทธ์
ส�ำหรับพืน้ ที่ เป็นแนวทางส�ำหรับการให้เงินช่วยเหลือกับภูมทิ ศั น์ที่
อยู่รอบแหล่งมรดกโลก และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานในการ
ติดตามและประเมินผลในอนาคตด้วย (Brown และ Hay-Edie, 2013)
การใช้แบบจ�ำลองเชิงหลักการท�ำให้เราสามารถทบทวนวิธกี ารและ
สถานการณ์พนื้ ฐานตามก�ำหนดเวลา ตลอดจนปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ส�ำหรับพื้นที่ตามความต้องการและโอกาสต่างๆ ที่เปลี่ยนเปลงไป
ได้ การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้เช่นนี้20 สะท้อนแนวคิด ‘ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง’ ซึ่งเป็นการผสานแบบจ�ำลองเชิงตรรกะและการ
20 การจัดการที่ปรับเปลี่ยนได้ เป็นกระบวนการในการท�ำซ�้ำอย่างมีแบบแผน
ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน โดยมุ่ง
ที่จะลดความไม่แน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้ระบบติดตาม

จัดท�ำผังของผลที่คาดว่าจะได้รับ เข้ากับการสะท้อนและการ
วิเคราะห์ ซึง่ จะช่วยในการก�ำหนดโครงการในระยะต่อไปได้ (Vogel,
2012; James, 2011) ในภาคผนวกได้อธิบายตัวอย่างวงจรการ
จัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยพันธมิตรเพื่อมาตรการ
อนุรักษ์ (Conservation Measures Partnership)
กรอบการวางแผนของ COMPACT ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบ
หลักของ ‘ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง’ (กล่องข้อความที่ 13) สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่เป้าหมาย ส�ำรวจ
ฐานคติ วางกรอบสมมุตฐิ าน และประเมินหลักฐานจากกระบวนการ
ประเมินผลตอบรับ ซึง่ จะช่วยก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินงานต่อไปในภาย
หน้า ดังสมมุตฐิ านซึง่ ทดสอบโดย COMPACT มาเป็นระยะเวลา 13
ปี ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ คือ:
การด�ำเนินการโดยใช้แนวคิด ‘ฐานชุมชน’ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในแหล่งมรดกโลกต่างๆ และช่วยให้
ผู้คนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ท่ดี ีได้ในขณะเดียวกัน
กรอบการวางแผนของ COMPACT ได้มกี ารปรับเปลีย่ นไปตามกาล
เวลา โดยเพิ่มพูนเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้มีการน�ำใช้ ‘ยุทธวิธี 3
ประการในภาคสนาม’ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมใหม่อีกประการ
คือการยอมรับ มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบัติการอนุรักษ์ (Open
Standards for the Practice of Conservation) ซึ่งจัดท�ำโดยพันธมิตร
เพื่อมาตรการอนุรักษ์ (Conservation Measures Partnership) มาใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบ การจัดการ และการติดตามโครงการ
(ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในภาคผนวก) ในความเป็ น จริ ง แล้ ว
COMPACT เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่นำ� วิธีการซึ่งเป็น มาตรฐาน
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เปิด มาใช้ในบริบทของพื้นที่คุ้มครอง ในการด�ำเนินการระยะที่ 2
ของ COMPACT เจ้าหน้าที่โครงการได้รับการฝึกอบรมแบบวิธี
ปฏิสัมพันธ์ (เช่น การใช้แผ่นติดบนกระดาน การ์ดข้อความ ซึ่ง
สามารถช่วยก�ำหนดแนวทางในการวางแผนโครงการได้) รวมทั้ง
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่ชื่อว่า Miradi เพื่อช่วยในการท�ำแบบ
จ�ำลองเชิงหลักการ การลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ

2.4

กรอบในการวางแผน

หัวข้อนี้เป็นการแนะน�ำกรอบในการวางแผนซึ่งถูกจัดท�ำขึ้นและได้
รับการปรับปรุงตลอดเวลากว่าทศวรรษของการด�ำเนินงานโดย
COMPACT ได้แก่:
 การประเมินขั้นพื้นฐาน – เป็นการให้ ‘ภาพจากการมอง
อย่างรวดเร็ว’ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และใช้เป็น
พื้นฐานในการติดตามและประเมินผล
 แบบจ�ำลองเชิงหลักการ – เป็น ‘เครื่องมือเชิงแผนภาพ’ ซึ่ง
บันทึกกระบวนการต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ ภัยคุกคาม และโอกาส
ต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่
 กลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ที่ – ให้กรอบทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการวางแผน
การใช้ทรัพยากร การให้เงินช่วยเหลือ และการด�ำเนินกิจกรรม
อื่นๆ ตลอดจนเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในบทต่อๆ ไปจะมีการน�ำเสนอให้เห็นการน�ำกรอบในการวางแผน
เหล่ า นี้ แ ละเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ไปใช้ ง าน ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการระยะต่างๆ ในวัฏจักรของแหล่งมรดกโลก

การประเมินขั้นพื้นฐาน (Baseline
assessment)
การประเมินขัน้ พืน้ ฐาน เป็นขัน้ ตอน
แรกอย่างหนึง่ ในกระบวนการหารือ
การประเมิน
ในพื้ น ที่ ร ่ ว มโครงการแต่ ล ะแห่ ง
ขั้นพื้นฐาน
เป็นการประเมินอย่างรวดเร็วเพือ่ ให้
ทราบสถานการณ์ เ บื้ อ งต้ น โดย
ทั่ ว ไปในระดั บ พื้ น ที่ ที ม งาน
COMPACT จะท�ำงานร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่นในการท�ำการประเมิน
นี้ โดยจะบันทึกความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและแนวโน้มของความ
หลากหลายทางชีวภาพในและโดยรอบพื้นที่ ณ เวลานั้นๆ การ
ประเมินขั้นพื้นฐานนี้ ช่วยในการตั้งกรอบวัตถุประสงค์ในการ
อนุรกั ษ์และในการก�ำหนดกิจกรรมและปฏิสมั พันธ์ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ
พื้นที่และการจัดการพื้นที่ (ดูกล่องข้อความที่ 3) มีการหาค�ำตอบ
ให้กบั ข้อสงสัยในเชิงเศรษฐสังคม สถาบัน และวัฒนธรรม เช่นแหล่ง
ท�ำมาหากินส�ำหรับชุมชนท้องถิน่ รวมทัง้ ศักยภาพขององค์กรระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ขั้นตอนในกระบวนการนี้รวมไปถึงการ
ก�ำหนดภารกิจ การระบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูท้ มี่ ศี กั ยภาพในการ
เป็นพันธมิตร และการประเมินสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น
และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ทีมงาน COMPACT จะ
จัดให้มีการหารือตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งการอภิปรายและ
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เจ้าหน้าทีเ่ ช่นนีท้ ำ� ให้การใช้กระบวนการจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้
ของ COMPACT ในการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้พนั ธมิตรอื่นๆ ใช้วิธีการวางแผนเหล่า
นี้ผ่านทางการอบรมหรือการให้ค�ำแนะน�ำก็ช่วยทวีผลส�ำเร็จจาก
โครงการยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

สรุปผลจากการประเมินขัน้ พืน้ ฐานร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
ผ่านการประชุมซึง่ จัดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ โดยปกติแล้วกระบวน
การหารือเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนในระยะ
ต่อมาของโครงการ COMPACT และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประเมินขัน้ พืน้ ฐานแต่ละครัง้ จะได้ ‘ภาพจากการมองอย่างรวดเร็ว’
ของพื้นที่ซ่งึ เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในเนื้อหาบทที่ 3 จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ประเมินขั้นพื้นฐาน

กล่องข้อความที่ 3: ข้อมูลที่รวบรวมจากการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน
การทบทวนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับการจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิงหลักการ ที่มีความหนักแน่น
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนโครงการ และเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจว่าอะไรคือเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนและจ�ำเป็น
ต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ การเลือกเก็บและรวบรวม
ข้อมูลจากที่มีอยู่ช่วยเพิ่มโอกาสในการที่กิจกรรมภายใต้
โครงการจะมีพื้นฐานจากความเป็นจริง และไม่เกิดความผิด
พลาดซ�้ำกับที่โครงการก่อนหน้านี้เคยท�ำมาก่อน ในการที่จะ
เห็นภาพที่สมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ ควรมีการค้นหา ท�ำความ
เข้าใจ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้:
 ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและโดยรอบ
พื้นที่คุ้มครอง
 การก่อตั้งและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
 วัตถุประสงค์เชิงอนุรักษ์และข้อตกลงต่างๆ ในการ
จัดการพื้นที่คุ้มครอง
 ผู้คนทั้งภายในและโดยรอบพื้นที่คุ้มครอง และความ
สัมพันธ์กับชุมชน
 แบบแผนและแนวโน้มในการใช้ที่ดินและทรัพยากร
ในท้องถิ่น
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในพื้นที่คุ้มครอง ผู้ถือครอง
สิทธิ์ และผู้มีหน้าที่ต่างๆ
 โครงการที่มีอยู่ในขณะนั้น พันธมิตรในปัจจุบัน และ
ที่อาจเป็นพันธมิตรอนาคต
 ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สาเหตุของภัยคุกคามเหล่านั้น

แบบจำ�ลองโดย COMPACT
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กล่องข้อความที่ 4: การด�ำเนินการประเมินขั้นพื้นฐานในประเทศเคนยา แทนซาเนีย และเบลีซ
ในกรณีของแหล่งมรดกโลกยอดเขาเคนยา(Mount Kenya World Heritage) COMPACT ได้ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น
Kenya Wildlife Service และ UNEP เพื่อปรับปรุงการประเมินขั้นพื้นฐานและระบบติดตาม โดยท�ำการส�ำรวจทางอากาศเพื่อให้
ทราบถึงภูมิประเทศของยอดเขาเคนยา จากการส�ำรวจโดยใช้เครื่องมือบอกต�ำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก (Global positioning
system: GPS) ท�ำให้ทราบถึงพิกัดของพื้นที่เสื่อมโทรมและสามารถติดตามสภาพของพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปได้ ได้มีการใช้วิธีการ
เดียวกันนี้ในยอดเขาคิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) (ดูกรณีศึกษาที่ 6 หน้า 44) ซึ่งการส�ำรวจทางอากาศแสดงให้เห็นถึงขอบเขต
ของภัยคุกคามต่อป่าไม้ที่ปกคลุมภูเขาซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำที่ส�ำคัญส�ำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในภูมิทัศน์โดยรอบ
และเมื่อ COMPACT ด�ำเนินการประเมินขั้นพื้นฐานในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบร์ริเออร์รีฟ (Belize Barrier Reef Reserve System:
BBRRS) ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากการศึกษาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและระบบแนวปะการัง รายงานการวิจัย
และเอกสารด้านการจัดการ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ง
มรดกโลกเบลีซแบร์ริเออร์รีฟ องค์ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการประเมินขั้นพื้นฐานในเบลีซคือ การประเมินสภาพชุมชนอย่าง
รวดเร็วโดยใช้วิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) (Chamber, 1994) ซึ่งท�ำใน
ชุมชนชายฝั่งบางแห่งเพื่อน�ำผลมาเสริมให้กับผลการประเมินขั้นพื้นฐาน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ค�ำตอบโดยตรงและจากการ
อภิปรายกลุ่ม ท�ำให้ทราบถึงระดับความรู้ภายในชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและแหล่งมรดกโลกต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง ตลอดจนความตระหนักของท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานภาพของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และจากกระบวนการหารือในการประเมินขั้นพื้นฐานนี้ COMPACT สามารถระบุ
ประเด็นซึ่งเป็นที่กังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ (เช่นชาวประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยว) ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลของเบลีซแบร์ริเออร์รีฟทั้งภูมิทัศน์นั้นได้

แบบจ�ำลองเชิงหลักการ

กลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่

องค์ประกอบหลักในการวางแผนโดย
‘ยุทธวิธี 3 ประการ’ ของ COMPACT
แบบจำลอง คือแบบจ�ำลองเชิงหลักการ ซึ่งใช้เป็น
เชิงหลักการ แนวทางในการจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับ
พื้นที่ แบบจ�ำลองเชิงหลักการจึงเป็น
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เห็นภาพความเชือ่ ม
โยงที่ ส� ำ คั ญ และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภัยคุกคามและโอกาสต่างๆ ส�ำหรับพื้นที่โครงการของ
COMPACT (ดูกรณีศึกษาที่ 1) แบบจ�ำลองเชิงหลักการนี้ มักจัดท�ำ
ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินขั้นพื้นฐาน และใช้รูปแบบของ
แผนภาพซึง่ เป็นตัวแทนเพือ่ แสดงถึงกระบวนการในระดับพืน้ ทีท่ อี่ ยู่
ในภูมิทัศน์ทางบกและทางทะเลที่มีบริเวณกว้างขึ้น รวมทั้งภัย
คุกคามที่มีต่อเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
โอกาสในการด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ21

จากการประเมินขั้นพื้นฐานและ
การจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิงหลักการ
กลยุทธ
ขั้ น ตอนต่ อ มาในกระบวนการ
สำหรับพื้นที่
วางแผนของ COMPACT คือการจัด
ท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่ ซึ่งจะใช้
เป็นแนวทางส�ำหรับการวางแผน
การใช้ ท รั พ ยากร การด� ำ เนิ น
กิจกรรมช่วยเหลือภายใต้โครงการ และการประเมินผลการด�ำเนิน
งาน กลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่จัดท�ำขึ้นจากแบบจ�ำลองเชิงหลักการซึ่ง
ได้มีการระบุภัยคุกคามและโอกาสที่ส�ำคัญซึ่งมีผลต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพของพื้นที่ จากแบบจ�ำลองเชิงหลักการท�ำให้
โครงการสามารถระบุปจั จัยส�ำคัญทีจ่ ะมีผลต่อสภาวะทีต่ อ้ งการให้
เกิดขึ้น และในทางกลับกันโครงการยังสามารถพิจารณาและจัด
ล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดผล
เชิงบวกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเป้า
หมาย การจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่นี้เป็นกระบวนการที่ท�ำโดย
การมีส่วนร่วมโดยมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

แบบจ�ำลองเชิงหลักการ ซึง่ แสดงให้เห็นภาพว่ากิจกรรมทีไ่ ด้รบั การ
วางแผนไว้ภายใต้โครงการจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างไร จะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการออกแบบ
โครงการและการจัดการโครงการ ตลอดจนในการติดตามและ
ประเมิ น ผลในอนาคต วิ ธีก ารนี้ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ มี ค วาม
‘ยืดหยุ่น’ และ ‘ฉับพลัน’ โดยยินยอมให้ผู้นำ� ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดแนวทางในการวางแผนโครงการ หากยังคงไว้ซึ่งความ
ชัดเจนของเป้าหมายสูงสุดในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีความส�ำคัญระดับโลก
21 เอกสารอ้างอิงที่เป็นประโยชน์เรื่องแบบจ�ำลองเชิงหลักการต่างๆ ได้แก่
Foundation of Success (2009) และ Margoluis และคณะ (2009)

ในการใช้แนวทางการจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้นั้น จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่ไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึง่ ทีม COMPACT มักท�ำการทบทวนและปรับกลยุทธ์ให้มคี วาม
เหมาะสมเป็นประจ�ำ และตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่ส�ำคัญ โอกาสต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมภาคสนามที่มี
ความเร่งด่วน ซึง่ การจัดประชุมสาธารณะอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยให้
เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นในการจัดท�ำ
แผนงานต่างๆ
25
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กรณีศึกษาที่ 1: การจัดทำ�แบบจำ�ลองเชิงหลักการสำ�หรับยอดเขาเคนยา
ในประเทศเคนยา จากการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับโลกเกี่ยวกับ มาตรฐานเปิด และ ซอฟท์แวร์ Miradi เจ้าหน้าที่ COMPACT
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้จัดการในการอนุรักษ์และผู้นำ� ชุมชนต่างๆ ซึ่งท�ำงานในภูมิทัศน์ของยอดเขาเคนยาเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งจากการท�ำงานร่วมกัน ผู้รับการอบรมได้ใช้เครื่องมือนี้ในการระบุเป้าหมายหลักในการจัดการและภัยคุกคามส�ำหรับ
ยอดเขาเคนยาและภูมิทัศน์ไลคิเปียซึ่งอยู่ใกล้กัน คณะท�ำงานได้จัดท�ำกลยุทธ์และห่วงโซ่ของผลลัพทฺ์เพื่อแก้ปัญหาจากภัยคุกคามเหล่านี้
ซึง่ ผลทีไ่ ด้สามารถใช้เป็นพืน้ ฐานในการจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิงหลักการและแผนงานส�ำหรับพืน้ ที่ แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นตัวอย่างของ
ห่วงโซ่ผลลัพธ์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห่วงโซ่ผลลัพธ์สามารถดูได้จาก Margoluis และคณะ (2013)
แบบจ�ำลองเชิงหลักการส�ำหรับยอดเขาเคนยา
ภูเขาบองโก
การทำลายถิ่นที่อยูอาศัย

ความตองการ
ผลิตภัณฑจาก
ไมในปา

ความตองการ
ที่ดิน

การลักลอบลาสัตว

การลาสัตว
ชิงรางวัล

การคา
เนื้อสัตวปา

การคาระหวาง
อุปทานเนื้อสัตว
ประเทศและภายใน
ไมเพียงพอ
ประเทศซึ่งเจริญกาวหนาขึ้น
การบังคับใชกฎหมาย
ไมเด็ดขาด
จัดตั้งทีมเฝาระวัง
เปนรายชนิด

ไมมีรานคา
เนื้อสัตว
ขาดเงินลงทุน
อยางเพียงพอ
หากิจกรรม
สรางรายไดเสริม

ปาไมบนเขา
การทำไมเถื่อน

การบังคับใชกฎหมายโดยผูดูแลปาไมเด็ดขาด

ไฟปา

ความตองการผลิตภัณฑจากไม

การใชไฟทำอาหาร
โดยไมมีการควบคุม

ประเพณี/ความเชื่อ
(การสังเวยเพื่อใหฝนตก)

ความตองการ มีไมยืนตนใน
ความตองการเชื้อเพลิง
มีขีดความ
วัสดุสรางบาน พื้นที่เพาะปลูก
สำหรับทำอาหาร
สามารถ,
ทัศนคติที่ไมใสใจ ขาดความรูเกี่ยวกับ ขาดความรูเกี่ยวกับ
จำนวนจำกัด
ที่ราคาถูกและ
ทรัพยากรในการ ที่มีราคาถูก
ของผูใชประโยชน กฎระเบียบในการ วัฏจักรของภูมิอากาศ,
หาไดงาย
ทำงาน,
ความแหงแลง,
จากปาไม
ใชประโยชน
(เชนถาน)
และบุคลากรจำกัด
การเปลี่ยนแปลง
จากปาไม
เงินเดือนและรายได ขาดความภาคภูมิใจ
สภาพภูมิอากาศ
จากการทำงานนอย
ในงานที่ทำ
สนับสนุนการ
ส
ง
เสริ
ม
การ
ปลู
ก
ไม
ย
น
ื
ต
น
เตาทำอาหาร
รณรงคใหรัฐ
ขาดแหลง
ขาดการบังคับ
ใชวัสดุ ในพื้นที่เพาะปลูก ที่ใชถาน/ไมฟน พลังงานทางเลือก ใชกฎระเบียบ
จัดสรร
จัดสัมมนา/ สภาหัวหนา/ จุลสารโบสถ
ไมมีประสิทธิภาพ ในราคาที่สามารถ
ทางเลือก
เกี่ยวกับ
ทรัพยากร
รัฐไมใหความสำคัญและ
สำหรับชุมชนที่ตั้งอยูใกลกับปาเกี่ยวกับ
จายได
การใชประโยชน
อื่นๆ (เชน
และจัดการ
การยอมรับในการปกปองปาไม
จากปาไม
ขอปฏิบัติในการใชประโยชนจากปาไม
ดิน, อิฐ)
ฝกอบรมสำหรับ
อยางปลอดภัย และในเรื่องภูมิอากาศ
ผูจัดการ
แนะนำใหใช
และผูดูแลปาไม
เตาประหยัดพลังงาน
แนะนำใหใช
การจัดตั้ง
กาซชีวภาพ
ใหรางวัลสำหรับการทำงาน
โครงการ
พลั
ง
งงาน
และจัดโครงการเพื่อใหการ
พิ
ทักษปา/
แสงอาทิตย
ยอมรับในการปกปองปาไม
ในครัวเรือน หนวยลาดตระเวณ
ในบริเวณที่มีการ
ใชประโยชนมาก
การคอรัปชั่น/ติดสินบน

*แหลงมรดกโลกยอดเขาเคนยาและเขตไลคิเปย, ประเทศเคนยา
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2

โครงสร้างการกำ�กับดูแลในพื้นที่โครงการ COMPACT

จวบจนปัจจุบัน COMPACT ด�ำเนินการโดย SGP จึงอยู่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของ SGP ในประดับประเทศ ซึง่ โครงสร้างการก�ำกับดูแล
ของ COMPACT ในระดับท้องถิ่นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ
มีการกระจายอ�ำนาจ เป็นประชาธิปไตย และโปร่งใส โครงสร้าง
การก�ำกับดูแลในพืน้ ทีโ่ ครงการ COMPACT แต่ละแห่งประกอบด้วย
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้:
 ผูป้ ระสานงานท้องถิน่ – รับผิดชอบในการวางแผนและด�ำเนิน
การโครงการ ผูป้ ระสานงานท้องถิน่ เป็นตัวเชือ่ มระหว่างชุมชน
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ และโครงสร้างในการตัดสินใจของ
COMPACT โดยผูป้ ระสานงานท้องถิน่ จะดูแลแฟ้มผลงานจาก
การให้ทนุ ขนาดเล็กโดย COMPACT นอกจากนีย้ งั เป็นผูน้ ำ� ใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆ ด้วย
 องค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่น – เป็นกลุ่มคนที่ช่วยให้ม่นั ใจว่าจะ
มีการสนทนา การประสานงาน และการหาความเห็นชอบร่วม
กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญในระดับพื้นที่คุ้มครอง
และเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำกับคณะกรรมการอ�ำนวยการระดับ
ประเทศส�ำหรับ SGP ในเรื่องข้อเสนอในการให้เงินช่วยเหลือ
ต่างๆ องค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นนี้เป็นผู้แทนของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียหลักๆ ในภูมทิ ัศน์

 คณะกรรมการอ�ำนวยการระดับประเทศ – เป็นโครงสร้าง
ซึ่งด�ำเนินการในระดับประเทศส�ำหรับ SGP มีการท�ำงานใน
ระดับประเทศ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกและมอบ
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ขนาดเล็ ก ซึ่ ง ได้ ทุ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง
แวดล้อมโลก
ตลอดระยะเวลาการท�ำงานนานกว่าทศวรรษ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
องค์ประกอบในการก�ำกับดูแลทั้ง 3 ประการ รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านีเ้ ป็นกุญแจส�ำคัญในการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของ COMPACT แม้ว่าโครงการ COMPACT ในแหล่ง
มรดกโลกอื่นๆ ในอนาคตอาจไม่ได้ดำ� เนินการโดย SGP เท่านั้น
เนือ่ งจากมีความเป็นไปได้วา่ จะมีคณะท�ำงานหรือพันธมิตรอืน่ ๆ น�ำ
แนวคิดของ COMPACT ไปใช้ และปรับการท�ำงานให้เข้ากับ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลของตน อย่างไรก็ตาม การมีผปู้ ระสานงาน
ท้องถิน่ และองค์กรทีป่ รึกษาท้องถิน่ ทีม่ าจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่
ต่างๆ นับเป็นสิ่งส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึง่ ในบทต่อๆ ไปจะมีการน�ำเสนอให้เห็นโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลแบบต่างๆ
ในขณะทีก่ จิ กรรมช่วยเหลือซึง่ ได้รบั การสนับสนุนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของ
COMPACT มี ด ้ ว ยกั น มากมายหลายอย่ า ง และได้ มี ก ารปรั บ
กระบวนการให้ เ งิ น ทุ น ช่ ว ยเหลื อ และการจั ด ท� ำ โครงการให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น แต่องค์ประกอบพื้นฐานของ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลในพื้นที่ด�ำเนินการของ COMPACT ทั้ง 8
แห่งนัน้ เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึง่ ในบทที่ 4 จะเป็นการอภิปราย
แนวทางในการให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือในระดับภูมทิ ศั น์
โดยการให้เงินช่วยเหลือและโครงการเสริมต่างๆ และในบทที่ 6 จะ
มีการยกตัวอย่างประเภทของกิจกรรมหนุนเสริม ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจาก COMPACT

ผู้ประสานงานท้องถิ่น
ในการหาผูป้ ระสานงานท้องถิน่ ควร
ผูประสานงาน พิจารณาคุณลักษณะซึ่งประกอบ
ด้ ว ยการมี ค วามรู ้ ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ
ทองถิ่น
บริบทของท้องถิน่ ความสามารถใน
การท�ำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติที่หลาก
หลายภายใต้ บ รรยากาศที่ ต รงไป
ตรงมา เป็นกลาง และสามารถชักจูง
ให้เกิดการมีสว่ นร่วมได้ ซึง่ บุคคลนีค้ วรมีพนั ธะสัญญาระยะยาวใน
การท�ำงานร่วมกับชุมชน

องค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่น

Local Coordinator in Mount Kenya consulting with village elders
in Gitune Sacred Forest (Kenya)
© Jessica Brown

องคกร
ที่ปรึกษา
ทองถิ่น

องค์ ก รที่ ป รึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ควรมี
ลักษณะดังนี้:
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· เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่และใน

บริเวณภูมิทัศน์ทางบก/ทางทะเลโดยรอบ – องค์กรที่
ปรึกษาท้องถิ่น อาจประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจในการดูแลพืน้ ทีค่ มุ้ ครองในท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชนท้องถิน่
องค์กรเอกชนทีท่ ำ� งานอย่างแข็งขันในพืน้ ทีน่ นั้ หน่วยงานวิจยั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน
ต่างๆ
· ความสมัครใจ – สมาชิกจะต้องท�ำงานด้วยความสมัครใจโดย
ไม่มคี วามคาดหวังถึงผลตอบแทน
· ความเป็นอิสระ – สมาชิกควรด�ำรงต�ำแหน่งด้วยความ

สามารถของบุคคลนัน้ ๆ หรือในฐานะตัวแทนชุมชน องค์กร หรือ
ธุรกิจ แต่ไม่ใช่มาจากพรรคการเมืองหรือฝ่ายบริหาร
· ความแข็งขัน – สมาชิกควรมีความพร้อมในการร่วมงานอย่าง
กระตือรือร้น ไม่เพียงแค่ในการร่วมประชุมตามก�ำหนด ในกรณี
ของ COMPACT สมาชิกขององค์กรทีป่ รึกษาท้องถิน่ จะต้องมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทบทวนโครงการ การติดตามใน
พื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเพื่อเสริม
สร้างขีดความสามารถ และสมาชิกหลายท่านจะต้องเป็นที่
ปรึกษาให้กบั กลุม่ ต่างๆ ในชุมชนด้วย
 ความยืนยง – ความเสมอต้นเสมอปลายในการท�ำงานจ�ำเป็น
ต้องอาศัยการมีโครงสร้างระยะยาว ในขณะเดียวกันควรมีการ
เปลีย่ นสมาชิกในองค์กรโดยมีการจ�ำกัดระยะเวลาในการด�ำรง
ต�ำแหน่ง เพือ่ ให้มมี มุ มองใหม่ๆ ในการท�ำงาน
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คณะกรรมการอ� ำ นวยการระดั บ
คณะกรรมการ ประเทศเป็นส่วนหนึง่ ภายใต้โครงสร้าง
ของ SGP ในทุกๆ ประเทศที่มีการ
อำนวยการ
ด�ำเนินงาน เป็นกลุ่มคนที่ด�ำเนินการ
ระดับประเทศ ในระดับประเทศโดยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการคัดเลือกเพื่อให้เงินช่วยเหลือ
ขนาดเล็กซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลก จวบจนปัจจุบันโครงสร้างการก�ำกับดูแลภายใต้
COMPACT เป็นไปในลักษณะเดียวกับ SGP ซึ่งมีคณะกรรมการ
อ�ำนวยการระดับประเทศเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการให้
เงินช่วยเหลือของ COMPACT และเนื่องจากคณะกรรมการนี้
ประกอบด้วยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในระดับประเทศจึงสามารถ
ก่อให้เกิดความเป็นกลางและมีความเคร่งครัดในกระบวนการ
ทบทวนและอนุ มั ติ ก ารให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ ตามที่ เ สนอแนะโดยผู ้
ประสานงานและองค์กรทีป่ รึกษาท้องถิน่ ซึง่ การมีคณะกรรมการนี้
จะช่วยให้ผู้ประสานงานและองค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นมีอิสระที่จะ
ท�ำงานในระดับท้องถิ่นโดยตรง ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ในอนาคตที่
จะใช้วธิ กี ารของ COMPACT ควรให้ความส�ำคัญกับบทบาททีส่ ำ� คัญ
ในการมีคณะบุคคลทีส่ ามซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำการทบทวน
โครงการเป็นครัง้ สุดท้ายและให้การอนุมตั เิ งินช่วยเหลือต่างๆ คณะ
กรรมการอ�ำนวยการระดับประเทศนี้ควรมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
คุณสมบัติขององค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นแต่มีการท�ำงานในระดับ
ประเทศ

ตัวอย่างความสำ�เร็จของ COMPACT

ภายในระยะเวลากว่า 13 ปี จากการด�ำเนินงานในแหล่งมรดกโลก
และพื้นที่สงวนชีวมณฑลต่างๆ COMPACT ได้ให้การสนับสนุน
โดยตรงกับโครงการต่างๆ ถึง 430 โครงการ (และให้การสนับสนุน
ผ่านพันธมิตรต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน) โดยได้ให้เงินช่วยเหลือกว่า 10
ล้านเหรียญสหรัฐกับองค์กรประชาสังคมต่างๆ ซึ่งมีเงินสมทบจาก
องค์กรเหล่านี้อีกถึง 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในรูปแบบเงินและการ
สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ) และมีผู้ได้รับประโยชน์เกินกว่า 1 ล้าน
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้กับแหล่งมรดกโลก
(ดูตารางที่ 1)
อย่างไรก็ตาม จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว การให้ทนุ เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของงานเท่านั้น นอกจากการให้ทนุ แล้ว COMPACT ยังด�ำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนอีกหลายอย่าง รวมทัง้ การสร้างขีดความสามารถ
การฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย และสนับสนุนกิจกรรมสู่ภายนอก
และการตลาด จากวิธีการที่ใช้โดย COMPACT ในการช่วยให้เกิด
ความร่วมมือในหัวข้อที่มีความส�ำคัญต่างๆ ท�ำให้เมื่อเวลาผ่านไป
และด้วยเงินทุนสนับสนุนจ�ำนวนไม่มากนัก COMPACT ได้ชว่ ยขยาย
งานภายใต้โครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับ
ตัวอย่างของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก COMPACT ในด้าน
ต่างๆ นั้น จะได้อภิปรายต่อไปในบทที่ 6
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แบบจ�ำลองของ COMPACT ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในบริบทของพื้นที่
คุ้มครองแต่ละแห่ง และจากการท�ำงานร่วมกับผู้น�ำชุมชนและการ
สร้างพันธมิตรจ�ำนวนมากทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจน
ภูมภิ าค ท�ำให้ COMPACT สามารถขยายการท�ำงานออกไปได้กว้าง
ไกลในพื้นที่แต่ละแห่งที่มกี ารด�ำเนินการ
COMPACT ได้ชว่ ยให้เกิดความสม�ำ่ เสมอในการด�ำเนินงานในระดับ
รากหญ้าเพือ่ การอนุรกั ษ์แหล่งมรดกโลกต่างๆ ซึง่ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ต่างๆ ผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจาก COMPACT ได้กลายเป็นผู้
สนับสนุนในการอนุรกั ษ์พนื้ ทีค่ มุ้ ครอง ซึง่ เป็นผลจากการทีค่ นเหล่า
นี้มีความเข้าใจมากขึ้นและได้รับการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับภูมิทัศน์
โดยรวมทั้งหมด ประกอบกับการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและ
สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ
ในพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ 8 แห่งสามารถดูได้จากเอกสารภายใต้ SGP ใน
ชื่อ COMPACT: Engaging Local Communities in Stewardship of
World Heritage (Brown and Hay-Edie, 2013) ซึ่งได้สรุปผลการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญไว้ในกล่องข้อความที่ 5 (หน้า 31)
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ตารางที่ 1 สาระส�ำคัญของโครงการ COMPACT (รวมทั้งพื้นที่ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้ภูมิทัศน์ซึ่งกว้างขึ้น)

แหล่งมรดกโลก
พื้นที่แนวกัน จ�ำนวน
เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนร่วม
(เฮกตาร์)
ชน (เฮกตาร์) โครงการ
จาก GEF
เบลีซแบร์ริเออร์รีฟ
ประเทศเบลีซ
142,000
85,000
74
US$2,356,000 US$1,867,000
อุทยานแห่งชาติยอดเขาเคนยา
ประเทศเคนยา
75,000
1,000,000
76
US$1,686,000
US$558,000
เขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน
ประเทศเม็กซิโก
528,000
1,125,000
86
US$1,952,000
US$503,000
อุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา
ประเทศฟิลิปปินส์
20,000
80,000
28
US$1,155,000
US$81,000
พื้นที่สงวนชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลก Djoudj-Djawling
ประเทศเซเนกัล
16,000
760,000
19
US$624,000
US$427,000
กลุ่มพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของประเทศ
ประเทศมาดากัสการ์
275,000
92
US$1,245,000
US$452,000
อุทยานแห่งชาติภูเขาสามยอด
ประเทศโดมินิกา
7,000
5,000
59
US$1,268,000 US$1,674,000
รวม
788,000
2,473,000
434 US$10286,000 US$5,562,000
ตัวอย่างความส�ำเร็จในแหล่งมรดกโลกแต่ละแห่งที่ COMPACT ได้
ด�ำเนินงานมา ได้แก่:
 ในระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบร์รเิ ออร์รฟี COMPACT ได้สนับสนุน
การปรับทัศนคติของชาวประมงและอื่นๆ ในชุมชนชายฝั่งซึ่ง
ต้องพึง่ พาแนวปะการังเบลีซ ชาวประมงซึง่ เมือ่ ครัง้ หนึง่ เคยต่อ
ต้านการจัดตัง้ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลได้กลายเป็นผูส้ นับสนุน
ทีส่ ำ� คัญ หลายคนเป็นผูน้ ำ� ในกิจกรรมเพือ่ ปรับปรุงนโยบายการ
จัดการประมง การขยายอาณาเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลใน
ระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบร์รเิ ออร์รฟี และการปกป้องแหล่งมรดก
โลกนีไ้ ม่ให้เกิดความเสียหายจากจากการกลัน่ น�ำ้ มัน
 ในอุทยานแห่งชาติภูเขาสามยอด ประเทศโดมินิกา เยาวชน
เผ่าคาลินาซึง่ เป็นชนเผ่าพืน้ เมืองในพืน้ ทีส่ งวนคาริบ ได้มสี ว่ น
ร่วมในการท�ำวิจยั และจดบันทึกเกีย่ วกับสมุนไพรและไม้ผลพืน้
เมือง โดยมีความมุง่ หมายเพือ่ สร้างวิสาหกิจความหลากหลาย
ทางชีวภาพขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศและสงวนภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นของชาวคาริบส�ำหรับชนรุ่นต่อๆ ไป
 ในอุทยานแห่งชาติยอดเขาเคนยา มีผู้ให้เงินทุนสนับสนุน
จ�ำนวนมากทีเ่ ห็นว่าแบบแผนทีด่ ำ� เนินการโดย COMPACT น่า
สนใจและได้ตกลงทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการเงินส�ำหรับการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกต่อไป และจาก Mount Kenya Donor
Forum ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย COMPACT ได้น�ำมาซึ่งหลักประกันใน
การได้รบั เงินช่วยเหลือถึง 35 ล้านเหรียญสหรัฐจากองค์กรให้
ทุนช่วยเหลือ เช่นสหภาพยุโรป เพื่อเสริมต่อจากโครงการ
COMPACT ในแหล่งมรดกโลกและพื้นที่แนวกันชน

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
55,500
724,000
17,500
3,300
190,000
64,000
1,054,300

 ในประเทศมาดากัสการ์ จากการร่วมให้ทุนในการด�ำเนิน
โครงการในท้องถิ่น และการพัฒนาขีดความสามารถและการ
ติดตามอย่างมีส่วนร่วม COMPACT ได้ทำ� งานร่วมกับ Tany
Meva Foundation ซึง่ เป็นกองทุนสิง่ แวดล้อมระดับชาติ ในการ
ชักจูงและให้อ�ำนาจกับชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมืองเพื่อให้
ช่วยในการดูแลกลุ่มพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่งซึ่งเป็น ‘ป่าแล้ง’ ที่
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้และอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นของ
ประเทศ
· ในประเทศเม็กซิโก มีการประมาณว่าด้วยการช่วยเหลือจาก
COMPACT มีพนื้ ทีภ่ ายใต้ชมุ ชนท้องถิน่ ถึง 60,000 เฮกตาร์ ซึง่
อยูต่ ดิ กับเขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน (กว่า %10 ของพืน้ ที)่
รวมทั้งโครงการ REDD+ ซึ่งด�ำเนินการโดยชุมชน ได้รับการ
จัดการและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 12 เหรียญสหรัฐต่อเฮกตาร์
· ในอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา (ประเทศ
ฟิลิปปินส์) COMPACT ได้สนับสนุนกลุ่มชนพื้นเมืองเพื่อให้มี
สิทธิในพื้นที่ โดยเรียกร้องให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิใน
สมบัตบิ รรพบุรษุ การฟื้นฟูถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ เป็นป่าเสือ่ มโทรม
และฝัง่ แม่นำ�้ และเฝ้าตรวจตราและป้องกันป่าไม้ตามกฎหมาย
จารีตประเพณี โดยช่วยเสริมสร้างความเป็นอยูใ่ นท้องถิน่ การ
พัฒนาชุมชน และการบูรณาการทางวัฒนธรรมไปพร้อมกัน
· ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลก Djoudj-Djawling
ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งประเทศประเทศเซเนกั ล และมอริ เ ตเนี ย
COMPACT มีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง
ระหว่างสองประเทศนี้ในการจัดการระบบนิเวศร่วมกัน โดย
29
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ให้การสนับสนุนเครือข่ายระดับภูมิภาคระหว่างผู้ให้ทุนและ
พันธมิตรและการแลกเปลี่ยนข้ามแดนต่างๆ COMPACT ยัง
ช่วยให้ถ่นิ ที่อยู่อาศัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับนกและสัตว์ป่าต่างๆ ได้
รับการฟื้นฟู และความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติภายใน
พื้นที่สงวนบรรเทาลง มีการท�ำลายป่าไม้ลดลงและปริมาณ
สัตว์น�้ำฟื้นคืนมาอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ดี ีขึ้นผ่านกิจกรรมสร้างรายได้ด้วยวิธีต่างๆ
 ในอุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโร (สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย)
กลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ทีซ่ งึ่ จัดท�ำขึน้ ภายใต้ COMPACT ได้ให้ขอ้ มูล
และท�ำงานร่วมกับยุทธศาสตร์โครงการเพื่อสังคมโดยอุทยาน
แห่งชาติคิลิมันจาโร (Kilimanjaro National Park Outreach
Programme Strategy) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมภิ าค
คิลมิ นั จาโร (Kilimanjaro Regional Development Strategy) ใน
การส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
และเชือ่ มโยงชุมชนเข้าในกระบวนการวางแผนของภาครัฐ การ
สร้างเครือข่ายคิลิมันจาโรภายใต้ COMPACT (COMPACT
Kilimanjaro Network: KOMPAKIN) ระหว่างผูใ้ ห้ทนุ ต่างๆ ได้ชว่ ย
ให้กิจกรรมของชุมชนมีความยั่งยืนแม้จะพ้นช่วงเวลาที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก UNF แล้วก็ตาม โดยการให้เวทีเพือ่ การแลก
เปลีย่ นข้อมูลและความรู้ ตลอดจนการระดมทรัพยากรร่วมกัน

เริม่ โครงการ World Heritage Local Ecological Entrepreneurship
Programme (WH-LEEP) เพือ่ ให้เงินกูส้ ำ� หรับโครงการทีเ่ ป็นมิตร
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
ยั่งยืนภายในและโดยรอบแหล่งมรดกโลก ภายใต้โครงการนี้
องค์กรให้ทนุ ต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและข้อ
ตกลงเพื่อประกันการให้เงินกู้เพื่อสนับสนุนองค์กรที่เป็นสื่อ
กลางทางการเงิ น ในการท� ำ งานกั บ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมชาติทเี่ พิง่ เริม่ ต้นโดยใช้ศกั ยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่ง
มรดกโลกให้เป็นประโยชน์
จากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติงานกว่าทศวรรษในแหล่ง
มรดกโลกต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ตลอดจนพื้นที่คุ้มครองที่มี
ความส�ำคัญระดับโลกอื่นๆ COMPACT ได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชนและการมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จะสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และคุณค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในภูมิทัศน์ทางบก/ทาง
ทะเลได้ย่างไร บทเรียนจากประสบการณ์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้อง
กับมรดกโลก และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ในการท�ำงานร่วมกันและให้การสนับสนุนชุมชนในการช่วยเหลือ
และการก�ำกับดูแลคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลทีม่ าจากภูมทิ ศั น์ทาง
บก/ทางทะเลที่ส�ำคัญของโลกเหล่านี้

 ในระดับโลก COMPACT โดยความร่วมมือกับ UNF และ Verde
Ventures Programme22 ภายใต้ Conservation International ได้
22 	www.conservation.org/global verdeventures/
COMPACT สนับสนุนโครงการเพื่อนำ�ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในชุมชนใกล้ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ (ประเทศเบลีซ)
© Erik Hammer
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กล่องข้อความที่ 5: ข้อความที่คัดลอกจากบทสรุปส�ำหรับผู้บริหารจากการประเมินผล COMPACT ปี พ.ศ. 2556
ผลจากการประเมิน COMPACT โดยผู้ประเมินจากภายนอกในปี พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้:
จากการเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 2 ประเทศ COMPACT ได้รับการยอมรับอย่างต่อ
เนื่องว่าเป็นความช่วยเหลือผูกพันระยะยาวที่หาได้ยากและมีแบบแผนในการท�ำงานที่มีการปรับให้เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งนับเป็นการ
ออกแบบโครงการอันเป็นนวัตกรรม ในระหว่างการประเมินโครงการในระดับประเทศ COMPACT ยังได้รับการยอมรับถึงการที่โครงการ
ได้ให้อ�ำนาจกับผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นซึ่งมักไม่ได้รับความสนใจจากการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบปกติ จึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างที่
ส�ำคัญภายใต้สถาปัตยกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับทวิและพหุภาคี
ในขณะที่ได้มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือองค์กรต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมโลก และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งก�ำลัง
พยายามแปลงวาทะกรรมด้านความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น แต่พบว่ายังคงมีอุปสรรคมากมายในระดับนโยบาย จึงนับเป็น
โอกาสส�ำหรับ COMPACT ในการจุดชนวนและบอกเล่าผลการหารือเชิงนโยบายต่างๆ ซึ่งจะเสริมให้นโยบายเหล่านี้บังเกิดผลในเชิง
ยุทธศาสตร์ต่อไปได้ ในการนี้ องค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นและคณะกรรมการอ�ำนวยการระดับประเทศของ COMPACT สามารถช่วยในการ
เชื่อมระหว่างบทเรียนที่ได้จากการท�ำงานในพื้นที่คุ้มครองในระดับท้องถิ่นและจากระดับนโยบายของประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับองค์ประกอบ
และผู้น�ำโครงการในแต่ละประเทศด้วย และในขณะที่มักมีเส้นบางๆ ระหว่างค�ำแนะน�ำเชิงนโยบายกับการปลุกส�ำนึกทางการเมืองในการ
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่ในและโดยรอบพื้นที่คุ้มครอง การจัดกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ จึงไม่สามารถเมินเฉยต่อมิติทางการเมืองของการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นในและโดยรอบพื้นที่คุ้มครองได้ อย่างไรก็ตาม COMPACT ยังคงมีโอกาสในการช่วยในนโยบายระดับชาติ เช่นเดียวกับ
ที่ยังสามารถป้อนข้อมูลกี่ยวกับบทเรียนจาก COMPACT ให้กับอนุสัญญามรดกโลกเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากบทบาทของUNESCO ซึ่งมีอยู่ในข้อมูลเบื้องต้นของ COMPACT แล้ว เอกสารเกี่ยวกับกรอบการวางแผนไม่ได้มีการให้ราย
ละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับรูปแบบในการท�ำงานร่วมกับผู้กระท�ำซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการ และกระบวนการต่างๆ ของมรดกโลก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอนุสัญญาฯยังไม่มีกลไกทางการเงินที่ชัดเจนในการน�ำชุมชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์มรดกโลกอย่างยั่งยืน
COMPACT จึงได้แก้ปัญหาช่องว่างนี้ในสถาปัตยกรรมการให้ความร่วมมือ โดย COMPACT ได้ให้แบบจ�ำลองในการให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบโครงการที่ได้รับการทดสอบในพื้นที่แล้วว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยให้หน่วยงานในระดับประเทศหรือพหุภาคีร่วมให้เงิน
สนับสนุนต่างๆ ได้
ในขณะที่มีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความเปราะบางทางการเมืองซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ แต่ยังคงมี
ความเป็นไปได้อีกมากมายในระดับประเทศหรือระดับพื้นที่ในการน�ำแนวทาง COMPACT มาใช้อย่างเป็นระบบในการปฏิบัติตามอนุ
สัญญาฯ ซึ่ง COMPACT ได้ถูกก�ำหนดให้มีส่วนช่วยในการด�ำเนินการ โดยเฉพาะใน: (ก) ขั้นตอนการเสนอชื่อ; (ข) การติดตามสถานภาพ
ทรัพย์สิน; (ค) การตอบสนองของประชาสังคมต่อการลงชื่อพื้นที่ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย และแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่ได้มี
การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ COMPACT จะร่วมมือกับคณะที่ปรึกษาส�ำหรับมรดกโลกทางธรรมชาติมากนัก แต่ดูเหมือนจะได้เริ่มมี
การด�ำเนินการไปบ้างแล้วซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีส�ำหรับอนาคต
Tilman Jaeger, 2014, ผู้ประเมินอิสระส�ำหรับโครงการ COMPACT
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สมาชิกของสมาคมชุมชนพื้นเมืองกำ�ลังทบทวนแผนที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์
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การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ

3.1

ความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่
ต้นกระบวนการ

ในปัจจุบนั ได้มคี วามเข้าใจกันทัว่ ไป
ถึงความจ�ำเป็นต้องรวมชนเผ่าพื้น
การเสนอชื่อ
เมื อ งและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ไว้ ใ น
ใหเปน
กระบวนการมรดกโลกตัง้ แต่ขนั้ ตอน
แหลงมรดกโลก เริ่มแรก ซึ่งรวมถึงในการพิจารณา
บัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นและการเตรียม
เสนอชือ่ ตามทีไ่ ด้อภิปรายไว้แล้วใน
บทที่ 1 ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวได้มีการระบุไว้ในอนุสัญญา
มรดกโลกซึ่งได้รับการแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้ และในข้อตัดสินใจต่างๆ
โดยคณะกรรมการมรดกโลก23 รวมทัง้ ในการลงมติเมือ่ ปี พ.ศ. 2550
เพื่อรับรองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานภายใต้อนุสญ
ั ญามรดกโลก ซึง่ เป็น
พัฒนาการทีต่ ามมาหลังจากทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข Operational Guidelines
(คู่มือปฏิบัติงาน) (WHC, 2013b) ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งระบุถึงการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในกระบวนการเสนอชื่อ และในการ
ประชุมครัง้ ที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ได้มกี ารลงมติรบั รอง
ข้อความเกีย่ วกับความเป็นกังวลของชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้อง
ถิน่ รวมทัง้ ประเด็นทีเ่ ฉพาะเจาะจง ซึง่ สนับสนุนรัฐภาคีให้ ‘ให้ความ
เคารพต่อสิทธิ์ของชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อมีการเสนอชื่อ จัดการ และ
รายงานเกีย่ วกับแหล่งมรดกโลกซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตของชนเผ่าพืน้ เมือง’
ควบคู่กันนี้ ข้อความใน Operational Guidelines ซึ่งสนับสนุนให้รฐั
ภาคีท�ำให้มั่นใจถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลาก
หลายในการระบุ เสนอชือ่ และปกป้องทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นมรดกโลก ยัง
มีประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
บัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้น ตลอดจนในการเสนอชือ่ ทัง้ นี้ ใน Operational
Guidelines ฉบับแก้ไขล่าสุด (WHC, 2013b)24 ระบุว่า
การมีสว่ นร่วมของคนท้องถิน่ ในกระบวนการเสนอชือ่ เป็น
สิง่ จ�ำเป็นในการท�ำให้คนเหล่านีร้ ว่ มมีความรับผิดชอบกับ
รัฐภาคีในการรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ รัฐภาคีควรเตรียมการ
เสนอชื่อโดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวง
กว้าง ซึ่งรวมถึงผู้จัดการพื้นที่ รัฐบาลระดับท้องถิ่นและ
ภูมภิ าค ชุมชนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจ
อื่นๆ (วรรคที่ 123)
มีงานเขียนต่างๆ มากมายทีศ่ กึ ษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวคิด
ฐานสิทธิ์ (rights-based approach) ในกระบวนการเสนอชื่อและการ
ประเมินมรดกโลก (ดู Larsen, 2012; Sinding-Larsen, 2012; Oviedo
และ Puschkarsky, 2012) มีการอภิปรายเกี่ยวกับหลักการให้ความ
เห็นชอบอย่างอิสระก่อนการตัดสินใจและยืนยันให้ดำ� เนินการ ซึ่ง
เป็นบทบัญญัติภายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า
พื้นเมืองว่าหลักการนี้ควรถูกรวมไว้ในกระบวนการเสนอชื่อมรดก
โลกโดยเป็นกรอบเพื่อขอความเห็นชอบจากชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ
(Raymond, 2013) และมีการให้คำ� แนะน�ำว่าถึงแม้คณะที่ปรึกษา
23 ในขณะที่ประเด็นเหล่านี้ถูกน�ำเข้ามาในอนุสัญญา ได้มีการตอบสนองที่แตก
ต่างกันจากรัฐภาคีต่างๆ บางรัฐแสดงการสนับสนุน ในขณะที่รัฐอื่นๆ อาจมี
การวิพากษ์วิจารณ์ บางรัฐถึงกับแสดงความเห็นว่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
กระบวนการอาจเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของชาติ
24 http://whc.unesco.org/en/guidelines
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ส�ำหรับมรดกโลก (เช่น IUCN และ ICOMOS) จะไม่ได้มีส่วนใน
กระบวนการเสนอชื่ออย่างชัดเจน แต่ก็ควรแสดงบทบาทหลักใน
การผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในประเด็นนี้ โดยคณะที่ปรึกษา
ควรใช้บทบาทของตนในกระบวนการประเมินเพือ่ ทบทวนและชีแ้ จง
ว่า ในกระบวนการเสนอชื่อได้มีการค�ำนึงถึงชนเผ่าพื้นเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่นมากเพียงไร (Larsen, 2012)
ในการด�ำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการใช้
แนวคิดฐานสิทธิ์ในการอนุรักษ์ IUCN ได้ด�ำเนินการเพื่อทบทวน
กระบวนการประเมินมรดกโลกในด้านการตระหนักถึงสิทธิของชน
เผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการทบทวนดังกล่าวได้
ให้ขอ้ เสนอแนะทีส่ ำ� คัญว่า คณะทีป่ รึกษา โดยผ่านทางกระบวนการ
ประเมิน ควรให้การสนับสนุนรัฐภาคีในการ ‘พิจารณากระบวนการ
เสนอชื่อให้ดีอีกครั้ง เพื่อให้มีการระบุความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิ
มนุษยชนและการอนุรักษ์ และท�ำให้มั่นใจว่าผู้ที่อาจได้รับผลกระ
ทบได้รบั การแจ้งให้ทราบ หารืออย่างเหมาะสม และสามารถมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง’
ในเชิงอุดมคติ การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจะท�ำให้มั่นใจ
ว่าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การพิจารณาตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการเสนอชื่อ ไม่ใช่ภายหลัง
จากการประกาศเป็นมรดกโลก การมีสว่ นร่วมในระยะนีจ้ ะสามารถ
เชือ่ มคุณค่าซึง่ อาจแยกกันอยูร่ ะหว่างคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลกับ
คุณค่าที่ยึดมั่นโดยคนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเป็นสิ่ง
ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง จากมุ ม มองของการใช้ แ นวคิ ด ฐานสิ ท ธิ์ ใ นการ
อนุรกั ษ์ โดยการระบุและตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ตัง้ แต่แรกเริม่
นี้เป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นที่การเสนอชื่อจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (Larsen,
2012) ทั้งนี้ เงื่อนเวลาเป็นสิ่งที่สำ� คัญ เนื่องจากในระยะเวลาเริ่ม
แรกของการตรวจสอบคุณค่าของพื้นที่และในการผลักดันข้อเสนอ
เป็นช่วงที่คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสามารถมีอิทธิพลต่อ
การจัดการพื้นที่ในอนาคตได้มากที่สุด (Sullivan, 2014) ในขณะ
เดียวกัน ตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในคู่มือ Managing Natural World
Heritage (การจัดการมรดกทางธรรมชาติ) (WHC, 2012a) การมีสว่ น
ร่วมในช่วงแรกนับเป็นสิ่งส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการใน
อนาคต และในการสร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่แข็งแกร่ง
ระหว่างทีมจัดการพืน้ ทีก่ บั ชุมชน โดยมีพนื้ ฐานจากความเชือ่ ใจและ
ความสนใจร่วมกัน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระยะ
แรกนีย้ งั สามารถสร้างพืน้ ฐานในการท�ำงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกระบวนการระยะยาว ซึง่ จะต่อเนือ่ งไปจนถึง
ช่วงของการวางแผนการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ ดังนั้นไม่ว่า
จะโดยทั่วไปหรือโดยวิกฤติ การให้ผู้คนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเป็นวิธี
การที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้มั่นใจถึงการสนับสนุนของคนเหล่านี้ต่อการ
ขึ้นทะเบียน ตลอดจนการร่วมมืออย่างแข็งขันในการดูแลแหล่ง
มรดกโลกในระยะยาว ยิง่ ไปกว่านัน้ ชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้อง
ถิน่ อาจมีสว่ นช่วยให้การสนับสนุนการเสนอชือ่ และการขึน้ ทะเบียน
มรดกโลกได้ ด ้ ว ย เช่ น ในกรณี ข องป่ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก ายาของชาว
Mijikenda ในประเทศเคนยาซึง่ มีการขึน้ ทะเบียนในปี พ.ศ. 2551 (ดู
กรณีศึกษาที่ 2) และพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีการเสนอขึ้นทะเบียน

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ
เช่น โครงการมรดกโลก Pimachiowin Aki ในประเทศแคนาดา25
และภูมิทศั น์ Budj Bim ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย ในการปกป้อง
ภูมิทัศน์ Budj Bim ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นสถานที่แห่งความทรงจ�ำ จิต
วิญญา ณของบรรพบุรุษ พื้นที่ทางโบราณคดีและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ชุมชนได้ร่าง Budj Bim World Heritage Aspiration เพื่อให้พ้นื ที่
แห่งนี้ได้เป็นมรดกโลกทางภูมทิ ัศน์วฒ
ั นธรรม (Bell, 2012)
25

http:www.pimachiowinaki.org
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แม้ว่า ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในระดับพื้นที่ในการเสนอ
ชื่อต่ างๆ แต่ก็ยังมีทรัพย์สินมรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการเสนอ
ชื่อโด ยปราศจากการมีส่วนร่วมโดยวงกว้าง หรือการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน Operational Guidelines (WHC, 2013b)
อย่างไ รก็ตามในอนาคต การด�ำเนินการตามแนวทางนี้นับว่า
เป็ น ทั้ ง โอกาสและความจ� ำ เป็ น ในบทนี้ จึ ง ได้ มี ก ารอภิ ป ราย
องค์ประกอบบางประการภายใต้วธิ กี ารของ COMPACT ซึง่ สามารถ
ใช้เป็ นเครื่องมือที่ช่วยในการน�ำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้นตอนการเสนอชื่อได้

กรณีศึกษาที่ 2: ป่าศักดิ์สิทธิ์กายาของชาว Mijikenda ในประเทศเคนยา
ป่าศักดิส์ ทิ ธิก์ ายาของชาว Mijikenda ในประเทศเคนยา เป็นตัวอย่าง
ของพื้ นที่ ซึ่ ง ชุ ม ชนพื้ น เมื อ งได้ ส นั บ สนุ น การเสนอชื่ อ และการ
ประกาศ ก�ำหนด ซึ่งน�ำไปสู่การที่พื้นที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่ งมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 (Rössler, 2012)
ป่ากายาเป็นภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมซึง่ มีความเกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ กับ
ชาว Mi j i kenda โดยมีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ต�ำนานใ น เ รื่องต้นก�ำเนิดและประวัติของชุมชนต่างๆ ของชาว
Mijikenda ตลอดจนภูมทิ ศั น์ทมี่ ลี กั ษณะโดดเด่น เช่น ลานโล่ง ประตู
ทางเข้า และทางเดินต่างๆ (Abungu และ Githitho, 2012) ป่าเหล่า
นี้เป็นพืน้ ที่ธรรมชาติอันศักดิส์ ิทธิ์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรษุ ชาว
Mijiken d a และเป็ น คลั ง แห่ ง ความเชื่ อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการป่าแห่งเคนยาซึ่งท�ำมาแต่ด้งั เดิมนั้น
เป็นหน้าทีข่ องผู้สงู อายุ โดยใน ‘รายงานคุณค่าทีโ่ ดดเด่น’ ซึง่ ได้รบั
การรับรองโดยคณะกรรมการมรดกโลกในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการ
ยอมรับอย่างชัดเจนถึงความส�ำคัญของบทบาทเหล่านี้ โดยระบุว่า

3.2

‘การจัดการจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงความต้องการของป่ากายาแต่ละ
แห่ง และจะต้องบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และวิธีการจัดการทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่
และควรใ ห้ การยอมรับต่ออ�ำนาจของผู้สูงอายุที่อยู่ในป่ากายา’
Rössler (2012) ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการตระหนักถึงกฎหมายจารีต
ประเพณี แ ล ะการปฏิบัติที่ทำ� มาแต่ด้งั เดิมนั้น ข้อความข้างต้นได้
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่การจัดท�ำข้อตัดสิน
ใจเมื่ อ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง ชุ ม ชนใน
กระบวนการเสนอชื่อ ในปัจจุบันกรอบการจัดการในภาพรวมของ
แหล่งมรดกโลกแห่งนีเ้ ป็นความพยายามร่วมกันระหว่างชุมชนท้อง
ถิ่นและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนยาโดยมีการก�ำกับดูแลร่วมกัน เช่น
การที่ทั้ งสองฝ่ายท�ำงานร่วมกันในการจัดท�ำแผนการจัดการพื้นที่
และชุมชน Mijikenda ได้มีบทบาทส�ำคัญในการควบคุมการเข้าถึง
ป่าและใ ห้ การดูแลมรดกซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ของพวกตน
(Abungu และ Githitho, 2012)

องค์ประกอบหลักในขั้นตอนการเสนอชื่อ

ในหนังสื อ คู่มือมรดกโลก ในชื่อ Preparing World Heritage
Nominations (การเตรียมเสนอชื่อมรดกโลก) ได้ให้ค�ำแนะน�ำโดย
ละเอียดส�ำหรับขัน้ ตอนแต่ละขัน้ ในกระบวนการเตรียมการเสนอชือ่
คู่มือเล่ ม นี้ควรใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักส�ำหรับขั้นตอนนี้ เนื้อหา
ด้านล่างเป็นแนวทางในการน�ำให้ชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่
เข้ามามี ส่ วนในการบวนการเสนอชื่อ โดยถอดจากประสบการณ์
ของ COMPACT

การก�ำหนดทีมงานของโครงการ
ขั้นตอนแรกคือการก�ำหนดทีมงานของโครงการ และเริ่มท�ำความ
เข้าใจเกี่ ย วกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รูปที่ 2 แสดงให้เห็น
ว่าทีมงานทัง้ หมดของโครงการสามารถประกอบไปด้วย ทีมงานแรก
เริ่ม, ทีมงานหลัก, ที่ปรึกษาต่างๆ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ในกรณีของกระบวนการวางแผนในระดับพื้นที่ ผู้ประสานงานท้อง
ถิ่นมักเป็ น ส่วนหนึ่งของทีมงานแรกเริ่ม และมีบทบาทที่สำ� คัญใน
การช่วยให้เกิดกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม

ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ

ที่ปรึกษาตางๆ
ทีมงานหลัก

ผูนำ/ผูจัดการโครงการ

ทีมงานแรกเริ่ม

ผูอำนวยความสะดวก
ใหกับโครงการ

รูปที่ 2: องค์ประกอบทีมงานของโครงการ
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การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ

การระบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือผูก้ ระท�ำต่างๆ
ขั้นตอนที่ ส�ำคัญประการหนึ่งคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้
กระท�ำต่า งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ และ
ภูมทิ ศั น์โดยรอบซึง่ กว้างขึน้ ขัน้ ตอนนีม้ กั เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง
เนือ่ งจากในระหว่างการประเมินขัน้ พืน้ ฐานและระหว่างการวางแผน
การจัดการพืน้ ที่ มักจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับบทบาทของผูก้ ระท�ำแต่ละคน
เพิม่ ขึน้ ใหม่เรือ่ ยๆ ในขัน้ ตอนนี้ การระบุผกู้ ระท�ำต่างๆ ไม่ควรเป็นแค่
เพียงการระบุวา่ แต่ละคนเป็นใคร แต่ควรรวมถึงความสัมพันธ์ของคน
เหล่านัน้ และระดับความเกีย่ วข้องกับพืน้ ที่ ทรัพยากร และภูมทิ ศั น์
โดยรอบ เครือ่ งมือ Enhancing our Heritage Toolkit (เครือ่ งมือเพือ่ การ
เพิม่ ประสิทธิภาพมรดกโลก) สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียต่างๆ ซึง่ ถึงแม้เครือ่ งมือนีจ้ ะมุง่ ส�ำหรับใช้ในการวางแผน
การจัดการเป็นหลักแต่กส็ ามารถน�ำมาใช้ในขัน้ ตอนการเสนอชือ่ เพือ่
ระบุผมู้ ี ส่ว นได้สว่ นเสียและความสัมพันธ์กบั พืน้ ทีค่ มุ้ ครองตลอดจน
ระหว่างผู้ มี สว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ด้วยกันเองได้ เครือ่ งมืออีกอย่างที่
สามารถน�ำมาใช้ ในการวางแผนส�ำหรับกระบวนการระบุผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้ คือกรอบเชิงหลักการส�ำหรับการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียและการจั ด การกับความขัดแย้ง ซึง่ แสดงไว้ในรูปที่ 3 ท้ายทีส่ ดุ
เครือ่ งมือ มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์ (Open Standards
for the Practice of Conservation) ก็สามารถใช้เป็นชุดเครือ่ งมือส�ำหรับ
การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นเสียได้ (ดูภาคผนวก)
การระบุและ ก า ร มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรพิจารณา
ประเด็นดังต่อไปนี้:

ขอเสนอที่ 1

ขอเสนอที่ 9

การวิเคราะผูมีสวนไดสวนเสียจะตอง
ตอบสนองตอมิติที่มีความเกี่ยวพันกัน
3 ดาน ไดแก: ธรรมชาติของปญหา,
ขอบเขตของปญหา, และผูที่เปน’ เจาของ’
ปญหา

ระบบตางๆ ในการระงับขอพิพาทมีการใช
ผูเปนกลาง และจะตองใหคูพิพาทเปลี่ยน
จากการเจรจาตอรองเกี่ยวกับ ‘ตำแหนง’
เปนการเจรจาเกี่ยวกับ ‘ความสนใจ’

ขอเสนอที่ 2

ขอเสนอที่ 8

การที่ผูมีสวนไดสวนเสียมักไดรับการสังเกต
เห็นและชักนำใหเขารวม เปนบทบาทซึ่งมา
จากเหตุอันไดแก อำนาจ ความเรงดวน
และความชอบดวยกฎหมาย

กระบวนการความรวมมือครอบคลุม 3
ระยะ ไดแก: การกำหนดปญหา
การกำหนดทิศทาง และการลงมือปฏิบัติ

ขอเสนอที่ 3
กลุมหรือองคกรใดๆที่ตองการจัดประชุม
กับผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ในขั้นแรกควร
วิเคราะหบทบาทและวัตถุประสงคของตน
ตลอดจนความสัมพันธกับผูมีสวนได
สวนเสียที่ตองการเชิญมา

ขอเสนอที่ 7
ผูมีสวนไดสวนเสียจะเขามาอยูในการเจรจา
ตอรองเมื่อเห็นวาการตอรองนั้นเปนสิ่งที่ดี
ที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะไดหาก
‘อยูนอกวงเจรจา’

ขอเสนอที่ 4

ขอเสนอที่ 6

คุณลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย
ถูกกำหนดโดยหนาที่ภายใตเครือขาย
ทางสังคมที่ตนเปนสวนหนึ่งในนั้น
และบทบาทตางๆ ของตน

ผูมีสวนไดสวนเสียจะตัดสินใจเลือกวิธีการ
ในการจัดการกับความขัดแยงทางสังคม
ระหวาง 3 อยาง ไดแก: การตัดสินใจ
รวมกัน, การตัดสินใจโดยบุคคลที่สาม
และการแยกกันลงมือทำ

1) จ�ำเป็นต้องท�ำให้มนั่ ใจถึงการให้ความเห็นชอบอย่างอิสระ
ก่อนการตัดสิ น ใจและยืนยันให้ดำ� เนินการ (Free, Prior
and Informed Consent: FPIC) – FPIP อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
หลักการทีว่ า่ ชุมชนมีสทิ ธิในการให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบต่อ
โครงการใดๆ โดย FPIP เป็นการให้แนวทางส�ำหรับกระบวนการ
ให้ความเห็นชอบและการหารือระหว่างผูถ้ อื ครองสิทธิ ผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสีย และผูม้ หี น้าทีต่ า่ งๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในหน้า
34 หลักการ FPIC เป็นบทบัญญัตภิ ายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพืน้ เมือง ซึง่ ระบุวา่ ชนเผ่าพืน้ เมือง ‘… มีสทิ ธิ
เรียกร้องให้ รั ฐ ต้องได้รบั ความเห็นชอบอย่างอิสระทีม่ กี ารบอก
แจ้งให้เข้าใจล่วงหน้าจากพวกเขา ก่อนการตัดสินใจอนุมตั โิ ครง
การใดๆ ทีจ่ ะมี ผ ลกระทบต่อทีด่ นิ เขตแดน และทรัพยากรที่
พวกเขาเป็นเจ้าของ...’ ดังนัน้ หลักการทีส่ ำ� คัญของ FPI จึงรวม
ถึงการให้ขอ้ มูล และการหารือเกีย่ วกับกิจกรรมริเริม่ ทีจ่ ะมีการ
เสนอและผลกระทบทีน่ า่ จะเกิดขึน้ เพือ่ ท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ โ ดยชนเผ่าพืน้ เมืองและองค์กรซึง่ เป็นตัวแทน
ของคนเหล่านี้

รูปที่ 3: กรอบเชิงหลักการสำ�หรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและการจัดการกับความขัดแย้ง
ที่มา: Ramirez (1999) อ้างถึงใน Wild และ McLeod (2008)

2) การจ�ำแนก ค ว ามแตกต่างระหว่างผูก้ ระท�ำแต่ละกลุม่ –
แม้วา่ โดยทั่วไปจะมีการอ้างถึง ‘ผูก้ ระท�ำ’ (actors) แต่ละกลุม่
โดยใช้คำ� ว่า ‘ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย’ (stakeholders) แต่ในทีน่ มี้ ี
ความจ�ำเป็นที่ จ ะ ต้องจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างผูก้ ระท�ำ
กลุม่ ต่างๆ โดยในการพิจารณาเกีย่ วกับพืน้ ทีค่ มุ้ ครองและภูมิ
ทัศน์ทกี่ ว้างขึน้ นัน้ สามารถจ�ำแนกผูก้ ระท�ำเหล่านีไ้ ด้เป็น

 ผูม้ หี น้าที่ – ผูก้ ระท�ำทีเ่ ป็นผูล้ งมือปฏิบตั ิ ซึง่ ในกรณีของ
มรดกโลก จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำรงไว้ซึ่ง
สิทธิมนุษยชนส�ำหรับผูท้ มี่ อี ำ� นาจน้อยทีส่ ดุ 26 (Greiber และ
คณะ, 2009)27

 ผูถ้ อื ครองสิทธิ์ – ผูก้ ระท�ำซึง่ ได้รบั มอบในเชิงสังคมให้มี
สิทธิโดยกฎหมาย ห รือจารีตประเพณีต่อที่ดิน น�้ำ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
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เริ่มที่นี่
ในสถานการณเชิงรุก
และไมมีความขัดแยง

ขอเสนอที่ 5
ผูมีสวนไดสวนเสียอาจเปนสิ่งที่สามารถ
ระบุได แตมีเพียงผูมีสวนไดสวนเสียที่ได
อำนาจจากการมีความรู และมีขีดความ
สามารถเทานั้น ที่เขารวมในฐานะของ
‘ผูกระทำทางสังคม (social actor)’

เริ่มที่นี่
ในสถานการณเชิงรับและ
มีความขัดแยง

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ผู้กระท�ำที่มีความสนใจหรือ
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับทรัพยากรดัง
กล่าว แต่ไม่จำ� เป็นต้องมีสถานภาพทีร่ บั รองโดยกฎหมาย
หรือสังคมต่อทรัพยากรนัน้ ๆ
ผูก้ ระท�ำอีกกลุม่ หนึง่ ภายใต้บริบทนี้ คือ

26 ภายใต้กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐมีพันธะกรณีใน
การ (1) เคารพ (2) ปกป้อง และ (3) ท�ำให้บรรลุสิทธิตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
สนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ
27 Conservation with justice ดูได้จาก https://cmsdata.iucn.org/
downloads/eplp_071.pdf; และ http://www.cifor.org/
publications/pdf_files/Books/BSunderland0901.pdf,

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ
3) การส่งเสริมการรวมไว้ทงั้ หมด – เมือ่ ได้มกี ารระบุ ‘ผูก้ ระท�ำ’
ซึง่ มีความหลากหลายแล้ว ความท้าทายทีส่ ำ� คัญคือการท�ำให้
มัน่ ใจว่าผูก้ ระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้ถกู รวมไว้ในกระบวนการ
ซึง่ รวมทัง้ กลุม่ ทีด่ อ้ ยโอกาสทีส่ ดุ ตลอดจนผูม้ กี รรมสิทธิต์ า่ งๆ
ตามประเพณีดงั้ เดิม หรือผูท้ ดี่ แู ลพืน้ ทีแ่ ละทรัพยากรทีใ่ นพืน้ ที่
นัน้ ๆ ในการนี้ จ�ำเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่าชุมชนประกอบด้วย
อัตลักษณ์ทมี่ คี วามแตกต่างกัน ชุมชนแต่ละแห่งมีพลวัตแห่ง
อ�ำนาจทีแ่ ตกต่างกันไป โดยเกีย่ วข้องกับมิตหิ ญิง-ชาย (กล่อง
ข้อความที่ 6) อายุ การเข้าถึงทรัพยากรและทรัพย์สินใน
รูปแบบอืน่ ๆ การครอบครองทีด่ นิ และปัจจัยอืน่ ๆ อีกมากมาย
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดการรวมไว้ทงั้ หมดอย่างแท้จริง กระบวนการ
มีส่วนร่วมจะต้องมีความมุ่งหมายที่จะให้กลุ่มต่างๆ ที่เป็น
ตัวแทนภายในชุมชน เช่นกลุม่ วิถคี วามเป็นอยูต่ า่ งๆ กลุม่ ทีม่ ี
ทรัพย์สนิ ต่างๆ สตรีและเยาวชน ตลอดจนกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ถูกรวมอยูใ่ นกระบวนการ
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กล่องข้อความที่ 6: การผนวกมิติหญิง-ชาย
มิติหญิง-ชาย หมายถึงบทบาททางสังคมของหญิงและชายและ
ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างกัน ซึ่งมักมีผลอย่างมากต่อ
การใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งความรู้ในการจัดการระบบทางชีววิทยาที่มี
ลักษณะแตกต่างตามมิติหญิง-ชาย มีลักษณะที่ส�ำคัญ
4 ประการ ได้แก่:
1) หญิงและชาย มีความรู้ในเรื่องที่แตกต่างกัน
2) ชายและหญิงมีความรู้ที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน
3) หญิงและชายอาจจัดระบบความรู้ของตนด้วยวิถีทางที่แตก
ต่างกัน
4) ชายและหญิงอาจได้รับและถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ในเชิงสังคมอย่าง
เท่าเทียมกันนั้น มีความจ�ำเป็นต้องเข้าใจและพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างหญิงและชาย – รวมถึงความแตกต่างของ
บทบาทและหน้าที่ การเข้าถึงและการควบคุมดูแลทรัพยากร
ฐานความรู้ การมีส่วนร่วมต่อสาธารณะในการตัดสินใจ – เพื่อ
น�ำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผนวก
มิติหญิง-ชาย ได้กลายเป็นความจ�ำเป็นในการวางแผนการ
อนุรักษ์เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ได้
ผลลัพธ์จากการอนุรักษ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น แนวคิดนี้มีที่มา
จากประสบการณ์ โดยการผนวกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ที่มีระบบความรู้ วิสัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์
ที่แตกต่างกันไป น�ำไปสู่นโยบายและการปฏิบัติเพื่อการ
อนุรักษ์ซึ่งได้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากกลุ่มทางสังคม
ต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากร และช่วยให้มีโอกาสมากขึ้นในการ
ได้รับผลกระทบและผลลัพธ์เชิงบวกต่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิง-ชาย และความเท่า
เทียมกันทางสังคมโดยทั่วๆ ไป ยังเป็นหนึ่งในความต้องการที่
เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดของกรอบการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน
อีกด้วย
แหล่งที่เป็นประโยชน์: Gender and biodiversity, http://
www.cbd.int/gender/; González และ Martin (2007)
http://www.cbd.int/doc/pa/tools/Gender20%in20%
the20%conservation20%of20%protected20%areas.
pdf

การผนวกมิติหญิง-ชายเป็นพื้นฐานสำ�หรับการมีส่วนร่วมเชิงสังคมอย่างเท่าเทียม
กันในการอนุรักษ์ จากรูปนี้ องค์กรสตรีกำ�ลังเตรียมโครงการเพื่อปลูกป่าบนเนิน
ใกล้กับเมือง Tecpan (ประเทศกัวเตมาลา)
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กรณีศึกษาที่ 3: ป่าแล้งและป่าหนามแห่งมาดากัสการ์: การมีส่วนร่วมและการกำ�กับดูแลในพื้นที่ซึ่ง
อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น
ในประเทศมาดากัสการ์ COMPACT ได้ท�ำงานกับผู้น�ำชุมชนและ
กลุม่ จารีตดัง้ เดิมเพือ่ ช่วยให้เกิดการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เหล่านี้ รวม
ทั้ ง สร้ า งขี ด ความสามารถให้ กั บ ชุ ม ชนในการก� ำ กั บ ดู แ ลพื้ น ที่
คุ้มครองซึ่งรวมถึงกลุ่มพื้นที่คุ้มครองที่ครอบคลุมป่าแล้งและป่า
หนามที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่
ในบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ทัง้ นี้ การเสนอพืน้ ทีเ่ ป็น
มรดกโลกนี้ครอบคลุมพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ประกอบ
ไปด้วยพื้นที่บริเวณกว้างที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลตามจารีต
ประเพณี:
 ทีร่ าบสูง Mahafaly รวมทัง้ อุทยานแห่งชาติ Tsimanampesotse
ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการตามกฎหมายโดยอุทยานแห่งชาติ
มาดากัสการ์
 กลุ่มพื้นที่ Mikea ซึ่งประกอบด้วย ป่า Mikea ซึ่งเป็นพื้นที่
คุม้ ครองใหม่ทมี่ เี ขตแกนกลางอยูภ่ ายใต้การจัดการโดยอุทยาน
แห่งชาติมาดากัสการ์ และมีเขตพืน้ ทีก่ นั ชนอันประกอบด้วยทัง้
พืน้ ทีท่ ะเลและชายฝัง่ ซึง่ มีการจัดการร่วมกับชุมชนท้องถิน่
 ทีร่ าบสูง Belomotse รวมทัง้ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองใหม่ซงึ่ จะมีการจัดการ
ร่วมกันโดยชุมชนต่างๆ (Amoron’Onilahy และ Tsinjoriake)
รัฐบาลมาดากัสการ์ได้มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นถึงบทบาทของ
กลุ่มจารีตดั้งเดิมต่างๆ ที่เรียกกันว่า Fokonolona ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้น
ในระดับหมู่บ้านและมีการด�ำเนินการในการก�ำกับดูแลและจัดการ
ทรัพยากรมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ภายใต้กฎหมายปี พ.ศ. 2541 ชุมชน
ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เองเช่นนีส้ ามารถร้องขอให้มกี ารถ่ายโอนสิทธิและหน้าที่
ในการจัดการได้ และได้มกี ารการถ่ายโอนการจัดการดังกล่าวเกิด
ขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้นี้ กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลที่น�ำโดยชุมชนและด�ำเนินการร่วมกัน
ส�ำหรับพื้นที่คุ้มครองซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการเสนอชื่อ
ตัวอย่างเช่น สมาคมระหว่างชุมชนซึง่ ตัง้ ขึน้ โดยประกอบด้วยชุมชน
ต่างๆ ในภูมิทัศน์ป่า Mikea ได้ทำ� งานร่วมกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองภายใต้รัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดการชุมชนในพืน้ ทีแ่ นวกันชนของอุทยานแห่งชาติ Mikea ใน
การนี้ COMPACT ได้ช่วยกลุ่ม Fokonolona ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้กับกลุ่มในการก�ำกับดูแลและการจัดการพื้นที่ซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุม โดยให้การสนับสนุนโครงการเกีย่ วกับความ
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เป็นอยู่อย่างยั่งยืน การฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาเชิง
นิเวศ และให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆ ในการสร้างกลุม่ ด้วยตนเอง
และในการตัดสินใจต่างๆ
ในกรณีของประเทศมาดากัสการ์ การประเมินขั้นพื้นฐานมีความ
ส�ำคัญในการช่วยให้ทราบถึงศักยภาพของสถาบันดั้งเดิมและ
องค์กรชุมชนต่างๆ ในการก�ำกับดูและการจัดการในพื้นที่แหล่ง
มรดกโลกที่ได้มีการเสนอขึ้นทะเบียน คณะผู้ท�ำงานได้วิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐสังคมและได้ท�ำการหารือร่วมกับผู้ถือครองสิทธิ์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินขั้นพื้น
ฐานนี้ได้มีการระบุกิจกรรมช่วยเหลือที่อาจกระท�ำได้เพื่อช่วยให้
องค์ ก รชุ ม ชนมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
 การปรับปรุงกรอบนโยบายและระเบียบข้อบังคับ เพือ่ ให้องค์กร
ชุมชนสามารถท�ำการตัดสินใจในระดับท้องถิน่ เกีย่ วกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอาณาบริเวณของชุมชน
 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ผ่ า นเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ เทคนิคในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน การติดตามและประเมินผล และ
 การสนับสนุนวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเปราะบาง และการต้องพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยสิน้ เชิง และ/หรือรูปแบบความช่วยเหลือ
จากภายนอกอืน่ ๆ
จากผลที่ได้นี้ท�ำให้การท�ำงานของ COMPACT ในระยะเวลา 6 ปีท่ี
ผ่ า นมามุ ่ ง เน้ น ความพยายามในด้ า นการเสริ ม สร้ า งขี ด ความ
สามารถในการจัดการและการก�ำกับดูแลให้กบั องค์กรชุมชนในพืน้ ที่
ในประเทศมาดากัสการ์ ความท้าทายประการหนึง่ คือการท�ำให้เกิด
ความตระหนักในระดับประเทศต่อการก�ำกับดูแลโดยชุมชน ดังนัน้
เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับองค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่น ควบคู่
ไปกับการสร้างเสริมพลังให้กับชุมชน และด้วยการสนับสนุนโดย
COMPACT กลุม่ ต่างๆ เหล่านีไ้ ด้มกี า้ วทีส่ ำ� คัญในการมีความรับผิด
ชอบโดยตรง และเป็นอิสระโดยตัวเองทัง้ ในด้านองค์กรและการเงิน
ท�ำให้กลุม่ ต่างๆ กลายเป็นพันธมิตรทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือในการเจรจา
ต่อรองกับ ‘ผู้กระท�ำ’ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมทิ ศั น์และทรัพยากรใน
ภูมิทัศน์น้นั ๆ (Rakotomanana และ Rasoarimanana, 2013)
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ป่าแล้งและป่าหนามทางตอนใต้ของประเทศมาดากัสการ์
© Jessica Brown

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
กว้างในการประเมินขั้นพื้นฐาน
การประเมินขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์
ประกอบส� ำ คั ญ ในวิ ธีก ารของ
การประเมิน
COMPACT สามารถเป็นประโยชน์
ขั้นพื้นฐาน
อย่างยิ่งในการน�ำให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเสนอชื่อมรดก
โลก ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2
การประเมินขัน้ พืน้ ฐานเป็นกระบวน
การทีท่ ำ� โดยการหารือร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ รวมถึงชุมชน
ท้องถิน่ เพือ่ ประเมินความรูใ้ นเวลานัน้ เกีย่ วกับสถานการณ์และแนว
โน้มด้านการอนุรกั ษ์ทงั้ ในและโดยรอบพืน้ ที่ ตลอดช่วงเวลาในการ
ด�ำเนินงานของ COMPACT การประเมินขั้นพื้นฐานนี้ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดย
กว้างในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการวางแผน
โครงการตลอดจนการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับแบบจ�ำลอง
เชิง หลัก การและกลยุท ธ์ ร ะดับ พื้น ที่ การประเมิน ขั้น พื้น ฐานนี้
สามารถน�ำมาปรับใช้ในขัน้ ตอนการเสนอชือ่ ภายใต้กระบวนการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนในการรวมรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับ
การเสนอชือ่ นอกจากนีย้ งั เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการจัดการพืน้ ทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะยาวอีกด้วย
การประเมินขั้นพื้นฐานได้รับการออกแบบมาส�ำหรับการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ (หรือ ‘เป้าหมาย’) ภัยคุกคามที่ส�ำคัญ
โครงการที่มีอยู่แล้ว และความสัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งข้อ
สงสัยทางเศรษฐสังคมและวัฒนธรรมเกีย่ วกับชุมชนและสถาบันใน

ภูมิทัศน์ท่กี ว้างขึ้น กล่องข้อความที่ 4 ได้รวบรวมรายการประเภท
ของข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่งควรรวบรวมในการประเมินขั้นพื้นฐาน (หน้า
25) ตัวอย่างชนิดของข้อมูลที่ต้องการส�ำหรับแบบฟอร์มเพื่อการ
เสนอชือ่ มรดกโลกซึง่ สามารถหาได้จากการการประเมินขัน้ พืน้ ฐาน
ได้แก่ ค�ำถามต่างๆ เกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ที่อาศัยในบริเวณที่เป็น
ทรั พ ย์ สิ น และพื้ น ที่ แ นวกั น ชน ประเภทของการเป็ น เจ้ า ของ
สถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สิน ปัจจัยรวมทั้งภัยคุกคามที่มีผล
ต่อทรัพย์สิน (ดูเอกสาร Preparing World Heritage Nomination,
WHC, 2011 หน้า 101-23)
จากการใช้กระบวนการซึ่งมีพื้นฐานจากการให้ความเห็นชอบและ
การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น การประเมิน
ขัน้ พืน้ ฐานจึงสามาถใช้เป็นวิธกี ารส�ำหรับชุมชนเหล่านีใ้ นการมีสว่ น
ช่วยในการเตรียมการเสนอชื่อ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลที่
ส�ำคัญที่สามารถได้จากการท�ำการการประเมินขั้นพื้นฐาน ได้แก่:
 มุมมองของชุมชนเกีย่ วกับคุณค่าของพืน้ ที่ รวมทัง้ คุณค่าทีโ่ ดด
เด่นเป็นสากลและคุณค่าทีย่ ดึ มัน่ โดยคนท้องถิน่
 ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมในและโดยรอบพืน้ ที่ รวมทัง้ มรดกทีไ่ ม่สามารถจับ
ต้องได้ และความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 มุมมองของชุมชนในเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ และ (หาก
เหมาะสม) ความเป็นของแท้ของคุณค่าต่างๆ ของพืน้ ที่
 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแบบดั้งเดิม และโครงสร้างการ
ก�ำกับดูแลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
กฎหมายจารีตประเพณีและสถาบันต่างๆ
 รูปแบบการใช้ทดี่ นิ และการถือครองทีด่ นิ และประเด็นต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
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กระบวนการหารือเป็นวิธีการสำ�หรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปฏิบัติต่างๆ (ประเทศมาดากัสการ์)
© Jessica Brown

 การระบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในอนาคต รวมทัง้ ผูถ้ อื ครองสิทธิแ์ ละ
ผูม้ หี น้าทีต่ า่ งๆ (เพิม่ เติมจากข้อมูลทีเ่ ก็บก่อนหน้าการประเมิน
ขัน้ พืน้ ฐาน)
 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของภูมทิ ศั น์โดย
กว้าง
 ประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับความต้องการการปกป้องและการจัดการ
รวมทัง้ เป้าหมายในการอนุรกั ษ์ ภัยคุกคามต่างๆ และขีดความ
สามารถของสถาบันทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ สถาบันต่างๆ ในระดับชุมชน
ซึง่ อาจยังไม่ได้มกี ารระบุในขัน้ นีด้ ว้ ย
ในการท�ำให้ม่ันใจถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมการ
เสนอชื่อมรดกโลกนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องใส่ใจอย่างระมัดระวังเกี่ยว
กับคุณค่าต่างๆ ซึง่ ประชากในท้องถิน่ อาจยึดถือไว้ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ขัน้
ตอนนี้จึงมีความส�ำคัญส�ำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณค่าที่เป็นสากลและคุณค่าในท้องถิ่น ซึ่งจะอภิปรายต่อไปใน
กล่องข้อความที่ 7 ส่วนในกล่องข้อความที่ 8 จะเป็นการน�ำเสนอ
แนวทางบางอย่างเกี่ยวกับลักษณะการท�ำงานกับชุมชนท้องถิ่น

กล่องข้อความที่ 7: การเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าที่เป็น
สากลและคุณค่าในท้องถิ่น
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในคูม่ อื Preparing World Heritage
Nominations การเสนอชือ่ จะต้องเน้นในเรือ่ งคุณค่าทีโ่ ดดเด่น
เป็นสากลทีอ่ าจมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สนิ ทุกอย่างล้วนมีคา่
ในทุกๆ ระดับไม่วา่ จะเป็นระดับท้องถิน่ ประเทศ และภูมภิ าค
ดังนัน้ จึงควรมีการท�ำความเข้าใจถึงคุณค่าเหล่านีใ้ นระดับอืน่ ๆ
ด้วยในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเสนอชือ่ คุณค่า
อืน่ ๆ เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของความครบถ้วนสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของทรัพย์สนิ ซึง่ การปกป้อง
อนุรกั ษ์ และจัดการคุณค่าทัง้ หมดนีอ้ ย่างสอดคล้องกันนับเป็น
วัตถุประสงค์ของวิธใี นการอนุรกั ษ์ทดี่ ี ในการเข้าใจถึงคุณค่าใน
ท้องถิน่ นัน้ จ�ำเป็นต้องมีการหารือกับผูค้ นในท้องถิน่ โดยเฉพาะ
ชนเผ่าพืน้ เมืองในพืน้ ทีท่ มี่ คี นเหล่านีอ้ ยู่ ผูค้ นในท้องถิน่ เป็นแหล่ง
ข้อมูลหลักเกีย่ วกับคุณค่าต่างๆ ในท้องถิน่ เอกสารเรือ่ ง Linking
Universal and Local values: Managing a Sustainable
Future for World Heritage (การเชือ่ มโยงคุณค่าทีเ่ ป็นสากล
และคุณค่าท้องถิน่ : การจัดการอนาคตส�ำหรับมรดกโลกอย่าง
ยัง่ ยืน) (de Merode และคณะ, 2004, http://whc.unesco.
org/en/series/13 เป็นเอกสารอ้างอิงทีม่ ปี ระโยชน์ในเรือ่ งนี)้
ทีม่ า: WHC (2011). http://whc.unesco.org/en/
activities/643/
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กล่องข้อความที่ 8: ลักษณะการท�ำงานกับชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าที่เป็นสากลและคุณค่าในท้องถิ่นเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนของมรดกโลก มีการให้ค�ำแนะน�ำว่าการ
ท�ำงานกับชุมชนท้องถิ่นควรมีลักษณะดังนี้ :
 ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด ควรท�ำให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ
เป้าประสงค์ จุดมุ่งหมาย กฏกติกา ต้นทุน และผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้จากการจัดการแหล่งมรดกโลก ตลอดจนมีความเข้าใจว่า
ผู้จัดการมรดกโลกมีความเข้าใจมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับคุณค่าในท้องถิ่น และความต้องการที่รับรู้ได้ และผลที่ต้องการจากการจัดการ
 เมื่อท�ำงานกับคนในท้องถิ่น ควรมีความตระหนักเกี่ยวกับโครงสร้างอ�ำนาจในท้องถิ่น การตัดสินใจ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร และหากเป็นไปได้ควรมีการเก็บข้อมูลและตัวเลขซึ่งมีการแบ่งแยกมิติหญิง-ชาย
 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากการจัดการแหล่งมรดกโลก
 มีความเข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบจากการมีสถานภาพเป็นมรดกโลก ตัวอย่างเช่นการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร และอาจมีความ
ต้องการการชดเชย
 การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกระบวนการที่ต่อเนื่องในการสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ
 การมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการให้อ�ำนาจแก่ชุมชนเพื่อให้มีความรับผิดชอบและให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ตลอดจนการให้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนลงทุนเวลาและทรัพยากรต่างๆ
 กระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ภายใต้ความสัมพันธ์ที่มีความเป็นพลวัตระหว่างแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและ
ผู้คนในท้องถิ่น และเนื่องจากประโยชน์และต้นทุนจากการอาศัยร่วมกับสัตว์ป่าซึ่งมักมีอันตราย มุมมองทางวัฒนธรรม รูปแบบการ
ใช้ที่ดิน และความคาดหวังของผู้คนเป็นสิ่งที่มักเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ชุมชนแห่งการอนุรักษ์จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวตามความคาด
หวังเหล่านี้ตลอดเวลา
 กิจกรรมการติดตามเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งต้องใช้ในการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับสถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่เป็น
มรดกและการพัฒนาเชิงเศรษฐสังคมในพื้นที่โดยรอบ
ที่มา: de Merode และคณะ (2004). http://whc.unesco.org/en/series/13/
ตามที่ได้อภิปรายไว้ในบทที่ 2 ในการจัดท�ำกรอบส�ำหรับการ
ประเมินขั้นพื้นฐานและกรอบการวางแผนอื่นๆ COMPACT ได้ใช้
งานของ Margoluis และ Salafsky รวมทั้งเอกสารของทั้งสองท่านนี้
เรื่อง มาตรการเพื่อความส�ำเร็จ: การจัดการและติดตามโครงการ
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา (Measures of Success: Designing ,
Managing, and Monitoring Conservation and Development Projects)
และงานชิ้นต่อมาในการจัดท�ำ มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบัติการ
อนุรักษ์ (Open Standards for the Practice of Conservation) ซึ่งจัด
ท�ำขึ้นเพื่อเป็นวิธีการทั่วไปเพื่อช่วยให้โครงการอนุรักษ์ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ดูภาคผนวก) เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารอ้างอิงหลัก
ในการท�ำความเข้าใจกับ มาตรฐานเปิด และจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับการประเมินขั้นพื้นฐานอีกด้วย
เครือ่ งมือหลายอย่างที่ COMPACT น�ำมาใช้ในการท�ำการประเมิน
ประเมินขัน้ พืน้ ฐานในระดับพืน้ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยสอดคล้องกับหลัก

3.3

การภายใต้วธิ กี ารประเมินสภาวะชนบทแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Rural Appraisal: PRA) ซึง่ เป็นแนวทางส�ำหรับการชักน�ำและให้อำ� นาจ
กับประชากรในชนบทในการวางแผนและการด�ำเนินการโครงการ
พัฒนาชุมชนต่างๆ จากงานของ Robert Chambers (1994) เทคนิค
ของ PRA เน้นการใช้สงิ่ ทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตา การสือ่ สารโดยการพูด
และกระบวนการกลุม่ แนวทางของ PRA ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการใช้สื่อจากการเขียนในพื้นที่ที่ประชากรอาจมีความ
สามารถในการอ่านเขียนน้อย ตลอดจนความจ�ำเป็นที่จะต้องจัด
กิจกรรมให้กบั กลุม่ คนทีใ่ ช้ภาษาต่างๆ กัน
การมีส่วนร่วมโดยผู้กระท�ำทีม่ คี วามหลากหลายในการประเมินขัน้
พื้นฐานนี้สามารถเป็นพื้นฐานส�ำหรับการเข้าร่วมอย่างแข็งขันใน
ระยะยาว ในเนื้อหาด้านล่างจะอธิบายเครื่องมือต่างๆ ส�ำหรับการ
ท�ำการส�ำรวจขึ้นพื้นฐาน โดยเน้นการใช้งานที่ทำ� ได้ในขั้นตอนของ
การเสนอชื่อมรดกโลก

การหารือกับชุมชน

กระบวนการหารืออาจมีได้มากมายหลายรูปแบบ วิธกี ารที่ใช้อาจ
รวมถึงการสัมภาษณ์ การส�ำรวจ การหารือเฉพาะกลุ่ม และการ
ประชุมสาธารณะ ในกระบวนการหารืออาจมีการผนวกการเพิ่ม
ความตระหนักซึง่ เน้นในประเด็นทีส่ ำ� คัญส�ำหรับพืน้ ที่ ในเนือ้ หาด้าน
ล่างจะอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตา เช่นการส�ำรวจ

ทางอากาศ เพือ่ เป็นจุดสนใจในการด�ำเนินการอภิปรายและหารือ28
นอกจากนีเ้ ทคนิคหลายอย่างในการท�ำแผนทีช่ มุ ชนและการท�ำ GIS
28 	ดูค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้ เช่นใน Boedhihartono (2012) http://www.
sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/IUCN20%
20%2012Visualizing20%Sustainable20%Landscapes.pdf
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แบบมีส่วนร่วมยังสามารถใช้เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการน�ำ
ให้ผู้กระท�ำกลุ่มต่างเข้าร่วมในกระบวนการหารือในระหว่างการ
ท�ำการประเมินขัน้ พืน้ ฐาน การใช้วสั ดุซงึ่ ใช้ภาษาทีเ่ หมาะสมก็เป็น
สิ่งส�ำคัญซึ่งได้อธิบายไว้ในกรณีศึกษาที่ 4 จากโครงการของ
COMPACT ทีเ่ ซียนกาอัน มีประสบการณ์มากมายจากการใช้วธิ กี าร

ซึ่งน�ำเอาศิลปะการด�ำเนินการประชุมอย่างสร้างสรรค์29 และจะ
เป็นการดีท่ีสุดหากการหารือมีการใช้วิธีการที่แตกต่างกันหลาย
อย่างเพื่อให้ผู้คนเข้าร่วม ชักชวนให้เสนอความคิดหรือข้อคิดเห็น
และสร้างความเห็นชอบและการมีส่วนร่วม30
29
30

http://artcorp.org/Training-Services
ดูค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้ เช่นใน Schreckenberg และคณะ (2010);
Corrigan และ Hay-Edie (2013)

กรณีศึกษาที่ 4: แนวทางการมีส่วนร่วมในการวางแผนที่เซียนกาอัน (ประเทศเม็กซิโก)
เมื่อเริ่มเปิดตัวโครงการ COMPACT ในเขตสงวนชีวมณฑลและ
แหล่งมรดกโลกเซียนกาอัน ในปี พ.ศ.2543 ทีมงานใช้วธิ ีการมีส่วน
ร่วมอย่างสูงในกระบวนการวางแผน โดย การจัดท�ำองค์ประกอบ
แต่ละอย่างของแผนด้วยการใช้สอื่ ทีเ่ ป็นสองภาษาและการหารือกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายใน ภูมิทัศน์ ในช่วงระยะเวลา 7
เดือนแรกของโครงการ ผู้ประสานงานท้ องถิ่นของ COMPACT ได้
จัดการประชุมขึ้นหลายครั้งกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานท้องถิ่น และส ถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อ
ระบุความท้าทายและช่วยในการก�ำหนดกร อบว่า COMPACT จะ
สามารถช่วยสนับสนุนชุมชนในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่า
นั้นได้อย่างไร ประสบการณ์จากการวางแผนแบบมีส่วนร่วมนี้เป็น
สิง่ ทีส่ ามารถใช้ได้ดใี นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสนอชื่อ
ในระหว่างกระบวนการหารือ ผู้ร่วมหารือได้ระบุความท้าทายที่
ส�ำคัญ คือ ‘เพื่อให้โอกาสส�ำหรับชีวติ ความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น
โดยยับยั้งผลทางลบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วใน
บริเวณชายฝั่งไปในขณะเดียวกัน … พัฒนาแนวทางเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเพื่อเกิดให้ประโยชน์กับชุมชน แทนที่จะ
ต้อง ‘ขาย’ พื้นที่ชายฝั่งให้กบั ผู้พัฒนาเอกชนรายใหญ่’ จากความ
ร่วมมือนีไ้ ด้มกี ารจัดท�ำเอกสารสองภาษาเป็นภาษาสเปนและภาษา
มายัน โดยใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย มีภาพประกอบวาดโดยศิลปินท้อง
ถิ่น ซึ่งเอกสารนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการอธิบายและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเป้าประสงค์และการด�ำเนินการของโครงการ
แนวทางการมีส่วนร่วมที่ใช้โดยโครงการของ COMPACT ในเซียน
กาอันนี้ ตั้งอยู่บนหลักการในการมอบอ�ำนาจและการพัฒนาโดย
เกิดขึ้นจากภายใน ดังเช่นที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนโดย Paolo Freire
ซึ่งเป็นเจ้าของงานที่เป็นพื้นฐานของวิธีการประเมินสภาวะชนบท
แบบมีส่วนร่วม กระบวนการนี้พยายามสร้างค�ำตอบให้กับปัญหา
ที่ไ ด้ จ ากการสนทนาหารือกับผู้ค นเพื่อหาเมล็ด พัน ธุ์ข องวิธีแ ก้
ส�ำหรับปัญหาที่มีหลายแง่มุมซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความ
ส�ำคัญมาเป็นเวลานาน ภายใต้มุมมองเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการ 'สร้างขึ้นมา' หมายความว่า ผู้ให้การ
ศึกษาไม่ได้ท�ำโดยการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นความเพลิดเพลินใน
การสร้างโลกร่วมกัน (Freire, 2005)
ภายใต้แนวทางนี้ ขัน้ ตอนทุกๆ ขัน้ ได้รบั การก�ำหนดมาให้เป็นไปใน
รูปแบบที่มีการมีส่วนร่วม โดยการวินิจฉัยและวางแผนร่วมกันเพื่อ
สร้างกรอบส�ำหรับความรับผิดชอบและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในระดับรากหญ้า องค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมงาน และผู้
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กระท�ำอื่นๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้งทัศนคติใหม่ สร้างความ
ตระหนัก และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ในการใช้วธิ ีการนี้ ถือได้
ว่าการเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
โดยเป็นการเคลื่อนในแนวนอนจากการปฏิบัติไปสู่ความรู้ จาก
ความรู้ไปสู่วสิ ัยทัศน์ และจากวิสยั ทัศน์ไปสู่การกระท�ำ (Freire in
Souza, 2011) แนวทางเช่นนี้ซึ่งมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ร่วมกันได้
ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน และเปลีย่ นจากการแข่งขันกัน
ไปสูก่ ารเอาเป็นแบบอย่าง ควบคูไ่ ปกับพืน้ ฐานของความสร้างสรรค์
ความเคารพ และพันธสัญญา
จากการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมเช่นนี้ COMPACT และพันธมิตร
ต่างๆ ในภูมิทัศน์เซียนกาอันได้จัดท�ำกรอบส�ำหรับสิ่งที่ต้องท�ำเพื่อ
ให้เป็นแนวทางต่อๆ ไปส�ำหรับโครงการ โดยมีพื้นฐานบนหลักการ
ดังนี้:
 ประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า – การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
อย่างเป็นประชาธิปไตยของทั้งชายและหญิงจากชุมชนต่างๆ
ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและหาทางแก้ปญ
ั หาเหล่านัน้
การมี
ส
ว
่
นร่
ว
มของสตรี
–
เพื
อ
่
ให้
ม
ก
ี
ารค�
ำนึงถึงมิตหิ ญิง-ชายใน

ทุกแง่มมุ ของโครงการภายใต้ COMPACT และกระตุน้ การมีสว่ น
ร่วมของสตรีในกระบวนการระบุปญ
ั หาและการจัดท�ำโครงการ
การแลกเปลี
ย
่
นประสบการณ์
–
การส่งเสริมการแลกเปลีย่ น

ประสบการณ์ระหว่างผูร้ ว่ มโครงการต่างๆ ของ COMPACT โดย
เฉพาะในเรือ่ งทีม่ กี จิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกัน
 การถ่ายทอดประสบการณ์ – การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อจัด
ระบบและถ่ายทอดบทเรียนทีไ่ ด้จากกิจกรรมภายใต้ COMPACT
และทีไ่ ด้จากทัง้ โครงการในภาพรวม

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ

3.4

การทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

เป็นที่แน่นอนว่าการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการตีพิมพ์
หรือไม่เป็นส่วนส�ำคัญในการประเมินต่างๆ จึงควรมีการด�ำเนินการ
นี้ในขั้นตอนนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินสภาวะ
ชนบทแบบมีส่วนร่วม ทีมงานควรสร้างโอกาสส�ำหรับการทบทวน
ข้อมูลโดยสาธารณะ ทั้งข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการท�ำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้

3.5

3

โดยผู้ทสี่ นใจต่างๆ (เช่น ด้วยการแปลเป็นภาษาท้องถิน่ หรือภาษา
พื้นเมืองตามที่จ�ำเป็น) ประสบการณ์จากโครงการ COMPACT ได้
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทีม่ กี ารเขียนออก
มานั้นสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายและให้มีการตอบ
สนองในกระบวนการหารือ เช่นในการสัมภาษณ์หรือการประชุม
สาธารณะได้

เทคนิคในการเก็บข้อมูล

การท�ำแผนที่ชุมชน และการท�ำ GIS แบบ
มีส่วนร่วม
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)
แบบมีสว่ นร่วมเป็นชุดเครือ่ งมือเพือ่ ช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
สามารถเก็บ สื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิง
ภูมศิ าสตร์เพือ่ ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ องค์ประกอบหนึง่
ที่เป็นที่รู้จักกันดีใน GIS แบบมีส่วนร่วมคือการทําแผนที่ชมุ ชน ซึ่ง
สมาชิกของชุมชนสามารถสร้างเป็นแผนทีส่ องมิตหิ รือสามมิติ และ
ในแนวทางทีก่ ว้างกว่าส�ำหรับการท�ำ GIS แบบมีสว่ นร่วม ชุมชนจะ
มีการเข้าร่วมโดยแข็งขันในโครงการจัดท�ำแผนที่และท�ำให้เข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิตอลได้ เช่น โดยการรวบรวมข้อมูลที่ส�ำคัญโดยใช้
เครื่องมือที่พกพาได้ เช่นระบบช่วยบอกต�ำแหน่งบนพื้นผิวโลก
(global positioning system: GPS) และโดยการทบทวนข้อมูลทาง
ภูมศิ าสตร์ เช่นภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเหล่า
นี้สามารถเก็บและน�ำไปจัดโดยใช้ระบบดิจิตอล GIS หรืออาจใช้วธิ ี
การร่างออกมาเป็นภาพหรือท�ำเป็นแบบจ�ำลองสามมิติ ในการนี้
กุญแจส�ำคัญอยู่ที่การท�ำให้กระบวนการมีความยืดหยุ่น มีความ
เหมาะสมในเชิงวัฒนธรรม และมีปฏิสัมพันธ์ โดยยอมให้ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ ได้สร้างและสื่อข้อมูลเชิงพื้นที่ และจะดีที่สุดหาก
มีการให้อำ� นาจกับชุมชนท้องถิน่ ให้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในเชิง
พื้นที่ได้ จุดแข็งของวิธีการ GIS อย่างมีส่วนร่วมคือการที่วิธีการนี้มี
ธรรมชาติที่มองเห็นได้ ซึ่งจะช่วยเสริมกับการรวบรว มข้อมูลจาก
การพูดและเขียน31
เครื่องมือในการท�ำแผนที่เหล่านี้สามารถน�ำมาใช้ในขั้นตอนการ
เสนอชื่อได้ โดยช่วยในการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับชุมชนใน
พื้นที่ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเช่นเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้
สามารถใช้เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจากชุมชนเพือ่ ใช้ในการออกแบบพืน้ ทีซ่ งึ่
รวมถึงขนาดและของเขต (ดู Enhancing our Heritage Tool 6: Design
Assessment32) แม้วา่ ในการณีของเบลีซ (ดูกรณีศกึ ษาที่ 5) กิจกรรม

การทำ�แผนที่แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ในประเทศกานา ซึ่งช่วยให้ผู้
พิทักษ์ป่าสามารถติดตามการป้องกันป่าไม้และทรัพยากรต่างๆ ได้
© Jessica Brown

เหล่านี้มีการท�ำขึ้นในภายหลังจากการประกาศเป็นมรดกโลกแล้ว
แต่วิธีการดังกล่าวนับว่ามีประสิทธิภาพสูงหากน�ำมาใช้ในขั้นตอน
การเสนอชือ่ ส�ำหรับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ประสบการณ์จากเบลีซยังให้ตวั อย่าง
ที่ดีว่าการมีส่วนร่วมของผู้กระท�ำที่ส�ำคัญ ซึ่งในกรณีนีคือผู้ใช้
ทรัพยากร จะสามารถเป็นพืน้ ฐานให้คนเหล่านีม้ สี ว่ นร่วมอย่างแข็ง
ขันในระยะยาวได้อย่างไร

31 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�ำ GIS แบบมีส่วนร่วมได้ที่ http://www.
iapad.org/publications/ppgis/Borderlands-Community-MappingGuide.pdf และ http://coast.noaa.gov/digitalcoast/_/pdf/
participatory-mapping.pdf?redirect=301ocm
32 ข้อมูลจากชุมชนไม่ควรมีเฉพาะเรือ่ งความเป็นอยู่ แต่ควรรวมถึงองค์ประกอบ
อื่นๆ ในการออกแบบพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศและปัจจัยต่างๆ ในการจัดการ เนื่องจากชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นอาจเป็นเจ้าของความรู้ที่มีคุณค่าของพื้นที่เหล่านี้
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กรณีศึกษาที่ 5: การทำ� GIS แบบมีส่วนร่วมในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ
ในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่ง
สนับสนุนโดย COMPACT ก�ำลังท�ำงานร่วมกับชาวประมงจากชุมชน
ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่สงวนทางทะเลต่างๆ ในการก�ำหนดอาณาเขต
พืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำการก�ำหนดเขต (zonation) และดูความเป็นไปได้ในการ
ขยายพื้นที่สงวนบางแห่งให้กว้างขึ้น จากการใช้เครื่อง GPS ที่พก
พาได้ ชาวประมงสามารถระบุต�ำแหน่งและให้ข้อมูลเชิงภูมศิ าสตร์
ส�ำหรับพืน้ ทีท่ างทะเลและชายฝัง่ ซึง่ มีความส�ำคัญในการเป็นทีร่ วม
ฝูงและเป็นที่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น�้ำซึ่งจ�ำเป็นมีการปกป้องตลอด
ทัง้ ปีหรือเฉพาะบางฤดูกาล ข้อมูลเหล่านีถ้ กู ใช้ในการออกแบบพืน้ ที่

สงวนและใช้ส�ำหรับโครงการน�ำร่องเพื่อให้มีการเข้าถึงพื้นที่โดยมี
การจัดการ (managed access) เพื่อปรับปรุงการจัดการประมงใน
ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟให้ดีขึ้น จากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจต่างๆ ชาวประมง
ได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเล หลายคน
ได้กลายเป็นผู้ให้การสนับสนุนกับแหล่งมรดกโลกแห่งนี้อย่างเข้ม
แข็ง และในปัจจุบนั ได้มสี ว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการร่วมของ
พื้นที่แห่งนี้

กรณีศึกษาที่ 6: การทำ�การประเมินขั้นพื้นฐานบนยอดเขาคิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย)
บนยอดเขาคิลิมันจาโร ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การจัดท�ำและทบทวนการประเมินขั้นพื้นฐานส�ำหรับโครงการ
COMPACT โดยให้ข้อมูลที่จำ� เป็นเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐสังคม
และสถานภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ในกระบวนการ
นีผ้ ู้นำ� ชุมชนเป็นผู้ระบุภยั คุกคามต่างๆ ต่อระบบนิเวศภูเขา เช่นไฟ
ป่า การลักลอบเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ในทุ่ง และการตั้งถิ่นฐาน
และการลักลอบล่าสัตว์โดยมนุษย์ จากการท�ำการประเมินขั้นพื้น
ฐานช่วยให้ทีมงานของ COMPACT ทราบถึงประเด็นที่ส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่:
 ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลจ�ำกัดเกี่ยวกับกฎระเบียบและนโยบาย
ของอุทยาน
 โดยทัว่ ไปแล้ว การใช้แนวทางการท�ำงาน ‘แบบต�ำรวจ’ ในการ
อนุรกั ษ์ยอดเขาคิลมิ นั จาโร มักก่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็นปรปักษ์
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
 ชุมชนท้องถิ่นไม่ให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการอนุรักษ์พื้นที่
คุ้มครอง รวมทั้งไม่เห็นว่าตนได้รับประโยชน์จากอุทยานแห่ง
ชาติและแหล่งมรดกโลกคิลมิ นั จาโร และ
 หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ‘ไม่มี
การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ’ ท�ำให้จำ� เป็นต้องมี
การประสานงานและการจัดการพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่
ขึน้
ในขณะเดียวกัน ความกดดันจากประชากรและความต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเพิ่มมากขึ้นมีผลให้ระบบนิเวศภูเขาอัน
เปราะบางของคิลิมันจาโรมีสภาพที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งได้ก่อให้เกิด
ผลเสียย้อนกลับไปยังชีวติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงและ
ในลุ่มน�้ำโดยกว้าง
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เช่นเดียวกับในกรณีของยอดเขาเคนยา (กรณีศึกษาที่ 7) องค์
ประกอบหลักในการท�ำการประเมินขั้นพื้นฐานส�ำหรับ COMPACT
ในคิลิมันจาโรคือการส�ำรวจทางอากาศซึ่งท�ำขึ้นในปี พ.ศ. 2544
โดยได้วเิ คราะห์สถานะภาพการปกคลุมของป่าไม้บนภูเขา จากการ
ส�ำรวจท�ำให้เห็นถึงระดับของภัยคุกคามต่อป่าไม้บนยอดเขาคิลมิ นั
จาโรตามที่ผู้นำ� ชุมชนได้บอกไว้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อใช้วิธี
การเสนอข้อมูลที่เห็นได้ด้วยตา COMPACT โดยความร่วมมือกับ
พันธมิตรอื่นๆ ได้ตพี ิมพ์ผลการส�ำรวจนี้ในปี พ.ศ.2545 และได้เปิด
ตัวหนังสือเล่มนีใ้ นงานซึง่ ได้รบั ความสนใจอย่างมากจากผู้กำ� หนด
นโยบาย ผู้ให้ทุนต่างๆ และสื่อ สืบเนื่องจากการผลการส�ำรวจนี้
รั ฐ บาลได้ ตั ด สิ น ใจขยายอาณาเขตของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ ห้
ครอบคลุมพืน้ ทีป่ า่ มากขึน้ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธการอนุรกั ษ์
ที่กว้างขึ้น และเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการขยาย
พื้นที่ป่าสงวนนี้ COMPACT ได้ตัดสินใจมุ่งเน้นให้มีการท�ำงานใน
พืน้ ทีเ่ หล่านีภ้ ายใต้โครงการอนุรกั ษ์และการพัฒนาอย่างบูรณาการ
(Integrated Conservation and Development Projects: ICDPs) ซึ่ง
COMPACT ได้ให้การสนับสนุนในภูมิทัศน์ยอดเขาคิลิมันจาโร
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นร่วมในการประเมินขั้นพื้นฐาน
เป็นขัน้ ตอนแรกทีม่ คี วามส�ำคัญ หลังจากนัน้ อีกหลายปี COMPACT
ได้ชว่ ยสนับสนุนให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ มีสว่ นในการจัดท�ำ
แผนการจัดการทั่วไป (General Management Plan: GMP) ส�ำหรับ
อุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลกคิลิมันจาโร ซึ่งจะอธิบายราย
ละเอียดต่อไปในบทที่ 4

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ

3

การส�ำรวจทางอากาศ
การส�ำรวจทางอากาศเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการประเมินขัน้
พื้นฐาน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งมองเห็นได้และเป็นปัจจุบัน
รวมทัง้ คุณค่าและภัยคุกคามต่างๆ ต่อพืน้ ที่ ในพืน้ ทีห่ ลายแห่ง การ
ที่พื้นที่มขี อบเขตทางภูมศิ าสตร์กว้าง มีพื้นผิวที่กันดาร และเข้าถึง
ได้อย่างจ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการส�ำรวจภาคพื้นดินโดย
ครอบคลุมได้ ส�ำหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ
ของแผ่นดินและทะเล การส�ำรวจภาคพื้นดินในพื้นที่บริเวณกว้าง
เช่นนี้นับเป็นความท้าทายซึ่งต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการ
ท�ำให้สำ� เร็จ ซึง่ การส�ำรวจทางอากาศแม้จะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู กว่าแต่
ก็มีข้อดีท่เี หนือกว่าการส�ำรวจภาคพื้นดิน ซึ่งรวมทั้ง: (1) สามารถ
ท�ำได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (2) สามารถครอบคลุมบริเวณ
ทีต่ อ้ งการส�ำรวจได้มากกว่า รวมทัง้ บอกต�ำแหน่งทีม่ กี ารเสือ่ มโทรม
ของสิง่ แวดล้อมและกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายแม้ในพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลและ

ไม่สามารถเข้าถึงได้ (3) เป็นวิธีการที่ไม่มีผลกระทบจากสภาพพื้น
ดิน และมีผลเพียงเล็กน้อยจากสภาพภูมิอากาศ การส�ำรวจทาง
อากาศ33 เป็นวิธีการในการรวบรวมข้อมูลในเวลานั้นๆ เกี่ยวกับ
พื้นที่ ลักษณะของภูมทิ ัศน์ และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
รวมทั้งพื้นที่ท่ีมีการเสื่อมสภาพ ชี้ให้เห็นภัยคุกคามต่อพื้นที่ทั้งใน
ปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่สำ� คัญเครื่องมือนี้ให้ภาพที่
ชัดเจนและเห็นได้ดว้ ยตาซึง่ ช่วยให้เห็นภาพของภัยคุกคามต่อพืน้ ที่
ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในกรณีศกึ ษาที่ 6 จากสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
33 เมื่อเริ่มเปิดตัวโครงการ COMPACT นั้น ยังไม่ได้มีเครื่องมือเช่น Google
Earth ให้ใช้อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันแม้ว่า Google Earth จะสามารถให้
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ได้แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ หากเป็นไปได้การท�ำการส�ำรวจ
ทางอากาศจะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดในปัจจุบันเกี่ยวกับ
พื้นที่ได้

อุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย)
© EVERGREEN

45

3

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในกระบวนการเสนอชื่อ

กรณีศึกษาที่ 7: การสำ�รวจทางอากาศบนยอดเขาเคนยา (ประเทศเคนยา)
บนยอดเขาเคนยา COMPACT และพันธมิตรได้ทำ� การส�ำรวจทาง
อากาศเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง
แวดล้อม การส�ำรวจทางอากาศท�ำโดยใช้อากาศยานบินในระดับ
ต�ำ่ โดยตัดผ่านเหนือพืน้ ทีท่ งั้ หมดของภูเขา โดยบินในรูปแบบตาราง
ท� ำ ให้ ส ามารถระบุ พื้ น ที่ ที่ เ สื่ อ มโทรมได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ และสามารถระบุต�ำแหน่งได้อย่างแม่นย�ำโดยใช้
ระบบ GPS ข้อมูลเหล่านีถ้ กู ตรวจสอบแบบสามเส้าโดยการใช้ขอ้ มูล
จากการส�ำรวจภาคพืน้ ดิน และข้อมูลจากองค์กรเอกชนทีท่ ำ� งานใน
พื้นที่ ท�ำให้ได้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ที่เสื่อมโทรมและช่วยให้
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COMPACT และผู้จัดการพื้นที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ต่างๆ เหล่านีก้ บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในระหว่างกระบวนการวางแผน
และในการเริม่ น�ำแผนการจัดการของยอดเขาเคนยามาด�ำเนินการ
จากความส�ำเร็จในการส�ำรวจทางอากาศในการประเมินขัน้ พืน้ ฐาน
ทีย่ อดเขาเคนยาท�ำให้เครือ่ งมือนีก้ ลายเป็นวิธกี ารมาตรฐานส�ำหรับ
การตรวจวัดผลกระทบจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนแหล่งมรดก
โลกยอดเขาเคนยาในช่วงเวลาต่างๆ และได้มกี ารน�ำวิธกี ารนีม้ าใช้
ในลุ่มน�้ำที่ส�ำคัญอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย

การดูแลมรดกโลก:
การจัดการและการกำ�กับดูแล
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อุทยานแห่งชาติ/ป่าธรรมชาติ ยอดเขาเคนยา (ประเทศเคนยา)
© OUR PLACE
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การดูแลมรดกโลก: การจัดการและการกำ�กับดูแล

4.1

คำ�นำ�

เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ
การจัดการและ ด�ำเนินงานต่างๆ ของแหล่งมรดก
โลก เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงขั้น
การกำกับ
ดูแลแหลง
ตอนการจัดการในช่วงวัฏจักรของ
มรดกโลก
แหล่งมรดกโลก ซึ่งแท้จริงแล้ว ‘ขั้น
ตอน’ นีเ้ ป็นระยะเวลาตลอดชัว่ ชีวติ
ของแหล่งมรดก เนื่องจากเป็นระยะ
เวลาต่อเนือ่ งไม่มเี วลาทีส่ นิ้ สุดในอนาคตในการปกป้องแหล่งมรดก
โลกให้คงอยูเ่ ป็นการถาวร ในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ให้การดูแลทรัพย์สนิ
ทีเ่ ป็นมรดกโลกเพือ่ ส่งมอบสูช่ นรุน่ หลังนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการก�ำกับดูแลทีด่ ี ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ใน Operational
Guidelines (คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน) (WHC, 2013b, วรรคที่ 111) ว่าในระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการให้พันธมิตรและผู้มสี ่วน
ได้สว่ นเสียต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วม สะท้อนให้เห็นความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ที่มีร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่ายต่อทรัพย์สินที่
เป็นมรดก และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อถือได้และอธิบายได้
อย่างชัดเจนถึงการท�ำงานของระบบการจัดการ ซึง่ ระบบการจัดการ
เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลัก ‘ธรรมาภิบาล’ นั่นคือการก�ำกับดูแลที่
มีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ

4.2

ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ดังทีไ่ ด้อภิปรายไว้แล้วในบทที่ 1 การท�ำให้การบริหารจัดการแหล่ง
มรดกโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประเด็นซึ่งได้รับความ
สนใจเพิม่ มากขึน้ และมีความส�ำคัญเร่งด่วน อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงแนวโน้มในระดับโลกเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองในทุกๆ รูปแบบ ซึ่ง
ค�ำว่า ‘ประสิทธิภาพในการจัดการ’ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงใจความ
หลัก 3 ประการ ในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่:
 การออกแบบประเด็ น ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ พื้ น ที่ แ ละระบบพื้ น ที่
คุม้ ครองแต่ละแห่ง
 ความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการ
ต่างๆ ในการจัดการ
 การถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง รวมทัง้ การอนุรกั ษ์
คุณค่าต่างๆ
คณะกรรมการสากลว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง (World Commission on
Protected Areas: WCPA) ภายใต้ IUCN (IUCN-WCPA) ได้พัฒนา
กรอบการท�ำงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่
คุ้มครอง โดยเป็นไปตามกระบวนการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่
แตกต่างกัน 6 ขั้น คือ 1) การจัดท�ำบริบทเกี่ยวกับคุณค่าและภัย
คุกคามที่มีอยู่ 2) การด�ำเนินการวางแผน 3) การจัดสรรทรัพยากร
4) การลงมือด�ำเนินการตามข้อปฏิบตั ิ (กระบวนการ) ในการจัดการ
5) การสร้างผลลัพธ์ ซึง่ จะน�ำไปสู่ 6) ผลกระทบหรือผลทีเ่ กิดขึน้ ตาม
มาในภายหลัง (Hockings และคณะ, 2006) กรอบการท�ำงานนี้ได้
รั บ การยอมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลายให้ เ ป็ น มาตรฐานสากลส� ำ หรั บ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะน�ำไปปรับ
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เนื้อหาในบทนี้จะให้แนวทางซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ของ
COMPACT ว่าจะสามารถบูรณาการประเด็นทีเ่ ป็นข้อกังวลของของ
ชุมชนให้เข้ากับการจัดการและการก�ำกับดูแลในระดับพื้นที่ได้
อย่างไร แต่เนื่องจากการให้รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติอย่าง
เป็นขัน้ ตอนในเรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือขอบเขตของเอกสารเล่ม
นี้ เนื้อหาในบทนี้จึงจ�ำกัดเพียงข้อมูลซึ่งสามารถหาได้จากเอกสาร
Enhancing our Heritage Toolkit (เครือ่ งมือเพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
มรดกโลก) และ Open Standards for the Practice of Conservation
(มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบัติการอนุรักษ์) (ดูภาคผนวก) เพื่อให้ผู้
อ่านได้ทราบถึงเครือ่ งมือทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์จากเอกสารดังกล่าว
โดยเนื้อหาในที่นี้จะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือในการน�ำให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและการจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ โครงสร้าง
การก�ำกับดูแลที่ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และการเสริม
สร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนในการดูแลแหล่งมรดกโลกและ
ภูมทิ ศั น์ทอี่ ยูโ่ ดยรอบ เนือ้ หาในบทนีย้ งั กล่าวโดยสังเขปถึงวิธใี นการ
ให้เงินทุนสนับสนุนในระดับภูมิทัศน์ซึ่งเสริมด้วยกิจกรรมการแลก
เปลีย่ นและการสร้างขีดความสามารถว่าจะสามารถสามารถกระตุน้
และรักษาไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ได้อย่างไร
ทัง้ นี้ ในบทที่ 6 จะเสนอตัวอย่างของโครงการริเริม่ ทีซ่ งึ่ แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการอนุรกั ษ์ที่ดขี ึ้นกับความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น
ของชุมชน

ใช้ได้กบั พืน้ ทีค่ มุ้ ครองหลากหลายประเภทซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางธรรมชาติ
ตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรม
เครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กรอบการท�ำงานที่พัฒนาโดย WCPA ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่อง
มือและวิธกี ารจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้กบั ผูด้ แู ลพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการส�ำหรับแหล่งมรดกโลก (ดูกล่อง
ข้อความที่ 9) แนวทางดังกล่าวได้ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของ
ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนา และ
ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้
เคียงหรือในพื้นที่แหล่งมรดกโลก ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจึงถูกระบุใ ห้ เ ป็ นขั้นตอนส�ำคัญในกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เช่น ในการระบุคณ
ุ ค่าของพืน้ ที่
การจัดล�ำดับภัยคุกคาม การระบุความสัมพันธ์ของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย และการจัดท�ำแผนการจัดการส�ำหรับพืน้ ที่ รวมถึงค�ำถามต่างๆ
เช่นว่าการออกแบบพืน้ ทีน่ นั้ จะก่อให้เกิดความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน
มากเพียงไร และในการจัดท�ำแผนการจัดการของพื้นที่ว่าได้มีการ
พิจารณาถึงความต้องการและความสนใจของชุมชนท้องถิน่ และชน
เผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ภายในหรือบริเวณโดยรอบพื้นที่ด้วยแล้วหรือ
ไม่
เครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit ได้ถูกน�ำไปใช้อย่างแพร่
หลายโดยผู้ดูแลพื้นที่ทั่วโลก และยังเป็นเอกสารอ้างอิงที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับการจัดการมรดกโลก ควบคูก่ นั กับเอกสาร Managing Natural
World Heritage (การจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติ) (WHC, 2012a)
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กล่องข้อความที่ 9: เครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit
เอกสาร Enhancing our Heritage Toolkit (เอกสารมรดกโลกที่ 23) เป็นเครือ่ งมือซึง่ จัดท�ำขึน้ โดย IUCN-WCPA และศูนย์มรดกโลกยู
เนสโก บนพืน้ ฐานของกรอบการท�ำงานของ IUCN-WCPA เพือ่ การประเมินประสิทธิภาพในการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองต่างๆ โดยการ
สนับสนุนข้อมูลจากผูจ้ ดั การพืน้ ทีค่ มุ้ ครองต่างๆ ในแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ อเมริกากลาง ซึง่ ได้รบั การตระหนักถึงคุณค่า
ของความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ เอกสารนีป้ ระกอบด้วยเครือ่ งมือ 12 รายการ เพือ่ ใช้ในการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของ
ประสิทธิภาพในการจัดการแหล่งมรดกโลก เพือ่ ให้เห็นภาพว่าพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารบริหารจัดการทีด่ เี พียงไรในการบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ เครือ่ ง
มือเหล่านี้ ได้แก่:
เครือ่ งมือที่ 1: การระบุคณ
ุ ค่าของพืน้ ทีแ่ ละวัตถุประสงค์ในการจัดการ – ระบุและจัดท�ำรายการคุณค่าหลักของพืน้ ที่ และวัตถุประสงค์ใน
การจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยในการตัดสินใจถึงสิง่ ทีต่ อ้ งเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ในระหว่างการประเมิน
เครือ่ งมือที่ 2: การระบุภยั คุกคามต่างๆ – ช่วยให้ผจู้ ดั การพืน้ ทีส่ ามารถรวบรวมและรายงานความเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับชนิดและระดับของ
ภัยคุกคามทีม่ ตี อ่ พืน้ ที่ และจัดการเพือ่ เตรียมรับมือ
เครือ่ งมือที่ 3: ความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ – ระบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ และความสัมพันธ์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับพืน้ ที่
เครือ่ งมือที่ 4: ทบทวนบริบทในระดับประเทศ – เพือ่ ช่วยให้เข้าใจเกีย่ วกับนโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติ กฎระเบียบต่างๆ
และการด�ำเนินการของภาครัฐ ว่ามีผลต่อพืน้ ทีอ่ ย่างไร
เครือ่ งมือที่ 5: การประเมินแผนการบริหารจัดการ – ประเมินความเพียงพอของเอกสารการวางแผนหลักซึง่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการพืน้ ที่
เครือ่ งมือที่ 6: การออกแบบการประเมิน – ประเมินแผนการออกแบบพืน้ ที่ และวิเคราะห์ขนาด ทีต่ งั้ และอาณาเขต กว่าจะมีผลอย่างไร
ต่อขีดความสามารถของผูจ้ ดั การในการด�ำรงไว้ซงึ่ คุณค่าของพืน้ ที่
เครือ่ งมือที่ 7: การประเมินความต้องการและสิง่ ทีต่ อ้ งใช้ในการจัดการ – ประเมินเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่
ทีต่ อ้ งการ และงบประมาณในปัจจุบนั กับงบประมาณทีต่ อ้ งการให้มกี ารจัดสรร
เครือ่ งมือที่ 8: การประเมินกระบวนการบริหารจัดการ – ระบุแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ และมาตรฐานทีต่ อ้ งการส�ำหรับกระบวนการ
บริหารจัดการ และให้คะแนนผลการปฏิบตั งิ านโดยเทียบกับมาตรฐานดังกล่าว
เครือ่ งมือที่ 9: การประเมินการด�ำเนินงานตามแผนการจัดการ – แสดงความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (เอกสาร
การวางแผนหลักอืน่ ๆ ) ทัง้ โดยทัว่ ไปและส�ำหรับแต่ละองค์ประกอบของแผน
เครือ่ งมือที่ 10: ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ของงาน/พืน้ ที่ – ประเมินความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี และตัวชีว้ ดั
อืน่ ๆ ส�ำหรับผลลัพธ์
เครือ่ งมือที่ 11: การประเมินผลการบริหารจัดการ – ตอบค�ำถามทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ว่าพืน้ ทีส่ ามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตัง้ ในการ
รักษาไว้ซงึ่ ความสมบูรณ์ของนิเวศวิทยา สัตว์ปา่ คุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมทิ ศั น์ เป็นต้น หรือไม่
เครือ่ งมือที่ 12: ทบทวนผลจากการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ –สรุปผลทีไ่ ด้รบั เพือ่ ช่วยในการจัดล�ำดับความส�ำคัญใน
การด�ำเนินการบริหารจัดการโดยตอบสนองต่อผลทีไ่ ด้
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับเครือ่ งมือต่างๆ และการประยุกต์ใช้ได้ที่ Hockings และคณะ (2008)

4.3

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในการวางแผนการจัดการ

การจัดท�ำแผนการจัดการ
เอกสารคู่มอื Managing Natural World Heritage (WHC, 2012a) ได้
ระบุขั้นตอนต่างๆ ส�ำหรับกระบวนการทั่วไปเพื่อจัดท�ำแผนการ
จัดการ ขัน้ ตอนเหล่านีส้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ของ
แต่ละพืน้ ทีแ่ ละบริบทของนโยบายในระดับประเทศ ขัน้ ตอนดังกล่าว
ประกอบด้วย:

 การจัดท�ำแผนการท�ำงาน
 การตกลงเรือ่ งกรอบเวลา
 การก�ำหนดและระบุทรัพยากรทีต่ อ้ งการส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน
ตามแผน
 การน�ำผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการ
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 การจัดท�ำขัน้ ตอนในการอนุมตั ิ
 การพิจารณาวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
ตามที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือนี้ องค์ประกอบหลักของแผนการจัดการ
(นอกเหนือไปจากองค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับการก�ำหนดเขตพื้นที่
ความสามารถทีร่ องรับได้ ทรัพยากร และอืน่ ๆ ) ได้แก่ องค์ประกอบ

เกีย่ วกับคุณค่าของพืน้ ที่ วัตถุประสงค์ในการจัดการ แรงกดดัน เป้า
หมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์และการด�ำเนินงานเพื่อการบริหาร
จัดการ ซึ่งตารางที่ 2 ได้สรุปองค์ประกอบเหล่านี้ พร้อมทั้งยก
ตัวอย่างบางประการเพื่อให้เห็นว่าผู้กระท�ำ (actor) ในท้องถิ่น (ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียและผูถ้ อื ครองสิทธิ)์ จะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมใน
องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนการจัดการได้อย่างไร

เซียนกาอันเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองมายันจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ประเทศเม็กซิโก)
© SGP Archives
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ตารางที่ 2: องค์ประกอบหลักของแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกและทางเลือกในการน�ำให้ชุมชนมีส่วนร่วม
คุณค่าและวัตถุประสงค์
ค�ำประกาศทีร่ ะบุอย่างชัดเจนถึงผลลัพธ์ที่
ต้องการจากการบริหารจัดการ ไปจนถึงค�ำ
ประกาศคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล
(Statement of Outstanding Universal
Value) ตลอดจนคุณค่าทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ซึง่
ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั การขึน้ ทะเบียนเป็น
มรดกโลก

ในช่วงการประเมินขัน้ พืน้ ฐานและ/หรือการเตรียมการเสนอชือ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่
มีสว่ นช่วยในการจัดท�ำข้อความทีร่ ะบุคณ
ุ ค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล คนเหล่านีช้ ว่ ยระบุคณ
ุ ค่า
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม (ตลอดจนคุณค่าอันไม่อาจจับต้องได้) ของพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความ
ส�ำคัญในระดับท้องถิน่ และกว้างกว่านัน้ ซึง่ ไม่ได้เป็นคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล
จากการปรึกษาหารือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียท้องถิน่ น�ำเสนอมุมมองของตนในด้านความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ (ตามทีเ่ หมาะสม) และความเป็นของแท้ดงั้ เดิมของคุณค่าของพืน้ ที่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ระบุบริการของระบบนิเวศทีม่ คี วามส�ำคัญต่อท้องถิน่ และในภูมิ
ทัศน์โดยกว้าง (เช่นในระดับลุม่ น�ำ้ ) และก�ำหนดกรอบส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ส�ำหรับพืน้ ที่

แรงกดดัน
รายละเอียดภัยคุกคามต่างๆ ทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีซ่ งึ่
ได้จากการประเมินในช่วงการวางแผน และ/
หรือการประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทีด่ ำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ทบทวนข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการประเมินขัน้ พืน้ ฐาน (เช่นจากการ
ส�ำรวจทางอากาศ) และช่วยตีความหากมีการบ่งชีถ้ งึ แรงกดดันต่อพืน้ ที่
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการจัดล�ำดับภัยคุกคาม
ในระยะยาวผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ทบทวนการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการ
และช่วยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภัยคุกคามทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีแ่ ละคุณค่าของพืน้ ทีท่ งั้ ในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต

ลักษณะของเป้าหมาย
เป้าหมายการบริหารจัดการทีช่ ดั เจนและ
สามารถวัดค่า โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์โดยรวมของพืน้ ทีแ่ ละ
ปกป้องคุณค่าของพืน้ ที่ รวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ คุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ช่วยในการระบุเป้าหมายในการบริหารจัดการ ซึง่ รวมถึงเป้า
หมายทางความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม
จากการท�ำแผนที่ การสัมภาษณ์ และวิธกี ารอืน่ ๆ ได้มกี ารรวบรวมภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมในเรือ่ ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ทัง้ ภายในและโดยรอบพืน้ ที่ (รวมถึงมรดกทีม่ ี
คุณค่าอันไม่อาจจับต้องได้)

ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับเป้าหมาย
รายการของตัวชีว้ ดั ส�ำหรับเป้าหมายทีเ่ ห็น
ชอบร่วมกันว่าสามารถใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ
ได้ และท�ำให้ แผนการจัดการมี
ประสิทธิภาพ

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ช่วยในการระบุตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับเป้าหมายด้านการอนุรกั ษ์
ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมเกีย่ วกับพืน้ ทีแ่ ละประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการเลือกตัวชี้
วัดทีเ่ หมาะสมได้

กลยุทธ์และการด�ำเนินงานเพือ่ การบริหาร
จัดการ
แผนซึง่ ได้มาจากการพิจารณาสถานะภาพ
ของเป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั (เช่น การตอบสนอง
ต่อภัยคุกคาม และโอกาสต่างๆ ทีจ่ ะก่อให้
เกิดผลขึน้ ได้)

ข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการแบบดัง้ เดิมและโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงกฎหมายจารีตและสถาบันต่างๆ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ช่วยจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิงหลักการส�ำหรับพืน้ ที่ ซึง่ แสดงให้เห็น
กระบวนการในระดับพืน้ ที่ ภัยคุกคาม และโอกาสต่างๆ
จากแบบจ�ำลองเชิงหลักการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ช่วยในการจัดท�ำกลยุทธ์สำ� หรับ
การบริหารจัดการพืน้ ที่ โดยระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินการใดๆ ซึง่ จะส่ง
ผลเชิงบวกต่อการอนุรกั ษ์ความหลายหลายทางชีวภาพและเป้าหมายอืน่ ๆ

ที่มา: คู่มือ Managing Natural World Heritage (WHC, 2012a) http:/whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage/

มีวิธีการหลายอย่างในการท�ำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
องค์ประกอบเหล่านี้ในแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครอง แผ่นงานซึ่ง
อยู่ในคู่มอื Enhancing our Heritage Toolkit สามารถน�ำมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลจากชุมชนเพื่อใช้ส�ำหรับการวางแผนและในการ
ทบทวนแผนการจัดการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว กรอบในการวางแผนโครงการที่
ใช้โดย COMPACT มีดว้ ยกัน 3 ประการ คือ การประเมินขัน้ พืน้ ฐาน
แบบจ�ำลองเชิงหลักการ และกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่ ซึ่งกรอบการ
วางแผนเช่นนีไ้ ด้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การน�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมโดยชุมชนนับตัง้ แต่การเริม่ ต้นวางแผน

และในการจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้สำ� หรับโครงการริเริม่ ในระดับ
ภูมิทัศน์ นอกจากนี้ กรอบการวางแผนนี้ยังสามารถน�ำไปใช้เพื่อ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการส�ำหรับ
พื้นที่ได้ด้วย เนื้อหาในบทที่ 3 ได้อภิปรายเกี่ยวกับการประเมินขั้น
พื้นฐาน ส่วนกรอบการวางแผนอีกสองประการจะอธิบายโดย
ละเอียดต่อไปในบทนี้ ส่วนกรณีศึกษาที่ 8 และ 9 (หน้า56 และ 57)
จะแสดงให้เห็นตัวอย่างของประสบการณ์ของ COMPACT ในการน�ำ
ชุมชนให้เข้าร่วมในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการในพื้นที่ต่างๆ
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4.4

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำ�กับ
ดูแลแหล่งมรดกโลก

การก�ำกับดูแลพื้นที่คุ้มครอง
ในระยะยาวแล้ ว การให้ ก ารดู แ ลแหล่ ง มรดกโลกอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน
คือการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล แม้ว่าทั้งอย่างจะมีความ
ใกล้เคียงกันมากแต่เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างองค์ประกอบสองประการนี้ กล่าวคือ การบริหารจัดการ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมาย การลงมือท�ำ และผลลัพธ์
อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Hockings
และคณะ, 2008) ส่วนการก�ำกับดูแลนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ตัดสินใจและอ�ำนาจ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ซึ่งน�ำไป
สู่การก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีความชอบธรรม (กล่อง
ข้อความที่ 10) และดังที่ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วในเอกสารแนวทาง
การปฏิบัตทิ ี่ดีที่สุดของ IUCN (IUCN Best Practice Guideline) การ
ประเมินการก�ำกับดูแลในพื้นที่คุ้มครองใดๆ ควรมีการพิจารณาถึง
ทั้ง ‘รูปแบบ’ และ ‘คุณภาพ’ ของการก�ำกับดูแล ซึ่งหลักการของ
การก�ำกับดูแลที่ดีควรครอบคลุมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับความ
ชอบธรรมและการแสดงความคิดเห็น ทิศทาง สมรรถภาพ การตรวจ
สอบได้ ความเสมอภาค และสิทธิ34

กล่องข้อความที่ 10: การก�ำกับดูแลและพื้นที่คุ้มครอง
การก�ำกับดูแลเป็นเรือ่ งของหลักการ นโยบาย และกฎข้อบังคับ
เกีย่ วกับการตัดสินใจ องค์ประกอบเหล่านีม้ คี วามเกีย่ วข้องกับ
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองเป็นอย่างมาก:
‘เมือ่ ไรก็ตามทีม่ กี ารตัดสินใจและมีการใช้อำ� นาจตามหน้าที่
แสดงว่าได้มกี ารก�ำกับดูแลเกิดขึน้ ซึง่ เป็นความจริงทัง้ ส�ำหรับ
การจัดการส�ำหรับทรัพยากรธรรมชาติโดยทัว่ ไปและเป็นการ
เฉพาะส�ำหรับพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง อ�ำนาจและขีดความสามารถในการ
ตัดสินใจมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อความส�ำเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง การแบ่งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ สิทธิ ค่าใช้จา่ ยและผลประโยชน์ และการได้มาและ
รักษาไว้ซงึ่ การสนับสนุนต่างๆ ทัง้ ทางด้านการเงิน การเมือง
หรือจากชุมชนทัง้ ในและโดยรอบพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้
สงสัย กระบวนการในการท�ำความเข้าใจและการปรับปรุงการ
ก�ำกับดูแลนับเป็นหัวใจของการอนุรกั ษ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ’
ทีม่ า: Borrini-Feyerabend และคณะ (2013)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาแนวคิดที่ส�ำคัญในทศวรรษก่อน
หน้านี้ได้กลายเป็นกรอบการท�ำงานส�ำหรับการก�ำกับดูแลพื้นที่
34 ตารางซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันอย่างไร ในช่วงวัฏจักรของพื้นที่คุ้มครอง สามารถดูได้ใน
Borrini-Feyerabend และคณะ (2013). https://cmsdata.iucn.org/
downloads/governance_of_protected_areas_from_
understanding_to_action.pdf
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คุ้มครอง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายว่าพื้นที่
คุ้มครองทุกรูปแบบ ทั้งที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดไปจนถึง
พืน้ ทีซ่ งึ่ อนุญาตให้นำ� ทรัพยากรออกไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถพบ
ได้ในการก�ำกับดูแลทุกๆ ประเภทเท่าที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ การก�ำกับดูแลโดยภาครัฐ การก�ำกับ
ดูแลร่วมกัน การก�ำกับดูแลโดยภาคเอกชน และการก�ำกับดูแลโดย
ชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ (Dudley, 2008; Borrini-Feyerabend
และคณะ, 2013) ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นการแบ่งประเภทของการ
จัดการดูแลพื้นที่คุ้มครองโดย IUCN ออกเป็น 6 ประเภท ซึ่งตาราง
เมตริกซ์พนื้ ทีค่ มุ้ ครองนีไ้ ด้ถกู น�ำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เพื่อเป็นเครื่องมือส� ำหรับการจ�ำแนกประเภทและวางแผนการ
ด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ ผู้กระท�ำ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลประกอบไปด้วยผู้ถือ
ครองสิทธิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีหน้าที่ต่างๆ (ดูคำ� อธิบายใน
หน้า 36) ความแตกต่างนี้มีความส�ำคัญในการด�ำเนินการโดยใช้
แนวทาง ‘ฐานสิทธิ’์ ในการอนุรกั ษ์และการพัฒนาต่างๆ อันเป็นไป
ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและ
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

ประเภทของการก�ำกับดูแลที่หลากหลาย
ในระดับภูมิทัศน์
เช่นเดียวกับพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ แหล่งมรดกโลกสามารถมี
ประเภทของการก�ำกับดูแลได้หลายอย่าง โดยทั่วไปแล้ว แนวทาง
ภูมทิ ัศน์ทำ� ให้การท�ำงานกินพืน้ ทีก่ ว้างกว่าขอบเขตของพืน้ ทีแ่ หล่ง
มรดก โดยรวมไปถึงบริเวณพื้นที่เล็กๆ หลายผืนโดยรอบซึ่งอาจอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลที่แตกต่างกัน การขยายการอนุรักษ์ไปสู่ภูมิ
ทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้กระท�ำหลายฝ่าย
ได้แก่ เจ้าของที่ดิน องค์กรต่างๆ และหน่วยภาครัฐหลายแห่ง จึง
อาจต้องการการก�ำกับดูแลรูปแบบใหม่ หนึ่งในแบบจ�ำลองที่ได้มี
การจัดท�ำขึ้นเป็นการก�ำกับดูแลแบบเครือข่าย ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
การจัดตัง้ เครือข่ายในการร่วมมือและกระตุน้ การท�ำงานร่วมกันของ
พันธมิตรต่างๆ อีกทัง้ ยังมีการสร้างความร่วมมือและความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ในการสร้างและช่วยให้เกิด
ความยั่งยืนของเครือข่าย (Laven และคณะ, 2015)
มี ส่ิ ง ส� ำ คั ญ ที่ พึ ง ระลึ ก ไว้ เ สมอว่ า พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองส่ ว นมากนั้ น ไม่
สามารถอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้อย่าง
สมบูรณ์ ประเภทของการก�ำกับดูแลซึ่งใช้ในพื้นที่ใดๆ จึงสามารถ
มีความหลากหลาย และควรมีความเป็นพลวัตซึ่งปรับเปลี่ยน
ได้เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย IUCN
ภายใต้ช่อื Governance of Protected Areas: From Understanding
to Action (Borrini-Feyerabend และคณะ, 2013) ได้น�ำเสนอไว้
อย่ า งชั ด เจนว่ า แนวทางที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในการตั ด สิ น ใจ
ดังกล่าวสามารถเป็นภาวะต่อเนือ่ งกันได้ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับ
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ตารางที่ 3: เมตริกซ์พื้นที่คุ้มครองโดย IUCN – ระบบการจ�ำแนกส�ำหรับพื้นที่คุ้มครอง โดยจ�ำแนกได้ตามประเภทของการจัดการและรูป
แบบในการก�ำกับดูแล

ตั้งและด�ำเนินการโดยชุมชนท้องถิ่น

พื้นที่สงวนและเขตของชุมชนท้องถิ่น – จัด

การก�ำกับดูแลโดย
ชนเผ่าพื้นเมือง
และชุมชนท้องถิ่น
พื้นที่สงวนและเขตของชนเผ่าพื้นเมือง
– จัดตั้งและด�ำเนินการโดยชนเผ่าพื้นเมือง

พื้นที่สงวนซึ่งจัดตั้งและด�ำเนินการโดย
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร

พื้นที่สงวนซึ่งจัดตั้งและด�ำเนินการโดย
องค์กรพัฒนาเอกชนและมหาวิทยาลัย

การก�ำกับดูแลโดยภาค
เอกชน

พื้นที่สงวนซึ่งจัดตั้งและด�ำเนินการโดย
เจ้าของที่ดิน

การก�ำกับดูแลร่วม (โดยองค์กรก�ำกับดูแล
ส�ำหรับกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน)

การก�ำกับดูแลโดยความร่วมมือกัน (โดยมี
อิทธิพลจากกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน)

การก�ำกับดูแลร่วมกัน

การก�ำกับดูแลข้ามพรมแดน

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจจากรัฐ
(เช่นให้กับองค์กรเอกชน)

หน่วยงานย่อยของกระทรวง หรือหน่วย
งานที่มีหน้าที่

ประเภทของ
การจัดการ

การก�ำกับดูแลโดยภาครัฐ

กระทรวงของหน่วยงานที่มีหน้าที่ ภายใต้
สหพันธรัฐหรือประเทศ

รูปแบบในการก�ำกับ
ดูแล

1ก. แหล่งสงวนธรรมชาติ
เข้มงวด
1ข. พื้นที่ธรรมชาติสันโดษ
2. อุทยานแห่งชาติ
3. อนุสรณ์สถานธรรมชาติ
4. พื้นที่ส�ำหรับจัดการที่อยู่
อาศัยและสิ่งมีชีวิต
5. ภูมิทัศน์คุ้มครองทางบก
และภูมิทัศน์คุ้มครองทาง
ทะเล
6. พื้นที่คุ้มครองเพื่อการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ภาวะต่อเนื่องในการกำ�กับดูแลจากมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ต่อผู้ถือครองสิทธิ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น (เช่น เจ้าของที่ดิน หรือชุมชนต่างๆ)

ที่แตกต่างกันของอ�ำนาจ ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้
ของผูก้ ระท�ำแต่ละกลุม่ ในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ในการนี้ พืน้ ทีค่ มุ้ ครองแห่ง
ใดแห่งหนึ่งอาจมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันส�ำหรับบริเวณต่างๆ
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัย เช่น ระดับในการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื ครองสิทธิ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ในการตัดสินใจเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ ในรูป
ที่ 4 แสดงให้เห็นการก�ำกับดูแลที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันภายใต้มมุ
มองของผู้กระท�ำหลัก 3 กลุ่ม ในพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ผูถ้ อื ครองสิทธิและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ และองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ให้การสนับสนุน

โครงสร้างการก�ำกับดูแลโดยมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลายภาคส่วน
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการก�ำกับดูแลที่ดี คือการ
สร้างองค์กรซึง่ ประกอบด้วยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน

โดยมีหน้าที่ท�ำให้เกิดการสนทนาหารือ ความร่วมมือ และความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับ
แหล่งมรดกโลก โดยหลักแล้วองค์กรดังกล่าวจะถูกตัง้ ขึน้ ในขัน้ ตอน
การเสนอชื่อและจะได้รับการรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาว
องค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ปรึกษามีส่วนช่วยใน
การท�ำให้มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่ายได้รับการ
พิจารณา องค์กรดังกล่าวสามารถจัดเวทีหารือเพือ่ ช่วยพัฒนาความ
ร่วมมือและเสริมสร้างพันธมิตรในระดับภูมิทัศน์ได้
การจัดตั้งองค์กรที่ปรึกษาท้องถิ่น เป็นนวัตกรรมที่ส�ำคัญของแบบ
จ�ำลอง COMPACT นับตัง้ แต่เริม่ มีการจัดตัง้ ขึน้ ในศตวรรษก่อนหน้า
นี้ แม้ในปัจจุบนั จะมีองค์กรเพียงไม่กแี่ ห่งในระดับพืน้ ทีท่ ไี่ ด้มกี ารน�ำ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ทางบกและภูมิ
ทัศน์ทางทะเล รวมถึงในบริเวณพื้นที่โดยรอบแหล่งมรดกโลก ให้
มาท�ำงานร่วมกัน เนือ้ หาเกีย่ วกับลักษณะขององค์กรทีป่ รึกษาท้อง
ถิ่น สามารถดูได้ในบทที่ 2
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ภาวะตอเนื่องในการกำกับดูแลจากมุมมองของหนวยงานภาครัฐ ตอผูถือครองสิทธิ์
และผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น (เชน เจาของที่ดิน หรือชุมชนตางๆ)
ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ทำการตัดสินใจในการ
จัดการโดยไมมีการหารือ

ควบคุมรวมกันโดยหนวยงานภาครัฐ
& ผูถือครองสิทธิ์และผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเภท ข

หารือกับผูก ระทำในทองถิน่
& ขอความเห็นชอบ
(เชนในชวงเวลาทีม่ กี าร
แบงปนประโยชน)

เจรจาตอรอง
เกี่ยวกับขอตกลง
เฉพาะเรื่อง

มอบอำนาจและ
ความรับผิดชอบใหอยาง
เปนทางการ (เชนยกทีน่ ง่ั
สวนใหญในองคกร
กำกับดูแลให)

ควบคุมอยางเต็มทีโ่ ดยผูถ อื ครอง
สิทธิ์และผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเภท ค & ง

มอบอำนาจและความ
รับผิดชอบใหอยางเปน
ทางการ (เชนยกทีน่ ง่ั
สวนใหญในองคกร
กำกับดูแลให)

ภาวะตอเนื่องในการกำกับดูแลจากมุมมองของผูถือครองสิทธิ์และผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น ตอหนวยงานภาครัฐ

สูญเสียการควบคุมตอ
ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากร
น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ปลอยใหหนวยงาน
ภาครัฐตัดสินใจเปน
สวนมาก

เจรจาตอรอง
เกี่ยวกับขอตกลง
เฉพาะเรื่อง

ขอความชวยเหลือ
ทางวิชาการและเงิน
สนับสนุนของพันธมิตร
ตางๆ แตเปนผูค วบคุม
ทุกอยาง

สงวนไวซึ่ง หรือใชอำนาจ
ในการจัดการอยางเต็มที่
โดยคงไวซึ่งความมี
อิสระอยางแนวแน

ภาวะตอเนื่องในการกำกับดูแลจากมุมมองขององคกรพัฒนาเอกชนที่ใหการสนับสนุน ตอหนวยงานภาครัฐ
และผูถือครองสิทธิ์และผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น (เชน เจาของที่ดิน หรือชุมชนตางๆ)
ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ปลอยใหการตัดสินใจทั้งหมด
เปนของหนวยงานภาครัฐ

ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ประสานในการตอรอง
ใหการสนับสนุนหนวยงาน เกีย่ วกับขอตกลงระหวาง เสนอการสนับสนุน
ของรัฐในการสื่อสารกับ หนวยงานภาครัฐ และ หลากหลายรูปแบบ
แตใหผกู ระทำใน
ผูกระทำในทองถิ่นเพื่อ ผูถ อื ครองสิทธิแ์ ละผูม ี
ทองถิน่ เลือกเอง
สวนไดสว นเสีย
ใหไดการสนับสนุน
วาตองการอะไร
ในทองถิน่

ควบคุมอยางเต็มที่
โดยหนวยงานภาครัฐ
ประเภท ก

ปลอยใหการตัดสินใจทั้งหมด
เปนของผูกระทำในทองถิ่น

รูปที่ 4: เมตริกซ์พื้นที่คุ้มครองโดย IUCN และรูปแบบของการกำ�กับดูแลที่ละเอียดขึ้น ในด้านความมีอำ�นาจ ความรับผิดชอบ และ
การตรวจสอบได้ในการกำ�กับดูแลในพื้นที่คุ้มครอง
ที่มา: Borrini-Feyerabend และคณะ (2013)
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บรรยากาศการประชุมหารือร่วมกันในชุมชนระหว่างชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการ
บริหารจัดการในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในระบบพื้นที่สงวนแนวปะการังเบลีซ (ประเทศเบลีซ)
© Brent Mitchell

กล่องข้อความที่ 11: องค์กรที่ปรึกษาในท้องถิ่นของ
COMPACT ในเขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน
(ประเทศเม็กซิโก)
ในเขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน ประเทศเม็กซิโก COMPACT
ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการคัดเลือก (COMPACT Selection
Committee) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนการท�ำงาน คณะ
กรรมการทัง้ 10 ท่าน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ เป็นตัวแทนของคณะ
กรรมการระดับประเทศส�ำหรับ แผนสนับสนุนโครงการขนาด
เล็กโดยชุมชน (SGP) จะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาข้อ
เสนอ ตัดสินใจว่าโครงการใดควรได้รบั การอนุมตั ิ และประเมิน
ผลโครงการ ในขณะเดียวกันสมาชิกของคณะกรรมการยัง
ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับโครงการตามความสามารถของ
ตนและยังมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการวางแผนและสร้างความ
เชือ่ มโยงระหว่างกลุม่ โครงการต่างๆ อีกด้วย

กล่องข้อความที่ 12: คณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
ทะเลในท้องถิ่นส�ำหรับเกรทแบริเออร์รีฟ (ประเทศ
ออสเตรเลีย)
ตัวอย่างทีด่ เี ยีย่ มในการท�ำงานในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ และพืน้ ทีท่ าง
ทะเลตัวอย่างหนึง่ คือ คณะกรรมการทีป่ รึกษาทางทะเลในท้อง
ถิน่ (Local Marine Advisory Committees: LMACs) ของ
เกรทแบริเออร์รฟี ในประเทศออสเตรเลีย โดยได้มกี ารจัดตัง้
LMACs ขึน้ 12 คณะ ตามพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก
จากชุมชนรวมกว่า 200 ราย มีการวางโครงสร้างคณะกรรมการ
แต่ละคณะเพือ่ ให้มตี วั แทนโดยสมดุลจากคนในท้องถิน่ ทีเ่ ข้ามา
ร่วมในการบริหารจัดการหรือในการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่
คุม้ ครองทางน�ำ้ โดยสมาชิกประกอบไปด้วยตัวแทนของกลุม่
ชาวประมงเพือ่ การค้าและเพือ่ สันทนาการ กลุม่ นักอนุรกั ษ์
เกษตรกร ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว รัฐบาลท้องถิน่
ภาคอุตสาหกรรม และกลุม่ ผูส้ นใจต่างๆ ตลอดจนกลุม่ ชนพืน้
เมืองชาวอะบอริจนิ และชาวเกาะช่องแคบทอเรส
ทีม่ า: Day และคณะ (2012)
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กรณีศึกษาที่ 8: อุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลกคิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย)
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2544 COMPACT ในคิลมิ นั จาโรได้สนับสนุนให้
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวางแผนและการจัดการ
แหล่งมรดกโลกยอดเขาคิลิมันจาโร ซึ่งผลที่ได้คือการลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญของภัยคุกคามรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน�ำ้ มือมนุษย์ในพื้นที่คุ้มครอง
(เช่น ไฟป่า และการลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย) ในขณะเดียวกันการ
ด�ำเนินชีวติ ด้านต่างๆ ของชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาให้ดขี นึ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความมัน่ คงทางอาหาร การเข้าถึงแหล่งน�ำ้ และ
การสร้างรายได้
ดังทีไ่ ด้อธิบายไว้ในบทที่ 3 ชุมชนท้องถิน่ ทีใ่ นเขตภูมทิ ศั น์โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติและแหล่งมรดกโลกคิลมิ นั จาโร ได้เข้ามีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันใน
การท�ำการประเมินขัน้ พืน้ ฐานของ COMPACT ซึง่ ริเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2554
ด้วยเพราะการเข้ามีสว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าว COMPACT และผู้
จัดการดูแลพื้นที่สามารถได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ
อนุรกั ษ์แหล่งมรดกโลก และสามารถทีจ่ ะระบุภยั คุกคามหลักทีม่ ตี อ่ ระบบ
นิเวศภูเขา นอกจากนีย้ งั ได้เกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับทีม่ าของความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับผู้มีอ�ำนาจจัดการในพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งรวมถึงการขาด
สารสนเทศเกีย่ วกับกฎระเบียบและนโยบายของอุทยาน แนวความคิดของ
ประชาชนบางส่วนในชุมชนซึง่ คิดว่าพวกเขามิได้รบั ผลประโยชน์จากพืน้ ที่
คุม้ ครอง และปัญหาทีม่ มี ลู เหตุมาจากแนวทางการจัดการ ‘แบบต�ำรวจ’
ในการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎระเบียบ การศึกษาเบือ้ งต้นของ
COMPACT ยังชีใ้ ห้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของโครงการย้อนกลับไปถึงปี พ.ศ. 2535
ซึ่งหน่วยงานอุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโร (Kilimanjaro National Park
Authority: KINAPA) ได้มกี ารแบ่งปันรายได้สว่ นหนึง่ ให้กบั ชุมชนใกล้เคียง
เพือ่ เป็นทุนในการให้บริการทางชุมชนและสาธารณูปโภคขัน้ มูลฐาน (เช่น
โรงเรียน คลินกิ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งน�ำ้ ) COMPACT พบว่าในขณะ
ทีก่ ารพัฒนาเหล่านีด้ เู หมือนว่าเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อชุมชน แต่กลับ
ไม่สง่ ผลส�ำคัญในระดับครัวเรือน ซึง่ ครอบครัวในชุมชนยังคงประสบความ
ยากล�ำบากในการบรรลุความต้องการพืน้ ฐานในการด�ำรงชีพจากทีด่ นิ ท�ำ
กินทีถ่ กู แบ่งย่อยเล็กลง ครอบครัวเหล่านีจ้ งึ ยังคงเร่งหาแนวทางในการหา
แหล่งพลังงานทางเลือกเพือ่ ใช้สำ� หรับการประกอบอาหาร การเพิม่ ผลผลิต
จากการเพาะปลูก ตลอดจนการเพิม่ ความสามารถในการผลิตอาหารสัตว์
เพือ่ ตอบสนองต่อสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการประเมินขัน้ พืน้ ฐานในปี พ.ศ. 2549
ทาง COMPACT ได้ช่วยเหลือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้
เข้ามีสว่ นร่วมในการพัฒนาแผนการจัดการทัว่ ไป (General Management
Plan) ส�ำหรับแหล่งมรดกโลกยอดเขาคิลิมันจาโร ซึ่งทาง COMPACT
ได้สนับสนุนโดยการให้ทนุ ส�ำหรับการปรึกษาหารือ และให้การสนับสนุน
ทางด้านทางวิชาการและให้คำ� ปรึกษาในการประชุมต่างๆ ของผูม้ สี ว่ นได้

ส่วนเสีย ซึง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาแผนการจัดการทัว่ ไป ได้นำ� ใช้ ‘กระบวนการ
มีสว่ นร่วม’ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากหลายภาคส่วน ทัง้ ผูน้ ำ� ชุมชนท้อง
ถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และผูป้ ระกอบการด้านการท่อง
เทีย่ ว รวมทัง้ ตัวแทนหน่วยงานบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ชุมชนท้อง
ถิน่ ต่างๆ จะมีตวั แทนทีพ่ จิ ารณาจากความเป็นผูน้ ำ� ในหมูบ่ า้ น (ซึง่ โดยปกติ
ได้แก่ ผู้ท�ำหน้าที่เป็นประธานและผู้น�ำคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับแต่ละหมูบ่ า้ น) บุคคลเหล่านีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการ
ประชุมร่วมกับคนในหมู่บ้านของตนเอง และน�ำเสนอความคิดเห็นจาก
ชุมชนของตนในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่
น�ำไปสูก่ ารจัดเตรียมแผนการจัดการทัว่ ไป
แผนการจัดการทัว่ ไปของอุทยานแห่งชาติคลิ มิ นั จาโร (เอกสารแผนการ
จัดการ 10 ปี ซึง่ ใช้จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2559) คาดการณ์ถงึ การร่วมมืออย่าง
จริงจังระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ปวง อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเข้ามีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการและการป้องกันทรัพยากร
ของอุทยานแห่งชาติ นับตัง้ แต่ได้มกี ารใช้แผนการจัดการทัว่ ไปของอุทยาน
แห่งชาติคลิ มิ นั จาโร COMPACT ได้ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมภาคสนาม
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในแผนการจัดการทั่วไป
กิจกรรมเหล่านีร้ วมถึงการปรับปรุงสภาพเส้นทางไต่เขาเพือ่ หลีกเลีย่ งการ
กัดเซาะของดินและเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว การฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เฝ้าระวังแหล่งมรดกโลกและมัคคุเทศก์นำ� เทีย่ วภูเขา การ
ศึกษาด้านการอนุรกั ษ์ การปลูกต้นไม้ การสนับสนุนการด�ำรงชีพของคนใน
ท้องถิน่ พลังงานทางเลือก และกิจกรรมทางการเกษตร
ยกตัวอย่าง เช่น งานหลักประการหนึง่ ในแผนการจัดการทัว่ ไปของอุทยาน
แห่งชาติคลิ มิ นั จาโรเป็นงานเกีย่ วกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนโดย
มีการเข้ามีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ เนือ่ งจากภาคการท่องเทีย่ วนีถ้ อื เป็น
แหล่งรายได้ทสี่ ำ� คัญทัง้ ของอุทยานแห่งชาติและเป็นพืน้ ฐานของกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนท้องถิ่น แผนการจัดการทั่วไปยังได้ระบุ
ประเด็นของการเข้าร่วมในด้านการท่องเทีย่ ว รวมถึงการปรับปรุงและสร้าง
ความหลากหลายในกิจกรรมท่องเทีย่ ว การแนะน�ำเส้นทางไต่เขาใหม่ๆ
และการกระตุน้ ให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีสว่ นช่วยริเริม่ กิจกรรมการท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมและทางนิเวศ หลังจากมีการพัฒนาแผนการจัดการทัว่ ไปได้ไม่
นาน COMPACT ได้สนับสนุนการฟืน้ ฟู ‘เส้นทาง Machame’ ระยะทาง 18
กิโลเมตร ซึง่ ใช้เป็นเส้นทางขึน้ ไปทีย่ อดเขาคิลมิ นั จาโรและเป็นเส้นทางยอด
นิยมของนักไต่เขาทีม่ ปี ระสบการณ์ โครงการฟืน้ ฟูเส้นทางของ COMPACT
นี้ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพตามเส้นทางของการปีนเขา
โดยเป็นการลดการคุกคามจากการกัดเซาะและการเหยียบย�ำ่ ในขณะ
เดียวกัน ยังเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในการมอบประสบการณ์ทดี่ ขี องการมาเยีย่ ม
ชมยอดเขาคิลมิ นั จาโรส�ำหรับนักไต่เขาและนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ กิจกรรมนี้
ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนในท้องถิ่นเนื่องจากมีการจ้างแรงงานจาก
ชุมชนท้องถิ่น ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ COMPACT ยังได้สนับสนุน
โครงการการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ลูกหาบ และพ่อครัวซึ่งคอย
ติดตามดูแลนักไต่เขาและนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ในอุทยานแห่งชาติ
ทีม่ า: Kilimanjaro National Park Authority (2006). Kilimanjaro National Park
General Management Plan 2015-2006 (แผนการจัดการทัว่ ไปของอุทยาน
แห่งชาติคลิ มิ นั จาโร ปี พ.ศ. 2558–2549)
ความพยายามขับเคลื่อนชาวบ้านในระดับรากหญ้า องค์กรผู้รับบริจาคจาก
COMPACT ได้ปลูกต้นไม้กว่าหนึ่งล้านต้นในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งต้นไม้จำ�นวน
มากได้ปลูกในบริเวณแหล่งภูมิทัศน์ของยอดเขาคิลิมันจาโร
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กรณีศึกษาที่ 9: อุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา (ประเทศฟิลิปปินส์)
ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่นำ�้ ใต้ดนิ ปัวร์โต-ปรินเซซา (PPSRNP) ใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ COMPACT ได้สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชนเผ่า
พืน้ เมืองในการพัฒนาแผนการบริหารจัดการและการปักปันเขตของ
อุทยาน ตลอดจนให้การสนับสนุนการเข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนือ่ ง
ในการอนุรกั ษ์คณ
ุ ค่าของพืน้ ที่ ด้วยการรวมของระบบนิเวศ ‘ภูเขา
ถึงทะเล’ ทัง้ หมด รวมถึงแม่นำ�้ ใต้ดนิ ทีไ่ หลตรงสูท่ อ้ งทะเล และพืน้ ที่
ป่าขนาดใหญ่ ปัวร์โต-ปรินเซซาได้รับการจารึกไว้ในบัญชีรายชื่อ
มรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 พืน้ ทีค่ มุ้ ครองและพืน้ ทีโ่ ดยรอบเป็นดิน
แดนทีอ่ าศัยสืบทอดต่อกันมาของชนเผ่า Batak และ Tagbanwa ผู้
ซึง่ ยังคงอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีน่ แี้ ละวิธกี ารการใช้ทรัพยากรของพวกเขา
พึง่ พาความหลายหลายของระบบนิเวศทัง้ บนบกและในทะเล
การด�ำเนินการของ COMPACT ใน Palawan เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.
2546 โดยการประเมินขั้นพื้นฐานของภูมิทัศน์ทางบกและภูมิทัศน์
ทางทะเลในบริเวณและบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติปัวร์โต-ปริ
นเซซา ซึ่งเป็นช่วงที่คณะท�ำงานได้มกี ารปรึกษาหารือกับชุมชนคน
พืน้ เมืองทีอ่ ยูร่ อบแหล่งมรดกโลก การประเมินขัน้ พืน้ ฐานได้ระบุถงึ
ภัยคุกคามหลายอย่างทีม่ ตี อ่ พืน้ ทีค่ มุ้ ครอง รวมถึงการท�ำลายแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและการเปลีย่ นแปลงสภาพไปจากเดิม การเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วของจ�ำนวนประชากรในบางพื้นที่ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ขาดการควบคุม และการเก็บของป่า (พืชและสัตว์) โดยไม่มีการ
ควบคุมดูแลทั้งจากบริเวณเขตบก ชายฝั่ง และทะเล การประเมิน
ขั้นพื้นฐานดังกล่าวยังได้ระบุถึงประเด็นของการรุกล�้ำและการ
ละเมิดบุกรุกพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยอ�ำเภอต่างๆ (barangays) ทีม่ เี ขตติดต่อ

กับแหล่งมรดกโลก และได้มกี ารเสนอให้เขตพื้นที่เหล่านี้ได้รวมอยู่
ในกิจกรรมทางเลือกในการครองชีพในอนาคต เพื่อลดภัยคุกคาม
จากการตัดไม้เถื่อนและการเก็บเกี่ยวผลผลิตอื่นๆ จากป่าไม้
การด�ำเนินแนวทางตามผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินพืน้ ฐานและการ
หารื อ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในช่ ว งปี พ.ศ. 2547–2546 คณะท� ำ งาน
COMPACT ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการการจัดการ
พื้นที่คุ้มครอง (Protected Areas Management Board: PAMB) และ
พันธมิตรอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
และชนเผ่าพื้นเมืองในการพัฒนาแผนการจัดการทั่วไปส�ำหรับ
อุทยานแห่งชาติและแหล่งมรดกโลก COMPACT ได้นำ� ชุมชนท้อง
ถิน่ และชนเผ่าพืน้ เมือง รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ มาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภาพเชิงพื้นที่ในอนาคตร่วมกัน ส�ำหรับพื้นที่ซึ่ง
เป็น ‘รูปแบบแหล่งมรดกโลกทีม่ าจากการอนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการน�ำของชุมชน’ ด้วย
ความตั้งใจที่จะค่ อยๆ เพิ่มสัดส่ วนพื้นที่อุทยาน ‘ภายใต้การ
คุม้ ครองทีเ่ ข้มงวด’ ตามแนวความคิดเดิมเมือ่ ครัง้ ก่อตัง้ อุทยานแห่ง
ชาติ เมื่อได้รับการยอมรับโดย PAMB แผนการจัดการทั่วไปของ
อุทยานแห่งชาติมีเป้าหมายในการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้:
 ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ แม่นำ�้ ยังคงไว้ซงึ่ ความสะอาดตามธรรมชาติ
และไม่มมี ลพิษ และรักษาอัตราการไหลของน�ำ้ ด้วยการจัดการ
พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ ทัง้ ภายในและภายนอกอุทยานแห่งชาติอย่างเหมาะ
สม

อุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา (ประเทศฟิลิปปินส์)
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 อนุรกั ษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติภายในและภายนอกส่วนของ
แม่นำ�้ ทีไ่ หลผ่านใต้ดนิ และในพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ โดยการเข้ามีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนท้องถิน่
ผูม้ าเยีย่ มชม และภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
 ป้องกันรักษาป่าไม้โดยรอบ เพื่อรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในเขตอุทยาน
ู พันธุแ์ ละสายพันธุเ์ ฉพาะถิน่
 ป้องกันรักษาสายพันธุท์ ใี่ กล้สญ
ภารกิจของแผนการจัดการทั่วไปได้ถูกแปลงให้เป็นโครงการ ซึ่งมี
7 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการระบบนิเวศ, การป้องกันรักษา
อุทยานและการบังคับใช้กฎหมาย, การวิจัยและการเฝ้าติดตาม,
การสร้างส�ำนึกสาธารณะและความสัมพันธ์กับชุมชน, การจัดการ
ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและการท่องเทีย่ ว, การบูรณาการระดับภูมภิ าค, และ
การบริหารและการจัดการพัฒนาองค์กร แผนการจัดการทั่วไป
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐาน – การ
ป้องกันรักษา, การลดผลกระทบ และการพัฒนา - ควบคูไ่ ปกับการ
สนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ, การวิจัย, การ
สือ่ สารและการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพือ่ เสริมความสมบูรณ์
ของแผนการจัดการทั่วไป กลยุทธ์แหล่งมรดกโลกของ COMPACT
มีหลายองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันรักษาความสมบูรณ์

4.5

นอกจากการให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดเตรียมแผนการจัดการทั่วไป COMPACT ยังได้
ท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของอุ ท ยานในการก� ำ หนด
ต�ำแหน่งที่ตั้งและร่างเส้นเขตแดนของพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งได้มีความ
คืบหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีนับแต่เมื่อถูกก�ำหนดในครั้งแรก
โครงการหนึ่งที่ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการร่างอาณาเขต
ทีแ่ ท้จริงของอุทยานฯ ตามประกาศของประธานาธิบดี ซึง่ ได้เปลีย่ น
ชื่อใหม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2532 (ปีเดียวกับที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้อยู่ในบัญชีมรดกโลก) ซึ่งการร่างอาณาเขตนี้ได้
ช่วยให้เกิดการจัดการเขตต่างๆ ของพื้นที่คุ้มครองอย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชนเผ่า
พื้นเมือง COMPACT ได้ให้การสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่
ภายในพื้นที่ ให้คงสิทธิ์ตามจารีตในการใช้ที่ดิน โดยได้รับสิทธิ์ใน
พื้นที่ดินตามขอบเขตที่บรรพบุรุษเคยได้รบั มาแต่เดิม

กรอบการวางแผน

จากวิธีการต่างๆ ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2 ได้มีการแนะน�ำ
เครื่องมือส�ำหรับการวางแผนซึ่งมุ่งเน้นไปยังแบบจ�ำลองที่ใช้โดย
COMPACT และเนื่องจากองค์ประกอบของแนวทาง COMPACT
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากในการท�ำให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในบทนีจ้ งึ ได้อภิปรายต่อไปถึงศักยภาพขององค์
ประกอบดังกล่าวในการจัดการและการก�ำกับดูแลแหล่งมรดกโลก

แบบจ�ำลองเชิงหลักการ – ขอบเขต
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการอนุรักษ์
ภายหลั ง จากการจั ด ตั้ ง ที ม งาน
ส�ำหรับโครงการ ทีมงานจะสามารถ
แบบจำลอง
เริ่มก�ำหนดตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการ
เชิงหลักการ
ท� ำ งานภายใต้ โ ครงการนั้ น ๆ ซึ่ ง
ตั ว แ ป ร เ ห ล ่ า นี้ ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร
วิเคราะห์และก�ำหนดขอบเขตทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ ประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ มี
ความส�ำคัญส�ำหรับโครงการ รวมถึงการร่างวิสัยทัศน์ที่สร้างแรง
บันดาลใจ กระชับ และไม่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังว่า
จะบรรลุในระยะยาว และหลังจากที่มกี ารเห็นพ้องร่วมกันเกี่ยวกับ
ขอบเขตและวิสัยทัศน์โดยกว้างนี้แล้ว ทีมงานของโครงการจะระบุ
เป้าหมายในการอนุรกั ษ์ตา่ งๆ ภายในพืน้ ที่ ตลอดจนมุมมองในการ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนซึ่งสนับสนุนโดยเป้าหมายเหล่านี้
ผ่านบริการของระบบนิเวศ การใช้แบบจ�ำลองเชิงหลักการจะช่วย
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างภัยคุกคามและโอกาสต่างๆ
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยคณะท�ำงานในการพัฒนากลยุทธ์การ
ด�ำเนินงานระยะยาวในระดับพื้นที่ต่อไป
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ทางนิเวศวิทยาของแหล่งมรดกโลก รวมทั้งการลดการน� ำออก
ทรัพยากรธรรมชาติจากพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของอุทยาน การอนุรกั ษ์พชื /
สัตว์บางชนิดภายนอกพืน้ ที่ การฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าด้วยการ
ปลูกพืชพื้นเมืองทดแทน

แบบจ�ำลองเชิงหลักการ เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อ
ช่วยในการน�ำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในขั้นตอนการประเมินใน
เบือ้ งต้นไปใช้เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ในขั้นตอนของการประเมินขั้น
พืน้ ฐานนัน้ คณะท�ำงานจะท�ำการระบุวตั ถุประสงค์ (หรือเป้าหมาย)
ของการอนุรักษ์ ภัยคุกคาม โครงการริเริ่มที่มีอยู่แล้ว และความ
สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนค�ำถามต่างๆ ในด้านเศรษฐ
สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับชุมชนและสถาบันต่างๆ ในภูมิทัศน์
โดยกว้าง ซึง่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในพืน้ ทีเ่ ช่นนีค้ วรด�ำเนินการโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตลอดจนมี
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในพื้นที่ (เช่น สถานะภาพของประชากร
สัตว์ป่าชนิดใดชนิดหนึ่ง) ซึ่งการน�ำผลที่ได้จากการประเมินขั้นพื้น
ฐานมาใช้จะช่วยให้คณะท�ำงานสามารถพัฒนาแบบจ�ำลองเชิงหลัก
การซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของ:
 กระบวนการในระดับพืน้ ที่ – ซึง่ มีการด�ำเนินงานในภูมทิ ศั น์
ทางบกและภูมทิ ศั น์ทางทะเล
 ภัยคุกคาม – ต่อเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และ
 โอกาส – ส�ำหรับโครงการทีม่ ปี ระสิทธิผล
แบบจ�ำลองเชิงหลักการ นับเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการริเริม่
ทีใ่ ช้แนวทางการจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้ เพือ่ ให้สามารถคงไว้ซงึ่
หลักการส�ำคัญตามแนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (ดูกล่อง
ข้อความที่ 13) ซึ่งการที่แบบจ�ำลองเชิงหลักการสามารถแสดงให้
เห็นว่าโครงการต่างอาจมีอทิ ธิพลต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นอยูไ่ ด้อย่างไร
ท� ำ ให้ แ บบจ� ำ ลองเชิ ง หลั ก การสามารถใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการ
ออกแบบและการจัดการโครงการ รวมถึงการเฝ้าติดตามและ

การดูแลมรดกโลก: การจัดการและการกำ�กับดูแล
ประเมินผลในอนาคตอีกด้วย (Margoluis และ Salafsky, 1998)
นอกจากนี้ แบบจ�ำลองเชิงหลักการยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วย
สะท้อน และช่วยให้คณะท�ำงานสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการท�ำงานในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ อีกทั้งยังช่วยในการ
ปรับแผนการท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
และความต้องการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้
แบบจ�ำลองเชิงหลักการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้:
 น�ำเสนอภาพของสถานการณ์ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
 แสดงความเชือ่ มโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลต่อ
สภาวะของเป้าหมาย
 น�ำเสนอเฉพาะปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
และ
 เป็นผลจากการด�ำเนินงานร่วมกันของคณะท�ำงาน
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การสร้างแบบจ�ำลองเชิงหลักการซึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นภาพที่
ชัดเจนได้นั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี โดยที่ผ่านมาพันธมิตรเพื่อ
มาตรการอนุรักษ์ (Conservation Measures Partnership: CMP) ได้
จัดท�ำแนวทางซึ่งเป็นประโยชน์ไว้ในวิธีการภายใต้ มาตรฐานเปิด
ส�ำหรับปฏิบัติการอนุรักษ์ หรือ Open Standards for the Practice
of Conservation (CMP, 2013) ตัวอย่างเช่น ทีมงานอาจใช้วธิ ีการ
ซึง่ มีเทคโนโลยีทไี่ ม่ซบั ซ้อนในการสร้างแบบจ�ำลองเชิงหลักการ เช่น
การช่วยผู้มีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นใช้แผ่นติดบนกระดานและ
แผนทีอ่ ย่างง่ายในการระบุและประเมินภัยคุกคามและโอกาสต่างๆ
และในขั้นต่อมาทีมงานอาจใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัด
ระบบข้อมูลต่างๆ เหล่านีเ้ พือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนในรูปแบบแผนผัง
ซึง่ จะช่วยแสดงให้เห็นกระบวนการต่างๆ ในระดับพืน้ ที่ ภัยคุกคาม
และโอกาสต่างๆ ซึ่งในภาคผนวกจะกล่าวถึงองค์ประกอบของวิธี
การดังกล่าว รวมถึงการสร้างแบบจ�ำลองในคอมพิวเตอร์ด้วย
ซอฟท์แวร์ Miradi (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Margolius และ
Salasky, 1998)

กล่องข้อความที่ 13: หลักการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ประเมินปญหา
ปรับเปลี่ยน

ออกแบบ

ประเมินผล
ติดตามผล

ดำเนินการ

การใช้แนวทางการจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้ สะท้อนให้เห็นแนวคิดของทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ มีการประมวลแบบจ�ำลองทีเ่ ป็น
เหตุเป็นผลและการวางเค้าโครงของผลที่คาดว่าจะได้รบั เข้าด้วยกันกับกระบวนการของการสะท้อนและการวิเคราะห์ ซึ่งท้ายที่สุด
จะช่วยในการปรับขั้นตอนการท�ำงานต่างๆ ในอนาคตของโครงการให้มคี วามเหมาะสม การใช้กรอบการวางแผนซึ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ส�ำคัญภายใต้หลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ:





วิเคราะห์บริบทของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ส�ำรวจฐานคติ
วางกรอบสมมุตฐิ าน และ
ประเมินหลักฐานจากกระบวนการประเมินผลตอบรับซึง่ จะช่วยปรับเปลีย่ นแนวทางการท�ำงานในขัน้ ต่อไป

การน�ำทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้เช่นนี้จะช่วยให้ผู้ท�ำงานสามารถมองเห็นสถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น (และเป็นไปได้)
ในอนาคต โดยมีพื้นฐานจากการวางฐานคติเกี่ยวกับสถานการณ์ ณ เวลานั้นและศักยภาพที่มีอยู่ กระบวนการนี้นับเป็นแนวทาง
แบบ ‘ความคิด-ปฏิบตั ’ิ โดยมีการวิเคราะห์และน�ำเสนอขัน้ ตอนต่างๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ได้ ซึง่ รายละเอียดเพิม่ เติม
ของแนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก Vogel (2012) และ Retolaza (2011)
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กล่องข้อความที่ 14: การสร้างแบบจ�ำลองเชิงหลักการส�ำหรับโครงการ COMPACT ในประเทศเบลีซ
ในประเทศเบลีซ ได้มีการจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิงหลักการขึ้น โดยในขั้นแรกได้มีการจัดท�ำแผนผังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการซึ่งจะส่งผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นต่อพื้นที่โครงการ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหล่งมรดกโลกในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ ต่อมาได้มีการระบุภัยคุกคามที่ส�ำคัญพร้อมทั้งปัจจัยสนับสนุนและ
โอกาสต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้เชื่อมโยงไปสู่วัตถุประสงค์ 3 ประการของโครงการ COMPACT ในเบลีซ ได้แก่:
 เพื่อเพิ่มทางเลือกของความเป็นอยู่ที่มีความยั่งยืน
 เพื่อให้เกิดการปกป้อง การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของชุมชน
อ้างถึงแบบจ�ำลองเชิงหลักการส�ำหรับยอดเขาเคนยา (ในหน้า 61) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดท�ำขึ้นตามสภาวะที่
ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยมีการระบุถึงอุปสรรค โอกาส และปัจจัยต่างๆ ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการข้างต้น ทั้งนี้
สามารถดูแบบจ�ำลองเชิงหลักการส�ำหรับโครงการ COMPACT ในประเทศเบลีซได้จาก Brown และ Hay-Edie (2013): https://sgp.
undp.org/images/Compact_Report_WEB_flat.pdf

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของชุมชนซึ่งทำ�งานร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมโทเลโด พบอวนลอยใน
พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การประมงใกล้ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ (ประเทศเบลีซ)
© Brent Mitchell
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รูปที่ 5: การใช้ซอฟท์แวร์ Miradi ในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของภัยคุกคามต่างๆในภูมิทัศน์ยอดเขาเคนยา
ภัยคุกคาม/เป้าหมาย

แม่น�้ำ

ป่าไม้บนเขา

ภูเขาบองโก

ทุ่งหญ้า
ประจ�ำถิ่น

สูงมาก

ต่ำ�

การลักลอบล่าสัตว์
การแผ้วถางที่ดินเพื่อ
การเกษตรและการตั้ง
ถิ่นฐาน

ปานกลาง

การเลี้ยงสัตว์แทะเล็ม
หญ้ามากเกินไป
การตัดไม้และเก็บไม้ไป
ใช้ประโยชน์

ปานกลาง

ทุ่งหญ้า
เสื่อมโทรม

ต่ำ�

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ชนิดพันธุ์พืชรุกราน

สรุประดับ
ภัยคุกคาม

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

การปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

ต่ำ�

การทิ้งของเสีย/
มลภาวะ

ต่ำ�

ต่ำ�

ปานกลาง

ต่ำ�

กิจกรรมการระเบิดหิน

ต่ำ�

ต่ำ�

การผันน�้ำจากแม่น�้ำ
มากเกินไป
สรุประดับตามเป้า
หมาย

ต่ำ�
ปานกลาง

ต่ำ�

แบบจ�ำลองเชิงหลักการ: การระบุและการ
จัดล�ำดับภัยคุกคาม
การอนุรกั ษ์ เป็นกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิด
ขึน้ กับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ การ
จะรู้ว่ามีภัยคุกคามใดบ้างที่จะต้องจัดการนับเป็นความท้าทาย
ประการหนึ่ง การจัดล�ำดับภัยคุกคามเป็นแนวทางส�ำหรับการ
ประเมินภัยคุกคามให้มคี วามชัดเจนและมีวตั ถุประสงค์มากขึน้ โดย
การจัดล�ำดับภัยคุกคามนี้รวมไปถึงการก�ำหนดและให้ค�ำจ�ำกัด
ความส�ำหรับเกณฑ์ตา่ งๆ (โดยปกติหมายถึง ขอบเขต ความรุนแรง
การไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้) และการน�ำเกณฑ์เหล่านีไ้ ป
ใช้อย่างเป็นระบบในการจัดการกับภัยคุกคามที่ส่งผลเสียโดยตรง
ต่อเป้าหมายในการอนุรกั ษ์ของโครงการ การจัดล�ำดับความรุนแรง
ของภัยคุกคามเช่นนี้จะช่วยให้คณะท�ำงานสามารถมุ่งเน้นการ
ท�ำงานในการด�ำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ในด้านที่มีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำมากที่สุดได้

ต่ำ�

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ำ�
ระดับโดยรวม
ทั้งโครงการ:
ปานกลาง

เครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit ได้มีการก�ำหนดกรอบ
การท�ำงานในการประเมินภัยคุกคามซึ่งมีการค�ำนึงถึงความเชื่อม
โยงระหว่างภัยคุกคามต่างๆ สาเหตุของภัยคุกคามเหล่านั้น และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แผนงานที่ 3 ในเครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่
มีประโยชน์ส�ำหรับทีมงานในการประเมินภัยคุกคาม โดยค�ำนึงถึง
ความรุนแรงและขอบเขตของภัยคุกคามว่าเป็นภัยคุกคามที่มีอยู่
ในปัจจุบนั หรืออาจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ามารถใช้
ในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้น ในท�ำนองเดียวกัน เครื่องมือ
เชิงแผนภูมิที่พัฒนาขึ้นภายใต้ มาตรฐานเปิด เป็นเครื่องมือที่
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในท้องถิ่นในการระบุและจัดล�ำดับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น รูป
ที่ 5 เป็นการแสดงตัวอย่างของการประเมินเพือ่ จัดล�ำดับภัยคุกคาม
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยซอฟท์แวร์ Miradi ซึ่งด�ำเนินการโดยทีมงาน
COMPACT ในประเทศเคนยา โดยแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วน
สัมพัทธ์ของภัยคุกคามต่างๆ ต่อเป้าหมายการอนุรกั ษ์ของภูมทิ ศั น์
ยอดเขาเคนยา
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การจัดเตรียมกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่
หลังจากการท�ำการประเมินขั้น
พื้นฐานและจัดท�ำแบบจ�ำลอง
กลยุทธ
เชิงหลักการ งานในล�ำดับต่อไป
คื อ การเตรี ย มกลยุ ท ธ์ ส� ำ หรั บ
สำหรับพื้นที่
พื้ น ที่ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ แ นวทางใน
การจั ด สรรทรั พ ยากรในการ
ท� ำ งาน การด� ำ เนิ น โครงการ
และการประเมินผลการด�ำเนินงาน ซึ่งจากที่ได้อธิบายไว้แล้วใน
มาตรฐานเปิด กลยุทธ์สำ� หรับพื้นที่จะถูกจัดท�ำขึ้นจากแบบจ�ำลอง
เชิงหลักการซึ่งได้มีการระบุภัยคุกคามและโอกาสต่างๆ ที่จะส่งผล

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นั้นๆ การใช้แบบจ�ำลอง
เชิงหลักการจะช่วยในการระบุปจั จัยส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อสภาวะ
ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ และในทางกลับกันยังช่วยก�ำหนดและจัดล�ำดับ
ค ว า ม ส� ำ คั ญ ข อ ง ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร ใ ด ๆ ที่ น ่ า จ ะ ส ่ ง ผ ล
กระทบในเชิงบวกต่อการอนุรักษ์เป้าหมายด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับพืน้ ทีค่ วรทีจ่ ะด�ำเนินการภาย
ใต้กระบวนการการมีสว่ นร่วม โดยมีการหารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งกล่องข้อความที่ 15 จะให้ตัวอย่างว่ากลยุทธ์
ส�ำหรับพื้นที่สามารถจัดท�ำขึ้นได้อย่างไร

กล่องข้อความที่ 15: การจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่โครงการ COMPACT ในประเทศเบลีซ
ในประเทศเบลีซ การรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักเกีย่ วกับแหล่งมรดกโลกระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี นัน้ เป็นการวางรากฐาน
ของการมีสว่ นร่วมโดยกว้างในการจัดท�ำกลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ทีโ่ ครงการ COMPACT ในปี พ.ศ. 2544 กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในเบลีซ
ได้เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องโดยร่วมมือกันในการจัดท�ำกลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ที่ กลุม่ องค์กรต่างๆ เหล่านีไ้ ด้หารือกับชุมชน หน่วยงาน และบุคคล
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองเป้าหมายหลัก คือ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าโครงการริเริม่ ทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานจะสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีแ่ หล่งมรดกโลกเบลีซแบริเออร์รฟี อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยการด�ำเนินกิจกรรม
เพือ่ เสริมและเพิม่ มูลค่าให้กบั โครงการอนุรกั ษ์ตา่ งๆ ทีม่ กี ารด�ำเนินการอยูแ่ ล้วในการสนับสนุนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่
คุม้ ครองต่างๆ ซึง่ ประกอบไปด้วยระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี ได้อย่างไร และวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่:
 เพือ่ เพิม่ ทางเลือกของความเป็นอยูท่ มี่ คี วามยัง่ ยืนส�ำหรับกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ทีส่ ามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบแนวปะการัง ซึง่ จะช่วยลดจ�ำนวนผูส้ ร้างแรงกดดันต่างๆ ต่อแหล่งมรดกโลกระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี
 เพือ่ ส่งเสริมการปกป้อง การอนุรกั ษ์ และการใช้ทรัพยากรจากระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี อย่างยัง่ ยืนโดยกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน
องค์กรชุมชน และสาธารณะชน และ
 เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนซึง่ เป็นผูท้ ใี่ ช้ประโยชน์จากทรัพยากรของระบบพืน้ ทีส่ งวนเบ
ลีซแบริเออร์รฟี และก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนี้ ตลอดจนผูท้ มี่ สี ว่ นในการจัดการร่วมในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองแห่งนี้
จากการหารือร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ซงึ่ เป็นเป้าหมายของโครงการ ทีมงานสามารถระบุพนื้ ทีซ่ งึ่ ยังขาดทักษะและ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ หรือพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังมีชอ่ งทางในการปรับปรุงการอนุรกั ษ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ระบุประเด็นส�ำคัญ
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักและเริม่ พิจารณากิจกรรมทีจ่ ะก่อให้เกิดผล เช่น:
 มีการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีด่ ขี นึ้ ในระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี
 มีความตระหนักทีม่ ากขึน้ ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความจ�ำเป็นในการอนุรกั ษ์
 มีประโยชน์ตอ่ ชุมชนซึง่ รวมถึงความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
 มีการสือ่ สาร การปรึกษาหารือ และการสร้างความเห็นชอบร่วมกันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพิม่ มากขึน้ และ
 มีการเผยแพร่บทเรียนและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ทเี่ ป็นเป้าหมายในโครงการนีป้ ระกอบไปด้วยกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน สหกรณ์และสมาคมประมง องค์กรการท่องเทีย่ วใน
ท้องถิน่ หน่วยงานในการจัดการร่วม และองค์กรพัฒนาเอกชนว่าด้วยการอนุรกั ษ์ และเพือ่ ให้สอดรับกับปัญหาทีพ่ บจากการท�ำการประเมิน
เบือ้ งต้น กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญเร่งด่วนส�ำหรับโครงการ COMPACT ในพืน้ ทีน่ จี้ งึ เป็นการช่วยเหลือชาวประมงให้ได้รบั ประโยชน์จากพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ทางทะเลผ่านการจัดการร่วมและการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในการด�ำรงชีวติ
ภายใต้กลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ทีน่ ี้ ได้มกี ารเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เงินสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จาก COMPACT ในการระดมทุนเพิม่ จาก
พันธมิตรต่างๆ ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน หน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแล และองค์กรให้ทนุ ต่างๆ ในประเทศ ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา โครงการ COMPACT ในประเทศเบลีซได้สนับสนุนเงินทุนให้กบั โครงการซึง่ มีชมุ ชนเป็นฐานเป็นจ�ำนวนประมาณ 50 โครงการใน
กว่า 12 ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณชายฝัง่ ทะเล อีกทัง้ ยังได้จดั กิจกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในด้านต่างๆ ให้กบั ชุมชน ซึง่ การด�ำเนินการ
ทัง้ หมดนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายโดยรวมทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ภายใต้กลยุทธ์สำ� หรับพืน้ ทีข่ องโครงการ COMPACT ในแหล่งมรดกโลก
ระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี
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ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ (ประเทศเบลีซ)
© Brandon Rosenblum

กรณีศึกษาที่ 10: เกรทแบริเออร์รีฟ (ประเทศออสเตรเลีย)
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่กว้างใหญ่เช่นเกรทแบริเออร์รีฟนั้น มี
ความซับซ้อนเนือ่ งจากมีพนื้ ทีก่ ารก�ำกับดูแลทีค่ าบเกีย่ วกันระหว่าง
สหพันธรัฐและมลรัฐต่างๆ ซึง่ มีหน่วยงานต่างๆ มากมายทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และด้วยความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของเกรทแบรริเออร์รีฟต่อชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หน่วยงานต่างๆ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบจึงได้ปฏิบตั งิ านเพือ่ ด�ำรง
ไว้ซึ่งความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น และผู้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย เพือ่
รักษาไว้ซงึ่ คุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากลตลอดจนความสามารถในการ
ฟื้นตัวของเกรทแบริเออร์รฟี ซึ่งชนเผ่าอะบอริจินและชาวเกาะช่อง
แคบทอเรสเป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามสัมพันธ์ยาวนานกับผืนแผ่นดินและ
ท้องทะเลในภูมิภาคนี้ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเจ้าของพื้นที่
ดั้งเดิม (Traditional Owner) อีกอย่างน้อย 70 กลุ่มที่อาศัยภายใน
พื้นที่เกรทแบริเออร์รีฟอีกด้วย
ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกรทแบริเออร์รีฟ ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
พันธมิตรพืน้ เมืองขึน้ เพือ่ ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับกลุม่ เจ้าของ
พื้นที่ดั้งเดิมในการพัฒนาข้อตกลงของประเทศที่ติดกับทะเล และ
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์รว่ มกัน ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าว
ประกอบไปด้วย:
·  การเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลโดยวิถีดั้งเดิม ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกลุ่มชน
เจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
โดยข้อตกลงนี้ได้อธิบายถึงแรงบันดาลใจของกลุ่มชนเจ้าของ
พืน้ ทีด่ งั้ เดิมต่อประเทศทีต่ ดิ กับทะเลและทรัพยากรต่างๆ และ

แจกแจงบทบาทของตนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และการเฝ้าติดตามผล
·  โครงการ ‘กอบกูป้ ะการัง’ ภายใต้ความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิม
ประมาณ 50 กลุม่ โดยได้มกี ารให้กลุม่ เหล่านีม้ สี ว่ นร่วมโดยตรง
ในการจัดการส�ำหรับประเทศติดทะเล การฝึกอบรม การวิจยั
และการศึกษา ทัง้ นี้ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการท่อง
เทีย่ วแบบพืน้ บ้านและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
โดยวิถดี งั้ เดิม ซึง่ จากการด�ำเนินโครงการนีเ้ จ้าของพืน้ ทีด่ งั้ เดิม
กว่า 250 รายได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ซึง่ ช่วยให้เกิดความรูแ้ ละความตระหนักในระดับชุมชน
เพิม่ มากขึน้ เกีย่ วกับประเด็นด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ อีก
ทั้งยังช่วยให้เจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
จัดการในประเทศติดทะเลให้เกิดความรูส้ กึ มีอำ� นาจอีกด้วย
 การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาพื้นบ้านทางด้านปะการัง เพื่อให้ค�ำ
แนะน�ำกับหน่วยงานว่าจะสามารถน�ำให้ชุมชนพื้นเมืองและ
เจ้าของพืน้ ทีด่ งั้ เดิมเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากทีส่ ดุ ได้อย่างไร
· โครงการ ‘ผูพ้ ทิ กั ษ์ปะการัง’ ซึง่ สามารถเข้าถึงนักเรียนจาก 285
โรงเรียนทัว่ รัฐควีนส์แลนด์ และตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ได้มีคณะมนตรีประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการนี้ โดย
คณะมนตรีประชาคมกว่า 12 แห่งที่เป็นผู้พิทักษ์ปะการังได้
แสดงเจตนารมณ์อนั มุ่งมัน่ ทีจ่ ะสร้างความสามารถในการฟื้น
ตัวให้กบั เกรทแบริเออร์รฟี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริหาร
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จัดการน�ำ้ การวางแผนการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ การควบคุม
การกัดเซาะ และกิจกรรมด้านการศึกษา
ในขณะทีม่ คี วามมุง่ มัน่ อย่างยาวนานในการสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในเกรทแบริเออร์รีฟ แรงผลักดันที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการมี
ส่วนร่วมเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ
ก�ำหนดเขตต่างๆ ขึน้ ใหม่ภายในพืน้ ทีท่ วั่ ทัง้ เกรทแบร์รเิ ออร์รฟี ผ่าน
กระบวนการท�ำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการวางแผน

เกรทแบริเออร์รีฟ (ประเทศออสเตรเลีย)

แบบมีส่วนร่วมซึ่งมีความครอบคลุม มีการหารือกับสาธารณะซึ่งมี
ทั้งที่จัดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกว่า 1,000 ครั้ง เช่น
เดียวกับการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จากภาคประชาชนในการวางแผนเพื่อจัดท�ำร่างการก�ำหนดเขต
พืน้ ที่ ซึง่ น�ำมาซึง่ แผนฉบับท้ายสุดส�ำหรับการก�ำหนดเขตพืน้ ทีใ่ หม่
ของแนวปะการังแห่งนี้
ที่มา: Day และคณะ (2012)

© OUR PLACE

กรณีศึกษาที่ 11: การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ
โดมินิกา
ในประเทศโดมินกิ า ทีมงาน COMPACT มุ่งมัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างขีด
ความสามารถของสถาบันชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนโครงการ
ต่างๆ และจัดท�ำข้อเสนอเพื่อดึงดูดการสนับสนุนโครงการ โดย
จัดการฝึกอบรมซึง่ ครอบคลุมการให้คำ� ปรึกษาในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ การจัดประชุมยุทธศาสตร์ผู้น�ำ วิธีการเฝ้าติดตามและ
รายงานผล (รวมถึงแนะน�ำ มาตรฐานเปิด และการใช้ซอฟท์แวร์
Miradi) ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารให้กับ
สาธารณะ องค์กรต่างๆ ทีม่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ มาใหม่ได้ท�ำงานร่วมกับ
ผูร้ บั ทุนต่างๆ ทีเ่ คยท�ำงานมาก่อนซึง่ จะช่วยให้คำ� ปรึกษาต่างๆ ใน
การท�ำงาน คณะท�ำงาน COMPACT ได้ให้การช่วยเหลือองค์กรหลาย
แห่งในภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติภูเขาสามยอด (Morne Trois
Pitons National Park) เพือ่ แนะน�ำขัน้ ตอนในการขอทุนจาก SGP (ซึง่
สามารถขอได้มากที่สุดถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ) และได้ให้การ
สนับสนุนเงินทุนส�ำหรับการวางแผนประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐ
เพื่อใช้ในการจัดเตรียมโครงการ นอกจากนี้โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจ�ำนวนเต็มจากโครงการ SGP ยังรวมไปถึงการ
จัดสรรทุนเพือ่ การสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมเพือ่ เสริม
สร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผู้ทจี่ ะได้รบั ประโยชน์จากโครงการ ยก
ตัวอย่างเช่น ในหมูบ่ า้ น Cockrane โครงการได้มกี ารออกแบบให้มี
องค์ประกอบในด้านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และการเสริมสร้างความ
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รูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให้ความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์และการ
สร้างความตระหนักของสาธารณะ
การใช้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถซึง่ มีการปรับให้เหมาะ
สมส�ำหรับองค์กรชุมชนแต่ละแห่งเช่นนี้ จะช่วยให้ผรู้ บั ทุนสามารถ
พัฒนาทักษะในด้านการเจรจาต่อรองจากกระบวนการขอเงินทุน
สนับสนุนโครงการในครั้งแรกและการปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้
โครงการ และเมือ่ องค์กรท้องถิน่ และชนเผ่าพืน้ เมืองต่างๆ เหล่านีไ้ ด้
รับการพัฒนาทักษะและเกิดความมั่นใจแล้ว องค์กรเหล่านี้จะ
สามารถเจรจาเพือ่ บรรลุขอ้ ตกลงกับผูใ้ ห้ทนุ รายอืน่ ๆ และพันธมิตร
ต่างๆ เพื่อให้ได้ทรัพยากรส�ำหรับการด�ำเนินโครงการเพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับขยายการท�ำงานต่อไป ขีดความสามารถขององค์กรเหล่านี้
จะได้รับการพัฒนาต่อไปอีกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ประชุมสาธารณะ ซึง่ ผูแ้ ทนจากองค์กรทีร่ บั ทุนและหน่วยงานทีเ่ ป็น
พันธมิตรต่างๆ จะต้องมีบทบาทหลักในการประชุม เช่น เป็นประธาน
ในทีป่ ระชุม น�ำเสนองาน อ�ำนวยการหารือ และท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ รุป
รายงานการประชุม ซึง่ การสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนเหล่า
นี้จะส่งผลให้คนเหล่านี้สามารถพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้
ให้การอบรม ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุทางวัฒนธรรมจะได้รับการ
สนับสนุนให้แบ่งปันและส่งต่อภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมต่างๆ ทีม่ อี ยูอ่ กี ด้วย
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การอนุรักษ์โดยชุมชนในพื้นที่แหล่งมรดกโลกและในระดับ
ภูมิทัศน์

การสนับสนุนโครงการผ่านการมอบทุน
ช่วยเหลือและการเพิ่มขีดความสามารถใน
ระดับภูมิทัศน์
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 หัวใจส�ำคัญของโครงการ COMPACT
คือ การเป็นกลไกในการให้ทนุ สนับสนุนโครงการทีข่ บั เคลือ่ นมาจาก
ความต้องการ และมีการด�ำเนินการในระดับภูมิทัศน์ในพื้นที่ใกล้
กับแหล่งมรดกโลกต่างๆ โครงการเงินทุนช่วยเหลือขนาดเล็กนี้ มี
การเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างขีดความสามารถ การ
แลกเปลีย่ น และการสร้างเครือข่าย โดยมุ้งเน้นไปทีง่ านในประเด็น
ทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับพืน้ ที่ โดยปกติแล้วเงินทุนช่วยเหลือทีใ่ ห้กบั
โครงการลักษณะนีจ้ ะอยู่ในช่วงประมาณ 50,000 – 25,000 เหรียญ
สหรัฐ โดยมีระยะเวลา 2 ปี เพื่อสนับสนุนงานขององค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรชุมชนที่ท�ำงานในชุมชนต่างๆ และบริเวณโดย
รอบภูมทิ ศั น์ของแหล่งมรดกโลก สถาบันต่างๆ ในท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการ
ติดต่อเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจาก COMPACT จะติดต่อโดยตรงกับ
ผูป้ ระสานงานท้องถิน่ ซึง่ จะให้ความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสาร
ข้อเสนอให้เป็นไปตามรูปแบบทีใ่ ช้ในโครงการของประเทศนัน้ ๆ โดย
โครงการทีเ่ สนอมาจะต้องตอบสนองต่อล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วน
และเป้าหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกลยุทธ์ส�ำหรับพืน้ ที่ ผูป้ ระสานงาน
ท้องถิ่นจะท�ำการประเมินข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น และจัดการ
เพือ่ ให้องค์กรทีป่ รึกษาท้องถิน่ และคณะกรรมการอ�ำนวยการระดับ
ประเทศได้ทบทวนเนื้อหาในล�ำดับต่อไป35
COMPACT จึงได้เสนอแบบจ�ำลองทีไ่ ด้รบั การทดสอบแล้วให้กบั ทีม
งานเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือเพือ่ สนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกโลกและภูมทิ ศั น์โดยรอบทีก่ ว้างกว่า ประเภทโครงการต่างๆ มี
ความหลากหลาย และครอบคลุมไปถึงการลงมือบริหารจัดการ การ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรต่างๆ ทัง้ ในขอบเขตพืน้ ที่ ไปจนถึงกิจกรรมนอกพืน้ ที่
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนท้องถิน่ เริม่ จากการได้ทนุ ช่วยเหลือขนาดเล็ก โครงการเหล่า
นีจ้ ะได้รบั การสนับสนุนจากกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถซึง่
จะท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็น ‘กาว’ เชือ่ มโครงการต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
โดยการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างกันจะช่วยให้แต่ละกลุม่ มีความ
แข็งแกร่งและมีการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ได้ ซึง่ ในบทที่ 6 จะมีการอธิบาย
ตัวอย่างของรูปแบบกิจกรรมและโครงการต่างๆ ต่อไป
และเฉกเช่นเดียวกับที่กรอบการวางแผน COMPACT สามารถน�ำ
ไปใช้ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการ
จัดการแหล่งมรดกโลกดังที่ได้อภิปรายไว้แล้วในบทนี้ (หน้า 58)
กรอบการวางแผนยั ง สามารถน� ำ ไปใช้ ส� ำ หรั บ การวางแผนใน
โครงการต่างๆ ที่กว้างขึ้นในระดับภูมิทัศน์ด้วยเช่นกัน จากที่ได้
อภิปรายไว้ในบทที่ 2 โดยปกติแล้วคณะท�ำงาน COMPACT จะ
35 สามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่องการทบทวนโดยละเอียด ในบท Building
capacity: Helping grantees develop and manage their projects
in a demand-driven programme จาก Brown และ Hay-Edie
(2013): https://sgp.undp.org/ images/Compact_Report_WEB_
flat.pdf

ด�ำเนินงานโดยใชัองค์ประกอบในการวางแผน 3 ประการในการ
พัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับพืน้ ที่ ซึง่ จะช่วยในการก�ำหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในการด�ำเนินงาน และเมื่อมี
กลยุทธ์ส�ำหรับพื้นที่ที่ดี พร้อมทั้งทรัพยากรในการด�ำเนินงานแล้ว
ก็จะสามารถเริ่มเปิดตัวโครงการทุนสนับสนุนโครงการที่ขับเคลื่อน
จากความต้องการในระดับภูมิทัศน์ได้ ซึ่งจากประสบการณ์โดย
COMPACT แนวทางการท�ำงานจะประกอบไปด้วย:
 การใช้รปู แบบข้อเสนอโครงการทีม่ คี วามยืดหยุน่ และการ
เสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
เบือ้ งต้น – แม้วา่ การมีมาตรฐานทีส่ อดคล้องกันนัน้ จะมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับการให้การสนับสนุนโครงการ แต่ไม่ใช่วา่ องค์กร
ระดับชุมชนทุกองค์กรจะมีความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงการที่มีความชัดเจน น่าสนใจ และมีการแจกแจงงบ
ประมาณโดยละเอียดได้ ดังนัน้ การจัดท�ำโครงร่างของข้อเสนอ
โครงการที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญ อย่างไรก็ตามภายใต้บริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น
อาจมีระดับความสามารถในการอ่านเขียนที่แตกต่างกันเช่น
เดียวกับประสบการณ์ในการเขียนท�ำข้อเสนอโครงการ ด้วยเหตุ
นี้ทีมงานจึงต้องใช้เวลาร่วมกับผู้ที่มีศักยภาพในการเสนอ
โครงการเพือ่ ร่วมกันคิดและพัฒนาแนวความคิดและแผนงาน
ภายใต้โครงการ อีกทั้งพิจารณาทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
โครงการ นอกจากนี้ ควรต้องพิจารณากระบวนการท�ำงานให้
มีความยืดหยุน่ เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอโครงการในรูปแบบต่างๆ ที่
อาจเป็นไปได้ ซึง่ รวมไปถึงการใช้สอื่ ทางเลือกต่างๆ เช่น การ
จัดท�ำข้อเสนอในรูปของวิดที ศั น์หรือรูปภาพ วิธกี ารดังกล่าวจะ
ท�ำให้ผู้กระท�ำจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมีระดับของขีดความ
สามารถในช่วงแรกเริม่ เป็นเช่นไรก็ตาม มีโอกาสในการได้รบั
เงินทุนเพือ่ สนับสนุนแนวคิดทีม่ คี วามน่าสนใจ อีกทัง้ วิธกี ารดัง
กล่าวยังน�ำไปสูแ่ นวทางการท�ำงานทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
สถานภาพการอนุรกั ษ์ของพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยในระยะยาวทีมงาน
สามารถจัดการฝึกอบรมด้านการจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของทั้งผู้ที่ได้รับทุนอยู่แล้วและผู้ท่ีมี
โอกาสรับทุนในอนาคตให้ สามารถเข้ าถึงทรัพยากรต่างๆ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานได้
 การด�ำรงไว้ซึ่งกระบวนการในการท�ำงานที่ชัดเจนและ
โปร่งใสในการทบทวน อนุมตั ิ และติดตามผลการด�ำเนิน
งาน – ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในระยะยาวทีจ่ ะไม่
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุม่ ต่างๆ จ�ำเป็นต้องสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ต่ า งๆ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ
กระบวนการในการท�ำงาน ด้วยเหตุนกี้ ระบวนการจัดสรรเงิน
ทุนช่วยเหลือขนาดเล็กและการจัดกิจกรรมเสริมจึงจ�ำเป็นต้อง
มีความชัดเจน คงเส้นคงวา และโปร่งใส การตัดสินใจต้องมี
ความเป็นกลางและมีจัดการอย่างดี ในการนี้ โครงสร้างการ
ก�ำกับดูแลของ COMPACT เป็นโครงสร้างทีใ่ ช้การได้ดแี ละก่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้กระท�ำต่างๆ ใน
ระดับภูมิทัศน์ โดยผู้ประสานงานในพื้นที่จะท�ำงานร่วมกับผู้
เสนอโครงการพัฒนาต่างๆ ส่วนองค์กรทีป่ รึกษาท้องถิน่ ซึง่ เป็น
หน่วยงานที่มีความคุ้นเคยกับบริบทต่างๆ ในพื้นที่จะท�ำการ
65
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กรณีศึกษาที่ 12: การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มโครงการในเขตสงวนชีวมณฑลและแหล่ง
มรดกโลกเซียนกาอัน (ประเทศเม็กซิโก)

Areas
of
work

24

Forest management and
apiculture projects

20

Community tourism and
ﬁshing projects

20

Mayan culture and
publications projects

13

Environmental education and
technical support projects

ทบทวนข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในขณะที่
คณะกรรมการอ�ำนวยการระดับประเทศภายใต้ SGP จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการในขั้นสุดท้าย ซึ่งการใช้
กระบวนการที่เป็นไตรภาคีเช่นนี้นับได้ว่าเป็นจุดแข็งส�ำหรับ
การพิจารณาโครงการใหม่ๆ โดยท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การใช้องค์ความรู้ทมี่ ใี นท้องถิน่ และความเป็นกลางจากการมี
ผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจาก
พื้นที่ ดังนั้น ในบริบทในเชิงสถาบัน แบบจ�ำลองในการก�ำกับ
ดูแลจึงอาจประกอบไปด้วย ผู้ประสานงานท้องถิ่น องค์กรที่
ปรึกษาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นผู้ตัดสินใจในการอนุมัติ
ซึ่งอาจมีการด�ำเนินงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
 การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการวางแผนและ
บริหารจัดการโครงการ – การสนับสนุนทีไ่ ด้จาก SGP จะก่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ หากมีการจัดกิจกรรมอืน่ ๆ เสริม
เข้าไปด้วยเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร ในการ
วางแผน ด�ำเนินการ ติดตามผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนการ
ด�ำเนินการของโครงการให้มคี วามเหมาะสม ซึง่ การจัดการฝึก
อบรมในด้านออกแบบโครงการ การจัดการด้านการเงิน และ
การประเมินผลล้วนมีประโยชน์ต่อการด�ำเนินโครงการ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ หากมีผรู้ บั ทุนสนับสนุนรายต่างๆ เข้าร่วมในการ
อบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้รับทุนแหล่านี้สามารถสนับสนุนซึ่งกัน
และกันและแสวงหาการท�ำงานร่วมกันต่อไปได้ การทีผ่ รู้ บั ทุน
สนับสนุนต่างๆ ได้รบั รูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือส�ำหรับการจัดการแบบ
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จากการจัดกลุม่ งานตามประเด็นหลักทีม่ คี วามส�ำคัญ โครงการริเริม่ โดย
COMPACT ในประเทศเม็กซิโกสามารถเสริมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้
ระหว่างองค์กรต่างๆและผูก้ ระท�ำจากหลายภาคส่วนทัง้ ภายในและโดย
รอบพืน้ ทีเ่ ขตสงวนชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลกเซียนกาอัน และจาก
การด�ำเนินงานโดยเริ่มจากโครงการขนาดเล็กๆซึ่งมีความเชือ่ มโยงกับ
ประเด็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วนในพืน้ ที่ โครงการนีไ้ ด้เติบโตขึน้
และสามารถจัดงานออกเป็นกลุ่มของกิจกรรมตามประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญและมีเครือข่ายพันธมิตรต่างๆมาร่วมในการท�ำงาน

กว่าทศวรรษทีผ่ า่ นมา การให้ทนุ ช่วยเหลือของ COMPACT ในแหล่งภูมิ
ทัศน์ทางบกและภูมทิ ศั น์ทางทะเลของเขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอันได้
ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆในประเด็นส�ำคัญ 3 เรือ่ งคือ ชายฝัง่ ทะเล
ป่าไม้ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่ามายัน ส่วนประเด็นการ
ท�ำงานทีส่ ำ� คัญเรือ่ งทีส่ ี่ (การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมและการสนับสนุน
ทางวิชาการ) เป็นเสมือนการให้ ‘เบ็ดตกปลา’ ซึง่ เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นในด้านการสานเสวนาระหว่างวัฒนธรรม
COMPACT มีบทบาทอย่างต่อเนือ่ งในการช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ช่วยให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ในการจัดท�ำแผนการท�ำงานในพืน้ ทีเ่ หล่านี้ การด�ำเนินการเช่นนีเ้ ป็นผล
ให้เมือ่ เวลาผ่านไป โครงการทีม่ ขี นาดค่อนข้างเล็กสามารถขยายไปสูก่ าร
เป็นกลุม่ พันธมิตรซึง่ ประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากหลายภาคส่วน
โดยมีขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ทกี่ ว้างขึน้ และครอบคลุมกิจกรรมริเริม่ ต่างๆ
ทัว่ ทัง้ คาบสมุทรยูคาทาน
ปรับเปลีย่ นได้ เช่น มาตรฐานเปิด นับเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์อย่าง
ยิง่ นอกเหนือไปจากการจัดการฝึกอบรมแล้ว การให้ค�ำปรึกษา
และการช่วยฝึกฝนก็เป็นแนวทางที่ใช้ได้ผลดีมากในการให้
แนวทางในระยะยาว ในกรณีศกึ ษาที่ 11 เป็นการอภิปรายเกีย่ ว
กับตัวอย่างของโครงการ COMPACT ในประเทศโดมินกิ า ซึง่
ให้การสนับสนุนในลักษณะนี้ทั้งกับผู้ที่ได้รับทุนอยู่แล้วใน
ปัจจุบนั และผูท้ อี่ าจได้รบั ทุนในอนาคต
 การสนับสนุนกลุ่มงานในประเด็นส�ำคัญ – จากการมุ่ง
ให้การสนับสนุนงานในประเด็นส�ำคัญที่มีความชัดเจน และ
การเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย การแลกเปลีย่ นความคิด
เห็น และความร่วมมือระหว่างผู้ทไี่ ด้รบั ทุนต่างๆ ได้ช่วยให้ทมี
งานเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการจะเกื้อ
หนุนซึ่งกันและกัน การท�ำเช่นนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้กระท�ำกลุ่มต่างๆ ที่มีการด�ำเนินงาน
ในแหล่งมรดกโลกและภูมทิ ศั น์ซงึ่ กว้างกว่า ซึง่ การระบุประเด็น
ส�ำคัญที่ควรมุ่งเน้นในการท�ำงานมักเป็นกระบวนการที่ไม่
สามารถรู้ได้ล่วงหน้าและใช้เวลานาน โดยทั่วไปแล้วจ�ำนวน
ของประเด็ น ส� ำ คั ญ ของโครงการควรจ�ำ กั ด ให้ มี เ พี ย งไม่ ก่ี
ประเด็นหลักเท่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
ที่มีอยู่ด้วย ในกรณีศึกษาที่ 12 จะอภิปรายต่อไปเกี่ยวกับ
ตัวอย่างของโครงการที่ริเริ่มโดย COMPACT ในเขตสงวน
ชีวมณฑลและแหล่งมรดกโลกเซียนกาอัน

การดูแลมรดกโลก: การจัดการและการกำ�กับดูแล
 การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือผ่านการ
แลกเปลีย่ นและกิจกรรมต่างๆ ทีน่ ำ� ให้พนั ธมิตรต่างๆ มา
รวมตัวกัน – ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ข้อดีของการปฏิบตั งิ าน
ในระดับภูมิทัศน์คือการก่อให้เกิดศักยภาพในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้กระท�ำจากภาคส่วนต่างๆ
การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการท�ำให้
พันธมิตรต่างได้รจู้ กั กัน วิธกี ารอีกอย่างทีใ่ ช้ได้ผลดีคอื การแลก
เปลีย่ นจากชุมชนสูช่ มุ ชน ซึง่ อาจเป็นการแลกเปลีย่ นระหว่าง
ชุมชนที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรืออยู่คนละประเทศที่อยู่ใกล้
กันก็ได้ การแลกเปลีย่ นระหว่างชุมชนสูช่ มุ ชนนีถ้ อื เป็นสือ่ กลาง
ในการแบ่ ง ปั นองค์ค วามรู้ ประสบการณ์จากการด�ำเนิน
โครงการ และวิธกี ารด�ำเนินงานใหม่ๆ ซึง่ วิธกี ารนีอ้ าจท�ำในรูป
แบบของการเยี่ยมชมพื้นที่เพียงครั้งเดียวไปจนถึงการแลก
เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาสร้างเครือข่ายในการ
ท�ำงาน โดยหลังจากกิจกรรมการเยีย่ มชมพืน้ ทีอ่ าจมีการเสริม
ด้วยการสร้างกลุ่มอีเมลระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสร้าง
ความร่วมมือกันต่อไปในการวางแผนโครงการ ตัวอย่างเช่น
กิจกรรมแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก COMPACT ซึง่
เป็นการแลกเปลีย่ นระหว่างชุมชนประมงในประเทศเบลีซและ
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ประเทศเม็กซิโก ได้สง่ ผลให้มกี ารท�ำประมงกุง้ มังกรทีย่ งั่ ยืนมาก
ขึ้นและช่วยให้มีการอนุรักษ์ท้องทะเลที่ดีขึ้นในทั้งสองฝั่ง
ประเทศ การจัดประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ผูร้ บั ทุน และระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริจาคเงินทุนช่วยเหลือก็เป็นอีกวิธี
การหนึง่ ทีจ่ ะสามารถท�ำให้พนั ธมิตรต่างๆ ได้มารวมตัวกันเป็น
ประจ�ำซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ใน
กรณีศกึ ษาที่ 13 จะอภิปรายต่อไปเกีย่ วกับประสบการณ์ ของ
COMPACT ในการจัดประชุมดังกล่าว
 การพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลรักษาแหล่งมรดก
โลก – จากการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
ในแต่ละวัน ตลอดจนการด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์ทงั้ ในและนอก
บริเวณพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ได้สง่ ผลให้ชมุ ชนมีศกั ยภาพในการ
ดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ในกรณีศกึ ษาที่ 14
จะอภิปรายเกีย่ วกับประสบการณ์ของ COMPACT ในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการดูแลรักษาเบลีซแบริเออร์รีฟ ส่วนในกรณี
ศึกษาที่ 15 จะเป็นกรณีศึกษาของพื้นที่สงวนชีวมณฑลข้าม
พรมแดน Djoudj-Djawling ซึง่ อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จาก COMPACT ได้ดำ� เนินโครงการฟืน้ ฟูในพืน้ ทีข่ า้ มพรมแดน
แห่งนี้

กรณีศึกษาที่ 13: การจัดให้มีเวทีระหว่างผู้รับเงินช่วยเหลือจาก COMPACT ในระดับภูมิทัศน์
ในพื้นที่ด�ำเนินการแต่ละแห่ง COMPACT ได้ให้การสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายการท�ำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือขึ้น การจัดให้มี
เวทีระหว่างผู้ได้รับทุนช่วยเหลือในประเทศโดมินิกา เคนยา และ
แทนซาเนีย นับเป็นวิธที ชี่ ว่ ยให้ผรู้ บั ทุนช่วยเหลือและพันธมิตรต่างๆ
ได้มีการพบปะกันอย่างแท้จริง ซึ่งจากการได้มาพบเจอกันเช่นนี้
ท�ำให้ความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมประชุมค่อยๆ พัฒนาขึน้ เป็นเครือ
ข่าย มีการทบทวนการท�ำงานและสร้างความร่วมมือกันต่อไป
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายคิลิมันจาโรของ COMPACT ในประเทศ
แทนซาเนีย หรือที่รู้จกั กันในนาม COMPAKIN ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือผูร้ บั ทุนให้มกี ารสนับสนุนซึง่ กันและกันทัง้ ภายในช่วงเวลา
ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือและต่อไปหลังจากนั้น จากเครือข่ายที่ก่อ
ตั้งขึ้นนี้ท�ำให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนที่ท�ำงาน
ในพืน้ ทีภ่ มู ทิ ศั น์ของยอดเขาคิลมิ นั จาโรได้จดั ท�ำ ‘ความคิดเห็นร่วม
กัน’ ที่มีความเข้มแข็งและน�ำมาซึ่งเงินทุนและการสนับสนุนทาง
วิชาการทั้งจากผู้ให้ทนุ สนับสนุนรายอื่นๆ และจากรัฐบาล ส่วนใน

บริเวณยอดเขาเคนยา COMPACT มีการใช้อีเมลและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งช่วยในการ
แบ่งปันข้อมูลและการสร้างเครือข่ายของผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนช่วยเหลือต่างๆ
และจากการติดตามผลภายหลังจากการจัดประชุมเชิ งปฏิบัติการ
ซึ่งเข้าร่วมโดยผู้ได้รับทุนช่วยเหลือและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 25
ราย COMPACT และพันธมิตรต่างๆ ได้เริ่มใช้ระ บบอีเมลกลุ่ม
ส�ำหรับเครือข่ายยอดเขาเคนยา ซึ่งได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมี
สมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 60 ราย อีเมลกลุ่มที่สร้างขึ้นนี้เป็นช่องทางให้
สมาชิกได้หารือข้อสงสัยต่างๆ มีการร้องขอและใ ห้การสนับสนุน
ทางวิชาการ การแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แจ้งข่าวความ
เคลื่อนไหวของโครงการ และแบ่งปันรูปภาพและวิดีทัศน์ของ
โครงการ สมาชิกเครือข่ายยังได้ใช้อเี มลกลุม่ ทีส่ ร้างขึน้ นีใ้ นการแจ้ง
ประกาศต่างๆ เกีย่ วกับกิจกรรมทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ซึง่ วิธกี าร
นี้ได้ท�ำให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่ว นร่วมในกิจกรรมดัง
กล่าวเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด

กรณีศึกษาที่ 14: การสนับสนุนชุมชนให้การดูแลในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ
ในพืน้ ทีภ่ ายในระบบพืน้ ทีส่ งวนเบลีซแบริเออร์รฟี ได้มกี ารให้อำ� นาจ
กับผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนผู้ดูแล
(Community Stewards) โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการในแต่ละวันส�ำหรับพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
และชายฝัง่ สถาบันเพือ่ การพัฒนาและสิง่ แวดล้อมโทเลโด (Toledo
Institute for Development and Environment) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการร่วมส�ำหรับเขตอนุรกั ษ์ทาง

ทะเลพอร์ตฮอนดูรัส และอุทยานแห่งชาติเพย์นครีก ได้ริเริ่ม
โครงการขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 ด้วยการสนับสนุนจาก COMPACT โดย
โครงการดั ง กล่ า วมุ ่ ง เป้ า ไปที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวประมงและไกด์น�ำ
เที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
ส�ำคัญของการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตในทะเลและแหล่งมรดกโลก เพิ่ม
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกระบวนการตัดสินใจเกีย่ ว
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กับการจัดการร่วมส�ำหรับพื้นที่คุ้มครอง และเพิ่มช่องทางเลือกใน
การด�ำรงชีวติ ให้กับชุมชนท้องถิ่น
‘ชุมชนผู้ดูแล’ ได้สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ภายในแหล่งมรดกโลก โดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์และชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชนใน
พืน้ ทีค่ มุ้ ครอง ในปัจจุบนั การด�ำเนินงานโครงการนีอ้ ยูใ่ นระยะทีส่ าม
โดยมีผใู้ ช้ประโยชน์จากทรัพยากรจ�ำนวน 25 รายจากชุมชนชายฝัง่
และในแผ่นดินที่อยู่ในพื้นที่แนวกันชนของพื้นที่คุ้มครองข้างต้น
ตลอดจนพืน้ ทีค่ มุ้ ครองส่วนบุคคลภายใต้การจัดการโดยสถาบันโท
เลโด เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการ ซึ่ง ‘ชุมชนผู้ดูแล’
นี้ ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้าง
ขีดความสามารถ และจากการแลกเปลีย่ นจากชุมชนสู่ชมุ ชนได้ก่อ
ให้เกิดโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์กบั ผูร้ ว่ มด�ำเนินการในชุม
ชนอื่นๆ ทั้งในประเทศเบลีซ และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น
กัวเตมาลา และเม็กซิโก
‘ชุมชนผูด้ แู ล’ ได้มสี ว่ นร่วมในโครงการเพือ่ การอนุรกั ษ์ภายในพืน้ ที่
คุ้มครอง รวมถึงการสนับสนุนในการวิจัยและติดตามสภาวะของ
ทรัพยากรทางทะเล ในตัวอย่างกิจกรรมหนึ่ง ชาวประมงได้น�ำ
ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลมาบอกเล่าผ่าน
กิจกรรมการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมส�ำหรับนักเรียนในท้องถิน่ ซึง่ อยู่
ในชุมชนชายฝั่ง เช่น ในบริเวณ Monkey River และ Punta Negra
และจากกการทีไ่ ด้มกี ารแนะน�ำแนวทาง ‘การเข้าถึงการประมงโดย
มีการจัดการ (managed access)’ ภายในพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางทะเล
พอร์ตฮอนดูรสั ‘โครงการชุมชนผู้ดูแล’ ได้กลายเป็นโมเดลน�ำร่อง
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจเกี่ยว
กับทรัพยากรประมง ‘การเข้าถึงการประมงโดยมีการจัดการ’ นี้ เป็น
เครือ่ งมือส�ำหรับการจัดการประมงซึง่ ช่วยปกป้องทรัพยากร โดยจะ
มีการระบุผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบดั้งเดิมภายในพื้นที่การท�ำ
ประมง และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้ประโยชน์ดั้งเดิมโดยการอนุญาต
ให้คนเหล่านี้สามารถท�ำการประมงเชิงพาณิชย์ในบริเวณดังกล่าว
ได้ และควบคู่ไปกับการแนะน�ำเครื่องมือนี้ในพื้นที่เขตอนุรกั ษ์ทาง

สถานีสำ�หรับเจ้าหน้าทีในเขตอนุรักษ์ทางทะเลพอร์ตฮอนดูรัส โดยสถาบันเพื่อ
การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมโทเลโดเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการร่วมสำ�หรับพื้นที่คุ้มครองดังกล่าว (ประเทศเบลีซ)
© David Comb

ทะเลพอร์ตฮอนดูรสั ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ นวกันชนของแหล่งมรดกโลก ได้
มีการใช้แนวทาง ‘การเข้าถึงการประมงโดยมีการจัดการ’ โดยเป็น
กิจกรรมน�ำร่องในในเขตอนุรักษ์ทางทะเล Glovers Reef ซึ่งตั้งอยู่
ในบริเวณระบบพื้นที่สงวนและแหล่งมรดกโลกเบลีซแบริเออร์รีฟ
และเพื่อสานต่อกิจกรรมน�ำร่องนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการใช้แนวทางเช่นนี้ในพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ในเบ
ลีซต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่อนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งเป็น ‘การเข้าถึงการท�ำประมงแบบเปิด (open access)’ ในเบลีซ
นับเป็นผลงานหลักที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรประมง
เป็นไปอย่างอย่างยัง่ ยืน และปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทางทะเลโดยรวม
ให้อยู่ในสภาวะที่ดีทั้งภายในและบริเวณโดยรอบแหล่งมรดกโลก
ระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รฟี

กรณีศึกษาที่ 15: Djoudj/Djawling (ประเทศเซเนกัลและมอริเตเนีย)
เขตรักษาพันธุ์นกแห่งชาติจูจ เป็นแหล่งมรดกโลกที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
สงวนชีวมณฑลข้ามพรมแดน Djoudj/Djawling (ประเทศเซเนกัลและ
มอริเตเนีย) โดยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ
หลายผืนประกอบกัน และพืน้ ทีแ่ นวกันชนซึง่ ครอบคลุมระบบพืน้ ที่
ชุ่มน�้ำที่มีความซับซ้อนและพื้นที่ชื้นซึ่งมีน�้ำท่วมขังตามฤดูกาลไป
จนถึงฝัง่ ทะเล ในพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะข้ามพรมแดนเช่นนี้ การฝึกอบรม
และกิ จ กรรมการพั ฒ นาขี ด ความสามารถซึ่ ง ด� ำ เนิ น การโดย
COMPACT ได้สง่ ผลให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ
ดูแลและมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับโลกแห่งนี้ ซึง่ รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติในการจัดการและด�ำเนินมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ใน
พืน้ ที่
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ในตัวอย่างโครงการหนึง่ องค์กรชุมชนได้รว่ มมือกับคณะกรรมการ
ภาครัฐในการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อก�ำจัดพืชรุกราน (Salvinia
molesta) จากแม่นำ�้ และปกป้องล�ำน�ำ้ และเส้นทางสัญจรทางน�ำ้ เพือ่
กิจกรรมการดูนกและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอืน่ ๆ โดยชุมชน ในการ
ด�ำเนินงานโครงการนี้ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับคณะ
กรรมการจัดการโครงการเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมท�ำความสะอาดดัง
กล่าว กลุม่ อืน่ ๆ ในท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจาก COMPACT ได้
มีการใช้อาสาสมัครในอีกหลายโครงการ ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานดังนี:้
 ทางน�้ำที่ใช้ในการสัญจรซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ถูกรุกรานจาก Typha australis ได้รับการฟื้นฟูโดย
ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงซึง่ อาศัยอยู่ในบริเวณเขตรักษา
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พันธุน์ กแห่งชาติจจู ในประเทศเซเนกัล ให้เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของนก
 สระขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าพิเศษ Ndiaêl ได้รบั การ
บูรณะโดยความช่วยเหลือของโครงการ ‘ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ’ ซึ่ง
ด�ำเนินการโดยหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล นกหลายสายพันธุ์ที่ไม่
สามารถพบเห็นได้ในพืน้ ทีเ่ ป็นเวลานานได้กลับมาอาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ชุ่มน�้ำแห่งนี้อีกครั้ง
 มีการการจดบันทึก ท�ำแผนที่ และปกป้องแหล่งวางไข่ของเต่า
ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติ Langue de Barbarie
โดยอาสาสมัครจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนต่อไป

4

ส�ำหรับกิจกรรมด้านการเฝ้าติดตามในเชิงนิเวศ COMPACT ได้จัด
กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมด้าน
การเป็ น ‘ผู ้ พิ ทั ก ษ์ เ ชิ ง นิ เ วศ’ (ecoguards) มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญในบริเวณเขตรักษาพันธุน์ กจูจโดยความช่วย
เหลือจากชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงป้ายประกาศค�ำสั่ง หอดูนก
สถานีสังเกตการณ์ และแผ่นป้ายบอกทางเดิน ในปัจจุบันสมาชิก
160 รายขององค์กรชุมชนซึง่ มาจากหมูบ่ า้ นต่างๆ มีอปุ กรณ์ส�ำหรับ
ติดตาม โดยสมาชิกเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวในพื้นที่ภายใน Réserve de Biosphère Transfrontalière du
Delta du Sénégal (RBTDS)
เขตรักษาพันธุ์นกแห่งชาติจูจ (ประเทศเซเนกัล)
© Jessica Brown
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4.7

การมีเงินทุนสนับสนุนที่ยั่งยืน

ตามทีไ่ ด้อภิปรายไว้กอ่ นหน้านีใ้ นบทที่ 2 เมือ่ SGP ได้จดั ตัง้ COMPACT
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2543 COMPACT ได้รบั ทุนสนับสนุนร่วมกันในรูปแบบของ
เงินช่วยเหลือจากมูลนิธสิ หประชาชาติ (UNF) ซึง่ น�ำมาประกอบกับเงิน
ทุนจากจากกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก (GEF) ส�ำหรับความช่วยเหลือขนาด
เล็กในระดับประเทศ หลังจากนัน้ จึงได้มหี น่วยงานต่างๆ เข้ามาเป็นผูน้ ำ�
ในการด�ำเนินกิจกรรมริเริม่ ซึง่ ใช้วธิ กี ารของ COMPACT และ/หรือด�ำเนิน
องค์ประกอบของโครงการดังทีไ่ ด้อธิบายไว้ในเอกสารเล่มนี้ ซึง่ หน่วยงาน
เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องจัดท�ำกลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืนทางการเงินในระยะยาว
ส�ำหรับกิจกรรมเหล่านัน้ ในการเปิดตัวกิจกรรมต่างๆ ควรมีการก�ำหนด
กลยุทธ์ทางการเงินซึง่ ระบุแหล่งเงินส�ำหรับสนับสนุนการเริม่ ต้นกิจกรรม
แล้วจึงเสริมตามด้วยเงินสนับสนุนอืน่ ๆ ซึง่ มาจากหลากหลายแหล่ง
เนือ้ หาในบทนีจ้ ะทบทวนเกีย่ วกับแหล่งเงินสนับสนุนต่างๆ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญ อย่างไรก็ตามควรค�ำนึงด้วยว่าทางเลือกทางการเงินอาจมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท
ประเภทของแหล่งเงินสนับสนุนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการอนุรกั ษ์ในระดับโลก
ได้แก่ มูลนิธิ และสถาบันพหุภาคีตา่ งๆ ซึง่ จากประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินงานของ COMPACT พบว่าแหล่งเงินสนับสนุนเหล่านีส้ ามารถมี
บทบาทส�ำคัญทัง้ ในช่วงการเริม่ ต้นโครงการและในการสนับสนุนส�ำหรับ
กิจกรรมต่างๆ
มูลนิธิ – ครอบคลุมสถาบันต่างๆ ทีเ่ ป็นเอกชน ซึง่ ให้เงินช่วยเหลือทัง้
ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ โดยอาจรวมไปถึงกองทุนขนาด
ใหญ่ทไี่ ด้เงินจากการบริจาค มูลนิธคิ รอบครัว มูลนิธชิ มุ ชน กองทุนภาย
ใต้คำ� แนะน�ำของผูบ้ ริจาค และมูลนิธอิ งค์กรต่างๆ ผูจ้ ดั การทีต่ อ้ งการ
ริเริม่ โครงการควรศึกษาว่ามีมลู นิธใิ ดบ้างทีม่ กี ารด�ำเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้า
หมาย ตลอดจนภารกิจและแนวทางการด�ำเนินงานของมูลนิธเิ หล่านัน้
ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการหรือไม่ อย่างไร
มีแหล่งข้อมูลมากมายทีไ่ ด้มกี ารรวบรวมไว้เกีย่ วกับมูลนิธติ า่ งๆ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ เช่นใน Foundation Center และ
ในฐานข้อมูลอีกหลายแห่ง36
มูลนิธซิ งึ่ มีภารกิจสอดคล้องกับโครงการทีต่ อ้ งการเสนอนับเป็นแหล่งเงิน
สนับสนุนที่เหมาะสมส�ำหรับการริเริ่มโครงการ ซึ่งจะเป็นการดีหาก
สามารถท�ำให้เกิดพันธะผูกพันในการให้การสนับสนุนเป็นเวลานาน
หลายปี ส�ำหรับระยะยาว ควรมีการหาทางเลือกอืน่ เช่นการท�ำข้อตกลง
กับมูลนิธใิ นการให้เงินช่วยเหลือต่อ ในการท�ำเช่นนีโ้ ครงการจะได้รบั เงิน
ก้อนทัง้ หมดมาจากมูลนิธิ และท�ำการให้เงินสนับสนุนต่อไปยังองค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนทีท่ ำ� งานในท้องถิน่ ซึง่ มักเป็นเงินช่วย
เหลือขนาดเล็ก โดยให้องค์กรเหล่านีเ้ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแล ทบทวน
เฝ้าติดตาม และรายงานผลต่างๆ ของโครงการ
สถาบันทวิภาคีและพหุภาคีทเี่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ – ครอบคลุม
ผูก้ ระท�ำจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ จากกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก ธนาคารโลก
องค์กรต่างๆ ภายใต้ระบบสหประชาชาติ (รวมทัง้ ยูเนสโก โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP)) ตลอดจนสถาบันทวิภาคีทรี่ บั ผิดชอบในการ
บริหารการให้ความช่วยเหลือกับประเทศอืน่ ๆ หน่วยงานเหล่านีเ้ ป็นผูเ้ ล่น
36 	http://foundationcenter.org และดูเพิ่มได้จาก http://meldi.snre.
umich.edu/fellowships_and_funding/
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หลักในการให้เงินช่วยเหลือเพือ่ การอนุรกั ษ์ในระดับโลก โดยมีการให้เงิน
สนับสนุนเป็นการเฉพาะส�ำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การปกป้องมรดกโลก และการพัฒนาชุมชนในชนบท และเฉก
เช่นเดียวกับแหล่งเงินทีม่ าจากมูลนิธิ ในระดับพืน้ ที่ ผูจ้ ดั การโครงการ
จะต้องศึกษาว่ามีสถาบันใดบ้างทีม่ กี ารด�ำเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และเกณฑ์ตา่ งๆ ส�ำหรับแหล่งเงินสนับสนุน
ประเภทนีซ้ งึ่ อาจมีรปู แบบการจัดตัง้ ทีแ่ ตกต่างกันไป อาจมีสถาบันหลาย
แห่งทีม่ ศี กั ยภาพในการให้ทนุ ส�ำหรับการเริม่ ต้นโครงการ และ/หรือให้
เงินสนับสนุนร่วมกับทุนซึง่ ได้จากแหล่งทีเ่ ป็นเอกชนหรือแหล่งทุนอืน่ ๆ
มีแหล่งเงินอีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีความเจาะจงเฉพาะส�ำหรับมรดกโลก
เช่น กองทุนมรดกโลก ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ด้วยเงินทุนทีไ่ ด้จากรัฐภาคี ตลอดจน
เงินบริจาคจากภาคเอกชน ซึง่ สามารถให้การสนับสนุนเป็นรายปีกบั
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่งมรดกโลกได้ อย่างไรก็ตาม การให้เงินสนับสนุน
ประเภทนี้เป็นการให้ตามการร้องขอโดยรัฐภาคี และมักเป็นการ
สนับสนุนสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน ซึง่ โดยปกติแล้วจะไม่สามารถใช้สำ� หรับ
โครงการระยะยาวทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชน ในทางกลับกัน โครงการให้
ความช่วยเหลือภายใต้คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid
Response Facility) สามารถเป็นแหล่งเงินทุนทีร่ วดเร็วทันการณ์สำ� หรับ
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพือ่ ใช้ตอบสนองต่อภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
ฉับพลันกับแหล่งมรดกโลกได้ (ดูตวั อย่างจากกรณีในเบลีซ หน้า 67)37
กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์ – ในระยะเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา มีกลไกการให้
เงินสนับสนุนใหม่ๆ ทีม่ คี วามยัง่ ยืนเกิดขึน้ เพือ่ ให้การสนับสนุนส�ำหรับ
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
และได้มกี ารจัดท�ำเอกสารและจัดตัง้ คณะท�ำงานทางด้านนีข้ นึ้ มากมาย38
กลไกเหล่านี้ ไม่วา่ จะด้วยตัวเองหรือควบคูไ่ ปกับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ทีเ่ ป็นเอกชนหรือองค์กรให้ความช่วยเหลือพหุภาคี/ทวิภาคี สามารถช่วย
ให้มเี งินทุนหลัง่ ไหลมาเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของโครงการซึง่ ใช้วธิ กี าร
ของ COMPACT ในแหล่งมรดกโลก ทีม่ าของเงินทุนเหล่านีไ้ ด้นำ� มาสรุป
ไว้โดยคร่าวในทีน่ ี้ พร้อมกับแหล่งทีจ่ ะสามารถหาข้อมูลและแนวทางเพิม่
เติมโดยละเอียดได้
กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์ หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่ากองทุนสิง่ แวดล้อม เป็น
กองทุนทีม่ อี ยูใ่ นเกือบทุกประเทศในโลก39 โดยจัดตัง้ ขึน้ โดยรัฐบาลแต่มี
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเอกเทศเพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสในการจัดการกับเงิน
ทุนต่างๆ เพือ่ งานในด้านการอนุรกั ษ์ กองทุนเหล่านีอ้ าจจัดตัง้ ในรูปแบบ
ของกองทุนเงินบริจาค – endowment fund (ใช้ได้เฉพาะดอกเบีย้ ) กองทุน
หมุนเวียน – revolving fund (ช่วยให้ได้มาซึง่ ทุนจากแหล่งอืน่ ๆ ) และ
กองทุนจม – sinking fund (ส�ำหรับใช้ทงั้ เงินต้นและดอกเบีย้ ) หรือรูป
แบบทีม่ ลี กั ษณะเหล่านีป้ นกันอยู่ ส่วนกองทุนสิง่ แวดล้อมนัน้ มีเกณฑ์
ในการให้ทุนที่ต่างออกไป แต่โดยส่วนมากแล้วจะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการทีใ่ ช้วธิ กี ารของ COMPACT
กองทุนสิง่ แวดล้อม สามารถมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยระดมทุนจาก
กองทุนในระดับโลกหรือกองทุนพหุภาคี เพื่อสนับสนุนงานซึ่งเป็น
ประเด็นเร่งด่วนของประเทศ ซึง่ Conservation Finance Alliance (พันธมิตร
ทางการเงินเพือ่ การอนุรกั ษ์) ได้จดั ท�ำเครือ่ งมือ Environmental Funds
Toolkit (เครือ่ งมือกองทุนสิง่ แวดล้อม) เพือ่ ช่วยกระตุน้ และให้แนวทางใน
37 	http://whc.unesco.org/en/news/581
38 	ดูตัวอย่างจาก Conservation Finance Alliance:
conservationfinance.org
39 	http://www.cbd.int/financial/environmentfunds/
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กลยุทธ์การเงินที่มีความยั่งยืนควรอยู่บนพื้นฐานของแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่
มีความหลากหลาย (ยอดเขาคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย)
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การดูแลมรดกโลก: การจัดการและการกำ�กับดูแล
การแสวงหาเงินทุนใหม่ๆ และสนับสนุนการใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ
เครือ่ งมือนีใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐานทางด้านกฎหมาย
การก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการกองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์ตา่ งๆ 40
กองทุนสิง่ แวดล้อมหลายกองทุนเริม่ ต้นการให้ทนุ จากการการยกหนีใ้ ห้
แก่ผอู้ นุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (debt-for-nature swap) แต่กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์
หลายแห่งได้เริม่ มองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
·  การจ่ายค่าตอบแทนเพือ่ บริการของระบบนิเวศ – Payment for
Ecosystem Services41 หรือ PES เป็นกลไกทีม่ พี นื้ ฐานจากการ
ประเมินมูลค่าของบริการต่างๆ (เช่น น�ำ้ ดืม่ เสถียรภาพของภูมิ
อากาศ ผลผลิตสัตว์นำ�้ และสัตว์ปา่ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
การผสมเกสร และทรัพยากรทีใ่ ห้ความสุนทรีย)์ 42 ค่าตอบแทนนี้
อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้ที่ให้บริการควรได้รับการชดเชยจากผู้ที่ได้
ประโยชน์จากบริการเหล่านัน้ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัดท�ำรูปแบบของ
PES ขึน้ หลายรูปแบบ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนผ่านทางกองทุน
เพือ่ สิง่ แวดล้อม แต่ยงั คงมีความท้าทายอยูอ่ กี มากในการขยายการ
ท�ำงานเพือ่ ให้สามารถให้ทนุ สนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษ์ซงึ่ มี
จ�ำนวนเงินใกล้เคียงกับระดับทีต่ อ้ งชดเชย43 และวิธกี ารว่าจะแสดง
ให้ผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ในล�ำดับท้ายมองเห็นภาพของผลประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดโดยรวมได้อย่างไร44 การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการท�ำลายป่าและความเสือ่ มโทรมของป่า (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation: REDD) เป็น
รูปแบบของ PES ในระดับโลกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ REDD เป็นการสร้างแรง
จูงใจเพือ่ เปลีย่ นแนวโน้มทีเ่ ป็นมาตัง้ แต่ครัง้ อดีตทีม่ อี ตั ราการตัดไม้
ท�ำลายป่าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดย
เป็นกรอบการท�ำงานซึง่ ประเทศก�ำลังพัฒนาจะได้รบั รางวัลเป็นตัว
เงินส�ำหรับการลดการปล่อยก๊าซซึง่ เกิดขึน้ สืบเนือ่ งจากการลดการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์อนื่ ๆ 45 กลไกนีม้ กี าร
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 โดยเปลีย่ นเป็น REDD+ ซึง่
ยังคงไม่สามารถหามาซึง่ เงินทุนทีต่ อ้ งการเพือ่ ให้การด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศยังคงเป็นประเด็นทีม่ กี ารต่อรองกันอยู่ REDD+ จึง
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะน�ำมาซึง่ เงินทุนส�ำหรับกองทุนเพือ่
การอนุรกั ษ์ในอนาคต
·  ผลตอบแทนจากภาคการท่องเทีย่ ว – โดยค�ำจ�ำกัดความแล้ว แหล่ง
มรดกโลกเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความน่าสนใจส�ำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว46
กองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์หลายแห่งได้จดั ท�ำกลไกเพือ่ ก่อให้เกิดราย
ได้ซงึ่ สามารถใช้สนับสนุนการอนุรกั ษ์พนื้ ทีค่ มุ้ ครองต่างๆ หลักการ
40 ดู http://conservationfinance.org/about.php
41 เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อบริการของ
นิเวศวิทยา (Payment for Ecological Services) และการจ่ายค่า
ตอบแทนเพื่อบริการของสิ่งแวดล้อม (Payment for Environmental
Services)
42 http://www.unep.org/pdf/PaymentsForEcosystemServices_en.
pdf
43 http://www.nber.org/papers/w18740
44 ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในขั้นท้ายของแหล่งมรดกโลกซึ่งเป็นที่สูง
อาจรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบริการจากการส่งน�้ำใช้ส�ำหรับชุมชนเมือง การผลิต
กระแสไฟฟ้า การปรับการไหลของน�้ำ และการชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
ซึ่งการท�ำให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รับการตระหนักและค�ำนวณออกมาเป็น
มูลค่านับเป็นกุญแจส�ำคัญในการระดมทุนจากภาคเอกชนที่เป็นเป้าหมาย
เพื่อให้การสนับสนุนแหล่งมรดกโลก
45 http://theredddesk.org/what-is-redd
46 ดูค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้จากเอกสาร World Heritage and Sustainable
Tourism Programme: http://whc.unesco.org/en/tourism/ and
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/
activity2-113-.pdf
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คือการทีน่ กั ท่องเทีย่ วและผูใ้ ห้บริการท่องเทีย่ วควรให้การสนับสนุน
การดูแลรักษาพืน้ ที่ การศึกษาวิจยั และให้การอธิบายเกีย่ วกับพืน้ ที่
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานในการให้ประสบการณ์ในด้านการท่องเทีย่ ว เงินราย
ได้ตา่ งๆ อาจมาจากการให้โดยสมัครใจของผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
หรือจาก‘ภาษีการเข้าพัก’ ในโรงแรม ไปจนถึงการจัดระบบเพือ่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซึง่ โดยปกติมกั ท�ำเพือ่ ให้สามารถเก็บเงินจาก
นักท่องเทีย่ วต่างชาติให้ได้มากทีส่ ดุ 47 ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ
เบลีซ มีการเก็บค่าธรรมเนียมขาออกเป็นเงิน 37.50 เหรียญสหรัฐ
จากนักท่องเทีย่ วและผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นประชากรของเบลีซทัง้ หมดใน
ขณะทีก่ ำ� ลังเดินทางออกนอกประเทศ (ในปี พ.ศ. 2550 การท่อง
เทีย่ วน�ำรายได้ให้กบั ประเทศถึง 22 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ) โดยเงินส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้ (ปัจจุบนั เป็นจ�ำนวน 7.50
เหรียญสหรัฐ) อยูใ่ นรูปของภาษีเพือ่ การอนุรกั ษ์ ซึง่ จะให้โดยตรง
กับกองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์พนื้ ทีค่ มุ้ ครอง48 และกองทุนจะท�ำการ
จัดสรรเงินก้อนนีใ้ ห้กบั หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ส�ำหรับโครงการต่างๆ เพือ่ การอนุรกั ษ์โดยเป็นทุนทีใ่ ห้ในเชิงแข่งขัน
· ภาษีเฉพาะจากการใช้ประโยชน์และการสกัดทรัพยากรไปใช้ – เฉก
เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้ในภาคการท่องเทีย่ ว รัฐสามารถ
หาเงินทุนส�ำหรับกองทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์ผา่ นการเก็บค่าธรรมเนียม
และภาษีจากการใช้ทรัพยากรเพือ่ การบริโภค ซึง่ อาจรวมไปถึงภาษี
จากการท�ำป่าไม้ การล่าสัตว์ และจับสัตว์นำ�้ ค่าธรรมเนียมจาก
การให้สมั ปทาน ไปจนถึงค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าสิทธิในการ
ใช้จากอุตสาหกรรมทีม่ กี ารสกัดแยกเอาทรัพยากรไปใช้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมในการสกัดทรัพยากรมักจ่ายในรูปของเงินชดเชยเพือ่
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง และในรูปของภาษีเพื่อ
สนับสนุนการบ�ำรุงรักษาทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ข้อสงสัย ค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกกันไว้เพือ่ จุดมุง่ หมายในการอนุรกั ษ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ หากมีการระบุกำ� กับไว้เช่นนัน้ เพือ่ ให้เงิน
ก้อนนี้ไม่เข้าไปอยู่ในหมวดเงินทั่วไปซึ่งจะมีการแจกจ่ายผ่าน
กระบวนการทางการเมือง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความเฉพาะ
เจาะจง และเงินทัง้ หมดทีเ่ ก็บได้ควรมอบให้กบั กองทุนเพือ่ การ
อนุรกั ษ์เพือ่ เบิกจ่ายต่อไป ตัวอย่างทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ อาจเป็นกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา เงิน
จ�ำนวน 11 เปอร์เซ็นต์ของภาษีจากการขายอุปกรณ์เพือ่ การล่าสัตว์
หรือจับสัตว์นำ�้ จะถูกจัดสรรต่อไปให้กบั โครงการอนุรกั ษ์ตา่ งๆ โดย
เฉพาะเพือ่ ใช้สำ� หรับการสร้างและบ�ำรุงรักษาแหล่งหลบภัยส�ำหรับ
สัตว์ปา่ ในระดับประเทศ ซึง่ ภาษีนสี้ ามารถเก็บได้มากถึงกว่าห้าพัน
ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลา 75 ปี49
แม้วา่ พืน้ ฐานในเชิงปรัชญาซึง่ อยูเ่ บือ้ งหลังแนวคิดด้านการเงินเพือ่ การ
อนุรกั ษ์จะได้มกี ารพัฒนามาแล้วเป็นอย่างดี แต่กลไกในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการบริการของระบบนิเวศ
แล้วคืนส่วนหนึง่ กลับไปยังชุมชนท้องถิน่ ซึง่ เป็นผูร้ กั ษาทรัพยากรนัน้ ยัง
คงไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วร อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากโครงการทีใ่ ช้วธิ ี
การของ COMPACT ได้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาของ
ชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นแหล่งมรดก
โลก โครงการเหล่านีจ้ งึ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมทีจ่ ะรับทุนซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ภายใต้หลักมนุษยธรรม ตลอดจนกลไกทีม่ รี ะบบนิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพเป็นศูนย์กลางซึง่ ได้อธิบายไว้ในทีน่ ี้
47 	https://www.cbd.int/doc/nbsap/finance/Guide_Tourism_
Nov2001.pdf
48 	http://conservationfinance.org/guide/guide/images/9_bayond2-.
pdf
49 	http://www.thewildlifenews.com/23/09/2007/pittmanrobertson-act-70-years-of-conservation-dollars/
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5

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในการเฝ้าติดตามและรายงานผล

5.1

บทนำ�

บทนี้เป็นการอภิปรายแนวทางที่
สามารถช่วยให้ชนเผ่าพืน้ เมืองและ
กลยุทธ
ชุมชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการเฝ้า
ติดตามและรายงานผลการด�ำเนิน
สำหรับพื้นที่
งานต่างๆ ในแหล่งมรดกโลก ซึง่ ใน
Operational guidelines (คูม่ อื ปฏิบตั ิ
งาน) ของอนุสญ
ั ญามรดกโลกได้
เรียกร้องให้ชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ในขั้นตอนต่างๆ ของมรดกโลก ซึ่งรวมไปถึงการเฝ้าติดตามและ
รายงานผล (WHC, 2013b, วรรคที่ 40 และวรรคทีต่ ามมา)

· การมีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ – ตาม
ที่ได้ระบุไว้ในเครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit
(Hockings และคณะ, 2008) การเฝ้าติดตามผลจากการจัดการ
ควรด�ำเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการระบุคุณค่าของ
พื้นที่ การจัดท�ำชุดของตัวชี้วัด การเห็นชอบในขีดแบ่งระดับ
ต่างๆ และการตอบสนองที่ควรท�ำเมื่อเกิดการฝ่าฝืนขึ้น ทั้งนี้
การใช้ข้อมูลและมุมมองจากท้องถิ่นซึ่งรวมถึงภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาเชิงนิเวศในขั้นตอนการเฝ้าติดตามจะ
ช่วยเสริมการด�ำเนินงานในการเฝ้าติดตามให้มคี วามครบถ้วน
และตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

โดยหลักการแล้ว การมีสว่ นร่วมของชุมชนตัง้ แต่ในกระบวนการแรก
เริ่มของวัฏจักรของมรดกโลก โดยเริ่มจากขั้นตอนการเสนอชื่อและ
ต่อเนื่องไปยังขั้นตอนการวางแผนและการจัดการ จะเป็นการวาง
รากฐานที่ดีส�ำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนเหล่านี้ในกระบวนการ
ในขั้นตอนต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการโดยทั่วไปมักไม่ได้
เป็นเช่นนี้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหน้า 34 ประสบการณ์จวบจนปัจจุบนั
พบว่ากระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มไม่ได้เป็นไปตามบรรทัดฐานอย่าง
ที่ควร และแหล่งมรดกโลกหลายแห่งได้มกี ารจัดตั้งโดยไม่ได้มกี าร
มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นนี้
แต่ยงั มีทางเลือกอีกหลายอย่างทีจ่ ะช่วยให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่าง
มีความหมายในกระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผล ซึง่ รวมถึง
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดท�ำค�ำประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็น
สากล (Statement of Outstanding Universal Value) ย้อนหลัง โดย
มีการระบุตวั ชี้วัดในการติดตามผลและเก็บข้อมูลต่างๆ

· การระบุภัยคุกคามตั้งแต่เริ่มแรกโดยมีความครอบคลุม
– ชุมชนท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยหรือองค์กรซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
ชุมชน มักเป็นผู้ที่ระบุภัยคุกคามได้รวดเร็วที่สุดและสามารถ
ช่วยสนับสนุนระบบการเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับสิ่งที่เป็นภัย
คุกคามต่อทรัพย์สนิ ของมรดกโลก (ดูกรณีศกึ ษาที่ 14 หน้า 67
จากเบลีซ) โดยทัว่ ไปแล้ว ชุมชนท้องถิน่ จะสามารถมีส่วนช่วย
ในการประเมินสถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สินต่างๆ รวม
ทัง้ ภัยคุกคาม และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
ความเป็นของแท้ และความครบถ้วนสมบูรณ์ของพื้นที่50

ในบทนีจ้ ะเป็นการทบทวนองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในกระบวนการน�ำ
ชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผล แต่ดว้ ย
ความจ�ำกัดของประสบการณ์ในการด�ำเนินงานด้านนีใ้ นระดับพืน้ ที่
เนือ้ หาในบทนีจ้ งึ เน้นไปทีข่ อ้ ควรพิจารณาและข้อเสนอแนะต่างๆ

ท�ำไมจึงต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ติดตามและรายงานผล?
ตามที่ได้อภิปรายไว้แล้วในบทที่ 1 ซึ่งสืบเนื่องจากการยอมรับ
‘ชุมชน’ (Community) เป็น C ตัวที่ 5 ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
อนุสญ
ั ญามรดกโลก คูม่ อื Operational Guidelines ได้เรียกร้องให้
ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทส�ำคัญในขั้นตอนต่างๆ
ภายใต้กระบวนการมรดกโลก ซึง่ ภายใต้กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้
ใหม่ในเวลาต่อมาเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับ
มรดกโลก ได้มกี ารตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน และในงานทางด้านบริการของระบบนิเวศทีเ่ กิดขีน้ ใหม่กไ็ ด้
ตระหนักเช่นกันว่าชุมชนมักมีบทบาทในการดูแลภูมิทัศน์ในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ให้ประโยชน์มากมายต่อโลก
มีเหตุผลหลายประการทีบ่ ่งบอกว่าเพราะเหตุใดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในขั้นตอนการเฝ้าติดตามและรายงานผลจึงมีความส�ำคัญ
ต่อการปรับปรุงกระบวนการมรดกโลก และเหตุใดการมีสว่ นร่วมใน
ขัน้ ตอนนีจ้ งึ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และในการปกป้องระยะยาวในระดับพื้นที่ ซึ่งรวมถึง:
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· การจัดท�ำชุดของตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม – การใช้

ข้อมูลจากท้องถิ่นเพื่อระบุตัวชี้วัดส�ำหรับกระบวนการเฝ้า
ติดตามจะช่วยให้ได้รายการของตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นส�ำหรับแหล่งมรดกโลกนั้นๆ ในการนี้ ตัวชี้วัดอาจ
รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมของทรัพย์สนิ ซึง่ บ่งบอกสถานะ
ภาพ ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ และการปฏิบัติที่ท�ำมาแต่
ดัง้ เดิมซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีความยัง่ ยืน นอกจากนี้ ข้อมูล
จากท้องถิน่ ยังช่วยให้รายการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงตัวชีว้ ดั
ทีม่ คี วามเหมาะสมในการบ่งบอกถึงความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน
· การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณค่าที่โดดเด่นเป็น
สากลและคุณค่าที่มีอยู่ในพื้นที่ในการเฝ้าติดตาม – การ
มีสว่ นร่วมของชุมชนท้องถิน่ ในการเฝ้าติดตามจะช่วยให้ได้มมุ
มองทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับคุณค่าอันหลากหลายของ
ทรัพย์สนิ มรดกโลก ซึง่ จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคุณค่าทีม่ อี ยู่
ในท้องถิน่ กับคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็นสากล การพิจารณาเกีย่ วกับ
คุณค่าทีย่ ดึ มัน่ โดยชุมชนยังอาจช่วยเสริมคุณค่าทีโ่ ดดเด่นเป็น
สากลส�ำหรับพื้นที่ซึ่งเป็น (หรืออาจเป็น) แหล่งมรดกโลกให้มี
ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
·

 การเชื่อมต่อกับกระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผล
ภายใต้อนุสญ
ั ญาอืน่ ๆ เช่นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ – จากการเรียกร้องของรัฐภาคีตา่ งๆ ให้มกี าร
ประสานงานอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ระหว่างอนุสญ
ั ญาต่างๆ ทีม่ คี วาม
50 วรรคที่ 174 ของ Operational Guidelines (WHC, 2013b) ได้ก�ำหนด
กระบวนการในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของทรัพย์สินหรือ
ภัยคุกคามที่มีต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งได้รับโดยตรงจาก
แหล่งซึ่งนอกเหนือไปจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต่างๆ

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในการเฝ้าติดตามและรายงานผล
เกีย่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสญ
ั ญามรดกโลก (ดูกล่อง
ข้อความที่ 16) เป็นผลให้มคี วามจ�ำเป็นต้องท�ำให้กระบวนการ
และตัวชีว้ ดั ต่างๆ ซึง่ ใช้ในการเฝ้าติดตามและรายงานผลภายใต้
อนุสญ
ั ญาต่างๆ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันให้มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะเป็นไปได้ ทัง้ นี้ รายการของตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุไว้ในแผนกลยุทธ์เพือ่
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ) ได้รวมไปถึงตัวชีว้ ดั ในเรือ่ งการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม ตลอดจนการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเสมอภาค ซึง่ อนุสญ
ั ญาต่างๆ เหล่านี้
ได้มคี วามคาดหวังเพิม่ มากขึน้ ถึงการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่างๆ
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· การสนับสนุนการน�ำชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการดูแลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง – จากการมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งมี ค วามหมายใน
กระบวนการเฝ้าติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของแหล่งมรดกโลก เป็นผลให้ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้อง
ถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการอนุรกั ษ์ซงึ่ สืบเนือ่ ง
หลังจากนัน้ รวมทัง้ การด�ำเนินกิจกรรมในการปกป้อง บรรเทา
และฟืน้ ฟู และจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น บทบาทของคนเหล่า
นีใ้ นฐานะผูใ้ ห้การปกป้องทรัพยากรต่างๆ ในระดับพืน้ ทีไ่ ด้กอ่
ให้เกิดประโยชน์ท้งั ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

กล่องข้อความที่ 16: ความเชื่อมโยงระหว่างการเฝ้าติดตามและการรายงานผลภายใต้อนุสัญญามรดกโลกและ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 51 52
ส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้มคี วามพยายามสร้างความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ ยิง่ ขึน้ กับองค์กรต่างๆ ซึง่
เกีย่ วข้องกับอนุสญ
ั ญามรดกโลก เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้
ข้อตัดสินใจทีเ่ ห็นชอบในเร็วๆ นี้ (XL/6) ทีป่ ระชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้กล่าวถึงความส�ำคัญในการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอนุสญ
ั ญาต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสญ
ั ญาริโอ และตราสารอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง51 ตลอดจนในการปรับปรุงการท�ำงานระหว่างอนุสญ
ั ญาต่างๆ ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อนุสญ
ั ญาเหล่านีใ้ ห้มคี วามเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้การด�ำเนินการภายใต้อนุสญ
ั ญาความหลากหลายทางชีวภาพและแผนกลยุทธ์เพือ่
ความหลากหลายทางชีวภาพ (2563-2554) เป็นไปอย่างเต็มที่ ในการนี้ ส�ำนักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการเพิม่ ประสิทธิภาพ ขยายขอบเขตความร่วมมือกับพันธมิตร และปรับปรุงการประสานงานต่างๆ ใน
อนาคตอันใกล้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ52
แผนกลยุทธ์เพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพได้กำ� หนดเป้าหมายไว้ 20 ประการ ซึง่ รูจ้ กั กันในชือ่ ‘เป้าหมายไอจิเพือ่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ’ ซึง่ อยูภ่ ายใต้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ประการ ได้แก่:
 แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยหยิบยกความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐ
และภาคประชาสังคม
 ลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
 ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฝ้าระวังการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์
และความหลากหลายทางพันธุกรรม
 เพิม่ พูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ
ั ญาฯโดยมีการวางแผนอย่างมีสว่ นร่วม การจัดการความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถ
 ส่งเสริมการด�ำเนินการภายใต้อนุสญ
เนือ่ งจากประเทศทีร่ ว่ มเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้เริม่ ด�ำเนินงานเพือ่ ประเมินการปฏิบตั กิ ารตามเป้าหมายไอ
จิเพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศเหล่านีจ้ ะได้รบั การส่งเสริมให้รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพทรัพย์สนิ มรดกโลกเพือ่ บรรจุไว้
ในรายงานความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายไอจิ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 11 ซึง่ เรียกร้องให้มกี ารอนุรกั ษ์อย่างน้อยร้อยละ 17 ของแหล่ง
น�ำ้ บนบกและในแผ่นดิน และร้อยละ 10 ของพืน้ ทีช่ ายฝัง่ และทะเลผ่าน ‘การจัดการทีป่ ระสิทธิภาพและเท่าเทียม มีตวั แทนทางนิเวศและ
ระบบเชือ่ มโยงพืน้ ทีค่ มุ้ ครองเป็นอย่างดี และมีมาตรการอนุรกั ษ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึงพืน้ ทีเ่ ป็นส�ำคัญ และผสานเข้าสูภ่ มู ทิ ศั น์ทาง
บกและภูมทิ ศั น์ทางทะเลทีก่ ว้างขวางกว่าเดิม’ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดท�ำตัวชีว้ ดั ต่างๆ ส�ำหรับการเฝ้าติดตามความก้าวหน้าใน
การบรรลุเป้าหมายไอจิ (ตัวชีว้ ดั โดยคร่าวส�ำหรับแผนกลยุทธ์เพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ) ให้มคี วามสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ในการเฝ้า
ติดตามสถานภาพในการอนุรกั ษ์มรดกโลก ในปัจจุบนั ศูนย์มรดกโลกก�ำลังด�ำเนินการเพือ่ หาวิธเี พือ่ ปรับปรุงการเชือ่ มโยงระหว่างระบบ
ข้อมูลออนไลน์เกีย่ วกับสถานภาพการอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นมรดกโลก (http://whc.unesco.org/en/soc) กับฐานข้อมูลพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
และมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในระดับโลก เช่น ฐานข้อมูลพืน้ ทีค่ มุ้ ครองระดับโลกซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยศูนย์ตดิ ตามการอนุรกั ษ์โลกภาย
ใต้โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Centre:
UNEP-WCMC) (Rössler และ Veillon, 2013)
51 ควบคู่ไปกับอนุสัญญามรดกโลกและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ยังมีอนุสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับการ
ยอมรับภายใต้ข้อตัดสินใจนี้ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES), อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอพยพย้ายถิ่น (Convention on the Conservation
of. Migratory Species of Wild Animals: CMS), สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR), และอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญในระดับระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนกน�้ำ (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) หรืออนุสัญญาแรมซาร์
52 http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri05-/official/wgri-08-05-en.pdf
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การที่พื้นที่คุ้มครองมีความครอบคลุมมากพอและได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่าง
ยิ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่นลีเมอร์ (ประเทศมาดากัสการ์)
© OUR PLACE

5.2

การเฝ้าติดตามและรายงานผล

ในขณะที่การเฝ้าติดตามเป็นสิ่งที่ก�ำหนดไว้ในกระบวนการมรดก
โลก กระบวนการนี้ควรได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญในการช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้วย การเฝ้า
ติดตามเป็นกระบวนการทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ในการรวบรวมข้อมูลเพือ่
ประเมินการด�ำเนินงานในพืน้ ทีว่ า่ ได้ชว่ ยให้คำ� แนะน�ำในการตัดสิน
ใจต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการหรือไม่และอย่างไร
และตามที่ได้กล่าวไว้ในเครื่องมือ Enhancing our Heritage Toolkit
การจัดท�ำแผนการเฝ้าติดตามที่ดีและมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ
การจัดการคุณค่าที่มีความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก
จะมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานในขั้นตอนของการรายงานผลง่าย
ขึ้น เนื่องจากในทางทฤษฎีแล้วแผนการเฝ้าติดตามที่ดคี วรช่วยลด
ความยุง่ ยากต่างๆ ในการท�ำงานลงเนือ่ งจากได้มกี ารรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่จำ� เป็นไว้อย่างเป็นระบบโดยต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งเครื่องมือ
Enhancing our Heritage Toolkit นี้ ได้อธิบายต่อไปว่า การเฝ้าติดตาม
ควรถูกมองว่าเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ กับการ
จัดการ เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการอนุรักษ์และจัดการมรดกโลกใน
เชิงรุกมากกว่าจะเป็นการตัง้ รับ นอกจากนีย้ งั ช่วยดึงดูดความสนใจ
ของผู ้ ที่ มี ศั ก ยภายในการให้ ทุ น สนั บ สนุ น โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
แนวทางการท�ำงานทีส่ อดคล้องกันและมีความน่าเชือ่ ถือ (Hockings
และคณะ, 2008)
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แผนการเฝ้าติดตาม เป็นกระบวนการซึ่งด�ำเนินอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อประเมินผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการจัดการ (ดูรูปที่ 6) การเฝ้าติดตาม
มรดกโลกมีขนั้ ตอนต่างๆ ซึง่ จ�ำเป็นต้องให้ชมุ ชนมีรว่ นร่วมอย่างแข็ง
ขัน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการจัดท�ำตัวชี้วดั ต่างๆ การออกแบบ
วิธีการ และการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ควรมีการให้
ชุมชนเข้าร่วมในการทบทวนและแก้ไขแผนการเฝ้าติดตามเมือ่ เวลา
ผ่านไปด้วย
ขัน้ ตอนแรกทีส่ ำ� คัญในการจัดท�ำแผนการเฝ้าติดตามคือการก�ำหนด
ชุดของตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มอื Managing Natural
World Heritage (WHC, 2012a) ตัวชีว้ ดั อาจเป็นตัวชีว้ ดั ในเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพ และจะดีที่สุดหากตัวชี้วัดต่างๆ มีคุณสมบัติดังนี้:
 มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการวัดอย่าง
ชัดเจน ท�ำนายได้ และสามารถยืนยันได้
 ตอบสนองได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการด�ำเนินการในการจัดการก่อให้เกิดผลขึ้น
 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว มากกว่าที่จะเป็นความ
ผันผวนระยะสั้นๆ หรือเฉพาะที่
 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีนัยยะโดยตรงต่อการจัดการ ซึ่ง

การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในการเฝ้าติดตามและรายงานผล
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ชี ว วิ ท ยา สั ง คม วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง
 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่บ่งบอกระดับและช่วงเวลาซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
 มีความคุม้ ทุนในแง่ของการเก็บ วิเคราะห์ และการแปลผลจาก
ข้อมูล
 ง่ายต่อการวัดและตีความ
 สามารถเก็บ วิเคราะห์ และรายงานได้ด้วยความรวดเร็ว
 สามารถประเมินผลกระทบจากแรงกดดันต่างๆ ทีท่ ราบอยูแ่ ล้ว
หรือช่วยในการตรวจหาแรงกดดันที่เกิดขึ้นใหม่
การน�ำชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในขัน้ ตอนนีค้ วรรวมไปถึงการให้ชมุ ชนมี
ส่วนในการช่วยระบุตวั ชีว้ ดั ต่างๆ ทัง้ หมดทีอ่ าจเป็นไปได้ ซึง่ มีความ
เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก53 รวม
ไปถึงตัวชี้วัดในด้านความเป็นอยู่ท่ดี ีของชุมชน ซึ่งตัวชี้วัดประการ
หลั ง นี้ อ าจรวมไปถึ ง การให้ บ ริ ก ารของระบบนิ เ วศ การเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรต่างๆ และพืน้ ทีซ่ งึ่ มีการใช้ประโยชน์มาแต่ดงั้ เดิมโดยผูค้ น
ในท้องถิ่น สถานภาพของความรู้และการปฏิบัติตามภูมิปัญญา
ดั้งเดิมในเชิงนิเวศ การปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ผลกระทบต่อ
สถาบันดั้งเดิมต่างๆ สถานภาพทางกฎหมายและการครอบครอง
ทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น หลังจากที่ได้มีการจัดท�ำชุดตัวชี้วัดต่างๆ
แล้ว จึงควรด�ำเนินการในการออกแบบวิธีส�ำหรับกระบวนการเฝ้า
ติดตามโดยการหารือกับชุมชนท้องถิ่นในต่อไป
ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ควรมีการใช้ข้อมูลทั้งที่มีอยู่แล้วตลอดจน
ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ และตามที่ได้อภิปรายไว้ในคู่มอื Managing
Natural World Heritage (WHC, 2012a) การเก็บข้อมูลจะช่วยเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
53 ภายใต้กรอบการตรวจติดตาม (Reactive Monitoring) ในปี พ.ศ. 2556
คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบ (Decision 37 COM 7A.40)
http://whc.unesco.org/en/decisions/5017/) ซึ่งเป็นค�ำแนะน�ำอย่าง
เป็นทางการให้ร่าง ‘สถานภาพการอนุรักษ์ที่ต้องการ’ (Desire State of
Conservation) ส�ำหรับการถอดทรัพย์สินออกจากบัญชีมรดกโลกที่ตกอยู่
ในอันตราย (DSOCR) ค�ำแนะน�ำนี้ ซึ่งร่างขึ้นร่วมกันโดยศูนย์มรดกโลกและ
องค์กรที่ปรึกษาทั้ง 3 แห่ง (http://whc.unesco.org/
document/123577) เล็งเห็นในการพัฒนาชุดของตัวชี้วัดโดยมีพื้นฐาน
จากการทบทวนค�ำประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Statement of
Outstanding Universal Value), มาตรการแก้ไข (Corrective
Measures) และสถานภาพของการอนุรักษ์ทรัพย์สินในภาพรวม
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เนื่องจากเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของท้องถิน่ ในกระบวนการจัดการมากยิง่ ขึน้ และอาจช่วย
ให้เกิดการสนับสนุนพืน้ ทีค่ มุ้ ครองโดยรวมเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นผลจาก
การที่ชุมชนมีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ในคู่มือนี้ยังได้ระบุอีกด้วยว่าแนวทางเช่นนี้ควรเป็นไปตามขั้นตอน
ในการปฏิบตั ิส�ำหรับการเฝ้าติดตาม (monitoring protocols) ซึ่งควร
จัดท�ำขึ้นเพื่อให้กระบวนการเฝ้าติดตามมีคุณภาพและมีความน่า
เชื่อถือ

วิวัฒนาการของอนุสัญญามรดกโลกใน
ด้านการเฝ้าติดตามและการรายงานผล
กระบวนการเฝ้าติดตามและการรายงานผลส�ำหรับมรดกโลกได้
วิวัฒนาการไปตามกาลเวลาโดยสอดคล้องกับข้อตัดสินใจเชิง
นโยบายของคณะกรรมการมรดกโลก จากการเฝ้าติดตามเฉพาะ
กิจ ไปสู่การเฝ้าติดตามอย่างเป็นระบบและการรายงานผลโดยมี
ก�ำหนดระยะเวลา จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญเริ่มมาจากข้อตัดสินในของ
คณะกรรมการในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ ขอให้มกี ารรายงานแนวโน้มต่างๆ
ในการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผลให้เกิดโครงการเกี่ยวกับแนวโน้มส�ำหรับ
สถานภาพในการอนุรักษ์ ซึ่งน�ำไปสู่การจัดตั้งและจัดการระบบ
ข้อมูลแบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งช่วยในการเฝ้าติดตาม
สถานภาพของทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลกตามที่ได้รับการรายงาน
ผ่านการตรวจติดตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา (Rössler และ
Veillon, 2013)54
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในขัน้ ตอนการเฝ้าติดตามและรายงานผลภาย
ใต้ วั ฏ จั ก รของมรดกโลก ได้ แ ก่ การตรวจติ ด ตาม (Reactive
Monitoring) การรายงานตามก�ำหนดเวลา (Periodic Reporting) และ
กลไกการติดตามตรวจสอบ (Reinforced Monitoring) ซึ่งได้สรุปไว้
ในตารางที่ 455
54 เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือส�ำหรับการตรวจติดตาม (Reactive
Monitoring) เป็นเครื่องมือสาธารณะ ดังนั้นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพย์สมบัติจึงสามารถเข้าถึงได้โดยทุกๆ คน รวม
ทั้งโดยชุมชนต่างๆ เครื่องมือดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความโปร่งใสใน
กระบวนการเฝ้าติดตามและการรายงานผล
55 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ได้ที่ http://whc.unesco.
org/en/118/

ขัน้ ที่ 1

ขัน้ ที่ 8

ประเมินผลที่ไดจาก
การจัดการ: โดยเริ่มจากการกำหนด
ระดับพื้นฐาน แลวจึงติดตามผล
โดยเทียบกับระดับพื้นฐานนี้
(ดูเครื่องมือ 11b)

ใชเครื่องมือที่ 1
เพื่อระบุกลุมของคุณคาตางๆ
เพื่อเปนพื้นฐานสำหรับแผนการ
เฝาติดตาม

ขัน้ ที่ 2

จัดทำชุดของตัวชี้วัดเพื่อสะทอน
คุณคาตางๆของพื้นที่

ขั้นตอนตางๆ
สำหรับการประเมินผลลัพธ
จากการจัดการ

ขัน้ ที่ 7

จัดทำระบบการจัดการขอมูล

ขัน้ ที่ 6

จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ
สำหรับการเฝาติดตาม
(monitoring protocols)
โดยละเอียด

ขัน้ ที่ 3

เห็นชอบรวมกันในระดับ
เริ่มตนของตัวชี้วัด

ขัน้ ที่ 4

ขัน้ ที่ 5

เปรียบเทียบขอมูลที่ตองการ
กับกระบวนการเฝาติดตาม/
ขอมูล และระบุชองวาง

ระบุการตอบสนองที่ควรทำ
สำหรับขีดแบงระดับตางๆ

รูปที่ 6: การจัดทำ�แผนการเฝ้าติดตาม ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากเครื่องมือ Enhancing our
Heritage Toolkit (Hockings และคณะ, 2008)
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การนำ�ชุมชนให้เข้าร่วมในการเฝ้าติดตามและรายงานผล
ตารางที่ 4: ค�ำจ�ำกัดความและรูปแบบต่างๆ ในการเฝ้าติดตามและรายงานผล
ประเภท
การรายงานผล
ค�ำจ�ำกัดความ

ก�ำหนดที่ต้อง
เสร็จ

ด�ำเนินการโดย

การรายงาน

การตรวจติดตาม
(Reactive Monitoring)

การรายงานตามก�ำหนดเวลา
(Periodic Reporting)

วรรค 169 ของ Operational
Guidelines: ‘การตรวจติดตามเป็นการ
รายงานโดยส�ำนักเลขาธิการ ส่วนต่างๆ
ของยูเนสโก และองค์กรที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ เกี่ยวกับสถานภาพของ
การอนุรักษ์ทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลก
เฉพาะที่ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม’

วรรค 199 ของ Operational Guidelines: ‘รัฐ
ภาคีได้รับการร้องขอให้ส่งมอบรายงานให้กับที่
ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก โดยผ่านทางคณะ
กรรมการมรดกโลก เกี่ยวกับข้อก�ำหนดทางด้าน
กฎหมายและการบริหารซึ่งได้มีการรับรอง และ
การด�ำเนินการที่มีการลงมือท�ำภายใต้อนุสัญญาฯ
รวมทั้งสถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่เป็น
มรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐ’
วรรค 169 ของ Operational
วรรค 205: ‘หลังจากครบวงจรในรอบ 6 ปีแรก
Guidelines: ‘ในการนี้ รัฐภาคีต่างๆ จะ ในการรายงานตามก�ำหนดระยะเวลา แต่ละ
ต้องส่งมอบรายงานเป็นการเฉพาะ และ ภูมิภาคจะถูกประเมินอีกครั้งโดยมีล�ำดับการ
การศึกษาถึงผลกระทบในทุกๆ ครั้งที่มี ประเมินตามที่ระบุไว้ในตารางด้านบน และภาย
เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น หรืองานที่ท�ำแล้ว หลังจากวงจร 6 ปีแรกอาจมีการหยุดพักเพื่อ
อาจส่งผลต่อสถานภาพในการอนุรักษ์
ท�ำการประเมินและแก้ไขกลไกการจัดท�ำรายงาน
ทรัพย์สิน ให้กับคณะกรรมการผ่านทาง ตามก�ำหนดเวลาก่อนที่จะเริ่มวงจรในรอบต่อไป’
ส�ำนักเลขาธิการภายในวันที่ 1
ทั้งนี้วงจรรอบแรกอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2549
กุมภาพันธ์’
และรอบที่สองในช่วงปี พ.ศ. 2553-2559
รัฐภาคีต่างๆ เป็นผู้รายงาน; การตรวจ
รัฐภาคีต่างๆ ; ศูนย์มรดกโลกเป็นผู้ประสานเกี่ยว
ติดตามประสานงานโดยศูนย์มรดกโลก กับรายงาน; องค์กรที่ปรึกษาต่างๆ มีส่วนร่วมใน
โดยได้รับข้อมูลจากองค์กรที่ปรึกษา
การวิเคราะห์ โดยเฉพาะในด้านการสร้างขีดความ
(ภารกิจต่างๆ , รายงานต่างๆ )
สามารถ
ทุกๆ ปี ให้กับคณะกรรมการมรดกโลก รายงานสังเคราะห์ทุกๆ 6 ปี (โดยแยกตาม
ณ ที่ประชุมสมัยสามัญ
ภูมิภาค) ให้กับคณะกรรมการมรดกโลก ณ ที่
ประชุมสมัยสามัญ

การติดตามตรวจสอบ
(Reinforced Monitoring)
ไม่ได้มีการก�ำหนดโดย
Operational Guidelines หรือ
อนุสัญญาฯ: การตัดสินใจใช้
กลไกนี้เกิดขึ้นในระหว่างการ
ประชุมครั้งที่ 31 ของคณะ
กรรมการมรดกโลก (ข้อตัดสินใจ
ที่ 31 COM 5.2)
ไม่มีก�ำหนดที่ตายตัว แต่อาจมี
การร้องขอในกรณียกเว้น หรือ
กรณีเฉพาะเจาะจงโดยคณะ
กรรมการมรดกโลก หรือโดยผู้
อ�ำนวยการใหญ่ยูเนสโก

ยูเนสโก ร่วมกับรัฐภาคีต่างๆ
และองค์กรที่ปรึกษาต่างๆ
เป็นการเฉพาะกิจ โดยรายงาน
ให้กับคณะกรรมการมรดกโลก
รวมทั้งช่วงเวลาระหว่างการ
ประชุมสมัยสามัญแต่ละครั้ง
แหล่งมรดกเฉพาะที่ตกอยู่ภาย
ใต้ภัยคุกคาม

ความครอบคลุม

แหล่งมรดกซึ่งตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม

รูปแบบ

รูปแบบส�ำหรับรัฐภาคีในการรายงาน
ภาคผนวกที่ 7 ของ Operational Guidelines; ไม่มี
สถานภาพในการอนุรักษ์ (เป็นทางเลือก) รูปแบบได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการใน
การประชุมครั้งที่ 22 ในปี พ.ศ. 2541;
ดู http://whc.unesco.org/uploads/ แบบสอบถามที่มีการแก้ไข ได้รับการเห็นชอบโดย
pages/documents/
คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 32 ในปี พ.ศ.
document-171-3.doc
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ทุกๆ รัฐที่เป็นภาคี (Section I) และแหล่งมรดก
ทุกแห่ง (Section II) โดยแยกตามภูมิภาค

ที่มา: Rössler และ Veillon (2013)

การตรวจติดตาม (Reactive Monitoring)
การตรวจติดตาม เป็นการรายงานผลโดยศูนย์มรดกโลก ส่วนอื่นๆ
ของยูเนสโก และองค์กรที่ปรึกษาต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ เกี่ยว
กับสถานภาพของการอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นมรดกโลกเฉพาะทีต่ ก
อยูภ่ ายใต้ภยั คุกคาม ในการนี้ รัฐภาคีตา่ งๆ จะต้องส่งมอบรายงาน
เป็ น การเฉพาะและการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบในทุ ก ๆ ครั้ ง ที่ มี
เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น หรืองานที่ท�ำแล้วอาจส่งผลต่อสถานภาพ
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย์ สิ น ให้ กั บ คณะกรรมการผ่ า นทางส� ำ นั ก
เลขาธิการ
กระบวนการในการตรวจติดตาม (ซึง่ รวมถึงกลไกการติดตามตรวจ
สอบ หรือ Reinforced Monitoring mechanism) เป็นส่วนที่สำ� คัญ
78

อย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชนท้องถิ่นอาจ
ให้ข้อมูลให้กบั ศูนย์มรดกโลกหรือให้กับองค์กรที่ปรึกษาต่างๆ ก็ได้
(วรรค 174 ของ Operational Guidelines) ซึ่งมักน�ำไปสู่การรายงาน
สถานภาพในการอนุรักษ์ให้กับคณะกรรมการมรดกโลก หรือ
เป็นการช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าติดตามและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพในการอนุรักษ์ของพื้นที่
นอกจากนี้ ในการส่งคณะผูแ้ ทนจากคณะกรรมการมรดกโลกไปยัง
พื้นที่เพื่อการตรวจติดตามแต่ละครั้ง ทีมคณะผู้แทนจะพบกับ
ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์และข้อมูลต่างๆ จากชุมชน
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การรายงานตามก�ำหนดเวลา
(Periodic Reporting)
ทุกๆ 6 ปี โดยหมุนเวียนไปตามภูมภิ าคต่างๆ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นมรดก
โลกทุกๆ แห่งจะต้องส่งมอบรายงานเพื่อช่วยให้ศูนย์มรดกโลก
สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และในท้าย
ที่สุดท�ำการตัดสินใจเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเตือนให้คณะ
กรรมการมรดกโลกทราบถึงภัยคุกคามซึ่งเป็นการเฉพาะหรือมี
ความเร่งด่วนที่ได้รับการระบุด้วยความมุ่งหวังที่จะน�ำไปสู่การมี
มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามและปัญหาที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ
การด�ำเนินการในการรายงานตามก�ำหนดเวลาเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
อย่างยิง่ ส�ำหรับการสร้างเครือข่าย การแลกเปลีย่ นข้อมูล และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระบบมรดก
โลกของภูมภิ าค นอกจากนี้ การด�ำเนินงานเช่นนีย้ ังก่อให้เกิดเวที
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่นแบบ
จ�ำลองที่ใช้โดย COMPACT
การรายงานตามก�ำหนดเวลาเกี่ยวกับมรดกโลกท�ำขึ้นเพื่อตอบ
สนองความมุ่งหมาย 4 ประการ ได้แก่:
ั ญามรดกโลกโดยรัฐ
 เพือ่ ประเมินการด�ำเนินงานภายใต้อนุสญ
ภาคี
 เพื่อประเมินว่าคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของทรัพย์สินต่างๆ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้รับการรักษาให้คงอยู่
เมื่อเวลาผ่านไป
 เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็น
มรดกโลก และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์และ
สถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สินต่างๆ
 เพื่อเป็นกลไกส�ำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาค และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างรัฐภาคีตา่ งๆ เกีย่ ว
กับการด�ำเนินการของอนุสัญญาฯและการอนุรักษ์มรดกโลก
ผลส่วนหนึง่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการด�ำเนินงานในการรายงานตาม
ก�ำหนดเวลาคือการทีส่ ารสนเทศซึง่ รวบรวมในระหว่างกระบวนการ
นี้จะมีส่วนช่วยในการ:
 ประเมินสถานภาพในการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่เป็นมรดกโลก
 พิจารณาว่าคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของทรัพย์สินที่เป็น
มรดกโลกได้รบั การรักษาให้คงอยู่เมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่
 แก้ปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่สำ� คัญ โดยผ่านการตัดสินใจ
ซึ่งได้รับการบอกกล่าวให้ทราบแล้ว

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติที่ดี องค์ความรู้ และบท
เรียนระหว่างรัฐภาคีต่างๆ ผู้จัดการพื้นที่ และผู้ปฏิบัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับมรดกโลก
 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่าง
พันธมิตรต่างๆ
 เป็นเครื่องมือส�ำหรับการตัดสินใจให้กับรัฐภาคีต่างๆ หน่วย
งานระดับประเทศ คณะกรรมการมรดกโลก และศูนย์มรดก
โลก และ
 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอนุสัญญามรดกโลก โดยเฉพาะ
ความส�ำคัญของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลและแนวคิดเรื่อง
ความเป็นของแท้ด้งั เดิม/ความครบถ้วนสมบูรณ์
สารสนเทศซึ่งรวบรวมส�ำหรับการรายงานตามก�ำหนดเวลาจะถูก
น�ำมาใช้ในการจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยการหารือร่วมกับผู้
ประสานงานหลักของประเทศ (National Focal Points) เพื่อน�ำเสนอ
ให้กับคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์นี้
จะเป็นพื้นฐานในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่เป็นเป้าหมายใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการ ความท้าทาย ภัยคุกคาม จุดแข็ง และโอกาสต่างๆ ซึ่งได้
รับการระบุหรือน�ำเสนอโดยเป็นผลจากการรายงานตามก�ำหนด
ระยะเวลา56
คู่มอื Periodic Reporting Handbook for Site Managers (คู่มอื ส�ำหรับ
ผู้จัดการพื้นที่ในการรายงานตามก�ำหนดเวลา) (WHC, 2012b) ได้
อธิบายขัน้ ตอนต่างๆ ในกระบวนการ รวมทัง้ การเข้าไปดูและกรอก
ข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ ตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื นี้ บทบาทและ
หน้าที่ในการกรอบข้อมูลในแบบสอบถามส่วนต่างๆ เป็นของผู้
จัดการพื้นที่ ผู้ประสานงานหลักของประเทศ และศูนย์มรดกโลก
ดังนั้นในระดับพื้นที่ ผู้จัดการพื้นที่จึงต้องเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากชุมชนท้องถิน่ ก่อนทีจ่ ะกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามเพือ่ การ
รายงานตามก�ำหนดเวลา
ประสบการณ์จากการท�ำรายงานตามก�ำหนดเวลาในแอฟริกาเป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่ากระบวนการนี้จะสามารถครอบคลุมเป้าหมาย
ต่างๆ ของชุมชนไว้ได้อย่างไร (ดูกรณีศึกษาที่ 16)
56 http://whc.unesco.org/en/periodicreporting/

การใช้เครื่อง GPS ที่พกพาได้ในการเฝ้าติดตามและจัดท�ำแผนที่ทรัพยากรใน
อุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา (ประเทศฟิลิปปินส์)
© Bonifacio Tobias
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กรณีศึกษาที่ 16: การรายงานตามก�ำหนดเวลาในภูมิภาคแอฟริกา
ในการรายงานตามก�ำหนดระยะเวลาในภูมิภาคแอฟริกาส�ำหรับ
วงจรที่ 2 ซึ่งด�ำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 ได้มีการระบุข้อ
กังวลของชุมชนหลายประการและวัตถุประสงค์เพือ่ การด�ำเนินงาน
อนุสัญญามรดกโลกในภูมภิ าคนี้ในอนาคต
ภายใต้แผนปฏิบตั งิ าน ปี พ.ศ. 2555-2560 ส�ำหรับภูมภิ าคแอฟริกา
ซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการมรดกโลก ในที่ประชุมครั้ง
ที่ 36 (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, 2555, ข้อตัดสินใจที่ 36 COM 10D2) ได้
มีข้อเสนอแนะส�ำหรับสิ่งที่ควรด�ำเนินการในระดับภูมิภาคและอนุ
ภู มิ ภ าคเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ประเด็ น ที่ ไ ด้ มี ก ารหยิ บ ยกขึ้ น มาใน
ระหว่างการท�ำรายงานตามก�ำหนดเวลา วัตถุประสงค์ 2 ประการ
(จากทั้ง หมด 5 ประการ) มีก ารอ้ า งถึง ชุม ชนโดยตรง ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ปรับปรุงสถานภาพในการอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ
ทีเ่ ป็นมรดกโลกโดยการจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่
การมีส่วนร่วมโดยชุมชน และประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ให้กบั
ชุมชนท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อจัดการทรัพย์สนิ ที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการยอมรับ จดบันทึก และสร้างระบบการ
จัดการแบบดั้งเดิม และน�ำระบบนี้ไปใช้ประกอบกับกลไกการ
จัดการที่มีอยู่

จึงยังคงมีโอกาสอีกมากมายในการน�ำแนวทางของ COMPACT ไป
ใช้โดยเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ในการช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่า
นี้ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารเล่มนี้ ได้มีการใช้ COMPACT ใน
โครงการ Africa Nature Programme ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการส�ำหรับแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ซึ่ง
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวได้น�ำไปสู่การจัดท�ำเอกสารเล่มนี้ขึ้น
ตามด้วยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอีก 2 ครั้งเพื่อทดสอบ
วิธีการต่างๆ และให้การอบรมกับผู้จัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก 14
แห่ง ภายใต้โครงการนี้ ยังได้มกี ารด�ำเนินงานโดยใช้แนวทางของ
COMPACT ในแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการลงชื่อพื้นที่
ในบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในอันตราย คืออุทยานแห่งชาติซีเมียน
(ประเทศเอธิโอเปีย)
ที่มา: World Heritage in Africa Region – Main Results: Second
Cycle Periodic Reporting (มรดกโลกในภูมิภาคแอฟริกา – ผลงาน
ที่ส�ำคัญ: การรายงานตามก�ำหนดเวลารอบที่สอง) http://unesdoc.
unesco.org/images/193019/001930/0019e.pdf
Africa Nature. http://whc.unesco.org/en/africa-nature

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นที่ยอดเขาแคเมอรูนในต้นปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Africa Nature Programme (ประเทศแคเมอรูน)
© UNESCO/B. Diawara
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5.3

5

ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ในการจัดท�ำและ/หรือการทบทวนแผนส�ำหรับการเฝ้าติดตามและ
รายงานผลในระดับพื้นที่ ควรมีการค�ำนึงถึงค�ำถามต่างๆ ต่อไปนี้:
 แผนการจัดการทั่วไปส�ำหรับแหล่งมรดกโลก ได้ครอบคลุมไป
ถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในขั้นตอน
ของการเฝ้าติดตามและรายงานผลหรือไม่?
 ภายใต้แนวโน้มที่มุ่งไปสู่การประเมินการก�ำกับดูแลและการ
รายงานเกี่ยวกับมรดกโลกในระดับประเทศในบริบทเพื่อให้
บรรลุความต้องการภายใต้อนุสัญญาอื่นๆ แผนได้พยายาม
ตอบสนองต่อตัวชีว้ ดั ต่างๆ ภายใต้อนุสญ
ั ญาต่างๆ เหล่านีห้ รือ
ไม่?
 ภายใต้การท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างยูเนสโกและ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในด้านเกี่ยว
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ แผนการ
เฝ้าติดตามได้รวมไปถึงตัวชี้วัดส�ำหรับคุณค่าทางวัฒนธรรม
และคุณค่าทางธรรมชาติ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างกัน
หรือไม่?
ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอแนะเพื่อให้พิจารณา ดังนี้:
 ชุมชนท้องถิน่ ควรมีบทบาททีส่ ำ� คัญในกระบวนการเฝ้าติดตาม
ตั้งแต่การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การระบุตัว

ชีว้ ดั ไปจนถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ภายในระบบ
ที่ เ ฉพาะต่ อ พื้ น ที่ แ ละระบบเฉพาะส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งาน
อนุสัญญามรดกโลก
 ตัวชีว้ ดั เพือ่ การเฝ้าติดตามและรายงานผลควรสามารถติดตาม
ได้ทั้งความหลากหลายและคุณภาพในการก�ำกับดูแล และ
จากทีไ่ ด้กล่าวไว้ข้างต้น การก�ำกับดูแลและการจัดการเป็นสิง่
ที่มีความแตกต่างกันในการให้การดูแลมรดกโลก ตัวชี้วัด
ส�ำหรับคุณภาพในการก�ำกับดูแลรวมไปถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมและการแสดงความคิดเห็นของผู้กระท�ำทุก
กลุ่ม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือครองสิทธิ์ และผู้มีหน้าที่)
ทิศทาง สมรรถภาพ การตรวจสอบได้ และความเที่ยงธรรม
และสิทธิ
 กระบวนการและรูปแบบในทางกฎหมายควรประกอบด้วย
ค�ำถามต่างๆ เกี่ยวกับการน�ำให้ชุมชนมีส่วนในการจัดการใน
ทุกๆ ขั้นตอน เช่น:
• มีองค์กรก�ำกับดูแลในระดับท้องถิ่นหรือไม่
• มีโครงสร้างในระดับพื้นที่ส�ำหรับการสื่อสาร หารือ และ
ร่วมมือกับชุมชน ซึ่งด�ำเนินการเป็นประจ�ำหรือไม่
• มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดเล็กในระดับ
ภูมิทัศน์หรือไม่

กรณีศึกษาที่ 17: การตอบสนองอย่างฉับพลันและการตรวจติดตามในระบบพื้นที่สงวนเบลีซ
แบริเออร์รีฟ
ประสบการณ์จากระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทขององค์กรเอกชนในท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ
และผู้น�ำชุมชนในการเฝ้าติดตามสถานภาพทรัพย์สินที่เป็นมรดก
โลกทีอ่ ยูใ่ นอันตราย องค์กรเอกชนหลายแห่งได้มสี ว่ นในการจัดการ
ร่วมส�ำหรับพืน้ ทีค่ ้มุ ครองทีต่ งั้ อยู่ภายในแหล่งมรดกโลก และมีการ
ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับองค์กรทีน่ ำ� โดยชุมชนซึง่ ท�ำงาน
เกี่ยวกับทรัพยากรในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ เช่นกลุ่ม
ชาวประมงต่างๆ
พื้นที่ชายฝั่งของเบลีซเป็นระบบธรรมชาติที่มีความโดดเด่น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกเหนือ
เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการังนอกชายฝั่ง สันดอนทราย
หลายร้อยแห่ง ป่าชายเลน บึงน�้ำเค็ม และบริเวณที่เป็นน�้ำกร่อย
พื้นที่ 7 แห่งซึ่งอยู่ในระบบนี้แสดงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของ
วิวัฒนาการในการพัฒนาของปะการัง และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สายพันธุท์ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2552 ระบบพืน้ ที่
สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในบัญชีมรดก
โลกที่อยู่ในอันตราย โดยในข้อตัดสินใจของคณะกรรมการมรดก
โลกที่ 33COM 7B.33 ได้มีการระบุข้อกังวลหลักๆ คือการที่ยังคงมี
การขาย ให้เช่า และมีการพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกโลก
อย่างต่อเนือ่ ง การสิน้ ก�ำหนดในการบังคับให้หยุดการตัดไม้ปา่ ชาย
เลน ตลอดจนความอ่อนแอของกลไกการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและการปกป้องคุณค่าทีโ่ ดดเด่น
เป็นสากลของทรัพย์สิน57
ในต้นปี พ.ศ. 2553 กองทุนเพื่อการอนุรกั ษ์ Ya’axché ซึ่งเป็นองค์กร
เอกชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดการร่วมส�ำหรับ Bladen
Nature Reserve ซึ่งเป็นเขตสงวนธรรมชาติทางบก ได้ระบุถึงภัย
คุกคามอันร้ายแรงส�ำหรับเบลีซแบริเออร์รีฟ ในรูปแบบของความ
เป็นไปได้ในการสร้างเขือ่ นเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าใน Bladen Reserve
โดยอาจท�ำไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากด�ำเนินการแล้วเสร็จเขื่อนดัง
กล่าวจะเป็นแหล่งของตะกอนซึง่ น�ำไปสูก่ ารทับถมในทะเลของพืน้ ที่
สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ หากไม่มอี งค์กรเอกชนท้องถิ่นแห่งนี้ซึ่งตั้ง
อยู่ในชุมชน Punta Gorda อาจไม่มีผู้ใดเล็งเห็นถึงปัญหานี้ กองทุน
เพื่อการอนุรักษ์ Ya’axché ได้เข้าหาคณะท�ำงานศูนย์ประสานงาน
ฉุกเฉิน58 และได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเฝ้าติดตามภัยคุกคามนี้ต่อ
แหล่งมรดกโลก โดยจากการท�ำงานร่วมกับกรมป่าไม้เบลีซ (Belize
Forestry Department) องค์กรเอกชนนี้ได้ดำ� เนินการเฝ้าติดตามใน
57 	WHC37/13-.COM/ 7A
58 คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Facility) เป็น
SGP ซึ่งให้การสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อช่วยให้สามารถตอบสนองอย่างทัน
ท่วงทีต่อภัยคุกคามที่ส�ำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นใน
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิสหประชาชาติ, Acacia Land Trust และ Jet Tours
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พื้นที่ห่างไกลของพื้นที่สงวนโดยทันทีเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมดัง
กล่าวถูกระงับไว้ โดยการบังคับให้คู่กรณีท�ำตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่มีอยู่ องค์กรนี้ยังได้เสนอที่จะท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ในระดับนานาชาติและชุมชนท้องถิ่นเพื่อประเมินผลกระทบในเชิง
สิ่งแวดล้อมและสังคมจากการสร้างเขื่อน โดยแจ้งให้หน่วยงานรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบความก้าวหน้าต่างๆ ในช่วงต้นปี พ.ศ.
2556 สืบเนื่องจากการร้องขอโดยคณะกรรมการมรดกโลก ณ ที่
ประชุมครัง้ ที่ 36 (เซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์ , 2555) IUCN ได้สง่ คณะผูแ้ ทน
เพื่อ การตรวจติด ตามมายัง พื้น ที่ส งวนเบลีซ แบริเ ออร์ รี ฟ โดยมี
วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณาสถานภาพในการอนุรักษ์ของพื้นที่
สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟโดยรวม ปรับปรุงมาตรการแก้ไขต่างๆ ให้
ทันต่อเหตุการณ์และก�ำหนดกรอบเวลาในการด�ำเนินการ และ
ให้การช่วยเหลือกับรัฐภาคีในการจัดท�ำสถานภาพทีต่ อ้ งการเพือ่ น�ำ
ทรัพย์สนิ ออกจากบัญชีมรดกโลกทีต่ กอยูใ่ นอันตราย และเนือ่ งจาก
องค์กรเอกชนต่างๆ มีบทบาทที่ส�ำคัญในการจัดการร่วมในพื้นที่
ส�ำคัญทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ องค์กรเหล่านีจ้ งึ มีบทบาททีส่ �ำคัญในคณะผู้

แทนเพื่อการตรวจติดตาม ได้มีการจัดการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างองค์กรเอกชนและองค์กรท้องถิน่ ต่างๆ ตลอดจนชาวประมง
ท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว และผูน้ ำ� ชุมชนซึง่ เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาส�ำหรับพื้นที่สงวนซึ่งอยู่ภายในทรัพย์สิน
มรดก และในระหว่างที่คณะผู้แทนลงพื้นที่ ได้มีการหารือกับ
COMPACT ซึง่ ได้ให้การช่วยเหลือในการน�ำองค์กรท้องถิน่ ทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลกให้เข้ามามีส่วนร่วม คณะผู้แทนเพื่อ
การตรวจติดตามได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ
จะสามารถคงไว้ได้อย่างชัดเจนในคุณค่าซึ่งเป็นผลให้พื้นที่นี้ได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น แหล่ ง มรดกโลก แต่ ยั ง คงเผชิ ญ หน้ า กั บ
กระบวนการและปฏิบัติการหลายประการซึ่งคุกคามต่อคุณค่าที่มี
ความโดดเด่นเป็นสากลของพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ ซึง่ มีทงั้ ภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้
โดยฉับพลันและในระยะยาว
ที่มา: Byron และ Osipova (2013)

เด็กน้อยกำ�ลังเดินเที่ยวในสวนในหมู่บ้านใกล้กับ Sololá (ประเทศกัวเตมาลา)
© Elise Mitchell
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ในชุมชนใกล้กับยอดเขาแคเมอรูน ผู้หญิงเก็บพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ให้กับศูนย์
ฟื้นฟูสัตว์ป่าในพื้นที่ ภายใต้โครงการซึ่งเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ชนิดต่างๆ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น (ประเทศแคเมอรูน)
© Jessica Brown
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6.1

บทนำ�

ในบทนีเ้ ป็นการทบทวนตัวอย่างของการด�ำเนินโครงการในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นโครงการริเริ่มในระดับภูมิทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงการ
อนุรกั ษ์เข้ากับความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน การทบทวนนีม้ ไิ ด้มคี วาม
มุง่ หมายในการท�ำจัดรายการเพือ่ ให้ครอบคลุมโครงการทุกรูปแบบ
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่เป็นเพียงการให้ตวั อย่างเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นประเด็น
ปัญหาบางประการทีเ่ กิดขึน้ ในแหล่งมรดกโลกและโครงการซึง่ อาจ
น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น โดยแสดงให้เห็นกรณีศึกษาทั้ง
จาก COMPACT และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้
ต่างๆ
โครงการรูปแบบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มีความแตกต่างกันไปตามพืน้ ทีแ่ ละ
ตามความต้องการซึ่งถูกระบุโดยชุมชนแต่ละแห่ง กิจกรรมส�ำหรับ
พื้นที่จะต้องมีการก�ำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของตนเองเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของชุมชนภายในภูมิ
ทัศน์ทางบกและภูมิทัศน์ทางทะเลนั้นๆ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการ
ท�ำงานทีส่ อดคล้องกันระหว่างพันธมิตรต่างๆ ในพืน้ ที่ ตามหลักการ
แล้ว โครงการเหล่านีจ้ ะได้ทนุ สนับสนุนซึง่ ไม่มากนักและมีการเสริม
ด้วยกิจกรรมอืน่ ๆ ในด้านการสร้างขีดความสามารถ การศึกษาและ

6.2

เช่นเดียวกับการที่โครงการต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่
กรอบในการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการด�ำเนินการ
ก็ต้องมีความแตกต่างกันตามพืน้ ทีเ่ ช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นนับ
ว่ าเป็ นสิ่งที่ส�ำคัญต่ อความส�ำเร็จของโครงการ ทั้งนี้ตามที่ได้
อภิปรายไว้ในบทก่อนหน้านีแ้ ล้ว ผู้ประสานงานท้องถิน่ จะสามารถ
แสดงบทบาทในการท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมด้วยการสนับสนุนจาก
โครงสร้างการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม เช่นการมีองค์กรทีป่ รึกษาท้อง
ถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ตัวอย่างโครงการต่างๆ ภายใต้หัวข้อที่สำ�คัญ

ในการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนโครงการ
นั้น กระบวนการควรมีความ ‘ฉับพลัน’ ในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและความสนใจซึ่งได้รับการบอกกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ แต่ยงั คงเป็นไปตามแนวทางของกลยุทธ์ทตี่ งั้ ไว้ แนวทาง
การจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้เช่นนี้จึงต้องมุ่งให้เกิดความสมดุล
ในกรณีของ COMPACT แบบจ�ำลองได้รบั การออกแบบมาเพื่อให้ผู้
มีอำ� นาจในการตัดสินใจในท้องถิน่ มีความยืดหยุ่นพอประมาณ ใน
ขณะที่ยังคงความเข้มงวดเพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์
ในภาพรวมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความ
ส�ำคัญในระดับโลกได้ (Hay-Edie และคณะ, 2012) ในที่นี้ แนวคิด
เรื่อง ‘ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง’ (ดูกล่องข้อความที่ 13 หน้า 59)
สามาถน�ำมาใช้ได้โดยการผสานแบบจ�ำลองเชิงตรรกะและการจัด
ท�ำผังของผลที่คาดว่าจะได้รับเข้ากับการสะท้อนและการวิเคราะห์
ซึ่งจะช่วยในการก�ำหนดโครงการในระยะต่อไปได้ (Vogel, 2012;
James, 2011)
ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ซึ่งอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมโทรม
ของฝั่งแม่น้ำ� ภายในลุ่มน�้ำส�ำคัญ มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถ
ใช้จัดการกับปัญหานี้ได้ เช่น การสร้างสาธารณูปโภคเช่นรางน�ำ้
ส�ำหรับปศุสตั ว์เพือ่ บรรเทาความกดดันต่อฝัง่ แม่น�้ำ การปลูกพืชริม
ฝัง่ น�ำ้ เพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีแ่ ละลดการกัดกร่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไป การปลูก
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กิจกรรมภาคสู่สาธารณะ การสร้างเครือข่ายและการตลาด โดย
กิจกรรมเสริมเหล่านีจ้ ะเป็นเสมือน ‘กาว’ ทีเ่ ชือ่ มโยงโครงการต่างๆ
เข้าไว้ด้วยกัน และสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่ม
มีความเข้มแข็งและปรับปรุงงานทีท่ ำ� ให้ดขี นึ้ ตัวอย่างกิจกรรมเสริม
เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การแลกเปลีย่ นระหว่างชุมชน
การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ และการสนับสนุนด้านการ
ตลาดและการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก

ป่าในพืน้ ทีร่ บั น�้ำ และ/หรือการตัง้ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น�้ำในท้องถิ่น (Water Resource Users’ Associations: WRUAs) เพื่อ
แนะน�ำมาตรการการอนุรกั ษ์นำ้� ให้กบั ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่โดยรอบ ซึง่
โครงการทีผ่ ้มู สี ่วนได้ส่วนเสียในท้องถิน่ เห็นว่ามีความส�ำคัญจะขึน้
กับปัจจัยหลายประการ เช่นความเร่งด่วน ผลกระทบ และความ
เป็นไปได้ แน่นอนว่าหากมีทรัพยากรทัง้ ด้านการเงินและต้นทุนทาง
สังคมที่มากพอก็อาจด�ำเนินโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาได้ ซึ่งการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การแบบปรั บ เปลี่ ย นได้ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ จั ด การ
โครงการ โดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนท้องถิ่น
สามารถสะท้อนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าเพื่อวางแผนส�ำหรับ
โครงการในล�ำดับต่อๆ ไปได้
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นประเด็นต่างๆ และโครงการทีส่ ามารถท�ำได้
ซึ่งในบทต่อไปจะได้อภิปรายว่าโครงการเล่านี้จะสามารถจัดกลุ่ม
ตามหัวข้อเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการท�ำงานระหว่าง ‘ผู้
กระท�ำ’ และหน่วยงานต่างๆ ในระดับภูมทิ ัศน์ได้อย่างไร และจาก
กรณีศึกษาในพื้นที่บางแห่งจะแสดงให้เห็นตัวอย่างของโครงการที่
ท�ำภายใต้หวั ข้อด้านต่างๆ59
59 	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมโดยโครงการ COMPACT ได้จาก
เอกสารประมวลผลงานในรอบ 12 ปี (Brown และ Hay-Edie, 2013)
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ตารางที่ 5: โครงการที่ด�ำเนินการในพื้นที่ต่างๆ
หัวข้อ

การจัดการลุ่มน�้ำ

การจัดการป่าไม้

ประเภทของโครงการ

ตัวอย่างโครงการ COMPACT

การสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน�้ำ

การใช้วิธีการแลกเปลี่ยนระหว่าง ชุมชน-ต่อ-ชุมชน ช่วยสร้างความเข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้ำในท้องถิ่น (Water Resource Users’ Associations:
WRUAs) ในภูมิทัศน์ยอดเขาเคนยา (ดูกรณีศีกษาที่ 20)

การอนุรักษ์น�้ำ

โครงการซึ่งน�ำโดย WRUAs ในท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้กับยอดเขาเคนยาได้ให้ผู้ที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ช่วยในการตรวจตราคุณภาพและปริมาณน�้ำในบริเวณที่ก�ำหนด และแจ้งให้ผู้ใช้น�้ำ
ทราบเมื่ออาจเกิดการขาดแคลนน�้ำ (ดูกรณีศีกษาที่ 20)

การฟื้นฟูพื้นที่รับน�้ำและริมฝั่ง
แม่น�้ำ

ในอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการซึ่งสนับสนุน
การปลูกต้นหวายริมฝั่งแม่น�้ำยอมให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากหวายอย่างยั่งยืนซึ่งช่วยใน
การฟื้นฟูลุ่มน�้ำไปในเวลาเดียวกัน (ดูกรณีศีกษาที่ 18)
ในเซเนกัล ชุมชนที่ตั้งอยู่ในในพื้นที่สงวนชีวมณฑล Djoudj-Djawling ท�ำการก�ำจัดพืช
รุกรานที่อยู่ในล�ำน�้ำ และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูแหล่งน�้ำในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งช่วยให้นก
ชนิดต่างๆ กลับมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน�้ำ (ดูกรณีศึกษาที่ 15)

การสร้างสาธารณูปโภคขนาดเล็ก

โครงการ ซึ่ง WRUAs ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโรสร้างรางน�้ำส�ำหรับฝูงปศุสัตว์ซึ่ง
อยู่ห่างจากน�้ำพุธรรมชาติ Soko ได้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านซึ่งน�ำน�้ำจาก
น�้ำพุไปใช้ในครัวเรือนและผู้ใช้แหล่งน�้ำแห่งนี้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ (ดูกรณีศึกษาที่ 21)
ในภูมิทัศน์ยอดเขาเคนยา WRUAs ในท้องถิ่นได้สร้างลานซักล้าง เพื่อเป็นพื้นที่ให้ครัว
เรือนต่างๆ น�ำผ้ามาซักโดยมีระยะทางไม่ไกลจากแม่น�้ำ ซึ่งช่วยลดการกัดเซาะของฝั่ง
แม่น�้ำตลอดจนการปล่อยน�้ำจากการซักล้างลงสู่แม่น�้ำล�ำธารซึ่งช่วยในการรักษาคุณภาพ
น�้ำด้วย (ดูกล่องข้อความที่ 18)

การรับรองทางป่าไม้

โครงการในเซียนกาอันได้สนับสนุนชุมชนให้ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตส�ำหรับป่า
สงวนชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยชุมชนการเกษตร (ejido) ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
ความร่วมมือด้านป่าไม้ระยะยาวระหว่างชุมชนการเกษตร 5 แห่งในพื้นที่ 200,000
เฮกตาร์ในภูมิทัศน์รอบเซียนกาอันเพื่อปรับปรุงการดูแลป่าไม้และการให้การรับรองใน
การท�ำไม้ (ดูกรณีศึกษาที่ 19)

การดักจับ/ การท�ำบัญชีคาร์บอน
(REDD+)

ในเซียนกาอัน มีโครงการภายใต้กรอบ REDD+ ซึ่งน�ำโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น
ด�ำเนินการวัดการกับเก็กคาร์บอน ปลูกป่าในพื้นที่สงวน และจัดกิจกรรมด้านการศึกษา
(ดูกรณีศึกษาที่ 19)

ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้

ในอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ โครงการได้ให้การ
สนับสนุนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นสมบัติ
บรรพบุรุษ ของชนชาว Tagbanwa และ Batak (ดูกรณีศึกษาที่ 18)
ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์ การให้การสนับสนุนโครงสร้างการจัดการแบบ
ดั้งเดิมของชาว Mikea ซึ่งเป็นชนเผ่ากึ่งเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในป่าได้ช่วยให้คนเหล่านี้
สามารถเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้อย่างยั่งยืน เช่น baboho (มันเทศ) ซึ่งเป็น
ผลผลิตพื้นฐานส�ำหรับความมั่นคงทางอาหาร

การปลูกต้นไม้/ การฟื้นฟูป่าที่ถูก
ท�ำลาย

ในภูมิทัศน์โดยรอบยอดเขาคิลิมันจาโร การสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้ช่วยให้เยาวชน
ในศูนย์ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของ Chaggar ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและ
ปกป้องฝั่งแม่น�้ำ Whona และเป็นที่บังแดดให้ผู้มาเยี่ยมชมรวมกลุ่มกันได้
ในภูมิทัศน์รอบอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา โครงการปลูกต้นไม้ซึ่งน�ำ
โดยชุมชนได้ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ซึ่งเป็นสมบัติบรรพบุรุษ 3 แห่งได้คัดต้นไม้ชนิดที่
เป็นพันธุ์พื้นเมืองและมีในท้องถิ่น โดยเลือกจากถิ่นที่อยู่อาศัยและคุณค่าในการเป็น
อาหารให้กับสัตว์ป่าต่างๆ และเป็นแนวกันไฟธรรมชาติ ภายใต้โครงการนี้ยังมีการให้
สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าติดตาม และปกป้องป่าตามกฎหมายจารีตของชุมชน
ด้วย
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กิจกรรมด้านชีวิต
ความเป็นอยู่

พื้นที่ทะเลและ
ชายฝั่ง

เทคโนโลยี่ที่
เหมาะสม
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ตัวอย่างโครงการ COMPACT

ในชุมชนใกล้กับเซียนกาอัน COMPACT ได้ให้การสนับสนุนโครงการเลี้ยงผึ้งแบบผสม
ผสานซึ่งรวมไปถึงการผลิตน�้ำผึ้ง โดยสนับสนุนการขอใบรับรองการผลิตแบบอินทรีย์ การ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการปลูกป่า (ดูกล่องข้อความที่ 19)
มีโครงการหลายโครงการในเคนยาและแทนซาเนียซึ่งสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน (รวม
ทั้งที่น�ำโดยเยาวชนและสตรี) ในการสร้างบ่อเพื่อการเลี้ยงปลาเทราต์ซึ่งเป็นอาหารให้กับ
กิจกรรมด้านชีวิตความเป็นอยู่
ครัวเรือนและเป็นแหล่งรายได้ โครงการเหล่านี้มักมีเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน�้ำและการ
เพื่อยังชีพและสร้างรายได้เสริมให้ ปลูกต้นไม้มาเกี่ยวข้องด้วย
กับครัวเรือน
ในประเทศโดมินิกา การสนับสนุนที่ให้กับกลุ่มผู้ปลูกดอกไม้ช่วยให้สตรีในท้องถิ่นมีโอกาส
ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่น่าสนใจส�ำหรับหลายพื้นที่ เช่นในภูมิทัศน์ใกล้กับยอดเขา
เคนยา COMPACT ได้ให้เงินช่วยเหลือในการเริ่มต้นกิจกรรม การจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ
และการสนับสนุนด้านการตลาดให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตไหม (ดูกล่องข้อความที่ 19)
โครงการในหมู่บ้าน Cockrane ในประเทศโดมินิกาได้สนับสนุนการเพิ่มความหลากหลาย
ทางอาหารให้กับคนในหมู่บ้าน โดยลงทุนในการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กเพื่อเลี้ยงกระต่าย
โครงการสาธิตนี้ท�ำให้คนหันมาเลี้ยงกระต่ายเป็นจ�ำนวนมากซึ่งเป็นทางเลือกทดแทนการ
ล่ากระต่ายจากป่าซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ และก่อให้เกิด ‘เทศกาลกระต่าย Cockrane
กิจกรรมด้านชีวิตความเป็นอยู่
ซึ่งจัดขึ้นทุกปีและเป็นที่นิยมของผู้คน
โดยให้ทางเลือกเพื่อบรรเทาความ
โครงการอนุรักษ์ทะเลในชุมชนใกล้กับระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟและพื้นที่ทาง
กดดันต่อทรัพยากรอื่นๆ (เช่น
ตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์ได้สนับสนุนการเลี้ยงสาหร่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาว
ประมงและป่าไม้)
ประมงท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยลดความกดดันต่อทรัพยากรประมง ในทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของมาดากัสการ์ องค์กรพัฒนาเอกชนได้ช่วยให้ครัวเรือนจ�ำนวน 60 ครัวเรือนเลี้ยง
สาหร่ายและได้ให้อุปกรณ์เช่นโต๊ะส�ำหรับตากแห้ง เรือแคนู และอุปกรณ์ขนาดเล็ก
ส�ำหรับการแปรรูป ซึ่งช่วยให้ครัวเรือนเหล่านี้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น

การจัดตั้งเขตอนุรักษ์และเขต
สร้างความอุดมสมบูรณ์

ในระบบพื้นที่สงวนเบลีซแบริเออร์รีฟ ชาวประมงท้องถิ่นท�ำงานร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมในพื้นที่คุ้มครองเพื่อระบุแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์น�้ำ
ที่ส�ำคัญและแหล่งรวมตัวของสัตว์น�้ำ และกันพื้นที่เพื่อให้มีการปกป้องเป็นพิเศษโดยเป็น
‘พื้นที่ห้ามจับ’ จากความร่วมมือเช่นนี้ท�ำให้เริ่มมีการเข้าถึงแหล่งประมงโดยมีการจัดการ
(managed access) (ดูกรณีศึกษาที่ 14 เรื่องการช่วยเหลือโดยชุมชน)
ในบริเวณชายฝั่งกินตานาโร ประเทศเม็กซิโก สหพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ หรือ ‘เขตห้ามจับ’ ขึ้น (ดูกรณีศึกษาที่ 22)

การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
ชาวประมงต่างๆ

มีโครงการด้านการศึกษาและการสร้างขีดความสามารถหลายโครงการในเบลีซที่มีความ
มุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวประมงและกลุ่มในท้องถิ่นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล (ดูกล่องข้อความที่ 15) การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มชาว
ประมงในเบลีซและเม็กซิโกช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับปรุงการอนุรักษ์ในการท�ำ
ประมงกุ้งมังกรได้

การบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมา
ใช้ใหม่

ในบริเวณยอดเขาคิลิมันจาโร โครงการซึ่งสาธิตการน�ำน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ด้วย
กระบวนการบ�ำบัดทางชีววิทยาเพื่อน�ำมาใช้ปลูกข้าวได้ช่วยลดความต้องการน�้ำจาก
แหล่งน�้ำซึ่งมาจากน�้ำพุธรรมชาติลงอย่างมาก

การใช้พลังงานจากไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก๊าซชีวภาพ

ในบริเวณยอดเขาคิลิมันจาโร องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากโครงการ World Heritage Local Ecological
Entrepreneurship Programme (WH-LEEP) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เลื่อยซึ่ง
รวบรวมมาจากโรงไม้ ช่วยให้ครัวเรือนต่างๆ ซึ่งต้องใช้ไม้เป็นแหล่งพลังงานสามารถลด
การใช้เชื้อเพลิงจากไม้ได้ และสืบเนื่องจากกิจกรรมนี้ได้มีโครงการอีกหลายโครงการที่ส่ง
เสริมการใช้เตาถ่านอย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน
มีโครงการซึ่งติดตั้งชุดเครื่องมือในการผลิตก๊าซชีวภาพ ถึง 70 ชุดในบริเวณยอดเขา
เคนยาเพื่อเป็นต้นแบบส�ำหรับชุมชนอื่นๆ ในบริเวณนี้ในการด�ำเนินโครงการก๊าซชีวภาพ
ในครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด ซึ่งต่อมาได้มีองค์กรพัฒนาท้องถิ่น
อีก 2 แห่งที่ได้น�ำแบบของชุดเครื่องมือนี้ไปสร้างเพิ่มอีก 120 ชุด ท�ำให้มีการเพิ่มการใช้
ก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดซึ่งไม่มีวันหมดในชุมชนทางตะวัน
ตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือของยอดเขาเคนยา
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เชิงนิเวศ)

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

การสนับสนุน
หน่วยงานด้าน
พื้นที่คุ้มครองใน
การจัดการพื้นที่
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ตัวอย่างโครงการ COMPACT

ภาษาพื้นถิ่น/ท้องถิ่น

ในเซียนกาอัน โครงการซึ่งสนับสนุนโดย COMPACT ได้ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นผ่านทาง
โปรแกรมการศึกษาและการจัดท�ำสิ่งตีพิมพ์เป็นภาษาสเปนและภาษายูคาเทคมายัน โดย
สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาที่ใช้สองภาษานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พืชที่มีสรรพคุณทางยา

ในประเทศโดมินิกา กลุ่มเยาวชนเผ่าคาลินา (คาริบ) ได้เริ่มโครงการผลิตชาสมุนไพรโดย
ใช้ส่วนผสมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นคุณค่าพิเศษที่ถ่ายทอดจากผู้สูงวัยของเผ่า ในขั้นแรก
เยาวชนเหล่านี้ได้ท�ำการหาข้อมูลจากผู้สูงวัยในเผ่าเกี่ยวกับพืชที่มีสรรพคุณทางยา ซึ่ง
เป็นการปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชนเผ่าคาลินา และช่วยให้ภูมิปัญญา
เชิงนิเวศในท้องถิ่นมีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆ ไป
สืบเนื่องจากการเลี้ยงผึ้งใกล้กับเซียนกาอัน กลุ่มสตรีได้รวมตัวกันเป็นองค์กรซึ่งเรียกว่า
Melitzaak (ในภาษามายัน แปลว่า ‘รักษาด้วยผึ้ง’) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีน�้ำผึ้งและ
พืชที่มีสรรพคุณทางยาอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ โดยส่งขายทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ
จากความส�ำเร็จนี้ สมาชิกของกลุ่ม Melitzaak ได้จัดการฝึกอบรมให้กับสตรีจากพื้นที่
อื่นๆ ในเม็กซิโกและพื้นที่ใกล้กับเบลีซ

เส้นทางและศูนย์การศึกษา
มรดกโลก

ในประเทศโดมินิกา กลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นได้สร้างและซ่อมแซมเส้นทางซึ่งเชื่อมระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และสร้างสวน
พฤกษศาสตร์ชุมชนในบริเวณจุดเริ่มต้นของเส้นทางซึ่งเป็นที่นิยมและน�ำไปสู่พื้นที่แหล่ง
มรดก
ในเขตสงวนชีวมณฑลเซียนกาอัน ศูนย์การศึกษาในพื้นที่ได้มีการเน้นเรื่องมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาวมายัน ซึ่งรวมถึงภาษา เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และการใช้สีย้อมจาก
ธรรมชาติในการท�ำสินค้าหัตถกรรมต่างๆ

การให้การอบรมและสร้างขีด
ความสามารถให้กับมัคคุเทศก์

โครงการในพื้นที่บริเวณยอดเขาคิลิมันจาโรได้จัดการฝึกอบรมให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน
หัวข้อเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ รวมทั้งการอบรมเรื่องการปีนเขาโดยไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบ การจัดการกับไฟหลังท�ำอาหาร และอื่นๆ เป็นผลให้เกิดความต้องการ
บริการจากมัคคุเทศก์ ลูกหาบ และพ่อครัวที่ผ่านการอบรมมาแล้วเพิ่มมากขึ้น และนัก
ท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น
ในเซียนกาอัน การจัดฝึกอบรมการน�ำเที่ยวส�ำหรับสตรีในปุนตาอัลเลน (Punta Allen)
ได้ให้ค�ำแนะน�ำในด้านการตีความจากธรรมชาติ การบังคับเรือ การเดินเรือ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้กลุ่มผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มชื่อ ‘กล้วยไม้
แห่งเซียนกาอัน’ (Orchid of Sian Ka’an) เพื่อท�ำกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นการพายเรือคายัค การดูนก การเดินป่าโดยมีคน
น�ำทาง ตลอดจนที่พักโฮมสเตย์และอาหารท้องถิ่น

การบ�ำรุงรักษาเส้นทางและสา
ธารณูปโภคอื่นๆ

โครงการ COMPACT ได้สนับสนุนการฟื้นฟูเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาคิลิมันจาโร ความยาว
18 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่นิยมของนักปีนเขาที่มีประสบการณ์สูง โดยการลดอันตรายที่อาจ
เกิดจากการสึกกร่อนและการถูกเหยียบย�่ำ และพยายามให้ผู้เยี่ยมชมเช่นนักปีนเขาและ
นักท่องเที่ยวอื่นๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนต่างๆ
(ดูกรณีศึกษาที่ 8)

การจัดการและการบังคับใช้
กฎหมายส�ำหรับพื้นที่คุ้มครอง

ในเขตรักษาพันธุ์นกแห่งชาติจูจ ประเทศเซเนกัล โครงการ COMPACT ได้ฝึกอบรมชาว
บ้านให้ท�ำหน้าที่ 'ผู้ป้องกันนิเวศ' และมีส่วนร่วมในการยกระดับสาธารณูปโภคในอุทยาน
ตลอดจนเฝ้าติดตามการป้องกันโดยใช้เครื่องมือติดตาม (ดูกรณีศึกษาที่ 15)

การท�ำแผนการจัดการทั่วไป
(โดยใช้ข้อมูลจากชุมชน)

ประสบการณ์จากยอดเขาเคนยาและยอดเขาคิลิมันจาโรท�ำให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่น
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองได้อย่างไร (ดูกรณีศึกษา
ต่างๆ ในบททที่ 4)
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หัวข้อ

การก�ำกับดูแลใน
ภูมิทัศน์

ประเภทของโครงการ

ตัวอย่างโครงการ COMPACT

การช่วยให้ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ
ในที่ดิน/ทรัพยากร

ในอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โต-ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ COMPACT ได้
ท�ำงานร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้มีสิทธิในการครอบครองพื้นที่ซึ่งเป็น
ของบรรพบุรุษ โดยได้ช่วยให้ชุมชนใน Cabayugan, tagabinet และ Marufinas ได้รับ
ใบเรียกร้องสิทธิสมบัติบรรพบุรุษซึ่งเป็นการยืนยันถึงสิทธิในการครอบครองอาณาเขต
ของตนมาแต่ดั้งเดิม

พื้นที่สงวนส�ำหรับชนเผ่าพื้นเมือง
และชุมชน

ในมาดากัสการ์ กลุ่มซึ่งตั้งขึ้นในระดับหมู่บ้านซึ่งใช้ชื่อว่า ‘fokonolona’ ได้มีบทบาทที่
ส�ำคัญในการจัดการทรัพยากร และด้วยการสนับสนุนจาก COMPACT กลุ่ม
fokonolona ในภูมิทัศน์ป่า Mikea ได้สร้างขีดความสามารถในการมีบทบาทน�ำในการ
ก�ำกับดูแลซึ่งน�ำโดยชุมชนและการก�ำกับดูแลร่วมส�ำหรับพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มพื้นที่ที่ได้
รับการเสนอชื่อ (ดูกรณีศึกษาที่ 3)

การสนับสนุนการปกป้องสถานที่
ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์

ในประเทศเคนยาและมาดากัสการ์ โครงการซึ่งสนับสนุนชุมชนในการให้การดูแลสถานที่
ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น และ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการก�ำกับดูแลแบบดั้งเดิม (ดูกล่องข้อความที่ 20)

กล่องข้อความที่ 17: การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
มีโครงการหลายอย่างทีส่ ามารถช่วยสนับสนุนการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีซ่ งึ่ เป็นป่าไม้ภายในแหล่งมรดกโลกและในภูมทิ ศั น์โดยรอบ ซึง่ มี
ส่วนช่วยฟืน้ สภาพให้กบั ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ให้ดขี นึ้ และลดการพังทลายของหน้าดิน
การรับรองทางป่าไม้ – การรับรองทางป่าไม้เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ให้การด�ำเนินการต่างๆ เกีย่ วกับป่าไม้ โดยท�ำให้มมี ลู ค่าต่างๆ
เพิม่ ขึน้ ในตลาดโลก ป่าไม้ทไี่ ด้รบั การรับรองว่าได้รบั การจัดการตามมาตรฐานสากลมักท�ำให้ได้ราคาทีด่ ใี นตลาด โดยกระบวนการรับรองยัง
มีสว่ นในการเสริมให้เกิดความเข้มเข็งในการจัดการอีกด้วย
การท�ำบัญชีการเก็บกักคาร์บอน และ REDD+ – การท�ำบัญชีกกั เก็บคาร์บอนและการใช้กรอบ REDD+ สามารถใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
ส�ำหรับชุมชนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ และยังเป็นโอกาสในการได้รบั เงินสนับสนุน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�ำลาย
ป่าและความเสือ่ มโทรมของป่า (Reducing Emissions form Deforestation and Frest Degradation: REDD) เป็นความพยายามใน
การสร้างมูลค่าเป็นตัวเงินให้กบั คาร์บอนทีก่ กั เก็บในป่าไม้ ซึง่ เป็นแรงจูงใจส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนาในการลดการปล่อยคาร์บอนจาก
พืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นป่าไม้และลงทุนในการลดการปล่อยคาร์บอนเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส่วน REDD+ ไปไกลกว่าเรือ่ งการตัดไม้ทำ� ลายป่าและ
การเสือ่ มโทรมของป่าไม้ โดยได้รวมบทบาทของการอนุรกั ษ์ การจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน และการปรับปรุงการกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้ไว้
ด้วย
ผลิตภัณฑ์จากป่าทีไ่ ม่ใช่ไม้ – ชุมชนพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่ ซึง่ มีรปู แบบการจัดตัง้ ต่างๆ ได้ดำ� รงการปฏิบตั แิ บบดัง้ เดิมในการเก็บเกีย่ ว
ผลิตภัณฑ์จากป่าทีไ่ ม่ใช่ไม้โดยเป็นวิถซี งึ่ เสริมจากกิจกรรมอืน่ เช่นการท�ำเกษตรและการท�ำประมง การเก็บเกีย่ วเหล่านีร้ วมถึงการเก็บผล
ไม้เปลือกแข็ง ผลไม้ปา่ และเห็ด การเก็บวัสดุทมี่ เี ส้นใย ตลอดจนพืชทีม่ สี รรพคุณทางยา การเก็บเกีย่ วผลิตภัณฑ์จากป่าทีไ่ ม่ใช่ไม้นหี้ ากมี
การเก็บอย่างยัง่ ยืนก็จะเป็นแหล่งอาหารทีส่ ำ� คัญและให้วสั ดุพนื้ ฐานส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในท้องถิน่ และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กบั ครัว
เรือนได้ การส่งเสริมกิจกรรมเกีย่ วกับความเป็นอยูเ่ ช่นนีจ้ ะช่วยลดความกดดันต่อทรัพยากรอืน่ ๆ ได้อกี ด้วย
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และการปลูกป่าอืน่ ๆ – กิจกรรมการปลูกต้นไม้โดยใช้พนั ธุไ์ ม้พนื้ ถิน่ สามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมทีก่ ล่าวมาข้าง
ต้นทัง้ หมดได้ ในขณะทีม่ สี ว่ นช่วยฟืน้ ฟูลมุ่ น�ำ้ และระบบนิเวศอืน่ ๆ ไปด้วยในขณะเดียวกัน กิจกรรมเหล่านีใ้ ห้บทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ค่าเมือ่ น�ำไป
เชือ่ มโยงกับกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนหรือกิจกรรมส�ำหรับเยาวชน และเป็นหนทางในการน�ำให้สมาชิกชุมชนร่วมในการฟืน้ ฟูและให้การ
ปกป้องสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ โครงการปลูกต้นไม้ตา่ งๆ มักต้องอาศัยเรือนเพาะช�ำในท้องถิน่ เพือ่ เป็นแหล่งกล้าไม้
ทีม่ า:
http://www.un-redd.org/AboutREDD/tabid/582/Default.aspx
http://unfccc.int/methods/redd/redd_finance/items/7376.php
REDD Interactive Forum ได้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นข้อมูล ประสบการณ์ และบทเรียนเกีย่ วกับการใช้คำ� แนะน�ำ
และคูม่ อื ของ IPCC ซึง่ ผูท้ ตี่ อ้ งการร่วมในการหารือเหล่านี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://unfccc.int/methods/redd/redd_web_
platform/items/4531.php
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ชาวบ้านปลูกฝักต้นโกงกางใกล้กับพื้นที่คุ้มครอง
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์
© Jessica Brown

กรณีศึกษาที่ 18: การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ในอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดินปัวร์โตปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์
ชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยในภูมิทัศน์รอบอุทยานแห่งชาติแม่น�้ำใต้ดิน
ปัวร์โต-ปรินเซซา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
จากป่าที่ไม่ใช่ไม้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ชาว Tagbanwa และ
Batak ได้สงั่ สมความช�ำนาญไม่เพียงในการใช้ประโยชน์แต่ยงั ท�ำให้
ระบบนิเวศมีความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรโดยไม่ทำ� ลายความ
สามารถในการฟืน้ ฟูตนเองของทรัพยากรนัน้ ๆ ในปัจจุบนั ชนเผ่าพืน้
เมืองเหล่านีเ้ ก็บของป่าโดยเป็นวิถเี พือ่ เสริมจากการท�ำไร่เลือ่ นลอย
และเพื่อให้มีรายได้ส�ำหรับซื้อข้าวและโภคภัณฑ์อื่นๆ ชุมชนพื้น
เมืองเหล่านี้เก็บผลไม้ป่า (เช่นมะม่วง เงาะ ทุเรียน) และหวายซึ่ง
น�ำไปขายเป็นวัตถุดิบส�ำหรับสานตะกร้า เนื่องจากการเก็บผลไม้

และการล่ า สั ต ว์ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต ดั ง เดิ ม ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสิ ท ธิ ส มบั ติ
บรรพบุรุษ และเนื่องจากของป่าเหล่านี้มีอยู่อย่างเหลือเฟือและ
สามารถเติบโตขึ้นใหม่ได้ง่าย ผู้ดูแลอุทยานจึงอนุญาตให้สามารถ
ท�ำกิจกรรมเหล่านี้อย่างยั่งยืนได้
เพื่อบรรเทาความกดดันต่อป่าไม้จากการเก็บเกี่ยวทรัพยากรออก
ไปใช้ COMPACT ได้สนับสนุนโครงการวนเกษตรในพืน้ ทีซ่ งึ่ ตกทอด
มาจากบรรพบุรุษของชาว Kayasan โดยได้มีการปลูกต้นไม้พ้นื ถิ่น
เพื่อสร้ างรายได้ เ สริมให้ กับชาวบ้ าน นอกจากนี้ โครงการยัง
สนับสนุนการติดตั้งท่อน�้ำส�ำหรับการชลประทานเพื่อช่วยให้ชาว
89
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บ้านสามารถท�ำนาข้าวในพื้นที่ลุ่มได้ปีละสองครั้ง ซึ่งช่วยเพิ่ม
ปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวส�ำหรับครัวเรือนท้องถิ่นและลดความ
กดดันต่อป่าไม้ อีกทั้งยังสนับสนุนการปลูกหวายเพื่อให้ชาวบ้าน

สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความ
สามารถของลุ่มน�้ำในการเก็บกักน�้ำและช่วยให้มีน�้ำไหลจากแม่น�้ำ
อย่างไม่ขาดช่วงซึง่ ช่วยในการชลประทานให้กบั นาข้าวอีกด้วย

กรณีศึกษาที่ 19: การท�ำบัญชีคาร์บอนโดยชุมชน – โครงการน�ำร่องในเซียนกาอัน (ประเทศ
เม็กซิโก)
โครงการ COMPACT ในผืนป่าใน Calakmul Corridor ในเซียนกาอัน
แสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นและชาวพื้นเมืองสามารถมีส่วนใน
โครงการการกักเก็บคาร์บอนซึ่งสัมพันธ์กับ REDD+ ได้อย่างไร
โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2549 น�ำโดยชุมชนพื้นเมืองซึ่งสนใจ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดักจับคาร์บอน และด้วยการสนับสนุน
จากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งน�ำโดยชาวพื้นเมืองและ COMPACT
ชุมชนเหล่านี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้และได้ข้อสรุปว่าการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างรายได้เพื่อการปกป้องป่าและสร้าง
งานได้ และได้ประกาศพื้นที่ 1,230 เฮกตาร์ภายในอาณาเขตของ
ejido เป็นพื้นที่สงวนชุมชนในปี พ.ศ. 2550 (เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดย
สมัครใจแห่งแรกของคาบสมุทรยูคาทาน)

 การจัดระบบความรูเ้ พือ่ ช่วยในการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่าง
ชุมชนและระหว่างพื้นที่โครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้ภาษา
ยูคาเทคมายันและภาษาสเปนในการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การและในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2551 COMPACT ได้ให้เงินทุนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชนในการ
จัดท�ำกลยุทธ์ในการจัดการอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ การสงวนป่าไม้และ
หลีกเลีย่ งการท�ำไม้ใน ejido รวมทัง้ ในพืน้ ทีส่ งวนของชุมชนด้วย ซึง่
ชุมชนได้ตดั สินใจศึกษาตลาดคาร์บอนเพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนในการ
สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าและด�ำเนินกิจกรรมน�ำร่องโดยใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ในการดักจับคาร์บอนในป่าซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องชุมชน การสร้าง
และการแลกเปลี่ยนความรู้นับเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ
นีซ้ งึ่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะส�ำหรับการเตรียม REDD+ ในเม็กซิโก
ดังนั้น โครงการจึงได้ให้เงินช่วยเหลือก้อนที่สองเพื่อสนับสนุนการ
สร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการแลก
เปลี่ ย นความรู ้ ร ะหว่ า งชุ ม ชนและให้ ก ารสนั บ สนุ น การรั บ รอง
คาร์บอนเครดิต
โครงการนี้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจัดการ
และการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึง:
 รูปแบบของหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยเป็นการ
อภิปรายโต้ตอบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ต่างๆ
 การใช้วิธีการท�ำวิจัยโดยชุมชนโดยใช้ประสบการณ์และค�ำ
แนะน�ำจากวิทยากรจากวิทยาลัยในชุมชนท้องถิ่น เช่น การที่
ผู้น�ำโครงการได้ร่วมกันหาสมการแอโลเมตริกเพื่อค�ำนวณ
ปริมาณคาร์บอน ช่วยให้เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของวิธกี ารต่างๆ
ที่ใช้ในโครงการ
 การใช้ความรู้ดั้งเดิมในการพัฒนาวิธีการต่างๆ เช่นการปลูก
ป่าในทุ่ง
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ในพื้นที่ใกล้กับเซียนกาอัน ชุมชนได้สร้างป่าสงวนชุมชน (เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดย
สมัครใจแห่งแรกของคาบสมุทรยูคาทาน) ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาการใช้ตลาด
คาร์บอนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในกิจกรรมการอนุรักษ์ (ประเทศเม็กซิโก)
© Jessica Brown
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กล่องข้อความที่ 18: การจัดการลุ่มน�้ำ
การปรับปรุงการจัดการลุ่มน�้ำในพื้นที่แหล่งมรดกโลกใดๆ รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบซึ่งมีแหล่งมรดกตั้งอยู่ มักเป็นกิจกรรมที่มีความส�ำคัญ
เร่งด่วนส�ำหรับชุมชนท้องถิ่นซึ่งต้องอาศัยคุณภาพของลุ่มน�้ำเพื่อตอบสนองความต้องการน�้ำของชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำต่างๆ
ในหลายประเทศในแอฟริกา กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำต่างๆ (Water Resource Users’ Associations: WRUAs) มีบทบาทส�ำคัญในการ
ป้องกันและบรรเทาความขัดแย้งระหว่างชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรน�้ำ มีหลายครั้งที่รัฐบาลส่วนกลางได้พยายามจัดสรรทรัพยากรน�้ำ
แต่การลดลงของงบประมาณท�ำให้รัฐขาดศักยภาพในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้โดยไม่จ�ำกัด ในขณะเดียวกันการเพิ่มจ�ำนวนประชากร การขยายกิจกรรมด้านการเกษตร และการพัฒนาของพื้นที่ริมน�้ำ ก็
ท�ำให้เกิดความกดดันต่อทรัพยากรน�้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การที่ฝนตกไม่สม�่ำเสมอประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็
ท�ำให้น�้ำจากแหล่งน�้ำพุธรรมชาติและแม่น�้ำมีปริมาณลดน้อยลง การเพิ่มความต้องการใช้น�้ำเพื่อการท�ำปศุสัตว์ การชลประทาน และการ
ใช้ในครัวเรือนจึงได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ซึ่งอยู่ ‘ต้นน�้ำ’ และ ‘ปลายน�้ำ’
ภายใต้บริบทที่มีความท้าทายเช่นนี้ กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำต่างๆ ได้เปิดเวทีส�ำหรับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อ
เป็นตัวแทนความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ ในลุ่มน�้ำนั้นๆ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิด
ชอบ มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้การศึกษาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นที่รับน�้ำและคลองต่างๆ และการจัดท�ำข้อปฏิบัติใน
การจัดสรรน�้ำ การเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของทรัพยากรน�้ำ และต่อความสมบูรณ์ของลุ่มน�้ำภายในภูมิทัศน์โดยกว้าง ซึ่งสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างขีดความ
สามารถผ่านการตรวจตราต่างๆ ได้จากกรณีศึกษาที่ 20

การอนุรักษ์น�้ำและน�ำกลับมาใช้ใหม่
ในบริเวณยอดเขาเคนยา COMPACT ได้ช่วยกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำในท้องถิ่นในการระดมเครือข่ายผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจ
คุณภาพและปริมาณน�้ำ กลุ่มคนเหล่านี้ได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในจุดที่ก�ำหนดโดยมีการเตือนให้ทราบในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลน
น�้ำ สมาชิกของเครือข่ายท�ำหน้าที่เสมือนเป็นลูกเสือในการระบุแหล่งมลพิษและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบหากมีการฝ่าฝืน
กฎหมาย นอกจากนี้โครงการซึ่งสนับสนุนโดย COMPACT บนยอดเขาคิลิมันจาโรยังได้แสดงวิธีการน�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดโดยกระบวนการ
ทางชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ส�ำหรับปลูกข้าว ซึ่งจากโครงการน�ำร่องซึ่งน�ำโดยกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำในท้องถิ่นในการใช้น�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วนี้
ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นเป็นสองเท่า โดยเกษตรกรมีต้นทุนในการปลูกที่ต�่ำลงเนื่องจากไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ย นอกจากนี้ยังช่วยลดความ
ต้องการใช้น�้ำจากน�้ำพุธรรมชาติและลดความถี่ในการเกิดข้อขัดแย้งเรื่องการขาดแคลนน�้ำในพื้นที่อีกด้วย

การฟื้นฟูพื้นที่รับน�้ำ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการป่าไม้ที่ดีขึ้น รวมทั้งโครงการซึ่งลดการตัดไม้และสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับน�้ำที่ส�ำคัญสามารถ
มีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพของลุ่มน�้ำได้เป็นอย่างมาก

การสร้างสาธารณูปโภคขนาดเล็ก
การสร้างสาธารณูปโภคขนาดเล็ก เช่นลานซักล้าง รางน�้ำส�ำหรับปศุสัตว์ สามารถลดความกดดันต่อริมฝั่งแม่น�้ำ ลดการกัดกร่อน และน�้ำ
เสียที่ไหลลงไปในแม่น�้ำซึ่งช่วยในการรักษาคุณภาพน�้ำได้ ในการนี้การท�ำงานร่วมกับชุมชนในการก�ำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าสาธารณูปโภคเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความกดดันจากบริเวณที่ชาวบ้านใช้ตักน�้ำส�ำหรับใช้ในครัวเรือน การใช้เลี้ยงสัตว์
หรือใช้ในการซักล้างในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการในพื้นที่ลาดด้านล่างของยอดเขาคิลิมันจาโรยังช่วยเบี่ยงฝูง
ปศุสัตว์จากแหล่งน�้ำที่ใช้โดยผู้คนในท้องถิ่น ดังที่อธิบายในกรณีศึกษาที่ 21
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กรณีศึกษาที่ 20: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำ (ประเทศเคนยา)
ในบริเวณยอดเขาเคนยา ได้มีการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนจากชุมชน
หนึง่ สูอ่ กี ชุมชนหนึง่ เพือ่ สร้างขีดความสามารถให้กบั กลุม่ ต่างๆ ใน
ท้องถิน่ ในด้านการจัดการโครงการและความเข้าใจเกีย่ วกับประเด็น
ทางวิชาการต่างๆ การท�ำงานร่วมกันช่วยให้กลุ่มเหล่านี้สามารถ
ท�ำงานต่อยอดจากสิ่งที่อีกกลุ่มหนึ่งได้สร้างไว้แล้ว และเรียนรู้ร่วม
กันในการมีส่วนร่วมกับชุมชนอืน่ หรือภาคส่วนอืน่ ๆ ของชุมชนด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้

บนยอดเขาเคนยา COMPACT ได้ท�ำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำต่างๆ ใน
การสร้างลานซักล้างเพื่อลดความกดดันต่อฝั่งแม่น�้ำและช่วยให้น�้ำมีคุณภาพดีขึ้น
(ประเทศเคนยา)
© Jessica Brown

ใช้ทรัพยากรน�้ำ Likii และ กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำ Nanyuki ซึ่งได้รบั
การสนับสนุนจาก COMPACT ในการด�ำเนินโครงการร่วมซึง่ มุง่ เน้น
ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลทรั พ ยากรน�้ ำ และสุ ข อนามั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน�้ำ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำทั้ง
สองกลุม่ นีม้ ขี ดี ความสามารถในการจัดการทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องให้กลุ่มหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมของ
โครงการและในการจัดการด้านการเงิน อย่างไรก็ตามด้วยกิจกรรม
การพัฒนาขีดความสามารถและการให้ค�ำปรึกษาในระหว่างการ
ด�ำเนินโครงการท�ำให้กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรน�้ำอีกกลุ่มหนึ่งเรียนรู้ใน
การจัดการกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นเป็นล�ำดับและได้รับประสบการณ์ใน
การจัดการด้านการเงินไปด้วย ในขณะเดียวกันกลุ่มดังกล่าวก็ได้มี
ประสบการณ์ ใ นการท�ำงานร่ วมกับชุมชนและสามารถช่วยให้
พั น ธมิ ต รต่ า งๆ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ท ้ า ยน�้ ำ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการช่วยให้เกิดการสนทนาระหว่างกัน
เกีย่ วกับการแบ่งปันน�้ำเพือ่ ลดความขัดแย้งเกีย่ วกับน�้ำระหว่างผูใ้ ช้
น�้ำที่อยู่ต้นน�้ำและปลายน�้ำ จากการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้
ทรัพยากรน�้ำทั้งสองกลุ่มนี้ โครงการได้ประสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงานในพื้นที่ต้นน�้ำและปลายน�้ำและได้สร้างความแข้มแข็ง
ให้กับทั้งสองกลุ่มผ่านกระบวนการด�ำเนินงาน ทั้งนี้เมื่อจบระยะ
เวลา 2 ปีที่ได้รับความช่วยเหลือจาก COMPACT โครงการทั้งสอง
สามารถขยายงานและหาเงินทุนใหม่ได้จาก EU เป็นระยะเวลาต่อ
ไปอีก 3 ปี

กรณีศึกษาที่ 21: การสร้างสาธารณูปโภคขนาดเล็กเพื่อลดแรงกดดันต่อฝั่งแม่น�้ำและทรัพยากรน�้ำ
(ประเทศแทนซาเนีย)
จากการขาดแคลนน�้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิทัศน์รอบ
ยอดเขาคิลมิ นั จาโร COMPACT ได้ทำ� งานร่วมกับกลุม่ ผูใ้ ช้ทรัพยากร
น�้ำในการด�ำเนินโครงการเพื่อลดความขัดแย้งในการเข้าถึงน�ำ้ และ
การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรน�้ำ ในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตำ�่ ลงมา
จากทีล่ าดใต้ยอดเขาคิลมิ นั จาโรซึง่ ชุมชนท้องถิน่ ต้องพึง่ พาน�้ำจาก
น�้ำพุธรรมชาติ Soko โครงการ COMPACT ได้สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้
ทรัพยากรน�้ำในการสร้างรางน�้ำส�ำหรับฝูงวัวซึ่งอยู่ห่างจากน�้ำพุ
ธรรมชาติ โครงการนีไ้ ด้รบั การออกแบบเพือ่ ลดความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านทีต่ กั น�ำ้ จากน�ำ้ พุ Soko ส�ำหรับใช้ในครัวเรือนและชาวบ้าน
ที่ต้องใช้น้ำ� เพื่อการปศุสัตว์ ซึ่งก่อนการก่อสร้างรางน�้ำแห่งนี้ การ
เหยียบย�่ำโดยฝูงวัวและแพะได้ท� ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้น
ทางการไหลของน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ ขุ่น อีกทั้งไม่ปลอดภัยส�ำหรับการใช้
ในครัวเรือน ในปัจจุบัน ชาวบ้านมีทางเลือกที่ให้นำ�้ ส�ำหรับการท�ำ
ปศุสตั ว์ ส่วนน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ พุธรรมชาติกม็ คี วามสะอาดมากขึน้ และ
มีปริมาณน�้ำไหลลงสู่ท้ายน�้ำมากขึ้นด้วย
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ในพื้นที่แนวกันชนของอุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโร โครงการซึ่งสนับสนุนโดย
COMPACT ได้สร้างรางน�้ำส�ำหรับปศุสัตว์เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน
(ประเทศแทนซาเนีย)
© Jessica Brown
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กล่องข้อความที่ 19: กิจกรรมเพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่
การเชื่อมการอนุรักษ์กับกิจกรรมที่สนับสนุนและเกื้อหนุนต่อชีวิตความเป็นอยู่ท้องถิ่นเป็นแกนของหลักการภายใต้โครงการอนุรักษ์และ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integrated Conservation and Development Projects: ICDPs) ซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่ 2 โดย
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายที่สนับสนุนต่อชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น โดยการส่งเสริมความมั่นคง/อธิปไตยทาง
อาหาร การเข้าถึงวัสดุส�ำหรับสร้างที่พักอาศัย และสร้างรายได้ กิจกรรมที่อาจด�ำเนินการเพื่อการนี้มีมากมายเช่นกัน ซึ่งสามารถรวมถึง
การให้เงินช่วยเหลือขนาดเล็กเพื่อเริ่มด�ำเนินโครงการ การสร้างกองทุนเพื่อไมโครไฟแนนซ์ในระดับชุมชน และการให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยเสริมด้วยการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถ ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็น
กิจกรรมและการประเภทต่างๆ ของโครงการที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

การเลี้ยงผึ้ง – การเลี้ยงผึ้ง การผลิตน�้ำผึ้งอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ารูปแบบต่างๆ
การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการช่วยรักษาพื้นที่ป่าโดยช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่อาศัยรอบๆ แหล่งมรดกโลกและพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ชุมชนใกล้กับเซียนกาอันในประเทศเม็กซิโกเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โดย COMPACT ได้ให้การสนับสนุนโครงการเลี้ยงผึ้งแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการผลิตน�้ำผึ้ง การ
ให้การสนับสนุนการขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการปลูกป่า พันธมิตรที่ส�ำคัญของโครงการนี้คือ
Flor de Tajonal ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งได้รับการรับรองและมียอดขายน�้ำผึ้งถึง 200-150 ตันต่อปีและเป็นผู้น�ำในกระบวนการความร่วมมือ
ในระดับภูมิทัศน์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในแถบมายัน เมื่อห้าปีที่แล้วกลุ่มสตรีได้รวมตัวกันเป็นองค์กรที่เรียกว่า Melitzaak (ในภาษามายัน
หมายถึง ‘รักษาด้วยผึ้ง’) โดยได้ผลิตผลิตภัณฑ์กว่า 90 ชนิดเพื่อการบ�ำบัดโดยใช้ผึ้ง โดยมีน�้ำผึ้งผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่นพืชที่มี
สรรพคุณทางยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีขายในร้านค้าปลีกและวางจ�ำหน่ายในโรงแรม และงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ จากความส�ำเร็จนี้ ในปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม Melitzaak ได้ให้การอบรมกับกลุ่มสตรีจากพื้นที่อื่นๆ ของเม็กซิโกและประ
เทศเบลีซซึ่งมีที่ตั้งใกล้กัน และได้วางแผนที่จะก่อตั้งโรงเรียนเลี้ยงผึ้งเพื่อให้เยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในการเลี้ยงผึ้งได้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะให้การสนับสนุนแนวทางแบบผสมผสานซึ่งครอบคลุมวิธีการต่างๆ เช่นการผสมพันธุ์ผึ้งนางพญา
การย้ายรวงผึ้งไปยังแปลง milpa ในป่า การผลิตแบบอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้น และห่วงโซ่อุปทานในการขายผ่านงานแสดงสินค้า ในขณะ
เดียวกันโครงการปลูกป่าโดยใช้พืชที่เป็นแหล่งน�้ำหวานก็ยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้ผู้เลี้ยงผึ้งอีกด้วย

การเลี้ยงหนอนไหม
การเลี้ยงไหมซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนส�ำหรับการผลิตไหมได้พิสูจน์
ความส�ำเร็จในการเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีใน
ชุมชนหลายแห่งใกล้กับพื้นที่คุ้มครองต่างๆ ในภูมิทัศน์โดยรอบ
แหล่งมรดกโลกยอดเขาเคนยา COMPACT ได้ให้เงินช่วยเหลือเริ่ม
ต้น จัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ และให้การสนับสนุนด้านการ
ตลาดส�ำหรับสหกรณ์ผู้ผลิตไหม ในปัจจุบันกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิตและการแปรรูปไหม
ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหม การเก็บและปั่นเส้นไหม การทอผ้า และ
ขายให้กับนักท่องเที่ยวบนยอดเขาเคนยา ส่วนที่ยอดเขาคิลิมันจา
โร กลุ่มเยาวชนได้ริเริ่มโครงการเลี้ยงไหมโดยเริ่มตั้งแต่การปลูก
และเลี้ยงต้นหม่อนเพื่อเป็นอาหารให้กับหนอนไหมที่เลี้ยงไว้
เส้นใยไหมจะถูกเก็บเกี่ยวจากดักแด้ของหนอนไหมและแปรรูปต่อ
จนเป็นเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยังมีการใช้ใบหม่อนสด (หรือป่น)
เพื่อการบริโภคโดยคนหรือปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน

การเลี้ยงหนอนไหมในชุมชนใกล้กับอุทยานแห่งชาติ/ป่าธรรมชาติบนยอดเขา
เคนยา (ประเทศเคนยา)
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กรณีศึกษาที่ 22: พื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลใกล้กับเซียนกาอัน – สมาพันธ์ Kanan Kay ในกินตานาโร
จากการท�ำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ COMPACT ได้สร้างสมาพันธ์
ส�ำหรับจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่สงวนทางทะเลซึ่งเรียกว่าเขตฟื้นความ
สมบูรณ์ (หรือห้ามจับ) ตลอดความยาวฝัง่ กินตานาโรเป็นระยะทาง
กว่า 400 กิโลเมตร สมาพันธ์ Kanan Kay เป็นความร่วมมือระหว่าง
หลายภาคส่วนโดยมีสมาชิกทัง้ สิน้ 33 คน ซึง่ เป็นตัวแทนของหน่วย
งานภาครัฐ สหกรณ์ประมง องค์กรประชาสังคมทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจยั และมูลนิธิเพื่อ
การกุศลต่างๆ โดยสมาชิกของสมาพันธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ร่วมกันใน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ ที่ ห ลบภั ย สั ต ว์ น�้ ำ
(fisheries refuges) (หรือเขตฟื้นความสมบูรณ์) ซึ่งมีพื้นที่ 20
เปอร์เซ็นต์ของผืนน�ำ้ อาณาเขตของรัฐกินตานาโร ภายใต้เป้าหมาย
เพือ่ การฟื้นฟูการประมงพืน้ บ้าน ทัง้ นี้ ชือ่ Kanan Kay มาจากภาษา
มายัน ซึ่งแปลว่า ‘ผู้พิทักษ์ปลา’ โดยแผนปฏิบัติการขององค์กรนี้
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 6 ประการ ได้แก่:
ออกแบบและก�ำหนดเขตฟื้นความสมบูรณ์ หรือเขต ‘ห้ามจับ’ –
ภายใต้เครือข่ายของพื้นที่สงวนการท�ำประมงซึ่งมีประสิทธิภาพ
รับรองโดยกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยพื้นที่ซึ่งมีความส�ำคัญวิกฤติ มีประโยชน์ที่จ�ำเป็น เป็น
ตัวแทนถิ่นที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ และครอบคลุมพื้นที่ 20 เปอร์เซ็นต์
ของอ่าวกินตานาโร
ก�ำหนดกรอบทางกฎหมายและกรอบทางสถาบันที่จ�ำเป็น –

เพื่อให้สามารถจัดตั้งพื้นที่สงวนการท�ำประมง ตลอดจนสามารถ
จัดการ ตรวจสอบ และตรวจตราการท�ำประมงได้
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการจับ
สัตว์น�้ำ – เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่สงวนให้โอกาสในการท�ำมาหากิน
กับชุมชน ซึ่งมาจากการเพิ่มมูลค่าของการจับสัตว์นำ�้ และการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ
สร้างและเสริมศักยภาพของสมาพันธ์ – เนือ่ งจากมีมวลชนเป็น
จ�ำนวนมากซึ่งเป็นบุคคลหรือสถาบันต่างๆ ในเม็กซิโก ที่มีความ
เกี่ยวข้องและมีความสามารถในการจัดตั้ง รักษาไว้ และจัดการ
เครือข่ายพื้นที่สงวนการท�ำประมงอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดตัวโครงการเพือ่ การสือ่ สารและสร้างความตระหนัก – เพือ่
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (รวมทั้งชาวประมง ผู้ประกอบการท่อง
เที่ยว และชุมชนท้องถิ่น) ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของเครือข่ายส�ำหรับทีห่ ลบภัยสัตว์นำ�้ และการอนุรกั ษ์
แนวปะการังในกินตานาโร
สร้างหลักประกันทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของสหพันธ์ใน
ระยะยาว – เพือ่ ให้มที รัพยากรจากทัง้ ภาครัฐและเอกชนอย่างเพียง
พอเพือ่ เป็นหลักประกันในการจัดการทีม่ คี วามต่อเนือ่ งโดยเครือข่าย
พื้นที่สงวนการท�ำประมงต่างๆ

ใน Punta Allen และชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ภายในภูมิทัศน์ทางบกและภูมิทัศน์ทางทะเลของเซียนกาอัน การประชุมหารือได้นำ�ไปสู่การก่อตั้งสมาพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนของชาว
ประมงท้องถิ่นและผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ประเทศเม็กซิโก)
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กล่องข้อความที่ 20: พื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความส�ำคัญทางจิตวิญญาณเป็นพิเศษส�ำหรับผู้คนและชุมชนและเป็นตัวอย่างของการตอบ
สนองเบื้องลึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติและชีวมณฑล (Verschuuren และคณะ 2010) ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมักมีบทบาทน�ำ
ในการดูแลพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเช่นนี้มักอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยชุมชนหรือการก�ำกับดูแลร่วม บรรทัดฐานดั้งเดิม
ความเชื่อ ระบบ และเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนมีบทบาทส�ำคัญต่อการจัดการและการก�ำกับดูแลภูมิทัศน์เหล่านี้ ตลอดจนคุณค่าทั้งที่เห็นได้
ชัดเจนและไม่สามารถจับต้องได้ (Ortsin, 2015) ดังนั้นการส่งผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ Gitune เป็นภูมิทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบอุทยานแห่งชาติยอดเขาเคนยาและแหล่งมรดกโลก และด้วยการสนับสนุนจาก
COMPACT ผู้น�ำท้องถิ่นในชุมชนได้ร่วมมือกับเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพแห่งแอฟริกา (African Biodiversity Network)
และพันธมิตรอื่นๆ ในการฟื้นคืนวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ โดยเป็นผู้น�ำในการท�ำกิจกรรมเพื่อให้
เยาวชนกลับมายังป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสืบเนื่องจากความเป็นกังวลว่าความรู้เกี่ยวกับวิถีดั้งเดิมเหล่านี้จะหายไปจากคนรุ่นใหม่ มีการจัด
พิธีกรรมเพื่อล้างบาปและต่อความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพื้นที่ป่า และฟื้นพลังและความเชื่อมโยงของชุมชนต่อพื้นที่ กิจกรรมนี้มีผลให้พื้นที่ป่าได้
รับการคุ้มครองและอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยชุมชนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ตามวิถีดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน (Kihara และคณะ,
2013)
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาดากัสการ์ ใต้สุดของที่ราบสูง Mahafaly (ซึ่ง COMPACT ได้สนับสนุนเครือข่ายของป่าที่มีการจัดการโดย
ชุมชนภายในพื้นที่ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลก) เป็นภูมิทัศน์อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์, พื้นที่ทางวัฒนธรรม
และพิธีกรรม, ทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามวิถีดังเดิม, ตลอดจนเขตหวงห้ามต่างๆ ได้มีการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้และจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตามวิธีปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เลือนหาย
ไปเนื่องจากการย้ายถิ่นของผู้คนจากภายนอก การย้ายพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน COMPACT
โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ Tany Meva จึงได้สนับสนุนกิจกรรมริเริ่มในชุมชน 12 แห่งเพื่อสนับสนุนการก�ำกับดูแลพื้นที่โดยวิถีดั้งเดิม
และการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งความพยายามในการปรับเปลี่ยนจาก ‘การยอมรับโดยพฤตินัย’ ในการจัดการอาณาเขตและที่ดิน
โดยชุมชนไปสู่การมี ‘กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ชัดเจน’ ส�ำหรับการพิทักษ์พื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ตามวิถีประเพณีดั้งเดิม

ผู้พิทักษ์ในวิถีแบบดั้งเดิมซึ่งดูแลการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น
ถ�้ำแห่งนี้ใน Zanzibar (ประเทศแทนซาเนีย)
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เด็กๆ ในชนบทแถบที่ลาดชันของยอดเขาเคนยา (ประเทศเคนยา)
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7.1

บทเรียนจากประสบการณ์ของ COMPACT

นับตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการมากว่าทศวรรษ COMPACT ได้พฒ
ั นาแบบ
จ�ำลองในการท�ำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับประชากร
ท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบแหล่งมรดก และได้ทดลองใช้แบบ
จ�ำลองนี้ในพื้นที่จริง ซึ่งในการด�ำเนินการ COMPACT ได้ใช้กลไก
ความช่วยเหลือผ่านการให้เงินช่วยเหลือขนาดเล็กกับองค์กรประชา
สังคมต่างๆ โดยเสริมด้วยกิจกรรมสร้างขีดความสามารถ การแลก
เปลี่ยน และโอกาสในการสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงทางอาหาร การ
ก�ำกับดูแล การจัดการร่วม สิทธิต่อทรัพยากรตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนด้านการศึกษา
จากการทบทวนงานที่ได้ด�ำเนินการมาภายใต้ COMPACT (Brown
และ Hay-Edie, 2013) พบว่าองค์ประกอบหลักที่ท�ำให้แบบจ�ำลอง
ของ COMPACT มีประสิทธิภาพในการน�ำให้ชมุ ชนมีสว่ นช่วยในการ
ดูแลพื้นที่คุ้มครองที่มีความส�ำคัญระดับโลก ได้แก่:
 COMPACT ด�ำเนินการโดยใช้แนวทางเชิงภูมทิ ศั น์ ในการ
หาวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ในการท�ำงานร่วมกับชุมชนและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มที่อาศัยภายในและให้การดูแล
พื้นที่คุ้มครองตลอดจนภูมทิ ัศน์ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่า
· COMPACT ใช้วิธีการที่มีรากฐานจากวิทยาศาสตร์โดย
เน้นการมีส่วนร่วม ในการชักจูงให้ผู้คนในท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียอืน่ ๆ มีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
โดยตระหนักว่าชุมชนจะมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการท�ำงาน
เพือ่ การอนุรกั ษ์หากสามารถมองเห็นประโยชน์ทจี่ ะได้จากการ
มีส่วนร่วม
· COMPACT ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งการท�ำงานเสริมซึง่
กันและกัน ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ รวม

ทั้งการให้เงินช่วยเหลือขนาดเล็ก กิจกรรมเสริมสร้างขีดความ
สามารถ การสร้างเครือข่าย และการสนับสนุนด้านการตลาด
ซึ่งโครงการต่างๆ ภายใต้ COMPACT ใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์
เพื่อ ‘หาช่องส�ำหรับโครงการในภูมทิ ัศน์โดยมีชุมชนเป็นฐาน’
และการท�ำงานซึ่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้เงินทุนและ
พันธมิตรต่างๆ
· COMPACT มีโครงสร้างองค์กรซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลัก
การแบ่งปันอ�ำนาจ ซึ่งตระหนักว่าการให้การสนับสนุน
กิจกรรมริเริ่มต่างๆ ซึ่งน�ำโดยชุมชนต้องอาศัยความเชื่อใจ
ความยืดหยุน่ และความอดทน ทัง้ นีก้ ระบวนการทีโ่ ปร่งใสและ
การมีสว่ นร่วมของสาธารณะโดยเปิดกว้างนับเป็นหัวใจส�ำคัญ
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนีก้ ารก�ำกับดูแลทีด่ ี
ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จของกิจกรรมการอนุรักษ์
แบบจ�ำลอง COMPACT เป็นแบบจ�ำลองทีส่ ามารถขยายขนาดของ
งานได้ โดยมีศกั ยภาพทีส่ ามารถน�ำไปใช้กบั โครงการริเริม่ อืน่ ๆ ใน
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองและแหล่งมรดกโลกต่างๆ ในอนาคต ซึง่ ในพืน้ ทีเ่ ป้า
หมายทัง้ 8 แห่งทีไ่ ด้มกี ารด�ำเนินกิจกรรมของ COMPACT นัน้ ใช้หลัก
การ ‘ยึดบทเรียนใกล้กบั พืน้ ทีค่ มุ้ ครอง’ ซึง่ ช่วยให้สามารถติดตาม
ความคืบหน้าของกิจกรรมเมือ่ เวลาผ่านไปและสามารถขยายผลจาก
กิจกรรมในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองออกไปยังระดับท้องถิน่ ประเทศ และภูมภิ าค
ได้ นอกจากนีป้ ระสบการณ์จาก COMPACT ยังให้บทเรียนทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในการน�ำให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลแหล่ง
มรดกโลกและภูมทิ ศั น์คมุ้ ครองอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับโลก และ
แบบจ�ำลองนีย้ งั มีความเกีย่ วพันกับการจัดการร่วมและการก�ำกับดูแล
ส�ำหรับ ‘การอนุรกั ษ์ในรูปแบบเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ’ อืน่ ๆ
(รวมทัง้ เขตและพืน้ ทีส่ งวนส�ำหรับชนเผ่าพืน้ เมืองและชุมชนท้องถิน่
และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองโดยส่วนบุคคล) ซึง่ อยูภ่ ายใต้บริบทของการก�ำกับ
ดูแลทีก่ ว้างกว่าส�ำหรับภูมทิ ศั น์ของมรดกโลก

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้จัดการพื้นที่หารือกลยุทธ์ต่างๆ ในการน�ำแบบจ�ำลองของ COMPACT มาใช้ซ�้ำในประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาใกล้กับยอดเขาแคเมอรูน
(ประเทศแคเมอรูน)
© Jessica Brown
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จากประสบการณ์ ต ่ า งๆ มากมายและด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง
ศักยภาพในคุณค่าของภูมิทศั น์อนื่ ๆ ในปัจจุบันได้มพี ันธมิตรต่างๆ
น�ำองค์ประกอบภายใต้แบบจ�ำลอง COMPACT มาใช้ซำ้� และปรับ
ใช้ในพื้นที่ใหม่ๆ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ศูนย์มรดกโลก
ยู เ นสโกและ SGP ได้ร่ว มมือกัน ด� ำเนิน กิจกรรมมากมายเพื่อ
สนับสนุนการใช้และปรับใช้แบบจ�ำลอง COMPACT ในแหล่งมรดก
โลกอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของแบบ
จ�ำลองนี้ก็ได้รับการทดสอบในภูมิภาคอื่นๆ และในพื้นที่คุ้มครอง
ต่างๆ อีกหลายแห่งที่ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้วย
ในอนาคต โครงการริเริม่ เหล่านีจ้ ะมีหน่วยงานต่างๆ หลายแห่งเป็น
ผู้น�ำในการด�ำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากกลไกแหล่งทุน
ต่างๆ และจากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้วขัน้ ตอนแรกทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
การคื อ การหาหลั ก ประกั น เงิ น สนั บ สนุ น เริ่ ม แรกและหาผู ้ ที่ มี
ศักยภาพในการให้ทนุ ในอนาคต ซึง่ การจัดท�ำกลยุทธ์ระยะยาวจาก
ฐานสนับสนุนที่หลากหลายนี้จะเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับพันธะ
สัญญาในการสนับสนุนโครงการในระยะยาว
จากประสบการณ์กว่าทศวรรษในการท�ำงานในระดับภูมิทัศน์
COMPACT สามารถกลั่นกรองหลักการที่ส�ำคัญซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับผู้จัดการโครงการที่จะริเริ่มโครงการในพื้นที่ใหม่ๆ
ตามที่อภิปรายไว้ในบทที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปสั้นๆ ได้ดังนี้
· ความส�ำคัญของความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
– ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในระดับโลกจะสามารถแก้ไขได้อย่าง
ดีที่สุดหากคนในพื้นที่มีส่วนในการก�ำกับดูแลและการจัดการ
ภูมิทัศน์ทางบกและภูมทิ ศั น์ทางทะเล และเมื่อมีผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับชุมชนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
· บทบาทส�ำคัญของต้นทุนเชิงสังคม – การลงทุนทีฉ่ ลาด ใน
หน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่นจะสามารถช่วยสร้างขีดความ
สามารถให้กบั ชุมชนเพื่อให้การดูแลสิ่งแวดล้อมได้
· การแบ่งปันอ�ำนาจ – การสนับสนุนงานทีน่ ำ� โดยชุมชนจ�ำเป็น
ต้องอาศัยความเชื่อใจ ยืดหยุ่น และอดทน ทั้งนี้ กระบวนการ
ที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสาธารณะโดยเปิดกว้างนับ
เป็นกุญแจในการดึงให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนร่วม และท�ำให้ภาค
ประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
· ต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงการความช่วยเหลือ
ขนาดเล็ก – เงินทุนจ�ำนวนไม่มากนักแต่ชว่ ยให้สมาชิกชุมชน
ท้องถิ่นสามารถท�ำกิจกรรมที่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อมของตน ซึง่ เมือ่ สะสมมากขึน้ จะ
สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลกได้
· สร้างพันธะสัญญาระยะยาว – กระบวนการทีข่ บั เคลือ่ นโดย
ชุมชนเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้เวลาและต้องการพันธะในการ
ให้การสนับสนุนในระยะยาว (Brown และ Hay-Edie, 2013
หน้า 9)
หลักการเหล่านีถ้ กู สะท้อนในการทบทวนนโยบายและวิธกี ารด�ำเนิน
การในการอนุรกั ษ์โดยมีชมุ ชนเป็นฐานซึง่ จัดท�ำขึน้ เมือ่ เร็วๆ นี้ จาก
กรณีศึกษาในพื้นที่ชนบทในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และ
เอเชีย โดยได้มีการเน้นประเด็นที่สำ� คัญเพิ่มเติม (ดูกล่องข้อความ
ที่ 21)
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กล่องข้อความที่ 21: หลักการบางประการในการ
อนุรักษ์โดยมีชุมชนเป็นฐาน
การจัดการโดยมีชมุ ชนเป็นฐานช่วยให้มคี วามยืดหยุน่ และความ
สร้างสรรค์ในการจัดการ
ความหลากหลายของความช�ำนาญ ประสบการณ์ และความรูซ้ งึ่
ชุมชนน�ำมาใช้ในการอนุรกั ษ์ ประกอบกับทีน่ ำ� มาใช้โดย ‘ผู้
กระท�ำ’ จากนอกพืน้ ที่ ท�ำให้เกิดนวัตกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ขนึ้ และ
สามารถปรับใช้ได้กบั สถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นีม้ ลู เหตุหลักประการ
หนึง่ คือวงจรของผลตอบรับ (ผลจากการด�ำเนินงานทีป่ ระสบผล
หรือไม่ประสบผลส�ำเร็จ) ซึง่ ชุมชนสามารถรูส้ กึ ได้อย่างรวดเร็ว
และชัดเจนขึน้ และสามารถหาแนวทางในการตอบสนองแบบปรับ
เปลีย่ นได้ไม่วา่ จะโดยชุมชนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจาก
ภายนอก
ความเป็นผูน้ ำ� ในชุมชนท้องถิน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญและสร้างเสริมได้
ด้วยตนเอง
ความเป็นผูน้ ำ� จ�ำเป็นต้องได้รบั การบ่มเพาะและเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งในชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ช่วยเป็นตัวเร่งให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ในหลายๆ กรณีพบว่าความมัน่ ใจในตนเองซึง่ เกิดจาก
การรับบทเป็นผูน้ ำ� อาจท�ำให้มกี ารมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ เพือ่ ส�ำรวจ
ว่ามีแบบจ�ำลองอืน่ ๆ ส�ำหรับการพัฒนาชุมชนทีน่ ำ� มาใช้ได้อกี หรือ
ไม่
กระบวนการและจิตวิญญาณในระดับชุมชนเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อ
การอนุรกั ษ์
ความสามารถในการหล่อเลีย้ งการสนับสนุนโดยชุมชนในการ
อนุรกั ษ์ให้คงอยูม่ สี ว่ นช่วยให้เกิดความส�ำเร็จ และเกิดความยัง่ ยืน
ของโครงการ การอนุรกั ษ์โดยมีชมุ ชนเป็นฐานจ�ำต้องอาศัยความ
สามารถของชุมชนในการคิดและท�ำงานร่วมกันเพือ่ ก้าวข้ามจุด
อ่อนและข้อจ�ำกัดของแต่ละคน ซึง่ การท�ำงานไปด้วยกันจะมีสว่ น
ช่วยในการสร้างความสามารถเหล่านี้
การอนุรกั ษ์โดยมีชมุ ชนเป็นฐานเป็นกระบวนการระยะยาว
ชุมชนมักไม่รเิ ริม่ ด�ำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ในรูปแบบ
ของ ‘โครงการ’ เนือ่ งจากกิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ
ผูค้ นมาหลายชัว่ อายุคนซึง่ ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องแบ่งแยกออก
จากกิจกรรมอืน่ ๆ อย่างไรก็ตามในการด�ำเนินกิจกรรมจาก
ภายนอก เช่นกิจกรรมโดยองค์กรพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
นัน้ จะต้องมีการสร้างความเข้าใจว่าการด�ำเนินงานดังกล่าวเป็น
‘กระบวนการ’ มิใช่ ‘โครงการ’ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เวลาเพือ่ ให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ จากชุมชน (Kothari และคณะ, 2013 หน้า 13-11)
แม้ว่าหลักการเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบทั่วไปซึ่งใช้ได้ส�ำหรับ
โครงการในทุกรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกันควรมีการค�ำนึงด้วยว่า
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่น้ันมีความแตกต่างกัน และเนื่องจาก
แหล่งมรดกโลกแต่ละแห่งรวมทั้งภูมิทัศน์ที่อยู่โดยรอบต่างก็มี
ลักษณะที่ไม่เหมือนกัน กิจกรรมที่จะด�ำเนินในแต่ละพื้นที่จึงต้องมี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจากประสบการณ์ในการด�ำเนินการ
โดย COMPACT ได้แสดงให้เห็นว่าโครงการแต่ละแห่งที่ด�ำเนินการ
ในระดับพืน้ ทีไ่ ด้ถกู จัดท�ำโดยมี ‘บุคลิก’ และแนวทางในการท�ำงาน
ของตนเองซึ่งมีการปรับให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
โดยชุมชนอย่างแท้จริงนัน้ จึงหมายถึงการทีช่ มุ ชนได้มบี ทบาทน�ำใน
การก�ำหนดรูปแบบของกิจกรรมริเริ่มที่จะด�ำเนินการ
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กล่องข้อความที่ 22: มรดกโลกและการใช้แนวคิดฐานสิทธิ์: ข้อเสนอแนะจากโครงการ Building Capacity to
Support Rights-Based Approaches in the World Heritage Convention: Learning from
Practice (การสร้างขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนแนวคิดฐานสิทธิ์ในอนุสัญญามรดกโลก:
การเรียนรู้จากการน�ำไปใช้) 60
Our Common Dignity Programme เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะทีป่ รึกษาส�ำหรับอนุสญ
ั ญามรดกโลก (ICOMOS, IUCN และ
ICCROM) ภายใต้การหารือกับศูนย์มรดกโลกยูเนสโกโดยมุง่ เน้นมิตทิ างด้านสิทธิใ์ นงานเกีย่ วกับมรดกโลก เป้าหมายของโครงการนีค้ อื การส่ง
เสริมการใช้แนวทาง ‘การปฏิบตั ทิ ดี่ ’ี ในเรือ่ งสิทธิและสภาพทีเ่ อือ้ ต่อสิทธิทมี่ คี วามเกีย่ วข้องกับมรดกโลก ตลอดจนเพือ่ จัดท�ำและเสนอแนะ
เครือ่ งมือทีส่ ามารถน�ำมาใช้เพือ่ ให้เกิดความก้าวหน้าในด้านนีไ้ ด้ ในปี พ.ศ. 2557 โปรแกรมนีไ้ ด้เปิดตัวโครงการ Building Capacity to
Support Rights-Based Approaches in the World Heritage Convention: Learning from Practice ซึง่ ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญระดับโลกซึง่ จัดขึน้ ในกรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่า 30 คนจากทัว่ ทุกทวีป จากรายงานการ
ประชุม60 สามารถสรุปข้อเสนอแนะบางประการได้ดงั นี:้
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้เน้นในประเด็นด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนว่าควรได้รบั การเชิดชู ยอมรับ และรวมไว้ในการด�ำเนินการต่างๆ โดย
อนุสญ
ั ญามรดกโลกโดยสอดคล้องกับพันธะสัญญาของสมาชิกทีเ่ ป็นภาคีในเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และได้ให้ขอ้ สังเกตว่าแหล่งมรดก
โลกซึง่ นับเป็นสถานทีล่ ำ� ดับแรกในการสงวนไว้ซงึ่ มรดกแห่งมนุษยชาติควรใช้เป็นตัวอย่างส�ำหรับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในเรือ่ งฐานสิทธิ์ และด้วย
ความตระหนักถึงความต้องการแนวทางเชิงนโยบายทีด่ ขี นึ้ เครือ่ งมือส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเหมาะสม กิจกรรมด้านการศึกษา และ
การเพิม่ ขีดความสามารถ ทีป่ ระชุมจึงได้จดั ท�ำข้อแสนอแนะเบือ้ งต้นขึน้
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นด้านนโยบาย ได้แก่:
 มาตรฐานการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ควรท�ำให้มนั่ ใจว่าผูถ้ อื สิทธิแ์ ละผูท้ มี่ หี น้าทีท่ กุ คน โดยเฉพาะผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสทีส่ ดุ จะสามารถใช้สทิ ธิข์ องตนใน
การด�ำเนินการและในกระบวนการต่างๆ ของมรดกโลกตัง้ แต่ระยะเริม่ แรกทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
 การก�ำกับดูแลภายใต้แนวคิดฐานสิทธิเ์ ป็นการผนวกรวมและแบ่งปัน โดยมีพนื้ ฐานจากการเป็นตัวแทนซึง่ มีความเสมอภาคและเพียงพอ
และมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
 การให้ความเห็นชอบอย่างอิสระก่อนการตัดสินใจและยืนยันให้ดำ� เนินการ (Free, Prior and Informed Consent: FPIC) โดยชุมชน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องควรเป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางและหลักการปฏิบตั เิ พือ่ การพัฒนากระบวนการเกีย่ วกับฐานสิทธิเ์ พือ่ การก�ำกับดูแลและ
การจัดการแหล่งมรดกโลก
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นด้านแนวทางการปฏิบตั ิ ได้แก่:
 เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื สิทธิใ์ นทุกๆ ขัน้ ตอน (การจัดท�ำบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้น การเสนอชือ่ การจัดการ และการประเมินผล)
ควรมีการจัดท�ำแผนผังและรวมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องและผูท้ มี่ หี น้าทีต่ า่ งๆ ไว้โดยใช้สทิ ธิทเี่ กีย่ วข้องเป็นพืน้ ฐาน
 ควรมีการจัดท�ำบันทึกแนะน�ำให้กบั รัฐภาคีสำ� หรับ (1) การระบุและแก้ไขปัญหาในประเด็นด้านสิทธิตงั้ แต่ตน้ กระบวนการ เริม่ จากการจัด
ท�ำบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้น และ (2) วิธกี ารให้ผมู้ สี ทิ ธิและหน้าทีต่ า่ งๆ มีสว่ นในกระบวนการเสนอชือ่
 เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ ถือได้และโปร่งใสมากยิง่ ขึน้ ควรให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มเสนอชือ่ ได้ (และมีการแปลเป็นภาษาท้อง
ถิน่ ) เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องสามารถให้ความเห็น คัดค้าน ตลอดจนทบทวนข้อมูลได้
 รัฐภาคีควรจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารกับชนเผ่าพืน้ เมือง ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรท้องถิน่ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกรอบเชิงสถาบัน
ส�ำหรับเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับมรดกโลก
ท้ายทีส่ ดุ ด้วยความตระหนักถึงบทบาทของหน่วยงาน ปัจจัย และกระบวนการต่างๆ ไม่วา่ จะเพือ่ การป้องกันหรือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นด้านสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับมรดกโลก ทีป่ ระชุมได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงสภาพทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงาน รวมถึง:
 การให้ความเห็นและการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำและมาตรฐานในระดับสากลช่วยในการเสริมสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวได้
 ควรมีการเผยแพร่เอกสารอ้างอิงเกีย่ วกับโครงการทีเ่ ป็นแบบอย่างและการปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับการใช้แนวคิดฐานสิทธิใ์ นกระบวนการเสนอ
ชือ่ และขึน้ ทะเบียนมรดกโลกให้กบั รัฐภาคีตา่ งๆ
 ควรมีการจัดตัง้ เครือข่ายระดับภูมภิ าคของพืน้ ทีซ่ งึ่ ประสบความส�ำเร็จในการใช้แนวคิดฐานสิทธิ์ การมีสว่ นร่วม และการเข้าร่วมใน
วัฒนธรรมและชุมชนท้องถิน่
 ควรมีการรวมตัวของผูส้ นับสนุนเงินทุนส�ำหรับมรดกโลกเพือ่ ให้สามารถระดมเงินได้ตามเป้าหมายเพือ่ การน�ำแนวคิดฐานสิทธิม์ าใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
ทีม่ า: Larsen และคณะ (2014)
60 http://www.icomos.no/cms/icontent/filer/whrba/2014_20_whrba_learningfrompractice.pdf
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ข้อผูกพันระยะยาวเป็นพื้นฐานของแนวทางที่ดำ�เนินการโดย
COMPACT (ประเทศมาดากัสการ์)
© Jessica Brown
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7.2

ข้อสรุป

ในยุคใหม่ของมรดกโลกเช่นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าชนเผ่าพืน้ เมือง
และชุมชนท้องถิ่นจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการให้การดูแลแหล่ง
มรดกโลกต่างๆ รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบที่กว้างกว่า การสร้าง
พั น ธมิ ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจึงหมายถึงการตระหนักถึงบทบาทของชุมชนในการ
ให้การดูแล ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีทางเลือกในการก�ำกับดูแลและมุ่งไปสู่
การก�ำกับดูแลซึ่งทั้งมีความเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในระดับพื้นที่ ผู้จัดการพื้นที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็นที่
จะต้องมองการท�ำงานให้กว้างกว่าขอบเขตของพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจ
ประเด็นต่างๆ ในการจัดการและการก�ำกับดูแลในระดับภูมทิ ศั น์ซงึ่
กว้างกว่า และเช่นเดียวกับการพัฒนาด้วยแนวทางนี้ในพื้นที่เชิง
ธรรมชาติ ผู้จัดการพื้นที่ในเชิงวัฒนธรรมเองก็จ�ำเป็นต้องมองให้
กว้างกว่าพืน้ ทีไ่ ปยังภูมทิ ศั น์ทกี่ ว้างกว่าด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ งั มี
การยอมรับมากขึ้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งมรดกโลกเชิง
ธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมทุกๆ ประเภท ซึ่งการ
ใช้ แ นวทางแบบองค์ ร วมในการจั ด การความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเช่นนีจ้ ะสามารถมีความเข้มแข็งขึน้ ได้ดว้ ย
การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น โดยใช้
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ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนเหล่านี้กับคุณท่าทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของภูมิทัศน์ซ่งึ คนเหล่านี้อาศัยอยู่
ในขณะที่หลักการต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความเกี่ยว
พันกับประเด็นต่างๆ มากมาย ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางการท�ำงาน
ในพืน้ ทีจ่ ะต้องเป็นการ ‘เติบโตจากภายใน’ เอกสารฉบับนีจ้ งึ ได้ให้
เครื่องมือและข้อมูลซึ่งได้จากประสบการณ์ในการทดลองใช้แบบ
จ�ำลองในภูมภิ าคทีม่ คี วามหลากหลาย อย่างไรก็ตามองค์ประกอบ
เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั การปรับให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
และท�ำให้มรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมโดยความร่วมมือของชุมชนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาความท้าทายในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการมรดกโลกนี้ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยวิสัยทัศน์และพันธะสัญญาในการท� ำงานระยะยาว การ
เปลี่ยนไปสู่การใช้แนวคิด ‘ฐานสิทธิ์’ ร่วมในมรดกโลกเป็นสิ่งที่มี
ความซับซ้อน แต่ในท้ายที่สุดการท�ำเช่นนี้จะช่วยให้เกิดความเข้ม
แข็งของรากฐานในการดูแลมรดกโลกในระยะยาว (ดูกล่องข้อความ
ที่ 22)

เอกสารอ้างอิง

8
มรดกโลก Greater Blue Mountains Area
(ประเทศออสเตรเลีย)
© OUR PLACE
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มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบัติการอนุรักษ์ และซอฟท์แวร์ Miradi เพื่อการจัดการแบบปรับ
เปลี่ยนได้ 61
จากหลักการจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ พันธมิตรเพื่อมาตรการ
อนุรักษ์61(Conservation Measures Partnership: CMP)62 ซึ่งเป็น
พันธมิตรระหว่างองค์กรกว่า 20 แห่งจากทัว่ โลกได้จดั ท�ำ มาตรฐาน
เปิด เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดส�ำหรับโครงการเพื่อการอนุรักษ์ต่างๆ ได้ Foundation of
Success (FS) ซึง่ เป็นองค์กรทีไ่ ม่หวังผลก�ำไรซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ผลักดันในการก่อตั้ง CMP และการพัฒนา มาตรฐานเปิด นี้
ขึ้น ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสาร Measures
of Success: Designing, Managing and Monitoring Conservation
and Development Project (มาตรการสู่ความส�ำเร็จ: การออกแบบ
จั ด การ และเฝ้ า ติ ด ตามโครงการเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา)
(Margoluis และ Salafsky, 1998)

พันธมิตรเพื่อมาตรการอนุรักษ์หรือ CMP เป็นกลุ่มขององค์กร
อนุรักษ์ระหว่างประเทศที่สำ� คัญซึ่งมีภารกิจในการท�ำให้เกิดความ
ก้าวหน้าในปฏิบัติการต่างๆ ในการอนุรักษ์โดยการจัดท�ำ ทดสอบ
และส่งเสริมหลักการและเครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ ใช้ในการประเมินทีน่ า่
เชือ่ ถือและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ์ ทัง้ นี้
วิสัยทัศน์ของ CMP คือ

มาตรฐานเปิด:

CMP ได้ท�ำงานกว่าทศวรรษเพื่อรวมหลักการและการปฏิบัติที่ดี
ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การจั ด การโดยปรั บ เปลี่ ย นได้ แ ละมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทั้ ง ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละสาขาอื่ น ๆ เข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ า ง
มาตรฐานเปิดส�ำหรับปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งมาตรฐานเปิด
นี้ถูกวางโครงสร้างให้มี 5 ขั้นตอน (รูปที่ 7) ซึ่งประกอบด้วยชุดของ
หลักทฤษฎีในการจัดการแบบปรับเปลีย่ นได้ซงึ่ เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับ
การอนุรกั ษ์ที่ประสบผลส�ำเร็จ

· ให้แนวทางซึง่ เป็นองค์รวมและเป็นแนวทางทีใ่ ช้รว่ มกันได้เพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส�ำหรับโครงการเพื่อการอนุรักษ์
ต่างๆ
· เรียบเรียงหลักการ แนวทางการท�ำงาน และนิยามต่างๆ ให้
สอดคล้องกันเพื่อเป็นชุดคู่มือส�ำหรับการท�ำงาน และ
· เปิดให้ผู้ที่ลงมือท�ำงานด้านการอนุรักษ์สามารถใช้ได้โดยเสรี
โดย
Miradi ซึง่ ในภาษาสวาฮีลหี มายถึง ‘โครงการ’ สามารถใช้เป็นเครือ่ ง
มือซึ่งมีการแสดงผลด้วยภาพที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อใช้ในการจัด
ระเบียบข้อมูลเกีย่ วกับโครงการและสร้างแผนภาพและตารางต่างๆ
ส�ำหรับการวางแผน จัดการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
(ดู https://miradi.org)
ชุมชนแห่งการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก�ำลังเผชิญกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ ซับซ้อน และมีความเร่งด่วน ซึ่ง
มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าต่างๆ ซึ่ง
สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน แต่กลุ่มอนุรักษ์บางกลุ่มยังคง
กล่าวเสมอๆ ถึงสิ่งที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความ
ท้าทายต่างๆ สิ่งที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดขี ึ้นได้ และสิ่งที่ต้องการ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากปราศจากการประเมินประสิทธิภาพและ
การจดบันทึกความพยายามด�ำเนินการต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว
ผูท้ ำ� งานคงไม่อาจประเมินความก้าวหน้าและความทันท่วงทีในการ
บรรลุเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้กลุ่มอนุรักษ์
ต่างๆ ยังจ�ำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของการท�ำงานเพือ่
ให้สามารถสร้างแรงจูงใจกับสาธารณะชนและการเมืองซึ่งจะช่วย
ให้มีทรัพยากรเพื่อกิจกรรมการอนุรักษ์โดยทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
ชุมชนแห่งการอนุรักษ์มีความจ�ำเป็นต้องมีระบบที่เข้มแข็งเพื่อการ
วางแผน การจัดการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ นอกจากนีย้ งั จ�ำเป็นต้องมีการใช้การจัดการซึง่ สามารถ
ปรับเปลีย่ นตามผลการประเมินและใช้ขอ้ มูลเหล่านีเ้ พือ่ ช่วยในการ
เรียนรู้จากพื้นที่ต่างๆ ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช้ได้ผลหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้
61 ภาคผนวกนี้จัดท�ำโดย Vinaya Swaminathan
62 	ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.conservationmeasures.org
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ความพยายามในการอนุรักษ์ ใ นระดับโลกที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ เกิดจากการมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการน�ำ
สิ่งที่ใช้ได้ผลมาใช้ให้เป็นประโยชน์และด�ำเนินการซ�้ำ และไม่ทำ� สิ่ง
ทีไ่ ม่ได้ผลซ�ำ้ อีก ทัง้ นีโ้ ดยใช้ผลจากการวัดประสิทธิภาพทีเ่ ชือ่ ถือได้
เป็นพืน้ ฐาน และแบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรูโ้ ดยเปิดกว้าง

มาตรฐานเปิด นีไ้ ด้รบั การออกแบบเพือ่ เป็นแผนเส้นทางการท�ำงาน
ที่ได้รับการทดลองและทดสอบแล้ว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์ในลักษณะต่างๆ น�ำไปใช้เพือ่ ให้การด�ำเนิน
โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าที่จะเป็นสูตร
ส�ำเร็จให้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยเครือ่ งมือและหลักการต่างๆ
ที่รวมอยู่ใน มาตรฐานเปิด จะให้กระบวนการที่เป็นระบบส�ำหรับ
การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดท�ำองค์ประกอบของแผนโครงการ
ดังนี้ (ขั้นที่ 3-1)
1) การก�ำหนดกรอบความคิดของโครงการทีม่ คี วามชัดเจน รวมทัง้
· การก�ำหนดกลุ่มคนท�ำงานหลักของโครงการ รวมทั้งบทบาท
และหน้าที่
· การก�ำหนดขอบเขตของโครงการ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ต่างๆ ในการอนุรักษ์
· การประเมินความเป็นไปได้ของเป้าหมายต่างๆ ในการอนุรกั ษ์
· การประเมินภัยคุกคามต่างๆ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากร
· แบบจ�ำลองเชิงหลักการซึ่งอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของ
พื้นที่โครงการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐสังคมซึ่งมีส่วนในการ
ท�ำให้เกิดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างปัจจัยเหล่านี้
2) แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
· การมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนส� ำหรับทุกๆ เป้าหมายในการ
อนุรักษ์
· กลยุทธ์ทมี่ กี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญซึง่ ได้มาจากแบบจ�ำลอง
เชิงหลักการของโครงการ
· ห่วงโซ่ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดสมมุติฐานว่ากลยุทธ์ภายใต้
โครงการจะมีส่วนในการลดภัยคุกคามและน�ำไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างไร

ภาคผนวก

9

1

กำหนดกรอบความคิด

• กำหนดเปาหมายในการวางแผน
และกลุมคนทำงาน
• กำหนดขอบเขต วิสัยทัศน
และเปาหมายตางๆ
• ระบุภัยคุกคามอันเปนวิกฤติ
• วิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับ
การอนุรักษ

5

เก็บเกี่ยวและแบงปนประสบการณ
• บันทึกสิ่งที่เรียนรู
• แบงปนสิ่งที่เรียนรู
• สรางบรรยากาศการเรียนรู

มาตรฐานเปด
โดยพันธมิตรเพื่อ
มาตรการอนุรักษ (CMP)

4

วิเคราะห ใช และปรับเปลี่ยน

• เตรียมขอมูลสำหรับการวิเคราะห
• วิเคราะหผล
• ปรับเปลี่ยนแผนเชิงกลยุทธ

2

วางแผนการทำงานและ
การตรวจประเมิน

• จัดทำเปาประสงค กลยุทธ สมมุติฐาน
และวัตถุประสงคตางๆ
• จัดทำแผนเพื่อการตรวจประเมิน
• จัดทำแผนการดำเนินการ

3

ดำเนินการทำงานและการตรวจประเมิน
• จัดทำแผนการทำงานและกรอบเวลา
• จัดทำงบประมาณ
• ดำเนินการตามแผน

รูปที่ 7: ขั้นตอนทั้งห้าของมาตรฐานเปิด

· วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมกับผลที่ส�ำคัญภายใต้ห่วงโซ่
ผลลัพธ์
· กิจกรรมที่ต้องท�ำในการด�ำเนินการตามกลยุทธ์และเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
3) แผนการเฝ้าติดตามเพื่อวัดประสิทธิภาพและผลกระทบจาก
โครงการ รวมทั้ง
· การก�ำหนดกลุ่มผู้ฟังในการเฝ้าติดตามโครงการและข้อมูลที่
จ�ำเป็น
· ตัวชี้วัดส�ำหรับติดตามเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ต่างๆ
· วิธีการเฝ้าติดตาม ใครจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้า
ติดตาม และจะติดตามในเวลาและสถานที่ใด
จากทีก่ ล่าวมา มาตรฐานเปิด จึงเป็นการช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความ
โปร่งใสในการท�ำงานและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนมีการเฝ้า
ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลที่เข้มงวดมากขึ้น
ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ ได้มีการน�ำเอามาตรฐานเปิด มาใช้ตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกของโครงการกันอย่างมากมาย ซึ่งช่วยตอบสนองต่อ
ความต้องการให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ที่เห็นได้ชัดเจน
และตรวจสอบได้
และในเร็วๆ นี้ นักอนุรักษ์ท่ใี ช้ มาตรฐานเปิด เหล่านี้ได้รวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายระดับโลกซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ Conservation Coaches
Network (CCNet)63 โดยมีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
อนุรักษ์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้อำ� นาจกับผู้ทำ� งานในการใช้
มาตรฐานเปิด อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการใช้ มาตรฐานเปิด คือ
Miradi64 ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์เพื่อการจัดการแบบปรับเปลี่ยนได้ โดย
63 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ccnetglobal.co
64 สามารถหา Miradi ได้จาก www.Miradi.org

Miradi ซึง่ ในภาษาสวาฮีลแี ปลว่า ‘โครงการ’ เป็นซอฟท์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นา
ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการด�ำเนินการและจด
บันทึกกระบวนการภายใต้ มาตรฐานเปิด ซอฟท์แวร์นไี้ ด้ให้แนวทาง
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการอนุรักษ์ผ่านโปรแกรมช่วยในการ
สัมภาษณ์ทลี ะขัน้ และได้ชว่ ยในการจัดองค์ประกอบในการวางแผน
และการจัดการตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นโดยการดูผา่ นลิงค์และฟังก์ชนั
ต่างๆ (รวมทั้งฟังก์ชนั การสร้างแผนภาพเพื่อบันทึกแบบจ�ำลองเชิง
หลักการและห่วงโซ่ผลลัพธ์) นอกจากนีซ้ อฟท์แวร์นยี้ งั ช่วยผูท้ �ำงาน
ในการประเมินความเป็นไปได้ การจัดล�ำดับภัยคุกคาม การก�ำหนด
วัตถุประสงค์และกิจกรรม และการเลือกตัวชี้วัดในการเฝ้าติดตาม
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ ที่น�ำมาใช้อกี ด้วย
เนื่องจาก มาตรฐานเปิด ตลอดจนเครือข่ายและเครื่องมือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้มีการเติบโตและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ชุมชนแห่ง
การอนุรกั ษ์จงึ สามารถมัน่ ใจได้มากขึน้ ในเนือ้ หาของงานต่างๆ ทีท่ ำ�
ความสามารถในการจัดการโดยมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ตลอดจนความสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ท�ำแล้วประสบผลหรือไม่
ประสบผลส�ำเร็จให้กบั ผู้อื่นต่อไปได้
ที่มา
CMP. 2013. The Open Standards for the Practice of Conservation.
Version 3.0. Conservation Measures Partnership. http://cmpopenstandards.org/.
Margoluis, R. and Salafsky, N. 1998. Measures of Success:
Designing, Managing, and Monitoring Conservation and
Development Projects. Washington DC, Island Press.
Salafsky, N., Margoluis, R. and Redford, K. 2001. Adaptive
Management: A Tool for Conservation Practitioners. Washington
DC, Biodiversity Support Program. http://www.fosonline.org/
resources
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Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation
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Rapport périodique 2004 – Amérique Latine et les Caraïbes
Informe Periodico 2004 – América Latina y el Caribe

(ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน) มีนาคม 2549 (2006)

19

Fortificaciones Americanas y la Convención del Patrimonio Mundial
American Fortifications and the World Heritage Convention

20

Periodic Report and Action Plan – Europe 2005-2006
Rapport périodique et plan d’action – Europe 2005-2006

เอกสาร มรดกโลกที่

เอกสาร มรดกโลกที่

114

(ภาษาสเปน โดยมีค�ำปรารภ, บทบรรณาธิการ, ก�ำหนดการ, พิธีเปิด และเอกสาร 7 เรื่องเป็นภาษาอังกฤษ)
ธันวาคม 2549 (2006)

(ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส) มกราคม 2550 (2007)

Published within the World Heritage Series

21

World Heritage Forests
Leveraging Conservation at the Landscape Level

22

Climate Change and World Heritage
Report on predicting and managing the impacts of climate change on World
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