






เธอคิดวาการประชุมเมื่อคืนนี้เปนยังไง?

เออ! มันก็ทำใหฉัน
แปลกใจ

ทำไมใคร ๆ ก็อยากจะเปลี่ยนแปลง
เรานะ วิถีชีวิตเรามันผิดยังไงหรือ? ฉันคิดวาพวกเขาตองการ

ใหเราเหมือนกันทั้งหมด

มันงายที่จะบอกใหเราทำอะไร 
ถาเราเหมือนกันทั้งหมด

แตเราจะอยูอยางที่เราเปนอยูไมไดหรือ 
แลวก็หาวิธีอยูรวมกับคนอื่นๆ?



It's not as though we are causing 
any problems or that we have 

problems we cannot solve ourselves.

But they said they would build 
a school, provide electricity 

and medical services.

Only if we let them use the 
forest to grow that palm oil.

And what's that going 
to do to our forest?

I really don't know Tunga, it all 
seems we would be losing so much. 
What are they really o�ering to us?

มันไมใชเหมือนกับวาเราสรางปัญหาอะไร 
หรือวาเรามีปัญหาที่เราแกไขเองไมได

แตพวกเขาบอกวาเขาจะสรางโรงเรียนให 
นำไฟฟาและหมอมาบริการให

เพียงแตเรายอมใหพวกเขาใชปาของเรา
ทำสวนปาลมน้ำมัน

แลวมันจะเกิดอะไรขึ้น
กับปาของเราละ?

ฉันไมรูจริง ๆ ทุงกา มันดูเหมือนวาเรา
จะตองสูญเสียอยางมาก จริง ๆ 

แลวพวกเขาเสนออะไรใหเรา



โอกาสที่จะเขารวม
กับโลกสมัยใหม

แต นั่นหมายความวายังไงละ?

ก็หมายความวา 
เราไดโรงเรียน 

ไฟฟา...

แตมันเปนสิทธิของเรา
ที่จะตองไดพวกนี้อยูแลว...

...เปนสิ่งที่คนทั้งหมดในประเทศนี้
ไดรับคำมั่นสัญญา...

ฉันตองการใหลูก ๆ ไดรับการศึกษา

ฉันตองการใหนองสาว
ไดรับการดูแลสุขภาพเวลาตั้งทอง

แตฉันก็จะเปนผูหญิง
ชนเผาพื้นเมืองตลอดไป



เธอก็รูวาเรามีชางจักสาน
ตั้งหลายคนในหมูบานเรา

นั่นคือสิ่งที่ฉันเปน

เราควรจะปลูกตนไผแทนที่จะเปนปาลมน้ำมัน

เราควรจะทำเพื่อตัวเราเองและมัน
ก็จะชวยรักษาปาของเราใหอยูในสภาพดี

ฉันก็กำลังคิดเกี่ยวกับ
เรื่องปาอยูเหมือนกัน...



เมื่อเปนเด็ก 
ฉันไดเรียนรูเกี่ยวกับปา

...เมื่อฉันกำลังโต ฉันเขาปากับแมทุกวัน

เกี่ยวกับพืชที่เรากินได

เกี่ยวกับพืช
ที่เราใชเปนยาได

เกี่ยวกับการที่เราใหความเคารพปาและการที่เรา
เทิดทูนบรรพบุรุษของเรา

จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ถาเรา
ตองสูญเสียภูมิปัญญานี้ทั้งหมด?

ฉันกำลังคิดถึงเรื่องเลาที่เคยไดฟังขางกองไฟ



ฉันก็ดวยที่จำไดวาเขาปาไปกับพอ
ฉันไดเรียนรูเรื่องการลาสัตวและวางกับดัก

และอยูรวมกับปา
โดยไมทำลาย

เราถูกหลอหลอมเปนผูคนขึ้นมาโดยที่ดินที่อยูรอบตัวเรา 
ถาเราเปลี่ยนแปลงที่ดินหรือความเปนคนอยางที่เราเปน 

เราก็จะไมเหมาะที่จะอยูที่ใดเลย

เธอจำไดไหม เวลานั้นที่พอ
ของเธอเคยเปนมัคคุเทศก...



...และเขาทำงานใหกับคนของรัฐบาลกับลูกชาย... ...พวกเขามาศึกษาเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรบางอยาง

ลูกชายไดลมปวยมีไขหางไปจากที่พัก

พอของเธอสรางที่พักขึ้น
จากสิ่งที่หาไดในปา...

...จากนั้นก็ปรุงยา...

...ซึ่งชวยใหเด็กปลอดภัย
และมีอาการดีขึ้น

ถาเราไมมีภูมิปัญญาอยูเลย 
เรื่องราวมันก็คงตางออกไป



ในที่ประชุมเมื่อคืนนี้ พวกเขาพูดอะไรนะเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่จะคุมครองพวกเราไดดีขึ้น?

พวกเขาบอกวาโลกตองการกฎหมายใหม 
เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลง

เหมือนที่ตะเร็งตองการไปลานก
ศักดิ์สิทธิ์ใหผูชายคนนั้น

เออ! วิถีชีวิตเรายังไมเปลี่ยน 
ฉันไมแนใจวาทำไมเราจะตอง...

ฉันแนใจวาพวกเขาไมไดมี
ปัญหาเดียวกับเรา

เมื่อเราพบวาหมูบานออกปากหาม...
...และเขาก็เคารพการตัดสินนั้น



ไมใชปัญหาประเภทที่เธอจะพบไดในเมือง เราจำเปน
ตองรักษาสิทธิในการจัดการปัญหาในทองถิ่นของเราไว

แนนอน นั่นตองมีวิธี...

...วาเราก็ยังคงเปนเราอยู และยังคงเปนสวนหนึ่งของประเทศ
ที่เราอาศัยอยู

เราอยูกันที่นี่มาหลายชั่วคนแลว 
นี่เปนแผนดินของเรา

ในฐานะที่เปนผูหญิง 
ฉันก็อยากใหคนฟังฉันบาง

...เพราะฉันก็มีบางอยาง
ที่จะรวมดวย



สิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในการอาศัย
ท่ามกลางการเปล่ียนเเปลงของโลก

...และใหวิถีชีวิตของเราดำเนินตอไป 
และใหความเคารพตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของเรา

รอวันพรุงน้ีเถอะ หัวหนาหมูบานเรียกประชุม...

วันตอไป... ...รวมกับคนท่ีเราสามารถไววางใจไดท่ี
จะคุยกันเร่ืองท่ีไดประชุมกันเม่ือวานน้ี

ฉันช่ือระเนียก ฉันก็เปน
ชนเผาพ้ืนเมืองเหมือนเธอดวย



 ฉันโตมาในปาไมไกลจากที่นี่นัก 
เปนที่ที่ฉันไดเรียนรูเรื่องราวบรรพบุรุษของฉัน...

ฉันโชคดีที่ไดเรียนมหาวิทยาลัยและไดเห็นวา
ยังมีหลายสิ่งหลายอยางที่ดี ๆ อยูนอกหมูบาน...

...ฉันยังไดเรียนรูดวยมีสิ่งที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับชีวิตในหมูบานและวัฒนธรรม
ของเรา และที่วาสิ่งเหลานี้มีคาที่จะตองปกปองและรักษาไวสำหรับบรรดา

...ผูที่จะมาตอจากเรา

ไมใชอะไรที่ผิดหรอกที่โลกสมัยใหมนำหลายสิ่งหลาย
อยางมาสูเรา.....

แตวาเราจะหยุดยั้งพวกเขาจากสิ่งที่
พวกเขาตองการจะทำไดอยางไร?

ใช เราเปนเพียงคนตัวเล็ก ๆ 
พวกเขามันเปนคนใหญโต...

เราไมสามารถจะยืนเฉยดูที่ดิน วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของเราถูกทำลายลง

ในฐานะชนเผาพื้นเมือง 
เราก็มีสิทธิ



ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง (UNDRIP)

สิทธิในท่ีดิน เขตเเดน และทรัพยากรของพวกเรา
การกำหนดตนเองเเลพความมังคงทางวัฒนธรรม 

เปนเวลากวา ๒๕ ปท่ีชนเผาพ้ืนเมืองไดหวานลอมบรรดารัฐบาลใหเสริมสรางความม่ันคงใหแกสิทธิของเรา 
ในท่ีสุด ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ พวกเขาไดรับรองปฏิญญาสิทธิชนเผาพ้ืนเมือง

ปฏิญญาน้ีไดกำหนดพันธกรณีสำหรับรัฐท่ีจะตองเคารพ
 คุมครอง และเติมเต็มสิทธิของเราและเทาเทียมกันกับคนอ่ืน ๆ

ปฏิญญาน้ียืนยันการคุมครองวัฒนธรรมของเรา 
และสำหรับเราท่ีจะควบคุมชีวิตของเราเอง

ปฏิญญาน้ีประกอบดวยสิทธิในการไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม
และการสนับสนุนตาง ๆ ท่ีจัดใหพลเมืองคนอ่ืน ๆ

ฟังใหดีนะ



วาเราไมควรเจ็บปวดกับการเลือกปฏิบัติตอความเปนพวกเรา 
วาเรามีสิทธิเหนือผืนดินของบรรพบุรุษเรา

ดังน้ัน พวกเขาจึงไมอาจยึดท่ีดินของเราท่ีเรา
ไดปกปองและพ่ึงพิงมาตลอด?

วาเราสามารถจัดการชุมชนของเราในวิถีทางท่ีเราไดทำกันมาหลายช่ัวคนแลว 
วากฎระเบียบจารีตของเราท่ีเหมาะสมกับเรายังคงใชไดอยูและสามารถพัฒนาได 

ดังน้ัน น่ันหมายความวาพวกเขาจะไมบอกเราวา
จะตองดำเนินชีวิตของเราอยางไร 

อยูในท่ีดินของทานนะหรือ...ไมเอาหรอก วาเรามีสิทธิในวัฒนธรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของเรา

ฉันภาคภูมิใจในความเปนตัวฉัน
และผูคนท่ีฉันรวมเปนสวนหน่ึงดวย



และเธอก็มีสิทธิที่จะสงทอดความภาคภูมิใจ
นี้และภูมิปัญญาของเธอใหแกลูกหลานได

สิทธิที่จะปฏิเสธโครงการใด ๆ 
ที่อาจมีผลตอเธอหรือที่ดินของเธอ

แตในอดีต...

...ผูคนเขามาในหมูบานโดยไมมีการแจงเตือน
และเรียกรองตามวิธีของตนทันที



อิสระ      ลวงหนา         บอกเเจง             ฉันทาทติ

เราจะหยุดยั้งสิ่งนั้นไดอยางไร?

สวนหนึ่งของปฏิญญาคือบางอยางที่เรียกวา...

...ฉันทามติโดยอิสระ ลวงหนา และไดรับการบอกแจง
ท่ีระบุวาผูคนจากภายนอกหมูบานจะตองรวมกับเราอยางไร...

...FPIC



พวกเขาจะตองใหรายละเอียดขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับโครงการโดยไมคิดคาใชจาย.

...ถาพวกเขามีโครงการท่ีจะมีผลตอวิถีชีวิตหรือท่ีดินของเธอ

พวกเขาจะตองทำเร่ืองน้ีกอนท่ีโครงการจะเร่ิมข้ึนและปลอยใหเธอตัดสินใจตามเวลาของเธอ



และถาเธอตองการขอมูลเพิ่มเติม...

ขอมูลทั้งหมดจะตองจัดใหเธอดวยวิธีที่เธอสามารถจะเขาใจได...

...พวกเขาจะตองนำมาใหเธอโดยไมเก็บคาใชจาย



เรารูวาโลกกำลังเปล่ียนไป

การตัดสินใจสุดทาย...
...เปนของเธอและพึงไดรับความเคารพ

จากน้ันจึงข้ึนอยูกับเธอในฐานะชุมชนท่ีจะตัดสินใจวา
โครงการจะเดินหนาไดหรือกำหนดเง่ือนไขไวบางประการ



แตจะตองมีความเคารพในความเปนเราและวิถีทางที่เราตองการพัฒนา

เรารูวาเราตองปรับตัวและเราสามารถทำไดโดยเปนหุนสวนกับคนอ่ืน ๆ

อนาคตเปนของเราท่ีจะตองตัดสินใจ เราจะตองเสริมความเขมแข็งและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ในฐานะชนเผาพ้ืนเมืองเพ่ือปกปองสิทธิของเราและทำใหแนใจในการอยูรอดและการพัฒนา

ของคนรุนอนาคตของเราในฐานะท่ีเปนกลุมชนเฉพาะ






