
สงวนลิขสิทธิ์ ปี 2557

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับคนทำ�สื่อ 

ว่�ด้วย ประเด็นชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย



คู่มือปฏิบัติสำ�หรับคนทำ�สื่อ

ว่�ด้วยประเด็นชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP) 2557

เนื้อหาของหนังสือนี้อาจนำาไปผลิตซ้ำ�และเผยแพร่เพื่อความมุ่งหมายที่มิใช่การค้าได้ หาก 
AIPP ได้รับการบอกกล่าวและได้รับคำาขอบคุณในฐานะที่เป็นแหล่งต้นทาง

จัดพิมพ์โดย:
มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP)
108 หมู่ 5 ตำาบลสันพระเนตร อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
website: www.aippnet.org, www.iva.aippnet.org, 

www.ccmin.aippnet.org, www.iphrdefenders.net

อีเมล:์ aippmail@aippnet.org

ผลิตใหม่โดย: สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)

สนับสนุนโดย: หน่วยงานความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA)

คำาออกตัว: เนื้อหาของสิ่งพิมพ์นี้เป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมือง

เอเชีย (AIPP) เท่านั้น และไม่อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ที่จะพิจารณาว่าสะท้อนจุดยืนของแหล่งทุนใดตามที่ได้กล่าว

ถึงข้างต้น

ISBN: 978-616-7898-01-8

แนะนำาแหล่งอ้างอิง: AIPP. 2014. คู่มือปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อว่าด้วยประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย 

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย เชียงใหม่ ประเทศไทย

เขียนโดย: จ๊าคเกอลีน เค. คาริโน

แปลโดย: อาจาร์ย ชูพินิจ เกษมณี

ออกแบบรูปเล่ม: โรงพิมพ์ AIPP

จัดปรับรูปเล่มใหม่: อาฟู่ บะเชอะ และเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง 

จัดพิมพ์โดย: บริษัท โรงพิมพ์ AIPP จำากัด

www.aippprinting.com



คู่มือปฏิบัติสำ�หรับคนทำ�สื่อ 

ว่�ด้วย ประเด็นชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย

จัดพิมพ์โดย:

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP)

 ด้วยก�รสนับสนุนจ�ก:

หน่วยงานความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเด็น (Sida)

มิถุนายน 2557



เครือข่ายเสียงชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย (IVAN)

เสียงของเรา สิทธิของเรา

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP) ได้จัดตั้งเครือข่ายเสียง
ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย (IVAN) ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ IVAN เป็นเวทีส่งเสริมความ
เป็นปึกแผ่นและความร่วมมือในหมู่นักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง นักข่าวที่ไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมือง และ
นักกิจกรรมด้านสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในการเสริมสร้างความก้าวหน้าและปกป้องเสรีภาพของสื่อ 
เสรีภาพของข่าวสาร สิทธิและประชาธิปไตยของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย 

วัตถุประสงค์ของเรา

 ๑. เพื่อยกระดับตัวตนและสร้างความสนใจในภาคสาธารณะให้มากขึ้นต่อ	
	 			ประเด็น	และความกังวลของชนเผ่าพื้นเมืองโดยการใช้สื่อทุกรูปแบบ

 ๒. เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิตามประชาธิปไตยของพลเมืองในเสรีภาพของ	
	 			สื่อและเพื่อให้มีช่องทางเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบ

 ๓. เพื่อระดมสื่อโดยการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองใน	
	 			เอเชีย	โดยการใช้สื่อในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อมุ่งให้เกิดความเข้าใจและความ	
	 			สนใจเพิ่มขึ้น	ในเรื่องสิทธิและประเด็นของชนเผ่าพื้นเมือง

 ๔. เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพของชนเผ่าพ้ืนเมืองให้เข้าร่วมกับส่ืออย่างมีประสิทธิผล	
	 			และเพ่ือจัดต้ังส่ือของตนเอง

 ๕. เพ่ือให้การสนับสนุนคนทำาส่ือในด้านความม่ันคงและเรือ่งอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง



สิ่งที่เราทำา

 ๑. แบ่งปันและนำาข่าวสารเข้าสู่กระแสหลักเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองใน	
	 			ทุกประเทศสมาชิก

 ๒.เสริมพลังให้แก่คนทำาข่าวที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองและนักกิจกรรมด้านสิทธิชน	
	 			เผ่าพื้นเมืองโดยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

 ๓. เข้าร่วมกับรัฐบาลระดับชาติและกลไกระดับภูมิภาคเพ่ือให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองมือ	
	 			อาชีพ	ด้านส่ือและนักกิจกรรมด้านสิทธิมีช่องทางเพ่ิมข้ึนในการเข้าถึง	 	
	 			ข่าวสารและสิทธิในการส่ือสาร/สิทธิด้านส่ือ

 ๔. สร้างเครอืข่ายและเสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นกับส่ือกระแสหลักเพ่ือเพ่ิมพูน	
	 				ความเข้าใจและความอ่อนไหวต่อประเด็นชนเผ่าพ้ืนเมือง

 ๕. ยกระดับความตระหนักเก่ียวกับประเด็นและสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองโดยผ่านการ	
	 			ผลิตส่ือพหุลักษณ์และส่ือทางการศึกษา

	 ๖.	สนับสนุนให้ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองจัดต้ังและจัดการกิจการส่ือของตนเอง



บทนำ�..........................................................................................๑

ใครคือชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย?.............................................................๗

อะไรคือสิทธิของชนเผ่�พื้นเมือง?..........................................................๑๕

ประเด็นปัญห�ร่วมที่ชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชียประสบอยู่มีอะไรบ้�ง?.....................๒๑

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับคนทำ�สื่อ................................................................๒๗

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�ต่อเน่ืองของก�รนำ�เสนอของสื่อ 

ในประเด็นชนเผ่�พื้นเมือง..................................................................๓๙

สถ�นที่ติดต่อขององค์กรชนเผ่�พื้นเมืองหลักในเอเชีย...................................๔๓

สารบัญ



บทนำา



คู่มือปฏิบัติสำ�หรับ 
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อะไรคือข้อท้าทายที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่เเละสัมพันธ์

กับการนำาเสนอข่าวในประเด็นของตน?

 ชนเผ่าพื้นเมืองนับเป็นสัดส่วนท่ีสำาคัญของประชากรยากจนและเปราะบางใน

เอเชีย ความเปราะบางของพวกเขาเกิดจากสถานการณ์ท่ีถูกทำาให้เป็นคนชายขอบในแผน

งานพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐและถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในทางการเมืองใน

ประเทศของตนในภูมิภาค 

 โดยทั่วไป ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะสื่อสารข้อข้องใจ

และเข้ามีส่วนร่วมในการโต้แย้งสาธารณะ ปัจจัยที่มีส่วนเสริมคือการขาดข่าวสารข้อมูล

และช่องทางสื่อสารท่ีเพียงพอสำาหรับพวกตนที่จะนำาเสนอมุมมองด้วยเสียงของตนเอง

และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของสาธารณชน (UNDP 2012) ระบุว่า ชุมชน

และองค์กรของชนเผ่าพื้นเมืองจำาเป็นต้องได้รับช่องทางเพิ่มขึ้นที่จะทำาให้เสียงของตน

เป็นที่ได้ยิน 

 ในปัจจุบันชนเผ่าพื้นเมืองต้องพึ่งพิงส่ือกระแสหลักเป็นส่วนใหญ่เพ่ือนำาเสนอ

รายงานข้อกังวลของพวกตน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของสื่อกระแสหลักในการนำา

เสนอข้อกังวลของชนเผ่าพื้นเมืองยังห่างไกลจากอุดมคติอยู ่มาก ความเป็นจริงคือ

ประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองถูกนำาเสนออยู่ในระดับต่ำ�มาตลอดในสื่อกระแสหลัก มีเนื้อที่

เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในบรรดาบทความข่าวและความครอบคลุมของข่าวอันมากมาย

ในภูมิภาค ที่กล่าวถึงความห่วงใยของชนเผ่าพื้นเมืองอยู่บ้าง มักจะเป็นว่าเพียงเมื่อมี

เหตุการณ์หวือหวา เช่น การเข่นฆ่าหรือการระดมมวลชนโดยชนเผ่าพื้นเมืองที่เราได้

พบว่าเหมือนมีหนามทิ่มแทงให้สื่อกระแสหลักต้องนำาเสนอประเด็นของพวกตน

(JHR 2013)
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             บทนำ�

 ในขณะท่ีประเด็นสำาคัญ ๆ ดังเช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดล้อม 

สิทธิในที่ดินและวัฒนธรรมมักจะถูกนำาเสนอเป็นข่าว มุมมองของชนเผ่าพื้นเมืองที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้และผลกระทบโดยเฉพาะของประเด็นสำาคัญเหล่านี้ต่อชีวิต

ของพวกเขากลับขาดหายไปอย่างมาก

 ทั้งมักจะเป็นว่าชนเผ่าพ้ืนเมืองถูกนำาเสนอในสื่อในฐานะที่เป็นเครื่องปรุงแปลก

ประหลาดอยู่ในตำารับเชิญชวนการท่องเที่ยว ซึ่งทำาให้วัฒนธรรมกลายเป็นเชิงพาณิชย์

และเป็นเรื่องกระจุ๋มกระจิ๋มและทำาให้วิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมืองกลายเป็นเรื่องแนวเพ้อฝัน

ไป สตรีและเด็กผู้หญิงมักจะถูกนำาเสนอในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดความสนใจ

ในเครื่องแต่งกายอันสวยงาม ซึ่งอาจนำาไปสู่การแสวงประโยชน์ทางเพศได้

 นอกจากนี้องค์กรของชนเผ่าพื้นเมืองยังขาดแคลนทรัพยากรและทักษะท่ี

จำาเป็นในการจัดตั้งกลไกสื่อของตนเองที่จะทำาให้พวกเขาสามารถนำาเสนอสถานการณ์

ของตนเองและด้วยเสียงของตนเองได้ ในกรณียกเว้นท่ีมีกลไกเหล่านี้อยู่ การใช้

ประโยชน์มักจะไม่ได้ถูกใช้เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองให้มีประสิทธิผลสูงสุดโดย

ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง (UNDP 2012)
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 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องได้รับการปรับปรุงในการใช้ช่องทางส่ือกระแสหลัก

เพื่อการวิจัยและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง นักข่าวและคนทำาสื่อ

หลายคนยังคงขาดความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับตนเองที่จะนำาเสนอรายงานได้อย่าง

ไม่ประสิทธิผลและมีความอ่อนไหวต่อประเด็นของชนเผ่าพื้นเมืองในสื่อกระแสหลัก

 ความท้าทายประการหนึ่งคือการขาดความเข้าใจขั้นพื้นฐานของประเด็น

ชนเผ่าพื้นเมืองในหมู่มืออาชีพของสื่อกระแสหลัก ยกตัวอย่างเช่น นักข่าวมักจะไม่ชื่นชม

บทบาทสำาคัญของชนเผ่าพื้นเมืองในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม หรือสิทธิส่วน

รวมและวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะทั่วไปของชนเผ่าพื้นเมือง ดังนั้น ประเด็นของชนเผ่า

พื้นเมืองจำานวนมากจึงมิได้ถูกรายงานโดยสื่อกระแสหลัก หรือพวกเขาถูกนำาเสนอผิด ๆ 

เยาะหยัน สร้างภาพตัวแทนหรือภาพเพ้อฝัน

 การขาดความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมือง

และที่ไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่อาจมีผลให้มีการนำาเสนอชนเผ่า

พื้นเมืองแบบผิด ๆ หรือก้าวล่วงต่อพวกเขา (ABC Message Stick  2008)

 การนำาเสนอภาพเชิงลบหรือบิดเบือนชนเผ่าพื้นเมืองยังคงมีอยู่ทั่วไป แม้ในขณะ

ที่องค์กรสื่อทั่วไปพยายามถ่วงดุลน้ำ�หนักในการนำาเสนอของตนก็ตาม ความคิดเห็นที่นัก

ข่าว นักเขียนคอลัมน์ ฯลฯ แสดงออกมักจะหยั่งรากอยู่กับภาพตัวแทนที่มีอายุร่วมร้อยปี

มากกว่าความเป็นจริง (Plater)

 ในบางประเทศ หรือในกรณีเฉพาะบางแห่ง สื่อกระแสหลักอยู่ภายใต้การ

อะไรคือข้อท้าทายที่คนทำาสื่อประสบในการรายงาน

เรื่องของชนเผ่าพื้นเมือง?
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             บทนำ�

 คนทำาสื่อมีบทบาทสำาคัญให้แสดงในการส่งเสริมการผนวกรวมการมีส่วนร่วม

ของชนเผ่าพื้นเมืองในกิจการสาธารณะ สื่อและช่องทางข่าวสารอื่น ๆ เทคโนโลยีสื่อและ

สารสนเทศและการสื่อสารได้หยิบยื่นศักยภาพอย่างมากในการบรรเทาปัญหาที่มีส่วน

ทำาให้ชนเผ่าพื้นเมืองต้องกลายเป็นคนชายขอบ

 สื่อสามารถเปิดช่องทางสำาหรับเสียงชนเผ่าพื้นเมือง มุมมอง สถานการณ์ 

ปัญหาและทางเลือกของชนเผ่าพื้นเมืองให้เป็นที่รับรู้ได้ เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับคนทำาสื่อที่

จะให้เวลาพิจารณาเพิ่มขึ้นในการรายงานประเด็นของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อกล่าวถึงและ

ช่วยลดทอนการกีดกันและการมีส่วนร่วมท่ีอยู่ในระดับต่ำ�ของชนเผ่าพื้นเมืองในพ้ืนที่

สาธารณะลง (UNDP 2012)

 ยิ่งกว่านั้น คนทำาสื่อยังสามารถมีส่วนในการยกระดับความตระหนักและความ

เข้าใจสถานการณ์และสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในหมู่ผู ้กำาหนดนโยบาย องค์กรภาค

ประชาสังคม และสาธารณชนทั่วไป

ตรวจตราของรัฐบาลและพวกเขาต้องตรวจแก้หรือยับยั้งบทความหรือรายงานด้วย

ตนเองในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะหากทำาให้รัฐบาลเสื่อมเสีย

บทบาทใดที่คนทำาข่าว สามารถทำาได้ในการส่งเสริมสิทธิของ

ชนเผ่าพื้นเมือง?

หน้า   5



คู่มือปฏิบัติสำาหรับ 
คนทำาสื่อว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย

ทำาไมเราจึงต้องมีคู่มือนี้?

 คู่มือปฏิบัติสำาหรับคนทำาสื่อนี้มุ่งหมายที่จะให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน แนวทาง และ

ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเสนอข่าวท่ีมีประสิทธิผลและเคารพในประเด็น

ของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย จำาเป็นต้องมีความพยายามมากข้ึนเพ่ือปรับปรุงการ

รายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับข้อกังวลของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อที่ชนเผ่าพื้นเมืองอาจได้รับ

การนำาเสนอในลักษณะที่สะท้อนความเป็นจริงและความอ่อนไหวของสถานการณ์และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพวกเขา

 ยังไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนท่ีสามารถนำามาปรับใช้กับสถานการณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมือง

ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัตินี้ได้ให้แนวทางและหลักการบางอย่างที่จะช่วย

นักข่าวแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการวิจัย สัมภาษณ์ เขียนและจัดพิมพ์บทความเกี่ยวกับ

เรื่องความกังวลเฉพาะเจาะจงของชนเผ่าพื้นเมือง

วัตถุประสงค์เฉพาะของคู่มือปฏิบัตินี้ ได้แก่:

      ๑) เพื่อให้คนทำาสื่อมีความรู้สึกไวต่อเรื่องสิทธิและประเด็นของชนเผ่าพื้นเมือง 

      ๒) เพื่อหนุนเสริมให้คนทำาสื่อรายงานประเด็นของชนเผ่าพื้นเมือง
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ใครคือชนเผ่าพื้นเมือง
ในเอเชีย?
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นิยามของชนเผ่าพื้นเมืองคืออะไร?

คำาที่ใช้เรียกชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียมีอะไรบ้าง? 

 ตามที่ โรดอล์โฟ สตาเวนฮาเก็น (Rodolfo Stavenhagen) ผู้รายงานพิเศษ

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๑) เสนอไว้: 

 “ชุมชน ประชาชน และประชาชาติชนเผ่าพื้นเมืองคือบรรดา ผู้ซึ่งมีความสืบ

เนื่องทางประวัติศาสตร์ร่วมกับสังคมก่อนการรุกรานและก่อนอาณานิคมที่ได้พัฒนา

เขตแดนของตนมา พิจารณาตนเองว่ามีลักษณะเฉพาะต่างไปจากส่วนอื่น ๆ ของสังคม

ซึ่งอาศัยอยู่กระจายในเขตแดนเหล่านั้นหรือในพื้นที่หลายส่วน ปัจจุบัน พวกเขารวมกัน

เป็นภาคส่วนที่มิใช่กลุ่มครอบงำาของสังคมและมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอด

เขตแดนบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนสู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็น

ฐานของการมีตัวตนที่ต่อเนื่องในฐานะประชาชน อันเป็นไปตามแบบแผนทางวัฒนธรรม 

สถาบันทางสังคม และระบบกฎหมายของตนเอง” (AIPP, IWGIA 2010)

 แรกสุดชนเผ่าพื้นเมืองใช้ชื่อที่รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับย้อนไปในเวลา

ที่ไม่อาจจดจำาได้ ขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ใช้ชื่อสถานที่ที่ระบุว่าเป็นถิ่นฐานเดิมของบรรพบุรุษ

ตน ดังตัวอย่างเช่น ชนเผ่าพื้นเมืองอีโกร็อท (Igorot) แห่งคอร์ดิลเลรา (Cordillera) 

ประเทศฟิลิปปินส์ เรียกชื่อเผ่าของตนโดยเพิ่มคำา “อี” (แปลว่า ‘จาก’) ไว้หน้าชื่อสถาน

ที่อันเป็นแหล่งกำาเนิดของชนเผ่าตน นักข่าวเพียงต้องถามว่ากลุ่มเฉพาะนั้นต้องการให้

เรียกชื่อว่าอะไร หรือพวกเขาใช้ชื่ออะไรที่หมายถึงตนเอง
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 รัฐบาลหลายประเทศในเอเชียได้แสดงข้อสงวนเร่ืองการใช้คำาว่าชนเผ่าพื้นเมือง

มาใช้ในประเทศของตน รัฐบาลเหล่านั้นนิยมใช้คำาว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชาติพันธุ์ส่วน

น้อยเป็นคำารวมให้หมายถึงชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศของตน ชื่อที่นิยมหรือเป็นทางการ

เหล่านี้ได้กลายมาเป็นที่ยอมรับและใช้กันกว้างขวางในเอเชีย อาทิเช่นชื่อต่อไปนี้:

บังคลาเทศ: ปาฮารี จุมมา อดิวาสี ชนเผ่า

พม่า/เมียนมาร์: ชาติพันธุ์ส่วนน้อย

กัมพูชา: ชนพื้นเมืองส่วนน้อย

จีน: ชาติพันธุ์ส่วนน้อย

อินเดีย: ชนเผ่าขึ้นทะเบียน อดิวาสี

อินโดนีเซีย: มัสยารากัต อาดัต

ญึ่ปุ่น: ชนเผ่าพื้นเมือง (ปัจจุบันใช้อย่างเป็นทางการกับชาวไอนุ)

ชื่อที่ใช้เรียกชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย:
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คนทำ�สื่อว่�ด้วยประเด็นชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย

ลาว: ชาติพันธุ์ส่วนน้อย

มาเลเซีย: โอรัง อัสลี่ คนพื้นเมือง โอรังอาซัล

เนปาล: อดิวาสี จานาจาติ ประชาชาติชนพื้นเมือง

ปากีสถาน: อดิวาส ชนเผ่า

ฟิลิปปินส์: ชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง/ชนเผ่าพื้นเมือง

ไทย: ชาติพันธุ์ส่วนน้อย ชาวเขา ชาวไทยภูเขา

เวียดนาม: ชาติพันธุ์ส่วนน้อย

ที่มา: AIPP และ IWGIA เราคือใคร – ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย, เชียงใหม่ 2010
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กัมพูชา: ชุนเชียต (หมายถึง “ความเป็นชาติพันธุ์” หรือตามตัวอักษร “ชนชาติ”)

บังคลาเทศ: อุปาจาติ (“ชนเผ่า”)

ไทย: ซาไก (ตามตัวอักษรหมายถึง “ทาส”) ใช้เรียกกลุ่มล่าสัตว์-หาของป่าบาง
กลุ่ม

จีน: ฝาน (“ชนป่าเถื่อน”) นำามาใช้โดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวจีนฮั่นเมื่อพวกเขาอพยพ
มายังเกาะไต้หวัน

ที่มา: AIPP และ IWGIA เราคือใคร – ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย, เชียงใหม่ 2010

 ชื่ออื่น ๆ ที่ใช้โดยคนภายนอกเพื่อเรียกชนเผ่าพื้นเมืองมักจะมีนัยในทางเสื่อม

เสียหรือมีนัยของความด้อยกว่าทางวัฒนธรรม อาทิเช่น “ป่าเถื่อน” “ไร้อารยะ” หรือ 

“ล้าหลัง” คำาเรียกดังกล่าวแสดงความก้าวร้าวและดังนั้นจึงพึงหลีกเลี่ยง ตัวอย่างของคำา

เรียกเหล่านี้ เช่น:

คำาเรียกในทางเสื่อมเสียที่ใช้เรียกชนเผ่าพื้นเมือง: 
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ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียมีประชากรร้อยละเท่าไร?

 ในระดับโลก ชนเผ่าพื้นเมืองมีจำานวนประมาณ ๓๗๐ ล้านคน คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ ๔.๔ ของประชากรโลก ประมาณว่า ๒ ใน ๓ ของประชากรชนเผ่าพื้นเมือง

ทั้งหมด ๓๗๐ ล้านคนทั้งโลกอาศัยอยู่ในเอเชีย

 มีรัฐจำานวนน้อยที่รับรองชนเผ่าพื้นเมือง ดังนั้นจึงยากมากที่จะเสนอจำานวนที่

แม่นยำาหรือแม้ประมาณการประชากรของชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคนี้ ในเมื่ออัตลักษณ์

ความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองไม่ถูกพิจารณาในช่วงเตรียมการสำามะโนประชากรระดับชาติ 

จึงยากที่จะหาข้อมูลเก่ียวกับประชากรชนเผ่าพื้นเมืองจากการสำามะโนประชากรระดับ

ประเทศที่น่าเชื่อถือได้ (AIPP, IWGIA 2010)

 มีความหลากหลายอย่างกว้างขวางในบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย แม้ใน

บรรดาผู้ที่อยู่ในประเทศเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น ในประเทศเวียดนาม มีกลุ่มชาติพันธุ์

ส่วนน้อย ๕๓ กลุ่ม ในพม่ามีกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ๘ กลุ่ม และกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยมากกว่า 

๑๐๐ กลุ่ม ในประเทศฟิลิปปินส์ มีชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับการรับรอง

หรือชนเผ่าพื้นเมือง ๑๑๐ กลุ่ม กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่มีจำานวนน้อย บางกลุ่มมี

ประชากรหลายพันคน ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ มีเพียงไม่กี่ร้อยคน

หมายเหตุ: สำาหรับจำานวนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อประเทศและประชากรโดยประมาณของ

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โปรดดู: AIPP และ IWGIA เราคือใคร – ชน

เผ่าพื้นเมืองในเอเชีย, เชียงใหม่ 2010)
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อะไรทำาให้ชนเผ่าพื้นเมืองแตกต่างไปจากกลุ่มชนส่วนน้อย

หรือกลุ่มชาติพันธุ์ครอบงำา?

 ชนเผ่าพื้นเมืองได้อยู่อาศัยในชุมชนของตนมานับตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม เป็น

ผู้ปกป้องและทำาให้ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของตนมีความยั่งยืน ตลอดเวลาที่

ผ่านมา พวกเขาได้พัฒนาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ส่วนรวมที่มีลักษณะโดดเด่นด้วย

ปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของตน

 ชนเผ่าพื้นเมืองทั้งปวงล้วนมีภาษา วัฒนธรรม กฎจารีตประเพณีและสถาบัน

ทางสังคมและการปกครองท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองอันแตกต่างไปจากกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่ครอบงำาอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในขณะที่มีความหลากหลายโดยกว้างขวางใน

บรรดาชนเผ่าพื้นเมืองด้วยกัน สิ่งที่มีร่วมกันทั้งหมดคือความผูกพันทางวัฒนธรรมกับ

ที่ดินและการพึ่งพิงอันแนบแน่นต่อที่ดิน ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อวิถีชีวิต

ตามประเพณีของตน ที่ดินเป็นแหล่งที่มาแห่งชีวิตและเป็นพื้นฐานของอัตลักษณ์ความ

เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของตน คุณค่าอันสูงส่งสำาหรับที่ดินและทรัพยากรนี้เป็นเครื่องหมาย

หนึ่งของความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง (AIPP, IWGIA 2010)

 ชนเผ่าพื้นเมืองถูกเข้าครอบครองเป็นอาณานิคมและยังคงถูกเลือกปฏิบัติ ถูก

ครอบงำาและถูกทำาให้เป็นคนชายขอบในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และ

ในกระบวนการของการสร้างรัฐชาติและโลกาภิวัตน์ โดยผ่านนโยบายการผสมกลมกลืน 

หรือบูรณาการ ถึงแม้จะมีทั้งหมดนี้ ชนเผ่าพื้นเมืองยังคงดำารงอยู่ และยังคงยืนยันสิทธิ

และอัตลักษณ์ของตนเอง โดยผ่านการต่อสู้เพ่ือปกป้องท่ีดิน เขตแดน และทรัพยากรของตน
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อะไรคือสิทธิ
ของชนเผ่าพื้นเมือง
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 ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นผู้ทรงสิทธิท่ีติดตัวมาและเป็นสิทธิส่วนรวม ซึ่งได้รับ

การรับรองโดยอนุสัญญา เครื่องมือและมาตรฐานระหว่างประเทศหลายอย่าง สิทธิ

ส่วนรวมที่เชิดชูอยู่ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP)

เป็นสิทธิติดตัวของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งได้รับการรับรองโดยเครื่องมือระหว่างประเทศ

หลายส่วนด้วยเช่นกัน เช่น ในบรรดานี้มี ปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ๑๖๙ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (AIPP, IWGIA, Forum-Asia 2010)

 ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ที่รับรองใน

เดือนกันยายน ๒๕๕๐ โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้กำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำ�ใน

การรับรองสิทธิส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมืองปฏิญญาน้ีได้ให้มาตรการที่จำาเป็นเพื่อ

กล่าวถึงสถานการณ์เฉพาะของชนเผ่าพื้นเมืองในการแก้ไขความอยุติธรรมและการ

เลือกปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ต่อชนเผ่าพื้นเมือง (AIPP, IWGIA 2010)
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สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

สิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร

 สิทธินี้ถูกกำาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ และ ๒๖ ของ UNDRIP ซึ่งตาม

นั้น ระบุว่า “ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร รัฐจัก

ต้องให้การรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร

เหล่านี้ด้วยความเคารพท่ีเหมาะสมต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า

พื้นเมืองในระบบการถือครองที่ดิน”

สิทธิในการกำาหนดตนเอง

 มาตรา ๓ ของ UNDRIP ระบุเป็นการเฉพาะว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง

มีสิทธิในการกำาหนดตนเอง ด้วยเหตุแห่งสิทธินั้น พวกเขาจึงมีอิสระที่จะ

กำาหนดสถานภาพทางการเมืองของตน และมีอิสระที่จะดำาเนินการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง” และมาตรา ๔ ให้รายละเอียด

ว่า “ในการใช้สิทธิในการกำาหนดตนเองของพวกเขา [ชนเผ่าพื้นเมือง] มี

สิทธิในการปกครองตนเองหรือมีรัฐบาลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการภายในและกิจการของท้องถิ่น” อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๔๖ ของ

ปฏิญญาเน้นว่าไม่มีส่วนใดในปฏิญญาที่อาจตีความว่าแสดงนัยถึงใครก็ตาม

มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งคุกคามบูรณภาพทางเขตแดนหรือความเป็น

เอกภาพทางการเมืองของรัฐได้
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สิทธิในการมีฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รับ
การบอกแจ้ง (FPIC)

 FPIC หมายความว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ

โครงการหรือรูปแบบใด ๆ ของการเข้าแทรกแซงในชุมชนและเขตแดนของ

พวกเขา หรือที่ว่าพวกเขานิยามเงื่อนไขสำาหรับการดำาเนินโครงการบนฐานของ

กระบวนการตัดสินใจส่วนรวม ที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษคือ มาตรา ๑๐ ซึ่งระบุ

ว่า “ชนเผ่าพื้นเมืองจักต้องไม่ถูกบังคับโยกย้ายออกจากที่ดินและเขตแดนของ

ตน การย้ายถิ่นฐานจักต้องไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้า 

และได้รับการบอกแจ้ง และหลังจากท่ีมีข้อตกลงในการชดเชยที่ยุติธรรมและ

เป็นธรรม และทางเลือกในการกลับคืนถิ่น เมื่อมีโอกาสที่เป็นไปได้”

สิทธิในการพัฒนา

 มีหลายมาตราในปฏิญญาที่กล่าวถึงการพัฒนา (มาตรา ๓, ๒๐, ๒๑, 

๒๓, ๒๙ และ ๓๒) โดยสรุป มาตราเหล่านี้ให้ไว้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะ

ธำารงไว้และพัฒนาระบบและสถาบันการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของ

ตนเอง และเพื่อความมั่นคงของวิถีการยังชีพและการพัฒนาของตนเอง รวม

ทั้งเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจ 

บรรดาผู้ที่ถูกพรากจากวิถีดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ท่ียุติธรรมและเป็น

ธรรม

สิทธิในวัฒนธรรม

 สิทธิในวัฒนธรรมถูกกำาหนดไว้ในมาตรา ๘ ของปฏิญญา ซึ่งระบุว่า 

“ชนเผ่าพื้นเมืองและที่เป็นปัจเจกบุคคลมีสิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นผู้รับในการบังคับ
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ผสมกลมกลืน หรือการทำาลายล้างวัฒนธรรมของพวกเขา และรัฐจักต้องจัดให้มี

กลไกที่มีประสิทธิผลในการป้องกันและแก้ไขการบังคับผสมกลมกลืน”

สิทธิในการเข้าถึงข้อสนเทศ 

 เป็นเรื่องที่สำาคัญเช่นกันที่จะเคารพสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเข้าถึง

ข้อสนเทศ และเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเขาในการใช้สิทธิของตน สิทธิ

นี้ได้รับการรับรองอยู่ในมาตรา ๑๖ ของ UNDRIP ที่ระบุว่า: “ชนเผ่าพื้นเมืองมี

สิทธิในการสถาปนาสื่อของตนเองด้วยภาษาของตนเองและให้มีช่องทางเข้าถึง

สื่อที่มิใช่ของชนเผ่าพื้นเมืองทุกรูปแบบโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ” และ “รัฐ

จักต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อของรัฐมีการสะท้อนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเหมาะสม รัฐพึงหนุนเสริมสื่อ

ภาคเอกชนให้สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอย่าง

เพียงพอ โดยปราศจากอคติ เพื่อให้แน่ใจในเสรีภาพของการแสดงออกอย่าง

เต็มที่”

 ยิ่งกว่านั้น มาตรา ๑๙ ของปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชน ประกาศ

ว่า: “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง

เสรีภาพในการยึดถือความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และในการ

แสวงหา การรับและการให้ข่าวสารข้อมูลและความคิดต่าง ๆ โดยผ่านสื่อใด ๆ 

ก็ตาม และโดยไม่คำานึงถึงพรมแดน”





ประเด็นปัญหาร่วม
ที่ชนเผ่าพื้นเมืองใน
เอเชียประสบอยู่
มีอะไรบ้าง?
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ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียประสบปัญหาร่วมกันของกระบวนการเป็นคนชายขอบและการ

เลือกปฏิบัติ อันประกอบด้วย:

๑. การไม่รับรองสถานภาพของชนเผ่าพื้นเมือง

 รัฐหลายแห่งในเอเชียไม่รับรองการมีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองในเขตแดน

ของตน จุดยืนนี้วางอยู่บนฐานของการกล่าวอ้างว่าพลเมืองทั้งปวงของตนล้วน

เป็น “ชนเผ่าพื้นเมืองเสมอเหมือนกัน” ในความปรารถนาของรัฐที่จะผสม

กลมกลืนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสู่สังคมประชาชาติกระแสหลัก นี่คือการแสดงออก

ที่ยังคงมีอยู่ทั่วไปในการเลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ถูกมองว่าล้าหลัง และ

ดังนั้นจึงควรถูกผสมกลมกลืนเข้าสู่สังคมที่กว้างขวางกว่า แผนงานจำานวนมาก

ของรัฐบาล ดังเช่น การศึกษาภาคบังคับ หรือแผนงานอพยพถิ่นฐาน นำาไปสู่

การสูญเสียวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองและเอ้ือให้เกิดการผสม

กลมกลืนเข้าสู่สังคมกระแสหลัก

 อีกประเด็นหนึ่งคือการไม่รับรองสถานะความเป็นพลเมืองของ

ชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทย เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรชนเผ่าพื้นเมือง

ไม่มีสัญชาติไทย เพราะพวกเขาไม่มีเอกสารที่จำาเป็น เช่น ทะเบียนเกิด การไร้

สัญชาติเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยยิ่งมีความ

เปราะบางมากขึ้นต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒. ความก้าวร้าวของการพัฒนาและการละเมิดสิทธิใน
ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร

 นี่เป็นปัญหาร่วมในหมู่ชนเผ่าพื้นเมืองที่สิ่งที่ขนานนามว่าโครงการ

พัฒนาถูกยัดเยียดให้แก่พวกเขาโดยปราศจากฉันทามติ ส่งผลให้เกิดการตักตวง
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และแสวงประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาและการทำาลายที่ดิน

และเขตแดนของพวกเขา การบุกรุกของโครงการที่มีลักษณะเชิงทำาลายที่นำาผล

ประโยชน์ที่ไม่ชัดเจนมาสู่ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นความก้าวร้าวของ

การพัฒนา บรรดาโครงการดังกล่าวคือการละเมิดสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองต่อ

ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร

๓. การไม่รับรองการปฏิบัติในวิถีชีวิตตามประเพณี

 วิถีชีวิตตามประเพณี อาทิเช่น การทำานาข้าว ไร่หมุนเวียนหรือไร่ตัดฟัน

แล้วเผา การล่าสัตว์และเก็บหาของป่า การจับปลา งานหัตถกรรม การทำาเหมืองแร่

ขนาดเล็ก ฯลฯ ล้วนทำาในขนาดเล็กโดยครอบครัวชนเผ่าพื้นเมือง และได้พิสูจน์

แล้วว่าเป็นแหล่งที่มาของการดำารงอยู่อย่างยั่งยืนผ่านมาหลายชั่วอายุคน สิ่ง

เหล่านี้ให้ปัจจัยในการยังชีพ ในขณะที่ให้การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติจาก

การแสวงประโยชน์มากเกินด้วย

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับห้าม ลงโทษ หรือจำากัดการปฏิบัติวิถีชีวิตตาม

ประเพณี เช่น การทำาไร่หมุนเวียน หรือการเก็บผลผลิตจากป่าด้วยเห็นว่าสิ่งเหล่า

นี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ข้อโต้เถียงที่ใช้ต่อต้านการทำาไร่หมุนเวียนคือ – ว่า

นี่เป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเป็นอันตรายทางนิเวศวิทยา – ได้

ถูกพิสูจน์แล้วว่าผิด โดยการศึกษาหลายครั้งที่พบว่าการทำาไร่หมุนเวียนช่วยหนุน

เสริมความหลากหลายและความยั่งยืนของป่า (AIPP, IWGIA, Forum Asia 

2010)
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๔. การอพยพและการบังคับโยกย้ายถิ่นฐาน

 ชนเผ่าพื้นเมืองจำานวนมากได้ถูกบังคับให้ต้องอพยพไปยังชุมชนหรือ

ประเทศอื่นอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ มีเรื่อง

ของความขัดแย้งท่ีใช้ความรุนแรง การปราบปรามทางการเมือง ความยากจนสุดข้ัว

ในชุมชนบ้านเกิด และการพลัดถิ่นอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน ซึ่งทำาให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจมอยู่ใตน้้ำ�

 รัฐบาลบางประเทศในเอเชียยังได้ดำาเนินการตามนโยบายการอพยพข้าม

พรมแดนอีกด้วย นั่นคือ การย้ายถิ่นฐานผู้อพยพที่มิใช่ชนเผ่าพื้นเมืองจำานวนมาก

เข้าสู่ท่ีดินของชนเผ่าพ้ืนเมือง การอพยพและการบังคับโยกย้ายถ่ินฐานมีผลกระทบ

อย่างหนักต่อชนเผ่าพื้นเมือง โดยพรากพวกเขาออกจากที่ดินและทรัพยากร

ของตนและทำาให้พวกเขาเป็นชนส่วนน้อยในเขตแดนของตนเอง ด้วยผลอัน

เลวร้ายต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา

๕. การละเมิดสิทธิของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง

 สตรีและเด็กชนเผ่าพ้ืนเมืองจัดอยู่ในภาคส่วนที่เปราะบางอย่างที่สุดของ

สังคม ดังนั้น จึงต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติ 

การใช้ความรุนแรง และการกีดกันสตรีชนเผ่าพื้นเมืองยังคงมีอยู่อย่างมากในแถบ

เอเชีย ถึงแม้พวกเธอจะมีส่วนอย่างสำาคัญในการผลิตทางการเกษตร กิจกรรม

ยังชีพ และงานบ้าน สตรีชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ผู้ชายเป็นใหญ่

ตามประเพณีในเอเชีย โดยทั่วไปมีส่วนร่วมแบบหางแถว หรือบางครั้งถูกกันออก

จากกระบวนการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
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๖. การปราบปรามทางการเมือง ปฏิบัติการทางทหาร และ
การใช้ความรุนแรงต่อชนเผ่าพื้นเมือง

 การต่อสู้ในระดับท้องถ่ินของชนเผ่าพื้นเมืองเพ่ือการยืนยันสิทธิส่วนรวม

ของตนต่อความก้าวร้าวของการพัฒนาได้นำามาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนจำานวน

มาก ในบรรดาผู้รับเคราะห์ก็คือชนเผ่าพื้นเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้

ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การจับกุมโดยพลการ และ

วิสามัญฆาตกรรม

 ปฏิบัติการทางทหารในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองก็มีเป็นปรกติเช่นกัน โดย

เฉพาะในที่ซึ่งมีการต่อต้านความก้าวร้าวของการพัฒนา บรรดารัฐบาลยังใช้ปฏิบัติ

การทางทหารอีกด้วยในการดำาเนินการต่อต้านการจลาจลและในการใช้กฎหมาย

ความมั่นคงอย่างเข้มงวดระดับชาติ
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คู่มือปฏิบัติ
สำาหรับคนทำาสื่อ
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ท่านจะมีความอ่อนไหวได้อย่างไรเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อสนเทศและสัมพันธ์กับชนเผ่าพื้นเมือง?

๑. พูดจาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

 เมื่อสัมภาษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง ให้พยายามเอาชนะกำาแพงภาษา พูด

ให้ชัดและช้า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และบางครั้ง เป็นภาษาที่สาม สี่ 

หรือแม้แต่ห้าด้วยซ้ำ�สำาหรับชุมชนชนเผ่าพื้นเมือที่อยู่ห่างไกลจำานวนมาก หาก

จำาเป็น ให้ใช้ล่ามภาษาที่เชื่อถือได้ เป็นการดีถ้าได้คนที่เป็นที่รู้จักหรือไว้ใจโดย

บุคคลที่ท่านจะสัมภาษณ์ ใช้ศัพท์วิชาการให้น้อยที่สุด นี่จะเป็นก้าวที่ดีในการ

ปรับความสัมพันธ์ของท่านกับชุมชน (Message Stick 2008)

๒. เป็นคนอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมเฉพาะ และการปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง

 ไม่มีกฎอะไรที่ยากและแข็งตัวเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าพื้นเมือง ทุก

ชุมชนย่อมมีลักษณะเฉพาะ แนวทางเข้าหาจะแตกต่างกันไปตามถิ่นฐานที่ตั้งของ

ชุมชน – มีทั้งชุมชนห่างไกล ชุมชนชนบท ชุมชนในเมืองของจังหวัดและเมืองใหญ่ 

– แต่ละแห่งให้รับรู้ว่ามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม เพียงลองพยายามฝึกความอ่อนไหว

ต่อวัฒนธรรมเฉพาะต่าง ๆ และไม่ทำาตัวขัดขวางหรือก้าวร้าวเมื่อสัมภาษณ์พวกเขา

๓. เคารพต่อประเพณีของผู้คนหรือชุมชนที่ท่านทำางานด้วย

 ยอมรับและเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบันการปกครอง และ
กระบวนการตัดสินใจของชนเผ่าพื้นเมือง ตัวอย่างเช่น หากชุมชนต้องการอภิปราย
ระหว่างกันเองและตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการและสถาบันของตนเองก่อนที่จะ
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อนุญาตให้ท่านสัมภาษณ์ ขอให้อดทนและยอมให้เวลาและพื้นที่แก่พวกเขาให้ทำา

เช่นนั้น มันจะให้ประโยชน์ในตอนท้าย

๔. เคารพต่อโลกทัศน์และมโนภาพของชนเผ่าพื้นเมือง
เรื่องที่ดินและการเป็นเจ้าของ 

 ให้เข้าใจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของชนเผ่าพื้นเมืองกับที่ดิน เขตแดน 
และทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา รับรู้และเคารพระบบการถือครองที่ดินของ
ชนเผ่าพื้นเมือง พยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาโดยจินตนาการว่าท่านเป็นเขา 
สอบถามเพื่อให้เข้าใจ แต่ต้องระวังไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าท่านกำาลังสอบสวน ข่มขู่ 

ไม่เชื่อถือ หรือตั้งคำาถามต่อความเชื่อของพวกเขา

๕. ให้การยอมรับอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้ข้อมูลของท่านและ
แหล่งข้อสนเทศ รวมท้ังแหล่งข้อมูลช้ันสอง

เป็นเรื่องสำาคัญที่ท่านต้องให้การยอมรับอย่างเหมาะสมแก่แหล่งข้อมูลของท่าน
เม่ือท่านเขียนบทความ ดังน้ัน ให้แน่ใจว่าจดช่ือพวกเขาถูกต้อง ตำาแหน่งของพวกเขา
ในชุมชน องค์กรของพวกเขา และข่าวสารข้อมูลอื่น ๆ ที่จำาเป็นเกี่ยวกับพวกเขา 
ตรวจสอบการสะกดคำาชื่อพวกเขาและชื่อสถานที่ต่าง ๆ ทั้งยังพึงให้เกียรติสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นหรือของใช้ เช่น การออกแบบของชนเผ่าพื้นเมือง ผ้าทอ 

งานศิลป์ ภาพถ่าย ฯลฯ

๖. ปกป้องความลับของแหล่งข้อมูลของท่านและระงับ
ข่าวสารที่อ่อนไหว (หากจำาเป็น)

 ขออนุญาตหรือให้แน่ใจว่าไม่เป็นปัญหาก่อนที่จะถ่ายรูป กล่าวถึงชื่อ
บุคคล ผู้นำาหรือผู้แทนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือเปิดเผยข่าวสารที่อ่อนไหวอยู่
ในบทความของท่าน คนบางคนอาจไม่ต้องการให้ระบุตัวตนหรือถ่ายรูปเขา โดย
เฉพาะหากสามารถประนีประนอมเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา อย่างเช่น ใน
สถานการณ์ท่ีมีการปราบปรามอย่างหนักหรือมีปฏิบัติการทางทหารในชุมชนของ
พวกเขา ต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรต่อผู้ให้สัมภาษณ์ของท่านที่ชื่อและ/
หรือภาพถ่ายของเขา/หรือเธอจะนำาไปตีพิมพ์ มิฉะนั้น จะต้องปกป้องความลับ
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ของแหล่งข้อมูลของท่านโดยใช้นามแฝงหรือชื่อปลอมกล่าวถึงพวกเขา อย่าพิมพ์

ข่าวสารข้อมูลที่อ่อนไหวที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลของท่านได้

๗. ยืนยันหรือตรวจสอบข้อสนเทศของท่าน โดยเฉพาะ
เมื่อใช้แหล่งข้อมูลชั้นสอง

 บางครั้งการใช้แหล่งข้อมูลชั้นสองก็เป็นประโยชน์และสะดวกในฐานะที่
เป็นสื่อนำาเสนอภูมิหลังหรือเสริมข้อมูลของท่านท่ีเก็บจากการสัมภาษณ์โดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ต้องให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลชั้นสองของท่าน โดยเฉพาะส่วนที่นำามา
จากอินเตอร์เน็ตเชื่อถือได้ จะเป็นการดีที่สุดที่จะยืนยันข้อมูลนี้ผ่านแหล่งอื่น ๆ 
หรือตรวจสอบโดยตรงกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง

๘. ต้องตระหนักว่าชุมชนต่าง ๆ มีพิธีการทางวัฒนธรรม
เป็นของตนเอง

 พิธีการทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นกฎเกณฑ์และกระบวนการที่พึง
ปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่ชุมชน บนพื้นฐานของหลักการขั้นพื้นฐานของความเคารพต่อ
วัฒนธรรม

 

 หลักการต่อไปนี้นิยามโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท 
(Torres Strait) ในฐานะที่เป็นพื้นฐานของพิธีการทางวัฒนธรรมของตน เป็นสิ่ง
คุ้มค่าที่จะศึกษาหลักการที่เป็นแนวทางเหล่านี้ที่สามารถปรับประยุกต์ได้และ
เหมาะสมสำาหรับชนเผ่าพื้นเมืองเอเชียด้วยเช่นกัน

เคารพ

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของและควบคุมวัฒนธรรมของ

ตนเองพึงได้รับการเคารพ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า

พื้นเมืองพึงได้รับการยอมรับและหนุนเสริม โลกทัศน์ วิถีการดำาเนินชีวิต 

และกฎจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้รับการเคารพในวิถีชีวิต

ปัจจุบัน
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การควบคุมของชนเผ่าพื้นเมือง

ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิในการกำาหนดตนเองในกิจการต่างๆ ทางวัฒนธรรม

ของตน

การปรึกษาหารือ การสื่อสาร และฉันทามติ

ชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้รับการปรึกษาหารือถึงวิธีการท่ีจะนำาเสนอเร่ืองราวของ

ประวัติศาสตร์ ชุมชน การสัมภาษณ์ ชีวิตและครอบครัวของพวกเขา ชนเผ่า

พื้นเมืองพึงได้รับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้และการเป็นตัวแทนของ

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของตน ชนเผ่าพื้นเมืองพึง

ได้รับการบอกแจ้งเกี่ยวกับนัยความหมายของฉันทามติก่อนที่จะใช้จริง การ

ปรึกษาหารือพึงกล่าวถึงลักษณะความเป็นชุมชนของชนเผ่าพ้ืนเมืองและการ

แสดงออกทางวัฒนธรรม

การให้ความหมาย บูรณภาพและสิ่งที่เป็นของจริง

ชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้รับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับบูรณภาพและส่ิงท่ีเป็นของ

จริงในวิถีทางที่ประวัติศาสตร์ ชุมชน การสัมภาษณ์ ชีวิตและครอบครัวได้ถูกนำา

เสนอ ชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้รับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับบูรณภาพและสิ่งที่เป็น

ของจริงของการเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา

ความลับและการรักษาความลับ

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการเก็บรักษาความลับและความศักด์ิสิทธิ์ของ

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนพึงได้รับการเคารพ วัตถุสิ่งของศักด์ิสิทธิ์และ

เป็นความลับหมายถึงข้อมูลที่มีข้อจำากัดภายใต้กฎจารีตประเพณี ดังตัวอย่าง
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เช่น ข้อมูลบางอย่างอาจเรียนรู้หรือเห็นได้โดยผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้น หรือ

เพียงหลังจากผ่านพิธีขึ้นสู่วัยเท่านั้น

ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับกิจการทั้งส่วนตัวและ

กิจการทางวัฒนธรรมของตน

การแสดงที่มา

ชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้ รับเกียรติและคำาชมอย่างเหมาะสมในผลสัมฤทธิ์

ของพวกเขา

ชนเผ่าพื้นเมืองพึงได้รับเกียรติและคำาชมอย่างเหมาะสมสำาหรับการมีส่วนและ

บทบาทในการพัฒนาเรื่องราวต่าง ๆ

ชนเผ่าพ้ืนเมืองพึงได้รับเกียรติและคำาชมอย่างเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ

เครื่องใช้ทางวัฒนธรรมของตน 

วัฒนธรรมที่ต่อเน่ือง

ชนเผ่าพื้นเมืองมีความรับผิดชอบให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติและการ

ถ่ายทอดการแสดงออกทางวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองมีความต่อเน่ืองเพ่ือ

ประโยชน์ของคนรุ่นอนาคต

ความรับผิดชอบนี้พึงได้รับการเคารพโดยนักข่าวและผนวกเข้าไว้ในการดำาเนิน

งานใด ๆ กับเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมือง
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ที่มา: Message Stick, ชนพื้นเมืองและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท ออนไลน์; 

CULTURAL PROTOCOLS เพื่อการรายงานข่าวชนเผ่าพื้นเมืองในสื่อ abc.

net.au/message/proper

ท่านจะสามารถมองเป็นองค์รวมและมีความแม่นตรงในการ

เขียนเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างไร?

 ค้นคว้าให้ลึกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง ตั้งคำาถามในลักษณะ
สืบค้นที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นในปัญหาและประเด็นเฉพาะเจาะจงของชนเผ่า
พื้นเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทัศนะมุมมอง และข้อห่วงใยของพวกเขา

บางคำาถามที่อาจถามได้ ดังต่อไปนี้:

๑. อะไรคือประเด็นหลัก ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนของ
ชนเผ่าพื้นเมือง? 

 เรียนรู้ให้มากเก่ียวกับความเฉพาะเจาะจงของประเด็นเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น 
ความแปลกแยกต่อที่ดิน โครงการพัฒนาเชิงทำาลาย ระดับการรู้หนังสือต่ำ� อัตราการ
ตายของทารกสูง หรือการถูกกันออกจากการพัฒนา ขอให้ได้มุมมองของชนเผ่าพื้นเมือง

เกี่ยวกับแกนเรื่องเหล่านี้

๒. อะไรคือผลกระทบของความแปลกแยกต่อที่ดิน หรือ
ประเด็นการพัฒนาอื่นๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง

 มองหาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อวิถีชีวิตตามประเพณี ความเชื่อทาง

จิตวิญญาณ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง ความสมัครสมานทางสังคม 

ความสัมพันธ์หญิงชาย สุขภาพอนามัยและเรื่องอื่น ๆ
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๓.  สิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในท่ีดิน เขตแดน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รับการบอกแจ้ง (FPIC) 
และการกำาหนดตนเอง และสิทธิอ่ืน ๆ ได้รับการรับรอง เคารพ 
หรือละเมิดอย่างไรหรือไม่? 

 หากสิทธิเหล่านี้ถูกละเมิดหรือได้รับการเคารพ ให้สืบค้นและทำาความเข้าใจ

ปัจจัยเบื้องหลังการละเมิด การยอมรับ หรือการเคารพดังกล่าว

๔. มีประเด็นอื่น ๆ ซ่อนอยู่ที่เป็นสาเหตุของการโยกย้าย
ถิ่นฐานและความยากจนของชนเผ่าพื้นเมืองอีกหรือไม่? 

 เสาะหาเหตุผลของความยากจนและการโยกย้ายถ่ินฐานทางเศรษฐกิจ 

ตัวอย่างเช่น การค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนอาจเป็นปัจจัยซ้ำาเติมความยากจนและการ

เป็นคนชายขอบของชนเผ่าพื้นเมือง

ข้อแนะนำาในทางปฏิบัตบางประการิสำาหรับคนทำาส่ือเม่ือ

เขียนหรือรายงานข่าวเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง:

๑. หลีกเลี่ยงการใช้ภาพตัวแทนหรือแสดงทัศนคติแบบ
เลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าพื้นเมือง

 ชนเผ่าพื้นเมืองมีอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะพิเศษเป็นของตนเอง ซึ่งพึง

ได้รับการเคารพ พวกเขาอาจไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐ แต่พวกเขามี

ความเป็นผู้รู้และมีผู้นำาและครูที่ได้รับการเคารพด้วยดีในชุมชนของตนเอง หลีกเลี่ยง

การใช้คำาที่เสื่อมเสีย เช่น ป่าเถื่อน ไร้อารยะ ล้าหลัง ไร้การศึกษา ฯลฯ
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๒. มุ่งทำาข่าวที่ไม่หวือหวา อ่อนไหว

 ความเจ็บปวดและทุกข์ทนมีสาเหตุมาจากความเท็จและการบิดเบือน การ

สร้างภาพตัวแทนเชิงลบ และถ้อยคำาน่าเบื่อที่บางครั้งคนทำาข่าวใช้กันเมื่อรายงาน

ข่าวเกี่ยวกับประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อเขียนพาดหัวข่าว ขอให้คิดอย่างรอบคอบ

เกี่ยวกับเนื้อหาและผลกระทบที่เป็นไปได้ ลองพิจารณาว่าหากพาดหัวข่าวเป็นเรื่อง

เพ้อฝันเกินจริง หรือใช้ถ้อยคำาที่เร้าอารมณ์ ให้คิดเกี่ยวกับผลกระทบของข่าวต่อผู้รับ

ของท่าน (Samaritan 2013)

๓. ระมัดระวังการเสนอสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง  แบบ
เพ้อฝัน

 ไม่มีชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองใดที่เป็นอุดมคติ บริสุทธิ์ หรือเป็นตามประเพณี

ทั้งหมดภายใต้ยุคปัจจุบัน หลีกเลี ่ยงการนำาเสนอวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองใน

ลักษณะหยุดนิ่งหรือไม่เปลี่ยนแปลง ทว่าให้ตระหนักถึงบริบททางสังคมในวงกว้าง

มากขึ้น ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่บริบททางสังคมนำามาสู่ชุมชนชนเผ่า

พื้นเมือง

๔. รักษาสมดุลในรายงานข่าว

 ครอบคลุมด้านที่เป็นเชิงบวกและปฏิบัติการที่ดี พร้อมไปกับปัญหาและ

ประเด็นต่าง ๆ เขียนเรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองหมายถึงการนำาเสนอ

พวกเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คู่ควรกับการได้รับการเคารพ ไม่นำาเสนอแบบกล่าวรวม ๆ 

หรือทำาให้พวกเขามีบุคลิกเป็นผู้รับเคราะห์ อาชญากร หรือ ผู้ประท้วง ฯลฯ แต่นำา

เสนอความเป็นแม่ พ่อ ลูก ๆ นักเรียน ชาวไร่ชาวนา คนทำางานชุมชน และอื่น ๆ 

เรื่องราวเชิงบวกหมายถึงการมองลึกลงไปในประเด็นของพวกเขาและความเข้าใจ
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ประวัติศาสตร์และภูมิหลังของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ความจริงที่ว่าชนเผ่าพื้นเมือง

กำาลังจัดพิมพ์ประวัติศาสตร์ของตนเองและจัดทำารายการและภาพยนตร์ของตนเอง

ควรจะเป็นที่สนใจอย่างยิ่งของสื่อ (JHR 2012)

๕. หลีกเล่ียงการนำาเสนอชนเผ่าพ้ืนเมืองเป็นเพียงผู้เคราะห์ร้าย
หรือเป็นผู้รับเคราะห์อยู่ตลอด

 รายงานข่าวองค์กรของพวกเขา ศักยภาพและการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของ

ตนในการปกป้องท่ีดิน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของพวกเขา รายงานข่าวเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาและการปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมืองที่ยึดถือกันมายาวนานที่เป็นตัวแทน

ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนและการพัฒนาที่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นทาง

เลือกต่างจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนสมัยใหม่

๖. หลีกเลี่ยงความเรียบง่ายเกินจริง

 สืบค้นให้ลึกมากขึ้นและเขียนส่ิงที่ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อน 

สิทธิและการต่อสู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเป็นการให้การศึกษาและให้ข้อสนเทศแก่

สาธารณชน ภาคประชาสังคม และผู้กำาหนดนโยบายของรัฐบาล
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๗. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์
ในการเขียนเรื่อง

 ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับการตายหรือสถานการณ์แวดล้อมการ

ตายของบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองอาจทำาให้เกิดการรายงานผิดพลาดได้ง่าย หรือ

ถูกนำาไปเสนอซ้ำ�อย่างผิดๆ ในฐานะของความจริง การแพร่กระจายข่าวสารทันที

ทันใดและ “ไวรัส” ผ่านสื่อออนไลน์ทำาให้ทั้งหมดนี้มีความสำาคัญยิ่งขึ้นที่จะต้อง

ตรวจสอบซ้ำ�ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจของแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Samaritan 

2013)
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แนวทางทั่วไปสำาหรับวารสารศาสตร์ที่มีประสิทธิผลและรับผิดชอบ

	 ๑.	ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

	 ๒.	มีภาวะวัตถุวิสัย

	 ๓.	รู้เรื่องราวมากกว่าที่ท่านเขียนในบทความ

	 ๔.	ตั้งคำาถามทุกสิ่งทุกอย่าง

	 ๕.	คิดถึงบริบท

	 ๖.	เขียนเป็นบทสนทนา

	 ๗.	แสดงมารยาทที่ดีและรสนิยมที่ดี

	 ๘.	ข้ามพ้นการเขียนแบบป้ายประกาศมาตรฐานหรือการแถลงข่าว

	 ๙.	แสดงความกระตือรือร้นบ้าง

ที่มา: Western Michigan University เข้าถึงในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ จาก 

homepages.wmich.edu/…/10guide.doc



ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาต่อเนื่อง
ของการนำาเสนอ
ของสื่อต่อประเด็น
ชนเผ่าพื้นเมือง
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ข้อเสนอแนะบ�งประก�รเพื่อก�รปรับปรุงก�รทำ�ข่�วของสื่อเรื่องข้อกังวลของชน

เผ่�พื้นเมืองที่ได้ม�จ�กคว�มริเร ิ่มเสียงชนเผ่�พื้นเมืองของ UNDP และ AIPP 

ดังต่อไปน้ี:

๑. ใช้ประโยชน์สูงสุดของวิทยุท้องถิ่น , ซึ่งเป็นรูปแบบที่แพร่หลาย

ที่สุดของสื่อชุมชน วิทยุชุมชนมีความเหมาะสมโดยเฉพาะสำาหรับการยื่นมือออก

ไปหาชนเผ่าพื้นเมือง เพราะมีราคาถูกในการผลิตและการเข้าถึง และสามารถ

ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางและมีชัยเหนือการไม่รู้หนังสือ (UNDP 2012)

๒. ใช้ประโยชน์สื่อสังคมดิจิตัลแบบใหม่และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่ , ซึ่งได้เปิดศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการยื่นมือหาผู้คนได้มาก

ขึ้น รวมทั้งในพื้นที่ห่างไกล มีผู้คนมากกว่าที่เคยมีมาก่อนที่เข้าถึงพื้นที่สำาเร็จรูป 

ระดับโลก เคลื่อนที่ หรือเสริมความสามารถเป็นเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงข้อสนเทศ

และการแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา การพัฒนาเหล่านี้ได้ให้โอกาสสำาหรับ

ส่ือแบบประชาธิปไตยและเกื้อหนุนปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อกังวลของชนเผ่าพื้นเมือง 

(UNDP 2012)

๓. ใช้ข้อได้เปรียบของ “การรายงานภาคประชาชน” ในฐานะ
แหล่งข้อสนเทศ , โดยการใช้ประโยชน์วิธีการใหม่ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้

อ่านและผู้รับ โดยผ่านบล็อกส์ (Blogs) ข่าวสารข้อความ และบริการวีดีทัศน์

ร่วมพลเมืองได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับข่าวสารที่เฉื่อยชามาปฏิบัติในฐานะผู้ผลิต

เนื้อหา รวมทั้งโดยผ่านการโต้กลับทันควันในประเด็นต่างๆ ที่รายงานโดยสื่อ (UNDP 

2012)
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๔. หนุนเสริมศักยภาพของคนทำาสื่อ , ทั้งที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองและ

กระแสหลัก ให้นำาเสนอประเด็น ข้อกังวล และมุมมองของชนเผ่าพื้นเมืองโดยการให้

เครื่องมือด้านสารสนเทศ การฝึกอบรมทักษะ และการเชื่อมโยงกับองค์กรชนเผ่าพื้น

เมืองต่าง ๆ

๕.  สนับสนุนนักข่าวและคนทำางานสื่อให้มาเชื่อมโยงกับเครือ
ข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองระดับภูมิภาค ,  อาทิเช่น เครือข่ายเสียงชนเผ่า

พื้นเมืองในเอเชีย (IVAN) หรือเครือข่ายนักข่าวระดับชาติ อย่างเช่น ผู้สื่อข่าวชนเผ่า

พื้นเมืองในฟิลิปปินส์ และเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย



หน้า 42 คู่มือปฏิบัติสำ�หรับ 
คนทำ�สื่อว่�ด้วยประเด็นชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย



	 	 	 	 สถานที่ติดต่อขององค์กรชนเผ่าพื้นเมืองหลักในเอเชีย หน้า 43

สถานทีต่ดิตอ่ขององคก์ร
ชนเผ่าพื้นเมืองหลัก
ในเอเชีย
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เครือข่ายระดับภูมิภาค

มูลนิธิเพื่อก�รประส�นคว�มร่วมมือของ
ชนเผ่�พื้นเมืองในเอเชีย (AIPP)

108, หมู่ 5, ต. สันพระเนตร,   
อ. สันทราย, จ.เชียงใหม่,  
50210 
aippmail@aippnet.org
ไทร. +66 (0)53 380 168
เเฟร์ช. +66 (0)53 380752
http://www.aippnet.org
http://www.ccmin.aippnet.org
http://www.iphrdefenders.net

เครือข่�ยเสียงชนเผ่�พื้นเมืองเอเชีย 
(IVAN)

http://www.iva.aippnet.org 

Asia Indigenous Peoples Pact

Dipta Chakma        
dipta@aippnet.org

Khun Aung             
 ivasia.net@gmail.com

Building Community Voices   
(Cambodia)

Ran Sopheak     
Pagnapagna@bcv-cambodia.org

Federation of Nepalese Indigenous 
Journalists  (Nepal)

Hit Bahadur Thapa         
 fonijcenter@gmail.com

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(Indonesia)

Firdaus Cahyadi       
firdaus.cahyadi@aman.or.id

Kalipunan ng mga Katutubong Ma-
mamayan ng Pilipinas (Philippines)

Pya Argee Malayao            
kamp_phils@yahoo.com

Inter Mountain Peoples Education 
and Culture in Thailand Association  
(Thailand)

Nittaya Mee Earkanna          
nittaya.mee@gmail.com

เครือข่�ยสตรีชนเผ่�พื้นเมืองเอเชีย 
(AIWN)

AIWN secretariat
1 Roman Ayson Road
2600 Baguio City, Philippines
Tel. +63 74 4447703
Fax. +63 74 4439459
aiwn@asianindigenouswomen.org
www.asianindigenouswomen.org

เครือข่�ยเย�วชนเอเชียแปซิฟิก 
(APIYN)

#30 Upper P. Burgos 
Baguio City 2600, Philippines 
Telefax: (+6374) 446 2106 
apiyn.org@gmail.com 
www.apiyn.net
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เวทีอดิว�สีบังคล�เทศ (BAF)

Salma Garden, House #23/25, 
Road#4 Shekher Tek, PC   Culture 
Housing, Mohammadpur,   
Dhaka-1207  Bangladesh                                    
TEL: +88001711804025
Email: forum.adivashibd@gmail.
com

มูลนิธิก�แปง (KF)

Salma Garden, House # 23/25,    
Road # 4, Block # B, PC                
Culture Housing, Mohammad-
pur, Dhaka-1207, Bangladesh                          
Tel:+88028190801 
kapaeeng.foundation@gmail.
com
Website: http://kapaeeng.org/

องค์กรชนเผ่�พื้นเมืองบอม (BIPO)

Modhyam Para, P.O.Box 12,   
Bandarban 46000,                              
Bandarban Hill Tracts,    
Bangladesh 
Tel:+8803616538

ตรีณ�มูลอุณณ�ยันสังสธ� (TUS)

Marma Samsad Building,   
Pankhaiyapara, Khagrachari 
Sadar, Khagrachari-4400    
Tel: +88037161179

เครือข่ายระดับชาติและองค์กรระดับท้องถิ่น

บังคล�เทศ

สม�คมเย�วชนชนเผ่�พื้นเมือง (CIYA) 

P.O.Box 1436, #34, Street 222,   
Sangkat Boeung Raing, Khan Daun 
Penh,  Phnom Penh, Cambodia 
Tel:+855235550440
Website: www.ciyamedia.org

องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมกูย (OPKC)

Lor oet village, Sangkat Kampong 
Pranak, Preah Vihear City, Preah 
Vihear Province 

Tel:+855646363188

Email: opkc.net@gmail.com  
Website: http://kapaeeng.org/

กัมพูช�
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องค์กรจ�ร์ค�นดิสเพื่อสิทธิมนุษยชน 
(JOHAR)

Gaddi Tola, Post, Bag No.3  
P.O. Chaibasa, Dist West Singh-
bhum, Jharkhand 833201, India 
Tel:+916582256416 
Fax:+9156582257162/257170
Email: icolt.birsa@gmail.com

สม�พันธ์อินเดียแห่งชนพื้นเมืองและชน
เผ่�เขตตะวันออกเฉียงเหนือ (ICITP)

Jebra Ram Muchahary President,
ICITP-NEZ (Guwahati, Assam) & 
Chief Advisor, ICITP (New Delhi)

อดีว�สีมหิล�มห�สังฆ์ (AMMS)
Vill post Gholeng, Dist,   
Jashpur Chhattisgarh India, 496338 
Tel:9107763202265 
Email: adivasi.mahila.mahasangh@ 
             gmail.com

อดิว�สีโคทร�มห�สภ� (AGMS)

Adivasy Gothar maha Sabha, Karti-
kulam Post, Wayanad, Kerala,    
India 670644
Tel:+919495216905 

อดิว�สีน�ฟชีวันก�ธ�นน�ฟชโยติ อกัว 
(ANGNA)
T/P.O. KUTRA-770018
dIST- SUNDERGARH,   
ODISHA, INDIA
Email: ekkaremish@rediffmail.com

อินเดีย

 อลิอ�นซี มัสย�ร�กัต อ�ดัต นุส�นท�ร�/AMAN 
       (พันธมิตรชนเผ่�พื้นเมืองแห่งหมู่เก�ะ)

Jl. Tebet Timur Dalam No 11 A. Jakarta Selatan, INDONESIA
  Tel/Fax: +62 (0)21 8297954  www.aman.or.id  

อินโดนีเซีย

สม�คมชนเผ่�พื้นเมืองในริวกิวส์ (AIPR)
Shisei Toma, Acting Representative

593-2 Nagahama, Yomitan, Okinawa, Japan 904-0324
Tel:+81-90-4100-0454

Email: shisei.toma@hotmail.co.jp

ญี่ปุ่น
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สม�คมสนับสนุนภูมิปัญญ�ชุมชน 
(CKSA) 
Learning House No. 377/35, CKSA, 
Room 12, Ban Naxay, Saphangmor 
Rd, Sysetha Dist 
Tel:+85621260680

สม�คมเพศสภ�วะและก�รพัฒน� 

(GDA
101/5 Ban Saphanthongnue,   
Sysattanack district,    
Vientine Capital ,    
Laos P.O.Box 10820 
Tel:85621263349
Email: infor@gdglaos.org

จ�ริงกัลโอรังอ�ซัล เซ (JOAS)/เครือ
ข่�ยชนเผ่�พื้นเมืองแห่งม�เลเซีย
Block M, Lot 5, 1st Floor,
Donggongon Town, 89500
Penampang, Sabah, MALAYSIA
Email: joasmalaysia@gmail.com

หุ้นส่วนขององค์กรชุมชน (PACOS)
Taman Flash Gordon,Kg.Ki-

vatu , KM 18 Jalan Tambunan,  
Penampang, P.O.Box 511 , 8957 
Penampang, Sabah, Malaysia  
Tel : +60 88 712 518  ,   
Fax : + 60 88 718 669
Email: annelasimbang@yahoo.
com.sg

องค์กรสิทธิมนุษยชนชิน (CHRO)
P.O.Box (99) Main Post office  
Aizawl Mizoram State India 796221   
Tel:+66894343156
Website: www.chor.ca

เวทีเย�วชนประช�ช�ติ (NY-Forum)
P.O.box 87, Mae Sot, Tak 63110,  
Thailand  
Tel:+66 0875774432 

ล�ว

ม�เลเซีย

เมียนม�ร์
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สหพันธ์สตรีชนเผ่�พื้นเมืองเนป�ล 
(NIWF)
Kathmandu Metropokitan City ,   
Ward No.10 ,Tri-Ratna Marg,   
House No.88 , Buddha Nager ,Nepal 
Tel : 977 147 84 192
Website: http://www.niwf.org.np/

สหพันธ์เนป�ลแห่งประช�ช�ติชนเผ่�พื้น
เมือง (NEFIN)
P.O.Box  8975  EPC  1851 , Kusunti ,         
Lalitpur , Nepal 
Tel :977 1 5001 754  
Fax : 97715001669
Email: info@nefin.org.np
Website: www.nefin.org.np/

สหพันธ์-อพช. แห่งประช�ช�ติชนเผ่�พื้น
เมืองช�วเนป�ล (NGO-FONIN)
GPO Box No.7229, Sundhara,   
Kathmandu Nepal 
Tel : 977 1 441 7060
Email: ngofonin.2004@gmail.com

สหพันธ์เย�วชนแห่งประช�ช�ติชนเผ่�
พื้นเมือง (YFIN)
Kathmandu Metropolitan Ward No 

14, Kalanki, Shantinagar                       
Kathmandu Nepal
Tel: 977-1-4672637

เนป�ล
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ศูนย์พัฒน�ชนพื้นเมือง/ชนเผ่�โบร็อก 
(BITPDC)
Palace Compound, P.B.80,                      
Agartala 799001, Tipura, India 
Tel:+919436124609/+918575930544
Email: itpdc@rediffmail.com 

เวทีสตรีชนเผ่�พื้นเมืองสำ�หรับภ�ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (IW-
FNEI)
House No.565A/FC Kohima  797001,       
Nagaland 
Tel:+919436403169
Email: con_iwfnei@yahoo.com

กลุ่มง�นเฝ้�ระวังสิทธิมนุษยชนก�ร์บี 
(KHRW)  
Rongnihang, Diphu, Ward 

No.III, Karbi Anglong, NE India,         
PIN-782460 
Tel: +919854026047
khrwatch@yahoo.com

ขบวนก�รช�วน�ก�เพื่อสิทธิมนุษยชน 
(NPMHR)
11 Floor, K.N. Sekhose Complex, 
Jail Colony, P.O. Box 27, Kohima 
797001,Nagaland, India   
Tel : +91 8729812935
Website: http://www.npmhr.org/

เวทีชนเผ่�พื้นเมืองโซ (ZIF)	
V 26, Bawngkawn, Durt-

lang Road, Aizawl, 
Mizoram, India , 796 014                  
Tel:+919862373371 
Email: zoindigenous@gmail.com

อินเดีย – ตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธมิตรประช�ชนคอร์ดิลเลร� (CPA)
55 Middle Ferguson Road, Baguio 
City 2600 Philippines
Tel: +63 74 304 4239  
Fax +63 74 443 7159
Website: www.cpaphils.org

ก�ลิปูนัน งอ มก� ก�ตูตูบอง ม�ม�ม�
ยัน งอ ฟิลิปิน�ส์ (KAMP)
Room 304 NCCP Building, near 
Quezon Avenue corner EDSA, West 
Triangle,  Quezon City, Philippines

Tel. No. 63 (02) 412-5340   
www.katutubongmamamayan.
org 

โคอลิซิยอน งอ ก�ตูตูบอง ซ�ม�ฮ�น งอ 
ฟิลิปิน�ส์ (KASAPI), Inc.

Unit 301, East Side Condomini-

um,  #77 Malakas Street,  
  Diliman, Quezon 
City, Philippines
Telefax: (63-2) 436-9455
tribung_kasapi@yahoo.com 
www.kasapi.org

ฟิลิปปินส์
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สมัชช�ชนเผ่�แห่งประเทศไทย (สชท./
AITT)
252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย

โทร,: (+ 66 53) 492544

สม�คมม้งสร้�งสรรค์และพัฒน�ใน
ประเทศไทย (สมท./MDT) 
201 หมู่ 5 บ.ลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 

ประเทศไทย

โทร.:(+66 53) 292230
          
เครือข่�ยสตรีชนเผ่�แห่งประเทศไทย 
(คสช./IWNT)

252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
โทร,: (+ 66 53) 492544

สม�คมศูนย์รวมก�รศึกษ�และ
วัฒนธรรมของช�วไทยภูเข�ใน
ประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) 
252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย

โทร.: (+66 53) 398591, 492544

โทรสาร: (+66 53) 398592, 344945

Website: http://www.impect.org/

เครือข่�ยกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (กวส./KNCE) 
252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
โทร.: (66 53) 492544

  ศูนย์เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูเข� (CSDM)

        No 38, lane 203, Chua Boc street , Trung Liet  rd,                         

 Dong Da district, Ha Noi, Viet Nam  Tel  : (84).4.33528555     

เวียดน�ม

ประเทศไทย

สม�คมชนเผ่�พื้นเมืองป�โปร� (PIDA)
36, Tatung Rd, Puli, Nantou, 545, Taiwan 
Tel:+886492911421 
Email: forwardland@hotmail.com

ไต้หวัน/จีน
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ภ�พลักษณ์ของเอไอพีพี

 มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP) เป็นองค์กร
ระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยขบวนการของชนเผ่าพื้นเมืองในฐานะที่เป็น
เวทีสำาหรับสร้างความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือ AIPP ส่งเสริมอย่างแข็งขันและปกป้อง
สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการทรัพยากร
และการปกป้องสภาพแวดล้อม ในหลายปีที่ผ่านมา AIPP ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพระดับรากหญ้า งานสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายจากระดับท้องถิ่น
สูร่ะดับโลกและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง สนับสนุนองค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานสหประชาชาติและสถาบันอื่น ๆ ปัจจุบัน AIPP มีสมาชิก ๔๗ องค์กรจาก 
๑๔ ประเทศในเอเชีย กับ ๗ พันธมิตร/เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองระดับชาติ และองค์กรระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค ๓๕ แห่ง รวมทั้งองค์กรที่เป็นฐานกลุ่มชาติพันธุ์อีก ๑๖ แห่ง องค์กรสตรี
ชนเผ่าพื้นเมือง ๕ แห่ง และองค์กรเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ๔ แห่ง

วิสัยทัศน์ของเร�

 ชนเผ่าพ้ืนเมืองในเอเชียมีชีวิตท่ีมีศักด์ิศรีและใช้สิทธิของตน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
อันโดดเด่นอย่างเต็มที่ และเกื้อหนุนระบบการจัดการที่ยั่งยืนในที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร
ของตนเพื่ออนาคตและการพัฒนาของตนเองในสภาพแวดล้อมแห่งสันติ ยุติธรรม และเสมอ
ภาค

พันธกิจของเร�

 AIPP เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ความร่วมมือและศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมือง
ในทวีปเอเชียเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพวกเขา และระบบ
การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาและการกำาหนดตนเอง

แผนง�นของเร�

 ประเด็นงานหลักของเราในบรรดาแผนงานต่าง ๆ คือ การเผยแพร่สารสนเทศ การ
สร้างความตระหนัก การพัฒนาศักยภาพ งานสนับสนุนและงานเครือข่ายจากท้องถิ่นสู่ระดับ
โลก แผนงานของเราได้แก่:
      •     การรณรงค์สิทธิมนุษยชนและสนับสนุนเชิงนโยบาย
      •     การพัฒนาศักยภาพระดับภูมิภาค
      •     สิ่งแวดล้อม
      •     สตรีชนเผ่าพื้นเมือง
      •     การวิจัยและพัฒนาการสื่อสาร
      •     เยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง
 AIPP ได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีสถานภาพเป็นที่ปรึกษา
พิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) และในฐานะผู้สังเกตการณ์ของกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (UNFCCC) อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) กองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียว (GCF) กองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) นอกจากยี้ AIPP เป็น
สมาชิกของความร่วมมือเรื่องที่ดินระหว่างประเทศ (ILC)



จัดพิมพ์โดย สนับสนุนโดย

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP)
108 หมู่ 5 ตำาบลสันพระเนตร อำาเภอสันทราย
เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
โทร.: +66(0)53380168; โทรสาร: +66(0)53380752
www.aippnet.org   www.ccmin.aippnet.org
www.iva.aippnet.org  www.iphrdefenders.net

จัดพิมพ์โดย: โรงพิมพ์ เอไอพีพี
32 หมู่ 2 ตำาบลสันพระเนตร อำาเภอสันทราย
เชียงใหม่ 50210 ประเทศไทย
โทร: +66(0)53492422; โทรสาร: +66(0)53492423
โทรฯเคลื่อนที่: +66(0)869174333, +66(0)837610800
อีเมล์: info@aippprinting.com
www.aippprinting.com

ร่วมสนับสนุนโดย


