สภาชนเผ่ าพืน้ เมืองในประเทศไทย1
ทาไมจึงต้ องมีสภาชนเผ่าพืน้ เมือง
ประเทศไทย

นับเป็ นดินแดนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยูค่ ู่กบั ความหลากหลายทาง

ชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ มีกลุ่มประชากรที่เรี ยกว่า “ชนเผ่าพืน้ เมือง (Indigenous Peoples)”
อาศัยอยู่ ซึ่ งยังมีการใช้ภาษาของตนเองและดารงวิถีจารี ตประเพณี ที่มีคุณค่าในฐานะเป็ นมรดกภูมิปัญญาของชาติ
และยังมีบทบาทสาคัญยิง่ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 20
ปี ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ ทางรัฐได้พยายามปรับทัศนะและแนวปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาต่อชนเผ่าพื้นเมืองบ้างแล้ว แต่
พวกเราส่ วนใหญ่ยงั ประสบปัญหาที่ซบั ซ้อนหลายประการอยู่ เช่น การไม่ได้รับการยอมรับการมีตวั ตนจากสังคม
การถูกกลืนกลายโดยวัฒนธรรมกระแสหลัก จนสู ญเสี ยอัตลักษณ์ทางภาษา วิถีชีวติ และระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของตนเองไป การถูกเลือกปฏิบตั ิและการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ประเทศไทย ยังไม่ได้มี
นโยบายและมาตรการร่ วมที่ชดั เจนสาหรับการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนยังไม่การนาเอา
สาระหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักเจตนารมณ์ของ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิ ทธิชน
เผ่าพืน้ เมือง2 (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ที่ส่งเสริ มสิ ทธิ ชุมชนและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนมาใช้แต่อย่างใด

นอกจากนี้การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาของรัฐในอดีตที่ผา่ นมา ยังไม่สามารถ

แก้ไขปั ญหาที่สอดคล้องกับวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน

และขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมของชนเผ่า

พื้นเมืองอย่างจริ งจังอีกด้วย
จากสถานการณ์และประสบการณ์ที่ผา่ นมา ทาให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้มีการรวมตัวกันในนาม “เครือข่ าย
ชนเผ่ าพืน้ เมืองแห่ งประเทศไทย (คชท.)” เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้รัฐและสาธารณชนยอมรับและเคารพสิ ทธิชน
เผ่าพื้นเมือง อีกทั้งร่ วมจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักพัฒนา และแกนนาชน
เผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการร่ วมกันจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็ นต้นมา และเมื่อคราวจัดงานมหกรรมในปี 2553 ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
เพื่อจัดตั้ง “สภาชนเผ่ าพืน้ เมืองประเทศไทย” ขึ้นมา ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
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เป็ นเอกสารแนะนาเบื ้องต้ น ซึง่ เรี ยบเรี ยงโดย ศักดิ์ดา แสนมี่, กองเลขานุการเครื อข่ายชนเผ่าพื ้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) เพื่อใช้ เป็ นสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้

ร่วมในเวทีสมั มนาสาธารณะเรื่ อง “การศึกษา อัตลักษณ์ และสิทธิชนเผ่าพื ้นเมืองในประเทศไทย” ระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2555 ที่ จ.เชียงใหม่ เท่านัน้
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ซึง่ รัฐบาลไทยได้ ร่วมลงนามรับรองในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตังแต่
้ ปี 2550 แล้ ว หากท่านสนใจรายละเอียดของเนื ้อหาปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิชนเผ่า

พื ้นเมือง ในรูปแบบเอกสารโปรดติดต่อที่คณ
ุ กิตติศกั ดิ์ รัตนกระจ่างศรี (เลขานุการคณะทางานวิชาการในงานมหกรรม): 081-8831360 หรื อที่มลู นิธิชนเผ่าพื ้นเมืองเพื่อ
การศึกษาและสิ่งแวดล้ อม, Email: ipf@thai3ips.org, www.thai-ips.org

ร่ วมกันสร้างความชัดเจนทั้งแนวคิด ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ กลไกและโครงสร้าง และจัดกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานในระดับต่างๆ

สามารถยกระดับไปสู่ การเป็ นสถาบันทางการที่ทางานเชิงนโยบายของชนเผ่า

พื้นเมืองเอง ตลอดจนเป็ นกลไกหลักในการสร้างความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาร่ วมและการพัฒนายัง่ ยืนที่ต้ งั อยู่
บนฐานวัฒนธรรม และปกป้องคุม้ ครองสิ ทธิชนเผ่าพื้นเมืองโดยความร่ วมมือที่ดีจากหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน UN และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
นอกจากนี้ สาระในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (เช่น มาตรา 30,
64, 66 และ 67) และหลักเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมือง ยังสนับสนุนให้มีการ
จัดกระบวนการ (Process) และประสานขบวนการขับเคลื่อน (Movement) เพื่อสร้างหลักประกันในการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิและลดอคติทางชาติพนั ธุ์ และส่ งเสริ มให้ชนเผ่าพื้นเมือง สามารถใช้สิทธิ และเสรี ภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ๆ ในสังคมไทย ตลอดจนปกป้ อง และคุม้ ครองสิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
พัฒนาการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
จากการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมือง จานวน 17 กลุ่มชาติพนั ธุ์ ในนาม คชท. ตั้งแต่ปี 2550 ที่ผา่ นมา เพื่อ
จัดกิจกรรมรณรงค์ทางสาธารณะร่ วมกัน และสื บเนื่องจากการประกาศจัดตั้ง “สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย”
ในปี 2553 จึงส่ งผลให้แกนนาชนเผ่าพื้นเมือง กองเลขานุการ คชท. และภาคีหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้
ร่ วมกันปรึ กษาหารื อ และแสวงหาแนวทางความร่ วมมือและในการขับเคลื่อนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในระดับต่าง ๆ
ที่ชดั เจนมากขึ้น โดยเฉพาะการร่ วมผลักดันให้เกิด “สภาชนเผ่าพื้นเมืองอาเภอกัลยาณิ วฒั นา" (จังหวัดเชียงใหม่)
เมื่อปลายปี 2554 และการจัดตั้งคณะทางานยกร่ างกฎหมายของสภาฯ ในต้นปี 2555 ที่ผา่ นมา และได้มีการเสนอ
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็ น “สภาชาติพนั ธุ์และชนเผ่ าพืน้ เมืองแห่ งประเทศไทย” เพื่อให้ครอบคลุมความรู ้สึกและการมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่แสดงตัวตนเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของขบวนในภายหลังได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบนั มี
จานวนกว่า 40 กลุ่มชาติพนั ธุ์แล้ว
แนวคิดหลักและกระบวนการขับเคลื่อนงานสภาชนเผ่าพืน้ เมือง
ในเบื้องต้นนี้ ขอทาความเข้าใจให้รู้จกั คาว่า “กลุ่มชาติพนั ธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง” ซึ่ งคานี้ เป็ นชื่ อรวมที่ใช้
เรี ยกกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ที่ได้ร่วมพัฒนาและถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสภาชาติพนั ธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งแต่เดิมใช้ขอ้ ความว่า “ชนเผ่าพืน้ เมือง” แทนคาดังกล่าว เพราะเป็ นนิยามที่มีประวัติศาสตร์ ต่อเนื่ อง ที่เริ่ ม
ใช้โดยเครื อข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือและตะวันตกมากว่าทศวรรษแล้ว และมีความหมายตรงกับคานิยาม

สากลที่องค์การสหประชาชาติและนานาชาติใช้กนั อยูใ่ นขณะนี้ คือคาว่า “Indigenous Peoples3”

แต่ในเอกสาร

ชุดนี้ขอใช้คาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ในความหมายเดียวกับคาว่า “Indigenous Peoples” ด้วย
ในกระบวนการพัฒนาสภาชนเผ่าพื้นเมือง

ได้นาหลักการสาคัญที่ได้บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 2550 และ UNDRIP ในหลายมาตรามาใช้ดว้ ย เช่น การมีส่วนร่ วม (Participation), การกาหนด
วิถีชีวติ ตนเอง (Self determination), ความเป็ นเจ้าของ (Ownership), ความเป็ นภาคีหุน้ ส่ วน (Partnership), การให้
ฉันทานุมตั ิ (Free, Prior, and Informed Consent: FPIC) เป็ นต้น ทั้งนี้ หวังว่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ชนเผ่า
พื้นเมืองในประเทศไทย ได้รวมพลังและใช้ภูมิปัญญาในการกาหนดวิถีชีวิตที่ไม่ขดั ต่อหลักรัฐธรรมนูญและจารี ต
ประเพณี ของตนเอง และสามารถนาหลักการและความสาคัญของสาระเหล่านี้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเต็มที่ต่อไป
การจัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีเป้าหมาย คือ 1) เพื่อเป็ นกลไกหลักในการติดตามและสนับสนุนงาน
นโยบายหรื อทากิจกรรมอันชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ หลักจารี ตประเพณี และศีลธรรม หรื อดาเนินการอื่นใดอันเป็ น
ประโยชน์ส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมือง โดยให้มีการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและมีระบบบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ 2) เพื่อส่ งเสริ มให้ชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย และยกระดับ
ศักยภาพในการจัดการตนเองที่สอดคล้องกับความหลากหลายของวิถีชีวติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักคือ 1) กระบวนการขับเคลื่อน
งานนโยบาย มีการรวบรวมข้อมูลประเด็นปั ญหา การศึกษาดูบทเรี ยนการจัดตั้งสภาในประเทศไทยและรู ปแบบ
สภาชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Council) จากต่างประเทศ การยกร่ างกฎหมายหรื อ พรบ.สภาชาติพนั ธุ์และชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย4

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่นอ้ งประชาชน

การปรับปรุ งร่ าง

กฎหมาย และการผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ 2) กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมในระดับพืน้ ที่ โดยการระดม
สถานการณ์และปั ญหา

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับสภาในระดับพื้นที่กบั ชนเผ่า

พื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง การเปิ ดเวทีร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ การเชื่อมโยงและขยายแนวคิดกับประชา
สังคม การพัฒนากลไกสภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่ การร่ วมระดมข้อเสนอเชิงนโยบาย การทาประชา
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Indigenous Peoples หมายถึง ชุมชน ประชาชน และประชาชาติที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ พิจารณาตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม ที่

ขณะนี ้อยูอ่ าศัยในเขตแดนเหล่านัน้ พวกเขามิได้ เป็ นกลุม่ ครอบงาในสังคม และมีความมุง่ มัน่ ที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดเขตแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของ
ตนสูค่ นรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็ นรากฐานของการคงอยูใ่ นสถานะของประชาชน อันสืบเนื่องจากแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตน’ (ที่มา:
EC/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4. pa. 379)
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หากสนใจสาระสาคัญของร่าง พรบ.สภาชาติพนั ธุ์และชนเผ่าพื ้นเมืองแห่งประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่คณะทางานยกร่าง พรบ.สภาฯ ทุกท่านหรื อที่คณ
ุ

สรายุทธ์ แก้ วพวงทอง (ประธานคณะทางาน): 080-1229688, คุณยงยุทธ สืบทายาท (เลขานุการคณะทางาน): 081 950 9289

พิจารณ์ และร่ วมลงชื่อเสนอกฎหมาย และ 3) กระบวนการสื่อสารสาธารณะ มีการสื่ อสารกับชนเผ่าพื้นเมืองและ
สังคมทัว่ ไป เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระแสสังคมให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสภา
ชนเผ่าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่ อง
จากประสบการณ์และพัฒนาการของสภาฯที่ผา่ นมา จึงได้ออกแบบให้มีกลไกและจัดกระบวนการพัฒนา
เริ่ มจากการวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชนเผ่าพื้นเมืองและผูท้ ี่

สภาฯ

เกี่ยวข้อง การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและชุดประสบการณ์การพัฒนาสภาชนเผ่าพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ

การ

แสวงหาความร่ วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครื อข่ายประชาชนที่เป็ นกัลยาณมิตรทั้งหลาย
รวมทั้งการนาเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความเห็นจากเวทีสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนงานของสภาฯ การปรับปรุ งร่ างกฎหมาย และจัดกระบวนการลงชื่อเสนอกฎหมาย
ต่อรัฐสภาต่อไป
ความท้าทายของสภาชนเผ่าพืน้ เมืองในประเทศไทย
➢

มีแนวทางและวิธีการใด?

ที่ทาให้รัฐไทยและสาธารณชน มีความเข้าใจ เกิดการยอมรับและเคารพ

ในอัตลักษณ์และวิถีวฒั นธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งจะนาไปสู่ การรับรองสิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมือง และการกาหนด
นโยบายและมาตรการมาสนับสนุนและส่ งเสริ มสิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยได้อย่างจริ งจัง
➢

ทาอย่างไร? จึงทาให้หน่วยงานรัฐที่มีความเข้าใจในประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองและมีบทบาทหน้าที่ใน

การสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร กลุ่มชาติพนั ธุ์ และเครื อข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และสานักกิจการชาติพนั ธุ์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์) กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม และศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(กระทรวงวัฒนธรรม) เป็ นต้น สามารถนาประสบการณ์ไปแบ่งปั นหรื อขยายผลกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนสามารถยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมืองไปสู่ การพัฒนาความร่ วมมือในระดับชาติได้
➢

ทาอย่างไร? จึงจะทาให้ สภาชาติพนั ธุ์และชนเผ่ าพืน้ เมืองแห่ งประเทศไทย เป็ นสถาบันทางการและ

เป็ นกลไกหลักของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ที่มีบทบาทสาคัญในการทางานเชิงนโยบาย ติดตามสถานการณ์
และการแก้ไขปั ญหาร่ วม และสนับสนุนการจัดการตนเองของชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ในระดับต่าง ๆ ได้
จริ ง และ “สภาชนเผ่าพืน้ เมืองอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา” จึงเป็ นสภาชนเผ่าพื้นเมืองนาร่ องในระดับพื้นที่ที่แสดงถึง
รู ปธรรมของ

“ท้องถิ่นจัดการตนเอง”

และมีการขยายความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่ วมในเรื่ องสภาชนเผ่า

พื้นเมืองไปสู่ ระดับชุมชนและเครื อข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึง
...........................................

