ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานในเอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมนิยามชนเผ่าพื้นเมืองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากร
และการกระจายตัวของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เพื่อประกอบการทาความเข้าใจและสนับสนุนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ..... ซึ่งมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้
1. นิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง”
“ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายความว่า ชุมชน ประชาชน และประชาชาติ ผู้ที่โดย
ความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมในช่วงที่มีการสถาปนาอาณาเขตของรัฐปัจจุ บัน พิจารณาตนเองว่ามีอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม โดยที่พวกเขามิใช่กลุ่มครอบงาในสังคมรัฐ
ชาติและมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอดพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจน
ภาษาของตนสู่คนรุ่นอนาคตในฐานะที่เป็ นรากฐานการดารงอยู่ของความเป็นพลเมืองที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรม
สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่น ๆ อย่างสันติสุขในสังคมรัฐชาติ1
โดยหลักการแล้วไม่มีคานิยามที่เป็นสากลของคาว่า Indigenous People เนื่องจากว่าชนเผ่าพื้นเมืองใน
ประเทศต่างๆ มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งยากที่จะหาคานิยามคาเดียวที่
ครอบคลุมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของชนเผ่าพื้นเมืองได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่าในเอกสารปฏิญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองไม่นาเสนอคานิยามของ Indigenous People ไว้
“ชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง” (Indigenous People) หมายถึ ง ชุ ม ชน ประชาชน และประชาชาติ ที่ มี ค วาม
สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ พิจารณาตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม ขณะที่อาศัยอยู่
ในเขตแดนเหล่านั้นพวกเขามิได้เป็นกลุ่มครอบงาในสังคม และมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดเขต
แดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนสู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็นรากฐานของการคงอยู่ใน
สถานะของประชาชน อันสืบเนื่องจากแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตน
(อ้างอิงนิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” ของสหประชาชาติ: EC/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4. pa. 379)

1 ข้อสรุปจากที่ประชุมสมัชชา ว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจาปี

2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

1

2558 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม

สาหรับประเทศไทยมีการใช้คาว่า ชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous People) โดยอ้างอิงถึงอนุสัญญาว่าด้วย
การปกป้องและประสานชนพื้นเมืองและชนเผ่าในประเทศเอกราช (Convention Concerning The Protection
and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-tribal Population in Independent
Countries) ซึ่งเป็นอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 169 (ที่ได้กล่าวถึง “ชนพื้นเมือง” และ “ชน
เผ่า”) เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับบริบทของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ดังนั้น คาว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้ จึง
มีนั ย ครอบคลุ ม ความหมายทั้ งสองค า กล่ าวคื อ ค าว่าชนพื้ น เมื อ งและชนเผ่ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ข้อ เสนอของ
ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ (Mr. Jose Martinez Cobo) ที่ใช้คาว่า Indigenous People เพื่ออธิบายความหมาย
ครอบคลุมกลุ่มชนทั้งสองตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 169 แล้ ว สาหรับ
ประเทศไทยได้มีการใช้คาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ให้เป็นคาแปลของ Indigenous People ตั้งแต่มีการประกาศของ
สหประชาชาติที่กาหนดให้ปี 2536 เป็นปีสากลของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้นมา
ในขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ได้มีการกาหนดคานิยาม
“ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบ
ทอด อนุ รักษ์ และพัฒ นาพื้น ที่ของบรรพบุ รุษและอัตลั กษณ์ ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทาง
วัฒนธรรม ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน2
ซึ่งในการเสนอกฎหมายครั้งนี้ไม่ใช้คาว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” (Ethnic group) เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงทาง
วิชาการในด้านความหมาย แต่โดยความเข้าใจทั่วไป มักหมายถึงกลุ่มสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อตามประเพณี
และภาษาร่วมกัน ด้วยเหตุนี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และมี
ความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดสู่คนรุ่นอนาคต รวมทั้งมิได้เป็นกลุ่มครอบงาของสังคม จึงเข้าข่ายขอบเขตความหมายของ
ความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองได้
2. ข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ประมาณการว่าทั่วโลกมีประชากรชนเผ่าพื้นเมือง หรือ Indigenous Peoples อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ
ราว 370 ล้านคน และจานวนกว่า 2 ใน 3 อยู่ในทวีปเอเชีย3 สาหรับประเทศไทยมีประชากรที่นิยามตนเองว่า
2

จากบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทีม่ ีมติเห็นชอบให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง

แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จากการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .… ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาตามอานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว
3 อ้างอิงเอกสารเผยแพร่ “Who is Indigenous Peoples” ผลิตโดยมูลนิธิ AIPP
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เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมากกว่า 40 กลุ่มชาติพันธุ์ มีจานวนประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งอาศัยกระจัดกระจายตามภูมิภาค
ต่างๆ ดังนี้
ที่

กลุ่มชาติพันธุ์

1 กะเหรี่ยง

2 กะเลิง

จังหวัดที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานและ จานวนประชากร
หมายเหตุ
กระจายตัวอาศัยอยู่
(คน)
แม่ ฮ่ อ งสอน, เชี ย งราย, เชี ย งใหม่
438,450 ข้อ มู ล เอกสารมติ ครม.ฟื้ น ฟู
กาญจนบุ รี ราชบุ รี เพชรบุ รี ล าพู น
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ปี 2553
ล าป าง สุ โขทั ย อุ ทั ย ธานี ต าก
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาแพง
เพชร และแพร่

5 คะฉิ่น

ห นองคาย สกลน คร น ครพ น ม
มุกดาหาร กาฬสินธุ์
บุ รี รัม ย์ อุบ ลราชธานี นครราชสี ม า
มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
สุพรรณบุรี
เชี ย งราย สุ โ ขทั ย ล าปาง อุ ทั ย ธานี
และน่าน
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

6 ชอง

จันทบุรี ระยอง และตราด

7 โซ่ทะวึง

สกลนคร

8 ญ้อ
9 ญัฮกุร

ห นองคาย สกลน คร น ครพ น ม
กาฬสินธุ์ สระแก้ว
นครราชสีมา ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์

10 ดาราอาง

เชียงใหม่ และเชียงราย

3 กูย

4 ขมุ
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70,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
400,000 ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
12,000
15,000 ข้อมูลจากเครือข่ายคะฉิ่นแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย (จ า น ว น
ประมาณการ ปี 2557)
4,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
2,500 เครื อ ข่ า ยโซ่ ท ะวึ ง (จ านวน
ประมาณการ ปี 2557)
70,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
6,000 ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
8,000 เครือข่ายวัฒนธรรมดาราอาง
ใน ป ระ เท ศ ไท ย (จ าน ว น

11 ไตหย่า

เชียงราย

12 ถิ่น

เชี ย ง ใ ห ม่ น่ า น เ พ ช ร บู ร ณ์
แม่ฮ่องสอน เลย
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
อุ ด รธานี พิ จิ ต ร แพ ร่ อุ ต รดิ ต ถ์
สุ โขทั ย สิ งห์ บุ รี ลพบุ รี สุ พ รรณบุ รี
ฉะเชิ ง เทรา นครนายก ปราจี น บุ รี
รา ช บุ รี ก า ญ จ น บุ รี เพ ช ร บุ รี
สระบุรี

13 ไทเขิน/ไทขืน
14 ไทพวน

15 ไทยวน

ราชบุรี สระบุรี เชียงราย เชียงใหม่

16 ไทยอง

เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน แพร่

17 ไทยลื้อ

น่ าน พ ะเย า เชี ย งราย ล าป าง
เชียงใหม่ เชียงราย
เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน
กาญจนบุรี ตาก
อุบลราชธานี มุกดาหาร
เชียงราย
เชียงราย นครปฐม
ก าฬ สิ น ธุ์ ส ก ล น ค ร น ค รพ น ม
มุ ก ดาหาร อ านาจเจริ ญ ยโสธร
อุดรธานี ร้อยเอ็ด
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
น่ า น พิ ษ ณุ โลก เพชรบู ร ณ์ แพร่
แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุ โขทัย พะเยา

18 ไทใหญ่
19
20
21
22

บรู
บีซู
ปลัง
ภูไท

23 ม้ง
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ประมาณการ ปี 2556)
1,000 เครือ ข่ ายไตหย่ า -ผศ.ดร.เลห
ล้ า ตรี เ อกานุ กู ล (จ านวน
ประมาณการ ปี 2556)
42,657 สถาบันวิจัยชาวเขา ปี 2545
20,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
200,000 วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547

600,000 ช ม ร ม ไ ท -ย ว น ร า ช บุ รี
(จ าน ว น ป ระ ม าณ ก าร ปี
2557)
300,000 สมาคมชาวยอง จ.ลาพูน-ว่าที่
ร.ต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์ (จานวน
ประมาณการ ปี 2556)
100,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
95,000 ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
500
500
1,200
470,000

200,000 เครือข่ายตระกูลม้งในประเทศ
ไทย (จานวนประมาณการ ปี
2557)

24 มันนิ

เลย
ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา

25 มลาบรี

แพร่ น่าน

26 เมี่ยน

28 มอแกน **

เชียงราย พะเยา น่ าน กาแพงเพชร
เชี ย งใหม่ ตาก เพชรบู ร ณ์ ล าปาง
สุโขทัย
ราชบุ รี เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม ส มุ ท ร ส า ค ร
สมุทรปราการ ลพบุรี อยุธยา สระบุรี
ปทุ ม ธานี กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี
นครปฐม
ภูเก็ต พังงา และระนอง

29 มอแกลน *

ภูเก็ต พังงา และระนอง

30 โย้ย

หนองคาย สกลนคร

31 ลเวือะ (ลัวะ)

สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
น่าน แม่ฮ่องสอน ลาปาง อุทัยธานี
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
เพชรบู ร ณ์ แม่ ฮ่ อ งสอน ล าปาง
พะเยา
พิ ษ ณุ โลก สุ โ ขทั ย ก าแพ งเพชร
น ค รส ว รรค์ ชั ย น าท อุ ทั ย ธ านี
นครปฐม เลย

27 มอญ

32 ลาหู่

33 ลาวคั่ง
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800 มู ล นิ ธิ ช นเผ่ า พื้ น เมื อ งเพื่ อ
การศึ ก ษาและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(จ าน ว น ป ระ ม าณ ก าร ปี
2557)
400 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย (จ า น ว น
ประมาณการ ปี 2557)
45,571 สถาบันวิจัยชาวเขา ปี 2545

400,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
1,000 เครือข่ายชาวเล ผลสารวจเมื่อ
ปี 2556
7,835 เครือข่ายชาวเล ผลสารวจเมื่อ
ปี 2556
50,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
22,260 สถาบันวิจัยชาวเขา ปี 2545
102,876 สถาบันวิจัยชาวเขา ปี 2545

90,000 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี

34 ลาวแง๊ว
ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
35 ลาวโซ่ ง (ไทย เพชรบุ รี ราชบุ รี ประจบคี รี ขั น ธ์
ทรงดา)
สมุทรสาคร สุ พรรณบุรี กาญจนบุ รี
พิษณุโลก เลย พิจิตร
36 ลาวเวียง
ราชบุ รี เพชรบุ รี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจี น บุ รี นครสวรรค์ ชั ย นาท
ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก สระบุรี
37 ลีซู
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
สุโขทัย พะเยา
38 แสก (แถรก) นครพนม

39 โส้ (โทร)

สกลนคร

40 อาข่า

เชี ย งราย เชี ย งให ม่ ต าก น่ าน
เพชรบูรณ์ แพร่ ลาปาง พะเยา
แพร่ น่าน

41 อึมปี

42 อุรักละโว้ย ** พังงา ภูเก็ต สตูล กระบี่
รวม

30,000 2547
120,000

200,000

50,000 เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย
(จ าน ว น ป ระ ม าณ ก าร ปี
2556)
3,500 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
30,000 เครือข่ายโส้ (จานวนประมาณ
ปี 2557)
68,653 สถาบันวิจัยชาวเขา ปี 2545
1,500 ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นา
ชนบทมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ปี
2547
3,500 ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยชาวเล
สารวจเมื่อปี 2556
4,284,702

3. การกระจายตัวของชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย
ชนเผ่าพื้นเมืองมีความหลากหลายในวิถีชีวิตมีทั้งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ในป่า ที่ราบสูง และชายฝั่งทะเล
จากฐานข้อมูลที่สานัก งานสภาฯ ได้รวบรวมไว้ กระจายตัว อาศัยอยู่ในชุมชน 67 จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ดังนี้
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ภูมิภาค
เหนือพื้นที่สูง

กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ม้ง อาข่า ลาหู่ ลีซู ลเวือะ เมี่ยน ดาราอาง คะฉิ่น
มลาบรี ถิ่น

เหนือพื้นราบ

ไตหย่า บีซู ขมุ ไทใหญ่ ไทยอง ไทลื้อ ไทเขิน อึมปี

ตะวันออกเฉียงเหนือ ญัฮกุร โย้ย กูย แสก (แถรก) ภูไท ญ๊อ บรู กะเลิง โซ่(ทะวึง) โส้ (โทร)
กลาง-ตะวั น ออก- กะเหรี่ยง (โผล่ง) ชอง มอญ ลาวโซ่ง (ไทยทรงดา) ลาวคั่ง ลาวแง๊ว ลาวเวียง
ตะวันตก

ไทยวน ปลัง

ใต้

มอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย มันนิ

แผนที่แสดงการกระจายตัวชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ที่มา: มูลนิธิภูมิปญ
ั ญาชนเผ่าพืน้ เมืองบนพื้นที่สูง (IKAP), 2548
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ทาไมจึงต้องมีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มา
อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากด้วยความแตกต่างทางภาษาและวิถีวัฒนธรรม และความซับซ้อนของปัญหาที่ชนเผ่า
พื้นเมืองประสบอยู่ เช่น การสูญเสียอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ปัญหาสถานะและสิทธิความเป็นพลเมืองไทย
และอคติทางชาติพันธุ์ เป็นต้น อีกทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบไม่มาก
เท่าที่ควร จากสถานการณ์ และผลกระทบต่างๆ ทาให้เกิดการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมืองและริเริ่มกิจกรรม
รณรงค์และแสวงหาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง โดยมีพัฒ นาการของขบวนชนเผ่ าพื้นเมืองใน
ประเทศไทย ดังนี้
ก่อนปี 2540

ปี 2540-2550

ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายเล็ก ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อจัดเวทีแสวงหา
ทางออกแก้ปัญหาวัฒนธรรมชุมชนที่เริ่มสูญหาย
ได้รวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาป่าไม้ที่ดิน และปัญหาสถานะบุคคล (สัญชาติ) ใน
นามของ สมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทย
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติรับรอง “ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชน

ปี 2550

เผ่ า พื้ น เมื อ ง” (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ซึ่ งเป็ น การ
ประกาศให้รัฐภาคียอมรับและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมือง
ขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ได้จัดตั้ง “เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
หรือ คชท.” เพื่อ รณรงค์ และนาเสนอเรื่องราวและปัญ หาสู่ สาธารณะและแสวงหาความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกันเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคม ของทุ กปี (ซึ่งเป็น วันชนเผ่ าพื้ นเมืองโลก) ให้ เป็น วันชนเผ่ า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย ด้วย

ปี 2553

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ประกาศจัดตั้ง สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย
เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือภาคีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมที่ชนเผ่า
พื้นเมืองประสบอยู่ และเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพในการพัฒนาที่
สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

ปี 2554-2557

มีการจัดตังกลไกปฏิ
้
บตั ิการเพื่อศึกษาเรี ยนรู้ประสบการณ์การจัดตังสภาฯ
้
ดาเนินการยก
ร่างกฎหมาย จัดทาประชาพิจารณ์ พัฒนากลไกขับเคลือ่ นกิจการสภาฯ และดาเนินการจัด
สมัชชาระดับชาติ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์สอื่ สารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
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ปี 2558-ปัจจุบนั

ปรับปรุ งร่ าง พรบ.สภาชนเผ่าพื ้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ร่ วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ผลักดันข้ อเสนอชนเผ่าพื ้นเมืองต่อร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ
รวมทังด
้ าเนินการสรรหาสมาชิกสภา คณะผู้อาวุโสสภา คณะกรรมการบริ หารกิจการสภา
เลขาธิการสานักงานสภา ตลอดจนจัดตังส
้ านักงานสภาชนเผ่าพื ้นเมืองแห่งประเทศไทย

การมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองกับการพัฒนาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จากการรวมกลุ่ม
ในนามของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2550 ที่เริ่มต้นจากมีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองจากทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยจานวนเพียง 17 กลุ่มชาติพันธุ์ จนกระทั่ง ในปี 2553 ได้ขยายความร่วมมือของชนเผ่า
พื้นเมืองเพิ่มเป็น 36 กลุ่มชาติพันธุ์ และมีการประกาศจัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยร่วมกัน จนกระทั่ งถึง
ปัจจุบันมีชนเผ่าพื้นเมืองรวม 42 กลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)
โครงสร้างสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

สภาชนเผ่าพื้นเมือง
ในระดับพื้นที่ (3 สภา)

ภาคีองค์กร (รัฐ+NGOs)
และเครือข่ายกัลยาณมิตร

สมาชิก
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่
งแห่ง
ประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกิจการสภา
การสภา

กองเลขานุการ...

• เครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
• เครือข่ายชาวเลอันดามัน
• เครือข่ายนักกฎหมายชนเผ่าพื้นเมือง
• ฯลฯ

คณะผู้อาวุโส

สานักงานสภา
เครือข่ายประเด็น

เครือข่ายประสานความร่วมมือ
• เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

เครือข่ายเผ่าพื้นเมือง
(38 กลุ่มชาติพันธุ์)

คณะอนุ
กกรรม
คณะอนุกรรมการ/คณะท
คณะอนุ
รรมางาน
การสภาฯ
การสภาฯ

• เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
• เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง
• เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง
• เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
• เครือข่ายสถานะบุคคล
• เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
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• เครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากร
• ขบวนที่ดินอีสาน
• ฯลฯ

คุณูปการที่ประเทศชาติและสังคมไทยจะได้จากการมีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
1. คุณูปการต่อรัฐ
1.1 ด้านข้อมูลและการสื่อสาร สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จะทาหน้าที่
1) เป็ น กลไกที่ เชื่อ มต่ อข้ อมู ล และสื่ อ สารระหว่างรัฐ และชนเผ่ าพื้ น เมื อ ง เช่ น การน ากฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชนเผ่าพื้นเมือ งได้รับรู้ การสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
และภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองให้กับรัฐได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2) ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐและชนเผ่าพื้นเมือง และเอื้ออานวยการกระจายข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน
3) หนุนช่วยให้รัฐสามารถเข้ าถึงข้อมูลและภาษาท้องถิ่นที่จาเป็นต่อการทางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ชนเผ่าพื้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้านนโยบายและมาตรการหนุนเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) การมีส่วนร่วมในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศ
ไทยได้ทาหน้าที่รวบรวมข้อคิดเห็นของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งจากระดับพื้นที่และในเวทีร่วมของสภา มา
จัดทาเป็น ข้อเสนอของชนเผ่าพื้นเมืองต่อร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปประเทศ และได้ยื่นให้กับ
ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) สภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่ งชาติ
(สปช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูป (สปท.) นับได้ว่าสภาได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิป ไตย ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติการเพื่อจัดทานโยบายและแผนงาน
สนับสนุนการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับรัฐและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) นโยบายด้านลดความเหลื่อมล้าและความมั่นคงแห่งรัฐ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จะเป็น
กลไกที่หนุนช่วยรัฐและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทานโยบาย แผนงาน และโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของชนเผ่าพื้นเมืองมาก
ขึ้น ดังเช่นในอดีตช่วงที่มีการจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืช
เสพติดบนพื้นที่สูง ได้มีตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมประชุมเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนดังกล่าวให้
เกิดความเหมาะสม สามารถลดความขัดแย้งและอคติทางชาติพันธุ์ได้บางส่วน นอกจากนี้สภายังได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ เพื่อจัดให้มีการบริหารการศึกษาและ
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บริการสาธารณสุขให้ชนเผ่าพื้นเมืองเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งสามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการ
เลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยได้
3) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือ
ในการทางานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนตาบล โดยเฉพาะในพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย และสนับสนุนสานักกิจการชาติพันธุ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อปรับปรุง
(ร่าง) แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสาหรับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย
4) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒ นธรรม สภาชนเผ่ าพื้นเมืองแห่ งประเทศไทย ได้ส ะท้อนถึง
ความสาคัญของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและให้คุณค่ากับสังคม
พหุวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดมติ ครม.เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
และชาวเล และร่วมดาเนินงานให้บรรลุผลตามมติ ครม.ดังกล่าว รวมทั้งได้หนุนเสริมให้องค์กรชุมชน
และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ ได้เข้าถึงทรัพยากรจากหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากขึ้น
5) นโยบายด้านการศึกษาและภาษาแห่งชาติ ขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยได้ร่วมมือกับ ภาคี
องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองที่มีรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชุมชนท้องถิ่นของแต่กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ถี วั ฒ นธรรม เพื่ อ ปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมาโดยตลอด เช่น ร่วมกับกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน (สานักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา หรือหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
(ศศช.) นอกจากนี้ขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในนามเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลและราชบัณฑิตยสถาน เพื่อผลักดันนโยบายภาษาแห่งชาติในส่วนนโยบายภาษา
ท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
6) การพัฒนานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลักดันแนวคิ ดและกระบวนทัศน์ใหม่
สาหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชน
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ท้องถิ่นอาศัยอยู่ ที่เอื้อหนุนให้คนที่อยู่ในป่าสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิด
และเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลมาหนุ นช่ ว ยในการจั ด การ เช่ น Wakatane
Mechanism, ICCAs เป็นต้น
7) นโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้ช่วยรัฐใน
การสร้างความเข้าใจบริบทของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในเวทีนานาชาติ รวมทั้งได้
เสนอความคิดเห็น และข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานให้ สอดคล้องกับพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศที่รัฐบาลไทยได้ลงนามเป็นภาคีด้วย เช่น อนุสัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(CBD) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) เป็นต้น
1.3 ด้านการสนับสนุนการดาเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลงานของรัฐ เนื่องจากสภาชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย มีกลไกที่เชื่อมโยงกับภาคีองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองทั้งในระดับภูมิภาคและชุมชน
ทาให้สามารถหนุนเสริมการปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าพื้นเมืองได้ และสนับสนุนให้ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถปฏิบัติตามตามนโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับวิถีชน
เผ่าพื้นเมืองได้อย่างมีเอกภาพ นอกจากนี้สภาฯ ยังหนุนช่วยให้รัฐไม่จาเป็นต้องทาทุกเรื่องในทุกระดับเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
2. คุณูปการต่อสาธารณะ เนื่องด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองเป็นภาคี
ร่วมงาน ดังนั้นสภาจึงมีกลไกในการสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องต่อสาธารณะ รวมทั้งสภายัง
มีภาคีสื่อมวลชนที่มีความเข้าใจและเป็นกัลยาณมิตร สามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยสื่อสารกับสาธารณะอีก
ทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้สภายังมีกลไกภายในที่ทาหน้าที่สร้างความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์และ
วิถีชีวิตที่หลากหลายของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้เกิดการยอมรับการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองในสังคมไทย ซึ่ง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยขจัดการมีอคติทางชาติพันธุ์ ทาให้ประชากรในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใน
รูปแบบสังคมพหุลักษณ์อย่างสงบและสันติสุขได้
3. คุณูปการต่อชนเผ่าพื้นเมือง สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกลหลักของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองที่
ทาหน้าที่ 2 เรื่อง คือ
3.1 ติดตามและสนับสนุนงานนโยบายหรือทากิจกรรมอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย และสอดคล้องกับวิถีของชนเผ่า
พื้นเมืองหรือดาเนินการอื่น ใด อันเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมือง โดยให้ ดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล

12

3.2 ส่งเสริมให้กลุ่มและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่เคารพในความเสมอภาค ยุติธรรม และภราดรภาพ และยกระดับศักยภาพในการจัดการตนเอง
ที่ใช้ฐานภูมิปัญญาและสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน
สภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ ถือเป็นพื้นที่ส าธารณะของชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาเป็นภาคี
หุ้นส่วน สามารถใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และถือเป็นเจ้าของร่วมของ
สถาบันแห่งนี้ นอกจากนี้สภาได้ถูกพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่ยึดโยง
กับฐานจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง จึงเป็นองค์กรที่มีอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง และเอื้อต่อการ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งที่เป็นผู้หญิง เยาวชน ผู้รู้ และแกนนาทั่วไป

ทาความรู้จัก ร่าง พรบ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
1. ความจาเป็นและเหตุผลที่ต้องมีพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี
และเจตนารมณ์ ข องปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ช นเผ่ า พื้ น เมื อ ง ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวัน ที่ 13 กันยายน 2550 ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม
คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศของตน
กลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
มายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาค
ต่างๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอด
วิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ด้อยหรือขาด
โอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทาให้ถูกจากัดสิทธิในการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็น
ธรรมในการดารงวิถีชีวิต จึงจาเป็นต้องมีกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่า
พื้ น เมือ งดั งกล่ าวได้ อย่ างทั่ วถึ งทุ ก ด้าน สอดคล้ อ งกั บ วิถีวัฒ นธรรมของตนเอง จึงมีค วามจาเป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
2. สรุปสาระสาคัญของบทบัญญัติในร่าง พรบ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .....
ในเบื้ อ งต้ น ร่ ว มท าความเข้ า ใจและรู้ จั ก ค าว่ า “ชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง” ซึ่ ง ค านี้ เป็ น ชื่ อ รวมที่ ใช้ เรี ย ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ร่วมพัฒนาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิยามที่
13

มีป ระวัติศาสตร์ การใช้โดยเครือ ข่ายชนเผ่ าพื้ นเมืองในภาคเหนือ และตะวัน ตกราวทศวรรษมาแล้ วและมี
ความหมายตรงกั บ ค านิ ย ามสากลที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละนานาชาติ ใช้ กั น อยู่ ในขณะนี้ คื อ ค าว่ า
“Indigenous Peoples”
หลักการสาคัญที่ได้บั ญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และ UNDRIP ในหลาย
มาตรา ได้นามาใช้กับการพัฒนาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยด้วย เช่น การมีส่วนร่วม (Participation),
การกาหนดวิถีชีวิตตนเอง (Self determination), ความเป็นเจ้าของ (Ownership), ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
(Partnership), การให้ฉันทานุมัติ (Free, Prior, and Informed Consent: FPIC) เป็นต้น
ร่าง พรบ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 5 หมวด 39 มาตรา โดยมีคาอธิบายแต่
ละหมวด ดังนี้
หมวดที่
บทนิยาม

เนื้อหา
“ชนเผ่าพื้นเมือง” หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบ
ทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษา
และมีแบบแผนทางวัฒนธรรมของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน

หมวด 1 สภาชน 1) ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากกลุ่ม
เผ่าพื้นเมืองแห่ง

หรื อ เครื อ ข่า ยชนเผ่ าพื้ น เมื อ งซึ่งเลื อ กกัน เอง ภายในแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ ได้ ขึ้ น

ประเทศไทย

ทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จานวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน
•

ให้มีสัดส่วนของสตรี อย่างน้อย 1 คน และเยาวชน อย่างน้อย 1 คน

•

ได้มาจากวิธีการเลือกตามประเพณีแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

•

มีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปี (ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ)

2) อานาจหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
3) การประชุมสมัยสามัญปีละ 1 ครั้ง
4) การลงมติ ให้ถือหลักฉันทามติ
5) สชพ. มีอานาจตราข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่
หมวด 2 อานาจ สชพ. ทาหน้าที่จัดทานโยบาย และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หน้าที่

วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง เพื่ อ เสนอแนะแก่ อ งค์ ก ร หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
14

หมวดที่

เนื้อหา
1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของชนเผ่าพื้นเมือง
2) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร
สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทามาหากิน และตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
4) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และพัฒ นาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน
ชมรม สตรี เยาวชน และผู้นาของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
5) ส่งเสริมให้มีระบบสื่อสารสนเทศของชนเผ่าพื้นเมืองในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่
เป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพชนเผ่าพื้นเมือง
7) คุ้ ม ครองและส่ งเสริ ม เรื่ อ งอาชี พ และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี
วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
8) เป็ น กลไกในการแสวงหาความร่ ว มมื อ ในการพิ ทั ก ษ์ แ ละปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทรัพ ย์ สิ น ทาง ปั ญ ญา สิ ทธิช นเผ่ าพื้น เมืองของกลุ่ มประชากรชนเผ่ าพื้นเมือง ใน
ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ
9) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจากนโยบายหรือกิจการหรือ
โครงการใด ๆ ต่อรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10) จัดทารายงาน ศึกษา ติดตาม และประเมินผลกระทบ ในนโยบายหรือกิจการหรือ
โครงการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง
11) จัดทารายงานและข้อเสนอในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
12) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ตามที่สภาเห็นชอบ
13) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภาชนเผ่ า
พื้นเมือง
14) จัดตั้งสถาบันชนเผ่าพื้นเมือง
15) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
15

หมวดที่

เนื้อหา
16) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

หมวด 3

1) ให้ สชพ. มีคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ ประกอบด้วย ประธานสภาหนึ่งคน

คณะกรรมการ

รองประธานสภาห้าคน เลขานุการสภาหนึ่งคน และกรรมการสภาอีกจานวนแปดคน

สภาชนเผ่า

รวมทั้งหมดสิบห้าคน

พื้นเมืองแห่ง

2) เมื่อมีการประชุมสมัชชาของ สชพ. เป็นครั้งแรก ให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดหรือสมาชิกผู้

ประเทศไทย

มีอายุสู งล าดับ ถัดลงไปเมื่อสมาชิกผู้ มีอายุสู งกว่าสละสิ ทธิ์ ทาหน้าที่เป็ นประธาน
ชั่วคราว เพื่อคัดเลือกประธานสภาและให้ประธานสภาทาหน้าที่เป็นประธานต่อไป
3) ให้ประธานสภาเสนอชื่อเลขานุการสภาหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมสภารับรอง
4) ให้สมาชิกจากแต่ละภูมิภาคเสนอรายชื่อตัวแทนในภูมิภาคของตนเองเพื่อให้ที่ ประชุม
สภาเลือกเป็นรองประธาน จานวนห้าคน
5) ทั้งนี้ต้องให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสัดส่วนจากแต่ละภูมิภาค เยาวชน และ
ผู้หญิง
6) คณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ มีอานาจหน้าที่ในการบริหารและดาเนินงานต่างๆ
ซึ่ง สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
7) มีการประชุมตามภารกิจอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง

หมวด 4
คณะผู้อาวุโส
สภาชนเผ่า
พื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทย

1) คณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ เป็นผู้พิจารณาเชิญผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
หรือผู้ที่ชนเผ่าพื้นเมืองให้ความเคารพนับถือ จานวนสิบห้าคน
2) เป็ น ผู้ รู้ ผู้ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง หรือ ปราชญ์ช าวบ้านมีความ
ประพฤติดี เป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากชนเผ่าพื้นเมือง
3) มีบทบาทหน้าที่ในการ (1) ให้คาปรึกษาหารือแก่สมาชิกสภา คณะกรรมการบริหาร
กิจการสภาฯ คณะอนุกรรมการ และสานักงานสภาฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2)
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและแผนงบประมาณของสภา (3) ไกล่
เกลี่ย กรณี ที่เกิดข้อพิพ าท มีความคิดเห็ นที่แตกต่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตามที่
บุคคลตาม (1) ร้องขอ (4) เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ

หมวด 5

1) เป็นหน่วยงานนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของประธานสภา

สานักงานสภา

2) มีเลขาธิการสานักงานเป็นผู้ ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงาน และมี
16

หมวดที่

เนื้อหา

ชนเผ่าพื้นเมือง

อานาจกาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสานักงานโดยความเห็นชอบ

แห่งประเทศไทย

ของคณะกรรมการ ให้เลขานุการสภาเป็นเลขาธิการสานักงานโดยตาแหน่ง โดยมี
บทบาทหน้าที่ คือ
(1) จัดทาแผนงานและโครงการตามมติของสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ดาเนินการเพื่อเสนอต่อสภาชนเผ่าพื้นเมืองตามมาตรา 18
(2) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของสภา
(3) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงานของ สชพ.
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(4) ประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่ สชพ.
(5) ดาเนินการต่าง ๆ ในการคัดสรรสมาชิก สชพ.
(6) จัดให้มีฐานข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับกลุ่มชาติพันธุ์ และในภาพรวม
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ สชพ. มอบหมาย

หมวด 6 กองทุน 1) มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเอง 7 คน ผู้แทน
สภาชนเผ่า

สานั กนายกรัฐ มนตรี 1 คน ผู้ แทนสานักงบประมาณ 1 คน และผู้ เชี่ยวชาญด้าน

พื้นเมืองแห่ง

การเงิน 1 คน และด้านชนเผ่าพื้นเมือง 1 คน รวม 11 คน ตามระเบียบที่สภาชนเผ่า

ประเทศไทย

พื้นเมืองกาหนด
2) เป็นนิติบุคคล
3) มีคณะกรรมการ ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุ น 7 คน ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจาก สชพ. ตามระเบียบที่กาหนด
(1) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตามมาตรา 18
(2) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(3) สนับสนุนการบริหารงานของสานักงานสภา ตามมาตรา 28
(4) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ เพื่อการดาเนินงานของ สชพ.

บทเฉพาะกาล

1) ให้ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรีท าหน้ า ที่ เป็ น ส านั ก งาน สชพ. ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ ายชนเผ่ า
17

หมวดที่

เนื้อหา
พื้นเมืองที่มีอยู่ ดาเนินการเลือกสมาชิกสภาภายใน 120 วัน และให้ดาเนินการจัดตั้ง
สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
รวมถึงดาเนินการรวบรวม จัดทาทะเบียนประชากรชนเผ่าพื้นเมือง
2) ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ

18

ภาคผนวก
1) ประกาศสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
o

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

o

คณะกรรมการบริหารกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

o

เลขาธิการสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

2) รายชื่อผู้อาวุโสสภาฯ
3) รายชื่อภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานกองเลขานุการสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ
4) แผนผังเส้นเวลา (Timeline) แสดงพัฒนาการของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองก่อนจะเป็นสภาฯ
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สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (สชพ.)/Council of Indigenous Peoples in Thailand (CIPT)
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0 5339-8591
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ประกาศสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2558

เรื่อง
ผลการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย
คณะทางานขับ เคลื่อนกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเวทีสมัชชา
สมาชิกสภาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ให้มีหน้าที่ในการสรรหาสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตาม
บทบัญญัติของธรรมนูญสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย หมวด 1 ว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย โดย
คณะทางานฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาสมาชิกเพื่อให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นาไปปรับใช้ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของตนเองโดยไม่ขัดแย้งกัลป์หลักเกณฑ์ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 4 และ 5 ของธรรมนูญสภาฯ
การสรรหาสมาชิกสภาฯ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามเกณฑ์และขั้นตอนที่วางไว้ ทางคณะทางานขับเคลื่อน
กิจการสภาฯ ขอประกาศรายชื่อของสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยซึ่งได้รับการสรรหาจาหกลุ่มชนเผ่า
พื้นเมืองจานวน 38 กลุ่มชาติพันธุ์ และสภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่ จานวน 2 แห่ง ตามรายชื่อที่แนบท้าย
ด้านล่าง
รายชื่อสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี มีอานาจและหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญสภาฯ นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป
รายชื่อสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 (8 สิงหาคม 2558 – 7 สิงหาคม 2562)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายแคะเว่น ศรีสมบัติ
นางไหนควร แซ่ว่าง
นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี
นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล
นายไพรสิทธิ์ ชัชวาลพงค์
นายอ่อน สุนันตา
นายพุทธรักษ์ ลายเฮิง

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากเมี่ยน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากเมี่ยน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากเมี่ยน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากเมี่ยน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากเมี่ยน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากดาราอาง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากดาราอาง
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8) นายพัด ละวาลย์
9) นายจ๋าม คาเหลือง
10) นางคา นายนวล
11) นายกาธร ชมพนา
12) นางแตน วิทยาป่างาม
13) นายอลงกรณ์ วรรณรักษ์
14) นายสิงห์ วงค์แตะ
15) นายวันชาย ญาณดินแดง
16) นายอนุพงศ์ สิริวานิช
17) นางสาวกุลสุวารักษ์ ปู่ยี่
18) นางนาแส ยะปา
19) นายประแสง ณ คีรี
20) นายติณห์ ชัยสุริยา
21) น.ส.ชุติมา มอแลกู่
22) นายทรงวุฒิ แลเชอะ
23) นายมานพ บุญยืนกุล
24) นายวรายิ ปรีชาประสิทธิ์
25) นายอาก่ะ ตาเปียว
26) ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร
27) นายไวยิ่ง ทองบือ
28) นางหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง
29) นายนวพล คีรีรักษ์สกุล
30) นายบุญเลิศ กิจวรรณศิลป์
31) นายพิทักษ์ ศิวภัทรพงศ์
32) นายยงยุทธ สืบทายาท
33) นายสุจริต ปั้นจิตวานิจเจริญ
34) นางเน่งน้อย แซ่เช่ง
35) นายสสาร สว่างสู่กุล
36) นายสุพจน์ หลี่จา
37) น.ส.คะติมะ หลี่จ๊ะ

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากดาราอาง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากดาราอาง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากดาราอาง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลเวือะ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลเวือะ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลเวือะ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลเวือะ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลเวือะ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาหู่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาหู่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาหู่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาหู่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาหู่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอาข่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอาข่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอาข่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอาข่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอาข่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากม้ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากม้ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากม้ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากม้ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากม้ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลีซู
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38) นายสุรศักดิ์ ลินลี้
39) นายนิกะ ศีรีคามสุข
40) นายกาพล เข็มฤทธิ์
41) นายอนุชาติ ลาพา
42) น.ส.กาจญนา มะหรั่น
43) น.ส.รินรดา สุต๋า
44) นายสุเมธ เป่าป่า
45) น.ส.สิรวิ รรณ สมเดช
46) นายประวรวิช
47) นายสม
48) นายฉลองชัย ดอยศักดิ์
49) นายลอง สุชนคีรี
50) นางสาวซงนี สุนคีรี
51) นางสาวแพรว สุชนคีรี
52) นางสาวดาว ศรีชาวป่า
53) นายอาสกรณ์ นาปัง
54) นางปราณี รีวงค์
55) นางบัวใส แก้วมณีวรรณ
56) นางเลหล้า ตรีเอกานุกุล
57) น.ส.วนาลี หินโชค
58) นายอุ่นเรือน วงค์ภักดิด์ ี
59) นายพิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร
60) นางชนาภา ติคา
61) น.ส.พิรารัตน์ มโนภัทร
62) นางบุพารัตน์ วันรส
63) นายอนุชา บุปผาเจริญศิลป์
64) นายยุทธนา แสงจันทร์
65) นายสงกรานต์ จีราวัชราสีรสกุล
66) นายภูษิศ บุญศิริภัทร
67) น.ส.พัชรินทร์ บุญเสริม

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากคะฉิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากคะฉิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากถิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากถิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากถิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากถิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากถิ่น
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมลาบรี
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมลาบรี
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมลาบรี
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมลาบรี
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมลาบรี
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตหย่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตหย่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตหย่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตหย่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตหย่า
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบีซู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากขมุ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากขมุ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากขมุ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากขมุ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากขมุ
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68) ดร.จรูญ คานวณตา
69) ดร. โยธิน บุญเฉลย
70) นางวนิจชยา กันทะยวง
71) นายแสงเมือง มังกร
72) นายธีรวรรษ สุขใจ
73) ว่าที่ ร.ต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์
74) น.ส.สุกัญญา รัตนะ
75) นางณัฐชานันท์ ศิริจันทรานนท์
76) น.ส.เข็มเพชร สมนาศักดิ์
77) นายสมพล เจียรนัย
78) นายอินทร แก้วพรหม
79) นายธีระศักดิ์ พรหมวงศ์
80) นายถนอม สมณะ
81) นายสุรเชษฐ์ อินไผ่
82) นายวุฒิ บุญเลิศ
83) นายสิทธิพล บุญชูเชิด
84) นางฉวีวรรณ ทองเปาะ
85) นายเกรียงไกร ชีช่วง
86) น.ส.จริยา เสนห์ติบัง
87) นายอิ่น ตาเงิน
88) นายแก้ว แสงสุรีย์
89) นายอิน แสงสุรีย์
90) นายแสนวาน นามสุข
91) นายณรงค์เดช คามั่น
92) นางขวัญเมือง เรียนผง
93) น.ส.พานิช เพรชแก้วนาง
94) น.ส.นภา สาวสวรรค์
95) นายสาธิต เพชรติ่ง
96) น.ส.อภิส์ณัฐฏ์ เรียนผง
97) น.ส.พรสุดา กุลนาดา

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทใหญ่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทใหญ่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทใหญ่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทใหญ่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทใหญ่
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตยอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตยอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตยอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตยอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไตยอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทเขิน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทเขิน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทเขิน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทเขิน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเหรี่ยง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากปลัง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากปลัง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากปลัง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากปลัง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากปลัง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไททรงดา
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไททรงดา
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไททรงดา
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไททรงดา
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไททรงดา
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวคั่ง
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98) นายถนอม บรรลือศักดิ์
99) นายสุคนธุ์ โมลัยรักษ์
100) นางทองคา ภู่พึ่ง
101) นางนพวรรณ ทองเลี่ยม
102) นายพงษ์ศักดิ์ เฉยทิม
103) นายเริงศักดิ์ พุ่มจาปา
104) นายสาราญ อ่อนศรี
105) นางสุรินทร์ วงษ์แก้ว
106) น.ส.บัวลา สระเสียนงดี
107) นายเฉิน ผันผาย
108) นายประทุม เต่าทอง
109) นายคารณ อังศรี
110) นายชาญชัย ดอกพิกุล
111) นายมนเฑียร พัฒเสมา
112) น.ส.สุนันทา จันรวม
113) น.ส.สุชาดา ยอดคา
114) น.ส.พริมา ลาภภิโญพิพัฒน์
115) น.ส.สุธาทิพย์ ยอดคา
116) น.ส.สุภัตรา จันรวม
117) นายเศกสรรค์ สุมนตรี
118) นายธนัช ปพนณัฐธนน
119) น.ส.อัจฉราภรณ์ กองรามัญ
120) นายประชา บ๊อบหนุก
121) น.ส.ประภัสรา เสลานนท์
122) นายทองพิทักษ์ ยันจัตุรัส
123) นายสมจิตร ไชยขุนทด
124) นายสาคร แย้มจัตุรัส
125) นายพนม จิตรจานง
126) นายสุรศักดิ์ อยู่วิเชียร
127) นายวันชัย ฝั่งซ้าย

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวคั่ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวคั่ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวคั่ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวคั่ง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวเวียง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวเวียง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวเวียง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวเวียง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากลาวเวียง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากชอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากชอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากชอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากชอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากชอง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทยวน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทยวน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทยวน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทยวน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากไทยวน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอญ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอญ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอญ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอญ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอญ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญัฮกูร
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญัฮกูร
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญัฮกูร
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญัฮกูร
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญัฮกูร
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากภูไท
24

128) นายวีระเพชร ไขประภาย
129) นายสิทธิพงษ์ งอยภธร
130) นายวิสิทธิ์ หงส์หอย
131) น.ส.อาริยา ราชประเสร็ฐ
132) นายประดิษฐ์ คิอินธิ
133) ว่าที่ รต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ
134) นายวีระพงษ์ แจ่มสุราช
135) นายอดิสัน พรหมศิริ
136) นายมนชิต จังมีโคตร
137) นางอัญชนา มีชัย
138) ว่าที่ รต.สมโภชน์ ดาศรี
139) นางวิไลวรรณ พินิจพล
140) น.ส.นัฏฐนิชา วิวาสุข
141) นายสุพัฒน์ โพธิสาร
142) นายปรีชา ไชยปัญหา
143) น.ส.จวง ก้อนกั้น
144) น.ส.สีฟัน เจกจะแก้ว
145) น.ส.พรทิพย์ ไชยปัญหา
146) นายธัญธร หนังไธสง
147) นายสุกจิ ศรีหาคลัง
148) นายวิษณุ ไชยชมภู
149) นายประหยัด นามทะมาต
150) นายพินิจ ไตรโยธี
151) นางสาวสายสมร ดวงศรีจันทร์
152) นายชัยยุทธ วัยเหน็ดลื้อ
153) นายถนอมจิต โถแก้วเขียว
154) นายธวัช จาวงศ์ลา
155) นายละคร จาวงศ์ลา
156) นางวรรณพร ศรีมุกดา
157) นายสมปอง ต้นประทุม

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากภูไท
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากภูไท
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากภูไท
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากภูไท
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโย้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโย้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโย้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโย้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโย้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกูย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกูย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกูย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกูย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกูย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากแสก
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากแสก
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากแสก
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากแสก
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากแสก
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญ้อ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญ้อ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญ้อ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญ้อ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากญ้อ
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเลิง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเลิง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเลิง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเลิง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากกะเลิง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากทะวึง
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158) นายบุญถม ต้นประทุม
159) นายชัยยุทธ จันทรโคตรแก้ว
160) นายสมอง จันทรโคตร
161) นายเลาไพ วระกัน
162) นายประเทือง ใยปางแก้ว
163) น.ส.อรอนงค์ ฮาดทักษ์วงศ์
164) นางสมใจ ไมอักรี
165) นายสรวิชญ์ ชิตบุตร
166) นายป้าย โซ่เมืองแซะ
167) นายสิริพันธ์ วงศ์กระโซ่
168) นายวิกาล วงศ์กระโซ่
169) นายเมือง วงศ์กระโซ่
170) นางเวียงแก้ว วงศ์กระโซ่
171) นายอานาจ นาวารักษ์
172) น.ส.โสรยา ต้นเก
173) น.ส.อรวรรณ หาญทะเล
174) นางกานดา ประมงกิจ
175) นางสายใจ หาญทะเล
176) นายเดี่ยว ทะเล
177) นายสนิท แซ่ซัว
178) น.ส.ดวงจิตต์ ปราบสมุทร์
179) นายสุริยัน กล้าทะเล
180) นางอุไต หลักเกาะ
181) น.ส.คณึงนิจ เพ็งพา
182) นายวิทวัส เทพสง
183) นายกิตติ ประมงกิจ
184) น.ส.อรชร เอียบใช้
185) น.ส.วิลาสินี กล้าทะเล
186) นายบุญเพิ่ม ฤทัยกริ่ม
187) นายทวิสวัส แซ่โซ้ง

สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากทะวึง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากทะวึง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากทะวึง
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโส้
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโส้
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโส้
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโส้
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากโส้
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบรู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบรู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบรู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบรู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากบรู
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกลน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกลน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกลน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอุรักละโว้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอุรักละโว้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอุรักละโว้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากอุรักละโว้ย
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกน
สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง ผู้แทนจากมอแกน
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.กัลยาณิวัฒนา
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.กัลยาณิวัฒนา
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188) นายสัตตบรรณ เลาจ้าง

สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.กัลยาณิวัฒนา

189) น.ส.ศิริวรรณ วิทยาวัฒนากุล
190) นายเดชา นทีไทย

สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.กัลยาณิวัฒนา
สมาชิกสภาฯ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง อ.กัลยาณิวัฒนา

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2558

(ว่าที่ รต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์)
คณะทางานขับเคลื่อนกิจการสภาฯ
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สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (สชพ.)/Council of Indigenous Peoples in Thailand (CIPT)
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0 5339-8591
โทรสาร 0-5339-8592, Email: nipt.cipt@gmail.com

ประกาศสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ฉบับที่ 2/2558
เรื่อง
ผลการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย
สืบเนื่องจากเวที สมัชชาระดับชาติว่าด้ วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย (สชพ.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2558 ได้มีการสรรหาและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสภา ให้เป็นไปตามธรรมนูญสภาใน
หมวดที่ 3 ข้อที่ 13,14,15 และ 16 เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารและดาเนินงานต่างๆ ตามที่ประชุมสมัชชาของ
สภาฯได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้คณะกรรมการบริหารกิจการสภา ได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง โดยให้ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสภา และให้องค์ประชุม การประชุม และ
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ ให้ถือปฏิบัติตามธรรมนู ญสภาข้อที่ 20. โดยอนุโลม ซึ่ง
สภาแห่ งนี้ จ ะเป็ น พื้ น ที่ ก าหนดนโยบายและส่ งเสริม การแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง วัฒ นธรรม
การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ให้มีองค์ประกอบ บทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการสภา ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ
ตามธรรมนูญสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ในหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ได้ระบุไว้ว่าคณะกรรมการบริหาร
กิจการสภาฯ มีจานวนคณะกรรมการไม่เกิน 15 คน โดยให้ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา
เป็นประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการสภา โดย
ตาแหน่งตามลาดับ และให้ดาเนินการสรรหากรรมการที่เหลืออีก 8 คน เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสภาใน
คราวเดียวกัน ทั้งนี้ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริหารกิจการ
สภามากกว่าหนึ่งตาแหน่งไม่ได้ โดยการเสนอและสรรหาประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และ
คณะกรรมการบริหารกิจการสภา ให้คานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย เยาวชน และการกระจายตามภูมิภาคอย่างเท่า
เทียมกัน โดยคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีวุฒิภาวะ และเป็นแกนนาที่มีประสบการณ์การ
ทางานสังคมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานขบวนชนเผ่าพื้นเมืองมาอย่างยาวนาน ผลจากการสรรหาและมติ
รับรองโดยที่ประชุมสมัชชา รายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการสภา มีดังต่อไปนี้
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1) ว่าที่ ร.ต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์
2) นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี (ตัวแทนภาคเหนือพื้นที่สูง)
3) นางวนิจชยา กันทะยวง (ตัวแทนภาคเหนือพื้นราบ)
4) นางขวัญเมือง เรียนผง (ตัวแทนภาคกลาง-ตะวันออก-ตก)
5) ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ ดาศรี (ตัวแทนภาคอีสาน)
6) นายวิทวัส เทพสง (ตัวแทนภาคใต้)
7) นายยงยุทธ สืบทายาท (ตัวแทนภาคเหนือพื้นที่สูง)
8) นางสาวพัชรินทร์ บุญเสริม (ตัวแทนภาคเหนือพื้นราบ)
9) นายเศกสรรค์ สุมนตรี (ตัวแทนภาคกลาง-ตะวันออก-ตก)
10) นายสุระศักดิ์ อยู่วิเชียร (ตัวแทนภาคอีสาน)
11) นายเดี่ยว ทะเล (ตัวแทนภาคใต้)
12) นางสาวชุติมา มอแลกู่ (ตัวแทนเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง)
13) นายไวยิ่ง ทองบือ (ตัวแทนเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง)
14) นางสาวคะติมะ หลี่จ๊ะ (ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง)
15) เลขาธิการสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. อานาจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

บริหารและดาเนินงานต่างๆ ตามที่สมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบในเวทีสมัชชา
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสภา อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ดาเนินการจัดสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ในแต่ละปี
สรรหาพิจารณา และประกาศแต่งตั้งคณะผู้อาวุโสสภา
สรรหาและประกาศแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานสภา
ออกแบบกลไกปฏิบัติการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการประเด็นต่างๆ หรือคณะทางานเฉพาะด้าน
ตามความจาเป็น ร่วมกับคณะผู้อาวุโสสภา และสานักงานสภา (กองเลขานุการ)

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯชุดนี้ ได้ดาเนินภารกิจและแผนงานของสภา ตามบทบาท
และอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงขอให้สานักงานสภาฯ ทาหน้าที่งานธุรการ งานวิชาการ สนับสนุนและ
เอื้ออานวยการให้คณะกรรมการได้ดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป
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ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ว่าที่ รต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์)
ประธานสภา สชพ.

สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)/Council of Indigenous Peoples in Thailand (CIPT)
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0 5339-8591
โทรสาร 0-5339-8592, Email: nipt.cipt@gmail.com

ประกาศสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2558
เรื่อง
ผลการสรรหาเลขาธิการและจัดตั้งสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
สื บ เนื่ อ งจากเวที ส มั ช ชาระดั บ ชาติ ว่าด้ ว ยสภาชนเผ่ าพื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่ อ วัน ที่ 8
สิงหาคม 2558 ได้มีมติ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการสภา ทาหน้าที่ในการสรรหาเลขาธิการสานักงานสภาและ
จัดหาสถานที่จัดตั้งสานักงานสภาฯ ในการประชุมคราวแรกของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญสภาใน
หมวดที่ 3 (ข้อที่ 17) หมวดที่ 5 (ข้อที่ 25, 26 และ 27) ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวัน ที่ 14-15 กัน ยายน 2558 ที่ผ่ านมา ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ง
เลขาธิการสานักงานสภา และได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการ ตลอดจนมีมติจัดตั้งสานักงานสภา เพื่อให้
เป็นกลไกหลักในการนานโยบายและแผนงานของสภา แปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีรูปธรรม ต่อไป สภาชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) จึงขอประกาศผลการสรรหาเลขาธิการและการจัดตั้งสานักงานสภา ดังนี้
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3. เลขาธิการสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คือ นายศักดิ์ดา แสนมี่ โดยให้มีบทบาทและ
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
a. เป็นเลขานุการสภาโดยตาแหน่ง และรับผิดชอบงานธุรการของสภา โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการ
ประชุมสมัชชา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสภา และทาหน้าที่เป็นเลขานุการใน
คณะกรรมการบริหารกิจการสภาด้วย
b. เป็นผู้ประสานงานภายในกิจการสภา และเป็นตัวแทนสภาในการประสานงานกับภาครัฐและภาคีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการสนับสนุนกิจการสภา
c. เป็นผู้ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการสานักงานสภา
d. เป็นผู้ตราระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสานักงานสภา
4. สถานที่ตั้งสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คือ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรม
ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) เลขที่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สั นทราย จ.เชียงใหม่
50210 ส าหรั บ ที่ ตั้ ง ส านั ก งานภาคของสภาฯ นั้ น ยั ง คงใช้ ส ถานที่ ตั้ ง ที่ เ ดิ ม (ตามรายละเอี ย ดใน
เอกสารแนบท้าย) โดยให้สานักงานสภามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
a. จัดทาแผนงานและโครงการตอบสนองตามมติที่ประชุมสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการสภา ได้พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาฯในคราวถัดไป
b. ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่สมาชิกสภา คณะกรรมการบริหารกิจการสภา คณะอาวุโส
สภา
c. รับผิดชอบในงานธุรการของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
d. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาและสานักงานสภา
รวมทั้ งรายงานการเงิน เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริห ารกิจการสภาได้พิ จารณาและน าเสนอที่
ประชุมสมัชชาฯในคราวถัดไป
e. สนับสนุนข้อมูลและให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ
f. จัดทาบัญชี รายชื่อ และรับการขึ้นทะเบี ยนองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการดาเนินการ
คัดสรรสมาชิกสภาที่เป็นไปตามเจตนารมย์ของธรรมนูญสภา
g. จัดให้มีฐานข้อมูลสมาชิกสภาและข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
h. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯมอบหมาย
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จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

(ว่าที่ รต.สนั่น พันธุ์อุโมงค์)
ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)

รายชื่อคณะผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558

1. นางถนอม คงยิ้มละมัย

ผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง

2. นายจอนิ โอ่โดเชา

ผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง

3. นิคม ธงชัย

ผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง

4. นายเกิด พนากาเนิด

ผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง

5. นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์

นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง

6. นายทองไชย มะกะตา

นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง

7. นายสิทธิชัย ชิตบุตร

นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง

8. นายบุญจันทร์ จันหม้อ

นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง

9. นางอ่อนศรี ศรีอมั พร

นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมือง

10.นางสีวิกา กิตติยังกุล

นักพัฒนาเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง
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11.นายประสิทธิ์ ธงทัศวรรธนะ

นักพัฒนาเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง

12.อ.ชูพินิจ เกษมณี

นักวิชาการเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง

13.ดร.เคน แคมป์

นักวิชาการเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง

14.รศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์

นักวิชาการเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง

15.นางสุนี ไชยรส

นักวิชาการเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง

16.ดร.นฤมล อรุโณทัย

นักวิชาการเชี่ยวชาญชนเผ่าพื้นเมือง
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ทาเนียบภาคีองค์กรและเครือข่ายสนับสนุนงานขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ที่

รายชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

1 องค์การ DiakoniaThailand

นายบัณฑิต ยืนยงธรรม
ผู้จัดการ ประจาประเทศ
ไทย

2 องค์การแพลน
อินเตอร์เนชั่นแนล
อิงค์ ประเทศไทย

นายสุมิตร วอพะพอ
ผู้อานวยการฝ่ายสิทธิและ
สถานะบุคคล

3 มูลนิธิเพสตอลอสซี่
เพื่อเด็ก (PCF) –
ประเทศไทย

นางสาวสุรพร สุริยะ
มณฑล
ผู้แทน PCF ประจา
ประเทศไทย

(จัดทาเมื่อ: สิงหาคม 2557 โดยกองเลขานุการ)
ที่อยู่
หมู่บ้านรีเจ้นท์ 2 ถนนสันทราย-แม่โจ้สาย
เก่า บ้านเลขที่ 444/16 หมู่ 10 ซอย 4 ต.
สันทรายน้อย อ. สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50210
ที่จัดส่งเอกสาร/พัสดุ
ตู้ ป.ณ. 312 เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
50000
75/24 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอย 19
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม 10110
188/763 ม.10 หมู่บ้านคุรุสภา ต.สันนา
เม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
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เบอร์โทร/อีเมล์

โทรศัพท์ 053-49 28 95 โทรสาร 053-49 28 96
bandit.yuenyongtham@diakonia.se
tipnaree.setphisut@diakonia.se (คุณหลิน)

080-1274270
โทรศัพท์ 022042630-4 โทรสาร 022042629
aha_pam12@yahoo.co.th
Sumit.Wophapho@plan-international.org
089-7006681
089-9994539 (พี่ก้อย)
ssuriyamonton@yahoo.com
kois19@gmail.com

4 มูลนิธิเพื่อการ
ประสานความร่วมมือ
ของชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งเอเชีย (AIPP)
5 หน่วยงานพัฒนาและ
บริการสังคม สภา
คริสตจักรในประเทศ
ไทย (SDSU-CCT)
6 มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมือง
เพื่อการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม (IPF)

Ms.Joan Carling
เลขาธิการ

7 มูลนิธิภูมิปัญญาชน
เผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่
สูง (IKAP)
8 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

อ.ชูพินิจ เกษมณี
ประธานมูลนิธิ

นายเทวินทร์ สมจิตร์
ผู้อานวยการ

นายกิตติศักดิ์ รัตนกระ
จ่างศรี
เลขาธิการมูลนิธิ

นายธวัส
Thawat Kutphab
ผู้อานวยการ

108, Moo 5, T. Sanpranate, A. Sansai, Tel. +66 (0)53 380 168
Chiang Mai, 50210 Thailand
Fax. +66 (0)53 380752
aippmail@aippnet.org
http://www.aippnet.org
เลขที่ 29 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.
082-1945697
เมืองเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5324-4381 โทรสาร: 0-5324-4385 ต่อ 4043,000
จ.เชียงใหม่ 50000
saophilokee@hotmail.com
188/525 หมู่ 10 หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 21 มือถือ 081-8831360
ต. สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053 344945
โทรสาร 053 344581
kittisak.rattanakrajangsri@gmail.com
Website: www.thai-ips.org
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
088-2635184
เชียงใหม่ 50210
nittaya.mee@gmail.com
96/1 หมู่ 14 ซอย 5 บ้านใหม่หล้งมอ ถ.สุ
เทพ
ต. สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
50200
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โทร. 0533282062
แฟกส์. 053810442
thairakpa.tk@gmail.com,

9 มูลนิธิรักษ์เด็ก

นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี 114/19 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์
ผู้อานวยการมูลนิธิ
เชียงใหม่ - ลาปาง ต.ช้างเผือก อาเภอเมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

10 มูลนิธิรักษ์ไทย สาขา
ภาคเหนือ

นายดิเรก เครือจินลิ
ผู้ประสานงาน

11 มูลนิธิภาษาศาสตร์
ประยุกต์

ผศ.วรรณา เทียนมี
ผู้อานวยการ

12 สถาบันส่งเสริมการ นายประหยัด จตุพร
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา พิทักษ์กุล
ที่ยั่งยืน (ISDEP)
ผู้อานวยการ

13 สถาบันชุมชน
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

น.ส.เกษศิรินทร์ พิบูลย์
ผู้อานวยการ

Tel : +66 53 212 757 Fax : +66 53 212 758
Personal cell phone : +66 818 828 231
Skype : kreangkrai.chaimuangdee
อีเมล์: tlsdf@csloxinfo.com, kkcmdoou@gmail.com
www.rakdek.or.th

113/9 ถ.เชียงใหม่ - ลาปาง ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

081-9522987 (ดิเรก)
081-9522915 (พี่ตี๋)
โทรศัพท์: 053-246782 /053-247695 /053-308169
โทรสาร: 053-246782/ 053-247695/ 053-308169
12/10 ซ.5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ. โทรศัพท์: (+66) 53-304157
เชียงใหม่ 50000
แฟกซ์.(+66) 53-243571
wannatienmee@gmail.com
77/1 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
prayad_j@yahoo.com ประหยัด 081-8826864
50200
can46_kapi@yahoo.com กะปิ 089-6311181
โทรศัพท์ 1: 0 5381 0624
โทรศัพท์ 2: 0 1882 6864
โทรสาร: 0 5381 0624
อีเมล์: Isdep-ndf@hotmail.com
363 หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต. หนองจ๊
อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
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โทรศัพท์ และโทรสาร : 0-5335-4053-4
อีเมล: info@northnetthailand.org, boonrahong@hotmail.com

(ISAC)
14 มูลนิธิเพื่อการเข้าใจ
เด็ก (FOCUS)

15 มูลนิธิดุลภาทร

............................ (คุณบี)
ผู้อานวยการ

เลขที่ 84/227 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถนน
โชตนา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

(ดร.ชมชวน บุญระหงส์)
โทรศัพท์ 0-5321-2754 โทรสาร. 0-5321-2753
085-7179545/ 087-1745797
E-mail: pattama.svc@gmail.com

พี่ตุ๊ก
ผู้อานวยการ

500 Moo 4, Tambon Sansai Luang,
Amphur Sansai, Chiang Mai 50210,
Thailand.

พี่ตุ๊ก: 090-4640212, 086-2446616
อีเมล์: dulabhatorn@gmail.com
T: + 66 (0) 53 350 303 Mobile: +66 (0) 90 464 0212

16 มูลนิธิพัฒนาชุมชน
คุณจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ 129/1 หมู่ 4 ถ.ป่างิ้ว ซ. 4 ต.รอบเวียง อ.
และเขตภูเขา (พชภ.) สุพจน์ หลี่จา
เมือง จ.เชียงราย 57000
เลขาธิการ

17 โครงการบ้านรวมใจ
สีวิกา กิตติยังกุล
ผู้อานวยการ

18 โครงการพัฒนาพื้นที่
สูง (UHDP)

นายจาลอง ปอคา
ผู้อานวยการ

51 หมู่ 1 บ้านสันศรี อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่

21 M.8, T.Mae Na Wang, A.Mae Ai,
Chiangmai 50280 Thailand
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081-2891513 (คุณสุพจน์ หลี่จา)
leeja2supot@hotmail.com (คุณสุพจน์ หลี่จา)
โทรศัพท์: 053-758658
โทรสาร: 053-715696 ต่อ 106
http://www.hadf1985.org
081-9600339
โทรศัพท์: 0 5349 1814, 0 5335 0122
แฟกซ์: 0 5349 1814
อีเมล์: patihaan@cm.ksc.co.th
089-5542031
Phone 66-53-473-221,Fax 66-53-473-346

19 เครือข่ายกะเหรี่ยง
เพื่อวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (KNCE)
20 มูลนิธิภูมิปัญญาชาติ
พันธุ์ (WISE)

บุญจันทร์ จันหม้อ
ผู้ประสานงาน
นายไวยิ่ง ทองบือ
ประธานมูลนิธิ

21 ศูนย์ฝึกอบรมวน
ศาสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(RECOFTC) แผนงาน
ประเทศไทย
22 มูลนิธิกระจกเงา
จังหวัดเชียงราย

Somying
Soontornwong
ผู้อานวยการ

23 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
(มะขามป้อม ศูนย์
เชียงดาว)

ปองจิต สรรพคุณ
ผู้อานวยการ
คุณสุรารักษ์ ใจวุฒิ (ปุ้ย)

นายวีระ อยู่รัมย์
ผู้อานวยการ

252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210

FAX: 66-053-473-346
E-mail: uhdpthai12@gmail.com pawkham@gmail.com
Website : www.uhdp.org
089-5549816
boonchan2498@hotmail.com

455/34 ม.6 สันทรายปาร์ควิลล์ 1 ซ.1/2 ต. 081-8819901
สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
waiyingthongbue@gmail.com
50210
โทรศัพท์: (053) 380-478
โทรสาร: (053) 380-478
RECOFTC - The Center for People
Phone: (662) 940-5700
and Forests
Fax: (662) 561-4880, 562-0960
P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office Email : info@recoftc.org
Bangkok, 10903, Thailand
rawee@recoftc.org (ระวี ถาวร-แม็กซ์)
somying@recoftc.org
เลขที่ 241 ม.1 บ.ห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ : 053-737412, 053-737413
จ.เชียงราย 57100
หมายเลขโทรสาร : 053-737616
E-mail : info@bannok.com
477 ม.7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.
โทรศัพท์/โทรสาร 053-456-016
เชียงใหม่
E-mail: ctmkp@yahoo.com , Inter@makhampom.net,
50170
makhampom3@gmail.com
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Web: http://www.makhampom.net
24 มูลนิธิไทยลาหู่

นายประแสง ณ คีรี
ผู้อานวยการ

16 ม.5 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: +66-53-867-400 มือถือ: +66-8-6185-8760
แฟกซ์: +66-53-867-400, E-Mail: info@thailahu.com

25 สมาคมลาหู่เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายสีละ จะแฮ
นายกสมาคม

48 ม.15 บ้านโป่งไฮ ต.แม่สาว อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์: 086-1850287/ 083-4760650
E-mail: silalahu@hotmail.com

ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
372/9 หมู่ 1 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสัน
ทราย เชียงใหม่ 50210
เลขที่ 372/9 ถนนสันทรายเก่า ซอยเตือนใจ
ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : +66(53)94-3599
โทรสาร : +66(53)94-3599
Email : cesd@chiangmai.ac.th

26 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
และการพัฒนา
หัวหน้าศูนย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 สมาคมปกาเกอะญอ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
28 สมาคมปกาเกอะญอ
เพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการ
นายพร้อมพล สัมพันธโน
อนุตโร
นายกสมาคม

29 ศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑลจังหวัด
เชียงใหม่

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
รัตน์
5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.
เมือง
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โทรศัพท์: 053350073
มือถือ: 081-530-8910
เบอร์สานักงาน/แฟกซ์: 053-350-073
pased244@gmail.com, passed_samajcha@yahoo.com
vira@catholic.or.th
เบอร์โทรศัพท์ :+66 (053) 821 063 ถึง 5
+66 (053) 821 067 (Fax.)

จ.เชียงใหม่ 50100
30 สมาพันธ์เพื่อ
ช่วยเหลือชาวมอญ
ผู้ประสบภัยตามแนว
ชายแดน
31 สมาคมชาวยอง จ.
ลาพูน

นายเศกสรรค์ สุมนตรี
ผู้ประสานงาน

6 ม.3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150

catholic_cmd@hotmail.com
http://www.cmdiocese.org/
monsainoy@yahoo.co.th
087-0789692
-

นายรักษ์เกียรติ ศิริ
จันทรานนท์
นายกสมาคม

239 หมู่ท3ี่ ต.เวียงยอง อ.เมืองลาพูน จ.
ลาพูน

0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Tai_yong@outlook.com

32 เครือข่ายอาข่าลุ่มน้า
โขง
33 เครือข่ายสตรีชนเผ่า
แห่งประเทศไทย
(คสช.)
34 สถาบันฝึกอบรมเพื่อ
การจัดการตนเอง
(TISM)
35 มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อ
การพัฒนาและบริการ
(KDSF)
36 มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่

นางสาวชุติมา มอแลกู่
ผู้ประสานงาน
นางกัลยา จุฬารัถกร
ผู้ประสานงาน

126 ม.2 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210
252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210

hgawshaga@hotmail.com
089-2644922
kanlaya2005@gmail.com

นางสาวสาวิตรี พูลสุขโข
ผู้อานวยการ

savitree.pulsukho@gmail.com

ผู้อานวยการ

47 ซอย 3 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัด
เกต อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อานวยการ

New Life Center Foundation
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E-mail: newlife@pobox.com

(NLCF)

P.O. Box 29 Chiang Mai 50000
Thailand
หมู่บ้านศิริพร เลขที่ 299/63 ซอย 2 หมู่ที่ 2
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

Tel: (+66) 53 351 312
Fax: (+66) 53 380 871
E-mail : tldf.htailim@gmail.com
www.htai-lim.org

37 มูลนิธิพัฒนาลาหู่ใน
ประเทศไทย (TLDF)

นายธีรภาพ ยืนยงธรรม
ผู้อานวยการ

38 ศูนย์พัฒนาเครือข่าย
เด็กและชุมชนสบเมย
(DCCN)
39 มูลนิธิเศรษฐศาสตร์
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
(MEDF)

นายสันติพงษ์ มูลฟอง
ผู้อานวยการ
นายกิตติศักดิ์ (ยามสุข)
สมใจ
ผู้อานวยการ

สานักงานมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อ
การพัฒนา (ศชพ.) 49/3 บ.บวกเป็ด ต.ต้น
เปา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ 50130

kittisak.medf@gmail.com 053-960725 053-960745 โทรสาร.
053-960731

40 สมาคมศูนย์รวม
การศึกษาและ
วัฒนธรรมของชาว
ไทยภูเขาในประเทศ
ไทย (IMPECT)

นายศักดิ์ดา แสนมี่
ผู้อานวยการ

252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210

081-3874904
sakda.saenmi@gmail.com
www.impect.org,
Email: info@impect.org

089-8516495
luang-salween@hotmail.com
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บทบาทหน้าที่ของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกับความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ
บทบาทหน้าที่สภา

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 18 สภาชนเผ่าพื้นเมือง ทา
หน้าที่จัดทานโยบาย และ ส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่
ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชน
ของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอแนะแก่
องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของชน
เผ่าพื้นเมือง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สานักนายกรัฐมนตรี
(2) ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
- กระทรวงมหาดไทย
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
- สภาพัฒนาการเมือง
ทรงเป็นประมุข
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(3) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัต
- กระทรวงวัฒนธรรม
ลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิ - กระทรวงศึกษาธิการ
ปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พื้นที่ทามาหากิน และตามจารีต
ประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
(4) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ของมนุษย์ (กรมกิจการเยาวชนและ
องค์กร ชุมชน ชมรม สตรี เยาวชน
ครอบครัว,กรมกิจการสตรี,กรมพัฒนาสังคม
และผู้นาของชนเผ่าพื้นเมืองใน
และสวัสดิการ-กองกิจการนิคมสร้างตนเอง
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บุคคลที่ต้องเชิญเข้า
ร่วมเวที
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
(รัฐมนตรี,ปลัดกระทรวง,
อธิบดี,ผู้อานวยการ
,ผู้บริหาร)

บทบาทหน้าที่สภา

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทย

และพัฒนาชาวเขา, สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน)
- กระทรวงมหาดไทย (กรมพัฒนาชุมชน,
กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

(5) ส่งเสริมให้มีระบบสื่อสารสนเทศ
ของชนเผ่าพื้นเมืองในภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ

- กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ)
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (กรมกิจการเยาวชนและ
ครอบครัว,กรมกิจการสตรี,กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ-กองกิจการนิคมสร้างตนเอง
และพัฒนาชาวเขา,สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน)
- กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนา
ชุมชน)
(7) คุ้มครองและส่งเสริมเรื่องอาชีพ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
คณะกรรมการนโยบายและแผน
ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรม
ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่า
ไม้)
- กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
(8) เป็นกลไกในการแสวงหาความ
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(6) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชนเผ่าพื้นเมือง
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บุคคลที่ต้องเชิญเข้า
ร่วมเวที

บทบาทหน้าที่สภา

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ร่วมมือในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ
ชนเผ่าพื้นเมืองของกลุ่มประชากรชน
เผ่าพื้นเมือง ในระดับพื้นที่
ระดับประเทศ และระดับนานา
ประเทศ
(9) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจากนโยบาย
หรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ต่อรัฐ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญา,
กรมองค์การระหว่างประเทศ)

(10) จัดทารายงาน ศึกษา ติดตาม
และประเมินผลกระทบ ในนโยบาย
หรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่า
พื้นเมือง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่า
ไม้)
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สานักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สานักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่า
ไม้)
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ร่วมเวที

บทบาทหน้าที่สภา
(11) จัดทารายงานและข้อเสนอใน
ประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(12) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ตามที่สภาเห็นชอบ
(13) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
(14) จัดตั้งสถาบันชนเผ่าพื้นเมือง

(15) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
(16) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่ต้องเชิญเข้า
ร่วมเวที

-

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักเลขาธิการวุฒิสภา
กระทรวงการต่างประเทศ (องค์การระหว่าง
ประเทศ)
สานักนายกรัฐมนตรี

- สานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงบประมาณ
-

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
สานักนายกรัฐมนตรี

- สานักนายกรัฐมนตรี

สรุปตัวอย่างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
o
o
o

o

o

ศอชข. ทภ.3: ร่วมมือในนามศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.)
สมช.: ร่วมมือในเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ในนาม ศอข.
มท. (จังหวัด/ อาเภอ): ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติ ในนาม ศอข.ร่วมกับภาคีองค์กรและ
เครือข่ายในพื้นที่
ศธ. (กศน.): ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ศศช.และการส่งเสริมการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่
ฟ้าหลวง
ศธ. (สปช.หรือ สพฐ./สกศ) ร่วมมือในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้พื้นบ้าน/ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง
และการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ
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วธ. (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร/ สวธ.): ร่วมมือในการดาเนินวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมชุมชนเทิดพระเกียรติแม่ฟ้าหลวง และผลักดันการปฏิบัติการตามมติ ครม.แนวนดยบาย
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล (2 มิถุนายน 2553) และชาวกะเหรี่ยง (3 สิงหาคม 2553)
o พม. (พส.-สานักกิจการชาติพันธุ์): ร่วมมือในการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา) และการพัฒนาและปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสาหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
o ทส. (สผ./อส./ปม.): ร่วมมือในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ชนเผ่าพื้นเมือง การดาเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (JoMPA) และ REDD+

o
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