กม.คปก.(ก) ที่ ๒๙/๒๕๕๘

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ
เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
๑.ความเป็นมา
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองได้มีการรวมตัวกันในนาม “เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทย (คชท.)” เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้รัฐและสาธารณชนยอมรับและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
อีกทั้งร่วมจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักพัฒนา และแกนนาชนเผ่า
พื้นเมืองกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการร่วมกันจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่ งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ในการจัดงานมหกรรมได้มีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อจัดตั้ง “สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย” ขึ้น
ต่อมาได้มีการจั ดตั้งและเปิดตัว ของ “สภาชนเผ่ าพื้นเมืองอาเภอกัล ยาณิวัฒนา” จังหวัด
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง “จากแนวคิดสู่รูปธรรมของสภาชนเผ่า
พื้นเมือง” เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนาไปสู่การแต่งตั้งคณะทางานยกร่าง
พระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … โดยคณะทางานยกร่างฯ ได้จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นออกแบบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติฯ และดาเนินการยกร่างเนื้อหากฎหมาย หลังจากนั้น
ได้มีการนาร่างกฎหมายดังกล่าวปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ และร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้น เมืองแห่ งประเทศไทย พ.ศ. .... ได้รับความเห็ นชอบจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้ นเมืองที่เข้าร่วมงาน
มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้ ยื่น
หนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ต่อประธาน
กรรมการปฏิรูป กฎหมาย ในฐานะที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีอานาจหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการดาเนินการร่างกฎหมายของประชาชนและเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญั ติไว้ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ มอบหมายให้
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมายดาเนินการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว รวมถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้าน
/ประเทศไทย...

สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๒

ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนสาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ของ
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous People: UNDRIP) ที่รัฐบาลไทย
ได้ลงนามรับรองในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงแม้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (เช่น มาตรา ๓๐, ๖๔, ๖๖ และ ๖๗) และหลักเจตนารมณ์ของ
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สนับสนุนให้มีกลไกการจัดกระบวนการ (Process) และ
ประสานขบวนการ (Movement) เพื่อสร้างหลักประกันในการขจัดการเลือกปฏิบัติและอคติทางชาติพันธุ์ และ
ส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ใน
สั ง คมไทย ตลอดจนส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ช นเผ่ า พื้ น เมื อ งให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมจริ ง
นอกจากนี้ การจัดทานโยบายและแผนพัฒนาของรัฐในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
วิถีทางสังคมและวัฒนธรรม และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแท้จริง
คณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายจึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ท าร่ า งกฎหมายของ
เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามกติการะหว่ าง
ประเทศ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังเป็นการเคารพความเป็นพหุเชื้อชาติที่ดารงอยู่ใน
สังคมไทย
๒.การดาเนินการ
ส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์และชน
เผ่าพื้นเมืองร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อดาเนินการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ทางวิชาการจากข้อมูลกฎหมายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์บทความ เอกสารทางวิชาการ รวมถึง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ทางวิชาการ
ผลการศึ ก ษาทางวิ ช าการจากสนธิ สั ญ ญาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและจารี ต ประเพณี ร ะหว่ า ง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง

(ICRSCR)
(CEDAW)

(ICCPR)
(CRC)
/จะมุ่งหมาย...
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๓

๑

๒.๑.๑ ปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP)
ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่
จะให้เกิดความเคารพและส่งเสริมสิทธิอันติดตัวมาแต่กาเนิดของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งได้มาจากโครงสร้างทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจากวัฒนธรรม ประเพณีทางจิตวิญญาณ ประวัติศาสตร์และปรัชญาของตน
โดยเฉพาะ สิทธิเหนือที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของตน
มาตรา ๑ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้รับความพึงใจอย่างเต็มที่ ทั้งในฐานะส่วนรวมและ
ปัจเจกบุคคล ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้รับการรับรองในกฎบัตรสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา ๒ ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่า
เทียมกับกลุ่มคนและบุคคลอื่น ๆ และมีสิทธิที่จะ ใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโดยการกาเนิดหรือโดยอัตลักษณ์ของตน
มาตรา ๓ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกาหนดตนเองโดยเหตุแห่งสิทธินั้น พวกเขามีอิสระที่จะ
กาหนดสถานภาพทางการเมืองและดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ
มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมือง ในการใช้สิทธิในการกาหนดตนเอง มีสิทธิในความเป็นอิสระ หรือใน
การปกครองตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน และกิจการในท้องถิ่นของตน รวมทั้งวิธีและแนวทางใน
การสนับสนุนทางการเงินแก่หน่วยกิจกรรมอันเป็นอิสระของตน
มาตรา ๕ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธารงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันมีลักษณะเฉพาะของตน ในขณะที่ยังคงรักษาสิทธิในการมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐ ตามที่พวกเขาเลือก

/๒.๑.๒ สนธิสัญญา...

๑

ศ รา วุ ฒิ ป ระ ทุ มรา ช . ข้ อกฎ ห ม า ย แ ล ะข้ อ ต กลง ระห ว่ า ง ป ระ เ ท ศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ สิ ท ธิ ช นเ ผ่ า ใน ป ระ เ ท ศ ไท ย .
(IMPECT). ๒๕๔๘.
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๔

๒.๑.๒ สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง วัฒนธรรม และประเพณี
โดยที่สิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง เป็นหลักการที่สาคัญหลักการหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ที่
สหประชาชาติได้รับรองสิทธินี้ หลักการและสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการกาหนด วิถีชีวิต
ตนเอง ทั้งทางด้านสิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่เกี่ยวข้อง คือ
ก.ปฏิญญาว่าด้วยการให้เอกราชแก่ประเทศและประชาชาติที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม
(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ.๑๙๖๐) สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยการให้เอกราช
แก่ประเทศและประชาชาติที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม (Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples) ตามข้อมติที่ ๑๕๑๔ ปฏิญญานี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง กับ สิทธิมนุษยชน
บทบัญญัติข้อที่ ๑ ของปฏิญญาฉบับนี้ กล่าวว่า “การที่ประชาชนกลุ่มใดต้องอยู่ ภายใต้
การปกครอง การครอบงา และการแสวงหาประโยชน์โดยต่างชาติถือเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติ ” อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาได้อ้างถึงการปกครองแบบอาณานิคมหลายครั้ง
ปฏิญญาจึงเป็นการโยงสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองกับการเป็นอิสระจากการปกครองภายใต้อาณานิคมเป็น
หลัก ปัญหาที่ยังเป็นเรื่องขัดแย้งกัน คือ ปฏิญญาไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาการแยกเป็นรัฐอิสระ
(secession) และการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ ซึ่งเพิ่งมีการตีความกันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ.
๑๙๗๐)
ใน ค.ศ. ๑๙๗๐ สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Declaration of Principles of
International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance
with the Charter of the United Nations) ตามข้อมติที่ ๒๖๒๕ ซึ่งถือเป็นเอกสารที่กล่าวถึงปัญหา “สิทธิ
ในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองและบูรณภาพแห่งดินแดน” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในวรรคอารัมภบทของ
ปฏิญญาฉบับนี้ ได้ยอมรับเอาหลักการทั้งสองที่ขัดแย้งกันมาบรรจุไว้ คือ“โดยเชื่อมั่นว่า การทาให้ประชาชาติใด
ต้องขึ้นต่อชาวต่างชาติ หรือถูกครอบงา หรือถูกแสวงหาประโยชน์จากชาวต่างชาติ ถือเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ”
“โดยเชื่อมั่นว่า หลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกันและสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองของ
ประชาชนมีส่วนอย่างสาคัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน และการนาหลักการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดผล
เป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรัฐต่างๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพหลักการของ
อธิปไตยที่เสมอภาคกัน”
/ “โดยเชื่อมั่น...
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“โดยเชื่อมั่นว่า ผลที่เกิดจากความพยายามที่จะก่อความชะงักงันต่อเอกภาพของชาติ หรือ
บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐหรือประเทศ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด หรือความเป็นเอกราชทางการเมืองนั้น ไม่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ”
หลักการบางประการที่ปฏิญญาดังกล่าวได้ประกาศไว้ ได้แก่
๑. ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิที่จะกาหนดสถานภาพทางการเมือง และดาเนินแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้อย่างเสรี
๒. การกาหนดที่จะเลือกรูปแบบของสถานภาพทางการเมืองตามเจตจานงของประชาชาติใด
ย่อมกระทาได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
๓. เมื่ อ ประชาชาติ ใดได้ ก าหนดวิ ถี ชี วิต ของตนโดยเสรี แ ละปราศจากการแทรกแซงจาก
ภายนอกแล้ว การกาหนดดังกล่าวย่อมนาไปสู่การได้รับสถานภาพโดยอัตโนมัติ และ
๔. เมื่อรัฐใดบั่นทอนสถานะดังกล่าวของประชาชาติ ย่อมเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
เกี่ยวกับปัญหาที่ขัดแย้งกันเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนนั้น ปฏิญญากล่าวว่า
“ไม่มีข้อความใดในวรรคต่อไปนี้ ถูกตีความไปในทางให้อานาจหรือสนับสนุนการกระทาใด ๆ
ซึ่งจะทาให้เกิดความแบ่ งแยกความเสีย หาย โดยบางส่ วนหรือทั้งหมดต่ อบูรณภาพแห่งดินแดน ความเป็น
เอกภาพทางการเมืองของรัฐที่มีเอกราชและอธิปไตย ซึ่งปฏิบัติตามหลักการของสิทธิ ที่เท่าเทียมกันและสิทธิใน
การกาหนดเจตจานงตนเองของประชาชาติ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและจึงถือเป็นเจ้าของของรัฐบาลซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนทั้งปวงที่เป็นของดินแดนดังกล่าว โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
สีผิว”
ข้อความดังกล่าวมีนัยว่า หลักการว่ าด้วยบูรณภาพแห่งดินแดนย่อมอยู่เหนือ เมื่อรัฐต่าง ๆ
ปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธิที่เท่าเทียมกันและสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชาติ
ข้อความนี้ยังให้ความสาคัญแก่ความจริงที่ว่า รัฐหนึ่งอาจจะมีประชาชาติมากกว่าหนึ่งกลุ่ม
และแต่ละกลุ่มย่อมจะมีสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง อย่างไรก็ตาม การยอมรับดังกล่าวมีนัยว่าการกาหนด
วิถีชีวิตตนเองนั้น ไม่จาเป็นต้องมีการแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้ อาจตีความได้ว่ามาตรการที่สมเหตุผลคือการให้
สิทธิในการปกครองตนเอง (autonomy) ซึ่งอาจเป็นภายใต้ระบบสาธารณรัฐ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
คาว่า “การกาหนดวิถีชีวิตตนเอง” ในที่นี้ มีความหมายแตกต่างจากที่ผ่ านมา ซึ่งเคย
หมายความถึงเสรีภาพและเอกราช สุดท้ายของข้อความยังชี้ชัดว่า ถ้าหากรัฐใดปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความ
เสมอภาคของสิทธิและสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชาติทั้งมวลแล้ว ย่อมต้องมีรัฐบาลซึ่งเป็น
/ตัวแทนของ...
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ตัวแทนของประชาชาติทั้งปวงของดินแดนนั้น ๆ โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา หรือสี
ผิว๒
๒.๑.๓ สนธิสัญญาเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ
ก. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) หรือ ICERD
สมัชชาองค์การสหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๔๖
คาจากัดความของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในอนุสัญญาฉบับนี้ คาว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ” หมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน
การจากัดหรือ การเลือกใด ๆ ที่มีต่อเผ่าพันธุ์ สีผิว การสืบสายโลหิต ชาติ หรือความเป็นชนกลุ่มน้อย โดยมี
จุดประสงค์เพื่อจะทาให้เป็นโมฆะหรือลดคุณค่าในการได้รับการยอมรับ การได้ประโยชน์หรือการกระทาใด ๆ
บนพื้นฐานของความเสมอภาคของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตโดยเปิดเผยในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือในทางอื่นใด ๆ
ดังนั้น คาจากัดความของคาว่าการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ประกอบด้วย เผ่าพันธุ์และสีผิว
สายโลหิตและชาติ และความเป็นชนกลุ่มน้อย
“เชื้อชาติ” หมายถึง ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกให้คาจากัดความในสังคมอันเนื่องมาจาก
รูปร่าง หน้าตา สีผิวเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์นี้
สายโลหิตหรือการสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ ใด หมายถึง กลุ่มในสังคมที่ได้รับคาจากัดความ
อันเนื่องมาจากภาษา วัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์ สัญชาติ และการสืบเชื้อสายมาจากชนกลุ่มน้อย เป็นการ
กาหนดรากฐานของความส านึ ก ปั ญหาที่สาคัญ คือ บุคคลหนึ่งถูกมองว่าแตกต่างอันเนื่องมาจาก รูปร่าง
ลักษณะ สังคม และวัฒนธรรมโดยบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คือ การที่บุคคลอื่น
ตัดสิน “ชาติพันธุ์ของอีกบุคคลหนึ่ง”
สาระสาคัญ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบด้วย วรรค
อารัมภบท และบทบัญญัติ ๒๕ ข้อ แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน
/ส่วนที่ ๑…

๒
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ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑-๗ กล่าวถึงคาจากัดความของ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ นโยบายของรัฐ
ภาคีและการดาเนินมาตรการเพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ โดยใช้ทั้งมาตรการทาง
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และมาตรการทางปกครองที่จาเป็น ซึ่งกฎหมายทั่วไปที่ให้ ความสาคัญแก่ความ
เสมอภาคตามกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอ รัฐควรจะกาหนดการคุ้มครองและแก้ไขกฎหมายเพื่อต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ รวมทั้งใช้มาตรการทางการศึกษา วัฒนธรรม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย การ
เรียกร้องให้รัฐภาคีทั้งหลาย และองค์การต่าง ๆ “ประณามการโฆษณาชวนเชื่อ” ที่ตั้งขึ้นบนฐานคิดหรือทฤษฎี
ที่ว่าตนนั้นหรือกลุ่มของตนมีความเหนือกว่าหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐกว่า ให้รัฐภาคีทั้งหลายใช้มาตรการ
เพื่อขจัดการยุยงปลุกปั่นหรือการกระทาใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าวทันทีตามหลักการของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ของอนุสัญญาฉบับนี้
ส่วนที่ ๒ ข้อ ๘-๑๖ กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการ
จัดทารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติงาน และการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ ซึ่งจะได้อธิบายโดย
ละเอียดในบทที่ ๔ ต่อไป
ส่วนที่ ๓ ข้อ ๑๗ - ๒๕ กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและการแก้ไขเพิ่มเติม
อนุสัญญา
ข. อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการเลื อ กปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษา (Convention
Discrimination in Education (UNESCO) ๑๙๖๐)

against

การเลือกปฏิบัติทางการศึกษาหมาย ถึงการกีดกัน การจาแนก การจากัด หรือการเลือกที่รัก
มักที่ชัง ปฏิบัติต่อผู้เรียนหรือนักเรียนโดยไม่เท่าเทียมกันทั้งโดยอาศัยความแตกต่างในด้าน สีผิว ศาสนา ความ
เชื่อ อายุ เพศ ภาษา เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอื่นๆ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สถานภาพ
ทางสังคม ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการกระทาที่ขัดแย้งต่อหลักการที่
ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้ประกาศรับรอง
อนุสั ญญาต่อต้านการเลือกปฏิบั ติทางการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓ และมีผลบัง คับใช้เมื่อ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึ ง กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ป ระเทศต่ า งๆให้ สั ต ยาบั น แล้ ว ๘๙ ประเทศ
จุดมุ่งหมายของการประกาศใช้อนุสัญญานี้ คือ การเน้นว่า สิทธิในการได้รับการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานประการหนึ่งที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการดาเนินการให้เกิด ขึ้นอย่างจริงจังและขจัดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ขัดขวางสิทธิในการศึกษาให้หมดไป
อนุสัญญาประกอบด้วยข้อความ ๑๙ ข้อ สาระสาคัญของอนุสัญญาอยู่ที่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ดังนี้
ข้อ ๑ ระบุหลักการและความหมายของการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา
/ข้อ ๒ ...

สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ข้อ ๒ – ข้อ ๓ ว่าด้วยมาตรการที่รัฐจะต้องดาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญา
เช่น รัฐต้องอนุญาตให้เด็กที่เป็นคนต่างสัญชาติที่อยู่ในเขตของตนต้องได้เข้าถึงการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กของ
ชาติตนเอง
ข้อ ๔ รัฐต้องดาเนินนโยบายหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมความเท่าเทียมของโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กทุกคน เช่น การจัดการศึกษาชั้นประถมต้นต้องเป็นการจัดแบบให้เปล่ าและถือเป็น
การศึกษาภาคบังคับ ควบคุมให้การศึกษาขั้นสูงขึ้นมีคุณภาพเท่าเทียมกันในทุกระดับ และต้องจัดการศึกษา
เสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับเพราะเขาอาจมีความสามารถไม่เท่าเทียมคนอื่น ๆ
เป็นต้น
ข้อ ๕ รัฐภาคีเห็นว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และเป็นการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน อันนาไปสู่การสร้างสันติใน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
รวมทั้งให้เสรีภาพแก่พ่อแม่ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย
ข้อ ๖ รัฐภาคียอมรับว่าจะให้ความเอาใจใส่อย่างดีที่สุดในการรับรองหลักการด้านการห้าม
เลือกปฏิบัติทางการศึกษานี้และสนธิสัญญาอื่นๆของยูเนสโกที่อาจออกมาภายหลังเพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางการศึกษา
ข้อ ๗ - ข้อ ๑๐ เป็นพันธกรณีของรัฐที่รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ จะรายงานผลการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาต่อ องค์การยูเนสโก และหากมีปัญหาที่ต้องถูกบังคับตามอนุสัญญานี้ รัฐยอมรับที่จะให้นาข้อพิพาท
เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ค. อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่า งประเทศฉบับที่ ๑๖๙ ว่า ด้วยชนเผ่า พื้น เมือง
และชนเผ่าในประเทศเอกราช (Convention (No. 169 ) concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Country)
อนุสัญญาฉบับนี้รับรองโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๓๒ ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหามาจากอนุสัญญาและข้อเสนอแนะว่า ด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่า เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๐ อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีประเทศ
ต่าง ๆ ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ๑๔ ประเทศ
หลักการของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การยอมรับว่าชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่าจะต้องได้รับการ
คุ้มครองและได้รั บสิ ทธิตามหลั กกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งในยุค
ปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาไปจากเดิม
มีค วามก้า วหน้ า อย่ า งมากมาย จึ งต้ อ งมี ก ารคุ้ มครองสิ ท ธิ ของชนเผ่ า เป็น พิ เ ศษ เพราะเงื่ อ นไขทางสั ง คม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศที่ชนเผ่าอยู่นั้นแตกต่างจากสังคมโดยรวมของสังคมส่วนใหญ่ในชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา รัฐภาคีต้องปรึกษาหารือกับประชาชนที่เกี่ยวข้องในการแสวงหา
/เป้าหมาย...

๘
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๙

เป้าหมายที่จะทาให้ประชาชนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมอย่างเสรี ในการตัดสินใจจัดตั้งสถาบันและดาเนินการบริหาร
และจัดตั้งหน่วยต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทางการเมือง โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา โดยรัฐจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดสถาบันดังกล่าว ทั้งการส่งเสริม ความคิดริเริ่ม การจัดหาแหล่งทุน ทรัพ ยากรทั้งหลายที่ทาให้
ชนเผ่าสามารถดาเนินการกับวิถีชีวิตตนเองได้
สาระสาคัญของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙
อนุสัญญาฉบับนี้นอกจากคาปรารภแล้วแบ่งเป็น ๑๐ หมวด ๔๔ ข้อ
หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ - ข้อ ๑๒ กล่าวถึงหลักการทั่วไป ของอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครองชนพื้นเมือง
และชนเผ่าในประเทศเอกราชและหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริม พัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมให้ชนเผ่าเพื่อให้
สามารถกาหนดวิถีชีวิตตนเอง โดยห้ามเลือกปฏิบัติ
หมวดที่ ๒ ข้อ ๑๓ – ข้อ ๑๙ ว่าด้วยที่ดิน กล่าวถึงสิทธิในที่ดิน การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน การดาเนินกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นสิทธิที่
ต้องได้รับการคุ้มครอง รัฐต้องเคารพและให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อวัฒนธรรม คุณค่าทางจิตวิญญาณของชน
เผ่า การเวนคืน การดาเนินโครงการพัฒนาในที่ดิน การอพยพโยกย้าย การใช้มาตรการทางกฎหมายในที่ดินที่
อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในพื้นที่ของชนเผ่า ต้องปรึกษาหารือและให้ชนเผ่ามีส่วนร่วม
หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ ว่าด้วยการจ้างงาน ห้ามมีการเลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าในการจ้างงาน การ
ทางาน การดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน ต้องอธิบายให้ชนเผ่าเข้าใจ
หมวดที่๔ ข้อ ๒๑ – ข้อ ๒๓ ว่าด้วยการฝึกอบรม งานฝีมือและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ต้อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และการมีส่วนร่วมของชนเผ่า
หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ – ข้อ ๒๕ ว่าด้วยการประกันสังคม และสุขภาพ ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ
หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๖ – ข้อ ๓๑ ว่าด้วยการศึกษาและจุดมุ่งหมายของสื่อการศึกษา การจัดการ
ศึกษาโดยรัฐเพื่อชนเผ่าต้องดาเนินการโดยการคานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชนเผ่า ที่มีวิถีแตกต่างจากสังคมใหญ่ของประเทศ
หมวดที่ ๗ - หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๓๒ – ข้อ ๔๔ เป็นเรื่องการบริหารจัดการ การเสริมสร้างความ
ร่วมมือ และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับรองอนุสัญญา
๒.๑.๔.สนธิสัญญาเกี่ยวกับสถานภาพของสตรี
แม้ว่าจะได้มีการคุ้มครองสิทธิสตรีในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนไว้แล้วในกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ปรากฏในสนธิสัญญาหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิในการ
สมรสและการสร้างครอบครัวไว้ในข้อ ๑๖ หรือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ก็ได้มีบทบัญญัติเช่นเดียวกันไว้ในข้อ ๒๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
/ทุกรูปแบบ...
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๑๐

ทุกรูปแบบ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ใน ข้อ
๑๖ เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ในบางประเทศ เช่น ในกรณี
อายุขั้นต่าของการทาการสมรส การคลุมถุงชน หรือ การบังคับให้มี การสมรสโดยที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้เลือก
คู่ครองได้โดยสมัครใจ เป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแต่งงานและการสร้างครอบครัว รวมถึงสิทธิ
ในการถือสัญชาติของหญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จึงได้นาสาระสาคัญของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
สมรส ๒ ฉบับ มารวบรวมไว้ เพื่อการศึกษาต่อไป
ก. อนุสัญญาว่าด้วยการยินยอมพร้อมใจสมรส อายุขั้นต่าของการสมรสและการจดทะเบียน
สมรส (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration
Marriages) อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับรองโดยมติสมัชชาสหประชาชาติเมื่อ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
มีผลบังคับใช้เมื่อ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เนื้ อหาของอนุสั ญญามีเพียง ๑๐ ข้อ ใจความสาคัญอยู่ที่ข้อ ๑ - ข้อ ๓ ที่มุ่งหมายให้ การ
แต่งงานต้องมีการยินยอมพร้อมใจของคู่สมรสอย่างแท้จริง โดยต้องให้ทั้งคู่เปล่งวาจาต่อหน้าสาธารณะ ต่อหน้า
พยานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการทาพิธี และถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมาย โดยเฉพาะการที่รัฐที่รับรอง
สนธิสัญญานี้ต้องบัญญัติอายุขั้นต่าของการสมรสไว้ในกฎหมาย ซึ่งห้ามทาการสมรสหากคู่สมรสมีอายุต่ากว่าที่
กฎหมายกาหนด เวันแต่ เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นและอนุญาตให้ทาการสมรสได้ด้วยเหตุผลที่
จาเป็นอย่างจริงจัง นอกจากนี้การสมรสที่สมบูรณ์ต้องได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ข. อนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของสตรีที่ได้สมรส (Convention on the Nationality of
Married Women)
อนุสัญญาฉบับนี้ประกาศใช้บังคับเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ มุ่งคุ้มครองสัญชาติของ
หญิ ง ที่ ท าการสมรสกั บ ชายต่ า งสั ญ ชาติ โดยบั ญ ญั ติ ว่ า การแต่ ง งานนั้ น ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ สั ญ ชาติ ข องหญิ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญชาติของสามี หรือหากสามีได้แปลงสัญชาติในภายหลัง ก็ไม่ทาให้หญิงที่เป็นภรรยาต้อง
ได้รับสัญชาติตามสามีโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การที่สามีสมัครใจได้รับสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งในภายหลังหรือ
การสละสัญชาติใดที่ได้รับมาแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อสัญชาติของภรรยา แต่หากว่าภรรยาที่แต่งงานกับ
สามีที่มีสัญชาติต่างกันร้องขอเพื่อแปลงสัญชาติตามสามี โดยอาศัยกระบวนการพิเศษที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
เกณฑ์การได้รับสัญชาติทั่ว ๆ ไปแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้อยู่ในสายตาของฝ่ายความมั่นคงได้
๒.๑.๕ สนธิสัญญาเกี่ยวกับคนไร้รัฐ
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งของชนเผ่าในประเทศไทย คือ การที่ชนเผ่าไม่ได้รับสัญชาติไทย
เพียงเพราะเดินทางไปมาระหว่างพรมแดนของ ไทย - พม่า หรือ ไทย - ลาว อันเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียม
ประเพณีที่มีมาแต่โบราณในการประกอบอาชีพและเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า ทาให้เกิดปัญหาว่า บุคคลนั้น หรือ
กลุ่มนั้นถือสัญชาติของประเทศใด หรือเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
/ทั่วโลก...
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ทัว่ โลก เมื่อไม่มีรัฐใดยอมรับว่าบุคคลนั้น เป็นคนของรัฐตน บุคคลนั้นจึงกลายเป็นคนไร้รัฐ อย่างไรก็ตามบุคคล
เหล่านี้ก็ยังได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในที่นี้จะขออธิบายสนธิสัญญา ๒
ฉบับ พอสังเขป
ก. อนุสัญญาเกี่ยวข้องกับสถานะของบุคคลไร้รัฐ (Convention relating to the
Status of Stateless Persons)
อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการอนุมั ติจากที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๙๗
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีประเทศต่าง ๆ ๕๓ ประเทศเข้า
เป็นภาคีแล้ว สนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งหมายคุ้ม ครองบุคคลที่กฎหมายของรัฐใดไม่ยอมรับบุคคลนั้นเป็นคนของรัฐ
นั้น อันขัดต่อหลักการ ๒ ประการที่สนธิสัญญานี้รับรอง คือ การที่รัฐไม่ยอมรับให้ถือสัญชาติเท่ากับเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ไร้รัฐนั้น และหลักการของสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปคือการที่บุคคลจะต้องไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด ดังนั้น สนธิสัญญาฉบับนี้เรียกร้องให้รัฐ
ต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐอย่างเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอด เช่น ต้องให้มีเสรีภาพใน
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา สามารถรวมกลุ่มกั นได้อย่างเสรี มีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาล ได้รับ
การศึกษาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ได้รับการจ้างงานหรือสามารถทางานด้วยตนเอง คนไร้รัฐอย่าง
น้อยต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐ ไม่ต่างจากคนต่างชาติที่มีสถานภาพเดียวกันที่อยู่ในรัฐนั้น และประการสุดท้าย
รัฐภาคีต้องให้คนไร้รัฐมีสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อการส่งเรื่องร้องเรียน
ได้
ข. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่ถือเป็นชนส่วนน้อยของชาติหรื อชนกลุ่มน้อย ทาง
ภาษา ศาสนาหรือ ชาติพันธุ์ (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or
Ethnic,Religious and Linguistic Minorities)
ปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ มุ่ง
คุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยในประเทศที่มีทั้งชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
ของประเทศ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานว่าหากรัฐใดรับรองสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญานี้จะ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านสังคมและการเมืองให้แก่รัฐนั้นอย่างเต็มที่
เนื้อหาประกอบด้วยบทบัญญัติจานวน ๙ ข้อ
ข้อ ๑ เรียกร้องให้รัฐปกป้องอัตลักษณ์ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่มี
อยู่ในชาติของตน โดยการสร้างเงื่อนไขเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการส่งเสริมอัตลักษณ์ดังกล่าว และรับรองบทบัญญัติ
ทางกฎหมายและเครื่องชี้วัดอย่างอื่นเพื่อการบรรลุการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยตามที่ระบุไว้ในปฏิญญา
/ข้อ ๒ ...
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ข้อ ๒ ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิในการใช้หรือดาเนินการตามวัฒนธรรม อาชีพ ปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางศาสนา ใช้ภาษาของตน ทั้งเป็นการใช้ในบ้าน ในครอบครัว และใช้ในที่สาธารณะ โดยเสรี ห้ามการรบกวน
หรือห้ามมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมตามวัฒนธรรม ศาสนา
สังคม เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตปกติ มีเสรีภาพในการสมาคม รวมกลุ่ม สามารถติดต่อสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมเดียวกันในประเทศได้อย่างเสรี หรือแม้แต่ติดต่อสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันข้ามพรมแดนประเทศที่ตนอยู่ได้
ข้อ ๓ ชนกลุ่มน้อยสามารถใช้ สิทธิตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาด้วยตนเอง หรือร่วมกับคนอื่นใน
ชุมชนเดียวกัน หรือร่วมกับกลุ่มชนอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และจะต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ชน
กลุ่มน้อยเพื่อให้ได้รับสิทธิ หรือไม่ต้องได้รับสิทธิ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในปฏิญญา
ข้อ ๔. เมื่อได้รับการร้องขอจากสหประชาชาติ รัฐจะต้องสร้างตัวชี้วัดว่าชนกลุ่มน้อยได้รับผล
จากการปฏิบัติตามปฏิญญาอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้รับความเสมอภาคตามกฎหมายอย่าง
เต็มเปี่ยม ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด การศึกษาเพื่อความเข้าใจความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี ของชนกลุ่มน้อยเอง
ข้อ ๕ นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ของประเทศที่ได้วางแผนและดาเนินการตามแผน ควรให้
ชนกลุ่มน้อยได้รับทราบด้วย
ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ เป็ น เรื่ อ งการสร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ การเผยแพร่ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ประสบการณ์ ในการส่งเสริมสิทธิที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญา
ข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็นเรื่องการห้ามตีความสิทธิตามที่ปรากฏในปฏิญญานี้ไปในทางที่เป็นโทษ
ต่อชนกลุ่มน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๒.๑.๖ คานิยามชนเผ่าพื้นเมือง
กองเลขานุการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและสภาชนเผ่า พื้นเมืองประเทศไทย
ได้สารวจข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ณ วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๘ พบว่า มีประชากรจานวน ๓,๕๘๙,๘๘๗ คน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าเมืองในประเทศไทยมีหลากหลายแตกต่างกัน และตั้งถิ่นฐานอยู่กระจัดกระจาย
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) จึงได้มีการแลกเปลี่ยน
ร่วมกัน และได้กาหนดคานิยามแยกกันระหว่าง “ชนเผ่าพื้นเมือง” และ “กลุ่มชาติพันธุ์” ไว้ดังนี้
“ชนเผ่า พื้น เมือง” (Indigenous People) หมายความว่า ชุมชน ประชาชน และ
ประชาชาติ ผู้ที่โดยความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมในช่วงที่มีการสถาปนาอาณาเขตของรัฐปัจจุบัน
พิจารณาตนเองว่ามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม โดยที่พวกเขา
/มิใช่...
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มิใช่ กลุ่ มครอบง าในสั ง คมรั ฐ ชาติแ ละมีความมุ่ง มั่น ที่จ ะอนุรั กษ์ พัฒ นา และสื บ ทอดพื้น ที่ข องบรรพบุรุ ษ
และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาของตน สู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็นรากฐานการดารงอยู่ของ
ความเป็นพลเมืองที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกับ
คนกลุ่มอื่น ๆ อย่างสันติสุขในสังคมรัฐชาติ
“กลุ่มชาติพันธุ์” (Ethnic group) ถึงแม้ยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการในด้านความหมาย แต่
โดยความเข้าใจทั่วไป หมายถึงกลุ่มสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อตามประเพณี และภาษาร่วมกัน ดังนั้น กลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และมีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดสู่คน
รุ่นอนาคต รวมทั้งมิได้เป็นกลุ่มครอบงาของสังคม จึงเข้าข่ายขอบเขตความหมายของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้
คณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายได้ศึกษาเอกสารปฏิ ญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิช นเผ่ า
พื้นเมือง พบว่า โดยหลักการแล้ว ไม่มีคานิยามที่เป็นสากลของคาว่า Indigenous People เนื่องจากชนเผ่า
พื้นเมืองในประเทศต่าง ๆ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งยากที่จะหาคานิยาม
คาเดียวที่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของชนเผ่าพื้นเมือ งได้ แต่สาหรับประเทศไทยมีการใช้คาว่าชนเผ่า
พื้นเมือง (Indigenous People) โดยอ้างอิงถึงอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ (ที่ได้
กล่าวถึง “ชนพื้นเมือง” และ “ชนเผ่า” ในประเทศอิสระ) เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับบริบทของชนเผ่า
พื้นเมืองในประเทศไทย ดังนั้น คาว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้จึงมีนัยครอบคลุมความหมายทั้งสองคา กล่าวคือ คาว่า
“ชนพื้นเมืองและชนเผ่า” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ (Mr. Jose Martinez Cobo)
ที่ใช้คาว่า Indigenous People เพื่ออธิบายความหมายครอบคลุมกลุ่มชนทั้งสองที่ระบุไว้ในอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ และประเทศไทยได้มีการใช้คาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ให้เป็นคาแปลของ
Indigenous People มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาแล้ว
ดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นว่า ควรใช้คานิยามคาเดียว คือ “ชนเผ่าพื้นเมือง”
และให้มีความหมายครอบคลุมถึงชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(คชท.)ได้กาหนดคานิยามทั้งสองคาแยกจากกันไว้ในร่างกฎหมายก่อนที่จะมานาเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย
๒.๑.๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประเทศไทยกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชนเผ่าตามหลักสากลโดยรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนี้

/๑. การคุ้มครอง...
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๑. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
๒. สิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง
หลั ก การดังกล่ าว ปรากฏในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง
สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี๓
มาตรา ๖๖ บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่ อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของ ตน ย่อมได้รับความคุ้ มครองตามความเหมาะสมการดาเนิน
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ ศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอยด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว
/๓.หลักความเสมอภาค...
๒

(International Covenant On Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ ๑
๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกาหนดสถานะทางการเมือง ของตนอย่าง
เสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตน
๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อ
พันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และ
กฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
๓. รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้ รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง และดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิ
ในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็นจริง และต้องเคารพสิทธินั้นตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

๑๔
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๑๕

๓. หลักความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติ
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทีย มกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรื อสั งคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็ นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
๒.๑.๘ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความเสมอ
ภาค ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่ าวได้หมายความรวมถึงคุ้มครองกลุ่ มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองไว้ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ได้มีการยกร่างที่ระบุถึงการคุ้มครองและส่งเสริมชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ไว้เฉพาะเจาะจงใน
หมวด ๒ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มาตรา ๘๓ (๕) “รั ฐ ต้ อ งส่ งเสริม ความเข้ม แข็ง ของชุม ชนท้ องถิ่ น
ดังต่อไปนี้ (๕) คุ้มครองชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ให้ดารงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และ
องค์กรบริหารท้องถิ่นในการดาเนินการตามมาตรานี้”
๒.๑.๙ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าในต่างประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในต่างประเทศมีการ
จัดตั้งองค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นในหลายประเทศ ในทศวรรษที่ ๑๘๗๐ ชาวซามิเริ่มเห็น
ถึงความจาเป็นในการมีองค์กรที่มีความถาวรที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวซามิในขณะนั้น ดังนั้นในปี
ค.ศ.๑๙๐๓ ชาวซามิได้จัดตั้งสมาคมแห่งแรกของชาวซามิขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์ และเริ่มจัดทาวารสารฉบับแรก
ของชาวซามิชื่อ “ซาไก ลุตตาเลตเจ (Sagai Luittalaegje)” ที่พูดถึงเรื่องทางสังคมและประเด็นทางด้าน
การเมืองของชาวซามิ ต่อมาซามิในประเทศสวีเดนได้มีการจัดตั้งองค์กรทางการของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า “The
Lapps’ Central Association”๔
องค์กรทางการเมืองของชาวซามิเติบโตค่อนข้างช้า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านไป ได้มี
การนาเรื่องนี้ กลับมาพูดคุย กันอีกครั้ง และมีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นตัว แทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่
หลากหลาย เช่น ด้านวัฒนธรรม ธุรกิจ และการเมือง ในทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ความร่วมมือทางด้านการเมืองของ
ชาวซามิในนอร์ดิกถือเป็นวาระทางการเมืองที่สาคัญของชาวซามิ สภาซามินอร์ดิก เป็นองค์กรความร่วมมือของ
/ชาวซามิ...
๔

Gun-Britt R. (2013) The Functions and Mode of Representation of the Sami Council. Interview.
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๑๖

ชาวซามิในประเทศฟินแลนด์ ประเทศนอร์เวย์และประเทศสวีเดน ตั้งขึ้นที่เมือง คาลาสจ็อก (Kalasjok) ในปี
ค.ศ.๑๙๕๖ ช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่ของชาวซามิในนอร์ดิก กลไกนี้ถือเป็นสถาบันหลักทางการเมืองของชาว
ซามิ จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐสภาซามิขึ้นมา สิ่งนี้ถือเป็นการริเริ่มทางการเมืองที่ชาวซามิสามารถฝ่าฟันเข้าไปได้
ทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาค กระบวนการขับเคลื่อนใน ๓ ประเทศ (นอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ )
ค่อนข้างจะมีความก้าวหน้า ในขณะที่ในประเทศรัสเซียยังมีความล่าช้าอยู่ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศ ๕ ซึ่งในปัจ จุบันมีการจัดตั้งสภาซามิ (Sami Council) ขึ้นในหลายประเทศ เช่น
สภาซามิ ในประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศรัสเซีย เป็นต้น
สรุปได้ว่า การเคลื่อนไหวของชาวซามิในระดับรากหญ้าเป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษนั้น
เริ่มส่งผลที่เป็นบวก ซึ่งเห็นได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมของชาวซามิในระดับท้องถิ่นนั้นมีความเข้มแข็งมาก ชาว
ซามิดารงตาแหน่งในพื้นที่หลายอย่าง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าช่องทางการผลักดันของชาวซามินั้นไม่ได้จากัดอยู่แค่
กระบวนการเลือกตั้งระดับชาติและกระบวนการเลือกตั้งของสภาซามิเพียงอย่างเดียว ชาวซามิใช้ก ารผลักดัน
โดยผ่านตาแหน่งการปกครองทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น แต่กระบวนการเหล่านี้
ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ยุทธศาสตร์หลายอย่างเพื่อผลักดันเข้าไปในระบบของประเทศต่าง ๆ บ่อยครั้งที่การ
ผลั กดัน ระบบโดยทางอ้อมค่อนข้างยากและไม่ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะถ้ าหากมีรัฐ บาลที่ไม่ค่อยเป็ น
ประชาธิปไตยและไม่มีการพูดคุยในเชิงลึกทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายและพหุวัฒนธรรม ดังเช่นหลายประเทศ
ในทวีปเอเชีย สิ่งนี้ยังหมายรวมถึงแนวทางการผลักดันโดยตรงของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมักจะเป็นชนกลุ่มน้อยเสมอ
ในระบบการเมืองระดับประเทศ นอกจากว่ าจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ให้การ
ยอมรับและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของระบบการปกครองที่ดี
๒.๑.๑๐ พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ช นเผ่ า พื้ น เมื อ ง ของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (Indigenous
Peoples Rights Act )
กฎหมายสิทธิชนเผ่าฟิลิปปินส์นั้น ออกตามข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีอยู่หลาย
ข้อที่กล่าวถึงกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เช่น ข้อ ๒๒ ของบทบัญญัติที่ ๒ บัญญัติว่า “รัฐต้องให้
การยอมรับและส่งเสริมสิทธิชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม (Indigenous cultural communities) ที่อยู่
ภายใต้กรอบความเป็ น เอกภาพและการพัฒนาของชาติ ” ข้อ ๕ ของบทบัญญัติที่ ๑๒ บัญญัติว่า “รัฐต้อง
คุ้มครองสิทธิชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมในเรื่องที่ดินตามบรรพบุรุษเพื่อความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง" ข้อ ๑๗ ของบทบัญญัติที่ ๑๔ บัญญัติว่า “รัฐต้องยอมรับ เคารพและคุ้มครอง
สิทธิของชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาบันของพวกเขา
และให้นาเอาสิทธิเหล่านี้บรรจุไว้ในแผนงานและนโยบายของชาติ”
/นอกจาก...
๕

Henriksen J. (2013) The Political History of the Sami Movement and the Future of the Sami Parliamentary Co-operation.
Interview.
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นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ยังใช้ กรอบกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศเป็นฐานในการจัดทาด้วย ได้แก่ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
๑๖๙ ( ILO Convention 169 )และร่างปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP)
๒.๒ ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาชาติ
พั น ธุ์ แ ละชนเผ่ า พื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. .… ๖ โดยผลสรุ ป ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .… มีดังนี้
๑) หลักการของร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสภาชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … โดยเห็นว่ามีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกลุ่มประชากรชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มี
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปั ญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถี
ชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ ด้อยหรือขาด
โอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทาให้ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคม ถูกจากัดสิทธิในการพัฒนา ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในการดารงวิถีชีวิต
เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่าง
ทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และ
เจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่ าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าวนี้ด้วย ปฏิญญาฯ นี้ ถือเป็นพันธะ
ของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศของตน จึงมี
ความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
/๒) คานิยาม...

๖

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ ผู้แทน
เครือข่ายกลุม่ ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือพื้นที่สูง ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือพื้นที่ราบ ผู้แทนเครื อข่ายกลุ่มชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ผู้แทนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรม
ของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผู้แทน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมพั ฒนาสังคมและสวัสดิการฯ ผู้แทน Asia
Indigenous People Pact (AIPP)
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๒) คานิยาม
ให้ มี ก ารนิ ย ามค าว่ า “ชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง” ให้ ชั ด เจน เนื่ อ งจากค านิ ย ามดั ง กล่ า วอาจจะไม่
สอดคล้ องกับ ข้อเท็จจริง เพราะการให้คานิยามคาว่า “ชาติพันธุ์” และ “ชนเผ่ าพื้นเมือง” ในด้านลบมาก
จนเกินไป อาจเป็นการตอกย้าความเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมไทย รวมถึง คานิยามของคาทั้งสองมีความหมาย
ที่กว้างและมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น ควรมีการกาหนดคานิยามให้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๓) ความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นมีข้อสังเกตว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชน
เผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้นเมือง และ ส านั กงานสภาชาติพัน ธุ์และชนเผ่ าพื้นเมืองแล้ วก็ตาม แต่หน่ว ยงานของรัฐก็มีกฎหมายและ
นโยบายเฉพาะของตนเองซึ่งอาจจะไม่รองรับอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายนี้ ดังนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้จึงควรบัญญัติอานาจหน้าที่ที่สภาชาติพันธุ์ฯ สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
๔) การได้มาซึ่งสมาชิกสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์
และชนเผ่าพื้นเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ให้ความเห็นว่า การคัดเลือกสมาชิกและคณะกรรมการ
สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรชาติพันธุ์แ ละชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มได้เข้ามามี
ส่ว นร่ วมอย่ างทั่ว ถึงและเป็ นธรรม รวมถึงมีการกาหนดสั ดส่ วนผู้ หญิง เยาวชน ตัวแทนภูมิภ าคมาร่ว มเป็น
คณะกรรมการสภาชาติ พั น ธุ์ แ ละชนเผ่ า พื้ น เมื อ งด้ ว ย แต่ ค วรมี ก าหนดบทลงโทษในกรณี ที่ ส มาชิ ก และ
คณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไว้ด้วย และเห็นว่าไม่ควร
กาหนดคุณสมบัติห้าม กานัน ผู้ใหญ่ บ้านเป็นสมาชิก เพราะเห็นว่ากานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนนาสาคัญที่
ช่วยเหลือและส่งเสริมงานของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมาโดยตลอด แต่ควรมีการกาหนดคุณสมบั ติห้าม
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง มาดารงตาแหน่งในคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
๕) กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
การกาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยคานวณตามรายหั วประชากรจากกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้นเมืองในประเทศไทยนั้น มีข้อสังเกตว่าจานวนตัวเลขของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองยังไม่มี
ความชัดเจนแน่นอน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งจานวนตัวเลขของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์
และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อรัฐจะได้จัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มสภาชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
/แหล่งที่มา...

สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๑๙

แหล่งที่มาของเงินรายได้ของกองทุน ควรมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
และมีจานวนที่เพียงพอเหมาะสมกับจานวนกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วย
คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นว่า ควรมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนด้วย
๖) ความเห็นอื่น ๆ
ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงเป็นหน่วยงานกากับดูแลด้วย เพราะเห็นว่า ภารกิจของทั้งสอง
หน่วยงานมีความสอดคล้องกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
๒.๓ ข้อมูลที่ได้จากรายงานการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มประชากรชาติพั นธุ์และชนเผ่ า
พื้นเมือง
เครื อ ข่ า ยชนเผ่ า พื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย ได้ ด าเนิ น การจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น กลุ่ ม
ประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศในหลายครั้ง และได้รับฉันทามติจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้นเมือง ที่เข้าร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบใน
หลักการร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่คณะทางานของ
เครือข่ายชนเผ่าฯ ได้จัดทาขึ้น และนามาเสนอขอคาปรึกษาในการจัดทาร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย
เวทีการจัดเวทีรั บฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนามาจัดทาร่างกฎหมายโดยคณะทางานของ
เครือข่ายชนเผ่าฯ มีดงั นี้
(๑) จัดเวทีพัฒนาขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าการยกร่าง
พระราชบั ญญัติฯ และจั ดประชุมคณะทางานยกร่างพระราชบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กันยายน
๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจานวน ๕๔ คน
(๒) ประชุมคณะทางานยกร่างพระราชบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานพัฒนาชาวไทยภูเขา สานักงานสมาคม IMPECT อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
(๓) เวทีเสวนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
(๔) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อ
การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
/(๕) จัดงาน...
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(๕) จัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗
ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(๖) ประชุมปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวิเคราะห์ส ถานการณ์และจัดขบวนชนเผ่ าพื้นเมืองใน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
(๗) ประชุมประชาพิจารณ์ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ( กระเหรี่ยง คะฉิ่น ถิ่น (ลัวะ)
ดาราอาง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ลเวือะ อาข่า) รวม ๑๑ ชนเผ่าภาคเหนือ จานวน ๑๑ ครั้ง
(๘) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคเหนือพื้นที่สูง (ไทยอง ไทใหญ่ ขมุ บีซู ไทเขิน ไตหย่า ) รวม ๖
ชนเผ่า จานวน ๖ ครั้ง
(๙) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคเหนือพื้นราบ (กะเหรี่ยงตะวันตก ไททรงดา ลาวครั่ง ไทยวน
ชอง มอญ) รวม ๖ ชนเผ่า จานวน ๖ ครั้ง
(๑๐) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก (โส้ทะวึง บรู โส้ โย๊ย ญ้อ แสก
กะเลิง ญัฮกุร ภูไท กูย) รวม ๑๐ ชนเผ่า จานวน ๑๐ ครั้ง
(๑๑) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคใต้ (มอแกน อุรักละโว้ย มอแกลน) รวม ๓ ชนเผ่า จานวน ๓ ครั้ง
(๑๒) ประชุมคณะทางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ.
…. ณ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวม ๓ ครั้ง และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
หน่วยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน ๑ ครั้ง
๓.ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย ขอยื น ยั น หลั ก การตามความเห็ น และข้ อ เสนอแนะ เรื่ อ ง
ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาปฏิรู ป แห่ งชาติ ที่ว่า ประชาชนชาวไทยประกอบด้ว ยบุคคลที่มีความเป็นพหุ เชื้อชาติ อาศัยอยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมีเหล่ากาเนิด เพศ หรือศาสนาใดก็ตาม
และยืนยันหลักความเสมอภาคในมิติต่าง ๆ ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองคุ้มครอง คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายจึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ที่ได้แก้ไข
ปรับปรุงจากร่างฯ ของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูล ทางวิชาการและการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏหลักการและสาระสาคัญ ดังนี้
/๓.๑ หลักการ...
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๓.๑ หลักการและเหตุผล
เพื่อยืน ยันสิ ทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
ยืนยันการรับรองสิทธิในการกาหนดวิถี ชีวิตของตนเองตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ประเทศไทยให้
การรับรอง กลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และ
กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้ มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ
อนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง กลุ่มคนเหล่านี้ ต้อง
ได้รับการมีส่วนร่วมจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมจากรัฐ เพื่อมิให้เกิดความ
เหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในการดารงวิถีชีวิต และเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกในการประสานงานและแก้ไข
ปัญหาของกลุ่ม โดยกลุ่มชนเผ่าเองได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน
จึงสมควรให้มีร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง
๓.๒ นิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง”
การกาหนดคานิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายความว่า บุคคลที่
รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทางวัฒนธรรม ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน
๓.๓ สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง และ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง
ก าหนดให้ มี ส มาชิ ก สภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ งที่ ม าจากการคั ด เลื อ กกั น เองภายในแต่ ล ะกลุ่ ม
ประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จานวนกลุ่มละไม่
เกินห้าคน ให้แต่ละกลุ่มคานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และให้มีตัวแทนเยาวชนอยู่ด้วย
๓.๔ หน่วยงานกากับดูแล
กาหนดให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้
มีหน้าที่กากับดูแล การออก กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง ภารกิจในการดาเนิน งานของสานักนายกรัฐมนตรี ที่
สอดคล้องกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองด้วย
๓.๕ กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ให้ มีกองทุน สภาชนเผ่ าพื้นเมืองแห่ งประเทศไทย เพื่อการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม
ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทามาหากิน และโครงสร้างการปกครอง ตามจารีตประเพณีของ
/กลุ่มประชากร...
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กลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ผ่านสภาชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลไกประสานงาน
เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึ งกาหนดให้
คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
๓.๖ อานาจ หน้าที่
สภาชนเผ่ าพื้น เมืองแห่งประเทศไทย ทาหน้าที่ในการจัดทาข้อเสนอแนะและนาเสนอให้
รัฐบาลจัดทานโยบายและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย สภาชน
เผ่า เป็นสถาบันหลักของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาฟื้นฟู ต่อภาครัฐ คณะรัฐมนตรี ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ใน
นโยบายหรื อ กิ จ การหรื อ โครงการใด ๆ รวมถึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงาน แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้
ประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และข้อ มูลข่าวสาร ของกลุ่ มประชากร
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ของกลุ่ม
ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม
ภูมิปั ญญา อาหาร สมุนไพร พัน ธุ์ พืช พื้นที่ทามาหากิน และ ตามจารีตประเพณีของกลุ่ มประชากรชนเผ่ า
พื้นเมืองในประเทศไทย
๓.๗ คณะผู้อาวุโส
กาหนดให้ มีค ณะผู้ อ าวุ โ สที่เ ป็น ชนเผ่ าพื้ นเมือง โดยคานึง ถึง การยอมรับ ตามระบบจารี ต
ประเพณีของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและต้องคานึงสัดส่วนหญิงชาย เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาหารือให้แก่ สมาชิก
สภา คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และส านั ก งาน รวมถึ ง ไกลเกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ตามที่ ส มาชิ ก สภา
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสานักงานร้องขอ
๓.๘ สานักงาน
ให้มีสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จัดทาแผนงาน โครงการ รายงาน
ประจาปี ประสานงานและดาเนินการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
๓.๙ คณะกรรมการกองทุน
ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจานวนเจ็ดคน ผู้แทน
สานักนายกรัฐมนตรีจานวนหนึ่งคน ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนหนึ่ งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ
ด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน ทาหน้าที่บริหารจัดการรายรับรายจ่ายของกองทุนตามกฎหมาย
/๔.ความเห็น...
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๔.ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอยืนยันความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อเสนอต่อร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เคยเสนอไปแล้ว ดังนี้
มาตรา ๔ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๕ ปวงชนชาวไทยที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็นพหุเชื้อชาติไม่ว่าเหล่ากาเนิด เพศ
หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๓๔ (วรรคสาม) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุค คลเพราะเหตุแห่ งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรา ๖๓ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์
สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น
และของชาติ และมีส่ว นร่ว มในการจั ดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรม ชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึง
มีมติเห็ น ชอบให้ เสนอความเห็ น และข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้ มีการตรากฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่ า
พื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มด้ ว ยร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. .…
ต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาตามอานาจหน้าที่
ต่อไป

๒๓

ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

เอกสารประกอบ กม.คปก.(ก) ที่ ๒๙/๒๕๕๘

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ลงนาม
เป็นภาคี และเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง
และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศของตน
กลุ่ มประชากรชนเผ่ าพื้ นเมือ งในประเทศไทยเป็นชุ มชนท้ องถิ่น ดั้งเดิ มที่ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ใ น
ประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่
ตามภูมิภาคต่างๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา
และสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็น
ผู้ด้อยหรือขาดโอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทาให้ถูกจากัดสิทธิในการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้าและไม่เป็นธรรมในการดารงวิถีชีวิต เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่ม ชน
เผ่าพื้นเมืองดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกัน จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๒

(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ......
.............................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
................................................................................................................................................... ..............
...............................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา.......
ประกอบกับมาตรา........ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โ ดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
.................................................................................................................................................................
...............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ......”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ชนเผ่าพื้นเมือง” หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบทอด อนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทางวัฒนธรรมของ
ตนเองมาจนถึงปัจจุบัน
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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๓

“สภาชนเผ่าพื้นเมือง” หมายถึง สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชน
เผ่าพื้นเมืองกาหนด
มาตรา ๕ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้
หมวด ๑
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๖ ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมือง ประกอบด้วยสมาชิ กที่มาจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเลือกกันเอง
ภายในแต่ละกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จานวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน
การเลือกกันเองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภากาหนด โดยคานึงถึง
สัดส่วนหญิง ชาย และตัวแทนเยาวชน เท่าเที ยมภายในระหว่างกลุ่มชนเผ่าพื้นเมื องและมีความสอดคล้องทาง
วัฒนธรรม
ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชนเผ่าพื้นเมือง
กาหนด
มาตรา ๗ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๒) มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มาตรา ๘ ให้สมาชิกมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา
และอาจได้รับการคัดเลือกใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
สมาชิกซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
มาตรา ๙ สมาชิกพ้นจากตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พ้นตามวาระ
(๒) ตาย
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(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๕) ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาสามครั้งติดต่อกัน
(๖) สภาชนเผ่าพื้นเมืองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ให้
ถอดถอนออกจากตาแหน่งเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นสมาชิก
(๗) ถูกถอดถอนโดยกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่คัด เลือกกันเองตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกและถอดถอนสมาชิก
เมื่อบุ คคลซึ่งเป็ น สมาชิกที่มาจากกลุ่มใดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ กลุ่ มชนเผ่ า
พื้นเมืองนั้นทาการคัดเลือกบุคคลอื่นเป็นสมาชิกแทนตาแหน่งที่ว่างภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันพ้น
ตาแหน่ง
สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแทนให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกที่ตนแทน แต่
ถ้าเวลาเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวันไม่ต้องดาเนินการเพื่อหาสมาชิกใหม่แทนตาแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๑๐ ประธานสภามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการประชุมและมีอานาจออกคาสั่งใดๆ ตามความจาเป็นในการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมือง
และคณะกรรมการ
(๒) เป็นผู้แทนสภาในกิจการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
(๓) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๔) ควบคุมและดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมติและข้อบังคับของสภา
มาตรา ๑๑ รองประธานสภามีอานาจและหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของ
ประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย
มาตรา ๑๒ เลขานุการสภามีอานาจหน้าที่จัดทารายงานการประชุม และรับผิ ดชอบงานธุรการของ
สภา
มาตรา ๑๓ ให้มี การประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเลือกคณะกรรมการ
ให้มีการประชุมสมัยสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมืองภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
คณะกรรมการอาจมีมติ ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อมีเหตุจาเป็นที่ต้องมีการ
ปรึกษาหารือเป็นการเร่งด่วน
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันจานวน
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ขอให้มีการประชุมสภา

๔
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มาตรา ๑๔ การประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมือง ต้องกระทาโดยเปิดเผยและต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ป ระธานสภาเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รอง
ประธานสภาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
การลงมติ สมาชิกคนหนึ่งให้ มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและให้ถือหลั กฉันทามติ ยกเว้นเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเงิน แผนงาน โครงการ หรือเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นงานประจา ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
ในกรณีนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
ในการพิจารณาว่าเรื่องใดยกเว้นไม่ต้องใช้หลักฉันทามติหรือไม่ ให้ประธานนาเรื่องดังกล่าวหารือกับ
คณะผู้อาวุโสเพื่อหาข้อยุติ ความเห็นของคณะผู้อาวุโสถือเป็นที่สุด
มาตรา ๑๕ สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่สภาแต่งตั้งจะ
เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดมาให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้ จั ด ส่ ง เอกสาร หรื อ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือแก่สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่สภาชนเผ่า
พื้นเมืองแต่งตั้ง
มาตรา ๑๖ ให้ส มาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่สภาชนเผ่ าพื้นเมือง
แต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๗ สภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอานาจตราข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่

๕
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๖

หมวด ๒
อานาจ หน้าที่
มาตรา ๑๘ สภาชนเผ่าพื้นเมือง ทาหน้าที่จัดทานโยบาย และ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิ ตวิญญาณ และสิทธิ
มนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอแนะแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของชนเผ่าพื้นเมือง
(๒) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร
พันธุ์พืช พื้นที่ทามาหากิน และตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน ชมรม สตรี
เยาวชน และผู้นาของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
(๕) ส่งเสริมให้มีระบบสื่อสารสนเทศของชนเผ่าพื้นเมืองในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
(๖) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชนเผ่าพื้นเมือง
(๗) คุ้มครองและส่งเสริมเรื่องอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(๘) เป็นกลไกในการแสวงหาความร่วมมือในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของกลุ่มประชากรชนเผ่ าพื้นเมือง ในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานา
ประเทศ
(๙) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจากนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ
ต่อรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) จัดทารายงาน ศึกษา ติดตาม และประเมินผลกระทบ ในนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง
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๗

(๑๑) จัดทารายงานและข้อเสนอในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ตามที่สภาเห็นชอบ
(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๑๔) จัดตั้งสถาบันชนเผ่าพื้นเมือง
(๑๕) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
(๑๖) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๙ ให้ ส ภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ งมี ค ณะกรรมการประกอบด้ ว ย ประธานสภาหนึ่ ง คน รอง
ประธานสภาห้าคน เลขานุการสภาหนึ่งคน และกรรมการสภาสิบหกคน
เมื่อมีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นครั้งแรก ให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดหรือสมาชิกผู้มีอายุสูงลาดับ
ถัดลงไปเมื่อสมาชิกผู้มีอายุสูงกว่าสละสิทธิ์ ทาหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อคัดเลือกประธานสภา และให้
ประธานสภาทาหน้าที่เป็นประธานต่อไป
ให้ประธานสภาเสนอชื่อเลขานุการสภาหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมสภารับรอง
ให้สมาชิกจากแต่ละภูมิภาคเสนอรายชื่อตัวแทนในภูมิภาคของตนเองที่เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่ง
คนเพื่อให้ทปี่ ระชุมสภาเลือกเป็นรองประธานในตาแหน่ งรองประธานจานวนห้าคนโดยกระจายตามภูมิภาคละ
หนึ่งคนและในจานวนนี้ให้มีผู้หญิง
ให้สมาชิกคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการจานวนสิบหกคน ทั้งนี้ต้องให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของ
สัดส่วนจากแต่ละภูมิภาค เยาวชน และผู้หญิง
ผู้แทนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองใดจะเป็นคณะกรรมการเกินกว่าหนึ่งตาแหน่งไม่ได้ คณะกรรมการมี
วาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่ตนเป็นสมาชิก
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
(๒) เป็นข้าราชการประจา
(๓) ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

๘

(๔) เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พ้นจากตาแหน่งสมาชิกตามมาตรา ๙
(๒) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๓) ถูกถอดถอนรายบุคคลเฉพาะตาแหน่งคณะกรรมการเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอานาจหน้าที่ในการบริหารและดาเนินงานต่างๆ ซึ่ง
สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีการประชุมตามภารกิจอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง ประธานสภาเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ องค์ประชุม การประชุม และการลงมติของที่ ประชุมคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
คณะผู้อาวุโส
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ พิจารณาเชิญผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ชนเผ่าพื้นเมืองให้
ความเคารพนับถือจานวนสิบห้าคน เป็นคณะผู้อาวุโส
จานวนคณะผู้อาวุโสให้คานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และให้กระจายสัดส่วนไปตามกลุ่มชาติพันธุ์ ความ
เชี่ยวชาญ และภูมิภาคอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
ต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๕ ผู้อาวุโส มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้รู้ ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง และได้ รับการยอมรับจากชนเผ่าพื้นเมืองมีความเสียสละ
และมีจิตอาสาเป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๒๖ คณะผู้อาวุโส มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาหารือแก่สมาชิก สภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสานักงาน ในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและแผนงบประมาณของสภา
(๓) ไกล่เกลี่ยกรณีที่เกิดข้อพิพาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตามที่บุคคลตาม
(๑) ร้องขอ
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๙

(๔) เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ
หมวด ๕
สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๒๗ ให้มีสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่ เป็นหน่วยงานนิติบุคคลและอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของประธานสภา
มาตรา ๒๘ ให้มีสานักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนงาน และโครงการตามมติของสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการเพื่อ
เสนอต่อสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘
(๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของสภา
(๓) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(๔) ประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่สภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๕) ดาเนินการต่าง ๆ ในการคัดสรรสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๖) จัดให้มีฐานข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธุ์
และในภาพรวม
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให้มีเลขาธิการสานักงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงาน และมีอานาจ
กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสานักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้เลขานุการสภาเป็นเลขาธิการสานักงานโดยตาแหน่ง
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หมวด ๖
กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๓๐ ให้จัดตั้งกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘
(๒) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(๓) สนับสนุนการบริหารงานของสานักงานสภา ตามมาตรา ๒๘
(๔) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ เพื่อ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ เพื่อการดาเนินงานของ
สภาชนเผ่าพื้นเมือง
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๓๘
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุนโดยไม่มีเงื่อนไข
(๔) ดอกผลหรือรายได้อื่น
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๓๑ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นรายปี ใน
การสร้างความเข้มแข็งและเพียงพอต่อการดาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจานวนเจ็ดคน
ผู้แทนสานักนายกรัฐมนตรีจานวนหนึ่งคน ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
และด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองกาหนด
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการ ติตตาม ประเมิน ตรวจสอบการดาเนิ นงานของกองทุน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติตตาม ประเมิน ตรวจสอบ จานวนเจ็ดคน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
สภาชนเผ่าพื้นเมือง
การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองกาหนด
มาตรา ๓๔ ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง เป็นนิติบุคคล

๑๐
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๑๑

เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยมีผู้บริจาคให้หรือ
ได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
กองทุน
มาตรา ๓๖ ผู้บริจาคเงินแก่กองทุนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) มีสิทธินาจานวนเงินที่บริจาคไปหัก
เป็นค่าลดหย่อนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
มาตรา ๓๗ ให้จัดทางบดุล รายงานการเงินของกองทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วเสนอต่อรัฐมนตรี
เมื่อสิ้นปีบัญชีงบประมาณทุกปี
ผู้ตรวจสอบบัญชีตามวรรคแรก ต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรอง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรกให้สานักนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับ
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ ดาเนินการเลือกสมาชิกสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ดาเนินการจัดตั้ง
สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึงดาเนินการรวบรวม
จัดทาทะเบียนประชากรชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๓๙ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
สานักงานตามมาตรา ๒๘ และเมื่อจัดตั้งสานักงานได้แล้ว ให้โอนรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ให้กองทุนสภา
ชนเผ่าพื้นเมืองต่อไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการมีพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกหลักใน
การส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุ กด้าน สอดคล้องกับหลัก
กฎหมายระหว่ า งประเทศ อนุ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยได้ ล งนามเป็ น ภาคี และเจตนารมณ์ ข องปฏิ ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
(ร่าง) พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๑.เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ลงนาม
เป็นภาคี และเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม
คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศของตน
กลุ่ มประชากรชนเผ่ าพื้ นเมือ งในประเทศไทยเป็นชุ มชนท้ องถิ่น ดั้งเดิ มที่ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ใ น
ประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่
ตามภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา
และสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่ านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้
ด้อยหรือขาดโอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทาให้ถูกจากัดสิทธิในการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้าและไม่เป็นธรรมในการดารงวิถีชีวิต เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มชน
เผ่าพื้นเมืองดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับ จึงมีความจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒.สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีทั้งหมด ๓๙ มาตรา แบ่ง
ออกเป็น ๖ หมวด ดังนี้
(๑) หมวด ๑ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(๒) หมวด ๒ อานาจ หน้าที่
(๓) หมวด ๓ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(๔) หมวด ๔ คณะผู้อาวุโส
(๕) หมวด ๕ สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(๖) หมวด ๖ กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
(๗) บทเฉพาะกาล

๑๒
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๑๓

๒.๑ หลักการและเหตุผล
เพื่อยืนยันสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และยืนยันการรับรองสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตของตนเองตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่ประเทศไทย
ให้การรับรองกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และ
กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และ
ระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง ดังนั้น ชนเผ่าพื้นเมืองจึงต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมจากรัฐ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในการดารงวิถีชีวิต และเพื่อ
สร้างกระบวนการและกลไกในการประสานงานและแก้ไขปัญหาของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน
จึงสมควรให้มีร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็น
กลไกหลักในการส่งเสริมประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง
๒.๒ นิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง”
การกาหนดคานิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายความว่า บุคคลที่
รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทางวัฒนธรรม ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน
๒.๓ สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง และ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง
ก าหนดให้ มี ส มาชิ ก สภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ งที่ ม าจากการคั ด เลื อ กกั น เองภายในแต่ ล ะกลุ่ ม
ประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จานวนกลุ่มละไม่
เกินห้าคน ให้แต่ละกลุ่มคานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และให้มีตัวแทนเยาวชนอยู่ด้วย
๒.๔ หน่วยงานกากับดูแล
กาหนดให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รั กษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยมีหน้าที่กากับดูแล
การออก กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง ภารกิจในการดาเนินของสานักนายกรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับสภาชนเผ่า
พื้นเมือง
๒.๕ กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ให้มีกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วยร่วมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา
อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทามาหากิน และโครงสร้า งการปกครอง ตามจารีตประเพณีของกลุ่มประชากร
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ผ่านสภาชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลไกประสานงานเพื่อการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิ ทธิ กลุ่ มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิ ทธิผล จึงกาหนด ให้ คณะรัฐมนตรีจัดสรร
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งบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ให้เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
๒.๖ อานาจ หน้าที่
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทาหน้าที่จัดทานโยบายและส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง วัฒ นธรรม การศึกษา ภู มิปัญญา สิ่ งแวดล้ อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิ ทธิ
มนุษยชนของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชน สภาชนเผ่า
พื้นเมืองเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย คุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิ
ปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทามาหากิน และ ตามจารีตประเพณีของกลุ่มประชากรชนเผ่ าพื้นเมือง
ในประเทศไทย
๒.๗ คณะผู้อาวุโส
กาหนดให้ มีค ณะผู้ อ าวุ โ สที่เ ป็น ชนเผ่ าพื้ นเมือง โดยคานึง ถึง การยอมรับ ตามระบบจารี ต
ประเพณีของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและต้องคานึงสัดส่วนหญิงชาย เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาหารือแก่ สมาชิก
สภา คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และส านั ก งาน รวมถึ ง ไกลเกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ตามที่ ส มาชิ ก สภา
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสานักงานร้องขอ
๒.๘ สานักงาน
ให้มีสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีหน้าที่เพื่อ จัดทาแผนงาน โครงการ
รายงานประจาปี ประสานงานและดาเนินการต่างๆในการคัดเลือ กสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง
๒.๙ คณะกรรมการกองทุน
ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจานวนเจ็ดคน ผู้แทน
สานักนายกรัฐมนตรีจานวนหนึ่งคน ผู้แทนสานักงบประมาณจานวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ
ด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน ทาหน้าที่บริหารจัดการรายรับรายจ่ายของกองทุนตามกฎหมาย รวมทั้งมี
คณะกรรมการประเมินผลและติดตามการบริหารกองทุน
๒.๑๐ บทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรกให้สานักนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับ
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ให้แก่สานักงาน
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