
สภาชนเผ่าพืน้เมืองในประเทศไทย1 
 

ท าไมจึงต้องมีสภาชนเผ่าพืน้เมือง 

ประเทศไทย           นบัเป็นดินแดนหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอยูคู่่กบัความหลากหลายทาง  

ชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะบนพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือ มีกลุ่มประชากรท่ีเรียกวา่ “ชนเผ่าพืน้เมือง (Indigenous Peoples)” 

อาศยัอยู ่ ซ่ึงยงัมีการใชภ้าษาของตนเองและด ารงวถีิจารีตประเพณีท่ีมีคุณค่าในฐานะเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ 

และยงัมีบทบาทส าคญัยิง่กบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 20 

ปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่ทางรัฐไดพ้ยายามปรับทศันะและแนวปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาต่อชนเผา่พื้นเมืองบา้งแลว้ แต่

พวกเราส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาท่ีซบัซอ้นหลายประการอยู ่ เช่น การไม่ไดรั้บการยอมรับการมีตวัตนจากสังคม 

การถูกกลืนกลายโดยวฒันธรรมกระแสหลกั จนสูญเสียอตัลกัษณ์ทางภาษา วถีิชีวติ และระบบคุณค่าทางวฒันธรรม

ของตนเองไป  การถูกเลือกปฏิบติัและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง  ๆเป็นตน้ นอกจากน้ีประเทศไทย ยงัไม่ไดมี้

นโยบายและมาตรการร่วมท่ีชดัเจนส าหรับการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิชนเผา่พื้นเมือง ตลอดจนยงัไม่การน าเอา

สาระหลกัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัเจตนารมณ์ของ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชน

เผ่าพืน้เมือง2 (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ท่ีส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาใชแ้ต่อยา่งใด      นอกจากน้ีการจดัท านโยบายและแผนพฒันาของรัฐในอดีตท่ีผา่นมา ยงัไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีทางสังคมและวฒันธรรมชุมชน และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชนเผา่

พื้นเมืองอยา่งจริงจงัอีกดว้ย   

   จากสถานการณ์และประสบการณ์ท่ีผา่นมา  ท าใหช้นเผา่พื้นเมืองไดมี้การรวมตวักนัในนาม “เครือข่าย  

ชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)” เพื่อจดักิจกรรมรณรงคใ์หรั้ฐและสาธารณชนยอมรับและเคารพสิทธิชน

เผา่พื้นเมือง อีกทั้งร่วมจดัเวทีสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐ นกัวชิาการ นกัพฒันา และแกนน าชน

เผา่พื้นเมืองกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการร่วมกนัจดังานมหกรรมชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศไทยอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา   และเม่ือคราวจดังานมหกรรมในปี 2553 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั

เพื่อจดัตั้ง “สภาชนเผ่าพืน้เมืองประเทศไทย” ข้ึนมา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
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 เป็นเอกสารแนะน าเบือ้งต้น ซึง่เรียบเรียงโดย ศกัด์ิดา  แสนม่ี, กองเลขานกุารเครือขา่ยชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ร่วมในเวทีสมัมนาสาธารณะเร่ือง “การศึกษา อตัลกัษณ์ และสิทธิชนเผ่าพืน้เมืองในประเทศไทย”  ระหวา่ง 25-26 พฤศจิกายน 2555 ท่ี จ.เชียงใหม ่เท่านัน้ 

2
 ซึง่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามรับรองในเวทีสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตัง้แต่ปี 2550 แล้ว หากท่านสนใจรายละเอียดของเนือ้หาปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิชนเผ่า

พืน้เมือง ในรูปแบบเอกสารโปรดติดต่อท่ีคณุกิตติศกัด์ิ  รัตนกระจ่างศรี  (เลขานกุารคณะท างานวิชาการในงานมหกรรม): 081-8831360 หรือท่ีมลูนิธิชนเผ่าพืน้เมืองเพ่ือ

การศึกษาและสิ่งแวดล้อม,  Email: ipf@thai3ips.org,  www.thai-ips.org 

mailto:ipf@thai3ips.org
http://www.thai-ips.org/


ร่วมกนัสร้างความชดัเจนทั้งแนวคิด ยทุธศาสตร์ บทบาทหนา้ท่ี กลไกและโครงสร้าง และจดักระบวนการ

ขบัเคล่ือนงานในระดบัต่างๆ   สามารถยกระดบัไปสู่การเป็นสถาบนัทางการท่ีท างานเชิงนโยบายของชนเผา่

พื้นเมืองเอง ตลอดจนเป็นกลไกหลกัในการสร้างความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมและการพฒันาย ัง่ยนืท่ีตั้งอยู่

บนฐานวฒันธรรม และปกป้องคุม้ครองสิทธิชนเผา่พื้นเมืองโดยความร่วมมือท่ีดีจากหน่วยงานรัฐ องคก์รพฒันา

เอกชน UN และองคก์รระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

นอกจากน้ี   สาระในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 (เช่น มาตรา 30,  

64, 66 และ 67) และหลกัเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิชนเผา่พื้นเมือง ยงัสนบัสนุนใหมี้การ

จดักระบวนการ (Process) และประสานขบวนการขบัเคล่ือน (Movement) เพื่อสร้างหลกัประกนัในการขจดัการ

เลือกปฏิบติัและลดอคติทางชาติพนัธ์ุ และส่งเสริมใหช้นเผา่พื้นเมือง สามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบั

บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมไทย ตลอดจนปกป้อง และคุม้ครองสิทธิชนเผา่พื้นเมืองให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

พฒันาการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

จากการรวมตวักนัของชนเผา่พื้นเมือง จ านวน 17 กลุ่มชาติพนัธ์ุ ในนาม คชท. ตั้งแต่ปี 2550 ท่ีผา่นมา เพื่อ

จดักิจกรรมรณรงคท์างสาธารณะร่วมกนั และสืบเน่ืองจากการประกาศจดัตั้ง “สภาชนเผา่พื้นเมืองประเทศไทย” 

ในปี 2553 จึงส่งผลใหแ้กนน าชนเผา่พื้นเมือง กองเลขานุการ คชท. และภาคีหน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ได้

ร่วมกนัปรึกษาหารือ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือและในการขบัเคล่ือนขบวนชนเผา่พื้นเมืองในระดบัต่าง ๆ 

ท่ีชดัเจนมากข้ึน โดยเฉพาะการร่วมผลกัดนัใหเ้กิด “สภาชนเผา่พื้นเมืองอ าเภอกลัยาณิวฒันา" (จงัหวดัเชียงใหม่) 

เม่ือปลายปี 2554 และการจดัตั้งคณะท างานยกร่างกฎหมายของสภาฯ ในตน้ปี 2555 ท่ีผา่นมา และไดมี้การเสนอ

ปรับเปล่ียนช่ือเป็น “สภาชาติพนัธ์ุและชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย” เพื่อใหค้รอบคลุมความรู้สึกและการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีแสดงตวัตนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของขบวนในภายหลงัไดม้ากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมี

จ านวนกวา่ 40 กลุ่มชาติพนัธ์ุแลว้ 
 

แนวคิดหลกัและกระบวนการขับเคล่ือนงานสภาชนเผ่าพืน้เมือง 

ในเบ้ืองตน้น้ี ขอท าความเขา้ใจใหรู้้จกัค าวา่ “กลุ่มชาติพนัธ์ุและชนเผา่พื้นเมือง” ซ่ึงค าน้ี เป็นช่ือรวมท่ีใช้

เรียกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท่ีไดร่้วมพฒันาและถือเป็นส่วนหน่ึงของสภาชาติพนัธ์ุและชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศ

ไทย  ซ่ึงแต่เดิมใชข้อ้ความวา่ “ชนเผ่าพืน้เมือง” แทนค าดงักล่าว เพราะเป็นนิยามท่ีมีประวติัศาสตร์ต่อเน่ือง ท่ีเร่ิม

ใชโ้ดยเครือข่ายชนเผา่พื้นเมืองในภาคเหนือและตะวนัตกมากวา่ทศวรรษแลว้ และมีความหมายตรงกบัค านิยาม



สากลท่ีองคก์ารสหประชาชาติและนานาชาติใชก้นัอยูใ่นขณะน้ี คือค าวา่ “Indigenous Peoples3”     แต่ในเอกสาร

ชุดน้ีขอใชค้  าวา่ “ชนเผา่พื้นเมือง” ในความหมายเดียวกบัค าวา่ “Indigenous Peoples” ดว้ย 

 ในกระบวนการพฒันาสภาชนเผา่พื้นเมือง ไดน้ าหลกัการส าคญัท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 2550 และ UNDRIP ในหลายมาตรามาใชด้ว้ย เช่น การมีส่วนร่วม (Participation), การก าหนด

วถีิชีวติตนเอง (Self determination), ความเป็นเจา้ของ (Ownership), ความเป็นภาคีหุน้ส่วน (Partnership), การให้

ฉนัทานุมติั (Free, Prior, and Informed Consent: FPIC) เป็นตน้ ทั้งน้ีหวงัวา่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชนเผา่

พื้นเมืองในประเทศไทย ไดร้วมพลงัและใชภู้มิปัญญาในการก าหนดวถีิชีวิตท่ีไม่ขดัต่อหลกัรัฐธรรมนูญและจารีต

ประเพณีของตนเอง และสามารถน าหลกัการและความส าคญัของสาระเหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีต่อไป 

การจดัตั้งสภาชนเผา่พื้นเมือง มีเป้าหมาย คือ 1) เพื่อเป็นกลไกหลกัในการติดตามและสนบัสนุนงาน

นโยบายหรือท ากิจกรรมอนัชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ หลกัจารีตประเพณี และศีลธรรม หรือด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็น

ประโยชน์ส่วนรวมของชนเผา่พื้นเมือง โดยใหมี้การด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองและมีระบบบริหารจดัการท่ีดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล และ 2) เพื่อส่งเสริมใหช้นเผา่พื้นเมืองมีความเขม้แขง็ตามระบอบประชาธิปไตย และยกระดบั

ศกัยภาพในการจดัการตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัความหลากหลายของวถีิชีวติ วฒันธรรม และภูมิปัญญาของตนเองได้

อยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนงานสภาชนเผา่พื้นเมือง ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัคือ 1) กระบวนการขับเคลื่อน

งานนโยบาย มีการรวบรวมขอ้มูลประเด็นปัญหา การศึกษาดูบทเรียนการจดัตั้งสภาในประเทศไทยและรูปแบบ

สภาชนเผา่พื้นเมือง (Indigenous Council) จากต่างประเทศ การยกร่างกฎหมายหรือ พรบ.สภาชาติพนัธ์ุและชนเผา่

พื้นเมืองแห่งประเทศไทย4 การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพี่นอ้งประชาชน การปรับปรุงร่าง

กฎหมาย และการผลกัดนัใหมี้กฎหมายรองรับ 2) กระบวนการเตรียมความพร้อมในระดับพืน้ที่  โดยการระดม

สถานการณ์และปัญหา สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและประสบการณ์เก่ียวกบัสภาในระดบัพื้นท่ีกบัชนเผา่

พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเวทีร่วมวเิคราะห์ แลกเปล่ียนและเรียนรู้ การเช่ือมโยงและขยายแนวคิดกบัประชา

สังคม การพฒันากลไกสภาชนเผา่พื้นเมืองในระดบัพื้นท่ี การร่วมระดมขอ้เสนอเชิงนโยบาย การท าประชา
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 Indigenous Peoples หมายถึง ชมุชน ประชาชน และประชาชาติท่ีมีความสืบเน่ืองทางประวติัศาสตร์  พิจารณาตนเองวา่มีความแตกต่างไปจากภาคสว่นอ่ืน ๆ ของสงัคม ท่ี

ขณะนีอ้ยูอ่าศยัในเขตแดนเหลา่นัน้ พวกเขามิได้เป็นกลุม่ครอบง าในสงัคม และมีความมุง่มัน่ท่ีจะอนรัุกษ์ พฒันาและสืบทอดเขตแดนของบรรพบรุุษและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของ

ตนสูค่นรุ่นอนาคต ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของการคงอยูใ่นสถานะของประชาชน อนัสืบเน่ืองจากแบบแผนทางวฒันธรรม สถาบนัทางสงัคม และระบบนิติธรรมของตน’ (ที่มา: 

EC/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4. pa. 379) 

4
 หากสนใจสาระส าคญัของร่าง พรบ.สภาชาติพนัธุ์และชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย  ท่านสามารถติดต่อข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีคณะท างานยกร่าง พรบ.สภาฯ ทกุท่านหรือท่ีคณุ

สรายทุธ์  แก้วพวงทอง (ประธานคณะท างาน): 080-1229688, คณุยงยทุธ  สืบทายาท (เลขานกุารคณะท างาน): 081 950 9289   



พิจารณ์ และร่วมลงช่ือเสนอกฎหมาย และ 3) กระบวนการส่ือสารสาธารณะ มีการส่ือสารกบัชนเผา่พื้นเมืองและ

สังคมทัว่ไป เพื่อสร้างความเขา้ใจและสร้างกระแสสังคมใหเ้กิดการยอมรับและสนบัสนุนการขบัเคล่ือนงานสภา

ชนเผา่พื้นเมืองอยา่งต่อเน่ือง 

จากประสบการณ์และพฒันาการของสภาฯท่ีผา่นมา จึงไดอ้อกแบบใหมี้กลไกและจดักระบวนการพฒันา

สภาฯ เร่ิมจากการวางแผนเพื่อสร้างความเขา้ใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชนเผา่พื้นเมืองและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและชุดประสบการณ์การพฒันาสภาชนเผา่พื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ  การ

แสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน และเครือข่ายประชาชนท่ีเป็นกลัยาณมิตรทั้งหลาย 

รวมทั้งการน าเสนอความกา้วหนา้และรับฟังความเห็นจากเวทีสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อน าไปสู่การ

พฒันากระบวนการขบัเคล่ือนงานของสภาฯ การปรับปรุงร่างกฎหมาย และจดักระบวนการลงช่ือเสนอกฎหมาย

ต่อรัฐสภาต่อไป 
 

ความท้าทายของสภาชนเผ่าพืน้เมืองในประเทศไทย 

➢ มีแนวทางและวิธีการใด?       ท่ีท าใหรั้ฐไทยและสาธารณชน มีความเขา้ใจ เกิดการยอมรับและเคารพ  

ในอตัลกัษณ์และวถีิวฒันธรรมของชนเผา่พื้นเมือง ซ่ึงจะน าไปสู่การรับรองสิทธิชนเผา่พื้นเมือง และการก าหนด

นโยบายและมาตรการมาสนบัสนุนและส่งเสริมสิทธิชนเผา่พื้นเมืองในประเทศไทยไดอ้ยา่งจริงจงั 

➢ ท าอย่างไร?     จึงท าใหห้น่วยงานรัฐท่ีมีความเขา้ใจในประเด็นชนเผา่พื้นเมืองและมีบทบาทหนา้ท่ีใน 

การสนบัสนุน พฒันาศกัยภาพ และสร้างความเขม้แขง็ให้กบัองคก์ร กลุ่มชาติพนัธ์ุ และเครือข่ายชนเผา่พื้นเมือง 

เช่น สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) และส านกักิจการชาติพนัธ์ุ (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย)์ กรมส่งเสริมวฒันธรรม และศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 

(กระทรวงวฒันธรรม) เป็นตน้ สามารถน าประสบการณ์ไปแบ่งปันหรือขยายผลกบัหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนสามารถยกระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชนเผา่พื้นเมืองไปสู่การพฒันาความร่วมมือในระดบัชาติได ้

➢ ท าอย่างไร?  จึงจะท าให ้สภาชาติพนัธ์ุและชนเผ่าพืน้เมืองแห่งประเทศไทย  เป็นสถาบนัทางการและ 

เป็นกลไกหลกัของชนเผา่พื้นเมืองในประเทศไทย ท่ีมีบทบาทส าคญัในการท างานเชิงนโยบาย ติดตามสถานการณ์

และการแกไ้ขปัญหาร่วม และสนบัสนุนการจดัการตนเองของชนเผา่พื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุในระดบัต่าง ๆ ได้

จริง และ “สภาชนเผ่าพืน้เมืองอ าเภอกลัยาณวิฒันา” จึงเป็นสภาชนเผา่พื้นเมืองน าร่องในระดบัพื้นท่ีท่ีแสดงถึง

รูปธรรมของ “ท้องถิ่นจัดการตนเอง” และมีการขยายความเขา้ใจและสร้างการมีส่วนร่วมในเร่ืองสภาชนเผา่

พื้นเมืองไปสู่ระดบัชุมชนและเครือข่ายชนเผา่พื้นเมืองในกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

........................................... 


