รายงานผลการพิจารณาศึกษา
เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครอง
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ของ
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สานักกรรมาธิการ ๓
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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รายนามคณะกรรมาธิการ .......................................................................................................................... จ
รายนามคณะอนุกรรมาธิการ ..................................................................................................................... ฉ
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๒. วิธีการพิจารณาศึกษา ......................................................................................................................... ๒
๓. ผลการพิจารณาศึกษา ......................................................................................................................... ๔
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก .............................................................................................................................................. ๔๑
ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ค เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๐
- คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓
- ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
(ฉบับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย)
ภาคผนวก ง รายนามเจ้าหน้าที่ประจาคณะอนุกรรมาธิการ
ภาคผนวก จ รายนามผู้จัดทา

-จ-

รายนามคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร

นางมุกดา พงษ์สมบัติ
ประธานคณะกรรมาธิการ

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ อง

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ าม

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่ ี่

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีห่ ้า

นางบุญรื่น ศรีธเรศ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

(ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)

นางเจริญ เรี่ยวแรง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นางอาภรณ์ สาราคา
เลขานุการคณะกรรมาธิการ

นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
โฆษกคณะกรรมาธิการ

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
โฆษกคณะกรรมาธิการ

นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
โฆษกคณะกรรมาธิการ

นางสาวศุภมาส อิสรภักดี
กรรมาธิการ
(ตั้งแต่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

-ฉ-

รายนามคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์

นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
ประธานคณะกรรมาธิการ

นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก
เลขานุการคณะกรรมาธิการ

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
อนุกรรมาธิการ

นางเจริญ เรี่ยวแรง
อนุกรรมาธิการ

นางอาภรณ์ สาราคา
อนุกรรมาธิการ

นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์
อนุกรรมาธิการ

นายกรวีร์ สาราคา
อนุกรรมาธิการ

นายชนภัทร นันทกาวงศ์
อนุกรรมาธิการ

นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์
อนุกรรมาธิการ

-ช-

รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์
๑. นายชูพินิจ เกษมณี
๒. นายประเสริฐ ตระการศุภกร
๓. นายศักดิ์ดา แสนมี่
๔. นางสุนี ไชยรส
๕. นายสุวิทย์ แสนยากุล
๖. นายอนันต์ ดนตรี
๗. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. นายธรรศกร พันธารีกุล

-ฌ-

บทสรุปผู้บริหาร
นับแต่อดีตเป็นต้นมาประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
มาก่อน มีเพียงนโยบายการพัฒนาชาวเขาที่เกิดจากแรงกดดันจากนอกประเทศเกี่ยวกับการผลิตพืชเสพติดเท่านั้น
ซึ่งครอบคลุมประชากรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพียง ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์ใน ๒๐ จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง
ฝั่งตะวันตก นโยบายและการดาเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงมีลักษณะจากบนสู่ล่าง
นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการด้านป่าไม้ ล้วนไม่คานึงถึงการมีอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง
ชุมชนที่อยู่ อาศัยในเขตป่ า และชุมชนชาวเลที่ดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาหลายชั่วอายุคน
ขาดกระบวนการการมีส่ วนร่ วมของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยเฉพาะชุม ชนที่ อยู่ ร่ว มกับ ป่ าชุ มชนที่ ดู แลรัก ษา
และใช้ประโยชน์จากป่า จึงทาให้กฎหมายเหล่านี้มีผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ยับยั้งการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ที่คุกคามต่อวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ห รือชนเผ่าพื้นเมือง
และชุมชนอื่น ๆ พร้อมไปกับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมผูกพันไว้และผลักดันให้เกิดการปรับแก้กฎหมายของรัฐให้สอดคล้องโดยเร็ว
จากการพั ฒ นาที่ ผ่ านมา ชุมชนของกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ห รือชนเผ่ าพื้ น เมือ งไม่มี โอกาสร่ว มในการ
วางแผนและด าเนิ น การพั ฒ นาชุม ชนและทรัพ ยากรธรรมชาติ ข องตนเอง ทั้ งยั งต้อ งรับ ผลกระทบเชิ งลบ
จากแผนการพัฒนาเหล่านี้มาโดยตลอด อันนามาซึ่งปัญหาสังคมหลายด้าน อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างของชุมชน
ที่สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิปัญญาตามประเพณีของตน และเมื่อมีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๒ มิถุน ายน ๒๕๕๓ ในการฟื้นฟู วิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการฟื้น ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ที่ เปิดโอกาสให้ ชุมชนพั ฒ นาพื้น ที่เขตวัฒ นธรรมพิเศษ
โดยการพัฒนาชุมชนบนฐานวัฒนธรรมประเพณี ของตน ชุมชนที่เข้าร่วมเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
ในการจัดการตนเอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ต่อมาในแผนการปฏิ รูป ประเทศได้กาหนดให้ มีการพั ฒ นากฎหมายส่ งเสริมกลุ่ มชาติพันธุ์ขึ้น
โดยมีศูน ย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียม
การยกร่างโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ จึงมีแนวคิดในการนาร่างพระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริม และอนุ รัก ษ์ วิถี ชีวิตกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ พ.ศ. .... บูรณาการให้ เป็ น ฉบั บ เดี ยวกัน โดยผสมผสานบทบาท
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครอง (Promotion and Protection) เข้ากับกิจการ
ของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตามหลักการของการจัดการตนเอง (Self-Governance) ซึ่งจะเอื้อ
ให้เกิดความประสานสอดคล้องไปกับพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมผูกพัน ที่สาคัญคือ
การดาเนิ นงานของสภาชนเผ่าพื้น เมืองแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมให้ ชุมชนพัฒ นาศักยภาพในการจัดการ
ตนเองได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิผล

-ญ-

จากการพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้
๑) รัฐบาลควรมีการเร่งรัดให้มีการตรา “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. ....”
๒) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ควรมีการพิจารณาบูรณาการร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....) เข้ากับมติคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ….
๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และกรมป่าไม้ ควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ยง และชะลอการดาเนิ น คดีกับประชาชน อันเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญ ญั ติป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง
๔) กองทัพบกควรติดตามช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ต่อบุคคลที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ตามคาสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ทั้งกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)
และกลุ่มกองร้อยชาวเขาอาสาสมัคร
๕) กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งรัดกระบวนการทางสัญชาติไทยให้รวดเร็วและทั่วถึงในกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อให้เข้าถึงสิทธิการศึกษา สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิผู้พิการ ตลอดจนการออกเอกสารรับรอง
ตัวบุคคลให้กับกลุ่มชาติพันธุ์

รายงานผลการพิจารณาศึกษา
เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติตั้ง คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้ สูงอายุ ผู้พิ การ กลุ่ มชาติพัน ธุ์ และผู้ มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้ แทนราษฎร เพื่อให้ มีห น้าที่
และอานาจตาม้้อัังคััการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พศศศ ๒๕๖๒ ้้อ ๙๐ (๕) ในการกระทากิจการ พิจารณา
สอัหา้้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกััเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งประสานกััองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศและประชาคมนานาชาติ
เกี่ย วกัั แนวทางความร่ว มมือเพื่อแก้ปั ญ หาและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้
ประกอัด้วย
๑ศ นางมุกดา พงษ์สมััติ
ประธานคณะกรรมาธิการ
๒ศ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓ศ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔ศ นายณัฐวุฒิ ััวประทุม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕ศ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
๖ศ นางัุญรื่น ศรีธเรศ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๗ศ นางเจริญ เรี่ยวแรง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๘ศ นายณัฐพล สืัศักดิ์วงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๙ศ นางอาภรณ์ สาราคา
เล้านุการคณะกรรมาธิการ
๑๐ศ นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
ผู้ช่วยเล้านุการคณะกรรมาธิการ
๑๑ศ นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๒ศ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๓ศ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๔ศ นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๑๕ศ นางสาวศุภมาส อิสรภักดี
กรรมาธิการ
ทั้งนี้ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ได้้อลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๒ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอัให้ตั้ง นางสาวศุภมาส อิสรภักดี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

-๒ััดนี้ คณะกรรมาธิการได้ดาเนินการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในประเทศไทย เสร็จเรียัร้อยแล้ว จึง้อรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
๑. การดาเนินงาน
คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้ง คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สู งอายุ ผู้พิ การ
และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีหน้าที่และอานาจพิจารณาศึกษา รวัรวมประเด็นปัญหา รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไ้ปัญหาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ เว้นแต่หน้าที่และอานาจในการสอัหา้้อเท็จจริง
แล้ วให้ คณะอนุ กรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อคณะกรรมาธิการทราัเป็นระยะ และจัดทา
รายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ตาม้้อัังคััการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พศศศ ๒๕๖๒ ้้อ ๙๖ คณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ ประกอัด้วย
๑ศ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒ศ นายณัฐพล สืัศักดิ์วงศ์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๓ศ นายสุรพงษ์ กองจันทึก
เล้านุการคณะอนุกรรมาธิการ
๔ศ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
อนุกรรมาธิการ
๕ศ นางเจริญ เรี่ยวแรง
อนุกรรมาธิการ
๖ศ นางอาภรณ์ สาราคา
อนุกรรมาธิการ
๗ศ นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์
อนุกรรมาธิการ
๘ศ นายกรวีร์ สาราคา
อนุกรรมาธิการ
๙ศ นายชนภัทร นันทกาวงศ์
อนุกรรมาธิการ
๑๐ศ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์
อนุกรรมาธิการ
๒. วิธีการพิจารณาศึกษา
๒ศ๑ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาด้ า นผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการประชุม จานวน ๑๐ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
๒ศ๒ คณะอนุกรรมาธิการทาการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ้้อมูลเชิงสถิติ กฎหมายต่าง ๆ
และใช้วิธีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การเสวนากััภาคีเครือ้่าย การลงพื้นที่จริง การเดินทางไปศึกษาดูงาน
และเสนอ้้อคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้เชิญผู้แทนหน่วยงานเ้้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้มีมติให้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยว้้องมาให้้้อมูล และ้้อคิดเห็นประกอัการพิจารณา ดังนี้

-๓๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายชยกฤต พินศิริ
ผู้อานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฏฐ์
ผู้อานวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
(๒) นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สานักัริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
(๓) นายพลวีร์ ัูชาเกียรติ
หัวหน้าเ้ตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
(๔) นายธรรมรัตน์ โนภาส
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
๒) กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
นายชุติเดช มีจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

๓) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๑) นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยัายและแผนงาน
(๒) นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยัายและแผนปฏิััติการ
๔) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
(๑) นายอภินันท์ ธรรมเสนา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้
และเครือ้่ายสัมพันธ์
(๒) นางสาวนิชาภา อินทะอุด
นักวิชาการ
๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(๑) นายวุฒิชัย แก้วอารีลักษณ์
(๒) นายเผด็จ ไชยมงคล
(๓) นายกันต์ฐพัศ เจริญพันธ์
(๔) นายสายหยุด เรืองฉาย
(๕) นายปวิช ถาวร
(๖) นาย้จรศักดิ์ ภักดีมีชัย
๖) ผู้เชี่ยวชาญ
(๑) นายชูพินิจ เกษมณี
(๒) นายประเสริฐ ตระการศุภกร
(๓) นายศักดิ์ดา แสนมี่
(๔) นางสุนี ไชยรส

ผู้อานวยการกองัริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรม
และัริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ้ต ๒
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองโครงการ (กฟภศ)
หัวหน้าแผนกโครงการ ๒ (กฟภศ)
หัวหน้าแผนกัริการและงานธุรกิจ
หัวหน้าแผนกัริการลูกค้าการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อาเภอแม่สอด
วิศวกรระดัั ๔ กองโครงการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

-๔(๕) นายสุวิทย์ แสนยากุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
(๖) นายอนันต์ ดนตรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
(๗) นายธรรศกร พันธารีกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
(๘) รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๒ศ๓ คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกััปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทััซ้อนกััเ้ตพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อรััฟังปัญหา พัปะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ๕ ชนเผ่า และรััทราั้้อมูลและรััฟังปัญหาเกี่ยวกัั
ราษฎรันพื้นที่สูง รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดทากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๒ศ๓ศ๑ อ าเภอพัพระ และอ าเภออุ้ ม ผาง จั งหวั ด ตาก ในระหว่ างวั น ที่ ๒๕ – ๒๖
กันยายน ๒๕๖๒
๒ศ๓ศ๒ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรันพื้นที่สูง อาเภอเมือง และสมาคมศูนย์รวมการศึกษา
และวัฒนธรรม้องชาวไทยภูเ้าในประเทศไทย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
๒ศ๔ คณะกรรมาธิการ ได้จัดการเสวนา จานวน ๑ ครั้ง คือ โครงการเสวนา เรื่อง “กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยัริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งให้ความรู้
ความเ้้าใจเกี่ยวกัั “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ศศศที่เราอยากเห็น ” และ
“ผลกระทัจากการประกาศใช้พระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒”
๓. ผลการพิจารณาศึกษา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาในประเด็นเกี่ ยวกัั สภาพปัญ หาและแนวทางส่ งเสริม
และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ได้กาหนดกรอัการพิจารณาศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไ้ผลจากการ
ประกาศใช้พระราชััญ ญัติป่ าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญ ญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒
และพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ ที่จะส่งผลกระทัต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิต้องกลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าพื้นเมือง
จากการพิจารณาศึกษาดังกล่าว้้างต้น คณะกรรมาธิการจึง้อเสนอรายงานการศึกษา้อง
คณะกรรมาธิการ สรุปได้ ดังนี้
ชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Peoples) เป็นกลุ่มชนที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะ มีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันและใกล้ชิดกััธรรมชาติอย่างแนัแน่น มีการดารงชีวิตที่เน้นระััการผลิตเพื่อยังชีพและเป็นมิตรกัั
สิ่งแวดล้อม มีระััการ้ัดเกลาทางสังคมและการั่มเพาะจากฐานวัฒนธรรมจนกลายเป็นแััแผนการดาเนินชีวิต
้องแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อมาเมื่อมีนโยัายรวมกลุ่มและหลอมรวมกลายเป็นประชากร้องรัฐ ตลอดจนกระแส
โลกาภิวัตน์และนโยัายการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติัโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีผลทาให้ตัวตนและอัตลักษณ์
วัฒนธรรม้องชนเผ่าพื้นเมืองเริ่มสูญหาย และยังเป็นการลดทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรม้องชาติอีกด้วย
จึงจาเป็นต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและสืัสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม้องตน และให้สาธารณชน
เกิดการยอมรััความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และภาคภูมิใจ

-๕จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ บัญญัติว่า
“รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” ประกอบกับ
คําแถลงนโยบายของรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในข้อที่ ๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม (๓.๔) สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้าน
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุ สั งคมที่ อ ยู่ ร่ว มกั น โดยสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศควบคู่ กั บ การส่ ง เสริ ม สร้ า งสรรค์ ง าน
ศิลปวัฒ นธรรมที่เป็ นสากล เพื่ อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก โดยได้กําหนดให้ เป็นหนึ่งในนโยบาย
เร่งด่วน คือ ต้องมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นหนึ่งในกฎหมายในหมวด
ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญที่รัฐต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนด้วย
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง
บัญ ญัติว่า “...ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป...” นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟู
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีผลบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด
จึงควรที่จะมีการทบทวนรวมถึงการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อนําไปสู่การนําเสนอให้มี
กฎหมายขึ้นมา หรือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง รวมไปถึงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และในส่วนภาคประชาชนโดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ก็ได้เคยร่างพระราชบัญญัติ
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. เสนอต่อรัฐบาลแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลไก
ของรัฐ ๓ ประการ คือ (๑) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และ (๓) ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ดังกล่าว ล้วนมีความสําคัญและรัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเร่งด่วนและวางมาตรการ
ในการดําเนินการต่อไป
ประกอบกับปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรง ที่รัฐบาลต้องสร้างความเข้าใจ
และรับฟังประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้
โดยเฉพาะการถูกดําเนินคดี การถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ความสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มชาติพันธุ์
ในพื้นที่ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ทํากินกับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความซับซ้อน
ต้องใช้เวลามากกว่า ๒๔๐ วันตามกฎหมาย จะเห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการดํารงชีวิต
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “รัฐพึง
จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ

-๖สภาพการณ์ หรือที่ เป็ น อุป สรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอัอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่ อไม่ให้ เป็ นภาระ
แก่ประชาชน และดาเนินการให้ประชาชนเ้้าถึงตัวัทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเ้้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิััติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องศศศ” รัฐัาลควรที่จะชะลอการัังคััใช้กฎหมายทั้ง ๓ ฉััันี้
ในัางส่วน และควรที่จะมีการสร้างความเ้้าใจ ลดภาระและให้ความรู้กััประชาชนในเรื่องนี้อย่างเพียงพอก่อน
เพื่อให้สอดรัักัััทััญญัติ้องรัฐธรรมนูญดังกล่าว
คณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ และผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อาเภอพัพระ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรััฟังปัญหาและพัปะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ จานวน
๕ ชนเผ่า (ม้ง ปกาเกอะญอ ลีซู เมี่ยน อา้่า) ณ องค์การัริหารส่วนตาัลคีรีราษฎร์อาเภอพัพระ จังหวัดตาก
และศึกษาดูงานในพื้นที่ พัปัญหาด้านที่อยู่อาศัย้องกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีพื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินทากินทััซ้อ น
หรืออยู่ในเ้ตพื้นที่อนุรักษ์ ณ ั้านแม่กลองน้อย ั้านแม่กลองใหญ่ เ้ตติดต่ออาเภอพัพระและอาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง ๒ หมู่ั้าน (ั้านแม่กลองน้อย ั้านแม่กลองใหญ่) ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
พื้นที่ทากินทััซ้อนกััพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งส่งผลกระทัหลายอย่าง ทั้งการพัฒนาระััคมนาคมและระััไฟฟ้า
สายหลักที่ไม่สามารถทาได้ในพื้นที่อนุรักษ์ และสะท้อนถึงระััการแก้ไ้ปัญหา้องภาครัฐที่ไม่ัรรลุผล คือ
ประชาชน้าดศรัทธาต่อระััการปกครองเพราะทั้ง ๒ หมู่ั้าน (ประมาณ ๖๐๐ ครัวเรือน หรือประมาณ
๓,๐๐๐ คน) ไม่มีผู้ใดออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้ เดิน ทางไปศึก ษาดูงานด้ านกลุ่ มชาติพั น ธุ์ ในวัน ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒ นาราษฎรันพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรันพื้นที่สูง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมศูนย์รวมการศึ กษาและวัฒนธรรม้องชาวไทยภูเ้าในประเทศไทย
อาเภอสั น ทราย จั งหวัดเชี ย งใหม่ และจัด เสวนา เรื่อ ง “กฎหมายว่าด้ ว ยการส่ งเสริม และอนุ รัก ษ์ วิถี ชีวิ ต
กลุ่มชาติพันธุ์” ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยัริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรััทราั้้อมูลและรััฟังปัญหาด้านกลุ่มชาติพันธุ์
รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดทากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ มชาติพันธุ์ หลังจากนั้น
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องนี้หลายครั้ง รวมถึงการเชิญหน่วยงานที่เ กี่ยว้้องมาให้้้อมูล
ประกอัด้วย ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภ าคแห่ งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการได้้้อสรุปว่า กฎหมายใหม่ทั้ง ๓ ฉััั จะส่ งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเป็ นอย่างมาก และ้ณะเดียวกันกฎหมายโดยตรง
้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะมาทาหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและกาหนดัทัาทหน้าที่และอานาจ้องเจ้าหน้าที่รัฐ
สาหรัักลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่มี ทาให้ประชาชนไม่สามารถเ้้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รััตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ้องปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวที่เกิด้ึ้น อันเนื่องมาจาก
ประเทศไทยยังคงไม่มีกฎหมายที่เกี่ยว้้องกัักลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองที่ชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดการเลือกปฏิััติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จึงได้มอัหมายให้คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา
ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกััสภาพปัญหาและแนวทาง
ส่งเสริม และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อจัดทาเป็น้้อมูลและรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาต่อไป

-๗๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาศึกษา เรื่ อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริม
และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
แนวคิ ด ที่ เกี่ย ว้้ อ งกั ั การพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่อ ง สภาพปั ญ หาและแนวทางส่ งเสริ ม
และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เกิด้ึ้นจากคาแถลงนโยัาย้องคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีที่เกี่ยว้้องกัักลุ่มชาติพันธุ์ นโยัายหลัก
ด้านที่ ๓ การทานุัารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๓ศ๔ สร้างความรู้ ความเ้้าใจใน้นัธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม้องประเทศเพื่อนั้าน ยอมรััและเคารพในประเพณี วัฒนธรรม้องกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติ
ที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนััสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควัคู่ไปกัั
การส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่ง้องประชาคมโลก
ความเป็นมา พื้นฐาน และการสร้างความเ้้าใจเกี่ยวกัักลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย
“กลุ่มชาติพันธุ์ ” หมายถึง กลุ่มชนที่มีความสืัเนื่องทางประวัติศาสตร์กััสั งคมไทย
มาตั้งแต่อดีต มีความแตกต่างด้านต่าง ๆ และมีวัฒ นธรรมประเพณี้องตนเอง โดยเป็นกลุ่มชนที่ประชากร
มีพันธะเกี่ยว้้องกัน มีลักษณะทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน รวมตัวเป็นพหุวัฒนธรรม
มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พัฒนาและสืัทอดฐานดินแดน้องัรรพัุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ้องคนรุ่นเก่า
สู่คนรุ่นอนาคต
นััตั้งแต่อดีตกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายและตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ
้องประเทศไทย ปั จ จุัั น มีกลุ่มชาติพัน ธุ์อยู่ในพื้นที่ครอัคลุม จานวน ๖๗ จังหวัด ๕๖ กลุ่ม มีประชากร
รวมประมาณ ๖,๑๐๐,๐๐๐ คน จาแนกพื้นที่จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้ ๔ ลักษณะ คือ
๑) กลุ่มชาติพันธุ์ันพื้นที่สูง หรือ “ชนชาวเ้า” จานวน ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง
(แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อา้่า (อีก้อ) ลั๊วะ ถิ่น ้มุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และปะหล่อง
(ดาลาอั้ง)
๒) กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราั จานวน ๓๘ กลุ่ม ได้แก่ มอญ ไทยลื้อ ไทยทรงดา
ไทยใหญ่ ไทยเ้ิน ไทยยอง ไทยหญ่า ไทยยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง แสก เซเร ปรัง
ัรู (โช่) โช่ง โช (ทะวิง) อึม ปี ก๋อ ง กุ ล า ชอุโอจ (ชุอุ้ง) กู ย (ส่ ว ย) ญั ฮกรู (ชาวัน) ญ้ อ โย้ย เ้มรถิ่น ไทย
เวียดนาม (ญวน) เญอ หมี่ซอ (ัีชู) ชอง กระชอง มลายู กะเลิง และลาวโช่ง (ไทยดา)
๓) กลุ่มชาติพัน ธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” จานวน ๓ กลุ่ ม ได้แก่ มอแกน
มอแกลน และอูรักละโว๊ย
๔) กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า จานวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ มลาัรี (ตองเหลือง) และซาไก
(มันนิ)
ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ที่ ผ่ านมา เริ่มจากการพั ฒ นากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ที่ ตั้งถิ่น ฐาน
ันพื้นที่สูง คือ “ชนชาวเ้า” ด้วยสาเหตุสาคัญคือ ความมั่นคงัริเวณพื้นที่ชายแดน การแก้ไ้ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า การทาไร่เลื่อนลอย และการลดอัตราการเพิ่มประชากร โดยใช้ “นโยัายรวมพวก”
เป็ น หลัก เพื่อให้ ช นชาวเ้าเป็ น พลเมืองไทยที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีการตั้ง “คณะกรรมการ
สงเคราะห์ชาวเ้า” ในปี ๒๕๐๒ และต่อมาได้ัรรจุเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศครั้งแรกในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉัััที่ ๕ (พศศศ ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙)
ในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ันพื้นที่สูง พระัาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเรียก
ชนชาวเ้าว่า “เป็นคนไทยแต่อยู่ันเ้า” พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการสงเคราะห์และพัฒนา
ในด้านการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๑๒ มีพระราชดาริให้จัดตั้ง “โครงการหลวง” ้ึ้น
เพื่อช่วยเหลือชนชาวเ้าในด้านมนุษยธรรม แก้ไ้ปัญหายาเสพติด การส่งเสริมการทาการเกษตรที่ถูกต้องและเพื่อ

-๘การจัดตั้งถิ่นฐานถาวรเป็นหลักแหล่งและช่วยรักษาป่า ต่อมาได้มีกิจกรรมดาเนินงานพัฒนาช่วยเหลือชนชาวเ้า
และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ตามแนวพระราชดาริอีกหลายโครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค้องประเทศถึงปัจจุััน
การพั ฒ นากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ั นพื้ น ที่ สู ง้องรั ฐ ได้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ างเป็ น รูป ธรรม
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เรื่อง นโยัายแก้ไ้
ความมั่นคง้องชาติเกี่ยวกััชาวเ้าและการปลูกพืชเสพติด มุ่งเน้นในการจัดตั้งถิ่นฐานถาวร การสารวจสถานะัุคคล
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไ้
ปัญหายาเสพติด โดยมีการตั้งคณะกรรมการระดั ัชาติ้ึ้นรััผิดชอั มีการสารวจ้้อมูลชุมชนพื้นที่สูงตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ในปี ๒๕๓๖ จั ด ทาแผนแม่ั ทในระดั ั ชาติ และระดั ั จังหวัด และมี การด าเนิ นงานร่ว มกั น
้องหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การดาเนินงานประสัผลสาเร็จในระดััหนึ่ง แต่จากการปฏิรูประััราชการ
ในปี ๒๕๔๕ โครงสร้างงานัริหารงาน้องหน่วยงานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ้าดหน่วยงานรััผิดชอัที่ชัดเจน
การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะเป็นงานประจาปกติ ใน้ณะที่การแก้ไ้ปัญหาที่ส่งผลกระทัต่อความมั่นคง
้องชาติโดยรวมยังไม่หมดไปทาให้กลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวกันเรียกร้องเรื่องสัญชาติ การย้ายถิ่นและการแก้ไ้ปัญหา
ยาเสพติดตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง พศศศ ๒๕๕๐ ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
แนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้นที่สาคัญมากที่รัฐเปิดให้กลุ่มชาติพันธุ์เ้้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการตนเองแต่ก็ยังไม่ครอัคลุมกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม และยังคงเป็นกฎหมาย้องฝ่ายัริหาร
จึงควรมีการยกระดััศักดิ์้องกฎหมายเป็นระดััพระราชััญญัติเพื่อให้มี้อัเ้ตครอัคลุมมาก้ึ้นด้วย
จากการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยรวมในช่วง ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา จนกระทั่งก้าวเ้้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒ น์ ถึงปัจจุััน แม้ว่าจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นไป
ในแนวทางที่ ดี้ึ้น แต่ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม การปกครองและสภาพภู มิ อากาศ รวมทั้ ง
การัริหารจัดการที่หลากหลาย้าดความชัดเจน ปัญหาต่าง ๆ ้องกลุ่มชาติพันธุ์จึงยังคงอยู่ โดยเฉพาะเรื่อง
การก าหนดสถานะัุ ค คล การจั ด ตั้ งถิ่ น ฐานถาวรและการได้ รัั การยอมรั ั รวมทั้ งยุ ท ธศาสตร์แ นวทาง
การพั ฒ นาที่ห น่ ว ยต่าง ๆ กาหนด้ึ้น ยั งหลากหลาย้าดการกาหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนิ นงานร่วมกั น
อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ ข้อมูลทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหา
และแนวทางส่งเสริม และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ผลการศึกษาทางวิชาการจากสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง
นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน หลักว่าด้วย
สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ๔ ฉัั ั ้องสหประชาชาติ ได้แก่ กติ การะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ท ธิท างเศรษฐกิจ สั งคม
และวัฒ นธรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือ ง อนุสัญญาว่าด้วยการ้จัด
การเลือกปฏิััติต่อสตรีในทุกรูปแัั และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จะมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิ้องคนทุกคน
รวมทั้ ง ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งทุ ก ชนเผ่ า ในโลกแล้ ว ยั ง มี ป ระเพณี ร ะหว่ า งประเทศในรู ป แัั้องปฏิ ญ ญา
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีสภาพัังคััเป็นกฎหมายที่ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน้องชนเผ่า
พื้นเมือง๑ เป็นการเฉพาะไว้ด้วย ได้แก่

๑ ศราวุฒิ ประทุมราชศ ้้อกฎหมายและ้้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยว้้องกััสิทธิชนเผ่าในประเทศไทยศ สมาคมศูนย์รวม การศึกษาและวัฒนธรรม

้องชาวไทยภูเ้าในประเทศไทย (IMPECT). ๒๕๔๘

-๙๓.๒.๑ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้น เมือง (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP)
ตามปฏิ ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ้ องชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นที่ จ ะให้ เกิ ด ความเคารพและส่ งเสริ ม สิ ท ธิอั น ติ ด ตั ว มาแต่ ก าเนิ ด ้องชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง
ซึ่ ง ได้ ม าจากโครงสร้ า งทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และจากวั ฒ นธรรม ประเพณี ท างจิ ต วิ ญ ญาณ
ประวัติศาสตร์และปรัชญา้องตน โดยเฉพาะสิทธิเหนือที่ดิน เ้ตแดน และทรัพยากร้องตน
มาตรา ๑ ชนเผ่ าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้รััความพึงใจอย่างเต็มที่ ทั้งในฐานะ
ส่วนรวมและปัจเจกัุคคล ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพ้ั้นพื้นฐาน ตามที่ได้รััการรััรองในกฎััตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา ๒ ชนเผ่าพื้นเมืองและัุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีเสรีภาพและความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัักลุ่มคนและัุคคลอื่น ๆ และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ้องเ้าโดยปราศจากการเลือกปฏิััติ
ในทุกรูปแัั โดยเฉพาะันพื้นฐาน้องความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโดยการกาเนิดหรือโดยอัตลักษณ์้องตน
มาตรา ๓ ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งมี สิ ท ธิ ในการก าหนดตนเองโดยเหตุ แ ห่ ง สิ ท ธิ นั้ น
พวกเ้ามีอิสระที่จะกาหนดสถานภาพทางการเมืองและดาเนินการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
้องตนได้อย่างอิสระ
มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมือง ในการใช้สิทธิในการกาหนดตนเอง มีสิทธิในความเป็น
อิสระ หรือในการปกครองตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยว้้องกัักิจการภายใน และกิจการในท้องถิ่น้องตน รวมทั้งวิธี
และแนวทางในการสนััสนุนทางการเงินแก่หน่วยกิจกรรมอันเป็นอิสระ้องตน
มาตรา ๕ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิ ทธิที่ จะธารงรักษาและเสริ มสร้างความเ้้มแ้็ง
ให้กััสถาัันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันมีลักษณะเฉพาะ้องตน ใน้ณะที่ยังคงรักษาสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม้องรัฐ ตามที่พวกเ้าเลือก
๓.๒.๒ สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง วัฒนธรรม และประเพณี
สิ ท ธิ ใ นการก าหนดวิ ถี ชี วิ ต ตนเอง เป็ น หลั ก การที่ ส าคั ญ หลั ก การหนึ่ ง
้องสิ ทธิมนุ ษยชน ที่ส หประชาชาติได้รั ัรองสิ ทธินี้ หลั กการและสนธิสั ญ ญาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยว้้องกัั
สิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเอง ทั้งทางด้านสิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยว้้อง ประกอัด้วย
ปฏิญญาว่าด้วยการให้เอกราชแก่ประเทศและประชาชาติที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม
(Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)
ในปี พศศศ ๒๕๐๓ (คศศศ ๑๙๖๐) สมัชชาสหประชาชาติได้รััรองปฏิญญาว่าด้วย
การให้เอกราชแก่ประเทศและประชาชาติที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม (Declaration on the Granting of Independence
to Colonial Countries and Peoples) ตาม้้อมติที่ ๑๕๑๔ ปฏิญญานี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองกััสิทธิมนุษยชน
ัทััญญัติ้้อที่ ๑ ้องปฏิญญาฉััันี้ กล่าวว่า “การที่ประชาชนกลุ่มใดต้องอยู่
ภายใต้การปกครอง การครอังา และการแสวงหาประโยชน์โดยต่างชาติถือเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชน
้ั้นพื้นฐานและ้ัดกัักฎััตรสหประชาชาติ ” อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาได้อ้างถึงการปกครองแััอาณานิคม
หลายครั้ง ปฏิญญาจึงเป็นการโยงสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองกััการเป็นอิสระจากการปกครองภายใต้
อาณานิคมเป็นหลัก ปัญหาที่ยังเป็นเรื่อง้ัดแย้งกัน คือ ปฏิญญาไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกััปัญหาการแยก
เป็นรัฐอิสระ (secession) และการปกป้องัูรณภาพแห่งดินแดน้องรัฐ ซึ่งเพิ่งมีการตีความกันเมื่อ พศศศ ๒๕๑๓
(คศศศ ๑๙๗๐)

- ๑๐ ใน คศศศ ๑๙๗๐ สมัชชาสหประชาชาติได้รััรองปฏิญญาว่าด้วยหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างรัฐตามกฎััตรสหประชาชาติ (Declaration of
Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States
in accordance with the Charter of the United Nations) ตาม้้อมติที่ ๒๖๒๕ ซึ่งถือเป็นเอกสารที่กล่าวถึง
ปัญหา “สิทธิในการกาหนดวิถีชีวิตตนเองและัูรณภาพแห่งดินแดน” ที่ได้รััการยอมรััมากที่สุด ในวรรค
อารัมภัท้องปฏิญญาฉััันี้ ได้ยอมรััเอาหลักการทั้งสองที่้ัดแย้งกันมาัรรจุไว้คือ “โดยเชื่อมั่นว่า การทาให้
ประชาชาติใดต้อง้ึ้นต่อชาวต่างชาติ หรือถูกครอังา หรือถูกแสวงหาประโยชน์จากชาวต่างชาติ ถือเป็นอุปสรรค
ต่อการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ”
“โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า หลั ก การ้องสิ ท ธิ ที่ เท่ า เที ย มกั น และสิ ท ธิ ใ นการก าหนด
วิถีชีวิตตนเอง้องประชาชนมีส่วนอย่างสาคัญต่อกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุััน และการนาหลักการ
ดังกล่าวมาใช้ให้ เกิดผลเป็น สิ่งสาคัญ ยิ่งในการส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างรัฐต่าง ๆ ซึ่งอยู่ันพื้นฐาน
้องการเคารพหลักการ้องอธิปไตยที่เสมอภาคกัน”
“โดยเชื่อมั่นว่า ผลที่เกิดจากความพยายามที่จะก่อความชะงักงันต่อเอกภาพ้องชาติ
หรือัูรณภาพแห่งดินแดน้องรัฐหรือประเทศ ทั้งในัางส่วนหรือทั้งหมด หรือความเป็นเอกราชทางการเมืองนั้น
ไม่สอดคล้องกััจุดมุ่งหมายหลักการ้องกฎััตรสหประชาชาติ”
๓.๒.๓ สนธิสัญญาเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ
๑) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) หรือ ICERD
สมัชชาองค์การสหประชาชาติได้รััรองอนุสัญญาฉััันี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๐๘ โดยมีผลัังคััใช้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ ประเทศไทยได้เ้้าเป็นภาคี เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๔๖
คาจากัดความของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในอนุสัญญาฉััันี้ คาว่า “ การเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติ” หมายถึง การแั่งแยก
การกีดกัน การจากัด หรือการเลือกใด ๆ ที่มีต่อเผ่าพันธุ์ สีผิว การสืัสายโลหิต ชาติ หรือความเป็นชนกลุ่มน้อย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะทาให้เป็นโมฆะหรือลดคุณค่าในการได้รััการยอมรัั การได้ประโยชน์หรือการกระทาใด ๆ
ันพื้นฐาน้องความเสมอภาค้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ้ั้นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตโดยเปิดเผยในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือในทางอื่นใด ๆ
ดั งนั้ น ค าจ ากั ด ความ้องค าว่ า การเลื อ กปฏิ ัั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ประกอัด้ ว ย
เผ่าพันธุ์และสีผิว สายโลหิต และชาติ และความเป็นชนกลุ่มน้อย
“เชื้ อ ชาติ ” หมายถึ ง ชนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง ถู ก ให้ ค าจ ากั ด ความในสั ง คม
อันเนื่องมาจาก รูปร่าง หน้าตา สีผิวเป็นส่วนหนึ่ง้องหลักเกณฑ์นี้
สายโลหิ ต หรื อ การสื ั เชื้ อ สายมาจากเผ่ า พั น ธุ์ ใด หมายถึ ง กลุ่ ม ในสั ง คม
ที่ได้รัั คาจ ากัดความ อัน เนื่ องมาจากภาษา วัฒ นธรรม หรือประวัติศาสตร์ สั ญ ชาติ และการสื ั เชื้อสาย
มาจากชนกลุ่มน้อย เป็นการกาหนดรากฐาน้องความสานึก ปัญหาที่สาคัญ คือ ัุคคลหนึ่งถูกมองว่าแตกต่าง
อันเนื่องมาจาก รูปร่าง ลักษณะ สังคม และวัฒนธรรมโดยัุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว
คือ การที่ัุคคลอื่นตัดสิน “ชาติพันธุ์้องอีกัุคคลหนึ่ง”
สาระสาคัญ
อนุสัญญาว่าด้วยการ้จัดการเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติในทุกรูปแััประกอัด้วย
วรรคอารัมภัท และัทััญญัติ ๒๕ ้้อ แั่งได้เป็น ๓ ส่วน

- ๑๑ ส่วนที่ ๑ ้้อ ๑ - ้้อ ๗ กล่าวถึงคาจากัดความ้องการเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติ
นโยัาย้องรัฐภาคีและการดาเนินมาตรการเพื่อการ้จัดการเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติในทุก รูปแัั โดยใช้ทั้ง
มาตรการทางกฎหมาย กระัวนการยุ ติธ รรม และมาตรการทางปกครองที่ จาเป็น ซึ่งกฎหมายทั่ว ไปที่ให้
ความสาคัญแก่ความเสมอภาคตามกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอ รัฐควรจะกาหนดการคุ้มครองและแก้ไ้กฎหมาย
เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติ รวมทั้งใช้มาตรการทางการศึ กษา วัฒนธรรม และการเผยแพร่้้อมูล
้่าวสารด้วย การเรียกร้องให้รัฐภาคีทั้งหลาย และองค์การต่าง ๆ “ประณามการโฆษณาชวนเชื่อ” ที่ตั้ง้ึ้นันฐานคิด
หรือทฤษฎีที่ว่าตนนั้นหรือกลุ่ม้องตนมีความเหนือกว่าหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐกว่า ให้รัฐภาคีทั้งหลายใช้
มาตรการเพื่อ้จั ดการยุ ย งปลุ กปั่ น หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นการเลื อกปฏิัั ติดังกล่ าวทันที ตามหลั กการ
้องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่กาหนดไว้ใน้้อ ๕ ้องอนุสัญญาฉััันี้
ส่วนที่ ๒ ้้อ ๘ - ้้อ ๑๖ กล่าวถึงคณะกรรมการ้จัดการเลือกปฏิััติทางเชื้อชาติ
และการจัดทารายงาน้องรัฐภาคี การปฏิััติงาน และการรััเรื่องร้องเรียน้องคณะกรรมการ ซึ่งจะได้อธิัาย
โดยละเอียดในัทที่ ๔ ต่อไป
ส่วนที่ ๓ ้้อ ๑๗ - ้้อ ๒๕ กล่าวถึงกระัวนการเ้้าเป็นภาคีอนุสัญญาและการแก้ไ้
เพิ่มเติมอนุสัญญา
๒) อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา (Convention against
Discrimination in Education ๑๙๖๐)
การเลือกปฏิััติทางการศึกษา หมายถึง การกีดกัน การจาแนก การจากัด หรือ
การเลือกที่รักมักที่ชัง ปฏิััติต่อผู้เรียนหรือนักเรียนโดยไม่เท่าเทียมกันทั้งโดยอาศัยความแตกต่างในด้านสีผิว
ศาสนา ความเชื่อ อายุ เพศ ภาษา เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอื่น ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม
สถานภาพทางสังคมที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการกระทาที่้ัดแย้ง
ต่อหลักการที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
ได้ประกาศรััรองอนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิััติทางการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓ และมีผลัังคััใช้
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕ จนถึงกลางปี พศศศ ๒๕๔๔ มีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาัันแล้ว ๘๙ ประเทศ
จุดมุ่งหมาย้องการประกาศใช้อนุสัญญานี้ คื อ การเน้นว่า สิทธิในการได้รััการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชน
้ั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการดาเนินการให้เกิด้ึ้นอย่างจริงจังและ้จัดเงื่อนไ้ต่าง ๆ ที่้ัด้วาง
สิทธิในการศึกษาให้หมดไป
อนุ สั ญ ญาประกอัด้ ว ย้้ อ ความ ๑๙ ้้ อ สาระส าคั ญ ้องอนุ สั ญ ญาอยู่ ที่
้้อ ๑ ถึง้้อ ๑๐ ดังนี้
้้อ ๑ ระัุหลักการและความหมาย้องการเลือกปฏิััติทางการศึกษา
้้อ ๒ – ้้อ ๓ ว่าด้วยมาตรการที่รัฐจะต้องดาเนินการเพื่อ้จัดการเลือกปฏิััติ
ตามอนุสัญญา เช่น รัฐต้องอนุญาตให้เด็กที่เป็นคนต่างสัญชาติที่อยู่ในเ้ต้องตนต้องได้เ้้าถึงการศึกษาเท่าเทียม
กััเด็ก้องชาติตนเอง
้้อ ๔ รัฐต้องดาเนินนโยัายหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมความเท่าเทียม
้องโอกาสทางการศึกษา้องเด็กทุกคน เช่น การจัดการศึกษาชั้นประถมต้นต้องเป็นการจัดแััให้เปล่าและถือเป็น
การศึกษาภาคัังคัั ควัคุมให้การศึกษา้ั้นสูง้ึ้ นมีคุณภาพเท่าเทียมกันในทุกระดัั และต้องจัดการศึกษา
เสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รััการศึกษาภาคัังคััเพราะเ้าอาจมีความสามารถไม่เท่าเทียมคนอื่น ๆ เป็นต้น

- ๑๒ ้้อ ๕ รัฐภาคีเห็นว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์และเป็ นการปฏิััติตามสิทธิมนุษยชน อันนาไปสู่การสร้างสันติในครอัครัว ชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก รวมทั้งให้เสรีภาพแก่พ่อแม่ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย
้้อ ๖ รัฐภาคียอมรััว่าจะให้ความเอาใจใส่อย่างดีที่สุดในการรััรองหลักการ
ด้านการห้ามเลือกปฏิััติทางการศึกษานี้ และสนธิสัญญาอื่น ๆ ้องยูเนสโกที่อาจออกมาภายหลังเพื่อการ้จัด
การเลือกปฏิััติทางการศึกษา
้้อ ๗ - ้้อ ๑๐ เป็นพันธกรณี้องรัฐที่รััรองอนุสัญญาฉััันี้ จะรายงานผล
การปฏิัั ติตามสนธิสัญญาต่อองค์การยูเนสโก และหากมีปัญหาที่ต้องถูกัังคััตามอนุสัญญานี้ รัฐยอมรัั
ที่จะให้นา้้อพิพาทเ้้าสู่การพิจารณา้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
๓) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๖๙ ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
และชนเผ่ าในประเทศเอกราช ((Convention No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples
in Independent Country)
อนุ สั ญ ญาฉัั ั นี้ รัั รองโดยองค์ ก ารแรงงานระหว่างประเทศ เมื่ อ วัน ที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๓๒ ซึ่งได้ปรััปรุงเนื้อหามาจากอนุสัญญาและ้้อเสนอแนะว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและชนเผ่า
เมื่อปี พศศศ ๒๕๐๐ อนุ สัญ ญาฉัั ั นี้มีผ ลัังคััใช้เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๔ และจนถึงปี พศศศ ๒๕๔๔
มีประเทศต่าง ๆ ได้เ้้าเป็นภาคีแล้ว ๑๔ ประเทศ
หลั กการ้องอนุ สั ญ ญาฉััั นี้ คือ การยอมรัั ว่าชนเผ่ าพื้ น เมือ งและชนเผ่ า
จะต้องได้รััการคุ้มครองและได้รััสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิััติ
ซึ่งในยุคปัจจุัันกฎหมายระหว่างประเทศที่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ้ั้นพื้นฐาน ได้รััการพัฒ นา
ไปจากเดิม มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย จึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิ้องชนเผ่าพื้นเมืองเป็นพิเศษ เพราะเงื่อนไ้
ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ้องประเทศที่ชนเผ่าพื้นเมืองอยู่นั้นแตกต่างจากสังคมโดยรวม้องสังคม
ส่วนใหญ่ในชาติเพื่อให้เป็นไปตามัทััญญัติ้องอนุสัญญารัฐภาคีต้องปรึกษาหารือกััประชาชนที่เกี่ยว้้อง
ในการแสวงหาเป้ าหมายที่ จ ะท าให้ ป ระชาชนเหล่ านี้ ได้ มี ส่ ว นร่ว มอย่างเสรีในการตั ด สิ น ใจจั ด ตั้ งสถาัั น
และดาเนินการัริหารและจัดตั้งหน่วยต่าง ๆ ที่รััผิดชอัทางการเมือง โครงการที่เกี่ยว้้องกััวิถีชีวิต้องพวกเ้า
โดยรั ฐ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส นั ั สนุ น ให้ เกิ ด สถาัั น ดั ง กล่ า วทั้ งการส่ งเสริ ม ความคิ ด ริ เริ่ม การจั ด หาแหล่ ง ทุ น
และทรัพยากรทั้งหลายที่ทาให้ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถดาเนินการกััวิถีชีวิตตนเองได้
สาระสาคัญ้องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉัััที่ ๑๖๙
อนุสัญญาฉััันี้ประกอัด้วยคาปรารภและเนื้อหา ซึ่งแั่งออกเป็น ๑๐ หมวด
๔๔ ้้อ ดังนี้
หมวดที่ ๑ ้้อ ๑ - ้้อ ๑๒ กล่าวถึงหลักการทั่วไป้องอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครอง
ชนพื้นเมืองและชนเผ่าในประเทศเอกราชและหน้าที่้องรัฐในการส่งเสริม พัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมให้ชนเผ่า
เพื่อให้สามารถกาหนดวิถีชีวิตตนเอง โดยห้ามเลือกปฏิััติ
หมวดที่ ๒ ้้ อ ๑๓ - ้้ อ ๑๙ ว่ า ด้ ว ยที่ ดิ น กล่ า วถึ งสิ ท ธิ ในที่ ดิ น การฟื้ น ฟู
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน การดาเนินกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมทุกชนิดที่เกี่ยว้้อง
กััที่ดินเป็นสิทธิที่ต้องได้รััการคุ้มครอง รัฐต้องเคารพและให้ความสาคัญเป็นพิเศษต่อวัฒนธรรม คุณค่าทางจิต
วิญญาณ้องชนเผ่า การเวนคืน การดาเนินโครงการพัฒนาในที่ดิน การอพยพโยกย้าย การใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในที่ดินที่อยู่ในความครอัครองหรืออยู่ในพื้นที่้องชนเผ่าพื้นเมืองต้องปรึกษาหารือและให้ชนเผ่ามีส่วนร่วม

- ๑๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ ว่าด้วยการจ้างงาน ห้ามมีการเลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าพื้นเมือง
ในการจ้างงาน การทํางาน การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ต้องอธิบาย
ให้ชนเผ่าเข้าใจ
หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ - ข้อ ๒๓ ว่าด้วยการฝึกอบรมงานฝีมือและอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมือง
หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ - ข้อ ๒๕ ว่าด้วยการประกันสังคม และสุขภาพ ต้องไม่มี
การเลือกปฏิบัติ
หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๖ - ข้อ ๓๑ ว่าด้วยการศึกษาและจุดมุ่งหมายของสื่อการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยรัฐเพื่ อชนเผ่าพื้ นเมืองต้องดํ าเนิ นการโดยการคํานึ งถึงความสอดคล้องกับวัฒ นธรรม
ประเพณี ภาษา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชนเผ่าที่มีวิถีแตกต่างจากสังคมใหญ่ของประเทศ
หมวดที่ ๗ - หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๓๒ - ข้อ ๔๔ เป็นเรื่องการบริหารจัดการ การเสริมสร้าง
ความร่วมมือและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับรองอนุสัญญา
๓.๒.๔ สนธิสัญญาเกี่ยวกับสถานภาพของสตรี
แม้ว่าจะได้มีการคุ้มครองสิทธิสตรีในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนไว้แล้วในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปรากฏในสนธิสัญญาหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรอง
สิทธิในการสมรสและการสร้างครอบครัวไว้ในข้อ ๑๖ หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ก็ได้มีบทบัญญัติเช่นเดียวกันไว้ในข้อ ๒๓ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ในข้อ ๑๖
เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมในบางประเทศ เช่น ในกรณีอายุขั้นต่ํา
ของการทําการสมรส การคลุ ม ถุงชน หรือการบั งคับให้ มีการสมรสโดยที่ ทั้ งคู่ไม่ มี โอกาสได้เลือกคู่ครองได้
โดยสมัครใจ เป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแต่งงานและการสร้างครอบครัว รวมถึงสิทธิในการถือ
สัญชาติของหญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จึงได้นําสาระสําคัญของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมรส ๒ ฉบับ
มารวบรวมไว้เพื่อการศึกษาต่อไป
๑) อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการยิน ยอมพร้อ มใจสมรส อายุ ขั้ น ต่ํ าของการสมรส
และการจดทะเบียนสมรส (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and
Registration Marriages) อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับรองโดยมติสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๐๕ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๗
เนื้อหาของอนุสัญญามีเพียง ๑๐ ข้อ ใจความสําคัญอยู่ที่ข้อ ๑ - ข้อ ๓ ที่มุ่งหมาย
ให้การแต่งงานต้องมีการยินยอมพร้อมใจของคู่สมรสอย่างแท้จริง โดยต้องให้ทั้งคู่เปล่งวาจาต่อหน้าสาธารณะ
ต่อหน้าพยานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจในการทําพิธี และถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมาย โดยเฉพาะการที่รัฐ
ที่รับรองสนธิสัญญานี้ต้องบัญญัติอายุขั้นต่ําของการสมรสไว้ในกฎหมาย ซึ่งห้ามทําการสมรสหากคู่สมรสมีอายุ
ต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจจะเป็นอย่างอื่นและอนุญาตให้ทําการสมรสได้ด้วยเหตุผล
ที่จําเป็นอย่างจริงจัง นอกจากนี้การสมรสที่สมบูรณ์ต้องได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ
๒) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ ข องสตรี ที่ ได้ ส มรส (Convention on the
Nationality of Married Women)
อนุ สั ญ ญาฉบั บนี้ ประกาศใช้ บั งคั บเมื่ อวั นที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๐๑ มุ่ งคุ้ มครอง
สัญชาติของหญิงที่ทําการสมรสกับชายต่างสัญชาติ โดยบัญญัติว่า การแต่งงานนั้นไม่เป็นเหตุให้สัญชาติของหญิง
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญชาติของสามี หรือหากสามีได้แปลงสัญชาติในภายหลัง ก็ไม่ทําให้หญิงที่เป็นภรรยาต้องได้รับ

- ๑๔ สัญชาติตามสามีโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การที่สามีสมัครใจได้รััสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งในภายหลังหรือการสละ
สัญชาติใดที่ได้รััมาแล้วก็ไม่กระทักระเทือนต่อสัญชาติ้องภรรยา แต่หากว่าภรรยาที่แต่งงานกััสามีที่มี
สัญชาติต่างกันร้อง้อเพื่อแปลงสัญชาติตามสามี โดยอาศัยกระัวนการพิเศษที่ไม่อยู่ภายใต้ัังคัั้องเกณฑ์
การได้รััสัญชาติทั่ว ๆ ไปแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้อยู่ในสายตา้องฝ่ายความมั่นคงได้
๓.๒.๕ สนธิสัญญาเกี่ยวกับคนไร้รัฐ
ปัญหาสาคัญประการหนึ่ง้องชนเผ่าในประเทศไทย คือ การที่ชนเผ่าไม่ได้รัั
สัญชาติไทย เพียงเพราะเดินทางไปมาระหว่างพรมแดนไทย - พม่า หรือ ไทย - ลาว อันเป็นการปฏิััติตามธรรมเนียม
ประเพณีที่มีมาแต่โัราณในการประกอัอาชีพและเป็นวิถีชีวิต้องชนเผ่า ทาให้เกิดปัญหาว่าัุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้น
ถือสัญชาติ้องประเทศใด หรือเป็นัุคคลไม่มีสัญชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด้ึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อไม่มีรัฐใด
ยอมรััว่าัุคคลนั้นเป็นคน้องรัฐตน ัุ คคลนั้นจึงกลายเป็นคนไร้รัฐ อย่างไรก็ตาม ัุคคลเหล่านี้ก็ยังได้รัั
การคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในที่นี้จะ้ออธิัายสนธิสัญญา ๒ ฉััั พอสังเ้ป
๑) อนุสัญ ญาเกี่ยวข้องกับสถานะของบุค คลไร้รัฐ (Convention relating
to the Status of Stateless Persons)
อนุ สั ญ ญาฉัั ั นี้ ได้ รั ั การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘
กัน ยายน ๒๔๙๗ และมีผ ลัั งคั ั ใช้เมื่อ วัน ที่ ๖ มิถุ น ายน ๒๕๐๓ จึงถึงปี พศศศ ๒๕๔๔ มี ป ระเทศต่ าง ๆ
๕๓ ประเทศเ้้าเป็นภาคีแล้ว สนธิสัญญาฉััันี้มุ่งหมายคุ้มครองัุคคลที่กฎหมาย้องรัฐใดไม่ยอมรัััุคคลนั้น
เป็นคน้องรัฐนั้น อัน้ัดต่อหลักการ ๒ ประการที่สนธิสัญญานี้รััรอง คือ การที่รัฐไม่ยอมรััให้ถือสัญชาติ
เท่ากััเป็นการเลือกปฏิััติต่อัุคคลที่ไรรัฐนั้น และหลักการ้องสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปคือการที่ัุคคลจะต้อง
ไม่ถูกเลือกปฏิััติ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด ดังนั้น สนธิสัญญาฉััันี้
เรี ยกร้องให้ รัฐต้องปฏิัั ติต่อัุ คคลไร้รัฐ อย่างเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษ ย์ เพื่อให้ พวกเ้ามีชีวิตรอด เช่น
ต้องให้มีเสรีภาพในการปฏิััติตามความเชื่อทางศาสนา สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเสรี มีสิทธิที่จะฟ้องร้อ งคดี
ต่อศาล ได้รััการศึกษาและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ได้รััการจ้างงานหรือสามารถทางานด้วยตนเอง
คนไร้รั ฐ อย่ างน้ อยต้องได้รั ั การปฏิ ัั ติ จากรัฐ ไม่ต่างจากคนต่ างชาติที่ มีส ถานภาพเดียวกันที่ อยู่ในรัฐ นั้ น
และประการสุ ดท้ายรัฐ ภาคีต้องให้ คนไร้รัฐมีสิ ทธิในการติดต่อสื่ อสารกััเล้าธิการองค์การสหประชาชาติ
เพื่อการส่งเรื่องร้องเรียนได้
๒) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่ถือเป็นชนส่วนน้อยของชาติหรือชนกลุ่มน้อย
ทางภาษา ศาสนา หรือชาติพันธุ์ (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National
or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)
ปฏิญญาฉััันี้ได้รััการรััรองจากสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๓๕ มุ่งคุ้มครองสิทธิ้องชนกลุ่มน้อยในประเทศที่มีทั้งชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
้องประเทศ โดยตั้งอยู่ันความเชื่อพื้นฐานว่าหากรัฐใดรััรองสิทธิมนุษยชนตามที่ััญญัติไว้ในปฏิญญานี้ จะส่งผล
ต่อความมั่นคงทางด้านสังคมและการเมืองให้แก่รัฐนั้นอย่างเต็มที่
เนื้อหาประกอัด้วยัทััญญัติจานวน ๙ ้้อ
้้อ ๑ เรียกร้องให้รัฐปกป้องอัตลักษณ์ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชาติ้องตน โดยการสร้างเงื่อนไ้เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการส่งเสริมอัตลักษณ์ดังกล่าว และรััรอง
ัทััญญัติทางกฎหมายและเครื่องชี้วัดอย่างอื่นเพื่อการัรรลุการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยตามที่ระัุไว้ในปฏิญญา

- ๑๕ ้้อ ๒ ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิในการใช้หรือดาเนินการตามวัฒนธรรม อาชีพ ปฏิััติ
ตามความเชื่อทางศาสนา ใช้ภาษา้องตน ทั้งเป็นการใช้ในั้าน ในครอัครัว และใช้ในที่สาธารณะโดยเสรี
ห้ ามการรักวนหรื อ ห้ ามมี การเลื อกปฏิ ัั ติในเรื่องเหล่ านี้ มี สิ ท ธิที่ จ ะมี ส่ ว นร่ว มในการประกอักิ จกรรม
ตามวัฒนธรรม ศาสนา สังคม เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตปกติ มีเสรีภาพในการสมาคม รวมกลุ่ม สามารถติดต่อ
สมาชิกภายในกลุ่มที่มีภาษา ศาสนา วัฒ นธรรมเดียวกันในประเทศได้อย่างเสรี หรือแม้แต่ติดต่อสัมพันธ์กัั
ชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกัน้้ามพรมแดนประเทศที่ตนอยู่ได้
้้อ ๓ ชนกลุ่มน้อยสามารถใช้สิทธิตามที่ระัุไว้ในปฏิญญาด้ วยตนเอง หรือร่วมกัั
คนอื่นในชุมชนเดียวกัน หรือร่วมกัักลุ่มชนอื่น ๆ ได้โดยไม่มีการเลือกปฏิััติ และจะต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษ
แก่ชนกลุ่มน้อยเพื่อให้ได้รััสิทธิ หรือไม่ต้องได้รััสิทธิ นอกเหนือจากที่ััญญัติไว้ในปฏิญญา
้้อ ๔ เมื่อได้รััการร้อง้อจากสหประชาชาติ รัฐจะต้องสร้างตัวชี้วัดว่าชนกลุ่มน้อย
ได้รััผลจากการปฏิััติตามปฏิญญาอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเลือกปฏิััติและได้รััความเสมอภาคตามกฎหมาย
อย่างเต็มเปี่ยมทั้งด้านการใช้ภาษาพูด การศึกษาเพื่อความเ้้าใจความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี้องชนกลุ่มน้อยเอง
้้อ ๕ นโยัายหรือโครงการต่าง ๆ ้องประเทศที่ได้วางแผนและดาเนินการตามแผน
ควรให้ชนกลุ่มน้อยได้รััทราัด้วย
้้อ ๖ และ้้อ ๗ เป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน้้อมูล
ประสัการณ์ ในการส่งเสริมสิทธิที่ได้รััรองไว้ในปฏิญญา
้้ อ ๘ และ้้ อ ๙ เป็ น เรื่อ งการห้ ามตี ค วามสิ ท ธิ ต ามที่ ป รากฏในปฏิ ญ ญานี้
ไปในทางที่เป็นโทษต่อชนกลุ่มน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๓.๓ ข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุ ค คลต่าง ๆ ที่น ามาประกอบการพิ จารณาศึกษา เรื่อง
สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริม และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
คณะกรรมาธิ ก ารได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วนี้ โดยได้ เชิ ญ ผู้ แ ทนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้
้้อมูลแต่ก็ยังไม่ได้้้อสรุปที่ชัดเจนถึงแนวทางในการแก้ไ้ปัญหาความเดือดร้อน้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์
เพราะติด้ัดในปัญหาด้าน้้อกฎหมาย ประกอักัักฎหมายที่เกี่ยว้้องโดยตรงที่จะมาทาหน้าที่คุ้มครองวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และรากเง้าทางวัฒนธรรม้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่มี จึงได้มอัหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
ดาเนินการศึกษาในเรื่องนี้แล้วรายงานให้คณะกรรมาธิการทราั
๓.๓.๑ การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ - ๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๒
ณ จังหวัดตาก
๑) การรับฟังปัญหาและพบปะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ จานวน ๕ ชนเผ่า
(ม้ง ปกาเกอะญอ ลีซู เมี่ยน อาข่า) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีแกนนากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้สลัักัน้ึ้นมา
นาเสนอประเด็นปัญหาให้คณะกรรมาธิการได้รััทราั โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายชุติเดช มีจันทร์)
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่มาให้การต้อนรััและร่วมรััฟั งปัญหาจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประเด็น
ปัญหาที่ตัวแทนกลุ่มชาติพันธ์นาเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(๑) ปัญหาที่ดินทากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่อยู่ในเ้ตพื้นที่ตาัลรวมไทยพัฒ นา
และตาัลคีรีราษฎร์ อาเภอพัพระ จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเ้ตการดูแล้องกองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพภาคที่ ๓
ได้เช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี สาหรััประชาชนที่ย้ายออกมาจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ทุ่งใหญ่นเรศวร)

- ๑๖ เพื่อกันพื้นที่ให้เป็นมรดกโลก แต่ประชาชนไม่มีเอกสารแสดงสิทธิจึงไม่สามารถนาไป้ออนุญาตปลูกพืชัางชนิดได้
เช่น กัญชง ประชาชนจึงต้องการเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินทากิน (ไม่ใช่แปลงรวม ต้องการแยกเป็น รายัุคคล)
เพื่อรััรองสิทธิทากิน และพื้นที่เหล่านี้ัางส่วนเกิดการทััซ้อนกััพื้นที่ทากิน้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาก่อน แต่มีการ
ประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ (ป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวน) ครอัคลุมทั้งหมด จึงควรที่มีการแั่งแยกให้ชัดเจน
(๒) ปัญหาด้านการคมนาคมเ้้าพื้นที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย เพราะพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในเ้ตอนุรักษ์ตามพระราชััญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ไม่สามารถสร้างเส้ นทางเ้้าไปในพื้น ที่ได้ ทั้งที่มีงัประมาณในการดาเนินการ และหากมีการก่อสร้างถนน
โดยไม่ได้รััอนุญาตจะถูกเจ้าหน้าที่จัักุมดาเนินคดีทันที ซึ่งกระัวนการเหล่านี้เป็นการปิดกั้นศักยภาพ้องพื้นที่
หรือ้องชุมชน
(๓) ปัญหาด้านกระัวนการยุติธรรม ประชาชนมีความเ้้าใจว่าถูกเลือกปฏิััติ
จากเจ้าหน้าที่้องรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่เ้้าตรวจค้นหรือเ้้มงวดกวด้ันกััประชาชนเฉพาะัางพื้นที่
เท่านั้น ได้แก่ ตาัลรวมไทยพัฒนาและตาัลคีรีราษฎร์ อาเภอพัพระ จังหวัดตาก เป็นพิเศษ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ
ไม่ได้ถูกกวด้ันจัักุมเช่นเดียวกััประชาชนที่อยู่อาศัยในเ้ต ๒ ตาัลนี้
(๔) ปัญหาค่าครองชีพที่มาจากเล้ที่ั้านชั่วคราว ที่เสียค่าไฟฟ้ามากกว่าอัตรา
ที่เก็ัจากเล้ที่ั้านทั่วไป ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยสามารถให้เล้ที่ั้านทั่วไปได้เลย เพราะเป็นที่อยู่อาศัยถาวรจริง
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการ้ออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเล้ที่ั้านเหล่านี้เจ้าั้านไม่จาเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
(๕) ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่า ภาครัฐควรเร่งแก้ไ้ภาวะพืชผล
ทางการเกษตรตกต่าและควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มี จานวนอยู่เท่าเดิมแต่ได้รััผลผลิต
หรือผลตอัแทนทีม่ าก้ึ้น มิเช่นนั้นภาครัฐเองต้องต่อสู้กััราษฎรที่ลุกล้าพื้นที่อนุรักษ์มาก้ึ้นเรื่อย ๆ เพราะประชาชน
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
(๖) ปัญหาศูนย์พักพิงั้านอุ้มเปี้ยม มีการปล่อยน้าเสียและสิ่งปฏิกูลลงในอ่างเก็ัน้า
ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สอย ภาครัฐควรมีมาตรการในการแก้ไ้ที่ชัดเจน
(๗) ปัญหา้้อร้องเรียน้อคัดค้านโครงการ้ยายเ้ตประปาจากตาัลพัพระ
ไปยังเ้ตตาัลวาเล่ย์ อาเภอพัพระ จังหวัดตาก เพราะได้รััผลกระทัต่อความเป็นอยู่้องประชาชนในพื้นที่
(๘) ปั ญ หาการ้ยายเ้ตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ้ องอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกพาเจริ ญ
ัางส่วนมีการทััซ้อนกััพื้นที่ทากิน้องประชาชน ควรมีการกันพื้นที่ให้ชัดเจนเพราะมีประชาชนัางส่วน
อยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเ้ตอุทยานแห่งชาติ
๒) การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
กลุ่มชาติ พัน ธุ์ กรณี พื้ น ที่อยู่อาศัยที่ดิ น ทากิน ทับ ซ้อนหรืออยู่ในเขตพื้ น ที่อนุรักษ์ ณ บ้านแม่กลองน้อย
บ้านแม่กลองใหญ่ เขตติดต่ออาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง ๒ หมู่บ้าน
(บ้านแม่กลองน้อย บ้านแม่กลองใหญ่) ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาที่ดินทากิน
ที่ ทั ั ซ้ อ นหรื อ อยู่ ในเ้ตพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ้ องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ้ องคณะกรรมาธิก าร ได้ มี น ายอ าเภออุ้ ม ผาง
และหัวหน้าหน้าเ้ตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปรััฟังปัญหา
จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย สรุปได้ ดังนี้
(๑) สถานัริ ก ารสาธารณสุ ้ ชุ ม ชนร่ ม เกล้ า ๕ ต าัลโมโกร อ าเภออุ้ ม ผาง
จังหวัดตาก พัว่าสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้าที่เป็นระััไฟฟ้าหลักใช้ ปัจจุัันใช้ไฟฟ้าจากระััพลังงานสารอง
(กังหันน้า) ซึ่งจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีน้าพัดกังหันปั่นไฟฟ้า ส่วนระััโซลาเซลก็มีไม่เพียงพอ เนื่ องจาก

- ๑๗ เป็ นพื้ นที่ สูงจะมีห มอกมาปกคลุ ม เกือบทั้ งปี และที่สําคัญ บริเวณหมู่ บ้านแม่ กลองน้ อย บ้ านแม่กลองใหญ่
และบริเวณสถานบริการสาธารณสุขไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้การติดต่อสื่อสารล่าช้า เนื่องจากต้องเดินทาง
ไปยังสถานที่ที่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยหรือเหตุฉุกเฉินและช่วงเวลาที่มี
กระแสไฟฟ้าน้อยสุดคือช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งจําเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากเพื่อเก็บวัคซีนแต่ก็มีไม่เพียงพอ
มีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านพื้นที่แต่ไม่สามารถนํากระแสไฟฟ้าสายหลักเข้าพื้นที่ได้เพราะติดเงื่อนไข
อยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่อนุรักษ์ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถขออนุญาตต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางเสาไฟฟ้าสายหลักเข้าหมู่บ้านได้
(๒) โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก บ้านแม่กลองน้อย
มีประชากร ๑๗๐ ครัวเรือน มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนร่มเกล้า ๕ ให้การดูแลในเรื่องสาธารณสุข ทั้งโรงเรียน
หมู่บ้าน และสถานบริการสาธารณสุข ไม่มีไฟฟ้าสายหลักใช้ ทั้งที่ไฟฟ้าผ่านหมู่บ้านมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐
ใช้เพียงระบบไฟฟ้าสํารองซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
มีความยากลําบากมาก นอกจากนี้การสร้างถนนเพื่อใช้สัญจรในพื้นที่ประชาชนต้องดําเนินการเองเพราะภาครัฐ
ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ต้องดําเนินการขออนุญาตสร้างถนนและสาธารณู ปโภค
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน โดยต้องเข้าเงื่อนไขเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเป็นหลักการเดียวกัน
กับกรณีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนร่มเกล้า ๕ ข้างต้น โดยชุมชนอยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้ว ๙๓ ปี
จากหลักฐานของกรมสรรพากรที่ประชาชนนํามาแสดง ซึ่งต่อมากรมสรรพากรได้ยกเลิกการออกเอกสาร
การจัดเก็บภาษี เมื่อรัฐออกกฎหมายกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ การมีกฎหมายขึ้นมาจัดการในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ ดี
แต่กระบวนการจัดการตามกฎหมายจะต้องดีด้วย
(๓) โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
บ้านแม่กลองใหญ่ มีประชากรประมาณ ๒,๓๐๐ คน ๔๐๐ กว่าครัวเรือน มีโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน
บ้านแม่กลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปัจจุบันสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก หมู่บ้านไม่มีสถานบริการสาธารณสุข ไม่มีไฟฟ้าสายหลักใช้ การคมนาคมถนนเป็นทางดิน
ประชาชนต้องสร้างถนนเองเนื่องจากไม่สามารถขออนุญาตสร้างถนนและขอใช้ไฟฟ้าสายหลักได้ ปัจจุบันจึงเป็น
ไฟฟ้าที่ใช้จากระบบกังหันน้ําและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขาดแคลนไฟฟ้าอย่างมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้ง
โดยหมู่บ้านแม่กลองใหญ่ ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่ามาโดยตลอด ทั้งที่มีบางส่วนอยู่มาก่อนการประกาศ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ จึงควรมีการกันเขตพื้นที่ทํากินกับพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน มีการพัฒนาพื้นที่ให้ใช้พื้นที่น้อย
แต่ได้ผลผลิตมากหรือเท่าเดิม และที่สําคัญการคมนาคมสร้างถนน การมีไฟฟ้าสายหลักใช้ และการมีระบบ
สาธารณสุขจําเป็นเร่งด่วนมากสําหรับที่นี่
๓.๓.๒ การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านและการจั ด เสวนา ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ –๒๐
มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๑) การรับ ฟั ง สภาพปั ญ หากลุ่ ม ราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง ณ ศู น ย์ พั ฒ นาราษฎร
บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
๑.๑ ศู น ย์ พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง สั งกั ด กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ จังหวัด
ประกอบด้ วย จังหวัด เชี ยงใหม่ จั งหวัดเชียงราย จั งหวัดตาก จั งหวัดลําพู น จังหวัด ลําปาง จั งหวัด พะเยา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

- ๑๘ สภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชน สรุปได้ ดังนี้
(๑) ปัญหาด้านสังคม เช่น ความยากจน ยาเสพติด การเข้าถึงสวัสดิการ การขาด
สถานะบุคคลทางกฎหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข
(Well - being) (๒) มีพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดหรือแนวชายแดน สภาพแวดล้อมของชุมชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ง่ายต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนในชุม ชนมีพ ฤติกรรมถู กชักจูงหรือเลียนแบบการใช้
สารเสพติด (๓) การเข้าถึงสวัสดิการสังคม (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สวัสดิการพื้นฐาน, บริการอื่น ๆ ของรัฐ) โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม เช่น การลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ และไม่เข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน (ประชาชนเสนอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร) (๔) มาตรการทวงคืน
ผืนป่าทําให้ผู้ที่ถูกทวงคืนพื้นที่ทํากินมีที่ทํากินน้อยลงหรือบางครอบครัวไม่มีที่ดินเหลือให้ทํากิน (๕) ประชาชน
และแกนนําชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ (๖) ทัศนคติคนพื้นราบบางส่วน
ยังไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ หรือขาดความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบ “พหุวัฒนธรรม”
(การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม) (๗) ประชาชนบนพื้นที่สูงขาดโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ เช่น การมีสถาบันการศึกษาหรือแหล่งฝึกอาชีพที่ได้มาตรฐานในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลทุรกันดาร
(๘) ไม่มีกิจกรรมเสริมพลังทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ เช่น การรวมกลุ่มทางสังคม
เพราะพฤติกรรมการดํารงชีพเปลี่ยนไปต้องเข้าสู่ระบบการทํางานที่ต้องแข่งขันรวมถึงกิจกรรมการพัฒนามักตรงกับ
ช่วงเวลาการทํางานของชุมชนทําให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง (๙) การขาดสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย เช่น นาย ก อาศัยอยู่ที่ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน แต่พี่น้อง
ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมด แต่นาย ก ไม่ได้รับสัญชาติไทยเนื่องจาก ณ วันที่สํารวจ นาย ก ต้องโทษจําคุก จึงตก
สํารวจทําให้ไม่ได้รับสถานะสัญชาติไทย เป็นต้น (๑๐) การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเป็นช่องทางการจําหน่าย
ยาเสพติด ค้ามนุษย์ เช่น การขายยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ใน Facebook หรือกลุ่มไลน์ เป็นต้น และ
(๑๑) ขาดการให้คุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้นําทางสังคมและอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง
(๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ การประกอบอาชีพ
ที่ไม่ยั่งยืน การเข้าไม่ถึงแหล่งทุนภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้ (๑) มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ (เกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย
ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) (๒) การเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐมีน้อย (ประชาชนพึ่งพาแหล่งทุนนอกระบบ) (๓) ค่านิยม
เรื่องวัตถุนิยมหรือทุนนิยม เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงฐานะความเป็นอยู่หรือการแข่งขัน เช่น การบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือย ภาระค่าใช้จ่ายการส่งบุตรเข้าเรียนในเมือง การปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้พื้นที่มากและต้นทุนสารเคมีสูง
แต่ราคาผลิตต่ําเกิดหนี้สินทั้งในระบบและหนี้สินนอกระบบหลายแหล่งหนี้ เป็นต้น (๔) การประกอบอาชีพที่ไม่ยั่งยืน
หรือไม่มั่นคง เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมถึงเยาวชนจบปริญญาตรีแต่ไม่มีงานทําหรือมีงานแต่ขาดความมั่นคง
และ (๕) บางคนยังขาดความรู้ในการประกอบอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับต้นทุนหรือทุนทางสังคมของครอบครัว
(๓) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะที่ถูกต้องหรือมุมมองที่มีต่อพื้นที่
ทํ ากิ นและที่ อยู่ อาศั ย สรุปได้ ดั งนี้ (๑) มุ มมองที่ มี ต่ อพื้ นที่ ทํ ากิ นและที่ อยู่ อาศั ยบนพื้ นที่ สู ง เช่ น มุ มมองของ
ประชาชนหรือชาวบ้านอยู่อาศัยและทํากินมาก่อนประกาศพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ และมุมมองตาม
กฎหมาย เจ้าหน้ าที่ ต้องดําเนิ นการตามกฎหมายกรณี พิ สูจน์ ได้ว่ามีการบุ กรุกโดยผิดกฎหมาย (๒) ชาวบ้าน
บางส่วนปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อมุ่งรายได้เป็นหลัก โดยขาดจิตสํานึกและขาดความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๓) บางชุมชนขาดจิตสํานึกและความรู้ด้านการจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ๑๙ (๔) ปัญหาด้านวัฒนธรรม สรุปได้ ดังนี้ (๑) เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่้าดความ
ภาคภูมิใจในคุณค่าและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (๒) การนาวัฒนธรรมจากชุมชนเมืองไปใช้ในหมู่ั้านโดย้าดการ
กลั่น กรอง (๓) การรัั รู้และลอกเลี ยนแััผ่ านสื่ อออนไลน์ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความรุนแรง
ทางครอัครั ว และทางเพศ เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยังมีพ ฤติก รรมทางเพศในการเสพสื่ อยั่ วยุ ทางเพศน ามาสู่
พฤติกรรมและการเลียนแััความรุนแรงทางเพศ การท้องก่อนวัยอันควร และการค้ามนุษย์ และ (๔) ัทัาท
้องผู้นาทางวัฒนธรรม ผู้นาทางจิตวิญญาณ ถูกให้ความสาคัญลดลงแต่เพิ่มความสาคัญกััผู้นาทางการ
(๕) ปัญหาด้านการัริหารจัดการตนเอง้องชุมชน สรุปได้ ดังนี้ (๑) ประชาชน
และองค์กรชุมชน ประชาชนยังคงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ถูกพัฒนามากกว่าการเป็นผู้กาหนดทิศทางการพัฒนา้องตนเอง
และชุมชน ประชาชนหรือชุมชนัางส่วนยังไม่ตระหนักรู้ประโยชน์้องการรวมกลุ่มและการ้ััเคลื่อน้ององค์กร
ชุมชนที่นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชุมชนันพื้นที่สูงส่วนใหญ่ไม่มีแผนและทิศทาง
การพัฒนา้องตนเองอย่างครอัคลุมทุกมิติ (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทัศนคติ้ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นัางแห่งเห็นชุมชนันพื้นที่สูงว่าเป็นผู้ถูกพัฒนามากกว่าการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้
นโยัาย้องผู้ัริหารท้องถิ่นัางแห่งยังไม่ให้ความสาคัญกััการมีส่วนร่วม้องประชาชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดาเนินการจัดเก็ัและพัฒนาระััฐาน้้อมูล โดยจะต้องเป็น
ผู้จัดเก็ัและพัฒนาฐาน้้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการัริหารจัดการตนเอง้องชุมชน
และ “นาผลการวิเคราะห์ชุมชน” ไปใช้ประกอั “กระัวนการจัดทาแผนชุมชน”
(๖) ปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีความซััซ้อนหลายประเด็น สรุปได้ ดังนี้
(๑) ัางกลุ่มชาติพันธุ์มีประเพณีลักษณะพิเศษ เช่น การออกเรือนคือการตัด้าดจากั้านเดิม เมื่อเกิดปัญหา
การหย่ าร้างเมื่ อฝ่ ายหญิ งออกเรือนไปแล้วจะไม่สามารถกลััมาอยู่ั้านเดิมกััพ่อแม่ห รือครอัครัวเดิมได้
เพราะตามประเพณีถือว่าตัด้าดจากผีเรือนไปแล้ว ทาให้ฝ่ายหญิงมีความยากลาัากในการดารงชีวิตเป็นอย่างมาก
(๒) เด็กยุคสมัยนี้ เนื่องจากโลกก้าวหน้าไปเร็วและไกลมากเด็กเหล่านี้สามารถเ้้าถึ ง้้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
ันโลกโซเชียล แต่กลััถูกปล่อยไว้กััผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งไม่สามารถตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งการมั่วสุม มีการใช้ความรุนแรงมาก้ึ้น การท้องก่อนวัยอันควร และการไม่เคารพปู่ ย่า
ตา ยาย ทาให้เกิดปัญหาตั้งแต่ในระดััครอัครัว (๓) ชนเผ่าพื้นเมืองมีมากกว่า ๑๐ กลุ่ม จะต้องมีการ้ยาย
กลุ่มเป้าหมายออกไปให้ครอัคลุมมาก้ึ้น เช่น ชาวเล ซึ่งก็ถือว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมือง (๔) ระเัียัการเัิกจ่าย
งัประมาณจะเป็นไปตามหน้าที่และอานาจ้องหน่วยงานต่าง ๆ การที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มัอััางหรือชุมเผ่าพื้นเมืองจะไม่สามารถทาได้ครอัคลุมทุกเรื่อง ต้องใช้หลายหน่วยงานเ้้ามา
ทางาน ทาให้เกิดความยุ่งยากซััซ้อน้องประชาชน ในการมาติดต่อ เป็นภาระต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
เพราะแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานมีความห่างไกลกัน ซึ่งเดิมหน่ วยงานเดียวสามารถดาเนินการให้กััชนเผ่าพื้นเมือง
ได้ทุกเรื่อง และ (๕) กลุ่มชาติพันธุ์สามารถสร้างสีสันให้กััการท่องเที่ยวจานวนมาก สร้างงานัริการให้กััพื้นที่
และประเทศชาติ ควรมีกระัวนการที่เกี่ยว้้องให้ประชาชนเ้้าไปมีส่วนร่วมทั้งในด้านการดูแลรักษาพื้นที่
และการนารายได้มาดูแลพื้นที่เป็นพิเศษด้วย
๑ศ๒ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรันพื้นที่สูง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง้องมนุษย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รวัรวมวัตถุศิลป์สิ่ง้องเครื่องใช้
และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ วิถีชี วิตสังคมวัฒนธรรมชนเผ่า ๑๐ เผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน
ลีซู ลาหู่ อา้่า มลาัรี ถิ่น ้มุ ลัวะ ตลอดจนจารีตประเพณี และความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต้องชนเผ่า
จนหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน้องราษฎรันพื้นที่สูง ัทัาทภารกิจ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรันพื้นที่สูง
สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป็นแหล่งรวัรวมผลงานวิชาการ และหลักฐานที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม้องราษฎร
ันพื้นที่สูง (๒) เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ แสดงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและการจาลองวิถีชีวิต้องราษฎร
ันพื้นที่สูง (๓) เป็นศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์้องราษฎรันพื้นที่สูง

- ๒๐ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรันพื้นที่สูงเป็นสถานที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย มีการ
รวัรวมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกััเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม้องราษฎรันพื้นที่สูงไว้เกือัทั้งหมดและัางชิ้นมีเพียง
ชิ้นเดียวในประเทศ มีการดูแลรักษาอย่างดี และได้รััทราัถึงความเสียสละ้องเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันดูแลรักษา
โดยจะมีการผลัดเวรกันมาทาความสะอาด และจัดเวรยามมาดูแลรักษากันเองเนื่องจากไม่มีงัประมาณในการ
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดมาดูแล และที่สาคัญที่นี่เปิดให้ัริการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
๒) การหารือและเยี่ยมชมสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทย
ภูเขาในประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
คณะกรรมาธิ ก ารได้ เ้้ า เยี่ ย มชมสมาคมศู น ย์ ร วมการศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม
้องชาวไทยภูเ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้ง้องสานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง ประเทศไทย (สชพศ) ด้วย
โดยมีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มาให้การต้อนรัั มีการัรรยายถึงที่มาและวัตถุประสงค์้องการรวมตัวกัน
้องชนเผ่ า พื้ น เมื อ งเพื่ อ ร่ ว มกั น ท างานโดยเฉพาะการ้ั ั เคลื่ อ นงาน การติ ด ตามงานที่ เกี่ ย ว้้ อ งกั ั
ร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศศศ ศศศศ ซึ่งเนื้อหาที่ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองนาเสนอ
จะเป็นเรื่องที่จะนาเสนอในเวทีเสวนา เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ”
การพัปะหารือจึงเป็นเรื่องการสร้างความเ้้าใจระหว่างคณะกรรมาธิการกััตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ ให้เ้้าใจ
เห็นปัญหาและรััทราัแนวทางในการแก้ไ้ปัญหาให้ตรงกันเป็นหลัก
๓) การเสวนา เรื่ อ ง “กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต
กลุ่มชาติพันธุ์ ” โดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ สภาผู้ แทนราษฎร ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิริน ธร (องค์การมหาชน) และ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัย
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เ้้าร่วม จานวน ๑๕๕ คน ประกอัด้วย คณะกรรมาธิการ
ผู้แทนกลุ่มชาติพัน ธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ๓๘ กลุ่มชาติพันธุ์ สภาชนเผ่าพื้นเมืองระดััพื้นที่ ๓ แห่ง แกนนา
เครื อ ้่ า ย ๖ องค์ ก ร คณะกรรมการัริ ห ารกิ จ การสภาชนเผ่ าพื้ น เมื อ ง ภาคี อ งค์ ก ร ๒๔ และผู้ แ ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ๑๗ แห่ง สรุปได้ ดังนี้
๓ศ๑ การอภิปรายในหั ว้้อ “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เราอยากเห็น”
(๑) แนวทางการจัดทาร่างพระราชััญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
พศศศ ศศศศ ้องศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เริ่มจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ยง เนื่องจากเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเปราะัาง มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเรื่องอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม
และผลจากการนาร่องสาหรัั ๒ กลุ่มชาติพันธุ์จึงนาไปสู่การพิจารณายกร่างพระราชััญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พศศศ ศศศศ เพื่อแก้ไ้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุััน ดังนี้
๑ศ ปัญหาด้านภาพลักษณ์ ฐานคิดมาจากวัฒนธรรมอคติทางชาติพันธุ์ คนส่วนใหญ่
เห็ นว่าชนเผ่ าพื้ นเมืองเป็ นความมั่นคง้องชาติ มี ภาพลั กษณ์ ในเชิงลั ผู้คนจะไม่มี ความเ้้าใจว่าแท้จริงแล้ ว
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่อยู่มาก่อน การตีตราในเชิงลัจะนาไปสู่ปัญหาต่อไป

- ๒๑ ๒ศ ปั ญหาการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ชนเผ่ า พื้ นเมื องถู กกั นออกจากพื้ นที่
ภาครัฐมีอคติเชิงลั โดยเห็นว่าการอนุรักษ์ ต้องไม่ให้คนอยู่กััป่า แต่กลุ่มชาติพันธุ์ กลััเห็นว่าเป็นการอนุรักษ์
เพื่อการใช้ประโยชน์ ตามที่นายวิทวัส เทพสง ได้กล่าวว่า “เราอนุรักษ์เพื่อให้คนดู แต่เราไม่ได้ใช้” เช่น ชาวกะเหรี่ยง
รักษาไว้ แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีนักท่องเที่ยวเ้้ามา
ในพื้นที่แต่กลััไม่ได้รััประโยชน์และถูกกันออกจากกระัวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชาวกะเหรี่ยงถูกห้าม
ทาไร่หมุนเวียนและชาวเลถูกห้ามเรื่องการหาปลา
๓ศ ปั ญ หาสั ญ ชาติ เมื่ อถูก ตีต ราว่าเป็ น ผู้ อพยพจากที่ อื่น ท าให้ ก ลุ่ มชาติพั น ธุ์
ไม่ได้รััสัญชาติ ซึ่งแท้จริงชนเผ่า พื้นเมืองเป็นกลุ่มคนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และศาล
ยุติธรรมได้ยอมรััเรื่องความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีสัญชาติ สถานะทางกฎหมายจึงไม่สามารถ
เ้้าถึงสิทธิ้ั้นพื้นฐานที่ควรมีได้
๔ศ ปัญหาด้าน้าดสิทธิ้ั้นพื้นฐาน ไม่มีสิทธิด้านสุ้ภาพ การศึกษา ไม่สามารถ
เ้้าถึงัริการพื้นฐานด้านต่าง ๆ ้องรัฐ
๕ศ ปั ญ หาการสู ญ เสี ยอัต ลั ก ษณ์ เมื่อ ไม่ ได้รัั การยอมรัั ทาให้ กลุ่ มชาติ พั น ธุ์
มุ่ งไปใช้ ชี วิ ต เหมื อ นคนทั่ ว ไป พื้ น ที่ ท าไร่ ห มุ น เวี ย นเป็ น การรัก ษาป่ า ให้ อ ยู่ ได้ เมื่ อ ไม่ ส ามารถท าได้ จึ ง ได้
เปลี่ยนเป็นการทาไร่ถาวรหรือพืชเชิงเดี่ยว และกลัักลายเป็นว่าชาวกะเหรี่ยงเป็นคนทาลายป่าสร้างปัญหา
หมอกควันและไฟป่า
จากการ้ััเคลื่อนปัญหา ๕ ด้านนี้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ลดปัญหา
อคติทางวัฒนธรรม เห็นได้จากที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีหารือเรื่อง้องชาวกะเหรี่ยงและชาวเลมาก้ึ้น เช่น กรณี
้องชาวกะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศไร่หมุนเวียนเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม้องชาติแล้ว
และภาษามอแกนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม้องชาติเช่นกัน แต่ปัญหาหลักคือ เรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย
และพื้น ที่ทางจิตวิญญาณ การประกาศเป็นเ้ตพื้นที่วัฒ นธรรมพิเศษก็เพื่อส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ การผลักดัน
กฎหมายให้สัญชาติ การสารวจผู้ตกหล่นที่ยังไม่ได้รััการสารวจ การสนััสนุนเรื่องการจัดการศึกษาตามรูปแัั
วัฒนธรรม และการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม เช่น งานรวมญาติชาวเล งานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
หัวใจสาคัญ้องการ้ััเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรม โดยมีวัฒนธรรมเป็นอาวุธ และเป็นอาวุธที่ใช้ในการ้ััเคลื่อน
งาน้องกลุ่มชาติพันธุ์ ต้องการให้คนทั่วไปเห็นวัฒนธรรมเป็นมรดก
ความก้ าวหน้ าในการจั ด ท าร่ างพระราชัั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และอนุ รั ก ษ์ วิถี ชี วิ ต
กลุ่มชาติพันธุ์ พศศศ ศศศศ จากการดาเนินงานมติคณะรัฐมนตรี ชาวกะเหรี่ยงและชาวเล ผลสาเร็จไม่ได้เป็นการ
แก้ไ้ปัญหาโดยตรง แต่เป็นความก้าวหน้าที่สาคัญ คือ
๑ศ ทาให้รัฐหันมาสนใจประเด็นปัญหา้องกลุ่มชาติพันธุ์ ตามนัย้องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ ได้มีการระัุเนื้อหา้องกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในรัฐธรรมนูญ
๒ศ แผนยุทธศาสตร์การ้ััเคลื่อนพหุวัฒนธรรม สภาความมั่นคงแห่งชาติเริ่ม
สนใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก้ึ้น และมีการผลักดันเรื่องสิทธิและเรื่องที่ดินมาก้ึ้น
๓ศ แผนปฏิรูปประเทศ ระัุให้มีการจัดทาพระราชััญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๔ และรัฐัาลชุดนี้ยืนยันว่าเป็นกฎหมายที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน
โดยเป็นหนึ่งในจานวน ๑๖ ฉััั
ข้อจากัด ภาครัฐยังคงเห็นว่าเป็นเรื่องความมั่นคงและเรื่องการอนุรักษ์ต้องไม่ให้คน
อยู่กััป่า ในส่วน้องกลุ่มชาติพันธุ์มีการเรียกร้องที่ดินและที่อยู่อาศัย ต้องการใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิต้องตนเอง
แต่ ถูกภาครัฐ กัน ออกมาไม่ ให้ มีส่ ว นร่ว มในการดูแลและการอนุรักษ์เพื่ อการใช้ และภาครัฐ ให้ ความส าคั ญ
เรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาชุมชน

- ๒๒ ความก้าวหน้า ภาคประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ มีพื้นที่มาก้ึ้น มีเวทีและงัประมาณ
แต่้ณะเดีย วกั น ก็มีปั ญ หาด้านความหลากหลายยังไม่ เป็น อัน หนึ่ งอันเดียวกั น ้าดการล าดััความส าคั ญ
้องประเด็นงาน ได้เกิดพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ๑๑ พื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอไว้นาร่อง ๔ พื้นที่ และที่ไม่อยู่
ในมติคณะรัฐมนตรี อีก ๗ พื้นที่ โดยจะมีการประกาศเพิ่มอีก ๑ พื้นที่ คือ ั้านป่าแป๋ ้้อจากัด คือมีการประกาศ
เชิงพื้นที่ แต่ระดัันโยัาย้องรัฐยังไม่มี มาตรการรองรััการออกประกาศในลักษณะเช่นนี้ ประเด็นนี้จะถูก
ัรรจุในร่างพระราชััญญั ติฉััันี้ด้วย และได้เกิดงานวิจัย้ึ้นจานวนมาก ทั้งในระดััเชิงพื้นที่และนโยัาย
แต่ปัญหา คือ ไม่ได้นา้้อค้นพัไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ควรมีการสร้างพื้นที่กลางและผลักดันร่วมกัน เรื่องหนึ่ง
ที่เป็นัทเรียนสาคัญ คือ การสร้างกระัวนการการมีส่วนร่วม้องภาคประชาชน การก่อเกิดมติคณะรัฐมนตรี
เป็นการผลักดัน้องกระทรวงวัฒนธรรม คนทางานและนักวิชาการร่วมกันดาเนินงานแััเร่งรีั การมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนยั งน้ อ ย ชาวกะเหรี่ ย งและชาวเลจ านวนมากไม่ ท ราัว่า มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรีก ะเหรี่ย ง
และชาวเล ดังนั้น การร่างพระราชััญญัติฉััันี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ จะมีการใช้กระัวนการในการจัดทา
ร่างพระราชััญญัติฉััันี้เป็นต้นแััในเรื่อง้องการนาเสนอกฎหมาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระัวนการ
ร่างกฎหมายมากที่สุด
สรุปสถานการณ์และบทเรียน ้ณะนี้ยัง้าด้้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการ้ัั เคลื่ อนนโยัาย ต้ องมีการพิ จ ารณาว่า แนวคิด ใดใช้ได้ และเหมาะสม ยั ง้าดความเป็น เอกภาพ
ในการ้ััเคลื่อน ประเทศไทยมี ๖๕ กลุ่มชาติพันธุ์ มีประชากร ๑ศ๗ ล้านคนที่อยู่ันพื้นที่สูง และยังมีพื้นราั
อีกประมาณ ๒ ล้านคน ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันจะหาจุดร่วมกันได้อย่างไร และความเ้้าใจ้องสังคม จะทาอย่างไร
ให้สังคมเห็นปัญหา้องชาติพันธุ์เป็นปัญหาร่วม้องสังคม และเป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันร่วมกัน
ความก้าวหน้ าในการจัดทาร่างพระราชบั ญ ญั ติ โดยได้กาหนดให้ มีทั้งหมด
๖ หมวด ดังนี้ (ร่างพระราชััญญัติฉััันี้เป็นร่างพระราชััญญัติฉัััแรกเท่านั้น)
หมวดทั่วไป นิยามความหมาย้องกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิอะไร
รัฐสนััสนุนอะไรั้าง
การส่งเสริมการจัดทา้้อมูลและประวัติชุมชน การกาหนดเ้ตพื้นที่คุ้มครอง
วัฒนธรรม การคุ้มครองวัฒนธรรม การจัดทาธรรมนูญพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรม
โครงสร้าง คณะกรรมการส่งเสริม
การเพิกถอนพื้นที่ทััซ้อน
หมวดกองทุน การจัดหางัประมาณ
ัทลงโทษ
(๒) แนวคิดพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ แนวคิดในเรื่อง้องพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ
ในหลาย ๆ ประเทศเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาการกาหนดพื้นที่เ้ตวัฒนธรรม หรือ Cultural area
เป็นการกาหนดแััวัฒนธรรมร่วม เช่น พื้นที่วัฒนธรรมอีสาน อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดการเพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่จะเน้นในการใช้ชีวิตประจาวันตามคาที่ว่า “วัฒนธรรมไม่ใช่
เพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นวัฒนธรรมเพื่อการใช้ชีวิต” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กาหนดพื้นที่เ้ตวัฒ นธรรม
พิเศษนาร่อง ๔ แห่ง แนวคิดนี้เกี่ยว้้องกััการจัดการทรัพยากร ซึ่งจากประสัการณ์ที่ดาเนินการมาแล้วพัว่า
มีห ลายชุมชนที่ได้ จัด ทาแผนที่ที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่โดยใช้ GPS (Global Positioning System) และ GIS
(Geographical Information System) มีการจาแนกประเภทที่ดิน มีรายละเอียดเป็นรายแปลง ชุมชนที่มา
ร่วมดาเนินการได้ผ่านการฝึกอัรมการรังวัดพื้นที่ การทา้้อมูล ซึ่งหลังจากดาเนินการแล้วเสร็จจะมีหน่วยงาน
ในพื้นที่มาร่วมรััรอง โดยมีหลายพื้นที่ได้ดาเนินการแล้ว แต่สิ่งที่้อเน้นย้า คือ วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่เป็น

- ๒๓ อัตลักษณ์ส่วนหนึ่ง คือ การทาไร่หมุนเวียนที่ ภาครัฐเคยเ้้าใจว่าเป็นไร่เลื่อนลอย การหมุนเวียนเช่นนี้จะทาให้
ต้นไม้ในไร่กลััเติัโต้ึ้นใหม่ เหมือนป่าที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว และหากปล่อยถึง ๑๐ ปีก็ทาให้ไร่พักฟื้นนั้นมีสภาพ
เหมือนป่าธรรมชาติ ซึ่งวิถีการทากินเช่นนี้มีความสัมพันธ์ที่ซััซ้อน ทั้งระหว่างคนกััคน คนกััสิ่งแวดล้อม
หรือธรรมชาติ คนกััสัตว์ พัว่า ในไร่้้าวมีความหลากหลาย้องพันธุ์พืชที่ปลูกในไร่ที่ถือว่าเป็นการเกษตร
ที่ยั่งยืนรูปแััหนึ่ง และทั้งได้้ึ้นทะเัียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม้องชาติด้วย ซึ่งระััไร่หมุนเวียน
มาพร้ อ มกั ั การท าแนวกั น ไฟ และเชื่ อ มโยงกั ั ความหลากหลาย้องพั น ธุ์พื ช และจากแผนที่ จ ะเห็ น ว่ า
จุดที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ได้ดารงวิถีไร่หมุนเวียนล้วนอยู่ในพื้นที่ป่าที่อุดมสมัูรณ์ที่สุด้องประเทศ
นอกจากนั้น ประเด็นการศึกษาซึ่งถือว่าสาคัญ การให้เด็กชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ
เ้้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐในทุกระดัั และชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิจัดการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งถูกกล่าวไว้
ในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ซึ่งมีรูปธรรมที่ชุมชนจัดการศึกษาด้วยตัวเอง
เช่น ศูนย์การเรียนมอวาคี ตาัลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการพัฒนาหลักสูตรวิถีวัฒนธรรม
แััองค์รวม และัูรณาการเ้้าสู่หลักสูตรแกนกลาง มีการจัดการศึกษาทั้งในห้องเรียน ในั้าน ในไร่ ในป่า
โดยมีครูท้องถิ่น ผู้รู้ และผู้ปกครองมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
สรุปแนวคิดนาเสนอพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ
๑ศ ควรมี ้อัเ้ตทางกายภาพ้องที่อ ยู่อาศัยและวิถีชีวิตันฐานวัฒ นธรรม
้องชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ครอัคลุม ๑ หมู่ั้าน หรือมากกว่า
๒ศ ส่ งเสริ ม และสนั ั สนุ น การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ ั นฐานภู มิ ปั ญ ญา
ตามประเพณีที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ มีความยั่งยืนและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการที่สอดคล้อง
๓ศ ชุมชนจัดการศึกษาหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา้ั้นพื้นฐาน โดยเน้นหลักสูตร
แัััูรณาการและการศึกษาพหุภาษา
๔ศ ส่งเสริมการดูแลสุ้ภาพแััองค์รวม และต่อยอดจากภูมิปัญญาพื้นั้าน
๕ศ ส่งเสริมการปกครองตามจารีตประเพณีที่มีการประยุกต์ให้เกิดความเสมอภาค
และเป็นธรรม
๖ศ จาเป็นต้องมีกฎหมายรองรััเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ผลจากมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวนโยัายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวนโยัายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เวทีการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่้องชนเผ่า
พื้นเมืองที่จะนาเสนอเรื่องราวผ่านไปยังรัฐัาลและรัฐสภา ถึงรูปธรรมในการจัดการพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ
โดยทั่ วไปประเทศที่ มีช นเผ่ า พื้ นเมื องอยู่ หรือัริเวณที่ มี ชนเผ่ าพื้ นเมื องอยู่จะเห็ นว่าพื้ น ที่เหล่ านั้นมีพื้ นที่ ป่ า
อยู่หนาแน่นมาก เรื่องราว้องชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเรื่องสืัทอดจากผู้เฒ่า ซึ่งเ้ตวัฒนธรรมพิเศษ มีจุดเด่น คือ
๑ศ ชุมชนสามารถธารงวิถีชีวิตันฐานประเพณีผสานเ้้ากััองค์ความรู้ใหม่ต่าง ๆ
ได้อย่างสอดคล้อง
๒ศ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่มีนัย้องความพอเพียงเชิงอนุรักษ์ คนกััธรรมชาติที่พึ่งพากัน
ได้อย่างยั่งยืน
๓ศ ชุมชนมีสิทธิและอานาจในการกาหนดวิถีชีวิตันฐานวัฒนธรรมอย่างมีพลวัต
๔ศ สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม้องตน พร้อมอัตลักษณ์ร่วม
ในความเป็นชาวไทย
๕ศ สถาัันชุมชนตามประเพณีทาหน้าที่ร่วมกััสถาัันทางการได้อย่างลงตัว

- ๒๔ ๖ศ นโยัาย กฎหมาย ระเัี ยัปฏิ ัั ติ เป็ น พิ เศษหรือได้ รัั มติ ค ณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ รองรััและคุ้มครองและการฟื้นฟูวิถีชีวิตอย่างแท้จริง
๗ศ เ้ตที่มีการจัดการตนเองประกอัด้วยสิท ธิชุมชนที่สามารถัรรลุเป้าหมาย
การดารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๘ศ ชุมชนมีสิทธิอานาจที่จะกาหนดตนเองันฐานวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
โดยมีกรอัแนวนโยัายที่เอื้อต่อการฟื้นฟูสามารถเดินตามหลักปฏิััติตามวิถีประเพณีได้อย่างเต็มที่และชัดเจน
๙ศ ชุมชนมีความเ้้มแ้็งสามารถสื่อสารเจรจากััภายนอกในการกาหนดแนวทาง
การดารงชีวิต้องตนเองได้อย่ างลงตัวที่ผ่านมามีการประกาศเ้ตพื้นที่วัฒ นธรรมพิเศษ ทั้งหมด ๑๑ พื้นที่
ประกอัด้วยประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวนโยัายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ ๓
สิ งหาคม ๒๕๕๓ เป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง จ านวน ๔ พื้ นที่ และประกาศเพิ่ มอี ก ๗ พื้ นที่ ซึ่ งครอัคลุ มทั้ งในพื้ นที่
้องอุทยานแห่ งชาติ ป่ าสงวน และเ้ตรั กษาพั น ธุ์สั ตว์ ป่ า ปั ญ หาคื อยั งไม่ ส ามารถใช้ พื้ น ที่ ได้ ต ามที่ ต้ องการ
เนื่ องจากพื้นที่เหล่านี้ ยังใช้กฎหมายแััผูก้าด้องรัฐอยู่ ทาให้ต้องสร้างความร่ว มมือและความเ้้าใจกัน
เพื่อให้เกิดการหนุนเสริมจากหน่วยงานเหล่านี้ด้วย
ตัวอย่างการประกาศพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ ั้านหินลาดใน เป็นชุมชนที่เ้้มแ้็ง
นอกจากการทาไร่ห มุน เวียนและนา้ั้น ัันไดตามประเพณี แล้ว ยังมีการทาวนเกษตร และการเก็ัผลผลิ ต
จากป่า โดยเฉพาะการเลี้ยงผึ้งและเก็ัน้าผึ้งตามธรรมชาติ ั้านแม่อุมพาย มีการทาหลักศิลาประกาศพื้นที่เ้ต
วัฒนธรรมพิเศษ ได้มีการดาเนินการสอดคล้องกััอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity) ในมาตราที่ เกี่ยว้้อง กฎระเัียั้องชุมชนที่ ั้านแม่ห ยอด ได้รััความร่ว มมื อ
จากหน่วยงานในพื้นที่และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้รััการยอมรััจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น การลงนาม
รััรองแผนที่ไร่หมุนเวียน ที่อยู่ภายใต้กรอั้องมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ั้านสันดินแดง
ั้านแม่โถ มีการจาแนกพื้นที่แต่ละประเภทอย่างชัดเจน
สิ่งที่ท้าทายและจะต้องดาเนินการ คือ การสืัทอดให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้ให้กััชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์น้าผึ้ง และกาแฟ เป็นต้น และผลที่เกิด้ึ้นจากการ
ประกาศเ้ตพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ
๑ศ กระแสการรััรู้และยอมรััปฏิััติการทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนตั้งแต่ระดัั
ท้องถิ่นถึงระดััชาติ เฉพาะในพื้นที่ที่มีปฏิััติการ
๒ศ ชุมชนที่มีปฏิััติการมีทิศทางและความมั่นใจในการจัดการชุมชน้องตนเอง
ได้ชัดเจนและอย่างยั่งยืน
๓ศ ชุมชนท้องถิ่นโดยการสนััสนุนและร่วมมือกััรัฐพร้อมจะผลักดันการ้ยาย
ปฏิััติการพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษต่อ ๆ ไป
๔ศ เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวและมีแผนจะสืัทอดวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในเชิง
ความยั่งยืนต่อไป
๕ศ ัทเรียนและหลักการปฏิััติตามมติคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนมาก้ึ้นเรื่อย ๆ
ในทุกระดััที่มีปฏิััติการแต่ยังไม่เป็นกระแสและทั่วถึงพื้นที่ชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด
ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑ศ ภาครัฐ กระทรวงที่เกี่ยว้้องัางกระทรวงไม่ยอมรััมติคณะรัฐมนตรี โดยอ้างว่า
ติดกรอั้้อกฎหมายจึงไม่มีการดาเนินการใดๆ
๒ศ โครงสร้าง้องรัฐ กรรมการที่มีการแต่งตั้งผ่านระััราชการไม่้ััเคลื่อนงาน
อาจเป็นเพราะไม่ทราัว่าต้อง้ััเคลื่อนอย่างไร

- ๒๕ ๓ศ ภาครัฐ้าดการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดัั การไม่ทราั้้อมูลจึงไม่มั่นใจต่อการดาเนินการตามแนวทาง
้องมติคณะรัฐมนตรีนี้
๔ศ การ้ััเคลื่อน้องภาคประชาชนและองค์กรเอกชนที่สนััสนุนการ้ััเคลื่อน
ไม่ได้รััการยอมรััและรััรองเท่าที่ควร
๕ศ หน่วยงานที่เกี่ยว้้องไม่ยอมรััการใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๓ ในพื้นที่กะเหรี่ยง แต่กลัันากฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ มาัังคััใช้แทน
๖ศ การสื่ อ สาร้้อ มู ล ในเรื่อ งมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๓
ยังแพร่กระจายไม่ถึงชุมชนกะเหรี่ยง ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงจากมติคณะรัฐมนตรี
๗ศ โครงสร้าง แผนงานและงัประมาณ ้องมติคณะรัฐมนตรีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ได้อย่างแท้จริง
๘ศ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ ยั ง ไม่ เป็ น กระแสสั งคม
หรือวาระแห่งชาติ
ข้อเสนอต่อรัฐในเรื่องมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อปฏิบัติการ
ของพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ
๑ศ รัฐยอมรััให้ชุมชนกาหนดพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ ทั้งในด้านทางกายภาพ
และจิตวิญญาณที่ชัดเจนและให้ชุมชนมีอานาจในการการคิด ตัดสินใจ ออกแัั วางแผนและพัฒนาชุมชน
้องตนเองได้จริง โดยรัฐทาหน้าที่สนััสนุนส่งเสริมและติดตาม
๒ศ รั ฐ รั ั รองพื้ น ที่ เ้ตวั ฒ นธรรมพิ เศษโดยใช้ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ ในแนวทางพหุนิยมทางกฎหมาย
๓ศ รัฐยอมรััการยึดกฎจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิััติเป็นแนวทางหลัก
ในการดาเนินการในพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ
๔ศ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนส่งเสริมความเ้้มแ้็ง้องผู้นาและองค์กรชุมชน
ตามความต้องการจากชุมชน
๕ศ ส่งเสริมและสนััสนุนการคืนัทัาทผู้นาตามประเพณี (ฮี่โ้่) และผู้อาวุโส
ตามประเพณี้องชุมชนทาหน้าที่ร่วมกััผู้นาทางการอย่างสอดคล้องและสมดุล
๖ศ รัฐสนััสนุนการสร้างพื้นที่การสืัทอดวิถีวัฒนธรรมตามประเพณี ผ่านระัั
การศึกษาและวิถีชีวิตในชีวิตประจาวัน
๗ศ รัฐส่งเสริมและสนััสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ร่วมวางนโยัาย กฎหมาย
และแผนงาน้องกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยตนเอง
๘ศ รัฐ ส่ งเสริม และสนั ั สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้าง แผนงาน และการัริห าร
จัดการให้เกิดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างแท้จริง
(๔) การ้ั ัเคลื่ อนภาคประชาชนชนเผ่ าพื้ นเมื อง ประเด็ น้องชนเผ่ าพื้ นเมื อง
ไม่ใช่มีเพียงในประเทศไทยอย่างเดียว แต่การ้ััเคลื่อนประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองถูก้ััเคลื่อนทั่วโลกและถูกยอมรัั
จากสหประชาชาติและทั่วโลก การ้ัั เคลื่ อนงานด้านชนเผ่ าพื้น เมืองถือเป็น การพยายามแสวงหาทางออก
และใช้พื้นที่้องสหประชาชาติในการสร้างความเ้้มแ้็ง กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองจากหลาย ๆ ประเทศที่ประสัปัญหา
และไม่มีพื้นที่ในการนาเสนอประเด็นตัวเองได้ออกมานาเสนอในเวทีระดััโลก ในปี พศศศ ๒๕๑๔ รัฐัาลในละติน
อเมริกาได้มอัหมายให้นายมาติเนซ โคโั ไปทาหน้าที่ศึกษาปัญหาการเลือกปฏิััติต่อชนเผ่าพื้นเมือง และพัว่า

- ๒๖ มีปัญหาการถูกละเมิดจึงได้หาแนวทางในการแก้ไ้ปัญหานี้ และเกิดการจัดตั้งคณะทางานว่าด้วยประชากร
ชนเผ่าพื้นเมือง้ึ้นในสหประชาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มจุดประกายและเปิดประเด็นในสหประชาชาติและ้ยายสู่
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยทาหน้าที่ศึกษาและค้นหามาตรการต่าง ๆ และเสนอให้เกิดกลไกเฉพาะในการติดตาม
และแก้ไ้ ผู้ จัดทารายงานพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิด้ึ้นจากการศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่
และการ้ััเคลื่อนงานด้านชนเผ่าพื้นเมืองในระดััโลก
ในอารัมภัท้องปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (ปี พศศศ ๒๕๕๐)
ระัุว่า ชนเผ่าพื้นเมืองได้รััความทุก้์ทรมานจากความอยุติธรรมในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากการตกเป็น
อาณานิคมและการสูญเสียความเป็นเจ้า้องในที่ดินและทรัพยากร้องตน ทาให้ชนเผ่าพื้นเมืองไม่สามารถ
ใช้สิทธิในการพัฒนาที่สอดคล้องกััความต้องการและความสนใจ้องตนเอง ต้องยอมรััว่าการรวมตัวกันนั้น
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อยุติการเลือกปฏิััติและการกด้ี่
ทุกรูปแัั และการที่ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถควัคุมการพัฒนาที่มีผลกระทัต่อตนเอง ที่ดินและทรัพยากร
จะทาให้ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถดารงรักษาและเสริมสร้างความเ้้มแ้็งให้กััสถาัันวัฒนธรรมและประเพณี
้องตนได้ โดยยอมรััว่าการให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการปฏิััติตามประเพณี้องชนเผ่า
พื้นเมืองจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่า เทียม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่ออ้างอิงถึง
กฎััตรสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และแผนปฏิััติการเวียนนา ในการยอมรััสิทธิในการกาหนดวิถีชีวิ ต
ตนเอง เชื่อมั่นว่าการยอมรััสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างรัฐ
และชนเผ่าพื้นเมือง ันพื้นฐาน้องหลักประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิััติและศรัทธาที่ดี
และเน้นย้าถึงัทัาท้องสหประชาชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ้องชนเผ่าพื้นเมือง การยอมรััว่าชนเผ่า
พื้นเมืองมีสิทธิ ทั้งสิทธิในเชิงปัจเจกและสิทธิส่วนรวม และยอมรััว่าสถานการณ์้องชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาค
และประเทศมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังได้อ้างอิงกฎหมายระหว่างประเทศ ๒ ฉััั คือ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ซึ่งเป็นการยอมรััสิทธิในการกาหนดตัวเอง เป็นหลักการที่สหประชาชาติยอมรัั
(๕) ร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศศศ ศศศศ องค์กร
ภาคเอกชนมีความพยายามในการยกร่างกฎหมายเป็นความเห็นร่วม้องแกนนาชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ ปี พศศศ ๒๕๕๕
ท้ายสุดจึงได้รวมตัวกันและผลักดันเป็น ร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศศศ ศศศศ โดยมี
กระัวนการและกลไกที่สนััสนุนปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้น เมือง เป้าหมาย้องการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งร่างพระราชััญญัติฉััันี้จะมีัทัาทในการส่งเสริมให้เกิด
กลไกเชิงสถาััน้องชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไ้ปัญหา้องชนเผ่าพื้นเมือง
พร้อมทั้งได้กาหนดหน้าที่้องสภาชนเผ่าพื้นเมือง้ึ้นมา ภายใต้กระัวนการยกร่างกฎหมายสภา มีคณะทางาน
ยกร่าง ๑ คณะ จานวน ๑๗ คน และคณะทางานประชาพิจารณ์ ๑ คณะ จานวน ๑๓ คน ซึ่งจะใช้กระัวนการ
มีส่ว นร่ว มเท่าที่ จะสามารถทาได้ โดยใช้กลไกเครือ้่ายที่มีอยู่ เช่ น ระดััเครือ้่ายลุ่มน้า ระดััเครือ้่ายเผ่ า
เป็ นกลไกในการสร้ างให้ เกิดกฎหมายนี้ ร่ว มกัน และมีคณะประชาพิจ ารณ์ และนาไปสู่ การประชุมสมัช ชา
สภาชนเผ่าพื้นเมือง ประจาปี นอกจากนี้ ยังมีการปรััปรุงร่วมกััคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้รััการสื่อสาร
อย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง มีการนาส่งไปที่คณะรัฐมนตรี มีการผลักดันติดตาม หลังจากสภานิติััญญัติแห่งชาติ
ได้มีคณะกรรมการปฏิรู ปกฎหมาย แต่สภาชนเผ่ าพื้นเมือง ก็ยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในร่าง
พระราชััญญัติมีเนื้อหา ทั้งหมด ๖ หมวด ประกอัด้วย

- ๒๗ อารัมภัท (ชื่อกฎหมาย นิยาม และผู้รักษาการฯ) มาตรา ๑ - ๕
หมวด ๑ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มาตรา ๖ - ๑๗
หมวด ๒ อานาจ หน้าที่ มาตรา ๑๘
หมวด ๓ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง มาตรา ๑๙ - ๒๓
หมวด ๔ ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมือง มาตรา ๒๔ - ๒๖
หมวด ๕ สานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมือง มาตรา ๒๗ - ๒๙
หมวด ๖ กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง มาตรา ๓๐ - ๓๗
ัทเฉพาะกาล มาตรา ๓๘ - ๓๙
การนิยาม กลุ่มชาติพันธุ์ คือ คนที่มีความเกี่ยว้้องกัน และมีเอกลักษณ์ที่ผูกพัน
ทางเชื้อชาติและสัญชาติเดียวกัน มีวัฒนธรรม้นัธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืัเชื้อสาย
มาจากัรรพัุรุษกลุ่มเดียวกัน ชนเผ่าพื้นเมือง คือ คนที่มีความสืัเนื่องทางประวัติศาสตร์ เ้าเห็นว่าตนเอง
มีความแตกต่างไปจากผู้ คนภาคส่ วนอื่น ๆ ้องสั งคมส่วนใหญ่ โดยมิได้เป็นกลุ่ มครอังา้องสังคม มีแััแผน
ทางวัฒนธรรม และระัันิติธรรม้องตน และมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา และสืัทอดสู่คนรุ่นหลัง
มีอานาจหน้าที่ คือ เป็นผู้กาหนดนโยัายและส่งเสริมการแก้ไ้ปัญ หาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน้องกลุ่มประชากรที่ เป็นชนเผ่า
พื้นเมืองในประเทศไทย
สภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ งแห่ ง ประเทศไทย จะท างานตามอ านาจหน้ า ที่ โดยมี
คณะกรรมการสภา (จานวน ๒๓ คน) เป็นกลไกหลักในการ้ััเคลื่อนงาน มีสานักงานสภา เป็นหน่วยงานธุรการ
และสนััสนุนทางวิชาการ และมีกองทุนสภา คอยสนััสนุนด้านงัประมาณดาเนินงาน
(๖) แนวทางการพัฒนากฎหมาย หลายภาคส่วนมีความยินดีที่จะมีร่างพระราชััญญัติ
ที่กลุ่ มชาติพั น ธุ์ได้ร่ วม้ัั เคลื่ อนด้ว ยกัน เป็นตัวอย่างการพัฒนากฎหมายจากภาคประชาชนที่ มีส่ วนร่วมกั น
ค่อน้้างมาก โดยมีการคาดหมายว่าร่างพระราชััญญัติฉััันี้จะทาให้เกิดการยอมรัั รััรอง ปกป้อง และเยียวยา
ประเด็นที่ต้องหารือและมีความชัดเจน คือ คานิยามที่ใช้ ยังไม่ได้วางกรอัว่าต้องใช้อะไร ครอัคลุมมากน้อย
เพียงใด ดังนั้น อาจพิจารณานิยามทางวิชาการที่มีอยู่และทาให้ชัดเจน้ึ้น เพราะในส่วน้องกฎหมายหากนิยาม
ไม่ชัดเจนอาจตีความไม่ได้ นอกจากนั้น การค้นหาพื้นที่รูปธรรมที่ดีในการจัดการตนเอง ให้เห็นทั้งความสาเร็จ
และความล้มเหลว การถอดัทเรียนด้านดีด้านัวก ต้องตอั้้อกังวล้องหน่วยงานรัฐต่อประเด็นความมั่นคง
รวมถึงจะมี้้อมูลเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่อย่างไร กรณีต่างประเทศ มีประเด็นสิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย ให้พิจารณาตัวอย่างอื่น ๆ ประกอักันด้วย ไม่ใช่แค่สิทธิแต่เป็นความรััผิดชอัต่อตนเอง เป็นการแั่งเัา
ัทัาท้องรัฐ จะทาอย่างไรให้เห็นว่าสิ่งที่ทานั้นช่วยเหลือรัฐอย่างไร
(๗) แนวทางการผลั ก ดั น กฎหมาย กรณี ตั ว อย่ า งจากกฎหมายคื น สั ญ ชาติ
ให้ไทยพลัดถิ่น กระัวนการมีส่วนร่วมในการทากฎหมายไทยพลัดถิ่น มี ๗๔ เวที หลังจากกฎหมายมีผลัังคััใช้
ไม่มีผู้ ใดได้สั ญ ชาติคืน กระัวนการทาให้ มีกฎหมายเกิด้ึ้นไม่ยากเท่าท าให้ กฎหมายเกิดผลในทางปฏิัั ติ
กรณีร่างพระราชััญญัติ้องสภาชนเผ่าพื้นเมืองมีความกังวลใจว่า “ศึกนอกไม่เท่าไหร่ แต่ศึก้้างในจะต้องเป็น
หนึ่งเดียว” แกนนาจะต้องมีสาระเดียวกัน มีสื่อ มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง จากตัวอย่างการพัฒนาการเมือง
้องสภาองค์กรชุมชน ซึ่งใกล้เคียงกั ั กฎหมาย้องสภาชนเผ่าพื้นเมือง ถึงแม้ไม่ได้มีกฎหมายโดยตรงแต่มี
ความเ้้มแ้็ง จึงต้องร่วมกันคิดว่า ทาอย่างไรให้เครือ้่ายชนเผ่าพื้นเมืองมีความเ้้มแ้็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นเครื่องมือในการสร้างกระัวนการเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรัั ร่างพระราชััญญัติ สภาชนเผ่าฯ
และสภาองค์กรชุมชน จุดเสี่ยง้องการทางานคือมีการควัคุมแนวดิ่ง ในร่างพระราชััญญัติฉััันี้ควรใส่เนื้อหา

- ๒๘ ในส่วนนี้ด้วย ชาวั้านควรเติัโตทั้งหมดเป็นแนวราั แต่ด้วยกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีร่างพระราชััญญัติฉััั้องประชาชนควัคู่ไปด้วยและมีกลุ่มผู้เฝ้าระวัง
ติดตาม นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าองค์กรใดจะเ้้ามาทาหน้าที่เป็นฝ่ายเล้า้องร่างพระราชััญญัติ ฉััันี้
ปัญหาจะอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจส่งผล
โดยตรงต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และร่างพระราชััญญัติฉััันี้จะมีกองทุนหรือไม่ กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ควรมีช่องทาง
ในการเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ต้องการได้ ใน้ณะเดียวกันพระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติอุท ยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ มีผลัังคััใช้แล้ว
จึงไม่อาจล่าช้าได้และถ้าเร็วเกินไปก็้าดกระัวนการมีส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่ต้องพิจารณาร่วมกัน
ร่างพระราชััญญัติฉััันี้ควรมีการ้ััเคลื่อนโดยทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และกรณีหากมีแต่สมาชิก
สภาผู้ แทนราษฎรที่ มาจากฝ่ ายค้านเพียงอย่างเดียว ร่างพระราชััญ ญั ติฉััันี้ อาจไม่ผ่ านการพิจารณาได้
ส่วนเรื่องการจัดตั้งกองทุนจะได้รัั การสนััสนุนจากรัฐัาลค่อน้้างยาก จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นคณะทางานที่มีแนวคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ร่างพระราชััญญัติฉััันี้ไม่ใช่้องคณะกรรมาธิการ แต่คณะกรรมาธิการจะทาหน้าที่
รวัรวมความเห็นเพื่อให้้้อสังเกตและ้้อเสนอแนะไปยังรัฐัาลเพื่อให้มีหน่วยงานนาร่างพระราชััญญัตินี้้ึ้นมา
ดาเนินการต่อไป และได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยน “เราอยากให้มีเนื้อหาอะไรในกฎหมาย” สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑ศ คานิยามที่ใช้ในเอกสารร่างพระราชััญญัติ คือ “ชาติพันธุ์” และ “ชนเผ่าพื้นเมือง”
จึง้อเสนอชื่อทางเลือก คือ ชนพื้นถิ่น หรือ Indigenous Peoples และปัจจุัันมีร่างพระราชััญญัติ ๒ ฉััั
ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือรวมเป็นฉัััเดียวกัน
๒ศ เนื้ อ หาร่ า งพระราชัั ญ ญั ติ ยั ง ้าดเนื้ อ หาเรื่ อ งการปกป้ อ งคุ้ ม ครองกลุ่ ม
นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม ควรมีประเด็นการปกป้องคุ้มครองนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวด้วย
๓ศ ควรมีเนื้อหาที่ระัุให้ชาวั้านในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ และมีเนื้อหา
มิให้เกิดการเลือกปฏิััติที่เกิด้ึ้นในพื้นที่
๔ศ ร่างพระราชััญญัติเนื้อหาค่อน้้างครอัคลุม แต่ปัญหาหลัก้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
คื อ เรื่อง้องที่ ดิ น ท ากิ นและอยู่ อาศั ย จึ งฝาก้้ อคิ ดเห็ นผ่ านคณะกรรมาธิ การและสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร
เพื่อนาเสนอต่อรัฐัาลว่าที่ดินที่ประชาชนอยู่อาศัยจะผิดกฎหมายได้อย่างไร เพราะที่ดินเหล่านี้ประชาชนอยู่มา
ก่อนการกาหนดเ้ตพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ
๕ศ ควรมีการัรรจุประเด็นการจัดการเรียนการสอนโดยพหุภาษาและวัฒนธรรม
๖ศ ชื่อร่างพระราชััญญัติควรมีคาว่าคุณภาพและวิถีชีวิต และเนื้อหาควรมีประเด็น
วิถีชีวิตการจัดการทรัพยากรโดยรวม อานาจหน้าที่ การคุ้มครองสิทธินักกิจกรรม และการกระจายอานาจหน้าที่
ให้ท้องถิ่น
๗ศ ร่างพระราชััญญัติต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยครัองค์ประกอั เน้นการ
กระจายอานาจและชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในกระัวนการร่างกฎหมาย โดยต้องมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในองค์ประกอั
อย่างเท่าเทียมและร่างพระราชััญญัตินี้ต้องมีกองทุนที่ใช้ในการพัฒนา คุ้มครอง และเยียวยา
๘ศ ในเนื้ อหาควรระัุ ว่าชนเผ่ าจะมี หน้ าที่ อะไรั้ าง เช่ น จะปกป้ องผื นแผ่ นดิ น
และทรัพยากรธรรมชาติจะจัดการอย่างไร และจะดารงวิถีชีวิตในเชิงัวกรวมกันอย่างไร
๙ศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมสศ ควรเร่งดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางานยกร่างพระราชััญญัติ ซึ่งสภาชนเผ่าพื้นเมืองพร้อมที่จะเ้้ามาเป็นคณะทางานและช่วยพัฒนากฎหมาย
และควรรวมร่างพระราชััญญัติทั้งสองฉัััให้เป็นฉัััเดียว

- ๒๙ ๑๐ศ ในการสัมมนาทุกฝ่ายเห็นด้วยกัั การรวมร่างพระราชััญญั ติทั้งสองฉััั
ให้เป็นฉัััเดียว แต่ให้ดาเนินการในส่วน้องร่างพระราชััญญัติฉััั้องประชาชนควัคู่ไปด้วย ควรเน้นไปที่
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจะสามารถ อยู่ร่วมกััสังคมใหญ่แััพหุวัฒนธรรมได้อย่างไร และมีเ้ตพื้นที่
วัฒนธรรมพิเศษ ส่วนในเชิงกายภาพจะต้องมีแผนที่ ชัดเจน โดยระมัดระวังเ้ตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิมนุษยชน ควรกาหนดให้ครอัคลุมทุกเพศ ทุกกลุ่ม ทุกอายุ ไม่ มีการเลือก
ปฏิััติ สิทธิเด็กควรเท่าเทียมกััเด็กอื่น ในสังคม และด้านสถานะทางกฎหมายเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยจะพั
ปัญหามากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ ควรเ้้าถึงสิทธิการัริการสุ้ภาพ เพราะรัฐยังมี้้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก ้้อ ๒๒ ในการดูแลเด็กพลัดถิ่นทั้งที่เด็กควรได้รััสิทธิความเท่าเทียม
๑๑ศ ควรเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตและภาษา มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียน้องรัฐ
ควรมีการสอนเนื้อหาที่หลากหลาย ควรัรรจุประเด็นภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในหลักสูตรกลาง
๑๒ศ ควรระมัดระวังประเด็นการเสนอให้ มีการจัดตั้งกองทุนเนื่องจากเป็นเรื่อง
ทีย่ ุ่งยากต้องมีคารััรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนจึงจะสามารถเสนอร่างพระราชััญญัติได้ นอกจากนี้ ผู้ทที่ างาน
ด้านชาติพันธุ์ต้องมีความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่ต้องการ และปัญหาที่พัอีก คือ แต่ละชนเผ่าไม่ได้้ััเคลื่อน
เป็นแนวทางเดียวกัน เครือ้่ายการทางานเหล่านี้ต้องพิจารณาช่องทางในการหาเงินงัประมาณหรือแหล่งเงินทุน
เป็น้องตนเองอีกทางหนึ่งด้วย และปัจจุัันต้องการให้เกิดมาตรการในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในระหว่าง
ที่มีการดาเนินการสารวจการใช้ที่ดิน เช่น กระทรวงต่าง ๆ จะมีมาตรการในคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างไร
๑๓ศ ในเวทีเสวนาได้มีการเสนอให้มีการใส่เนื้อหาให้ดาเนินคดีกััผู้ที่ละเมิดสิทธิ
ทางวัฒนธรรม เช่น คติความเชื่อ พิธีกรรม อันเป็นการลัหลู่ต่อความเชื่อสูงสุด้องชาติพันธุ์
๑๔ศ ในเรื่องที่ดิน สามารถใช้แนวทาง้องโฉนดชุมชนดาเนินการได้โดยคุ้มครอง
ที่ทากินครอัคลุมพื้นที่ันเ้า ทางัก ทางทะเล ตามวิถีจารีตประเพณี พื้นที่ทางจิตวิญญาณ ควรยกระดััให้
เทียัเท่ากััศาสนาหลัก ๆ ในประเทศ เช่น ศาลัรรพัุรุษ สุสาน เป็นต้น ส่วนสัญชาติควรได้รััการเพิ่มชื่อ ไม่ใช่
การแปลงสัญชาติ ส่วนกรณีชาวเล การส่งเสริมการเ้้าถึงัริการด้านสุ้ภาพ ต้องเพิ่มกลไกต่าง ๆ ไว้ในกฎหมายด้วย
เช่น สานักงานหลักประกันสุ้ภาพแห่งชาติ (สปสชศ)
๓ศ๒) การอภิ ป รายในหั ว้้ อ “ผลกระทัจากการประกาศใช้พ ระราชัั ญ ญั ติ
อุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติ
ป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ โดยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้
(๑) การจัดการที่ดินและทรัพยากร้องรัฐถูกผูก้าดอยู่ที่รัฐฝ่ายเดียว และ้ณะนี้
มีพ ระราชัั ญ ญั ติ อุท ยานแห่ งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ พระราชัั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ม ครองสั ต ว์ป่ า พศศศ ๒๕๖๒
และพระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ มีการปรััปรุงกฎหมายให้สอดรัักััสถานการณ์ปัจจุััน โดยมี
ัทลงโทษที่เพิ่ม้ึ้น ซึ่งกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดว่าถ้ามีการเพิ่มโทษสูงกว่าเดิม
จะทาให้ไม่มีการละเมิดหรือการัุกรุกป่าเพิ่ม้ึ้น และสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเ้ตที่กาหนดไว้ในพระราชััญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ ในเรื่อง้องสิทธิที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ตามมาตรา ๖๔ และพระราชััญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ ส่วนพื้นที่หากินและเลี้ยงสัตว์ป่า มาตรา ๖๕ มาตรา ๕๗ ปัญหา คือ
เรื่องพื้นที่ทากิน การที่จะเ้้าสู่กระัวนการการพิสูจน์สิทธิการใช้ที่ดิน ต้องเป็นพื้นที่อยู่ก่อนการประกาศัังคััใช้
กฎหมาย ซึ่งกฎหมายประกาศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถ้าหมู่ั้านที่อยู่หลังจากการัังคััใช้ จะไม่มี
สิทธิเ้้าถึงได้เลย ถ้าเป็ นอุทยานแห่ งชาติประกาศแล้ วจะให้ เวลาในการสารวจ ๒๔๐ วัน (เดินสารวจรายแปลง)
หลักเกณฑ์ใช้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ครอัครองและทาประโยชน์มาจนถึงปี พศศศ ๒๕๔๕
และครอัครองและทาประโยชน์ ระหว่างปี พศศศ ๒๕๔๕ - วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เฉพาะคนยากจนไร้ที่ดินทากิน

- ๓๐ โดยอนุญาตครั้งละ ๒๐ ปี และสามารถ้ออนุญาตได้อีกครั้งละ ๕ ปี ผลจากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้เห็นว่า
เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนอย่างมาก หลักเกณฑ์ในการใช้ไม่ชัดเจน และมีการประกาศมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง “มาตรการแก้ไ้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทากินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท” ถ้าไม่มี
การแสดงตัวตนถือว่าสละสิทธิและในการดาเนินการดังกล่าวได้มีการระัุว่า (๑) ไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลม สวยงาม
ตามธรรมชาติ (๒) เป็นพื้นที่ทากินต่อเนื่อง เช่น พื้นที่ไร่หมุนเวียนไม่สามารถทาได้ (๓) เป็นพื้นที่เปลี่ย นมือ
ที่ไม่ใช่ทายาท เพราะพื้นที่ไร่หมุนเวียนไม่มีเจ้า้องที่เป็นปัจเจก (๔) ประชาชนที่มีสัญชาติไทย (๕) แปลงที่เป็น
คดีความ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชน (ชาวั้าน) ไม่ทราัว่าเป็นแปลงที่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดี ปัญหาจะเกิด้ึ้น
เมื่อมีการแสดงตัว ถ้าเป็นแปลงที่ เป็นคดีความจะไม่มีมาตรการใดที่สามารถให้ สิทธิทากิน ได้ โดยใช้ควัคู่กัั
พระราชัั ญญัติอุทยานแห่ งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒
ซึ่งทางเครือ้่ายประชาชน (P-Move) เสนอให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉััันี้ เพราะเนื้อหามีการระัุ
ไม่สอดคล้องกััวิถีชีวิต้องชุมชน และพื้นที่เสาะหา้องป่าและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ โดยความในมาตรา ๖๕ อนุญาตให้
ไม่เกิน ๒๐ ปี ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีการสารวจภายใน ๒๔๐ วัน ประเด็นนี้ค่อน้้างจะเกิดปัญหา โดยเฉพาะถ้อยคา
ที่ว่า “เป็นการปกติธุระ” มีหมายความอย่างไรหรือมีกี่นัยยะ และอีกฉัััคือพระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒
จะต้องเป็นพื้นที่ป่านอกเ้ตป่าอนุรักษ์ นอกจากนั้นป่าสงวนที่เป็นป่าธรรมชาติและพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ – พื้นที่
ลุ่มน้าชั้นที่ ๒ ้นาดป่าชุมชนไม่เกิน ๕๐๐ ไร่ แต่ชุมชนหลายแห่งมีการดูแลป่ามากกว่าที่กาหนดไว้ถ้าเป็นพื้นที่
กลุ่มชาติพันธุ์ ้้อเสนอ้องเครือ้่าย คือ (๑) ควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(๒) ควรปรััหลักเกณฑ์ กฎหมายทั้ ง ๓ ฉััั ให้ สอดคล้ องกััวิถีชีวิต้องชนเผ่ าพื้ นเมือง และ (๓) ควรใช้ม ติ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง นามาดาเนินการและแก้ไ้ปัญหา
(๒) จังหวัดลาปางติดอันดััต้น ๆ ้องประเทศทีเ่ กิดปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินกว่า
ค่ามาตรฐาน (PM.๒ศ๕) ส่งผลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ต้องเชิญฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่ั้าน เ้้าพั
เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไ้ปัญหาโดยเร่งด่วน แม้ว่าใน้ณะนี้จะยังไม่ได้มีการเผาป่า แต่สิ่งที่ต้องคิดต่อคือ
ฝุ่นละอองมาจากจุดใด ส่วนประเด็น้องกฎหมายทั้ง ๓ ฉััั พัว่ามีปัญหาหลักคือ้าดการมีส่วนร่วม้องภาค
ประชาชนตั้ ง แต่ ต้ น ตั ว แทนภาคประชาชนพยายามเสนอให้ มี การแก้ ไ้ โดยการลงรายชื่ อเพื่ อเสนอร่ าง
พระราชัั ญ ญั ติ จ านวนหนึ่ งหมื่น รายชื่ อเพื่ อเสนอควัคู่ กััร่างพระราชัั ญญั ติ ้องคณะกรรมาธิการวิสามั ญ
พิจารณาร่างพระราชััญญัติทั้ง ๓ ฉััันี้ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามร่างพระราชััญญัติฉัััประชาชนเลยตกไป
ดังนั้น การ้าดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจึงทาให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา กลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่
ต้องการให้ มีกฎหมายออกมาคุ้มครอง แต่ก็ต้องใช้เวลา จากประสัการณ์ ในการเสนอร่างพระราชััญ ญั ติ
ร่างพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ศศศศ ฉัััประชาชน ใช้เวลามากกว่า ๓๐ ปี เพื่อหารายชื่อ เมื่อครั้งถูกเสนอ
ร่างพระราชัั ญญั ติฯ โดยมีรายชื่อเสนอไปห้ าหมื่นกว่ารายชื่อแต่ก็ตกไป แต่ กลั ัมี พระราชััญ ญัติอุทยาน
แห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ อีกฉัััถูกประกาศัังคััใช้แทนจึงไม่ถูกยอมรััจากประชาชนผู้ที่ได้รััผลกระทัโดยตรง
ดังนั้น วันนี้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องได้รััการคุ้มครอง รัฐจะเห็นชนเผ่าเป็นแค่เครื่องประดััที่ใช้ไปแสดงตัว แสดงชุด
และแสดงตามงานต่าง ๆ เช่นเดิมไม่ได้ ต้องพิจารณาว่าวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ผูกพันอยู่กััป่า ความงาม้องวิถีชีวิต
้องคนที่อยู่ในป่าที่มีความสัมพันธ์กััป่า ในพื้นที่อยู่ปัจจุััน (จังหวัดลาปาง) มีพื้นที่ป่า ๒ หมื่นกว่าไร่ซึ่งชุมชน
ดูแลมากว่า ๓๐๐ ปี ได้ถูกอุทยานแห่งชาติประกาศเ้ตเ้้าไปซ้อนทัั จึงมีการเรียกร้องให้กันพื้นที่ออกจากเ้ต
อุทยานแห่งชาติ และต่อมาถึงแม้จะถูกกันออกไปก็ติด้ัดเรื่องชั้นคุณภาพลุ่มน้า กล่าวคือ พื้ นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑
และพื้นที่ลุ่มน้าชั้น ๒ ้องเ้ตป่าอนุรักษ์ และเมื่อพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ ประกาศใช้
ก็จะมีการกาหนด้อัเ้ตหลักเกณฑ์ไปถึงความลาดชันเกิน ๓๕ องศา และคุณภาพลุ่มน้า และถ้าใช้รูปแัั
โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยัายรัฐัาล (คทชศ) ต้องปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งยังไม่มี

- ๓๑ ความชัดเจนว่าจะให้ปลูกไม้ประเภทใด ไม้สักอย่างเดียวหรือไม่ ้้อที่มีความกังวลใจมากที่สุด คือ การัังคััใช้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เ้้ามาพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งคาดว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะไม่ผ่านหลั กเกณฑ์
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ร่างพระราชััญญัติ ที่จะมีต่อ ๆ ไป ต้องระัุถึงการคุ้มครองผืนแผ่นดินตามจารีตประเพณี
้องทุกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทุกวันนี้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ยังมีผลัังคััใช้อยู่ และยังเป็น
ปัญหาต่อกลุ่มชาติพันธุ์ มีการจัดทา้้อมู ล เช่น แผนที่ งานวิจัย แต่รัฐไม่รััฟัง โดยแจ้งว่าพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่
ที่จะต้องสงวนไว้ ป่าอนุรักษ์ไม่สามารถ้อจดทะเัียนเป็นป่าชุมชนได้ทาให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไม่สามารถเ้้า
ไปอนุรักษ์ได้ ดังนั้น จาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครอง ซึ่ง้ณะนี้เหลือระยะเวลาอีกไม่นานมีประชาชน
ยังไม่ทราั้้อมูลอีกเป็นจานวนมากว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร นี่เป็นหนึ่งในปัญหาทีป่ ระชาชนได้รัั
การรััฟังความคิดเห็นจากผู้เ้้าร่วมการเสวนา
๑ศ รัฐควรใช้แนวทางการแก้ไ้ปัญหาในลักษณะโฉนดชุมชนโดยเ้้าไปอยู่ภายใต้
โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยัายรัฐัาล (คทชศ) และสาหรััพื้นที่้องชาวกะเหรี่ยงและชาวเลนั้น
ควรใช้มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยว้้องดาเนินการ
๒ศ โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยัายรัฐัาล (คทชศ) มีที่มาจากกฎหมาย
แต่การดาเนินการในลักษณะโฉนดชุมชนเป็นมติคณะรัฐมนตรีและต้องดาเนินการรวมกััองค์ประกอัอื่น ๆ อีก
๕ องค์ประกอัจึงจะสามารถดาเนินการได้ แต่ยังมีวิธีการดาเนินการอีก ๑ วิธี คือ ใช้มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
การฟื้ น ฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวัน ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มาดาเนินการจัดการปัญหาที่ดินทากินได้ เช่น ที่ั้านป่าแป๋
๓ศ ควรใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ยงเป็นแนวทางในการทางาน ส่วนแนวทางอื่นให้ชะลอการดาเนินการไว้ก่อน
๔ศ ปัญหาอีกกรณี คือ กฎหมายไทยที่ไม่สอดคล้องกัักฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐัาลควรแก้ไ้กฎหมายให้ สอดคล้องกัักฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ลงนามผูกพันไว้ เช่น อนุสั ญญาว่าด้วย
ความหลายกหลายทางชีวภาพ กรอัอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่ง้อสรุปประเด็นที่เป็นมติต่าง ๆ จากการประชุมประเทศภาคี้องอนุสัญญาเหล่านี้
มี ดั งนี้ (๑) ต้ องมี การร่ วมจั ดการพื้ นที่ คุ้ มครองอย่ างมี ส่ วนร่ วม ซึ่ งกรมอุ ทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพั นธุ์ พื ช
เคยจัดทาโครงการการร่วมจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยได้รัังัประมาณสนััสนุนจานวนมากจากประเทศเดนมาร์ก
หลังการดาเนินการพัว่า เจ้าหน้าที่อุทยานมีทัศนคติที่ดี้ึ้นในการทางานร่วมกััชุมชน แต่เมื่อโครงการยุติลง
กลัั ไม่มีการสานต่องาน จากที่วิทยากรหลายท่านได้นาเสนอว่า ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกััป่าเลย (๒) การเ้้าถึงและการแั่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน (๓) การส่งเสริมและเคารพภูมิปัญญา
ชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดการทรัพยากรในลักษณะเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน รัฐภาคีจะต้องทาััญชีัันทึกภูมิ ปัญญา
เหล่านี้ไว้ (๔) การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่ไม้ซุง ในเรื่องนี้ มีหน่วยงาน้องรัฐัาลประชาคมอาเซียน
๘ ประเทศ ได้จัดตั้ง เครือ้่ายป่ าไม้สังคมอาเซียน และมีประเด็นเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ผ ลผลิตจากป่า
ที่ไม่ใช่ไม้ซุง และ (๕) การมีฉันทานุมัติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รััการัอกแจ้ง ที่ชุมชนต้องเห็นพ้องร่วม
และยินยอมร่วมกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่้องรัฐสภาว่า รัฐไทยไม่ปฏิััติตามกฎหมายระหว่างประเทศใดั้าง
ที่ได้เ้้าร่วมผูกพันไว้ ซึ่งจะต้องตรวจสอัประเด็นนี้ด้วย
๕ศ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ันพื้นที่ สูง และอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่
ก็อยู่ในพื้น ที่เหล่ านั้ น จึ งควรชะลอการใช้กฎหมาย ๓ ฉััันี้ ออกไปก่อน และในัางพื้นที่ที่ไม่เห็ นด้วยกัั
การัังคััใช้กฎหมายนี้อาจถูกตัด้าดจากการพัฒนาได้ ควรมีการพิจารณาถึงประเด็นนี้ด้วย

- ๓๒ ๖ศ ประชาชนยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอต่อกฎหมายทั้ง ๓ ฉััั จะต้องดาเนินการ
อย่างไร หลังจากนี้ประชาชน ชุมชนจะต้อง้ึ้นมาต่อสู้เองหรือไม่ หรือต้องดาเนินการอย่างไร
๗ศ ปัญหาที่ดินทากินเป็นปัญหาที่จะกระทักััความมั่นคง้องชาติ และมีัางชุมชน
อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง โดยโครงการหลวงแจ้งว่าั้านหลังใดประสงค์จะเ้้ารวมกััโครงการหลวงให้ไปลงชื่อ
แสดงความประสงค์ ทาให้ชาวั้านเกิดความสััสนเพราะหากไปสังกัดหรืออยู่ภายใต้โครงการหลวงก็จะ้ัดแย้ง
กััโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยัายรัฐัาล (คทชศ)
๘ศ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย ว้้อ งควรลงพื้ น ที่ เพื่ อศึ กษา้้ อเท็ จจริง โดยให้ ป ระชาชน
มีส่วนร่วมเป็นเจ้า้องเพื่อช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ควรดาเนินการในลักษณะใช้มาตรการัีััังคัั
ทาให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวแล้วยอมไปลงทะเัียนใช้ประโยชน์ในที่ดินจะเป็นการแก้ไ้ปัญหาที่ไม่จัสิ้น
๙ศ มี ป ระชาชนัางส่ ว นอาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ เ้ตรั ก ษาป่ า ต้ น น้ า มี แ หล่ ง น้ าแร่
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งริเริ่มดาเนินการโดยชุมชน เป็นพื้นที่ทางความเชื่อและใช้ประกอัพิธีกรรม้องชุมชน
แต่ต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เ้้ามาัริหารจัดการ มีการเก็ัค่าเ้้าชมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนในชุมชน
ก็มีความประสงค์จะเ้้าไปใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตให้เ้้าใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก
ไม่ มี กฎหมายให้ อ านาจในส่ วนนี้ จึ ง้อเสนอให้ มี การออกกฎหมายที่ จะสามารถส่ งเสริมให้ ประชาชนในชุมชน
ได้รััประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ด้วย
๑๐ศ กฎหมายไม่มีความเป็นธรรมและการัังคััใช้กฎหมายไม่สามารถดาเนินการได้
รัฐัาลจึ งควรน าหลั กกฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุ สั ญ ญาต่าง ๆ มาใช้ในกฎหมาย ทั้ ง ๓ ฉััั นี้ ด้ว ย
โดยในพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และพระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศศศ ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ ถ้าเจ้าหน้าที่ดาเนินการสารวจไม่ทันควรมีมาตรการรองรัั ส่วนัทััญญัติในมาตรา ๖๕
พระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๗ พระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒
ประชาชนควรเ้้าไปมีส่วนร่วมดาเนินการอย่างแท้จริง
๑๑ศ โครงการเกษตรอิน ทรีย์ มีป ระเด็ น ปั ญ หาเกี่ย วกัั เอกสารสิ ท ธิ์ โดยส่ งผล
ต่อสมาพัน ธ์เกษตรอิน ทรีย์ ด้ว ย ผู้ ที่ได้รััผลกระทัมีจานวนมากและส่ วนใหญ่ ยังอยู่ที่ ชุมชนและรอฟังผล
ประเด็นคือการสื่อสาร การเ้้าถึงการศึกษายังไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ที่อ่านออกเ้ียนได้
จานวนน้อย โดยใน ๗ อาเภอ มีประชากรประมาณ ๔ พันกว่าคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก จะดาเนินการอย่างไร
เพื่อยกระดััการเ้้าถึงการศึกษา
๑๒ศ พระราชัั ญ ญั ติ ทั้ ง ๓ ฉัั ั นี้ ไม่ ส อดคล้ อ งกั ั วิ ถี ชี วิ ต ้องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
เป็นกฎหมายที่ออกมาภายหลังจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลัังคััใช้แล้ว จึง้อเสนอไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อนาไปพิจารณา โดยเห็นว่าชนเผ่าพื้นเมืองไม่เห็นชอักััแนวทางการดาเนินการตามกฎหมายทั้ง ๓ ฉััันี้
และกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกัั ัทััญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๐ (๒) และควรนานโยัายมติคณะรัฐมนตรี ต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการสารวจที่อยู่ภายใต้การัังคััใช้กฎหมาย
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโฉนดชุมชน โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง มาดาเนินการ
พิจารณาแก้ไ้ คุ้มครอง ส่งเสริม โดยนาไปใช้กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ด้วย
๑๓ศ ถ้าภาครัฐยอมรััสิทธิ้องประชาชนในการจัดการและดูแลทรัพยากรในพื้นที่
จะเป็นที่แน่นอนว่าพื้นที่ป่าก็จะยังคงอยู่เพราะกลุ่มชาติพันธุ์มีวิธีการจัดการโดยไม่รััเงินเดือน เช่น ช่วยดััไฟ
และกลัักันหากผืนป่านั้นไม่ใช่้องประชาชนในชุมชน ผู้ใดจะเป็นผู้ดูแลรักษาป่าอย่างแท้จริง

- ๓๓ ๑๔ศ ควรมีการหารือเพื่อนาเสนอ้้อเสนอเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
และระยะยาว ซึ่งจะทาอย่างไรให้้ยายเวลาเพื่อแก้ไ้ปัญหาให้ทัน
(๑) ระยะเร่งด่วน การสารวจพื้นที่ สภาชนเผ่าพื้นเมืองจาเป็นต้องสร้างความเ้้าใจ
ให้กััประชาชนในพื้นที่ให้รััทราั้้อมูลนโยัาย จุดเด่น จุดแ้็ง เพื่อนาไปหารือ เจรจาต่อรองกััเจ้าหน้าที่
ที่เ้้าไปดาเนินการสารวจ
(๒) ระยะกลาง เครือ้่ายประชาชน (P - Move) ได้มี้้อเสนอแนะหลาย้้อเสนอ
ไปยังภาครัฐ แม้ยังไม่มีผลทันทีแต่สามารถเจรจาและกลััไปสารวจ หรือรวัรวมรายชื่อเพื่อ้ยายระยะเวลาออกไป
(๓) ระยะยาว ต้อ งร่ว มมือกั นทุ กกลุ่ มในการ้อเสนอแก้ไ้เพิ่ ม เติม กฎหมาย
การผลักดันกฎหมาย นอกจากนั้นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ สามารถอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟู
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง การศึกษาแนวทางการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ ้้อที่ท้าทายที่สุด
คือ สิ่งที่้ัดต่อรัฐธรรมนูญต้องไม่มีผลัังคััใช้
๓.๔ สภาพปั ญ หาและอุป สรรคที่เกี่ยวข้อ งกับ การพิ จารณาศึ กษา เรื่ อง สภาพปั ญ หา
และแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
จากการประชุม้องคณะกรรมาธิการ การเดินทางไปศึกษาดูงาน และ้้อมูลจากเวทีเสวนา
เพื่ อ สร้ างความเ้้ าใจเกี่ ย วกั ั กฎหมายการส่ งเสริม และอนุ รัก ษ์ วิถี ชี วิตกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ และชนเผ่ าพื้ น เมื อ ง
ในประเทศไทย ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ้องคณะกรรมาธิก ารกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุป้้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
๑ศ จากการรวัรวม้้ อ มู ล ้องคณะกรรมาธิ ก ารพัว่ า ในอดี ต ที่ ผ่ า นประเทศไทย
ยังไม่มีนโยัายในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมาก่อน มีเพียงนโยัายการพัฒนาชาวเ้าที่เกิดจาก
แรงกดดันจากนอกประเทศเกี่ยวกััการผลิตพืชเสพติดเท่านั้น ซึ่งครอัคลุมประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ันพื้นที่สูง
เพียง ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์ใน ๒๐ จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางฝั่งตะวันตก นโยัายและการดาเนินงาน
พัฒ นาชุมชนันพื้ น ที่สู งมีลั กษณะจากันสู่ ล่ าง โดยมีห น่ว ยงาน้องรัฐเป็ นผู้ ดาเนิ นการหลั ก การส่ งเสริม
การเกษตรมุ่งเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น โดยยังมิได้ให้ความสาคัญกััการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในแนวนโยัายในสมัยนั้น รวมทั้งการมอง้้ามภูมิปัญญาพื้นั้าน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทัที่เกิด้ึ้นจนถึงปัจจุัันคือหมู่ั้านจานวนมากันพื้นที่สูงที่รัั
นโยัายการปลูกพืชเงินสดแทนการเกษตรตามประเพณี มีการ้ยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม้ึ้น และผลจากการใช้
พื้นที่ดินซ้าซาก ทาให้ชาวั้านต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีทั้งในรูป้องปุ๋ย และยาปราัศัตรูพืช ซึ่งตามมาด้วย
ปั ญ หาสุ ้ภาพอนามั ย ทั้ ง้องผู้ ผ ลิ ต และผู้ ั ริ โภค กล่ าวได้ ว่ ากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์อื่ น ๆ ที่ ไม่ จัด อยู่ ในนิ ย าม้อง
“ชาวเ้า” อาทิ เช่ น ชาวมอแกน มอแกลน อุ รักราโว้ ย และมานิ เป็ น ต้ น ยังไม่ มี น โยัายให้ ก ารส่ งเสริ ม
และคุ้มครองแต่อย่างไร
๒ศ จากการศึ กษาพัว่ า มาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยว้้ อ งกั ั กระัวนการจั ด การ
ทีเ่ กี่ยว้้องกััป่าไม้ นััตั้งแต่ พระราชััญญัติป่าไม้ พศศศ ๒๔๘๔ พระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๐๔
พระราชััญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พศศศ ๒๕๐๗ และพระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๓๕
ล้วนไม่คานึงถึงการมีอยู่้องชุมชนันพื้นที่สูง ชุมชนที่อยู่อาศัยในเ้ตป่า และชุมชนชาวเลที่ดูแลและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติกันมาหลายชั่วอายุคน จึงทาให้ผู้รักษากฎหมายเกี่ยวกััป่าไม้เหล่านี้ต้องมีปัญหา้ัดแย้ง
กััชุมชนอยู่เป็นประจา เนื่องจากการประกาศเ้ตป่าอนุรั กษ์ซ้อนทัักััที่อยู่อาศัยและที่ทากิน้องชาวั้าน
ที่สืัทอดมรดกกันมาหลายชั่วคน

- ๓๔ ๓ศ คณะกรรมาธิการได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว้้องกัักลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมือง
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกััระััไร่หมุนเวียน ซึ่งมีประชากรันพื้นที่สู งหลายกลุ่ ม
เคยทาการเกษตรระัันี้ ห รือกาลั งทางานวิจัยเหล่ านี้มี้้อค้นพัตรงกันว่า ระััไร่ห มุนเวียน เป็นระัั
เกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างดี ชุมชนที่ยังคงรักษา
ระััไร่ห มุน เวีย นล้ วนตั้งอยู่ ในพื้น ที่ป่ าที่อุดมสมัู รณ์ ที่สุ ด้องประเทศ ซึ่งตรง้้ามกัั ความเ้้าใจ้องรัฐ
ที่เหมารวมว่าเป็นการทาไร่เลื่อนลอยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เมื่อระััไร่หมุนเวียนได้รััการ้ึ้นทะเัียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม้องชาติ จึงมีัางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้ความสาคัญและไม่เคารพต่อการ้ึ้นทะเัียนระดััชาตินี้
๔ศ จากการศึกษาพัว่า การปรััปรุงและััญญัติกฎหมายเกี่ยวกััป่าไม้ครั้งล่าสุด ได้แก่
พระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ และ
พระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ ้าดกระัวนการการมีส่วนร่วม้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่
ร่วมกััป่าชุมชนที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า จึงทาให้กฎหมายเหล่านี้มีผลกระทัเชิงลัต่อชุมชนเหล่านี้
ในหลายลักษณะ รวมทั้งกลััมีัทลงโทษที่รุนแรงมาก้ึ้น กฎหมายเหล่านี้ยังคงไม่คานึงถึงชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในพื้น ที่ป่ามายาวนานหลายชั่วอายุ คนก่อนที่กฎหมายเกี่ยวกััป่าไม้เหล่ านี้จะถูกััญญั ติ้ึ้น สิ่งที่สาคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังพัว่าัรรดากฎหมายเกี่ยวกััป่าไม้ทั้งหมดไม่ปฏิััติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
ได้เ้้าร่วมผูกพันโดยการให้ สัตยาัันไว้แล้วด้วย ที่สาคัญคือ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และกรอัอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็นต่อไปนี้ :
๑) การร่วมจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Joint Management in Protected Areas)
๒) การเ้้าถึงและการแั่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน (Equal Access and
Benefit Sharing)
๓) การมีฉันทานุมัติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รััการัอกแจ้ง (Free, Prior, and
Informed Consent)
๔) การเก็ัหา้องป่าที่ไม่ใช่ไม้ซุง (Non-timber Forest Products)
๕) การส่งเสริมและเคารพภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดการทรัพยากรเชิงอนุรักษ์
และอย่างยั่งยืน
นอกจาก ๕ ประเด็น้้างต้น ยิ่งไปกว่านั้นในเวทีป่าไม้โลก ได้มีมติร่วมกันว่าการจัดการป่าไม้
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระัวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากรัฐผูก้าด (State Monopoly) มาสู่การจัดการร่วม
แััพหุภาคี ซึ่งรัฐไทยยังมิได้ปฏิััติให้สอดคล้องกััมติเหล่านี้แต่อย่างใด
๕ศ ผลจากการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ คณะกรรมาธิการเห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องยััยั้ง
การัังคััใช้กฎหมายเกี่ยวกััป่าไม้ ที่คุกคามต่อวิถีชีวิตตามจารีตประเพณี้องกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมือง
และชุมชนอื่น ๆ ที่ได้รััผลกระทัเชิงลัจากกฎหมายเหล่านี้ และรัฐสภาต้องสร้างเครื่องมือหรือออกกฎหมาย
เพื่อยััยั้งการัังคััใช้กฎหมายดังกล่าวไปพร้อมกััทาหน้าที่ตรวจสอัการปฏิััติตามกฎหมายและ้้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เ้้าร่วมผูกพันไว้และผลักดันให้เกิดการปรััแก้กฎหมาย้องรัฐให้สอดคล้องโดยเร็ว
๖ศ คณะกรรมาธิการพัว่า จากการพัฒนาที่ผ่านมาชุมชน้องกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่า
พื้นเมืองไม่มีโอกาสร่วมในการวางแผนและดาเนินการพัฒ นาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ้องตนเองเลย
ทั้งยังต้องรััผลกระทัเชิงลัจากแผนการพัฒนาเหล่านี้มาโดยตลอด อันนามาซึ่งปัญ หาสังคมหลายด้าน เช่น
การถูกจัักุมและัังคััอพยพจากป่าอนุรักษ์ การอพยพทิ้งถิ่นเ้้าสู่เมือง การเสื่อมโทรม้องทรัพยากรธรรมชาติ

- ๓๕ อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมพืชพาณิชย์ และการหย่าร้าง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาการไร้สถานะัุคคลหรือไร้สัญชาติ
้องประชากรันพื้นที่สูงและชาวเลจานวนมากที่ทาให้เ้าเหล่านั้นไม่สามารถเ้้าถึงัริการ้ั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้
พลเมือง้องตน
๗ศ คณะกรรมาธิการได้ค้นพัตัวอย่าง้องชุมชนที่สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิปัญญาตามประเพณี้องตน และเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๓ ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาพื้นที่เ้ตวัฒนธรรมพิเศษ โดยการพัฒนาชุมชนันฐานวัฒนธรรมประเพณี้องตน
ชุมชนที่เ้้าร่วมเกิดความมั่นใจ ในศักยภาพ้องตนเองในการจัดการตนเอง โดยสามารถนาไปปรััใช้หรือ้ยายไปยัง
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่เกี่ยว้้องได้
๘ศ คณะกรรมาธิการเห็นว่า นััตั้งแต่ที่สหประชาชาติได้ประกาศ “ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิ้องชนเผ่าพื้นเมือง” (UNDRIP) ในปี ๒๕๕๐ และประกาศให้ วันที่ ๙ สิงหาคม ้องทุกปีเป็ นวัน
ชนเผ่าพื้นเมืองโลก เครือ้่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชทศ) จึงได้จัดงาน “มหกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง
แห่ งประเทศไทย” ้ึ้นทุกปีต่อเนื่องกันมา เพื่อ้านรััคาประกาศ้องสหประชาชาติ และได้ประกาศจัดตั้ง
“สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” ้ึ้นในปี พศศศ ๒๕๕๓ จากนั้น โดยกระัวนการการมีส่วนร่วม ได้มีการ
ยกร่างพระราชัั ญญั ติส ภาชนเผ่าพื้น เมืองแห่ งประเทศไทย พศศศ ศศศศ ที่ผ่ านการพิจารณาและปรััปรุงโดย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รอเวลานาเสนอเ้้าสู่รัฐสภาต่อไป ปัจจุัันสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มีสมาชิกที่เป็นผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมือง จานวน ๔๒ กลุ่ม
๙ศ คณะกรรมาธิการพัว่า ในปัจจุััน รัฐได้มีแผนการปฏิรูปประเทศ โดยได้กาหนด
ให้มีการพัฒนากฎหมายส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์้ึ้น โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่
เป็ น เจ้ าภาพจั ด ให้ มี ก ารระดมผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย ว้้ อ งเ้้าร่ว มการยก “ร่างพระราชัั ญ ญั ติ ส่ งเสริม และอนุ รัก ษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพัน ธุ์ พศศศ ศศศศ” ซึ่ง้ณะนี้ยังอยู่ใน้ั้นตอนการเตรียมการยกร่างโดยเน้นการมีส่วนร่วม้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดยจะต้องมีการติดตามและร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่อง
๑๐ศ ในการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู งานและการรั ั ฟั ง ความคิ ด เห็ น ้องประชาชนมี แ นวคิ ด
สอดคล้ อ งกั น ว่ า ควรน าร่ า งพระราชัั ญ ญั ติ ทั้ ง ๒ ฉัั ั ได้ แ ก่ ร่ า งพระราชัั ญ ญั ติ ส ภาชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง
แห่ ง ประเทศไทย พศศศ ศศศศ และร่ า งพระราชัั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ พศศศ ศศศศ
มาัู รณาการให้ เป็น ฉัั ั เดียวกันโดยผสมผสานัทัาท้องหน่วยงานที่เกี่ยว้้อง้องรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริม
และคุ้มครอง (Promotion and Protection) เ้้ากัักิจการ้องสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตามหลักการ
้องการจัดการตนเอง (Self-Governance) ซึ่งจะเอื้อให้เกิดความประสานสอดคล้องไปกััพันธกรณีระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้เ้้าร่วมผูกพัน ที่สาคัญคือการดาเนินงาน้องสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
จะส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นัทัาทหน้าที่
้องคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ที่จะนาเสนอปั ญหาและความต้องการ้องกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ เ้้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
รวมทั้งนาเสนอให้ร่างกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ได้รััการรััรองให้จัดอยู่ในกลุ่มกฎหมายเร่งด่วน้องรัฐสภาต่อไป
จากการพิจารณาศึกษา้องคณะกรรมาธิการพัว่า ชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Peoples)
เป็ น กลุ่ มชนที่มีอัต ลั กษณ์ และวัฒ นธรรมเฉพาะ มีวิถีชีวิตที่ ผู กพั นและใกล้ ชิ ดกััธรรมชาติ อย่างแนัแน่ น
มีการดารงชีวิต ที่เน้ น ระััการผลิ ตเพื่ อยังชีพ และเป็น มิตรกััสิ่ งแวดล้ อม มีระััการ้ัดเกลาทางสั งคม
และการั่มเพาะจากฐานวัฒนธรรมจนกลายเป็นแััแผนการดาเนินชีวิต้องแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อมาเมื่อมี
นโยัายรวมกลุ่มและหลอมรวมกลายเป็นประชากร้องรัฐ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์และนโยัายการพัฒนา

- ๓๖ ประเทศที่เน้นการเติัโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีผลทาให้ ตัวตนและอัตลักษณ์วัฒนธรรม้องชนเผ่าพื้นเมือง
เริ่มสูญหาย และยังเป็นการลดทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรม้องชาติอีกด้วย จึงจาเป็นต้องสร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าและสืัสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม้องตน และให้สาธารณชนเกิดการยอมรััความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรมชนเผ่าพื้น เมืองที่ ส่ งเสริมให้ ช นเผ่ าพื้ นเมืองอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและภาคภู มิใจจาเป็น ต้องมี
กฎหมายออกมารั ั รองคุ้ ม ครองกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ แ ละชนเผ่ า พื้ น เมื อ งโดยตรง และด้ ว ยกฎหมายที่ มี อ ยู่
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง) ยังไม่ครอัคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และ้ณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ ััญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสัง คมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจได้อย่างสงัสุ้ ไม่ถูกรักวน ทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการ้ัดต่อความสงัเรียัร้อยหรือศีลธรรม
อันดี้องประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง้องรัฐ หรือสุ้ภาพอนามัย ” ประกอักััคาแถลงนโยัาย
้องรัฐัาลแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใน้้อที่ ๓ การทานุัารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๓ศ๔) สร้างความรู้ ความเ้้าใจใน้นัธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ้องประเทศเพื่อนั้าน ยอมรััและเคารพ
ในประเพณี วัฒนธรรม้องกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่ อยู่ร่วมกัน
โดยสนััสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควัคู่กััการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒ นธรรมที่เป็นสากล
เพื่อการเป็นส่วนหนึ่ง้องประชาคมโลก โดยได้กาหนดให้เป็นหนึ่งในนโยัายเร่งด่วน คือ ต้องมีกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นหนึ่งในกฎหมายในหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐัาลนาเสนอให้มีกฎหมายหรือมีกฎหมายที่เกี่ยว้้องอย่างจริงจัง
รวมไปถึงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และในส่วนภาคประชาชน
โดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ก็ได้เคยนาเสนอร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พศศศ …ศ ต่อรัฐัาลแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ กลุ่ม คือ (๑) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามนโยัาย้องรัฐัาล (๒) มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
และ (๓) ร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศศศ …ศ ดังกล่าว ล้วนมีความสาคัญที่ต้องมี
การพิจารณารวมกัน ควรที่รัฐัาลจะต้องให้ความสาคัญเร่งด่วนและวางมาตรการในการดาเนินการที่เกี่ยว้้องต่อไป
ประกอักััปัจจุัันได้มีการประกาศใช้พระราชััญญัติป่าชุมชน พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ พศศศ ๒๕๖๒ ที่ส่งผลกระทัต่อชีวิต
ความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิต้องกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรง จากที่คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานและจัดเสวนารััฟังความคิดเห็น โดยรัฐัาลต้องสร้างความเ้้าใจและรััฟังประชาชนให้มาก้ึ้น เนื่องจาก
ประชาชนได้รััผลกระทัเป็นอย่างมากจากกฎหมายทั้ง ๓ ฉััันี้ โดยเฉพาะการถูกดาเนินคดี การถูก้ััไล่
ออกจากพื้นที่ ความสัั สนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิััติงานกัักลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ รวมถึงกรอัระยะเวลา
ในการดาเนินการตรวจสอัรังวัดพื้นที่ทากินกััพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความซััซ้อนต้องใช้เวลามากกว่า ๒๔๐ วัน
ตามกฎหมาย จะเห็ น ว่าประชาชนได้รััผลกระทัเป็นอย่างมากต่อการดารงชีวิตประกอักััรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ััญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
และยกเลิกหรือปรััปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกััสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตหรือการประกอัอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดาเนินการให้ประชาชนเ้้าถึง
ตัวัทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเ้้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิััติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องศศศ”
รัฐัาลควรที่จะชะลอการัังคััใช้กฎหมายทั้ง ๓ ฉััันี้ในัางส่วน และควรที่จะมีการสร้างความเ้้าใจ ลดภาระ
และให้ความรู้กััประชาชนในเรื่องนี้อย่างเพียงพอก่อน เพื่อให้สอดรัักัััทััญญัติ้องรัฐธรรมนูญดังกล่าว

- ๓๗ ๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
จากการพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริม และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ซึ่งรัฐัาลและหน่วยงานที่เกี่ยว้้องมีหน้าที่สื่อสารสร้างความเ้้าใจอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐกัักลุ่มชาติพันธุ์
คณะกรรมาธิการได้ทาการวิเคราะห์สภาพปัญหาและมี้้อสังเกต ดังนี้
๑) รัฐบาลควรมีการเร่งรัดให้มีการตรา “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. ....” ้ึ้น โดยเร็ ว เนื่ องจากเป็ น กฎหมายที่เร่งด่ ว นและมีความจาเป็น โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
(องค์การมหาชน) ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พศศศ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการรััรองและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ สอดรั ั กัั กฎหมายระหว่ า งประเทศ และเพื่ อเป็น การเ้้ า ถึง สิ ท ธิ ห น้ าที่ ้ องประชาชน
ให้ครอัคลุมทุกกลุ่มมาก้ึ้น ซึ่งในเนื้อหา้องร่างพระราชััญญัติดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอัด้วยเนื้อหา ดังนี้
๑ศ๑) หมวดัททั่วไป
๑ศ๑ศ๑ ความหมาย้องกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ให้หมายรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองด้วย
๑ศ๑ศ๒ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคง้องมนุ ษ ย์
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการพระราชััญญัตินี้ และมีอานาจออกระเัียัและประกาศ
เพื่อปฏิััติการพระราชััญญัตินี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกััราชการ้องกระทรวงนั้น
๑ศ๒) หมวดการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๒ศ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์ และพหุวัฒนธรรม
๑ศ๒ศ๒ ไม่มีการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิััติทางชาติพันธุ์
๑ศ๒ศ๓ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม
้นัธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
๑ศ๒ศ๔ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิจัดการ ัารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
๑ศ๒ศ๕ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รััการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รััการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในกระัวนการทางสังคม
โดยได้รััการจัดสรรที่คานึงถึงสัดส่วน้องกลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๒ศ๖ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รััการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์
้องชุมชนและสังคม รวมทั้งได้รััการคุ้มครองในการดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์้องชุมชนและสังคม
๑ศ๒ศ๗ กลุ่มชาติพันธุ์ได้รััการคุ้มครองและเ้้าถึงสิทธิ้ั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน
อาทิ ได้รััเอกสารรััรองตัวัุคคล (ััตรประจาตัว) ได้รััการศึกษา ได้รััสิทธิรักษาพยาัาล เป็นต้น
๑ศ๒ศ๘ กลุ่มชาติพันธุ์ได้รััการคุ้มครอง มีสิทธิครอัครองและสิทธิในการจัดการ
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทากิน พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
๑ศ๒ศ๙ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิและเ้้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย และได้รััการส่งเสริม
ด้านพหุนิยมทางกฎหมาย
๑ศ๓) หมวดคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๓ศ๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติ
๑ศ๓ศ๒ ให้มีสัดส่วนผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการ
๑ศ๓ศ๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานครและจังหวัด
๑ศ๓ศ๔ ให้มีสัดส่วนผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการ
๑ศ๓ศ๕ ให้มีสานักงานเล้านุการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
แห่งชาติและศูนย์ประสานงานส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานครและจังหวัด สังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง้องมนุษย์

- ๓๘ ๑ศ๔) หมวดสภากลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๔ศ๑ ให้มีสภากลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติ
๑ศ๔ศ๒ ตามแนวทางร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พศศศ ศศศศ
ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑ศ๔ศ๓ ให้มีสภากลุ่มชาติพันธุ์ระดััท้องถิ่น
๑ศ๕) หมวดกองทุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๕ศ๑ ให้มีคณะกรรมการัริหารกองทุน
๑ศ๕ศ๒ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกองทุน
๑ศ๖) หมวดัทลงโทษ
๑ศ๖ศ๑ ผู้เหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิััติทางชาติพันธุ์
๑ศ๖ศ๒ ผู้ ล ะเมิ ด พื้ น ที่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย พื้ น ที่ ท ากิ น พื้ น ที่ ท าง
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ้องกลุ่มชาติพันธุ์
๑ศ๗) หมวดัทเฉพาะกาล
๑ศ๗ศ๑ ให้สารวจและจัดทา ้้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ้้อมูลชุมชน พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทากิน พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิ ตวิญญาณ โดยในระหว่างการดาเนินการสารวจ
และจัดทาพื้นที่ดังกล่าว ให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถใช้สิทธิในพื้นที่ดังกล่าวตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
๑ศ๗ศ๒ ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาราษฎรันพื้ น ที่ สู ง และกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง้องมนุษย์ ปฏิััติหน้ าที่เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมและคุ้มครอง
กลุ่มชาติพันธุ์และส านั กงานเล้านุ การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติ จนกว่า
จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และสานักงานเล้านุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติแล้วเสร็จ
๒) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ควรมีการพิจารณาบูรณาการร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ (ร่างพระราชััญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พศศศ ศศศศ) เ้้ากััมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
แนวนโยัายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และร่างพระราชััญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พศศศ …. ซึ่งเป็นร่างพระราชััญญัติ้องภาคประชาชนที่เคยนาเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต่อรัฐัาล
แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ต่อมาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติััญญัติแห่งชาติ แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาเช่นกัน
จะทาให้เนื้อหาครอัคลุมและตรงกััเจตนารมณ์้องรัฐธรรมนูญและ้องประชาชนมากที่สุด
๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และกรมป่าไม้ ควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี่ ยง และชะลอการด าเนิ นคดี กั บประชาชน อันเป็ นผลจากการัั งคั ัใช้ พระราชัั ญญั ติป่ าชุ มชน
พศศศ ๒๕๖๒ พระราชััญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศศศ ๒๕๖๒ และพระราชััญญัติอุทยานแห่งชาติ
พศศศ ๒๕๖๒ ที่จะส่งผลกระทัต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิต้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง กลายเป็นผู้กระทาผิด
กฎหมายทั้งที่อยู่มาก่อนเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนที่ในระดัันานาชาติให้การยอมรัั
เรื่ อ ง Ancestor Domain อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั ั หลั ก การและเจตนารมณ์ ้ องอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการสารวจรังวัดที่ดินไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ประกอักัั
รัฐ มีห น้าที่ต้องสร้ างความเ้้าใจต่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ััญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือปรััปรุงกฎหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิ การเข้า รั บฟังปัญหาและพบปะตัวแทน
กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ จานวน ๕ ชนเผ่า (ม้ง ปกาเกอะญอ ลีซอ เมี่ยน อาข่า) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการศึกษาดูงานในพื้นที่จริ งที่เกิดปัญหาด้าน
ที่อยู่ อาศัยของกลุ่มชาติ พันธุ์ กรณี พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินทากินทับซ้อนหรื ออยู่ในเขตพื้นที่อนุรั กษ์
ณ บ้านแม่กลองน้อย บ้านแม่กลองใหญ่ เขตติดต่ออาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง ๒ หมู่บ้าน (บ้านแม่กลองน้อย บ้านแม่กลองใหญ่)

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ สภาพ
ปั ญหากลุ่ มชาติ พั นธุ์ ชาวเขา ณ ศู นย์ พั ฒนาราษฎรบนพื้ นที่ สู งจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และเยี่ ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา) (ช่วงเช้า)

คณะกรรมาธิการเยี่ยมชมสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย (ช่วงบ่าย)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการเข้าร่วมการจัดเสวนา เรื่อง “กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ” ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ค
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑. มาตรการฟื้นฟูระยะสั้น ดาเนินการภายใน ๖-๑๒ เดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๑ การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดทาโฉนดชุมชนเพื่อเป็น กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสาหรับกลุ่มชาวเล โดยให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่อาศัยของชุมชนผ่านภาพถ่ายทางอากาศและด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เอกสาร
และสิ่งแวดล้อม (ทส.)
สิทธิแต่เพียงอย่างเดียว และให้แต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อการ
พิสูจน์ที่ดิน ชุมชนชาวเลเป็นการเฉพาะ
๑.๒ การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมง หาทรัพยากรตามเกาะต่าง
ทส.
ๆ ได้ และเสนอผ่อนปรนพิเศษในการประกอบอาชีพประมงที่ใช้อุปกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเลในการเข้าไปทามาหากินในพื้นที่อุทยานและเขต
(กษ.)
อนุรักษ์อื่น ๆ และกันพื้นที่จอด ซ่อมเรือ เส้นทางเข้า-ออกเรือ เนื่องจาก
ส่วนมากทับซ้อนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว มีความขัดแย้งกันเป็นระยะ รวมถึง
การควบคุมเขตการทาประมงอวนลากและอวนรุนให้เป็นไปตามข้อตกลง
อย่างแท้จริง (รุกล้าเขตประมงชายฝั่ง)
๑.๓ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
การประกอบอาชีพหาปลา/ดาน้าทาให้เกิดโรคน้าหนีบ และการมีปัญหาด้าน
สุขภาพ
๑.๔ การช่วยแก้ปัญหาสัญชาติในกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน
มท.
๑.๕ การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งการศึกษาพิเศษ/หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชน เนื่องจากเด็กชาวเลออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ
๑.๖ การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์และให้มองชาวเลอย่างมีศักดิ์ศรีมีความ
วธ.
เป็นมนุษย์
๑.๗ การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเลและสนับสนุน
วธ.
งบประมาณจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนภาษา
ศธ.
วัฒนธรรมในชุมชน ส่งเสริมให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมชาวเลในหลักสูตร
สามัญส่งเสริมชมรมท้องถิ่นในโรงเรียน เช่น ชมรมภาษา ชมรมร็องแง็ง
ส่งเสริมการใช้สื่อที่หลากหลาย สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อสมัยใหม่ ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น
๑.๘ ชุมชนที่มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ขอให้ภาครัฐดาเนินการแก้ไข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
๑.๙ การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทางานของเครือข่ายชาวเล ให้
พม.
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและให้มีงบประมาณส่งเสริม "วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล"
วธ.
เพื่อจัดกิจกรรมและการพบปะแลกเปลี่ยน (ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยชุมชนขอเป็นหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
๒. มาตรการการฟื้นฟูในระยะยาว ดาเนินการภายใน ๑-๓ ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๑ พิจารณากาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ทส.มท.พม.ศธ.วธ.
ลักษณะสังคมวัฒนธรรมจาเพาะ

มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วย เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๐

คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓
เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
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(ฉบับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
---------------------------------------หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และเจตนารมณ์
ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ใน
ประเทศของตน
กลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์
ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของ
ตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็น ผู้ด้อยหรือขาดโอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ท�ำให้ถูกจ�ำกัดสิทธิในการพัฒนา
ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำและไม่เป็นธรรมในการด�ำรงวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไข
ปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้านและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงมีความจ�ำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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(ร่าง)
พระราชบัญญัติ
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ......
.............................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา....... ประกอบกับ
มาตรา........ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
.........................................................................................................................................................................................
.......................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ......”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ชนเผ่าพื้นเมือง” หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกันโดยมีการสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่
ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทางวัฒนธรรมของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
“สภาชนเผ่าพื้นเมือง” หมายถึง สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
“ส�ำนักงาน” หมายถึง ส�ำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชนเผ่าพื้นเมือง
ก�ำหนด
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้
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หมวด ๑
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

มาตรา ๖ ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมือง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเลือกกันเองภายในแต่ละกลุ่ม
ชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จ�ำนวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน
การเลือกกันเองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และ
ตัวแทนเยาวชน เท่าเทียมภายในระหว่างกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและมีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม
ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองก�ำหนด
มาตรา ๗ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๒) มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มาตรา ๘ ให้สมาชิกมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และอาจได้รับ
การคัดเลือกใหม่ได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
สมาชิกซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๙ สมาชิกพ้นจากต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พ้นตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๕) ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาสามครั้งติดต่อกัน
(๖) สภาชนเผ่าพื้นเมืองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ�ำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ให้ถอดถอนออกจาก
ต�ำแหน่งเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็น
สมาชิก
(๗) ถูกถอดถอนโดยกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่คัดเลือกกันเองตามที่ก�ำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและถอดถอน
สมาชิก
เมื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกที่มาจากกลุ่มใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนั้นท�ำการคัด
เลือกบุคคลอื่นเป็นสมาชิกแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันพ้นต�ำแหน่ง
สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแทนให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกที่ตนแทน แต่ถ้าเวลาเหลือ
น้อยกว่าเก้าสิบวันไม่ต้องด�ำเนินการเพื่อหาสมาชิกใหม่แทนต�ำแหน่งที่ว่าง
มาตรา ๑๐ ประธานสภามีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการประชุมและมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งใด ๆ ตามความจ�ำเป็นในการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองและคณะ
กรรมการ
(๒) เป็นผู้แทนสภาในกิจการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
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(๓) อ�ำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๔) ควบคุมและด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติและข้อบังคับของสภา
มาตรา ๑๑ รองประธานสภามีอ�ำนาจและหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของประธานสภา หรือ
ปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย
มาตรา ๑๒ เลขานุการสภามีอ�ำนาจหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุม และรับผิดชอบงานธุรการของสภา
มาตรา ๑๓ ให้มีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ
สมาชิกในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเลือกคณะกรรมการ
ให้มีการประชุมสมัยสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมืองภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
คณะกรรมการอาจมีมติให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง
เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นที่ต้องมีการปรึกษาหารือ
เป็นการเร่งด่วน
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง
เมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันจ�ำนวนหนึ่งในห้าของ
จ�ำนวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ขอให้มีการประชุมสภา
มาตรา ๑๔ การประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมือง ต้องกระท�ำโดยเปิดเผยและต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
การลงมติ สมาชิกคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและให้ถือหลักฉันทามติ ยกเว้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน แผน
งาน โครงการ หรือเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นงานประจ�ำ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ในกรณีนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
ในการพิจารณาว่าเรื่องใดยกเว้นไม่ต้องใช้หลักฉันทามติหรือไม่ ให้ประธานน�ำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะผู้อาวุโสเพื่อ
หาข้อยุติ ความเห็นของคณะผู้อาวุโสถือเป็นที่สุด
มาตรา ๑๕ สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานที่สภาแต่งตั้งจะเชิญข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร ให้ข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือแก่สภาชนเผ่า
พื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่งตั้ง
มาตรา ๑๖ ให้สมาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุม
และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๗ สภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอ�ำนาจตราข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
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หมวด ๒
อำ�นาจ หน้าที่
มาตรา ๑๘ สภาชนเผ่าพื้นเมือง ท�ำหน้าที่จัดท�ำนโยบาย และ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง
เพื่อเสนอแนะแก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของชนเผ่าพื้นเมือง
(๒) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ท�ำมา
หากิน และตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน ชมรม สตรี เยาวชน และผู้น�ำของ
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
(๕) ส่งเสริมให้มีระบบสื่อสารสนเทศของชนเผ่าพื้นเมืองในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
(๖) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชนเผ่าพื้นเมือง
(๗) คุ้มครองและส่งเสริมเรื่องอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(๘) เป็นกลไกในการแสวงหาความร่วมมือในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิชนเผ่าพื้น
เมืองของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง ในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ
(๙) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจากนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ต่อรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) จัดท�ำรายงาน ศึกษา ติดตาม และประเมินผลกระทบ ในนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระ
ทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง
(๑๑) จัดท�ำรายงานและข้อเสนอในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน ตามที่สภาเห็นชอบ
(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๑๔) จัดตั้งสถาบันชนเผ่าพื้นเมือง
(๑๕) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
(๑๖) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด

12 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

หมวด ๓
คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๙ ให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาห้าคน
เลขานุการสภาหนึ่งคน และกรรมการสภาสิบหกคน
เมื่อมีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นครั้งแรก
ให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดหรือสมาชิกผู้มีอายุสูงล�ำดับถัดลงไปเมื่อ
สมาชิกผู้มีอายุสูงกว่าสละสิทธิ์ ท�ำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อคัดเลือกประธานสภา และให้ประธานสภาท�ำหน้าที่เป็น
ประธานต่อไป
ให้ประธานสภาเสนอชื่อเลขานุการสภาหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมสภารับรอง
ให้สมาชิกจากแต่ละภูมิภาคเสนอรายชื่อตัวแทนในภูมิภาคของตนเองที่เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนเพื่อให้ที่
ประชุมสภาเลือกเป็นรองประธานในต�ำแหน่งรองประธานจ�ำนวนห้าคนโดยกระจายตามภูมิภาคละหนึ่งคนและในจ�ำนวนนี้ให้มี
ผู้หญิง
ให้สมาชิกคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการจ�ำนวนสิบหกคน ทั้งนี้ต้องให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสัดส่วนจากแต่ละ
ภูมิภาค เยาวชน และผู้หญิง
ผู้แทนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองใดจะเป็นคณะกรรมการเกินกว่าหนึ่งต�ำแหน่งไม่ได้ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่ตนเป็นสมาชิก
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือด�ำรง
ต�ำแหน่งในพรรคการเมือง
(๒) เป็นข้าราชการประจ�ำ
(๓) ด�ำรงต�ำแหน่งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก�ำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๔) เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) พ้นจากต�ำแหน่งสมาชิกตามมาตรา ๙
(๒) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๓) ถูกถอดถอนรายบุคคลเฉพาะต�ำแหน่งคณะกรรมการ เพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารและด�ำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสภาได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีการประชุมตามภารกิจอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมคณะ
กรรมการ องค์ประชุม การประชุม และการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม
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หมวดที่ ๔
คณะผู้อาวุโส
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ พิจารณาเชิญผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ชนเผ่าพื้นเมืองให้ความเคารพนับถือ
จ�ำนวนสิบห้าคน เป็นคณะผู้อาวุโส
จ�ำนวนคณะผู้อาวุโสให้ค�ำนึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และให้กระจายสัดส่วนไปตามกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชี่ยวชาญ และ
ภูมิภาคอย่างเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง ต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๕ ผู้อาวุโส มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้รู้ ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง หรือปราชญ์ชาวบ้าน
(๒) มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากชนเผ่าพื้นเมือง
(๓) มีความเสียสละ และมีจิตอาสาเป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้กับชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๒๖ คณะผู้อาวุโส มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
(๑) ให้ค�ำปรึกษาหารือแก่สมาชิก สภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และส�ำนักงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและแผนงบประมาณของสภา
(๓) ไกล่เกลี่ยกรณีที่เกิดข้อพิพาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตามที่บุคคลตาม (๑) ร้องขอ
(๔) เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ

หมวด ๕
สำ�นักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๒๗ ให้มีส�ำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่ เป็นหน่วยงานนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของประธานสภา
มาตรา ๒๘ ให้มีส�ำนักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำแผนงาน และโครงการตามมติของสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาด�ำเนินการเพื่อเสนอต่อสภาชนเผ่า
พื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘
(๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของสภา
(๓) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภา
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(๔) ประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่สภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๕) ด�ำเนินการต่าง ๆ ในการคัดสรรสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง
(๖) จัดให้มีฐานข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธุ์และในภาพรวม
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให้มีเลขาธิการส�ำนักงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส�ำนักงาน และมีอ�ำนาจก�ำหนดระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการส�ำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้เลขานุการสภาเป็นเลขาธิการส�ำนักงานโดยต�ำแหน่ง

หมวด ๖
กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มาตรา ๓๐ ให้จัดตั้งกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘
(๒) สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
(๓) สนับสนุนการบริหารงานของส�ำนักงานสภา ตามมาตรา ๒๘
(๔) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๓๘
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุนโดยไม่มีเงื่อนไข
(๔) ดอกผลหรือรายได้อื่น
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๓๑ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นรายปี ในการสร้างความเข้ม
แข็งและเพียงพอต่อการด�ำเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจ�ำนวนเจ็ดคน ผู้แทนส�ำนักนายก
รัฐมนตรีจ�ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนส�ำนักงบประมาณจ�ำนวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละ
หนึ่งคน
การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภาชนเผ่าพื้นเมืองก�ำหนด
มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการติตตาม ประเมิน ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกองทุน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการติตตาม ประเมิน ตรวจสอบ จ�ำนวนเจ็ดคน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาชนเผ่าพื้นเมือง
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การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภาชนเผ่าพื้นเมืองก�ำหนด
มาตรา ๓๔ ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง เป็นนิติบุคคล
เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วย
เงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน
มาตรา ๓๖ ผู้บริจาคเงินแก่กองทุนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) มีสิทธิน�ำจ�ำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรก�ำหนด
มาตรา ๓๗ ให้จัดท�ำงบดุล รายงานการเงินของกองทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วเสนอต่อรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีบัญชีงบ
ประมาณทุกปี
ผู้ตรวจสอบบัญชีตามวรรคแรก ต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรอง
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรกให้ส�ำนักนายกรัฐมนตรีท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับเครือข่ายชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีอยู่ ด�ำเนินการเลือกสมาชิกสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ด�ำเนินการจัดตั้งส�ำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึงด�ำเนินการรวบรวมจัดท�ำทะเบียนประชากรชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา ๓๙ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ส�ำนักงานตามมาตรา
๒๘ และเมื่อจัดตั้งส�ำนักงานได้แล้ว ให้โอนรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองต่อไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................................
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการมีพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม
ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
อนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
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