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 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ..... ฉบับนี้ เป็นร่างกฎหมายที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย (สชพ.) ได้ริเริ่มการยกร่างมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มีเนื้อหาสาระของร่าง พ.ร.บ.นี้ ไปสร้างความเข้าใจ

และรับฟังความเห็นของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในระดับต่าง ๆ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ด้วย ต่อมา สชพ. ได้นำาเสนอให้

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่ง คปก.ได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อพิจารณาปรับปรุงและจัดทำาร่าง พ.ร.บ. ให้เป็นร่าง

กฎหมายที่สมบูรณ์ขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ได้มีมติ

เห็นชอบให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง แผนการให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ..... ต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามอำานาจหน้าที่ในขณะนั้น ถึงแม้ว่า สชพ.ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามติดตามและผลักดัน

ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ร่างกฎหมายดังกล่าว ยังไม่ได้รับพิจารณาใด ๆ

 อย่างไรก็ตาม สชพ. เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ..... พร้อมทั้งบันทึกความเห็น

และข้อเสนอแนะเรื่องแผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในครั้ง

นั้น ยังมีประโยชน์สำาหรับแกนนำาชนเผ่าพื้นเมืองที่จะนำามาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และผลักดันร่างพระราชบัญญัติสภา

ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ..... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นที่รับรู้และเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง หน่วย

งานภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้มากขึ้นด้วย  นอกจากนี้การจัดทำาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังสอดรับกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ ได้ระบุไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้

มีสิทธิดำารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน...” และยังมี

ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ด้วย 

ถือว่าทั่วโลกให้ความสำาคัญกับประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง และเรียกร้องให้มีการยอมรับ เคารพ และคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 

ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่เปราะบางและถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด

 ทางสำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) จึงได้ร่วมกันจัดพิมพ์เอกสารร่าง พรบ. ฉบับนี้ขึ้นมาอีกครั้ง 

โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) Diakonia-Thailand มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษา

และสิ่งแวดล้อม และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย  ซึ่ง สชพ.ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่

นี้ด้วย  และคณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเปิดประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองให้สังคมไทยได้รับ

รู้และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จนนำาไปสู่การยอมรับและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และยังส่งเสริมให้ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถธำารง

วิถีชีวิตของตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจอีกด้วย
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----------------------------------------

หลักก�ร

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 ทำาให้ถูกจำากัดสิทธิในการพัฒนา 

ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้าและไม่เป็นธรรมในการดำารงวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไข

ปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้านและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงมีความจำาเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
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(ร่�ง)

พระร�ชบัญญัติ

สภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ......

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

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

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

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

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

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา....... ประกอบกับ

มาตรา........ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

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

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

 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 

 “สำานักงาน” หมายถึง สำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับสำานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชนเผ่าพื้นเมือง

กำาหนด 

 มาตรา   ๕   ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   และให้มีอำานาจออกกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้ 
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 มาตรา ๖ ให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมือง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเลือกกันเองภายในแต่ละกลุ่ม

ชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จำานวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน 

การเลือกกันเองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภากำาหนด โดยคำานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และ

ตัวแทนเยาวชน เท่าเทียมภายในระหว่างกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและมีความสอดคล้องทางวัฒนธรรม 

 ชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มมาขึ้นทะเบียนกับสำานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองกำาหนด 

 มาตรา ๗ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 (๒) มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 (๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 มาตรา ๘ ให้สมาชิกมีวาระการดำารงตำาแหน่งสี่ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และอาจได้รับ

การคัดเลือกใหม่ได้ แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

 สมาชิกซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 มาตรา ๙ สมาชิกพ้นจากตำาแหน่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) พ้นตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออก 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 

 (๕) ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาสามครั้งติดต่อกัน 

 (๖) สภาชนเผ่าพื้นเมืองมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ให้ถอดถอนออกจาก

ตำาแหน่งเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็น

สมาชิก 

 (๗) ถูกถอดถอนโดยกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่คัดเลือกกันเองตามที่กำาหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและถอดถอน

สมาชิก 

 เมื่อบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกที่มาจากกลุ่มใดพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนั้นทำาการคัด

เลือกบุคคลอื่นเป็นสมาชิกแทนตำาแหน่งที่ว่างภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันพ้นตำาแหน่ง 

 สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแทนให้อยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกที่ตนแทน แต่ถ้าเวลาเหลือ

น้อยกว่าเก้าสิบวันไม่ต้องดำาเนินการเพื่อหาสมาชิกใหม่แทนตำาแหน่งที่ว่าง 

 มาตรา ๑๐ ประธานสภามีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ดำาเนินการประชุมและมีอำานาจออกคำาสั่งใด ๆ ตามความจำาเป็นในการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองและคณะ

กรรมการ 

 (๒) เป็นผู้แทนสภาในกิจการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

หมวด ๑

สภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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 (๓) อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

 (๔) ควบคุมและดำาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติและข้อบังคับของสภา 

 มาตรา ๑๑ รองประธานสภามีอำานาจและหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอำานาจหน้าที่ของประธานสภา หรือ

ปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 

 มาตรา ๑๒ เลขานุการสภามีอำานาจหน้าที่จัดทำารายงานการประชุม และรับผิดชอบงานธุรการของสภา 

 มาตรา ๑๓ ให้มีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ

สมาชิกในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเลือกคณะกรรมการ 

 ให้มีการประชุมสมัยสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมืองภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

 คณะกรรมการอาจมีมติให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อมีเหตุจำาเป็นที่ต้องมีการปรึกษาหารือ

เป็นการเร่งด่วน 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญสภาชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันจำานวนหนึ่งในห้าของ

จำานวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ขอให้มีการประชุมสภา 

 มาตรา ๑๔ การประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมือง ต้องกระทำาโดยเปิดเผยและต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

สมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานสภาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนใดคน

หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา 

 การลงมติ สมาชิกคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและให้ถือหลักฉันทามติ ยกเว้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน แผน

งาน โครงการ หรือเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นงานประจำา ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ในกรณีนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 

 ในการพิจารณาว่าเรื่องใดยกเว้นไม่ต้องใช้หลักฉันทามติหรือไม่ ให้ประธานนำาเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะผู้อาวุโสเพื่อ

หาข้อยุติ ความเห็นของคณะผู้อาวุโสถือเป็นที่สุด 

 มาตรา ๑๕ สภาชนเผ่าพื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานที่สภาแต่งตั้งจะเชิญข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้

ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร ให้ข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือแก่สภาชนเผ่า

พื้นเมือง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่งตั้ง 

 มาตรา ๑๖ ให้สมาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุม

และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๑๗ สภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอำานาจตราข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
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 มาตรา ๑๘ สภาชนเผ่าพื้นเมือง ทำาหน้าที่จัดทำานโยบาย และ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง 

เพื่อเสนอแนะแก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 โดยมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๒) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๓) อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทำามา

หากิน และตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๔) สนับสนุน ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน ชมรม สตรี เยาวชน และผู้นำาของ

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 

 (๕) ส่งเสริมให้มีระบบสื่อสารสนเทศของชนเผ่าพื้นเมืองในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

 (๖) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๗) คุ้มครองและส่งเสริมเรื่องอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 (๘) เป็นกลไกในการแสวงหาความร่วมมือในการพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิชนเผ่าพื้น

เมืองของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง ในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ 

 (๙) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจากนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ต่อรัฐและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๑๐) จัดทำารายงาน ศึกษา ติดตาม และประเมินผลกระทบ ในนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระ

ทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๑๑) จัดทำารายงานและข้อเสนอในประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์การระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 (๑๒) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน ตามที่สภาเห็นชอบ 

 (๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๑๔) จัดตั้งสถาบันชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๑๕) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ 

 (๑๖) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำาหนด 

หมวด ๒

อำ�น�จ หน้�ที่
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 มาตรา ๑๙ ให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาห้าคน 

เลขานุการสภาหนึ่งคน และกรรมการสภาสิบหกคน 

 เมื่อมีการประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นครั้งแรก ให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดหรือสมาชิกผู้มีอายุสูงลำาดับถัดลงไปเมื่อ

สมาชิกผู้มีอายุสูงกว่าสละสิทธิ์ ทำาหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อคัดเลือกประธานสภา และให้ประธานสภาทำาหน้าที่เป็น

ประธานต่อไป

 ให้ประธานสภาเสนอชื่อเลขานุการสภาหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมสภารับรอง 

 ให้สมาชิกจากแต่ละภูมิภาคเสนอรายชื่อตัวแทนในภูมิภาคของตนเองท่ีเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนเพื่อให้ที่

ประชุมสภาเลือกเป็นรองประธานในตำาแหน่งรองประธานจำานวนห้าคนโดยกระจายตามภูมิภาคละหนึ่งคนและในจำานวนนี้ให้มี

ผู้หญิง 

 ให้สมาชิกคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการจำานวนสิบหกคน ทั้งนี้ต้องให้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสัดส่วนจากแต่ละ

ภูมิภาค เยาวชน และผู้หญิง 

 ผู้แทนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองใดจะเป็นคณะกรรมการเกินกว่าหนึ่งตำาแหน่งไม่ได้ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำาแหน่ง

เท่ากับวาระที่ตนเป็นสมาชิก 

 มาตรา ๒๐ คณะกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดำารง

ตำาแหน่งในพรรคการเมือง 

 (๒) เป็นข้าราชการประจำา 

 (๓) ดำารงตำาแหน่งกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำานัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 (๔) เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 มาตรา ๒๑ คณะกรรมการพ้นจากตำาแหน่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) พ้นจากตำาแหน่งสมาชิกตามมาตรา ๙ 

 (๒) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 

 (๓) ถูกถอดถอนรายบุคคลเฉพาะตำาแหน่งคณะกรรมการ เพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ หรือประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดที่มีอยู่ 

 มาตรา ๒๒ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารและดำาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสภาได้ให้ความ

เห็นชอบแล้ว 

 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการมีการประชุมตามภารกิจอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมคณะ

กรรมการ องค์ประชุม การประชุม และการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม 

หมวด ๓

คณะกรรมก�รสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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 มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ พิจารณาเชิญผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ชนเผ่าพื้นเมืองให้ความเคารพนับถือ

จำานวนสิบห้าคน เป็นคณะผู้อาวุโส 

 จำานวนคณะผู้อาวุโสให้คำานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย และให้กระจายสัดส่วนไปตามกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชี่ยวชาญ และ

ภูมิภาคอย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง ต่าง ๆ ด้วย 

 มาตรา ๒๕ ผู้อาวุโส มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นผู้รู้ ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง หรือปราชญ์ชาวบ้าน

 (๒) มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง และได้รับการยอมรับจากชนเผ่าพื้นเมือง

 (๓) มีความเสียสละ และมีจิตอาสาเป็นชนเผ่าพื้นเมือง หรือผู้ที่ทำาคุณประโยชน์ให้กับชนเผ่าพื้นเมือง 

 มาตรา ๒๖ คณะผู้อาวุโส มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

 (๑) ให้คำาปรึกษาหารือแก่สมาชิก สภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสำานักงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานและแผนงบประมาณของสภา 

 (๓) ไกล่เกลี่ยกรณีที่เกิดข้อพิพาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตามที่บุคคลตาม (๑) ร้องขอ 

 (๔) เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ 

 มาตรา ๒๗ ให้มีสำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่ เป็นหน่วยงานนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำากับดูแล

ของประธานสภา 

 มาตรา ๒๘ ให้มีสำานักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดทำาแผนงาน และโครงการตามมติของสภา เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดำาเนินการเพื่อเสนอต่อสภาชนเผ่า

พื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘ 

 (๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและงานธุรการของสภา 

 (๓) จัดทำารายงานประจำาปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรีและรัฐสภา 

หมวดที่ ๔

คณะผู้อ�วุโส

หมวด ๕

สำ�นักง�นสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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 มาตรา ๓๐ ให้จัดตั้งกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 (๑) สนับสนุนกิจกรรมโครงการของสภาชนเผ่าพื้นเมือง ตามมาตรา ๑๘ 

 (๒) สนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

 (๓) สนับสนุนการบริหารงานของสำานักงานสภา 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

แข็งและเพียงพอต่อการดำาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจำานวนเจ็ดคน ผู้แทนสำานักนายก

รัฐมนตรีจำานวนหนึ่งคน ผู้แทนสำานักงบประมาณจำานวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละ

หนึ่งคน 

 การแต่งตั้ง วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

สภาชนเผ่าพื้นเมืองกำาหนด 

 มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการติตตาม ประเมิน ตรวจสอบการดำาเนินงานของกองทุน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการติตตาม ประเมิน ตรวจสอบ จำานวนเจ็ดคน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๔) ประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่สภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๕) ดำาเนินการต่าง ๆ ในการคัดสรรสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 (๖) จัดให้มีฐานข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธุ์และในภาพรวม 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองมอบหมาย 

 มาตรา ๒๙ ให้มีเลขาธิการสำานักงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสำานักงาน และมีอำานาจกำาหนดระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสำานักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการสภาเป็นเลขาธิการสำานักงานโดยตำาแหน่ง

หมวด ๖

กองทุนสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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 การแต่งตั้ง วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้นจากตำาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่

สภาชนเผ่าพื้นเมืองกำาหนด 

 มาตรา ๓๔ ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมือง เป็นนิติบุคคล 

 เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่า

ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง โดยมีผู้บริจาคให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วย

เงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน 

 มาตรา ๓๖ ผู้บริจาคเงินแก่กองทุนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) มีสิทธินำาจำานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน

ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำาหนด 

 มาตรา ๓๗ ให้จัดทำางบดุล รายงานการเงินของกองทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองแล้วเสนอต่อรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีบัญชีงบ

ประมาณทุกปี 

 ผู้ตรวจสอบบัญชีตามวรรคแรก ต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรอง 
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 มาตรา ๓๘ ในวาระเริ่มแรกให้สำานักนายกรัฐมนตรีทำาหน้าที่เป็นสำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับเครือข่ายชนเผ่า

พื้นเมืองที่มีอยู่ ดำาเนินการเลือกสมาชิกสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และให้ดำาเนินการจัดตั้งสำานักงานตามพระราชบัญญัตินี้

ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมถึงดำาเนินการรวบรวมจัดทำาทะเบียนประชากรชนเผ่าพื้นเมือง 

 มาตรา ๓๙ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สำานักงานตามมาตรา 

๒๘ และเมื่อจัดตั้งสำานักงานได้แล้ว ให้โอนรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองต่อไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

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

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการมีพระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อให้สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม 

ประสานงาน และแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

อนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 

บทเฉพ�ะก�ล
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๑.เหตุผลและคว�มจำ�เป็นในก�รเสนอ ร่�งพระร�ชบัญญัติสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และเจตนารมณ์

ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๓ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ใน

ประเทศของตน 

 กลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ  กลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์

ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของ

ตนเอง แต่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ด้อยหรือขาดโอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทำาให้ถูกจำากัดสิทธิในการพัฒนา 

ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้าและไม่เป็นธรรมในการดำารงวิถีชีวิต เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหา

กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้องกับ จึงมีความจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒.ส�ระสำ�คัญของร่�งพระร�ชบัญญัติ 

 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีทั้งหมด ๓๙ มาตรา แบ่งออกเป็น ๖ หมวด ดังนี้ 

 (๑) หมวด ๑ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 (๒) หมวด ๒ อำานาจ หน้าที่ 

 (๓) หมวด ๓ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 (๔) หมวด ๔ คณะผู้อาวุโส 

 (๕) หมวด ๕ สำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 (๖) หมวด ๖ กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 (๗) บทเฉพาะกาล 

 ๒.๑ หลักก�รและเหตุผล 

 เพื่อยืนยันสิทธิของชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยืนยันการรับรองสิทธิ

ในการกำาหนดวิถีชีวิตของตนเองตามหลักการท่ีบัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองท่ีประเทศไทยให้การรับรองกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่า

พื้นเมือง ในประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย และมีอัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มประชากรเหล่านี้มีการอนุรักษ์ พัฒนา

และสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง ดังนั้น ชนเผ่าพื้นเมืองจึงต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมจากรัฐ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมลำ้าและไม่เป็นธรรมในการดำารงวิถีชีวิต และ

เพื่อสร้างกระบวนการและกลไกในการประสานงานและแก้ไขปัญหาของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน 

 จึงสมควรให้มีร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม

ประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง

บันทึกวิเคร�ะห์สรุปส�ระสำ�คัญ

ร่�งพระร�ชบัญญัติสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
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  ๒.๒ นิย�ม “ชนเผ่�พื้นเมือง” 

 การกำาหนดคำานิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous Peoples) หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วม

กันโดยมีการสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทาง

วัฒนธรรมของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 

 ๒.๓ สม�ชิกสภ�ชนเผ่�พื้นเมือง และ คณะกรรมก�รสภ�ชนเผ่�พื้นเมือง 

 กำาหนดให้มีสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่มาจากการคัดเลือกกันเองภายในแต่ละกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง จำานวน

กลุ่มละไม่เกินห้าคน ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว โดยแต่ละกลุ่มคำานึงถึงสัดส่วนหญิง ชาย 

และให้มีตัวแทนเยาวชนอยู่ด้วย คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภามีอำานาจหน้าที่ใน

การบริหารกิจการและดำาเนินงานต่างๆ ตามที่สภากำาหนด 

 ๒.๔ หน่วยง�นกำ�กับดูแล 

 กำาหนดให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยมีหน้าที่กำากับดูแล การออกกฎระเบียบต่าง ๆ 

รวมถึงภารกิจในการดำาเนินของสำานักนายกรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 ๒.๕ กองทุนสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 ให้มีกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อการดำาเนินกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่าพื้นเมือง  ตลอดจนเพื่อส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช 

พื้นที่ทำามาหากิน และโครงสร้างการปกครองตามจารีตประเพณีของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  ผ่านสภาชน

เผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลไกประสานงานเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล จึงกำาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ให้

เพียงพอต่อการดำาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 

 ๒.๖ อำ�น�จ หน้�ที่ 

 สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่จัดทำานโยบายและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย และเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชน สภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม 

ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทำามาหากิน และวิถีตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 

 ๒.๗ คณะผู้อ�วุโส 

 กำาหนดให้มีคณะผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยคำานึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของกลุ่มชนเผ่า

พื้นเมืองและต้องคำานึงสัดส่วนหญิงชาย เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาหารือแก่สภา สมาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

สำานักงานสภา รวมถึงไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที่สมาชิก คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสำานักงานสภาร้องขอ
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 ๒.๘ สำ�นักง�นสภ�

 ให้มีสำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จัดทำาแผนงาน โครงการ รายงานประจำาปี ประสานงาน

และดำาเนินการต่างๆในการคัดเลือกสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง 

 ๒.๙ คณะกรรมก�รกองทุน 

 ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจำานวนเจ็ดคน ผู้แทนสำานักนายกรัฐมนตรี

จำานวนหนึ่งคน ผู้แทนสำานักงบประมาณจำานวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน ทำา

หน้าที่บริหารจัดการรายรับรายจ่ายของกองทุนตามกฎหมาย รวมทั้งมีคณะกรรมการประเมินผลและติดตามการบริหารกองทุน 

 

 ๒.๑๐ บทเฉพ�ะก�ล 

 ในวาระเริ่มแรกให้สำานักนายกรัฐมนตรีทำาหน้าท่ีเป็นสำานักงานสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย

ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ และให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นอย่างเพียงพอ สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สำานักงาน

-----------------------------------------------------------------



ภ�คผนวก
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๑.คว�มเป็นม� 

 กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองได้มีการรวมตัวกันในนาม “เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)” เพื่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้รัฐและสาธารณชนยอมรับและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งร่วมจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักพัฒนา และแกนนำาชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการร่วมกันจัดงาน

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ในการจัด

งานมหกรรมได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อจัดตั้ง “สภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย” ขึ้น 

 ต่อมาได้มีการจัดตั้งและเปิดตัวของ “สภาชนเผ่าพื้นเมืองอำาเภอกัลยาณิวัฒนา” จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และมีการสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่อง “จากแนวคิดสู่รูปธรรมของสภาชนเผ่าพื้นเมือง” เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำาไปสู่การแต่งตั้งคณะทำางานยกร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. … โดยคณะทำางานยกร่างฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นออกแบบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติฯ และดำาเนินการยก

ร่างเนื้อหากฎหมาย หลังจากนั้นได้มีการนำาร่างกฎหมายดังกล่าวปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ และร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์

และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองที่เข้าร่วมงานมหกรรม

ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือเสนอร่างพระราช

บัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ต่อประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะที่คณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมายมีอำานาจหน้าที่ในการให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนินการร่างกฎหมายของประชาชนและเสนอ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายได้มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดำาเนินการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระ

ราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้าน 

 ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนสำาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า

พื้นเมือง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UN Declaration on the 

Rights of Indigenous People: UNDRIP) ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๐ ถึงแม้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (เช่น มาตรา ๓๐, ๖๔, ๖๖ และ ๖๗) 

และหลักเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สนับสนุนให้มีกลไกการจัดกระบวนการ (Process) 

และประสานขบวนการ (Movement) เพื่อสร้างหลักประกันในการขจัดการเลือกปฏิบัติและอคติทางชาติพันธุ์ และส่งเสริมให้

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ในสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริม 

บันทึกคว�มเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย

เรื่อง แผนก�รให้มีกฎหม�ยว่�ด้วยสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริง นอกจากนี้ การจัดทำานโยบายและแผนพัฒนาของรัฐ

ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีทางสังคมและวัฒนธรรม และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแท้จริง คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนการจัดทำาร่างกฎหมาย

ของเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศ และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังเป็นการเคารพความเป็นพหุเชื้อชาติที่ดำารงอยู่ในสังคมไทย 

๒.ก�รดำ�เนินก�ร 

 สำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชน

เผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองร่วมเป็นคณะทำางาน เพื่อดำาเนินการศึกษา 

สำารวจ วิเคราะห์ทางวิชาการจากข้อมูลกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์บทความ เอกสารทางวิชาการ รวมถึง

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

๒.๑ ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ� สำ�รวจ และวิเคร�ะห์ท�งวิช�ก�ร 

 ผลการศึกษาทางวิชาการจากสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและจากข้อมูลเกี่ยวกับจารีตประเพณีระหว่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง 

 นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน หลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ๔ ฉบับ ของ

สหประชาชาติ คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) กติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) จะมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิของคนทุกคน รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในโลก แล้วยังมี

ประเพณีระหว่างประเทศในรูปแบบของปฏิญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีสภาพบังคับเป็นกฏหมายที่คุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง  เป็นการเฉพาะไว้ด้วย ได้แก่

๒.๑.๑ ปฏิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิของชนเผ่�พื้นเมือง  (United Nations Declaration on the Rights of In-

digenous Peoples : UNDRIP) 

 ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ตระหนักถึงความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะให้เกิดความเคารพ

และส่งเสริมสิทธิอันติดตัวมาแต่กำาเนิดของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งได้มาจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจาก

วัฒนธรรมประเพณีทางจิตวิญญาณ ประวัติศาสตร์และปรัชญาของตน โดยเฉพาะสิทธิเหนือที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของ

ตน 

 มาตรา ๑ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้รับความพึงใจอย่างเต็มที่ ทั้งในฐานะส่วนรวมและปัจเจกบุคคล ในสิทธิมนุษย

ชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน๑ ตามที่ได้รับการรับรองในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

๑ ศราวุฒิ ประทุมราช. ข้อกฏหม�ยและข้อกตกลงระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชนเผ่�พื้นเมืองในประเทศไทย. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของ

ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT). ๒๕๔๘
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 มาตรา ๒ ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกับกลุ่มคนและบุคคล

อื่น ๆ และมีสิทธิที่จะ ใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นชนเผ่าพื้น

เมืองโดยการกำาเนิดหรือโดยอัตลักษณ์ของตน 

 มาตรา ๓ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำาหนดตนเองโดยเหตุแห่งสิทธินั้น พวกเขามีอิสระที่จะกำาหนดสถานภาพ

ทางการเมืองและดำาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ 

 มาตรา ๔ ชนเผ่าพื้นเมือง ในการใช้สิทธิในการกำาหนดตนเอง มีสิทธิในความเป็นอิสระ หรือในการปกครองตนเอง ใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน และกิจการในท้องถิ่นของตน รวมทั้งวิธีและแนวทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่หน่วย

กิจกรรมอันเป็นอิสระของตน 

 มาตรา ๕ ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธำารงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม อันมีลักษณะเฉพาะของตน ในขณะที่ยังคงรักษาสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของรัฐ ตามที่พวกเขาเลือก 

 ๒.๑.๒ สนธิสัญญ�เกี่ยวกับสิทธิในก�รกำ�หนดวิถีชีวิตตนเอง วัฒนธรรม และประเพณี 

 โดยที่สิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง เป็นหลักการที่สำาคัญหลักการหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ที่สหประชาชาติได้รับรอง

สิทธินี้ หลักการและสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการกำาหนด วิถีชีวิตตนเอง ทั้งทางด้านสิทธิทางวัฒนธรรม

และประเพณี ที่เกี่ยวข้อง คือ 

 ก.ปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รให้เอกร�ชแก่ประเทศและประช�ช�ติที่ตกอยู่ใต้อ�ณ�นิคม    (Declaration on the 

Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ.๑๙๖๐) สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยการให้เอกราชแก่ประเทศและ

ประชาชาติที่ตกอยู่ใต้อาณานิคม (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peo-

ples) ตามมติข้อที่ ๑๕๑๔ ปฏิญญานี้มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิต

ตนเอง กับ สิทธิมนุษยชน 

 บทบัญญัติข้อที่ ๑ ของปฏิญญาฉบับนี้ กล่าวว่า “การที่ประชาชนกลุ่มใดต้องอยู่ภายใต้ การปกครอง การครอบงำา และ

การแสวงหาประโยชน์โดยต่างชาติถือเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติ” อย่างไรก็ตาม 

ปฏิญญาได้อ้างถึงการปกครองแบบอาณานิคมหลายครั้ง ปฏิญญาจึงเป็นการโยงสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเองกับการเป็น

อิสระจากการปกครองภายใต้อาณานิคมเป็นหลัก ปัญหาที่ยังเป็นเรื่องขัดแย้งกัน คือ ปฏิญญาไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ

ปัญหาการแยกเป็นรัฐอิสระ (secession) และการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ ซึ่งเพิ่งมีการตีความกันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(ค.ศ. ๑๙๗๐) 

 ใน ค.ศ. ๑๙๗๐ สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาแห่งหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสัมพันธไมตรีและ

ความร่วมมือระหว่างรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Declaration of Principles of International Law concerning Friend-

ly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations) ตามมติข้อ

ที่ ๒๖๒๕ ซึ่งถือเป็นเอกสารที่กล่าวถึงปัญหา “สิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเองและบูรณภาพแห่งดินแดน” ที่ได้รับการยอมรับ

มากที่สุด ในวรรคอารัมภบทของปฏิญญาฉบับนี้ ได้ยอมรับเอาหลักการทั้งสองที่ขัดแย้งกันมาบรรจุไว้ คือ“โดยเชื่อมั่นว่า การ

ทำาให้ประชาชาติใดต้องขึ้นต่อชาวต่างชาติ หรือถูกครอบงำา หรือถูกแสวงหาประโยชน์จากชาวต่างชาติ ถือเป็นอุปสรรคต่อการ

ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” 
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 “โดยเชื่อมั่นว่า หลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกันและสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชนมีส่วนอย่างสำาคัญ

ต่อกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน และการนำาหลักการดังกล่าวมาใช้ให้เกิดผลเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการส่งเสริมสัมพันธไมตรี

อันดีระหว่างรัฐต่างๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพหลักการของอธิปไตยที่เสมอภาคกัน”

 “โดยเชื่อมั่นว่า ผลที่เกิดจากความพยายามที่จะก่อความชะงักงันต่อเอกภาพของชาติ หรือบูรณภาพแห่งดินแดนของ

รัฐหรือประเทศ ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด หรือความเป็นเอกราชทางการเมืองนั้น ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการ

ของกฎบัตรสหประชาชาติ” 

 หลักการบางประการที่ปฏิญญาดังกล่าวได้ประกาศไว้ ได้แก่ 

 ๑. ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิที่จะกำาหนดสถานภาพทางการเมือง และดำาเนินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ได้อย่างเสรี 

 ๒. การกำาหนดที่จะเลือกรูปแบบของสถานภาพทางการเมืองตามเจตจำานงของประชาชาติใดย่อมกระทำาได้โดย

ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 

 ๓. เมื่อประชาชาติใดได้กำาหนดวิถีชีวิตของตนโดยเสรีและปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกแล้ว การกำาหนดดัง

กล่าวย่อมนำาไปสู่การได้รับสถานภาพโดยอัตโนมัติ และ 

 ๔. เมื่อรัฐใดบั่นทอนสถานะดังกล่าวของประชาชาติ ย่อมเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

 เกี่ยวกับปัญหาที่ขัดแย้งกันเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนนั้น ปฏิญญากล่าวว่า 

 “ไม่มีข้อความใดในวรรคต่อไปนี้ ถูกตีความไปในทางให้อำานาจหรือสนับสนุนการกระทำาใด ๆ ซึ่งจะทำาให้เกิดการแบ่ง

แยกและความเสียหายโดยบางส่วนหรือทั้งหมดต่อบูรณภาพแห่งดินแดน ความเป็นเอกภาพทางการเมืองของรัฐที่มีเอกราชและ

อธิปไตย ซึ่งปฏิบัติตามหลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกันและสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงตนเองของประชาชาติ ดังที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้นและจึงถือเป็นเจ้าของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งปวงที่เป็นของดินแดนดังกล่าว โดยไม่คำานึงถึงความแตก

ต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว” 

 ข้อความดังกล่าวมีนัยว่า หลักการว่าด้วยบูรณภาพแห่งดินแดนย่อมอยู่เหนือ เมื่อรัฐต่าง ๆ ปฏิบัติตามหลักการว่าด้วย

สิทธิที่เท่าเทียมกันและสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเองของประชาชาติ 

 ข้อความนี้ยังให้ความสำาคัญแก่ความจริงที่ว่า รัฐหนึ่งอาจจะมีประชาชาติมากกว่าหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มย่อมจะมี

สิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง อย่างไรก็ตาม การยอมรับดังกล่าวมีนัยว่าการกำาหนดวิถีชีวิตตนเองนั้น ไม่จำาเป็นต้องมีการ

แบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้ อาจตีความได้ว่ามาตรการที่สมเหตุผลคือการให้สิทธิในการปกครองตนเอง (autonomy) ซึ่งอาจเป็น

ภายใต้ระบบสาธารณรัฐ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น 

 คำาว่า “การกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง” ในที่นี้ มีความหมายแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งเคยหมายความถึงเสรีภาพและเอกราช 

สุดท้ายของข้อความยังชี้ชัดว่า ถ้าหากรัฐใดปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยความเสมอภาคของสิทธิและสิทธิในการกำาหนดวิถีชีวิต

ตนเองของประชาชาติทั้งมวลแล้ว ย่อมต้องมีรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชาติทั้งปวงของดินแดนนั้น ๆ โดยไม่คำานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว๒

๒ The Review of Intenational Commission of Jurists, No. 8, June 1972, P 46.
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 ๒.๑.๓ สนธิสัญญ�เกี่ยวกับก�รห้�มเลือกปฏิบัติ 

 ก. อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination) หรือ ICERD 

 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๖ 

 คำ�จำ�กัดคว�มของก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ 

 ในอนุสัญญาฉบับนี้ คำาว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” หมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน การจำากัดหรือ การเลือกใด 

ๆ ที่มีต่อเผ่าพันธุ์ สีผิว การสืบสายโลหิต ชาติ หรือความเป็นชนกลุ่มน้อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะทำาให้เป็นโมฆะหรือลดคุณค่า

ในการได้รับการยอมรับ การได้ประโยชน์หรือการกระทำาใด ๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาคของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานในการดำาเนินชีวิตโดยเปิดเผยในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือในทางอื่นใด ๆ 

 ดังนั้น คำาจำากัดความของคำาว่าการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ประกอบด้วย เผ่าพันธุ์และสีผิว สายโลหิตและชาติ และ

ความเป็นชนกลุ่มน้อย 

 “เชื้อชาติ” หมายถึง ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกให้คำาจำากัดความในสังคมอันเนื่องมาจาก รูปร่าง หน้าตา สีผิวเป็นส่วน

หนึ่งของหลักเกณฑ์นี้ 

 สายโลหิตหรือการสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ใด หมายถึง กลุ่มในสังคมที่ได้รับคำาจำากัดความ อันเนื่องมาจากภาษา 

วัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์ สัญชาติ และการสืบเชื้อสายมาจากชนกลุ่มน้อย เป็นการกำาหนดรากฐานของความสำานึก ปัญหา

ที่สำาคัญ คือ บุคคลหนึ่งถูกมองว่าแตกต่างอันเนื่องมาจาก รูปร่างลักษณะ สังคม และวัฒนธรรมโดยบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจริง

หรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คือ การที่บุคคลอื่นตัดสิน “ชาติพันธุ์ของอีกบุคคลหนึ่ง” 

 ส�ระสำ�คัญ 

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบด้วย วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ ๒๕ 

ข้อ แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน 

 ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑-๗ กล่าวถึงคำาจำากัดความของ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ นโยบายของรัฐภาคีและการดำาเนินมาตรการ

เพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ โดยใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และมาตรการ

ทางปกครองที่จำาเป็น ซึ่งกฎหมายทั่วไปที่ให้ความสำาคัญแก่ความเสมอภาคตามกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอ รัฐควรจะกำาหนดการ

คุ้มครองและแก้ไขกฎหมายเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ รวมทั้งใช้มาตรการทางการศึกษา วัฒนธรรม และการเผย

แพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย การเรียกร้องให้รัฐภาคีทั้งหลาย และองค์การต่าง ๆ “ประณามการโฆษณาชวนเชื่อ” ที่ตั้งขึ้นบนฐานคิด

หรือทฤษฎีที่ว่าตนนั้นหรือกลุ่มของตนมีความเหนือกว่าหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐกว่า ให้รัฐภาคีทั้งหลายใช้มาตรการเพื่อขจัด

การยุยงปลุกปั่นหรือการกระทำาใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าวทันทีตามหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิที่กำาหนดไว้ในข้อ ๕ ของอนุสัญญาฉบับนี้ 

 ส่วนที่ ๒ ข้อ ๘-๑๖ กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการจัดทำารายงานของรัฐภาคี 

การปฏิบัติงาน และการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ

 ส่วนที่ ๓ ข้อ ๑๗ - ๒๕ กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและการแก้ไขเพิ่มเติม อนุสัญญา 
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 ข. อนุสัญญ�ต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติท�งก�รศึกษ� (UNESCO Convention against Discrimination in Edu-

cation) ค.ศ. ๑๙๖๐

 การเลือกปฏิบัติทางการศึกษา หมายถึงการกีดกัน การจำาแนก การจำากัด หรือการเลือกที่รักมักที่ชัง ปฏิบัติต่อผู้เรียน

หรือนักเรียนโดยไม่เท่าเทียมกันทั้งโดยอาศัยความแตกต่างในด้าน สีผิว ศาสนา ความเชื่อ อายุ เพศ ภาษา เชื้อชาติ ความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือด้านอื่น ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สถานภาพทางสังคม ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ซึ่งเป็นการกระทำาที่ขัดแย้งต่อหลักการที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้ประกาศรับรองอนุสัญญาต่อต้านการ

เลือกปฏิบัติทางการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓ และมีผลบังคับใช้เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงกลางปี พ.ศ. 

๒๕๔๔ มีประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบันแล้ว ๘๙ ประเทศ จุดมุ่งหมายของการประกาศใช้อนุสัญญานี้ คือ การเน้นว่า สิทธิในการได้

รับการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการดำาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและขจัด

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ขัดขวางสิทธิในการศึกษาให้หมดไป 

 อนุสัญญาประกอบด้วยข้อความ ๑๙ ข้อ สาระสำาคัญของอนุสัญญาอยู่ที่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระบุหลักการและความหมายของการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา 

 ข้อ ๒ – ข้อ ๓ ว่าด้วยมาตรการที่รัฐจะต้องดำาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญา เช่น รัฐต้องอนุญาตให้

เด็กที่เป็นคนต่างสัญชาติที่อยู่ในเขตของตนต้องได้เข้าถึงการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กของชาติตนเอง 

 ข้อ ๔ รัฐต้องดำาเนินนโยบายหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาของเด็ก

ทุกคน เช่น การจัดการศึกษาชั้นประถมต้นต้องเป็นการจัดแบบให้เปล่าและถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ ควบคุมให้การศึกษาขั้น

สูงขึ้นมีคุณภาพเท่าเทียมกันในทุกระดับ และต้องจัดการศึกษาเสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ

เพราะเขาอาจมีความสามารถไม่เท่าเทียมคนอื่น ๆ เป็นต้น 

 ข้อ ๕ รัฐภาคีเห็นว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นการปฏิบัติตาม

สิทธิมนุษยชน อันนำาไปสู่การสร้างสันติใน ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก รวมทั้งให้เสรีภาพแก่พ่อแม่ในการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาด้วย 

 ข้อ ๖ รัฐภาคียอมรับว่าจะให้ความเอาใจใส่อย่างดีที่สุดในการรับรองหลักการด้านการห้ามเลือกปฏิบัติทางการศึกษานี้

และสนธิสัญญาอื่น ๆ ของยูเนสโกที่อาจออกมาภายหลังเพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา 

 ข้อ ๗ - ข้อ ๑๐ เป็นพันธกรณีของรัฐที่รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ จะรายงานผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อ องค์การยู

เนสโก และหากมีปัญหาที่ต้องถูกบังคับตามอนุสัญญานี้ รัฐยอมรับที่จะให้นำาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศ 

 ค. อนุสัญญ�องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศฉบับที่ ๑๖๙ ว่�ด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่�ในประเทศเอกร�ช 

(Convention on Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Country-ILO 169)

 อนุสัญญาฉบับนี้รับรองโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหา

มาจากอนุสัญญาและข้อเสนอแนะว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีประเทศต่าง ๆ ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ๑๔ ประเทศ 

 หลักการของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การยอมรับว่าชนพื้นเมืองและชนเผ่าจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิตาม

หลักกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งในยุคปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองสิทธิ



28 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาไปจากเดิม มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย จึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของชน

เผ่าเป็นพิเศษ เพราะเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศที่ชนเผ่าอยู่นั้นแตกต่างจากสังคมโดยรวมของ

สังคมส่วนใหญ่ในชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา รัฐภาคีต้องปรึกษาหารือกับประชาชนที่เกี่ยวข้องในการ

แสวงหาเป้าหมายที่จะทำาให้ประชาชนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมอย่างเสรี ในการตัดสินใจจัดตั้งสถาบันและดำาเนินการบริหารและจัด

ตั้งหน่วยต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทางการเมือง โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา โดยรัฐจะต้องเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด

สถาบันดังกล่าว ทั้งการส่งเสริม ความคิดริเริ่ม การจัดหาแหล่งทุน ทรัพยากรทั้งหลาย ที่ทำาให้ชนเผ่าสามารถดำาเนินการกับวิถี

ชีวิตตนเองได้ 

 สาระสำาคัญของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ 

 อนุสัญญาฉบับนี้นอกจากคำาปรารภแล้วแบ่งเป็น ๑๐ หมวด ๔๔ ข้อ 

 หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ - ข้อ ๑๒ กล่าวถึงหลักการทั่วไป ของอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครองชนพื้นเมืองและชนเผ่าในประเทศเอกราช

และหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริม พัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมให้ชนเผ่าเพื่อให้สามารถกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง โดยห้ามเลือกปฏิบัติ 

 หมวดที่ ๒ ข้อ ๑๓ – ข้อ ๑๙ ว่าด้วยที่ดิน กล่าวถึงสิทธิในที่ดิน การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน

ที่ดิน การดำาเนินกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครอง รัฐต้องเคารพและ

ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษต่อวัฒนธรรม คุณค่าทางจิตวิญญาณของชนเผ่า การเวนคืน การดำาเนินโครงการพัฒนาในที่ดิน การ

อพยพโยกย้าย การใช้มาตรการทางกฎหมายในที่ดินที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในพื้นที่ของชนเผ่า ต้องปรึกษาหารือและ

ให้ชนเผ่ามีส่วนร่วม 

 หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ ว่าด้วยการจ้างงาน ห้ามมีการเลือกปฏิบัติต่อชนเผ่าในการจ้างงาน การทำางาน การดำาเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำางาน ต้องอธิบายให้ชนเผ่าเข้าใจ 

 หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๑ – ข้อ ๒๓ ว่าด้วยการฝึกอบรมงานฝีมือและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ประเพณี และการมีส่วนร่วมของชนเผ่า 

 หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ – ข้อ ๒๕ ว่าด้วยการประกันสังคม และสุขภาพ ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

 หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๖ – ข้อ ๓๑ ว่าด้วยการศึกษาและจุดมุ่งหมายของสื่อการศึกษา การจัดการศึกษาโดยรัฐเพื่อชนเผ่า

ต้องดำาเนินการโดยการคำานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชนเผ่า 

ที่มีวิถีแตกต่างจากสังคมใหญ่ของประเทศ 

 หมวดที่ ๗ - หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๓๒ – ข้อ ๔๔ เป็นเรื่องการบริหารจัดการ การเสริมสร้างความร่วมมือ และบทบัญญัติที่

เกี่ยวกับการรับรองอนุสัญญา 

 ๒.๑.๔.สนธิสัญญ�เกี่ยวกับสถ�นภ�พของสตรี 

 แม้ว่าจะได้มีการคุ้มครองสิทธิสตรีในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนไว้แล้วในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปรากฏ

ในสนธิสัญญาหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรับรองสิทธิในการสมรสและการสร้างครอบครัวไว้ในข้อ ๑๖ 

หรือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก็ได้มีบทบัญญัติเช่นเดียวกันไว้ในข้อ ๒๓ และอนุสัญญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการสมรสและความ

สัมพันธ์ในครอบครัวไว้ใน ข้อ ๑๖ เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ในบางประเทศ 

เช่น ในกรณีอายุขั้นตำ่าของการทำาการสมรส การคลุมถุงชน หรือ การบังคับให้มีการสมรสโดยที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้เลือกคู่ครองได้

โดยสมัครใจ เป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแต่งงานและการสร้างครอบครัว รวมถึงสิทธิในการถือสัญชาติของหญิง

ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ จึงได้นำาสาระสำาคัญของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมรส ๒ ฉบับ มารวบรวมไว้
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 ก. อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รยินยอมพร้อมใจสมรส อ�ยุขั้นตำ่�ของก�รสมรสและก�รจดทะเบียนสมรส (Convention 

on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration Marriages) 

 อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับรองโดยมติสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และมีผลบังคับใช้เมื่อ ๙ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

 เนื้อหาของอนุสัญญามีเพียง ๑๐ ข้อ ใจความสำาคัญอยู่ที่ข้อ ๑ - ข้อ ๓ ที่มุ่งหมายให้การแต่งงานต้องมีการยินยอม

พร้อมใจของคู่สมรสอย่างแท้จริง โดยต้องให้ทั้งคู่เปล่งวาจาต่อหน้าสาธารณะ ต่อหน้าพยานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจใน

การทำาพิธี และถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมาย โดยเฉพาะการที่รัฐที่รับรองสนธิสัญญานี้ต้องบัญญัติอายุขั้นตำ่าของการสมรสไว้ใน

กฎหมาย ซึ่งห้ามทำาการสมรสหากคู่สมรสมีอายุตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนด เวันแต่เจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นและ

อนุญาตให้ทำาการสมรสได้ด้วยเหตุผลที่จำาเป็นอย่างจริงจัง นอกจากนี้การสมรสที่สมบูรณ์ต้องได้รับการจดทะเบียนโดยเจ้า

หน้าที่ที่มีอำานาจ 

 ข. อนุสัญญ�ว่�ด้วยสัญช�ติของสตรีที่ได้สมรส (Convention on the Nationality of Married Women) 

 อนุสัญญาฉบับนี้ประกาศใช้บังคับเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ มุ่งคุ้มครองสัญชาติของหญิงที่ทำาการสมรสกับชาย

ต่างสัญชาติ โดยบัญญัติว่า การแต่งงานนั้นไม่เป็นเหตุให้สัญชาติของหญิงเปลี่ยนแปลงไปตามสัญชาติของสามี หรือหากสามีได้

แปลงสัญชาติในภายหลัง ก็ไม่ทำาให้หญิงที่เป็นภรรยาต้องได้รับสัญชาติตามสามีโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การที่สามีสมัครใจได้รับ

สัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งในภายหลังหรือการสละสัญชาติใดที่ได้รับมาแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อสัญชาติของภรรยา แต่หากว่า

ภรรยาที่แต่งงานกับสามีที่มีสัญชาติต่างกันร้องขอเพื่อแปลงสัญชาติตามสามี โดยอาศัยกระบวนการพิเศษที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ของเกณฑ์การได้รับสัญชาติทั่ว ๆ ไปแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้อยู่ในสายตาของฝ่ายความมั่นคงได้ 

 ๒.๑.๕ สนธิสัญญ�เกี่ยวกับคนไร้รัฐ 

 ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งของชนเผ่าในประเทศไทย คือ การที่ชนเผ่าไม่ได้รับสัญชาติไทย เพียงเพราะเดินทางไปมาระ

หว่างพรมแดนของ ไทย - พม่า หรือ ไทย - ลาว อันเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณในการประกอบ

อาชีพและเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า ทำาให้เกิดปัญหาว่าบุคคลนั้น หรือ กลุ่มนั้นถือสัญชาติของประเทศใด หรือเป็นบุคคลไม่มี

สัญชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อไม่มีรัฐใดยอมรับว่าบุคคลนั้น เป็นคนของรัฐตน บุคคลนั้นจึงกลาย

เป็นคนไร้รัฐ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ก็ยังได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในที่นี้จะขออธิบาย

สนธิสัญญา ๒ ฉบับ พอสังเขป 

 ก. อนุสัญญ�เกี่ยวข้องกับสถ�นะของบุคคลไร้รัฐ (Convention relating to the Status of Stateless Persons) 

 อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๙๗ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีประเทศต่าง ๆ ๕๓ ประเทศเข้าเป็นภาคีแล้ว สนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งหมาย

คุ้มครองบุคคลที่กฎหมายของรัฐใดไม่ยอมรับบุคคลนั้นเป็นคนของรัฐนั้น อันขัดต่อหลักการ ๒ ประการที่สนธิสัญญานี้รับรอง 

คือ การที่รัฐไม่ยอมรับให้ถือสัญชาติเท่ากับเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ไร้รัฐนั้น และหลักการของสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปคือ

การที่บุคคลจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำาเนิด ดังนั้น สนธิสัญญาฉบับนี้

เรียกร้องให้รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลไร้รัฐอย่างเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอด เช่น ต้องให้มีเสรีภาพใน

การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเสรี มีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาล ได้รับการศึกษาและความ 

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ได้รับการจ้างงานหรือสามารถทำางานด้วยตนเอง คนไร้รัฐอย่างน้อยต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐ ไม่

ต่างจากคนต่างชาติที่มีสถานภาพเดียวกันที่อยู่ในรัฐนั้น และประการสุดท้ายรัฐภาคีต้องให้คนไร้รัฐมีสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับ

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อการส่งเรื่องร้องเรียนได้
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 ข. ปฏิญญ�ว่�ด้วยสิทธิของบุคคลที่ถือเป็นชนส่วนน้อยของช�ติหรือชนกลุ่มน้อยท�งภ�ษ� ศ�สน� หรือช�ติพันธุ์ 

(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,Religious and Linguistic Minorities) 

 ปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ มุ่งคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่ม

น้อยในประเทศที่มีทั้งชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐาน

ว่าหากรัฐใดรับรองสิทธิมนุษยชนตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญานี้จะส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านสังคมและการเมืองให้แก่รัฐนั้น

อย่างเต็มที่ 

 เนื้อหาประกอบด้วยบทบัญญัติจำานวน ๙ ข้อ 

 ข้อ ๑ เรียกร้องให้รัฐปกป้องอัตลักษณ์ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชาติของตน โดยการ

สร้างเงื่อนไขเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการส่งเสริมอัตลักษณ์ดังกล่าว และรับรองบทบัญญัติทางกฎหมายและเครื่องชี้วัดอย่างอื่นเพื่อ

การบรรลุการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยตามที่ระบุไว้ในปฏิญญา 

 ข้อ ๒ ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิในการใช้หรือดำาเนินการตามวัฒนธรรม อาชีพ ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ใช้ภาษาของ

ตน ทั้งเป็นการใช้ในบ้าน ในครอบครัว และใช้ในที่สาธารณะโดยเสรี ห้ามการรบกวนหรือห้ามมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ มี

สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมตามวัฒนธรรม ศาสนา สังคม เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตปกติ มีเสรีภาพในการ

สมาคม รวมกลุ่ม สามารถติดต่อสมาชิกภายในกลุ่มที่มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรมเดียวกันในประเทศได้อย่างเสรี หรือแม้แต่

ติดต่อสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันข้ามพรมแดนประเทศที่ตนอยู่ได้ 

 ข้อ ๓ ชนกลุ่มน้อยสามารถใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาด้วยตนเอง หรือร่วมกับคนอื่นในชุมชนเดียวกัน หรือร่วมกับ

กลุ่มชนอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และจะต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ชนกลุ่มน้อยเพื่อให้ได้รับสิทธิ หรือไม่ต้องได้รับ

สิทธิ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในปฏิญญา 

 ข้อ ๔. เมื่อได้รับการร้องขอจากสหประชาชาติ รัฐจะต้องสร้างตัวชี้วัดว่าชนกลุ่มน้อยได้รับผลจากการปฏิบัติตาม

ปฏิญญาอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและได้รับความเสมอภาคตามกฎหมายอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด การ

ศึกษาเพื่อความเข้าใจความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชนกลุ่มน้อยเอง 

 ข้อ ๕ นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ของประเทศที่ได้วางแผนและดำาเนินการตามแผน ควรให้ชนกลุ่มน้อยได้รับทราบ

ด้วย 

 ข้อ ๖ และข้อ ๗ เป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการส่งเสริมสิทธิ

ที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญา 

 ข้อ ๘ และข้อ ๙ เป็นเรื่องการห้ามตีความสิทธิตามที่ปรากฏในปฏิญญานี้ไปในทางที่เป็นโทษ ต่อชนกลุ่มน้อยหรือไม่

เป็นไปตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 ๒.๑.๖ คำ�นิย�มชนเผ่�พื้นเมือง 

 กองเลขานุการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ได้สำารวจข้อมูล

ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ พบว่า มี

ประชากรจำานวน ๓,๕๘๙,๘๘๗ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าเมืองในประเทศไทยมีหลากหลายแตกต่างกัน 

และตั้งถิ่นฐานอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) จึงได้มี

การแลกเปลี่ยนร่วมกัน และได้กำาหนดคำานิยามแยกกันระหว่าง “ชนเผ่าพื้นเมือง” และ “กลุ่มชาติพันธุ์” ไว้ดังนี้
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  “ชนเผ่�พื้นเมือง” (Indigenous Peoples) หมายความว่า ชุมชน ประชาชน และประชาชาติ ผู้ที่โดยความสืบเนื่อง

ทางประวัติศาสตร์กับสังคมในช่วงที่มีการสถาปนาอาณาเขตของรัฐปัจจุบัน พิจารณาตนเองว่ามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตก

ต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม โดยที่พวกเขามิใช่กลุ่มครอบงำาในสังคมรัฐชาติและมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนา 

และสืบทอดพื้นที่ของบรรพบุรุษ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาของตน สู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะที่เป็นรากฐานการ

ดำารงอยู่ของความเป็นพลเมืองที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และระบบนิติธรรมของตนเองในการอยู่ร่วมกับคน

กลุ่มอื่น ๆ อย่างสันติสุขในสังคมรัฐชาติ 

 “กลุ่มช�ติพันธุ์” (Ethnic group) ถึงแม้ยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการในด้านความหมาย แต่โดยความเข้าใจทั่วไป 

หมายถึงกลุ่มสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อตามประเพณี และภาษาร่วมกัน ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และมีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดสู่คนรุ่นอนาคต รวมทั้งมิได้เป็นกลุ่มครอบงำาของ

สังคม จึงเข้าข่ายขอบเขตความหมายของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองได้ 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ศึกษาเอกสารปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง พบว่า โดยหลักการ

แล้ว ไม่มีคำานิยามที่เป็นสากลของคำาว่า Indigenous Peoples เนื่องจากชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศต่าง ๆ มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งยากที่จะหาคำานิยามคำาเดียวที่สามารถครอบคลุมลักษณะเฉพาะทั้งหมดของ

ชนเผ่าพื้นเมืองได้ แต่สำาหรับประเทศไทยมีการใช้คำาว่าชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Peoples) โดยอ้างอิงถึงอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ (ที่ได้กล่าวถึง “ชนพื้นเมือง” และ “ชนเผ่า” ในประเทศเอกราช) เนื่องจากมีลักษณะใกล้

เคียงกับบริบทของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ดังนั้น คำาว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้จึงมีนัยครอบคลุมความหมายทั้งสองคำา กล่าว

คือ คำาว่า “ชนพื้นเมืองและชนเผ่า” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ (Mr. Jose Martinez Cobo) ที่ใช้

คำาว่า Indigenous Peoples เพื่ออธิบายความหมายครอบคลุมกลุ่มชนทั้งสองที่ระบุไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ และประเทศไทยได้มีการใช้คำาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ให้เป็นคำาแปลที่มีความหมายเดียวกับคำาว่า 

Indigenous Peoples ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มาแล้ว 

 ดังนั้นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นว่า ควรใช้คำานิยามคำาเดียว คือ “ชนเผ่าพื้นเมือง” และให้มีความหมาย

ครอบคลุมถึงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ได้กำาหนดคำานิยามทั้งสองคำา

แยกจากกันไว้ในร่างกฎหมายก่อนที่จะมานำาเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 ผลก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�รเกี่ยวกับกฏหม�ยภ�ยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชนเผ่�พื้นเมือง

 ๒.๑.๗ รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 

 ประเทศไทยกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชนเผ่าตามหลักสากลโดยรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษย

ชนระหว่างประเทศ ดังนี้ 

 (๑) ก�รคุ้มครองศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ 

 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
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  (๒) สิทธิในก�รกำ�หนดวิถีชีวิตตนเอง 

 หลักการดังกล่าว ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ๓

 มาตรา ๖๖ บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  

 มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำารง

ชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของ

ตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอยด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำาเนิน

การดังกล่าว 

 (๓) หลักคว�มเสมอภ�คและห้�มเลือกปฏิบัติ 

 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่า

เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำามิได้ 

 ๒.๑.๘ ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรม�ธิก�รยกร่�งรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติในวันที่ ๑๗ 

เมษ�ยน ๒๕๕๘ 

 ร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค ซึ่งเจตนารมณ์ดัง

กล่าวได้หมายความรวมถึงคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ได้มีการยกร่างที่ระบุถึงการ

คุ้มครองและส่งเสริมชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ไว้เฉพาะเจาะจงในหมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๓ (๕) “รัฐ

ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ (๕) คุ้มครองชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ให้ดำารงอัตลักษณ์ของตนได้

อย่างมีศักดิ์ศรี 

 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่นใน

การดำาเนินการตามมาตรานี้” 

๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Intenational Convenant On Civil and Political Rights: ICCPR) ข้อ ๑

 ๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกำาหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดำาเนินการ

อย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของตน

 ๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจาก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และกฏหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจาก

วิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ

 ๓. รัฐภาคีแห่งกติการฉบับบนี้ รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารดินแกนที่ไม่ได้ปกครองกตนเอง และดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกำาหนด

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

๕ Henriksen J. (2013) The Political History of the Sami Movement and the Future of the Sami Parliamentary Co-operation. Interview.

 ๒.๑.๙ ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ� ค้นคว้�ในต่�งประเทศ 

 (๑) กรณีศึกษ�ก�รจัดตั้งสภ�ซ�มิ

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในต่างประเทศมีการจัดตั้งองค์กรของกลุ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นในหลายประเทศ ในทศวรรษที่ ๑๘๗๐ ชาวซามิเริ่มเห็นถึงความจำาเป็นในการมีองค์กรที่มีความ

ถาวรที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวซามิในขณะนั้น ดังนั้นในปี ค.ศ.๑๙๐๓ ชาวซามิได้จัดตั้งสมาคมแห่งแรกของชาวซามิ

ขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์ และเริ่มจัดทำาวารสารฉบับแรกของชาวซามิชื่อ “ซาไก ลุตตาเลตเจ (Sagai Luittalaegje)” ที่พูดถึงเรื่อง

ทางสังคมและประเด็นทางด้านการเมืองของชาวซามิ ต่อมาซามิในประเทศสวีเดนได้มีการจัดตั้งองค์กรทางการของตัวเองขึ้นมา

ชื่อว่า “The Lapps’ Central Association”๔

 องค์กรทางการเมืองของชาวซามิเติบโตค่อนข้างช้า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านไป ได้มีการนำาเรื่องนี้กลับมาพูด

คุยกันอีกครั้ง และมีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ด้านวัฒนธรรม ธุรกิจ และ

การเมือง ในทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ความร่วมมือทางด้านการเมืองของชาวซามิในนอร์ดิกถือเป็นวาระทางการเมืองที่สำาคัญของชาว

ซามิ สภาซามินอร์ดิก เป็นองค์กรความร่วมมือของชาวซามิในประเทศฟินแลนด์ ประเทศนอร์เวย์และประเทศสวีเดน ตั้งขึ้นที่

เมือง คาลาสจ็อก (Kalasjok) ในปี ค.ศ.๑๙๕๖ ช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่ของชาวซามิในนอร์ดิก กลไกนี้ถือเป็นสถาบันหลัก

ทางการเมืองของชาวซามิ จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐสภาซามิขึ้นมา สิ่งนี้ถือเป็นการริเริ่มทางการเมืองที่ชาวซามิสามารถฝ่าฟัน

เข้าไปได้ทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาค กระบวนการขับเคลื่อนใน ๓ ประเทศ (นอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์) ค่อนข้างจะ

มีความก้าวหน้า ในขณะที่ในประเทศรัสเซียยังมีความล่าช้าอยู่ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ๕  ซึ่งใน

ปัจจุบันมีการจัดตั้งสภาซามิ (Sami Council) ขึ้นในหลายประเทศ เช่น สภาซามิ ในประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศ

นอร์เวย์ ประเทศรัสเซีย เป็นต้น 

 สรุปได้ว่� การเคลื่อนไหวของชาวซามิในระดับรากหญ้าเป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษนั้น เริ่มส่งผลที่เป็นบวก ซึ่งเห็น

ได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมของชาวซามิในระดับท้องถิ่นนั้นมีความเข้มแข็งมาก ชาวซามิดำารงตำาแหน่งในพื้นที่หลายอย่าง ซึ่ง

อาจกล่าวได้ว่าช่องทางการผลักดันของชาวซามินั้นไม่ได้จำากัดอยู่แค่กระบวนการเลือกตั้งระดับชาติและกระบวนการเลือกต้ัง

ของสภาซามิเพียงอย่างเดียว ชาวซามิใช้การผลักดันโดยผ่านตำาแหน่งการปกครองทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และ

ระดับท้องถิ่น แต่กระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ยุทธศาสตร์หลายอย่างเพื่อผลักดันเข้าไปในระบบของประเทศ

ต่าง ๆ บ่อยครั้งที่การผลักดันระบบโดยทางอ้อมค่อนข้างยากและไม่ประสบผลสำาเร็จ โดยเฉพาะถ้าหากมีรัฐบาลที่ไม่ค่อยเป็น

ประชาธิปไตยและไม่มีการพูดคุยในเชิงลึกทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายและพหุวัฒนธรรม ดังเช่นหลายประเทศในทวีปเอเชีย สิ่ง

นี้ยังหมายรวมถึงแนวทางการผลักดันโดยตรงของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมักจะเป็นชนกลุ่มน้อยเสมอในระบบการเมืองระดับประเทศ 

นอกจากว่าจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ให้การยอมรับและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมซึ่ง

เป็นรากฐานของระบบการปกครองที่ดี
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 (๒) พระร�ชบัญญัติสิทธิชนเผ่�พื้นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ (Indigenous Peoples Rights Act ) 

 กฎหมายสิทธิชนเผ่าฟิลิปปินส์นั้น ออกตามข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีอยู่หลายข้อที่กล่าวถึงกลุ่ม

ประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เช่น ข้อ ๒๒ ของบทบัญญัติที่ ๒ บัญญัติว่า “รัฐต้องให้การยอมรับและส่งเสริมสิทธิชุมชน

วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม (Indigenous cultural communities) ที่อยู่ภายใต้กรอบความเป็นเอกภาพและการพัฒนาของชาติ” 

ข้อ ๕ ของบทบัญญัติที่ ๑๒ บัญญัติว่า “รัฐต้องคุ้มครองสิทธิชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมในเรื่องที่ดินตามบรรพบุรุษเพื่อ

ความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง” ข้อ ๑๗ ของบทบัญญัติที่ ๑๔ บัญญัติว่า “รัฐต้องยอมรับ เคารพ

และคุ้มครองสิทธิของชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาบันของพวกเขา 

และให้นำาเอาสิทธิเหล่านี้บรรจุไว้ในแผนงานและนโยบายของชาติ” 

 นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ยังใช้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศเป็นฐานในการจัดทำาด้วย ได้แก่ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖๙ ( ILO Convention 169 )

และร่างปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) 

 ๒.๒ ข้อมูลที่ได้จ�กก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กหน่วยง�นและประช�ชนที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง

แห่งประเทศไทย พ.ศ. .… ๖  โดยผลสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. .… มีดังนี้ 

 ๑) หลักก�รของร่�งพระร�ชบัญญัติสภ�ช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมือง พ.ศ. … 

 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า

พื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. … โดยเห็นว่ามีความจำาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมี

อัตลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวม

ทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง แต่กลุ่มคน เหล่านี้

ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ด้อยหรือขาดโอกาสจากกระบวนการพัฒนาของรัฐ ทำาให้ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคม ถูกจำากัดสิทธิ

ในการพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้าและไม่เป็นธรรมในการดำารงวิถีชีวิต 

 เพื่อเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน สอดคล้อง

กับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคี และเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : UNDRIP) ซึ่งที่ประชุม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาดัง

กล่าวนี้ด้วย ปฏิญญาฯ นี้ ถือเป็นพันธะของรัฐบาลที่จะต้องให้การส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่

ในประเทศของตน จึงมีความจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๖ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำานักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้น

เมืองภาคเหนือพื้นที่สูง ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือพื้นที่ราบ ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันตก ภาคตะวัน

ออก และภาคกลาง ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ผู้แทนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ ผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรม

ป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ ผู้แทน Asia Indigenous People Pact (AIPP)



35 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

 ๒) คำ�นิย�ม 

 ให้มีการนิยามคำาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” ให้ชัดเจน เนื่องจากคำานิยามดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพราะ

การให้คำานิยามคำาว่า “ชาติพันธุ์” และ “ชนเผ่าพื้นเมือง” ในด้านลบมากจนเกินไป อาจเป็นการตอกยำ้าความเป็นชนกลุ่มน้อย

ของสังคมไทย รวมถึง คำานิยามของคำาทั้งสองมีความหมายที่กว้างและมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น ควรมีการกำาหนดคำา

นิยามให้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

 ๓) คว�มสัมพันธ์กับกฎหม�ยอื่น 

 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นมีข้อสังเกตว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. …. จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และ สำานักงานสภาชาติพันธุ์

และชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐก็มีกฎหมายและนโยบายเฉพาะของตนเองซึ่งอาจจะไม่รองรับอำานาจหน้าที่

ตามที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายนี้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงควรบัญญัติอำานาจหน้าที่ที่สภาชาติพันธุ์ฯ สามารถบริหารจัดการ

และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 ๔) ก�รได้ม�ซึ่งสม�ชิกสภ�ช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมือง และคณะกรรมก�รสภ�ช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมือง 

 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ให้ความเห็นว่า การคัดเลือกสมาชิกและคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่า

พื้นเมือง เปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงมี

การกำาหนดสัดส่วนผู้หญิง เยาวชน ตัวแทนภูมิภาคมาร่วมเป็นคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วย แต่ควรมี

กำาหนดบทลงโทษในกรณีที่สมาชิกและคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไว้ด้วย 

และเห็นว่าไม่ควรกำาหนดคุณสมบัติห้าม กำานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิก เพราะเห็นว่ากำานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนนำาสำาคัญที่

ช่วยเหลือและส่งเสริมงานของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมาโดยตลอด แต่ควรมีการกำาหนดคุณสมบัติห้ามผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง มาดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง 

 ๕) กองทุนสภ�ช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 การกำาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย

เป็นรายปี โดยคำานวณตามรายหัวประชากรจากกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยนั้น มีข้อสังเกตว่า

จำานวนตัวเลขของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งจำานวนตัวเลขของกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อรัฐจะได้จัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องและเพียงพอ

ต่อความต้องการของกลุ่มสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง แหล่งที่มาของเงินรายได้ของกองทุน ควรมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองและมีจำานวนที่เพียงพอเหมาะสมกับจำานวนกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วย คณะ

กรรมการบริหารกองทุน ควรมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน เป็นคณะ

กรรมการบริหารกองทุนด้วย 

 ๖) คว�มเห็นอื่น ๆ 

 ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงเป็นหน่วยงานกำากับดูแลด้วย เพราะเห็นว่า ภารกิจของทั้งสองหน่วยงานมีความสอดคล้องกับกลุ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
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 ๒.๓ ข้อมูลที่ได้จ�กร�ยง�นก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของกลุ่มประช�กรช�ติพันธุ์และชนเผ่�พื้นเมือง 

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทั่ว

ประเทศในหลายครั้ง และได้รับฉันทามติจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ที่เข้าร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. .... ที่คณะทำางานของเครือข่ายชนเผ่าฯ ได้จัดทำาขึ้น และนามาเสนอขอคำาปรึกษาในการจัดทำาร่างกฎหมาย

ต่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 เวทีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำามาจัดทำาร่างกฎหมายโดยคณะทำางานของเครือข่ายชนเผ่าฯ มีดังนี้ 

 (๑) จัดเวทีพัฒนาขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติฯ และจัด

ประชุมคณะทำางานยกร่างพระราชบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัด

เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำานวน ๕๔ คน 

 (๒) ประชุมคณะทำางานยกร่างพระราชบัญญัติฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงาน

พัฒนาชาวไทยภูเขา สำานักงานสมาคม IMPECT อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๓) เวทีเสวนาเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

 (๔) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์

และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

 (๕) จัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ ประจำาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๖) ประชุมปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 

๑๘ ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก อำาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 (๗) ประชุมประชาพิจารณ์ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง (กระเหรี่ยง คะฉิ่น ถิ่น (ลัวะ) ดาราอาง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู 

ลเวือะ อาข่า) รวม ๑๑ ชนเผ่าภาคเหนือ จำานวน ๑๑ ครั้ง 

 (๘) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคเหนือพื้นที่สูง (ไทยอง ไทใหญ่ ขมุ บีซู ไทเขิน ไตหย่า) รวม ๖ ชนเผ่า จำานวน ๖ ครั้ง 

 (๙) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคเหนือพื้นราบ (กะเหรี่ยงตะวันตก ไททรงดำา ลาวครั่ง ไทยวน ชอง มอญ) รวม ๖ ชนเผ่า 

จำานวน ๖ ครั้ง 

 (๑๐) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก (โส้ทะวึง บรู โส้ โย๊ย ญ้อ แสก กะเลิง ญัฮกุร ภูไท กูย) รวม 

๑๐ ชนเผ่า จำานวน ๑๐ ครั้ง 

 (๑๑) ประชุมประชาพิจารณ์ภาคใต้ (มอแกน อูรักละโว้ย มอแกลน) รวม ๓ ชนเผ่า จำานวน ๓ ครั้ง 

 (๑๒) ประชุมคณะทำางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …. ณ สำานักงานคณะ

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวม ๓ ครั้ง และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

จำานวน ๑ ครั้ง 



37 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

 ๓.คว�มเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอยืนยันหลักการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อเสนอกรอบการยกร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ว่า ประชาชน

ชาวไทยประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็นพหุเชื้อชาติอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญไม่

ว่าจะมีเหล่ากำาเนิด เพศ หรือศาสนาใดก็ตาม และยืนยันหลักความเสมอภาคในมิติต่าง ๆ ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

คุ้มครอง คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

… ที่ได้แก้ไขปรับปรุงจากร่างฯ ของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูล ทางวิชาการและการจัดเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏหลักการและสาระสำาคัญ ดังนี้ 

 ๓.๑ หลักก�รและเหตุผล 

 เพื่อยืนยันสิทธิของชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยืนยันการรับรองสิทธิในการ

กำาหนดวิถีชีวิตของตนเองตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึง

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ประเทศไทยให้การรับรอง กลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ใน

ประเทศไทยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีอัต

ลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป และกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้ มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้ง

มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดวิถีชีวิต อัตลักษณ์และระบบแบบแผนภูมิปัญญาของตนเอง กลุ่มคนเหล่านี้ ต้องได้

รับการมีส่วนร่วมจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมจากรัฐ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมลำ้าและไม่

เป็นธรรมในการดำารงวิถีชีวิต และเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกในการประสานงานและแก้ไขปัญหาของกลุ่ม โดยกลุ่มชนเผ่า

เองได้อย่างทั่วถึงทุกด้าน 

 จึงสมควรให้มีร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหลักในการ

ส่งเสริมประสานงานและแก้ไขปัญหากลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง 

 ๓.๒ นิย�ม “ชนเผ่�พื้นเมือง” 

 การกำาหนดคำานิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” (Indigenous People) หมายความว่า บุคคลที่รวมกลุ่มและตั้งถิ่นฐานร่วมกัน

โดยมีการสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ตลอดจนภาษาและมีแบบแผนทาง

วัฒนธรรม ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 

 ๓.๓ สม�ชิกสภ�ชนเผ่�พื้นเมือง และ คณะกรรมก�รสภ�ชนเผ่�พื้นเมือง 

 กำาหนดให้ มีสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่มาจากการคัดเลือกกันเองภายในแต่ละกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมือง เป็น

ศูนย์ประสานงานระหว่างกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาแล้ว จำานวนกลุ่มละไม่เกินห้าคน ให้แต่ละกลุ่มคำานึงถึงสัดส่วนหญิง 

ชาย และให้มีตัวแทนเยาวชนอยู่ด้วย 

 ๓.๔ หน่วยง�นกำ�กับดูแล 

 กำาหนดให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีหน้าที่กำากับดูแล การ

ออก กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง ภารกิจในการดำาเนินงานของสำานักนายกรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองด้วย
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  ๓.๕ กองทุนสภ�ชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 ให้มีกองทุนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ

ชนเผ่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทำามา

หากิน และโครงสร้างการปกครอง ตามจารีตประเพณีของ กลุ่มประชากรชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ผ่านสภา

ชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลไกประสานงานเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล จึงกำาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กองทุนสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

เป็นรายปี ให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมือง 

 ๓.๖ อำ�น�จ หน้�ที่ 

 สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่ในการจัดทำาข้อเสนอแนะและนำาเสนอให้รัฐบาลจัดทำานโยบายและส่ง

เสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิ

มนุษยชนของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย สภาชนเผ่า เป็นสถาบันหลักของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทยในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาฟื้นฟู ต่อภาครัฐ คณะรัฐมนตรี ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ในนโยบายหรือกิจการหรือโครงการใด ๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มประชากร ชาติพันธุ์และ

ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย อนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญา อาหาร สมุนไพร พันธุ์พืช พื้นที่ทำามา

หากิน และ ตามจารีตประเพณีของกลุ่มประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 

 ๓.๗ คณะผู้อ�วุโส 

 กำาหนดให้มีคณะผู้อาวุโสที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยคำานึงถึงการยอมรับตามระบบจารีตประเพณีของกลุ่มชนเผ่าพื้น

เมืองและต้องคำานึงสัดส่วนหญิงชาย เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาหารือให้แก่ สมาชิก สภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

สำานักงาน รวมถึงไกลเกลี่ยข้อพิพาท ตามที่สมาชิกสภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสำานักงานร้องขอ 

 ๓.๘ สำ�นักง�น 

 ให้มีสำานักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จัดทำาแผนงาน โครงการ รายงานประจำาปี ประสานงาน

และดำาเนินการต่าง ๆ ในการคัดเลือกสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 

 ๓.๙ คณะกรรมก�รกองทุน 

 ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย กรรมการสภาที่คัดเลือกกันเองจำานวนเจ็ดคน ผู้แทนสำานักนายกรัฐมนตรี

จำานวนหนึ่งคน ผู้แทนสำานักงบประมาณจำานวนหนึ่งคน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านชนเผ่าพื้นเมืองด้านละหนึ่งคน ทำา

หน้าที่บริหารจัดการรายรับรายจ่ายของกองทุนตามกฎหมาย 

๔.คว�มเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอยืนยันความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย ที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ที่

เคยเสนอไปแล้ว ดังนี้



39 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญนี้ และพันธกรณี

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 มาตรา ๕ ปวงชนชาวไทยที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเป็นพหุเชื้อชาติไม่ว่าเหล่ากำาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่

ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

 มาตรา ๓๔ (วรรคสาม) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อ

ชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำามิได้ 

 มาตรา ๖๓ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการ

จัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยร่างพระ

ราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .… ต่อคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาตามอำานาจหน้าที่ต่อไป 




