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สรุปการสัมมนา 

เรื่อง กฎหมายคุมครองสิทธิและสงเสริมวิถีชีวิตชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทย 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 

ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล อาํเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และออนไลนผานระบบ Streamyard 

สถาบันพระปกเกลา (ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานสิทธิ เสรีภาพ การมีสวนรวม และ

กฎหมายแกภาคประชาชน) รวมกับสภาชนเผาพื้นเมืองแหงประเทศไทยจัดสัมมนาเก่ียวกับกฎหมายคุมครองสิทธิ

และสงเสริมวิถีชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทย การสัมมนาประกอบดวยการบรรยายเรื่อง “สิทธิชนเผาพ้ืนเมือง: 

มาตรการทางสากลและปฏิบัติในระดับทองถิ่น” และการอภิปรายเรื่อง “เสียงประชาชน (ไม) หายไปไหน: รวมใจ

สรางกฎหมายคุมครองสิทธิและสงเสริมวิถีชีวิตชนเผาพ้ืนเมอืงในประเทศไทย” สรุปผลการสัมมนา ดังนี้ 

การสัมมนาเริ่มตนประมาณ 9.00 น. เปดงานโดยผูนําทางจิตวิญญาณกลุมชาติพันธุลีซู จากนั้นนายกิตติ

ศักดิ์ รัตนกระจางศรี ประธานสภาชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย กลาวตอนรับ และชี้แจงวัตถุประสงคการ

สัมมนาวา ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกสหประชาชาติและไดรวมรับรองปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยชนเผา

พ้ืนเมือง รัฐไทยจึงตองรับรองสิทธิชนเผาของประเทศ โดยมีรูปแบบหนึ่งคือการรับรองกฎหมายวาดวยชนเผา

พ้ืนเมืองซึ่งขณะนี้มีรางกฎหมายที่เกี่ยวของอยูประมาณ 4-5 ราง เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและรับรอง

จิตวิญญาณของชนเผาพ้ืนเมืองอันนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา การสัมมนาครั้งนี้เปนการสัมมนาตอเนื่องเพื่อ

รณรงคประเด็นชนเผาพื้นเมืองใหเปนที่เขาใจสูสาธารณะ อีกทั้งยังมุงหมายใหเปนเวทีในการรับฟงแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นมุมมองของภาคสวนตาง ๆ ตอรางกฎหมายวาดวยชนเผาพื้นเมืองท่ีเสนอโดยภาคประชาชน 

จากนั้น เปนการบรรยายเรื่อง “สิทธิชนเผาพื้นเมือง: มาตรการทางสากลและปฏิบัติในระดับทองถิ่น” โดย 

Ms.Victoria Tauli Corpus (Former UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples) 

กลาววา ประเทศไทยไดรับรองปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยชนเผาพื้นเมืองในป ค.ศ.2007 อันเปนหมุดหมายที่ดี

ของการรับรองสิทธิ และประเทศไทยกําลังมีการขับเคลื่อนเพ่ือผลักดันกฎหมายวาดวยชนเผาพื้นเมือง เปนที่

นายินดีวารัฐสภาไทยมีความกาวหนาเปนอยางยิ่งในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสหประชาชาติจึงถือเปน

เครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหสิทธิของชนพื้นเมืองไดรับการรับรองและเคารพ ทั้งสิทธิในที่ดินหรือทรัพยากร ประเด็น

เหลานี้จะไดสะทอนในรางกฎหมายที่กําลังดําเนินการกันอยูนี้ 

ชนเผาพื้นเมืองเปนผูที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความตอเนื่องทางประวัติศาสตร ตั้งแตกอนอาณานิคมกอนที่จะ

มีการรุกราน คนเหลานี้จึงมีการสืบทอดเรื่องที่ดิน เขตแดน และวัฒนธรรมในการรักษาปาไม ทรัพยากรแหลงน้ํา 

ชนพื้นเมืองยังคงรักษาวัฒนธรรมเหลานี้ไวได ชนเผาพื้นเมืองมีสิทธิที่จะยืนยันและมีสวนชวยปกปองระบบนิเวศท่ี

เปนปญหาระดับโลกที่กําลังเผชิญกันอยูในขณะนี้ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชนเผาพื้นเมืองจะชวยจัดการปญหา

เหลานี้ได ชนเผาพื้นเมืองยังเปนผูที่รักษาภาษาตาง ๆ จึงไมใชเพียงความหลากหลายทางชีวภาพเทานั้นที่เปนคุณ
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ลักษณะเฉพาะของชนเผาพื้นเมือง แตยังมีความหลากหลายทางภาษาดวย อยางไรก็ดี ยังมีชนเผาพื้นเมืองทั่วโลกที่

ยังถูกคุกคามอยู การขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทยจึงถือเปนกาวหนึ่งที่นาสนใจ  

ตอมา เปนการอภิปรายเรื่อง “เสียงประชาชน (ไม) หายไปไหน: รวมใจสรางกฎหมายคุมครองสิทธิและ

สงเสริมวิถีชีวิตชนเผาพ้ืนเมืองในประเทศไทย” มีผูเขารวมอภิปรายจากหลายภาคสวน โดยนายสุริยันต ทองหนู

เอียด ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เปนธรรม (P-move) เปนผูดําเนินรายการ สาระสําคัญดังตอไปนี้  

นางนิตยา เอียการนา ผูประสานงานกองเลขานุการ คชท.กลาววา ตนเปนกลุมชาติพันธุมง และเห็นวา

เสียงของประชาชนไมหายไปไหน เปนที่นาชื่นชมวารัฐธรรมนูญไทยเปดโอกาสใหประชาชนหนึ่งหมื่นชื่อเขาชื่อ

เสนอกฎหมายได ที่ผานมาปญหาตาง ๆ ยังคงไมเขาถึงสิ่งที่คนชนเผากําลังเผชิญอยู ประเด็นรวมสําคัญที่สุด คือ

เรื่องการสูญเสียอัตลักษณทางวัฒนธรรม หากคนชนเผาไมดําเนินการอนุรักษไว วัฒนธรรมที่สวยงามเหลานี้จะ

หายไปจากประเทศไทย ประเด็นตอมา กลุมชนเผามักถูกมองจากภายนอกวาเปนกลุมคนที่ดอยพัฒนาไรการศึกษา

หรือเปนคนคายาเสพติด จึงควรมีหลักสูตรและการศึกษาที่สรางทัศนคติท่ีดี ประเด็นตอมา การท่ีคนชนเผาถูกหลอ

หลอมเขาในระบบการศึกษาแบบเดียวกัน ทําใหคนชนเผารูสึกไมไดรับความสนใจ เมื่อเติบโตไปก็ตองไปทํางานใน

เมืองไมอาจอยูในพื้นที่ของตนเองได เมื่อกลับมาอยูในพื้นที่ของตนเองก็ไมสามารถดํารงชีวิตเหมือนเดิมไดอีก 

ประเด็นตอมา คือการเขาถึงทรัพยากรตางๆ ที่พี่นองชนเผาไมกลาและไมอาจเขาถึงได โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมาย

ปาไมและที่ดินท่ีเพิ่งออกมาใหม แตชุมชนชนเผายังไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของเหลานี้ทําใหไดรับผลกระทบ

มาก นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องการพิสูจนสัญชาติที่ยังเปนปญหาอีกมาก เมื่อเกิดปญหาเหลานี้ พี่นองชนเผาจึง

จําเปนตองลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ไมใชการแบงแยกดินแดน แตกลุมชนเผาเพียงพยายามพิสูจนวาวิถีการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ การทํามาหากินของชนเผาพื้นเมืองสามารถตอบโจทยความเปนอยูของตนเองได การรอใหคน

อ่ืนออกกฎหมายใหอาจใชเวลานานและไมเปนไปตามความตองการ ชนเผาพื้นเมืองจึงไดเสนอกฎหมายของตนเอง

ขึ้นมา จุดเริ่มตนเกิดขึ้นประมาณป พ.ศ.2555 โดยมีการไปสนทนากับพ่ีนองชนเผาตาง ๆ และมีนักวิชาการเขามา

สนับสนุน ตนเห็นวาการเสนอกฎหมายนี้ไมควรใชเวลานานเกินไป จึงขอฝากไปยังผูที่เก่ียวของในการสนับสนุน

กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการรับรองสิทธิของชนเผาพ้ืนเมือง 

นางนิตยา เอียการนา กลาวในภายหลังวา มีขอคําถามเก่ียวกับรางกฎหมายจากผูที่เขารวมรับฟงครั้งนี้

และตนขอชี้แจง เชน นิยามชนเผาพ้ืนเมือง ซึ่งควรมีเวทีวิชาการพูดคุยประเด็นนี้มากขึ้น การมีพ้ืนที่เขตวัฒนธรรม

พิเศษที่เขียนในรางกฎหมายจะมีความครอบคลุมทุกชนเผา การคํานึงถึงตัวแทนที่รางกฎหมายที่วานี้จะคํานึงถึง

ตัวแทนกลุมสตรีและเยาวชนดวย สุดทายนี้ ชนเผาจะมีบทบาทในการติดตามผลักดันเพราะกฎหมายนี้ เพราะ

กฎหมายอาจจะออกมาควบคุมชนเผาอีกก็ได และอยากใหทุกคนในสังคมเชื่อวากลุมชนเผาไมไดตองการแบงแยก  

แตตองการลดภาระและตองการทําในสิ่งที่ถนัด เพ่ือไมตองรอรับการชวยเหลือหรือเปนภาระของใคร 

นางสุนี ไชยรส นักวิชาการและผูอํานวยการอาวุโสชนเผาพื้นเมืองแหงประเทศไทย กลาววา กฎหมายที่

ภาคประชาชนเขาชื่อเสนอกฎหมายมีหลายฉบับที่ไมผานกระบวนการทางรัฐสภา รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่

ประชาชนเขาชื่อหาหมื่นรายชื่อภาคประชาชนก็พยายามที่จะรวบรวมรายชื่อมาใหได สําหรับรางกฎหมายวาดวย
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ชนเผามีลักษณะพิเศษคือมีรางกฎหมายวาดวยชนเผาถึงหาฉบับ สองฉบับที่ประชาชนเขาชื่อหนึ่งหมื่นกวารายชื่อ

ของสภาชนเผาพ้ืนเมืองกับของ P-move สวนอีกสามรางเปนรางชุดที่มีกรรมาธิการผลักดันเดินหนาควบคูกันไป มี

รางกฎหมายที่เสนอโดย ส.ส.จากพรรคกาวไกล อีกทั้งยังมีรางกฎหมายที่เสนอโดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรดวย 

สําหรับรางกฎหมายฉบับประชาชนของสภาชนเผาฯ มีการรวบรวมรายชื่อครบแลวและเขาสูกระบวนการ

ทางรัฐสภา รางของ P-move อยูระหวางรวบรวมรายชื่อ แตรางของ P-move มีความทาทายวาอาจตองรอ

นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองวาเปนกฎหมายเก่ียวกับการเงินหรือไม จึงเปนที่นากังวลวาจะผานเขามาสู

กระบวนการทางรัฐสภาหรือไม ตนเห็นวากฎหมายที่ประชาชนรวบรวมรายชื่อควรใหกระบวนการทางรัฐสภาเปนผู

ตัดสินไมใชการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 

หลักการของรางกฎหมายทั้งหาฉบับมีความนาสนใจวา เนื้อหาของรางคอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

จากเดิมหากมีรางของรัฐบาลมาประกบจะแตกตางกันเปนขาวกับดํา แตขณะนี้รางทั้งหาฉบับคอนขางมีหลักการ

คลายกัน เพราะทุกฉบับผานการรับฟง มาจากชีวิตจริงของชนเผา เกือบทุกรางมีเรื่องของชนเผา ยกตัวอยางรางฯ 

ที่วาดวยวิถีชีวิตชนพ้ืนเมืองของสภาชนเผาพ้ืนเมือง มีเรื่องกระบวนการคัดเลือกชนเผากลุมตาง ๆ และสภาชนเผา

เปนกลไกชวยรัฐดําเนินงาน หากรางกฎหมายฉบับนี้ไมผานกระบวนการทางรัฐสภา ก็นาจะตองมีการทบทวนวา

เปนเพราะอะไรกฎหมายนี้จึงไมผานออกมาเปนกฎหมาย 

นางสุนี ไชยรส กลาวในภายหลังวา กระบวนการที่ภาคประชาชนดําเนินการมีการออกสื่อหลายสวน ผูมี

อํานาจนาจะไดรับรูแลว แตจะจัดการหรือไมอยางไรนั้นยังเปนคําถาม ในสวนปญหาเฉพาะหนาของพ่ีนองชนเผา

อยางเชน ทรัพยากรปาไมที่ดินที่มีการเรียกรองและยื่นหนังสือตอกรรมาธิการเพื่อขอใหพิจารณาคดีที่ประชาชนถูก

ฟองรองวาอยูในพื้นท่ีปา พ้ืนที่ทหาร พื้นที่ราชพัสดุ ประชาชนเรียกรองใหหยุดการฟองรองและใหรัฐพิสูจนท่ีดิน

ของรัฐใหชัดเจนเสียกอน เพราะที่ดินเปนชีวิตและคดีฟองรองเหลานี้มีมากเกินไป หรือประเด็นกรณีสัญชาติ มีการ

ตอสูยาวนานแตกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแหงชาติ อางวาเปนเรื่องความมั่นคง ทํา

ใหเด็กและเยาวชนกลุมนี้ที่ควรมีสัญชาติโดยการเกิดไมมีโอกาสเขาเรียนหรือรับสวัสดิการ ควรนําชีวิตของคนเปน

ตัวตั้งมากกวาคําวาความมั่นคง 

ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับที่ขอใหติดตาม คือกฎหมายที่ควบคุมการรวมตัวของประชาชน ซึ่งมีรางกฎหมาย

ของภาคประชาชนเขาไปดวย เปนกฎหมายวาดวยการรวมตัวกันของภาคประชาสังคม แตรัฐบาลใชรางกฎหมายที่

มีลักษณะควบคุมการรวมตัวของประชาชนเขาไปดวย ซึ่งมีลักษณะขัดตอรัฐธรรมนูญ ขอใหติดตามเพราะเปนความ

ทาทายวากฎหมายจากภาคประชาชนจะออกมาเปนกฎหมายไดหรือไม  

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กลาววา การตอสูของพี่นองชน

เผามีมาอยางยาวนาน ศนูยฯ มีบทบาทและใหความสําคัญกับพ่ีนองชาวเผาพื้นเมืองและเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง

เมื่อสิบปที่แลว ตามมติคณะรัฐมนตรี ทําใหศูนยฯ เริ่มเขาไปศึกษาในระดับพ้ืนที่มากข้ึน ซึ่งทําไดยากและใช

เวลานาน แตก็ทําใหเห็นความหวังวาจะทํางานตอไปในอนาคตอยางไร 
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ศูนยฯ เปนตัวแทนรัฐบาลในการยกรางกฎหมายขึ้นมา ถือเปนจุดดีที่ศูนยฯ เปนผูทํา เพราะหากใชความ

เปนเทคนิคทางกฎหมายมายกรางก็จะทําใหรางกฎหมายไมเขาถึงวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ กลุมชาติพันธุนอกจาก

อยูในพ้ืนที่สูงแลวยังมีคนในพ้ืนที่ราบดวย หรือชาติพันธุทางทะเล กลุมชาติพันธุในปา เชน ชาวมานิที่เราเรียกวา

เงาะหรือซาไก ซึ่งเปนคําเรียกที่กดทับและสรางความรังเกียจ กลุมเหลานี้ที่อยูในปาหางไกล มีความรูดีในการใช

ชีวิตอยูในปา แตเด็กขาดโอกาสทางการเรียน ซึ่งหากพื้นที่นั้นมีการศึกษานอกโรงเรียนที่ดีก็อาจทําการศึกษา

เคลื่อนที่ใหเด็กได แตก็ไมดีเทากับการไปโรงเรียนจริง นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องสุขภาพและการเขาถึงการบริการ

ทางสาธารณสุข 

ประเด็นสําคัญหนึ่งคือ ทัศนคติตอชนเผาพื้นเมือง หากไปศึกษาประวัติศาสตรจะเห็นวาเปนการเขียนเพ่ือ

สถาปนารัฐอํานาจสวนกลาง และเขียนใหคนในทองถ่ินเปนพ้ืนที่ที่มีปญหาทะเลาะเบาะแวง ประเด็นเหลานี้สืบ

ทอดเรื่อยมาเพ่ือชูประเด็นความมั่นคง ตอยอดขยายภาพตัวแทนใหกับพ่ีนองชาติพันธุบนพื้นที่สูงเปนคนเขาเมือง

ผิดกฎหมาย ทําลายปาไม คายาเสพติด พี่นองชาติพันธุถูกตราหนาดวยประเด็นเหลานี้ ทั้งที่พ่ีนองชาติพันธุที่

กระทําการเหลานั้นมีสวนนอยมาก การผลักดันรางกฎหมายนี้จึงไมใชเพียงการตอสูทางการเมือง เปนการตอสูเพื่อ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหไดรับการยอมรับ และเปนการตอสูทางเศรษฐกิจปากทองดวย เปนการตอสูหลาย

หนาพรอมกัน ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการ โดยวิธีที่ดีที่สุดคือการจัดตั้งที่ดีอันหมายถึงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงจะทํา

ใหมีจัดการปญหาที่ดีทั้งภายในและรับมือกับปญหาภายนอกไดดี กฎหมายวาดวยชนเผามุงหมายทําใหเกิดพ้ืนท่ี

เหลานี้เพ่ือทําใหเกิดความเสมอภาคในการตอสูข้ึนมาบาง ศูนยฯ พยายามผลักดันใหเกิดพื้นที่พิเศษทางจิตวิญญาณ

แบบนี้ขึ้นเพ่ือรองรับ แมยังไมมกีฎหมายวาดวยชนเผาก็ตาม 

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย กลาวในภายหลังวา ศูนยฯ มีบทบาทเปนสถาบันวิชาการ จึงชวยเหลือ

ในทางวิชาการ เพราะการขับเคลื่อนกรณีเชนนี้ไมควรเปนการใหความเห็นแตควรเปนการใชความรูมากกวา ดังนั้น

การอางอิงขอมูลจากงานวิจัยจะมีความชัดเจน เชนวาการทําไรหมุนเวียนของพี่นองปกากะญอแทจริงแลวเกื้อหนุน

ตอระบบนิเวศของสิ่งแวดลอม 

สําหรับรางกฎหมายไดมีการกําหนดไววาตองมีการทําขอมูลที่เชื่อถือได เชน ขอมูลวิถีชีวิต ภาษา พิธีกรรม 

อาหาร การเกษตร ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ตองมีการศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อทําใหเปนประเด็นทางนโยบายได ทิศทาง

ในอนาคตของศูนยฯ คงจะกลาวถึงสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพันธกิจที่ศูนยฯ ตองทําอยาง

ตอเนื่อง สําหรับเรื่องทัศนคตนิี้ไมใชเพียงปญหาในสังคมไทย เพราะประเทศท่ีมีการเมืองภาคพลเมืองเขมแข็งก็ยังมี

ทัศนคติตอคนที่ตนเห็นวาแตกตางและแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงตอกัน ในสวนของรางที่ศนูยฯ ทําอยูนั้นพยายามรับ

ฟงจากหลายภาคสวนทั้งชนเผาและภาคราชการ เรียกวาเปนการยกรางกฎหมายของฝงรัฐบาลที่มีการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนมากที่สุด การตอสูครั้งนี้ถือเปนการตอสูทางการเมืองที่จะนําไปสูการตัดสินใจ และเปลี่ยน

เงื่อนไขจากการรองขอเปนการตอรอง  
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา กลาววา ตนมีประสบการณใน

การขับเคลื่อนกฎหมายของภาคประชาชนหลายฉบับทั้งที่สําเร็จบางและไมสําเร็จบาง ยกตัวอยางกฎหมายวาดวย

การมีสวนรวมของประชาชน ฯ ที่ดําเนินการมากวายี่สิบปแลว แตก็ไมผานเปนกฎหมายออกมา 

รางกฎหมายพี่นองชนเผามีความสําคัญ เพราะเราตองการเห็นสังคมคุณภาพ มีความสันติสุขและมีความ

เปนธรรม ดังนั้น สิ่งที่สําคัญคือการมีสวนรวมซึ่งเปนเรื่องที่ทุกทานกําลังทําอยู ซึ่งตองสรางพลังที่จะทําใหเกิดขึ้น 

พลังจะเกิดข้ึนไดตองสรางพลังทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดขึ้น สิ่งสําคัญคือการสรางพลังเพ่ือนําไปสูสังคมมี

ความสุขและสังคมเปนธรรม การที่พี่นองชนเผารวมตัวกันเสนอกฎหมายจึงเปนสิ่งสําคัญมาก แตทางออกสําคัญคง

ไมใชเพียงการเสนอกฎหมาย จะตองแกไขเชิงโครงสราง ไดแก การกระจายอํานาจทางการเมืองการคลังและ

การตลาด โดยใหทองถิ่นสามารถหารายไดของตนเองได มทีรัพยากรของตนเองได การเมืองตองใหมีที่พ่ึงพาของชน

เผาที่แตกตางกันซึ่งสวนนี้มีที่ยืนนอยมากสําหรับคนชนเผา และการจัดการเชิงพ้ืนที่ท่ีเราพูดถึงกันนอยมาก เพราะ

การพัฒนาจะตองสอดคลองกับความตองการของพ้ืนที่ ดังนั้นการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะสําคัญมากและ

ตองใหความสําคัญกับเสียงสวนนอยดวย  

ในสวนของขอมูลก็เปนสิ่งสําคัญ การเปดเผยขอมูล และการเขาถึงเทคโนโลยีจะทําใหคนกลุมนอยไดรับรู 

ตลอดจนสื่อที่จะนําเรื่องราวคนกลุมนอยไปสูสาธารณะยังไมชัดเจน จึงเปนที่มาวาตองมีกฎหมายวาดวยชนเผา ซึ่ง

เปนที่นายินดีวาภาคประชาชนรวมเขาชื่อกันมาได และยังมีรางของรัฐบาลเขามาดวย แสดงใหเห็นวารัฐบาลให

ความสนใจกับประเด็นนี้ 

สําหรับกระบวนการทางรัฐสภาใชเวลายาวนานและเปนไปไดยาก แมรางของสมาชิกรัฐสภาเองก็ยังใช

เวลานาน ดังนั้น รางของภาคประชาชนจึงมีความยากลําบากในการขับเคลื่อนเชนกัน เพราะหากรางกฎหมายวา

ดวยชนเผาผานเขาไปในกระบวนการทางรัฐสภาแลว จะตองมีการตั้งกรรมาธิการ ภาคประชาชนก็จะตองหา

ตัวแทนซึ่งควรมกีลยุทธและไมควรเห็นแยงกันเอง  

สถาบันพระปกเกลาเขามาเกี่ยวของกับการเขาชื่อเสนอกฎหมายของชนเผา เพราะสถาบันฯ สงเสริม

ประชาธิปไตย ที่ไมใชเพียงการเลือกตั้งอันเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพราะประชาธิปไตยจะไมยั่งยืนหากไมมี

ความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนนี้ไมใชเพียงประชาชนสวนใหญแตยังหมายถึงประชาชนคนกลุมนอยดวย 

หากไมมีรางกฎหมายฉบับนี้ออกมาเราก็จะไมสามารถจัดการพ้ืนที่หรือทรัพยากรของตนเองได 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กลาวในภายหลังวา กฎหมายจากประชาชนจะตกไปเมื่อยุบสภา หากรัฐบาลใหมที่เขา

มาไมเห็นความสําคัญก็จะตกไปเชนกัน จึงควรมีการแกไขประเด็นนี้ ใหกฎหมายของประชาชนเปนรางหลัก และ

กรณีกฎหมายเปนการเงิน หากเปนกฎหมายจากประชาชนไมควรเปนนายกรัฐมนตรีตัดสินใจวาใหเขาสู

กระบวนการหรือไม นอกจากนี้ หากกฎหมายประชาชนเขาสูกระบวนการทางรัฐสภาแลว ประชาชนควรไดเขาไป

เปนคณะกรรมาธิการไดโดยไมตองไปขอโควตาจากทั้งสองสภา อีกประเด็นที่สําคัญ คือ การรับฟงกฎหมายตาม

มาตรา 77 การประเมินผลกระทบของกฎหมายที่สวนใหญประเมินในเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ ควรมีการ

ประเมินผลกระทบทางทรัพยากร วัฒนธรรม และสังคมดวย ซึ่งหากรัฐบาลทําการประเมินผลกระทบของกฎหมาย 
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ก็ควรมีการประเมนิจากภาคประชาชนเชนกัน นอกจากนี้ ในสวนการรับฟงความคิดเห็นกฎหมายเปนการรับฟงทาง

เว็บไซตซึ่งถือเปนชองทางที่แคบมากและมีคนไปแสดงความเห็นนอยมาก ดังนั้น ทําอยางไรเสียงของประชาชนจะมี

คนรับฟง ซึ่งสถาบันฯ ไดพยายามสนับสนุนภาคประชาชนในการมีสวนรวมใหมากที่สุดและพยายามเผยแพรสู

สังคม  

นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พรรคประชาธิปตย) และกรรมาธิการที่ดิน กลาว

วา มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2553 เรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ ที่ ดร.นพ.โกมาตรกลาวถึง เปนจุดเริ่มตนของการดูแลพ่ี

นองชาติพันธุในประเทศไทย แตสิบปที่ผานมาตองยอมรับวาเรื่องดังกลาวยังเดินหนาไปไมถึงเทาที่ควร 

รางกฎหมายที่ภาคประชาชนยื่นเรื่องเสนอเขามา ถือวาเสนทางเดินยังอีกยาวไกลและไมงายนัก ยังตอง

สรางความเขาใจกันอีกมาก จากรางกฎหมายวาดวยชนเผาที่มีอยูขณะนี้เปนหลักการที่ดียอมรับกันงาย แตโดย

เนื้อหามีความเกี่ยวของกับนโยบายหรือมาตรการของสวนราชการอีกหลายกระทรวง ซึ่งเปนความทาทายท่ี

มองเห็นไดดวยตาเทานั้น แตสิ่งที่ยังมองไมเห็นคือการตอสูทางทัศนคติ 

จากประสบการณที่ทํามติคณะรัฐมนตรีที่กลาวถึงในป พ.ศ.2553 นั้น ฝายการเมืองตองมีเจตจํานงที่

ชัดเจน เพราะฝายราชการคอนขางเขมแข็ง ฝายการเมืองจึงตองตอสูทั้งสวนราชการหรือแมแตรัฐมนตรีรวมคณะ

เองก็ตาม เนื่องจากอาจมองจากคนละมุม ดังนั้น แนวคิดเรื่องสิทธิตามรางกฎหมายเหลานี้จะตองไปตอสูกับ

ทัศนคติของทั้งฝายราชการและการเมืองดวย 

ในรัฐสภาชุดปจจุบัน กฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนฯ หรือกฎหมายเสนอโดยประชาชนก็ดี ยังไมมี

กฎหมายฉบับใดผานออกมา เพราะคนกําหนดคือเสียงสวนใหญ ดังนั้น ภาคประชาชนตองมีคณะทํางานท่ีจะไป

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คนที่เห็นตางอาจตั้งคําถามหรือแสดงความกังวลตอรางที่ประชาชนเสนอไป จึงควรมี

คณะทํางานที่ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสรางความเขาใจกับหลายฝายทั้งในฝงรัฐมนตรี ฝายบริหาร ฝง

ราชการ ฝงสภาผูแทนราษฎร หรือฝงวุฒิสภา ซึ่งไมจําเปนตองรีบเรงผลักดันเพราะที่สําคัญคือตองทําความเขาใจ

กอน เชน ประเด็นการจัดการที่ดินที่ตองเปนเขตพิเศษที่จะคุมครองสิทธิพี่นองชนพื้นเมือง ที่เก่ียวของกับนโยบาย

ของกระทรวงทรัพยากรฯ กรมอุทยาน กรมปาไม และยังไมรวมการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของ

สัญชาติ ที่ตองดําเนินการอีกมาก ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีที่ตองพูดคุย ตองมีการวางแผนและใช

ความสัมพันธคอนขางมาก 

สําหรับสื่อมวลชนที่จะสื่อสารความเขาใจประเด็นเหลานี้ยังมีนอยมาก นักขาวรุนใหมที่เขาใจเรื่องนี้อยาง

ลึกซึ้งยังมีนอยมาก ดังนั้น ผูที่ผลักดันเรื่องนี้ อาจตองทําเอกสารหรือชุดสรางความเขาใจที่เผยแพรทางออนไลนได

งาย หรือจัดพิมพในแบบที่สรางความเขาใจไดงาย 

เสียงขางมากในฝงรัฐบาลที่ผูขับเคลื่อนควรเขาไปพูดคุย เชน พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย หรือ

พรรคเพ่ือไทยก็อาจเขาไปทําความเขาใจไดงาย สวนพรรคประชาธิปตยตนก็ตั้งใจวาจะเขาไปพูดคุยและหาโอกาส
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ชักชวนผูขับเคลื่อนเขาไปทําความเขาใจดวย แตที่กังวลตอจากนี้คอืฝงวุฒิสภา อยางไรก็ดี ในเบื้องตนอาจเคลื่อนไป

แบบนี้กอน  

หากดูปฏิทินการเมือง ชวงนับจากนี้ไปเปนชวงปลายของการเมือง หลังจากนี้ไปการเมืองจะมีความ

รอนแรงมากข้ึน เพราะกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งคงเขาสูรัฐสภาเร็ว ๆ นี้ และการเมืองจะเรงรัดมากขึ้น เปนการ

กดดันผูที่ตองการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ใหตองรีบเขาไปพบปะพูดคุยมากขึ้น  

นายสาทิตย วงศหนองเตย กลาวในภายหลังวา ผูขับเคลื่อนตองมีขอมูลสนับสนุนรางกฎหมาย เชน พ่ีนอง

ชาติพันธุมีจํานวนเทาไหร อาศัยที่ไหนอยางไร ขอมูลเหลานี้มีความจําเปน เพราะคนที่สนับสนุนก็อาจตองการ

ขอมูลสวนนี้ อดีตตนเคยทํากฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติเชนกันและมีขอมูลชัดเจนวาคนกลุมนั้นอยูที่ไหนอยางไร และ

ผานกฎหมายออกมาแลวดวย แตการบังคับใชเปนอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ขอมูลนี้ควรทําออกมาเพราะยังมีการ

เผยแพรไมมากนัก สวนที่สอง การที่จะผลักดันกฎหมายนี้ อาจตองพูดถึงคุณคาของกฎหมายวาจะทําใหเกิดคุณคา

ความสงบสุขหรือการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางไร เชน ทําใหคนชนเผาชวยเหลือตนเองได สรางมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจแกสังคม และลดภาระงบประมาณ หากออกกฎหมายนี่จะทําใหคนชนเผาดูแลตัวเองใชชีวิตไดอยาง

ปกติและดูแลทรัพยากรที่ดีไดอีกดวย คิดวากฎหมายฉบับนี้จะผานไปได หากกฎหมายเดินตอไปไมไดฝายขับเคลื่อน

ก็ควรจะตองมีแผนสองในการหาชองทางขับเคลื่อนตอไป 

นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พรรคกาวไกล) กลาววา ตนทํางานการเมืองภาค

ประชาชนมากกวายี่สิบป ตนมีความตั้งใจที่มาสมัครลงการเมืองเพ่ือใชพ้ืนที่ตรงนี้ในการจัดการปญหาพ่ีนองชนเผา 

หนึ่งในเรื่องท่ีอยากขับเคลื่อนคือการผลักดันกฎหมายวาดวยชนเผาพื้นเมืองในเรื่องสัญชาติ ที่ดิน ปาไม 

ตนในฐานะสมาชิกสภาผูแทนฯ พยายามขับเคลื่อนใหมีกรรมาธิการวาดวยชนเผา แมยังไมสามารถทําได 

แตอยางนอยก็ไดไปอยูในกรรมาธิการเด็กฯ ซึ่งเปนครั้งแรกและเปนจุดที่ดีที่ทําใหชนเผาไดมีพ้ืนที่ในการสื่อสารใน

ระดับรัฐสภา  

กฎหมายวาดวยชนเผาทั้งหาฉบับ โดยหลักการไมแตกตาง มีความตางในสาระเล็กนอย แตสิ่งที่เราอยาก

เห็นคือรางของประชาชนไดไปประกบกับรางของรัฐบาล รางของประชาชนทั้งสองฉบับของประชาชนนาจะไดเขา

ไปในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา  

ในสวนของพรรคกาวไกล ยืนยันวาแมรางฯ ของพรรคจะเปนกฎหมายวาดวยการเงิน แตกฎหมายนี้มี

ความสําคัญในการรับรองสิทธิชนเผาพื้นเมือง จึงเห็นวาหลายเรื่องมีการยกอํานาจใหกับนายกรัฐมนตรีทั้งที่

กฎหมายเปนเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติ ถือวาไมชอบดวยกระบวนการทางประชาธิปไตย 

ปจจุบันมีสี่รางกฎหมายวาดวยชนเผาที่เขาสูกระบวนการของทางรัฐสภา ไดแก รางสภาชนเผาพ้ืนเมือง 

รางของพรรคกาวไกล รางของกรรมาธิการ และรางของ P-move ทั้งหมดถือวาเปนรางที่ดี ตนคิดวาหากมีพื้นท่ีใน

การแลกเปลี่ยนกับภาคสวนตาง ๆ ทั้ง ส.ส. สว. กฤษฎีกา จะทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น จึงควรใชพื้นที่รัฐสภาใน

การสัมมนาเพ่ือเปนพื้นที่ใหประชาชนและฝายตาง ๆ มาแสดงความเห็นดวย 
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นอกจากการเสนอกฎหมาย ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไมอาจรอกฎหมายได ตองมีกลไกฝายบริหารและกลไก

รัฐสภาเขามาชวยดวย เชน เรื่องสัญชาติที่คนชาติพันธุยังไมมีเหมอืนคนทั่วไป เมื่อขาดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ก็ไมสามารถเขาถึงอะไรไดเลย อาจตองมีการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยและฝายความมั่นคง ที่นาจะมี

กระบวนการเพ่ือใหการพิสูจนสัญชาติไดเร็วขึ้น หากติดปญหานั้นติดขัดเรื่องใดบาง หรือเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินและ

ที่อยูอาศัยก็ยังเปนปญหามาก การขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาจึงตองทํางานทั้งระดับลางและระดับบน 

นายมานพ คีรีภูวดล กลาวในภายหลังวา รัฐธรรมนูญเปนปญหาหลักของการขับเคลื่อนทั้งองคกรอิสระ

หรือวุฒิสภา ซึ่งกติกาใหญไมชอบธรรมและอิสระเพียงพอ ทําใหตองมาปรับแกรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาใหญ 

นายชูพินิจ เกษมณี ผูอาวุโสสภาชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย สรุปการสัมมนาวา วิทยากรนําเสนอ

ภาพสะทอนการปฏิบัติของภาครัฐที่อิงกฎหมายและนโยบาย เรื่องทรัพยากรและสัญชาติเปนปญหาเรื้อรัง เปน

ปญหาที่แกไขไดแตกลับยังไมสามารถแกไขได และสําหรับคนชายขอบจําเปนตองมีกลไกหรือวิธีการที่เขาสามารถ

เขาถึงได 

สําหรับความพยายามในการแกปญหา รัฐหรือหนวยงานของรัฐมีการดําเนินการอยู สวนชนพ้ืนเมืองเองก็มี

การรวมตัวเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเครือขายเปนเรื่องที่รัฐควรสงเสริม เพราะหากเครือขายเขมแข็งก็จะทํา

ใหกลไกโดยรวมของรัฐเขมแข็งไปดวย ถือเปนหนาที่โดยตรงของรัฐดวย ในสวนกฎหมายวาดวยทรัพยากร แมมีการ

พยายามปรับปรุงกฎหมาย แตรัฐยังเปนผูดําเนินการหลักที่เหนียวแนนอยู นอกจากนี้ ในสวนการผลักดันกฎหมาย

วิทยากรหลายทานกลาวถึงกฎหมายทั้งหาฉบับ ท่ีจะตองมีการเสนอขอมูลหลักฐานเพ่ือสนับสนุนและมีการ

ขับเคลื่อนควบคูกันไปดวย 

 

ปดการสัมมนาประมาณ 13.00 น. 

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก 
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