
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

ความส�าคัญ

ถ้า  จะกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธ์ุ (ethnic group)๒ ใน
ประเทศไทยนั้น คนไทยถือเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ 

ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อีก
จ�านวนมาก๓ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์จีน กลุ่มชาติพันธุ์มอญ 
กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์
ซาไก ซึ่งรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่
ในประเทศไทยมคีวามเท่าเทยีมกนั ได้รับสทิธใินฐานะพลเมอืง
ของชาติ และมีความส�านึกเป็นชาติเดียวกัน เพื่อให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๐ ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด�ารงชีวิต
ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ 

ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรอืเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรฐั หรอื
สุขภาพอนามัย” ประกอบกับ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย ๗ 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา 
ด้านเศรษฐกจิ และด้านอืน่ ๆ  ซึง่ค�าแถลงนโยบายของคณะ
รฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ได้ก�าหนดให้มีกฎหมายส�าคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้น 
เพื่อด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ จ�านวน ๑๖ ฉบบั ซึง่ ๑ ใน ๑๖ 
ฉบับน้ัน คือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต

กลุ่มชาติพันธุ ์ : ความส�าคัญ ความเป็นมา และ

ประเด็นข้อพิจารณาในการจัดท�าร่างกฎหมาย*

* ข้อมูลจาก รายงานความก้าวหน้าการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การ
มหาชน) ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.

๑ ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์. วิทยากรช�านาญการพิเศษ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ กลุ่มคนที่มีจุดก�าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและ

สญัชาตสิอดคล้องกนั ส�าหรบัผูค้นทีอ่ยูใ่นกลุม่ชาตพินัธุเ์ดยีวกนั มกัมคีวามรูส้กึผกูพนัทางสายเลอืดและทางวฒันธรรมพร้อม ๆ กนัไป โดยเป็นความ
รูส้กึผกูพนัทีช่่วยเสรมิสร้างอัตลักษณ์ของบคุคลและของชาติพนัธุ ์ และในขณะเดยีวกนั กส็ามารถเร้าอารมณ์ความรูส้กึให้เกดิความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนับถือศาสนาเดียวกัน หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมแบบเดียวกัน (ที่มา : 
อมรา พงศาพชิญ์. (๒๕๓๗). วฒันธรรม ศาสนา และชาตพินัธุ:์ วเิคราะห์สงัคมไทยแนวมานษุยวทิยา. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อมรา พงศาพิชญ์, ๒๕๓๗, น.๑๕๗)

๓ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เข้าถึงได้จาก https://www. sac.or.th/databases/
ethnic-groups/site/index

มิถุนายน ๒๕๖๓
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นอกจากนี้ การมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน

ความมั่นคง ที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างกลไกภาคประชาชน 

ในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ถือเป็นกลไกหนึ่งเพราะ

อยู่ในแผนสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งที่จะเป็นรากฐานให้เกิด

ความมั่นคงของรัฐ ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม เน่ืองจากการมกีฎหมายดังกล่าวจะเป็นกลไกในการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน และการให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ ์

ยังได้ถูกก�าหนดไว้เป็นนโยบายหลัก ๑๒ ด้านของรัฐบาล  

ในด้านที่ ๓ ข้อ ๓.๔ และด้านที่ ๗ ข้อ ๗.๒.๕ อีกด้วย๔ 

ดังนั้น การที่จะส ่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ ่ม

ชาตพัินธ์ุให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบับทบัญญตัิ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๐ ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง และนโยบายหลัก ๑๒ ด้านของรัฐบาล จึงมี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องยกร่างพระราชบญัญัติส่งเสรมิและอนรุกัษ์ 

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดย 

ศนูย์มานุษยวิทยาสรินิธร (มหาชน) (ศมส.) เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ 

หลักและเร่งรดัด�าเนนิการให้การจดัท�าร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี้ 

ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมที่ก�าหนดตัวชี้วัด 

ไว้ว่าจะต้องด�าเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความเป็นมา 
หากมองย้อนกลับไปพิจารณาถึงกระบวนการผลักดัน

ให้มีการจัดท�าร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ ์

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้อยู่ในประกาศแผนปฏิรูปดังกล่าวนั้น 

มาจากกระบวนการผลักดันของเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

และกะเหรี่ยงท่ีต้องการยกระดับแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิต 

กลุม่ชาตพินัธุช์าวเล ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒ มถินุายน 

๒๕๕๓ และแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เมื่อวันท่ี  

๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งมีความพยายาม

ผลกัดนัตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยเสนอเป็น “ร่างพระราชบญัญตัิ

พื้นท่ีคุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....” ซึ่งมีสาระ

ส�าคญัในการให้รฐัคุม้ครองสทิธขิองกลุม่ชาตพินัธุโ์ดยจดัท�าเป็น

พืน้ท่ีคุม้ครองทางวฒันธรรม แต่เมือ่มกีารประชุมเพือ่รบัฟังความ 

คิดเห็นจึงปรับซ่ือเป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

อนุรักษ์วถิชีวีติกลุม่ชาติพันธุ ์พ.ศ. ....” โดยยงัคงมสีาระส�าคญั

เกีย่วกบัพื้นที่ที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมไว้

ทั้งนี้  การเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์

มานษุยวทิยาสรินิธร (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�า 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ นั้น เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ 

ได้เสนอจากเงื่อนไขส�าคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้เสนอแนวนโยบายฟื้นฟู

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยม ีศมส. ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารในคณะกรรมการอ�านวยการ 

ฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง และในคณะ

กรรมการและคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของ

กลุ่มชาติพันธุ์หลายคณะ

๒) ศมส. มีฐานะเป็นหน่วยงานวิชาการที่ท�างานด้าน

ชาตพินัธุโ์ดยตรง มข้ีอมลูและประสบการณ์ท�างานกบัเครอืข่าย

ชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมฯ ในแง่ของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

๔ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน จากค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านที่ ๓ ข้อ ๓.๔ และด้านที่ ๗ ข้อ ๗.๒.๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  “ด้านที่ ๓ การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
   ...............................ฯลฯ.............................
   ข้อ  ๓.๔  สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนยีม ประเพณวีฒันธรรมของประเทศเพือ่นบ้าน ยอมรบัและเคารพในประเพณวีฒันธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับ 
การส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

   ...............................ฯลฯ.............................
  ด้านที่ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
   ...............................ฯลฯ.............................
   ข้อ ๗.๒.๕ สร้างเครอืข่ายชมุชนทีเ่ข้มแขง็ เน้นส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนทกุภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจก�าหนด

นโยบายและมาตรการของภาครฐั โดยเริม่จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน�าเสนอแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และ
สวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย”   
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กรอบในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและอนรุกัษ์วถิชีวีติกลุ่มชาติพันธุ ์พ.ศ. ....

นับตั้งแต่มีประกาศแผนปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๖๑ ศมส. ได้ประสานการท�างานกบัเครอืข่ายกลุม่

ชาตพินัธุช์าวเลและกะเหรีย่ง ซึง่เป็นกลุม่ชาตพินัธุท์ี ่ศมส. ร่วม

ท�างานในการขบัเคลือ่นแนวนโยบายฟ้ืนฟวูถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุ์

ชาวเลและกะเหรี่ยง และเครือข่ายวิชาการ รวมท้ังเครือข่าย

ภาคประชาสังคม วางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดท�า

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ และจัดท�ากรอบร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้ โดยมี นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจ�าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษา๕ กระทั่งได้กรอบ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็นที่ใช้ส�าหรับ 

การจัดท�าร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบ ๖ หมวด 

กับบทลงโทษ ดังนี้

- หมวด ๑ บททั่วไป ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑) 

ขอบเขตและความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ (๒) สิทธิของชาว

กลุ่มชาติพันธุ์ และ (๓) หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของ

กลุ่มชาติพันธุ์

-  หมวด ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม

ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ (๑) การจัดท�าข้อมูลและ

บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ (๒) การก�าหนดเขต

พืน้ท่ีคุม้ครองสทิธใินวถีิชีวติของกลุม่ชาตพินัธุ ์(๓) การคุม้ครอง

สิทธิทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของ 

กลุ่มชาติพันธุ์ และ (๔) การจัดท�าธรรมนูญของพื้นที่คุ้มครอง

ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์

-  หมวด ๓ คณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต

กลุ่มชาติพันธุ์และสมัชชาพัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

-  หมวด ๔ การเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อน พื้นท่ีส่งเสริม

และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

-  หมวด ๕ กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์ชีวิตกลุ่ม

ชาติพันธุ์

-  บทลงโทษ

ประเด็นข้อพิจารณา
ประเด็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสรมิและอนรุกัษ์วถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุ ์ พ.ศ. .... นี ้ เกดิขึน้จาก 

กระบวนการระดมความคิดเห็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งเป็นปีแรกที่ ศมส. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส�านัก 

งบประมาณ ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ศมส.  

ได้ประสานการท�างานอย่างต่อเนือ่งกบัเครอืข่ายกลุม่ชาตพินัธุ์ 

เครือข่ายวิชาการด้านมานุษยวิทยาและนิติศาสตร์ หน่วยงาน  

ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม โดยได้ขยาย 

การท�างานร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย๖ ซึ่ง

เป็นองค์การเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสมาชิกเครือข่ายกลุ่ม

ชาตพินัธุ ์จ�านวน ๓๘ กลุม่ชาตพินัธุ ์จัดให้มกีารประชุมเพือ่รบัฟัง 

ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ�านวน ๕ ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  

ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ เพราะสถานการณ์ 

ในประเทศไทยมคีวามหลากหลายและอ่อนไหว อกีท้ังพฒันาการ 

๕ ในการด�าเนินการปีแรก ศมส. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ ประกาศกลางปีงบประมาณ จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรับแผนกิจกรรมและใช้งบประมาณฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงเป็นงบประมาณในการด�าเนินการไปพลางก่อน

๖ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นหลังมีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยรวมตัวกันเพื่อเสนอให้มีพระราชบัญญัติ
สภาชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่พระราชบญัญตัดิงักล่าวตกไป เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลงัการสิน้บทบาทของสภาทีป่รกึษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสิ้นสุดลงตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙.

มิถุนายน ๒๕๖๓
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ด้านนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยก็มีความ 

ซบัซ้อน ท�าให้ต้องจดัให้มกีารระดมความคดิเหน็อย่างรอบด้าน

และต่อเน่ือง ซ่ึงจากการระดมความคิดเห็นพบว่า มีประเด็น 

ที่ควรพิจารณาส�าคัญรวม ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ประเด็นข้อพิจารณาเชิงวิชาการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการนิยามความหมายของค�าว่า 

“กลุ ่มชาติพันธุ ์” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการจัดท�าร่าง 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิฯ โดยการนิยามความหมาย ค�าว่า “กลุม่

ชาตพินัธุ”์ ยงัมปีระเดน็การพจิารณาว่าจะก�าหนดนยิามความหมาย 

ค�าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่จะครอบคลุมถึงคนกลุ่มใดได้บ้าง 

ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้ควรเพิ่มค�าว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” 

เพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง๗ ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มี

ความละเอียดอ่อนเพราะแม้รัฐบาลไทยจะยอมรับปฏิญญาฯ 

นี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับการมีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง

ในไทย ท�าให้ประเด็นข้อพิจารณานี้เป็นข้อจ�ากัดทางวิชาการ

ที่ต้องการศึกษาและจัดท�าค�านิยามให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่ม

ในประเทศไทย

นอกจากปัญหาการนิยามความหมายดังกล่าวแล้ว  

ข้อจ�ากดัเชงิวชิาการทีส่�าคญั คอื การประเมนิสถานการณ์ปัญหา

ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดท�าฐานข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์

ในมิติต่าง ๆ ท�าให้เป็นข้อจ�ากัดในการก�าหนดแนวทางและ

มาตรการในการแก้ไขปัญหากลุม่ชาตพินัธุใ์ห้ครอบคลมุและเป็น

ประโยชน์กบักลุม่ชาตพินัธุ ์ซึง่มข้ีอเสนอให้ท�าการศกึษาทบทวน

ความหมายและนิยามของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งศึกษาปัญหา

ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรอบด้านเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ 

ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ ฉบับนี้

๒. ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบาย เป็นประเด็นการ

พิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ๓ 

ประเด็น ดังนี้ 

 (๑) นโยบายด้านความมั่นคง เนื่องจากปัญหา

ของกลุ่มชาติพันธุ์มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งมีการตั้ง 

ข้อสงัเกตจากฝ่ายความมัน่คงในหลายประเดน็ทีอ่าจกระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา

อย่างรอบด้านในการจดัท�าร่างพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิฯ ให้เป็น 

ไปตามบทบัญญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๗๐ ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 

๗ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) เป็นกฎหมาย
สทิธมินษุยชนระหว่างประเทศอย่างหนึง่ทีใ่ห้การรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง ซึง่ประสบปัญหาและได้รบัผลกระทบมายาวนาน ทัง้การ
สญูเสยีทีด่ิน ทรพัยากร และการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน บางพืน้ที่ถงึขัน้ตอ้งสญูเสยีชีวติและเลอืดเนือ้ จากการลุกขึน้มาต่อสู้เพือ่ปกป้องผนืดนิ ผนืป่า
และวิถีชีวิตของตนเอง รับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ตามมติที่ ๖๑/๒๙๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐.

สารวุฒิสภา
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เพื่อให้สามารถผลักดันกฎหมายที่มีประโยชน ์

กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกับ ศมส. ท่ีเป็น 

เจ้าภาพหลัก

บทสรุป 
ดังท่ีได้น�าเสนอความส�าคัญ ความเป็นมา  

และประเด็นข้อพจิารณาในการจดัท�าร่างกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ ่ม 

ชาติพันธ์ุข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการตรากฎหมายฉบับนี้ 

ซ่ึงขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์

วถีิชีวติกลุม่ชาตพินัธุ ์พ.ศ. .... ยงัอยูใ่นกระบวนการ

ยกร่างโดย ศมส. และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องผ่าน

กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัอิกีระยะหนึง่ 

และหากร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ผ่านกระบวนการ 

พิจารณาของรัฐสภาและได้ประกาศใช้บังคับเป็น

กฎหมายแล้ว ประเทศไทยก็จะมีกฎหมายท่ีจะ 

ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์ให ้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามบทบญัญตัิ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ให้

ความส�าคญักับการสร้างกลไกภาคประชาชนในการ 

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติและสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั

เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูท่ีต้องการปฏริปูประเทศ 

ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป 

ทั้งน้ี ได้มีข้อเสนอให้พิจารณาถึงมิติด้านความมั่นคงท่ีมีความหลากหลาย 

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของมนุษย์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ควรได้รับ

การคุ้มครองในการที่จะมีความมั่นคงในชีวิตบนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม

 (๒) นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากกลุ่ม

ชาติพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่

อทุยานแห่งชาต ิและพืน้ทีป่่าสงวน ซึง่เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีม่กีฎหมายควบคมุ

เฉพาะ ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ นี้ มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องพิจารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษ์รปูแบบต่าง ๆ 

เน่ืองจากประเด็นส�าคัญของการจัดท�าร่างกฎหมายนี้ คือ การก�าหนดให้

รัฐมีหน้าที่คุ้มครองพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเท่ากับว่ารัฐจะต้อง

ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์วิถีชีวิต

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างสมดุลกัน ซึ่งในประเด็นนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยเน้นการจัดการแบบ

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นท่ีอนุรักษ์ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ในฐานะที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม ขณะ

เดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุรักษ์เพื่อสงวนรักษาไปสู่การ

อนุรักษ์เพื่อให้ประโยชน์อย่างสมดุลบนหลักคิด “คนอยู่กับป่า” เพื่อให้เกิด

การบริหารจัดการพื้นที่อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาต ิ

เช่นเดียวกัน

(๓) นโยบายการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเศรษฐกจิ เช่น 

การประกาศพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิทีม่กีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานซึง่ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในผลกระทบเชิงกายภาพที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้อง

ถกูกนัออกจากพืน้ที ่หรอืแม้แต่ผลกระทบเชงิจติวญิญาณทีก่ารพฒันาส่งผล

ท�าให้เกดิการสญูเสยีอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ ์ ซึง่เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ  

ต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐหันมาให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความรู้และเท่าทัน 

การพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็น 

ต้นทุนในการจัดการปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์เอง บนหลักการชุมชนจัดการ

ตนเองบนรากฐานวัฒนธรรม ซึ่งจะเอื้อให้กลุ่มชาติพันธุ์เกิดการพัฒนาและ

มีศักยภาพที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

๓. ประเด็นพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน เนื่องจากสถานการณ์

ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายและซับซ้อน 

อีกทั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่ด้านชาติพันธุ์มีหลายองค์กร และ

ต่างท�างานที่มีความแตกต่างในเชิงประเด็นและพื้นที่ 

ประกอบกับในปัจจุบันมีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ  

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อย ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ

สภาชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย และร่างพระราชบัญญัติ 

ฉบบัน้ี ท�าให้ต้องพจิารณาถงึยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่น

มิถุนายน ๒๕๖๓
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