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ความเป็นมาและความสำ�คัญของ
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ชนเผ่าพื้นเมือง

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ถือเป็นวันที่มีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งสำ�หรับชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติได้มีมติรับรอง ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า
พื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples: UNDRIP) ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อย่างหนึ่งที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งประสบ
ปัญหาและได้รับผลกระทบมายาวนาน ทั้งการสูญเสียที่ดิน ทรัพยากร
และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน บางพื้นที่ถึงขั้นต้องสูญเสียชีวิตและ
เลือดเนื้อ จากการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องผืนดิน ผืนป่าและวิถีชีวิตของ
ตนเอง
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ปฏิญญาฯ
ฉบับนี้นอกจากให้การรับรองสิทธิเชิงปัจเจก
เหมือนกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั่วไปแล้ว ยังให้การรับรองสิทธิองค์รวม
(Collective rights) และสิทธิในการให้ฉันทานุมัติ (Free, prior and
informed consent – FPIC) ของชนเผ่าพื้นเมืองด้วย สิทธิดังกล่าวมี
ลักษณะเฉพาะและไม่ได้มีการเขียนไว้ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ
นอกจากนี้ปฏิญญาฯ
ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างสถาบัน
ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อ
ให้พวกเขาสามารถธำ�รงอยู่และสามารถรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดี
งามของตนเองไว้ได้ แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคและขวาก
หนามนานัปการ ทั้งอุปสรรคภายในและอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งพอจะ
สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ได้ดังนี้

ช่วงที่ 1 การยกร่างปฏิญญาฯ
หลั ง จากที่ ส หประชาชาติ เ ห็ น ความสำ � คั ญ และปั ญ หาของ
ชนเผ่าพื้นเมืองว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำ�เนินการแก้ไข จึงได้
จัดตั้งคณะทำ�งานว่าด้วยประชากรชนเผ่าพื้นเมือง (Working Group
on Indigenous Population - WGIP) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2525 เพื่อหา
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองกำ�ลังประสบอยู่
คณะทำ�งาน
WGIP มีบทบาทหน้าที่หลัก ๆ คือ การทบทวนและการจัดทำ�มาตรฐาน
ระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องชน
เผ่าพื้นเมือง กิจกรรมหลักๆ ที่คณะทำ�งานนี้ได้ดำ�เนินไป เช่น การจัด
เวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐบาล องค์กรชน
เผ่าพื้นเมืองและองค์กรพัฒนาเอกชน
การจัดทำ�กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในเรื่องที่ดินกับชนเผ่าพื้นเมือง การประกาศให้ปี พ.ศ. 2536
เป็นปีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก การประกาศให้ปี พ.ศ. 2538-2547
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เป็นทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมือง (ระยะที่หนึ่ง) และได้ประกาศ
ให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก (the
International Day of the World’s Indigenous Peoples) นอกจาก
นี้ยังมีกิจกรรมที่สำ�คัญอย่างหนึ่ง คือ การยกร่างปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (ปฏิญญาฯ) สำ�หรับเป็นมาตรฐานสากลใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
โดยคณะทำ�งานว่าด้วยประชากรชนเผ่าพื้นเมือง (WGIP) เริ่ม
ยกร่างเนื้อหาของปฏิญญาฯ ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปี 2536 ร่างแรกจึง
แล้วเสร็จ
และได้นำ�เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
การเลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชนกลุ่มน้อย (Sub-Commission on
the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)
ซึ่ ง สมั ย นั้ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งสหประชาชาติพิจารณารับรอง ร่างดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมาธิการฯในปีถัดมา และได้นำ�เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการฯ ให้ความเห็นชอบและ
รับรองร่างดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อ
ศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดของร่างปฏิญญาฯนี้ ตามมติ 1995/32 ลง
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 ก่อนที่จะเสนอให้ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
และสมัชชาใหญ่รับรองต่อไป

วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี คือ
วันสากลของชนเผ่าพื้นเมือง
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ช่วงที่ 2 การพิจารณาเนื้อหาและรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2549 คณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณาร่างเนื้อหาปฏิญญาฯ ได้จัดประชุมไปแล้ว ทั้งหมด 11 ครั้ง การ
ดำ�เนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศมีข้อกังวล
เกี่ยวกับเนื้อหาบางประเด็นในร่างปฏิญญาฯ เช่น สิทธิการกำ�หนดตนเอง
การควบคุมและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
เป็นต้น นอกจากนี้ในกลุ่มของชนเผ่าพื้นเมืองด้วยกันเองก็มีมุมมองที่แตก
ต่างกัน เช่น กลุ่มจากทวีปอเมริกาใต้เห็นว่าควรยืนยันให้ใช้เนื้อหาตาม
ร่างเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นหลัก ไม่ควร
มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขณะที่ชนเผ่าพื้นเมืองจากทวีปเอเซีย
ยุโรปและบางองค์กรจากอเมริกาเหนือมีความเห็นว่า เนื้อหาบางส่วน
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่าง
กันหลายฝ่ายและหลายกลุ่ม แต่สุดท้ายก็สามารถเจรจาและหาข้อตกลง
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ร่วมกันได้ และร่างดังกล่าวได้ถูกนำ�เสนอให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติพิจารณาและให้การรับรอง (ตามมติที่ 2006/2 ลงวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2549) โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบทั้งหมด 30 เสียง
ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 12 คน ขาดการประชุม 3 คน ขั้น
ต่อไปคือการนำ�เสนอร่างดังกล่าวให้กับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
รับรองและประกาศใช้

ช่วงที่ 3 การรับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
โดยปกติแล้วเรื่องใดๆ ก็ตาม หากผ่านความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้ว มักจะไม่มีปัญหาในการ
ผ่านการรับรองจากสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ แต่ในกรณีของร่าง
ปฏิญญาฯฉบับนี้ นับเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากรัฐบาลประเทศนามิเบียได้
เสนอญัตติในการประชุมครั้งที่ 61 ให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไป
โดยให้เหตุผลว่าต้องการพิจารณาและศึกษาในรายละเอียดของตัวร่าง
ปฏิญญาฯ เพิ่มเติมอีก
ทำ�ให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ต้องสะดุดไประยะหนึ่ง แต่ใน
ที่สุดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็มีมติเห็นชอบในร่างปฏิญญาฯ ดัง
กล่าวในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 61
โดยมีผู้แทนรัฐบาลที่ลงนามเห็นชอบ จำ�นวนทั้งหมด 143 ประเทศ ไม่เห็น
ชอบ 4 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา)
งดออกเสียง 11 ประเทศ และขาดการประชุม 34 ประเทศ สำ�หรับ
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 143 ประเทศ ที่ลงนามเห็นชอบกับปฏิญญาฯฉบับ
นี้ด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่ของชนเผ่าพื้น
เมืองทั่วโลก หลังจากที่เฝ้ารอคอยมานานถึง 22 ปี
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ข้อท้าทายและก้าวต่อไป
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองฉบับนี้ ถือว่า
เป็นข้อตกลงร่วมและพันธสัญญาที่ทุกประเทศต้องนำ�ไปปฏิบัติ ในการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 370 ล้านคน
ทั่วโลกอย่างจริงจัง ซึ่งรวมทั้งในประเทศไทยด้วย
สำ�หรับรัฐบาลไทยนั้น
นับตั้งแต่ที่ได้ร่วมลงนามรับรอง
ปฏิญญาฯฉบับนี้จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีมาตรการหรือกลไกที่มุ่งดำ�เนิน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอย่างจริงจังแต่อย่างใด มี
เพียงบางหน่วยงานที่เริ่มเห็นถึงความสำ�คัญของประเด็นนี้ เช่น สำ�นัก
กิจการชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรมส่ง
เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะสำ�นักกิจการ
ชาติพันธุ์ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะ
ทำ�งานพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำ�หรับกลุ่ม
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อ
จัดทำ�ยุทธศาสตร์ขององค์กรและผลักดันให้มีกลไกการดำ�เนินร่วมกัน
ระหว่างรัฐและชนเผ่าพื้นเมือง ที่นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสิทธิ
ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยต่อไป แต่หน่วยงานดังกล่าวในระยะหลังถูก
ยุบไปทำ�ให้งานต่างๆ ที่ดำ�เนินมาต้องสะดุดและยุติตามไปด้วย
ในการเรียกร้องให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่า
พื้นเมืองนั้นยังมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มของชนเผ่าพื้นเมือง
เอง ซึ่งได้รวมกลุ่มกันทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเผ่า และระหว่างเผ่า โดย
จัดตั้งเป็นเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ขึ้นในปี
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พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน กิจกรรมหนึ่งที่ คชท. ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น คือ การจัดตั้ง
“สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” ขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันหลักในการ
ดำ�เนินงานและการประสานงานทั้งในในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง ปัจจุบันสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทยได้ผ่านความเห็นชอบจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 38 กลุ่ม
และเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2557 และคาดหวังว่าจะเป็นกลไก
ร่วมที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการ
ยอมรับและรับรองตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองให้เป็นจริงต่อไป
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2559
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ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ชนเผ่าพื้นเมือง
(รับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ตามมติที่ 61/295 เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2550)
สมัชชาใหญ่
ตามความมุ่งหมายและหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และ
ศรัทธาที่ดีของประเทศภาคีสมาชิก ในการทำ�ให้พันธกรณีนี้ บรรลุผลตาม
กฎบัตรฯดังกล่าว
ยืนยัน ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลคนอื่น ขณะที่
ยอมรับถึงสิทธิของผู้คนทั้งปวงว่ามีความแตกต่างกัน พิจารณาว่าพวกตน
ก็มีความแตกต่างและพึงได้รับความเคารพเช่นกัน
ยืนยันอีกเช่นกัน ว่าคนทุกคนได้มีส่วนในการแบ่งปันให้กับความ
หลากหลายและความมั่งคั่งแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรม อันเป็นมรดก
ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
ยืนยันต่อไป ว่าหลักการ นโยบาย และการปฏิบัติทั้งปวงที่มีฐาน
หรือให้การส่งเสริมความเหนือกว่าของผู้คนหรือปัจเจกบุคคลบนพื้นฐาน
ของความแตกต่างในชาติกำ�เนิด เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือวัฒนธรรม
เป็นผู้เหยียดทางเชื้อชาติ ไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ไม่สมเหตุผลทาง
กฏหมาย พึงประณามในทางศีลธรรมและความไม่ยุติธรรมในทางสังคม
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ยืนยันซำ�้ ว่าในการใช้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง พึงปราศจากการ
เลือกปฏิบัติใด ๆ
ห่วงใย
ว่าชนเผ่าพื้นเมืองได้รับความทุกข์ทรมานจากความ
อยุ ติ ธ รรมในทางประวั ติ ศ าสตร์ อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการตกเป็ น
อาณานิคมและการสูญเสียความเป็นเจ้าของในที่ดิน เขตแดน และ
ทรัพยากรของพวกตน ทำ�ให้ชนเผ่าพื้นเมืองถูกพรากจากการใช้สิทธิของ
ตน โดยเฉพาะสิทธิในการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของตนเอง
ยอมรับ
ถึงความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องเคารพและส่งเสริมสิทธิ
ที่มีมาแต่กำ�เนิดของชนเผ่าพื้นเมือง
ซึ่งได้มาจากโครงสร้างทางการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคม และจากวัฒนธรรม ประเพณีทางจิตวิญญาณ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของตน โดยเฉพาะสิทธิในที่ดิน เขตแดนและ
ทรัพยากรของตน
ยอมรับอีก ถึงความจำ�เป็นเร่งด่วนในการให้ความเคารพและส่ง
เสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ได้รับการยืนยันในสนธิสัญญา ข้อตกลง
และการจัดการที่สร้างสรรค์อื่นๆ ที่กระทำ�ร่วมกับรัฐ
ยินดีรับความเป็นจริง ที่ว่าชนเผ่าพื้นเมืองกำ�ลังมีการรวมตัวกันเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อ
ยุติการเลือกปฎิบัติและการกดขี่ทุกรูปแบบ ที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
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เชื่อมั่น ว่าการที่ชนเผ่าพื้นเมืองควบคุมการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของตน จะทำ�ให้พวกเขาสามารถ
ดำ�รงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน วัฒนธรรม และ
ประเพณีของตนได้ และส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองเป็นไปตามความมุ่ง
หวังและความต้องการของตน
ยอมรับ ว่าการให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการ
ปฏิบัติตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง จะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เท่าเทียม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

เน้นย้ำ� ว่าการยกเลิกการปฏิบัติการทางทหารในที่ดินและเขตแดน
ของชนเผ่าพื้นเมือง จะก่อให้เกิดสันติภาพ ความก้าวหน้าและการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเข้าใจและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่
ประชาชาติและประชาชนของโลก
การยอมรับโดยเฉพาะ สิทธิของครอบครัวและชุมชนชนเผ่าพื้น
เมืองที่จะยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดู ฝึกฝน ให้การ
ศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ของพวกตน ที่สอดคล้องกับสิทธิเด็ก
พิจารณา ว่าสิทธิที่ได้รับการยืนยันในสนธิสัญญา ข้อตกลง และ
การจัดการเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมือง ในบาง
สถานการณ์ เป็นเรื่องของความห่วงใย ความสนใจ ความรับผิดชอบและ
คุณลักษณะระหว่างประเทศ
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พิจารณาด้วย ว่าสนธิสัญญา ข้อตกลง และการจัดการเชิง
สร้างสรรค์อื่นใด รวมทั้งความสัมพันธ์ที่พวกเขาเป็นตัวแทน เป็นพื้นฐาน
ในการเป็นภาคีหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมือง
รับทราบ ว่ากฎบัตรสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งปฏิญญาและแผนปฏิบัติ
การเวียนนา ยืนยันถึงความสำ�คัญขั้นพื้นฐานของสิทธิในการกำ�หนดวิถี
ชีวิตตนเองของประชาชนทั้งปวง ซึ่งเป็นเหตุให้พวกเขาสามารถกำ�หนด
สถานภาพทางการเมืองของตนและดำ�เนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ
ระลึกไว้ ว่าไม่มีส่วนใดในปฏิญญานี้ ที่อาจนำ�มาใช้ปฏิเสธสิทธิของ
บุคคลใด ๆ ในการกำ�หนดวิถีชีวิตตนเองของพวกเขาที่ใช้โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เชื่อมั่น ว่าการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในปฏิญญานี้ จะ
ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น เป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจเดี ย วและความร่ ว มมื อ
ระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมือง
บนพื้นฐานของหลักแห่งความยุติธรรม
ประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ และศรัทธา
ที่ดี
หนุนเสริม ให้รัฐทำ�ตามและดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
พันธกรณีทั้งปวงที่ประยุกต์ใช้กับชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ภายใต้เครื่องมือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
ปรึกษาหารือและร่วมมือกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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เน้นย้ำ� ว่าสหประชาชาติ มีบทบาทที่สำ�คัญและต่อเนื่องในการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
เชื่อ ว่าปฏิญญานี้ เป็นก้าวที่สำ�คัญต่อไปสำ�หรับการยอมรับ ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนเผ่าพื้นเมือง
และในการพัฒนา
กิจกรรมที่สำ�คัญ ในระบบงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ยอมรับและยืนยันซ้ำ�ว่าชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละคน
มีสิทธิโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงตามที่ได้รับการรับรอง
ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ
และยอมรับว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่ละทิ้งไม่ได้สำ�หรับการดำ�รงอยู่ การอยู่ดีกินดี และ
การพัฒนาอย่างมีบูรณภาพในฐานะเป็นประชาชน
ยอมรับ ว่าสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแตกต่างกันไปในแต่ละ
ภูมิภาคและแต่ละประเทศ รวมทั้งความสำ�คัญของลักษณะเฉพาะของ
ภูมิภาคและประเทศ
และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เป็นประเด็นที่ควรนำ�ไปพิจารณา
จึงขอประกาศอย่างจริงจัง ว่าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ของชนเผ่าพื้นเมืองต่อไปนี้ เป็นมาตรฐานของการบรรลุผลที่ถูกดำ�เนิน
การด้วยจิตวิญญาณของความเป็นภาคีหุ้นส่วนและการเคารพซึ่งกันและ
กัน
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มาตรา 1.
ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิที่จะได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ใน
สิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งในฐานะส่วนรวมและ
ปัจเจกบุคคล ตามที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา 2.
ประชาชนและปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีเสรีภาพเท่า
เทียมกับประชาชนและบุคคลอื่นทั้งปวง และมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากการ
ถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบในการใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะบนพื้นฐาน
ของต้นกำ�เนิดหรืออัตลักษณ์ของพวกตน
มาตรา 3.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำ�หนดวิถีชีวิตตนเอง โดยเหตุแห่งสิทธิ
นั้น พวกเขามีอิสระที่จะกำ�หนดสถานภาพทางการเมืองและดำ�เนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ
มาตรา 4.
ในการใช้สิทธิการกำ�หนดวิถีชีวิตตนเอง ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการ
ปกครองหรือมีรัฐบาลของตนเองในประเด็นที่สอดคล้องกับกิจการภายใน
และท้องถิ่นของตน รวมทั้งวิถีและแนวทางสำ�หรับสนับสนุนทางการเงิน
แก่การปฏิบัติงานอันเป็นอิสระของพวกตน
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มาตรา 5.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิที่จะธำ�รงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ในขณะเดียวกันยังคงดำ�รงไว้ซึ่งสิทธิการมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐ
ตามที่พวกเขาเลือก
มาตรา 6.
ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ
มาตรา 7.
ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการดำ�รงชีวิต มีความ
มั่นคงทางร่างกายและจิตใจ มีเสรีภาพและความปลอดภัย ของบุคคล
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิร่วมกันที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ สันติ และ
มั่นคงในฐานะที่เป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะเฉพาะ และต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
การกระทำ�ใดอันเป็นลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือการกระทำ�อื่น
ใดที่เป็นความรุนแรง รวมทั้งการบังคับโยกย้ายเด็กของกลุ่มไปสู่อีกกลุ่ม
หนึ่ง
มาตรา 8.
ประชาชนและปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิที่ไม่ต้องถูก
บังคับให้ผสมกลืนกลายทางวัฒนธรรมหรือทำ�ลายวัฒนธรรมของตน
รัฐจะต้องจัดหากลไกที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสำ�หรับ
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(ก) การกระทำ�ใด ๆ ที่มุ่งเป้าหรือมีผลทำ�ให้พวกเขาต้องพรากจาก
บูรณภาพแห่งตนในฐานะที่เป็นประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือพราก
จากคุณค่าทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน
(ข) การกระทำ�ใด ๆ ที่มุ่งเป้าหมายหรือมีผลให้พวกเขาสูญเสียความ
เป็นเจ้าของในที่ดิน เขตแดน หรือทรัพยากรของตน
รูปแบบใด ๆ ของการบังคับเคลื่อนย้ายประชากร ซึ่งมุ่งเป้าหมาย
หรือมีผลให้เกิดการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิใด ๆ ของพวกเขา
รูปแบบใด ๆ ของการผสมกลมกลืนหรือการรวมพวกที่ถูกบังคับ
รูปแบบใด ๆ ของการโฆษณาชวนเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมหรือ
ยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติต่อพวกเขาโดยตรง
มาตรา 9.
ประชาชนและปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือประชาชาติชนเผ่าพื้นเมือง อันเป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนหรือประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การเลือกปฏิบัติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธินี้
มาตรา 10.
ชนเผ่าพื้นเมือง
ต้องไม่ถูกบังคับให้โยกย้ายออกจากที่ดินหรือ
เขตแดนของตน จะต้องไม่มีการอพยพใดๆ
ที่กระทำ�โดยปราศจาก
ฉันทานุมัติที่ได้รับการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้าและเป็นอิสระจากชนเผ่าพื้น
เมืองที่เกี่ยวข้อง และภายหลังจากที่มีข้อตกลงในการชดเชยที่เป็นธรรม
และเหมาะสมแล้ว และหากเป็นไปได้ให้มีทางเลือกในการกลับคืนถิ่นนั้น
ได้อีก
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มาตรา 11.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการปฏิบัติและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของตน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการธำ�รง คุ้มครอง และพัฒนาการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตน เช่น
แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประดิษฐกรรม แบบลวดลาย พิธีกรรม
เทคโนโลยี และทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง และวรรณกรรม
รัฐจะต้องจัดให้มีการแก้ไขเยียวยาโดยผ่านกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งอาจรวมถึงการคืนทรัพย์ให้กับเจ้าของเดิม ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ศาสนาและจิตวิญญาณ ที่ถูกนำ�ไปโดยปราศจากฉันทานุมัติที่
ได้รับการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระของชนเผ่าพื้นเมือง หรือ
ด้วยการละเมิดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี และขนบธรรมเนียมของพวก
เขา โดยพัฒนาร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา 12.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการแสดงออก ปฏิบัติการ พัฒนา และการ
สอนประเพณีตามความเชื่อและจิตวิญญาณ ขนบธรรมเนียม และพิธีกรรม
ของตน มีสิทธิในการธำ�รงรักษา คุ้มครอง และเข้าถึงเป็นการส่วนตัวใน
แหล่งศาสนธรรมและวัฒนธรรมของตน มีสิทธิในการใช้และควบคุมวัตถุ
ทางพิธีกรรม และมีสิทธิได้รับการส่งกลับคืนชิ้นส่วนของมนุษย์ของตน
2. รัฐจะต้องพยายามให้มีการเข้าถึง และ/หรือ การส่งคืนวัตถุ
ทางพิธีกรรมและชิ้นส่วนมนุษย์ที่ได้ครอบครองไว้
โดยผ่านกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ที่ได้พัฒนาร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่
เกี่ยวข้อง
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มาตรา 13.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิฟื้นฟู ใช้ พัฒนา และถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ภาษา ธรรมเนียมมุขปาฐะ ปรัชญา ระบบตัวเขียน และวรรณกรรมของ
ตน ไปสู่คนรุ่นต่อไป รวมทั้งการกำ�หนดและรักษาชื่อดั้งเดิมของชุมชน
สถานที่ และบุคคล
รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธินี้ จะได้รับการ
คุ้มครอง และให้แน่ใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองสามารถเข้าใจและได้รับการเข้าใจ
จากกระบวนการพิจารณาคดีทางการเมือง กฎหมาย และการปกครอง ถ้า
จำ�เป็นต้องมีการจัดหาล่ามแปลภาษาให้หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
มาตรา 14.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิจัดตั้งและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบัน
การศึกษาที่จัดการศึกษาด้วยภาษาของตนเอง
ในลักษณะที่มีความ
เหมาะสมกับวิธีการสอนและการเรียนรู้ตามวิถีวัฒนธรรมของตนเอง
ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเด็ก มีสิทธิในการ
ศึกษาของรัฐทุกรูปแบบและทุกระดับโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
รัฐจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลด้วยความร่วมมือกับชนเผ่าพื้น
เมือง เพื่อให้บุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเด็กรวมทั้งเด็กที่อาศัย
อยู่นอกชุมชนของเขา ได้เข้าถึงการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมและจัดโดยใช้
ภาษาของตนเองเมื่อมีโอกาส
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มาตรา 15.
ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในศักดิ์ศรีและความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และความมุ่งหวังในชีวิตของตน อันจัก
ต้องได้รับสะท้อนออกมาอย่างเหมาะสมในการศึกษาและข้อมูลสาธารณะ
รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผล โดยการปรึกษาหารือและความ
ร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อสู้กับอคติและขจัดการเลือก
ปฏิบัติ และส่งเสริมความอดทนอดกลั้น ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับทุกภาคส่วนของสังคม
มาตรา 16.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิจัดตั้งสื่อของตนเองที่ใช้ภาษาของตน และ
มี ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง สื่ อ ที่ มิ ใช่ ข องชนเผ่ า พื้ น เมื อ งทุ ก รู ป แบบโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
รัฐควรมีมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อที่เป็นของรัฐ
สามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองได้
อย่างถูกต้อง รัฐควรสร้างความมั่นใจให้มีเสรีภาพในการแสดงออกอย่าง
เต็มที่โดยปราศจากอคติ รัฐควรสนับสนุนให้สื่อที่เป็นของบริษัทเอกชน มี
การสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่าง
เพียงพอ
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มาตรา 17.
ปัจเจกบุคคลและประชาชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิทุกประการ
ตามกฎหมายแรงงานที่ ต ราและบั ง คั บ ใช้ ภ ายในประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ
รั ฐ ต้ อ งปรึ ก ษาหารื อ และร่ ว มมื อ กั บ ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งในการหา
มาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองเด็กของชนเผ่าพื้นเมือง จากการถูกเอารัด
เอาเปรียบทางเศรษฐกิจและจากการทำ�งานใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือมี
ผลกระทบต่อการศึกษาของเด็ก หรือมีอันตรายต่อสุขภาพหรือ พัฒนาการ
ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรมหรือสังคมของเด็ก โดยพิจารณา
ถึงลักษณะที่เปราะบางเฉพาะของเด็ก และความสำ�คัญของการศึกษา
สำ�หรับการพัฒนาศักยภาพของพวกเขา
บุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
การถูกเลือกปฏิบัติด้านแรงงาน และนอกเหนือจากข้ออื่น ในเรื่องการจ้าง
งานหรือค่าจ้าง
มาตรา 18.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิของพวกเขา โดยผ่านผู้แทนที่พวกเขาเลือกขึ้นมาตาม
กระบวนการของตนเอง
ในขณะเดียวกันมีสิทธิในการธำ�รงรักษาและ
พัฒนาสถาบันที่ทำ�หน้าที่ตัดสินใจของตนเองได้
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มาตรา 19.
รั ฐ จะต้ อ งปรึ ก ษาและร่ ว มมื อ อย่ า งสุ จ ริ ต ใจกั บ ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งที่
เกี่ยวข้อง โดยผ่านสถาบันผู้แทนของเขาในการขอรับฉันทานุมัติที่ได้รับ
การบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระ ก่อนที่จะมีการรับรองและ
ดำ�เนินการตามมาตรการในทางนิติบัญญัติ หรือทางปกครองที่อาจส่งผล
กระทบต่อพวกเขา
มาตรา 20.
ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในการธำ�รงรักษาและพัฒนาระบบหรือ
สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของตน เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในการใช้วิถีทางของตนในการดำ�รงชีพและการพัฒนา
และเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนได้ทุกอย่างอย่าง
เสรี
ชนเผ่าพื้นเมืองผู้ซึ่งถูกพรากจากวิถีการดำ�รงชีพและการพัฒนาของ
ตน มีสิทธิได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม
มาตรา 21.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
ของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง นอกเหนือจากข้ออื่น ใน
เรื่องการศึกษา การจ้างงาน การฝึกอบรมด้านอาชีพและการฝึกซ้ำ� ที่อยู่
อาศัย สุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและความมั่นคงทางสังคม
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รัฐจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลและมาตรการเฉพาะที่มีความ
เหมาะสม
เพื่อให้การพัฒนาสถานสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ชนเผ่าพื้นเมืองมีความเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่อง
สิทธิและความต้องการพิเศษของผู้อาวุโส สตรี เยาวชน เด็กและคน
ทุพลภาพที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา 22.
การดำ�เนินงานตามปฏิญญาฉบับนี้ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องสิทธิ
และความต้องการพิเศษของผู้อาวุโส สตรี เยาวชน เด็กและคนทุพลภาพ
ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
รัฐต้องมีมาตรการร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสตรี
และเด็กชนเผ่าพื้นเมือง ได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันอย่างเต็มที่
ต่อความรุนแรงและการถูกเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
มาตรา 23.
ชนเผ่าพื้นเมือง ต้องมีสิทธิในการกำ�หนด และพัฒนายุทธศาสตร์
และลำ�ดับความสำ�คัญสำ�หรับการใช้สิทธิในการพัฒนาของตน โดยเฉพาะ
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิเข้าไปร่วมในการพัฒนาและการกำ�หนดแผนงาน
ด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบต่อพวก
เขา และมีสิทธิในการบริหารจัดการแผนงานเหล่านี้โดยผ่านสถาบันของ
ตนเอง เท่าที่จะเป็นไปได้
มาตรา 24.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการแพทย์ตามประเพณี และในการธำ�รง
รักษาไว้ซึ่งวิถีการรักษาสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์พืช
สัตว์ และแร่ธาตุ ที่เป็นตัวยาสำ�คัญ ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
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ยังมีสิทธิในการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพและสังคมทุกด้านของรัฐ โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น
ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิอันเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ รัฐควรดำ�เนิน
ขั้นตอนที่จำ�เป็น เพื่อให้บรรลุถึงสิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่
มาตรา 25.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิธำ�รงรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
จิตวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะกับที่ดิน เขตแดน น้ำ� และชายฝั่งทะเลและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่พวกเขาเป็นเจ้าของตามประเพณีหรือเคยครอบครอง
และใช้ประโยชน์ และดำ�รงความรับผิดชอบของตนในการส่งเสริมสิ่งเหล่า
นี้สู่คนรุ่นต่อไป
มาตรา 26.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร ซึ่งพวกเขา
ครอบครองและเป็นเจ้าของตามประเพณี หรือเคยใช้หรือเคยได้รับมาก่อน
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิเป็นเจ้าของ ใช้ พัฒนา และควบคุมที่ดิน
เขตแดน และทรัพยากรที่พวกเขาครอบครองอยู่ด้วยเหตุผลของการเป็น
เจ้าของตามประเพณี หรือการประกอบอาชีพหรือการใช้ตามประเพณีรูป
แบบอื่นๆ รวมทั้งที่ชนเผ่าพื้นเมืองได้รับมาโดยวิธีอื่น
รั ฐ จั ก ต้ อ งให้ ก ารยอมรั บ และคุ้ ม ครองในทางกฎหมายต่ อ ที่ ดิ น
เขตแดน และทรัพยากรเหล่านี้ การยอมรับดังกล่าวนั้นจักต้องกระทำ�โดย
การให้ความเคารพต่อจารีตประเพณี และระบบการถือครองที่ดินของ
ชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา 27.
รัฐจักต้องจัดตั้งและปฏิบัติร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการที่เป็นธรรม อิสระ เป็นกลาง เปิดเผย และโปร่งใส ให้การ
ยอมรับกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตประเพณี และระบบการถือ
ครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อรับรองและพิจารณาถึงสิทธิของชนเผ่า
พื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรอย่างเหมาะสม
รวมทั้งพื้นที่ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเจ้าของตามประเพณี หรือเคยครอบ
ครองหรือใช้มาก่อน ชนเผ่าพื้นเมืองควรมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าวนี้
มาตรา 28.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา ซึ่งหมายรวมถึงการได้
คืนทรัพย์หรือถ้าหากเป็นไปไม่ได้ ต้องได้รับการชดเชยที่ยุติธรรม ถูกต้อง
และเท่าเทียมสำ�หรับที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าของ
หรือเคยครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามประเพณี และที่ถูกยึด ถูกเอาไป
ถูกครอบครอง ถูกใช้ หรือถูกทำ�ลายโดยปราศจากฉันทานุมัติที่มีการบอก
แจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระจากพวกเขา
นอกจากว่าเป็นเรื่องที่ชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบด้วย
อย่างเป็นอิสระ การชดเชยสามารถจัดทำ�ได้ในรูปของที่ดิน เขตแดน และ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ ขนาด และสถานะทางกฎหมายที่เทียบเท่ากัน หรือ
มีการชดเชยที่เป็นตัวเงินหรือมีการเยียวยาในลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
มาตรา 29.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปกป้องสภาพ
แวดล้อมและศักยภาพในการผลิตของที่ดิน หรือเขตแดน และทรัพยากร
ของตน
รัฐต้องจัดตั้งและดำ�เนินการโครงการให้ความช่วยเหลือ
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ชนเผ่าพื้นเมืองในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ
รัฐจักต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการจัด
เก็บ หรือทิ้งวัตถุอันตรายในที่ดินหรือเขตแดนของชนเผ่าพื้นเมือง โดยไม่
ได้รับฉันทานุมัติที่มีการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระของเขา
รัฐจักต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามความจำ�เป็น เพื่อให้แน่ใจ
ว่าโครงการสำ�หรับการติดตามดูแล การรักษา และการพื้นฟูสุขภาพของ
ชนเผ่าพื้นเมือง ตามที่ได้พัฒนาและดำ�เนินการโดยประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากวัตถุอันตรายดังกล่าว ต้องได้รับการดำ�เนินงานอย่างจริงจัง
มาตรา 30.
กิจกรรมทางทหารไม่ควรมีขึ้นในที่ดินหรือเขตแดนของชนเผ่าพื้น
เมือง นอกจากเป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือเป็นข้อ
ตกลงอย่างอิสระหรือตามการร้องขอจากชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
รัฐจักต้องดำ�เนินการปรึกษาหารือกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านวิธีการที่เหมาะสม และโดยเฉพาะผ่านสถาบันผู้แทนของเขา ก่อน
ที่จะมีการใช้ที่ดินหรือเขตแดนสำ�หรับกิจกรรมด้านการทหาร
มาตรา 31.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิที่จะธำ�รงรักษา ควบคุม คุ้มครองและพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ตามประเพณี และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของตน เช่นเดียวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมของตน รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์และแหล่งพันธุกรรม
เมล็ดพันธุ์ เวชภัณฑ์ยา ความรู้ในคุณสมบัติของพืชและสัตว์ ธรรมเนียม
มุขปาฐะ วรรณคดี แบบลวดลาย กีฬา เกมส์พื้นบ้าน ทัศนศิลป์และศิลปะ
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การแสดง นอกจากนี้พวกเขายังมีสิทธิที่จะรักษา ควบคุม คุ้มครองและ
พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของเขาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้พื้น
บ้าน และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
โดยความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง
รัฐควรมีมาตรการที่มี
ประสิทธิผลในการยอมรับและคุ้มครองการใช้สิทธิดังกล่าว
มาตรา 32.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการตัดสินใจและพัฒนาลำ�ดับความสำ�คัญ
และยุทธศาสตร์สำ�หรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร
อื่น ๆ ของตน
รั ฐ ต้ อ งปรึ ก ษาและร่ ว มมื อ โดยมี ศ รั ท ธาที่ ดี กั บ ชนเผ่ า พื้ น เมื อ งที่
เกี่ยวข้อง โดยผ่านสถาบันที่เป็นตัวแทนของเขา เพื่อขอรับฉันทานุมัติที่
ได้รับการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระ ก่อนที่จะมีการอนุมัติ
โครงการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรอื่น ๆ ของ
พวกเขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้ประโยชน์ หรือการ
สำ�รวจแร่ธาตุ น้ำ� หรือทรัพยากรอื่นๆ
รัฐจักต้องจัดหากลไกที่มีประสิทธิผลสำ�หรับการเยียวยาที่ดีและ
ยุติธรรมสำ�หรับกิจกรรมดังกล่าว และจัดหามาตรการที่เหมาะสมในการ
บรรเทาผลกระทบที่เลวร้ายต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
หรือจิตวิญญาณชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา 33.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิตัดสินใจในการกำ�หนดอัตลักษณ์หรือสมาชิก
ภาพที่สอดคล้องตามจารีตและประเพณีของตนเอง ในการนี้ต้องไม่ทำ�ให้
เขาเสียสิทธิแบบปัจเจกในการได้รับสัญชาติจากรัฐในประเทศที่เขาอาศัย
อยู่
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ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในการกำ�หนดเกี่ยวกับโครงสร้างและ
การคัดเลือกสมาชิกภาพของสถาบันตามกระบวนการของตนเอง
มาตรา 34.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการส่งเสริม พัฒนา และธำ�รงรักษา
โครงสร้างเชิงสถาบันของตน และจารีตประเพณี จิตวิญญาณ วัฒนธรรม
กระบวนการ และปฏิบัติการที่มีลักษณะเฉพาะของตน และระบบ
กฎหมายหรือจารีตประเพณีที่สอดคล้องตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศด้วย ในกรณีที่ยังมีอยู่
มาตรา 35.
ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในการกำ�หนดความรับผิดชอบของ
ปัจเจกบุคคลสำ�หรับชุมชนของตน
มาตรา 36.
ชนเผ่าพื้นเมือง
โดยเฉพาะผู้ที่ถูกแบ่งแยกโดยเขตแดนระหว่าง
ประเทศ มีสิทธิที่จะธำ�รงรักษาและพัฒนาการติดต่อ ความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือ รวมทั้งกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายทางจิตวิญญาณ วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับสมาชิกของพวกตนเอง รวมทั้งคนอื่น ๆ
ที่อยู่ข้ามเขตแดน
รัฐโดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง จักต้อง
ใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลที่เอื้อให้มีการใช้สิทธิและสร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติตามสิทธินี้
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มาตรา 37.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการยอมรับ การปฏิบัติตาม และการบังคับ
ใช้สนธิสัญญา ข้อตกลง และการจัดการเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ได้สรุปร่วม
กับรัฐหรือผู้สืบทอดในการปกครอง และให้รัฐนับถือและเคารพต่อสนธิ
สัญญา ข้อตกลง และการจัดการเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ ดังกล่าว
ปฏิญญาฉบับนี้ จักต้องไม่ถูกนำ�ไปตีความเพื่อทำ�ให้สิทธิของชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีอยู่ตามสนธิสัญญา ข้อตกลง และการจัดการเชิงสร้างสรรค์
อื่นๆ ด้อยลงหรือหมดไป
มาตรา 38.
รัฐโดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง ควรมี
มาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ เพื่อให้บรรลุถึงจุด
มุ่งหมายของปฏิญญานี้
มาตรา 39.
ชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้าน
งบประมาณและทางวิชาการจากรัฐและโดยผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญานี้
มาตรา 40.
ชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการเข้าถึงและการตัดสินใจที่ทันการณ์โดย
ผ่านกระบวนการที่ยุติธรรมและเหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และข้อพิพาทกับรัฐและภาคีกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งการแก้ไขที่มีประสิทธิผล
ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิส่วนรวมทั้งหมด
โดยการ
ตัดสินใจดังกล่าวต้องพิจารณาถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎเกณฑ์และ
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ระบบกฎหมายของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องและสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
มาตรา 41.
องค์กรและทบวงการชำ�นัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และองค์กร
ระหว่างรัฐบาลอื่น ๆ ควรมีส่วนทำ�ให้บทบัญญัติในปฏิญญาฉบับนี้มีการ
ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ โดยการระดมความร่วมมือ นอกจากในประเด็นที่
ได้กล่าวไปแล้ว มีความร่วมมือด้านการเงินและการช่วยเหลือทางวิชาการ
ควรมีการจัดตั้งแนวทางและวิธีการที่ช่วยทำ�ให้ชนเผ่าพื้นเมือง เข้าไปมี
ส่วนร่วมในประเด็นที่มีผลกระทบต่อพวกเขา
มาตรา 42.
สหประชาชาติ หน่วยงาน รวมไปถึงเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนเผ่า
พื้นเมือง และทบวงการชำ�นัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรใน
ระดับประเทศ และรัฐภาคีต่างๆ ต้องส่งเสริมการเคารพและการประยุกต์
ใช้ข้อบัญญัติของปฏิญญาฉบับนี้ รวมทั้งการติดตามความมีประสิทธิภาพ
ของปฏิญญาฉบับนี้
มาตรา 43.
สิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในปฏิญญานี้ ถือเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ำ�สำ�หรับการอยู่รอดความมีศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของชนเผ่า
พื้นเมืองทั่วโลก
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มาตรา 44.
สิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญานี้ ได้รับการ
ประกันอย่างเท่าเทียมแก่ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหญิงและ
ชาย
มาตรา 45.
ไม่มีสิ่งใดในปฏิญญาฉบับนี้ ที่อาจนำ�ไปตีความ เพื่อลดทอนหรือ
ยกเลิกสิทธิที่ชนเผ่าพื้นเมืองมีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะได้มาในอนาคต
มาตรา 46.
ปฏิญญาฉบับนี้ ไม่มีส่วนใดที่อาจแปลความว่าเป็นการให้อำ�นาจ
แก่รัฐ ประชาชน กลุ่มคน หรือบุคคลใด ในการกระทำ�กิจกรรมหรือการ
กระทำ�ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ หรือตีความว่าเป็นการให้
อำ�นาจ หรือการสนับสนุนหรือการกระทำ�ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก
หรือเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบูรณภาพ
ทางดินแดนหรือเอกภาพทางการเมืองขององค์อธิปัตย์และรัฐเอกราช
ในการใช้สิทธิตามที่ได้ประกาศไว้ในปฏิญญานี้
ต้องเคารพสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน การใช้สิทธิตามที่ได้
แถลงไว้ในปฏิญญานี้ขึ้นอยู่กับข้อจำ�กัดตามที่ได้กำ�หนดไว้โดยกฎหมาย
เท่านั้น ข้อจำ�กัดใดๆ ที่มีขึ้นจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติและมี
ขึ้นได้เฉพาะเท่าที่จำ�เป็น เพื่อคุ้มครองการยอมรับและเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่น และเพื่อให้บรรลุตามหลักที่จำ�เป็นอย่างยิ่งของสังคม
ประชาธิปไตยเท่านั้น
บทบัญญัติที่เขียนไว้ในปฏิญญาฉบับนี้ จักต้องตีความตามหลักแห่ง
ความยุติธรรม ความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาค การไม่เลือกปฺฏิบัติ การบริหารที่เป็นธรรมและด้วยจิตศรัทธา
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ภาคผนวก
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกับ
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนสากลของรัฐ
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ไม่
ได้สร้างหรือให้สิทธิใหม่ ๆ หรือสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์ใด ๆ แก่ชนเผ่า
พื้นเมือง
แต่เป็นการสะท้อนถึงสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวกับชนเผ่า
พื้นเมือง กล่าวอีกนัย คือ เนื้อหาที่มีอยู่ในตัว UNDRIP นั้นเป็นเนื้อหาที่ดึง
หรือเอามาจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลที่มีอยู่แล้วหลายฉบับ เช่น
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (ICESCR)
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติทุกรูปแบบ (ICERD)
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• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูป
แบบต่อสตรี (CEDAW)
• อนุสัญญาต่อต้านทารุณกรรมและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ
อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือทำ�ให้เสื่อมเสีย
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
อพยพทั้งปวงและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลผู้ไร้ความสามารถ
• อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองบุคคลทั้งปวงจากการ
หายตัวเพราะถูกบังคับ
• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หมายเลข ๑๖๙
ดังนั้นการดำ�เนินงานตามข้อบัญญัติในปฏิญญาสหประชาชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง จึงเป็นการดำ�เนินงานตามพันธกรณีของรัฐที่
ได้ลงนามหรือให้สัตยาบรรณต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลอยู่แล้ว ข้อ
โต้เถียงที่ว่า UNDRIP เป็นเพียงคำ�ประกาศแสดงเจตนารมย์เท่านั้นไม่มีนัย
ในทางกฎหมายใด ๆ สำ�หรับรัฐเลยนั้น จึงถือเป็นความเข้าใจที่ผิดในทาง
กฎหมาย เพราะหน้าที่ของรัฐในการให้ความเคารพ คุ้มครอง และเติม
เต็มสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง มิได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐที่
ต้องปฏิบัติตาม UNDRIP เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติภายใต้
เครื่องมือสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อยู่แล้ว
ตัวอย่าง เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับการอพยพโยกย้าย และสิทธิการ
เป็นพลเมืองในประเทศนั้น (ดูตัวอย่างในตาราง)
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ประเด็นการถูกย้ายออกและการอพยพย้ายถิ่น
กฏหมายสิทธิมษุ ยชน
UNDRIP

ICCPR
ICESCR

เนื้อหา
ม. ๑๐: ชนเผ่าพื้นเมืองจักต้องไม่ถูกบังคับให้ออก
จากที่ดินหรือเขตแดนของตน จักไม่มีการอพยพย้าย
ถิ่นโดยปราศจากฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้าและได้
รับการบอกแจ้งของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง และ
หลังจากข้อตกลงการชดเชยที่ยุติธรรมและเป็นธรรม
และหากเป็นไปได้ ด้วยทางเลือกในการกลับคืนถิ่น
ม. ๘(๒): รัฐจักต้องจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิผล
สำ�หรับคุ้มครอง (...) ข): การกระทำ�ใด ๆ ที่มุ่งเป้า
หรือให้เกิดผลพรากพวกเขาออกจากที่ดินของตน
ม. ๑(๒): ๒.(...) จักไม่มีกรณีที่ชาวบ้านอาจถูกพราก
จากวิถีการยังชีพของตนได้เลย
ม. ๑(๒): (...) จักไม่มีกรณีที่ชาวบ้านอาจถูกพราก
จากวิถีการยังชีพของตนได้เลย
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ประเด็นความเป็นพลเมือง
กฏหมายสิทธิมุษยชน
UNDRIP

ICCPR

ICERD

CEDAW

เนื้อหา
ม. ๖: ปัจเจกบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนมีสิทธิ
ได้สัญชาติ
ม. ๓๓(๑): บุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง [มีสิทธิ] ได้
รับสัญชาติในรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่
ม. ๒๔(๒): เด็กทุกคนจักต้องได้รับการจดทะเบียน
เกิดทันทีและจักต้องมีชื่อ ๓): เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับ
สัญชาติ
ม. ๑๖: คนทุกคนจักต้องมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับ
ในทุกที่ในฐานะบุคคลต่อหน้ากฎหมาย
ม. ๑(๓): ไม่มีส่วนใดในอนุสัญญานี้ที่อาจตีความว่ามี
ผลในทางใดก็ตามต่อบทบัญญัติทางกฎหมายแห่งรัฐ
ภาคีเกี่ยวกับสัญชาติ ความเป็นพลเมืองหรือการโอน
สัญชาติก็ต่อเมื่อบทบัญญัติดังกล่าวมิได้เลือกปฏิบัติ
ต่อประชาชาติหนึ่งใด
ม. ๙.๑: รัฐภาคีจักต้องให้สิทธิความเสมอภาคกับบุรุษ
แก่สตรีเพื่อให้ได้มา เปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ซึ่งสัญชาติ
รัฐภาคีจักต้องให้แน่ใจโดยเฉพาะว่าทั้งการแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติหรือการเปลี่ยนสัญชาติโดยสามีในระหว่าง
แต่งงานจักต้องไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาไปโดย
อัตโนมัติ ทำ�ให้เธอเป็นคนไร้รัฐหรือบังคับเธอให้ถือ
สัญชาติตามสามี ๒.: รัฐภาคีจักต้องให้สิทธิเสมอภาคกับ
บุรุษแก่สตรีเกี่ยวกับสัญชาติของบุตร
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ม. ๗.๑: เด็ก ๆ จักต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีหลัง
การเกิดและจักต้องมีสิทธินับแต่แรกเกิดที่จะมีชื่อ สิทธิ
ที่จะมีสัญชาติและหากเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาของเขาหรือเธอ ๒. รัฐ
ภาคีจักต้องทำ�ให้แน่ใจในการดำ�เนินการของสิทธิเหล่านี้
ตามกฎหมายแห่งชาติและพันธกรณีของตนภายใต้เครื่อง
มือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเมื่อ
เด็กกลายสภาพเป็นผู้ไร้รัฐ

