
มติครม. ๓ ส.ค. ๕๓ เร่ืองแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถีิชีวิตชาวกะเหร่ียง 
มติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

เร่ือง แนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถิีชีวติชาวกะเหร่ียง  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอดงัน้ี  
1. เห็นชอบหลกัการแนวนโยบายและหลกัปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวถีิชีวติชาวกะเหร่ียง  
2. มอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าแนวนโยบายและหลกัปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวถีิชีวติชาวกะเหร่ียงไปปฏิบติั ดงัน้ี  
 
1.1 มาตรการฟ้ืนฟูระยะส้ัน ด าเนินการภายใน 6 - 12 เดือน  
ประเด็น ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
1. อตัลกัษณ์ ชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม  

1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนชาวกะเหร่ียงในเร่ืองอตัลกัษณ์ ชาติพนัธ์ุ (Ethnic identity) และวฒันธรรม
กะเหร่ียงวา่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย วธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.)  

1.2 ส่งเสริมสังคมให้มีความเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนัแบบพหุวฒันธรรม โดยให้เรียนรู้อตัลกัษณ์
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง วธ. พม.  
2. การจดัการทรัพยากร  

2.1 ยุติการจบักุมและให้ความคุม้ครองกบัชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีขอ้พิพาทเร่ืองท่ีท ากินในพื้นท่ีดั้งเดิม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.)  
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

2.2 จดัตั้งคณะกรรมการ หรือกลไกการท างานเพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีในการท ากิน การอยูอ่าศยั และการ
ด าเนินวิถีชีวิตตามวฒันธรรม (Demarcation Committee/Mechanism) เพื่อจดัการขอ้พิพาทการใชป้ระโยชน์
หรือการถือครองพื้นท่ีของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงกบัหน่วยงานรัฐซ่ึงมี องคป์ระกอบนอกเหนือจาก
องคป์ระกอบของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ท่ีเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผูมี้ส่วนได้เสีย นักวิชาการ และ ผูป้ฏิบติังานทางด้านวิถีวฒันธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนัก
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมแนวทางการจดัการความขดัแยง้
ในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Dialogue) ทส. มท. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ เครือข่าย
กะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงยติุธรรม (ยธ.)  

2.3 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบนพื้นท่ีสูง เช่น การรักษาความหลากหลายของ
การสร้างพนัธ์ุพืช การสร้างความมัน่คงทางอาหาร การสร้างความสมดุลของนิเวศผา่นกระบวนการระบบไร่
หมุนเวยีน ทส. มท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
3. สิทธิในสัญชาติ  



3.1 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ชาวกะเหร่ียงท่ีไดรั้บบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (บตัรประจ าตวั
บุคคลบนพื้นท่ีสูงและบตัรส ารวจชุมชนบนพื้นท่ีสูงเดิม) ท่ีอพยพเขา้ตั้งแต่ วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 
สามารถขอเป็นคนต่างดา้วมีถ่ินอยูถ่าวรในประเทศไทย และไดรั้บใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ส่วนบุตรท่ี
เกิดในประเทศไทยให้สามารถขอสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิได ้ ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ 40,000 คน มท. ส านกังานสภาความมัน่คง แห่งชาติ (สมช.)  

3.2 เร่งรัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเป็นคนต่างดา้วมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
ประเทศไทยและไดรั้บใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วรวมทั้งบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยขอสัญชาติไทยตาม
กฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทว ิท่ีไดย้ืน่เร่ืองขอเป็นเวลานานแลว้ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
4. การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม  

4.1 ส่งเสริมศูนยว์ฒันธรรมชุมชน โดยเช่ือมโยงและ สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตกบัฐานคิดดั้งเดิม ให้เป็น
ศูนยว์ฒันธรรมท่ีมีชีวิต วธ. โดยส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
โดย ศูนยบ์ูรณาการไทยสายใยชุมชน เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

4.2 สนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งศูนยว์ฒันธรรม ชุมชน และการท ากิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย
ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง วธ. พม.  
5. การศึกษา  

5.1 ให้ชุมชนมีส่วนในการก าหนดหลกัสูตรการศึกษาท่ี สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม รวมทั้ง
สามารถจดัการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง และส่งเสริมการจดัการศึกษาโดย ทอ้งถ่ิน เช่น งบประมาณ ศธ. 

5.2 พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารการศึกษา ครู คนในทอ้งถ่ิน เช่น กรรมการโรงเรียนให้สามารถจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยการฝึกฝนอบรมและศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง และปรับระบบการบริหารของ
โรงเรียนใหเ้กิดความเหมาะสมกบัชุมชน ศธ.  

5.3 สนบัสนุนทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาขาท่ีจ าเป็นในการพฒันาชุมชน 
เช่น ดา้น สาธารณสุข มท. ศธ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
 
1.2 มาตรการฟ้ืนฟูระยะยาว ด าเนินการภายใน 1 - 3 ปี ประเด็น ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
1. การจดัการทรัพยากร  

1.1 เพิกถอนพื้นท่ีท่ีรัฐประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม ้อนุรักษป่์าสงวนซ่ึงทบัซ้อนกบัท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศยั
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงท่ีมีขอ้เท็จจริงจากการพิสูจน์อยา่งเป็นท่ีประจกัษ์แลว้วา่ไดอ้ยูอ่าศยั ด าเนินชีวิต
และใช้ประโยชน์ในท่ีดงักล่าวมาเป็นเวลานาน หรือก่อนท่ีรัฐจะประกาศกฎหมาย หรือนโยบายทบัซ้อน
พื้นท่ีดงักล่าว ทส. 
 



1.2 ส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียนซ่ึงเป็นวิถี วฒันธรรมของกะเหร่ียงท่ีเอ้ือต่อการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งผลกัดนัให้ระบบไร่ หมุนเวียนของชาวกะเหร่ียงเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรม ทส. กษ. วธ.  

1.3 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทางเลือกท่ีไม่ใช่เกษตรเชิงเด่ียวหรือเกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
กษ. ทส. มท.  

1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนและยอมรับการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี และการจดัการของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
เช่น การออกโฉนดชุมชน มท. ทส.  
2. สิทธิสัญชาติ จดัสรรงบประมาณรายหัวตามหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าให้ชาวกะเหร่ียงท่ีไดจ้ดัท า
ประวติัและมีสิทธิอาศยัในประเทศไทยเช่นเดียวกบัคนไทยทัว่ไป ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ถว้นหนา้
แห่งชาติ (สปสช.)  
3. การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม ก าหนดพื้นท่ีเขตวฒันธรรมพิเศษส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงโดยมี
พื้นท่ีน าร่อง เช่น  

3.1 บา้นหว้ยหินลาดใน ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย  
3.2 ต าบลไล่โว ่อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  
3.3 บา้นหนองมณฑา (มอวาคี) ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
3.4 บา้นเลตองคุ ต าบลแม่จนั อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ทส. มท. พม. ศธ. วธ.  

4. การศึกษา  
4.1 ปรับระบบการสอบบุคลากรครู โดยการส่งเสริมให้ทุนแก่กลุ่มชาติพนัธ์ุหรือกลุ่มกะเหร่ียงใหม่

มากข้ึน เพื่อให้สามารถกลบัไปท างานยงัชุมชนของตนเอง หากเป็นครูกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนจะตอ้งสามารถพูด
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ นั้น ๆ ได ้หรือพร้อมท่ีจะเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้น ศธ.  

4.2 รัฐจะตอ้งผ่อนปรนเง่ือนไขก าหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการการสอนและ
ถ่ายทอดวฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ และภาษาของทอ้งถ่ินนั้น โดยเฉพาะครูท่ีสอนในระดบัเด็กเล็ก
จนถึงชั้นประถมศึกษา ศธ. วธ. 

4.3 ส่งเสริมนโยบาย "พหุภาษา" เพือ่ใหเ้กิดการยอมรับและเขา้ใจในภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในความแตกต่างทาง ชาติพนัธ์ุ ศธ. วธ.  

4.4 ปรับเปล่ียนรูปแบบของโรงเรียนใหเ้กิดความเหมาะสมกบัชุมชน เช่น ปรับเป็นโรงเรียนสาขาโดย
ไม่ยุบโรงเรียน ไม่ว่าชุมชนแห่งนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ และส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษา
ทอ้งถ่ินผ่านการร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ชุมชน นกัวิชาการ องคก์รอิสระ เพื่อพฒันาหลกัสูตรแบบบูรณา
การทั้งทางดา้นภาษาและวฒันธรรม ศธ.  
 
สาระส าคัญของเร่ือง  
กระทรวงวฒันธรรมรายงานวา่  



1. ปัจจุบนัชาวกะเหร่ียงในพื้นท่ีของประเทศไทย ตั้งแต่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนลงมาถึงจงัหวดัราชบุรีต่างไดรั้บ
ความเดือดร้อนในปัญหาต่าง ๆ ท่ีสะสมมายาวนานเก่ียวกบัความไม่เขา้ใจในวิถีชีวิตแบบกะเหร่ียงซ่ึง
ครอบคลุมถึงการจดัการทรัพยากรแบบธรรมชาติดว้ยการท าไร่หมุนเวียน การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การให้คุณค่ากบัป่าวิธีคิดในเร่ืองสิทธิ (ท่ีมิใช่เป็นกรรมสิทธ์ิ) และการท่ีรัฐไทยยงัไม่เห็นความส าคญัของ
วฒันธรรมและภาษาของชาติพนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ยต่าง ๆ (ซ่ึงรวมกะเหร่ียงดว้ย) ท่ีมีอยูใ่นประเทศในการจดัการ
ระบบการศึกษาของทอ้งถ่ินต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาประเทศในแบบทุนนิยมท่ีเนน้การเกษตรสมยัใหม่ซ่ึง
ลงทุนสูง และเนน้พืชพาณิชยเ์ชิงเด่ียว กีดกนัทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การท าไร่หมุนเวียน ท่ีผ่านมากะเหร่ียง
บางส่วนจ าตอ้งยอมรับวถีิชีวติแบบใหม่และหลายส่วนยงัเห็นวา่ "อยูอ่ยา่งกะเหร่ียงมีคุณค่า ต่อชีวติมากกวา่"  
2. กระทรวงวฒันธรรมไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงให้ย ัง่ยืนดว้ยการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ชุมชนและรากฐานทางวฒันธรรมชาวกะเหร่ียงมีความ
เขม้แข็งทั้งในการด ารงชีวิตและการรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมเกิดแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรม 
ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพื่อฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรมเป็นประธาน ผูแ้ทนจาก  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ และผูอ้  านวยการศูนย์
มานุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) เป็นกรรมการและ เลขานุการ  
3. คณะกรรมการอ านวยการฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน จ านวน 2 คณะ 
ประกอบดว้ย 

3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง โดยมีนายชูพินิจ 
เกษมณี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ และผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอนุกรรมการ 
และ นางขวญัชีวนั บวัแดง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีรวบรวมขอ้เท็จจริงเพื่อสรุป
ปัญหาดา้นการศึกษาและวฒันธรรมของชุมชนกะเหร่ียงในประเทศไทย  จดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฟ้ืนฟูวิถี
ชีวติชาวกะเหร่ียงเพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี จดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงเพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และจดัท าแนวทางปฏิบติัส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรและสิทธิเพื่อฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง โดยมีนายสุรพงษ ์กอง
จนัทึก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอนุกรรมการ 
และ นางมาลี สิทธิเกรียงไกร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีรวบรวมขอ้เท็จจริงเพื่อ
สรุปปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิของชุมชนกะเหร่ียงในประเทศไทย จดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื่อฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และจดัท าแนวทางปฏิบติัส าหรับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.3 คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริง ปัญหา และจดัท า  แนวนโยบาย
และหลกัปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวถีิชีวติชาวกะเหร่ียงและไดเ้สนอมาตรการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการอ านวยการฯ 
เสนอกระทรวง วฒันธรรมเพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  



4. คณะกรรมการอ านวยการฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2553 ไดพ้ิจารณา ร่าง
แนวนโยบายและหลกัปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ไดก้ าหนด
แนวนโยบาย ในการสนบัสนุนฟ้ืนฟูวถีิชีวติชาวกะเหร่ียงระยะสั้นและระยะยาวในประเด็นปัญหา 5 ประการ 
คือ อตัลักษณ์ ชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรม การจดัการทรัพยากรสิทธิในสัญชาติ  การสืบทอดมรดกทาง
วฒันธรรมและการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการฯ  ไดมี้มติให้ฝ่ายเลขานุการน าขอ้เสนอแนะของท่ี
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ไปปรับปรุง และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
5. ศูนยม์านุษยสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการบูรณา
การเพื่อฟ้ืนฟูวถีิชีวติชาวกะเหร่ียงไดรั้บมอบหมายใหน้ าร่างแนวนโยบายและหลกัปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต
กะเหร่ียงไปปรับแก้ร่างตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยได้ปรับแก้ไขและจดัท าเอกสาร
แนวนโยบายและหลักปฏิบติัในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหร่ียงแล้ว และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรมเพื่อน าเสนอคณะคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 


