มติครม. ๓ ส.ค. ๕๓ เรื่ องแนวนโยบายในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง
มติคณะรัฐมนตรี ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ยง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยง
2. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงไปปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 มาตรการฟื้ นฟูระยะสั้ น ดาเนินการภายใน 6 - 12 เดือน
ประเด็น ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม
1.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นชาวกะเหรี่ ยงในเรื่ องอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ (Ethnic identity) และวัฒนธรรม
กะเหรี่ ยงว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติที่มีความหลากหลาย วธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)
1.2 ส่ งเสริ มสังคมให้มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันแบบพหุ วฒั นธรรม โดยให้เรี ยนรู้ อตั ลักษณ์
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง วธ. พม.
2. การจัดการทรัพยากร
2.1 ยุติการจับกุมและให้ความคุม้ ครองกับชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงที่เป็ นชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่
อยูใ่ นพื้นที่ขอ้ พิพาทเรื่ องที่ทากินในพื้นที่ด้ งั เดิม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
2.2 จัดตั้งคณะกรรมการ หรื อกลไกการทางานเพื่อกาหนดเขตพื้นที่ในการทากิน การอยูอ่ าศัย และการ
ดาเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม (Demarcation Committee/Mechanism) เพื่อจัดการข้อพิพาทการใช้ประโยชน์
หรื อการถือครองพื้นที่ของชุ มชนกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงกับหน่วยงานรัฐซึ่ งมี องค์ประกอบนอกเหนือจาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย นักวิชาการ และ ผูป้ ฏิ บตั ิงานทางด้านวิถีวฒั นธรรม และสิ ทธิ มนุ ษยชน ตลอดจนนัก
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยกาหนดอานาจหน้าที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Dialogue) ทส. มท. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน แห่ งชาติ เครื อข่าย
กะเหรี่ ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
2.3 ส่ งเสริ มความหลากหลายทางชี วภาพในชุ มชนบนพื้นที่สูง เช่ น การรักษาความหลากหลายของ
การสร้างพันธุ์พืช การสร้างความมัน่ คงทางอาหาร การสร้างความสมดุลของนิ เวศผ่านกระบวนการระบบไร่
หมุนเวียน ทส. มท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
3. สิ ทธิในสัญชาติ

3.1 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ชาวกะเหรี่ ยงที่ได้รับบัตรประจาตัวคนซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรประจาตัว
บุคคลบนพื้นที่สูงและบัตรสารวจชุ มชนบนพื้นที่ สูงเดิ ม) ที่ อพยพเข้าตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528
สามารถขอเป็ นคนต่างด้าวมีถิ่นอยูถ่ าวรในประเทศไทย และได้รับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ส่ วนบุตรที่
เกิ ดในประเทศไทยให้สามารถขอสัญชาติ ไทยตามกฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิได้ ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมาย
ประมาณ 40,000 คน มท. สานักงานสภาความมัน่ คง แห่งชาติ (สมช.)
3.2 เร่ งรัดให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเป็ นคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
ประเทศไทยและได้รับใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวรวมทั้งบุตรที่เกิ ดในประเทศไทยขอสัญชาติไทยตาม
กฎหมายสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ ที่ได้ยนื่ เรื่ องขอเป็ นเวลานานแล้ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
4. การสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม
4.1 ส่ งเสริ มศูนย์วฒั นธรรมชุ มชน โดยเชื่ อมโยงและ สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับฐานคิดดั้งเดิม ให้เป็ น
ศูนย์วฒั นธรรมที่มีชีวิต วธ. โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ
โดย ศูนย์บูรณาการไทยสายใยชุมชน เครื อข่ายกะเหรี่ ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
4.2 สนับสนุ นงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วฒั นธรรม ชุ มชน และการทากิจกรรมของกลุ่มเครื อข่าย
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง วธ. พม.
5. การศึกษา
5.1 ให้ชุมชนมีส่วนในการกาหนดหลักสู ตรการศึกษาที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้ง
สามารถจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มการจัดการศึกษาโดย ท้องถิ่น เช่น งบประมาณ ศธ.
5.2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารการศึกษา ครู คนในท้องถิ่ น เช่ น กรรมการโรงเรี ยนให้สามารถจัด
การศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยการฝึ กฝนอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่ อง และปรับระบบการบริ หารของ
โรงเรี ยนให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชน ศธ.
5.3 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่จาเป็ นในการพัฒนาชุ มชน
เช่น ด้าน สาธารณสุ ข มท. ศธ. กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.)
1.2 มาตรการฟื้ นฟูระยะยาว ดาเนินการภายใน 1 - 3 ปี ประเด็น ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การจัดการทรัพยากร
1.1 เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็ นพื้นที่ป่าไม้ อนุ รักษ์ป่าสงวนซึ่ งทับซ้อนกับที่ทากินและที่อยูอ่ าศัย
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงที่มีขอ้ เท็จจริ งจากการพิสูจน์อย่างเป็ นที่ประจักษ์แล้วว่าได้อยูอ่ าศัย ดาเนินชีวิต
และใช้ประโยชน์ในที่ดงั กล่าวมาเป็ นเวลานาน หรื อก่อนที่รัฐจะประกาศกฎหมาย หรื อนโยบายทับซ้อน
พื้นที่ดงั กล่าว ทส.

1.2 ส่ งเสริ มและยอมรั บระบบไร่ หมุ นเวียนซึ่ งเป็ นวิถี วัฒนธรรมของกะเหรี่ ยงที่ เอื้ อต่อการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งผลักดันให้ระบบไร่ หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ ยงเป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ทส. กษ. วธ.
1.3 ส่ งเสริ มเกษตรพอเพียงหรื อเกษตรทางเลื อกที่ไม่ใช่เกษตรเชิ งเดี่ยวหรื อเกษตรเชิ งอุตสาหกรรม
กษ. ทส. มท.
1.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนและยอมรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการจัดการของชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิม
เช่น การออกโฉนดชุมชน มท. ทส.
2. สิ ทธิ สัญชาติ จัดสรรงบประมาณรายหัวตามหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าให้ชาวกะเหรี่ ยงที่ได้จดั ทา
ประวัติและมีสิทธิ อาศัยในประเทศไทยเช่นเดียวกับคนไทยทัว่ ไป สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ ถ้วนหน้า
แห่งชาติ (สปสช.)
3. การสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม กาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสาหรับกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโดยมี
พื้นที่นาร่ อง เช่น
3.1 บ้านห้วยหินลาดใน ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
3.2 ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3.3 บ้านหนองมณฑา (มอวาคี) ตาบลแม่วนิ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
3.4 บ้านเลตองคุ ตาบลแม่จนั อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก ทส. มท. พม. ศธ. วธ.
4. การศึกษา
4.1 ปรับระบบการสอบบุคลากรครู โดยการส่ งเสริ มให้ทุนแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อกลุ่มกะเหรี่ ยงใหม่
มากขึ้น เพื่อให้สามารถกลับไปทางานยังชุมชนของตนเอง หากเป็ นครู กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นจะต้องสามารถพูด
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ นั้น ๆ ได้ หรื อพร้อมที่จะเรี ยนรู้ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ศธ.
4.2 รั ฐจะต้องผ่อนปรนเงื่ อนไขกาหนดคุ ณวุฒิด้านการศึ กษาเพื่อประโยชน์ในการการสอนและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และภาษาของท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะครู ที่สอนในระดับเด็กเล็ก
จนถึงชั้นประถมศึกษา ศธ. วธ.
4.3 ส่ งเสริ มนโยบาย "พหุภาษา" เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในภาษาพูดและภาษาเขียนของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจในความแตกต่างทาง ชาติพนั ธุ์ ศธ. วธ.
4.4 ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของโรงเรี ยนให้เกิดความเหมาะสมกับชุมชน เช่น ปรับเป็ นโรงเรี ยนสาขาโดย
ไม่ยุบโรงเรี ยน ไม่ว่าชุ มชนแห่ งนั้นจะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
ท้องถิ่นผ่านการร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ เพื่อพัฒนาหลักสู ตรแบบบูรณา
การทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ศธ.
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า

1. ปัจจุบนั ชาวกะเหรี่ ยงในพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนลงมาถึงจังหวัดราชบุรีต่างได้รับ
ความเดื อดร้ อนในปั ญหาต่าง ๆ ที่ สะสมมายาวนานเกี่ ยวกับความไม่เข้าใจในวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ ยงซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรแบบธรรมชาติดว้ ยการทาไร่ หมุนเวียน การผลิ ตแบบเศรษฐกิ จพอเพียง
การให้คุณค่ากับป่ าวิธีคิดในเรื่ องสิ ทธิ (ที่มิใช่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ) และการที่รัฐไทยยังไม่เห็ นความสาคัญของ
วัฒนธรรมและภาษาของชาติพนั ธุ์ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ (ซึ่ งรวมกะเหรี่ ยงด้วย) ที่มีอยูใ่ นประเทศในการจัดการ
ระบบการศึกษาของท้องถิ่ นต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาประเทศในแบบทุนนิ ยมที่เน้นการเกษตรสมัยใหม่ซ่ ึ ง
ลงทุนสู ง และเน้นพืชพาณิ ชย์เชิ งเดี่ ยว กีดกันทางเลื อกอื่น ๆ เช่ น การทาไร่ หมุนเวียน ที่ผ่านมากะเหรี่ ยง
บางส่ วนจาต้องยอมรับวิถีชีวติ แบบใหม่และหลายส่ วนยังเห็นว่า "อยูอ่ ย่างกะเหรี่ ยงมีคุณค่า ต่อชีวติ มากกว่า"
2. กระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการขับเคลื่อนการฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงให้ยงั่ ยืนด้วยการบูรณาการการ
ดาเนิ นงานร่ วมกับส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนและรากฐานทางวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ ยงมีความ
เข้มแข็งทั้งในการดารงชี วิตและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิ มเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็ นประธาน ผูแ้ ทนจาก ส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้องเป็ นกรรมการ และผูอ้ านวยการศูนย์
มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) เป็ นกรรมการและ เลขานุการ
3. คณะกรรมการอานวยการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อขับเคลื่ อนการดาเนิ นงาน จานวน 2 คณะ
ประกอบด้วย
3.1 คณะอนุ กรรมการฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง โดยมีนายชูพินิจ
เกษมณี เป็ นประธานคณะอนุกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจากส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นอนุกรรมการ
และ นางขวัญชีวนั บัวแดง เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริ งเพื่อสรุ ป
ปัญหาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ ยงในประเทศไทย จัดทาข้อเสนอเชิ งนโยบายฟื้ นฟูวิถี
ชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงเพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี จัดทาข้อเสนอเชิ งนโยบายฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยงเพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และจัดทาแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินงานของคณะกรรมการ
3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ ายทรั พยากรและสิ ทธิเพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง โดยมีนายสุ รพงษ์ กอง
จันทึก เป็ นประธานคณะอนุกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิและผูแ้ ทนจากส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นอนุ กรรมการ
และ นางมาลี สิ ทธิ เกรี ยงไกร เป็ นอนุกรรมการและเลขานุ การ โดยมีอานาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริ งเพื่อ
สรุ ปปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ทธิของชุมชนกะเหรี่ ยงในประเทศไทย จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และจัดทาแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
3.3 คณะอนุ กรรมการทั้ง 2 คณะ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ ง ปั ญหา และจัดทา แนวนโยบาย
และหลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงและได้เสนอมาตรการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการอานวยการฯ
เสนอกระทรวง วัฒนธรรมเพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

4. คณะกรรมการอานวยการฯ ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ได้พิจารณา ร่ าง
แนวนโยบายและหลักปฏิ บตั ิในการฟื้ นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ ยง ซึ่ งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้กาหนด
แนวนโยบาย ในการสนับสนุนฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงระยะสั้นและระยะยาวในประเด็นปั ญหา 5 ประการ
คือ อัตลักษณ์ ชาติพ นั ธุ์ และวัฒนธรรม การจัดการทรั พยากรสิ ทธิ ใ นสัญชาติ การสื บทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่ งคณะกรรมการอานวยการฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุ การนาข้อเสนอแนะของที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ไปปรับปรุ ง และนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป
5. ศูนย์มานุษยสิ รินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอานวยการบูรณา
การเพื่อฟื้ นฟูวถิ ีชีวติ ชาวกะเหรี่ ยงได้รับมอบหมายให้นาร่ างแนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการฟื้ นฟูวิถีชีวิต
กะเหรี่ ย งไปปรั บ แก้ร่า งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยได้ป รั บ แก้ไ ขและจัดท าเอกสาร
แนวนโยบายและหลัก ปฏิ บ ตั ิ ใ นการฟื้ นฟู วิถี ชี วิ ตกะเหรี่ ย งแล้ว และเสนอรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อนาเสนอคณะคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

