
พ้ืนท่ีพักพิงชัว่คราวฯ ของผู้หนีภัย
การสู้รบัจากเมียนมา (ผภร.)

	 การศึกษาเรื่อง	 การบริหารจัดการผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	กรณศึีกษา	การลกัลอบออกนอก 
พืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราว	มีวตัถปุระสงค์	3	ประการ	คือ

	 เพื่อติดตามนโยบายการบริหารจัดการ 
ผู ้หนีภัยสู ้รบจากเมียนมาในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราว 
และข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการ	

 เพือ่ศกึษาและประเมนิผลกระทบ	ด้านความมัง่คง 
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ	

 เพือ่ศึกษาถงึปัจจยัต้นเหตขุองปัญหาการลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ	 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	
โดยการศึกษาจะเป ็นทั้ ง ในบริบทที่ รั ฐมีหน ้าที่ 
ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั	 และบรบิทด้านสทิธิ 
มนุษยชนที่รัฐพึงปฏิบัติตามเนื่องด้วยรัฐเป็นส่วนหนึ่ง 
ของเวทปีระชาคมระหว่างประเทศ	รวมทัง้การพจิารณา 
ปัญหาในระดบัพ้ืนทีเ่พือ่สะท้อนให้เหน็ถึงปัจจยัต้นเหตุ 
ของปัจจัยที่แท้จริง	 เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาอย่างยั่งยืน	โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์	นโยบาย	และกลไกภาครัฐ	
ในการบริหารจัดการฯ	 แนวทางในการบริหารจัดการ

ผู้ลี้ภัยขององค์การระหว่างประเทศ	 รวมทัง้เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพ
การด�ารงชีวิตของผู ้หนีภัยการสู ้รบจากเมียนมา 
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
	 ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารจัดการผู้หนีภยั 
การสูร้บจากเมยีนมา	ได้ประสบกบัปัญหาและอุปสรรค 
หลากหลายประการ	 เนื่องจากการบริหารจัดการฯ	
ได้เก่ียวข้องกบัหลากหลายมติ	ิ ทัง้มติคิวามมัน่คงภายในรัฐ	 
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ	 และเก่ียวข้องกับหลากหลายตวัแสดง
ทั้งประเทศไทย	 ประเทศต้นทาง	 ประเทศปลายทาง	
(ประเทศท่ีสาม)	 และองค์การระหว่างประเทศ	 ขณะท่ี
ผู้หนภียัการสู้รบฯ	 ได้อยูอ่าศยัภายในประเทศไทยเป็น 
ระยะเวลานาน	 ได้ก่อให้เกดิปัญหาการลกัลอบออกนอก
พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรัฐหลายประการ	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินการ 
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 มอิาจด�าเนนิการได้ 
โดยการพิจารณาถึงบริบทความม่ันคงภายในรัฐ 
เพียงด้านเดียว	 เพราะบริบทของปัญหาได้เก่ียวข้อง
กบัหลากหลายมติิ	 อกีท้ังการบริหารจัดการฯ	 จะต้อง
กระท�าภายใต้ความสมดลุระหว่าง	ความมัน่คงแห่งชาติ	
(National	 Security)	 และหลักสิทธิมนุษยชน	 
(Human	Rights)	ด้วย

1			บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการบรหิารจัดการภาครฐัต่อผู้หนภียัการสูร้บจากเมยีนมาในพ้ืนทีพั่กพงิชัว่คราว	และศกึษาปัญหาการลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
2		เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ พันตรี	วรเชษฐ์	รัตนพันธ์	2

1

2

3

การบริหารจัดการ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

ปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว1กรณีศึกษากรณีศึกษา
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	 การศกึษาครัง้นีไ้ดม้ีข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 
ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ	โดยข้อเสนอแนะที่ได้	มาจากการศึกษา
ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นท่ี
พกัพงิช่ัวคราวฯ	ทัง้ในส่วนของปัจจยัผลกัดนัท่ีเกีย่วข้อง 
กบัสภาพการด�ารงชีวติของผูห้นภียัการสูร้บฯ	และปัจจยั 
ดึงดูดที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการลักลอบออกนอก

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก	
และลกัษณะของพ้ืนทีพั่กพิงชัว่คราวฯ	 ซึง่ข้อเสนอแนะ 
เหล่านีผู้ว้จิยัเลง็เหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ท่ีหน่วยงาน 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรัฐ	 และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 ที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

	 นับตั้ งแต ่สถานการณ ์การปราบปราม 
ชนกลุ ่มน้อยและกลุ ่มต่อต้านรัฐบาลของกองทัพ 
เมียนมาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง	 ได้ส่งผลให้เกิดการ
อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย	
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2527	 ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้น 
ได้ผ่อนปรนให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอาศัยอยู ่
ในประเทศไทยได้	 เป็นการชั่วคราว	 ด้วยเหตุผลทาง
ด้านมนษุยธรรม	 ระหว่างรอการเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา 
ในเมียนมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม	
อย่างไรก็ตาม	จากการท่ีประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951 และพธีิสารเกีย่วกบัสถานภาพผูล้ีภ้ยั	ค.ศ.	1967	 
จงึท�าให้	ผูห้นภัียการสูร้บทีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทย 
ไม่อยู่ในสถานะผู้ล้ีภยั	 โดยมสีถานะเป็นเพียงผูห้ลบหนี 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ตาม	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	
พ.ศ.	 2522	 ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนและ
ยินยอมให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามาให้ความ 
ช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมแก่ผูห้นภียัจากการสูร้บ 
ในขั้นต้น	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2541	 รัฐบาลไทย 
ได้อนญุาตให้ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยสหประชาชาติ	 
(United Nations High Commissioner for  
Refugees	:	UNHCR)	เข้ามามีบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือผู ้หนีภัยการสู ้รบร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน	ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

	 รัฐบาลไทยได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	 โดยการผ่อนปรน
อนุญาตให ้ผู ้หนีภัยการสู ้ รบสามารถอยู ่ ในเขต
ประเทศไทยได้เป็นการช่ัวคราว	และยนิยอมให้องค์การ 
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไป 
ช่วยเหลือดูแลโดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ	คือ	

	 	 ยนิยอมให้อยูใ่นเขตประเทศไทยได้เป็นการ 
ชั่วคราว	 โดยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา	 เดินทางข้ามเขตแดนมา	 ทางรัฐบาลไทยจะ
ช่วยเหลือให้ที่พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรม		

	 	 	 	ผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาต้องอยูใ่นพืน้ที่ 
พกัพงิชัว่คราว	(Temporary	Shelter)	ทีท่างรฐับาลไทย 
จดัให้เท่านัน้	ซึง่ไม่ใช่	ศนูย์อพยพ	(Refugee	Camp)

	 	 	 เมื่อการสู้รบในเมียนมาสิ้นสุดลง	 และมี
ความปลอดภัยแล้ว	ผู้หนีภัยการสู้รบต้องเดินทางกลับ 
เมยีนมาโดยทันที	 โดยฝ่ายไทยจะอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับ	 ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลไทย 
ได้ก�าหนดให้มีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา	 จ�านวน	 9	 แห่ง	 อยู่ในพื้นที่ชายแดน	 4	
จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดตาก	จังหวัด
กาญจนบุรี	และจังหวัดราชบุรี	ประกอบด้วย	

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จำ�

เดื
อน

กุม
ภ�

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภ�

คม
 2

56
5

ว�
รส

�ร
มุม

มอ
งค

ว�
มม

ั ่นค
ง

58

65tp082 part2.indd   58 3/30/2565 BE   2:19 PM



1

2

3

4

5

1

2

3

4

พืน้ท่ีพกัพงิช่ัวคราวผูห้นภัียการสูร้บ
บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก

พืน้ท่ีพกัพงิช่ัวคราวผู้หนภัียการสูร้บ
บ้านแม่สรุนิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านถ�้าหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
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	 แม้ว ่าทางการไทยจะอนุญาตให้ผู ้หนีภัย 
การสู ้รบจากเมียนมาสามารถอยู ่ในประเทศไทย
เฉพาะภายในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวฯ	 ได้เป็นการชัว่คราว
เท่านั้น	เพื่อรอการส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม	อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์	ในเมยีนมายงัคงไม่มแีนวโน้มทีด่ขีึน้	และด้วย 
ข้อจ�ากัดหลายประการ	 ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถ
ด�าเนินการ	 ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมได้
ตามนโยบายทีว่างไว้เท่าทีค่วร	 ส่งผลให้ผู้หนภียัการสูร้บ 
จากเมียนมายังคงอยู ่อาศัยในเขตประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน	บางพืน้ทีอ่าศยัอยูเ่ป็นเวลานานมากกว่า	 
30	 ปี	 ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง 
หลายประการ	อาทิ	

	 	 ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบออกนอก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ไปขายแรงงาน	 ทั้งในลักษณะ
เช้าไปเยน็กลับ	และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมอืง	รวมทัง้ 
พื้นที่เขตชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	

	 	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	

	 	 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดหรือสิ่งของ
ผิดกฎหมาย	

	 	 ปัญหาราษฎรไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากผูห้นภียัการสูร้บ	และเกิดทศันะคติทีไ่ม่ดต่ีอรฐับาล 
ที่เห็นว่าผู ้หนีภัยการสู้รบได้รับการช่วยเหลือดีกว่า
ราษฎรไทย	เป็นต้น

	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาท่ีเกิดจากการท่ี 
ผูห้นภียัการสูร้บลกัลอบออกนอกพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	 
ซึ่งได้มีการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง	 ปัญหาดังกล่าว 
ได้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงหลายประการ	 ทั้งใน
การแย่งชิงแรงงานไทยการลักลอบค้ายาเสพติดหรือ
สิ่งของผิดกฎหมาย	ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด	
รวมทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้
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1

2

3			ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย,	คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย	วุฒิสภา,	
2553:	2.

 ในการด�าเนินการต่อผู ้หนีการภัยสู ้รบจาก
เมียนมาน้ัน	แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย	 ค.ศ.	 1967	 แต่
การด�าเนินการของประเทศไทยก็มีระบบการจัดการ 
ที่ดี	ส�าหรับสาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951	นัน้	เนือ่งจากมเีหตผุลท่ีส�าคญั	2	ประการ3	คอื	

 ประการที่ 1	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 มีอนุสัญญาฉบับหนึ่ง
คอือนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภั้ยของสหประชาชาต	ิ 
ค.ศ.	 1951	 ซึ่งประกาศใช้หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	
เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปยุโรป
เป็นการเฉพาะ	 ซึง่รัฐบาลไทยได้พจิารณาเหน็ว่าข้อก�าหนด
ในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวที่ไม่ตรงกับสถานการณ ์
ในภูมิภาคเอเชีย	ดังนั้น	เพื่อให้ประเทศต่าง	ๆ	ยอมรับ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว	 จึงควรมีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไปตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ทั่วโลก	เพื่อหา 
แนวทางปรับปรุงและอุดช่องว่างของอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าวเสียก่อน

 ประการที ่ 2	ในส่วนของประเทศไทยได้พจิารณา 
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951	โดยมีประเด็นพิจารณา	ดังนี้

	 	 	 ในขณะที่ประเทศไทยยังมิได้เป็น
ภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว	ประเทศไทยก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู ้อพยพเป็นจ�านวนมากอยู่แล้วและมี
มาตรฐานการให้ความช่วยเหลือซึ่งน ่าจะดีกว ่า
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ของสหประชาชาติ	ค.ศ.	1951	ด้วย

  	 	 ทีต้ั่งด้านภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	 
มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศท่ี
ยงัมกีารพฒันาทีต่�า่กว่าประเทศไทย	จงึท�าให้มปีระชาชน 
ของประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามา	 เป็นจ�านวนมาก
โดยการอ้างสาเหตุต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 ถ้าประเทศไทย 
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ
สหประชาชาติ	ค.ศ.	1951	นั้น	อาจท�าให้ประเทศไทย
ต้องรับภาระหนักขึ้นได้

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้	 ประเทศไทยจึง
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานต่อผูห้นภียัการสูร้บขึน้	
3	ประการ	คือ

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในเมียนมายังคง
มีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง	 เห็นได้จากเหตุการณ์ 
การรัฐประหารรัฐบาลเมียนมา	 ในวันที่	 1	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	 2564	 ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินการ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมตามนโยบายนั้น 
ด�าเนินการได้ยากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งอาจจะมีแนวโน้มที่ 
ผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาอพยพเข้ามายงัดนิแดนไทย 

เพิ่มมากขึ้นได้	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ควรมีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบด้านความม่ังคงที่ เกิดข้ึน 
จากการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่ วคราวฯ	
ของผู้หนีภัยการสู้รบ	 และพิจารณาถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัญหา	รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน	 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความม่ันคง 
ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต
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	 	 	 	การควบคมุ	 เนือ่งจากบคุคลเหล่านี้ 
มีฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	แต่
ทางการไทยได้ผ่อนผนัให้อยูไ่ด้ชัว่คราวเพือ่รอการส่งกลบั	 
หรือไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม	 ในกรณีการส่งไป
ตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม	 เดิมท่ีประเทศไทยไม่มี
นโยบายให้คนเหล่านี้ไปตั้งถ่ินฐานยังประเทศท่ีสาม	
แต่เมื่อพิจารณาถึงเด็กที่เกิดใหม่	 ซึ่งควรมีสถานภาพ
ทางชีวิตที่ดีกว่าเป็นอยู่	 จึงมีการตัดสินใจอนุญาตให้
ประเทศที่สามรับไปตั้งถิ่นฐานได้

  	 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ทางการไทยที่มีต่อผู้หนีภัยการสู้รบ	 ซึ่งทางการไทย	
ต้องรับภาระในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดตั้งพื้นท่ีให้ 
ผู้หนีภยัสูร้บอยู่อาศยั	การจัดเจ้าหน้าทีเ่พือ่รกัษาความสงบ 
เรยีบร้อยในพืน้ท่ีพกัพงิ	การให้การศกึษา	และมกีารฝึก 
อาชีพให้แก่บุคคลเหล่านั้น	 ซึ่งสาเหตุที่มีการฝึกอาชีพ 
ให้นั้นก็เพื่อให้คนเหล่านั้นมีความรู ้ติดตัวในการ 
ด�ารงชีวิตเม่ือกลับไปประเทศหรือเมื่อไปตั้งถิ่นฐาน 
ยังประเทศที่สาม	 การให้บริการด้านการสาธารณสุข	
เป็นต้น	ดงันัน้	จงึมกีารอนญุาตให้องค์กรเอกชน	(NGOs)	 
และองค์การระหว่างประเทศสามารถเข้ามาด�าเนิน
กิจการเกี่ยวกับผู ้หนีภัยการสู ้รบในประเทศไทยได้	
ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย

	 	 	 การพยายามแก้ไขปัญหาทีต้่นเหตุ	
เนื่องจากการช่วยเหลือของประเทศไทยต่อผู้หนีภัย

การสู้รบจากเมยีนมานัน้เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุ	 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงควรแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต	ุ
คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศเมียนมา	
โดยได้เสนอต่อองค์การระหว่างประเทศให้เข้าไป
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาโดยตรง

 ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทย 
ได้พยายามผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
อนัได้แก่ประเทศลาว	ประเทศกมัพชูา	และประเทศเมยีนมา	 
คอื	ปฏญิญาพกุาม	(Economic	Corporation	Strategy)	 
โดยยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา 
พื้นที่ชายแดนร่วมกัน	 เช่นการสร้างถนน	 การส่งเสริม
การลงทนุในพืน้ท่ี	เป็นต้น	ยทุธศาสตร์นีจ้ะแก้ไขปัญหา 
ได้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการหนีภัยการสู้รบแต่รวมถึง
ปัญหาอื่น	ๆ	อาทิ	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	ปัญหา
ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	เป็นต้น

	 เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่ได้เป็นภาคอีนุสญัญา 
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
ประเทศไทยจึงไม่สามารถให้สถานะคนเหล่านี้เป็น 
ผู้ลี้ภัย	แต่รัฐบาลไทยเป็นผู้ดูแลคนเหล่านี้ตามหลัก
มนุษยธรรม	 และมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาว	
คือให ้มีการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านและมีการ
ปรองดองกนั	 อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรม 
และยั่งยืน

กลไกการดำาเนินงานในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา	(ผภร.)	ของรัฐบาลไทย	ได้จัดต้ัง 
คณะอนกุรรมการควบคุมผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 
มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฯ	
ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย	มีหน้าที่ศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 รวมทัง้ 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา	3	แนวทาง	ได้แก่	

   การส่งกลับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐาน

   ในประเทศที่สาม

   การพยายามแก้ไขปัญหาทีต้่นเหตโุดยการ

   ส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนาเดิมเมื่อสถานการณ์

   ความขัดแย้งในเมียนมาสงบลง 

    การควบคุมดูแล ผภร.ให้อยู่ในพื้นที่พักพิง
  ชัว่คราวฯ ที่ก�าหนด
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บทบาทของกระทรวงมหาดไทย

	 ซึง่การด�าเนนิการตามแนวทางดงักล่าว	ได้จดัตัง้ 
คณะกรรมระดับจังหวัด	 (Provincial	 Admission	
Board:	 PAB)	 เป็นกลไกพิจารณาสถานะของบุคคล	 
ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง

      การควบคมุดแูล	ผภร.	ให้อยู่ในพืน้ทีพ่กัพงิ 
ชั่วคราวฯ	รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
ควบคุมดแูล	ผภร.	ไม่ให้มจี�านวนเพิม่ขึน้	โดยให้สกดักัน้ 
และควบคุมจ�านวนให้ลดลง	 พร้อมทั้งจัดท�าทะเบียน
และควบคุมถิ่นที่อยู่	 แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือ
จากองค์การระหว่างประเทศและมติรประเทศ	 ให้ช่วย 
แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู	 โดยก�าหนดมาตรการการ
ด�าเนินงานไว้	ดังนี้	

       การส่งกลบั	ผภร.	ไปต้ังถิน่ฐานในประเทศ 
ทีส่าม	การด�าเนินโครงการส่ง	ผภร.	ไปต้ังถิน่ฐานในประเทศ 
ที่สามเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภายในเมียนมา	 
ยังไม่ดีขึ้น	 อีกทั้ง	 ผภร.	 ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
มาเป็นเวลานาน	 จึงต้องการแบ่งเบาหรือลดภาระของ 
รฐับาลไทยโดยหวงัว่าจะช่วยลดจ�านวน	ผภร.	ให้ลดน้อยลง	 
โดยได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี	พ.ศ.	2548	โดยอนญุาตให้
ประเทศทีส่ามรับเอา	 ผภร.	 ไปต้ังถิน่ฐาน	 เช่น	 สหรฐัฯ	
แคนาดา	ออสเตรเลยี	ฯลฯ	โดย	UNHCR	ร่วมกบัองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน	 หรือ	 IOM	 
รับผิดชอบด�าเนินการ	 อย่างไรก็ตามการส่ง	 ผภร.	 
ไปประเทศที่สาม	 ไม่ได้ช่วยลดจ�านวน	 ผภร.	 แต่กลบั
เป็นปัจจัยดึงดูดให้ราษฎรเมียนมาลักลอบเข้ามา 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือหวังจะไปประเทศท่ีสาม	 จึงได้ปิด
โครงการเมื่อปี	พ.ศ.	2556	

    การส่ง	ผภร.	กลบัภูมลิ�าเนาเดมิในเมยีนมา	 
หน่วยงานความมั่นคงได้ตระหนักดีถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา	 ผภร.	 ด้วยการส่ง	 ผภร.	 กลับภูมิล�าเนา
เดิมในเมียนมา	 โดยมองตั้งแต่แรกเริ่มของปัญหาว่า
หากไม่รีบส่ง	ผภร.	กลับตั้งแต่มีการอพยพเข้ามาจะยิ่ง
เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข	ดั้งนั้น	ในระยะแรกจึง
เป็นการใช้มาตรการกดดันให้	ผภร.	เดินทางกลับ	แต่ก็
ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก	 ทุกครั้งเมื่อทหารเมียนมา
เข้ากวาดล้างชนกลุม่น้อย	ผภร.	กจ็ะเดนิทางกลบัเข้ามาใหม่	 
ดังนั้น	 ต่อมาจึงมีโครงการส่งกลับ	 ผภร.	 โดยสมัครใจ 
เกิดขึ้น	 โดยมีหน่วยงานของรัฐอ�านวยความสะดวก
และในการสนับสนุนในการเดินทางกลับ	อย่างไรกต็าม	
ผภร.	ที	่สมคัรใจกลบักย็งัมีจ�านวนไม่มากนกั	มสีาเหตุคอื
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ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา

และกองก�าลังชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่

รฐับาลเมยีนมายงัไม่สามารถรบัรองความปลอดภยั

ในการเดินทางกลับของ ผภร. ให้ประชาคม

ระหว่างประเทศเชื่อมั่นได้

ความยากล�าบากในการด�ารงชีพ

ในเขตเมียนมา

	 กระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีค่วบคุมดแูลผูห้นภียั 
การสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 โดยได้มอบหมายให้ 
กรมการปกครองรับผิดชอบภารกจิในการควบคมุดูแล
และจดัระเบยีบ	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยแก่ผู้หนภียั	 
การสูร้บจากเมยีนมาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวฯ	 
และการจัดท�าทะเบียนประวัติผู ้หนีภัยการสู ้รบ 
จากเมียนมา	 ตามแผนและนโยบายแนวทางที่ก�าหนด	
โดยให้จังหวัดและอ�าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	 
ตั้งอยู ่แต่งตั้งปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพ้ืนที่

ด�าเนินการให้ ผภร.สมัครใจ

กลับภูมิล�าเนาเดิม
เพิ่มมาตรการควบคุมดูแล

พืน้ทีรั่บ ผภร. อย่างเข้มงวด  

เพื่อป้องกันมิให้ผู ้หลบหน ี

เข้าเมืองลักลอบเข้าไปอาศัย  

และป้องกนัมใิห้ ผภร. หลบหนี 

ไปสร้างปัญหาภายนอก 

ด�าเนินการเร่งรัด ให้ UNHCR  

เจรจากบัรฐับาลเมยีนมา ให้รบั  

ผภร. กลบัประเทศอย่างปลอดภัย 

และเป็นทีย่อมรบัของประชาคม 

ระหว่างประเทศ ด� า เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม 

อัตราการเกิดของ ผภร.4
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Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand: CCSDPT

United Nations High Commissioner for  
Refugees : UNHCR

The role of the 
Ministry of Interior

4   ข้อมูลจ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบฯ และผู้อำศัย, กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย.

 ผูห้นีภยักำรสูร้บจำกเมียนมำ จ�ำนวน 77,643 คน 
21,087 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม  
พ.ศ. 2564)4 อำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 9 แห่ง  
อยูใ่นพืน้ทีช่ำยแดน 4 จงัหวดั ได้แก่ จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดตำก จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดรำชบุรี 
ประกอบด้วย

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และจำานวนผู้หนีภัย
การสู้รบฯ

พักพิงชั่วครำวฯ และมีสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน 
(สมำชิก อส.) เป็นผู้ช่วยปฏบิตังิำนในพ้ืนทีพ่กัพิงช่ัวครำวฯ  
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรควบคุม
ดแูล ผภร. ทีอ่ยูอ่ำศยัในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวครำวฯ โดยอนุญำต 
ให้ส�ำนักข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) 
เข้ำไปช่วยให้ควำมคุ้มครองดูแล ผภร. และมีองค์กร 
พฒันำเอกชนจ�ำนวนกว่ำ 21 องค์กรรวมตวักนัในนำม  
กรรมกำรประสำนงำนองค์กรช่วยเหลือผู ้ลี้ภัยใน
ประเทศไทย (Committee for Coordination of  
Services to Displaced Persons in Thailand: 
CCSDPT) ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

5) บ้านแม่หละ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก

6) บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตำก

7) บ้านนุโพ อ.อุ้มผำง จ.ตำก

8) บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี

9) บ้านถ้ำาหิน อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุร

3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่แสดงที่ตั้งของผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ
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พ้ืนท่ีพักพิงชัว่คราวฯ ของผู้หนีภัย
การสู้รบัจากเมียนมา (ผภร.)

 การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหาการ
ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ของผู้หนีภัย
การสูร้บัจากเมยีนมา	 (ผภร.)	 โดยเพ่ือให้สามารถเข้าใจ 
ถงึบริบทของปัญหาได้อย่างแท้จรงิ	 และสามารถเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 ผู้จัดท�า
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง	ๆ	อาทิ	 
1)	การบรหิารจดัการปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา 
ในมิติทั้งสาม	 2)	 ปัญหาอุปสรรค	 และข้อจ�ากัดใน 

การบรหิารจดัการปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 3)	 ปัญหาการลักลอบออก
นอกพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯ	ทัง้ในส่วนของแนวโน้มปัญหาฯ	 
ผลกระทบด้านความมั่งคง	 ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาฯ	
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้
เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการวเิคราะห์ของผูจ้ดัท�าบนพืน้ฐาน 
ของข้อมูลทุติยภูมิต่าง	ๆ	ที่สามารถสืบค้นได้	และมิได้
เป็นข้อผูกพันต่อบคุคลหรือหน่วยงานต่าง	ๆ	แต่อย่างใด

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา (ผภร.)

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สถานที่ตั้ง ครัวเรือน
ผู้หนีภัยฯ 

(คน)
ผู้อยู่อาศัยฯ 

(คน)
รวม
(คน)

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

1,912 5,288 2,038 7,326

2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

436 421 1,411 1,832

3) บ้านแม่ลามาหลวง   อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน

1,761 3,655 5,093 8,748

4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย	
จ.แม่ฮ่องสอน

1,627 4,486 3,216 7,702

5) บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก

8,955 12,900 15,354 28,254

6) บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ	จ.ตาก 2,886 4,175 4,803 8,978

7) บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก 2,043 4,013 4,126 8,139

8) บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี	
จ.กาญจนบุรี

485 1,382 716 2,098

9) บ้านถำ้าหิน อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี 982 2,215 2,351 4,566
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 การแก้ไขปัญหาผู้หนภัียการสูร้บจากเมยีนมา 
มิได้มีบริบทเพียงเฉพาะการจัดการด้านความมั่งคง
ภายในประเทศเท่านัน้	 แต่ยงัสัมพนัธ์กบัมติอิืน่	 ๆ	อาทิ	 
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ	อีกด้วย	ซึ่งหากการด�าเนินการใด	ๆ	
ทีท่�าให้เกดิผลกระทบต่อมติใิดมติหินึง่แล้ว	 ย่อมส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้	
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ	 โดยการพจิารณา 
หรอืวเิคราะห์เพยีงแค่มิตใิดมติหินึง่เพยีงด้านเดยีว	กจ็ะ 
ไม่เพียงพอต่อแนวทางทีส่ามารถแก้ไขปัญหาฯ	 ได้อย่าง 
มีประสิทธิผลและยั่งยืนได้	 ผู ้จัดท�าจึงได้วิเคราะห์ 
การบริหารจัดการปัญหาฯ	ออกเป็น	3	มิติ	ดังนี้

  มิติภายในประเทศ

 ปัญหาการอพยพของผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา	 (ผภร.)	 เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน	ประกอบกับการที่	ผภร.	
ได้อยู ่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน	 
ได ้ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในหลาย
ประการด้วยกัน	อาทิ	

1 ปัญหาการค้าแรงงานผิดกฎหมาย	 เกิดการแย่งชิง
แรงงานไทยและอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการว่างงาน 
ของแรงงานไทยได้ในอนาคต	

2 ปัญหาการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 
โดยการที่	 ผภร.	 ได้อยู่อาศัยในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	
ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญ	 ขณะที่	 ผภร.	 ได้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็น
จ�านวนมากทัง้เพือ่ใช้ในการหุงหาอาหารและเพือ่ค้าขาย 
ให้กับนายทุน

3	 ปัญหาการลักลอบค้าขายยาเสพติดและสิ่งของ 
ผิดกฎหมาย

4	 ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	
เป็นต้น	 ซึ่งปัญหาต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทย	 รัฐและหน่วยงาน
ของรัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะ
ป้องกนัไม่ให้ผลกระทบได้ขยายความรนุแรงมากยิง่ขึน้ 
ได้ในอนาคต

    มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมยีนมา	(ผภร.)	ไม่ว่าจะเป็นการส่งกลบัภมูลิ�าเนาเดิม 
หรือการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปยังประเทศที่สามก็ตาม	
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศความสัมพันธ์
ประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทยและเมยีนมา	 ในขณะท่ี	 
ผภร.	 ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพ	หนีภัยจาก
การปราบปรามของกองทัพเมียนมา	และชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ก็ได้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นระยะ
เวลานาน	การช่วยเหลือ	ผภร.	 โดยรัฐบาลไทย	ก็อาจ
จะท�าให้รัฐบาลเมียนมามีความคลางแคลงใจได้ว่า
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เมียนมาเพ่ือต้องการผลประโยชน์บางประการได	้
หรือในกรณีที่มีแหล่งข่าวระบุว่าประเทศไทยได้ถูกใช้
เป็นทางผ่านของการระดมทุนและอาวธุ	เพ่ือสนบัสนนุ 
กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมยีนมาได้	ดงันัน้การด�าเนนิการใด	ๆ	ต่อ	ผภร.	จงึต้อง 
กระท�าด้วยความระมัดระวัง	 และมิอาจหลีกเลี่ยงการ
ค�านึงถึงความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศด้วย

    มิติประชาคมระหว่างประเทศ

 แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
และพธีิสารเกีย่วกบัสถานภาพผูล้ีภั้ย	ค.ศ.	1967	จงึท�าให้ 

การบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในมิติทั้งสาม
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 ตามที่นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	(ผภร.)	เป็นไปในลกัษณะผ่อนผนั 
ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว	 เพื่อรอ
การส่งกลับไปยังภูมิล�าเนาเดิมหรือประเทศที่สาม 
ซึง่ได้ด�าเนนิงานร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ	 ๆ	 อาทิ	
UNHCR	 โดยการส่งกลับนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่าง

เรื่องความมั่นคงของรัฐและหลักสิทธิมนุษยชนนั้น	
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดหลาย
ประการ	 ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยไม่สามารถด�าเนินการ
ส่งกลบั	ผภร.	ได้ตามนโยบายเท่าทีค่วร	และมแีนวโน้ม 
ที่	ผภร.	จะยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานานต่อไป	 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำากัดในการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพ้ืนท่ี 

พักพิงชั่วคราวฯ

ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	(ผภร.)	ที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย	 โดยมีสถานะเป็น
เพียงผู ้หลบหนีเข ้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้น	
อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้
สัตยาบันกติการะหว ่างประเทศและอนุสัญญา
ประกอบเป็นพนัธกรณทีีจ่ะต้องยดึถือปฏิบตั	ิคอื	กตกิา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง	
การเมือง	 (UN	 International	Covenant	on	Civil	
and	 Political	 Right:	 ICCPR)	 (ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสทิธทิางการเมอืง	เมือ่วันที	่27	ตลุาคม	พ.ศ.	2539	 
โดยมีผลบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	 30	 มกราคม	
พ.ศ.	 2540)5 ซึ่งกติการะหว่างประเทศ	 ICCPR	 นี้ได้ 
มใีจความประการหนึง่ว่า	 “รฐัภาคต้ีองไม่ให้ปัจเจกชน 
ตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน	ปฏิบัติ	 หรือลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ายีศักดิ์ศรีจากการกลับ
คืนสู ่ประเทศอื่นโดยการส่งตัวเป็นผู ้ร ้ายข้ามแดน	 
การขับไล่	 หรอืการผลกัดันกลบับุคคลใดออกจากดนิแดน	 
ซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงที่แท้จริงต่อ
อันตรายที่ไม่สามารถเยียวยาได้	 โดยสิทธินี้เป็นสิทธิ
ของทุกคนที่อยู่ในดินแดนและในทุกสถานการณ์โดย
ไม่อาจเพิกถอนได้”6	นั่นเท่ากับว่าประเทศไทยไม่อาจ
ส่งหรือผลักดัน	ผภร.	ออกนอกดินแดนหากปรากฏว่า
สถานการณ์มคีวามเสีย่ง	ทีจ่ะท�าให้	ผภร.	ได้รบัอนัตราย 

จากการปฏบิติัทีโ่หดร้ายไร้มนษุยธรรม	 อกีทัง้ประเด็น
การส่งหรอืผลักดนั	ผภร.	กลบัภูมลิ�าเนาเดมิยงัเป็นการ 
ปฏิบัติที่ เ ก่ียวข ้องกับหลักการห ้ามผลักดันกลับ 
(Non-refoulement	Principle)	ซึ่งเป็นหลักการที่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นหลักการส�าคัญในการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งก�าหนดพันธกรณีแก่รัฐ	 กล่าวคอื	
รัฐไม ่อาจผลักดันผู ้อพยพหรือผู ้แสวงหาที่ลี้ภัย 
กลบัออกไปได้ทนัท	ี หากปรากฏว่าการผลกัดันกลบันัน้ 
จะเป็นอนัตรายต่อชวีติหรอืเสรภีาพของบคุคลนัน้	 แม้ว่า 
ประเทศไทยมไิด้มพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏิบตัติามหลกัการ
ห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement	Principle)	
อกีทัง้กไ็ม่ได้มคีวามชดัเจนว่าหลกัการห้ามผลกัดนักลบั	 
ได้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศหรอืไม่	
อย ่างไรก็ตามหลักการห้ามผลักดันกลับนั้นก็ได	้ 
เป็นหลักการท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
เวทีประชาคมระหว่างประเทศ	 เพราะมีความสัมพันธ์	
กับหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน	 ขณะที่
ประเทศไทยได้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่อยู ่ภายใน
ประชาคมระหว่างประเทศ	 จึงมอิาจหลีกเล่ียงการค�านงึ 
ถึงภาพลักษณ์ของประเทศต่อสายตาประชาคม
ระหว่างประเทศได้	ดงันัน้	แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผภร.	 
จะต้องเป็นการด�าเนินการที่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม
มาด้วย	หากการด�าเนินการใด	ๆ	นัน้ไม่ได้เป็นทีย่อมรบั 
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ

5   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน,	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:	18	
6   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	2556:	21-22.
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1

7   ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย,	คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	วุฒิสภา,	2553:	2

ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของประเทศได้ด้วย	 
จากการศึกษาท�าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ
จ�ากัดในการบริหารจัดการฯ	ดังนี้

 1 จ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบในพื้นที่พักพิง
ชั่วครำวฯ ในภำพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่ำงใด 
โดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก	2	ประการ7	คือ	

	 					1.1	มีผู้อพยพกลุ่มใหม่ได้ทยอยเข้ามาอยู่
ในพื้นที่พักพิงเป็นระยะ	ๆ	ซึ่งผู้อพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่		
จะเป็นผู้อพยพซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ	
หรอืเป็นผูห้ลบหนข้ีามแดนมาโดยผดิกฎหมาย	(แรงงาน 
ผิดกฎหมาย)	ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้

	 						1.2	มีอัตราการเกิดเด็กในแต่ละพื้นที่นั้น
มีสูงมาก	 หลายพื้นที่มีจ�านวนเด็กเกิดใหม่ถึงเดือนละ			
60-70	คน	แม้ว่าจะได้พยายามให้ความรู้ทางด้านการ
วางแผนครอบครัวแล้วก็ตาม

 2 กำรคัดเลือกผู ้หนีภัยกำรสู ้รบเพื่อไป 
ตัง้ถิน่ฐำนในประเทศท่ีสำม	เท่าทีผ่่านมาเป็นการกระท�า 
โดยองค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศที่สามเอง	 อีกทั้งกระบวนการในการคัดเลือก
นั้นต้องถือว่าเป็นการกระท�าในรูปแบบของการเลือก

ปฏบิตั	ิ กล่าวคอื	 องค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ 
ของประเทศที่สามจะคัดเลือกเฉพาะคนหนุ ่มสาว	 
ท่ีมกีารศกึษา	และผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างด ี
เกือบทั้งสิ้น	

 3 แนวโน้มงบประมำณกำรสนับสนุนที่ลด
น้อยลง	 ด้วยสภาพเศรษกจิของโลกในปัจจบุนัได้ส่งผล 
กระทบต่องบประมาณการสนับสนุนที่องค ์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรให้แก่การด�าเนิน
งานของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 และองค์การระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้เร่ิมมีแนวคิดท่ีจะผลักภาระท่ีมา
จากผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านั้นให้แก่รัฐบาลไทยมากขึ้น	
อาทิ	การเสนอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้	ผภร.	ออกมา
ท�างานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 เพื่อหารายได้โดย
มิได้ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย

 4 กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 
ได้รับกำรจับตำมองจำกประชำคมระหว่ำงประเทศ 
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง	ๆ	ในบางครั้งมีการ 
กล่าวหาการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เป็น
ความจริง	 โดยเฉพาะในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่

ปัญหาการลักลอบออกนอกพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา

 แนวโน้มของปัญหาฯ จากการที่ผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	(ผภร.)	ได้อยู่อาศยัในประเทศไทย 
มาเป็นเวลานานท�าให้	ผภร.	ต้องการมสีภาพความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น	 ต้องการรายได้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวัน	 ประกอบกับผู้ประกอบการชาวไทย

ต้องการแรงงานไร้ฝีมอืจ�านวนมาก	 ท�าให้	 ผภร.	 ลกัลอบ 
ออกไปขายแรงงานทั้งในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ	 
และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง	รวมท้ังพื้นที่ชั้นใน	
เขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
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2 ผลกระทบด้านความม่ังคง มี 7 ประการ  

 ดังน้ี

การท่ี	 ผภร.	 อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน	และข้อจ�ากดัในด้านความเป็นอยู	่ท�าให้	 
ผภร.	บางส่วนต้องการมีสภาพความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	ต้องการ 
รายได้เพื่อน�าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	
ประกอบกับผู ้ประกอบการไทยมีความต้องการ
แรงงานไร้ฝีมือจ�านวนมาก	ท�าให้	ผภร.	ในพื้นที่พักพิง
ช่ัวคราวฯ	ต่างพากนัลกัลอบออกไปขายแรงงาน	ในระยะ 
แรก	ๆ	กจ็ะไปรบัจ้างท�างานด้านการเกษตรให้กบัคนไทย 
ในพืน้ทีใ่กล้เคียงในลกัษณะเช้าไปเยน็กลบั	 ในระยะหลัง 
ได้มีการลักลอบเข้าไปท�างาน	ในเขตเมืองเป็นกรรมกร
ก่อสร้าง	และเม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ต้องการค่าจ้าง 
สูงขึ้น	 บางส่วนก็ลักลอบไปหางานท�าตามจังหวัดที่มี
ความต้องการแรงงานสูง	รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ	และ
เขตปริมณฑล

การที่	 ผภร.	 ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง 
ช่ัวคราวฯ	เข้าไปในเขตชุมชน	และด้วยสถานะภาพของ	 
ผภร.	 เองนั้น	 เมื่อได้พอเจอกับสิ่งของมีค่า	 อาจเป็น
แรงจูงใจให้	 ผภร.	 มีความต้องการครอบครองสิ่งของ 
มีค่าเหล่านั้น	ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการ 
ลักขโมยหรือการก่ออาชญากรรมได้	หรือ	ผภร.	ที่เป็น
วัยรุ่นอาจมีความคึกคะนองและก่อเหตุรุนแรงต่าง	ๆ	
ในพื้นที่ชุมชนได้เช่นกัน

การที่	 ผภร.	 ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย	 ซึ่งมี
ญาติพ่ีน้องที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาและ
อาจมีความเก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย	 ประกอบกับการที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	
พืน้ทีส่่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเขา	มช่ีองทางธรรมชาติ 

มากมาย	 ท�าให้มีความยากล�าบากในการตรวจตรา
ของเจ้าหน้าทีร่ฐั	 ผภร.	 อาจจะลกัลอบค้ายาเสพตดิและ 
สิง่ของผดิกฎหมาย	 เพือ่หารายได้มาใช้ในการด�ารงชีวติ
ของตนเอง	 หรืออาจจะส่งเงนิให้กบัชนกลุม่น้อยในประเทศ 
เมยีนมา	เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้

 ผภร.	 บางส่วนได้ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า
บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	และชุมชนรอบข้าง	อาทิ	
การตัดไม้เพื่อท�าฝืนในการหุงหาอาหาร	 การแสวงหา
รายได้ด้วยการเผาถ่านขาย	 หรือการตัดไม้เถื่อนขาย
ให้กับพ่อค้าชาวไทย	 เป็นต้น	และเมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เข้มงวดปราบปรามผูก้ระท�าผดิกม็กัน�าไปสูค่วามตึงเครยีด 
ระหว่างผู้หนีภัยการสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐ

การที่	 ผภร.	 ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง 
ชั่วคราวฯ	 โดยที่	 ผภร.	 ไม่ได้มีความรู้มากนัก	อาจถูก
ล่อลวงไปในทางมิชอบได้	เช่น	การค้าประเวณี	เป็นต้น

การที่	 ผภร.	 มีความเป็นอยู่ในพื้นที่พักพิง 
ชั่วคราวฯ	ที่มีลักษณะแออัด	อาจจะไม่ได้มีสุขอนามัย
ท่ีดีมากนักและอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อ	
ซึง่เม่ือ	ผภร.	ได้ลักลอบออกมานอกพ้ืนท่ีพกัพงิช่ัวคราวฯ	
ไปยงัเขตชมุชน	อาจจะเป็นการน�าพาโรคติดต่อมาแพร่ 
กระจายให้กับราษฎรไทยได้

การลักลอบออกนอกพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	
ของ	ผภร.	อาจจะก่อให้เกดิปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมา	นอกจาก 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยแล้ว	
ยงัได้ส่งผลกระทบต่อรฐัทีจ่ะต้องสิน้เปลอืงงบประมาณ 
ในการติดตามจับกุมตัว	หรือกระทั่งการเยียวยาให้กับ
ประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

1 

2 6

7

4

5

3

ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  

และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง 

ปัญหาการตัดไม้และทำาลายทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ปัญหาการลักขโมยและการก่อ

อาชญากรรมตามแนวชายแดน ปัญหาการนำามาซึ่งโรคติดต่อ 

ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด 

และสิ่งของผิดกฎหมาย

ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ

งบประมาณในด้านการควบคุมดูแล 

ผู้หนีภัยสู้รบ
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ปัจจัยดึงดูด (Pull factors)1 2ปัจจัยผลักดัน (Push factors)

1.1 สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัด รายได้
ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย เน่ืองจาก ผภร. ไม่มีรายได้ใด ๆ 
นอกจากรับความช่วยเหลือผ่านการบริจาคจาก
องค์กรเอกชน ส่งผลให้ ผภร. ต้องดิน้รนในการด�ารงชวีติ 
จึงมีแรงผลักดันให้เกิดการลักลอบออกนอกพื้นที่
พกัพงิชัว่คราวฯ เพือ่ออกไปหารายได้ เช่น รบัจ้าง
ท�างานเลก็ ๆ น้อย ๆ รอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
น�าเงนิมาซือ้หาอาหารและปัจจยัด�ารงชพีทีห่ลากหลาย 
ไปจากที่ได้รับจากการบริจาค

1.2 ผภร. บางส่วนต้องการยกระดับ
มาตรฐานการด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  
จึงได้หาทางลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 
เพื่อออกไปหารายได้หรือสิ่งของเพิ่มเติม

1.3 อาหารท่ี ผภร. ได้รับการจัดสรร 
เพื่อยังชีพไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่อง 
มาจากงบประมาณทีจ่�ากดัลงขององค์กร NGOs เป็นเหต ุ
ให้ ผภร. อาจลกัลอบออกนอกพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ  
เพือ่ไปหาพชืผักอาหารป่า หรอืจากไร่สวนของชาวบ้าน 
บริเวณใกล้เคียง

1.4 ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับ
อนาคต การที่ ผภร. อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความกังวลในความ
ไร้อนาคต ไม่มีความหวัง และไม่สามารถวางเป้าหมาย
หรอือนาคตของตนได้ จงึอาจเป็นแรงผลกัดันให้ลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพ่ือแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีความเจริญ

1.5 จึงเป็นแรงผลักดันให้ ผภร. อาจ
ต้องการลักลอบออกนอกพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
หาอาหารและสิง่ของเคร่ืองใช้มาดูแลครอบครัวมากข้ึน

2.1 ความแตกต่างด้านความเจริญ 
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ

2.2 พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจสร้าง
รั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน อันม ี
สาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม และ
ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าเขา ซ่ึงมช่ีองทางการเข้าออก 
พื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ
มากมาย 

2.3 จ�านวนเจ้าหน้าที ่ (ข้าราชการ และ  
สมาชิก อส.) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในการ 
ควบคุมก�ากับดูแล ผภร. ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
รัฐได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มกีารลาดตระเวน  
เป็นห้วงเวลา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อส. ทหาร และ
ต�ารวจในพื้นที่

2.4 ผภร. จ�านวนมากประสงค์ท่ีจะ 
เดินทางไปประเทศที่สาม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีอาสา
สมัครท่ีเป็น ผภร. ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีจ�านวนน้อยลง และอาจท�าให้การฝึกเจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมคัรขึน้มาใหม่ไม่เพยีงพอส�าหรบัการปฏบิตังิาน 
ในการควบคุมดูแล ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

2.5 ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวฯ  
มคีวามหลากหลายทางชาติพนัธุ ์ ส่งผลให้เกิดอุปสรรค 
ในการปกครอง ควบคุมและก�ากับดแูลโดยผู้น�า ผภร. และ 
คณะกรรมการผู้หนภียัการสูร้บ (Camp Committee)  
อาจกล่าวได้ว่า ผภร. มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย 

สู้รบจากเมียนมา
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 การบรหิารจดัการผูห้นภัียการสูร้บจากเมยีนมา 
(ผภร.) เป็นหน่ึงในภารกิจส�าคัญท่ีรัฐจะต้องก�าหนด
ยทุธศาสตร์ นโยบาย และกลไกในการบรหิารจัดการฯ  
ท่ีเหมาะสม แม้ว่าในปัจจบัุนรฐัได้ก�าหนดนโยบายให้ ผภร.  
สามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวฯ  
ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม เพื่อรอการส่งกลับ
ภมูลิ�าเนาเดมิ โดยได้มกีารด�าเนินการท้ังการเดนิทางกลบั 
โดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) และการ 
ไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศท่ีสาม (Resettlement in third  
countries) ซึง่รฐัได้อนญุาตให้องค์การระหว่างประเทศ 
และองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการสนบัสนนุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณสนับสนุน
น้ันอย่างไรก็ตามการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ 
ทัง้ปัญหาของประเทศไทยเอง ประเทศต้นทาง ประเทศ 
ปลายทาง (ประเทศที่สาม) และปัญหาขององค์การ
ระหว่างประเทศ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น

 1. จ�านวนผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิง 
ชั่วคราวฯ ในภาพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

 2. การคัดเลอืกผูห้นภียัการสูร้บเพ่ือไปตัง้ถิน่ฐาน 
ในประเทศทีส่าม เท่าท่ีผ่านมาเป็นการกระท�าโดยองค์การ 
ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของประเทศที่สามเอง
เพียงอย่างเดียว

 3. แนวโน้มงบประมาณการสนับสนุนจาก
องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน 
ที่ลดน้อยลง

 4. การด�าเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ  
ได้รับการจับตามองจากประชาคมระหว่างประเทศ 
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ

 ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบให ้
การบริหารจดัการ ผภร. ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายเท่าทีค่วร 
ท�าให้ ผภร. ยังคงอยู่อาศัยภายในประเทศไทย 

เป็นระยะเวลานาน อกีทัง้การทีส่ถานการณ์ ในประเทศ 
เมียนมาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายอย่างมนัียส�าคญั
แต่อย่างใด นัน่เท่ากบัว่า ผภร. จะยงัคงอยูใ่นประเทศไทย 
อีกต่อไปโดยไม่มีก�าหนด ในขณะที่ ผภร. ยังคง 
อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นเวลานานนั้น ก็ได้ก่อ 
ให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ คือ ปัญหาการลักลอบออกนอก 
พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ ของผูห้นีภยัการสูร้บจากเมียนมา  
ซ่ึงจากการศึกษาท�าให้ทราบว่าปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ดังกล่าว อาจส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหลายประการ ได้แก่ 

 1 ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
 และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง

 2 ปัญหาการลกัขโมยและการก่ออาชญากรรม
 ตามแนวชายแดน

 3 ปัญหาการลกัลอบค้ายาเสพตดิ
 และสิง่ของผิดกฎหมาย

 4 ปัญหาการตัดไม้และท�าลาย
 ทรัพยากรธรรมชาติ

 5 ปัญหาการค้ามนุษย์

 6 ปัญหาการน�ามาซึ่งโรคติดต่อ

 7 ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ
 งบประมาณในด้านการควบคมุดูแลผูห้นีภัยสู้รบ

 โดยเมื่อได้ศึกษาถึงปัจจัยต้นเหตุของปัญหา
การลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ นั้น ท�าให้
ทราบว่าเกิดจากทั้งปัจจัยผลักดัน (Push factors) 
และปัจจัยดึงดูด (Pull factors) โดยปัจจัยผลักดัน 
ได้แก่ 

 1) สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัดของ ผภร.  
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจาก ผภร. ไม่มีราย
ได้ใด ๆ นอกจากรับความช่วยเหลือผ่านการบริจาค
จากองค์กรเอกชน 

บทสรุป
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 การบรหิารจดัการผูห้นภัียการสูร้บจากเมยีนมา	
(ผภร.)	 และการแก้ไขปัญหาการลกัลอบออกนอกพืน้ที ่
พักพิงชั่วคราวฯ	 ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 
มีประเด็นท้าทายหลายประการ	ซึ่งการบริหารจัดการ
และการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาและค�านึงถึง	
ดังนี้

 1	 ความสมดลุระหว่างการรกัษาความมัน่คง
แห่งชาต	ิ(National	Security)	และหลักสทิธมินุษยชน	
(Human	Rights)	ตามท่ีปัญหาการบริหารจดัการ	ผภร.	
และปัญหาการหลบหนีออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
ของ	 ผภร.	 ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
หลากหลายประการน้ัน	 ในขณะเดยีวกนัหากประเทศไทย 
ด�าเนนิการใด	ๆ	ทีมุ่ง่ไปสูก่ารปกป้องความม่ันคงของรฐั
เพียงด้านเดียว	ก็อาจจะน�าสู่การด�าเนินการที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนได้	 และจะน�ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้เช่นกัน

 2	 บรบิทของปัญหาครอบคลมุหลากหลายมิติ	
ทั้งในมิติภายในประเทศ	 ท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบ
จากปัญหาต่อความมั่นคงภายในรัฐในด้านต่าง	 ๆ	 มิติ
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	 ทีเ่ก่ียวข้องกับการสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมา	ซึ่งมีเขตแดนท่ีติดต่อกัน	และมิติประชาคม

ระหว่างประเทศ	 ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก	 ตามที่
บริบทของปัญหาได้ครอบคลุมหลากหลายมิตินั้น	การ
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงจ�าเป็นจะต้องมี
มุมมองต่อบริบทของปัญหาอย่างครอบคลุม	 โดย 
ไม่สามารถจ�ากัดความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงผู้เดียวได้

 3	 บริบทของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับ
หลากหลายตวัแสดง	ทัง้ประเทศแรกรบั	 (ประเทศไทย) 
ที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของ	 ผภร.	 ประเทศ
ต้นทาง	 (ประเทศเมียนมา)	 ที่มีนโยบายในการจัดการ
เป็นของตัวเองหรือมีปัจจัยและมุมมองที่แตกต่าง 
ออกไป	 ประเทศที่สาม	 ที่มีนโยบายในการรับ	 ผภร.	 
ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามสมควรที่จะไม่เป็นภาระและ 
ส่งผลกระทบต่อประเทศตนมากเกินไปองค์การ
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน	ที่มุ่งเน้นไป
ในการให้ความช่วยเหลือ	ผภร.	ตามหลักสิทธมินษุยชน	
ตามที่บริบทของป ัญหาได ้มีความเกี่ยวข ้องกับ 
หลากหลายตัวแสดงนั้น	 ย่อมท�าให้การแก้ไขปัญหา 
มิอาจด�าเนินการได้โดยตัวแสดงใดเพียงตัวแสดงหนึ่ง	
อกีทัง้หากขาดซ่ึงความร่วมมอืระหว่างกนัของตัวแสดง 
ทั้งหมดก็จะท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด�าเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้

	 2)	อาหารที	่ผภร.	 ได้รบัการจดัสรรเพือ่ยงัชพี 
ไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ	 อันเนื่องมาจาก 
งบประมาณที่จ�ากัดลงขององค์การระหว่างประเทศ	 
	 3)	 ผภร.	 ยังคงขาดความหวังส�าหรับอนาคต	
และไม่สามารถวางเป้าหมายหรืออนาคตของตนได้	
เป็นต้น	ส�าหรับปัจจัยดึงดูด	ได้แก่	
	 	 1)	 ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 และนอกพื้นท่ี
พักพิงชั่วคราวฯ	อาจเป็นแรงดึงดูดให้	 ผภร.	 ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่	ๆ

	 	 2)	 พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ไม่อาจ
สร้างรั้วรอบขอบชิดเพ่ือการควบคุมได้อย่างชัดเจน	
อันมีสาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม	และ
มช่ีองทางการเข้าออกพ้ืนท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	 โดยเฉพาะ 
ช่องทางธรรมชาติมากมาย
	 	 3)	 จ�านวนเจ้าหน้าที่รัฐ	 ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมก�ากับดูแล	 ผภร.	
ได้อย่างทั่วถึง	เป็นต้น	

ข้อพิจารณา
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 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1	 ส่งเสริมให้	 ผภร.	 มีงานท�าในพื้นที่
พกัพงิชัว่คราวฯ	เช่น	อาจจะเป็นการรบังานจากภายนอก 
เข้ามาท�าในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 โดยผ่านการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ	 หรือการอนุญาตให้	 ผภร.	
สามารถเพาะปลูก	 และสนบัสนนุให้สามารถส่งผลิตผล 
ที่ได้ออกไปจ�าหน่ายภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	ได้
ทัง้นี	้ จะต้องค�านงึด้วยว่าการเปิดโอกาสดงักล่าวจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้มี	 ผภร.	 ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย	
หรอืมาพกัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ	เพิม่มากขึน้หรอืไม่	 
ส่วนกรณีทีม่อีงค์กรเอกชนหรอืองค์การระหว่างประเทศ 
ได้เสนอให้	 ผภร.	 สามารถออกไปท�างานนอกพื้นท่ี 
พกัพงิช่ัวคราวฯ	ได้นัน้	ควรมกีารศกึษาถงึ	ผลด	ี-	ผลเสยี	 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทยอย่าง
ละเอยีดถ่ีถ้วนเสยีก่อน	 เพือ่ทีจ่ะน�ามาพจิารณาแนวทาง 
ต่อไป

1.2	 เห็นควรก�าหนดเป้าหมายระยะเวลา
ทีจ่ะส่ง	 ผภร.	 กลบัภูมลิ�าเนาเดมิหรอืก�าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลาให้	 UNHCR	 น�า	 ผภร.	 ทั้งชุมชน	 โดยไม่ 
คัดเลือกเฉพาะผู ้ที่ มี ทักษะหรือการศึกษาสูงไป 
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามเพียงเท่านั้น

1.3	 ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการก�าหนด 
นโยบายการรองรับ	ผภร.	ทีป่ระสงค์ทีจ่ะอยู่ในประเทศไทย	 
การที่ประเทศไทยประสบปัญหาและข้อจ�ากัดใน 
การส่ง	ผภร.	กลบัภมูลิ�าเนาเดมิและการไปตัง้ถ่ินฐานใหม่	 
ในประเทศที่สามนั้น	หากพิจารณาในอีกด้านนึง	ผภร.	
ท่ียังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ	 ก็ถือเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resources)	 ที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน	 จะเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่ประเทศไทยจะใช้ทรัพยากรมนุษย์จาก	 ผภร.	 นี้เพื่อ
ช่วยสร้างการพัฒนาให้กับประเทศไทย	 ทั้งการพัฒนา
ในพื้นที่ชายแดน	หรือเป็นแรงงานถูกกฎหมาย	โดยรัฐ
อาจจะคดัเลอืก	ผภร.	ทีม่ศัีกยภาพและมีความสมัครใจ
ทีจ่ะอยูอ่าศยัในประเทศไทย	 โดยรฐัอาจจะอบรมวชิาชพี 

หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในการเป็นพลเมืองที่ดีที่จะอยู่
ภายในประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรฐัหรอืราษฎรไทย	ทัง้นี	้ควรมกีารศกึษาความเป็นไปได้ 
ของนโยบายฯ	เพิ่มเติมทั้งในบริบทของกฎหมาย	และ
ผลกระทบทั้งผลดี	-	ผลเสียอย่างละเอียด

1.4	 ก�าหนดแนวทางการเจรจาหารือกับ
ผู้น�าของชนกลุ่มน้อยต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม	เพื่อให้รับ	ผภร.	กลับไปยังภูมิล�าเนาเดิม	
ซึ่งจะช่วยให้	 ผภร.	 มีความมั่นใจและสมัครใจในการ
เดนิทางกลบัภูมิล�าเนาเดิมมากยิง่ขึน้	 อกีทัง้ยงัเป็นการ 
ช่วยลดจ�านวน	ผภร.	ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	อีกทาง
นึงด้วย

1.5	 สร้างช่องทางการสือ่สารต่อประชาคมโลก 
เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นปัญหาการอพยพหนีภัย
ของ	 ผภร.	 สาเหตุที่แท้จริงของการอพยพหนีภัย	 
และการดูแลของรัฐไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือตามหลัก 
มนษุยธรรมสากลเป็นอย่างดีแล้ว	 เพือ่ให้ประชาคมโลก 
มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง

1.6	 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาและ
ค�านึงถึง	 การสร้างสมดุลระหว่างประเด็นการรักษา
ความมั่นคงของรัฐและประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน	
เพราะประเด็นทั้งสองล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน	
ไม่สามารถเลือกปฏิบัติในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เพียงด้านเดียวได้

1.7	 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการวิเคราะห	์
ก�าหนดนโยบายและแผนงาน	 ผ่านการบูรณาการจาก
หลากหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วน	 เพราะแต่ละ
หน่วยงานและแต่ละภาคส่วนล้วนมมีมุมองในประเดน็ 
ปัญหาและผลกระทบท่ีแตกต่างกัน	 การบูรณาการ 
จะมส่ีวนช่วยให้การก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 

ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา
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1.8	 สร้างความร่วมมอืและการประสานงาน 
กันอย ่ าง ใกล ้ชิดระหว ่ างตั วแสดงที่ เกี่ ยวข ้อง 
ทั้งหมด	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินการได้
ในทุกห่วงโซ่คุณค่า	ทั้งนี้	ทุกตัวแสดงควรมีการมองไป
ที่เป้าหมายสุดท้ายอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้	 รวมทั้ง
เห็นควรให้มีการสร้างกรอบความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค	เช่น	ประชาคมอาเซียน	เข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย	 ซึ่งผู้จัดท�าเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งหากจะมีการศึกษาต่อยอดในประเด็น
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

2.1	ควรส่งเสรมิให้	ผภร.	มคีวามรูเ้กีย่วกบั 
กฎ	 ระเบียบ	 และกฎหมายไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ	ผภร.	โดยตรง	รวมทั้ง
ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ให้	 ผภร.	 ทราบว่าการลักลอบ
ออกนอกพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ถือเป็นการกระท�าที่
ผิดกฎหมายไทยและจะถูกจบักมุในข้อหาเป็นผูเ้ข้าเมอืง 
โดยผิดกฎหมาย	และจะสูญเสียสถานะการเป็น	 
ผภร.	ซึ่งรัฐไทยจะไม่อนุญาตให้	ผภร.	ที่กระท�าผิดนั้น
อยู่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 อีกต่อไป	 และจะ
ผลักดันออกนอกประเทศไทยโดยทันที

2.2	เห็นควรจัดท�าป้ายสัญลักษณ์และ
หลักแนวเขตเพื่อบ่งชี้ขอบเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 
ให้ชัดเจน	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตพื้นที่ที่	 ผภร.	 ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลไทยให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว
และเป็นพื้นที่ควบคุมท่ีต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2.3	 เข้มงวดในการผ่านเข้า-ออก	 ตาม 
ช่องทางที่ก�าหนด	 และก�าหนดมาตรการลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ	โดยให้ผู้น�า	ผภร.	ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อที่จะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ	 ผภร.	 ในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ	ได้อีกทางนึงด้วย

2.4	 สนธิก�าลังร่วม	 ระหว่างสมาชิก	 อส.	
หน่วยทหาร	 และต�ารวจในพื้นที่	 ณ	 บริเวณจุดตรวจ
บนถนนหลัก	เพื่อท�าการตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมาย	
และท�าการลาดตระเวนปราบปรามผู้กระท�าผิดเป็น
ห้วงเวลา

2.5	 จัดเจ้าหน้าที่หาข่าวและตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด
กฎหมายของ	ผภร.

2.6	 รณรงค์ไม่ให้	 ผภร.	 เข้าไปเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพตดิ	 จดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาเพือ่ใช้เวลาว่าง 
ให้เกดิประโยชน์และสร้างความผ่อนคลายในการใช้ชวีติ 
ให้กับ	ผภร.	อาจจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วย	 เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่าง	 ผภร.	 และเจ้าหน้าที่รัฐ	 อีกทั้งยังเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีร่ฐัสามารถปฏบิตักิาร 
ด้านการข่าว	 เพือ่ส�ารวจผูท่ี้เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิหรอื 
การกระท�าผิดต่าง	 ๆ	 โดยหากตรวจพบผู้กระท�าผิดก็
ให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการลงโทษตามกฎหมาย	

2.7	 สนบัสนนุให้	 ผภร.	 มกีารเลอืกตัง้ผูน้�า
ทุกระดับและในทุกพ้ืนที่เพื่อให้	 ผภร.	 ได้มีโอกาส
เลือกผู้น�าของตน	 เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองและ
ก�ากับดูแลชุมชนของตน

2.8 สร้างความเข้มแข็งของกลไกคณะ
กรรมการผู้หนภียัการสู้รบในพ้ืนทีพั่กพิงชัว่คราว	ซ่ึงเป็น 
กลไปที่	 ผภร.	 ร่วมกันท�าหน้าที่จัดการกิจการภายใน
ทกุด้าน	 และช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีรั่ฐในการสอดส่องและ 
ก�ากบัดูแล	ผภร.	ในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ	โดยเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและประสานงาน 
กับผู้น�า	ผภร.	อย่างใกล้ชิด

2.9	 ควรให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ	 ผภร.	 ระดับรากหญ้า	 เช่น
การประชุมในแต่ละกลุ่มชุมชน	 กลุ่มชาติพันธุ์	 หรือ
โครงการเสยีงตามสาย	เพือ่ให้โอกาส	ผภร.	หลากหลาย 
กลุ ่ม มีช ่องทางในการน� า เสนอป ัญหาของตน	 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน
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