การบริหารจัดการ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

ญหาการลักลอบ
กรณีศึกษา ปัออกนอกพื
้นที่พักพิงชั่วคราว

1

่
พื้นที่พักพิงชัวคราวฯ
ของผู้หนีภัย
การสู้รบ
ั จากเมียนมา (ผภร.)

1

เพื่ อ ติ ด ตามนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ผู ้ ห นี ภั ย สู ้ ร บจากเมี ย นมาในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
และข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการ
2

เพือ่ ศึกษาและประเมินผลกระทบ ด้านความมัง่ คง
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ
3

เพือ่ ศึกษาถึงปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
โดยการศึ ก ษาจะเป็ น ทั้ ง ในบริ บ ทที่ รั ฐ มี ห น้ า ที่
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ และบริบทด้านสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐพึงปฏิบัติตามเนื่องด้วยรัฐเป็นส่วนหนึ่ง
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ รวมทัง้ การพิจารณา
ปัญหาในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัจจัยที่แท้จริง เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลไกภาครัฐ
ในการบริหารจัดการฯ แนวทางในการบริหารจัดการ

ผู้ลี้ภัยขององค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้ เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพ
การด� า รงชี วิ ต ของผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บจากเมี ย นมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการผูห้ นีภยั
การสูร้ บจากเมียนมา ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรค
หลากหลายประการ เนื่องจากการบริหารจัดการฯ
ได้เกีย่ วข้องกับหลากหลายมิติ ทัง้ มิตคิ วามมัน่ คงภายในรัฐ
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ และเกีย่ วข้องกับหลากหลายตัวแสดง
ทั้งประเทศไทย ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
(ประเทศทีส่ าม) และองค์การระหว่างประเทศ ขณะที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ ได้อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐหลายประการ อย่างไรก็ตามการด�าเนินการ
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มิอาจด�าเนินการได้
โดยการพิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทความมั่ น คงภายในรั ฐ
เพียงด้านเดียว เพราะบริบทของปัญหาได้เกีย่ วข้อง
กับหลากหลายมิติ อีกทัง้ การบริหารจัดการฯ จะต้อง
กระท�าภายใต้ความสมดุลระหว่าง ความมัน่ คงแห่งชาติ
(National Security) และหลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ด้วย

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 2 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐต่อผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว และศึกษาปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
2
เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1
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การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการผู้หนีภัย
การสูร้ บจากเมียนมา กรณีศกึ ษา การลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ

พันตรี วรเชษฐ์ รัตนพันธ์ 2
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญ หาการลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ โดยข้อเสนอแนะที่ได้ มาจากการศึกษา
ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่
พักพิงชัว่ คราวฯ ทัง้ ในส่วนของปัจจัยผลักดันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพการด�ารงชีวติ ของผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ และปัจจัย
ดึงดูดที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการลักลอบออกนอก

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และลักษณะของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ซึง่ ข้อเสนอแนะ
เหล่านีผ้ วู้ จิ ยั เล็งเห็นว่าเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทหี่ น่วยงาน
หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน� า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
แก้ไขปัญหาเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
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นั บ ตั้ ง แต่ ส ถานการณ์ ก ารปราบปราม
ชนกลุ ่ ม น้ อ ยและกลุ ่ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลของกองทั พ
เมียนมาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้เกิดการ
อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้น
ได้ผ่อนปรนให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอาศัยอยู่
ในประเทศไทยได้ เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลทาง
ด้านมนุษยธรรม ระหว่างรอการเดินทางกลับภูมลิ า� เนา
ในเมียนมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 และพิธสี ารเกีย่ วกับสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1967
จึงท�าให้ ผูห้ นีภยั การสูร้ บทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทย
ไม่อยูใ่ นสถานะผูล้ ภี้ ยั โดยมีสถานะเป็นเพียงผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนและ
ยิ น ยอมให้ อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชนได้ เข้ า มาให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผหู้ นีภยั จากการสูร้ บ
ในขั้นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลไทย
ได้อนุญาตให้สา� นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for
Refugees : UNHCR) เข้ามามีบทบาทในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บร่ ว มกั บ องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลไทยได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา โดยการผ่อนปรน
อนุ ญ าตให้ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บสามารถอยู ่ ใ นเขต
ประเทศไทยได้เป็นการชัว่ คราว และยินยอมให้องค์การ
ระหว่ า งประเทศและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนเข้ า ไป
ช่วยเหลือดูแลโดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ
1 ยินยอมให้อยูใ่ นเขตประเทศไทยได้เป็นการ
ชั่วคราว โดยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา เดินทางข้ามเขตแดนมา ทางรัฐบาลไทยจะ
ช่วยเหลือให้ที่พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรม
2 ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาต้องอยูใ่ นพืน้ ที่
พักพิงชัว่ คราว (Temporary Shelter) ทีท่ างรัฐบาลไทย
จัดให้เท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่ ศูนย์อพยพ (Refugee Camp)
3 เมื่อการสู้รบในเมียนมาสิ้นสุดลง และมี
ความปลอดภัยแล้ว ผู้หนีภัยการสู้รบต้องเดินทางกลับ
เมียนมาโดยทันที โดยฝ่ายไทยจะอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับ ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลไทย
ได้ก�าหนดให้มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา จ�านวน 9 แห่ง อยู่ในพื้นที่ชายแดน 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย

1

พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวผูห้ นีภยั การสูร้ บ
บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

5

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

2

พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวผูห้ นีภยั การสูร้ บ
บ้านแม่สรุ นิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

6

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก

3

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

7

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

4

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

8

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

แม้ ว ่ า ทางการไทยจะอนุ ญ าตให้ ผู ้ ห นี ภั ย
การสู ้ ร บจากเมี ย นมาสามารถอยู ่ ใ นประเทศไทย
เฉพาะภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ได้เป็นการชัว่ คราว
เท่านั้น เพื่อรอการส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ ในเมียนมายังคงไม่มแี นวโน้มทีด่ ขี นึ้ และด้วย
ข้อจ�ากัดหลายประการ ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถ
ด�าเนินการ ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมได้
ตามนโยบายทีว่ างไว้เท่าทีค่ วร ส่งผลให้ผหู้ นีภยั การสูร้ บ
จากเมียนมายังคงอยู่อาศัยในเขตประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน บางพืน้ ทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นเวลานานมากกว่า
30 ปี ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง
หลายประการ อาทิ
1 ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบออกนอก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไปขายแรงงาน ทั้งในลักษณะ
เช้าไปเย็นกลับ และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง รวมทัง้
พื้นที่เขตชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

2 ปั ญ หาการท� า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดหรือสิ่งของ
ผิดกฎหมาย
4 ปัญหาราษฎรไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากผูห้ นีภยั การสูร้ บ และเกิดทัศนะคติทไี่ ม่ดตี อ่ รัฐบาล
ที่เห็นว่าผู้หนีภัยการสู้รบได้รับการช่วยเหลือดีกว่า
ราษฎรไทย เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
ซึ่งได้มีการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงหลายประการ ทั้งใน
การแย่งชิงแรงงานไทยการลักลอบค้ายาเสพติดหรือ
สิ่งของผิดกฎหมาย ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด
รวมทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้
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พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านถ�้าหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในเมียนมายังคง
มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเหตุการณ์
การรัฐประหารรัฐบาลเมียนมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินการ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมตามนโยบายนั้น
ด�าเนินการได้ยากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจจะมีแนวโน้มที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาอพยพเข้ามายังดินแดนไทย

เพิ่มมากขึ้นได้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ควรมีการศึกษา
และประเมิ น ผลกระทบด้ า นความมั่ ง คงที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ของผู้หนีภัยการสู้รบ และพิจารณาถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคง
ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
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ในการด�าเนินการต่อผู้หนีการภัยสู้รบจาก
เมียนมานั้น แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967 แต่
การด�าเนินการของประเทศไทยก็มีระบบการจัดการ
ที่ดี ส�าหรับสาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 นัน้ เนือ่ งจากมีเหตุผลทีส่ า� คัญ 2 ประการ3 คือ
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ประการที่ 1 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีอนุสัญญาฉบับหนึ่ง
คืออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 ซึ่งประกาศใช้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปยุโรป
เป็นการเฉพาะ ซึง่ รัฐบาลไทยได้พจิ ารณาเห็นว่าข้อก�าหนด
ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ดั ง กล่ า วที่ ไ ม่ ต รงกั บ สถานการณ์
ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว จึงควรมีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและอุดช่องว่างของอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าวเสียก่อน

ประการที่ 2 ในส่วนของประเทศไทยได้พจิ ารณา
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1 ในขณะที่ประเทศไทยยังมิได้เป็น

ภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ประเทศไทยก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเป็นจ�านวนมากอยู่แล้วและมี
มาตรฐานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง น่ า จะดี ก ว่ า
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951 ด้วย
2 ทีต่ งั้ ด้านภูมศิ าสตร์ของประเทศไทย

มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่
ยังมีการพัฒนาทีต่ า�่ กว่าประเทศไทย จึงท�าให้มปี ระชาชน
ของประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามา เป็นจ�านวนมาก
โดยการอ้างสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1951 นั้น อาจท�าให้ประเทศไทย
ต้องรับภาระหนักขึ้นได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ประเทศไทยจึง
ได้กา� หนดแนวทางการด�าเนินงานต่อผูห้ นีภยั การสูร้ บขึน้
3 ประการ คือ

ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย วุฒิสภา,
2553: 2.

3

2 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ทางการไทยที่มีต่อผู้หนีภัยการสู้รบ ซึ่งทางการไทย
ต้องรับภาระในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งพื้นที่ให้
ผูห้ นีภยั สูร้ บอยูอ่ าศัย การจัดเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพืน้ ทีพ่ กั พิง การให้การศึกษา และมีการฝึก
อาชีพให้แก่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งสาเหตุที่มีการฝึกอาชีพ
ให้ นั้ น ก็ เ พื่ อ ให้ ค นเหล่ า นั้ น มี ค วามรู ้ ติ ด ตั ว ในการ
ด�ารงชีวิตเมื่อกลับไปประเทศหรือเมื่อไปตั้งถิ่นฐาน
ยังประเทศที่สาม การให้บริการด้านการสาธารณสุข
เป็นต้น ดังนัน้ จึงมีการอนุญาตให้องค์กรเอกชน (NGOs)
และองค์การระหว่างประเทศสามารถเข้ามาด�าเนิน
กิจการเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทยได้
ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย
3 การพยายามแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ

เนื่องจากการช่วยเหลือของประเทศไทยต่อผู้หนีภัย

ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทย
ได้พยายามผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน
อันได้แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมา
คือ ปฏิญญาพุกาม (Economic Corporation Strategy)
โดยยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนร่วมกัน เช่นการสร้างถนน การส่งเสริม
การลงทุนในพืน้ ที่ เป็นต้น ยุทธศาสตร์นจี้ ะแก้ไขปัญหา
ได้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการหนีภัยการสู้รบแต่รวมถึง
ปัญหาอื่น ๆ อาทิ ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น
เนือ่ งจากประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสญั ญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
ประเทศไทยจึงไม่สามารถให้สถานะคนเหล่านี้เป็น
ผู้ลี้ภัย แต่รัฐบาลไทยเป็นผู้ดูแลคนเหล่านี้ตามหลัก
มนุษยธรรม และมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาว
คื อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมี ก าร
ปรองดองกัน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นรูปธรรม
และยั่งยืน

กลไกการดำาเนินงานในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา (ผภร.) ของรัฐบาลไทย ได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฯ
ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย มีหน้าที่ศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ปญ
ั หาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 3 แนวทาง ได้แก่

การควบคุมดูแล ผภร.ให้อยู่ในพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราวฯ ที่ก�าหนด
การส่งกลับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศที่สาม
การพยายามแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุโดยการ
ส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนาเดิมเมื่อสถานการณ์
ความขัดแย้งในเมียนมาสงบลง

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565

มีฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่
ทางการไทยได้ผอ่ นผันให้อยูไ่ ด้ชวั่ คราวเพือ่ รอการส่งกลับ
หรือไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ในกรณีการส่งไป
ตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม เดิมที่ประเทศไทยไม่มี
นโยบายให้คนเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม
แต่เมื่อพิจารณาถึงเด็กที่เกิดใหม่ ซึ่งควรมีสถานภาพ
ทางชีวิตที่ดีกว่าเป็นอยู่ จึงมีการตัดสินใจอนุญาตให้
ประเทศที่สามรับไปตั้งถิ่นฐานได้

การสูร้ บจากเมียนมานัน้ เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลายเหตุ
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศเมียนมา
โดยได้ เ สนอต่ อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศให้ เข้ า ไป
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาโดยตรง
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1 การควบคุม เนือ่ งจากบุคคลเหล่านี้

ซึง่ การด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ได้จดั ตัง้
คณะกรรมระดับจังหวัด (Provincial Admission
Board: PAB) เป็นกลไกพิจารณาสถานะของบุคคล
ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง
การควบคุมดูแล ผภร. ให้อยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชั่วคราวฯ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ควบคุมดูแล ผภร. ไม่ให้มจี า� นวนเพิม่ ขึน้ โดยให้สกัดกัน้
และควบคุมจ�านวนให้ลดลง พร้อมทั้งจัดท�าทะเบียน
และควบคุมถิ่นที่อยู่ แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือ
จากองค์การระหว่างประเทศและมิตรประเทศ ให้ชว่ ย
แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู โดยก�าหนดมาตรการการ
ด�าเนินงานไว้ ดังนี้

ผภร.สมัครใจ เพิ่ ม มาตรการควบคุ ม ดู แ ล
1ด�กลัาเนิบภูนการให้
2 พืน้ ทีร่ บั ผภร. อย่างเข้มงวด
มิล�าเนาเดิม
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ด�าเนินการเร่งรัด ให้ UNHCR
เจรจากับรัฐบาลเมียนมา ให้รบั
ผภร. กลับประเทศอย่างปลอดภัย
และเป็นทีย่ อมรับของประชาคม
ระหว่างประเทศ

เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู ้ ห ลบหนี
เข้าเมืองลักลอบเข้าไปอาศัย
และป้องกันมิให้ ผภร. หลบหนี
ไปสร้างปัญหาภายนอก

เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม
4 อัด�ตาราการเกิ
ดของ ผภร.

การส่งกลับ ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ทีส่ าม การด�าเนินโครงการส่ง ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ที่สามเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภายในเมียนมา
ยังไม่ดีขึ้น อีกทั้ง ผภร. ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน จึงต้องการแบ่งเบาหรือลดภาระของ
รัฐบาลไทยโดยหวังว่าจะช่วยลดจ�านวน ผภร. ให้ลดน้อยลง
โดยได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยอนุญาตให้
ประเทศทีส่ ามรับเอา ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐาน เช่น สหรัฐฯ
แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ โดย UNHCR ร่วมกับองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM
รับผิดชอบด�าเนินการ อย่างไรก็ตามการส่ง ผภร.
ไปประเทศที่สาม ไม่ได้ช่วยลดจ�านวน ผภร. แต่กลับ
เป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ให้ ร าษฎรเมี ย นมาลั ก ลอบเข้ า มา
อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะไปประเทศที่สาม จึงได้ปิด
โครงการเมื่อปี พ.ศ. 2556

การส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมในเมียนมา
หน่วยงานความมั่นคงได้ตระหนักดีถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ผภร. ด้วยการส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนา
เดิมในเมียนมา โดยมองตั้งแต่แรกเริ่มของปัญหาว่า
หากไม่รีบส่ง ผภร. กลับตั้งแต่มีการอพยพเข้ามาจะยิ่ง
เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดั้งนั้น ในระยะแรกจึง
เป็นการใช้มาตรการกดดันให้ ผภร. เดินทางกลับ แต่ก็
ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก ทุกครั้งเมื่อทหารเมียนมา
เข้ากวาดล้างชนกลุม่ น้อย ผภร. ก็จะเดินทางกลับเข้ามาใหม่
ดังนั้น ต่อมาจึงมีโครงการส่งกลับ ผภร. โดยสมัครใจ
เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานของรัฐอ�านวยความสะดวก
และในการสนับสนุนในการเดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม
ผภร. ที่ สมัครใจกลับก็ยงั มีจา� นวนไม่มากนัก มีสาเหตุคอื

1

ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา
และกองก�าลังชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่

รัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถรับรองความปลอดภัย
นทางกลับของ ผภร. ให้ประชาคม
2 ในการเดิ
ระหว่างประเทศเชื่อมั่นได้

3

ความยากล�าบากในการด�ารงชีพ
ในเขตเมียนมา

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลผูห้ นีภยั
การสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยได้มอบหมายให้
กรมการปกครองรับผิดชอบภารกิจในการควบคุมดูแล
และจัดระเบียบ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ผหู้ นีภยั
การสูร้ บจากเมียนมาทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
และการจั ด ท� า ทะเบี ย นประวั ติ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บ
จากเมียนมา ตามแผนและนโยบายแนวทางที่ก�าหนด
โดยให้ จั ง หวั ด และอ� า เภอที่ มี พื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ตั้งอยู่แต่งตั้งปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่

พักพิงชั่วครำวฯ และมีสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน
(สมำชิก อส.) เป็นผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ ำนในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ ครำวฯ
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรควบคุม
ดูแล ผภร. ทีอ่ ยูอ่ ำศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ ครำวฯ โดยอนุญำต
ให้ส�ำนักข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติ (United
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR)
เข้ำไปช่วยให้ควำมคุ้มครองดูแล ผภร. และมีองค์กร
พัฒนำเอกชนจ�ำนวนกว่ำ 21 องค์กรรวมตัวกันในนำม
กรรมกำรประสำนงำนองค์ ก รช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ลี้ ภั ย ใน
ประเทศไทย (Committee for Coordination of
Services to Displaced Persons in Thailand:
CCSDPT) ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และจำานวนผู้หนีภัย
การสู้รบฯ
ผูห้ นีภยั กำรสูร้ บจำกเมียนมำ จ�ำนวน 77,643 คน
21,087 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม
พ.ศ. 2564)4 อำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 9 แห่ง
อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ำยแดน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดตำก จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดรำชบุรี
ประกอบด้วย

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

6) บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตำก
7) บ้านนุโพ อ.อุ้มผำง จ.ตำก
8) บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี
9) บ้านถ้ำาหิน อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุร

The role of the
Ministry of Interior

แผนที่แสดงที่ตั้งของผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ

United Nations High Commissioner for
Refugees : UNHCR

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

ข้อมูลจ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบฯ และผู้อำศัย, กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย.
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4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

สถานที่ตั้ง

อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.ขุนยวม
2) บ้านแม่สุริน
จ.แม่ฮ่องสอน
3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.สบเมย
4) บ้านแม่ละอูน
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.ท่าสองยาง
5) บ้านแม่หละ
จ.ตาก
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ครัวเรือน

ผู้หนีภัยฯ
(คน)

ผู้อยู่อาศัยฯ
(คน)

รวม
(คน)

1,912

5,288

2,038

7,326

436

421

1,411

1,832

1,761

3,655

5,093

8,748

1,627

4,486

3,216

7,702

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

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา (ผภร.)
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการ
ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย
การสูร้ บั จากเมียนมา (ผภร.) โดยเพือ่ ให้สามารถเข้าใจ
ถึงบริบทของปัญหาได้อย่างแท้จริง และสามารถเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้จัดท�า
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
1) การบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ในมิติทั้งสาม 2) ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ากัดใน

การบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 3) ปัญหาการลักลอบออก
นอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ทัง้ ในส่วนของแนวโน้มปัญหาฯ
ผลกระทบด้านความมั่งคง ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาฯ
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
เนือ้ หาในบทนีเ้ ป็นการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั ท�าบนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นได้ และมิได้
เป็นข้อผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ แต่อย่างใด

่
พื้นที่พักพิงชัวคราวฯ
ของผู้หนีภัย
การสู้รบ
ั จากเมียนมา (ผภร.)

การบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในมิติทั้งสาม

มิติภายในประเทศ

ปัญหาการอพยพของผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา (ผภร.) เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ประกอบกับการที่ ผภร.
ได้อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ในหลาย
ประการด้วยกัน อาทิ
ปัญหาการค้าแรงงานผิดกฎหมาย เกิดการแย่งชิง
แรงงานไทยและอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน
ของแรงงานไทยได้ในอนาคต
1

ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยการที่ ผภร. ได้อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญ ขณะที่ ผภร. ได้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็น
จ�านวนมากทัง้ เพือ่ ใช้ในการหุงหาอาหารและเพือ่ ค้าขาย
ให้กับนายทุน
2

ปัญหาการลักลอบค้าขายยาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย

3

2

มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา (ผภร.) ไม่วา่ จะเป็นการส่งกลับภูมลิ า� เนาเดิม
หรือการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปยังประเทศที่สามก็ตาม
ล้ ว นมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศความสั ม พั น ธ์
ประเทศเพือ่ นบ้านระหว่างไทยและเมียนมา ในขณะที่
ผภร. ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพ หนีภัยจาก
การปราบปรามของกองทัพเมียนมา และชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ก็ได้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นระยะ
เวลานาน การช่วยเหลือ ผภร. โดยรัฐบาลไทย ก็อาจ
จะท�าให้รัฐบาลเมียนมามีความคลางแคลงใจได้ว่า
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เมี ย นมาเพื่ อ ต้ อ งการผลประโยชน์ บ างประการได้
หรือในกรณีที่มีแหล่งข่าวระบุว่าประเทศไทยได้ถูกใช้
เป็นทางผ่านของการระดมทุนและอาวุธ เพือ่ สนับสนุน
กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาได้ ดังนัน้ การด�าเนินการใด ๆ ต่อ ผภร. จึงต้อง
กระท�าด้วยความระมัดระวัง และมิอาจหลีกเลี่ยงการ
ค�านึงถึงความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศด้วย

3

มิติประชาคมระหว่างประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
และพิธสี ารเกีย่ วกับสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1967 จึงท�าให้
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1

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทย รัฐและหน่วยงาน
ของรัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะ
ป้องกันไม่ให้ผลกระทบได้ขยายความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ได้ในอนาคต

4
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การแก้ไขปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
มิได้มีบริบทเพียงเฉพาะการจัดการด้านความมั่งคง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั สัมพันธ์กบั มิตอิ น่ื ๆ อาทิ
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ อีกด้วย ซึ่งหากการด�าเนินการใด ๆ
ทีท่ า� ให้เกิดผลกระทบต่อมิตใิ ดมิตหิ นึง่ แล้ว ย่อมส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ โดยการพิจารณา
หรือวิเคราะห์เพียงแค่มติ ใิ ดมิตหิ นึง่ เพียงด้านเดียว ก็จะ
ไม่เพียงพอต่อแนวทางทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิผลและยั่งยืนได้ ผู้จัดท�าจึงได้วิเคราะห์
การบริหารจัดการปัญหาฯ ออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
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ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย โดยมีสถานะเป็น
เพี ย งผู ้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายเท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้
สั ต ยาบั น กติ ก าระหว่ า งประเทศและอนุ สั ญ ญา
ประกอบเป็นพันธกรณีทจี่ ะต้องยึดถือปฏิบตั ิ คือ กติกา
ระหว่า งประเทศว่ า ด้วยสิท ธิพ ลเมืองและสิท ธิท าง
การเมือง (UN International Covenant on Civil
and Political Right: ICCPR) (ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539
โดยมีผลบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2540)5 ซึ่งกติการะหว่างประเทศ ICCPR นี้ได้
มีใจความประการหนึง่ ว่า “รัฐภาคีตอ้ งไม่ให้ปจั เจกชน
ตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน ปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรีจากการกลับ
คื น สู ่ ป ระเทศอื่ น โดยการส่ ง ตั ว เป็ น ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดน
การขับไล่ หรือการผลักดันกลับบุคคลใดออกจากดินแดน
ซึ่ ง มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ แ ท้ จ ริ ง ต่ อ
อันตรายที่ไม่สามารถเยียวยาได้ โดยสิทธินี้เป็นสิทธิ
ของทุกคนที่อยู่ในดินแดนและในทุกสถานการณ์โดย
ไม่อาจเพิกถอนได้”6 นั่นเท่ากับว่าประเทศไทยไม่อาจ
ส่งหรือผลักดัน ผภร. ออกนอกดินแดนหากปรากฏว่า
สถานการณ์มคี วามเสีย่ ง ทีจ่ ะท�าให้ ผภร. ได้รบั อันตราย

จากการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม อีกทัง้ ประเด็น
การส่งหรือผลักดัน ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมยังเป็นการ
ปฏิ บั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การห้ า มผลั ก ดั น กลั บ
(Non-refoulement Principle) ซึ่งเป็นหลักการที่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นหลักการส�าคัญในการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งก�าหนดพันธกรณีแก่รัฐ กล่าวคือ
รั ฐ ไม่ อ าจผลั ก ดั น ผู ้ อ พยพหรื อ ผู ้ แ สวงหาที่ ลี้ ภั ย
กลับออกไปได้ทนั ที หากปรากฏว่าการผลักดันกลับนัน้
จะเป็นอันตรายต่อชีวติ หรือเสรีภาพของบุคคลนัน้ แม้วา่
ประเทศไทยมิได้มพี นั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ
ห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement Principle)
อีกทัง้ ก็ไม่ได้มคี วามชัดเจนว่าหลักการห้ามผลักดันกลับ
ได้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศหรือไม่
อย่ า งไรก็ ต ามหลั ก การห้ า มผลั ก ดั น กลั บ นั้ น ก็ ไ ด้
เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
เวทีประชาคมระหว่างประเทศ เพราะมีความสัมพันธ์
กับหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ขณะที่
ประเทศไทยได้ ถื อ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายใน
ประชาคมระหว่างประเทศ จึงมิอาจหลีกเลีย่ งการค�านึง
ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศต่ อ สายตาประชาคม
ระหว่างประเทศได้ ดังนัน้ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผภร.
จะต้องเป็นการด�าเนินการที่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม
มาด้วย หากการด�าเนินการใด ๆ นัน้ ไม่ได้เป็นทีย่ อมรับ
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำากัดในการบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา ในพืน้ ที่
พักพิงชั่วคราวฯ
ตามที่นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หนีภัย
การสูร้ บจากเมียนมา (ผภร.) เป็นไปในลักษณะผ่อนผัน
ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อรอ
การส่ ง กลั บ ไปยั ง ภู มิ ล� า เนาเดิ ม หรื อ ประเทศที่ ส าม
ซึง่ ได้ดา� เนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ๆ อาทิ
UNHCR โดยการส่งกลับนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่าง
5
6

เรื่ อ งความมั่ น คงของรั ฐ และหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดหลาย
ประการ ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยไม่สามารถด�าเนินการ
ส่งกลับ ผภร. ได้ตามนโยบายเท่าทีค่ วร และมีแนวโน้ม
ที่ ผภร. จะยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานานต่อไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: 18
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556: 21-22.

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ ภาพลักษณ์ของประเทศได้ดว้ ย
จากการศึกษาท�าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ
จ�ากัดในการบริหารจัดการฯ ดังนี้

ปฏิบตั ิ กล่าวคือ องค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่
ของประเทศที่ ส ามจะคั ด เลื อ กเฉพาะคนหนุ ่ ม สาว
ทีม่ กี ารศึกษา และผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี
เกือบทั้งสิ้น

จ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบในพื้นที่พักพิง
ชั่วครำวฯ ในภำพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่ำงใด
โดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ7 คือ

แนวโน้มงบประมำณกำรสนับสนุนที่ลด
น้อยลง ด้วยสภาพเศรษกิจของโลกในปัจจุบนั ได้สง่ ผล
กระทบต่ อ งบประมาณการสนั บ สนุ น ที่ อ งค์ ก าร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรให้แก่การด�าเนิน
งานของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และองค์การระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้เริ่มมีแนวคิดที่จะผลักภาระที่มา
จากผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านั้นให้แก่รัฐบาลไทยมากขึ้น
อาทิ การเสนอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้ ผภร. ออกมา
ท�างานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อหารายได้โดย
มิได้ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย

1.2 มีอัตราการเกิดเด็กในแต่ละพื้นที่นั้น
มีสูงมาก หลายพื้นที่มีจ�านวนเด็กเกิดใหม่ถึงเดือนละ
60-70 คน แม้ว่าจะได้พยายามให้ความรู้ทางด้านการ
วางแผนครอบครัวแล้วก็ตาม
กำรคั ด เลื อ กผู ้ ห นี ภั ย กำรสู ้ ร บเพื่ อ ไป
ตัง้ ถิน่ ฐำนในประเทศทีส่ ำม เท่าทีผ่ า่ นมาเป็นการกระท�า
โดยองค์ ก ารระหว่ า งประเทศและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ประเทศที่สามเอง อีกทั้งกระบวนการในการคัดเลือก
นั้นต้องถือว่าเป็นการกระท�าในรูปแบบของการเลือก
2

กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ
ได้รับกำรจับตำมองจำกประชำคมระหว่ำงประเทศ
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในบางครั้งมีการ
กล่ า วหาการด� า เนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ความจริง โดยเฉพาะในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่
4

ปัญหาการลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ
่ กั พิงชัว่ คราวฯ ของผูห้ นีภยั สูร้ บจากเมียนมา
1

แนวโน้มของปัญหาฯ จากการที่ผู้หนีภัย

การสูร้ บจากเมียนมา (ผภร.) ได้อยูอ่ าศัยในประเทศไทย
มาเป็นเวลานานท�าให้ ผภร. ต้องการมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ต้องการรายได้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ประกอบกับผู้ประกอบการชาวไทย
7

ต้องการแรงงานไร้ฝมี อื จ�านวนมาก ท�าให้ ผภร. ลักลอบ
ออกไปขายแรงงานทั้ ง ในลั ก ษณะเช้ า ไปเย็ น กลั บ
และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง รวมทั้งพื้นที่ชั้นใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย, คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา, 2553: 2
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1.1 มีผู้อพยพกลุ่มใหม่ได้ทยอยเข้ามาอยู่
ในพื้นที่พักพิงเป็นระยะ ๆ ซึ่งผู้อพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู ้ อ พยพซึ่ ง มี สาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
หรือเป็นผูห้ ลบหนีขา้ มแดนมาโดยผิดกฎหมาย (แรงงาน
ผิดกฎหมาย) ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้

3
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1

ผลกระทบด้านความมัง่ คง มี 7 ประการ
ดังนี้
ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565

การที่ ผภร. อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน และข้อจ�ากัดในด้านความเป็นอยู่ ท�าให้
ผภร. บางส่วนต้องการมีสภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ต้องการ
รายได้เพื่อน�าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ประกอบกั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยมี ค วามต้ อ งการ
แรงงานไร้ฝีมือจ�านวนมาก ท�าให้ ผภร. ในพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราวฯ ต่างพากันลักลอบออกไปขายแรงงาน ในระยะ
แรก ๆ ก็จะไปรับจ้างท�างานด้านการเกษตรให้กบั คนไทย
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ ในระยะหลัง
ได้มีการลักลอบเข้าไปท�างาน ในเขตเมืองเป็นกรรมกร
ก่อสร้าง และเมือ่ มีประสบการณ์มากขึน้ ต้องการค่าจ้าง
สูงขึ้น บางส่วนก็ลักลอบไปหางานท�าตามจังหวัดที่มี
ความต้องการแรงงานสูง รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล
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2

ปัญหาการลักขโมยและการก่อ
อาชญากรรมตามแนวชายแดน

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

3

ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด
และสิ่งของผิดกฎหมาย

การที่ ผภร. ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมี
ญาติพี่น้องที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาและ
อาจมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ประกอบกับการที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มลี กั ษณะเป็นป่าเขา มีชอ่ งทางธรรมชาติ

มากมาย ท�าให้มีความยากล�าบากในการตรวจตรา
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผภร. อาจจะลักลอบค้ายาเสพติดและ
สิง่ ของผิดกฎหมาย เพือ่ หารายได้มาใช้ในการด�ารงชีวติ
ของตนเอง หรืออาจจะส่งเงินให้กบั ชนกลุม่ น้อยในประเทศ
เมียนมา เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนในการต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้
ปัญหาการตัดไม้และทำาลายทรัพยากร

4 ธรรมชาติ

ผภร. บางส่วนได้ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า
บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และชุมชนรอบข้าง อาทิ
การตัดไม้เพื่อท�าฝืนในการหุงหาอาหาร การแสวงหา
รายได้ด้วยการเผาถ่านขาย หรือการตัดไม้เถื่อนขาย
ให้กับพ่อค้าชาวไทย เป็นต้น และเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้มงวดปราบปรามผูก้ ระท�าผิดก็มกั น�าไปสูค่ วามตึงเครียด
ระหว่างผู้หนีภัยการสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐ

5 ปัญหาการค้ามนุษย์

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

6 ปัญหาการนำามาซึ่งโรคติดต่อ

การที่ ผภร. มีความเป็นอยู่ในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ ที่มีลักษณะแออัด อาจจะไม่ได้มีสุขอนามัย
ที่ดีมากนักและอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ
ซึง่ เมือ่ ผภร. ได้ลกั ลอบออกมานอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
ไปยังเขตชุมชน อาจจะเป็นการน�าพาโรคติดต่อมาแพร่
กระจายให้กับราษฎรไทยได้

7

ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ
งบประมาณในด้านการควบคุมดูแล
ผู้หนีภัยสู้รบ

การลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ของ ผภร. อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา นอกจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยแล้ว
ยังได้สง่ ผลกระทบต่อรัฐทีจ่ ะต้องสิน้ เปลืองงบประมาณ
ในการติดตามจับกุมตัว หรือกระทั่งการเยียวยาให้กับ
ประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย
สู้รบจากเมียนมา

สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัด รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนือ่ งจาก ผภร. ไม่มรี ายได้ใด ๆ
นอกจากรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า นการบริ จ าคจาก
องค์กรเอกชน ส่งผลให้ ผภร. ต้องดิน้ รนในการด�ารงชีวติ
จึ ง มี แรงผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่
พักพิงชัว่ คราวฯ เพือ่ ออกไปหารายได้ เช่น รับจ้าง
ท�างานเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
น�าเงินมาซือ้ หาอาหารและปัจจัยด�ารงชีพทีห่ ลากหลาย
ไปจากที่ได้รับจากการบริจาค
1.1

ผภร. บางส่วนต้องการยกระดับ
มาตรฐานการด� า รงชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว
จึงได้หาทางลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เพื่อออกไปหารายได้หรือสิ่งของเพิ่มเติม
1.2

อาหารที่ ผภร. ได้รับการจัดสรร
เพื่อยังชีพไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่อง
มาจากงบประมาณทีจ่ า� กัดลงขององค์กร NGOs เป็นเหตุ
ให้ ผภร. อาจลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
เพือ่ ไปหาพืชผักอาหารป่า หรือจากไร่สวนของชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียง
1.3

ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับ
อนาคต การที่ ผภร. อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความกังวลในความ
ไร้อนาคต ไม่มีความหวัง และไม่สามารถวางเป้าหมาย
หรืออนาคตของตนได้ จึงอาจเป็นแรงผลักดันให้ลกั ลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีความเจริญ
1.4

จึงเป็นแรงผลักดันให้ ผภร. อาจ
ต้องการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
หาอาหารและสิง่ ของเครือ่ งใช้มาดูแลครอบครัวมากขึน้
1.5

2

ปัจจัยดึงดูด (Pull factors)

ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ
2.1

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจสร้าง
รั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน อันมี
สาเหตุ ม าจากข้ อ จ� า กั ดตามหลั ก มนุ ษ ยธรรม และ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นป่าเขา ซึง่ มีชอ่ งทางการเข้าออก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ
มากมาย
2.2

จ�านวนเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ และ
สมาชิก อส.) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในการ
ควบคุมก�ากับดูแล ผภร. ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
รัฐได้มกี ารแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มกี ารลาดตระเวน
เป็นห้วงเวลา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อส. ทหาร และ
ต�ารวจในพื้นที่
2.3

ผภร. จ� า นวนมากประสงค์ ที่ จ ะ
เดินทางไปประเทศที่สาม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสา
สมัครที่เป็น ผภร. ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ
มี จ� า นวนน้ อ ยลง และอาจท� า ให้ ก ารฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่
อาสาสมัครขึน้ มาใหม่ไม่เพียงพอส�าหรับการปฏิบตั งิ าน
ในการควบคุมดูแล ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
2.4

ผภร. ในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ส่งผลให้เกิดอุปสรรค
ในการปกครอง ควบคุมและก�ากับดูแลโดยผูน้ า� ผภร. และ
คณะกรรมการผูห้ นีภยั การสูร้ บ (Camp Committee)
อาจกล่าวได้ว่า ผภร. มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด
2.5
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การบริหารจัดการผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
(ผภร.) เป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญที่รัฐจะต้องก�าหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลไกในการบริหารจัดการฯ
ทีเ่ หมาะสม แม้วา่ ในปัจจุบนั รัฐได้กา� หนดนโยบายให้ ผภร.
สามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวฯ
ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม เพื่อรอการส่งกลับ
ภูมลิ า� เนาเดิม โดยได้มกี ารด�าเนินการทัง้ การเดินทางกลับ
โดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) และการ
ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ าม (Resettlement in third
countries) ซึง่ รัฐได้อนุญาตให้องค์การระหว่างประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณสนับสนุน
นั้นอย่างไรก็ตามการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ
ทัง้ ปัญหาของประเทศไทยเอง ประเทศต้นทาง ประเทศ
ปลายทาง (ประเทศที่สาม) และปัญหาขององค์การ
ระหว่างประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น
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1. จ�านวนผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิง

ชั่วคราวฯ ในภาพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

2. การคัดเลือกผูห้ นีภยั การสูร้ บเพือ่ ไปตัง้ ถิน่ ฐาน

ในประเทศทีส่ าม เท่าทีผ่ า่ นมาเป็นการกระท�าโดยองค์การ
ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของประเทศที่สามเอง
เพียงอย่างเดียว

3. แนวโน้มงบประมาณการสนับสนุนจาก

องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ลดน้อยลง

4. การด�าเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

ได้รับการจับตามองจากประชาคมระหว่างประเทศ
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบให้
การบริหารจัดการ ผภร. ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายเท่าทีค่ วร
ท�าให้ ผภร. ยังคงอยู่อาศัยภายในประเทศไทย

เป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ การทีส่ ถานการณ์ ในประเทศ
เมียนมาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายอย่างมีนยั ส�าคัญ
แต่อย่างใด นัน่ เท่ากับว่า ผภร. จะยังคงอยูใ่ นประเทศไทย
อีกต่อไปโดยไม่มีก�าหนด ในขณะที่ ผภร. ยังคง
อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นเวลานานนั้น ก็ได้ก่อ
ให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ คือ ปัญหาการลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ของผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ซึ่ง จากการศึก ษาท� าให้ทราบว่า ปั ญหาการลัก ลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหลายประการ ได้แก่
1 ปั ญ หาแรงงานผิ ด กฎหมาย
และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง
2 ปัญหาการลักขโมยและการก่ออาชญากรรม

ตามแนวชายแดน

3 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด

และสิง่ ของผิดกฎหมาย

4 ปัญหาการตัดไม้และท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

5 ปัญหาการค้ามนุษย์
6 ปัญหาการน�ามาซึ่งโรคติดต่อ
7 ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ

งบประมาณในด้านการควบคุมดูแลผูห้ นีภยั สูร้ บ

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

2) อาหารที่ ผภร. ได้รบั การจัดสรรเพือ่ ยังชีพ
ไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่องมาจาก
งบประมาณที่จ�ากัดลงขององค์การระหว่างประเทศ
3) ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับอนาคต
และไม่สามารถวางเป้าหมายหรืออนาคตของตนได้
เป็นต้น ส�าหรับปัจจัยดึงดูด ได้แก่
1) ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ

2) พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจ
สร้างรั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน
อันมีสาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม และ
มีชอ่ งทางการเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ โดยเฉพาะ
ช่องทางธรรมชาติมากมาย
3) จ�านวนเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมก�ากับดูแล ผภร.
ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น

ความสมดุลระหว่างการรักษาความมัน่ คง
แห่งชาติ (National Security) และหลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ตามทีป่ ญ
ั หาการบริหารจัดการ ผภร.
และปัญหาการหลบหนีออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ของ ผภร. ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หลากหลายประการนัน้ ในขณะเดียวกันหากประเทศไทย
ด�าเนินการใด ๆ ทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารปกป้องความมัน่ คงของรัฐ
เพียงด้านเดียว ก็อาจจะน�าสู่การด�าเนินการที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนได้ และจะน�ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้เช่นกัน
1

บริบทของปัญหาครอบคลุมหลากหลายมิติ
ทั้งในมิติภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
จากปัญหาต่อความมั่นคงภายในรัฐในด้านต่าง ๆ มิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมา ซึ่งมีเขตแดนที่ติดต่อกัน และมิติประชาคม
2

ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ตามที่
บริบทของปัญหาได้ครอบคลุมหลากหลายมิตินั้น การ
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงจ�าเป็นจะต้องมี
มุมมองต่อบริบทของปัญหาอย่างครอบคลุม โดย
ไม่สามารถจ�ากัดความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงผู้เดียวได้
บริ บทของปั ญ หามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลากหลายตัวแสดง ทัง้ ประเทศแรกรับ (ประเทศไทย)
ที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของ ผภร. ประเทศ
ต้นทาง (ประเทศเมียนมา) ที่มีนโยบายในการจัดการ
เป็ น ของตั ว เองหรื อ มี ป ั จ จั ย และมุ ม มองที่ แ ตกต่ า ง
ออกไป ประเทศที่สาม ที่มีนโยบายในการรับ ผภร.
ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามสมควรที่จะไม่เป็นภาระและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศตนมากเกิ น ไปองค์ ก าร
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งเน้นไป
ในการให้ความช่วยเหลือ ผภร. ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ตามที่ บ ริ บ ทของปั ญ หาได้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลากหลายตัวแสดงนั้น ย่อมท�าให้การแก้ไขปัญหา
มิอาจด�าเนินการได้โดยตัวแสดงใดเพียงตัวแสดงหนึ่ง
อีกทัง้ หากขาดซึง่ ความร่วมมือระหว่างกันของตัวแสดง
ทั้งหมดก็จะท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด�าเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้
3

71
ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง

การบริหารจัดการผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
(ผภร.) และการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพืน้ ที่
พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
มีประเด็นท้าทายหลายประการ ซึ่งการบริหารจัดการ
และการแก้ ไขปั ญ หาจะต้ อ งพิ จ ารณาและค� า นึ ง ถึ ง
ดังนี้

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565

ข้อพิจารณา

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565

1.1 ส่งเสริมให้ ผภร. มีงานท�าในพื้นที่
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พักพิงชัว่ คราวฯ เช่น อาจจะเป็นการรับงานจากภายนอก
เข้ามาท�าในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยผ่านการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการอนุญาตให้ ผภร.
สามารถเพาะปลูก และสนับสนุนให้สามารถส่งผลิตผล
ที่ได้ออกไปจ�าหน่ายภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้
ทัง้ นี้ จะต้องค�านึงด้วยว่าการเปิดโอกาสดังกล่าวจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้มี ผภร. ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
หรือมาพักอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ เพิม่ มากขึน้ หรือไม่
ส่วนกรณีทมี่ อี งค์กรเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ
ได้เสนอให้ ผภร. สามารถออกไปท�างานนอกพื้นที่
พักพิงชัว่ คราวฯ ได้นนั้ ควรมีการศึกษาถึง ผลดี - ผลเสีย
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทยอย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ นเสียก่อน เพือ่ ทีจ่ ะน�ามาพิจารณาแนวทาง
ต่อไป
1.2 เห็นควรก�าหนดเป้าหมายระยะเวลา
ทีจ่ ะส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมหรือก�าหนดเป้าหมาย
ระยะเวลาให้ UNHCR น�า ผภร. ทั้งชุมชน โดยไม่
คั ด เลื อ กเฉพาะผู ้ ที่ มี ทั ก ษะหรื อ การศึ ก ษาสู ง ไป
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามเพียงเท่านั้น
1.3 ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก�าหนด
นโยบายการรองรับ ผภร. ทีป่ ระสงค์ทจี่ ะอยูใ่ นประเทศไทย
การที่ ป ระเทศไทยประสบปั ญ หาและข้ อ จ� า กั ด ใน
การส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมและการไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในประเทศที่สามนั้น หากพิจารณาในอีกด้านนึง ผภร.
ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ก็ถือเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน จะเป็นไปได้หรือไม่
ที่ประเทศไทยจะใช้ทรัพยากรมนุษย์จาก ผภร. นี้เพื่อ
ช่วยสร้างการพัฒนาให้กับประเทศไทย ทั้งการพัฒนา
ในพื้นที่ชายแดน หรือเป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยรัฐ
อาจจะคัดเลือก ผภร. ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความสมัครใจ
ทีจ่ ะอยูอ่ าศัยในประเทศไทย โดยรัฐอาจจะอบรมวิชาชีพ

หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในการเป็นพลเมืองที่ดีที่จะอยู่
ภายในประเทศไทยโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐหรือราษฎรไทย ทัง้ นี้ ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้
ของนโยบายฯ เพิ่มเติมทั้งในบริบทของกฎหมาย และ
ผลกระทบทั้งผลดี - ผลเสียอย่างละเอียด
1.4 ก�าหนดแนวทางการเจรจาหารือกับ
ผู้น�าของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้รับ ผภร. กลับไปยังภูมิล�าเนาเดิม
ซึ่งจะช่วยให้ ผภร. มีความมั่นใจและสมัครใจในการ
เดินทางกลับภูมลิ า� เนาเดิมมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการ
ช่วยลดจ�านวน ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกทาง
นึงด้วย
1.5 สร้างช่องทางการสือ่ สารต่อประชาคมโลก
เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นปัญหาการอพยพหนีภัย
ของ ผภร. สาเหตุที่แท้จริงของการอพยพหนีภัย
และการดูแลของรัฐไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรมสากลเป็นอย่างดีแล้ว เพือ่ ให้ประชาคมโลก
มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง
1.6 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด ๆ ในการแก้ ไขปั ญ หาจะต้ อ งพิ จารณาและ
ค�านึงถึง การสร้างสมดุลระหว่างประเด็นการรักษา
ความมั่นคงของรัฐและประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน
เพราะประเด็นทั้งสองล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน
ไม่ ส ามารถเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง
เพียงด้านเดียวได้
1.7 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการวิเคราะห์
ก�าหนดนโยบายและแผนงาน ผ่านการบูรณาการจาก
หลากหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วน เพราะแต่ละ
หน่วยงานและแต่ละภาคส่วนล้วนมีมมุ มองในประเด็น
ปัญหาและผลกระทบที่แตกต่างกัน การบูรณาการ
จะมีสว่ นช่วยให้การก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ควรส่งเสริมให้ ผภร. มีความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ ผภร. โดยตรง รวมทั้ง
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ ผภร. ทราบว่าการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ถือเป็นการกระท�าที่
ผิดกฎหมายไทยและจะถูกจับกุมในข้อหาเป็นผูเ้ ข้าเมือง
โดยผิ ด กฎหมาย และจะสู ญ เสี ย สถานะการเป็ น
ผภร. ซึ่งรัฐไทยจะไม่อนุญาตให้ ผภร. ที่กระท�าผิดนั้น
อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกต่อไป และจะ
ผลักดันออกนอกประเทศไทยโดยทันที
2.2 เห็นควรจัดท�าป้ายสัญลักษณ์และ
หลักแนวเขตเพื่อบ่งชี้ขอบเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตพื้นที่ที่ ผภร. ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลไทยให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว
และเป็นพื้นที่ควบคุมที่ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
2.3 เข้มงวดในการผ่านเข้า-ออก ตาม
ช่องทางที่ก�าหนด และก�าหนดมาตรการลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ โดยให้ผู้น�า ผภร. ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ ผภร. ในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ ได้อีกทางนึงด้วย

หน่วยทหาร และต�ารวจในพื้นที่ ณ บริเวณจุดตรวจ
บนถนนหลัก เพื่อท�าการตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมาย
และท�าการลาดตระเวนปราบปรามผู้กระท�าผิดเป็น
ห้วงเวลา
2.5 จัดเจ้าหน้าที่หาข่าวและตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด
กฎหมายของ ผภร.
2.6 รณรงค์ไม่ให้ ผภร. เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพือ่ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และสร้างความผ่อนคลายในการใช้ชวี ติ
ให้กับ ผภร. อาจจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วย เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่าง ผภร. และเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งยังเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั สามารถปฏิบตั กิ าร
ด้านการข่าว เพือ่ ส�ารวจผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดหรือ
การกระท�าผิดต่าง ๆ โดยหากตรวจพบผู้กระท�าผิดก็
ให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการลงโทษตามกฎหมาย
2.7 สนับสนุนให้ ผภร. มีการเลือกตัง้ ผูน้ า�
ทุกระดับและในทุกพื้นที่เพื่อให้ ผภร. ได้มีโอกาส
เลือกผู้น�าของตน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองและ
ก�ากับดูแลชุมชนของตน
2.8 สร้างความเข้มแข็งของกลไกคณะ
กรรมการผูห้ นีภยั การสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว ซึง่ เป็น
กลไปที่ ผภร. ร่วมกันท�าหน้าที่จัดการกิจการภายใน
ทุกด้าน และช่วยเหลือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการสอดส่องและ
ก�ากับดูแล ผภร. ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
จะต้ อ งสร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและประสานงาน
กับผู้น�า ผภร. อย่างใกล้ชิด
2.9 ควรให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ ผภร. ระดับรากหญ้า เช่น
การประชุมในแต่ละกลุ่มชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ หรือ
โครงการเสียงตามสาย เพือ่ ให้โอกาส ผภร. หลากหลาย
กลุ ่ ม มี ช ่ อ งทางในการน� า เสนอปั ญ หาของตน
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน
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กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งตั ว แสดงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินการได้
ในทุกห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ ทุกตัวแสดงควรมีการมองไป
ที่เป้าหมายสุดท้ายอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ รวมทั้ง
เห็ น ควรให้ มี ก ารสร้ า งกรอบความร่ ว มมื อ ในระดั บ
ภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน เข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งผู้จัดท�าเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งหากจะมีการศึกษาต่อยอดในประเด็น
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาต่อไป

2.4 สนธิก�าลังร่วม ระหว่างสมาชิก อส.
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1.8 สร้างความร่วมมือและการประสานงาน
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