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การศกึษาวิจยัเร่ือง “นโยบายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย-พม่า : กรณีผู้อพยพจากภัย

สงคราม”  ส าเร็จได้โดยการช่วยเหลือของบคุคลจ านวนมากซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทัง้หมด  ผู้ ศกึษาใคร่ขอ

เอย่นามบางทา่นท่ีต้องขอบพระคณุเป็นกรณีพิเศษไว้ ณ โอกาสนี ้ดงันี ้ 

ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  นายแพทย์นิรันดร์ 

พิทกัษ์วชัระ  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  และอนกุรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ทกุทา่นท่ีมอบความไว้วางใจให้ผู้ศกึษารับผิดชอบการศกึษาวิจยัเร่ืองนี ้   

นางสาวเกศริน เตียวสกลุ และทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทุก

ท่านท่ีช่วยอ านวยความสะดวกทุกเร่ือง ทัง้การดูแลเอกสารสัญญา การร่วมลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล การจัดเวที

สมัมนานโยบายท่ีกรุงเทพฯ และเชียงใหม ่ การเชิญผู้ เข้าร่วมเวทีสมัมนา  

นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนนัท์   นางสาวสุญานี ยอดด าเนิน และนางสาวเบญจพร บวัส าลี  ท่ีได้ร่วม

ตรากตร า ท างานหนกัมาด้วยกนั ตลอดระยะเวลา 8 เดือนจนกระทัง่การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ 

ดร.เดชา ตัง้สีฟ้า  รศ.ดร.ชยนัต์ วรรณธภูติ  รศ.ดร.ไชยนัต์  รัชชกลู  และ รศ. สมชาย  ปรีชาศิลปกลุ ท่ี

ให้มุมมองท่ีน่าสนใจในงานวิจัยเร่ืองนีร้ะหว่างการเปิดเวทีสัมมนานโยบาย  และการประชุมกับทีมวิจัยเพ่ือ

พฒันาข้อเสนอแนะ 

สดุท้าย ขอขอบคณุหมอซินเธีย หม่อง แห่งแม่ตาวคลินิก ท่ีได้ร้องเรียนตอ่คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน

แหง่ชาต ิให้ชว่ยปกป้องคุ้มครองสิทธิและความปลอดภยัของผู้หนีภยัสงครามจากประเทศพม่า อนัเป็นท่ีมาของ

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้
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การวิจยัเร่ือง “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พม่า : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 
มีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือศกึษาสถานการณ์ของผู้ ลีภ้ยัจากประเทศเมียนมาร์ท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์อพยพ 
และเหตผุล หรือความจ าเป็นของผู้ ลีภ้ยัจากประเทศพมา่ท่ีต้องหลบซอ่นอยูต่ามบริเวณป่าเขา และเพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และสถาบนัวิชาการ ในการก าหนดนโยบาย และมาตรการ
คุ้ มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ ลีภ้ัยจากประเทศพม่าท่ีเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักการคุ้ มครองสิทธิ
มนษุยชนระดบัสากล 

ขอบเขตการศึกษาด้านเนือ้หา ศึกษาสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้ ลีภ้ัย นโยบายและบทบาทของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางและในพืน้ท่ี แนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัไปสู่อนัตราย 
(non-refoulement) แนวทางการแก้ไขปรับปรุงระเบียบของหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ีเป็นอปุสรรคในการปฏิบตัิต่อ     
ผู้ ลีภ้ัยตามหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยท าการศกึษาในพืน้ท่ีชายแดนท่ีใกล้กบัพืน้ท่ีสู้ รบในอ าเภอแม่สอดและท่าสอง
ยางจงัหวดัตาก  อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่สาย จงัหวัด
เชียงราย และอ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ 

  วิธีการศกึษา ใช้การวิจยันโยบาย (Policy Research) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยัมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสม ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ัยให้เป็นไปตามหลกัการสิทธิมนษุยชนและไม่
ส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัไปสู่อนัตราย โดยการเข้าพบเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) และเจ้าหน้าท่ีระดบัสูง
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านผู้ ลีภ้ัย และเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั  ลงพืน้ท่ี
สงัเกตการณ์ (Observation) เก็บข้อมูลสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้ ลีภ้ัย และความคิดเห็นของประชาชน
ตามบริเวณชายแดนท่ีมีต่อผู้ ลีภ้ยั จดัเวทีเสวนานโยบาย (Policy Forum) ในส่วนกลางและในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ลีภ้ัย 
โดยร่วมมือกบัสภาความมัน่คงแหง่ชาตแิละหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการตา่งประเทศ กองก าลงัผา
เมือง ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสงัคมด้านผู้ ลีภ้ยั และนกัวิชาการ  
ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้ ลีภ้ัย  และจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ในพืน้กับกลุ่มผู้ ลีภ้ัย  ผลการ
ศกึษาวิจยั มีดงันี ้ 
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 ๑. สถานการณ์ของผู้ลีภ้ัยจากประเทศเมียนมาร์  ในพืน้ท่ีท่ีมีการอพยพของผู้หนีภยัสงครามเม่ือ
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา่ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก มีผู้ ลีภ้ยัเข้ามามากท่ีสดุประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ล าดบั
ตอ่มาคืออพยพเข้ามาทางอ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ ประมาณ ๘๐ คน มีพวกท่ีหลบอยู่ตามป่าตาม
เขาประมาณ ๑,๐๐๐ คน กระจายกนัอยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐๐ คนบ้าง ๙๐ คนบ้าง บางคนได้ไปอาศยัอยู่กบั
ญาติในชุมชนมอญ กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ต าบลหนองล ู อ าเภอสงัขละบุรี ประมาณ 
๓,๐๐๐ คน  ท่ีจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน มีการสู้รบครัง้ใหญ่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท าให้มีผู้ ลีภ้ยัไหลทะลกัเข้ามาอยู่ท่ีพกั
พิงชัว่คราวบ้านแม่สุริน อ าเภอขุนยวม บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูนอ าเภอสบเมย  บ้านใหม่ในสอย 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่มีการสู้รบระหวา่งรัฐบาลทหารพมา่กบักองก าลงัรัฐฉานเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕  นาน
กว่าหนึ่งเดือน ท าให้มีชาวบ้านจาก ๔ หมู่บ้านตามบริเวณชายแดนพม่าอพยพเข้ามาในฝ่ังไทยประมาณ ๙๐๐ 
คน / ๒๕๐ ครัวเรือน  และท่ีจงัหวดัเชียงราย การสู้ รบครัง้ใหญ่เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้ผู้หญิงและเด็ก ลี ้
ภยัเข้ามาทางดา่นท่ีอ าเภอแมส่าย เข้ามาอาศยัอยูก่บัญาต ิเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีปลอดภยั  ผู้ ลีภ้ยัทัง้ ๕ พืน้ท่ีได้รับ
การดแูลจากฝ่ายปกครองของไทย และกองก าลงัผาเมืองโดยมีการจดัท่ีพกัพิงชัว่คราวให้ เม่ือฝ่ายทหารได้รับ
ขา่ววา่ การสู้ รบในฝ่ังพม่าสงบลงแล้ว ก็มีการส่งผู้ ลีภ้ยักลบั แตก่ารสู้ รบมิได้ยตุิลงจริง ท าให้ผู้ ลีภ้ยัต้องกลบัเข้า
มายงัฝ่ังประเทศไทย ๓-๔ รอบ  

 ปัจจบุนัการสู้รบได้ยตุลิง ผู้ ลีภ้ยัสว่นใหญ่จงึกลบัไปยงัถ่ินท่ีอยู่ของตนแล้ว เพราะมีท่ีดินท ากินและเลือก
สวนไร่นาท่ีต้องดแูล แตย่งัมีผู้ ลีภ้ยับางส่วนกระจายตวัอยู่กบัญาติพ่ีน้องในชมุชน เช่นท่ีจงัหวดัตาก กระจายอยู่
ใน ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอพบพระ อ าเภออุ้มฝาง และ อ าเภอท่าสองยาง  รวมทัง้สิน้ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ผู้ ลีภ้ยั
ท่ีเป็นเด็กประมาณ ๓,๐๐๐ คน ต้องพกัพิงอยู่ในบ้านพกัซึ่งเรียกว่า  Boarding House ประมาณร้อยละ ๖๐-
๗๐ มาจากภาวะสงคราม  สภาพความเป็นอยูข่องเดก็คอ่นข้างล าบาก  ส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในวยัแรงงาน ก็จะมีอาชีพ
รับจ้างรายวนัในภาคเกษตรได้คา่แรงวนัละ ๘๐ บาท ขณะท่ีคา่แรงขัน้ต ่าจงัหวดัตากวนัละ ๑๗๐ บาท ผู้ ท่ีอยู่ท่ีท่ี
บ้านแมส่ามแลบ อ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ซึง่ลีภ้ยัเข้ามานานแล้ว สว่นใหญ่ยงัไม่ได้รับสญัชาติไทย จึง
ถกูจ ากัดการเดินทางออกนอกพืน้ท่ี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เด็กได้มี
โอกาสเรียนหนงัสือในโรงเรียนของประเทศไทยในระดบัประถมศกึษา แตไ่ม่สามารถเรียนตอ่ในระดบัท่ีสงูกว่า
นัน้ได้  ผู้ ลีภ้ยัท่ียงัคงอยู่ท่ีอ าเภอสงัขละบรีุ  จงัหวดักาญจนบรีุอาศยัอยู่กบัญาติพ่ีน้อง และเป็นแรงงานรับจ้าง
รายวนัอยู่ในสวนยาง มีรายได้วนัละ ๑๐๐ บาท และรับจ้างกรีดยาง มีรายได้จากน า้ยางท่ีกรีดได้กิโลกรัมละ ๒ 
บาท พอหมดฤดกูรีดยางก็ไมมี่รายได้ ท่ีอ าเภอแมส่าย  จงัหวดัเชียงรายบริเวณชายแดนท่ีมีการอพยพไป-มา จะ
อยูต่ามบริเวณตะเข็บท่ีเป็นป่าเขาในเขตอ าเภอแมฟ้่าหลวง  และท่ีอ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่อาศยัอยู่ใน



 ค 

บริเวณวดัฟ้าเวียงอินทร์ ๑๓๒ ครัวเรือน ประชากร ๕๑๐ คนถกูจดัให้อยู่บนสนัดอย “เมืองจ่อ”  ติดกบัชายแดน 
ถกูจ ากดัพืน้ท่ีในการเดนิทาง  แตส่ามารถออกไปท างานรับจ้างในภาคเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้  

๒. บทบาทของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลีภ้ัย  มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานท่ีมีบทบาทใน

การแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยั โดยมีสภาความมัน่คงแห่งชาติ มีบทบาทหลกัในการก าหนดนโยบายผ่อนปรนให้ผู้ ลีภ้ยั

การสู้ รบอาศยัอยู่ชัว่คราวตามหลกัมนษุยธรรม และให้กลบัสู่มาตภุูมิเม่ือสถานการณ์เอือ้อ านวย หรือให้ไปตัง้

ถ่ินฐาน ในประเทศท่ี ๓   

กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน มีบทบาทสนบัสนนุเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อยในศนูย์พกั

พิง และตรวจสอบในการเดินทางเข้า-ออกนอกพืน้ท่ี รวมทัง้การประสานงานกับหน่วยความมัน่คงในพืน้ท่ีซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย และการอ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่ง ๆ   

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีบทบาทเป็นฝ่ายสนับสนุน จะไม่ได้เข้าไปควบคมุโดยตรง  ในส่วนของ

นโยบายต่อผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบจะเป็นไปตามแนวทางท่ีสภาความมัน่คง และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ 

ซึ่งผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง เพราะยงัไม่ใช่กลุ่ม

คนท่ีเข้าเมืองอยา่งถกูต้อง จงึต้องจ ากดัให้อยูใ่นท่ี ๆ จ ากดัไว้ หากออกพืน้ท่ีก็จะถือวา่ผิด 

 กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์การด าเนินการของไทยในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ ลีต้ามหลักมนุษยธรรม และบนพืน้ฐานของการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ และร่วมมือกับ

ประชาคมระหวา่งประเทศ ในการท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลเหลา่นี ้หาทางออกท่ียัง่ยืน  

 กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบควบคมุดแูลคา่ยผู้ ลีภ้ัย ๙ แห่งใน ๔ จงัหวดั ตามหลกัขัน้พืน้ฐานด้าน

มนษุยธรรมโดยประสานงานกบั UNHCR ซึ่งช่วยเหลือเร่ืองจดัท าทะเบียน การย้ายพืน้ท่ีพกัพิง และเตรียมการ

สง่กลบั  

กระทรวงกลาโหม (กองก าลงัผาเมือง) ด าเนินการตามนโยบายของกองทพับก เม่ือมีผู้ ลีภ้ยัเข้ามาก็จะ

จดัก าลงัไปดแูล และตรวจสอบ และพยายามใช้มาตรการทางทหารไมใ่ห้มีการข้ามชายแดนเข้ามา  
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 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ไม่มีนโยบาย และภารกิจเร่ืองผู้ ลีภ้ยัโดยตรง แต่

อาจจะเข้าไปเก่ียวข้องบ้างถ้าเข้ามาเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ หรือผู้ ด้อยโอกาส เม่ือได้รับการร้องขอจาก

หนว่ยงานราชการให้ดแูลไมว่า่จะเป็นเดก็ สตรี คนชรา หรือวา่กลุม่ผู้ ด้อยโอกาสจะมาจากหนีภยั หรือไม่หนีภยัก็

ตาม ก็ให้การดแูลตามหลกัมนษุยธรรม 

นอกจากนีย้งัมีองค์การพฒันาเอกชนเข้าช่วยเหลือด้านความจ าเป็นพืน้ฐาน เช่น การแพทย์ การศกึษา 

ของผู้ ลีภ้ยัในแคมป์  

๓. แนวทางการปฏิบัติตามหลักการไม่ส่งผู้ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย  จากการลงพืน้ท่ีส ารวจของ

คณะผู้วิจยัท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก และอ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ พบว่าการส่งผู้อพยพกลบัไปยงั

ถ่ินท่ีอยู่เดิมไม่ได้เป็นไปตามหลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัไปสู่อนัตราย  โดยทหารได้ส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัหลงัจากได้รับ

แจ้งจากทหารพม่าว่าการสู้ รบสงบลงแล้วโดยไม่มีการตรวจสอบความปลอดภยัของผู้ ลีภ้ยั แม้ในความเป็นจริง

ยงัมีเสียงปืนยงัดงัไม่ขาดสาย   แนวทางในการไม่ส่งผู้ ลีภ้ยักลบัไปสู่อนัตรายมี ๓ ประการคือ  (๑) การประเมิน

สถานการณ์อยา่งจริงจงั รอบด้านในประเทศต้นทางก่อนการตดัสินใจส่งกลบั โดยการประเมินสถานการณ์ต้อง 

ตัง้อยูบ่นข้อเท็จจริงของแตล่ะกรณี และเปิดโอกาสให้ผู้ ลีภ้ยัท่ีจะถกูส่งตวักลบัมีโอกาสท่ีได้แสดงความเห็น และ

ข้อเท็จจริงประกอบด้วย  (๒) ต้องแจ้งผู้ ลีภ้ยัล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควรโดยก าหนดเวลาเพียงพอให้ผู้ ลี ้

ภยัเตรียมตวัเพ่ือเดนิทางกลบัและให้ผู้ ลีภ้ยัได้พิจารณาว่าจะคดัค้านการส่งกลบัหรือไม่  (๓) ก าหนดช่องทางให้

ผู้ ลีภ้ยัสามารถคดัค้านการสง่กลบัตอ่องค์กรท่ีเป็นกลาง และเป็นอิสระจากหนว่ยงานท่ีออกค าสัง่ให้ส่งกลบั ทัง้นี ้

ในระหวา่งกระบวนพิจารณานัน้ ผู้ ลีภ้ยัควรจะได้รับค าปรึกษาจากทนายความเพ่ือการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ ลีภ้ยั  และจะต้องเล่ือนการสง่ตวัผู้ ลีภ้ยัออกนอกประเทศระหวา่งการพิจารณาค าคดัค้านดงักล่าว  

๔. แนวทางการปรับปรุงระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติต่อผู้ลีภ้ัยตามหลักสิทธิมนุษยชน  

ประเทศไทยได้วางกฎระเบียบในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ยัอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดว่าผู้ ลีภ้ัย

จากการสู้รบเป็นผู้ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่บคุคลท่ี

ได้รับการผ่อนผนัให้พกัอาศยัอยู่ในประเทศเป็นการชัว่คราวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เพียงแตมี่มตสิภาความมัน่คงแหง่ชาตแิละแนวทางปฏิบตัท่ีิผอ่นปรนให้ผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบพักอาศยัอยู่

ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวเพ่ือรอการส่งกลบัเม่ือเหตกุารณ์การสู้ รบยตุิลง  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการไม่ผลกัดนั
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กลบัและเพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายท่ีชดัเจนแนน่อนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยั จึงควรให้

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญตัคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๕๔ ให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีพิจารณาความเส่ียง

ของท่ีผู้ ลีภ้ัยจะได้รับอันตรายต่อชีวิตและเสรีภาพ และบัญญัติเพิ่มเติมก าหนดให้ประเทศไทยปฏิบัติตาม

หลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย มีการประเมินความเส่ียงในการส่งผู้ ลีภ้ัยกลับประเทศต้นทาง  และ

หน่วยงานความมัน่คง ควรปรับวิธีการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยให้สอดคล้องกับหลกัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความ

มัน่คงมนษุย์ และบริบทในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย 

๕. ระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถเกิดขึน้ได้โดย ๒ 
วิธีหลกั คือ การตัง้หนว่ยงานประสานงานกลาง และการจดัท าฐานข้อมลูร่วมกนั 

๕.๑ การตัง้หน่วยงานประสานงานกลาง  ให้ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยัทัง้หมด 
ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ัย สถานการณ์ในประเทศต้นทาง หน่วยงานท่ีให้การดูแล
ชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยั และประสานงานให้มีการแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๕.๒ การจัดท าฐานข้อมูล ประเทศไทยควรสร้างฐานข้อมลูร่วมกนัระหว่างปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัผู้ ลี ้

ภัยโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งฐานข้อมูลดงักล่าวต้องสามารถปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้พฒันาโปรแกรมจะต้องท างานอยา่งใกล้ชิดกบัหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ ใช้ข้อมลู เพ่ือสร้าง

โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการมากท่ีสุด มีการจัดการอบรมวิธีการใช้ฐานข้อมูลแก่บุคลากรของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความเช่ียวชาญเพ่ือการคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ยัท่ีดีขึน้ 

 ๖. ข้อเสนอแนะต่อท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทย  เพ่ือให้การปฏิบตัติอ่ผู้ ลีภ้ยัเป็นไปตามหลกั

สิทธิมนษุยชน ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะตอ่ท่าทีท่ีเหมาะสมของประเทศไทยดงันี  ้

(๑) ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และควรบญัญัติ

กฎหมายภายในวา่ด้วยเร่ืองผู้ ลีภ้ยั ซึง่จะท าให้ประเทศไทยมีกรอบท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน

ตอ่ผู้ ลีภ้ยั  

(๒) ประเทศไทยควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับสิทธิใน

การขอลีภ้ยัและหลกั การไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย 
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(๓) นโยบายการส่งบคุคลออกนอกประเทศของประเทศไทยนัน้ต้องสอดคล้องกบัหลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ยั

กลบัไปสู่อนัตราย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัท ารายงานการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยใน

พืน้ท่ีท่ีผู้ ลีภ้ยัหรือหนีภยัการสู้รบจะกลบัไปอยา่งรอบด้าน  

(๔) ประเทศไทยควรพฒันาการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ยัในคา่ยผู้ ลีภ้ยัให้ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่ืองการจดั

การศกึษา การบริการสขุภาพ ชีวิตความเป็นอยู ่และ สิทธิในการท างาน 

(๕) ประเทศไทยจะส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัประเทศต้นทางก็ต่อเม่ือ ประเทศต้นทางนัน้ปลอดภยัส าหรับผู้ ลีภ้ัย 

อีกทัง้ ประเทศต้นทางมีความพร้อมในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน การบริการด้านต่าง ๆ เช่น การศกึษา การ

บริการสขุภาพ สวสัดกิาร และมีการจดัเตรียมกลไกเพ่ือการรักษาสนัตภิาพท่ีเหมาะสม 

(๖) รัฐบาลไทยควรเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ ลีภ้ัยก่อนการเดินทางกลบั โดยจดั

โครงการตา่ง ๆ เชน่ การพฒันาศกัยภาพผู้ ลีภ้ยั การระงบัข้อพิพาทโดยสนัตวิิธี 

(๗) หากผู้ ลีภ้ยัหรือหนีภยัการสู้รบตดัสินใจเดินทางกลบัมาตภุูมิเดิมด้วยความสมคัรใจ รัฐบาลไทยควร

เชิญหนว่ยงานด้านสิทธิมนษุยชนเข้าเป็นสกัขีพยานในการเดนิทางกลบั อีกทัง้องค์การท่ีเป็นสกัขีพยานเหล่านัน้

อาจพิสจูน์ความสมคัรใจในการเดนิทางกลบัของผู้ ลีภ้ยัเหลา่นัน้  

(๘) ในทางกลบักนัหากไมส่ามารถด าเนินการส่งกลบัมาตภุูมิเดิมด้วยความสมคัรใจได้ รัฐบาลไทยควร

พิจารณาให้สิทธิอาศยัอยู่ชัว่คราวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือรอการส่งกลบัซึ่งสามารถกระท าได้ภายใต้

พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗  

(๙) ส าหรับผู้ ลีภ้ัยท่ีเดินทางเข้ามาใหม่ควรได้รับการพิจารณาคดักรองจาก คณะกรรมการพิจารณา

สถานภาพผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบประจ าจงัหวดั โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหง่ชาตแิละภาคประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วม 

(๑๐) รัฐบาลควรเพิ่มข้อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ จากเดิมท่ีรัฐจะรับให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะผู้ ลีภ้ัยความตายท่ีหนีภัยจากการสู้ รบท่ีเป็นภัยถึงแก่ชีวิตโดยตรงอันเน่ืองมาจากสงคราม

การเมืองเท่านัน้ ซึ่งควรเพิ่มการพิจารณารวมไปถึงผู้ ท่ีหนีภัยความตายในรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น ภยัจากการถูก



 ช 

ข่มขืน ภัยจากการบงัคบัเกณฑ์แรงงาน ซึ่งการคกุคามดงักล่าวน าไปสู่การทารุณร่างกายและเป็นการละเมิด

สิทธิมนษุยชนขัน้รุนแรง  

(๑๑) รัฐบาลควรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสถานการณ์ของผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบเชือ้

ชาติตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาในประเทศไทยทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ๙ แห่งและผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบท่ีอยู่นอกพืน้ท่ี

พกัพิงชัว่คราวท่ีใช้ชีวิตร่วมสงัคมเดียวกนักบัประชาชนไทย  

 (๑๒) สภาความมัน่คงแหง่ชาติ และกองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง ควรก าหนดแนวทางแก่เจ้าหน้าท่ี

ตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในทางท่ีจะเคารพหลกัการไม่ผลกัดนัผู้ ลีภ้ัยกลบัไปเผชิญกับ

อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ 

 



บทที่ ๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

พมา่หรือเมียนมาร์เป็นประเทศหนึง่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพืน้ท่ี ๖๗๘,๕๐๐  ตาราง

กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ทิศตะวนัตกติดกับสาธารณรัฐบงักลาเทศ   และสาธารณรัฐอินเดีย  ทิศตะวนัออกและทิศใต้ติดกับ

ประเทศไทย พม่ายังเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรท่ีส าคัญ  ได้แก่ 

น า้มนั ไม้ แร่ธาตตุ่าง ๆ ถ่านหิน อญัมณี และก๊าซธรรมชาติ  สดัส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิ

(GDP) ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ ๕๙ อตุสาหกรรมร้อยละ ๑๑ บริการร้อยละ ๓๐  และมี

สดัสว่นประชากรท่ียากจนสงูถึงร้อยละ ๒๓  

พม่าประกอบด้วยชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลาย กระจายตวักนัตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามภูมินิเวศน์ตา่ง ๆ  ชาติ

พนัธุ์พม่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ ๖๘) จะอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น า้ โดยอยู่

ร่วมกบัชาวมอญ และชาวกะเหร่ียงท่ีอพยพลงมาจากภเูขาสงู ในขณะท่ีชนกลุ่มอ่ืนจะอาศยัอยู่ในบริเวณท่ี

ราบสูง หรือเทือกเขาสูงบริเวณชายแดน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ อาทิ ไทยใหญ่  (Shan) 

กะเหร่ียง (Karen) คะฉ่ิน (Kachin) ฉ่ิน (Chin) ว้า (Wa) ยะไข่ (Arakanist) และชาวเขาเผ่าตา่ง ๆ เช่น 

มเูซอ  อาขา่  ลีซอ  ปะหลอ่ง  จีนโกกงั โรฮิงญา เป็นต้น ชนกลุม่น้อยชนตา่ง ๆ เหลา่นีร้วมกนัประมาณร้อย

ละ ๓๒ ของประชากรพม่า โดยมีไทยใหญ่ กะเหร่ียง มอญ และคะฉ่ิน มีจ านวนประชากรรองลงมาจาก

ชาตพินัธุ์พมา่ตามล าดบั  

ในทางประวตัศิาสตร์พมา่มีความขดัแย้ง และการสู้ รบมานานแล้วระหว่างชนเผ่าท่ีเข้าครอบครอง

พม่าดัง้เดิม คือ มอญซึ่งอพยพจากทางตะวันออกเข้ามายังพม่าภาคใต้ กับกลุ่มชาติพนัธุ์พม่าซึ่งบ้างก็

เรียกวา่ ปย ุ(Pyu) ท่ีอพยพมาจากจีนซึ่งเร่ิมมีบทบาทในศตวรรษท่ี ๙ โดยการก่อตัง้อาณาจกัรพกุาม และ

มีอิทธิพลในการควบคมุลุม่น า้อิระวดี รวมถึงเส้นทางการค้าระหวา่งจีน-อินเดีย  

ความขดัแย้งระหวา่งทหารรัฐบาลทหารพมา่ และกองก าลงัชนกลุม่น้อยกลุ่มตา่ง ๆ เป็นสงครามท่ี

ยืดเยือ้กินเวลานาน นบัถอยหลงัไปได้จนถึงสมยัพมา่ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษตัง้แต ่พ.ศ. ๒๓๖๗  



๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

เป็นต้นมา ตัง้แตส่มยัท่ีพม่าได้รับเอกราชจากองักฤษเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๑ ปมแห่งปัญหาของความขดัแย้ง

ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยในพม่า เร่ิมต้นขึน้ตัง้แต่สนธิสญัญาปางโหลงท่ีเป็นการตกลง

ระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและผู้แทนของรัฐฉาน คะฉ่ิน และฉ่ิน โดยมีสาระส าคญั คือ รัฐฉาน คะฉ่ิน และ

ฉ่ิน จะให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลชัว่คราวพม่าในครัง้นัน้ โดยจะได้รับอิสรภาพในการปกครองตนเองเป็น

การตอบแทน แตเ่กิดเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐  นายพลอองซาน ถกูลอบสงัหาร

พร้อมกบัสมาชิกในคณะรัฐบาลอีก ๖ คน๑ และเม่ือวนัท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ นายพลเนวิน ยึดอ านาจ

จากกลุ่มของนายพลอองซาน พร้อมทัง้ยกเลิกสนธิสญัญาปางโหลง นบัแต่บดันัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทยใหญ่กบัพมา่ได้ขาดจากกนั๒  

นอกจากนีใ้นยุคล่าอาณานิคม องักฤษได้แผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองพม่าโดยพม่าได้ท าสงคราม

กบัองักฤษถึง ๓ ครัง้ ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๗ เสร็จสิน้ใน พ.ศ. ๒๓๖๙ พม่าพ่ายแพ้ และเสียดินแดนริม

ทะเลตามสนธิสญัญายนัดาโบ  ครัง้ท่ี ๒  เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๕ พม่าเสียมณฑลพะโค  ครัง้ท่ี ๓  เม่ือ พ.ศ. 

๒๔๒๘ พมา่พา่ยแพ้และกลายเป็นอาณานิคมขององักฤษใน พ.ศ. ๒๔๒๙  โดยองักฤษได้ผนวกพม่า และ

ดินแดนของชนกลุ่มน้อยตา่ง ๆ เข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย ซึ่งองักฤษเป็นเจ้าอาณานิคมในขณะนัน้  

รัฐบาลองักฤษเข้ามาปกครองพม่าโดยใช้นโยบาย “แบง่แยกและปกครอง” (divide and rule policy) 

เพราะองักฤษได้แบ่งแยกรัฐของกลุ่มน้อยออกจากรัฐของชาวพม่า  และใช้ระบบการปกครองท่ีต่างกัน

ออกเป็น ๒ สว่น คือ “พมา่แท้” (Burma proper) กบั “เขตชายแดน” (Frontier Areas)  

พมา่เร่ิมท าสงครามตอ่ต้านองักฤษ จนสามารถแยกออกจากอินเดียได้ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ตอ่มา ใน

พ.ศ. ๒๔๘๕  เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี ๒  ญ่ีปุ่ นเข้ายึดครองพม่า และสนบัสนนุให้พม่าตอ่ต้านองักฤษโดย

ญ่ีปุ่ นสญัญาวา่จะให้เอกราชกบัพมา่ จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๔๙๑ นายพลอองซาน ได้จดัตัง้ขบวนการตอ่สู้ เพ่ือ

เอกราชจากญ่ีปุ่ น และองักฤษ จนท าให้พม่าได้รับเอกราชจากองักฤษเม่ือวนัท่ี ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 

และจดัให้มีการเลือกตัง้ในเดือนเมษายนปีเดียวกนั   กลุม่ของนายพลอองซาน ได้รับชยัชนะในการ 

 

                                                 

๑ เกียรติชยั พงษ์พาณิชย์. “พมา่ผา่เมือง”. ประพนัธ์สาส์น: กรุงเทพฯ, น.  ๒๙๑ 

๒ Tai Freedom. (๒๐๐๙, January ๒๔). “ความเป็นมาของหนงัสอืสญัญาปางหลวง (ป๋างโหลง)”, 
http://www.taifreedom.com/tha/index.php?id=๘๒&option=com_content&view=article.  

http://www.taifreedom.com/tha/index.php?id=82&option=com_content&view=article


๓ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

เลือกตัง้ และจดัตัง้รัฐบาล แตถ่กูคูแ่ขง่ทางการเมืองฆาตกรรมพร้อมกบัรัฐมนตรีอีก ๖ คน  ท าให้ช่วงเวลา

นีพ้มา่เกิดความแตกแยกเป็นกลุม่ตา่ง ๆ มากยิ่งขึน้ 

ชนกลุม่น้อยทัง้หลายในประเทศเมียนมาร์ท่ีมีประมาณร้อยละ ๓๒ ของประชากรประเทศ มีความ

ปรารถนาท่ีจะให้พม่ามีรูปแบบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ แตถ่กูปฏิเสธจากรัฐบาลทหารพม่าท่ีต้องการ

บริหารจดัการความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ในรูปแบบของการรวมศนูย์มากกว่าจะเป็นแบบสหพนัธรัฐ๓ 

ด้วยความต้องการท่ีแตกต่างกันเช่นนี ้จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการต่อสู้ เพ่ืออิสรภาพในการปกครองตนเอง

ของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา ในด้านหนึ่งกองก าลงัของชนกลุ่มน้อยก็โทษ

ว่ารัฐบาลทหารพม่าคือสาเหตุของความล้มเหลวในการพฒันาทางการเมือง และการท าลายอตัลกัษณ์

ทางชนชาติ แตอี่กด้านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าได้กล่าวโทษว่า ฝ่ายกบฏคือสาเหตขุองความแตกแยก

ของประเทศ รัฐบาลทหารพม่าจึงต้องปราบปรามชนกลุ่มน้อย และท าการปกครองประเทศแบบรวมศนูย์

เพ่ือความสงบของประเทศชาติ  ดงันัน้เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นจึงก่อให้เกิดปัญหา

กระทบกระทัง่จนถึงขัน้เกิดการสู้รบเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา ๕๐ กวา่ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั 

พ.ศ. ๒๔๙๑ นายพลอูนุ ขึน้ครองอ านาจ  พม่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และเกิดความ

แตกแยกในสงัคม  จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๒ นายพลเนวิน  ซึ่งเป็นผู้ มีอ านาจแท้จริงในรัฐบาลท าการ

รัฐประหาร และน าประเทศเข้าสู่ ระบบสงัคมนิยมแบบพม่า ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีสภาปฏิวตัิแห่งชาต ิ

(National Revolutionary Council) เป็นองค์กรบริหารประเทศ และได้เปล่ียนช่ือประเทศเป็นสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมแหง่สหภาพพมา่(Social Republic of the Union of Burma) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ ดร.หม่อง หม่อง ผู้น าพลเรือนได้ลุกขึน้ตอ่ต้านรัฐบาลของนาย

พลเนวิน ท าให้มีผู้ เสียชีวิตประมาณ ๓,๐๐๐  คน ในเวลา ๖ สปัดาห์ ความวุ่นวายทางการเมืองท่ีเกิดขึน้

ในขณะนัน้กลุ่มทหารได้ฉวยโอกาสท ารัฐประหารโดยสภาฟืน้ฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (State Law and order 

Restoration Council - SLORC)  อ านาจจึงถูกเปล่ียนถ่ายจากนายพลเนวิน สู่นายพลซอหม่อง ซึ่งให้

สญัญาประชาคมวา่จะจดัให้มีการเลือกตัง้ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๓๒  

                                                 

๓ UNHCR. (๒๐๐๑, July). "The Repatriation Predicament of Burmese Refugees in Thailand: A Preliminary 
Analysis", น. ๑๓, http://www.unhcr.org/๓b๗d๒๔๒๑๔.pdf.  

http://www.unhcr.org/3b7d24214.pdf


๔ 
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ในขณะนัน้ นางออง ซานซูจี บุตรสาวของนายพลอองซาน ได้เดินทางกลบัมาจากอังกฤษเม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือพยาบาลมารดา และเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเพ่ือต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า จน

กลายเป็นผู้ น า และสัญลักษณ์ของการต่อสู้ เพ่ือเสรีภาพ ประชาธิปไตย และได้รับแรงสนับสนุนจาก

ประชาชนท่ีร่วมตอ่สู้ ให้จดัตัง้พรรคการเมืองช่ือ สนันิบาติแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League 

for Democracy - NLD) สง่ผู้สมคัรเข้ารับการเลือกตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ผลการเลือกตัง้ทัว่ไปในพม่าเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓   พรรค NLD ได้รับชยัชนะ โดยได้รับคะแนนเสียง

ร้อยละ ๕๙ ของทัง้ประเทศ และได้ ๓๙๒ ท่ีนัง่จาก ๔๘๕ ท่ีนัง่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑ แต ่SLORC ไม่

ยอมรับผลการเลือกตัง้นี ้นางอองซานซูจี จึงถูกควบคุมตวัโดยกักบริเวณให้อยู่ภายในบ้าน และห้าม

ติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก นางอองซานซูจียึดมัน่ในสนัติวิธี ไม่เคยเรียกร้องให้ผู้สนบัสนุนทางการ

เมืองของเธอใช้ความรุนแรงในการเคล่ือนไหว โคน่ล้มรัฐบาลทหารพม่าแตอ่ย่างใด ระหว่างถกูควบคมุตวั 

เธอได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพใน พ.ศ. ๒๕๓๔ นอกจากนี ้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลแคนาดา

ประกาศให้เธอเป็น ๑ ใน ๕ ของบคุคลท่ีได้รับเกียรตเิป็นพลเมืองกิตตมิศกัดิ ์ อีกด้วย 

รัฐบาลทหารพม่าเร่ิมผ่อนปรนให้เธอสามารถออกจากบ้านพักได้ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ  แต่ด้วย

ความเกรงกลัวในศกัยภาพในตวัเธอท่ีอาจเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงอ านาจการเมืองการปกครองใน

ประเทศเมียนมาร์ จึงสร้างข้อกล่าวหากักขงัเธอไว้ในบ้านพกัอีกหลายครัง้  การกระท าเช่นนี ้กลบัท าให้

นางอองซานซูจีได้รับความเห็นใจจากนานาชาติมากขึน้   นับตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ประเทศ

ตะวนัตกเร่ิมใช้นโยบายคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจกบัรัฐบาลทหารพม่า โดยเร่ิมจากธนาคารโลกและกองทนุ

การเงินระหวา่งประเทศ (IMF)  เพ่ือกดดนัให้ปลอ่ยตวันางอองซานซูจี และนกัโทษทางการเมือง รวมทัง้ยตุิ

การละเมิดสิทธิมนษุยชน แตจี่น และญ่ีปุ่ นยงัคงคบค้ากบัรัฐบาลทหารพม่า โดยเข้าไปลงทนุและแสวงหา

ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ รวมทัง้กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะ

ประชาคมอาเซียนท่ียึดถือนโยบายการทตูเชิงสร้างสรรค์  (constructive engagement policy)  โดยมอง

ว่าประเทศเมียนมาร์เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน พร้อมทัง้สนบัสนนุให้รัฐมนตรีตา่งประเทศของเมียนมาร์

เป็นประธานอาเซียน  

อย่างไรก็ตาม การอยู่ในอ านาจของรัฐบาลทหารพม่าเป็นเวลายาวนานเป็นเวลากว่า 50 ปี  การ

ตอ่สู้กบักองก าลงัชนกลุม่น้อยอยา่งตอ่เน่ือง และการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจของนานาชาต ิท าให้ประเทศ 



๕ 
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เมียนมาร์ตกอยู่ภายใต้สภาวะความยากจน  ชาวพม่าและกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ อพยพลีภ้ัยความยากจน

เข้ามาทางชายแดนประเทศไทยเป็นจ านวนมากโดยเข้ามาทางภาคเหนือในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันตกทางจังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ทางจังหวัดระนอง  ผู้ อพยพจาก

ประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่มาเป็นแรงงานรับจ้างรายวนัในประเทศไทยในอุตสาหกรรมการประมง การ

ก่อสร้าง การเป็นคนรับใช้ในบ้าน และการเป็นลูกจ้างกรีดยาง ซึ่งเป็นงานหนักท่ีคนไทยไม่นิยมท า           

ผู้อพยพจากประเทศเมียนมาร์จ านวนไม่น้อยท่ีมีสถานภาพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายโดยขบวนการค้า

มนุษย์ท่ีเป็นคนไทยท่ีท าธุรกิจการค้ามนุษย์ร่วมกับชาวพม่า ลักลอบน าแรงงานอพยพจากประเทศ     

เมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทยด้วยวิธีการแบบลับๆ จนกระทั่ง เกิดการสูญเสียชีวิตของแรงงานอพยพ 

ดงัเชน่กรณีท่ีมีผู้ ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติให้ท าการตรวจสอบ ๒ กรณีในช่วงปี 

๒๕๕๓ คือ   

๑. กรณีเจ้าหน้าท่ีทหารหน่วย ฉก. ร.๒๕ ยิงแรงงานตา่งด้าวชาวพม่าท่ีจงัหวดัระนองเสียชีวิต ๓ 

ศพท่ีจงัหวดัระนอง  กรณีนีเ้กิดขึน้เม่ือวันท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๔.๐๐ น. ได้เกิดเหตกุารณ์    

ไล่ตามจบักุมแรงงานอพยพชาวพม่าจ านวน ๑๖ คนซึ่งขึน้ฝ่ังประเทศไทยท่ีบ้านเขาใหญ่ หมู่ ๓  ต าบล

ปากน า้ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  และถูกทหารหน่วย ฉก. ร ๒๕ เข้าท าการจับกุม โดยใช้อาวุธปืน    

เอ็ม ๑๖ กราดยิงเข้าใสร่ถปิคอพัท่ีบรรทกุแรงงานอพยพท่ีนอนอยู่ในกระบะท้ายรถ ท าให้เด็ก ๒ คนซึ่งเป็น

ผู้ติดตามแรงงานต่างชาติชาวพม่า และแรงงานต่างชาติชาวพม่าอีก ๑ คนเสียชีวิตทนัที นอกจากนีย้งัมี

ผู้บาดเจ็บสาหสั ๑ คน และบาดเจ็บเล็กน้อยรวมทัง้สิน้ ๑๐ คน  ส่วนแรงงานตา่งชาติชาวพม่าท่ีรอดชีวิต

ถกูส่งฟ้องศาลจงัหวดัระนองในฐานความผิดเป็นบุคคลตา่งด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยมิได้

รับอนญุาต ถกูจ าขงัแทนคา่ปรับ   

๒. กรณีสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหร่ียงสัญชาติพม่าจ านวน ๙ ศพ ในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศพถกูน าไปทิง้แตล่ะจดุเป็นคู ่ๆ ห่างกนัประมาณ ๑๐-๓๐ กิโลเมตรบริเวณม่อน

หินเหล็กไฟ อ าเภอแม่สอด และริมถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง พืน้ท่ีอ าเภอพบพระ จากการสืบข้อเท็จจริง

จากผู้รอดชีวิต พบวา่ แรงงานอพยพกลุม่นี ้มาจากหมูบ้่านไจโปง จงัหวดัลายบอย  รัฐกะเหร่ียง ท างานใน

ประเทศไทยท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ก่อนเกิดเหตุ แรงงานอพยพกลุ่มนีไ้ด้ขออนุญาตนายจ้าง

กลบัไปเย่ียมบ้านและเม่ือเสร็จธุระจึงหาทางกลบัประเทศไทยเพ่ือให้นายจ้างน าไปพิสจูน์สญัชาติและต่อ

อายใุบอนญุาตท างานท่ีจะสิน้สดุในวนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ตอ่มาได้รับการติดตอ่จากนายหน้าชาว
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พมา่วา่ จะตดิตอ่ให้เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยเรียกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เม่ือ

ตกลงกนัได้ แรงงานอพยพกลุ่มนีซ้ึ่งเป็นหญิง ๕ คน และเป็นชาย ๘ คน จึงเดินทางไปท่ีเมืองเมียวดี และ

ไปท่ีบ้านผะลู เดินข้ามแม่น า้เมยเข้าประเทศไทยในเขตต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวดัตาก โดยมี

รถกระบะมารอรับและสลบักับเดินป่าเพ่ือหลบดา่นทหาร ขณะก าลงัเดินทาง ได้ยินเสียงปืนดงัขึน้และมี

เสียงร้องของผู้หญิง  ด้วยความตกใจ จึงวิ่งหลบเข้าไปในป่าและเดินทางในป่าอีก ๓ วัน ไปถึงจังหวัด

ก าแพงเพชร จงึได้แยกย้ายไปท างานท่ีจงัหวดัสระบรีุและจงัหวดัก าแพงเพชร  

 

เหตกุารณ์ทัง้ ๒ กรณีนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอพยพหนีความยากจนจากประเทศเมียนมาร์ 
เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ ยังคงอยู่ภายใต้การ
ปกครองของรัฐบาลทหารพม่าท่ีด าเนินไปพร้อมกับความขดัแย้งและการสู้ รบกับกองก าลงัของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ตา่งๆ  

เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการปกครองประเทศต่อไป ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ สภา
สนัตภิาพและการพฒันาแห่งรัฐ (SPDC) ได้ประกาศให้วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นวนัเลือกตัง้
ทัว่ไปเพ่ือให้สอดคล้องกบักบัรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่  ผลการเลือกตัง้ปรากฏว่า  พรรคสหภาพเอกภาพและ
การพฒันา (USDP) ได้รับชยัชนะ หลงัการเลือกตัง้เพียง ๑ วนัคือระหว่างวนัท่ี ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๓ ก็เกิดการสู้ รบท่ีรุนแรงท่ีสดุในรอบ ๒๐ ปี ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากบักองก าลงัชนกลุ่มน้อยใน
บริเวณรัฐกะเหร่ียง ซึ่งอยู่ตรงกนัข้ามกบัอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และรัฐมอญซึ่งอยู่ตรงข้ามกบัอ าเภอ
สงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ   

ด้วยเหตท่ีุประเทศไทย และพม่าเป็นประเทศเทศมีชายแดนทางบก และทะเลติดต่อกันยาวรวม 

๒,๔๐๑ กิโลเมตร ผลกระทบจากการสู้รบท าให้ประชาชนท่ีอยู่บริเวณชายแดนฝ่ังพม่ากว่า ๒๕,๐๐๐ คน 

อพยพหนีภยัการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย กระจายตวักนัอยู่ในหลายพืน้ท่ี รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานด้าน

ความมัน่คง ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ าเภอสังขละบุรี จงัหวัด

กาญจนบรีุ รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม ได้จดัท่ีพกัพิงชัว่คราว จดัหาอาหาร และดแูล

สขุภาพอนามยัให้แก่ผู้ หนีภัยการสู้ รบซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรี และคนชรา เม่ืออยู่ในท่ีพกัพิงชัว่คราวได้

เพียง ๒-๓ วนั ทหารก็ผลกัดนัให้ผู้ หนีภัยการสู้ รบเดินทางกลบัไปยงัฝ่ังพม่าโดยแจ้งว่าการสู้ รบได้ยุติลง

แล้ว แต่เม่ือผู้ อพยพเดินทางกลบัไปในหมู่บ้านของตนปรากฏว่ายังคงมีการสู้ รบอยู่  ท าให้ต้องเดินทาง

กลบัเข้ามายงัฝ่ังประเทศไทยอีก  บางรายต้องกลบัไปกลบัมาถึง ๔ ครัง้ ผู้ ท่ีกลบัไปกลบัมาหลายครัง้จึงไม่

ต้องการเข้าไปอยู่ในท่ีพกัพิงชัว่คราวท่ีหน่วยงานรัฐในพืน้ท่ีจดัให้ เพราะเกรงว่าจะถกูกดดนัให้กลบัอีก จึง

กระจายไปหลบซอ่นอยูต่ามหลบุเขาในหลายพืน้ท่ี ดแูลความปลอดภยั และอาหารการกินกนัเอง บางกลุ่ม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2


๗ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

หลบซ่อนอยู่ในเขตป่าเขานานนับเดือน ท าให้มีปัญหาสุขภาพอนามัย เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียน ไม่ได้รับ

การศกึษา   

Forum of Burma’s Community Based Organization (FCOB) โดยหมอซินเธีย หม่อง จึงได้

ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ๔  ให้เข้าไปช่วยเหลือชาวพม่าท่ีอพยพหนีภยัสู้ รบเข้า

มาในประเทศไทยโดยเรียกร้องให้มีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบครอบก่อนส่งกลบั และควรประสาน

กบัองค์กรด้านสิทธิมนษุยชน เพ่ือให้การชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยัโดยเร่งดว่น 

ภายใต้เง่ือนไขท่ีประเทศไทยเป็นภาคีของปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ค.ศ. ๑๙๔๘๕ และ

อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง๖ (ICCPR) เม่ือวนัท่ี ๒๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึง

มีความจ าเป็นท่ีรัฐบาล และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีนโยบาย และแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนใน

การคุ้มครองสิทธิมนษุยชนของผู้ ลีภ้ยัจากประเทศเมียนมาร์ให้เป็นไปตามอนสุญัญาดงักล่าว รวมทัง้ควร

ปฏิบตัิตามหลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัย กลบัไปสู่อนัตราย (non-refoulement) ซึ่งเป็นหลกัการในอนุสญัญาว่า

ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และพิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗ ท่ีห้ามรัฐภาคีไม่ส่ง

ตวั หรือผลกัดนั หรือขบัไลผู่้แสวงหาท่ีพกัพิง หรือผู้ ลีภ้ยัในลกัษณะใด ๆ กลบัประเทศ หรือดินแดน ซึ่งชีวิต 

และเสรีภาพของพวกเขาอาจถกูคกุคามโดยการผลกัดนักลบั   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองด าเนินการตรวจสอบตามค าร้องเรียนนี ้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองได้ลงพืน้ท่ีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒ ครัง้ ดงันี ้ 

ครัง้ท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ – ๑๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะอนกุรรมการฯ ได้เดินทางไปเย่ียมศนูย์

พกัพิงชัว่คราวท่ีอ าเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก 

ครัง้ท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะอนกุรรมการฯ ได้ไปเย่ียมศนูย์พกัพิงชัว่คราวท่ี

อ าเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก รวมทัง้จดัการประชมุร่วมกบัหนว่ยงานในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีอ าเภอแมส่อด เพ่ือ 

 

                                                 
๔ เลขค าร้องที่ ๖๕๓/๒๕๕๓ 
๔ ข้อ ๑๔ ทกุคนมีสทิธิทีจ่ะแสวงหาและจะได้ลีภ้ยัในประเทศอื่นจากการประหตัประหาร 
๕ อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง มาตรา ๗ “ไมม่ีผู้ใดจะตกอยูภ่ายใต้การทรมาน การปฏิบตัิหรือ
การลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือย ่ายซีึง่ศกัดิศ์รี”  



๘ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

หารือรับฟังความเห็นในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้      

ลีภ้ยั หลงัจากนัน้จึงมีมติให้ท าการศกึษาวิจยันโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พม่า : 

กรณีอพยพจากภัยสงคราม เพ่ือรวบรวมข้อมูล และจดัท าข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบเสนอต่อรัฐบาล

ตอ่ไป  

อนึ่ง ช่ืองานวิจยัเร่ือง “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย – พม่า : กรณีผู้อพยพ

จากภยัสงคราม” ซึง่คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติได้ก าหนดเป็นหวัข้อการวิจยันัน้ ในระหว่างการ

ศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

กระทรวงกลาโหม ได้ทกัท้วงว่าทางการไทยไม่ใช้ค าว่า “ผู้อพยพจากภยัสงคราม” แตใ่ห้ใช้ค าว่า “ผู้หนีภยั

จากการสู้รบ” อยา่งไรก็ตาม ในงานศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้ค าว่า “ผู้ ลีภ้ยั” แทนค าว่า “ผู้หนีภยัจากการสู้ รบ” 

ตามท่ีทางหน่วยงานราชการใช้กนั เน่ืองจากค าว่า “ผู้ ลีภ้ยั” เป็นค าศพัท์ท่ีใช้ในประชาคมระหว่างประเทศ

และมีความหมายท่ีกว้างกวา่ค าวา่ “ผู้หนีภยัจากการสู้รบ”  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑) เพ่ือศกึษาสถานการณ์ของผู้อพยพภยัสงครามจากประเทศเมียนมาร์ และความจ าเป็นท่ีต้อง

หลบซอ่นอยูต่ามบริเวณป่าเขา 

๒) เพ่ือแสวงหานโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ ลีภ้ยัจากประเทศ

เมียนมาร์ท่ีเป็นระบบ และเป็นไปตามหลกัการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนระดบัสากล 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่   ท าการวิจัยในพืน้ท่ีชายแดนไทย – พม่าท่ีใกล้กับพืน้ท่ีสู้ รบ ได้แก่ พืน้ท่ี

ชายแดนในจงัหวดัตาก แมฮ่อ่งสอน เชียงใหม ่เชียงราย และกาญจนบรีุ 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา ท าการวิจยัในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

๑) สถานการณ์ความเป็นอยูข่องผู้ ลีภ้ยั 

๒) นโยบายและบทบาทของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในสว่นกลางและในพืน้ท่ี  

๓) แนวทางการปฏิบตัติามหลกัการไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย (non-refoulement)  

 



๙ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

๔) แนวทางการแก้ไขปรับปรุงระเบียบของหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบตัิต่อ      

ผู้ ลีภ้ยัตามหลกัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๕) ระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

๑.๔ วิธีการศึกษา 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยันโยบาย (Policy Research) เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยับริเวณชายแดน

ไทย – พม่า ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยอย่างเป็นระบบ และ

เป็นไปตามหลกัการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนระดบัสากล โดยมีขัน้ตอนการวิจยัดงันี ้

๑) จดัการประชุมนักวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้ ลีภ้ัย เพ่ือก าหนดแนวทางการวิจัย และสร้าง

เครือขา่ยการวิจยั 

๒) เข้าพบเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) และเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงเพ่ือแลกเปล่ียน

ข้อมลูขา่วสารสถานการณ์ด้านผู้ ลีภ้ยั และเชิญชวนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการวิจยั  

๓) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย อนุสญัญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ระเบียบ 

และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๔) ลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ (Observation) เก็บข้อมูลสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้ ลีภ้ัย และ

ความคดิเห็นของประชาชนตามบริเวณชายแดนท่ีมีตอ่ผู้ ลีภ้ยั 

๕) จดัเวทีเสวนานโยบาย (Policy Forum) ในส่วนกลางและในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ลีภ้ัย โดยร่วมมือกับ

สภาความมัน่คงแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงการตา่งประเทศ กองทพั

ภาคท่ี ๓ ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสงัคมด้าน

ผู้ ลีภ้ยั และนกัวิชาการ / นกัวิจยั / ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้ ลีภ้ยั 

๖) จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ลีภ้ัยกับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานของ

ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม  ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศด้านผู้ ลีภ้ยั นกัวิชาการ  / นกัวิจยั / 

ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้ ลีภ้ยั 

 

 



๑๐ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ระยะสัน้ ผู้ ลีภ้ัยจากประเทศเมียนมาร์ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

พล เ มื อง และสิ ท ธิ ทางกา ร เ มื อง  และ หลักการ ไม่ ส่ ง ผู้ ลี ภ้ั ย กลับ ไปสู่ อันตราย                    

(non-refoulement) 

๒) ระยะยาว หน่วยงานภาครัฐทัง้ส่วนกลางและในพืน้ท่ี มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิท่ี

ถกูต้องตอ่ผู้ ลีภ้ยั บนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิมนษุยชน  



บทที่ ๒ 

หลักการทางสากล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ลีภ้ัย 

 

การวิจยัเร่ือง “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย - พม่า: กรณีผู้อพยพจากภัย

สงคราม”  จ าเป็นต้องศกึษาหลกัการทางสากลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ยั ได้แก่ อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้  

ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ พิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗  หลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ยักลบัไปสู่อนัตราย 

(non-refoulement)   กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้

๒.๑ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 

         ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ เกิดขึน้ในช่วงสิน้สุดยุค

สงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ซึ่งปัญหาผู้ ลีภ้ัยในยุโรปทวีความรุนแรงขึน้ มีจ านวนผู้ ลีภ้ัยเพิ่มขึน้ใหม่จ านวนมาก

จากผลพวงของสงคราม ด้วยเหตุนี ้องค์การสหประชาชาติจึงได้ก่อตัง้ส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่ง

สหประชาชาติขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ลีภ้ัย และได้ร่างอนุสญัญาก าหนดกรอบการท างาน

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัย ร่างอนุสญัญาดงักล่าว ได้ผ่านมติและน ามาใช้ในวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม 

ค.ศ. ๑๙๕๑ ในช่ือวา่ “อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑”   

         ๒.๑.๑ เนือ้หาของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑  

อนสุญัญาฉบบันี ้ เป็นความตกลงระหว่างประเทศเพียงฉบบัเดียวท่ีครอบคลมุสิทธิส าคญัในชีวิต

ของผู้ ลีภ้ัยไว้ทัง้หมด และมีบทบัญญัติท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกัน

ระหวา่งรัฐในการแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยั โดยเนือ้หาของอนสุญัญาฯ แบง่เป็น ๖ สว่นได้แก่  

๑) ค าจ ากัดความ    

            อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ ลีภ้ัย” ไว้ใน

มาตรา ๑ แต่เน่ืองจากค าจ ากัดความดังกล่าวมีกรอบทางด้านเวลาและภูมิศาสตร์ ท าให้ไม่สามารถ    

ปรับใช้กบัผู้ ลีภ้ยัท่ีในสถานการณ์ใหม่ได้ จึงมีการจดัท าพิธีสารเก่ียวกับสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๖๗ ขึน้ 

เพ่ือก าจดักรอบทางด้านเวลาและภูมิศาสตร์  โดยค านิยามของผู้ ลีภ้ัยในอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้      

ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ ประกอบกบั มาตรา ๑ พิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗ คือ 



๑๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

“ผู้ ลีภ้ัย หมายถึง บุคคลท่ีอยู่นอกประเทศแห่งสัญชาติของตน เน่ืองด้วยความหวาดกลัวท่ีมี

มลูเหตอุนัจะกลา่วอ้างได้วา่จะถกูประหตัประหารด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพใน

กลุม่สงัคมเฉพาะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และไม่สามารถหรือด้วยความหวาดกลวันัน้ ไม่เต็มใจท่ี

จะได้รับความคุ้มครองจากประเทศนัน้ ในกรณีของบุคคลไร้สญัชาติ และอยู่นอกประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู ่

ด้วยความหวาดกลวัท่ีกลา่วมาจงึไมส่ามารถหรือไมเ่ตม็ใจท่ีจะกลบัไปอยูอ่าศยัในประเทศนัน้”    

เม่ือพิจารณาค าจ ากัดความดังกล่าว เห็นได้ว่าบุคคลท่ีจะได้รับสถานะว่าเ ป็นผู้ ลีภ้ัย ต้องมี

คณุสมบตั ิ๔ ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.   เป็นผู้ ท่ีอยูน่อกประเทศแหง่สญัชาตขิองตน หรือ ประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู่  

คณุสมบตัิประการแรกนีเ้ป็นองค์ประกอบทางกายภาพ คือ ลักษณะของการอยู่นอกประเทศนี ้

จะต้องมีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไปสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยค าจ ากัดความนีไ้ด้จ าแนกผู้ ท่ีอยู่นอก

ประเทศเป็น ๒ กลุม่ คือ ผู้อยูน่อกประเทศแหง่สญัชาตติน หรือ ผู้อยูน่อกประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู ่กลา่วคือ                   

นอกประเทศแห่งสญัชาติตน : เกณฑ์การพิจารณานีใ้ช้กรณีท่ีบุคคลนัน้เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาต ิ

จะต้องปรากฏว่าบุคคลผู้นัน้ได้ออกจากเขตแดนของรัฐเจ้าของสัญชาติตนแล้วเท่านัน้ จึงจะได้รับการ

พิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ยัตามความหมายของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้          

นอกประเทศตามทีต่นมีถ่ินทีอ่ยู่ : เกณฑ์การพิจารณานีใ้ช้ส าหรับคนไร้รัฐ (Stateless Person) ซึ่ง

เป็นบคุคลท่ีไมมี่รัฐใดเป็นเจ้าของสญัชาตขิองตวับคุคลผู้นัน้เลย ในการพิจารณาองค์ประกอบว่าบคุคลนัน้

เป็นผู้ ลีภ้ัยตามความหมายของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ หรือไม่ จึงไม่ใช้

หลกัเกณฑ์เร่ืองประเทศแห่งสญัชาติ แต่ใช้การพิจารณาว่าบุคคลผู้นัน้ได้อยู่นอกประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู่

หรือไม ่ 

หากปรากฏว่าบุคคลผู้นัน้เป็นผู้อยู่นอกประเทศแห่งสัญชาติตน หรือ ประเทศท่ีตนมีท่ีอาศยัอยู่

ประจ าแล้ว ก็ต้องพิจารณาคณุสมบตัข้ิอตอ่ไปท่ีต้องพิจารณาคือ  

ข. ต้องออกจากประเทศนัน้เน่ืองจากความหวาดกลัวท่ีมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่ าจะถูก

ประหตัประหาร    



๑๓ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

         

การพิจารณาในล าดบันีมี้ลกัษณะเป็นเชิงอตัวิสยั เพราะความกลวัเป็นภาวะทางจิตใจ ขึน้อยู่กับ

ภูมิหลงัและประสบการณ์ส่วนตวัของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามความกลวัท่ีบุคคลกล่าวอ้างนัน้จะต้อง

ความหวาดกลวัท่ีมีมลูเหตสุมเหตสุมผล (well-founded) โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงตา่ง ๆ  ท่ีแสดงให้

เห็นความเป็นไปได้ท่ีบคุคลนัน้จะหวาดกลวัการว่าจะถกูประหตัประหาร เช่น เหตกุารณ์ในอดีตท่ีบคุคลท่ี

อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนีถ้กูประหตัประหาร หรือมีเหตกุารณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึน้กบัตนเองหรือบคุคลใกล้ชิด

ของตน  

นอกจากนัน้ คุณสมบตัิข้อสองนีจ้ะต้องพิจารณาสถานการณ์ในประเทศท่ีบุคคลนัน้หนีออกมา

ด้วย ซึ่งเป็นการพิจารณาในเชิงวตัถุวิสยั สะท้อนให้เห็นว่าบคุคลนัน้มุ่งแสวงหาท่ีปลอดภัยในชีวิตเพราะ

สถานการณ์บงัคบัจริงเหมือนท่ีกลา่วอ้างหรือไม ่ 

ดังนัน้ ในการพิจารณาคุณสมบัติในข้อสอง ผู้ ขอลีภ้ัยจะต้องแสดงให้เห็นทัง้ ๒ ประการ คือ 

สถานการณ์ประหัตประหารท่ีตนหวาดกลัว และความสมเหตุสมผลว่าเพราะเหตุใดตนจึงมีความ

หวาดกลวัตอ่การประหตัประหารนัน้  

ค.   การประหตัประหารนัน้ต้องมีสาเหตมุาจาก เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ สมาชิกภาพในกลุ่ม

สงัคมเฉพาะ หรือความคดิเห็นทางการเมือง    

โดยทัว่ไปการประหตัประหารนัน้อาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุแตผู่้ ท่ีจะมีสถานะเป็นผู้ ลีภ้ยัตาม

ความหมายของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีหนีจากการ

ประหตัประหาร ท่ีมีสาเหตอุย่างน้อยหนึ่งสาเหตจุากทัง้ ๕ สาเหตท่ีุระบุไว้ในมาตรา ๑ เท่านัน้ บคุคลท่ี

หลบหนีการประหตัประหารด้วยสาเหตุอ่ืนไม่อาจเป็นผู้ ลีภ้ัยตามอนุสัญญาฉบบันีไ้ด้ เช่น ผู้ ท่ีออกจาก

ประเทศเพราะภยัพิบตัทิางธรรมชาติ, ปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือผู้ ท่ีหลบหนีการลงโทษจาก

การกระท าความผิดทางอาญา  

 ง.  ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากประเทศแห่งสญัชาติของตน หรือไม่

สามารถหรือไมเ่ต็มใจท่ีจะกลบัไปอยู่อาศยัในประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู่เดิมเน่ืองจากความหวาดกลวัท่ีกล่าว

มาข้างต้น    

การพิจารณาวา่บคุคลมีคณุสมบตันีิห้รือไม ่สามารถพิจารณาได้ตามล าดบั ดงันี ้     



๑๔ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

ในประการแรก บคุคลนัน้จะต้องไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะได้ความคุ้มครองจากประเทศแห่ง

สญัชาติของตนหรือประเทศที่เดิมมีที่อาศัยประจ า  การไม่ได้รับความคุ้มครองจากประเทศใด ๆ เป็น

เหตผุลส าคญัท่ีสงัคมระหว่างประเทศเข้ามาให้ความคุ้มครองบคุคล เพราะโดยปกติแล้วรัฐเป็นผู้ มีหน้าท่ี

ให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองของตน แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ีรัฐไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะให้ความคุ้มครอง

แล้ว บุคคลเหล่านัน้ย่อมเส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐาน เพราะเหตุนีเ้อง ประชาคม

ระหว่างประเทศจึงต้องให้ความคุ้มครองเพ่ือรับรองว่าสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานของบุคคลเหล่านัน้จะไม่

ถกูละเมิด  

ในประการท่ีสอง เหตท่ีุบคุคลไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะได้รับความคุ้มครองนัน้ เน่ืองมาจาก

ความหวาดกลวัอนัมีมูลจะกล่าวได้ว่าจะถูกประหตัประหาร อนัมีสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สญัชาติ 

สมาชิกภาพในกลุ่มสงัคมเฉพาะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง (ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในองค์ประกอบข้อสอง)  

เม่ือบคุคลมีคณุสมบตัิครบทัง้สามประการตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บคุคลย่อมมีสถานะเป็น

ผู้ ลีภ้ยัตามอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยัทนัที มีสิทธิและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้   

๒) สิทธิของผู้ลีภ้ัย 

อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้ก าหนดให้รัฐภาคีสมาชิกมีหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิ

มนษุยชนขัน้พืน้ฐานของผู้ ลีภ้ยัตามท่ีบญัญตัไิว้ในอนสุญัญาฯ อยา่งไรก็ตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ในอนสุญัญา

ฯ เป็นเพียงสิทธิขัน้ต ่า รัฐภาคีสมาชิกจึงสามารถให้สิทธิท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้จากผู้ ลีภ้ัยได้ สิทธิ

ส าคญัท่ีบญัญตัไิว้ในอนสุญัญาได้ 

ทัง้นี ้สิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 

๑๙๕๑ ได้แก่ 

สิทธิในการไม่ถูกขับไล่หรือส่งกลับ (ผลักดัน) มาตรา ๓๓ (๑)  

“ รัฐภาคีผู้ท าสญัญาจะไม่ขบัไล่หรือส่งกลบั(ผลักดนั)ไม่ว่าจะโดยลกัษณะใด ๆ  ไปยงัชายแห่ง

ดินแดนซึ่ง ณ ท่ีนัน้ชีวิตหรืออิสรภาพของผู้ ลีภ้ัยอาจได้รับการคุกคามด้วยสาเหตุทางเชือ้ชาติ ศาสนา 

สมาชิกภาพของกลุม่ทางสงัคมเฉพาะ หรือความคดิเห็นทางการเมือง” 

 



๑๕ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

บทบัญญัติมาตรานีเ้ป็นการรับรอง หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหนึ่ งท่ีมี

ความส าคญัและเป็นท่ียอมรับในสงัคมระหว่างประเทศ คือ หลกัห้ามผลกัดนักลบั (non refoulement) ซึ่ง

เป็นหลกัการส าคญั อนัจะได้กลา่วถึงตอ่ไป 

อย่างไรก็ตามอนุสญัญาฯ นีไ้ด้วางข้อจ ากดัเร่ืองการอ้างประโยชน์ของหลกัการห้ามผลกัดนักลบั 

โดยระบวุา่ ผู้ ลีภ้ยัไมอ่าจกลา่วอ้างสิทธินีไ้ด้ หาก มีเหตอุนัสมควรถือได้วา่ผู้ ลีภ้ยัเป็นภยัตอ่ความมัน่คงของ

ประเทศท่ีเข้าไปพ านัก หรือโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดตัดสินว่ากระท าความผิดร้ายแรงอันเป็นภัยต่อ

ประชาคมของประเทศนัน้ (มาตรา ๓๓(๒)) 

สิทธิในการไม่ถูกขับไล่จากอาณาเขตของรัฐ มาตรา ๓๒  

  “รัฐภาคีผู้ท าสญัญาจะไม่ขบัไล่ผู้ ลีภ้ยัซึ่งชอบด้วยกฎหมายจากอาณาเขตของตน เว้นเสียแตเ่พ่ือ

ความมัน่คงของชาต ิหรือเพ่ือความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 

สิทธิในการไม่ถูกขบัไล่จากอาณาเขตของรัฐนี ้ข้อพิจารณาส าคญัอยู่ท่ี การขบัไล่ผู้ ลีภ้ัยออกจาก

อาณาเขตของตนเสีย ไมไ่ด้ค านงึวา่เม่ือขบัไลไ่ปแล้วผู้ ลีภ้ยัจะถกูคกุคามชีวิตหรืออิสรภาพหรือไม่ จึงท าให้

ตา่งกบักรณีการขบัไลห่รือสง่กลบั ตามหลกั non refoulement ท่ีได้กลา่วถึงก่อนหน้านี ้   

สิทธิในการไม่ถูกลงโทษทางอาญาในความผิดฐานเข้าเมืองหรือปรากฏตัวโดยผิด

กฎหมาย มาตรา ๓๑ 

   รัฐภาคีผู้ท าสญัญาจะไม่ลงโทษทางอาญา ด้วยเหตแุห่งการเข้าเมืองหรือการปรากฏตวัโดยผิด

กฎหมายแก่ผู้ ลีภ้ยั อยา่งไรก็ตามอนสุญัญาฯ ได้ก าหนดไว้วา่ผู้ ลีภ้ยัจะอ้างสิทธิตามมาตรานีไ้ด้ก็ตอ่เม่ือ 

“ หากผู้ ลีภ้ยัได้เดนิทางโดยตรงมาจากดนิแดนซึง่ชีวิตหรือเสรีภาพถกูคกุคามตามความหมายของ

มาตรา ๑ เข้ามาหรือปรากฏตวัในอาณาเขตโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ ลีภ้ัยต้องมารายงานตวัต่อ

เจ้าหน้าท่ี และแสดงเหตอุนัควรเช่ือได้ในการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการปรากฏตวัโดยผิดกฎหมาย” 

นอกจากนีส้ิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัยังรวมถึง สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ สิทธิเสรีภาพในการ

เลือกนบัถือศาสนา สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการมีเอกสาร

แสดงตวับคุคล สิทธิในการศกึษา ท่ีพกัอาศยั ทางสาธารณสขุ และสิทธิในการท างาน 



๑๖ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

  

 ๓)  หน้าท่ีของผู้ลีภ้ัย    

นอกจากอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ จะก าหนดให้รัฐคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ัย

แล้ว ผู้ ลีภ้ัยก็มีหน้าท่ีต้องเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีตนเข้าไปลีภ้ัย และจะต้องไม่

กระท าการใดท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั ความมัน่คง หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนใน

รัฐท่ีลีภ้ัย ตามอนุสญัญาฯ นี ้หน้าท่ีของผู้ ลีภ้ัย ปรากฏอยู่ในมาตรา ๒  “ ผู้ ลีภ้ัยทุกคนมีหน้าท่ีตอ่รัฐท่ีตน

เข้ามาอยู่ในอาณาเขต ซึ่งหน้าท่ีหมายถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และ

มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ” 

     ๔) วิธีการเข้าเป็นภาคี 

อนสุญัญาฯได้ก าหนดวิธีการเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญาไว้ในมาตรา ๓๙ เร่ืองการลงนาม การให้

สตัยาบนั และการภาคยานวุตั ิดงันี ้

 ๔.๑ อนสุญัญานีเ้ปิดให้ลงนาม ณ นครเจนีวาในวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๑ และหลงัจาก

นัน้จะเก็บรักษาไว้กบัเลขาธิการสหประชาชาติ 

อนสุญัญาเปิดให้ลงนาม ณ ส านกังานสหประชาชาติในยโุรปตัง้แต่วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๓๑ 

สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๕๑ และเปิดให้ลงนามได้อีกครัง้ ณ ส านกังานใหญ่ของสหประชาชาติตัง้แตว่นัท่ี ๑๗ 

กนัยายน ค.ศ. ๑๙๕๑ ถึง ๓๑ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๕๒ 

๔.๒ อนสุญัญานีจ้ะเปิดให้ลงช่ือได้ในนามของรัฐสมาชิกองค์การสหประชาชาติทัง้หลายและใน

นามของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีได้รับค าเชิญให้ร่วมในการประชมุผู้ มีอ านาจเต็มเร่ือง สถานภาพของผู้ ลีภ้ยั และบคุคล

ผู้ ไร้สญัชาติ หรือตอ่ผู้ เป็นฝ่ายซึ่งสมชัชาใหญ่จะมีค าเชิญขอให้ลงนามอนสุญัญานีจ้ะต้องได้รับสตัยาบนั

และสตัยาบนัสารจะต้องเก็บรักษาไว้ท่ีเลขาธิการสหประชาชาติ 

๔.๓ อนสุญัญานีจ้ะเปิดเพ่ือการภาคยานวุตัิตัง้แตว่ันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยรัฐซึ่ง

อ้างถึงในวรรค ๒ ของมาตรานี ้การภาคยานวุตัิจะมีผลเม่ือมีการส่งมอบภาคยานวุตัิสารไว้กบัเลขาธิการ

สหประชาชาต”ิ 

 



๑๗ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

ในปัจจุบนั มีประเทศท่ีเข้าเป็นสมาชิกของอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย แล้วทัง้สิน้ ๑๔๔ 

ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๕) การตัง้ข้อสงวน 

 อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ได้อนญุาตให้รัฐภาคีตัง้ขอสงวนได้ เว้นแตเ่ป็น

เร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซึ่งมาตรา ๔๒ ได้ห้ามการตัง้ข้อสงวน เช่น เร่ืองค าจ ากัดความของค าว่า      

ผู้ ลีภ้ัย การห้ามการเลือกปฏิบัติ สิทธิทางการนบัถือศาสนา สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การ

ห้ามผลกัดนักลบั  

๖) ผลของการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา 

เม่ือเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ รัฐจะมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาต ิ

ดงัตอ่ไปนี ้

- รัฐภาคีจะให้ความร่วมมือกับส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติในการปรับใช้

บทบญัญตัใินอนสุญัญานี ้

- รัฐภาคีจดัหาขา่วสารและข้อมลูทางสถิตซิึง่ส านกังานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติร้องขอ

เพ่ือจดัท ารายงานตอ่องค์กรซึง่มีอ านาจของสหประชาชาติ 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักบั สภาวะของผู้ ลีภ้ยั , การอนวุตัิการของอนสุญัญานี ,้ และ กฎหมาย ข้อบงัคบั 

ซึง่มีผลบงัคบัหรืออาจจะมีผลบงัคบัอนัเก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยั  

-  รัฐภาคีจะแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง  ๆ ของรัฐ ซึ่ง

รัฐอาจ   ด าเนินการเพ่ือปฏิบตัติามอนสุญัญานี ้

๒.๑.๒ เหตุผลที่ รัฐควรเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. 

๑๙๕๑  สาเหตหุลกัท่ีรัฐควรเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญาฯ คือ 

๑) เป็นการแสดงถึงพันธกรณีของรัฐในการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยตามกฎหมายระหว่างประเทศอัน

เป็นท่ียอมรับและตามมาตรฐานด้านมนษุยธรรม  



๑๘ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

๒) เป็นการ เพิ่มโอกาสของผู้ ลีภ้ยัในการแสวงหาความปลอดภยั 

๓) เป็นการป้องกนัปัญหาความขดัแย้งระหวา่งรัฐท่ีเป็นประเทศต้นทางและประเทศท่ีให้ท่ีพกัพิง 

ในปัญหาผู้ ลีภ้ยั เม่ือรัฐอนัเป็นภาคีของอนสุญัญาให้ท่ีลีภ้ยัแก่คนจากรัฐอ่ืน รัฐท่ีเป็นเจ้าของ

ผู้ ลีภ้ยัก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการกระท าท่ีสนัติ ตามหลกัมนุษยธรรม และตามกฎหมาย 

แทนท่ีจะเป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความเป็นศตัรู 

๔) เป็นการ แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของรัฐในการร่วมรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครอง

แก่ผู้ ลีภ้ยัเป็นการชว่ยเหลือส านกังานข้อหลวงใหญ่แหง่สหประชาชาตใินการระดมความ 

๕) คุ้มครองระหวา่งประเทศแก่ผู้ ลีภ้ยั  

 ๒.๑.๓  สาเหตุที่ประเทศไทยไม่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 

  ประเทศไทยหยิบยกเหตผุลหลายประการเพ่ือใช้อธิบายว่าเพราะเหตใุดประเทศไทยจึงไม่เข้าเป็น

ภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ เหตผุลส าคญัสองประการอ้างอิงจาก บนัทึกการ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาชนกลุ่ มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย                     

ในคณะกรรมการตา่งประเทศวฒุิสภา ๒ ตลุาคม ๒๕๕๑ ได้แก่   

    ประการแรก แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ 

ประเทศไทยก็ได้ให้ความชว่ยเหลือแกผู้ ลีภ้ยัอยูแ่ล้ว และมีมาตราช่วยเหลือท่ีอาจจะดีกว่าประเทศท่ีเป็นรัฐ

ภาคีสมาชิกของอนสุญัญาดงักลา่วเสียด้วยซ า้ 

ประการที่สอง ท่ีตัง้ด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีชายแดนติดกบัประเทศตา่ง ๆ  ซึ่งเพ่ือน

บ้านเหล่านัน้ยงัมีการพฒันาท่ีต ่ากว่าประเทศไทย จึงมีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยอ้างสาเหตุ 

ตา่ง ๆ นานา ในการเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ นัน้ อาจเป็นปัจจยัดงึดดู

ให้มีผู้ ลีภ้ยัหลัง่ไหลเข้าในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  

ทัง้นี ้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและฝ่ายความมัน่คงได้มีพิจารณาข้อดีข้อเสียหลายครัง้แตย่งั

ไมเ่ห็นควรท่ีประเทศไทยควรเข้าเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนสุญัญาฯ แตท่างกระทรวงการตา่งประเทศจะได้

รือ้ฟืน้กระบวนการคณะท างานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมส าหรับการท่ีประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี 
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สมาชิกขออนุสญัญาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามข้อเสนอต่อประเทศไทยจากการประชุม

รายงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒.๒  พธีิสารเก่ียวกับสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๖๗ 

อนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ เป็นตราสารระหว่างประเทศท่ีได้ถูกร่างขึน้

ภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยมีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ผู้ ลีภ้ัย” ไว้ในอนุสัญญา แต่การ

บงัคบัใช้อนสุญัญาวา่ดงักลา่ว กลบัพบวา่มีข้อจ ากดัส าคญัสองประการ ได้แก่ 

ข้อจ ากดัด้านภูมิศาสตร์  ผู้ ลีภ้ยัตามอนสุญัญาฯฉบบันีจ้ะต้องเป็นผู้ ลีภ้ยัจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

ในทวีปยโุรป 

ข้อจ ากัดด้านเวลา  เหตุการณ์ท่ีจะท าให้บุคคลนัน้เป็นผู้ ลีภ้ัยตามอนุสัญญาฯนีไ้ด้ ต้องเป็น

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๑ 

จากข้อจ ากดัทัง้สองประการดงักล่าว ท าให้อนสุญัญาฯนี ้ไม่สามารถใช้กบัผู้ ลีภ้ยัในสถานการณ์

ใหม่ ๆ  ได้ และปัญหาผู้ ลีภ้ัยก็ยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา  พิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. 

๑๙๖๗ จงึได้ถกูจดัท าขึน้เพ่ือแก้ไขข้อจ ากดัดงักลา่วของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑  

แตท่ัง้นี ้พิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗  เป็นตราสารท่ีเป็นอิสระ รัฐภาคีของพิธี

สารไม่จ าเป็นต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั  ค.ศ. ๑๙๕๑  ซึ่งปัจจบุนั

ประเทศท่ีเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗ ทัง้สิน้ ๑๔๕ ประเทศ  

๒.๓ หลักการห้ามผลักดันกลับ (Non – Refoulement Principle) 

ตามหลกัเร่ืองอ านาจอธิปไตยของรัฐ รัฐยอ่มมีอ านาจในการพิจารณาอนญุาตให้คนตา่งด้าวเข้าสู่

ดนิแดน และออกจากดนิแดนของตน อยา่งไรก็ตามอ านาจของรัฐในการสง่ตวัคนตา่งด้าวออกจากดนิแดน

นัน้มีข้อจ ากดัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบั  

หลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย นีเ้ป็นหลักการท่ีให้ความคุ้มครองผู้ ลีภ้ัย ซึ่ งเป็นผู้ ท่ีเดิน

ทางเข้าสูด่นิแดนของรัฐอ่ืนเน่ืองจากความหวาดกลวัตอ่การถกูประหตัประหาร รัฐแตล่ะรัฐมีหน้าท่ีท่ีจะไม่ 
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ผลกัดนัผู้ ลีภ้ัยนัน้ออกจากอาณาเขตรัฐตนกลบัไปเผชิญกบัภยัการถกูประหตัประหารท่ีบคุคลนัน้เดินทาง

ออกมา   หลักการนีมี้ท่ีมาอันยาวนานทัง้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ   โดยถูกไว้บญัญัติตราสาร

ระหว่างประเทศหลายฉบบั เช่น อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ๑๙๕๑ อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

อนุสญัญาต่อต้านการทรมาน การปฏิบตัิ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี 

ค.ศ. ๑๙๘๔  และเป็นหลกัการท่ีได้รับการยอมรับจากรัฐตา่ง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศว่ามีสถานะ

เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศแล้วในปัจจบุนั 

๒.๓.๑.   การปรากฏของหลัก Non Refoulement ในกฎหมายระหว่างประเทศ  

กฎหมายระหว่างประเทศ นัน้สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ กฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และ กฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ  หลกัการ

ห้ามผลักดนักลบันีป้รากฏอยู่ทัง้ในกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและในรูปกฎหมายจารีตประเพณี 

กลา่วคือ 

๑) กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ลกัษณะส าคญัของกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ มีผลผกูพนัเฉพาะกบัรัฐท่ี

เข้าเป็นภาคีในกฎหมายฉบบันัน้ ดงันัน้ หากกฎหมายฉบบัใดมีการบญัญัติหลกัการห้ามผลกัดนักลบัไว้ 

รัฐท่ีเข้าเป็นภาคีก็มีหน้าท่ีต้องเคารพและปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว 

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

ระหวา่งประเทศและได้บญัญตัหิลกัการห้ามผลกัดนักลบัไว้ ได้แก่ 

อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑  

อนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ เป็นตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ ลีภ้ัยท่ี

ก่อให้เกิดความผกูพนัทางกฎหมายเป็นฉบบัแรก และเป็นตราสารฉบบัแรกท่ีกล่าวถงัหลกัการห้ามผลกัดนั

กลบั โดยปรากฏในมาตรา ๓๓ กลา่ววา่ 
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“ รัฐภาคีผู้ท าสัญญาจะไม่ขบัไล่หรือส่งกลับ (ผลักดนั)  ผู้ ลีภ้ัยไม่ว่าจะโดยลักษณะใด ๆ ไปยัง    

ชายเขตแหง่ดนิแดน ซึง่ ณ ท่ีนัน้ชีวิตหรืออิสรภาพของผู้ ลีภ้ยัอาจได้รับการคกุคามด้วยสาเหตทุางเชือ้ชาติ 

ศาสนา สญัชาต ิสมาชิกภาพของกลุม่ทางสงัคมใด ๆ  หรือเพราะความเห็นทางการเมือง”  

โดยหลักการห้ามผลกัดนักลบันีใ้ช้เฉพาะผู้ ลีภ้ัยและใช้เฉพาะสถานการณ์ท่ีคุกคามต่อชีวิตและ

เสรีภาพต่อการประหตัประหารเน่ืองจากมูลเหตุท่ีก าหนดไว้ในมาตรานีเ้ท่านัน้ อีกทัง้ อนุสัญญาฉบบันี ้

ห้ามมิให้ผู้ ลีภ้ยัท่ีมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่าเป็นภยัตอ่ความมัน่คงของประเทศท่ีได้เข้าไปพ านกัอยู่หรือโดย

ค าพิพากษาสงูสดุถกูตดัสินวา่กระท าความผิดร้ายแรงอนัเป็นภยัตอ่ประชาคมของประเทศนัน้ 

อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน การปฏิบตัิ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายี

ศกัดิศ์รี ค.ศ. ๑๙๘๔  

  อนุสัญญาฉบบันีมุ้่งคุ้มครองสิทธิมนุษย์ทุกคน ผู้ ลีภ้ัยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งย่อมได้รับความ

คุ้มครองตามอนสุญัญาฉบบัด้วย โดยหลกัการห้ามผลกัดนักลบัถกูบญัญตัไิว้โดยชดัแจ้งในมาตรา ๓(๑)  

       “ไม่มีรัฐภาคีใดจะขบัไล่ส่งกลับ (ผลักดนักลับ) หรือส่งมอบตวับุคคลไปยังรัฐอ่ืนท่ีซึ่งมีมูลเหตุ

เพียงพอจะเช่ือได้วา่เขาอาจตกอยูใ่นอนัตรายจากการทรมาน”  

โดยบทบญัญัติตามมาตรานีไ้ม่สามารถยกเลิกเพิกถอน และก าหนดข้อยกเว้นได้ จึงให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ ลีภ้ยัดีวา่ หลกัการเดียวกนัท่ีปรากฏในอนสุญัญาสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งมีก าหนด

ข้อยกเว้นกรณีท่ีผู้ ลีภ้ยัไมส่ามารถอ้างประโยชน์จากหลกัการห้ามผลกัดนักลบัขึน้อ้างได้ ในกรณีเป็นผู้ ลีภ้ยั

ท่ีมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าผิด

อาญาร้ายแรงอนัเป็นภยัตอ่ประชาคมของประเทศนัน้ 

กตกิาระหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

กติกาฉบบันีไ้ม่ได้กล่าวถึงหลกัการห้ามผลกัดนักลบัโดยชดัแจ้ง อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาตาม

มาตรา ๗ ซึง่บญัญตัไิว้วา่ 

“ไมมี่ผู้ใดจะตกอยู่ภายใต้การทรมาน การปฏิบตัิ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรือ

ย ่ายีซึง่ศกัดิศ์รี”  
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จากบทบญัญัติในมาตรานี ้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ(UN Human Rights 

Committee) ได้ตีความว่า๑ รัฐภาคีต้องไม่ให้ปัจเจกชนตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน ปฏิบตัิหรือ

ลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีซึ่งศกัดิ์ศรีจากการกลบัคืนสู่ประเทศอ่ืนโดยการส่งตวัเป็นผู้ ร้าย

ข้ามแดน การขบัไล ่หรือการผลกัดนักลบั บคุคลใดออกจากดินแดน ซึ่งมีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่ามีความเส่ียง

ท่ีแท้จริงต่ออนัตรายท่ีไม่สามารถเยียวยาได้ โดยสิทธินีเ้ป็นสิทธิของคนทุกคนท่ีอยู่ในดินแดนและในทุก

สถานการณ์โดยไม่อาจเพิกถอนได้ จากการตีความดงักล่าวนีเ้อง ท าให้บทบญัญัติในมาตรา ๗ นีมี้

ขอบเขตท่ีครอบคลมุถึง หลกัการห้ามผลกัดนักลบั  

อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

เช่นเดียวกบักติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสญัญาว่าด้วย

สิทธิเดก็ไมไ่ด้มีการกลา่วถึงหลกัการห้ามการผลกัดนักลบัโดยตรง แตมี่มาตรา ๗ ซึง่กลา่ววา่ 

 “ ไม่มีบุคคลใดตกอยู่ภายใต้การทรมานหรือการปฏิบตัิ หรือลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม

หรือย ่ายีศกัดิศ์รี”  

จากมาตรานี ้คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (Committee on the rights of 

the Child) ได้ขยายขอบเขตของมาตรานี ้ว่า รัฐภาคีแห่งอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะต้องไม่ส่งเด็กกลบัสู่

ประเทศท่ีมีมูลเหตุอันเช่ือได้ว่ามีความเส่ียงต่ออันตรายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเด็ก โดยไม่มีข้อจ ากัด 

ภายใต้การพิจารณาตามมาตรา ๖ สิทธิในชีวิตและมาตรา ๓๗ สิทธิในเสรีภาพจากการทรมาน๒  

 นอกจากนี ้กฎหมายระหว่างประเทศในระดบัภูมิภาคก็ได้มีการก าหนดหลกัการนีไ้ว้เช่นกนั  เช่น 

อนสุญัญาระหวา่งองค์การรัฐเอกภาพแหง่ภาคพืน้ทวีปแอฟริกาว่าด้วยการบงัคบัใช้ในลกัษณะของปัญหา

ผู้ ลีภ้ยัในภาคพืน้ทวีปแอฟริกา ค.ศ. ๑๙๖๙ ปฏิญญาคาร์เทฮีนาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๘๔  

  

                                                 
๑
 UN Human Rights Committee, General Comment No.๒๐ (๑๙๙๒), UN Doc. HRI/GEN/REV. ๑,๓๐, (๒๘ July 

๑๙๙๔) 
๒

 General Comment No. ๖ (๒๐๐๕) on the Treatment of unaccompanied and separated children outside their 

country of origin, UN Doc. CRC/GC/soo๕/๖  



๒๓ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

  

 ๒) กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

นักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทัง้องค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัชชาใหญ่

องค์การสหประชาชาติเห็นว่า หลกัการห้ามผลักดนักลับนีไ้ด้รับการยอมรับและปฏิบตัิร่วมกันในสงัคม

ระหว่างประเทศจนมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้มีหลกัการห้ามผลกัดนั

กลบันีผ้กูพนัรัฐทกุรัฐให้ปฏิบตัติามไมใ่ชเ่ฉพาะรัฐภาคีเทา่นัน้ 

๒.๓.๒ ประเทศไทยกับหลักการห้ามผลักดันกลับ 

ประเทศไทยมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามหลักการห้ามผลักดันกลับเพราะสาเหตุส าคัญสอง

ประการ 

        สาเหตุประการแรก ไทยต้องปฏิบัติตามหลักการห้ามผลักดันกลับเพราะพันธกรณีในกติกา

ระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทย และอนสุญัญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่  

- กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖  
- กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖   
- อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัติอ่สตรีทกุรูปแบบ  ปี ๑๙๘๑ 
- อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน การปฏิบตัิ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายี
ศกัดิศ์รี ค.ศ. ๑๙๘๔  

- อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ๑๙๘๙ 
  

    สาเหตปุระการทีส่อง ต้องปฏิบตัติามพนัธกรณีตามกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ  

เน่ืองจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนัน้มีผลผูกพนัรัฐทุกรัฐ โดยไม่ค านึงว่ารัฐนัน้

เป็นภาคีของตราสารระหว่างประเทศหรือไม่ เม่ือหลกัการห้ามผลกัดนักลบัเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 

ประเทศไทยย่อมต้องปฏิบตัิตามหลักการห้ามผลักดนักลับนี ้แม้แต่กรณี ท่ีประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี

อนสุญัญาใดท่ีมีการรับรองหลกัการห้ามผลกัดนักลบัไว้เลยก็ตาม 

 



๒๔ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

แตใ่นความเป็นจริงนัน้ แม้ประเทศไทยมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตามหลกัการห้ามผลกัดนักลบั แต่

ประเทศไทยยังมีการฝ่าฝืนหลักการดงักล่าว อาทิ กรณีผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบระหว่างกระเหร่ียงพุทธ และ

กะเหร่ียงคริสต์ ปรากฏอยูใ่น ข้อเสนอแนะในการด าเนินการและแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยั๓  

๒.๔  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลีภ้ัย 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีรองรับผู้ ลีภ้ยัจ านวนมากในช่วงปี ๒๕๑๘ เม่ือผู้ ลีภ้ยัจ านวนหลายแสน

คนจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย เหตุการณ์นัน้ถูกเรียกกันว่า วิกฤติ       

ผู้ ลีภ้ยัชาวอินโดจีน ผู้ ลีภ้ยัจ านวนมากกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ คนได้รับการช่วยเหลือจากประเทศไทยมาเป็น

ระยะเวลาหลายปี ปัจจบุนันีมี้ผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทยท่ีได้รับการลงทะเบียนแล้วราว ๙๕,๐๐๐ คนและผู้ขอ

ลีภ้ยัอีกราว ๙,๐๐๐ คน  ผู้ ลีภ้ยัสว่นใหญ่เป็นชนกลุม่น้อยจากพมา่ สว่นใหญ่เป็นชาวเผา่กะเหร่ียงและเผ่า

กะเหร่ียงแดง ซึ่งพกัอาศยัอยู่ในคา่ยพกัพิงชัว่คราวจ านวนเก้าแห่งในส่ีจงัหวดัชายแดนไทย -พม่า รัฐบาล

ไทยเป็นผู้ด าเนินการในค่ายทุกแห่ง โดยได้รับความช่วยเหลือเกือบทัง้หมดจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGOs)  ผู้ ลีภ้ัยจ านวนมากกว่า ๕๕,๐๐๐ คนจากพม่า (และจ านวนอีกเล็กน้อยจากประเทศอ่ืน ๆ) ได้

เดินทางออกจากประเทศไทยเพ่ือเข้าไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศอ่ืน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ

ออสเตรเลียได้รับรองท่ีจะรองรับผู้ ลีภ้ยัจ านวนมากจากประเทศไทย  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามสิทธิตา่ง ๆ ตามอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ๑๙๕๑ แล้ว 

ประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัย ซึ่งสามารถ

จ าแนกได้ตามสิทธิในอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ดงันี ้    

๒.๔.๑ สิทธิในการไม่ถูกขับไล่, สิทธิในการไม่ถูกผลักดันกลับ (non refoulement)   

 กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อสิทธิในการไม่ถูกขับไล่  และสิทธิในการไม่ถูกผลักดันกลับ คือ 

พระราชบญัญตัติรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๒ มาตราท่ีเก่ียวข้อง คือ 

มาตรา ๒๒   “ในกรณีท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจ พบว่าคนตา่งด้าวซึ่งมีลกัษณะต้องห้ามมิให้เข้า

มาในราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๒ เข้ามาในราชอาณาจกัร ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสัง่ให้คน    

ตา่งด้าวผู้นัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรได้ โดยมีค าสัง่เป็นหนงัสือ…” 

                                                 
๓ http://www.statelessperson.com/www/?q=node/๗๗๔๖  



๒๕ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

มาตรา ๕๔  “คนต่างด้าวผู้ ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ

อนุญาตนัน้สิน้สุด หรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นัน้กลับออกไปนอก

ราชอาณาจกัรก็ได้”  

กฎหมายฉบบันี ้ได้ให้อ านาจพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการส่งคนตา่งด้าวออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ตามมาตรา ๒๒ วรรคแรก แหง่พระราชบญัญตัติรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  ประเทศไทยไม่มีมาตรการ

ใดท่ีผลกัดนับคุคลออกนอกราชอาณาจกัรเว้นแตต่ามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายเนรเทศ  

๒.๔.๒ สิทธิในการไม่ถูกลงโทษทางอาญาเพราะการเข้าเมืองหรือการปรากฏตัวอย่าง

ผิดกฎหมายในรัฐ กฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การคุ้มครองสิทธิในการไม่ถูกลงโทษทางอาญาเพราะการ

เข้าเมืองหรือการปรากฏตวัอยา่งผิดกฎหมายในรัฐ ประกอบด้วย 

ก. พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ข. หนงัสือดว่นมาก ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/๗๘๐๔ เร่ือง หารือแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้หนีภยัจากการสู้ รบ

ชาวพมา่ 

ค. แนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้ รบจากพม่า (พ .ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕) ของสภาความ

มัน่คงแหง่ชาต ิ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดว่าผู้ หนีภัยจากการสู้ รบเป็นผู้ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้

พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่บคุคลท่ีได้รับการผ่อนผนัให้พกัอาศยัอยู่ในประเทศ

เป็นการชัว่คราวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพียงแตมี่มติสภาความ

มัน่คงแหง่ชาตแิละแนวทางปฏิบตัท่ีิผอ่นปรนให้ผู้หนีภยัการสู้ รบพกัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวเพ่ือรอ

การส่งกลบัเม่ือเหตกุารณ์การสู้ รบยุติลง ดงันัน้ หากผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบลกัลอบออกนอกพืน้ท่ีควบคมุจะ

ถกูจบัด าเนินคดีเป็นบคุคลตา่งด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทนัที 

 

 

 



๒๖ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

รัฐบาลไทยยินยอมให้ผู้หนีภยัจากการสู้รบพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยมีเง่ือนไข ๓ ประการ 

๑) ยอมให้อยูใ่นราชอาณาเขตประเทศไทยได้เป็นการชัว่คราว เม่ือผู้หนีภยัจากการสู้ รบข้าม

ชายแดนเข้ามาเขตประเทศไทยจะอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้ท่ีพกัพิงชัว่คราว

ในพืน้ท่ีปลอดภยับนพืน้ฐานของหลกัมนษุยธรรม 

๒) ผู้หนีภัยจากการสู้ รบต้องอยู่ในพืน้ท่ีท่ีทางราชการจดัให้เท่านัน้และสถานท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ี

พกัพิงชัว่คราว ไมใ่ชค่า่ยผู้ ลีภ้ยั  

๓) เม่ือการสู้ รบในประเทศเมียนมาร์สิน้สุดลงหรือเม่ือสภาวะความไม่สงบ ความไม่

ปลอดภยัผ่านพ้นไป ผู้หนีภยัจากการสู้ รบต้องเดินทางกลบัประเทศของตนทนัทีโดยฝ่าย

ไทยจะเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศด้วย

ความปลอดภยัและสมศกัดิศ์รี  

๒.๔.๓ สิทธิในการท างาน  ตามหลกัความเสมอภาคทางกฎหมาย ลกูจ้างทกุคนจะได้รับการ

คุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก าหนดให้ลกูจ้างทกุ

คนมีสิทธิได้รับค่าแรงท่ีไม่ต ่ากว่าค่าแรงขัน้ต ่าตามกฎหมายก าหนด ชัว่โมงการท างาน คา่ล่วงเวลา และ

สวสัดกิารตา่งๆ ในอตัราท่ีเทา่เทียมกนัส าหรับงานท่ีมีลกัษณะ คณุภาพ และปริมาณอย่างเดียวกนั ดงันัน้

ลกูจ้างซึง่เป็นผู้ มีปัญหาสถานะบคุคลท่ีได้รับการจ้างงานในฐานะแรงงาน ก็ย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้

กฎหมายคุ้มครองแรงงานและมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะได้รับคา่จ้างท่ีเทา่เทียมกบักบัแรงงานประเภทอ่ืน ๆ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ลีภ้ยัยงัคงมีข้อจ ากดัในการท างาน หรือหากต้องการท างาน ต้องมีการย่ืนเอกสาร

ขออนญุาตและได้รับการอนมุตัจิากนายทะเบียน ซึ่งระบไุว้ใน พระราชบญัญัติการท างานของคนตา่งด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๔  ดงันี ้

มาตรา ๗  งานใดท่ีคนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องท่ีใด เม่ือใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง โดยค านงึถึงความมัน่คงของชาต ิโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการ

แรงงานตา่งด้าวท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ ...  

มาตรา ๙ ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และได้รับใบอนญุาตจาก

นายทะเบียน เว้นแตค่นตา่งด้าวซึง่เข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้า 
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เมืองเพ่ือท างานอนัจ าเป็นเเละเร่งดว่นท่ีมีระยะเวลาท างานไมเ่กินสิบห้าวนั แตค่นตา่งด้าวจะท างานนัน้ได้

เม่ือได้มีหนงัสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

มาตรา ๑๔ คนตา่งด้าวซึง่มีภมูิล าเนาและเป็นคนสญัชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศ

ไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยมีเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วง

ระยะเวลาหรือตามฤดกูาลท่ีก าหนดได้ ทัง้นี ้เฉพาะการท างานภายในท้องท่ีท่ีอยู่ติดกบัชายแดนหรือท้องท่ี

ตอ่เน่ืองกบัท้องท่ีดงักลา่ว  

คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะท างานตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตท างานชัว่คราวพร้อม

กับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง  

ในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนระบุท้องท่ีหรือสถานท่ีท่ีอนุญาตให้ท างาน ระยะเวลาท่ี

อนุญาตให้ท างาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจ้างท่ีคนต่างด้าวนัน้จะไปท างานด้วย ทัง้นี ้ตาม

แบบและวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ความในมาตรานีจ้ะใช้บงัคบักับท้องท่ีใด ส าหรับคนตา่งด้าวสญัชาติใด เพ่ือท างานประเภทหรือ

ลกัษณะใด ในช่วงระยะเวลาหรือฤดกูาลใด โดยมีเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

๒.๔.๔ สิทธิในการรับการศึกษา  

 ในทางกฎหมาย ผู้ ลี ภ้ัยไ ด้ รับสิทธิทางการศึกษาเหมือนกับเด็กไทย ดังปรากฏในมติ

คณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เร่ืองการศึกษา และรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เร่ืองการศกึษา กล่าวว่า “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้

ขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคคลในกลุ่มดงักล่าวซึ่งท าให้เด็กทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยซึ่ง

รวมถึงเด็กชาติพนัธุ์ เด็กไร้รัฐ บตุรของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน รวมทัง้เด็กท่ี เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองทกุคน 

มีสิทธิเรียนฟรี ๑๕ ปี รัฐบาลได้จดัสรรคา่ใช้จา่ยรายหวัของเดก็กลุม่นีใ้นอตัราเดียวกบัคา่ใช้จา่ยรายหวัท่ี 



๒๘ 
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จัดสรรให้กับเด็กไทย และเม่ือจบการศึกษาแล้ว เด็กกลุ่มนีมี้สิทธิท่ีจะได้รับวุฒิบัตรเช่นเดียวกันกับ

เด็กไทย” ทัง้นีใ้นมติครม.นี ้ได้ยกเว้นผู้หนีภยัการสู้ รบจากพม่ายงัคงให้เรียนอยู่ในท่ีพกัพิงชัว่คราว โดย

ในขณะนีอ้งค์กรเอกชนระหว่างประเทศได้มีการจดัการศกึษาตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี  ๑- มธัยมศกึษาปี

ท่ี ๔ ในพืน้ท่ีพกัพิงทัง้ ๙ แห่ง อย่างไรก็ตามหลกัสตูรการศกึษายงัไม่ได้รับการรับรองจากระบบการศกึษา

ภายนอก 

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๙ ระบวุ่า “บคุคลย่อมมีสิทธิเสมอกนั

ในการรับการศกึษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ โดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย 

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการ

สนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กร

วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยอ่มได้รับความคุ้มครองและสง่เสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ” 

๒.๔.๕  เสรีภาพในการเดนิทางในราชอาณาจักร  

ผู้หนีภยัการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจกัรและทางราชการอนญุาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการ

ชัว่คราว มีความผิดฐานบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง   ตามพระราชบญัญัติ

ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แตเ่น่ืองจากรัฐบาลไทยมีนโยบายผ่อนผนัจึงยงัไม่ได้มีการด าเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่หากหลบหนีออกมาจากพืน้ท่ีพักพิงชั่วคราวตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนดเขตไว้โดยไม่ได้รับอนญุาตจะไม่เข้าลกัษณะเง่ือนไขท่ีทางรัฐบาลจะผ่อนปรน

ให้ถือว่าเป็นผู้หนีภัยจากการสู้ รบ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒   มาตรา 

๑๑,๑๒,๑๘,๖๒,๘๑ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖  มาตรา ๔  

การน าตวัผู้ ลีภ้ยัออกนอกศนูย์พกัพิงเพ่ือการศกึษา การประกอบอาชีพ รวมทัง้การรักษาพยาบาล

นัน้อนญุาตเป็นการชัว่คราว เม่ือครบก าหนดแล้วต้องเดินทางกลบัพืน้ท่ีพกัพิง ทัง้นี ้ต้องปฏิบตัิตามคูมื่อ

การปฏิบตังิานของกองการตา่งประเทศ ส านกัปลดักระทรวงมหาดไทย  
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๒.๔.๖  สิทธิในการมีหนังสือแสดงตน และหนังสือเดนิทาง   

 มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เร่ืองสถานะบุคคล กล่าวว่า “คณะรัฐมนตรีมีมติ

อนุมัติในหลักการการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ค านึงถึงความรอบครอบ และความมั่นคงของประเทศ  ทัง้นีก้าร

ด าเนินการตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ให้จัดท าโครงการส ารวจจดัท า

ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และโครงการ

เร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายแก่บคุคลท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยติดตอ่กนัเป็นเวลานานตาม

ยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล” 

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประเทศไทยได้ประกาศถอนข้อสงวนของไทยตอ่ข้อ ๗ ของอนสุญัญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ซึ่งประกันสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการจดทะเบียนเกิดทนัทีภายหลงัจากการเกิด และสิทธิท่ีจะ

ได้รับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ในปัจจุบันเด็กทุกคนท่ีเกิดในไทยมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเกิดตาม

พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ และภายใต้พระราชบญัญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ นัน้ 

บตุรของบคุคลตา่งด้าวหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหากเกิดในประเทศ

ไทยมีสิทธิท่ีจะขอสญัชาติไทยได้ แตห่ากมิได้เกิดในประเทศไทย แตจ่บสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย

ก็มีสิทธิขอสญัชาตไิทยได้   กรณีเดก็ไร้รากเง้าหากอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีหลกัฐานการ

เกิด ก็สามารถขอสญัชาติไทยได้เช่นกัน    นอกจากนีก้รณีบุตรของแรงงานอพยพข้ามชาติจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน มีการด าเนินการท่ีจะให้เด็กเหล่านีไ้ด้รับสญัชาติตามบิดาและมารดาของประเทศต้นทาง โดย

ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานการจดทะเบียนการเกิดและการพิสูจน์สัญชาติของบิดามารดาท่ีเป็น

แรงงานอพยพข้ามชาต ิ

อนึ่ง เม่ือวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่ืองการจดัท าทะเบียนผู้หนีภัยการสู้ รบ
และการพิจารณาสถานะบุคคลสัญชาติพม่าเร่ือง การลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยสหประชาชาติ ประจ าภูมิภาคไทย คณะรัฐมนตรี
รับทราบบนัทึกความเข้าใจ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : MOU) ในการให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้ รบในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวบริเวณชายแดนไทย – พม่า ของส านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (THE OFFICE OF THE UNITED NATION HIGH 
COMMISSIONER FOR REFUGEES : UNSCR) ในโครงการจดัท าทะเบียนผู้หนีภยัการสู้รบและการ 
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พิจารณาสถานะบคุคลสญัชาติพม่า พ.ศ. ๒๕๕๕ สาระส าคญัของเร่ือง กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า 
UNHCR ได้เสนอบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภยัการสู้ รบใน
พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวบริเวณชายแดนไทย-พม่า ของ UNHCR ในโครงการจดัท าระเบียนผู้หนีภัยการสู้ รบ
และการพิจารณาสถานะบคุคลสญัชาติพม่า พ.ศ. ๒๕๕๕ [MOU ๒๐๑๒/๕๒๒๘๑/๑๙๐๐/๑ THAA/PF 
(๑๒๕๗๐๐๐)] พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาลงนามซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบบนัทึกความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้ รบและการพิจารณาสถานะบคุคลสญัชาติ
พม่าท่ี UNHCR เสนอมาแล้วเห็นว่า สาระส าคญัของบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวเป็นไปตามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงได้มีการลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ท่ี UNHCR เสนอแล้ว เม่ือวนัท่ี ๒๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย แต่มีสถานะเป็นนโยบายเพ่ือรองรับและ
สนบัสนุนกฎหมาย และในกรณีนี ้ก็คือ การขอนโยบายเก่ียวกับความตกลงระหว่างประเทศ ประเด็นท่ี
น่าสนใจ ก็คือ การท าทะเบียนประวัติคนในค่ายกรณีนีเ้ป็นเร่ืองต่อเน่ือง ซึ่งเหมือนกับมาตรการในมติ
คณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ทกุประการ  แสดงว่าการลงนามใน MOU ครัง้ใหม่เม่ือวนัท่ี 
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึไมใ่ชเ่ร่ืองใหมแ่ตอ่ยา่งใด 

 

๒.๔.๗  สิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย 

สิทธิด้านสุขภาพ ในมาตรา ๕๑ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ๒๕๕๐ ระบวุ่า “บคุคลย่อม

มีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสขุท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ

รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสขุของรัฐโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย บคุคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการ

สาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและ

ขจดัโรคติดตอ่อนัตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายและทนัตอ่เหตกุารณ์  รวมถึงในมาตรา 

๘๐ ระบวุ่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย ด้านสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม    

ใน (๒) สง่เสริมสนบัสนนุและพฒันาระบบสขุภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพ อนัน าไปสู่สขุภาวะท่ียัง่ยืน

ของประชาชน รวมทัง้จดัและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานอย่างทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ

สาธารณสุขโดยผู้ มีหน้าท่ีให้บริการดงักล่าวซึ่งได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อม

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย” 



๓๑ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

สิทธิในครอบครัว  สืบเน่ืองจากสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เห็นว่า จากช่วงปี ๒๕๒๐ มี

ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมากโดยไม่ถูกต้องและได้รับการผ่อนผันให้อยู่

ชัว่คราว  ระหว่างนัน้ มีข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ ทหาร และอ่ืนๆได้สมรสกบัชาวเวียดนามอพยพ

จ านวนมาก  ซึ่ง สมช. เห็นว่าน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง เพราะชาวเวียดนามอพยพในขณะนัน้มี

พฤติการณ์สนับสนุนทางการเมืองต่อประเทศตวัเอง รวมทัง้พยายามให้ได้มาซึ่งการเป็นคนไทยด้วย

วิธีการตา่งๆ ท าให้ครม.มีมติห้ามข้าราชการสมรสหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยากบัผู้อพยพและ ผู้ ลีภ้ยั โดย

เหตผุลเพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่ตวัข้าราชการและการถกูคูส่มรสแสวงประโยชน์    

ตอ่มาส านกังานสิทธิมนษุยชน สภาทนายความมีหนงัสือร้องเรียนว่า มติครม.ดงักล่าว เป็นการ

ปิดกัน้สิทธิเบือ้งต้นในการก่อตัง้ครอบครัวตามกฎหมายรัฐธรรมนญูและ ขดัตอ่พนัธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  ดงันัน้ สมช. จึงได้พิจารณาทบทวนมติครม.ดงักล่าวเพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จงึเสนอให้ยกเลิกมตคิรม.ดงักลา่ว  

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑กันยายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีจึงยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐ และ ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๔ และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ท่ี

ก าหนดห้ามให้ข้าราชการสมรสหรืออยู่กินกับผู้ ท่ียังมีสถานะเป็นผู้ หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย โดยให้เป็นสิ่งท่ีกระท าได้ แตส่ิทธิตา่งๆ ท่ีตามมาจากการสมรส รวมทัง้ความผิดฐานหลบหนีเข้า

เมือง ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

สถานะบุคคล  มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เร่ืองสถานะบุคคล กล่าวว่า 

“คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิในหลกัการการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคล ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ค านึงถึงความรอบคอบและความมัน่คงของประเทศ 

ทัง้นีก้ารด าเนินการตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล ให้จดัท าโครงการส ารวจ

จัดท าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และ

โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายแก่บุคคลท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น

เวลานานตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล” 

 

 



๓๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

๒.๕  บทสรุป 

จากการศึกษา อนุสัญญา พิธีสาร หลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย (non-refoulement)  

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ยั พบว่าอนสุญัญา ฯ และพิธีสาร ฯ ทัง้สองฉบบั มีบทบญัญัติท่ี

สอดคล้องกบัหลกัสิทธิมนษุยชน มีเนือ้หาท่ีครบถ้วนทัง้ในด้านสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ลีภ้ยั ซึ่งท าให้รัฐภาคี

สามารถบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืน ด้วยเหตุ

ดงักลา่ว กฎหมายทัง้สองฉบบัจงึมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบุนั ซึ่งยงัเผชิญ

ปัญหาความขดัแย้งในบริเวณชายแดน  โดยอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และพิธีสาร

เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗  จะท าหน้าท่ีเป็นกรอบในการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยัโดยยึดหลกั

สิทธิมนษุยชน และชว่ยให้การแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยัมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับการปฏิบตัิตาม “หลักการห้ามผลักดนักลับไปสู่อันตราย (non-refoulement)” ประเทศ

ไทยมีความผูกพันท่ีจะต้องปฏิบตัิตามหลักการดงักล่าวด้วย เน่ืองจากประเทศไทยเป็นภาคีของกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีทกุรูปแบบ อนสุญัญา

ต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศักดิ์ศรี และ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่างๆ เหล่านีมี้บทบัญญัติรองรับ

หลักการห้ามการผลักดนับุคคลกลับไปสู่อันตราย ประเทศไทยจึงต้องยึดมัน่ในหลักการดงักล่าวอย่าง

เคร่งครัด  

 

 

 
 
 



บทที่ ๓ 

การหนีภัยจากการสู้รบตามแนวตะเข็บชายแดน และบทบาทของหน่วยงานรัฐ 

 
ดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี ๑  ว่า การสู้ รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกองก าลังของกลุ่มน้อยใน

บริเวณรัฐกะเหร่ียง ซึ่งอยู่ตรงกนัข้ามกบัอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และรัฐมอญซึ่งอยู่ตรงข้ามกบัอ าเภอ
สงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ  ระหว่างวนัท่ี ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้ชนกลุ่มน้อยบริเวณ
ชายแดนต้องอพยพเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยจ านวนมากนัน้ ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษา
สถานการณ์ของผู้ ลีภ้ยัในพืน้ท่ีติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ใน ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก เม่ือวนัท่ี ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
อ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือวนัท่ี ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย เม่ือวนัท่ี ๖ – ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และอ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี ๑๓ – ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ประเด็นท่ีผู้ศกึษาสนใจคือ สถานการณ์ของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นอย่างไร  หน่วยงานรัฐ
ด้านความมัน่คงท่ีเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของผู้หนีภัยสงครามมีนโยบายอย่างไรต่อผู้หนีภัย
จากการสู้ รบ บทบาทของแต่ละหน่วยงานในพืน้ท่ีในการปฏิบตัิต่อผู้หนีภัยจากการสู้ รบเป็นไปตามหลัก
สากลหรือไม ่ มีการสง่กลบัผู้หนีภยัการสู้รบไปสูอ่นัตรายหรือไม ่  

 

๓.๑ สถานการณ์การอพยพหนีภัยการสู้รบตามแนวตะเข็บชายแดน 

  จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือศึกษาสถานการณ์การอพยพหนีภยัจากการสู้ รบพบว่า สถานการณ์ของการ

อพยพหนีภยัจากการสู้รบมีความแตกตา่งกนัตามบริบทของแตล่ะพืน้ท่ี  และคล่ีคลายลงหลงัจากการสู้ รบ

ครัง้ใหญ่เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คอ่นข้างมาก แตท่กุพืน้ท่ียงัคงมีผู้ ลีภ้ยัท่ีตกค้างอยู่จ านวนไม่น้อยท่ีอยู่

ในภาวะยากล าบาก  สถานการณ์การหนีภัยจากการสู้ รบตามแนวตะเข็บชายแดนหลงัจากการสู้ รบเม่ือ

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจบุนัของแตล่ะพืน้ท่ีมีดงันี ้

๑) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ ลีภ้ยัเข้ามาท่ีอ าเภอแม่สอด

ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ผู้ ลีภ้ัยได้รับการดูแลจากอ าเภอและกองก าลังผาเมืองโดยมีการจัดท่ีพักพิง

ชัว่คราวให้ เม่ือฝ่ายทหารได้รับขา่ววา่การสู้รบในฝ่ังพมา่สงบลงแล้ว ก็มีการส่งผู้ ลีภ้ยักลบั แตก่ารสู้ รบมิได้

ยตุิลงจริง ท าให้ผู้ ลีภ้ยัต้องกลบัเข้ายงัฝ่ังประเทศไทย ๓-๔ รอบ ปัจจุบนัไม่มีการสู้ รบทางฝ่ังพม่า ผู้ ลีภ้ัย

สว่นใหญ่จงึกลบัไปยงัถ่ินท่ีอยูข่องตนแล้ว เพราะมีท่ีดนิท ากินและเลือกสวนไร่นาท่ีต้องดแูล แตมี่ผู้ ลีภ้ยั 
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บางส่วนไม่อยากกลับเพราะไม่ต้องการอยู่ในพืน้ท่ีท่ีอาจเกิดการสู้ รบเม่ือไรก็ได้ จึงกระจายตัวอยู่ใน 

กระจายอยู่ใน ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอพบพระ อ าเภออุ้มฝาง และ อ าเภอท่าสองยาง รวมทัง้สิน้ประมาณ 

๔,๐๐๐ คน ผู้ ลีภ้ยัท่ีเป็นเด็กประมาณ ๓,๐๐๐ คน ต้องพกัพิงอยู่ในบ้านพกัซึ่งเรียกว่า Boarding House 

โดยผู้ ลีภ้ัยท่ีอยู่ในประเทศไทยมานานได้ประสานงานกับองค์กรท่ีให้การสนับสนุนผู้ ลีภ้ัยให้เข้ามา

สนบัสนนุงบประมาณในการจดัการจดัชัน้เรียนเพ่ือให้การศกึษาแก่เดก็พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณเป็น

คา่อาหารด้วย เด็กท่ีอยู่ใน Boarding House ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ มาจากภาวะสงคราม สภาพ

ความเป็นอยู่ของเด็กค่อนข้างล าบาก  ส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในวัยแรงงาน ก็จะมีอาชีพรับจ้างรายวันในภาค

เกษตรได้คา่แรงวนัละ ๘๐ บาท ขณะท่ีคา่แรงขัน้ต ่าจงัหวดัตากวนัละ ๑๗๐ บาท 

๒) อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เคยมีการสู้ รบครัง้ใหญ่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท าให้มี

ผู้ ลีภ้ัยไหลทะลกัเข้ามาในพืน้ท่ีของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวนมาก พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวหนีภัยการสู้ รบใน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี ๔ แห่ง คือ พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวบ้านแม่สริุน ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม พืน้ท่ีพกั

พิงชัว่คราวบ้านแม่ลามาหลวง อยู่ท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวบ้านแม่ละอูน อยู่ท่ี 

ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย และพืน้ท่ีพักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 

พืน้ท่ีพักพิงทุกแห่งอยู่ในความดูแลของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ัยจากประเทศเมียนมาร์ 

ประกอบด้วยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง คือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และมีเลขาธิการ          

สภาความมัน่คงแหง่ชาต ิเป็นประธาน เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่ง ๆในการควบคมุดแูลผู้หนีภยัสงคราม รวมถึง

การแก้ไขปัญหาระยะยาว ส าหรับผู้ ลีภ้ยัท่ีอยู่นอกคา่ย มีอยู่ท่ีบ้านแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย ซึ่งลีภ้ยัเข้า

มานานแล้ว จึงสร้างท่ีอยู่อาศยัแบบถาวรติดกบัแม่น า้สาละวิน ผู้ ลีภ้ัยกลุ่มนีส้่วนใหญ่ยงัไม่ได้รับสญัชาติ

ไทย จงึถกูจ ากดัการเดนิทางออกนอกพืน้ท่ี สว่นใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้เฉล่ียตอ่เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท   

เด็กได้มีโอกาสเรียนหนงัสือในโรงเรียนของประเทศไทยในระดบัประถมศึกษา แต่ไม่สามารถเรียนตอ่ใน

ระดบัท่ีสงูกวา่นัน้ได้ 

๓) อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ในอดีตทหารพม่าเข้าโจมตีฐานท่ีตัง้ของรัฐ

กะเหร่ียงได้ยาก เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา และการเดินทางขึน้มาต้องผ่านหมู่บ้านกะเหร่ียง

มาเป็นระยะ ๆ กองก าลงัทหารของรัฐกะเหร่ียงได้ใช้วิธีรบแบบกองโจร กล่าวคือ การซุ่มโจมตีกองทพัพม่า 

ท าให้กว่าจะมาถึงฐานท่ีตัง้ของรัฐกะเหร่ียงได้ก็เหลือทหารพม่าอยู่จ านวนไม่มากพอท่ีจะสู้ รบต่อได้        

จงึต้องยกทพักลบั แตส่ภาพภมูิประเทศดงักลา่วได้เปล่ียนไป เม่ือรัฐบาลไทยให้สมัปทานแก่นายทนุตดัไม้ 
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ในฝ่ังไทยจนถึงชายแดนไทยพม่า จากนัน้นายทุนได้ขอสัมปทานการตดัไม้จากรัฐบาลทหารพม่า เม่ือ

นายทนุจะตดัไม้ก็ได้ตดัถนนเข้าไปในรัฐกะเหร่ียง และเม่ือมีถนนแล้วการเข้าโจมตีรัฐกะเหร่ียงก็ท าได้ง่าย

ขึน้ 

 ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดการปะทะกันระหว่างกองก าลังทหารพม่ากับกองก าลังทหาร

กะเหร่ียงในพืน้ท่ี อ าเภอพยาตองซู จงัหวดัตนับซูายดั ตรงข้ามกบัดา่นพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสงัขละบรีุ 

จงัหวดักาญจนบุรี ในวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ ลีภ้ัยท่ีมาจากหมู่บ้าน เจดีย์ล่าง ตองหวาย   

กะเหย่งซุ ข้ามชายแดนมาทางบ้านแม่ติวประมาณ ๘๐ คน มีพวกท่ีหลบอยู่ตามป่าตามเขาประมาณ 

๑,๐๐๐ คน กระจายกนัอยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐๐ คนบ้าง ๙๐ คนบ้าง บางคนได้ไปอาศยัอยู่กบัญาติใน

ชุมชนมอญ กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี ประมาณ 

๓,๐๐๐ คนโดยได้รับความช่วยเหลือจากโบสถ์คริสตจกัรตามหลกัมนุษยธรรมให้เข้ามาพกัพิงในอาณา

บริเวณของโบสถ์คริสตจกัร พร้อมทัง้จดัอาหาร น า้ด่ืม และเคร่ืองนอนเท่าท่ีจะหาได้ให้กบัผู้ ท่ีอพยพเข้ามา

ในเวลานัน้  ในวนัท่ีสามของการอพยพเข้ามา ทหารได้มาสัง่การให้ผู้ ลีภ้ัยไปรวมกันท่ีวดัและให้เดินกลบั

พมา่ หลงัจากท่ีได้รับแจ้งวา่การสู้รบสงบลงแล้ว แตใ่นความเป็นจริงยงัคงมีเสียงปืนยงัดงัไม่ขาดสาย จาก

การบอกเล่าของแม่ชีท่ีให้การช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยั ทหารได้สัง่ให้ผู้ ลีภ้ยักลุ่มนีก้ลบัไปพม่าในตอนค ่าของวนัท่ี 

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ แตแ่ม่ชีได้ร้องขอทหารว่าขอให้พวกเขานอนพกัค้างคืน เพราะการเดินทาง

กลางคืนนัน้ไมป่ลอดภยั โดยเฉพาะเดก็ ผู้หญิง และคนแก่ แตเ่ม่ือรุ่งเช้าของวนัรุ่งขึน้ ผู้ ลีภ้ยัยงัไม่ทนัได้รับ

ประทานอาหารเช้า ทหารได้สัง่ให้ไปรวมกันท่ีวดั เ พ่ือผลกัดนัออกไปพร้อมกับผู้ ลีภ้ัยอ่ืน ๆ ท่ีอยู่กระจัด

กระจายกนั รวมทัง้หมดประมาณ ๕๐๐ คน ปัจจบุนั สถานการณ์สู้ รบสงบลง จึงมีแรงงานจากฝ่ังพม่าเดิน

ทางผา่นดา่นเจดีย์สามองค์เข้ามาท างานในโรงงานฝ่ังไทยแบบมาเช้า เย็นกลบัทกุวนั มีเด็กจากหมู่บ้านท่ี

ติดชายแดนไทยท่ี อ าเภอพยาตองซู จงัหวดัตนับซูายดั เดินทางเข้ามาเรียนหนงัสืออยู่ในศนูย์การเรียนรู้ท่ี

จัดตัง้ขึน้โดยมูลนิธิลาซาล  ขณะนีย้ังมีผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบท่ีอาศยัอยู่กับญาติพ่ีน้อง และอยู่ในสวนยางใน 

อ าเภอสังขละบุรี รับจ้างถากหญ้าในสวน มีรายได้วันละ ๑๐๐ บาท และรับจ้างกรีดยาง มีรายได้จาก     

น า้ยางท่ีกรีดได้กิโลกรัมละ ๒ บาท พอหมดฤดกูรีดยางก็ไมมี่รายได้ 

ผู้ศึกษาได้สอบถามผู้ ลีภ้ัยท่ีเป็นแรงงานรับจ้างในสวนยางว่า เพราะเหตุใดจึงอพยพเข้ามาใน

ประเทศไทย  ได้รับค าตอบวา่  
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“อพยพมาจาก อ าเภอเก่อทะงุ้ง  จงัหวดัซะเองซะจี ห่างจากชายแดนไทยเป็นระยะทางเดินเท้า ๒ 

วนั (ประมาณ  ๗๐ – ๘๐ กิโลเมตร เน่ืองจากเขาเดินได้วนัละประมาณ ๓๐ – ๔๐ กิโลเมตร) เพราะอยู่ท่ี

พมา่ไมป่ลอดภยั ทัง้ชีวิตและทรัพย์ เวลาท่ีเขาสู้รบกนั เม่ืออยากได้สิ่งของของเรา โดยเฉพาะข้าว ทัง้ทหาร

พม่า ทหารกะเหร่ียง ก็เข้ามาเอาเลย ถ้าทหารอยากได้ลูกเราเป็นลูกหาบ เราก็ต้องให้ ขัดไม่ได้   ตอนนี ้

ลกูหลานก็มาอยู่ท่ีประเทศไทยหมดแล้ว ไม่กลบัไปแล้ว  อยู่เมืองไทยดีกว่า  อยู่ท่ีพม่านอนในบ้านไม่ได้

เลย” 

๑) อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  การสู้ รบครัง้ใหญ่ในพม่าเม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สง่ผลกระทบมาถึงอ าเภอแม่สายด้วย  จากการสมัภาษณ์ผู้อ านวยการศนูย์พฒันาการศกึษาเพ่ือลกูหญิง

และชมุชน จ.เชียงราย พบวา่  ผู้ ลีภ้ยัท่ีเข้ามาทางดา่นท่ีอ าเภอแม่สายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก เข้ามา

อาศยัอยู่กบัญาติ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีปลอดภยั (Safe zone) ชายแดนฝ่ังพม่าท่ีติดกบัเชียงรายเป็นเขตรัฐ

ฉาน มีทหารเป็นกองก าลงัรักษาสนัตภิาพ เป็นเขตพลเมืองเป็นสว่นใหญ่ เป็นแหลง่ผลิต จึงได้รับการรักษา

ไว้ให้เป็นอูข้่าวอูน่ า้ จงึเป็นเขตท่ีคอ่นข้างปลอดภยั บริเวณชายแดนท่ีมีการอพยพไป-มา จะอยู่ตามบริเวณ

ตะเข็บท่ีเป็นป่าเขาในเขตอ าเภอแมฟ้่าหลวง  

๒) อ าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพืน้ท่ีติดชายแดนท่ีเคยมีการสู้ รบครัง้ใหญ่

ระหวา่งรัฐบาลทหารพมา่กบักองก าลงัรัฐฉานเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕  นานกวา่หนึ่งเดือน ฝ่ายทหารพม่าได้รับ

บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ในระหว่างการสู้ รบ ท าให้มีชาวบ้านจาก ๔ หมู่บ้านตามบริเวณ

ชายแดนพมา่อพยพเข้ามาในฝ่ังไทยประมาณ ๙๐๐ คน / ๒๕๐ ครัวเรือน อาศยัอยู่ฝ่ังไทยในบริเวณวดัฟ้า

เวียงอินทร์ หลังเหตกุารณ์สู้ รบสงบ ทหารพม่าได้ปิดช่องทางผ่านแดนหลักแต่งและได้ฝังทุ่นระเบิดตาม

บริเวณชายแดนเป็นจ านวนมาก ส าหรับผู้ ท่ีอพยพเข้ามาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีอยู่ ๑๓๒ 

ครัวเรือน ประชากร ๕๑๐ คนถูกจดัให้อยู่บนสันดอย “เมืองจ่อ”  ติดกับชายแดน ถูกจ ากัดพืน้ท่ีในการ

เดินทาง  แตส่ามารถออกไปท างานรับจ้างในภาคเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ ผู้ ลีภ้ยักลุ่มนีไ้ม่ต้องการกลบั

พม่า เน่ืองจากไม่มั่นใจสถานการณ์ความปลอดภัยในฝ่ังพม่า เหตุผลท่ีต้องการอยู่ในประเทศไทยคือ 

การศึกษาของเด็ก  ไม่ทราบว่ามีกับระเบิดอยู่ท่ีใดบ้าง และไม่มั่นใจในสถานการณ์ยุติการสู้ รบอาจเป็น

สถานการณ์ชัว่คราว ชอ่งทางผา่นแดนหลกัแตง่ได้ถกูทหารพมา่ปิดตายมาตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๕  
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๓.๒  บทบาทของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ีดังกล่าว ท าให้หน่วยงานรัฐด้านความมั่นคงต้องเข้าไปมี

บทบาทในการแก้ไขปัญหาของผู้หนีภัยสงคราม ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า แตล่ะหน่วยงานมีนโยบายต่อ  

ผู้หนีภยัจากการสู้รบอยา่งไร  และบทบาทของแตล่ะหนว่ยงานในพืน้ท่ีเป็นอยา่งไร เป็นไปตามหลกัสากลท่ี

พงึปฏิบตัติอ่ผู้ ลีภ้ยัหรือไม ่ จงึมีการจดัเวทีสมัมนานโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พม่า 

: กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม เม่ือวนัท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ห้อง ๗๐๙  ส านกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนษุยชนแห่งชาติ อาคารศนูย์ราชการ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกล่าวถึงนโยบายและบทบาทของ

หนว่ยงาน ดงันี ้

ผู้แทนสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ(สมช.)  

ผู้แทนสภาความมัน่คงแหง่ชาตกิลา่ววา่ เร่ืองการสู้ รบในพม่าประเทศไทยไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบั

ปัญหา แตต้่องมาแบกรับภาระในการชว่ยเหลือดแูลผู้ ลีภ้ยั ซึ่งการแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องและยัง่ยืน คือ การ

แก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุประเทศต้นทางต้องมีเสถียรภาพทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือให้ผู้ ลีภ้ัยสามารถ

เดินทางกลับประเทศของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี กล่าวคือ ผู้ ลีภ้ัยจากประเทศเมียนมาร์ตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๕๒๗ เป็นต้นมา รัฐบาลทหารพมา่ได้ปฏิบตักิารปราบปรามชนกลุ่มน้อยท าให้บคุคลสญัชาติพม่าอพยพ

หลบหนีเข้ามาในบริเวณชายแดนไทย-พม่าทางทิศตะวนัตก ซึ่งรัฐบาลไทยก็มีนโยบายผ่อนปรนให้บคุคล

เหล่านีมี้สถานะเป็นผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบจากพม่า คือ ให้อาศยัอยู่ชัว่คราวตามหลกัมนษุยธรรม และให้กลบัสู่

มาตภุมูิเม่ือสถานการณ์เอือ้อ านวย หรือภายในประเทศนัน้มีความสงบ โดยประเทศไทยได้ให้พกัพิงอยู่ใน

พืน้ท่ีชัว่คราวชายแดนไทย – พม่า ๙ พืน้ท่ี ๔ จงัหวดั (แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบรีุ และกาญจนบรีุ)ทางกลุ่ม

การปกครอง และส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ  (UNHCR) ได้มีการส ารวจจดัท า

ทะเบียนในพืน้ท่ีพกัพิง ขณะเดียวกนัทางการไทยก็ได้มีแนวทางแก้ไขเก่ียวกบับคุคลเหลา่นี ้คือ  

๑) การควบคมุดแูลผู้ ลีภ้ยัให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีทางการไทยก าหนด  

๒) แบง่เบาภาระของทางการไทยให้ประเทศท่ี ๓ ไปตัง้ถ่ินฐาน  

ส าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุคือ กลุม่บคุคลสญัชาตพิมา่ท่ีลีภ้ยัจากการสู้รบถ้าจะเข้าพืน้ท่ีพกั

พิงได้จะต้องผา่นการกลัน่กรองพิจารณาระดบัจงัหวดั สว่นการชว่ยเหลือได้ให้องค์กรเอกชนผ่าน 
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กระทรวงมหาดไทยเข้าไปช่วยเหลือปัจจัยขัน้พืน้ฐานทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา

ฝึกอบรมวิชาชีพ  

ผู้แทนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  

 ผู้แทนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กล่าวว่า  ตชด. มีบทบาทสนบัสนุนเร่ืองการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในศนูย์พกัพิง และตรวจสอบในการเดินทางเข้า-ออกนอกพืน้ท่ี รวมทัง้การประสานงานกับ

หนว่ยความมัน่คงในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบ เชน่ เชียงราย ตาก และกาญจนบรีุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการ

รักษาความสงบเรียบร้อย และการอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ส าหรับนโยบายในการให้ความ

ชว่ยเหลือก็เป็นไปตามหลกัมนษุยธรรมตามแนวทางของ UNHCR อยูแ่ล้ว 

ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

 ผู้ แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีบทบาทเป็นฝ่าย

สนับสนุน จะไม่ได้เข้าไปควบคุมโดยตรง  ในส่วนของนโยบายต่อผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบจะเป็นไปตาม

แนวทางท่ีสภาความมั่นคง และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบก็ไม่ได้รับการ

ยกเว้นตามมาตรา ๑๗ แหง่พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง เพราะยงัไม่ใช่กลุ่มคนท่ีเข้าเมืองอย่างถกูต้อง แต่

ถ้าคนท่ีเข้ามาอยูใ่นท่ีพกัพิงก็จ ากดัให้อยูไ่ด้ชัว่คราว และให้อยู่ในท่ี ๆ จ ากดัไว้ แตห่ากออกพืน้ท่ีก็ถือว่าผิด

เง่ือนไข และถ้ากระท าความผิดก็จะพิจารณาไปตามความผิดท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  

 ผู้แทนกระทรวงการตา่งประเทศกล่าวว่า เร่ืองผู้หนีภยัเป็นประเด็นท่ีไทยได้รับการยอมรับ เพราะ

ให้ทัง้ท่ีและคนในการดแูล หน้าท่ีของกระทรวงการตา่งประเทศ คือ  

๑) พยายามประชาสมัพนัธ์ว่า การด าเนินการของไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภยัจากการ  

สู้รบตามหลกัมนษุยธรรม และบนพืน้ฐานของการแบง่เบาภาระระหวา่งประเทศ  

๒) ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เฉพาะแต ่ UNHCR แตก็่ร่วมกับองค์การพฒันา

เอกชน (NGOs) ตา่ง ๆ ในการท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลเหล่านี ้และหาทางออกท่ียัง่ยืน เพ่ือช่วยให้

บคุคลเหลา่นัน้มีทางออกตอ่ไป 
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จากการประชมุกบั UNHCR เน่ืองใจวาระครบรอบ ๖๐ ปี ของอนสุญัญาว่าด้วยผู้หนีภยั และ ๕๐ 

ปี บคุคลไร้รัฐ กระทรวงการตา่งประเทศ ได้ก าหนดนโยบายเร่ืองผู้หนีภยัไว้ ๖ ประการ คือ  

๑) การปรับปรุง ขยายเกณฑ์คดักรองของผู้หนีภยัการสู้รบในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว และออกเอกสาร

ประจ าตวัท่ีได้รับการลงทะเบียนแล้ว  

๒) การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาชายแดน และเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเพิ่มความตระหนกั

ถึงหลกัสิทธิมนษุยชน และความต้องการด้านความคุ้มครองของผู้หนีภยัจากการสู้รบ  

๓) การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้หนีภัยในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว และบุคคลในความห่วงใย  

อ่ืน ๆ ตามนโยบายการศกึษาภาคบงัคบัของรัฐบาลไทย  

๔) การให้บุตรของผู้ หนีภัย และของบุคคลในความดูแลกลุ่มอ่ืน ๆ เข้าถึงการคุ้ มครองตาม

พระราชบญัญัติ คุ้มครองเด็ก รวมทัง้ให้บุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยทุกคนมีสิทธิท่ีจะจดใน

ทะเบียนเกิด และสิทธิอ่ืน ๆ ภายใต้ข้อ ๗ ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง 

๕) การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญชาติ เพ่ือให้บุตรของผู้ ลีภ้ัยได้รับการจด

ทะเบียนเกิด และเอกสารประจ าตวัโดยทั่วถึง รวมทัง้การอนุญาตให้บุคคลจดทะเบียนเกิด

ย้อนหลงัตามความเหมาะสม 

๖) การเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือระหวา่งภมูิภาคบนพืน้ฐานของหลกัการ

แบง่เบาภาระระหวา่งประเทศ รวมทัง้แนวทางการรับมือความท้าทายด้านมนษุยธรรมตา่ง ๆ  

เร่ืองการชีแ้จงกบัตา่งประเทศนัน้เป็นหน้าท่ีท่ีต้องท า แตก่ารแก้ไขปัญหาต้องเร่ิมจากพืน้ท่ีต้นทาง 

ประเทศไทยมีการด าเนินการเชิงรุกในเร่ืองผู้หนีภยัสงครามจากประเทศเมียนมาร์หลายเร่ือง แตไ่ม่ได้มีการ

ประชาสมัพันธ์  และในส่วนของพม่าก็มีพัฒนาการในทางท่ีดีขึน้ ท่ีเห็นได้ชดั คือ รัฐบาลทหารพม่าเปิด

กว้างมากขึน้ท่ีจะเจรจาเร่ืองผู้หนีภยัและบคุคลไร้รัฐ  

 เร่ืองการมีหน่วยงานรับผิดชอบหรือเจ้าภาพในประเด็นผู้ หนีภัยจากการสู้ รบนัน้ เม่ือเดือน

มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๔  กระทรวงการตา่งประเทศชว่ยเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุ แตส่ภาความมัน่คง 
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แหง่ชาตเิป็นผู้ดแูลนโยบายหลกั ซึ่งการประชมุครัง้นัน้กล่าวถึงประเด็นตา่ง ๆ อย่างเช่น พลวตัิในอาเซียน 

พืน้ท่ีของชนกลุม่น้อย และกลุม่ตา่ง ๆ วา่ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องมานัง่คยุกนัในเร่ืองผู้หนีภยัตา่ง ๆ กระทรวง

การต่างประเทศพยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเร่ืองผู้ หนีภัย เพราะกระทรวงการ

ตา่งประเทศไมอ่ยากถกูมองวา่ให้แตท่ี่อยู่อาศยัอยา่งเดียว และไมท่ าอะไรเลย  

 ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีเป็นลกูหลานของผู้หนีภยัสงคราม  ต้องมาดธูรรมชาติของคนท่ีเรียนใน

นัน้ด้วยว่าเป็นเฉพาะเด็ก พ่อกับแม่อยู่ท่ีไหน แน่นอนว่าเด็กไม่ได้ไปเช้า-เย็นกลบั ถ้าหนีภยัจากการสู้ รบ

เหตใุดจงึเลือกไมเ่ข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีพกัพิง ขณะท่ีพืน้ท่ีพกัพิงก็มีโอกาส ถ้าไม่สามารถท่ีจะกลบัได้ก็มีโอกาส

ท่ีจะได้ไปตัง้ถ่ินฐานประเทศท่ี ๓ คงต้องมานัง่ดวูา่เหตผุล คืออะไรกนัแน่ 

 ประเด็นเก่ียวกับเร่ืองการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ กระทรวงการ

ต่างประเทศไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่เข้าเป็นภาคี แต่การเข้าเราต้องมาดูความพร้อมด้วยเหมือนกัน และก็

ไม่ได้เป็นข้ออ้างตลอดกาลของไทย เพราะสิ่งท่ีเราท ามนัดีอยู่แล้ว และมนัก็ดีกว่าหลายชาติท่ีท า มนัเป็น

ข้อเท็จจริงท่ีเราท าอยู ่เราก็มีการคยุหารือกนั และมีคณะท างานพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองนีด้้วย ซึ่งอธิบดีกรม

องค์การระหวา่งประเทศเป็นประธาน และจริง ๆ ก็ประสงค์ท่ีจะใช้ผลจากการหารือท่ีไปประชมุมา  

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  

 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า กระทรวงฯ ได้รับมอบหมายจากสภาความมั่นคงแห่งชาติให้

รับผิดชอบควบคมุดแูลคา่ยผู้ ลีภ้ัย ๙ แห่งใน ๔ จงัหวดั ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้ ลีภ้ัยอยู่

ทัง้สิน้ ๑๐๑,๓๑๒ คน อยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (๔ แคมป์ ๓๘,๐๓๕ คน) จังหวัดตาก (๓ แคมป์ 

๕๖,๑๙๒ คน) จงัหวดัราชบุรี (๑ แคมป์ ๔,๒๘๑) จงัหวดักาญจนบุรี (๑ แคมป์ ๒,๘๐๔ คน)  การ

ควบคุมดูแลผู้ ลีภ้ัยจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักขัน้พืน้ฐานด้านมนุษยธรรม คือ ให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะเร่ืองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน โดยประสานงานกับ UNHCR ซึ่งช่วยเหลือเร่ืองจัดท า

ทะเบียน การย้ายพืน้ท่ีพกัพิง และเตรียมการสง่กลบั  

นอกจากนีย้งัมีองค์การพฒันาเอกชน (NGOs) ซึ่งเป็นองค์การการกุศลเข้าช่วยเหลือด้านความ

จ าเป็นพืน้ฐาน เช่น การแพทย์ การศกึษา ฯลฯ ในแคมป์มีทัง้หมด ๑๘ องค์การ เป็นของส่วนราชการ ๒ 

หนว่ย ได้แก่ สมาคมวางแผนครอบครัว และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนดแูลรักษาโรคมาลาเรีย ใน 
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สว่นของกระทรวงมหาดไทยก็ดแูลในเร่ืองเก่ียวกบัการรับผู้ ลีภ้ยัเข้ามาในพืน้ท่ีพกัพิง โดยมีคณะกรรมการ

พิจารณารับผู้ ลีภ้ยั คือ PIB ในระดบัจงัหวดั และก็มีระดบัภธูร  

ขณะนีก้ระทรวงมหาดไทยท าหน้าท่ีท าการคัดกรองเบือ้งต้น ซึ่งมีปัญหาเร่ืองการพิจารณา

หลกัเกณฑ์ไมต่รงกนัใน ๔ จงัหวดั คือ จงัหวดัทางภาคตะวนัตก (กาญจนบรีุ และราชบรีุ) ซึ่งมองเร่ืองการ

สู้ รบว่า “ณ เวลานัน้” เท่านัน้เอง ส่วนภาคเหนือ (ตาก และแม่ฮ่องสอน) มองเร่ือง “การสู้ รบเป็นหลกั” คือ 

รบเม่ือไร เวลาไหน ก็จะพิจารณาเข้ามาเป็นผู้ ลีภ้ัยทัง้หมด ซึ่งก็ก าลังประสานงานกับสภาความมั่น คง

แหง่ชาตใิห้น าเข้าสูค่ณะกรรมการควบคมุผู้ ลีภ้ยั เพ่ือให้ออกมาเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและถกูต้อง กลุ่มท่ี

จะคดักรองเบือ้งต้นก็คือ กลุ่มท่ีเป็นคนเถ่ือน และหลบหนีเข้ามาอยู่ในแคมป์ มาขอพักพิงเข้ามาอยู่ใน

แคมป์ คนท่ีอยูน่อกแคมป์ไมไ่ด้ท า 

หลกัเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย คือ ถ้าอยู่นอกแคมป์ก็จะต้องมาตามกระบวนการพิจารณา 

เข้ามาทางชายแดน เจอทหาร หรือต ารวจ ก็จะสอบสวนขัน้ต้น ถ้าไม่ใช่ก็จะพูดคยุ และให้ส่งกลบัไปเม่ือ

สถานการณ์ปลอดภยั แตก่ารคดักรองเบือ้งต้นขณะนีท้ าเฉพาะ ๔ พืน้ท่ีพกัพิงเท่านัน้ ซึ่งท าเฉพาะคนท่ีเข้า

มาหลบหนีอยู่ในแคมป์ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ก็ให้ความช่วยเหลือตามนโยบาย คือ การเดินทางไปตัง้ถ่ินฐานใน

ประเทศท่ี ๓ ได้แก่ แคนาดา นอร์เวย์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น ฯลฯ จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ สง่ไปแล้ว ๑๖,๓๑๑ คน  

ส าหรับสหรัฐอเมริกา มีนโยบายท่ีจะรับผู้ ลีภ้ัยทัง้หมดในขณะนี ้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนท่ีรับไป

แล้ว ก็จะสงัเกตได้ว่า ยงัมีผู้ ลีภ้ัยท่ีอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิงจ านวนเท่าเดิม ไม่มีลด เพราะเม่ือถึงเวลาจริงๆ  ผู้ ท่ี

หลบหนีมาอยู่ในแคมป์ก็จะมาร้องขอให้ช่วยพิจารณาเข้าคณะกรรมการให้มีทะเบียน และสามารถ

เดนิทางไปประเทศท่ี ๓ ได้อีก  

ปัญหาอุปสรรคของการประสานงานกับหน่วยงาน น่าจะเป็นขององค์การระหว่างประเทศ 

UNHCR, IOM หรือ NGOs อาจจะเร่ิมหมดความสนใจในการท่ีจะดแูลผู้ ลีภ้ยั ประเทศท่ีสนบัสนนุก็อาจจะ

ให้การสนบัสนนุน้อย เพราะฉะนัน้การชว่ยเหลือด้านอปุโภคบริโภคลดลง ท าให้เป็นปัญหาส าหรับการดแูล

ผู้ ลีภ้ยั ซึง่เร่ิมท่ีจะบอกได้วา่ “ไมพ่อกิน” ท าให้ต้องเล็ดลอดหนีออกไปนอกพืน้ท่ี และก็ไปรับจ้าง หรือไปหา

เงินเพ่ือมาซือ้ของยงัชีพเพิ่มเติม ส่วนเร่ืองการส่งกลบั ก็มีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ โดยให้ NGOs เข้าไป

ให้การดแูลเร่ืองการฝึกอาชีพท่ีสามารถจะกลบัไปท างานได้ เชน่ การซอ่มจกัรยาน ฯลฯ 
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ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (กองก าลังผาเมือง)  

 ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า  ด้านการปฏิบตัิการทางด้านทหารไม่มีปัญหาเร่ืองผู้หลบหนีภยั 

คือสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ และตามนโยบายของกองทพับก ช่องทางชายแดนก็มีการผ่อนผนั

ตามหลกัมนษุยธรรมอยูแ่ล้ว คือ เดก็ทางฝ่ังพมา่มาเรียนก็ให้ข้ามได้เฉพาะช่องทางท่ีควบคมุได้ ก็จะมีการ

ลงทะเบียนใครข้ามเข้ามาก่ีโมง และกลบัออกไปก่ีโมง เก็บข้อมูลส่วนนีอ้ยู่แล้วในช่องทางท่ีกองทัพบก     

มีก าลงัไปดูแล และตรวจสอบได้ ส่วนช่องอ่ืนท่ีไม่มีก็จะพยายามใช้มาตรการทางทหารไม่ให้มีการข้าม

ชายแดนเข้ามา  

 ปัญหาหลกัจะเป็นเร่ืองของแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมายมากกว่าผู้ ลีภ้ัย เพราะว่าแรงงานต่าง

ด้าวจะเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย คือ ไม่เข้าช่องทางท่ีก าหนดไว้ ตามนโยบายท่ีมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาล

เมียนมาร์ กบัชนกลุม่น้อย ถ้าในทางปกตก็ิจะดดีูส าหรับผู้ ลีภ้ยั คือ ไมมี่การสู้รบตามพืน้ท่ีแนวชายแดน แต่

ก็จะท าให้ผู้ ลีภ้ยัไมข้่ามฝ่ังมาทางนีม้ากนกั 

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เร่ืองผู้ ลีภ้ัยไม่มีนโยบาย 

และภารกิจโดยตรง แตอ่าจจะเข้าไปเก่ียวข้องบ้างถ้าเข้ามาเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ หรือผู้ ด้อยโอกาสมีข้อ

ผอ่นผนัพอสมควร เม่ือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการให้ดแูลไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา หรือว่า

กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสจะมาจากหนีภยั หรือไม่หนีภยัก็ตาม ก็มีข้อยืดหยุ่นพอสมควร คือ ให้การดแูลตามหลกั

มนุษยธรรม และโดยตามหลกัการของ พรราชบญัญัติคุ้มครองเด็กต้องให้การคุ้มครองเด็กทกุคนบนพืน้

แผน่ดนิไทยอยูแ่ล้ว 

๓.๓ ความคิดเหน็ของนักวิชาการ 

ดร.เดชา ตัง้สีฟ้า  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวในเวทีสมัมนา

นโยบายเม่ือวนัท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า ข้อแรกต้องการทบทวน และตรวจสอบความเห็นร่วมกนั

ก่อนว่า “ท าไมเรามานัง่อยู่ห้องนีร่้วมกัน” และข้อสอง คือ “ความสมดลุของหลกัสิทธิมนุษยชนสากลกับ

ความมัน่คงของรัฐไทยในระยะยาว”  
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ข้อแรกทกุคนเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นปัญหาเรือ้รังท่ียาวนาน และส่งผลตอ่ความมัน่คง ข้อท่ีสอง

เร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชน ผมคิดว่าอนันีคื้อปมจากปัญหาข้อท่ี ๑ ท่ีกรรมการสิทธิแห่งชาติ

เข้ามาเก่ียวข้อง และพวกเราต้องมานัง่พดูคยุกนั 

 คนท่ีหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยมีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน หลงัจากการเลือกตัง้ในพม่า พ.ศ. 

๒๕๕๓ ท่ีเราผลกัคนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน กลบัไป เม่ือวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  บางช่วง

ตวัเลขขึน้ไปถึงกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ใน ๔๐ กว่าจุด ทัง้หมดไม่เป็นข่าว เพราะว่าเป็นข่าวไม่ได้ ปมทัง้ ๒    

ปมนี ้คือ “ความมัน่คง” กบั “หลกัสิทธิมนษุยชนสากล” ค าถาม คือ “จะท าอย่างไรให้มนัยัง่ยืนและสมดลุ” 

ผมคดิวา่เราไมมี่ทางเลือกอ่ืน นอกจากสนใจเร่ืองสิทธิมนษุยชน ดงันัน้ ผมจงึไมค่ิดว่าจะไปทางใดทางหนึ่ง

มากเกินไป จงึเลือกใช้ค าวา่ “สมดลุ” ผ่านหลกัมนษุยธรรม กฎหมายระหว่างประเทศ หลกัรัฐศาสตร์ และ

จะทิง้ท้ายด้วยการทบทวนดวู่าประวตัิศาสตร์ได้สอนอะไรกบัเราเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองชายแดนไทย -พม่าท่ี

เรือ้รังมา ไม่ใช่เฉพาะท่ีมีการตัง้ศนูย์พกัพิงชัว่คราวขึน้มาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เพราะมนัเรือ้รังไปมากกว่า

นัน้อีก 

 หลกัสิทธิมนษุยชนถกูพฒันามาอยา่งกว้างขวางหลงัจากปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ในปฏิญญาสากล อยู่ใน

เร่ืองของ “คณะกรรมการข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัย” ถ้าพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งมีฐานอยู่ท่ีหลัก

มนุษยธรรม ไม่มีข้อถกเถียงท่ีคนเหล่านีท่ี้ข้ามมาจากพม่าพึงได้รับการดูแล เพราะเป็นประเด็นทาง

ศีลธรรม และตามหลกัการกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 อนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ กติการะหว่างประเทศ อนุสญัญาต่อต้านการ

ทรมาน อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ต่าง ๆ เหล่านีใ้ห้ความส าคญัไปท่ีภาคีพึงจะต้องใส่ใจกับผู้ ท่ีข้ามแดน

มา หมายความวา่ บางอนสุญัญาเหลา่นีรั้ฐไทยเป็นภาคีอยู่แล้ว เม่ือรัฐไทยเป็นภาคีอยู่แล้วก็ไม่มีเหตผุลท่ี

จะไมป่ฏิบตัติามภาคี เพียงแตว่า่ในงานของ ดร.จตรุงค์ และทีมได้ชดัว่ามนัมีปมอยู่บ้างในกรณีของรัฐไทย 

เน่ืองจากไมท่ าให้ชดัวา่ “อนสุญัญาเหลา่นัน้เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายรัฐไทย” ดงันัน้ จึงเป็นข้ออ้าง

ท่ีจะไมก่ระท าอะไรหลาย ๆ อยา่งท่ีพงึกระท า แตถ้่ามองจากหลกัสิทธิมนษุยชนสากลเราไม่มีทางเลือก ซึ่ง

ผมวางตรงนัน้ไว้ในหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 

 กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้มีเฉพาะกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร แต่มีกฎหมายจารีตประเพณี

ด้วย ซึง่เป็นบรรทดัฐานท่ีส าคญั หมายความวา่ “แม้เราจะไมเ่ป็นภาคีสมาชิกแตเ่ราก็ถกูผกูพนัในการท่ีจะ 
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ปกป้อง และคุ้มครองผู้คนท่ีข้ามมา” ถ้าเรากลบัไปดเูร่ืองหลกัการไม่ผลกัดนั จริงอยู่เราอาจไม่ผลักดนัเขา

ตามกฎหมายจารีตประเพณี หรือกฎหมายอ่ืน ๆ แตค่ าถามตามมาก็คือวา่ “แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่เราใส่ใจ 

และดูแลเขาอย่างไร” หลักการไม่เลือกปฏิบตัิ ความปลอดภัยทางร่างกาย หลักเอกภาพของครอบครัว 

เสรีภาพในการเคล่ือนย้าย เสรีภาพทางศาสนา หลักเหล่านีพ้ึงได้รับการใส่ใจควบคู่ไปกับหลักการไม่

ผลกัดนัด้วย  

 ตอ่มาคือ หลกัรัฐศาสตร์  เวลาท่ีเราเป็นภาคีอนุสญัญาหมายความว่า ๑) พนัธะท่ีเรามี ๒) เป็น

การเพิ่มโอกาสของผู้ ลีภ้ยั ข้อ ๓) เป็นการก าจดัปัญหาความขดัแย้งระหว่างรัฐในปัญหาผู้ ลีภ้ยั เม่ือรัฐอนั

เป็นภาคีของอนุสัญญาให้ลีภ้ัยแก่คนจากรัฐอ่ืน รัฐท่ีเป็นเจ้าของผู้ ลีภ้ัยก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการ

กระท าท่ีสนัติตามหลกัมนุษยธรรม และตามหลกักฎหมาย แทนท่ีจะเป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความ

เป็นศตัรู” 

 ผู้คนท่ีตดิตามปัญหาชายแดนไทย – พมา่ท่ีเรือ้รังทราบดีว่า หลายครัง้ท่ีรัฐบาลทหารพม่าใช้ตรงนี ้

เป็นข้ออ้างในการแสดงความไม่พอใจ หรือประท้วงรัฐบาลไทยว่า “พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวของเราในหลาย ๆ 

จดุเป็นท่ีซ่องสมุของกองก าลงัฝ่ายตรงข้าม หรือกองก าลงัท่ีต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า” ดงันัน้แล้วจึงเกิด

ความไมพ่อใจ ข้ออ้างข้อหนึง่ในการพยายามท่ีจะยบุพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวแล้วส่งคนกลบัไป ก็คือข้ออ้างข้อ

นีเ้หมือนกนั ในแง่นีแ้ล้วว่ารัฐไทยควรเป็นภาคีหรือไม่ ส าหรับผมนีคื้อเหตผุลท่ีดีในทางรัฐศาสตร์ ท่ีเราพึง

จะเป็นภาคี เพราะจะท าให้เกิดความสบายใจทัง้ ๒ ฝ่าย 

 เหตุผลว่าท าไมไทยต้องเป็นภาคี เพราะว่า “เราท าได้ดี และมีประวัติศาสตร์ท่ีงดงามในการ

ช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยันบัจากสงครามอินโดจีน และในหลาย ๆ ลกัษณะเราท าได้ดีกว่ารัฐท่ีเป็นภาคีอีกหลาย ๆ 

รัฐ” จริงอยูว่า่สถานการณ์ตอนนีก้ าลงัดีขึน้ คนน่าจะไม่ข้ามมาด้วยเหตผุลนัน้อีก แตใ่นแง่นีเ้ราพึงเพ่ือท่ีว่า

เราจะได้ท างานอย่างสบายใจ และการเป็นภาคีอนุสัญญาจะสอดคล้องกับหลักรัฐศาสตร์ เร่ืองการ

สมัพันธ์ทางการทูตท่ีดีของ ๒ ประเทศ และจะไปสนับสนุนกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลกักฎหมาย

ระหวา่งประเทศ เหตผุลท่ีเราจะท าก็เพ่ือรัฐไทยเอง และในนามของสิทธิมนษุยชน ผมเห็นว่าเร่ืองนีส้ าคญั

มาก 

 ตอนท้ายหน้า ๑๕ ของเอกสารประกอบการสมัมนาระบวุ่า “สถานการณ์ในประเทศไทยยงัคงมี

ความขดัแย้งทางชายแดน ปัญหาการลีภ้ยัทางการสู้รบยงัเป็นปัญหาท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ...” ดงันัน้ 
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แล้วการเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ จึงเป็นผลดีต่อเรา ตรงนีผ้มจะใช้โยงเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายว่า 

“ประวตัศิาสตร์ได้สอนอะไรเราบ้าง” 

 การเลือกตัง้ในพม่าเม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เราก็เห็นการอพยพข้ามา ประชากร

อพยพเข้ามามากท่ีสุดในเวลาอนัสัน้ในรอบ ๒๐ ปี ประมาณ ๒๕,๐๐๐ กว่าคน สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ นบัจาก

วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมาย และเป็นไปในทางลบ แตไ่ม่เป็นข่าวในการเมือง

ระหว่างประเทศ พร้อม ๆ กบัท่ีพม่าใช้ กองก าลงัทหารบดขยีก้องก าลงั คะฉ่ิน ณ บริเวณชายแดนจีนและ

พมา่ สิ่งนีท้ าให้เกิดความลงัเลและกงัขาอยูว่่า “รัฐบาลทหารพม่าก าลงัเล่นนโยบาย ๒ ทาง” ค าถามจึงอยู่

ท่ีว่า “เข้มข้นอย่างไร” ตอนนีม้นัช้าเกินไปแล้ว วงล้อประวตัิศาสตร์หมนุไปเรียบร้อยแล้ว พม่าก าลงัได้ท า

ในสิ่งท่ีตวัเองต้องการ การเป็นประธานอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๔ การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ และเปิดสนามบิน   

เนปีดอ นานาชาต ิ

 ท่ีน่าสนใจคือ “เมียวดี” มีการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นทางการ และบริษัทอิตลั

ไทย ได้ลงทนุท่ีเมืองทวาย ๒.๕ แสนล้านบาท (เฟสแรก) ซึ่งใหญ่กว่านิคมอตุสาหกรรมมาบพดุ ๑๐ เท่า 

ซึ่งเป็นความต้องการของพม่าท่ีจะท าให้เป็นเกตเวย์ เพ่ือท่ีจะเช่ือมตลาดขณะนีไ้ปสู่จีน อาเซียนทัง้มวล 

และอินเดีย จะมีประชาการ ๓,๐๐๐ กว่าล้านเกินคร่ึงหนึ่งของประชากรโลก ทวายจะกลายเป็นฐานท่ีมัน่

ส าคัญของพม่า น่ีเป็นเพียงตัวอย่างเดียว รัฐบาลทหารพม่าถือหุ้ นร้อยละ ๒๕ ประเด็นคือว่า การ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นบวกเหล่านีข้องเศรษฐกิจ ผมอยากจะเช่ือว่า “ไม่กองก าลงัของฝ่ายต่อต้านต้องยอม

จ านน กองก าลงัของรัฐบาลเองก็จะต้องท าอะไรท่ีเป็นบวกมากขึน้” ดงันัน้จึงส่งผลตอ่การท่ีผู้ ลีภ้ัยจะข้าม

มาฝ่ังไทยจะน้อยลง เศรษฐกิจโตไม่ได้ถ้ามีการสู้ รบ เพราะความมุ่งมัน่ในทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลง

ในเชิงบวกจึงส่งผลต่อการท่ีรัฐไทยจะเป็นผู้ รับภาระดแูลผู้ ลีภ้ยัน้อยลง และเม่ือเป็นเช่นนัน้เหตผุลในการ

ภาคีจงึมากขึน้ 

 ในทางวิชาการมีพืน้ท่ีท่ีมีความส าคัญทัง้ในทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ๔ ประการ ได้แก่       

๑) เมืองหลวง ๒) สนามบินนานาชาติ ๓) ท่าเรือน า้ลึกสากล และ ๔) เมืองชายแดน โดยสรุปไม่ว่าจะเป็น

หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายระหว่างประเทศ หลักรัฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ และ

สดุท้ายความเปล่ียนแปลงในประวตัิศาสตร์ของภมูิภาคชายแดนไทย - พมา่ ผมไมเ่ห็นเหตผุลท่ีเราจะไม่ 
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เป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยผู้ ลีภ้ยั ส่วนเร่ืองปม และเทคนิคในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ผมคิดว่าเรา

ต้องมานัง่คยุกนั และจดัเวทีอีกครัง้หนึง่ 

นายวีระวัฒน์ ตันปิชาติ  จากมูลนิธิพิทกัษ์ประชาชาติ กล่าวว่า  แนวคิดในเร่ืองปัญหาผู้ ลีภ้ัย 

โดยขอบเขตก็ไม่แน่ใจว่าผู้ ลีภ้ัยประเทศใดบ้างท่ีอยู่ในค่าย สิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีเราต้องมอง คือ ขีดจ ากัดมี

หลายอย่างในส่าวนของเรา และมนัไปเก่ียวพนัในเชิงความคิดหลาย ๆ อย่าง ซึ่งตนเองท างานตรงนัน้มนั

เป็นการตอ่สู้ เร่ืองกระบวนการความคดิทัง้หมดถึงจะก าหนดออกมาเป็นกรอบได้ ถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าไปสู่

อนุสัญญาแบบนัน้ แต่การปฏิบัติของเรากับคนท่ีลีภ้ัยเหล่านัน้  เราท าได้ดีกว่าเขาเยอะมาก มี

ประวตัศิาสตร์ไมใ่ชเ่ฉพาะกลุม่พมา่ แตมี่หลายกลุม่ท่ีดแูลเขาจนกระทัง่เข้ามาสูส่ถานะเป็นคนไทย 

 กรณีปัญหาของผู้ ลีภ้ัยชายแดนพม่ามนัมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ขึน้อยู่กบัเราคนเดียว หรือว่าขึน้อยู่

กับเราและรัฐบาลทหารพม่า อย่างน้อยท่ีสุดมันมีรัฐ หรือชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นเง่ือนไข 

เพราะฉะนัน้เราจงึมองวา่ เราไปพดูกบัรัฐพมา่ และองค์กรระหว่างประเทศ ๓ ส่วนนีม้นัแก้ปัญหาไม่ได้ สิ่ง

ท่ีปรากฏอยูต่ลอดเวลาหรืออยูใ่นแนวคิดพฒันาการ 

 สิ่งท่ีมองเห็น คือ ข้อเท็จจริงกับแนวทางการปฏิบตัิไม่ไปด้วยกัน เพราะหลักการ/นโยบายด้าน

ความมัน่คงมนัเป็นค าตอบท่ีสัน้ และชดัเจน อธิบายได้ แตไ่มรั่บผิดชอบ คือ  

๑) การไมย่อมรับเป็นผู้ ลีภ้ยัเพราะเกรงจะไปเข้าเง่ือนไขท่ีจะต้องรับตามหลกัสากล  

๒) สถานการณ์ชายแดนโดยชนกลุ่มน้อยมนัมีอยู่ตลอดเวลา มนัเป็นฤด ูสิ่งท่ีเป็นปัจจยัหนึ่งคือ 

พืน้ท่ีของเรามนัมีแหลง่ท่ีจะให้ท ากิน ให้อาศยัดีกวา่บ้านเขา  

 คนท่ีอยู่ในท่ีพักพิง ถามว่า “ท าไมเขาไม่กลับไป” ก็เพราะว่ามันกลายเป็นแหล่งท่ีอยู่ท่ีอาศัย 

กระบวนการจดัการตรงนัน้มนัไม่ใช่กระบวนการจดัการโดยหน้าท่ี หรือกฎหมาย  แต่มนัมีจุดบกพร่อง

เยอะแยะ จะมองเห็นว่ามนัมีกฎหมายหลาย ๆ อนั มติหลาย ๆ อนัของชนกลุ่มน้อยท่ีมีอยู่ชดัเจน และยงั

ได้รับการปฏิบตัิไม่ครบถ้วน เราต้องยอมรับความจริงตรงนี ้สิ่งท่ีมองเห็นคือว่าถ้าเราจะช่วยกนัแก้ปัญหา

ตรงนี ้คือ เราจะต้องสร้างกระบวนการความคิดให้ไปถึงผู้ มีอ านาจตดัสินใจได้ก่อน หรือการตัง้สภาวะ

แวดล้อมเพ่ือไปกดดนัให้ฝ่ายรัฐด าเนินการ 
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นายวีรวิชญ์  เธียรชัยนันท์  ผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะ 

กลา่ววา่ ข้อมลูท่ีมีอยู่ ณ ปัจจบุนั เช่ือว่าคนจะกลบัปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖) ด้วยเหตผุลว่าเขาจะกลบัไปเอง 

คนเหล่านีถ้้าดแูยกออกเป็น ๙ แคมป์ ใน ๗ แคมป์จะเป็นของ KNU ส่วนอีก ๒ แคมป์ เป็นคนของ KNPP 

ซึ่งคนเหล่านี ้ถ้า KNU สั่งให้กลบัเขาก็กลับ แต่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ คือว่า คนท่ีจะกลับไป หรือกลับเข้ามา

อาจจะเป็นในรูปแบบใหม่ ซึ่งอย่างท่ี ดร. เดชา อธิบายว่า “ธรรมชาติของคนชายแดนเข้าก็จะมีการ

เดนิทางข้ามไปข้ามมา การท่ีจะปะทะกนัในช่วงตอ่ไปก็อาจมีในเร่ืองของผลประโยชน์” ทัง้หมดก็จะน ามา

สูว่า่ “แล้วประเทศไทยซึง่เป็นประเทศพืน้ท่ีชายแดนติดกนัน่ีจะท าอยา่งไร” 

 ประเทศไทยตอนนีก้ าลงัล้าหลงัท่ีสุดในเร่ืองการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ัย ส่วนมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ เขาก้าวไปไกลมากในเร่ืองของการบริหารจดัการ ผู้ ลีภ้ัยท่ีอยู่ในมาเลเซียนัน้มีสถานภาพ    

ผู้ ลีภ้ัยของ UNHCR แตก่ารลงทะเบียนจะมี Double Status (๒ สถานะ) คือ เป็นผู้ ลีภ้ยั และสามารถ

ท างานอย่างถกูกฎหมายได้ด้วย เพราะว่ามาเลเซียมองแล้วว่า “พม่าดีขึน้แน่นอน” ปัญหาท่ีมาเลเซียและ

ไทยจะเกิดขึน้ต่อไป คือ แรงงานจะไหลจากประเทศเหล่านีก้ลับไปพม่า ถ้านึกถึง Megaproject ท่ีจะ

เกิดขึน้ท่ีทวาย “มูลค่าขนาดนัน้ต้องจ้างคนเยอะขนาดไหน” สถานการณ์จะน าไปสู่การไหลกลบัของคน 

มาเลเซียน่ีเขาคิดไปไกล คือ พยายามท่ีจะดวู่า “จะท าอย่างไรท่ีจะดงึให้คนอยู่กบัเขา” ในส่วนของไทยยงั

คดิอยูว่า่ “เราจะไมใ่ห้คนเข้ามา” เราก็ล้าหลงัพอสมควร 

 อีกมิตหินึง่ก็คือ ผู้ ลีภ้ยัในอาเซียน ๑๐ ประเทศ สว่นใหญ่เกินร้อยละ ๙๐ มาจากประเทศเมียนมาร์ 

ทุกประเทศคิดเหมือนกันหมดว่า “ถ้าสถานการณ์ในพม่าดีขึน้” ประกอบกับ “เราจะเป็นอาเซียนใน      

ค.ศ. ๒๐๑๕” ก็หมายความว่า เราเป็น “ชุมชนเดียวกัน” ฉะนัน้ค าว่า “ผู้ ลีภ้ัย” อาจจะล้าสมัยไปแล้ว

ส าหรับชมุชนอาเซียน เพราะสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ก็คือเราจะมีประชากรท่ีอาจจะมาจากประเทศต้นทาง หรือพม่า

ในประเทศสมาชิกของอาเซียน ซึ่งหมายความว่า “ประเทศอาเซียนนัน้จะดแูลคนท่ีมาจากประเทศเพ่ือน

บ้านอยา่งไร” ฉะนัน้ ค.ศ. ๒๐๑๕ ไปแล้วคนท่ีจะเป็นผู้ ลีภ้ยัอาเซียน คือ คนท่ีมาจากนอกอาเซียนท่ีจะเข้า

มา เชน่ ตะวนัออกกลาง หรือท่ีอ่ืน ๆ  

 ในชว่งท่ีผา่นมาได้มีการคยุหารือในประเด็นนีท่ี้เมืองบาหลีถึงกระบวนการท่ีกระทรวงตา่งประเทศ

อาจจะไปเก่ียวข้องพอสมควร คือ “ท าอย่างไรถึงจะเกิดกลไกเดียวกันในอาเซียนท่ีจะคดักรองคนเข้ามา” 

ตอ่ไปเราจะไมม่าคยุกนัแล้ววา่ “คนในประเทศเมียนมาร์จะดแูลเขาอยา่งไร ให้อยู่ท่ีไหน” เพราะสดุท้ายพอ 
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เป็นประชาคมเดียวกนั เขาก็สามารถท่ีจะเดนิทางไปไหนมาไหนได้ สิ่งท่ีเราก าลงัท าอยู่ตอนนีม้นัล้าสมยัไป

แล้ว แต่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้คือว่า “เราจะท าอย่างไรในการเข้าไปสู่ตรงจุดนัน้ และศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศไทยตอ่ไป” 

 และอีกประเด็นในเร่ืองของการเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ถ้า

ไทยเข้าเป็นภาคีอ านาจจะอยู่ในมือเรา UN และตา่งประเทศจะไม่สามารถท่ีจะมาต าหนิ วิพากษ์วิจารณ์

สิ่งท่ีเราท า เน่ืองจากเราเป็นเจ้าของกฎหมาย ถ้าเราพดูถึงค านิยามของ “คนท่ีเป็นผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ” ใน

มาตรา ๑ ของอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลีภ้ยั จะพบวา่ มีปัญหาคือเข้ามาแล้วไม่ได้กลบัไป เพราะสถานการณ์ไม่

ดีขึน้ จริง ๆ แล้วเราติดกับตวัเอง เพราะบอกว่า “เขาเป็นผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบ” มนัไม่มีจุดสิน้สุด และเรา

ไมไ่ด้ก าหนดด้วยวา่จะสิน้สดุเม่ือไร เขาก็อยูใ่นคา่ย ๒๐ กวา่ปี  

 แตถ้่าดมูาตรา ๑ ของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั จะพบว่า “คนท่ีจะลีภ้ยั จะต้องลีภ้ยัจาก

การถกูประหารด้วยสาเหต ุ๕ ประการ” นัน่ก็คือปัจเจก อตัราการปฏิเสธผู้ ลีภ้ยัของ UN อยู่ท่ีร้อยละ ๙๐ 

หมายความว่าถ้าเข้ามา ๑๐๐ คน ถ้าใช้เกณฑ์ของเราก็จะรับ ๑๐๐ คน แต ่UN รับแค ่๑๐ คน เพราะเขา

บอกว่าตามอนุสัญญา และอนุสัญญาก็ก าหนดไว้ด้วยว่า “ถ้าสถานการณ์ดีขึน้ก็สามารถท่ีจะถอน

สถานภาพได้” ปัจจุบนัก็เพิ่งถอนชาวศรีลงักาไปทัง้กลุ่มและส่งกลบั ซึ่งสามารถท าได้อย่างถูกต้องตาม

หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ และถ้าประเทศไทยเข้าไปเป็นภาคีเราก็จะสามารถด าเนินการตา่ง ๆ เหล่านี ้

ได้  

ในมิตขิองการดแูลผู้หนีภยัสงครามเห็นว่าควรจะเปล่ียนจากการท่ีให้ผู้ ให้ทนุไปให้ NGOs ฝร่ัง ให้

ผู้ ให้ทุนมาให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการดแูล ท าให้เราก็สามารถท าได้ตาม

มาตรฐานของเราเลย โดยท่ีไม่ต้องควกักระเป๋าของเราจ่าย เราบอกเขาได้ว่า “ถ้าอยากให้เด็กได้เรียน

หนงัสือก็จ่ายมา เราก็จัดให้” “อยากจะให้ได้รับการดแูลสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานก็จ่ายมา เราดแูลให้” 

ขณะท่ีแตล่ะประเทศให้ตกปีละ ๖๐ ล้านเหรียญ ถ้าแยกออกมาเป็นประเภทเอามาให้กระทรวงศกึษาธิการ 

และสาธารณสขุมาบริหาร เดก็ทกุคนนา่จะได้รับการบริการท่ีดี” 

กลไกและรูปแบบในการบริหารจดัการคงจะต้องมาพิจารณากนัใหม่ในบริบทปัจจบุนั รวมถึงการ

อ่านข่าวในหน้าหนงัสือพิมพ์อยู่เร่ือยว่า “ถ้าคนเหล่านีก้ลับไป เขาจะรู้สึกดีกับประเทศไทย เป็นมิตรกับ

ประเทศไทย” ยกตวัอยา่ง กมัพชูา  ก่อนท่ีสถานทตูไทยจะถกูเผา สภาความมัน่คงแหง่ชาตเิข้าใจวา่  
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“ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีเป็นมิตรกับประเทศไทยมากท่ีสุด ด้วยเหตุผลว่าคนกัมพูชาลีภ้ัยอยู่ใน

ประเทศเป็นเวลานาน ฉะนัน้เขาจะต้องรู้สึกดีกับประเทศไทย” ปรากฏว่าสปัดาห์ถดัไป สถานทูตไทยถูก

เผา และทราบว่าทางสภาความมัน่คงแห่งชาติก็ส่งทีมไปหาข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่า “เขารู้สึกแย่มากเลย

กบัคนไทย เพราะตอนท่ีอยู่ในประเทศไทยคนไทยจะกดข่ีเขามาก และท าให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่า ถกูเอา

รัดเอาเปรียบ” 

“ผมคิดว่ากลไกการบริหารจัดการในสมัยสงครามอินโดจีนต่างจากพม่าท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 

ฉะนัน้ ความคาดหวงัวา่คนเหลา่นีจ้ะดีกบัเรา ไมแ่นใ่จวา่เราคดิถกูหรือเปล่า เพราะจากท่ีไปสมัผสัอย่างไม่

เป็นทางการ เขาไมไ่ด้รู้สกึเชน่นัน้กบัคนไทย หรือรัฐบาลไทย ซึง่ตรงนีเ้ป็นสิ่งท่ีเราต้องคิดอยู่เหมือนกนั ….. 

สงัเกตเห็นว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ไม่มีเจ้าภาพหลกั เพ่ือคิดก าหนดทิศทางว่าจะท าอย่างไรต่อไปอย่างจริงจงั และ

ดงึภาคสว่นตา่ง ๆ มาคดิด าเนินการ คือ จะเป็นแบบแตล่ะฝ่ายตา่งคนก็ตา่งท าหน้าท่ีของตนเองไป เพราะ

ไม่อย่างนัน้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเร่ือย ๆ แต่ถ้าเรามีการก าหนดทิศทางว่าจะท าอะไรใหม ่

ปรับกลยทุธ์ใหม ่ควรจะมีเจ้าภาพ” 

นายแพทย์นิรันดร์  พทิักษ์วัชระ  ประธานอนกุรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิกลา่วสรุปในชว่งท้ายของการสมัมนาไว้ ๓ ประเดน็ กลา่วคือ 

ประเด็นที่ ๑ ในพืน้ท่ีของผู้ ลีภ้ัย หรือการมีคา่ยอพยพได้ตอกย า้วิธีคิดเก่า ๆ ของเจ้าหน้าท่ีและ

สว่นราชการ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของผู้ ลีภ้ยัวา่ อาจจะมีปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตรงนีต้้องการ

ย า้ว่าไม่ใช่เป็นเร่ืองความผิดของตวับุคคล แต่เป็นเร่ืองของวิธีคิด และน ามาซึ่งนโยบายของการบริหาร

จดัการในแบบเก่าๆนัน้มีปัญหา เพราะวิธีคิดแต่เร่ืองของความมัน่คง ตอนท่ีผมไปดสูถานการณ์ท่ีเกิดขึน้

ทา่สองยาง อุ้มผาง แมส่อด ต้องยอมรับว่า “ทหารต้องรับหน้าเส่ือ” เป็นผู้ดแูลปัญหาทัง้หมด ผมคิดว่าคน

ท่ีมาคอยดแูลผู้ ลีภ้ัยไม่ควรเป็นฝ่ายทหารแต่ผู้ เดียว เพราะหน้าท่ีของทหาร คือ การศึกสงคราม แต่เร่ือง

ของผู้ ลีภ้ัยไม่ใช่เร่ืองศึกสงคราม เรามองแต่ประเด็นเร่ืองความมั่นคงก็เลยยัดเหยียดให้ทหารเป็นคน

รับผิดชอบ  

 ประเด็นที่  ๒ เม่ือผมไปเห็นส่วนราชการตา่ง ๆ ดแูลผู้ ลีภ้ัยแบบสงสาร (เมตตาธรรม) ซึ่งค าว่า 

“สงสารเมตตาธรรม” ก็เลยท างานแบบไม่ต้องมีนโยบาย เหมือนเร่ืองน า้ท่วม สงัคมไทยไม่ค านึงถึงเร่ือง

สิทธิ ได้แตพ่อใจท่ีเห็นมีคนบริจาคกนัมากมาย  จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกวา่ “ประเทศไทยให้ทานมาก 
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เป็นอนัดบั ๙ ของโลก” ท าให้บิดเบือนภาระของรัฐบาลท่ีต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหา รวมทัง้ละเลยเร่ือง

สิทธิของประชาชนท่ีต้องสูญเสียไปมากมาย เราต้องเข้าใจว่าความคิดแบบหนึ่งอาจจะดีส าหรับยคุสมยั

หนึ่ง แตส่มยันีค้วามคิดแค่การให้ทานอย่างเดียว ได้ละลายความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีต้องเข้าไปดแูล   

ผู้ ลีภ้ยัวา่ เราต้องมีความคดิแบบ “สิทธิมนษุยชนท่ีเคารพหลกัศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์แคไ่หน” เช่น รัฐบาล

ท่ีดแูลวิกฤตน า้ท่วมต้องมีหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิการมีท่ีดินท ากิน และ

สิทธิแรงงาน ฯลฯ แตภ่าพของการให้ทานเป็นอนัดบั ๙ ของโลก ได้บดิเบือนหน้าท่ีของรัฐบาลทัง้หมด  

 ประเดน็ท่ี ๓ ส่วนราชการท างานแบบแยกส่วน ท่ีมองเห็นเร่ืองสิทธิมนษุยชนมากท่ีสดุน่าจะเป็น 

กระทรวงการตา่งประเทศ  แตก่ารท างานแบบแยกส่วน ท าให้ในการดแูลปัญหาเร่ืองผู้ ลีภ้ยัท่ีต้องการดแูล

แบบภาพรวมไมเ่กิดขึน้ สดุท้ายเลยท าตามความคิดของคนไทยท่ีคิดว่าไทยเราเป็นลกูพ่ี คิดแบบชาตินิยม 

คือ คนไทยต้องเก่งกว่าพม่า ปัญหาอย่างนีเ้ลยท าให้วิธีคิดในการดูแลพลเมือง ท่ีอยู่ในพรมแดน  ไม่ได้

ค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน วิธีคิด ๒-๓ อย่างนี ้จึงท าให้รัฐไทยการบริหารจดัการเร่ืองผู้ ลีภ้ัยออกมาเป็น

เร่ืองของความผิด ไมถ่กูฎหมาย เชน่ กลายเป็นแรงงานข้ามชาตผิิดกฎหมาย หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

จนกลายเป็นช่องทางท ามาหากินท่ีมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจเรียกค่าต๋งจากนักธุรกิจ มีเร่ือง

การค้ามนษุย์ ประเดน็เหล่านีจ้ึงเป็นปัญหาท่ีสะสมในเร่ืองผู้ ลีภ้ยัด้วย ดงันัน้ ก่อนอ่ืนวิธีคิดเร่ืองผู้ ลีภ้ยัต้อง

มองเร่ืองของคนและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ ท่ีจะช่วยให้

เรามองเห็นปัญหาและแก้ไขอยา่งถกูต้องเป็นสิ่งท่ีรัฐไทยต้องยอมรับ  

 นอกจากนี ้ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐไทยถกูบีบบงัคบัในเร่ืองของกระแสโลกาภิวตัน์หลายด้าน ขณะนี ้

ภาคธุรกิจได้ข้ามชาติไปแล้ว   มีบริษัทของคนไทยไปลงทุนท่ีเมืองทวาย การสร้างเข่ือนท่ีแม่น า้สาละวิน 

แล้วยงัข้ามไปลงทุน ท่ีลาวและกัมพูชา  ขณะเดียวกันคนต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ได้เดินทางมา

ลงทนุท่ีประเทศไทย ดงันัน้กระแสโลกาภิวตัน์ไมมี่พรมแดนเร่ืองการลงทนุ ด้านหนึ่งอาจจะมองว่าสงคราม

ลดลง แต่ผมกลับมองว่าความขดัแย้งเร่ืองพลเมืองจะสูงขึน้ โดยเฉพาะความขดัแย้งในเร่ืองสิทธิชุมชน 

พลเมืองแตล่ะประเทศจะลกุขึน้มาตอ่ต้านมากขึน้ กระแสการไหลเวียนของคนจะห้ามไม่ได้ เม่ือห้ามไม่ได้

ความขดัแย้งเร่ืองการลงทนุตา่ง ๆ ก็จะเข้ามาเป็นตวัแปรในการเปล่ียนแปลง การข้ามย้ายของคนในเร่ือง

ของการท ามาหากินเพ่ือความอยู่รอด อาจจะเป็นตวัช่วยลดค าถามเร่ืองสงคราม พอมีเร่ืองการลงทนุก็มี

เร่ืองผลประโยชน์ ก็จะมีการแยง่ชิงผลประโยชน์ จงึมีประเดน็ท่ีนา่คดิตอ่ไปว่า การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ใน พ.ศ. ๒๕๕๘  ประชาชนทัว่ทัง้ภมูิภาคจะได้รับผลประโยชน์จริงหรือ  
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 แม้เม่ือถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไม่มีพรมแดนของคนในอาเซียน แต่ต้องค านึงถึงเร่ืองหลักสิทธิ

มนษุยชนให้มากขึน้ ต้องคดิไปให้ไกลกวา่อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ ต้องมองถึงเร่ือง

สิทธิการพฒันา สิทธิในการท่ีจะเดินทางของประชาชนมากพอ ๆ กบักลุ่มนกัธุรกิจ เราคงมองปัญหาแยก

ส่วนไม่ได้แล้ว เราต้องมองปัญหาเร่ืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเปล่ียนแปลง

ประชาคมในอาเซียนไปด้วย ซึ่งตรงกบัท่ีเราพยายามให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ตอบรับประชาคมอาเซียนใน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ แตไ่มแ่นใ่จว่าทางส่วนราชการตา่ง ๆ จะได้ตอบรับในแนวทางการมองภาพรวมตรงนีห้รือไม ่

โดยนึกถึงเร่ืองประชาชนเป็นส าคญั เพราะฉะนัน้คิดว่างานวิจยันี ้อาจจะดไูม่ทนัสมยัในอีก ๒ ปีข้างหน้า 

แต่งานวิจยันีจ้ะมีความส าคญัยิ่งตอ่การท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาท่ีด ารงอยู่ หรือหากรัฐบาลทหาร

พมา่หวนกลบัมาใช้นโยบายแข็งกร้าวกบักลุ่มกองก าลงัของชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ รวมทัง้รัฐบาลไทยได้แตเ่พียง

รับทราบผลการวิจยัจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยไม่ปรับปรุงนโยบาย

และกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การบริหารจดัการตอ่ผู้ ลีภ้ยัให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล   

ถ้าหากว่า ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนในภูมิภาคอาเซียน วิธีการข้าม

พรมแดนท่ีไม่มีพรมแดนอีกต่อไป  จึงอาจจะต้องท างานวิจัยเร่ืองใหม่ และกระทรวงการต่างประเทศ

จะต้องมองให้ไกลกว่านี ้ไม่เช่นนัน้กระทรวงการต่างประเทศอาจเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์เฉย ๆ ซึ่งมันไม่

สมศกัดิศ์รีเทา่ไรนกั 

๓.๔ บทบาทของหน่วยงานของรัฐในพืน้ท่ี 

นอกจากการรับฟังนโยบายและบทบาทของหน่วยงานรัฐในส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องกับผู้ หนีภัย

สงครามแล้ว ได้มีการจดัเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานรัฐในระดบัปฏิบตัิการในพืน้ท่ี  

เม่ือวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จงัหวดัเชียงใหม่ ผู้แทนของหน่วยงานรัฐท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้หนีภยัสงครามในพืน้ท่ี นกัวิชาการ และองค์กรภาคประชาสงัคมได้ให้ข้อมลูดงันี ้

ผู้แทนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ประจ าภาคเหนือ) 

ผู้แทนกองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง (ประจ าภาคเหนือ) กลา่วถึงพืน้ท่ีรับผิดชอบในภาคเหนือว่า 

จะรับผิดชอบตัง้แตจ่งัหวดันครสวรรค์ขึน้มา ซึง่การท่ีจะน าผู้ ลีภ้ยัออกจากพืน้ท่ีจะต้องให้รัฐมนตรี 
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กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สัง่โดยจะใช้ค าว่า “ผลกัดนั” เพ่ือให้เขาออก ถ้าบอกว่าออกทางด่านสนามบิน

นานาชาติ (สวุรรณภูมิ) ก็จะส่งไปท่ีกองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง ๒ แตถ้่ามาท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง

เชีียงใหม ่ก็เป็นตรวจคนเข้าเมือง ๒ เหมือนกนั ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือเลย   

 ในส่วนการดแูลของกองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมืองท่ีอยู่ท่ีดา่นอ าเภอแม่สอด และอ าเภอแม่สาย 

ไมใ่ชผู่้ ลีภ้ยั แตเ่ป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึง่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจดัสรรงบประมาณในเร่ืองของอาหาร

และน า้ด่ืม ซึ่ง อาหารได้รับดีกว่านกัโทษคนไทยท่ีได้รับโทษอาญา คือ นกัโทษในเรือนจ า ทางราชการจะ

เลีย้งดแูค ่๒ มือ้ แตผู่้หลบหนีเข้าเมืองจะได้รับ ๓ มือ้ครบ 

เร่ืองคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทย - พม่า หรือมาเลเซีย -ไทย ในระยะรัศมี ๑ กิโลเมตร 

ต้องยอมรับว่าประชาชนทัง้ ๒ ฝ่ังเป็นเพ่ือนกัน ดงันัน้จึงต้องดเูร่ืองเจตนา คือ เม่ือได้ตวัมาก็ต้องมีการ

ซักถามก่อน ถ้าเป็นการเข้าข่ายการค้ามนุษย์ก็จะส่งต่อไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ แตถ้่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองจะเป็นหน้าท่ีของส านกังานตรวจคน

เข้าเมือง 

 เม่ือเกิดเหตุในการสู้ รบฝ่ังพม่า จะเป็นเร่ืองของทหาร เพราะแนวบริเวณชายแดน ทหารจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบอยู่ ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจะรับผิดชอบอยู่ท่ีช่องทางอนญุาตท่ีเป็นด่านถาวร หรือด่าน

ชัว่คราว พวกนีจ้ะเข้าทางชอ่งทางธรรมชาต ิทหาร ตชด. จะเป็นคนพิสจูน์ว่าเป็นผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบหรือไม ่

จดัพืน้ท่ีให้อยู่เป็นการพกัพิงชัว่คราว และถ้าไม่ยอมรับก็จะเป็นเร่ืองของสภาความมัน่คงแห่งชาติ ดงันัน้    

ผู้ ลีภ้ยัจะไม่เคยส่งมาให้ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเลย  จะส่งมาให้ด าเนินการผลกัดนัก็ตอ่เม่ือในกรณีท่ี

เขาพิสูจน์ว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง เพราะเราใช้อ านาจตามพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๕๔  กบัคน ๓ ชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพชูาได้  ไม่ต้องฟ้องศาล ถ้าฝ่ายความมัน่คงพิสจูน์ว่า

เป็นผู้ ลีภ้ยัจากการสู้รบ เข้าใจวา่ก็นา่จะสง่ไปท่ีศนูย์ท่ีตัง้ขึน้ 

ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ประจ าภาคเหนือ) 

ผู้แทนกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน(ประจ าภาคเหนือ) กล่าวว่า การปฏิบตัิเราจะปฏิบตัิ

ตามนโยบาย เช่น ในพืน้ท่ีทางฝ่ังลาวก็ปฏิบตัิตามกองก าลงัผาเมือง ถ้าเป็นฝ่ังพม่าก็ปฏิบตัิตามนโยบาย

ของกองก าลงันเรศวร บทบาทเราท าอยู ่๒ ด้าน คือ ถ้าพิสจูน์ได้ หรือไมมี่เหตกุารณ์สู้รบ หรือหลบหนีมาใน 
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ลกัษณะเข้าข่ายของการค้า หรือมาท ามาหากิน หรือสมคัรงาน เราก็ด าเนินการตามอ านาจทางกฎหมาย 

แต่ถ้าหนีภัยจากการสู้ รบ เราก็จะน าเข้าสู่กระบวนการของความมัน่คง ส่วนมากจะปฏิบตัิตามนโยบาย

เป็นเร่ือง ๆ ไป ซึง่ก็มีความหลากหลาย 

ผู้แทนกองก าลังผาเมือง 

ผู้แทนกองก าลงัผาเมืองกล่าวว่า ในมมุมองของกองก าลงัผาเมือง คือ “ระหว่างรัฐบาลทหารพม่า

กับชนกลุ่มน้อยจะปรองดองจริงหรือไม่” ซึ่งก็ต้องถามตวัแทนชนกลุ่มน้อยด้วยว่า “ความประสงค์ไป

ปรองดองของชนกลุ่มน้อยต้องการอะไร ต้องการร่วมเป็นประเทศเมียนมาร์ และปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย หรือว่าต้องการไปปรองดองกันแบ่งเป็นรัฐ / ประเทศตา่ง ๆ เหมือนติมอร์ตะวนัออกไหม” 

แต่ของพม่าเข้าใจว่าแนวทาง คือ “ต้องการรวมหลาย ๆ กลุ่มกองก าลังมาเป็นประเทศเดียวกัน และ

ปกครองโดยรัฐบาล แต่ให้ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึน้ คือ ชนกลุ่มน้อยไม่ต้องการ

แบ่งแยกออกไป ก็สามารถท่ีจะปรองดองกันได้ในอนาคต ซึ่งต้องมองจุดประสงค์ของชนกลุ่มน้อยท่ีเขา

ตอ่สู้กนัมา และของรัฐบาลทหารพมา่ด้วย 

 ส าหรับท่าทีของแต่ละประเทศท่ีเข้าไปในพม่า หรือการปฏิสัมพันธ์กับทางยุโรป สหรัฐอเมริกา 

มองวา่ทกุอยา่งเป็นผลประโยชน์ของชาตเิกือบทัง้สิน้ บางครัง้สิทธิเสรีภาพ หรือสิทธิมนษุยชนตา่ง ๆ ท่ีเข้า

ไปสดุท้ายคือ เร่ืองของผลประโยชน์ชาติทัง้สิน้ ช่วงนีพ้ม่าเนือ้หอม เพราะว่าจีนก าลงัรุกเข้าไปในพม่ามาก

ขึน้จากการท่ีได้สมัปทานตา่ง ๆ ในพม่า ส าหรับเร่ืองผู้หลบหนีภยัจากการสู้ รบ กองก าลงัป้องกนัชายแดน

จะท าตามนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่ีก าหนดบทบาทว่าให้เราท าอะไรบ้าง ขัน้แรก 

(เตรียมการ) วิเคราะห์ว่าในพืน้ท่ีมีการสู้ รบตรงไหน เม่ือวิเคราะห์แล้วว่ามีพืน้ท่ีการสู้ รบก็จะมีประชุม 

วางแผนร่วมกบัจงัหวดัตา่ง ๆ ในการท่ีจะก าหนดพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวว่า   เม่ือมีการสู้ รบเกิดขึน้แล้ว เราจะ

พาเขาไปพืน้ท่ีพกัพิงท่ีไหน อยา่งไร หรือมีการด าเนินการอยา่งไร 

 เม่ือมีผู้หลบหนีภยัจากการสู้รบหลบหนีเข้ามา ก็จะมีการแบง่แยกระหวา่งผู้หลบหนีกบักองก าลงัท่ี

ติดอาวธุ หรือว่ากองก าลงัท่ีแฝงตวัเข้ามา และเข้ามาท่ีศนูย์พกัพิง แนวทาง/นโยบาย คือ ถ้าเหตกุารณ์ใน

ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสงบสขุก็จะประสานงานให้เขาเดินทางกลบั โดยจะแจ้งให้องค์กรตา่ง ๆ เข้าไป

ตรวจสอบด้วย และมีการบนัทกึไว้เพ่ือป้องกนัการถกูโจมตี แตล่ะพืน้ท่ีก็พยายามท าให้ดีท่ีสดุในขอบเขตท่ี 



๕๔ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

สามารถท าได้ บางครัง้ยอดท่ีเข้ามา เช่น กรณีท่ี จงัหวดัตาก ๒๐,๐๐๐ กว่าคน ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ การ

ดแูลก็เลยไมดี่เทา่ท่ีควร ภาพตา่ง ๆ ท่ีจงึออกมาในลกัษณะเหมือนรวมกนัอยู ่อนันีคื้อปัญหาท่ีประสบอยู่ 

 เร่ืองท่ีจะเข้าไปเป็นภาคีหรือไม ่ในความคิดเห็นส่วนตวัของผู้แทนกองก าลงัผาเมืองคือ ก็ต้องชัง่ดู

ระหวา่งผลประโยชน์ของชาติกบัความน่าเช่ือถือ การยอมรับจากตา่งประเทศ หรือประชาคมโลกเพิ่มมาก

ขึน้ว่า อะไรท่ีได้ และอะไรท่ีเสียไปในระยะยาว   ตอบค าถามว่า  จะพิจารณาอย่างไรว่าบุคคลท่ีหลบหนี

เข้ามาเป็นผู้ ลีภ้ัย หรือว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งตรงนีก็้มีการกระท าท่ีเกิดขึน้ก่อน เราก็

ต้องดูจากฝ่ังตรงข้ามว่ามีการสู้ รบหรือไม่  การสู้ รบจริง ๆ ในพืน้ท่ีไม่ใช่ว่าพม่าเข้าตีชนกลุ่มน้อยก่อน 

เพราะบางครัง้ชนกลุ่มน้อยเข้าตีเขาก่อน เราก็ต้องดวู่าเหตกุารณ์ตา่ง ๆ มีการรบกนัท่ีไหน และมีชาวบ้าน

ฝ่ังพมา่ท่ีได้รับผลกระทบมาเทา่ไร ก็สามารถท่ีจะพอรู้ได้ 

 ส่วนปัญหาท่ีจะตามมาในทางปฏิบตัิ คือ เม่ือผู้หลบหนีภัยจากการสู้ รบเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ี และ

ก าหนดเป็นพืน้ท่ีพกัพิง บางทีไม่สามารถท่ีจะก าหนดได้ว่าจะให้อยู่ได้นานเท่าไร จึงท าให้ต้องพิจารณา

พอสมควรว่าในอนาคตจะท าอย่างไร อย่างพืน้ท่ีพกัพิง ๙ ศนูย์มีมาเป็น ๑๐ ปีแล้ว ก็ยงัแก้ไขปัญหาไม่ได้

เลย และต่อไปถ้ามีเพิ่มขึน้มาอีกเร่ือย ๆ สมมติว่าเข้ามาแล้วไม่ออกไปเลย เราจะแก้ปัญหานีไ้ด้อย่างไร 

และประชาชนในพืน้ท่ี หรือชาวบ้านแถวนัน้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกนั ซึ่งก็มีทัง้ได้และเสีย ก็กลายเป็น

ภาระท่ีเราต้องดแูล คือ จะท าอยา่งไรให้สมดลุกนัในลกัษณะนี ้

ในการแก้ไขปัญหาชายแดน จะมีคณะกรรมการร่วมกนัระหวา่งไทยกบัพม่า ในส่วนของทหารจะมี

อยู่ ๒ ส่วน คือ คณะกรรมการส่วนท้องถ่ิน (TBC) ก็จะมีหน่วยทหาร และส่วนราชการในพืน้ท่ีเป็น

คณะกรรมการ จะมีการประชุม ๔ ครัง้ / ปี ผลดักนัเป็นเจ้าภาพ ๓ เดือนตอ่ครัง้ ส่วนระดบัของกองทพั     

ก็จะเป็นคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) จะมีประชุมปีละ ๑ ครัง้ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

เหมือนกนั   TBC จะมีการประชมุตลอดแนวชายแดน ท่ีตอ่เน่ืองก็คือ แมส่าย ท่าขีเ้หล็ก ส่วน RBC ได้หยดุ

ไปล่าสดุเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ พอ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางเมียนมาร์ ยงัไม่พร้อม  เน่ืองจากการท่ีเราไปวิจารณ์เขา

มากด้วยเม่ือครัง้ท่ีเป็นประธานอาเซียนเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิตา่ง ๆ เขาจึงระงับการประชมุ RBC ไป ปีนีก็้มี

ความพยายามท่ีจะจดัประชมุอีกครัง้ 

 สว่นเร่ืองชนกลุม่น้อยมนัเป็นการปฏิบตัใินสมยัอดีต และก็มีอยูใ่นลกัษณะนี ้แตเ่ม่ือแตล่ะประเทศ

ได้เปิดให้มีการพดูกนัมากขึน้ ก็เลยกลายเป็นวา่ เราจะต้องพฒันาสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีรัฐบาลเขายอมรับ  
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แตไ่ม่ใช่ว่าเราเป็นศตัรูกับใคร ความขดัแย้งของเขาก็เป็นเร่ืองของเขาไป แตเ่ราจะเป็นมิตรกบัทกุชนชาต ิ

ปัญหาตามชายแดนต่าง ๆ เดิมก่อนท่ีจะมีการปรองดองก็จะเป็นการสู้ รบ หรือว่าเป็นการเจรจาของพม่า

กบัชนกลุม่น้อย ตามแนวชายแดนก็กระทบกบัเราบ้างเพราะว่ามีการเข้าไป เข้ามา เราก็ให้การสนบัสนนุ / 

ชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมเป็นหลกั แตก็่ต้องระมดัระวงัทา่ทีของพม่าเหมือนกนัว่ามองเราให้การสนบัสนนุ

ชนกลุ่มน้อยหรือเปล่า ซึ่งเราก็ต้องยืนยนัว่าเราไม่ได้ให้การสนบัสนุน แต่ท่ีเราให้การสนบัสนนุหมายถึง

เร่ืองของมนษุยธรรม คนเจ็บ คนป่วย อาหาร หรือสิทธิจ าเป็นตา่ง ๆ ส าหรับชาวบ้านตามแนวชายแดน  

 สว่นสถานการณ์ตามแนวชายแดนในภาพรวมไมมี่ผลกระทบ เพราะวา่พมา่เขามองเราไม่ใช่ศตัรูท่ี

จะไปตอ่สู้กับเขา ส่วนของเราถ้าถามว่ามีชนกลุ่มน้อยอยู่ หรือไม่มีอย่างไหนดีกว่ากัน ค าตอบคือ ถ้าเขา

ปรองดองกันได้ดีก็จะเป็นประโยชน์กับเราตามแนวชายแดน เพราะบางพืน้ท่ีมีชนกลุ่มน้อยอยู่ และ

ประชาชนก็ข้ามไปข้ามมาลกัษณะเครือญาติ แต่ว่าไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าเกิดปรองดองกันแล้ว 

และท าตรงนีใ้ห้ถูกตามกฎหมายกลายเป็นจุดผ่อนปรนต่าง ๆ การค้าขายก็จะถูกต้อง ตรวจสอบได้ ดีกับ

เศรษฐกิจทัง้ฝ่ังเขาและฝ่ังเรา ในภาพรวมจะดีกวา่ในลกัษณะนี ้

 ท่ีส าคญัคือ ต้องพยายามท าอย่างไรก็ได้ให้พม่าไม่มองเราเป็นศตัรูในอนาคต เพราะปัญหาเขต

แดนไทย - พม่ามีคอ่นข้างมาก สิ่งท่ีมอง คือ ในอนาคตปัญหาเร่ืองเส้นเขตแดนจะถกูหยิบยกขึน้มา แต่ท่ี

พม่าไม่หยิบยกขึน้มาตอนนีเ้พราะเขามีปัญหาการเมืองภายใน ถ้าเกิดพวกเขาปรองดองกัน หรืออยู่

ร่วมกนัได้ก็จะเป็นผลดีตอ่แนวชายแดนของเราเร่ืองของสงัคม และเศรษฐกิจ 

ผู้แทนนายอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 ปลดัอ าเภอแมส่าย กลา่ววา่ ในพืน้ท่ีอ าเภอแมส่ายไมไ่ด้มีผลกระทบอะไรมากนกัเก่ียวกบัการสู้ รบ 

อ าเภอแม่สายติดกับประเทศเมียนมาร์ทัง้ทางบก และทางน า้ระยะทาง ๕๘.๕ กิโลเมตร มีดา่นถาวร ๒ 

แห่ง จดุผ่อนปรน ๓ จดุ และช่องทางธรรมชาติ ๓๐ กว่าช่องท่ีสามารถข้ามไปได้ โดยลกัษณะของพืน้ท่ี

อ าเภอชายแดนในระยะทาง ๑ กิโลเมตร ของเราและของเขาก็จะมีการเคล่ือนไหว แตใ่นขณะเดียวกนัการ

ข้ามแดนท่ีอ าเภอแม่สาย เราใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีลงนามไว้ระหว่าง ๒ เมือง คือ ท่าขีเ้หล็ก และ

อ าเภอแม่สาย แต่ในการปฏิบตัิจริง ๆ แล้วเพ่ือให้เกิดความคล่องตวั เราก็ยืดหยุ่นกัน เฉล่ียการข้ามไป   

ข้ามมา ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยปีละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน  ตอ่วนัมากท่ีสุด ๒๐,๐๐๐ กว่าคน โดยเฉพาะ   

วนัสงกรานต์ หรือวนัปีใหม ่ 
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สว่นการปฏิบตัใินพืน้ท่ีจะมีหนว่ยทหาร/หนว่ยป้องกนัชายแดนรับผิดชอบ เรามีการจดัเตรียมแผน

ในการอพยพราษฎรกรณีท่ีเกิดภยัจากการสู้รบ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ความตงึเครียดมีมากในพืน้ท่ีอ าเภอ

แมฟ้่าหลวง ซึง่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ เป็นการสู้รบระหวา่งไทยกบัพมา่ และมีผลกระทบกบัราษฎรซึ่ง

เป็นคนไทยในบริเวณชายแดน ในเร่ืองการอพยพเราก็ตัง้จุดรวบรวมพลโดยห่างจากแนวชายแดน เพ่ือ

ป้องกันอาวุธหรือกระสุนต่าง ๆ ดงันัน้ในการปฏิบตัิหน่วยป้องกันชายแดนจึงก าหนดเลยว่า พืน้ท่ีไหน

ปลอดภยั หา่งจากชายแดนเทา่ไร 

 เร่ืองการปฏิบตัิ ความจริงแล้วจะเน้นเร่ืองหลกัมนษุยธรรม เช่น การให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูกัน

ใน ๒ ประเทศ ยกตวัอย่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีกระทบกระทัง่กันมากจนด่านปิด ตอนนัน้เดือดร้อนทัง้ ๒ 

ประเทศ โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้าคนไทยท่ีต้องไปขายของฝ่ังพม่าก็ออกไปขายไม่ได้ ส่วนเร่ืองการ

กระทบกระทัง่ไมค่อ่ยมีในพืน้ท่ี คือ จะใช้ความสมัพนัธ์กนัเป็นส่วนใหญ่ ยกตวัอย่างเม่ือเกิดความเสียหาย

จากแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ คนไทยก็รวบรวมทัง้เงิน และสิ่งของไปบริจาคกับ

ผู้ประสบภยัของพมา่ สรุปวา่เร่ืองการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีไมมี่ปัญหาเร่ืองการกระทบกระทัง่กนั เพราะจะใช้

ความสมัพนัธ์สว่นตวัเป็นหลกั 

ผู้แทนฝ่ายความม่ันคง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 หวัหน้าฝ่ายความมัน่คง อ าเภอแม่สอด ให้ข้อมลูว่า การปฏิบตัิงานผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบใช้อ านาจ

หน้าท่ีตามมติคณะกรรมการสภาความมัน่คงแห่งชาติรุ่นท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) มีคู่มือการปฏิบตัิงานซึ่งเก่า

แล้ว แต่ว่าใช้มาโดยตลอด แนวทางปฏิบตัิเราท างานภายใต้เร่ืองของสิทธิมนุษยชนในศนูย์อพยพแต่ละ

แห่งซึ่งมีผู้ ลีภ้ัยอยู่และเราก็ไม่เคยผลักดนัออกไป ก็เข้ามาเร่ือย ๆ ใน พ.ศ.๒๕๔๘ UNHCR ร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทยได้ส ารวจผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบในศนูย์ทัง้หมด ๙ แห่ง และก็เพิ่มเง่ือนไข คือ หนีภยัจาก

การเมือง หนีภยัจากเศรษฐกิจ ถ้าเก่ียวโยงกบัเร่ืองการสู้รบ เชน่ ถกูยดึท่ีท ากิน เราก็ให้ ณ ปัจจบุนัจากการ

ส ารวจก็คงมีเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ คน ตามท่ีได้ดแูลอยู่ แตไ่ม่สามารถเปิดเผยตวัเลขนีไ้ด้ เพราะว่าเก่ียวเน่ือง

กบัเร่ืองของสิทธิมนษุยชน ไมเ่คยมีการผลกัดนักลบัประเทศ 

 ส าหรับแม่สอดมีชายแดนทางตะวันตกติดกับพม่า ปัจจุบนักองก าลังก็มีความหลากหลาย ทัง้

กลุ่มท่ีท าสญัญาหยดุยิงกบัทหารพม่าแล้ว และกลุ่มท่ียงัไม่หยดุยิง   ล่าสดุก็ทราบมาว่าท่ี อ าเภอท่าสอง

ยางก็ยงัมีการยิงกนัอยู ่ก็แสดงให้เห็นวา่ชายแดนทางฝ่ังตะวนัตกยงัมีความอมึครึมด้านสถานการณ์ และ 
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คิดว่าเราก็ยังมีความไม่ชัดเจนต่อไป ซึ่งทาง อ าเภอแม่สอดจากสภาพปัญหาคนอพยพ ๒๕,๐๐๐ คน       

ก็ได้มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกบั NGOs (กลุ่มชาวพม่า) เพ่ือวางแผน จดัท าแผนเผชิญเหตดุ้านการอพยพ    

ผู้ ลีภ้ัย เราได้แบ่งซอยย่อย คือ พืน้ท่ีพกัพิงใน อ าเภอแม่สอด จะไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน เพ่ือให้ง่ายต่อการ

บริหารจดัการ 

 สรุป คือ ผู้ ลีภ้ยัมี ๒ ประเภท คือ  

๑) ผู้ ลีภ้ยัท่ีอยูใ่นศนูย์พกัพิงชัว่คราว ๙ แหง่ (ถาวรและอยูน่าน)  

๒) ผู้ ลีภ้ยัตามสถานการณ์/ชัว่คราว (เม่ือมีการสู้รบก็อพยพมา และเม่ือสิน้สดุก็เดนิทางกลบั)  

 ซึ่งขัน้ตอนการดแูลเราก็ยึดหลกัเร่ืองสิทธิมนษุยชนเป็นหลกั  แตว่่าปัญหาท่ีผ่านมาท่ีราชการทุก

หนว่ยถกูโจมตี คือ เร่ืองการส่งกลบั มีการโจมตีว่าทางราชการไทยผลกัดนัขณะท่ีสถานการณ์ฝ่ังพม่ายงัมี

การสู้รบกนัอยู ่ ตอนนีเ้ราได้หารือกบั UNHCR และ NGOs ท่ีเก่ียวข้องแล้ว โดยมีรูปแบบคณะกรรมการท่ี

ดแูลเร่ืองนีอ้ยู่  เม่ือมีสถานการณ์เกิดขึน้ก็จะมีการจดัตัง้ท่ีพกัรอ  ทหารจะเป็นผู้ดแูล คดักรอง ปลดอาวุธ  

แยกแยะวา่กลุม่ไหนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง หรือกลุม่ไหนเป็นกองก าลงัไม่ทราบฝ่าย และก็ส่งตอ่ให้ฝ่าย

ปกครอง ทางอ าเภอก็จะจัดตัง้พืน้ท่ีพักพิงร่วมกับองค์กรเอกชน (UNHCR) ในการวางแผน รวมทัง้

วิเคราะห์ปัญหาว่าสถานการณ์จะสิน้สุดเม่ือไร โดยการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงว่าฝ่ังนู้ นเป็น

อย่างไร เม่ือสถานการณ์สงบก็จะมีการส่งกลับในแนวทางท่ีปลอดภัยโดย UNHCR และ NGOs ท่ี

เก่ียวข้อง 

ผู้แทนนายอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปลดัอ าเภอเวียงแหง ให้ข้อมลูวา่ ท่ีอ าเภอเวียงแหงก็มีศนูย์พกัรอเหมือนกนั แตว่่าไม่ได้เป็นผู้ ลีภ้ยั 

ตอนนีมี้สถานะถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มนีห้ลบหนีเข้ามาในลกัษณะกระจดักระจาย อยู่ตามบ้าน

ญาติต่าง ๆ ไม่ได้มาอยู่ร่วมกันตัง้แตแ่รก   ตอ่มาใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ฝ่ายปกครองได้ไปรวบรวมให้มาอยู่ท่ี

ศนูย์พกัพิงแห่งนี ้โดยมี NGOs หลาย ๆ หน่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการสร้างศนูย์ และ UNHCR ก็

เคยมาสนบัสนนุในเร่ืองอาหารเป็นเวลา ๑ ปี และก็งดไป  ปัจจบุนัเหลืออยู่ประมาณ ๔๙๐ คน สถานะก็

ยงัคงเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ไม่ใช้ผู้ ลีภ้ยั เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณก็เลยไม่รับรองเป็นผู้ ลีภ้ยั  มีแตก่าร

ให้อาหาร (ข้าว น า้มนั ฯลฯ) ตามอตัราท่ีเขาให้ประจ าทกุเดือน สรุปแล้ว คือ ก็ไมไ่ด้มีผลกระทบอะไรตอ่คน 
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ในพืน้ท่ี หรือวา่คนในพืน้ท่ีเรียกร้องให้ทางราชการช่วยเหลืออะไรบ้างก็ยงัไม่เคยมี คิดว่าเขาก็อยู่สขุสบาย 

ข้าวสารก็มีกิน บ้านก็มีอยู่ และเราก็อนุญาตให้ออกไปท างานนอกพืน้ท่ีได้ตลอด ไม่มีการห้าม แต่จะมี

เจ้าหน้าท่ีทหารไปตรวจดวู่า คนท่ีอยู่ในศนูย์มีเพิ่มไหม  ตอนหลงัก็มีหนีกลบัพม่า หรือหนีออกไปท างาน

ข้างนอกก็มี  

สรุปแล้ว คือ ทุกวันนีก็้ยังอยู่เหมือนเดิม เด็ก ๆ ท่ีไปเรียนหนังสือ เขาก็ได้รับการจดัท าทะเบียน

ประวตัิ คิดว่าอนาคตเขาก็มาอยู่ในการควบคมุดแูลของกรมการปกครองสามารถไปเรียนหนงัสือ ท างาน

ได้เหมือนอยา่งบคุคลทัว่ไป เพราะมีทะเบียนประวตัแิล้ว และมีก็การพิมพ์นิว้มือไว้แล้ว ซึ่งก็คงไปไหนไม่ได้ 

แตค่งจะได้รับสถานะตามท่ีมตคิณะรัฐมนตรีจะให้ในโอกาสตอ่ไปว่าสถานะจะเป็นอะไรตอ่ ส าหรับผู้ ใหญ่

สถานะ คือ เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ไมมี่หลกัฐานทางทะเบียนราษฎร์เลย 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (ประจ าจังหวัดเชียงใหม่) 

 ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ(ประจ าจงัหวัดเชียงใหม่) กล่าวว่าไม่ค่อยมีประเด็นผู้ ลีภ้ัย

มากนกั จะพบแต่กรณีท่ีเป็นคนพม่า เพราะทางกระทรวงมีการรับรองเอกสาร โดยนิติกร ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นคนพม่าท่ีจะมารับรองเอกสารความเป็นโสดท่ีจะสมรสกบัพลเมืองชาวไทย  และจะมีชาวพม่าหลาย

คนมาท่ีส านกังานของกระทรวงการตา่งประเทศท่ีจงัหวดัเชียงใหมเ่พ่ือขอรับรองเอกสารนี ้เขาบอกว่า “เสีย

เงินไป ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท” แตม่าท่ีส านกังานของเรา ก็ไม่สามารถรับรองเอกสารนีไ้ด้  ชาวพม่ายงั

ถกูหลอกเร่ืองพวกนีอ้ยูเ่ป็นจ านวนมาก และเราก็ไมส่ามารถท าอะไรให้ได้เลย  

 

๓.๕  ความคิดเหน็ของนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ท่ี 

รศ.ดร.ไชยันต์  รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัง้ข้อสังเกตว่า 

ในช่วงหลงัจีนเข้ามามีอิทธิพลกบัพม่าเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของพม่าคงจะมี

ผลอย่างยิ่งต่อนโยบายทางทหาร จึงตัง้ค าถามว่า “มนัจริงหรือท่ีจะหยุดยิงกนั สงบศึก การเปล่ียนแปลง

เป็นประชาธิปไตย หรือค่อย ๆ สมบูรณ์มากขึน้” แง่คิดอีกแง่หนึ่งท่ีต่างไปจากรายงานตามหนงัสือพิมพ์ 

และขา่วท่ีมีอยูเ่หมือนกบัวา่มีความหวงักบัการเปล่ียนแปลงในชว่งนีข้องพมา่มาก   
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ในเร่ืองผู้หนีภยัสงคราม  ได้ให้ข้อคดิเห็นวา่ สภาพ/สถานะของผู้ ลีภ้ยัมีตา่ง ๆ กนั มีข้อคิดเป็นการ

เปรียบเทียบว่า  สถานะของชาวเขมรก็เป็นลกัษณะเดียวกบัท่ีลีภ้ยัจากพม่า ซึ่ง UNHCR ดแูล ข้อปัญหา

ทางกฎหมาย / ข้อวิจารณ์ / ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีเราเคยให้และเคยท ามา เราสามารถท่ีจะเอา

ประยกุต์ใช้กบักรณีประสบการณ์ทางด้านตะวนัตกได้อย่างไรบ้าง การช่วยเหลือผู้หนีภยัสงครามอาจไม่

ต้องถึงกับขนาดต้องท าตามอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.๑๙๕๑ แต่ขอมีแนวทางว่าควรจะ

ปฏิบตัิอย่างไรในบริบทสงัคมไทย ขณะเดียวกันก็ไม่ได้บ่อยให้เป็นเร่ืองของดลุยพินิจ หรือการปฏิบตัิท่ี

มนษุย์ตอ่มนษุย์  

นายวีรวิชญ์  เธียรชัยนันท์  ผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะ

บุคคลเห็นว่าฝ่ายก ากับนโยบายควรเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการจัดการผู้ ลีภ้ัยอินโดจีน และน ามา

ก าหนดนโยบายผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบทางฝ่ังพม่า  ควรประยุกต์องค์ความรู้มาใช้อย่างเต็มท่ี โดยหลกัการก็

คือ สิ่งท่ีรัฐบาลเรียนรู้จากชว่งท่ีมีผู้ ลีภ้ยัจากสงครามอินโดจีนวา่เราท าทกุอย่างถกูต้องตามกฎหมาย จึงท า

ให้เป็นการยากในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเร่ืองของการส่งกลับ และการเรียนรู้อีกอย่าง คือ การให้ 

UNHCR เข้าไปมีบทบาทหลกัในการบริหารจัดการค่ายผู้ ลีภ้ัย ท าให้การบริหารจัดการโดยรัฐบาลไทย

ยากล าบากขึน้ ฉะนัน้ สิ่งท่ีเรียนรู้ก็ควรน ามาใช้ในกรณีของการอพยพทางตะวนัตกของประเทศไทย คือไม่

เอา UNHCR เข้ามา ให้ NGOs แจกอาหาร แจกน า้อย่างเดียว  และไม่ให้สถานภาพท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย เพราะวา่กลุม่ของผู้ ลีภ้ยัอินโดจีน หรือกลุ่มนกัศกึษาพม่า เราใช้มาตรา ๑๗ ของพระราชบญัญัติ

คนเข้าเมือง  อนญุาตให้อยูช่ัว่คราวโดยถกูกฎหมาย การท่ีจะให้ออกไปจึงยากเพราะมีบทกฎหมายรองรับ 

เราก็พยายามท่ีจะเก็บให้อยู่ในสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ถึงแม้ว่าผู้ ลีภ้ัยท่ีอยู่ในค่ายจะมีทะเบียน      

ก็ยงัคงสถานะทางกฎหมายวา่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง 

 ปัจจุบนันีป้ระเทศไทยยังไม่ได้เข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 

และเราพบว่าประเทศทางยโุรปมีผู้ ท่ีประสบภยัจากสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ เป็นจ านวนมาก จึงได้มีแนวทาง

ของสหประชาชาติท่ีจะบริหารจดัการคนกลุ่มนีโ้ดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และภายในประเทศท่ี

เก่ียวข้องกบัในชว่งสงครามครัง้ท่ี ๒ จงึได้ออกกฎหมายฉบบันีอ้อกมา และกฎหมายฉบบันีก็้ได้ถกูน าไปใช้

ในอีกหลายภมูิภาคทัว่โลกท่ีเกิดความขดัแย้งขึน้  

  



๖๐ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

ปัจจบุนัจ านวน ๑๙๐ กวา่ประเทศ สมาชิก UN ก็มีประเทศท่ียงัไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ ๖๐ 

กว่าประเทศ (รวมประเทศไทยด้วย) ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญาฉบบันีก็้ได้ก าหนด

กฎหมายภายในออกมา หรือไม่ก็ก าหนดนโยบายออกมาในการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยัอย่างเป็นระบบ สิ่งท่ี

เกิดขึน้คืออนุสัญญาให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ผู้ ลีภ้ัย คือ บุคคลท่ีออกนอกประเทศของตนเองด้วยความ

หวาดกลวัจากการถกูประหารด้วยเหตผุล ๕ อย่าง ได้แก่ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ

เมือง และสมาชิกกลุ่ม/กลุ่มสงัคมเฉพาะ และไม่สามารถท่ีจะกลบัไปได้” ตรงนีก็้เป็นค านิยามท่ีกฎหมาย

ระหวา่งประเทศใช้ และประเทศท่ีเป็นภาคีก็ใช้นิยามเดียวกนั  

 นอกจากนัน้ กฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของรัฐในการบริหารจดัการคนท่ี

เข้าไปขอลีภ้ยั รวมถึงการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการท่ีจะควบคมุดแูลผู้ ลีภ้ยั และสิทธิตา่ง ๆ ท่ีผู้ ลีภ้ัย

พงึจะได้รับ รวมถึงสิทธิในการท่ีจะไมถ่กูจบักมุด าเนินคดีในการท่ีเข้าไปขอลีภ้ยั สิทธิในการท่ีจะเป็นบคุคล

ในกระบวนการทางกฎหมาย สิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือตามหลักพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

ต่าง  ๆ  เหล่า นี เ้ ป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศภาคีนัน้จะสามารถน าไปใช้ไ ด้ 

นอกเหนือไปจากนัน้เอง ตวักฎหมายระหวา่งประเทศยงัก าหนดไว้ว่า ขัน้ตอนของการเข้าไปขอลีภ้ยัจะเป็น

อยา่งไรบ้าง กลุม่บคุคลใดท่ีจะสามารถเข้าไปทางชอ่งทางไหนท่ีจะเข้าไปขอลีภ้ยั ทัง้หมดทัง้สิน้เป็นไปเพ่ือ

การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยเราจะมีผู้ ลีภ้ยัอยู่มา ๔๐ กว่าปี แตเ่ราก็ยงัไม่เข้าไปเป็นภาคีตวั

อนุสัญญาฉบับนี ้ซึ่งผมก็ถามค าถามเดียวกันกับหลาย ๆ ฝ่ายท่ีปฏิเสธไม่อยากท่ีจะเข้าไปเป็นภาคี

อนสุญัญาฉบบันี ้ค าถามเดียวกนัว่า “ท่านเคยอ่านตวัอนสุญัญาฯ ๑๙๕๑ แล้วหรือยงั” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็

ยงัไม่ได้อ่าน แต่มีจุดยืนว่าจะไม่เข้าไปเป็นภาคี โดยความเข้าใจท่ีถูกสร้างให้เกิดขึน้ว่า “การเข้าไปเป็น

ภาคีจะท าให้ประเทศไทย ประสบปัญหาตา่ง ๆ” ก็เลยอยากจะเสนอประเดน็ท่ีประเทศไทยควรพิจารณาว่า 

“ถ้าหากว่าเราจะมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ ซึ่งจ าเป็นหรือไม่กบัประเทศไทย ในฐานะท่ีประเทศไทย

เราเป็นนิตรัิฐ” หมายความวา่ ประเทศไทยเราใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ/บรรทดัฐานของการบริหารจดัการ

ประเทศ แตว่า่เร่ืองของผู้ ลีภ้ยัเราเลือกท่ีจะไม่ใช่กฎหมายในการบริหารจดัการเร่ืองนีต้ลอดระยะเวลา ๔๐ 

กวา่ปีท่ีผา่นมา ซึง่หลาย ๆ ท่านก็อาจเก่ียวข้องกบัการจดัการผู้ ลีภ้ยั และตระหนกัว่าการดแูลเร่ืองผู้ ลีภ้ยัมี

ความยากล าบากอย่างมากส าหรับเจ้าหน้าท่ีว่า “จะใช้กฎหมายฉบบัไหนในการท่ีจะจัดการกับผู้ ลีภ้ัย

ส าหรับผู้ ท่ีลีภ้ยัเข้ามาในประเทศไทยเราจะพิจารณาเขาอยา่งไร เกณฑ์เป็นอยา่งไร ขัน้ตอนเป็นอยา่งไร  



๖๑ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

การดแูลเราใช้กฎหมายฉบบัไหนดแูล”  ซึง่ค าถามเหล่านีเ้ราก็ถามกนัมาเป็น ๑๐ แล้ว แตก็่ยงัไม่ได้รับการ

แก้ไข จนถึงปัจจบุนัเราก็ยงัมีผู้ ลีภ้ยัอยู่ เป็นผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ กว่าคน ใน ๙ คา่ย ๔ 

จงัหวดั หลาย ๆ คณะท่ีลงพืน้ท่ีไปดก็ูสอบถามว่า “พืน้ท่ีพกัพิงทัง้ ๙ แห่ง ถกูตัง้ขึน้โดยใช้อ านาจกฎหมาย

อะไร” การท่ีอนญุาตให้คน ๑๔๐,๐๐๐ อยูใ่นประเทศไทยนัน้ อนญุาตให้อยูโ่ดยใช้กฎหมายอะไร 

 นอกเหนือจากนัน้เราก็ยงัมีผู้ ลีภ้ยัท่ีไม่ได้อยู่ในคา่ยด้วยเหมือนกนั เป็นผู้ ลีภ้ยัท่ีมาจากประเทศอ่ืน

ท่ีไม่ใช่พม่าก็หลาย ๑,๐๐๐ คน ตรงนีก็้เป็นช่องว่างของกฎหมายท่ีเกิดขึน้ ซึ่งไม่ได้มีแตเ่ฉพาะในประเทศ

ไทยด้วยกนัเองท่ีเราเห็นช่องว่าง ประชาคมระหว่างประเทศเขาก็เห็นช่องว่างนีด้้วยเหมือนกัน ซึ่งประเทศ

ไทยเราเป็นภาคีสมาชิกของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกหลายฉบบั เช่น กติการะหว่าง

ประเทศ สิทธิทางพลเมือง สิทธิทางการเมือง ฯลฯ ท่ีก าหนดสิทธิการลีภ้ัยไว้ อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน ก็ได้ก าหนดไว้ถึงสิทธิไม่ถกูผลกัดนักลบั และยงัมีอนสุญัญาฉบบัอ่ืน ๆ อีก  

ซึ่งประเทศไทยถูกถามในทุกเวทีว่า “เราจดัการผู้ ลีภ้ัยอย่างไรโดยท่ีไม่มีกฎหมาย และการท่ีประเทศไทย

ไมไ่ด้เข้าไปเป็นภาคีในอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยันัน้ ก็ได้รับข้อเสนออย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด” 

ลา่สดุประเทศไทยเราไปรายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชนท่ีกรุงเจนิวา ของสหประชาชาติ ซึ่งก็มีกว่า ๓๐ 

ประเทศ ท่ีมีข้อเสนอให้ประเทศไทยนัน้เข้าไปเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ซึ่งล่าสดุก็ทราบ

จากทางตวัแทนกระทรวงต่างประเทศว่า “มีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะไปตอบในเดือนมีนา (๒๕๕๕)       

ท่ีกรุงเจนิวาวา่ เรายงัคงไมเ่ข้าไปเป็นภาคี แตเ่ราอยากท่ีจะพิจารณา”  

 ตรงนีเ้ป็นประเด็นส าคญัท่ีผู้ เก่ียวข้องกับในเร่ืองสถานการณ์ผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบควรจะต้องมา

พิจารณากันว่า “บทบาท ท่าทีดังกล่าวนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการผู้ ลีภ้ัยหรือไม่ อย่างไร ” 

นอกเหนือจากสิทธิในการลีภ้ยัท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าไปเป็นภาคีแล้ว 

หลักในการไม่ผลักดันกลับซึ่งตรงนีจ้ะเก่ียวข้องกับรายงานฉบับท่ี ดร.จตุรงค์ ได้ท ามาสืบเน่ืองจาก

สถานการณ์ท่ีมีผู้ ลีภ้ยัจากการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย และประเทศไทยถกูต าหนิว่าเราผลกัดนัคนท่ีลีภ้ยั

ความตายจากการสู้รบเข้ามาออกนอกประเทศไทย ซึ่งประชาคมโลก และองค์การสหประชาชาติบอกว่า 

“ประเทศไทยละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศอยา่งร้ายแรง” 

 อีกทัง้หลกัการไมผ่ลกัดนักลบันัน้ยงัเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งทกุประเทศให้

การยอมรับ แม้วา่จะไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันัน้การท่ีเราจะผลกัดนัใครกลบัไปนัน้ก็เป็นการละเมิด 



๖๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

กฎหมายระหวา่งประเทศอยา่งแนน่อน ซึง่ตรงนีจ้ะมีผลตามตอ่มาในภาพลกัษณ์ของไทยในประชาคมโลก 

ยกตวัอย่างล่าสุด จากผลกระทบท่ีประเทศไทยเรามีปัญหาในเร่ืองของการค้ามนุษย์ หรือการฟอกเงิน 

ประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาเพราะว่าถูกจดัอยู่ในอนัดบัท่ีมีความเส่ียงท่ีจะต้องถูกจบัตามองในเร่ือง

ของการฟอกเงิน ตรงนีก็้ท าให้ในเวทีโลก เราท าอะไรได้ล าบาก 

 ซึง่ปัญหาของการค้ามนษุย์นัน้ ในส่วนของผู้แทนสหประชาชาติก็ได้บอกว่า “ในกลุ่มท่ีเป็นปัญหา 

คือ ผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบ และผู้ ลีภ้ัยท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะถูกค้ามนุษย์ด้วยเหมือนกัน” ฉะนัน้ในการบริหาร

จัดการดงักล่าวซึ่งเราใช้อ านาจทางฝ่ังบริหารในการจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ท าให้เราประสบ

ปัญหาในเร่ืองของการจดัการอยา่งเป็นระบบ นอกเหนือไปจากนัน้เอง การท่ีไทยเราเข้ามาดแูลในเร่ืองการ

ลีภ้ัยจากาการสู้ รบก็มีข้อท้วงติงจากประเทศต้นทางอยู่เน่ือง ๆ ว่าเราได้ให้ความช่วยเหลื อกับกลุ่ม

การเมือง 

 ด้วยเหตนีุเ้องกฎหมายระหว่างประเทศจึงก าหนดไว้ว่า “การท่ีประเทศรัฐสมาชิกจะเข้าไปให้การ

ช่วยเหลือกับคนท่ีเข้าไปขอลีภ้ัยในประเทศของตนเองนัน้ เป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิ

มนษุยชน และหลกัมนษุยธรรม จึงไม่เป็นการให้ความช่วยเหลือในเชิงท่ีจะมองว่าเป็นศตัรู” ดงันัน้หากว่า

ประเทศไทยเราเป็นภาคีในตวัอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ยั มีคนท่ีหนีตายเข้ามาในประเทศไทย 

เราให้ความชว่ยเหลือ เราก็สามารถท่ีจะอธิบายกบัประเทศต้นทางได้ว่า “เราไม่ได้เลือกข้างท่ีจะไปช่วยคน

อีกข้างหนึง่ท่ีไมใ่ชรั่ฐบาล แตเ่ราท าด้วยหน้าท่ีของเราในฐานะท่ีเป็นรัฐสมาชิกของ UN และก็เป็นประเทศ

ท่ีเป็นสมาชิกของตัวอนุสัญญาเก่ียวกับผู้ ลีภ้ัย” ตรงนีก็้สามารถท่ีจะอธิบายในทางรัฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ  

 การท่ีเราจะพิจารณาตวัอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ ลีภ้ยัอย่างท่ีมนัเป็น ไม่ได้เป็นอคติท่ีมี

อยู่กับตวัอนุสญัญา แต่เราดวู่ากฎหมายฉบบันีจ้ะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการประเด็นปัญหา ซึ่ง

ประเทศไทยนัน้ประสบมากว่า ๔๐ ปี และเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยถกูท้วงติงโดยสหประชาชาติ และ

ประชาคมโลกมาโดยตลอด ถ้าหากว่าเราสามารถท่ีจะใช้กฎหมายฉบบัเดียวกนักับท่ีประชาคมโลกใช้ใน

การบริหารจดัการประเด็นปัญหาซึ่งเรามีอยู่ และถ้าหากว่าปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปในประเทศเมียนมาร์ 

ถึงแม้ว่าเราจะมีความหวงัว่าไม่เป็นปัญหา แตถ้่าหากว่าเป็นปัญหาก็คงต้องมีคนเข้ามาอีก และเราก็คง

ต้องถกูท้วงตงิในประเดน็ปัญหานีอี้ก  
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ฉะนัน้เราคงต้องมีการาตดัสินใจในเชิงของท่าที ซึ่งในเร่ืองของการท่ีจะเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกนี ้

นอกเหนือไปจากท่ีจะปลอ่ยให้ผู้ก าหนดนโยบายเพียงไมก่ี่ทา่นก าหนดท่าทีตรงนี ้คิดว่าการท่ีเรามีส่วนร่วม

ของภาคประชาสงัคม หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายปฏิบตัิเอง ก็คงจะสะท้อนให้

เห็นถึงปัญหาและช่องว่างท่ีมีอยู่ และโอกาสในการท่ีจะใช้กลไกทางกฎหมายดงักล่าวในการช่วยเราให้

ท างานอยา่งเป็นระบบ และสามารถท่ีจะมีค าอธิบายกบัประชาคมโลกได้ในมาตรฐานเดียวกนั  

“จากท่ีเคยแลกเปล่ียนมาหลายเวที มกัจะเข้าใจว่าถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีอนสุญัญาฯ ค.ศ. ๑๙๕๑ 

เราจะต้องปฏิบตักิบัผู้ ลีภ้ยักลุม่นีดี้กวา่ปัจจบุนั และจะต้องมีผู้ ลีภ้ยัเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าท่ีเป็นอยู่

ในปัจจบุนั การพิจารณาสถานภาพผู้ ลีภ้ยัตามอนสุญัญา ซึ่ง ณ ช่วงนัน้ UNHCR ยงัเป็นผู้พิจารณาผู้ ลีภ้ยั

จากประเทศเมียนมาร์อยู่ อตัราการรับเข้าเป็นผู้ ลีภ้ยัตามอนุสญัญาฯ ค.ศ. ๑๙๕๑ นัน้ น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ หมายความว่า ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้ ลีภ้ยั ถ้ายิงกนั หนีออกมา ๑๐,๐๐๐ คนเกณฑ์ของเรา ๆ รับ

หมด ๑๐,๐๐๐ คน แต่เกณฑ์ของกฎหมายระหว่างยิงกัน หนีออกมา ๑๐,๐๐๐ คน พิจารณาเป็น

รายบคุคลวา่  มีใครบ้างท่ีกลบัไปไมไ่ด้  เชน่ กรณีนกัศกึษาพมา่ท่ีตอ่ต้านรัฐบาลทหารพม่า และอยู่ในกลุ่ม

ท่ีเข้ามาด้วย ๑๐,๐๐๐ คน ถ้ากลบัไปถูกจบัแน่นอน คน ๆ นีถ้ึงจะได้เป็นผู้ ลีภ้ัยตามอนุสญัญาฯ ค.ศ. 

๑๙๕๑ แต่ถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปไม่ได้ถูกเพ็งเล็งเป็นเป้าหมายก็จะไม่เข้าตามอนุสัญญา ถ้า

สถานการณ์สงบก็สามารถกลบัไปได้ แตถ้่าใช้เกณฑ์ของไทยรับมา ๑๐,๐๐๐ คนก็อยู่อย่างนัน้ไปเลย ๒๗ 

ปี ซึง่ตรงนีเ้ป็นประเดน็ท่ีนา่สนใจอยูเ่หมือนกนั” 

 รศ. สมชาย  ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กล่าวว่า ถ้า

สถานการณ์เปล่ียนเข้าสูส่งัคมอาเซียน อาจจะท าให้ผู้ ลีภ้ยัน้อยลง แตเ่ปล่ียนไปเป็นแรงงานเพิ่มขึน้ เราจะ

เผชิญและจดัการกบัเร่ืองนีอ้ยา่งไร สิ่งท่ีเราต้องคดิถึง คือ ต้องท าให้ให้เกิดการยอมรับ และมองเห็นปัญหา

ว่าตอนนีเ้ป็นยงัไงอยู่  ปัญหาเร่ืองนีเ้กิดขึน้จาก (๑) มุมมองผู้ปฏิบตัิ (๒) มุมมองระดบัสากล คือ ผู้ ท่ีไป

ตอบ ๆ ไมไ่ด้ เพราะว่าแนวทางปฏิบตัิท าอยู่ภายใต้แนวนโยบายสภาความมัน่คงแห่งชาติ ซึ่งไปตอบอะไร

ท่ีเป็นสากลไมไ่ด้  

 ถ้าหากวา่อยากจะผลกัดนัเร่ืองอนสุญัญา เราต้องความเข้าใจว่าอนสุญัญาฉบบันีพ้ยายามท าให้

เกิดการปฏิบตัิงานท่ีมีระบบเพิ่มมากขึน้ และท าให้เห็นภาพว่าอนุสญัญาฉบบันีไ้ม่ใช่เป็นการจบัผิด แต่

เป็นประโยชน์ เข้าใจวา่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบต้องเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีชีแ้จงเร่ืองนีต้อ่ UN ให้ชดัเจน  
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จากงานวิจัยคิดว่าต้องท าให้เห็นปัญหาท่ีชัดเจนมากขึน้ และเป็นระบบ เพราะถ้าคนท่ีคลุกกับปัญหา

จะต้องเห็นเร่ืองนีไ้มย่าก หมายความวา่มีความเห็นพ้องกนัวา่จะผลกัเร่ืองนีใ้ห้เดนิตอ่ไปได้  

นางสาวพัชยานี  ศรีนวล ผู้แทนโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้สญัชาติกล่าวว่า เร่ืองผู้ ลีภ้ยัเป็น

ประเด็นท่ีแลกเปล่ียนกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพนัธุ์ตามแนวชายแดนอยู่ โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิมนุษยชน เพราะ

กลุ่มคนเหล่านีถ้กูละเมิด ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ และท าให้เขามีความมัน่คงในชีวิตของเขา หรือการ

พยายามให้เขามีตวัตนท่ีเราสามารถตรวจสอบ / ช่วยเหลือเขาได้ การท างานก็ยงัมีความเป็นห่วงพ่ีน้อง

กลุม่ชาตพินัธุ์ เชน่ เร่ืองการสง่กลบั เร่ืองการด าเนินคดีตามกฎหมาย  

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กล่าวปิดการสัมมนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ

หนว่ยงานรัฐในระดบัปฏิบตักิารในพืน้ท่ีว่า การท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติต้องมาดแูลปัญหา

ผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบบริเวณชายแดนกันนัน้  คงต้องย้อนร าลึกไปถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ท่ีมีการก าหนดเส้นเขตแดน เพ่ือป้องกันการรุกล า้ของต่างชาติ ซึ่งเป็นความคิดเม่ือร้อยกว่าปี

มาแล้ว ปัจจุบันโลกได้เปล่ียนแปลงไปแล้ว มุมมองเร่ืองเขตแดนควรจะเปล่ียนแปลงไป ในยุคโลก           

ไร้พรมแดน  

 “ เราจะใช้แนวคิดเร่ืองความมัน่คงของรัฐมาก ากบัอย่างเดียวไม่ไดแ้ลว้ ประเทศเมียนมาร์เองก็ได้

เปลี่ยนแปลงไป เป็นเร่ืองของการหมุนเวียนของประชากรมากกว่า และปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานพม่า ได้

หลัง่ไหลมายงัประเทศเรามากมายไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม เราควรเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ 

เป็นเร่ืองการลี้ภยัทางเศรษฐกิจ มาหางานท า กฎหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุมพอ ผมเคย

เชิญศาสตราจารย์ชาวเยอรมนัมาคนหน่ึงมาให้ความรู้เร่ืองเขตแดนของสหภาพยุโรป เขาชี้ให้เห็นว่าใน

ประเทศเยอรมนั ผูที้ลี่ภ้ยัมาถึงเยอรมนัได้ จะนบัได้ว่าเป็นคนของประเทศเขาเลย มีสิทธิต่าง ๆ เท่ากบัคน

เยอรมนั ” 

“ เมื่อปีที่แล้วผมไปที่จงัหวดัตาก คยุกบัปลดัอ าเภอ เขาก็พูดเหมือนกนัว่า จะท าอย่างไรจึงจะส่ง 

ผู้ลี้ภยักลบัไปแล้วเขาจะไม่หวนกลบัมาอีก ท าอย่างไรเขาจะอยู่ในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างปลอดภัย 

เร่ืองนีไ้ม่ใช่เร่ืองหนา้ตาประเทศ แต่เป็นเร่ืองของความเป็นมนษุย์ดว้ยกนั การพิจารณาว่าจะส่งผู้ลี้ภยักลบั

หรือไม่ เราควรจะฟังเสียงใคร การประเมินการส่งกลบัจะฟังแต่รัฐบาลทหารพม่าอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี

ข้อมูลทีร่อบดา้น มิติต่าง ๆซบัซ้อนข้ึน มีมิติทางเศรษฐกิจดว้ย ผมคิดว่าถา้ไม่ไดผ้ลกัดนัใหป้ระเทศไทยเข้า 



๖๕ 
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เป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภยั เราจะเปิดพืน้ที่ให้ชดัเจนได้อย่างไรว่า เพราะต่อไปผู้คนและ

พืน้ที่ชายแดนจะเปลี่ยนจากเร่ืองความขดัแย้ง การสู้รบ เป็นเร่ืองของความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากข้ึน   

ทหารไม่จ าเป็นต้องออกหน้ารับแบกรับปัญหาแต่เพียงคนเดียวต่อไปอีกแล้ว ผู้ ลีภ้ัยไม่ใช่ศตัรูของความ

มัน่คง  การจดัการตรงนีจ้ะเป็นการมองอยา่งรอบด้าน และค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั ”  

๓.๖ ความคิดเหน็ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมต่อผลการวิจัย 

จากการจดัเวทีสมัมนาเพ่ือน าเสนอผลการวิจยั ตอ่ผู้แทนหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพฒันา

เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศด้านผู้ ลีภ้ัย เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ห้อง ๗๐๙  

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิอาคารศนูย์ราชการ ผู้แทนของหน่วยงานดงักล่าวได้แสดง

ความคดิเห็นตอ่ผลการวิจยัดงันี ้

ผู้แทนสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ(สมช.) 

ผู้แทนสภาความมัน่คงแหง่ชาตกิลา่ววา่ แม้วา่ประเทศไทยไมไ่ด้เข้าเป็นประเทศภาคีอนสุญัญาว่า

ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.๑๙๕๑ ก็ตาม แต่ประเทศไทยมีนโยบายต่อผู้ ลีภ้ัยหลบหนีเข้าเมืองโดย 

พยายามแยกแยะวตัถปุระสงค์ของผู้ ท่ีเดนิทางเข้าสูป่ระเทศไทยว่าเป็นอย่างไร ส าหรับบคุคลสญัชาติพม่า

ท่ีมีฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทางการไทยผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการ

ชัว่คราวตามหลกัมนษุยธรรม โดยให้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ๙ พืน้ท่ี ๔ จงัหวดั คือ แม่ฮ่องสอน 

ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี  แต่ต้องเดินทางกลบัสู่มาตุภูมิเม่ือสถานการณ์เอือ้อ านวย ซึ่งประเทศไทย

รับภาระนีม้าตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๒๗  ปัจจบุนัมีผู้ ลีภ้ยัประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กวา่คน  

ส าหรับผลการศึกษาตามข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยทัง้หมด ๑๒ ข้อ ท่ีอยู่ในรายงานการวิจยั  

สมช. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ๗ ข้อ ได้แก่ข้อ ๓, ๔,  ๕, ๖, ๗, ๙, และ ๑๑ มีข้อสงัเกตจาก

รายงานการศกึษาวิจยัท าให้สามารถแบง่ผู้ ลีภ้ยัออกได้เป็น ๔ ประเภท ๑) หนีภยัจากการสู้ รบตัง้แตเ่ก่าอยู่

ในศนูย์/นอกศนูย์ ๒) หนีภยัเป็นครัง้คราว ๓) เข้ามาท างาน และ๔) อยูก่บัญาต ิ

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า โดยหลักการ กระทรวงกลาโหมท าหน้าท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุน

มากกวา่รับผิดชอบโดยตรง เพราะมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหนว่ยงานหลกั ถ้ามีผู้อพยพเข้ามาแล้ว ทหาร 
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ก็ปฏิบตัติามนโยบาย ในวิธีคดิของผู้ปฏิบตัก็ิจะคิดเร่ืองของสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัอยู่แล้ว โดยให้การดแูล

อย่างต่อเน่ือง กระทรวงฯ ก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายจาก สมช. หรือรัฐบาลท่ีให้มา ส าหรับ

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัก็เป็นข้อเสนอแนะท่ีดี ซึง่ก็พร้อมท่ีจะปฏิบตัติามนโยบาย 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกลา่วว่า  รับกรอบจากสภาความมัน่คงแห่งชาติ และก็ค านึงถึงผู้ ลีภ้ยัท่ี

เข้ามาตามหลกัการ และหลกัเกณฑ์ และมาอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิงทัง้ ๙ แห่ง เฉพาะพวกท่ีเข้ามาอยู่ในแคมป์  

ปัจจุบันมีการผ่อนปรนมากในทุก ๆ ด้าน เช่น การออกไปท างานนอกพืน้ท่ีพักพิง โดยค านึงถึงสิทธิ

มนุษยชนเป็นหลกั  คิดว่าอนาคตก็ให้ความช่วยเหลือในทกุด้านอยู่แล้ว เพราะอยู่ด้วยกันมา ๒๐-๓๐ ปี 

เหมือนกบัเป็นญาตพ่ีิน้องกนั  และเห็นด้วยตอ่ข้อเสนอแนะของรายงานวิจยัแทบทกุข้อ  

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า  มิติของต่างประเทศ ทางประชาคมระหว่างประเทศ

ตระหนกัดีถึงภาระของรัฐบาลไทยท่ีแบกภาระมานานมากว่า ๓๐ ปี ท่ีต้องดแูลผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ แม้ว่า

จะไมไ่ด้เป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ เป็นท่ีทราบดีว่าตอนนีพ้ม่ามีพฒันาการ

ทางการเมืองท่ีดีขึน้มาก และประเทศผู้บริจาค เช่น สหภาพยโุรปก็ก าลงัมีการพิจารณานโยบายเร่ืองการ

ด าเนินการตอ่พม่า ท่ีส าคญั คือ ความช่วยเหลือจากตา่งประเทศตอ่ผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบก็ยงัคงอยู่เช่นเดิม 

เพราะนานาประเทศก็เห็นความส าคญั และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชน ท่ีส าคญั คือ งบประมาณ 

เพ่ือชว่ยดแูลผู้ ลีภ้ยั ส าหรับข้อเสนอแนะข้อท่ี ๖ ไม่ใช่ข้อเสนอใหม่ เพราะทางกระทรวงการตา่งประเทศได้

แจ้งให้ประชาคมระหวา่งประเทศทราบวา่ เราพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ เน่ืองจาก

ผู้ ลีภ้ยัจาการสู้รบเหลา่นีจ้ะเป็นทรัพยากรส าคญัของพม่าในการกลบัไปสร้างเศรษฐกิจของประเทศเขาเอง 

ดงันัน้ทางกระทรวงฯ ก็ผลกัดนัมาตลอดในการท่ีจะเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถของพวกเขา 

แม้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเดินทางกลบัเม่ือไร แตก็่ได้วางแผนไว้แล้วว่าอย่างไรก็ต้องเตรียมความพร้อมส าหรับ

พวกเขา 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในรายงานการวิจัย ทางกระทรวงฯ ก็เห็นว่าอาจจะต้องมาพิจารณากับ

หน่วยงานหรือหุ้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพราะบางอย่างอาจต้องใช้เวลา ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบักฎหมาย และ

จะต้องผา่นขัน้ตอนกระบวนการตา่ง ๆ อีก 
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ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ผู้แทนส านกังานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ข้อเสนอแนะข้อท่ี ๒ “เห็นควรแก้ไข พ.ร.บ. คนเข้า

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒”  อยากขอให้แบง่ประเภทก่อน ในฐานะมมุมองในมิติของผู้ รักษากฎหมาย การปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง จะด าเนินการกบัผู้ ท่ีท าผิดกฎหมาย แตใ่นกรณีผู้ ลีภ้ยัจะถือตามกรอบของ สมช. 

ท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ี แต่กรณีการผลกัดนัส่งกลบัผู้กระท าผิดกฎหมาย กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าท่ี 

ตม. ในการผลักดนักลบัก็จริง แต่ก็ไม่ได้ละเลยเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ถูก

ส่งกลบัด้วย แต่ผู้ ลีภ้ัยเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน พ.ร.บ. คนเข้าเมืองแทบจะไม่ได้น ามาใช้ ซึ่งจะเป็นเร่ืองของ

นโยบายล้วน ๆ ท่ีบรูณาการการท างานร่วมกนั 

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 ผู้แทนกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กล่าวว่า โดยภารกิจกระทรวงฯ ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยัท่ี

อยู่ในศูนย์ แต่จะเก่ียวข้องในลักษณะแรงงานต่างด้าว หรือคนท่ีอพยพเข้ามาแล้วหลุดรอดไปอยู่ใน

ตลาดแรงงาน กระทรวงฯ จะเข้าไปเก่ียวข้องในกลุ่มนีม้ากกว่า ส่วนผู้ ลีภ้ัยจากสงครามไม่ได้เข้าร่วม

ด าเนินการด้วย  

ส าหรับข้อเสนอแนะ ๑๒ ข้อจากงานวิจยั ก็คิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีภารกิจโดยตรงของกระทรวงฯ แต่

เท่าท่ีทราบภารกิจของกระทรวง คือ ถ้าเป็นกลุ่มท่ีอยู่นอกศนูย์พกัพิงจะมีหน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัภูมิภาค

คือ ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั หรือ พมจ. ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ

เบือ้งต้น แตถ้่าให้ความชว่ยเหลือครอบคลมุทัง้หมดคงอาจจะกระท าได้ไมท่ัว่  

ผู้แทนข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ลีภ้ัยองค์การสหประชาชาต ิ(UNHCR) 

 ผู้แทนของ UNHCR กล่าวว่า บทบาทหลกั คือ สนบัสนนุรัฐบาลไทยในการคุ้มครอง และหาทาง

แก้ไขปัญหาถาวรส าหรับผู้ ลีภ้ยัในประเทศไทย ซึ่งก็ด าเนินงานร่วมกบัรัฐบาลไทยมาตัง้แตปี่ ค.ศ. ๑๙๙๙ 

โดยมีหลกัการ Non- refoulement เป็นหลกัการเบือ้งต้นของหนว่ยงานอยูแ่ล้ว 

ข้อสงัเกตตอ่งานวิจยัคือ  ครัง้แรกท่ีตัง้โจทย์จากการได้รับเร่ืองร้องเรียนอาจจะเป็นเพราะมาจาก

คนกลุ่มหนึ่ง แตจ่ริง ๆ แล้วพอทีมวิจยัได้ท างานก็จะพบอีกหลาย ๆ ปมท่ีเป็นปัญหา และมีความเก่ียวพนั

กนัอยู ่ซึง่ก็คดิวา่ไมใ่ชง่านท่ีง่าย ดงันัน้ พอมีหลายกลุม่ วิธีการด าเนินการ กรอบกฎหมายของหนว่ยงาน 
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ต่าง ๆ ท่ีเข้าไปท างานก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น สิทธิพืน้ฐาน กฎหมาย ฯลฯ ท าให้ข้อจ ากัด

หลาย ๆ เร่ืองก็แตกตา่งกนัไป ซึ่งท าให้การท างานเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่าย นอกจากหลาย ๆ กลุ่มท่ีมาเก่ียวพนั

แล้ว อาจจะมีช่วงสถานการณ์ท่ีต่างกันออกไป ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีต้องมีวิธีการด าเนินการอีกอย่าง

หนึง่ รวมถึงการเตรียมพร้อมเม่ือสถานการณ์เรียบร้อยแล้วจะท าอย่างไร ก็อยากให้เห็นความสลบัซบัซ้อน

ของประเดน็ และเข้าใจวา่ทกุ ๆ ฝ่ายก็อ้างอิงหลกัการ  มาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ก็น่าจะด าเนินการ

ให้ได้เป็นไปตามนัน้ แตร่ายละเอียดเร่ืองของ การด าเนินการ ข้อจ ากดั กฎหมายก็แตกตา่งกันไป อาจจะ

ต้องมาดเูป็นกลุม่ ๆ ยอ่ย ๆ หรือไม ่

ส าหรับข้อเสนอแนะจากงานวิจยันี ้ควรน าไปสู่การปฏิบตัิ โดยให้ขัน้ตอนมีความชดัเจน เพ่ือสร้าง

ความสบายใจให้กบัผู้ปฏิบตัิด้วย เพราะหลาย ๆ เร่ืองนโยบายมีความชดัเจน แตพ่อตกไปถึงระดบัปฏิบตัิ

จริง ๆ อาจจะเกิดความไม่แน่ใจ อาจเป็นเร่ืองเล็ก แต่เป็นปัญหาท่ีใหญ่มาก จะท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการขบัเคล่ือนได้เทา่ท่ีควร 

ผู้แทน International Organization for Migration (IOM) 

 ผู้ แทนของ IOM กล่าวว่า อยากจะให้มีการบริหารจัดการประชากรข้ามชาติแบบองค์รวมไป   

พร้อม ๆ กันหลาย ๆ กลุ่ม และควรจะมีการจดทะเบียนคนท่ีอยู่ในประเทศไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ใน

แคมป์ หรือนอกแคมป์ โดยท าให้เป็นระบบเพ่ือให้รู้ว่าใครเป็นใคร เพ่ือให้สามารถจดัการเร่ืองปัญหาการ

เข้าเมืองผิดกฎหมาย และให้ความคุ้มครองสิทธิในหลาย ๆ กลุม่ได้ 

ผู้แทนสภาทนายความ  

ผู้แทนสภาทนายความกล่าวว่า เม่ือดรูายงานการวิจยัหน้าท่ี ๑๖ มีค าพิพากษาฎีกาท่ี ๘๗๓/

๒๕๒๓ ในคดีนี ้ผู้ ร้องเป็นสามีนางแบ๋ เหว่ียนถ่ี นางแบ ๋เป็นผู้ มีเชือ้สายญวน สญัชาติญวน ไม่ปรากฏใบ

ต่างด้าวหรือใบส าคญัแสดงถ่ินท่ีอยู่ ถูกฟ้องในข้อหาฆ่ากระบือโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชัน้ต้นไต่สวน

แล้ววินิจฉัยว่าผิดจริง ศาลพิพากษาปรับฐานฆ่ากระบือโดยไม่ได้รับอนุญาต และนางแบไ๋ด้ช าระคา่ปรับ

แล้ว แตพ่นกังานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตวันางแบ๋ไปควบคมุตอ่เพ่ือรอส่งกลบัไปนอกราชอาณาจกัรตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ศาลได้กล่าวถึงความเป็นตา่งด้าวท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนญุาต

ของนางแบ๋ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๔๙๓ มาตรา ๓๓,๓๘ ได้บัญญัติให้อ านาจ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีในการฝากกกันางแบซ๋ึง่เป็นตา่งด้าวเข้าซึง่อยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไมไ่ด้รับอนญุาตไว้ 
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ท่ีสถานีต ารวจได้ ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศ อนสุญัญาว่าดว้ยสถานภาพผูลี้ภ้ยั และอนสุญัญาว่า

ดว้ยสิทธิลีภ้ยัชายแดนทีผู่ร้้องอา้ง หากมีจริงก็หามีข้อบงัคบัยกเวน้กฎหมายของประเทศไทยไม่”  

หมายความว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถบังคบัใช้ในศาลไทย เข้าใจว่า ณ วันนีค้ า

พิพากษาของศาลยงัคงแนวทางเดิมอยู่ คือ ไม่เปล่ียนแปลง ตรงนีก็้มาโยงกบัข้อเสนอแนะในรายงานการ

วิจยัข้อท่ี ๑๒ ถ้าส านกังานตรวจคนเข้าเมืองยงัส่งคดีฟ้องตอ่ศาล ค าพิพากษาก็ออกมาเหมือนเดิม ดงันัน้ 

แนวทางการแก้ไขในมิตทิางกฎหมายก็คือ  

๑) เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  

๒) อยัการ  

๓) ศาล  

ในการส่งฟ้องคดีต่อศาล ถ้าเราจะแก้การส่งฟ้องต่อศาล หรือต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

น่าจะเพิ่มเติมเสนอประเด็นนีต้่อส านกังานอยัการสงูสุดด้วย เพราะว่าเป็นกระบวนการล าดบัท่ี ๒ ถ้า ๒ 

องค์กรนีไ้ม่ใช้ดุลยพินิจในทางบวกท่ีไม่ส่งฟ้องคดีต่อศาลข้อหาท่ีเก่ียวข้องกับหลบหนีเข้าเมือง              

ตวัผู้ ต้องหา หรือ จ าเลย ท่ีเป็นผู้ ลีภ้ัยก็ใช้ดลุยพินิจในทางบวกท่ีไม่ส่งฟ้องคดีต่อศาล หากแก้ในเชิงของ

ศาลอาจจะแก้ยาก แต่ถ้าเราแก้ในเชิงของกระบวนการแรก คือ ต ารวจ กระบวนการท่ี ๒ คือ ส านกังาน

อยัการสงูสดุก็เป็นเร่ืองท่ีนา่จะง่ายกวา่   

 เข้าใจว่ากฎหมายเก่ียวกับผู้ ลีภ้ัยมีหลายหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะท่ีให้แต่ละ

หน่วยงานปรับ โดยเฉพาะเร่ืองกฎหมายอาจจะเป็นเร่ืองยาก แตเ่ร่ืองนโยบายแก้ง่ายกว่า เพราะสามารถ

ออกได้เลย ดงันัน้ควรเร่ิมท่ีนโยบายก่อนค่อยแก้กฎหมาย แต่ถ้าบญัญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะ

สามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานท่ีด าเนินการให้การคุ้มครองเร่ืองสิทธิในประเทศไทยได้ดีกว่า 

โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการได้ตามกฎหมายนัน้ ๆ ควรบญัญัติเป็นตวักลางไว้ คือ หน่วยงานของรัฐ

ทกุหน่วยงานสามารถใช้ดลุยพินิจทางบวกได้ โดยทุกคนยอมรับ ซึ่งอาจต้องไปศกึษา และท านิยามเร่ือง 

“ดลุยพินิจในทางบวกเร่ืองการคุ้มครองสิทธิ” ให้ชดัเจนขึน้ 
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ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ผู้แทนส านกังานตรวจคนเข้าเมืองกลา่ววา่ ส านกังานฯ ไม่ได้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายใด ๆ 

ทัง้สิน้ เร่ืองแรงงานตา่งด้าวมีคณะกรรมการบริหารแรงงานตา่งด้าวโดยนายกรัฐมนตรีมอบให้รัฐมนตรีเป็น

ประธาน (กปร.) มีอยู่ ๘ คณะอนกุรรมการ เป็นมติของ ครม. เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓ คือ ผ่อนผนัการด าเนินคดี

แก่คนตา่งด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้ผลกัดนัสง่กลบั 

 ส าหรับข้อเสนอแนะของงานวิจัยนีเ้ป็นหลักท่ีดี แต่ว่าต้องแยกกลุ่มประเภทให้ชัดเจนก่อน เช่น 

กลุ่มผู้ ลีภ้ัย เจตนาบริสุทธ์ิคือต้องด าเนินการกับเขาด้วยวิธีการท่ีดีท่ีสุด แต่โดยพืน้ฐานแล้วมนุษย์ย่อม

ต้องการดิน้รน หรือแสวงหาสิ่งท่ีดีกว่า เขาจะเล็ดรอดออกมาเพ่ือลกัลอบเข้ามาท างาน อนันีจ้ะเป็นปัญหา 

คือ เม่ือออกมาท างาน ในมิติของผู้ รักษากฎหมายก็ต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย และผลกัดนักลับตาม 

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง อันนีเ้ป็นแนวทางปฏิบัติว่าถ้าพบผู้หลบหนีเข้าเมือง เช่น ค้าแรงงาน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบก็ต้องปฏิบตัติามหน้าท่ี  

ผู้แทน  Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)  

 ผู้แทนของ APRRN กลา่ววา่ ข้อเสนอแนะของการวิจยั ในฐานะท่ีเป็นองค์กรของผู้ ลีภ้ยัในประเทศ

ก็เห็นด้วย เน่ืองจากถ้าดตูามหลกัแล้วจะเห็นหลกัใหญ่ ๆ คือ Non- refoulement หลกัการไม่ผลกัดนักลบั 

ก็มีความส าคญัมาก เพราะทางประเทศไทยก็เคารพเร่ืองสิทธิมนษุยชนมาตลอด จะดีไปกว่านีถ้้าเราจะไม่

ผลักดนัคนเหล่านีก้ลับไปสู่อันตราย และถ้าเป็นไปได้เราต้องดูประเทศต้นทาง หรือพม่าให้ชัดก่อนว่า    

เม่ือคนเหล่านีก้ลบัไปแล้วไม่มีอนัตรายแน่นอน ซึ่งทกุคนก็ทราบดีว่าขณะนีพ้ม่ามีการเปล่ียนแปลง หรือ

พฒันาไปในทางท่ีดีก็จริง แตว่า่เม่ือมองเข้าไปลกึ ๆ ประเทศเมียนมาร์ก็ยงัมีรัฐยอ่ย ๆ ท่ีแยกกนัอยู่และเห็น

ด้วยกบั  IOM  ท่ีเสนอเร่ืองการจดัการผู้ ลีภ้ยั เป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก และให้ประโยชน์กบัทางภาครัฐของไทย

ด้วย ถ้าเราสามารถท่ีจะลงทะเบียนคนเหล่านีท้ัง้หมด ก็จะช่วยเอือ้ประโยชน์กบัตวับคุคล และภาครัฐด้วย 

ท่ีส าคญัท่ีสดุจะเป็นเร่ืองของสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน ก็ขอให้ประเทศไทยท าเชน่นีต้อ่ไปเร่ือย ๆ  
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ผู้แทน Save the Children  

 ผู้แทนขององค์การ Save the Children กล่าวว่า องค์กรของตนเป็น ๑ ในองค์กรท่ีร่วมไปท างาน

กบัองค์กรชมุชนในพืน้ท่ี และคณุหมอซินเธีย หม่อง พบว่า จ านวนเด็กท่ีไม่ได้รับการดแูล โดยเฉพาะเด็ก

ก าพร้า พลดัพรากจากพ่อแม่ เดินทางมาด้วยตนเองโดยล าพงั ซึ่งอาจจะมีมากกว่านัน้ ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ 

คน ก็มีความกังวลว่าจะท าอย่างไรกันต่อไปในอนาคตของเด็กกลุ่มนี ้เ ร่ืองของสถานะบุคคลจะมี

กระบวนการอะไรท่ีจะให้โอกาสให้การอยูอ่าศยั หรือการผลักดนักลบัมีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเขาจะกลบั

ไปสูค่รอบครัว  

 แนวทางท่ีอยากน าเสนอ คือ อยากให้มีข้อเสนอเก่ียวกบัเร่ืองของเด็กด้วย นอกจากมีการอ้างถึง

อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็แล้ว ก็ยงัมี พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ของประเทศไทยด้วยอาจจะเพิ่มไปไว้ในรายงาน 

เพราะเป็นการให้สิทธิ โอกาส และสวัสดิภาพแก่เด็กทุกคน เน่ืองจากใน พ.ร.บ. ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

เดก็ไทยเทา่นัน้ แตห่มายรวมถึงเดก็ทกุคนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

 เร่ืองการดแูลเด็กทางเลือก พอจะมีแนวทางหรือไม่ท่ีจะท าให้แรงงาน หรือผู้อพยพเข้าไปเป็นพ่อ

แม่บุญธรรม หรือสามารถจดทะเบียนกับทางองค์กรไทยเหมือนกับท่ีท ากับกระทรวงศึกษาธิการท า เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานของเด็ก โดยเฉพาะท่ีสังขละบุรีต่างกับแม่สอดมาก คือ มีองค์กรท่ีตัง้ตัวเองเป็น

อาสาสมัครต่างประเทศเพ่ือดูแลเด็กผู้ ลีภ้ัย ซึ่งการดูแลไม่ได้มาตรฐานเลย ท าให้เด็กมีโอกาสท่ีจะถูก

ละเมิดทางเพศได้เพราะไมมี่ใครเข้าไปดแูลตรงนี ้ก็อาจจะเป็นบทบาทหนึ่งของกระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งทางเราก็เร่ิมแล้ว โดยติดตอ่กบั องค์กรภาคีและ พฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัด เพ่ือเข้าไปตรวจสอบดูมาตรฐานการดูแลเด็กในองค์กรต่าง ๆ เหล่านีใ้ห้มีความ

เหมาะสมมากขึน้ และต้องได้รับการรับรองจากทางภาครัฐด้วย 

 ท่ีแมส่ามแลบจะมี รูปแบบเร่ืองการจดทะเบียนของกลุม่แรงงาน และคนไร้สญัชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบ

คอ่นข้างจะดีมาก คือ ประชาคมจะช่วยกันท างานร่วมกับอ าเภอ และจะช่วยกันดวู่าคนท่ีข้ามเข้ามาเป็น

กลุ่มคนท่ีเข้ามาใหม่ หรือว่าเป็นคนท่ีอยู่อาศยัมานานแล้วมีสิทธิท่ีจะได้รับสถานะบุคคลทางกฎหมาย  

ตรงนีก็้รวมถึงเด็ก ๆ ด้วย ถ้าพ่อแม่เขาได้สิทธิ สญัชาติ หรือสถานะบคุคลต่าง ๆ เด็กก็จะได้สิทธิตามไป

ด้วย ค่อนข้างก้าวหน้ามากท่ีทางภาคประชาสงัคม หน่วยงาน องค์กรพฒันาเอกชนได้ร่วมกบัทางภาครัฐ 

อ าเภอ อาจจะพดูถึงตวัอยา่งตรงนีด้้วยเพราะวา่มนัมีความก้าวหน้า 



๗๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 

๓.๗  คิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญและอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 

นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อ านวยการบริหารมลูนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบคุคล 
กล่าวว่าเร่ืองค านิยาม “ผู้ ลีภ้ัย” หรือ “ผู้หนีภัย” จากการสู้ รบ มีข้อสงัเกตท่ีว่า “ถ้าหากเราไม่ได้เป็นภาคี
อนสุญัญาระหวา่งประเทศ หรือกฎหมายระหวา่งประเทศฉบบัไหน แล้วเราไม่สามารถใช้ค าศพัท์ค านัน้ได้” 
มนัจะจ ากดัค าพดูของเรา หรือวา่ค าท่ีเราจะใช้ได้ในประเทศไทยเยอะมาก  

 จากงานวิจยั พบวา่ รัฐมีนโยบายท่ีดีในเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน และเร่ืองของการไม่ผลกัดนั

กลับ แต่ปัญหา คือ ทางภาคปฏิบตัิ เช่น ไม่ผลักดนักลับแต่พอปลอดภัยแล้วผลักดนักลับได้ ก็พบว่ามี

หลาย ๆ กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึน้ว่าถูกผลักดันกลับไป เดินยังไม่ถึงฝ่ังนู้ นยิงกันอีกก็ต้องข้าม

กลบัมา ตรงนีม้ันมีนยัยะอยู่ซึ่งในหลกัการระหว่างประเทศก็บอกว่า “ต้องมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม” คิดว่า

ทางฝ่ังของรัฐบาลไทยตระหนักถึงเร่ืองนีดี้ เพราะอย่างตอนท่ีกัมพูชากับไทยมีปัญหากัน เราก็จัดการ

ประเมินสถานการณ์ได้อย่างดี ชาวบ้านไม่ต้องกลบัไปเส่ียงตายกบัลกูระเบิดท่ีลงมา ก็คิดว่าเราสามารถ

ท าได้ 

 อีกประเดน็ท่ีจะฝากไว้ คือ สิ่งท่ีเราคดิวา่เราท าดีแล้ว แตค่นท่ีได้รับการดแูลเขายงัคิดไม่เหมือนกนั

กบัเรา ท าให้เกิดปัญหาตอ่เน่ือง เช่น กมัพชูาท่ีอยู่กบัเราเกือบ ๒๐ ปี พอเขากลบัไปเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะ

รู้สึกดีกบัเรา แตจ่ากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศกมัพชูาหลาย ๆ ครัง้เราก็พบว่าเขายงัมีอะไรท่ีคาใจอยู่

เหมือนกนั และพอมีประเดน็อะไรเกิดขึน้ก็สามารถเป็นปัญหาท่ีรุกลามใหญ่โตขึน้ไปได้ ในกรณีผู้ ลีภ้ยัจาก

การสู้รบจากพม่า เราก็เห็นว่าเขาก าลงัจะกลบัไป ถ้าหากว่าเขารู้สึกอย่างไรกบัเรา ความรู้สึกนัน้มนัจะถกู

เก็บไปอยู่กับตวัเขา และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานด้วยต่อไปในอนาคต ตรงนีค้ิดว่าจะเป็นนโยบายความ

มัน่คงของประเทศไทย และสว่นของภมูิภาคท่ีส าคญั 

 ประเด็นสุดท้ายเร่ืองกรอบนโยบาย และกรอบกฎหมาย ก็เห็นว่ากฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองผู้ ลีภ้ยัเรา

ไมมี่ เพราะเราใช้นโยบายซึง่ก็เป็นประเด็นท่ีนา่สนใจ เพราะวา่ประเทศไทยเป็นประเทศนิติรัฐ เราคงต้องใช้

กฎหมายในการบริหารจดัการเร่ืองตา่ง ๆ ซึง่ถ้าเราใช้แตเ่ร่ืองนโยบายอย่างเดียว แม้ว่ามีความคล่องตวัแต่

วา่มนัไมเ่ป็นระบบ 
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นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด  อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวว่า 

โดยรวมแล้วแม้วา่ประเทศไทยยงัไมไ่ด้เป็นภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ อย่างท่ีเรา

อยากให้ด าเนินการ แตว่า่รัฐบาลไทยก็นา่จะเป็นมืออาชีพเร่ืองการรองรับผู้ ลีภ้ยั อย่างแม่สอดท่ีเราลงพืน้ท่ี

เร่ืองกลไกการท างานร่วมกนัระหวา่งราชการ ภาคเอกชน UN NGOs ไทยหรือพมา่ อนันีไ้มมี่กลไกท่ีชดัเจน 

ซึง่ถ้ามีตรงนีก็้จะชว่ยสร้างหลกัประกนับางเร่ือง เช่น การประเมินสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั รัฐอาจจะมอง

ว่าปลอดภัยแล้วและก็ส่งกลบัได้ แต่ภาคเอกชนมองว่ายังไม่ปลอดภัย ความปลอดภัยของรัฐกับความ

ปลอดภยัของภาคเอกชนไมเ่หมือนกนั ซึง่น่าจะมีเคร่ืองมือ โดยใสเ่ป็นข้อเสนอแนะในรายงาน 

นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงษ์  อนกุรรมกาด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวสรุป 

๓ ประเดน็ คือ 

 ประเด็นแรก เร่ืองการใช้ค าไม่ว่าจะเป็น “ผู้ ลีภ้ยั” หรือ “ผู้หนีภยั” จากการสู้ รบ ก็ไม่ส าคญัเท่ากับ

นโยบายของรัฐวา่ดแูลเขาในฐานะท่ีเป็นมนษุย์หรือเปล่า  

 ประเดน็ท่ีสอง ถึงแม้วา่ประเทศไทยยงัไมไ่ด้ให้สตัยาบนัในเร่ืองอนสุญัญาผู้ ลีภ้ยั แตป่ระเทศไทยก็

ให้สัตยาบนั มีพันธกรณีกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ๔ ฉบบัส าคญั (ไม่รวมผู้ หญิง และเด็ก) คือ         

๑) กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ๒) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๓) อนุสัญญาว่าด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ชาติ และ            

๔) อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน ซึ่งทัง้ ๔ ฉบบันีมี้ประเด็นท่ีสมัพนัธ์และสอดคล้องกนั คิดว่าในฐานะท่ี

รัฐบาลไทยมีพันธะกรณีอย่างน้อย ๔ ฉบบัตรงนีก็้ต้องเอาประเด็นต่าง ๆ มาบูรณาการให้ไปด้วยกัน       

ถ้ารัฐบาลมุ่งมัน่ปฏิบตัิตามพนัธะกรณีน ามาก าหนดเป็นนโยบาย รวมทัง้เร่ืองข้อปฏิบตัิซึ่งไปไกลกว่าสิ่งท่ี

ระบไุว้ในสญัญาผู้ ลีภ้ยั 

 ประเด็นท่ีสาม คือ มีเนือ้หาสาระส าคญับางส่วนท่ีได้ระบุไว้แล้วในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ตอนนีก้ าลงัใช้ฉบบัท่ี ๒ ซึ่งฉบบัท่ี ๑ อนมุตัิเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผ่านไป ๕ ปีก็ไม่ได้ท าอะไร จนมาฉบบัท่ี ๒ 

ผ่านมาแล้ว ๒-๓ ปี ก็ดเูหมือนว่ายงัไม่มีอะไร และตอนนีก้ าลงัจะร่างฉบบัท่ี ๓ ตรงนีถ้้าลงไปศกึษาดดีู ๆ 

คิดว่าประเด็นสาระส าคญัท่ีจะต้องดแูลผู้ ท่ีหลบหนีภยัสงครามเข้ามามนัก็ได้ เป็นสิ่งท่ีต้องคิดค านึง โดย

ขอความร่วมมือจากหนว่ยงานราชการสว่นตา่ง ๆ เอาเอกสารทัง้ ๔ ฉบบั รวมทัง้แผนสิทธิมนษุยชน 
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แหง่ชาตลิงไปปรึกษาหารือกนัวา่ “จะน าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในมมุท่ีเป็นคณุตอ่การส่งเสริมสิทธิ

มนษุยชนในฐานะท่ีทกุคนเป็นมนษุย์ได้อย่างไร” 

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  กล่าวปิดเวทีน าเสนอผลการวิจัยว่า คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติให้ท าการวิจัยเร่ืองนี  ้ เพราะการมองภาพรวมเร่ืองการจัดการประชากรของภูมิภาค

อาเซียนไม่ใช่แค่เร่ืองของผู้อพยพ หรือผู้ ลีภ้ัย ประเด็นท่ีพดูวนันีเ้ร่ืองปัญหาในการบริหารจดัการผู้อพยพ 

หรือผู้ ลีภ้ัยจากสงคราม  จึงเห็นด้วยท่ีผู้แทนจาก IOM บอกว่า “เป็นแคเ่ศษเสีย้ว เล็ก ๆ ของปัญหาการ

จดัการประชากร” แต่คิดว่าเร่ืองนีมี้ความส าคญัท่ีเป็นหัวใจของการพฒันาในภูมิภาคอาเซียนท่ีเราเห็น

ตรงกนัวา่ “ไมต้่องการการพฒันาเพื่อประโยชน์ของคน หรือบคุคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แตต้่องการพฒันาเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน หรือว่าชาวอาเซียนทัง้มวล ไม่ว่าจะเป็นไทย  พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเชีย 

อินโดนีเซียหรือแม้แตช่าตท่ีิร ่ารวยอยา่งบรูไนและสิงคโปร์ 

ประเดน็การน าเสนอผลการวิจยัวนันี ้ ตัง้ต้นจากการท่ีเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี

จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี หรือท่ีอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการบอกกับผม ว่า       

“หมอครับ ผมเป็นทหาร ผมรู้สึกล าบากมากทีต่อ้งมาคอยตอ้นรับหมอ หมอมาท าไม แทนที่ผมเอาเวลาไป

ป้องกนัชายแดน” ผมก็เลยบอกว่า “จริง ๆ แล้วผมมาช่วยพวกคุณนะ เพราะผมรู้ว่าปัญหาเร่ืองการดูแล

ชายแดนมนัไม่ควรจ ากดัเฉพาะทหาร มนัควรจะเป็นเร่ืองของหน่วยงานของรัฐ หรือกระทรวงอื่น ๆ มาช่วย

ดูแล เพราะเวลาใครพดูอะไรเขาก็ด่าทหารอย่างเดียวว่า ทหารจดัการไม่ดี เช่น เร่ืองการส่งกลบั”  

 ตอนท่ีไปพบแม่ทพัภาค๓ ผมพูดเลยว่า  “หลกัการส่งกลบัจะยึดหลกัสิทธิมนุษยชน” แต่ในทาง

ปฏิบตัิชาวบ้านท่ีมาร้องกบัหมอซินเธีย หม่อง ตอนท่ีมาร้องก็อยู่ในป่าเขาชายแดนไทย – พม่า มีจ านวน

มากถึง ๑๐,๐๐๐ กว่าคน แต่ละคนมีสภาพไม่ใช่แค่ว่าน่าสงสาร เพราะเขาไม่ควรจะมารับเคราะห์กรรม 

หรือภยัพิบตัท่ีิไมไ่ด้เกิดจากน า้มือของเขาเลย   ประเด็นเหล่านีท้ าให้ผมเกิดความรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่เร่ืองของ

ภาคประชาชน หรือ NGOs อย่างเดียวท่ีมาร้องกับเรา เพราะมนัมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองของการบริหาร

จดัการภาครัฐท่ีเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง 

 สภาพปัญหาในพืน้ท่ีท่ีกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตปกติสุข ประเด็นการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิในการมีชีวิต และการท่ีจะให้หลกัประกันความปลอดภยัเพ่ือส่งกลบัโดยสมคัร

ใจ แตปั่ญหาตรงนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจบได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ เลยเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิอ่ืน ๆ ตอ่เน่ือง เชน่  
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สิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการศึกษา สิทธิการดูแลรักษาพยาบาล ฯลฯ สิ่งท่ีตอกย า้ตรงนี ้คือ น่าจะมีการ

ทบทวนด้วยงานวิจยัท่ีจะเป็นตวัน าร่องไปสู่การก าหนดนโยบาย และการบริหารจัดการประชากรอย่าง

ถกูต้อง และชดัเจน    

นายแพทย์นิรันดร์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติท่ีส าคญั ๒ 

อยา่ง คือ  

๑. นโยบายของรัฐบาลต้องอยู่บนพืน้ฐานของสิ่งท่ีเรียกว่าสอดคล้องต่อเร่ืองประโยชน์ของ

ประชาชน และเน้นการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในเชิงก าหนดนโยบาย ปัญหา คือ มติ ครม. ก้าวไปช้า

มาก ก็เลยท าให้ผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเกิดความรู้สกึวา่ต้องท างานซ า้ซาก และเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ ภาค

องค์กรเอกชนก็รู้สกึวา่ต้องเข้ามาดแูลในสิ่งท่ีไมจ่ าเป็นต้องท าให้เกิดเป็นเร่ืองการดแูลเฉพาะหน้า ตรงนีเ้รา

จะท าให้เกิดนโยบายท่ีมองภาพรวมทัง้หมด และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ก็คิดว่างานวิจยัชิน้นี ้

จะต้องตอบโจทย์นีใ้ห้ได้ 

๒. เร่ืองกฎหมาย ปัญหาคือ กฎหมายรัฐธรรมนญูไม่สามารถใช้ได้หมด เพราะว่าบางหน่วยงานก็

ไม่ยอมรับ โดยให้เหตผุลว่า “ผมมีกฎหมายของผม” หรือบางครัง้ มติ ครม. ก็ไม่ยอมรับเช่นกนั อนันีเ้ป็น

ปัญหาของบ้านเรา คือ การท าให้การบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีรองรับ ความพยายามท่ีเราอยากจะ

ผลกัดนั  ถ้าเรายงัไม่ยอมรับในอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั  อย่างน้อย ๆ กฎหมายท่ีเอามารองรับ

การดแูลคนเหลา่นีน้า่จะมีหลกัการเร่ืองสิทธิมนษุยชนให้ชดัเจนเข้าไปแทรกอยู่ในกฎหมายตา่ง ๆ ไม่ใช่แต่

เพียงในกฎหมายรัฐธรรมนญู ซึง่ในขณะนีก็้มีคนพยายามจะแก้  น่ีคือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองกฎหมาย 

เราบอกวา่ “สงัคมเราปกครองด้วยกฎหมาย” แตบ่างครัง้กฎหมายก็ยงัไมส่ามารถให้ความเป็นธรรมได้ 

 

 

 



บทที่ ๔   

  แนวทางการปฏบัิตต่ิอผู้ลีภ้ัยการสู้รบตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 

จากการศึกษาหลกัการทางสากลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ัย ได้แก่ อนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย 

ค.ศ. ๑๙๕๑ พิธีสารเก่ียวกบัสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๖๗  หลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ยักลบัไปสู่อนัตราย (non-

refoulement) ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทท่ี ๒ แล้วนัน้ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบตัิของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในพืน้ท่ี พบว่า แม้ทกุหน่วยงานจะมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตอ่ผู้หนีภัยการสู้ รบโดยยึดหลกั

มนุษยธรรมก็ตาม แต่ในการปฏิบตัิจริง มีการกดดนัให้ผู้หนีภัยจากการสู้ รบกลบัไปยงัภูมิล าเนาเดิมใน

ขณะท่ีการสู้รบยงัไมไ่ด้สิน้สดุลงอยา่งแท้จริง ดงันัน้ ในบทนีจ้งึจะกลา่วถึงแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการ

ไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย วา่เป็นอยา่งไร 

๔.๑ แนวทางการปฏิบัติตามหลักการไม่ส่งผู้ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย (Non - Refoulement) 

ดงัท่ีกลา่วถึงสถานการณ์ของแตล่ะพืน้ท่ีตามแนวตะเข็บชายแดนในบทท่ี ๓ ว่า ผู้อพยพลีภ้ยัจาก

การสู้ รบจ าเป็นต้องเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเน่ืองจากสถานการณ์การในประเทศต้นทางบีบบงัคบั  เช่น 

กรณีการสู้รบระหวา่งกองก าลงัทหารพมา่และกองก าลงักะเหร่ียงใน ปี ๒๕๕๓ ท าให้มีผู้อพยพลีภ้ยัเข้ามา

ในประเทศไทย ในบริเวณจงัหวดัตาก กาญจนบรีุ แมฮ่อ่งสอน เชียงราย และเชียงใหม ่การส่งผู้ ลีภ้ยัเหล่านี ้

กลบัประเทศอาจท าให้พวกเขามีอนัตรายตอ่ชีวิตและเสรีภาพ ด้วยเหตนีุ ้ก่อนการส่งกลบัประเทศไทยจึง

ควรก าหนดให้มีการพิจารณาตรวจสอบความปลอดภยัของพืน้ท่ีท่ีผู้ ลีภ้ยัจะเดินทางกลบั เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัหลกัการไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย (non-refoulement) แตจ่นถึงปัจจบุนั ประเทศไทยก็มิได้บญัญัติ

รับรองหลกัการดงักลา่วไว้ในกฎหมายภายในของประเทศ 

ปัจจุบนั พบว่าหลายประเทศได้ระบุหลักการไม่ส่งกลับผู้ ลีภ้ัยไปสู่อันตรายในกฎหมายภายใน 

ตวัอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งหลงัจากได้รับข้อเสนอแนะจากกระบวนการยูพีอาร์ในปี ๒๕๕๑ รัฐบาล

ญ่ีปุ่ นได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้ มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี  และอนุสญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกบังคับสูญหาย  โดยก าหนดในมาตรา ๕๓ ของ 

Immigration Control and Refugee Recognition Act  ไม่ให้ส่งบุคคลกลบัไปยงัประเทศซึ่งชีวิตและ
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อิสรภาพของผู้ ลีภ้ัยจะมีอันตราย เส่ียงท่ีจะถูกทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย                

ไร้มนุษยธรรม โดยญ่ีปุ่ น จะไม่ส่งบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการขอพิจารณาสถานะผู้ ลีภ้ัยกลบัประเทศ และ

แม้ว่าบุคคลนัน้ ๆ จะถูกปฏิเสธสถานะผู้ ลีภ้ัย หรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดีในศาลในประเด็นดงักล่าว 

ประเทศญ่ีปุ่ นจะพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับการส่งกลบัอย่างระมดัระวงั เช่น เลือกเวลาท่ีเหมาะสมใน

การสง่กลบัของผู้ ลีภ้ยัแตล่ะคน๑   

ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย ประเทศไทยสามารถปฏิบัต ิ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

๔.๑.๑ การประเมินสถานการณ์ในประเทศต้นทางก่อนการตัดสินใจส่งกลับ  

ก่อนมีการสง่ผู้ ลีภ้ยักลบัประเทศ ประเทศไทยควรประเมินว่าการส่งกลบัดงักล่าวจะท าให้ผู้ ลีภ้ยัมี

ความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตราย ถูกทรมาน หรือปฏิบตัิหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือไม่ 

โดยการประเมินของรัฐต้องเป็นไปอย่างจริงจงั รอบด้านโดย ตัง้อยู่บนพืน้ฐานข้อเท็จจริงของแตล่ะกรณี 

และเปิดโอกาสให้ผู้ ลีภ้ยัท่ีจะถกูสง่ตวักลบัมีโอกาสท่ีได้แสดงความเห็น และข้อเท็จจริงประกอบด้วย 

จากการลงพืน้ท่ีส ารวจของคณะผู้วิจยั ในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก๒  เม่ือวนัท่ี ๑๓– ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔  พบว่าปลายปี ๒๕๕๓ เม่ือฝ่ายทหารไทยได้รับข่าวว่าการสู้ รบในฝ่ังพม่าสงบลงแล้ว 

ก็มีการส่งผู้อพยพกลบัทนัที แต่การสู้ รบมิได้ยตุิลงจริง ท าให้ผู้อพยพต้องกลบัเข้ายงัฝ่ังประเทศไทย ๓-๔ 

ครัง้ และ การลงพืน้ท่ีส ารวจท่ีอ าเภอสงัขละบุรี  จงัหวดักาญจนบรีุ  ในวนัท่ี ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ พบว่าช่วงปลายปี  ๒๕๕๓  ซึ่งเกิดการปะทะกนัระหว่างกองก าลงัทหารพม่ากบักองก าลงัทหาร 

กะเหร่ียงในพืน้ท่ี  อ าเภอพยาตองซู จงัหวดัตนับซูายดั ประเทศเมียนมาร์ ตรงข้ามกับด่านพระเจดีย์สาม

องค์ อ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบุรี ท าให้มีผู้อพยพลีภ้ัยการสู้ รบข้ามชายแดนประเทศไทย ในวนัท่ี

สามของการเข้ามาลีภ้ยั ทหารก็ได้สัง่ให้ผู้อพยพไปรวมกนัท่ีวดัและให้เดนิกลบัพมา่ หลงัจากท่ีได้รับแจ้งว่า

การสู้ รบสงบลงแล้ว แม้ในความเป็นจริงยังมีเสียงปืนยังดังไม่ขาดสาย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี

แนวโน้มท่ีจะส่งผู้ ลีภ้ัยกลับประเทศเมียนมาร์ทนัที เม่ือได้รับสญัญาณจากฝ่ังทางพม่าว่าการสู้ รบเข้าสู่

                                                 
๑ The Government of Japan. (March, ๒๐๑๑) “Mid-term progress report by Japan on its implementation of 
recommendation made in May ๒๐๐๘” 
๒ บทที่ ๓ ของรายงานการวิจยัฉบบันี ้ 



๗๘ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

สภาวะปกติ โดยไม่มีการกลั่นกรองตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ ลีภ้ัย และสถานการณ์การสู้ รบใน

ประเทศต้นทางอยา่งแท้จริง  

ประเทศไทยควรก าหนดให้มีการตรวจสอบว่าการส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัประเทศ จะท าให้ผู้ ลีภ้ัยมีความ

เส่ียงท่ีจะได้รับอนัตายในสิทธิและเสรีภาพหรือไม ่และหากการสง่กลบัจะท าให้ผู้ ลีภ้ยัมีความเส่ียงดงักล่าว 

ประเทศไทยต้องไม่ถูกผลกัดนัผู้ ลีภ้ัยกลับประเทศ โดยในระหว่างรอให้สถานการณ์การสู้ รบในประเทศ   

ต้นทางยตุิ ประเทศไทยควรจดัให้ความคุ้มครองชัว่คราว ( temporary protection) โดยร่วมมือกบัองค์กร

ระหว่างประเทศ และ หน่วยงานภาคประชาสังคม โดยหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองชั่วคราวนัน้ต้อง

สอดคล้องกับพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ เช่น อนสุญัญาว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก  แตท่ัง้นี ้การให้ความคุ้มครองชัว่คราวโดย

ไมค่วรยืดขยายออกไปโดยไมจ่ าเป็น และต้องถกูแทนท่ีด้วยมาตรการท่ียัง่ยืน และความคุ้มครองชัว่คราวนี ้

ควรสิน้สดุลงเม่ือผู้อพยพสามารถกลบัคืนสูป่ระเทศต้นก าเนิดได้อยา่งปลอดภยัและมีศกัดิ์ศรี  

๔.๑.๒  ต้องแจ้งผู้ลีภ้ัยล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควรก่อนการส่งกลับ  

เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งผู้ ลีภ้ัยล่วงหน้าก่อนการส่งกลับเป็นระยะเวลาตามสมควร โดยก าหนดเวลา

เพียงพอให้ผู้ ลีภ้ยัเตรียมตวัเพ่ือเดนิทางกลบัและให้ผู้ ลีภ้ยัได้พิจารณาวา่จะคดัค้านการส่งกลบัหรือไม่ หาก

ประสงค์จะส่งกลบัผู้ ลีภ้ยัจะต้องแสดงเหตแุห่งการคดัค้านตอ่องค์กรท่ีเป็นกลางและเป็นอิสระจากองค์กร

ซึง่เป็นผู้ท าค าสัง่ดงักล่าว  สิทธิในกระบวนการคดัค้านค าสัง่ดงักล่าวเป็นหลกัการทัว่ไปของกฎหมายสิทธิ

มนษุยชนท่ีบคุคลมีสิทธิในการได้รับการเยียวยาและการเรียกร้องได้รับกระบวนพิจารณาท่ีเป็นธรรม   

 ๔.๑.๓ ก าหนดช่องทางให้ผู้ลีภ้ัยสามารถคัดค้านการส่งกลับต่อองค์กรที่เป็นกลาง และ

เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ออกค าส่ังให้ส่งกลับ 

เม่ือผู้ ลีภ้ัยได้ร้องคดัค้านการส่งกลับ ประเทศไทยควรก าหนดให้มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีพิจารณา    

ค าร้องดงักล่าว โดยเป็นองค์กรท่ีเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานท่ีท าค าสั่งส่งกลับ ทัง้นี ้ในระหว่า ง

กระบวนพิจารณานัน้ ผู้ ลีภ้ยัควรจะได้รับค าปรึกษาจากทนายความเพ่ือการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของ  

ผู้ ลีภ้ยั และจะต้องเล่ือนการสง่ตวัผู้ ลีภ้ยัออกนอกประเทศระหวา่งการพิจารณาค าคดัค้านดงักลา่ว  
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การพิจารณาความปลอดภัยของประเทศต้นทาง นอกจากจะเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของ      

ผู้ ลีภ้ัย ยงัเป็นเคร่ืองบ่งชีว้่า ประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลทกุคนในอาณาเขต

ของรัฐอย่างแท้จริง ตามท่ีได้บญัญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ “ ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ

เสรีภาพของบคุคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” และ มาตรา ๒๖ “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร 

ต้องค านงึถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ สิทธิ และเสรีภาพ”   

   นอกจากการบญัญัติรับรองหลกัการไม่ส่งผู้ ลีภ้ยักลบัไปสู่อนัตรายแล้ว ประเทศไทยควรปรับปรุง

นโยบายและมาตรการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัให้สอดคล้องกับหลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัไปสู่อันตราย เพ่ือให้

สิทธิและเสรีภาพของผู้ ลีภ้ยัได้รับการคุ้มครองอยา่งแท้จริง 

๔.๒  นโยบายและมาตรการที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการไม่ส่งผู้ลีภ้ัยกลับไป      
สู่อันตราย (Non - Refoulement) 

ประเทศไทยได้วางกฎระเบียบในการปฏิบัติต่อผู้ ลีภ้ัยอย่างเคร่งครัด๓ โดยมีเป้าหมายในการ

ควบคมุผู้ ลีภ้ยัการสู้รบให้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีก าหนดเท่านัน้ และวางเจ้าหน้าท่ีเพ่ือควบคมุพืน้ท่ีไว้เป็นการเฉพาะ 

และรัฐบาลไทยมีนโยบายเด็ดขาดในการด าเนินคดีต่อผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดว่าผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบเป็นผู้ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภายใต้พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ .ศ. 

๒๕๒๒ และไมใ่ชบ่คุคลท่ีได้รับการผอ่นผนัให้พกัอาศยัอยูใ่นประเทศเป็นการชัว่คราวตามมาตรา ๑๗ แห่ง

พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพียงแต่มีมติสภาความมัน่คงแห่งชาติและแนวทางปฏิบตัิท่ี

ผอ่นปรนให้ผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบพกัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวเพ่ือรอการส่งกลบัเม่ือเหตกุารณ์การสู้ รบยตุิ

ลง ดงันัน้หากผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบลกัลอบออกนอกพืน้ท่ีควบคมุจะถกูจบัด าเนินคดีเป็นบคุคลตา่งด้าวเข้า

เมืองผิดกฎหมายทนัที และด าเนินการส่งกลบัออกนอกราชอาณาจกัรโดยใช้อ านาจตามพระราชบญัญัติ

คนเข้าเมือง ๒๕๒๒ ท าให้พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบาทส าคญัในการควบคมุผู้ ลีภ้ยั

การสู้ รบและเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบหวัน่เกรงเพราะผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบนัน้กลวัการถูกลงโทษด้วยการ

สง่กลบัประเทศ  

 

                                                 
๓ อนกุรรมการสทิธิมนษุยชนและสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ในคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สทิธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภคของวฒุิสภา. “เอกสารรายงานการพิจารณาศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ เร่ืองปัญหาผู้ลีภ้ยัจากการสู้รบ” 



๘๐ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

รัฐบาลไทยยินยอมให้ผู้ ลีภ้ยัจากการสู้รบพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยมีเง่ือนไขดงันี ้

๑) ยอมให้อยู่ในราชอาณาเขตประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เม่ือผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบข้าม

ชายแดนเข้ามาเขตประเทศไทยจะอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้ท่ีพกัพิงชัว่คราวใน

พืน้ท่ีปลอดภยับนพืน้ฐานของหลกัมนษุยธรรม 

๒) ผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบต้องอยู่ในพืน้ท่ีท่ีทางราชการจดัให้เท่านัน้และสถานท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ีพกัพิง

ชัว่คราว ไมใ่ชค่า่ยผู้ ลีภ้ยั  

๓) เม่ือการสู้ รบในประเทศเมียนมาร์สิน้สุดลงหรือเม่ือสภาวะความไม่สงบ ความไม่ปลอดภัย

ผ่านพ้นไป ผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบต้องเดินทางกลับประเทศของตนทันทีโดยฝ่ายไทยจะเป็น      

ผู้อ านวยความสะดวกและให้ความชว่งเหลือให้เดนิทางกลบัประเทศด้วยความปลอดภยัและ

สมศกัดิศ์รี  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะก าหนดว่า “เม่ือการสู้ รบในประเทศเมียนมาร์สิน้สุดลงหรือเม่ือ

สภาวะความไม่สงบ ความไม่ปลอดภัยผ่านพ้นไป ผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบต้องเดินทางกลับประเทศของตน

ทนัทีโดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ความช่วงเหลือให้เดินทางกลบัประเทศด้วยความ

ปลอดภยัและสมศกัดิ์ศรี” แตป่ระเทศไทยก็ไม่ได้มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอนัตราย หรือความเส่ียงใน

พืน้ท่ีท่ีผู้ ลีภ้ยัจะต้องถกูส่งตวักลบัแตอ่ยา่งใด 

ด้วยเหตนีุ ้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการไม่ผลกัดนักลบัและเพ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายท่ีชดัเจน

แน่นอนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ัย จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติ

คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๕๔ ซึ่งเป็นมาตราหลกัท่ีให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีส่งคนตา่งด้าวออกนอก

ประเทศ โดยต้องบญัญัติเพิ่มเติมให้มีการพิจารณาความเส่ียงของท่ีบุคคลนัน้  ๆ จะได้รับอนัตรายตอ่ชีวิต

และเสรีภาพ และปรับปรุงนโยบายของรัฐในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ัย โดยบญัญัติเพิ่มเติมก าหนดให้ประเทศ

ไทยปฏิบตัิตามหลักการไม่ส่งผู้ ลีภ้ัยกลับไปสู่อันตราย มีการประเมินอันตรายและความเส่ียงในการส่ง     

ผู้ ลีภ้ยักลบัประเทศต้นทาง  

ประเทศไทยจะต้องก าหนดให้การประเมินสถานการณ์อย่างแท้จริง รอบด้าน และเปิดโอกาสให้

บคุคลท่ีจะถกูสง่ตวักลบัมีโอกาสท่ีได้แสดงความเห็น เม่ือเสร็จสิน้การประเมินแล้ว พบว่าผู้ ลีภ้ยัไม่มีความ

เส่ียงท่ีจะได้รับอนัตรายในชีวิตและเสรีภาพหากมีการสง่กลบั องค์กรซึ่งมีอ านาจจะต้องพิจารณาเวลาและ



๘๑ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการส่งกลบั ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีจะต้องแจ้งผู้ ลีภ้ยัล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร

เพ่ือให้เตรียมพร้อมส าหรับการเดินทางกลบั โดยเจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ข้อมลูสถานการณ์ในประเทศต้นทาง

และแจ้งให้ผู้ ลีภ้ยัทราบถึงชอ่งทางการคดัค้านการสง่กลบั 

นอกจากจะก าหนดว่าประเทศไทยจะส่งผู้ ลีภ้ยักลบัตอ่เม่ือสถานการณ์ในประเทศต้นทางมีความ

ปลอดภัยแล้ว ในระหว่างท่ีผู้ ลีภ้ัยยงัพกัพิงอยู่ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ 

และหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ลีภ้ัย โดยจัดหาท่ีพัก  

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค และปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยโดยสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม เพ่ือให้        

ผู้ ลีภ้ยัเหลา่นีมี้ทศันคตท่ีิดีตอ่ประเทศไทย  

จากการลงพืน้ท่ี๔ส ารวจในอ าเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ  พบว่าบริบทและลกัษณะของการ

อพยพลีภ้ัยการสู้ รบจากประเทศเมียนมาร์นัน้เปล่ียนแปลงไป คือเป็นการอพยพเข้ามาในประเทศไทย

เพียงชัว่คราว และผู้ ลีภ้ัยบางส่วนเป็นผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกับประเทศไทย เช่น ได้ส่งบุตรเข้ามา

เรียนในโรงเรียนของไทย, ได้เข้ามาท างานโรงงานในประเทศไทย การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคประชาสังคม จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือใน

ระยะเวลาสัน้ และความชว่ยเหลือดงักลา่วจะสิน้สดุลงเม่ือสถานการณ์การสู้ รบในประเทศเมียนมาร์ยตุิลง 

และผู้ ลีภ้ยัสามารถเดนิทางกลบัประเทศเมียนมาร์ได้โดยปลอดภยั 

นอกจาก หนว่ยงานภาครัฐ หนว่ยงานภาคประชาสงัคมและองค์กรระหว่างประเทศควรร่วมมือกนั

ในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของผู้ ลีภ้ัยแล้ว หน่วยงานความมัน่คง ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีบทบาท

ส าคญัในการดูแลผู้ ลีภ้ัยตามแนวชายแดน หน่วยงานความมัน่คงจึงควรปรับวิธีการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยให้

สอดคล้องกับหลกัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความมัน่คงมนุษย์ และบริบทในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ด้วย 

 

 

 

                                                 
๔ บทที่ ๓ สถานการณ์การอพยพลีภ้ยัการสู้รบชายแดนไทย-พมา่.รายงานการวิจยัฉบบันี ้



๘๒ 
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๔.๓  การปรับบทบาทของหน่วยงานด้านความม่ันคง    

๔.๓.๑  หลักการของสิทธิมนุษยชน และหลักความม่ันคงมนุษย์ 

ประเทศซึ่งเป็นผู้ ให้ท่ีพักพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยมักรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการตกเป็นผู้ แบกรับภาระ

โดยเฉพาะในกรณีประเทศไทยท่ีได้ให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า ๒๐ ปี ซึ่งฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบได้แสดงความเห็นใจต่อประเทศไทยท่ีจ าเป็นต้องแบกรับภาระ

ดังกล่าว๕ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ควรอ้างเหตุนีเ้พ่ือสร้างความชอบธรรมในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้ ลีภ้ัย รัฐบาลไทยควรปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการส่งตวักลบัตามกฎหมายระหว่างประเทศ

เร่ือง หลกัการไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย และพนัธกรณีอ่ืนของประเทศไทยตามกฎหมายสิทธิมนษุยชน 

ทัง้นี ้การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ลีภ้ัย เป็นการประกันว่ารัฐตระหนกัและเห็นความส าคญัต่อสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบตัิด้วยเหตทุางเชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดทางการเมือง และหาก

พิจารณาผลลพัธ์ของการให้การคุ้มครองดแูลสิทธิและเสรีภาพของผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบแล้วเห็นว่าส่งผลดีต่อ

ความมัน่คงของประเทศไทยอย่างยิ่ง เน่ืองจากบคุคลเหล่านีจ้ะเป็นผู้ ท่ีกลบัไปสู่ประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย การท่ีประเทศไทยปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบเหล่านีโ้ดยให้การคุ้มครองสิทธิของ

เขายอ่มเป็นการสร้างมิตรซึง่ท่ีอยูต่รงพรมแดนไทย-พมา่ ซึง่ดีกวา่การมีศตัรูอยูช่ิดติดพรมแดน๖  

อีกทัง้ แนวคิดเร่ืองความมั่นคงของประเทศนัน้ได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ความมั่นคงของ

ประเทศนัน้ไม่ได้หมายถึงความมัน่คงทางเขตแดนทางภูมิศาสตร์เท่านัน้ แต่ยังหมายถึงความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ซึง่จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือรัฐให้ความส าคญักบัหลกัความมัน่คงมนษุย์ (Human Security) 

มุ่งส่งเสริมการพฒันาอย่างเป็นประชาธิปไตย คุ้มครองสิทธิมนษุยชนเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน สร้างความเป็น

ธรรมทางสงัคม และ เคารพหลกันิติรัฐ  ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะก่อให้เกิดสนัติภาพถาวรขึน้ในประชาคมระหว่าง

ประเทศ ยิ่งกวา่การฟาดฟันกนัด้วยอาวธุ  

 นอกจากนี ้ปัจจยัหนึ่งซึ่งส่งผลตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ยั คือ ทศันคติของคนไทย ซึ่งจากการส ารวจ

พบว่าแม้ประเทศไทยจะได้ให้ท่ีลีภ้ัยกับผู้ อพยพลีภ้ัยการสู้ รบมาเป็นเวลานาน แต่คนไทยกลับยังคง

                                                 
๕ พรพิมล ตรีโชติ. “ไร้แผน่ดิน เส้นทางจากพมา่สูไ่ทย”. สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.หน้า ๒๐๓ 
๖พรพิมล ตรีโชติ. “ไร้แผน่ดิน เส้นทางจากพมา่สูไ่ทย”. สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หน้า ๒๔๒  



๘๓ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

ทศันคตใินแง่ลบตอ่ผู้ ลีภ้ยั๗ โดยมองวา่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นปัญหาความมัน่คงของประเทศ และเป็นภาระทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งทศันคติดงักล่าวอาจเกิดหลายปัจจยั เช่น การน าเสนอภาพผู้ ลีภ้ยัโดยส่ือ ซึ่งจากการศกึษา

ของ เพ่ือนไร้พรมแดน๘ พบว่าส่ือไทยมีความเข้าใจในประเด็นเร่ืองผู้ ลีภ้ัยน้อยมาก และบางส่วนยังมี

ทศันคตใินแง่ลบตอ่ผู้ ลีภ้ยัอยา่งชดัเจน  

๔.๓.๒  สถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ 

เง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีสุดในการส่งผู้หนีภายการสู้ รบกลบัประเทศเมียนมาร์ ก็คือ เสถียรภาพความ

มัน่คงทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ และสถานการณ์ปลอดจากการสู้ รบในบริเวณชายแดนไทยพม่า  

ซึ่งนบัเป็นวิธีการท่ีแก้ไขปัญหาระยะยาวท่ียัง่ยืนและถาวร โดยในปัจจบุนั สถานการณ์ประเทศเมียนมาร์

ซึง่เป็นประเทศต้นทางได้มีการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ รัฐบาลพม่าโดยประธานาธิบ ดีเต็ง เส่ง ได้ประกาศ

การปฏิรูปประเทศโดยเน้นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐบาลพมา่ได้ลดการควบคมุและตรวจสอบส่ือ 

ยุติการปิดกัน้ส่ือของฝ่ายค้าน และส่ือต่างชาติมากขึน้ อีกทัง้ ยงัมีการปล่อยตวันกัโทษการเมืองจ านวน

มาก ซึ่งรวมถึงแกนน าหลายคนของฝ่ายค้าน ทัง้สมาชิกกลุ่มนกัศกึษา “๘๘ เจนเนอเรชัน่” สมาชิกพรรค

เอ็นแอลดี นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ และ พล.อ.ขิ่น ยุนต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีถูกกักบริเวณใน

บ้านพกักรุงยา่งกุ้ง นบัตัง้แตปี่ ๒๕๔๗ 

การท าให้เอ็นแอลดีและนางออง ซาน ซูจี ตดัสินใจกลับคืนสู่การเมือง ตามกติกาของระบอบ

ประชาธิปไตย โดยเอ็นแอลดีส่งสมาชิกรวมทัง้ซูจี ลงสมัครรับเลือกตัง้ซ่อม ส.ส. และ ส.ว. ในวันท่ี ๑ 

เมษายน ๒๕๕๕  

 

 

                                                 
๗ องค์การเพื่อผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพแหง่สหรัฐอเมริกา(ประเทศไทย) และศนูย์วิจยัเอแบค มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ได้ท าการ
ส ารวจการรับรู้และทศันคติของประชาชนไทยต่อผู้ลีภ้ยัที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย  ระหว่างวนัที่ ๒๘ เมษายน - ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ พืน้ที่ที่ท าการส ารวจรวมทัง้สิน้ ๑๑ จงัหวดั โดยเป็นพืน้ที่ซึ่งมีสถานที่พกัพิงชัว่คราว (ค่ายผู้ลีภ้ยั) 
ตัง้อยู ่๔ จงัหวดั คือ แมฮ่่องสอน, ตาก, ราชบรีุ, กาญจนบรีุ และพืน้ที่ซึ่งไม่มีสถานที่พกัพิงชัว่คราวตัง้อยู่อีก ๗ จงัหวดั 
คือ กรุงเทพ, ชลบรีุ, สระแก้ว, เชียงใหม,่ ขอนแก่น, สมทุรสาคร, และสงขลา  

๘ มลูนิธิเพื่อนไร้พรมแดน “ สรุปผลการศกึษาการน าเสนอภาพผู้ลีภ้ยัโดยสือ่มวลชนไทย”. 
    http://www.friends-without-borders.org/article.htm?detail_id=๔๕๗ 



๘๔ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

การบรรลขุ้อตกลงหยดุยิง สงบศกึกบักบฏชนกลุ่มน้อยกลุ่มตา่ง ๆ ในประเทศ เช่น กะเหร่ียง ฉาน 

กะฉ่ิน ว้า โกก้าง และล่าสดุขณะท่ีเขียนคือ มอญ กลุ่มพรรครัฐมอญใหม่ (เอ็นเอ็มเอสพี) ตอนนีย้งัเหลือ

อีกจ านวนหนึ่ง แต่รัฐบาลพม่ามีความเช่ือมั่นว่าจะสามารถเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยทัง้หมดได้ใน

ท่ีสดุ๙ 

ส าหรับประเด็นเร่ือง ผู้ ลีภ้ัยการสู้ รบนัน้ รัฐบาพม่าได้เปล่ียนแปลงท่าทีเร่ืองนีอ้ย่างมาก ในอดีต

รัฐบาลพม่าได้ยืนกรานท่ีจะปฏิเสธคนกลุ่มนี  ้ โดยมองว่าเป็นผู้กระท าผิดและหลบหนีเจ้าหน้าที่ของ

บ้านเมือง เป็นผู้ออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย เป็นกองโจรและเป็นสมาชิก ครอบครัว บรรดา        

ผู้ต่อต้านรัฐบาลทัง้หลาย ผู้ที่ให้ยอมรับและให้ความคุ้มครองกบับุคลเหล่านี้ก็จะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อ

ประเทศเมียนมาร์๑๐ แตใ่นปัจจบุนั รัฐบาลพม่าแสดงให้เห็นความตัง้ใจในการร่วมมือกบันานาชาติเพ่ือให้

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ ได้รับผลกระทบจากการสู้ รบ และรับรู้ถึงการมีตัวตนของผู้ พลัดถ่ิน

นอกจากนี ้ยงัได้เชิญองค์การสหประชาชาติท าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้พลดัถ่ินในดินแดนของรัฐคะฉ่ิน  ในด้าน

การท างานร่วมกบัส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาตินัน้ รัฐบาลได้ให้ความร่วมมือโดยระบุ

กลุม่คนไร้รัฐ ชาวจีนและฮินด ู และมีการให้สญัชาตแิก่บางกลุม่ด้วย๑๑ 

๔.๓.๓  การเกิดขึน้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในปี ๒๕๕๘  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ท่ี ๙ ในปี ๒๕๔๙ ท่ีบาหลี ผู้น าอาเซียนได้แสดง

เจตนาก่อตัง้ประชาคมอาเซียนขึน้ ประกอบด้วยประชาคมในสามเสาหลกั ซึ่งในส่วนของประชาสงัคมและ

วฒันธรรม อาเซียนมีเป้าหมายจะเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง สงัคมท่ีเอือ้อาทรและแบง่ปัน 

สง่เสริมให้ประชากรมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทกุด้านเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาตทีิยัง่ยืน และสง่เสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน เป้าหมายเหลา่นัน้จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ 

 
                                                 
๙ ผู้จดัการออนไลน์. “เจ้าหน้าที่ระดบัสงูระบสุนัติภาพในพมา่อาจส าเร็จภายใน ๓ เดือน”. 

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=๙๕๕๐๐๐๐๐๒๑๘๒๑&CommentReferID=
๒๐๘๑๖๑๙๓&CommentReferNo=๑& 

๑๐ Kyemon, December ๑๕, ๒๐๐๐ อ้าง ในพรพิมล ตรีโชต.ิ “ไร้แผน่ดิน เส้นทางจากพมา่สูไ่ทย”. สถาบนัเอเชียศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หน้า ๒๒๗ 

๑๑ Lynn Yoshikawa and Kristen Cordell. “Refugees survive continued displacement with Burma / Myanmar 
transition”.  



๘๕ 
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เลยหากประเทศสมาชิกไม่ให้ความส าคัญและปฏิบตัิตามหลักสิทธิมนุษยชน  ปรับปรุง และยกระดับ

มาตรฐานการคุ้มครองให้ทัดเทียมกัน และด้วยปัจจัยส าคัญท่ีได้กล่าวมา คือสถานการณ์ในประเทศ   

เมียนมาร์ ซึง่เป็นประเทศต้นทางของผู้ ลีภ้ยัสว่นใหญ่ในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ และ 

การเกิดขึน้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกแต่ละ

ประเทศต่ืนตวัเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากขึน้ หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งรับบทบาทเป็นผู้ วางแผนและ

ปฏิบตัิการตามนโยบายด้านความมัน่คงของประเทศไทย รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

และรับหน้าท่ีในการดแูลผู้ ลีภ้ยัในพืน้ท่ีก็ควรปรับบทบาทให้ทนัตอ่บริบทของสงัคม 

การผลักดนัผู้ ลีภ้ัยให้ออกนอกประเทศนัน้ไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ียัง่ยืน เพราะแม้จะผลกัดนักลับ

ออกไป สถานการณ์ความไมป่ลอดภยัก็จะบีบบงัคบัให้ต้องเดินทางกลบัเข้ามาในประเทศไทยอีก ประเทศ

ไทยจงึควรก าหนดหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีชดัเจนในการให้ความคุ้มครองชัว่คราวแก่ผู้ ลีภ้ยัโดยสร้างให้

เกิดความสมดุลระหว่างหลกัสิทธิมนุษยชนกับแนวคิดความมั่นคง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเสถียรภาพ

ทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมในประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ

ท่ียัง่ยืน   

ดงันัน้ โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักความมั่นคงมนุษย์ ความเปล่ียนแปลงในประเทศ

เมียนมาร์ และการเกิดขึน้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความจ าเป็นจะต้องมีบทบญัญัติ

ท่ีก าหนดให้มีการพิจารณาสถานการณ์ของประเทศต้นทาง และพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

อยา่งยัง่ยืน โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์ เพ่ือพฒันาสถานการณ์ใน

ประเทศเมียนมาร์ให้ดีขึน้ ยตุิการสู้ รบ และตระหนกัถึงความส าคญัของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

บคุคล 

๔.๔  บทบาทของภาคประชาสังคมในการคุ้มครองสิทธิของผู้ลีภ้ัยจากการสู้รบ 
ภาคประชาสงัคมนัน้สามารถมีส่วนช่วยในการเดินทางกลับประเทศของผู้ ลีภ้ัย เพ่ือให้เดินทาง

กลบันัน้ปลอดภยัและมีศกัดิศ์รี โดยการเดินทางกลบัอย่างมีศกัดิ์ศรี หมายถึง ผู้ ลีภ้ยัจะต้องไม่ถกูบงัคบัให้

เดนิทางกลบัในลกัษณะท่ีผลกัไส ใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทางควรให้การยอมรับผู้ ลีภ้ยัท่ี
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เดินทางกลับ และเม่ือเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว ผู้ ลีภ้ัยสามารถใช้สิทธิพืน้ฐานของตนได้๑๒       

ภาคประชาสงัคมสามารถเข้ามามีบทบาทให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ยัได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

๔.๔.๑  ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวข้องกับผู้ลีภ้ัย และสถานการณ์ในประเทศต้นทาง

เพื่อการเดนิทางกลับอย่างปลอดภัย 

ภาคประชาสงัคมสามารถเก็บรวมรวมข้อมลูเก่ียวกบัประเทศต้นทางการ สถานการณ์การสู้ รบใน

พืน้ท่ี และสถิตขิองผู้ ลีภ้ยัท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือประเมินความปลอดภยัในเดินทางกลบั และ

ปรับปรุงนโยบายของรัฐให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การอพยพในพืน้ท่ี โดยจัดให้มีการ

แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงใน

ประเทศต้นทาง 

ข้อมลูท่ีภาคประชาสงัคมนัน้สามารถท าหน้าท่ีเก็บรวบรวม คือข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้๑๓  

 (๑)    ข้อมลูประเทศผู้ให้ท่ีลีภ้ยัเก่ียวกบั ความปลอดภยัของศนูย์พกัพิงชัว่คราว สขุภาพ น า้ด่ืม, 

สขุอนามยั, และการศกึษา  

 (๒)    ข้อมลูเก่ียวกบัศกัยภาพของหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความ

ชว่ยเหลือผู้ ลีภ้ยั  

(๓)     ข้อมลูจากทัง้ประเทศต้นทางและประเทศท่ีให้ท่ีพกัพิงในเร่ือง ต าแหนง่ท่ีตัง้, จดุหมาย

ปลายทางท่ีผู้ ลีภ้ยัต้องการเดินทาง, ความชว่ยเหลือท่ีจดัไว้ส าหรับผู้ ลีภ้ยั  

เม่ือข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมของหน่วยงานภาคประชาสังคม ควรน ามาจัดท าฐานข้อมูลซึ่ง

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้งานร่วมกนัได้  

 

 

 
                                                 

 
๑๓ อนกุรรมการสทิธิมนษุยชนและสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน ในคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สทิธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภคของวฒุิสภา. “เอกสารรายงานการพิจารณาศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ เร่ืองปัญหาผู้ลีภ้ยัจากการสู้รบ” 
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๔.๔.๒  การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลีภ้ัยขณะอยู่ในประเทศไทย   

เม่ือผู้ ลีภ้ยัเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย หน่วยงานภาคประชาสงัคมสามารถแจ้งให้ผู้ ลีภ้ยัทราบถึง

สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน วิธีขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเน่ืองจากหน่วยงานภาค

ประชาสงัคมมกัท างานใกล้ชิดกบัผู้ ลีภ้ยั จึงมีความเข้าใจในปัญหาอย่างดี จึงสามารถเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยัได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม น าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยัอยา่งยัง่ยืน 

๔.๔.๓  ร่วมในการวางแผนบริหารจัดการผู้ลีภ้ัยในระยะยาวโดยยดึหลักสิทธิมนุษยชน  

หน่วยงานภาคประชาสงัคมสามารถรถร่วมกับภาครัฐในการวางแผนการบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยั โดย

เสนอวิธีการท่ีท าให้ผู้ ลีภ้ัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เพ่ือแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ ลีภ้ัยของรัฐ 

นอกจากนีห้น่วยงานภาคประชาสังคมยงัสามารถประสานงานให้ผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญได้พบและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้ มีหน้าท่ีในการจัดท านโยบาย นอกจากนี ้การเข้ามามีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ยังท าให้กระบวนการท างานของรัฐบาลมีความ

นา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

หน่วยงานภาคประชาสงัคมสามารถเป็นส่ือกลางเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับผู้ ลีภ้ัยท่ีถูกต้อง

ให้กับคนในประเทศได้ทราบและเข้าใจถึงสาเหตคุวามจ าเป็นท่ีท าให้ผู้ ลีภ้ยัต้องอพยพเข้ามาในประเทศ 

แนวทางท่ีการให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัย หน่วยงานภาคประชาสังคม โดยใช้ช่องทางซึ่งหน่วยงานภาค

ประชาสังคมแต่ละแห่งมีศกัยภาพ เช่น การจัดท าสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ การจดัการ

อบรม  

๔.๔.๔ สนับสนุนให้ภาครัฐปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

ในด้านการใช้กลไกขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ภาคประชาสงัคมมี

บทบาทในการร่วมมือคุ้มครองสิทธิมนษุยชน เช่น การจดัท ารายงานประเทศของภาคประชาสงัคมในการ

เสนอรายงานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ UPR และมีศกัยภาพในการน าเสนองานวิจัย ผลงานทาง

วิชาการท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการแก้ไขปัญหาให้กับ   

ผู้ ลีภ้ยัได้ 
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นอกจากนี ้หน่วยงานภาคประชาสังคมยังมีบทบาทในการพัฒนาการกรอบทางกฎหมายท่ีใช้

คุ้มครองผู้ ลีภ้ยั เช่น อนสุญัญาห้ามทุ่มระเบิดสงัหารบคุคล (Convention on the ban Landmines) ซึ่ง

เป็นผลมาจากการริเร่ิมของภาคประชาสงัคม ซึ่งเป็นผู้ ท่ีประสบกับปัญหาโดยตรงจากทุ่นระเบิดสังหาร

บคุคล และได้ร่วมตวักนัตัง้การรณรงค์ในระดบัสากลเพ่ือตอ่ต้านการใช้ทุ่นระเบิดสงัหารบคุคล และกดดนั

ให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว จนท าให้มีการร่างอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด

สงัหารบคุคลขึน้๑๔  

ภาคประชาสงัคมสามารถท างานร่วมกบัรัฐเพ่ือสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยืน แตท่ัง้นี ้

การเข้ามามีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมนัน้จะต้องมีความโปร่งใส มีเป็นอิสระในการท างาน และเคารพ

กรอบของกฎหมาย   และเพ่ือให้การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคประชา

สงัคมมีประสิทธิภาพสมควรจดัระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย    

ซึง่จะได้กลา่วถึงในข้อตอ่ไป  

๔.๕ ระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ระบบประสานงานท่ีสามารถส่งเสริมและประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานด้านผู้ ลีภ้ัย นัน้
สามารถเกิดขึน้ได้โดย ๒ วิธีหลกั คือ การตัง้หนว่ยงานประสานงานกลาง และการจดัท าฐานข้อมลูร่วมกนั 

ก.  ตัง้หน่วยงานประสานงานกลาง   

การส่งผู้ ลีภ้ยัเดินทางกลบัประเทศต้นทาง เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัหลายฝ่ายทัง้หน่วยงานของรัฐ 

ภาคประชาสังคม ประชาชนในพืน้ท่ี และผู้ ลีภ้ัย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการเก็บรวมรวมข้อมูล ศักยภาพ 

วตัถุประสงค์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง

สร้างระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขึน้ โดยการตัง้หน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ัยทัง้หมด ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ลีภ้ัย

สถานการณ์ในประเทศต้นทาง หน่วยงานท่ีให้การดูแลช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัย และประสานงานให้มีการ

แลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

                                                 
๑๔ Walter Fust, “CIVIL SOCIETY IN  INTERNATIONAL COOPERATION” the Opening Session of the World 
Civil Society Forum, Geneva, July ๑๕, ๒๐๐๒. http://www.worldcivilsociety.org/documents/
๑๕.๐๑_fust_walter_ddc.doc 
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ข. การจัดท าฐานข้อมูล 

ในการแก้ไขปัญหาผู้ ลีภ้ยัจากพม่านัน้ประเทศไทยควรสร้างฐานข้อมลูร่วมกันระหว่างปฏิบตัิงาน

เก่ียวข้องกับผู้ ลีภ้ัยโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าว นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่การ

บริหารจดัการผู้ ลีภ้ยัเพ่ือการแก้ปัญหาผู้ ลีภ้ัยอย่างยัง่ยืนในแล้วยงัช่วยให้การท างานขององค์กรท่ีให้ความ

ชว่ยเหลือแก่ผู้ ลีภ้ยัมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากย่ิงขึน้  

ตัวอย่างการใช้ระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพ่ือคุ้ มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ัย เช่น  

โครงการ KRISYS ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างประเทศโคโซโว และประเทศแอลแบเนีย 

เป็นโครงการร่วมระหว่าง Chicago Kent School of Law และ Illinois Institution of Technology๑๕    

การสร้างเครือขา่ยดงักลา่วสามารถจ าแนกเป็นขัน้ตอนหลกัดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมลู  

โดยจดัตัง้ศนูย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และติดตัง้ท่ีส านกังานกลางซึ่งท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนข้อมูล ทัง้นี ้ส าหรับข้อมูลซึ่งมีความอ่อนไหวสามารถจัดเก็บแยกไว้

ตา่งหาก เป้าหมายของขัน้ตอนนีคื้อการท าให้เข้าถึงฐานข้อมลูได้โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ข้อมลูตา่ง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ี หมูบ้่าน ศนูย์พกัพิง กับระเบิด จะถกูรวบรวมและน าเสนอใน

รูปแบบของแผนท่ี ซึ่งเม่ือผู้ ใช้กดเลือกท่ีรูปภาพของสญัลกัษณ์ใด ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับสญัลกัษณ์นัน้ก็จะ

ปรากฏขึน้ โดยทีมผู้พัฒนาได้ ท าให้ฐานข้อมูลดงักล่าวสามารถเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

                                                 

๑๕ KRISYS NET. “Kosovo Refugee Information System and Network” An Interprofessional Project (IPRO) of 
Chicago-Kent College of Law,Illinois Institute of Technology Prospectus ๑๙๙๘-๑๙๙๙. 
http://pbosnia.kentlaw.edu/projects/kosovo/oldstuff/prospectuspre๔๒๑๙๙.htm 

http://pbosnia.kentlaw.edu/projects/kosovo/oldstuff/prospectuspre42199.htm


๙๐ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

นอกจากนี ้ยงัมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ในหลายพืน้ท่ี เพ่ือ

ท าหน้าท่ีเพิ่มเติม แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมยัอยู่เสมอ ท าให้องค์กรอ่ืน  ๆ สามารถระบุ

ต าแหนง่ท่ีอยูข่องผู้ ลีภ้ยัได้ถกูต้องแมน่ย าขึน้ และสามารถให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ ลีภ้ยัได้ดียิ่งขึน้  

ขัน้ตอนท่ี ๒ การปรับฐานข้อมลูให้ตอบสนองความต้องการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

โดยขัน้ตอนนีผู้้พฒันาโปรแกรมจะต้องท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ ใช้ข้อมูล เพ่ือ

สร้างโปรแกรมให้เหมาะสมกบัความต้องการมากท่ีสดุ มีการทดลองใช้ฐานข้อมลู ประเมินการใช้งาน และ

น าข้อมลูกบัมาพฒันาโปรแกรมตอ่ไป 

จดัการอบรมวิธีการใช้ฐานข้อมูลแก่บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดการหาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยแนวคดิหลกัคือ การใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา และเทคโนโลยีจาน

ดาวเทียมในการเข้าถึงข้อมูล และใส่ข้อมูลในระบบท่ีอยู่ห่างไกลได้ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานท่ีให้ความ

ชว่ยเหลือแก่ผู้ ลีภ้ยัสามารถสามารถเก็บรวมรวมข้อมลู และเพิ่มเตมิข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหมู่บ้าน พืน้ท่ีท่ีจะ

มีการจัดส่งผู้ ลีภ้ัย และยังจัดให้มีเคร่ืองมือท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคญัแก่ผู้ ลีภ้ัยและครอบครัวซึ่งก าลัง

เดนิทางหรืออยูร่ะหวา่งการตดัสินใจเดนิทางกลบับ้านของตน 

ขัน้ตอนท่ี ๓ การปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมลู 

ขัน้ตอนนีจ้ะต้องใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากขัน้ตอนท่ี ๒ มาปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เพิ่มเตมิข้อมลูท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีของหนว่ยงานตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้ การจดัท าฐานข้อมลูกลางร่วมกนัแล้ว หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ลีภ้ยั

ยังสามารถร่วมกันสร้างศักยภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญผ่านการจัดอบรมโดยใช้ความรู้ความ

เช่ียวชาญของแตล่ะหนว่ยงาน เพ่ือการคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ยัท่ีดีขึน้อีกด้วย 

ระบบการประสานงานทัง้การตัง้ศนูย์ประสานงานกลางระหวา่งหนว่ยงานท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวข้อง

กับผู้ ลีภ้ัย และการจัดท าฐานข้อมูล จะน าไปสู่การวิเคราะห์ ความเข้าใจสภาพปัญหาและการจัดการ        

ผู้ ลีภ้ยั ท าให้ประเทศไทยสามารถบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยั และให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ ลีภ้ัยได้ดี

และมีประสิทธิ ภาพมากขึน้  



บทที่ ๕ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของเมียนมาร์ 

และข้อเสนอแนะต่อท่าททีี่เหมาะสมของประเทศไทย 

 

เป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปในระดบันานาชาติว่า การเมืองในประเทศเมียนมาร์กําลงัอยู่ในช่วงการ

เปล่ียนแปลง ด้วยการมีนโยบายเปิดประเทศมากขึน้ มีการเจรจาหยุดยิงกับกองกําลงัของชนกลุ่มน้อย      

มีการจัดการเลือกตัง้ซ่อม ซึ่งทําให้นางอองซาน ซูจี ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาผู้ แทนราษฎรในฐานะ    

ฝ่ายค้าน  จนกระทัง่ทําให้สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป เร่ิมมีท่าทีท่ีดีขึน้ตอ่ประเทศเมียนมาร์ ประเด็นท่ี

นา่สนใจคือ ประเทศเมียนมาร์จะเปล่ียนแปลงไปสู่การมีประชาธิปไตยท่ีแท้จริงหรือไม่ หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน

ขณะนีเ้ป็นเพียงปรากฏการณ์ชัว่คราวหรือภาพลวงตาเท่านัน้ ในบทนีจ้ึงจะกล่าวถึงสถานการณ์ทางการ

เมืองของพมา่ในปัจจบุนัในทศันะของผู้ ลีภ้ยัชาวพมา่ และทา่ทีท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 

๕.๑ ทัศนะของผู้ลีภ้ัยชาวพม่าต่อสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาร์ในปัจจุบัน  

ปัญหาความขดัแย้งในประเทศเมียนมาร์ ระหวา่งรัฐบาลทหารกบัชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะ

เป็นชาวมอญ ไทยใหญ่ กะเหร่ียง คะฉ่ิน และชนกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นปัญหาท่ีหมักหมมมานานหลายสิบปี     

จนกลายเป็นปัญหาท่ีซบัซ้อน  ภายใต้ระบบเผด็จการทหารท่ีครองอํานาจมาเกือบห้าสิบปี ไม่เพียงส่งผล

ให้ความขดัแย้งยืดเยือ้ยาวนานเท่านัน้ หากแต่ยังทําให้พลเมืองส่วนใหญ่ของพม่ามีระดบัการศึกษาท่ี

ตกต่ําลง อยูใ่นสภาพยากจน แร้นแค้น และถกูละเมิดสิทธิ เสรีภาพทางการเมืองมาโดยตลอด   

สถานการณ์ทางการเมืองของพม่าท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของรัฐบาลทหารพม่าโดยสิน้เชิง ซึ่ง

ก่อให้เกิดการตอ่ต้านของพรรคการเมืองฝ่ายค้านรวมทัง้การปะทะระหว่างชนกลุ่มน้อยกบัทหารพม่าทาง

ตอนเหนือของประเทศได้เพิ่มจํานวนมากขึน้ ทหารพม่าทําการข่มเหงประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีการสู้ รบ        

ซึง่รวมถึงการการบงัคบัใช้แรงงาน การขม่ขืน การฆ่าคนโดยฝ่าฝืนตอ่กฎหมาย การใช้มนษุย์เป็นโล่ในการ

สู้รบ จนเป็นท่ีมาของประเทศตา่ง ๆ รวม ๑๖ ประเทศท่ีสนบัสนนุการตัง้ United Nations Commission of 

Inquiry ในประเด็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนษุยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงของทกุฝ่ายซึ่งร่วม



๙๒ 
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ถึงการขดักนัทางทหารภายในประเทศเมียนมาร์ด้วย แตก็่ไมมี่ประเทศใดจะเป็นผู้ นําในการทําให้การก่อตัง้

คณะกรรมการดงักลา่วเป็นความจริงขึน้  

สถานการณ์ทางการเมืองของพม่ายงัคงดําเนินไปตามวิถีทางท่ีรัฐบาลทหารพม่าต้องการ โดยใน

วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ สภาสนัติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (SPDC) ได้ประกาศวนัจดัการเลือกตัง้

ทัว่ไปของประเทศเมียนมาร์ซึ่งนบัเป็นครัง้แรกในรอบ ๒๐ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกบักบัรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่

ซึ่งได้รับการประกาศใช้ตามผลการลงประชามติเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยการเลือกตัง้

ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการเลือกตัง้ปรากฏว่า พรรคสหภาพเอกภาพและ

การพฒันา (USDP) ได้รับชยัชนะ โดยพรรคฝ่ายค้านอยา่งน้อย ๒ พรรคประกาศยอมรับผลการเลือกตัง้ 

ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  รัฐสภาพม่าได้เปิดประชุมครัง้แรกท่ีกรุงเนย์ปิดอร์ เพ่ือเร่ิม

กระบวนการเลือกผู้ นําประเทศชุดใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของพม่า ทัง้นี ้ท่ีประชุมรัฐสภาของ

พม่าได้ลงมติแตง่ตัง้พลเอก เต็ง เส่ง  (Thein Sein) เป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสหภาพพม่า ด้วย

คะแนนเสียง ๔๐๘ คะแนนจากทัง้หมด ๖๕๙ คะแนน สําหรับรองประธานาธิบดีอีก ๒ คนได้แก่ พลโท ทิน 

อ่อง มินต์ อ ู(Tin Aung Myint Oo) เลขาธิการคนท่ี ๑ ของ State Peace and Development Council 

อดีตรัฐมนตรีกลาโหม  อดีตนายพลระดบัสูงและพนัธมิตรของพลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ผู้ นําสูงสุดพม่า 

และ ดร.ไซ มอค ขาม  (Sai Mauk Kham) นายแพทย์และหวัหน้าพรรคการเมืองชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน 

หนึ่งในพรรคสนบัสนนุฝ่ายรัฐบาล หลงัจากการเลือกตัง้ รัฐบาลทหารพม่าพลเรือนของประเทศเมียนมาร์

ได้พยายามสง่สญัญาณการเปล่ียนแปลงสูส่งัคมโลกอยา่งตอ่เน่ือง  

ในวนัท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐบาลทหารพม่าได้จดัตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึน้ 

ประกอบด้วย อดีตเอกอัครราชทูต นักวิชาการ และข้าราชการ ตัง้แต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา    

นางออง ซาน ซู จี ได้รับอนุญาตให้เดินทางให้เดินทางพบปะกับผู้สนบัสนุนพรรคสนันิบาตแห่งชาติเพ่ือ

ประชาธิปไตย (NLD) แม้ว่าในขณะนัน้พรรคดงักล่าวยงัไม่ถกูต้องตามกฎหมายเลือกตัง้ นางอองซานซูจี 

ได้เดนิทางไปยงักรุงเนย์ปิดอร์ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เพ่ือพบกบัประธานาธิบดีเตง็ เสง่  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ พรรคสนันิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) ได้ประกาศ

ว่าจะจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง และตัง้ใจว่าจะลงแข่งขันในการเลือกตัง้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๕ ขณะเดียวกนั การสู้ รบระหว่างทหารพม่าและกองกําลงัชนกลุ่มน้อยขยายวงกว้างขึน้ในปี ๒๕๕๔ 

เน่ืองจากการเจรจาหยุดยิงยงัไม่เป็นท่ียตุิ ในรัฐกะเหร่ียง ทางตะวนัออกของประเทศเมียนมาร์กองกําลงั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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กะเหร่ียงพุทธได้มีการสู้ รบกับทหารพม่าหลังจากการเลือกตัง้เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓      

การปะทะกันบริเวณชายแดนส่งผลทําให้มีผู้ คนจากฝ่ังพม่ากว่า ๒๕,๐๐๐ คน อพยพลีภ้ัยเข้ามาใน

ประเทศไทย ทหารกองกําลงักะเหร่ียงพุทธส่วนใหญ่ปฏิเสธท่ีจะเปล่ียนแปลงดินแดนบริเวณดงักล่าวให้

เป็นดนิแดนภายใต้การควบคมุของกองทพัพมา่และยตุิการสู้รบท่ียืดเยือ้มากว่า ๑๖ ปี  

ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดการสู้รบระหว่างกองกําลงัอิสระคะฉ่ิน (KIA) และกองกําลงั

พมา่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศเมียนมาร์ใกล้กบัชายแดนประเทศจีน ซึ่งเป็นการยตุิสญัญาหยดุยิงท่ี

เคยทําขึน้ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมีรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อประชาชน โดยมีผู้หญิงและเด็ก

มากกว่า ๓๕ คนถูกข่มขืนในช่วงเวลาเพียงสองเดือนแรกของการสู้ รบ และการสู้ รบทําให้ประชาชนกว่า 

๓๐,๐๐๐ คนกลายเป็นผู้พลดัถ่ินภายในประเทศ  

กองทัพพม่าในรัฐคะฉ่ินได้บังคับนักโทษให้ทํางานขนของในบริเวณเขตท่ีมีการสู้ รบ นักโทษ

จํานวนหลายร้อยคนได้ถูกนําตวัมาจากเรือนจําและค่ายทํางานของนกัโทษและถูกส่งไปยังหน่วยซึ่งอยู่

แนวหน้า ถูกบงัคบัให้เคร่ืองมือทางทหารและสมัภาระต่าง ๆ และหลายครัง้คนกลุ่มนีถ้กูใช้เป็นโล่มนุษย์

เพ่ือเป็นเป้ากนัการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามและเคลียร์พืน้ท่ีจากระเบิดสงัหารบคุคล 

จะเห็นได้ว่า กองทพัพม่ายงัคงมีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

โดยการใช้ระเบิดสงัหารบุคคล บังคบัใช้แรงงาน การทรมาน ทุบตี และการปล้นสะดมทรัพย์สิน การล่วง

ละเมิดทางเพศยงัคงเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง โดยเหย่ือส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กองทพัพม่า

ยงัคงเกณฑ์เดก็เข้าร่วมในกองทพั แม้วา่รัฐบาลทหารพมา่จะได้ร่วมมือกบัองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ในการปลดประจําการทหารท่ีเป็นเดก็ก็ตาม  

จากการสํารวจของ Human Rights Watch ในปี ๒๕๕๔๑ จึงพบว่าสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง

สิทธิมนษุยชนของประเทศเมียนมาร์ยงัไมไ่ด้รับการพฒันามากนกั ประชาชนยงัคงถกูจํากดัเสรีภาพในการ

แสดงความคดิเห็น เสรีภาพในการชมุนมุ และการรวมกลุม่ แม้วา่จะมีการผ่อนปรนการจํากดัส่ือมากขึน้ 

สําหรับสถานการณ์ด้านผู้ ลีภ้ยันัน้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เอริกา เฟลเลอร์ เจ้าหน้าท่ีด้านการ

คุ้มครองระดบัสูงสุดในหน่วยงานด้านผู้ ลีภ้ัยของสหประชาชาติ ได้เดินทางเยือนประเทศเมียนมาร์ครัง้

สําคญั โดยสํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้มีมีโครงการในรัฐระขิ่นทางตะวนัตก และ

                                                 
๑ Human Rights Watch. “World Report ๒๐๑๑: Burma”. http://www.hrw.org/world-report-๒๐๑๑/burma 
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ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งประเด็นสําคัญคือผู้ พลัดถ่ินบริเวณชายแดนไทย -พม่า โดย

สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติได้ประเมินว่าภาคเหนือของรัฐคะขิ่นท่ีเป็นท่ีพกัพิงของ

ชาวมสุลิมท่ีไมมี่สญัชาตจํิานวน ๗๕๐,๐๐๐ คน   

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย -พม่าในปัจจุบนั 

(เมษายน ๒๕๕๕) เปล่ียนแปลงไปจาก พ.ศ. ๒๕๕๓ มาก  กล่าวคือ การสู้ รบภายในพม่าตามบริเวณ

ชายแดนสงบลง  รัฐบาลทหารพม่าทําข้อตกลงหยุดยิงกับกองกําลงัชนกลุ่มน้อย และประกาศว่า กอง

กําลงัติดอาวุธชนกลุ่มน้อยซึ่งเคยตอ่ต้านพม่าได้หนัมาร่วมพฒันาชาติโดยการวางอาวธุแล้ว  การปล่อย

นกัโทษการเมืองจํานวนหนึง่ออกมาสูอิ่สรภาพ  รวมทัง้การทําสญัญายตุิการสู้ รบกบักองกําลงัของชนกลุ่ม

น้อยบางกลุ่ม  นอกจากนี ้ รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตัง้ซ่อม โดยยอมให้นางอองซานซูจี จัดตั ง้พรรค

การเมือง ให้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ได้ ซึง่ผลการเลือกตัง้เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ  ในด้านเศรษฐกิจ  เมือง

เมียวดี ถกูกําหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔   เมืองทะวายกําลงัมีการ

พฒันาเศรษฐกิจอยา่งคกึคกั  โดยบริษัท อิตลัไทย เข้าไปลงทนุ phrase แรก ๒.๔ แสนล้านบาท   

สถานการณ์ดงักลา่ว ในสายตาขององค์การของชาวพม่าท่ีลีภ้ยัสงครามออกมาตัง้ถ่ินฐานอยู่นอก

ประเทศเห็นว่า การทําข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทหารพม่ากับกองกําลังของชนกลุ่มน้อย เป็นเพียง

สถานการณ์ชัว่คราว เน่ืองจากรัฐบาลทหารพม่าชดุปัจจบุนัต้องการสร้างภาพให้นานาชาติเห็นว่า พม่ามี

ความสงบดีแล้ว  เพราะในอีก ๒ ปีข้างหน้า พมา่จะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ และจะต้องเป็น

ประธานอาเซียน  ซึง่ดเูหมือนพมา่กําลงัทําทกุวิถีทางท่ีจะให้ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศมาก

ขึน้ แตใ่นความเป็นจริง แหล่งข้อมลูภายในประเทศเมียนมาร์ ระบวุ่า ยงัคงมีนกัโทษการเมืองอีกจํานวน

มากท่ียังไม่ได้รับการปล่อยตัว  อีกทัง้ยังคงมีการสู้ รบระหว่างทหารพม่ากับกองกําลังเอกราชคะ

ฉ่ิน (Kachin Independence Organization - KIO)  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเร่ืองการย้ายถ่ินฐาน การไร้ท่ี

อยู่ของประชาชน   การฆาตกรรม  การเกณฑ์แรงงาน   แหล่งข้อมูลภายในพม่ายืนยนัว่า ยงัคงมีการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนสงูโดยเฉพาะการเกณฑ์ชนกลุ่มน้อยเพ่ือใช้แรงงานในการก่อสร้างสาธารณูปโภคใน

พืน้ท่ี ฉาน คะหยิ่น  และคะยา รวมถึงเป็นแรงงานในการเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ทางทหารในเขตรัฐมอญ และ

คะฉ่ิน  
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นอกจากนี ้ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มท่ียุบพรรคก็ยังไม่ตัดสินใจจดทะเบียนพรรคการเมืองในขณะนี ้

เน่ืองจากมีข้อเสนอว่า ต้องปล่อยผู้ นําชนกลุ่มน้อย และนักโทษทางการเมืองคนอ่ืน ๆ เสียก่อน เพ่ือคืน

บรรยากาศประชาธิปไตย โดยเฉพาะผู้ นําพรรคสันนิบาตแห่งชาติไทใหญ่เพ่ือประชาธิปไตย ( Shan 

Nationalities League for Democracy -SNLD) จึงเป็นช่วงท่ีนกัตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยในพม่ากําลงัจ้อง

จบัตาดวูา่ พมา่จะพฒันาไปในทางใด  

นายเมียน เวย์ (Myint Wai) รองผู้ อํานวยการ Thai Action Committee for Democracy in 

Burma : TACDB  วิเคราะห์บทบาทพรรค NLD ว่า เหตผุลของ NLD ซึ่งนําโดย นาง อองซานซูจี ท่ีกําลงั

เข้าสู่การเลือกตัง้นัน้ ก็เพราะต้องการสู้ ในระบอบประชาธิปไตยและเพ่ือเข้าไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้ ทําให้บางกลุ่มไม่เห็นด้วยและอยากได้มติประชาชนท่ี NLD เคย

ชนะเม่ือปี ๑๙๙๐ นัน้คืนมา  ทําให้สมาชิกพรรค NLD บางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตัง้ นายเมียน

เวย์กล่าวถึงปัญหาสําคญัท่ีประชาชนและสมาชิกพรรค NLD ขดัข้องใจ คือ รัฐธรรมนญู ปี ค.ศ.๒๐๐๘ ท่ี

อนญุาตให้ทหารสามารถปฏิวตัิได้ ซึ่งอนัตรายมาก  การปฏิวตัิรัฐประหารสามารถเกิดขึน้ได้ ถ้าทหารเกิด

ความไมพ่อใจ  นายเมียน เวย์  เห็นวา่ การก้าวไปเพ่ือให้ถึงประชาธิปไตยคงไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย 

“ตอนนีรั้ฐบาลทหารพมา่ยอมคยุกบัพรรค NLD แล้ว และยอมเจรจากบักองทพั KNU และ DKBA 

รวมถึง กองทพัไทยใหญ่ (SSA) ซึ่งเป็นการเจรจาตรงกับรัฐบาลพลดัถ่ิน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเก่า ๆ 

ไม่ใช่ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาชนยงัไม่ได้กําหนดอนาคตตวัเอง แต่ตอนนีใ้นความเป็นจริงคือ 

กลุม่ชนเผ่าแทบทกุเผ่ามีรัฐบาลเป็นของตวัเองแล้ว ขาดแตรั่ฐบาลกลางท่ียอมรับรัฐของชนเผ่า ซึ่งรัฐบาล

ทหารพมา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัเน้นนโยบายควบคมุชนเผา่ ทําให้สิทธิประชาชนมีไมเ่ทา่กนั ตอนนีห้ลายเผ่าไม่

ต้องการแยกตวัออก แตเ่ขาอยากได้สิทธิท่ีเท่ากนั ภายใต้กฎหมายเดียวกนั รัฐธรรมนญูเดียวกนั มีอํานาจ

กําหนดกฎหมายมาปกครองตนเองได้ มีสภาของตวัเอง อยากให้แตล่ะรัฐมีผู้แทนรัฐละหนึ่งคนไปมีอํานาจ 

หรือกําหนดทิศทางของประเทศ ทัง้หมด ๘ รัฐ ก็ ๘ คน แตใ่นความเป็นจริงตอนนี ้มีแตผู่้แทนจากพม่ามาก

ท่ีสดุ คือรัฐเดียว ๗ คน นอกนัน้ เผ่าละคน เขาเลยได้รับความไม่เท่าเทียม ซึ่งก็คือปัญหาท่ีพรรค NLDไม่

ยอมรับรัฐธรรมนญูฉบบันี”้ 

 “สิ่งท่ีต้องการอีกประการหนึ่งคือ การลดอํานาจทหารลง และไม่มีสิทธิยึดอํานาจรัฐ ดงันัน้ การท่ี

พรรค NLD อยากเข้าไปอยูใ่นสภา ทัง้ ๆ ประชาชนไมย่อมรับรัฐธรรมนญูฉบบันี ้เพราะยงัไมใ่ห้สิทธิท่ีเทา่ 
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เทียมกนั  ขณะนีป้ระชาชนยงัไม่ยอมรับรัฐบาลของนายพลเต็งเส่ง และกองทพั เพราะมีความสงสยัอยู่ ๓ 

ข้อ คือ หนึง่  รัฐบาลเตง็เสง่ ยงัปราบปรามชนกลุม่น้อยอยู ่เชน่กรณีโจมตีคะฉ่ิน รัฐบาลของนายพลเต็งเส่ง

เจรจาเฉพาะกับกองทัพกะเหร่ียง ทัง้พุทธและคริสต์ และกองทัพไทใหญ่เท่านัน้ แต่กับคะฉ่ินกลับนํา

กองทพับกุหนกั   สอง รัฐบาลทหารพม่า อยากจะเป็นประธานอาเซียน จึงพยายามสร้างภาพให้อาเซียน

เช่ือว่า พม่าเป็นประชาธิปไตยแล้ว   และสาม ภาคประชาสังคมของพม่ายังไม่มี ยังไม่เข้มแข็ง ยัง

เคล่ือนไหวแบบลับ ๆ  ประกอบกับส่ือมวลชนก็ยังไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้  อีกทัง้นักโทษ

การเมืองจํานวนกวา่ ๖๐๐ คน ก็ยงัถกูขงัอยู ่จงึเป็นข้อสงสยัท่ียงัไม่ยอมรับแนวทางของรัฐบาล การปล่อย

นกัโทษการเมืองอย่างนางอองซานซูจี และนกัโทษคนอ่ืน ๆ ออกมา  แตผู่้ นําพรรคไทใหญ่กลบัไม่ปล่อย 

และนกัโทษการเมืองคนอ่ืน ๆ ก็ไมป่ลอ่ย หมายความวา่อยา่งไร” 

 “กรณีพรรค NLD เองท่ีเลือกเข้าไปจดทะเบียนอีกครัง้ก็เส่ียงมาก ถูกสงสยัจากสมาชิกพรรค     

อีกอยา่งหนึง่ ยงัมีกลุม่อิสระอ่ืน ๆ อีกมาก ท่ีมีทัง้เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย”  

                นาย โซ อ่อง (Soe Aung) อดีตแกนนํานกัศกึษาในเหตกุารณ์ ค.ศ.๑๙๘๘ และผู้ประสานงาน

ฝ่ายตา่งประเทศของ Forum For Democracy in Burma ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเกิดขึน้มาจากเหตกุารณ์ความ

รุนแรงเม่ือ ค.ศ.๑๙๘๘ มีทัง้สมาชิกสามญัชนและสมาชิกในระดบัองค์กร ได้แสดงจดุยืนของตนว่า หาก

รัฐบาลทหารพม่าต้องการประชาธิปไตย ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนญูท่ีปิดกัน้ประชาธิปไตยและปล่อยนกัโทษ

การเมืองทัง้หมด 

“แนวทางท่ีเราเรียกร้องในตอนนัน้คือยืนอยู่บนแนวทางสันติวิธี เพ่ือให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย    

เราไม่ใช้ความรุนแรงเลย แตพ่อหลงัวนัท่ี ๑๘ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๘๘ ท่ีเราถกูปราบปราม เราก็เลยจบัปืน

ลกุขึน้ต่อสู้กบักองทพั มาเร่ร่อนอยู่กบัชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มปะโอ ซึ่งก็มีเพ่ือนนกัศกึษา

ปัญญาชนหนีเข้าป่ามาจบัปืนมากมายเลยในตอนนัน้ เราแต่งตัง้กลุ่มนกัศึกษา ABSDF (All Burma 

Student’s  Democratic Front) หรือแนวร่วมนกัศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยในพม่า เราติดอาวุธต่อสู้กับ

รัฐบาล ผมอยู่ฝ่ายตา่งประเทศมาตัง้แตน่ัน้ เน่ืองจากผมเช่ียวชาญภาษาตา่งประเทศและภาษาถ่ิน ทัง้ไท

ใหญ่ ปะโอ เราตัง้คา่ยไปตลอดแนวชายแดนไทยพม่า จากนัน้ก็มาอยู่ท่ี ABSDF เน่ืองจากมีความสามารถ

ในการประชาสมัพนัธ์ด้วย อุดมการณ์ของเราในยุคนัน้ มี ๒ แนวคือ ต้องใช้อาวุธ กับ ต้องสนัติวิธีผ่าน

การเมือง ตอ่มาก็เลยแตกอดุมการณ์ เราเลือกแนวทางการเมืองเพราะวา่ประชาคมโลกเร่ิมไมย่อมรับการ 
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ต่อสู้ ท่ีรุนแรง และคิดกันว่าเราจะไม่มีทางเข้าถึงเป้าหมายท่ีวาดหวงัถ้าใช้ความรุนแรง ทําให้ผมแยกตวั

ออกมาจาก ABSDF  จนกระทัง่ ค.ศ.๒๐๐๔ ก็ก่อตัง้ Forum for Democracy in Burma ขึน้มา ในนีเ้รามี 

๗ องค์กรย่อย ๆ กิจกรรมของเราก็มีทัง้งานรณรงค์ขอการสนบัสนุนจากต่างประเทศ งานแถลงข่าวให้

ประชาคมโลกรับรู้ หาข้อมลูสนบัสนนุหรือรายงานให้ผู้ นําของเราทราบความเคล่ือนไหว นอกจากนัน้ก็จะมี

ชดุจดักิจกรรมในพมา่ หาเครือขา่ย สร้างฐานมวลชน ตลอดจนจดักิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัสิทธิขัน้พืน้ฐาน

ของ เพ่ือให้ความรู้ประชาชนรู้จกัเรียกร้องสิทธิของตน” 

 “ส่วนสถานการณ์การเมืองในพม่าตอนนีเ้ข้าใจว่า พรรค NLD ก่อนนีถ้กูโจมตีจากพรรครัฐบาล

ทหารพม่ามาหลายครัง้ แล้วเขาก็ไม่สามารถรณรงค์หาเสียง ไม่สามารถชีแ้จงได้อย่างเปิดเผย เพราะเขา

ไม่ใช่พรรคการเมืองท่ีถกูต้อง ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมจึงต้องหาวิธีแก้ไข หาช่องทางทําให้ได้ อีก

อยา่งถ้าไมจ่ดทะเบียนก็ไมมี่สิทธ์ิลงเลือกตัง้ได้ด้วย ไมมี่สิทธ์ิแก้ไขกฎหมายในสภา แถมยงัโดนข่มข่ีข่มเหง 

ท่ีสําคญัพรรค NLD ยงัได้รับการสนบัสนุนจากจากประชาชนพม่าอยู่มาก ทําให้เขาต้องหาทางดึงเอา

ประชาชนท่ีศรัทธาในตวัเขากลบัคืนมาให้ได้ซึง่ในเวลานีคื้อเวลาท่ีเหมาะสมท่ีเขาจะกลบัมาเลน่ได้” 

                “อีกประเด็นหนึ่งในรัฐสภาเอง ทัง้หมด ๖๖๖ คน ปัจจบุนัร้อยละ ๘๔ เป็นคนของพรรค USDP 

ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลท่ีทหารสนบัสนนุ และร้อยละ ๒๕ เป็นทหารอีกด้วย ดงันัน้ การเลือกตัง้ท่ีเกิดขึน้ใน

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ นี ้ จะมีท่ีว่างในสภา ๔๘ ท่ีนัง่ ซึ่งเข้าใจว่าพรรค NLD ตัง้ใจจะลงแข่งขนั     

เอาตําแหน่งนีด้้วย แตค่งไม่ใช่ NLD พรรคเดียวนะท่ีจะลง แต่มีพรรคอ่ืน ๆ ร่วมถึง USDP ด้วย ส่วนการ

เลือกตัง้ใหญ่ ค.ศ.๒๐๑๕ พรรค NLD จะได้ท่ีนัง่ร้อยละเท่าไรไม่แน่ใจ เพราะการเลือกตัง้ในพม่า มนัไม่

เหมือนในประเทศไทยเลย มันคนละอย่างในประเทศไทยมีเสรีภาพมาก ไ ด้มาตรฐานนานาชาต ิ              

มีผู้สงัเกตการณ์จากทัว่โลกมาสงัเกตการณ์ได้อย่างเปิดเผย ท่ีพม่าไม่ใช่อย่างนัน้ มนัมีการโกง การขโมย

คะแนน การขู่ การทําทุกวิธีเพ่ือให้ได้คะแนนมา มีหลาย ๆ พืน้ท่ีท่ีชนกลุ่มน้อยอยู่ มีประชากร ๑.๖ ล้าน   

ยงัไม่มีสิทธ์ิเลือกตัง้ เพราะรัฐบาลประกาศว่าเป็นพืน้ท่ีไม่สงบไม่เรียบร้อยจึงไม่มีการเลือกตัง้ กรณีไทยมี

การเลือกตัง้ล่วงหน้า ท่ีพม่าใช้วิธีนีโ้กง พรรค USDP ได้คะแนนล่วงหน้าน่ีเองจึงทําให้ชนะคะแนน เพราะ

พอลงไปถามชาวบ้านบางหมู่บ้านตอบว่าไม่รู้เร่ืองเลยว่ามีการเลือกตัง้ พอตรวจสอบพบว่า ผู้ นําหมู่บ้าน

มาเลือกตัง้ล่วงหน้าแทนแล้ว เลือก USDP ด้วย น่ีคือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในหลาย ๆ พืน้ท่ี” นายโซ อ่อง กล่าวยํา้ 

พร้อมทัง้วิเคราะห์ว่า การก้าวไปของขบวนประชาธิปไตยในพม่าจะต้องเร่ิมท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญกับ

ปลอ่ยนกัโทษการเมืองก่อน โดยไมมี่ข้อหาใด ๆ ทัง้สิน้” 
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“ในแง่ความพร้อมของประชาชนก็คงไม่พร้อม ดงันัน้จากนีไ้ป การเมืองเพ่ือประชาธิปไตยในพม่า

ท่ีต้องเจอคือ ประชาชนว่า จะเข้าใจการเลือกตัง้อย่างไร ซึ่งเร่ืองนี รั้ฐบาลทหารพม่าไม่ได้ทําให้ประชาชน

ของเขาเข้าใจ ตวัอย่างในเร่ืองนี ้เช่น กฎหมายรัฐธรรมนญู ถ้าประชาชนอยากอ่านประชาชนต้องซือ้ เขา

ไม่แจกให้ฟรี ๆ เหมือนประเทศไทย ทัง้กฎหมายเลือกตัง้ก็ไม่ทําให้ประชาชนเข้าใจ มนัจึงเหมือนรัฐบาล

เอาเปรียบ”   

“ภารกิจเร่งดว่นในตอนนีอ้ย่างแรก คือ  ต้องให้สิทธิประชาชน นอกจากนัน้นกัโทษการเมืองท่ีถูก

ขมุขงัทัง้หมดต้องปลอ่ยออกมา เพราะวา่รัฐบาลใช้กฎหมายรุนแรงและไมย่ตุธิรรม รวมทัง้กฎหมายเหล่านี ้

ก็ต้องยกเลิกเพราะปิดกัน้เสรีภาพประชาชน ยิ่งกว่านัน้ การจัดการด้านเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ยุติธรรม       

คนรวยท่ีมีอํานาจและมีความใกล้ชิดผู้ นําจะมีสิทธิมากกว่าคนอ่ืน ๆ ทําให้สังคมยังไม่มีความยุติธรรม 

คอรัปชัน่มีสูงมาก หูตาประชาชนก็ถูกปิดกัน้เพราะส่ือถูกควบคมุ อีกทัง้ เม่ือรัฐบาลวิตกกับความมัน่คง

ภายในก็ไม่มีเวลามาบริหารประเทศให้ประชาชนอ่ิมท้อง มีกิน แตต่อนนีป้ระชาชนเร่ิมเข้าใจมากขึน้จึงไม่

ค่อยพอใจและเร่ิมเรียกร้องมากขึน้ ทําให้รัฐบาลยิ่งกลวัประชาชนลุกฮือประท้วงเหมือนปี ๑๙๘๘ อีก 

โดยเฉพาะรัฐธรรมนญู ๒๐๐๘ ซึ่งมีหลายมาตราท่ีน่ากลวัมาก เช่น ทหารท่ีทําผิดไม่ต้องขึน้ศาล หรือ ผบ.

สงูสดุมีสิทธิยึดอํานาจได้ถ้าเช่ือได้ว่าไม่สามารถดแูลความเรียบร้อยได้  มีหลายมาตรามากท่ีมีปัญหา แต่

บางข้อก็ดี ดงันัน้เบือ้งต้น เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนญูก่อนเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน  อีกทัง้

บนแนวทางนี ้เราเช่ือว่าการเจรจาคือแนวทางท่ีถูกต้อง แต่การเจรจานัน้ต้องเท่าเทียมยุติธรรมต่อกัน 

เพราะเรามีชนกลุม่น้อยอยูเ่ป็นจํานวนมาก คนเหลา่นีต้้องมีสิทธิเทา่เทียมกนั”   

นางทาร์ ซอ ตวน  (Tar Shaw Thuan)จากองค์การสนันิบาตสตรีพม่า แสดงทศันะของตนตอ่

สถานการณ์ทางการเมืองในพม่า สรุปได้ ว่า หลังจากนางออง ซาน ซูจี ได้รับการปล่อยตัว ก็ได้มีการ

พดูคยุกันกบัรัฐบาลทหาร หลงัจากนัน้ก็เป็นการจดัตัง้รัฐบาลท่ีมีนายพลเต็ง เส่ง เป็นประธานาธิบดี และ

รัฐบาลก็ได้มีการพยายามเจรจาให้มีการหยุดยิงกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ท่ีติดอาวธุ และพยายามท่ีจะให้

การรวมกลุ่มกองกําลงัรักษาชายแดน ความเคล่ือนไหวอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความพยายามในการเปิดโอกาส

ให้ทางนกัวิชาการต่าง ๆ ในประเทศร่วมปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และเห็นได้ชดัเจนว่าในการนําเสนอข่าว

ของส่ือมวลชนในประเทศเมียนมาร์มีเสรีภาพมากขึน้ เช่น ภาพถ่ายการประชุม การพูดคุย หรือการ

เดนิทางของออง ซาน ซูจี ก็ถกูเผยแพร่ในส่ือของประเทศเมียนมาร์ด้วย 
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อีกมุมหนึ่ง คือ การแสวงหาความพยายามร่วมมือจากองค์กร หรือประชาสงัคมระหว่างประเทศ 

และการพดูคยุเปิดเผยว่าให้กลุ่มคนท่ีอพยพอยู่นอกประเทศกลบัประเทศด้วย จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับ 

ดร. จตรุงค์ ว่า จะต้องเฝ้าดูอย่างระมดัระวัง และการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ เหล่านีว้่าจะนําไปสู่หนทางท่ี

เป็นไปในทางบวก หรือเป็นไปในลกัษณะท่ีต้องการจะแสดงให้องค์กรระหว่างประเทศ หรือส่วนตา่ง  ๆ ท่ี

สนใจประเทศเมียนมาร์พอใจกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  

 การปล่อยตัวนางอองซานซูจี ช่วงหลังเลือกตัง้ใหม่ ๆ อาจจะเป็นลักษณะของการพยายาม

เบี่ยงเบนความสนใจการเลือกตัง้ท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือการทจุริตเลือกตัง้ รวมทัง้การเรียกร้องให้ไม่สร้างเข่ือน

ก็เกิดการตอบสนองจากรัฐบาลจนทําให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนการป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์การประท้วง

ของภาคประชาชน  

 ในขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะของการส่ือสารกบัสาธารณะท่ีช่ืนชมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน

พม่า เช่น ในระดบัอาเซียน การปล่อยตวันกัโทษทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ แตก็่ยงัมีอีก ๖๐๐ กว่าคนท่ียงัถกู

จบักุม การเจรจาหยุดยิงของกลุ่มต่าง ๆ ก็ยังมีปัญหาอยู่  การหยุดยิงจึงยังไม่ได้เกิดขึน้จริง เช่น กลุ่ม     

คะฉ่ินก็ยงัคงมีการสู้ รบอยู่จนถึงปัจจุบนันี ้  การเจรจาหยุดยิงก็ไม่ค่อยชดัเจนว่าบทบาทของใครจะเป็น

บทบาทหลกัในการเจรจา จงึไมเ่กิดความเข้าใจ   ลกัษณะการจดัทีมเจรจานา่จะเป็นปัญหาว่ามีหลายกลุ่ม 

เพราะไม่ได้เจรจากับกลุ่มเดียวท่ีมีความขดัแย้ง ต้องเจรจากบัหลายกลุ่ม เจรจากับตวับคุคลด้วย จึงเกิด

ความสบัสน และทําให้เกิดความรู้สกึวา่ไมจ่ริงใจ ไมจ่ริงจงัในเร่ืองของความตัง้ใจท่ีจะหยดุยิง  

 โดยลกัษณะของการเข้าไปพดูคยุก็เกิดขึน้อย่างทนัทีทนัใด จึงทําให้กลุ่มการเมืองตา่ง ๆ ท่ีจะต้อง

เข้ามาร่วมการเจรจาไม่มีการเตรียมความพร้อม และไม่มีการระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม เนือ้หาท่ี

สําคญัของการเจรจาหยุดยิงของกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ไม่ได้มุ่งประสงค์ทางด้านการเมือง แตเ่ป็นเร่ืองการ

พฒันาในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ท่ีอาจจะมีโครงการพฒันาเข้าไป  ทําให้เห็นว่าเขาอาจไม่มีความจริงใจท่ีจะยอมรับ

สถานะของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ  

 ลกัษณะเสรีภาพของส่ือยงัเป็นลกัษณะของการเปิด ๆ ปิด ๆ คือ อนญุาตให้ทําอะไรก็ได้ และเด๋ียว

ก็สัง่ควบคมุอีก ทําให้ส่ือมวลชนไม่มีความมัน่ใจว่าเขาจะสามารถส่ือสารกบัประชาชนได้อย่างมีเสรีภาพ

ได้มากน้อยเพียงใด และก็ยังมีลักษณะของการไม่กล้าเข้าไปสัมภาษณ์ หรือขอความคิดเห็นจากผู้ ท่ีมี

ความเห็นตา่งจากรัฐบาล  
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เร่ืองของการท่ีนางออง ซาน ซูจี ลงสมคัรรับเลือกตัง้ ก็เห็นว่า เป็นลกัษณะของการยอมท่ีจะเส่ียง

สําหรับการเลือกตัง้ซอ่มครัง้นี ้   ซึง่พวกเราก็เฝ้าและตดิตามอยา่งมีความหวงัวา่การเลือกตัง้จะนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลง รวมทัง้การเลือกตัง้ท่ีจะเกิดขึน้ในปี ๒๕๕๘  ด้วย 

 อย่างไรก็ตามภาพท่ีเกิดขึน้จากการลงประชามติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๑ และการเลือกตัง้เม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ทําให้อดห่วงไม่ได้ว่าบทบาทของทหารยงัมีในเร่ืองของการเมืองสูง มีข้อสงัเกตเร่ืองของ

อํานาจ หรือการจดัสรรอํานาจ คือ อาจจะไม่มีการรวมศนูย์ และเร่ืองการหยดุยิงท่ีคะฉ่ิน ก็มีคําสัง่ให้หยดุ

ยิงแต่จริง ๆ แล้วก็สัง่ไม่ได้ และก็เป็นคําถามท่ีทุกคนก็ถามอยู่ว่า “การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการนํา

โดยทหารมนัจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างจริง ๆ จงั ๆ ในเร่ืองของความเป็นอยู่ และความปลอดภยั

ของประชาชน รวมทัง้เร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานจริงหรือไม ่? ”  

 “จริง ๆ แล้วก็มองเห็นว่ารัฐบาลท่ีนําโดยพายพลเต็งเส่ง  ต้องการปฏิรูปให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อยา่งจริงจงั แตว่า่โครงสร  างทําให้เขาไมส่ามารถทําได้ ไม่มีปัจจยัหนนุเสริมอย่างเพียงพอท่ีจะทําให้เกิด

การปฏิรูปอย่างแท้จริง และยงัไม่เห็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ยงัเป็นการนําโดยทหารอยู ่

จากการประเมิน ยงัไม่เห็นความจริงใจ และผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัประชาชน แม้ว่าจะมีการเผยแพร่

มาตลอดว่า นางออง ซาน ซูจี กับนายพลเต็งเส่ง ได้มีการเจรจาพูดคุยกันมาโดยตลอด แต่เนือ้หาการ

เจรจา หรือแนวโน้มวา่จะมีอะไรเกิดขึน้ไมไ่ด้ถกูเผยแพร่ ทําให้ผู้ ท่ีเฝ้าตดิตามไมมี่ความเช่ือมัน่ว่าการเจรจา

เหลา่นัน้จะนําไปสูอ่ะไร”  

 “สิ่งท่ีจะต้องทํา คือ การสร้างความเข้มแข็งกบัประชาชนในประเทศเมียนมาร์ ไม่ว่าจะเป็นการจดั

กลุ่ม รวมกลุ่มให้เป็นภาคประชาสงัคมท่ีเข้มแข็ง และรณรงค์ในเร่ืองการยุติสงครามท่ีเกิดขึน้ในประเทศ 

รวมทัง้การสร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึน้ ก็ยอมรับว่าอาจจะมีบทบาทภาคประชาสังคมนอกสภาด้วย 

โอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ก็คือลักษณะของการทํางานร่วมกันกับภาคประชาสังคม หรือองค์กรชุมชนทัง้ใน

ประเทศ หรือท่ีอยู่นอกประเทศท่ีสามารถร่วมมือเพ่ือสร้างการเคล่ือนไหว และเกิดการเปล่ียนแปลงได้

อยา่งไร” 

 “แม้วา่จะไมมี่การปฏิรูปอย่างจริง ๆ จงั ๆ หรือเป็นการปฏิรูปโดยเฉพาะของคนชัน้สงู หรืออาจจะ

มีลกัษณะของการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยู่ แตว่่าก็อยากจะใช้โอกาสตรงนีใ้นการพยายามท่ีทําให้เกิดการ

ยอมรับ และนํามาเป็นโอกาสเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นจริงได้ ประเด็นต่าง  ๆ ท่ีนายพลเต็งเส่ง 

พยายามจะเร่งอยู ่เราก็ควรท่ีจะเข้าไปด้วยเพ่ือท่ีจะทําให้เกิด win : win หรือทางออกท่ีได้ทัง้ ๒ ส่วน ไม่ว่า
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จะเป็นเร่ืองความสนใจของภาคประชาสังคม การใช้โอกาสในเร่ืองของมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

โครงการพฒันาตา่ง ๆ และการลงทนุของตา่งประเทศท่ีจะเข้าไปในพมา่มากขึน้” 

 “อยากจะเรียกร้ององค์กรระหวา่งประเทศ หรือวา่ใครก็ตามท่ีจะเข้าไปมีสว่นร่วมในการปฏิรูปพม่า 

ให้คงยึดหลกัไม่ทําอะไรท่ีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ประชาชน และอยากให้เน้นเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง

กบัภาคประชาสงัคม และชมุชน รวมทัง้ในพม่า และท่ียงัทํางานอยู่นอกประเทศ ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่าง

มากในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัภาคประชาชนในการมีสว่นร่วมการปฏิรูป สําหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ 

จะทําอย่างไรให้เกิดการเจรจาท่ีเท่าเทียมและมีความหมายทางการเมืองมากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะเร่ืองนี ้

เป็นพืน้ฐานของความขดัแย้ง ถ้าไม่มีการพูดคยุในเร่ืองทางการเมือง ก็จะไม่ก่อให้เกิดเสรีภาพท่ียัง่ยืนได้ 

เพราะถ้าการพดูคยุในระดบัของกลุม่ชาตพินัธุ์กบัรัฐบาลทหารพม่าเป็นเพียงแคโ่ครงการพฒันา การแก้ไข

ปัญหารากลกึของความขดัแย้งก็จะไมเ่กิดขึน้” 

 นางทาร์ ซอ ตวน  กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า  ภาพการเจรจา และยุติความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้มัน

ไม่ได้นําไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างจริงจงั ผู้คนก็ต้องตกอยู่ในภาวะท่ีหลบหนี และอาจเป็นภาระ

ของประเทศไทยในการรองรับให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยเหล่านี ้และขอขอบคุณประเทศไทย หน่วยงาน  

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีเปิดโอกาสให้มาอยู่อาศยั และพยายามทํางานเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้

ในประเทศเมียนมาร์อยา่งจริงจงัในเร่ืองการนําสนัตสิขุมาสูป่ระเทศเมียนมาร์ และสิ่งท่ีสามารถทําได้ก็ต้อง

เกิดขึน้จากความใจดี การเปิดโอกาส และความชว่ยเหลือก็ยงัต้องการอยู่ หวงัว่าจะมองเห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ไป

ด้วยกนั และยินดีท่ีได้มีการพดูคยุกนัเร่ืองคุ้มครองผู้ ลีภ้ยัสงคราม ขอเรียนวา่ยงัไมน่า่จะมีเร่ืองนโยบายการ

สง่กลบัท่ีเกิดขึน้ในทนัทีทนัใด และอยากเห็นภาพความชว่ยเหลือจากประเทศยงัคงอยู ่ 

๕.๒ สถานการณ์การสู้รบและความขัดแย้งท่ียังด ารงอยู่ในเมียนมาร์  

จากการจดัสนทนากลุม่ผู้ ลีภ้ยัซึง่เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ท่ีอําเภอแม่สอด  ให้ข้อมลูว่า  

ภายในพม่ายงัคงมีกองกําลังอยู่ถึง ๑๒ กองกําลัง ได้แก่ Mynmar National Democracy Alliance 

(MNDA), Mynmar National Solidarity Party (MNSP), National Democracy Alliance Army (NDAA), 

Shan State Army (SSA), New Democratic Army (Kachin:NDA), Kachine Defence Army (KDA), 

Pa-O National Organization (PNO), Kayan New Land Party (KNLP), Kayinni’s National People’s  
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Liberation Front (KNPLF), Shan State Nationalities People’s Liberation Organization (SNPLO), 

Kayinni National Progressive Party (KNPP) และ New Mon State Party (NMSP)   

กองกําลังเหล่านี ้ยังคงจับจ้องดูท่าทีของรัฐบาลทหารพม่า ปัญหาของพม่าในปัจจุบนัจึงเป็น

ปัญหาการบรูณาการชาติเป็นปัญหาหลกั ซึ่งในระยะยาว สถานการณ์แบบเดิม คือการปกครองแบบรวม

ศนูย์โดยรัฐบาลทหาร การปราบปรามกองกําลังชนกลุ่มน้อยซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีอยู่และต้องการประกาศ

อิสรภาพ ให้มีดนิแดนของตนอยูใ่นแผนท่ี ยงัมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ในอนาคต 

 นอกจากปัญหาการบูรณาการชาติแล้ว พม่ายังมีปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งโดย

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือ พม่ามีอาณาเขตติดต่อกบัจีนถึง ๒,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร  ทําให้พม่าต้องให้

ความสําคญัในการดําเนินการทูตระดบัทวิภาคีกับจีนผ่านทางมณฑลยูนาน โดยจีนได้เข้ามาช่วยพม่า

สร้างถนนและสะพานหลายแห่งตามแนวชายแดนพม่าเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ถ น น พ ม่ า เ ช่ื อ ม ร ะ ห ว่ า ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ ไ ป ยั ง เ มื อ ง ต่ า ง ๆ  ใ น รั ฐ ฉ า น  เ ช่ น ล า

เฉียว (Lashio) และมูเซ (Muse),  สะพานข้ามแม่นํา้ฉ่วยล่ี (Shweli) ๒ แห่งเช่ือมเมืองชายแดนพม่าและ

จีน คือ เมืองมเูซของพมา่กบัเมืองหวนัติง้ (Wanting) และหยยุล่ี (Ruili) ของจีนในปี ๑๙๙๒  สะพานเช่ือม

หวา่นติง้กบัจกูุ๊ก (Kyukok) ของพมา่ในปี ๑๙๙๓     

นอกจากนีจี้นยังมีโครงการสร้างเข่ือนใน พม่าอีกหลายแห่งซึ่งเป็นประเด็นท่ีก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งรุนแรง  ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายแม่นํา้พม่า (Burma Rivers Network) ให้ข้อมลูว่า การสู้ รบ

ท่ีเกิดขึน้เม่ือไม่ นานมานีใ้กล้กับจดุสร้างเข่ือนเดพายินและเข่ือนฉ่วยหล่ี ท่ีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

เมียนมาร์ชีใ้ห้เห็นว่า การเสริมกําลังของกองทัพพม่าเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการก่อ สร้าง

เข่ือนของรัฐบาลจีนนัน้ จะยิ่งทําให้สถานการณ์ความขดัแย้งทวีความรุนแรงขึน้ การปะทะกนัระหว่างกอง

กําลงัทหารพม่าและ กองกําลงัเอกราชคะฉ่ิน (Kachin Independence Organization - KIO)บริเวณจดุ

สร้างเข่ือนเดพายิน ๑ และ เดพายิน ๒ ท่ีดําเนินการโดยบริษัท Datang ของรัฐบาลจีน เป็นการละเมิด

สนธิสญัญาหยดุยิงท่ีทําไว้เม่ือ ๑๗ ปีก่อนลงอย่างสิน้เชิง การสู้ รบครัง้นีส้่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตจํานวนมาก 

ขณะท่ีประชาชนว่า ๒,๐๐๐ คนต้องอพยพหนีตาย ไปยงัชายแดนจีน กองทพัพม่าได้ส่งทหารหลายร้อย

นายเข้า ไปประจําการเพ่ือรักษาความปลอดภยัให้แก่โครงการสร้างเข่ือนเดพายิน ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัฐานทพั

ของ KIO   การสู้ รบได้ขยายวงกว้าง มีการปะทะกนัหลายครัง้ใกล้กบัเข่ือน ฉ่วยหล่ี ๑ ทาง ตอนเหนือของ

รัฐฉานด้วยเช่นกนั  ในรัฐคะฉ่ินเพียงแห่งเดียวมีแผนการ ก่อสร้างเข่ือนขนาดยกัษ์ถึง ๙ แห่งท่ีดําเนินการ
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โดยบริษัทของรัฐบาลจีน ได้แก่ เข่ือนมิตซง บนต้นนํา้อิระวดี  การสู้ รบใกล้กบัโครงการก่อสร้าง เข่ือนเดพา

ยินเกิดขึน้หลงัจาก KIO ได้ส่งสาส์นเตือนไปยังรัฐบาลจีนถึงสงครามกลางเมือง ท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือมีการ

ก่อสร้างเข่ือนมิตซง ซึ่งการเรียกร้องให้ระงับโครงการดงักล่าวจากองค์กรต่าง ๆ หลายภาคส่วนกลบัถูก

เพิกเฉย  ทัง้นี ้โครงการก่อสร้างเข่ือนขนาดยักษ์ได้ส่งผลกระทบด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างมหาศาล ขณะท่ีไฟฟ้าท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและใช้ ในกองทัพ 

นอกจากนี ้โครงการก่อสร้างเข่ือนซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของชนกลุ่มน้อย ยงัเป็นช่องทางการขยาย

กําลงัไปยงัพืน้ท่ีดงักลา่วได้อีกด้วย (www.burmariversnetwork.org) 

ผู้ประสานงานองค์กรเครือขา่ยแมนํ่า้พมา่ (Burma Rivers Network) กลา่ววา่ โครงการสร้างเข่ือน

ขนาดยักษ์ เหล่านีมี้แต่จะเพิ่มความขัดแย้งให้ทวีความรุนแรงมากขึน้ ขณะท่ีประชาชนกลับไม่ได้รับ

ประโยชน์แตอ่ยา่งใด  

๕.๓ ท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาร์ในปัจจุบัน  

ภายใต้การเปล่ียนแปลงท่าทีของรัฐบาลของนายพลเต็งเส่ง ท่ีต้องการพัฒนาประเทศไปสู่

ประชาธิปไตย ทําให้ประชาคมโลกมีแนวโน้มในการยอมรับประเทศเมียนมาร์มากขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔   ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้ตดัสินใจส่งนางฮิลลารี คลินตนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังพม่า  ด้วยเหตุผลว่าประเทศเมียนมาร์มีพัฒนาการท่ีดีขึน้ 

กําลงัพยายามปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างเป็นขัน้ตอน รวมถึงการปล่อยตวันกัโทษทางการเมือง และผ่อน

ปรนการควบคมุส่ือ และในเดือนเดียวกนันัน้ ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ก็ได้มีการประกาศให้ประเทศ

เมียนมาร์เป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗ และเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุในปีนัน้ 

นางฮิลลารี คลินตนั รัฐมนตรีตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา จึงเดินทางเข้าไปเยือนพม่า เม่ือวนัท่ี 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งนบัเป็นรัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา คนแรกท่ีเดินทางเยือนพม่าในรอบกว่า 

๕๐ ปี โดยได้มีโอกาสพบประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ท่ีกรุงเนปิดอว์  และได้หารือเป็นการส่วนตวักบันางออง

ซาน ซูจี ท่ีกรุงยา่งกุ้ง ด้วย๒ 

                                                 
๒  นางอองซานซูจี เคยถกูควบคมุตวัอยูน่าน ๒๑ ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้รับการปลอ่ยตวัเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

http://www.burmariversnetwork.org/
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นางฮิลลารี คลินตนั เผยหลงัเข้าพบประธานาธิบดีเต็ง เส่ง และรัฐมนตรีหลายคนท่ีกรุงเนปิดอว์

ของพม่าว่า ได้สนทนาอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ เธอแจ้งว่ารัฐบาลสหรัฐพร้อมสนับสนุนให้พม่า

ดําเนินการปฏิรูปต่อไป แต่ก็ขอให้พม่าปล่อยตัวนักโทษการเมืองและยุติความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อย 

ความสมัพนัธ์พมา่กบัสหรัฐอเมริกาจะไมมี่ทางดีขึน้ได้หากพมา่ยงัติดตอ่อย่างผิดกฎหมายกบัเกาหลีเหนือ

ท่ีมกัทําให้เอเชียหวาดกลวัจากการดําเนินโครงการนิวเคลียร์  

นางฮิลลารี คลินตนั กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะพิจารณาเร่ืองส่งเอกอคัรราชทตูกลบัไปประจําท่ีพม่า

หลงัจากลดระดบัผู้แทนเหลือเพียงอปุทตู เน่ืองจากพมา่ปราบปรามผู้ เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโหดร้าย

เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๑ และยกเลิกผลการเลือกตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีหลายฝ่ายชีว้่าพรรคของนางออง ซาน ซู จี 

แกนนําฝ่ายค้านเป็นฝ่ายชนะ การส่งเอกอัครราชทูตไปประจําพม่าจะเป็นช่องทางสําคญัในการแสดง

ความกังวล การเฝ้าติดตามและสนบัสนนุความคืบหน้าในพม่า อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ

กนั นอกจากนี ้สหรัฐยงัจะสนบัสนนุการสง่คณะเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลกและกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ไปประเมินความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้พม่า การดําเนินโครงการความร่วมมือปราบปรามยา

เสพตดิและดแูลสขุอนามยัของสหประชาชาต ิ๓ 

ผลการเลือกตัง้ครัง้ล่าสุดเม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕  พรรค NLD ของนางอองซานซูจี    

ชนะการเลือกตัง้อย่างท่วมท้น โดยได้ท่ีนัง่จากการเลือกตัง้ซ่อมในครัง้นี ้๔๓ ท่ีนัง่จาก ๔๕ ท่ีนัง่ ทําให้  

นางอองซานซูจีและผู้ ได้รับการเลือกตัง้ของพรรค NLD ได้มีโอการสเข้าไปนัง่ในสภาเป็นครัง้แรก ผลการ

เลือกตัง้ครัง้นี ้ทําให้นางฮิลลารี คลินตนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ประกาศยกเลิกการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ และอนญุาตให้นกัลงทนุชาวอเมริกนัไปลงทนุในประเทศเมียน

มาร์ได้ รวมทัง้จะแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตของสหรัฐอเมริกาไปประจําในประเทศเมียนมาร์เป็นครัง้แรกใน

รอบกว่า ๒๐ ปี  จะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลทหารพม่าสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้         

จะสนบัสนนุให้ USAID และองค์กรพฒันาเอกชนอเมริกนั (NGOs) เข้าไปให้ความช่วยเหลือ และพฒันา

ประเทศเมียนมาร์ได้ หลงัจากนางฮิลลารี คลินตนั ประกาศดงักล่าว สหภาพยโุรปก็ประกาศว่าจะดําเนิน

นโยบายในลกัษณะเดียวกบัสหรัฐอเมริกา 

ท่าทีของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปดงักล่าวจะทําให้ประเทศเมียนมาร์ ได้รับการสนบัสนุน

จากประชาคมโลกมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาการเมืองและการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศเมียน

                                                 
๓ สาํนกัขา่วไทย 
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มาร์มีแนวโน้มในทางดีขึน้  ประกอบกบัการแตง่ตัง้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนของประเทศเมียนมาร์ท่ีมี

ภมูิหลงัเป็นอดีตนกัการทตูประจําประเทศไทยและเคยเป็นนกัการฑตูประจําอยู่ท่ีสหประชาชาติ  น่าจะทํา

ให้ประเทศเมียนมาร์มีพัฒนาการในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีต้องให้

ความสําคญัควบคู่กันไป คือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ให้ประโยชน์กับประชาชนในประเทศเมียนมาร์

อยา่งแท้จริงหรือไม ่เป็นแนวโน้มของสถานการณ์ท่ีต้องมีการตดิตามอยา่งใกล้ชิดต่อไป  

เอริกา เฟลเลอร์ เจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองระดบัสงูสดุในหนว่ยงานด้านผู้ ลีภ้ยัของสหประชาชาต ิ  

แสดงความเห็นวา่ การหาทางออกให้สถานการณ์ผู้ ลีภ้ยัระยะยาวมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ และมีโอกาสมากมายท่ี

ไม่เคยมีมาก่อน ..... ประเทศเมียนมาร์มีรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญต่อชุมชน

นานาชาติตัง้แต่เข้ารับตําแหน่ง ท่ีสําคญัมากไปกว่านัน้คือต่อประชาชนในชาติ มีสัญญาณในเชิงบวก

หลายประการท่ีแสดงให้เห็นว่าหลายสิ่งในพม่าเปล่ียนไป  แตก่ารเปล่ียนแปลงในประเทศเมียนมาร์ยงัคง

เป็นสิ่งท่ีต้องจบัตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงอนัยัง่ยืน ซึ่งทําให้ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี มีสิทธิเสรีภาพหรือไม่ หรือเป็นเพียงความต้องการในการดงึดดูนกัลงทนุตา่งประเทศเข้าไปลงทุน

ในพมา่มากขึน้เทา่นัน้๔ 

๕.๔   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับพม่าเม่ือวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑  ในด้าน

ภูมิศาสตร์ ไทยกบัพม่ามีความใกล้ชิดกนัมาก ไทยมีพืน้ท่ีติดตอ่กบัรัฐฉาน รัฐคะยา รัฐกะเหร่ียง รัฐมอญ 

และมณฑลตะนาวศรี โดยติดกับ ๑๐ จังหวัดของไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 

กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร และระนอง มีพรมแดนร่วมกนัยาว ๒,๔๐๑ กิโลเมตร 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการติดต่อกับพม่าได้หลากหลายช่องทางมากขึน้ ทัง้ในระดบัทวิภาคีเช่น

การตดิตอ่ค้าขายตามแนวชายแดน มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัพืน้ท่ี คณะกรรมการทางการทหาร ใน

ระดับพหุภาคีไทยและพม่าต่างเป็นสมาชิกอาเซียน กลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับพม่า

ประกอบด้วย 

                                                 

๔ สาํนกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต.ิ “ถาม-ตอบ เจ้าหน้าที่ยเูอ็นเอชซีอาร์มีความหวงั หลงัเยือนพมา่ครัง้
สาํคญั” http://unhcr.or.th/th/news/general/๘๔๖ 



๑๐๖ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 (๑) คณะกรรมการชายแดนสว่นภมูิภาค (Regional Border Committee – RBC) แม่ทพัภาคของ

ทัง้สอง ประเทศเป็นประธานร่วม เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยบริเวณ

ชายแดนร่วมกนัจดัตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒  

(๒) คณะกรรมการการค้าร่วม (Joint Trade Commission – JTC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ของทัง้สองประเทศเป็นประธานร่วม เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า

ระหวา่งกนัจดัตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓  

(๓) คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission – JC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ

ของทัง้สองประเทศเป็นประธานร่วม เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมจัดตัง้เม่ือมกราคม  พ.ศ. 

๒๕๓๖  

(๔) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวง การตา่งประเทศของทัง้สองประเทศเป็นประธานร่วมเพ่ือสํารวจ ปักปัน และแก้ปัญหาเขตแดน

ร่วมกนั จดัตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัพม่าเป็นไปในลกัษณะคล้ายกับลิน้กับฟันท่ีมีการกระทบกระทัง่กัน

บ้าง เช่น เหตกุารณ์ยึดสถานเอกอคัรราชทูตพม่าเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๒  จนกระทัง่ถึงการปะทะกันตามแนว

ชายแดนและการทําสงครามจิตวิทยาโจมตีซึ่งกนัและกนัอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ส่งผลให้

บรรยากาศความสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในสภาวะตงึเครียด และตกต่ําถึงขีดสดุเม่ือ รัฐบาลทหารพม่าตีพิมพ์

บทความจาบจ้วงถึงสถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งพัฒนาการความขัดแย้งดงักล่าวได้ก่อให้เกิด

กระแสชาตนิิยมและ ความรู้สกึตอ่ต้านพมา่อยา่งกว้างขวางในหมูส่าธารณชนไทย 

การเดินทางเยือนพม่าของนายกรัฐมนตรีไทย เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นจุดเปล่ียน

สําคญัท่ีนําไปสูก่ารรือ้ฟืน้การดําเนินความสมัพนัธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทยกบัพม่า การเยือนดงักล่าว

เปรียบเสมือนการไขประตไูปสูก่ระบวนการแก้ไขปัญหา ท่ีคัง่ค้างรวมทัง้การผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือใน

ประเดน็ปัญหาเร่งดว่นระหวา่งกนั โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย รวมทัง้ปัญหา

ผู้หลบหนีภยัการสู้ รบ นอกจากนี ้ทัง้สองฝ่ายมีการแลกเปล่ียนการเยือนระดบัสงูกนัอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งล้ วน

ส่งผลให้บรรยากาศความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัพม่าโดยรวมกลบัคืนสู่สภาวะปรกติอีกครัง้ โดยในช่วงท่ี

ผา่นมา มีการแลกเปล่ียนการเยือนระดบัสงูหลายครัง้ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีเยือนพม่า (๑๙-๒๐ มิถนุายน 
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พ.ศ. ๒๕๔๔) พลโท ขิ่น ยุ้น เยือนไทย (๓-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ตา่งประเทศเยือนพมา่ (๑-๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศเมียนมาร์

เยือนไทย (๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔) และการพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ตา่งประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกบัพลโท ขิ่น ยุ้น ท่ีเมืองท่าขีเ้หล็กและอําเภอแม่สาย 

เม่ือวนัท่ี ๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

โดยภาพรวม พม่ามีท่าทีตอบสนองการดําเนินนโยบายของไทยมากขึน้ โดยเฉพาะในประเด็นท่ี

กําลงัส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของพม่าเอง อาทิ ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาด้านสาธารณสขุ ปัญหาความมัน่คงของมนษุย์ ฯลฯ อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน

ท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่าไทย พม่ายงัคงมีความหวาดระแวงต่อการดําเนินนโยบายตา่ง  ๆ ของ

ไทยอยู่ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ รวมทัง้นโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทย นอกจากนี ้

พม่ายงัคงปกป้องความเปราะบางของสถาบันการเมืองของตนจากแนวคิดเสรีนิยมจากไทย พม่ามีท่าที

ปฏิเสธอย่างสิน้เชิงต่อบทบาทของไทยในกระบวนการ พฒันาการเมืองภายในของพม่าไม่ว่าจะภายใต้

บริบทใด  

ในด้านเศรษฐกิจการค้าระหวา่งไทยกบัพมา่มีทัง้รูปแบบการค้าปกติและการค้าชายแดน โดยฝ่าย

ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดลุการค้ามาโดยตลอด และมูลค่าการค้ามีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ แต่ในปี ๒๕๔๔ ไทย

เสียเปรียบดลุการค้าตอ่พม่าเน่ืองจากการชําระคา่ก๊าซธรรมชาติท่ีไทยได้ซือ้จากพม่า ไทยกบัพม่ามีความ

ตกลงการค้าระหว่างกัน ๓ ฉบบั ได้แก่ ความตกลงทางการค้าไทย-พม่า (ลงนามเม่ือวนัท่ี ๑๒ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่ีกรุงย่างกุ้ ง) บนัทึกความเข้าใจเพ่ือจัดตัง้คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย -พม่า       

(ลงนามเม่ือวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีกรุงเทพฯ) และความตกลงการค้าชายแดน (ลงนามเม่ือ

วนัท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีกรุงยา่งกุ้ง) 

การท่ีระบบเศรษฐกิจของพมา่ เป็นระบบท่ีควบคมุโดยรัฐบาลอยา่งเข้มงวด กอปรกบัการท่ีรัฐบาล

ทหารพม่ามักเช่ือมโยงปัญหาทางการเมืองภายในพม่ากับการดําเนินความสัมพันธ์ด้าน อ่ืน  ๆ รวมทัง้

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่ามักได้รับ

ผลกระทบ อาทิ ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับการค้าและการลงทุนโดยไม่

คํานึงผลกระทบและความตกลงท่ีมีอยู่ การปิดชายแดน และการยกเลิกสัมปทานประมง ซึ่งไม่เฉพาะ
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ประเทศไทยเท่านัน้ท่ีได้รับผลกระทบ แต่นกัธุรกิจประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดนติดกับพม่า อาทิ 

จีน ก็ประสบปัญหาในลกัษณะเชน่นีด้้วย  

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรม และความร่วมมือระหว่างไทยกบัพม่าได้ลงนามความตกลง

ทางวฒันธรรมไทย-พม่า เม่ือวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกําหนดให้มีการแลกเปล่ียนการเยือน

ระดับสูงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้คณะนาฏศิลป์ของทัง้สองฝ่าย และให้ความร่วมมือในการ

บรูณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในพม่า นอกจากนี ้กระทรวงการต่างประเทศได้อญัเชิญ   

ผ้าพระกฐินพระราชทาน จากประเทศไทยไปถวายท่ีวดัพทุธในพมา่ทกุปีนบัตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 

นอกจากนี ้ไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่พม่าใน ๓ สาขาคือ การเกษตร การศกึษา และ

สาธารณสุข  รวมทัง้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปศุสัตว์และการประมง การ

คมนาคม การทอ่งเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบนิพลเรือนด้วย 

โดยภาพรวมจึงอาจสรุปได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับพม่าในยุคปัจจุบนัอยู่ในภาวะปกต ิ  

ไม่มีความขัดแย้งใด ๆ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีทัง้สองฝ่ายหนักใจ  อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากภูมิประเทศบริเวณ

พรมแดนไทย - พมา่ สว่นใหญ่เป็นถ่ินทรุกนัดาร อยูห่า่งไกลจากการควบคมุดแูลของเจ้าหน้าท่ีทัง้สองฝ่าย 

จึงเป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสมกับพวกชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาอยู่อาศัย ชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้มี

บางสว่นเข้ามาอาศยัอยู่ในเขตแดนไทย นอกจากนีใ้นส่วนท่ีอยู่ในเขตพม่า เม่ือถกูทหารรัฐบาลทหารพม่า

ปราบปราม ก็หนีเล็ดลอดเข้ามาในเขตของไทย บางกลุ่ม ลักลอบค้ายาเสพติด และสินค้าหนี

ภาษี พฤตกิรรมดงักลา่ว ทําให้พมา่เกิดความคลางแคลงใจวา่ ฝ่ายไทยให้การสนบัสนนุ และให้ท่ีพักพิงแก่

ชนกลุม่น้อยในพมา่ ปัญหาผู้พลดัถ่ิน และผู้หลบหนีเข้าเมือง  มีชาวพม่าท่ีอพยพหลบภยัเข้ามาในเขตไทย 

แบง่ออกเป็นผู้ ท่ีเข้ามาก่อน พ.ศ. ๒๕๑๙  ซึ่งทางไทยถือว่า เป็นผู้พลดัถ่ินสญัชาติพม่า ส่วนท่ีเข้ามาหลงั

จากนัน้ ถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ประเทศไทย มีนโยบายต่อชนกลุ่มน้อย และผู้พลดัถ่ินสญัชาติพม่า 

ให้ผลกัดนัออกจากเขตแดนไทย ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา  แตก็่ได้ผ่อนผนัตามหลกัมนษุยธรรม ให้

พกัพิงอยู่ในเขตแดนไทยได้เป็นการชัว่คราว โดยอยู่ในความควบคมุ เพ่ือรอการผลกัดนัออกไป แตถ้่าเป็น

ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ และผู้หลบหนีเข้าเมือง จะทําการผลกัดนัทนัที นอกจากนัน้ไทยยงัได้จดัตัง้หมู่บ้าน

ป้องกนัตนเอง ชายแดนไทย - พมา่ อีกด้วย 

ปัญหาความขดัแย้งภายในประเทศเมียนมาร์ ไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองของพม่าและชนกลุ่มน้อย ไม่ใช่

เป็นปัญหาภายในท่ีเราในฐานะคนนอกหรือประเทศเพ่ือนบ้านไม่ควรยุ่งเก่ียว เพราะปัญหาของประเทศ



๑๐๙ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

เมียนมาร์เป็นปัญหาของประเทศไทยด้วยเช่นกนั ปัญหาความขดัแย้งส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การค้าตาม

แนวชายแดน  การสู้ รบท่ีรุนแรงภายหลงัการเลือกตัง้ในประเทศเมียนมาร์เม่ือปลายปี ๒๕๕๓ ทําให้เกิด

การอพยพครัง้ใหญ่ท่ีสุดในรอบ ๒๐ ปี โดยมีชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดนอพยพเข้าประเทศไทยใน

เขตพืน้ท่ีจงัหวดัตากตดิกบัจงัหวดัเมียวดีของสาธารณรัฐแหง่สหภาพพม่าเม่ือวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ซึง่ประเทศไทยได้เข้าไปดแูลผู้ ลีภ้ยัโดยจดัท่ีพกัพิงชัว่คราว จดัหาอาหาร และดแูล

สุขภาพอนามัยให้แก่ผู้ ลีภ้ัยนัน้ เป็นนโยบายท่ี ดีท่ีพึงปฏิบัติต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  แต่ขณะเดียวกัน 

ประเทศไทยควรจะทําการสรุปบทเรียนการส่งผู้ ลีภ้ัยสงครามกลบัไปยงับ้านเกิดของตนภายใต้หลกัการ

ของการสง่กลบัท่ีไมเ่ป็นการกดดนัให้ไปเผชิญกบัภยัอนัตรายด้วยเชน่กนั 

๕.๕  ข้อดีและข้อเสียของการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑  

 ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ภายใต้วงล้อมของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีปัญหาความขดัแย้งภายในสูง

จนเกิดภาวะสงคราม นบัตัง้แต่สมยัสงครามอินโดจีนเม่ือ ๓๐ กว่าปีท่ีผ่านมา และความขดัแย้งภายใน

พมา่ในปัจจบุนั ซึง่ทําให้ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้านอพยพลีภ้ยัเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยนัน้ ได้มีเสียง

เรียกร้องจากนานาชาตใิห้ประเทศไทยให้สตัยาบนัอนสุัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ เพ่ือให้

การบริหารจดัการเร่ืองผู้ ลีภ้ัยมีความเป็นสากลมากขึน้ จึงควรทําการวิเคราะห์ว่า การเข้าเป็นภาคีของ

อนสุญัญาดงักลา่ว ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียตอ่ประเทศไทยอยา่งไร 

ก. ข้อดีของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 

๑. เป็นกรอบในการบริหารจัดการผู้ลีภ้ัย  

 เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลกัของผู้ ลีภ้ัย

จํานวนมากในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม  ในช่วงท่ีผ่านมาแม้ทางรัฐบาลไทยจะได้

ดําเนินการแก้ไขปัญหามาอยา่งตอ่เน่ือง แตก่ารแก้ไขปัญหายงัขาดวิธีการจดัการอย่างเป็นระบบและยงัคง

มีปัญหาอปุสรรคในการดําเนินการอีกหลายประการ อาทิ ปัญหาในเร่ืองกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิท่ี

ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมถึงปัญหาในเร่ืองทศันคติของเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบตัิงาน จึงจําเป็นท่ีทุกฝ่าย

ต้องร่วมกนัพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์  

ประเทศไทยจงึจําเป็นท่ีจะต้องมีกรอบทางกฎหมายเพ่ือบริหารจดัการผู้ ลีภ้ยั และเป็นหลกัประกนั

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบตัิงานโดยสุจริตให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานและลดโอกาสในการ



๑๑๐ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

แสวงหาประโยชน์ทางทจุริตท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้การเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพ   

ผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.๑๙๕๑ ยังเป็นการแสดงถึงพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติต่อผู้ ลีภ้ัยตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศอนัเป็นท่ียอมรับและตามมาตรฐานด้านมนษุยธรรม และอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. 

๑๙๕๑ ยงัเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเคารพหลกัอํานาจอธิปไตยของรัฐ  เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจําแนก    

ผู้ ลีภ้ยั จากคนเข้าเมืองกลุม่อ่ืน ๆ อนัทําให้การบริหารจดัการประชากรเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

๒. แบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ลีภ้ัยกับประเทศภาคีสมาชิก 

อารัมภบทของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ กล่าวว่า “การให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลีภ้ยั

นัน้อาจ เป็นการทําให้บางประเทศแบกรับภาระหนกัเกินไป และการแก้ไขปัญหาซึ่งมีขอบเขตและลกัษณะ

เป็นกฎหมายระหว่างประเทศนัน้… ย่อมไม่ประสบความสําเร็จหากปราศจากความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ”    

อนุสัญญาฉบับนีไ้ด้ทําหน้าท่ีแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างประเทศผู้ รับ และยอมรับ

ขอบเขตระหว่างประเทศในเร่ืองของผู้ ลีภ้ยั อีกทัง้ยงัให้ความสําคญัของการรับภาระและการแก้ไขปัญหา

โดยอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างรัฐ อีกทัง้ การช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยัโดยรัฐภาคียงักระทําได้โดยไม่ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งระหวา่งรัฐ เพราะเม่ือรัฐอนัเป็นภาคีของอนสุญัญาให้ท่ีลีภ้ยัแก่คนจากรัฐอ่ืน รัฐท่ีเป็นเจ้าของ

ผู้ ลีภ้ยัก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการกระทําท่ีสนัติ ตามหลกัมนษุยธรรม และตามกฎหมาย แทนท่ีจะเป็น

การกระทําท่ีแสดงออกถึงความเป็นศตัรู 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว การเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ จะทําให้

รัฐบาลไทยสามารถเรียกร้องและใช้เป็นพืน้ฐานในการประสานความช่วยเหลือกับประเทศภาคีอ่ืน ตาม

หลกัการร่วมกนัแบง่เบาภาระ (Responsibility sharing) ในการดแูลผู้ ลีภ้ยัได้โดยชอบธรรม 

๓. เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือ

ในเอเชียแปซิฟิก 

 ประชาคมอาเซียนนัน้จะเป็นประชาคมซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ใน ๓ เสาหลัก คือ ด้าน

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมวฒันธรรม  



๑๑๑ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

 (๑) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ มี

ระบบแก้ไขความขดัแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือ

กบัภยัคกุคามความมัน่คงทัง้รูปแบบเดมิและรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง  

  (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความ

สะดวกใน   การติดต่อค้าขายระหว่างกนั อนัจะทําให้ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักับ

ภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือความอยูดี่กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

  (๓) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนแตล่ะประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกัน

ภายใต้แนวคดิสงัคมท่ีเอือ้อาทร มีสวสัดกิารทางสงัคมท่ีดี และมีความมัน่คงทางสงัคม๕  

 ทัง้นี ้ การคุ้มครองสิทธิและมนุษยชนของรัฐสมาชิกเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึ่งซึ่งส่งผลต่อ

ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ด้วยการตระหนักถึงควา มสําคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดตัง้ 

“คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยมนุษยชน -ไอซาร์” (ASEAN Inter-governmental 

Commission on Human Rights-AICHR) ในการประชมุสดุยอดผู้นาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ครัง้ท่ี ๑๕ เม่ือวนัท่ี ๒๓ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๔ ของกฎบตัรอาเซียน  

 ไอซาร์ (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights-AICHR) มีภารกิจใน

การพัฒนาร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นก้าวสําคัญของอาเซียนในการสร้าง

มาตรฐานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในภูมิภาค โดยจะมีการจดัทําร่างเสนอตอ่คณะกรรมาธิการ

ระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   

 นอกจากนี ้ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้หลายประเทศได้มีการ

ดําเนินการหรือมีกฎหมายภายในท่ีสอดคล้องกับอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ เช่น ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในขัน้การอนุวัติกฎหมายภายใน

เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อตกลงระหวา่งมาเลเซียกบัออสเตรเลีย  

นอกจากนี ้ในระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประเทศต่าง ๆ รวม ๓๒ ประเทศในภาคพืน้เอเชีย     

แปซิฟิคได้ทําความตกลงท่ีจะร่วมมือกนัทํางานตอ่ต้านการค้ามนษุย์ และร่วมรับผิดชอบในปัญหาเก่ียวกบั   

                                                 
๕ ศนูย์ขา่วการศกึษาไทย. “ความหมายและความสาํคญัของประชาคมอาเซียน”. http://www.enn.co.th/๒๓๐๘ 

http://www.aseanthailand.org/1.doc
http://www.aseanthailand.org/2.doc
http://www.aseanthailand.org/3.doc


๑๑๒ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

ผู้ ลีภ้ัยผิดกฎหมายและผู้ ลีภ้ัยระหว่างประเทศด้วย ความตกลงครัง้นีมี้ขึน้ในการประชุมท่ีบาหลีใน

อินโดนีเซีย โดยมีออสเตรเลียเป็นผู้ ทําข้อเสนอและผลกัดนัให้มีข้อตกลงในเร่ืองนี ้ทัง้ ๓๒ ประเทศเห็นด้วย

กับข้อเสนอของออสเตรเลียท่ีอยากให้ทัง้ภูมิภาคร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาท่ีว่านี ้การประชุมท่ี

บาหลีเป็นการประชมุระดบัรัฐมนตรีของประเทศตา่ง ๆ ในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิคในเร่ืองการลกัลอบพาคน

เข้าออกประเทศ การค้ามนษุย์ และอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเก่ียวข้อง โดยกรอบความร่วมมือท่ีออกมาจาก

การประชุมท่ีบาหลี ให้แนวทางสําหรับการจดัการกับผู้ลักลอบพาคนเข้าออกประเทศ ผู้ ลีภ้ัย ผู้ ลีภ้ัยผิด

กฎหมาย และผู้ ถูกนําตวัไปค้าขาย โดยมีหลักการว่าจะต้องปฏิบตัิต่อคนเหล่านีใ้นลักษณะท่ีส่งเสริม

ศกัดิศ์รีและชีวิตมนษุย์ รวมทัง้การรับภาระร่วมกนัระหวา่งประเทศ๖ 

ประเทศไทยมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดเตรียมความพร้อมต่อการก่อตัง้ประชาคมอาเซียนใน   

พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะสว่นหนึง่ของประชาคม ประเทศไทยควรเล็งเห็นความสําคญัของหลกัสิทธิมนษุยชน 

และตระหนกัว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมความมัน่คงภายในของประเทศสมาชิก 

และยงัเป็นหลกัประกันการไหลเวียนของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ   

อีกทัง้ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสงัคมท่ีเอือ้อาทร มีความมัน่คง

ทางสงัคม   

ประเด็นเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ัย ก็เป็นประเด็นหนึ่งท่ีประเทศไทยต้องให้ความสําคญั

พิจารณาสร้างกรอบและมาตรฐาน และการเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ 

สามารถชว่ยทําหน้าท่ีดงักลา่วได้ 

๔. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ 

 อนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัยเป็นกรอบทางกฎหมายท่ีได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก 

ซึง่ปัจจบุนัมีประเทศท่ีเข้าเป็นภาคีแล้วกวา่ ๑๔๕ ประเทศ การเข้าเป็นภาคีย่อมเป็นการแสดงให้เห็นความ

ตัง้ใจจริงในการเคารพและปฏิบตัิตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ   

ผู้ ลีภ้ยั สร้างความนา่เช่ือถือและยอมรับตอ่วิธีการปฏิบตัติอ่ผู้ ลีภ้ยั  

                                                 
๖ Voice of America, “๓๒ ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิคทําความตกลงที่บาหล ีร่วมงานตอ่ต้านการค้ามนษุย์ และกําหนด
แนวปฏิบตัิตอ่ผู้ลีภ้ยัผิดกฎหมายและผู้ลีภ้ยัระหวา่งประเทศ”http://www.voafanti.com/gate/big 

http://www.voafanti.com/gate/big5/www.voanews.com/thai/news/asia-pacific-countries-first-to-sign-agreement-to-combat-human-trafficking-voathai-nm-31mar11-119036984.html


๑๑๓ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

การเข้าเป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ยั ค.ศ.๑๙๕๑ นัน้นอกจากจะทําให้ประเทศ

จะมีความสามารถมากขึน้ในการจดัการแก้ปัญหาเก่ียวกบัประชากรกลุ่มนีโ้ดยเหมาะสมภายใต้โครงสร้าง

ทางกฎหมายท่ีถกูต้อง ยงัจะทําให้ประเทศได้รับการยกย่องจากนานาชาติและเป็นการสร้างการคุ้มครอง

แก่บคุคลท่ีเส่ียงภยัตอ่การถกูสงัหาร บคุคลเหล่านีก็้จะสามารถสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจของประเทศและ

หลดุพ้นจากการเป็นบคุคลท่ีผิดกฎหมายและไมมี่ตวัตนในสงัคม 

ข.  ข้อเสียของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ัย ค.ศ.๑๙๕๑ 

 การเข้าเป็นภาคีของอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ทําให้รัฐมีหน้าท่ีคุ้มครอง

สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ลีภ้ัยตามท่ีได้กําหนดไว้ในอนุสญัญา ซึ่งจะทําให้เกิดภาระด้านงบประมาณท่ีใช้ใน

การดแูลผู้ ลีภ้ยั 

 นอกจากนี ้ยงักําหนดให้รัฐภาคีมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกบัองค์การสหประชาชาติ  ทัง้ในการปรับ

ใช้บทบญัญตัใินอนสุญัญานี ้ รัฐภาคีต้องจดัหาข่าวสารและข้อมลูทางสถิติซึ่งสํานกังานข้าหลวงใหญ่แห่ง

สหประชาชาตร้ิองขอเพ่ือจดัทํารายงานตอ่องค์กรซึง่มีอํานาจของสหประชาชาติ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั สภาวะ

ของผู้ ลีภ้ยั  การอนวุตัิการของอนสุญัญานี  ้และ กฎหมาย ข้อบงัคบัซึ่งมีผลบงัคบัหรืออาจจะมีผลบงัคบัท่ี

เก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยั  รัฐภาคีจะต้องแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาตทิราบถึงกฎหมายและข้อบงัคบั  ตา่ง ๆ ของ

รัฐ ซึง่รัฐต้องดําเนินการเพ่ือปฏิบตัติามอนสุญัญานี ้

๕.๖  แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลีภ้ัย และการปฏิบัตต่ิอผู้ลีภ้ัยตามหลักสิทธิมนุษยชน 

  “ผู้ ลีภ้ัย” ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งย่อมมีสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยเสมอภาคเท่าเทียมกับมนุษย์คนอ่ืน

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศกัดิ์ศรี มีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ

ของตนเองอย่างเต็มท่ีและสร้างสรรค์ โดยสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิติดตวัผู้ ลีภ้ัยตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในเขต

ปกครองใด หรือเชือ้ชาต ิภาษา ศาสนาใด  

รัฐธรรมนูญของราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้บญัญัติรับรองสิทธิมนษุยชนของบุคคลไว้

อย่างชดัเจน ได้แก่  “ ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบคุคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

(มาตรา ๔), “การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทกุองค์กร ต้องคํานึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ และ

เสรีภาพ” (มาตรา ๒๖),  และ “บคุคลย่อมอ้างศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้



๑๑๔ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ตอ่รัฐธรรมนญู หรือไม่ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน” (มาตรา ๒๘) 

นอกจากนี ้ประเทศไทยมีหน้าท่ีในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ัยตามหลกัลิทธิมนุษยชน เน่ืองจากประเทศ

ไทยได้ให้สตัยาบนัปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ตัง้แต ่พ.ศ.๒๔๙๑ จึงมีพนัธกรณีตามสนธิสญัญา

ตา่ง ๆ ท่ีเข้าเป็นภาคี เช่น กฎบตัรสหประชาชาติ  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน  กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจนอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสญัญาว่าด้วยการจดัการเลือกปฏิบตัิ

ต่อสตรีทุกรูปแบบ ฯลฯ เป็นต้น ผู้ ลีภ้ัยจึงมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามสถานะเฉพาะของตน ซึ่ง

กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ  โดยเฉพาะ เดก็ และสตรี  

โดยกตกิาระหวา่งประเทศท่ีได้กลา่วถึงสิทธิของมนษุย์แตล่ะคนไว้อย่างชดัเจนและครอบคลมุมาก

ท่ีสุดฉบบัหนึ่ง คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่ีกล่าวถึงสาระของ

สิทธิในสว่นท่ีเป็นการปฏิบตัติอ่ผู้ถกูลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนษุยธรรม การห้ามบคุคลถกูจําคกุด้วยเหตท่ีุ

ไม่สามารถชําระหนีต้ามสญัญาได้  ความเสมอภาคของบคุคลภายใต้กฎหมาย  การห้ามมิให้มีการบงัคบั

ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลงั สิทธิการได้รับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็น

สว่นตวั เป็นต้น 

 โดยรัฐสมาชิกของกตกิาฉบบัดงักล่าวได้รับรองว่าจะ “เคารพและประกนัสิทธิของบคุคล ห้ามการ

เลือกปฏิบตั ิไมว่า่จะด้วยเหตผุลทางเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สญัชาต ิ

สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด” อีกทัง้ คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ ได้กล่าวในความเห็นทัว่ไปท่ี ๑๕ เน้นยํา้เร่ืองการปฏิบตัิของรัฐภาคีต่อคนต่างด้าวว่าตาม

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองว่า “รัฐภาคแต่ละรัฐแห่งกติกานีจ้ะต้อง

ประกันแก่ปัจเจกชนทัง้ปวงภายในดินแดนของตน และภายใต้เขตอํานาจของตนในสิทธิทัง้หลายท่ีได้รับ

การรับรองในกติกานี ้โดยทัว่ไปแล้ว สิทธิต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองตามกติกานีจ้ะต้องนํามาใช้กบับุคคล

ทัง้ปวง โดยมิต้องคํานงึถึงการตา่งตอบแทน สญัชาตหิรือการไร้สญัชาตขิองบคุคลนัน้”    

 ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมืองจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเคารพและประกันสิทธิของผู้ ลีภ้ัยท่ีได้รับการรับรองไว้ในกติกาฉบับนี ้โดย



๑๑๕ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

ปราศจากการเลือกปฏิบตัิด้วยเหตผุลทาง เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

สญัชาต ิสถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด อาทิ 

(๑) สิทธิในการมีชีวิตอยู่ และ เสรีภาพจากการถูกทรมาน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรองว่า “มนษุย์ทกุคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแตกํ่าเนิด สิทธินีต้้องได้รับการ

คุ้มครองโดยกฎหมาย บคุคลจะต้องไม่ถกูทําให้เสียชีวิตโดยอําเภอใจ ..” ๗และ “บุคคลจะถกูทรมาน หรือ

ได้รับการปฏิบตั ิหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือต่ําช้ามิได้” ๘ 

โดยคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติได้ตีความมาตรา ๗ ในความเห็นทัว่ไปท่ี ๒๐ 

ระบวุ่า   ความหมายของมาตรานีย้งัได้ห้ามรัฐภาคีในการส่งบคุคล ไปยงัประเทศอ่ืน ซึ่งบคุคลนัน้ได้รับ

อนัตรายจากการถกูทรมาน หรือได้รับการปฏิบตัิ หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือต่ําช้า ไม่ว่า

จะด้วยการส่งผู้ ร้ายข้ามแดน การขับไล่ หรือ refoulement  ด้วยเหตุนี ้ประเทศไทยจึงต้องเคารพต่อ

หลกัการไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย และกําหนดให้มีการพิจารณาตรวจ สอบความปลอดภยัในประเทศ

ต้นทาง เพ่ือให้เป็นการเคารพและปฏิบตัติามหลกัการดงักล่าว 

(๒) การรับรองว่าบคุคลทัง้ปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่า

เทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัใิด ๆ ในกรณีนี ้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบตัิใด ๆ และต้อง

ประกนัการคุ้มครองบคุคลทกุคนอยา่งเสมอภาคและเป็นผลจริงจงัจากการเลือกปฏิบตัิด้วยเหตผุลใด เช่น 

เชือ้ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพนัธุ์แห่งชาติหรือ

สงัคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ (ข้อ ๒๖) 

(๓) เด็กทกุคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่สถานะของผู้ เยาว์ 

จากครอบครัวของตน สงัคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากเชือ้ชาติ ผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา เผ่าพนัธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกําเนิด (ข้อ ๒๕ (๑)) เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการจด

ทะเบียนทนัทีภายหลงัการเกิด และต้องมีช่ือ (ข้อ ๒๔ (๒)) เด็กทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้มาซึ่งสญัชาติ (ข้อ ๒๔ 

(๓)) 

                                                 
๗ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ ๖ 
๘ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ้ ๗ 
 



๑๑๖ 
รายงานศกึษาวิจยั “นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนชายแดนไทย – พมา่ : กรณีผู้อพยพจากภยัสงคราม” 

ประเทศไทยนัน้นอกจากมีหน้าท่ีในการคุ้ มครองเด็กตามกติการะหว่างประเท ศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้ว ประเทศไทยมีหน้าท่ีตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดงันัน้ ในขัน้ตอน

การดําเนินการทัง้หมดซึ่งเก่ียวข้องกับเด็กผู้ ลีภ้ัย ประเทศไทยต้องใช้ขัน้ตอนและแนวทางการคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุของเดก็๙ และเปิดโอกาสให้เดก็ผู้ ลีภ้ยัได้เข้าถึงระบบการปกป้องและคุ้มครองเด็กท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนั  

นอกจากการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ ลีภ้ยัในระหว่างท่ีขอลีภ้ัยการสู้ รบอยู่ในประเทศไทยแล้ว 

ประเทศไทยยงัสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวในการป้องกันมิให้เกิดการอพยพของผู้ ลีภ้ัย

จากพม่าเข้ามาประเทศไทยโดยการใช้กลไกประชาคมอาเซียนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาการทางการเมืองและสันติภาพในพม่า อันเป็นแนวทางแก้ปัญหาผู้ ลีภ้ัยตามแนว

ชายแดนไทย-พมา่ อยา่งยัง่ยืน 

๕.๗   ข้อเสนอแนะต่อท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทย 

 จากการศกึษาวิจยัเอกสาร การวิจยัภาคสนาม การจดัสนทนากลุ่ม การประชมุร่วมกบัหน่วยงาน

ของรัฐ และองค์กรพฒันาเอกชนด้านผู้ ลีภ้ยั  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะตอ่ทา่ทีท่ีเหมาะสมของประเทศไทยดงันี ้

๑. ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีภาคีอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลีภ้ัย ค.ศ.๑๙๕๑ และควร

บญัญตักิฎหมายภายในวา่ด้วยเร่ืองผู้ ลีภ้ยั ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีกรอบท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิตามหลกั

สิทธิมนุษยชนต่อผู้ ลีภ้ัย และเป็นไปตามข้อเสนอแนะท่ีประเทศไทยได้รับหลังจากการนําเสนอรายงาน

ประเทศตอ่ท่ีประชมุคณะทํางาน Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่ง

สหประชาชาต ิ 

๒. ประเทศไทยควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกบัสิทธิ

ในการขอลีภ้ยัและหลกั การไมส่ง่ผู้ ลีภ้ยักลบัไปสูอ่นัตราย 

๓. นโยบายการสง่บคุคลออกนอกประเทศของประเทศไทยนัน้ต้องสอดคล้องกบัหลกัการไม่ส่งผู้ ลี ้

ภยักลบัไปสูอ่นัตราย ไมว่า่จะเป็นกรณีการสง่ผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบจากประเทศเมียนมาร์ หรือประเทศอ่ืน ๆ โดย

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัทํารายงานการประเมินสถานการณ์ความปลอดภยัในพืน้ท่ีท่ีผู้ ลีภ้ยัหรือหนี

ภยัการสู้รบจะกลบัไปอยา่งรอบด้าน  
                                                 
๙ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๓ 



๑๑๗ 
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๔. ประเทศไทยควรพฒันาการปฏิบตัิต่อผู้ ลีภ้ัยในค่ายให้ดีขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เร่ืองการจดั

การศกึษา การบริการสขุภาพ ชีวิตความเป็นอยู ่และ สิทธิในการทํางาน 

๕. ประเทศไทยจะส่งผู้ ลีภ้ัยกลบัประเทศต้นทางก็ต่อเม่ือ ประเทศต้นทางนัน้ปลอดภัยสําหรับ      

ผู้ ลีภ้ยั ทัง้ในแง่ภยัจากการสู้รบ และ กบัระเบดิ อีกทัง้ ประเทศต้นทางมีความพร้อมในด้านระบบโครงสร้าง

พืน้ฐาน การบริการด้านตา่ง ๆ เชน่ การศกึษา การบริการสขุภาพ สวสัดิการ และมีการจดัเตรียมกลไกเพ่ือ

การรักษาสนัตภิาพท่ีเหมาะสม 

๖. รัฐบาลไทยควรเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ ลีภ้ยัก่อนการเดินทางกลบั โดย

จดัโครงการตา่ง ๆ เชน่ การพฒันาศกัยภาพผู้ ลีภ้ยั การระงบัข้อพิพาทโดยสนัตวิิธี 

๗. หากผู้ ลีภ้ยัหรือหนีภยัการสู้รบตดัสินใจเดนิทางกลบัมาตภุมูิเดมิด้วยความสมคัรใจ รัฐบาลไทย

ควรเชิญหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นสักขีพยานในการเดินทางกลับ อีกทัง้องค์การท่ีเป็น         

สักขีพยานเหล่านัน้อาจพิสูจน์ความสมัครใจในการเดินทางกลับของผู้ ลีภ้ัยเหล่านัน้ อย่างไรก็จะต้อง

คํานงึถึงประกนัความปลอดภยัและการเดนิทางกลบัอยา่งมีศกัดิ์ศรีในดนิแดนนัน้ 

๘. ในทางกลบักนัหากไมส่ามารถดําเนินการสง่กลบัมาตภุูมิเดิมด้วยความสมคัรใจได้ รัฐบาลไทย

ควรพิจารณาให้สิทธิอาศยัอยูช่ัว่คราวอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือรอการส่งกลบัประเทศเมียนมาร์เม่ือ

สถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาร์มีความปลอดภยั ซึง่สามารถกระทําได้ภายใต้พระราชบญัญัติคนเข้า

เมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ กลา่วคือ ให้อํานาจรัฐมนตรีโดยการอนมุตัขิองคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ

เฉพาะเร่ืองท่ีจะให้คนต่างด้าวผู้ ใดอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยยึดหลักการพืน้ฐานใน

รัฐธรรมนญูซึง่เป็นกฎหมายสงูสดุ เพ่ือคงไว้ซึง่การเคารพหลกัการไมผ่ลกัดนักลบัไปสูอ่นัตราย 

๙. ปัจจุบันประเทศไทยมีกลไกความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับเมียนมาร์หลายกลไก คือ 

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee – RBC)  คณะกรรมการการค้าร่วม 

(Joint Trade Commission – JTC)  คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission – JC) และคณะกรรมการ

เขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee – JBC) โดยกลไกเหล่านีมี้ตวัแทนฝ่ายรัฐเข้าไปเป็น

คณะกรรมการ  แตย่งัขาดกลไกในการดแูลปัญหาผู้ ลีภ้ยัจากชายแดน จึงควรมีคณะกรรมการขึน้มาอีกชดุ

หนึ่งคือ คณะกรรมการสถานภาพผู้ ลีภ้ัยจากการสู้ รบประจําจังหวัด (PAB) ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการ

ตดิตามและประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดน รวมทัง้สําหรับผู้ ลีภ้ยัท่ีเดินทางเข้ามาใหม่ควรได้รับการ



๑๑๘ 
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พิจารณาคดักรองจากคณะกรรมการชดุนี ้โดยควรเปิดให้องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

ผู้ ลีภ้ยัเป็นคณะกรรมการด้วย 

๑๐. รัฐบาลควรเพิ่มข้อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ ลีภ้ยัจากการสู้ รบ จากเดิมท่ีรัฐจะรับให้

ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ ลีภ้ัยความตายท่ีหนีภัยจากการสู้ รบท่ีเป็นภัยถึงแก่ชีวิตโดยตรงอันเน่ืองมาจาก

สงครามเท่านัน้ ซึ่งควรเพิ่มการพิจารณารวมไปถึงผู้ ท่ีหนีภยัความตายในรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น ภยัจากการ

ถูกบังคับเกณฑ์แรงงาน ซึ่งการคุกคามดังกล่าวนําไปสู่การทารุณร่างกายและเป็นการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนขัน้รุนแรง สมควรได้รับการคุ้มครองดแูลเฉกเช่นเดียวกนัผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบด้วย เน่ืองจากเป็นภยัท่ี

เป็นอนัตรายถึงชีวิตเชน่กนั 

๑๑. รัฐบาลควรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกบัสถานการณ์ของผู้ ลีภ้ัยการ    

สู้ รบเชือ้ชาติตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาในประเทศไทยทัง้ในส่วนของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ๙ แห่งและผู้ ลีภ้ยัการสู้ รบท่ี

อยู่นอกพืน้ท่ีพักพิงชั่วคราวท่ีใช้ชีวิตร่วมสังคมเดียวกันกับประชาชนไทยเพ่ือความเข้าใจอันดีของ

ประชาชนทัง้สองประเทศ ซึ่งหากกลไกลของสงัคมเช่น นกัวิชาการ ส่ือมวลชน ภาคธุรกิจและประชาชนมี
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กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
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ลีภ้ยัการสู้รบกลบัไปเผชิญกบัอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ 



บรรณานุกรม 

หนังสือ  

เกียรตชิยั พงษ์พาณิชย์ (๒๕๓๑) . พม่าผ่าเมือง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ประพนัธ์สาส์น  

คณะกรรมมาธิการสิทธิมนษุยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคของวฒุิสภา (๒๕๕๑). 

เอกสารรายงานการพจิารณาศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ เร่ืองปัญหาผู้ลีภ้ัยจากการสู้รบ 

พรพิมล ตรีโชติ(๒๕๔๘). ไร้แผ่นดนิ เส้นทางจากพม่าสู่ไทย. กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศรีบรูณ์

คอมพิวเตอร์-การพิมพ์ 

 

วิทยานิพนธ์ 

จีระศกัดิ์ เพชรตรา (๒๕๔๑) ปัญหาท่ีตัง้ค่ายอพยพผู้ลีภ้ัยชาวกะเหร่ียง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ที่

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ดวงพร ศลิปวฒุิ (๒๕๓๕)นโยบายของรัฐบาลไทยต่อผู้ลีภ้ัยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีศูนย์ฯ 

พนัสนิคม. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นารี พีระวฒุิพงษ์  (๒๕๔๒) การให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ัยและผู้พลัดถิ่นตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ ภายใต้ภาวการณ์ขัดกันทางทหาร. วิทยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พิเชต เกือ้รุ่ง (๒๕๔๑). ความร่วมมือระหว่างไทยกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ. 

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

แอนดรู ยะวนั (๒๕๕๑) ปัญหาสุขภาพของผู้ลีภ้ัยชาวคะเรนนีในศูนย์พักพิงช่ัวคราวบ้านใหม่ในสอย 

อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท(ภมูิศาสตร์). มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



รายงานการวจิยั “นโยบายในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย-พม่า:กรณีผูห้นีภยัการสูร้บ” ๑๒๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาอังกฤษ 

General Comment No. ๖ (๒๐๐๕) On the Treatment of Unaccompanied and Separated Children 

Outside their Country of Origin. UN Doc. CRC/GC/soo๕/๖ 

Human Rights Watch. World Report ๒๐๑๑ : Burma, http://www.hrw.org/world-report-2011/burma 

KRISYS NET.  Kosovo Refugee Information System and Network.  An Inter professional Project 

(IPRO) of Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology Prospectus ๑๙๙๘-

๑๙๙๙ 

Kyemon, December ๑๕ (๒๐๐๐) อ้างถึงใน พรพิมล ตรีโชติ. ไร้แผ่นดนิ เส้นทางจากพม่าสู่ไทย. กรุงเทพฯ 

: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

Tai Freedom. (๒๐๐๙, January ๒๔). ความเป็นมาของหนังสือสัญญาปางหลวง (ป๋างโหลง)  

The Government of Japan. (March, ๒๐๑๑) Mid-term Progress Report by Japan on its 

Implementation of Recommendation Made in May ๒๐๐๘ 

UNHCR. (๒๐๐๑, July). The Repatriation Predicament of Burmese Refugees in Thailand : A 

Preliminary Analysis.  

UN Human Rights Committee. General Comment No.๒๐ (๑๙๙๒). UN Doc. HRI/GEN/REV. ๑,๓๐, (๒๘ July 

๑๙๙๔)  

Voice of America. ๓๒ ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิคท าความตกลงท่ีบาหลี ร่วมงานตอ่ต้านการค้ามนษุย์ และ

ก าหนดแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ ลีภ้ยัผิดกฎหมายและผู้ ลีภ้ยัระหว่างประเทศ  

Walter Fust. CIVIL SOCIETY IN  INTERNATIONAL COOPERATION.  the Opening Session of the 

World Civil Society Forum, Geneva, July ๑๕, ๒๐๐๒ 

http://www.hrw.org/world-report-2011/burma


รายงานการวจิยั “นโยบายในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย-พม่า:กรณีผูห้นีภยัการสูร้บ” ๑๒๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ข้อมูลออนไลน์ 

http://pbosnia.kentlaw.edu/projects/kosovo/oldstuff/prospectuspre๔๒๑๙๙.htm 

http://www.enn.co.th/๒๓๐๘ 

http://www.hrw.org/world-report-๒๐๑๑/burma 

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=

๙๕๕๐๐๐๐๐๒๑๘๒๑&CommentReferID=๒๐๘๑๖๑๙๓&CommentReferNo=๑& 

http://www.nhrc.or.th/ /menu_content.php?doc_id=29 

http://www.statelessperson.com/www/?q=node/๗๗๔๖ 

http://www.taifreedom.com/tha/index.php?id=๘๒&option=com_content&view=article. 

http://unhcr.or.th/th/news/general/๘๔๖ 

http://www.unhcr.org/๓b๗d๒๔๒๑๔.pdf. 

http://www.voafanti.com/gate/big 

http://www.worldcivilsociety.org/documents/๑๕.๐๑_fust_walter_ddc.doc 

 

http://pbosnia.kentlaw.edu/projects/kosovo/oldstuff/prospectuspre42199.htm
http://www.enn.co.th/๒๓๐๘
http://www.nhrc.or.th/
http://www.statelessperson.com/www/?q=node/๗๗๔๖
http://www.taifreedom.com/tha/index.php?id=82&option=com_content&view=article
http://www.unhcr.org/3b7d24214.pdf
http://www.voafanti.com/gate/big5/www.voanews.com/thai/news/asia-pacific-countries-first-to-sign-agreement-to-combat-human-trafficking-voathai-nm-31mar11-119036984.html


 

ประมวลภาพการลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 
 

อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก 
 

 

 



 
 

 

 
 
 



อ.แม่สอด  จ.ตาก 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 

    
 

       
 

         
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 
 

     
 

     
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เวทสัีมมนาคร้ังที ่1  

วนัที ่26 ธันวาคม 2554  ณ ห้อง 709  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
 

 

 



เวทสัีมมนาคร้ังที ่2  
วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2555  ณ โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ข   

 



น าเสนอผลการศึกษาวจัิย 
วนัที ่2 เมษายน  2555 ณ ห้องประชุม 709  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

 

 
 

 
 



 
 
 

ประชุมกลุ่มย่อยเพือ่ปรับปรุงรายงานการศึกษาวจัิย 
วนัที ่17 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุม 708  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

 

 


