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แม้รัฐบาลไทยจะมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่ก็ได้มีการนิยาม 

บุคคลที่อพยพหนีภัยสงครามว่าเป็น “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทย 

ได้ด�าเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลในการรับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาร์ ให้เข้ามาอยู่ 

ในค่ายพักพิงตามแนวชายแดนไทย-พม่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี จ�านวน ๙ แห่ง โดยได ้

ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ที่พักอาศัย บริการสุขภาพ การศึกษาและการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม ในการ 

พิจารณาแนวทางส่งผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐาน รัฐจ�าเป็นต้องกระท�าบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและจ�าเป็นต้องค�านึงถึง 

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงเห็นควร 

ให้มีการศึกษาการด�าเนินชีวิตของผู้ลี้ภัยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมิน 

ความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งคืนผู้ลี้ภัยและครอบครัวกลับสู่ถ่ินฐาน รวมถึงวิเคราะห์แนวทาง 

การส่งกลับประเทศต้นทางและทางเลือกอื่นๆ ของผู้ลี้ภัย โดยค�านึงถึงความสมัครใจ ความมั่นคงและความปลอดภัย

ในชีวิต รวมทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ด้วยเหตุดังกล่าว ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู ้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ที่สะท้อนความเข้าใจความ

ต้องการของผู้ลี้ภัย ความต้องการในการด�าเนินชีวิต ปัญหาและข้อวิตกกังวลของผู้ลี้ภัยในกรณีที่ถูกส่งกลับไป 

ประเทศเมียนมาร์ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปสู่การก�าหนดนโยบาย และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่าย

พักพิงชั่วคราว 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว ่ารายงานการศึกษานี้จะเป็น 

ประโยชน์ต่อสงัคมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นนกัวชิาการ องค์กรภาคประชาสงัคม ผูท่ี้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับนี้ ทั้งในส่วนของข้อเสนอทางเลือกในระหว่างทีร่อ 

การส่งผูล้ีภ้ยักลบัคนืถิน่ฐานในประเทศต้นทาง และข้อเสนอเชงินโยบายทีค่วรจะต้องพจิารณาควบคู่ไปกับการเตรียม

ตัวส่งผู้ลี้ภัยกลับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเคยมีประสบการณ์กับการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยตั้งแต่หลังสงครามอินโดจีน 

และได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบจากภัยสงครามในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

มานานกว่า ๓๐ ปี แต่ยังไม่ค่อยมีการศึกษาคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังในวงการสังคมศาสตร์ไทยเท่าใด เมื่อสถานการณ์ทาง 

การเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เริ่มคลี่คลายลงหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ให้ความสนใจต่อสิทธิและปัญหาของผู ้ลี้ภัยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร  ์

ที่อาศัยอยู่ในค่ายพักพิงตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมัยเมื่อด�ารงต�าแหน่งเป็น 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้มีข ้อห ่วงใยต่อปัญหาของสิทธิผู ้ลี้ภัยเหล่านี้และต้องการจะมีข ้อเสนอ 

เชงินโยบายในการส่งผูล้ีภั้ยกลบัคืนถ่ินฐาน (Repatriation) ท่ีค�านงึถึงหลักสทิธมินษุยชน กล่าวคือ จะต้องเป็นไปด้วยความ 

สมัครใจ ความปลอดภัย และความยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาชาตพินัธุแ์ละการพฒันา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ท�าการศกึษาวจิยัปัญหาผูล้ีภ้ยัในค่ายผูล้ีภ้ยัเหล่านี ้ ทัง้นี ้ โดยให้ความส�าคญัต่อการรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้ลี้ภัย 

ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการเตรียมการส่งกลับคืนถิ่นฐาน เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ

ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป    

โครงการวิจัยน้ีได้เริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้เลือกศึกษาค่ายผู ้ลี้ภัยจ�านวน  

๔ แห่ง และได้รบัความร่วมมอืจาก ดร.เดชา ตัง้สฟ้ีา แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และคณะ เป็นผูร้บัผิดชอบเกบ็ข้อมลู 

ในค่ายผูล้ีภ้ยับ้านแม่หละ จังหวดัตาก ทัง้นีเ้พราะว่าเป็นผูท้ีม่คีวามคุน้เคยกบัค่ายผูล้ีภ้ยัแห่งนีม้าก่อนแล้ว ส่วนอกี ๓ แห่ง 

คือ ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ จังหวัดตาก ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน จังหวัดราชบุรี และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน อยู่ในความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา แต่ปัญหาอุปสรรคในการ 

ด�าเนินการวิจัยก็คือ คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัยได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง 

มหาดไทย ซึง่เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบพืน้ท่ีค่ายผูล้ีภ้ยั อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมอืขององค์กรเอกชนระหว่างประเทศ 

และองค์กรประชาสังคมต่างๆ ที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในค่ายผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยเองท่ีเข้าใจ 

เป้าหมายของการวิจัย และมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจของคณะผู้วิจัย จึงได้ให้การสนับสนุน และให้ข้อมูลท่ีท�าให ้

คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลในระดับที่พอเพียงที่สะท้อนสภาพการด�ารงชีวิตและปัญหาของผู้ลี้ภัย ความต้องการหรือ 

ความปรารถนา รวมทั้งความวิตกกังวลต่ออนาคตของตนเอง การเตรียมการเพื่อเดินทางกลับสู่ถิ่นฐาน ตลอดจนการ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเดินทางกลับ กล่าวได้ว่าการด�าเนินการโครงการวิจัยฯ จนส�าเร็จลุล่วงมาได้นี้ คณะผู้วิจัย 

จกัต้องขอขอบคณุผูล้ีภ้ยั คณะกรรมการค่ายผูล้ีภ้ยั ผูป้ระสานงานองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสงัคม 

และหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท�าให้เห็น

ถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาและสภาพการด�าเนินชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัย สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการส่งกลับที่เคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความหวัง การรอคอยและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานของ

ตนเอง

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
4
ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
ค



กิติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยฯนี้ คณะผู้วิจัยพยายามให้พื้นที่แก่ผู้ลี้ภัยได้น�าเสนอ “เสียง” ของตนเองให้มากท่ีสุด และ

พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความไม่สิ้นหวังถึงแม้จะถูกจ�ากัดอยู่ในพื้นที่ที่ไร้อิสรภาพ ความพยายามในการเรียนรู้เพ่ือจะ 

ก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจ�ากัดเชิงโครงสร้างทางการเมือง และเศรษฐกิจ ปัญหาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ 

การเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐาน และความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการลดความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากองค์กร 

เอกชนระหว่างประเทศ นอกเหนือจาก “เสียง” ของผู้ล้ีภัยที่ชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์ สิ่งที่สะท้อนให้เห็น 

ในงานวิจัยนี้ คือ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างทางศาสนา ช่วงอายุที่แตกต่างกัน และช่วงเวลาของการ 

เข้ามาพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยที่น่าจะมีความส�าคัญต่อการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการส่งผู้ล้ีภัย 

กลับคืนสู่ถิ่นฐานอย่างสมัครใจ รวมท้ังการค�านึงถึงความปลอดภัย รวมท้ังข้อพิจารณาในการบูรณาการของผู้ล้ีภัยกับ 

ชุมชนท้องถิ่นบริเวณชายแดนอย่างยั่งยืน 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ในการสนับสนุน ให้ก�าลังใจ และช่วยแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลผู้ไร้สัญชาติไทย 

พลัดถิ่น ผู้อพยพและชนพื้นเมือง ที่ให้ข้อคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยในวาระ 

ต่างๆ ความส�าเร็จของโครงการวิจัยฯ นี้ ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยประสานงานแก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการ 

โครงการ ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณศิริวรรณ ขนุนทอง และคุณเอกชัย ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ ที่ช่วยเหลือการประสานงานต่าง ๆ ระหว่างคณะผู้วิจัยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย

ความเป็นกัลยาณมิตรอย่างดียิ่ง 

ชยันต์ วรรธนะภูติ
                  
มาลี สิทธิเกรียงไกร
                                                                                                                                   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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โครงการวจิยัเรือ่ง “ทางเลือกเชงินโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงช่ัวคราว” นีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือ ๑. ศกึษา 

การด�าเนินชีวิตของผู้ลี้ภัย1 ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ๒. เพื่อประเมินความต้องการในการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งคืนผู้ลี้ภัยและครอบครัวกลับสู่ถิ่นฐาน และ ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งกลับประเทศต้นทาง

และทางเลือกอื่น ๆ ของผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ภายใต้บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง 

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว2 ๔ แห่ง คือ จังหวัดตาก เลือกศึกษาพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ 

และพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวบ้านนโุพ จงัหวัดราชบรีุ เลือกศกึษาพ้ืนทีพั่กพิงช่ัวคราวบ้านถ�า้หนิ และจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เลอืกศกึษา 

พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย และการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Informant Interview) การจัดท�ากรณีศึกษา (Case Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) รวมทั้งการสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดและมุมมองของผู้ลี้ภัย 

แต่อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัยได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย จึง

จ�าเป็นต้องขอความร่วมมือจากองค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่

องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) ช่วยคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย หลังจากนั้น จึงจัดการอบรมวิธีการ

เก็บข้อมูลสนามให้แก่ผู้ช่วยนักวิจัย 

ผลการศึกษา

๑. สถานการณ์ชายแดนและค่ายผู้ลี้ภัย

พื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม 

กบัรฐัชนกลุม่น้อย มชีมุชนกลุม่ชาตพินัธุอ์ยูใ่กล้บริเวณชายแดนเป็นจ�านวนมาก และยังมกีองก�าลังถอือาวุธชนกลุ่มน้อย (Ethnic 

Armed Group) ของประเทศพม่า/เมียนมาร์ใช้เป็นพื้นที่สะสมก�าลังและหลบซ่อนการปราบปรามของกองทัพพม่า หรือ

ข้ามมาหาเสบียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และเมื่อเกิดการสู้รบกันระหว่างกองก�าลังของสหภาพแห่งชาติกะเหร่ียง (Karen  

National Union: KNU) และกองก�าลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ (Democratic Karen Buddhist Army: DKBA)   

จนกระทั่งค่ายมาเนอร์ปลอว์แตก ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีการอพยพหนีภัยสงครามของผู้คนประเทศพม่า/เมียนมาร์ 

มาในบรเิวณชายแดนไทยจ�านวนมาก จนรัฐบาลไทยได้จดัตัง้พืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวขึน้บรเิวณชายแดนหลายจดุ แต่ต่อมามกีารย้าย 

และยุบพื้นที่พักพิงฯ เพ่ือความปลอดภัยจากการลอบโจมตีของกองก�าลังฝ่ายตรงกันข้าม ปัจจุบันเหลือค่ายผู้ลี้ภัย ๙ แห่ง  

อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ (Convention Relating  

to the Status of Refugees 1951) ประเทศไทยจึงไม่ยอมรับว่ามี “ผู้ลี้ภัย” อยู่ในประเทศ บุคคลเหล่านี้จึงได้รับการนิยาม

บทสรุปผู้บริหาร

 1  โครงการวิจัยนี้ใช้ค�าว่า “ผู้ลี้ภัย” ตามค�าที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบและพักอาศัยในค่ายพักพิงชั่วคราวเรียกตนเอง ในขณะที่รัฐบาลไทยเรียกคน 

เหล่านี้ว่า “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” เป็นที่น่าสังเกตว่า ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner for 

Refugees: UNHCR) เรียกคนเหล่านี้ว่า Refugee (ผู้ลี้ภัย) เช่นเดียวกัน ทั้งที่รัฐบาลไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ด้วย 

เหตุนี้จึงท�าให้รัฐบาลไทยไม่ใช้ค�าว่า “ผู้ลี้ภัย” โดยใช้ค�าว่า “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ”
 2   พื้นที่หรือสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดหาให้ผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศพม่า/เมียนมาร์ มีทั้งหมด ๙ แห่ง เรียกว่า พื้นที่พักพิงชั่วคราว  

(Temporary Shelter) แต่ผู้ลี้ภัย ตลอดจนองค์กรที่ท�างานในพื้นที่ดังกล่าว และผู้ลี้ภัยเองจะเรียกว่า Refugee Camp (ค่ายผู้ลี้ภัย) แต่โดยทั่วไปจะเรียก

สั้น ๆ ว่า แคมป์ (Camp) ทับศัพท์เสียงภาษาอังกฤษ ส�าหรับงานวิจัยนี้ ใช้ค�าว่า “ค่ายผู้ลี้ภัย” ตามค�าเรียกของผู้ลี้ภัยและองค์กรต่าง ๆ 

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
ฆ



บทสรุปผู้บริหาร

๒. การจ�าแนกประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย

๒.๑ จ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย

การส�ารวจเพ่ือให้ได้จ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยที่แท้จริงแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากปัญหา 

สองประการ คือ ประการแรก ผู้ลี้ภัยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เมื่อเกิดการสู้รบระหว่างกองทัพพม่า 

และกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย ประชาชนในพื้นที่จะอพยพหนีมายังฝั่งประเทศไทยเพื่อหาที่พักพิง หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มีจ�านวนผู้ลี้ภัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสที่จะเดินทางไปประเทศที่สาม บางคนเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยและหลบหนี

ออกไปหางานท�านอกค่าย บางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับไปถิ่นฐานเดิมเมื่อสถานการณ์การสู้รบเบาบางลง ในขณะเดียวกัน 

ยังปรากฏว่ามีผู้ลี้ภัยอีกจ�านวนหนึ่งที่อพยพเข้ามาในค่ายผู้ลี้ภัยในระยะหลังด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ไม่ใช่มาจากการสู้รบโดยตรง 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้มาซึ่งจ�านวนที่แน่นอนของประชากรผู้ล้ีภัย ประการท่ีสอง ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ส�ารวจและรวบรวมจ�านวนผู้ลี้ภัย ๓ หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย UNHCR และ TBC (The Border Consortium)  

ทั้งสามหน่วยงานต่างมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวนผู้ลี้ภัยเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีจ�านวนตัวเลขไม่เท่ากัน 

เป็นต้นว่า TBC มีจ�านวนของผู้ลี้ภัยน้อยกว่าจ�านวนของ UNHCR ทั้งนี้ เพราะ TBC ใช้จ�านวนของผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิในการรับ

อาหารปันส่วน  ส่วน UNHCR ซึ่งมีการส�ารวจจ�านวนประชากรผู้ลี้ภัยล่าสุดในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าจ�านวนผู้ลี้ภัยลดลงจาก

เดิมที่มีประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน เหลืออยู่ปัจจุบัน ๑๐๙,๐๓๕  คน

๒.๒ ประเภทของผู้ลี้ภัย 

UNHCR ได้แบ่งประเภทผู้ลี้ภัยออกเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน  

(Registered) ซึ่งถือบัตรประจ�าตัว หรือที่เรียกกันในหมู่ผู้ลี้ภัยว่า ผู้ที่มีบัตร UN เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ตั้งแต่ค่ายน้ัน ๆ เปิด  

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีที่ UNHCR เริ่มส�ารวจจ�านวนผู้ลี้ภัยครั้งแรก ๒) ผู้ลี้ภัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประเภท Pre- 

Screening เป็นบัตรที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้เดินทางมาพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็น 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทางเครือญาติกับผู้ลี้ภัยประเภทแรก และอยู่ในกระบวนการคัดกรองของ UNHCR ในการ 

ส่งไปประเทศที่สาม และ ๓) ประเภทที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ UNHCR เป็นบุคคลที่มาพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงหลัง 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีไ่ม่ใช่ผู้ที่ได้อพยพเข้ามาในฝั่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการสู้รบโดยตรง แต่อาจจะได้รับผลจากการบีบบังคับ 

เรยีกเกบ็ภาษ ีการถูกเกณฑ์ให้เป็นลูกหาบ หรอืเป็นแรงงาน ความหวาดกลวัต่อการปะทะของทหารพม่าและกองก�าลงัหลายฝ่าย 

ในประเทศพม่า/เมยีนมาร์ การถูกข่มขนื รวมไปถงึความอดอยาก การขาดโอกาสทางการศกึษา จงึท�าให้เลือกทีอ่พยพมาพกัอาศัย 

ในค่ายผู้ลี้ภัย 

การจ�าแนกผู้ลี้ภัยดังกล่าวข้างต้น อาจจะถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการให้โอกาสแก่ผู้ลี้ภัยในการ 

เดินทางไปประเทศที่สาม โดยแยกผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในค่ายผู้ลี้ภัยหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกจากกลุ่มที่มาก่อนหน้านี้ แต่หากจะใช้ 

เพื่อเตรียมการส่งกลับประเทศต้นทาง จ�าเป็นต้องค�านึงถึงวิธีการจ�าแนกผู้ลี้ภัยที่ละเอียดมากขึ้น เช่น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

การนับถือศาสนา ช่วงอายุของผู้ลี้ภัย ทักษะและภูมิปัญญาของผู้ลี้ภัย ตลอดจนสภาวะทางด้านสุขภาพ เช่น คนพิการ  

เด็กพิการ ผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวมุสลิมสมควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความหวาดกลัวจากกระแสต่อต้านมุสลิม

ว่าเป็น “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” การให้ความช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้จึงเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม กล่าวคือ ให้อาหาร ที่อยู่

อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และการศึกษาพอเพียงแก่การด�ารงชีพ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ได้เริ่มเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ 

รวมทั้งคัดกรองผู้ล้ีภัยจ�านวนหนึ่งให้เดินทางไปประเทศที่สาม แต่ก่อนหน้านี้ก็มีองค์กรเอกชนต่างประเทศได้เข้ามาให้การ 

ช่วยเหลืออยู่บ้างแล้ว ส�าหรับผู้ลี้ภัยที่พ�านักในค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางออกนอกค่ายผู้ลี้ภัยได้ ยกเว้นได้รับอนุญาต

จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ขณะนี้ก�าลังรอการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
ง



๔. การเตรียมการส่งกลับ

๔.๑ การเตรียมตวัของผู้ล้ีภัย 

ผู้ลี้ภัยได้รับรู้ถึงการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นระยะๆ ผู้ลี้ภัยได้แต่สังเกต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยด้วยตนเอง เช่น การฝึกอบรมการประกอบอาชีพต่างๆ การหารือในเรื่องพื้นที่การกลับ

ไปตั้งถิ่นฐาน การลดอาหารปันส่วนเหลือเพียง ๘ กิโลกรัมต่อคนต่อเดือน แม้ว่าจะได้รับค�าอธิบายว่าการลดอาหารปันส่วนไม่

ได้เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ แต่เป็นเพราะแหล่งเงินทุนลดการช่วยเหลือ แต่อย่างไรก็ตาม การลดอาหารปันส่วนนี้้มีผลกระทบ

ต่อผู้ลี้ภัยเนื่องจากไม่มีช่องทางจะหารายได้ส�าหรับการซื้อหาอาหารมาทดแทนอาหารที่ขาดหายไปนั้นทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถ 

ออกไปหางานท�านอกค่ายผู้ลี้ภัยได้ การลดอาหารปันส่วนนี้จึงท�าให้ผู้ลี้ภัยรู้สึกถึงความไม่มั่นคง และมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับ

อนาคต

๓. เงื่อนไขทางสังคม การเมือง ชาติพันธุ์ในการส่งผู้ลี้ภัยกลับ

การเตรียมการเพื่อส่งผู้ล้ีภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐาน จะต้องเข้าใจภูมิหลังทางสังคม การเมืองและจิตวิทยาที่มีความ 

ละเอียดอ่อนของผู้ลี้ภัยด้วย 

ประการทีแ่รก ผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ทีม่คีวามขดัแย้งกับรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์มานานเกือบ ๖ ทศวรรษ 

จนถึงกับมีองค์กรทางการเมืองและกองก�าลังถืออาวุธของตนเอง รัฐบาลพม่า/เมียนมาร์มองว่ากองก�าลังถืออาวุธ ชนกลุ่มน้อย 

เหล่านี้เคยเป็นผู้ก่อการร้าย (Insurgent) ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล ผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งก็เป็นสมาชิกของครอบครัวของกองก�าลัง 

ถอือาวธุชนกลุ่มน้อยเหล่านีมี้ความรู้สึกว่ารัฐบาลพม่า/เมยีนมาร์ใช้นโยบายชาตนิยิมปฏบิตัต่ิอพวกเขามาโดยตลอด ทีส่�าคญักค็อื 

การเจรจาหยุดยิงทั่วประเทศยังไม่บรรลุผล (ในช่วงที่เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นลง) 

ประการที่ ๒ ผู้ลี้ภัยจ�านวนมากยังมีความทรงจ�าที่ขมขื่นและเกลียดชังรัฐบาลและทหารพม่า/เมียนมาร์ ดังนั้น 

การส่งผูล้ีภั้ยกลับไม่ควรแต่จะพิจารณาว่าผู้ล้ีภยัต้องการแค่เพยีงความมัน่คง ปลอดภยัในการด�ารงชวีติ หรอืมทีีด่นิท�ากนิเท่านัน้ 

แต่ยังมีบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ และการประหัตประหารของกองทัพพม่าที่ยังอยู่ในความทรงจ�าของผู้ลี้ภัยที่จะต้องได้รับ

การเยียวยา พวกเขาบางคนยังหวาดผวาเมื่อเห็นทหารถืออาวุธปืน

ประการที ่ ๓ ผูล้ีภั้ยกลุม่ชาติพนัธ์ุมคีวามต้องการทีจ่ะอยู่ในระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal Union) 

มีรัฐชาติพันธุ์ของตนเองที่มีอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และปกป้องรักษาวัฒนธรรมและภาษาชาติพันธุ์ของ 

ตนเอง ดังนั้น จึงอาจจะยังไม่มีส�านึกร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติร่วมกับพลเมืองที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

พม่า/เมียนมาร์ การส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม จึงจะต้องค�านึงถึงการให้อภัยและการปรองดอง ทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่ออัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และหลักการสหพันธรัฐ (Federalism) 

ประการที่ ๔ ผู้ลี้ภัยจ�านวนมากไม่อยากเดินทางกลับประเทศจนกว่าจะมี “สันติภาพอย่างแท้จริง” ส่วนใหญ ่

ไม่มี “ความเชื่อมั่น” (Trust) ในค�าสัญญาของรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์

ประการที่ ๕ ส�าหรับผู้ลี้ภัยที่เป็นเยาวชน หรือผู้ที่เกิดและเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัย พวกเขาไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับ 

“บ้านเกิดเมืองนอน” และอาจจะไม่มีความผูกพันกับประเทศพม่า/เมียนมาร์ พวกเขาเป็นผู้ลี้ภัยที่ได้รับการศึกษาและรับรู ้

การเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น เยาวชนกลุ่มนี้เป็นจ�านวนมาก จึงมักไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ 

ประการสุดท้าย ผู้ล้ีภัยที่นับถือศาสนาอิสลามมีความหวาดกลัวว่า หากเดินทางกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์  

อาจจะถกูกดีกนัโอกาสในการท�างาน ถูกรังเกียจในด้านชาตพินัธุ ์ หรอืแม้กระทัง่ไม่ได้รบัการคุม้ครองด้านความปลอดภยัในชวีติ 

และทรัพย์สิน ไม่ได้รับสิทธิการเป็นพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระแสชาตินิยมชาติพันธุ์ทางศาสนาที่มีความรุนแรงใน

ปัจจุบัน

นอกจากนี ้ผูล้ีภ้ยัทีท่�าการศึกษาเกือบทัง้หมดมคีวามห่วงกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศพม่า/เมยีนมาร์ 

ที่ยังไม่เอื้ออ�านวยว่าจะไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง และยังมีความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกองทัพพม่า ซึ่งปัจจุบันได้ส่งก�าลังเข้า

ยึดครองในพื้นที่ (Militarization) ในบริเวณรัฐชาติพันธุ์มากขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ยังมีการปะทะกับกองก�าลังถืออาวุธชน 

กลุ่มน้อย ที่ยังไม่เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพอยู่เสมอ 

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
จ



อย่างไรก็ตาม ผู้ล้ีภัยบางส่วนได้เตรียมการอนาคตของตนเองด้วยการกลับไปส�ารวจพื้นที่ในชุมชนเดิม 

บางคนได้เร่ิมไปเพาะปลูกผลไม้ และข้าว บางส่วนมีการเตรียมหาพื้นที่รองรับเพ่ือจะกลับไปตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมกัน เช่น 

กลุ่มผู้ล้ีภัยค่ายผู้ล้ีภัยบ้านถ�้าหิน กลุ่มผู้ลี้ภัยค่ายบ้านนุโพ กลุ่มผู้ลี้ภัยค่ายบ้านใหม่ในสอย โดยสิ่งที่พิจารณาในการหาพื้นที่

รองรับ คือ ที่ดินที่เหมาะส�าหรับการเพาะปลูก ความปลอดภัย สถานศึกษาส�าหรับบุตรหลาน แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่มีสัญญาจาก

รัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ ว่ามีความพร้อมที่จะให้มีการส่งกลับ ถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตาม ยิ่งกว่านั้น  

ในพื้นที่บางแห่งที่คาดหมายว่าผู้ล้ีภัยจะกลับไปตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอิทธิพลของกองก�าลัง

ถืออาวุธระดับท้องถิ่น หรือกองก�าลังพิทักษ์ชายแดน

๔.๒ การเตรียมการโดย UNHCR 

หน่วยงานหลักที่มีบทบาทส�าคัญในการเตรียมการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม ได้แก่ UNHCR ซึ่งได้หารือ 

กับรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์มาโดยตลอด พร้อมทั้งได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์เตรียมการส่งกลับอย่างสมัครใจ (Strategic 

Road Map) ขึ้น ในขณะเดียวกัน ได้จ�าแนกการเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) การเดินทางกลับ 

ด้วยตนเอง (Spontaneous Repatriation) ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วโดยตัวผู้ลี้ภัยเอง โดยที่ไม่ต้องแจ้ง UNHCR ๒) การเดินทางกลับ

คืนสู่ถิ่นฐานเดิม โดยมี UNHCR อ�านวยความสะดวก (Facilitated Repatriation) โดยการจัดหาข้อมูลก่อนเดินทางกลับ  

ให้ความช่วยเหลือท้ังในระหว่างการเดินทางกลับและเมื่อกลับสู่ภูมิล�าเนาเป็นที่เรียบร้อย การเดินทางการกลับอาจจะเป็นทั้ง

ในรูปของแต่ละบุคคล หรือเป็นกลุ่ม และ ๓) การให้การสนับสนุนในการเดินทางกลับ (Promoted Repatriation) ส�าหรับ

การเดินทางรูปแบบที่ ๓ UNHCR จะให้ความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลพม่าในการหา 

ท่ีอยูอ่าศยั การจดัท�าบตัรสมาร์ทการ์ด รวมถึงการสนบัสนนุยานพาหนะส�าหรับเดนิทางกลับ การคุม้ครองความปลอดภยัและให้ 

เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งเพื่อการด�ารงชีพ

๔.๓ การเตรียมการโดยองค์กรภาคประชาสังคม 

ข้อกังวลส�าคัญของผู้ลี้ภัย คือ เร่ืองการศึกษา แม้ว่าเยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยจะมีความสามารถด้านภาษา 

ที่หลากหลายและได้รับโอกาสในการศึกษาจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศแต่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย 

ไม่ได้การรับรองวฒิุการศกึษา (Accreditation) ทัง้จากกระทรวงศกึษาของประเทศพม่า/เมยีนมาร์และประเทศไทย ด้วยเหตนุี ้

องค์กรเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษาของรัฐชนกลุ่มน้อย เช่น KED (Karen Education Development) KnED 

(Karenni Education Department) จึงพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการรับรอง 

วฒุกิารศกึษาจากรฐับาลพม่า/เมยีนมาร์ โดยแบ่งแผนงานด้านการศกึษาออกเป็นแผนงานระยะส้ันและแผนงานระยะยาว ส�าหรบั 

แผนระยะส้ัน เป็นการเตรียมโรงเรียนในฝ่ังชายแดนพม่า/เมยีนมาร์ในรฐัฉาน รฐัคะยาห์ รฐักะเหรีย่งและรฐัมอญ โรงเรยีนทีต่ัง้ 

อยูใ่นบรเิวณชายแดนทีเ่ข้าร่วมโครงการนี ้ เรียกว่า Welcoming School ส่วนแผนระยะยาวให้ความส�าคญัต่อการประสานงาน

โรงเรียนต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานหลกัสตูรคู่มือการสอน รวมทั้งมีความพยายามเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการพม่า/เมียนมาร์

ให้ยอมรับหลักสูตรของโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยด้วย 

๕. ข้อเสนอแนะทางเลือก

ในระหว่างทีร่อการส่งผู้ลีภ้ยักลับคืนถิน่ฐานในประเทศต้นทาง มข้ีอเสนอเชิงนโยบายทีค่วรจะมกีารพิจารณาควบคู ่

ไปกับการเตรียมการส่งกลับ

๕.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรมีการทบทวน (Rethinking) การนิยามผู้ลี้ภัย 

สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยมิได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ จึงท�าให้ประเทศไทย 

ไม่ยอมรับว่ามี “ผู้ลี้ภัย” และเรียกผู้ที่อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง ๙ แห่งว่า “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” และหากบุคคลเหล่านี้เดินทาง 

ออกมาภายนอกค่ายผู้ลี้ภัย จะกลายเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ การนิยามนี้ 

จึงเป็นการกดตรึงหรือกักขังให้ผู้คนเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
ฉ



สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ลี้ภัยตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ ทั้งที่คนเหล่านี้มีคุณสมบัติ “ผู้ลี้ภัย” ตามอนุสัญญาฯ ดังนั้น 

จงึควรมกีารทบทวนนยิามผู้ล้ีภัยโดยค�านงึถึงหลกัการสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน เช่น เสรภีาพในการเดนิทาง สทิธด้ิานการศกึษา 

การสาธารณสุข เป็นต้น หากรัฐบาลไทยยังไม่ประสงค์จะยอมรับว่ามีผู้ลี้ภัย ก็สมควรจะพิจารณาให้เสรีภาพในการเดินทาง 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้สามารถหางานท�าภายในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก�าหนดไว้ เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดรายได้และการ

ลดทอนศักยภาพของพวกเขา ข้อส�าคัญ ผู้ลี้ภัยเหล่านี้จ�านวนมากที่ตกอยู่ในสภาพจ�าเจ รอคอย และไม่มีความชัดเจนว่าจะ

ได้เดินทางกลับถิ่นฐานของตนเมื่อใด มีชีวิตอยู่ในที่พักที่คับแคบ แออัด บางคนต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

เด็กวัยรุ่นมีปัญหาการใช้ยาเสพติด มีกรณีการละเมิดทางเพศ สภาพของค่ายผู้ลี้ภัย ถึงจะไม่ใช่ค่ายกักกัน แต่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่

ไม่ปรกติ ท�าให้เกิดความหดหู่  รอคอยการให้ความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ

๕.๒ ควรทบทวน (Rethinking) แนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ผู้ลี้ภัยตกอยู่ในสภาพของการเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมาโดยตลอด แนวคิดการให้ 

ความช่วยเหลือแก่ผู้ล้ีภัยในลักษณะนี ้ อาจจะมคีวามเหมาะสมกบัผูท้ีห่นภียัจากการสูร้บหรอืภัยธรรมชาต ิ ทีพ่วกเขาไม่สามารถ 

ช่วยตัวเองได้ในระยะแรก แต่ผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทย-พม่าเหล่านี้ได้อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี บางคนเกิด 

และเติบโตในค่าย ดังนั้น จึงควรจะมีการทบทวนและเปล่ียนวิธีคิดต่อผู้ลี้ภัยเสียใหม่ จากเดิมถูกมองว่าเป็น “เหยื่อของ 

ความรนุแรง” เป็น “ผูท้ีร่อคอยความช่วยเหลอื” ขาดศักยภาพทีจ่ะช่วยเหลือตนเอง มาเป็นการมองว่าผู้ล้ีภัยเป็นผู้ทีมี่ “ศกัยภาพ” 

ที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด�ารงชีวิตของตนเอง และเตรียมตัวส�าหรับอนาคตของตนเองและ 

ครอบครัว โดยนัยนี้ ย่อมหมายถึงการเปล่ียนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย จากแนวคิด การให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรม (Humanitarianism) ไปสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Development) การเปลี่ยน 

แนวคิดดังกล่าวนี ้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม ว่าในบรรดาผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ล้ีภัยน้ัน มผู้ีทีม่คีวามรู้ ภูมปัิญญา ศกัยภาพ 

ตลอดจนประสบการณ์ในการประกอบอาชพี ระดบัการศกึษา อาย ุระบบเครือญาต ิอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ และการนับถอืศาสนา 

ทั้งนี้ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจ�าแนกผู้ลี้ภัยและจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความสามารถบนพื้นฐานของศักยภาพ

๕.๓ นโยบายต่อผู้ลี้ภัยที่หลากหลาย  

ผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ลีภั้ยมีความหลากหลายในด้านต่างๆ  ทีอ่ยูใ่นวยักลางคน หรอืวยัสงูอายแุละกลุม่คนหนุม่สาว 

ผู้ลี้ภัยในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมของตนเอง มีความคิดเกี่ยวกับ “บ้านเกิดเมืองนอน” 

บางคนมีภมูปัิญญาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟ ู และพัฒนาบ้านเกดิของตนเอง แต่ส�าหรับผู้ล้ีภัยวัยหนุ่มสาว มกัไม่มคีวามผกูพนั

กบัประเทศพม่า/เมียนมาร์ มีแนวโน้มทีจ่ะเลือกอยูใ่นประเทศไทย หรอืไปประเทศทีส่าม รฐับาลไทยจงึน่าจะพจิารณาคดัเลอืก

และพัฒนาคนหนุ่มสาวเหล่านี้ให้มีโอกาสในการท�างานการพัฒนาพื้นที่ชายแดน หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลมีแผน 

ที่จะพัฒนาขึ้น 

นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะส�าหรับการส่งผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมคืนกลับสู่ถิ่นฐาน ซึ่งชาวมุสลิม

อาจจะมคีวามเปราะบางมากกว่ากลุ่มชาตพัินธุอ์ืน่ ๆ อนัเนือ่งจากความขดัแย้งด้านศาสนาพทุธและอสิลามในประเทศเมยีนมาร์ 

ดงันัน้ จงึควรมีนโยบายการเตรียมการส่งกลับเฉพาะเพือ่ให้ความคุม้ครองผูท้ีม่วีฒันธรรมและการนบัถอืศาสนาทีแ่ตกต่างออกไป 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาท�าความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม

๕.๔ นโยบายการสร้าง “ชุมชนจินตนาการ

ปัญหาการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของพม่า/เมียนมาร์ทีป่ระกอบด้วยชนกลุ่มน้อยต่างๆ เป็นเรือ่ง 

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถ่ินฐาน เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของการวางมาตรการคุ้มครองผู้ลี้ภัย 

ในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิ หรือการหาพื้นที่ในการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการธ�ารง 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของผู้ลี้ภัย และการสร้าง “จินตนาการชุมชน” หรือส�านึกร่วมในการกลับคืนมาตุภูมิที่จะเป็นพื้นฐาน 

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น UNHCR ฝ่ายรัฐบาลพม่า พรรคการเมือง กองก�าลังถืออาวุธ 

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
ช



๕.๕ นโยบายการรองรับผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทย (Local Integration) 

ควรให้โอกาสแก่ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ UNHCR จะต้อง 

อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนเช่นเดียวกับกรณีผู้ล้ีภัยที่จะเลือกเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมในประเทศพม่า/เมียนมาร์  

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ล้ีภัยเหล่านี้เข้าใจกฎหมายไทย รวมทั้งให้การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ในการด�ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในประเทศไทย ผู้ลี้ภัยจ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยท�างานและเยาวชน ที่มี

ศักยภาพและทักษะในการด�ารงชีวิตในบริเวณชายแดน สามารถพูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาไทยได้คล่องแคล่ว หลายคน

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ผู้ลี้ภัยเหล่านี้มักจะเลือกที่ไม่กลับไปประเทศพม่า/เมียนมาร์ เพราะไม่มีความส�านึก

เรื่อง “บ้านเกิด” (Homeland) ของตน ดังนั้น คนกลุ่มนี้น่าจะได้รับโอกาสให้เลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในชุมชน

ชายแดนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน     

๕.๖ ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ “ชายแดน” และชุมชนชายแดน (Rethinking) 

จ�าเป็นต้องมีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนเสียใหม่ จาก “พื้นที่กันชน” หรือพื้นที่ชายขอบ 

หรือพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ แต่ที่มีทรัพยากรที่สามารถจะขุดเจาะและน�าทรัพยากรน้ันมาใช้โดยไม่ค�านึงถึงความยั่งยืน 

แต่ปัจจุบันพื้นที่ชายแดนกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไทย 

ก�าลังเตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวโน้มของการพัฒนาชายแดนจะมีลักษณะของการใช้พื้นท่ีให้เป็น

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค�านึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น พื้นที่ชายแดนควรจะเป็น “ชุนชนในจินตนาการ” ของพลเมือง 

ทั้งสองประเทศ เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม/พหุชาติพันธุ์ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน จึงควรค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกับกองก�าลัง 

ถืออาวุธชนกลุ่มน้อยอย่างยั่งยืน

UNHCR และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซยีนว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights: AICHR) ควรมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเจรจากับรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ 

กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย และชุมชนชายแดน เพื่อให้มองเห็นความส�าคัญของพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจัง เป็นพื้นที่น�าร่อง 

ของความร่วมมือในการพัฒนาไปสูป่ระชาคมอาเซยีน นอกจากนัน้ ควรให้ชุมชนชายแดนมทีางเลือกในการพัฒนารปูแบบต่าง ๆ 

เช่น การพัฒนาการเกษตรปลอดสารเคมี ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความส�าคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร และเป็นพื้นที่เขต

วัฒนธรรมพิเศษ    

นอกจากนี ้ควรจะต้องมกีารจดัตัง้ให้มหีน่วยงานหรือเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่ศกึษาและพฒันาพืน้ทีช่ายแดน 

รับผิดชอบในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ที่อาจจะมาจากผู้ลี้ภัยที่เลือกกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมในบริเวณชายแดนและจากชุมชน

ชายแดน เพื่อสร้างอุดมการณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีเอกภาพ รวมทั้งการสร้าง “ชุมชนจินตนาการ” และสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจัง

ชนกลุม่น้อย องค์กรภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน และนกัวชิาการจะต้องหาทางทีจ่ะท�าให้เกดิสิง่นีอ้ย่างจรงิจงั โดยมกีารท�างาน

วิจัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างสันติภาพและส�านึกร่วมของความเป็นชาติ  ที่ส�าคัญก็คือผู้ลี้ภัยจะต้องมีส่วน

ร่วมในกระบวนการนี้

ผู้ลี้ภัยสมควรจะได้รับ “สิทธิ” ในการตัดสินใจในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานโดยสมัครใจ และมีส่วนร่วมในการ 

วางแผน และการจัดการอย่างจริงจังทุกขั้นตอน  และได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง กลุ่มสตรีผู้ลี้ภัยควรจะได้รับ

โอกาสอย่างเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในการวางแผนการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม

ปัญหาทีด่นิทีจ่ะรองรับการกลบัคนืสูถ่ิน่ฐาน เป็นสิง่ทีผู่ล้ีภ้ยัต้องมส่ีวนร่วมในการหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการ 

กลบัคืนถิน่ฐานเป็นกลุม่ โดยให้ความส�าคญัต่อความปลอดภัย และความยัง่ยนื รวมทัง้การมส่ีวนร่วมของประชาชนทีอ่ยูใ่นชุมชน 

ที่ใกล้กับพื้นที่  นอกจากนั้น  ยังมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องหามาตรการในการแก้ปัญหาการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ของเด็กนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยที่จะกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม
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และวิธีการศึกษา
ความเป็นมา



	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๓๐	ปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยได้ด�าเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล	 โดยรับผู้ลี้ภัย1	 และ 

ผู้แสวงหาที่พักพิงจากประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ให้เข้ามาพ�านักอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัย2	 ซึ่งกระจายอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์ 

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบุรี	และราชบุรี	ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

ค.ศ.	 ๑๙๕๑	 (Convention	 Relating	 to	 the	 Status	 of	 Refugees	 1951)	 ก็ตาม	 แต่เมื่อมีการปะทะกันระหว่างกองก�าลัง 

ถืออาวุธชนกลุ่มน้อยกับกองทัพของรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ หรือระหว่างกองก�าลังของชนกลุ่มน้อยตามบริเวณชายแดนในฝั่งประเทศ 

พม่า/เมยีนมาร์	 อนัเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ประชาชนของประเทศพม่า/เมยีนมาร์ต้องหนภียัการสูร้บและความไม่ปลอดภยัในชวีติมายงั 

ชายแดนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	 รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ล้ีภัยเหล่านี้อย่างต่อเน่ือง	 ในขณะเดียวกัน 

 1
	 โครงการวิจัยนี้ใช้ค�าว่า	 “ผู้ลี้ภัย”	 ตามค�าที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบและพักอาศัยในค่ายพักพิงชั่วคราวเรียกตนเอง	 ในขณะที่รัฐบาลไทยเรียกคนเหล่านี้

ว่า	 “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ”	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (The	United	Nations	High	 Commissioner	 for	 Refugees:	 

UNHCR)	 เรียกคนเหล่านี้ว่าผู้ลี้ภัยเช่นเดียวกัน	ทั้งที่รัฐบาลไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาสถานภาพผู้ลี้ภัย	ค.ศ.	๑๙๕๑	ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้รัฐบาลไทยไม่ใช้ค�าว่า	 

“ผู้ลี้ภัย”	โดยใช้ค�าว่า	“ผู้หนีภัยจากการสู้รบ”	และปฏิเสธการปฏิบัติการใด	ๆ	ที่มีผลผูกพันถึงการให้สิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาฯ	ดังกล่าว	แต่กลับ 

ยืนกรานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้น	

 
2

พื้นที่หรือสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดหาให้ผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศพม่า/เมียนมาร์	 มีทั้งหมด	 ๙	 แห่ง	 เรียกว่า	 พื้นที่พักพิงชั่วคราว	 (Temporary	 

Shelter)	แต่ผู้ลี้ภัย	ตลอดจนองค์กรที่ท�างานในพื้นที่ดังกล่าว	และผู้ลี้ภัยเองจะเรียกว่า	Refugee	Camp	(ค่ายผู้ลี้ภัย)	แต่โดยทั่วไปจะเรียกสั้น	ๆ	ว่า	แคมป์	(Camp)	

ทับศัพท์เสียงภาษาอังกฤษ	ส�าหรับงานวิจัยนี้	ใช้ค�าว่า	“ค่ายผู้ลี้ภัย”	ตามค�าเรียกของผู้ลี้ภัยและองค์กรต่าง	ๆ	

๑. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

ความเป็นมา
และวิธีการศึกษา

บทที่ ๑

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาความขัดแย้งและความปลอดภัยในชีวิตในประเทศพม่า/เมียนมาร์ก็ยังด�ารงอยู่	 มีเหตุการณ์สู้รบเกิดขึ้นอยู่ 

เป็นประจ�า	ประชาชนยังประสบกับปัญหาความด้อยการพัฒนาและปัญหาความยากจน	จึงท�าให้ประชาชนจากประเทศพม่า/เมียนมาร์

อีกจ�านวนไม่น้อยที่ทยอยอพยพเข้ามาในฝั่งไทย	เพื่อแสวงหาที่พักพิง	และโอกาสในการด�ารงชีวิตที่ดีกว่า	ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้จ�านวน

ประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ท�าให้ไม่อาจจะประมาณจ�านวนที่แท้จริงของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยได้	

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ประมาณการว่ามีผู้ลี้ภัยจ�านวน	 ๑๔๐,๐๐๐	 คน	 ในจ�านวนนี้มีเพียงร้อยละ	 ๖๐	 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

ผูล้ีภั้ยท่ีเหลอืยงัไม่ได้รับการขึน้ทะเบยีน	ในการส�ารวจจ�านวนประชากรในค่ายผู้ล้ีภัยล่าสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	พบว่า	ประชากรในค่ายผูล้ีภ้ยั 

มีจ�านวนลดลง	คือ	มีเพียง	๑๐๙,๐๓๕	คน	อย่างไรก็ดี	จ�านวนผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในค่ายผู้ลี้ภัย	มีจ�านวนที่แตกต่างกันในบัญชี

ของ	 UNHCR	 กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของฝ่ายไทย	 และ	 The	 Border	 Consortium	 (TBC)	 ซึ่งเป็นองค์กร

เอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปันส่วน	และที่อยู่อาศัย

	 รัฐบาลไทยจะได้อ�านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร 

และที่พักอาศัย	โดยจัดหาค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน	จ�านวน	๙	แห่ง	บริเวณชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบุรี	และราชบุรี 

พร้อมทั้งได้วางมาตรการคุ้มครองผู้ลี้ภัย	เพื่อป้องกันไม่ให้กองก�าลังจากอีกฝั่งของชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์บุกเข้ามาโจมตี	ดังที่เคย 

เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง การด�าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ที่หลบหนีจากภัยสงคราม 

ความรุนแรง	 และความไม่ปลอดภัยในชีวิต	 ทั้งนี้เพราะรัฐบาลไทยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบเป็นเหตุให้รัฐบาลไทย 

ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลว่าให้ทางเลือกที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้	 โดยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ 

ค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อหางานท�า	 และไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ถูกจับกุม	 การก�าหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลเหล่านี้เป็นผู้หนีภัยจากการ 

สู้รบดังกล่าว จึงเป็นการจ�ากัดบริเวณให้บุคคลเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่เฉพาะในค่ายผู้ลี้ภัยเท่านั้น ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิและจ�ากัด 

ทางเลือกการด�ารงชีพในระยะยาวซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยเฉพาะบุตรของผู้ลี้ภัยที่เติบโตมาในค่ายผู้ลี้ภัย	

	 หลงัจากท่ีประเทศพม่า/เมยีนมาร์ได้มกีารเปล่ียนแปลงทางการเมอืงโดยมกีารเลือกตัง้ท่ัวไปเมือ่วันที	่๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๓ 

และจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนพร้อมกับด�าเนินนโยบายปรองดองแห่งชาติ	มีกระบวนการเจรจาสันติภาพ	(Peace	Process)	ระหว่างรัฐบาล 

ด�าเนินการโดยคณะกรรมการท�างานสร้างสันติภาพแห่งสหภาพ	 (Union	 Peace-making	 Working	 Committee:	 UPWC)	 กับ 

กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย	 (Ethnic	 Armed	 Organization:	 EAO)	 เพื่อปูทางไปสู่การลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ	 (National 

Ceasefire	Agreement:	NCA)	และการเจรจาทางการเมือง	(Political	Dialogue)	ในขณะเดียวกันรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์โดยการน�า 

ของประธานาธิบดีเต็ง	 เส่ง	 (Thein	 Sein)	 ก็ได้มีนโยบายเปิดความสัมพันธ์กับนานาประเทศ	 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการค้าและการ

ลงทนุจากต่างประเทศ	 เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิให้ขยายตวัเจรญิเตบิโตรดุหน้ามากขึน้	 หลงัจากทีป่ระเทศพม่า/เมียนมาร์ได้เลอืก 

ที่จะใช้นโยบายการปิดประเทศมาหลายทศวรรษ

	 สถานการณ์ทางการเมอืงและการทหารในประเทศพม่า/เมยีนมาร์เป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้มปีระชาชนจากประเทศพม่า/เมยีนมาร์ 

จ�านวนมาก	ทั้งชาย	หญิง	คนชรา	เด็กและคนพิการ	ต้องเดินทางเข้ามาหาที่พักพิงในบริเวณชายแดนของประเทศไทย	แต่เมื่อสถานการณ์ 

ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงและคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น	 จึงท�าให้ประเด็นและอนาคตของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเป็นเรื่อง 

ทีส่มควรน�ามาหารือเพ่ือแสวงหาแนวทางและเตรยีมการจดัการกับปัญหาของผูล้ีภั้ยเหล่านี	้ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางประเทศพม่า/เมยีนมาร์ 

หรือเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย	ทั้งนี้	จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงความสมัครใจ	และการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยอย่างจริงจัง

	 เมื่อพิจารณาแนวทางของ	UNHCR	ที่มีต่ออนาคตของผู้ลี้ภัยเหล่านี้	จะเห็นได้ว่า	นอกจากจะอ�านวยความสะดวก	การเตรียม

ความพร้อมให้แก่ผู้ล้ีภัยในการเดนิทางไปตัง้หลักแหล่งในประเทศทีส่ามแล้ว ก็ยงัมแีนวทางการสนบัสนนุการเดนิทางกลบัประเทศต้นทาง	 

ได้อนญุาตให้ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาต	ิ(The	United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees:	UNHCR) 

และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัย

ได้เดินทางไปตั้งหลักแหล่งเพื่อด�าเนินชีวิตใหม่ในประเทศที่สามเป็นจ�านวนมาก และสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับประเทศต้นทาง 

ด้วยความสมัครใจ	เมื่อสถานการณ์ในประเทศพม่า/เมียนมาร์คลี่คลายลง				

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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๓	 แนวทาง	 คือ	 ๑)	 การเดินทางกลับด้วยตนเอง	 (Spontaneous	 Repatriation)	 ๒)	 การเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานเดิมโดยมีการอ�านวย 

ความสะดวก	 (Facilitated	Repatriation)	 และ	๓)	 	 การให้การสนับสนุนในการเดินทางกลับ	 (Promoted	Repatriation)	 ถึงแม้ว่า 

ที่ผ่านมาจะมีผู้ล้ีภัยจ�านวนหนึ่งได้เลือกที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางด้วยตัวเองบ้างแล้ว	แต่ปรากฏว่า	ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ยังมีความ 

ลังเล และไม่มีความมั่นใจในอนาคตของตนเอง หากจะต้องเดินทางกลับไปประเทศต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ 

ทางการเมืองในประเทศพม่า/เมียนมาร์ยังไม่กลับคืนสู่ปกติอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ 

กับกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยในลักษณะทวิภาคี	(Bilateral	Agreement)	หลายกลุ่มก็ตาม	แต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล	

และกองทัพพม่า	 (Tatmadaw)	รวมทั้งยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย	และความมั่นคงในชีวิต	ความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อ 

ชนกลุ่มน้อยก็ยังด�ารงอยู่หรือยังมีตัวอย่างปรากฏอยู่

	 ผู้ลี้ภัยเหล่านี้มีความวิตกกังวลต่อการกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่	 ไม่มั่นใจในสิทธิในที่ดินท�ากิน	 ไม่มั่นใจในโอกาสในการประกอบ

อาชพี	โอกาสทางการศกึษาและการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ	รวมทัง้อาจจะขาดความรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมส�าหรบัการเริม่ต้นชวีติใหม่	

หลังจากที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน	บางคนสูญเสียครอบครัวหรือญาติพี่น้อง	ไม่สามารถที่จะหาที่พึ่งพาอาศัยได้ 

ประกอบกับในระยะเวลา	๒-๓	ปีที่ผ่านมา	องค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในด้านอาหารปันส่วนได้ลดความช่วยเหลือ 

ในด้านนี้ลง	 ท�าให้การด�ารงชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยมีความล�าบากมากขึ้น	 สิ่งนี้จึงเสมือนเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ลี้ภัยต้องคิดหาทางเลือกใน

อนาคตของตนเอง	ดังนั้น	จึงสมควรที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย	ความต้องการและความห่วงกังวล	ตลอดจนการเตรียมการส่งผู้ลี้ภัย 

กลับคืนสู่ประเทศต้นทาง	 เพื่อน�ามาพิจารณาหาทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย	 ที่ค�านึงถึงเงื่อนไขทางการเมืองและ

สงัคมในการเดนิทางกลับประเทศภูมิล�าเนาของตน	 รวมทัง้ทางเลอืกอืน่ทีเ่หมาะสมทีต่ัง้อยูบ่นความเข้าใจเกีย่วกบัปัญหาความวติกกงัวล 

ความต้องการ	ศักยภาพและข้อจ�ากัดของผู้ลี้ภัย	การมีส่วนร่วม	และสิทธิของผู้ลี้ภัย	ในการตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเอง	ทั้งนี้	เพื่อน�า

มาประกอบเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

	 โครงการวิจัยฯ	 นี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	 (ผู้ลี้ภัย)	 ในค่าย 

ผู้ลี้ภัยท่ีสะท้อนความเข้าใจความต้องการของผู้ลี้ภัยในการด�าเนินชีวิต ปัญหาและข้อวิตกกังวลในกรณีที่ถูกส่งคืนกลับสู่ถิ่นฐาน

ประเทศพม่า/เมียนมาร์	ทั้งนี้	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับไปสู่การก�าหนดนโยบาย	วางแผนในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย

บทที่ ๑

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
6 7



๒.๑	เพื่อศึกษาการด�าเนินชีวิตของผู้ลี้ภัย	ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองในปัจจุบัน	

๒.๒	เพื่อประเมินความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งคืนผู้ลี้ภัยและครอบครัวกลับสู่ถิ่นฐาน

๒.๓	เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งกลับประเทศต้นทางและทางเลือกอื่นๆ	ของผู้ลี้ภัย	โดยค�านึงถึงความสมัครใจ	

						ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต	รวมทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง

๒. วัตถุประสงค์

๓. ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ

๓.๑ พื้นที่การศึกษา
ค่ายผู้ล้ีภัย	๙	แห่ง	ในประเทศไทย	ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบุรี	และราชบุรี	จากข้อมูลของ	 

UNHCR	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีจ�านวนประชากร	ดังนี้

ค่ายผู้ลี้ภัย จ�านวนประชากร (คน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

			บ้านใหม่ในสอย		อ�าเภอเมือง ๑๘,๓๒๗

			บ้านแม่สุริน	อ�าเภอขุนยวม ๓,๖๖๑

			บ้านแม่ลามาหลวง	อ�าเภอสบเมย ๑๓,๘๙๑

			บ้านแม่ละอูน	อ�าเภอสบเมย ๑๓,๙๕๖

จังหวัดตาก

			บ้านแม่หละ	อ�าเภอท่าสองยาง ๓๑,๔๕๙

			บ้านอุ้มเปี้ยมใหม่	อ�าเภอพบพระ ๑๓,๐๙๖

			บ้านนุโพ	อ�าเภออุ้มผาง ๑๐,๒๗๘	

จังหวัดกาญจนบุรี

			บ้านต้นยาง	อ�าเภอสังขละบุรี ๓,๓๗๘	

จังหวัดราชบุรี

			บ้านถ�้าหิน	อ�าเภอสวนผึ้ง ๗,๕๐๐

รวม ๑๑๕,๕๔๖

ค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง	 ๙	 แห่งนี้	 นอกจากจะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดของประชากรผู้ลี้ภัยแล้ว	 ยังมีความแตกต่าง 

ในด้านองค์ประกอบทางชาติพันธุ์ ตลอดจนประสบการณ์ในการหนีภัยการสู้รบ และความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายในประเทศ

พม่า/เมยีนมาร์	 เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านเวลาในการเกบ็ข้อมลูและงบประมาณในการด�าเนนิการ	 คณะผูว้จิยัได้เลอืกพืน้ทีศ่กึษาโดยวธิกีาร 

Stratified	Purposive	Sampling	(การเลือกตัวอย่างเจาะจงตามชั้นภูมิ)	ดังนี้

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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ชั้นภูมิที่ ๑ 

เขตจังหวัด	ค่ายผู้ลี้ภัยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่	๔	จังหวัด	คือ	แม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบุรี	และราชบุรี	คณะผู้วิจัย 

เลือกพื้นที่ศึกษาในสามจังหวัด	 ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง	 โดยคณะผูว้จิยัได้รบัค�าแนะน�าจาก 

องค์กรต่าง	ๆ	ทีท่�างานกบัผูล้ีภ้ยัว่าค่ายผูล้ีภ้ยัแห่งนีม้ผีูล้ีภ้ยัน้อยและไม่มีความเหมาะสมส�าหรับการศึกษาครั้งนี้		

ชั้นภูมิที่ ๒ 

ขนาดประชากร	 จ�าแนกค่ายผู้ลี้ภัยทั้งหมด	๙	ค่าย	ออกเป็นสามกลุ่มตามจ�านวนประชากรผู้ลี้ภัย	 คือ	 ค่ายผู้ลี้ภัย 

ขนาดใหญ่	 มีจ�านวนประชากรตั้งแต่	 ๒๕,๐๐๐	คนขึ้นไป	 คือ	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	 ค่ายผูล้ีภ้ยัขนาดกลาง	มจี�านวนประชากร	ตัง้แต่	 

๑๐,๐๐๐	 -	 ๒๔,๙๙๙	 คน	 ได้แก่	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านใหม่ในสอย	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่ลามาหลวง	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่ละอูน	 ค่ายผู้ลี้ภัย 

บ้านอุ้มเปี้ยมใหม่	 และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	 ส่วนค่ายผู้ลี้ภัยขนาดเล็ก	 มีจ�านวนประชากรน้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 ได้แก่	 ค่ายผู้ลี้ภัย 

บ้านแม่สุริน	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง

ชั้นภูมิที่ ๓ 

ลักษณะทางชาติพันธุ์ของประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในแต่ละค่ายผู้ลี้ภัย	 และสาเหตุการเข้ามาพักอาศัยอยู่ในค่าย 

ผู้ลี้ภัย	พบว่า	ค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง	๙	แห่ง	มี	๒	แห่งที่ประชากรผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงแดง	ที่เหลืออีก	๗	แห่ง	ประชากรผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่

เป็นกะเหรี่ยง	

เมื่อพิจารณาจากชั้นภูมิดังกล่าวนี้แล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้หารือกับองค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society 

Organization:	CSO)	และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับความเหมาะสมการเลือกพื้นที่ศึกษา	ดังนั้น	

จึงเลือกค่ายผู้ลี้ภัยได้	ดังนี้	

๑. กรณีค่ายผู้ล้ีภัยขนาดใหญ่	 เนื่องจากมีอยู่เพียงแห่งเดียว	 คือ	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	 อ�าเภอท่าสองยาง	 

จังหวัดตาก	จึงเลือกเป็นตัวแทนค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่	ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง	และยังมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ 

ศาสนา	 ภาษา	 นอกจากนี	้ มกีารเคลือ่นไหวเข้าออกของผู้ลีภั้ยอย่างต่อเนือ่ง	 เนือ่งจากค่ายผู้ล้ีภัยแห่งนีก่้อตัง้มานานแล้ว	 และอยูใ่กล้พืน้ที่ 

เศรษฐกิจ	จึงท�าให้มีการไหลเวียนของผู้คน	อีกทั้งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่มีหน่วยงานต่าง	ๆ	จ�านวนมากเข้ามาปฏิบัติงาน	

๒. กรณีค่ายผู้ลี้ภัยขนาดกลางมีจ�านวน	๕	แห่ง	มี	๒	แห่ง	อยู่ที่จังหวัดตาก	ได้แก่	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยมใหม่	และ 

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	 	 อกี	 ๓	 แห่ง	 อยูที่จั่งหวดัแม่ฮ่องสอน	 ได้แก่	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านแม่ลามาหลวง	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านแม่ละอูน	 และค่ายผูล้ีภ้ยั 

บ้านใหม่ในสอยในขั้นตอนนี้เลือกค่ายผู้ลี้ภัยขนาดกลางในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน	 อย่างละ	 ๑	 แห่ง	 ซึ่งจะต้องมีลักษณะประชากร 

ส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน	 ในจ�านวน	 ๕	 แห่งนี้มี	 ๔	 แห่งที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง	 และมีเพียงแห่งเดียวที่ประชากรส่วนใหญ่ 

เป็นกะเหรี่ยงแดง	 คือ	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านใหม่ในสอย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ดังนั้น	 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จึงเลือก 

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	 เป็นพื้นที่ศึกษา	ส่วนพื้นที่จังหวัดตาก	มี	๒	แห่ง	คือ	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยมใหม่	และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ 

คณะผู้วิจัยเลือกค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ เนื่องจากผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยมใหม่มีสาเหตุการอพยพคล้ายคลึงกับค่ายผู้ลี้ภัยบ้าน 

แม่หละ ถึงแม้ว่าจะมีขนาดประชากรเล็กกว่าก็ตาม	

๓. กรณีค่ายผู้ลี้ภัยขนาดเล็ก	มีจ�านวน	๒	แห่ง	คือ	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	และค่ายผู้ลี้ภัยบ้าน

ถ�้าหิน	 จังหวัดราชบุรี	 	 คณะผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 	 เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี	 และ

ค่ายบ้านถ�้าหินนี้	มีอดีตนักศึกษาพม่ามาสมทบเนื่องจากการปิดศูนย์มณีลอย		

หลังจากเลือกค่ายผู ้ลี้ภัยเพื่อท�าการศึกษาแล้ว คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับองค์กรที่เก่ียวข้องกับการให ้

ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย	โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคม	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน

บทที่ ๑

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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๓.๒ การเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัย ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
ก. คณะผู้วิจัย การด�าเนินงานวิจัยนี้ได้แบ่งทีมนักวิจัยออกเป็น	๒	คณะ	คือ	

• คณะแรก	รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	โดยมีนักวิจัยหลัก	คือ	ดร.เดชา	ตั้งสีฟ้า	อาจารย์

ประจ�าจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้เป็น 

																													อย่างดี		

• คณะที่สอง	 รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ 

	 	 	 	 	 	 	ในสอย	โดยมีนักวิจัยหลักร่วมรับผิดชอบทั้งสามค่าย	คือ	ดร.ชยันต์	วรรธนะภูติ	และ	ดร.มาลี	สิทธิเกรียงไกร	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ทั้งนี้	 แต่ละคณะจะม ี

																													นักวิจัยสนาม	จ�านวน	๑	คน	และมีนักวิจัยประสานงานโครงการ	จ�านวน	๑	คน

ข. การเตรียมการ 

ก่อนเริม่โครงการวจิยัฯ	 คณะผูว้จิยัได้แนะน�าโครงการวจิยักบัองค์กรภาคประชาสงัคมผู้ลีภ้ยั	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 

ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงแดง	(Karenni	Refugee	Committee:	KnRC)	คณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง	(Karen	Refugee	Committee:	KRC)	

องค์กรผู้หญิงกะเหรี่ยง	 (Karen	Women	Organization:	KWO)	Burma	Partnership	 (BP)	วิทยาลัยชุมชนกะเหรี่ยงแดง	 (Karenni	 

Community	 College:	 KnCC)	 นอกจากนี้	 ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานโครงการวิจัยฯ	 และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของค่ายผู้ลี้ภัย	รวมทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ลี้ภัย	บทบาทขององค์กรเหล่านี้ต่อผู้ลี้ภัย	ปัญหา	

อุปสรรคต่าง	ๆ

ค. การเกบ็ข้อมลู 

ช่วงเริ่มต้น	 โครงการวิจัยฯ	 นี้ได้วางแนวทางการเก็บข้อมูลไว้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัย	 โครงการวิจัยฯ 

ต้องการรับฟังข้อคิดเห็น	ความเป็นห่วงกังวล	ความต้องการ	ปัญหา	และความวิตกกังวลของผู้ลี้ภัยในกรณีที่ต้องกลับประเทศพม่า/

เมียนมาร์	 โดยให้ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล	ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางเลือก	ทั้งนี้	คณะผู้วิจัยได้ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้อ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัยท่ีเลือก 

ไว้ทั้ง	๔	ค่าย	แต่กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถเอื้ออ�านวยความสะดวกได้	ดังนั้น	จึงท�าให้โครงการวิจัยฯ	จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนค�าถาม 

การวิจัย	และวิธีการเก็บข้อมูล	โดยเปลี่ยนจากการรับฟังข้อคิดเห็น	หรือการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัย	ซึ่งคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล 

จากผู้ลี้ภัยโดยตรง	 ไปสู่การอบรมให้ผู้ช่วยนักวิจัยสนามเป็นผู้เก็บข้อมูลแทน	 ผู้ช่วยนักวิจัยสนามเหล่านี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

ค่ายผู้ลี้ภัย	 มีความสามารถด้านภาษา	 และเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยฯ	 แต่อย่างไรก็ดี	 คณะผู้วิจัยทั้งสองคณะก็ยังใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	 Informant	 Interview)	เพื่อเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ	และสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งที่สามารถออกมา

ประชุมข้างนอกค่ายผู้ลี้ภัยกับองค์กรต่าง	ๆ	ดังนั้น	วิธีการเก็บข้อมูล	จึงประกอบด้วย

(๑) การเก็บข้อมูลภายในค่ายผู้ลี้ภัยโดยผู้ช่วยนักวิจัยสนาม 

ผู้ช่วยนักวิจัยสนามนี้จะได้รับการฝึกอบรมประมาณ	 ๓	 -	 ๕	 วัน	 เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์	 หลักการ 

และวิธีการเก็บข้อมูล	ค�าถามการวิจัย	ในการอบรมยังเน้นว่าให้ด�าเนินการเก็บข้อมูล	เช่น	การสัมภาษณ์ให้หลีกเลี่ยงการน�าแนวค�าถาม 

มาเปิดอ่าน	 หลีกเลี่ยงการถามเพียงฝ่ายเดียว	 แต่ให้ด�าเนินการเสมือนการสนทนา	 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ถูกวิจัย	 โดยการเปิดโอกาส

ให้มีการซักถาม	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	หรือเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบบางค�าถามก็ได้	ในการอบรมนี้	คณะผู้วิจัยต้องใช้ภาษาอังกฤษ	

หรือพม่าในการสื่อสาร	และมีการแปลสรุป	เปิดโอกาสให้ซักถามเป็นระยะ	เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจประเด็นส�าคัญ

และวิธีการเก็บข้อมูลอย่างดี

นอกจากนี้	 ผู้ช่วยนักวิจัยสนามจะต้องมีความละเอียดอ่อนต่อข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย 

กับผู้ถูกวิจัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวค�าถามเกี่ยวกับการส่งกลับไปประเทศต้นทาง	 ผู้ช่วยนักวิจัยสนามจะต้องสร้างความไว้วางใจและ

ความเช่ือม่ันว่า	 ผู้ถูกวิจัยจะไม่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูล	 แต่ต้องท�าให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มาน้ีจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐต่อผู้ลี้ภัย	ดังนั้น	การเก็บข้อมูลโดยผู้ช่วยนักวิจัยสนามนี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา
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(๒) การสัมภาษณ์องค์กรภาคประชาสังคมและสมาชิกกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย

คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์หน่วยงาน	องค์กรที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งเป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี้

กลุ่มท่ี	 ๑	 องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ล้ีภัยท่ีมีส�านักงานอยู่ภายนอกค่ายผู้ล้ีภัยและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลี้ภัย 

ช่วยประสานงานและด�าเนนิกิจกรรมในค่ายผูล้ีภั้ย	 เช่น	 องค์กรผู้หญิงกะเหร่ียง	 (Karen	Women	Organization:	 KWO)	 คณะกรรมการ 

ผูล้ีภ้ยักะเหรีย่ง	 (Karen	Refugee	Committee:	KRC)	คณะกรรมการผูล้ีภ้ยักะเหรีย่งแดง	 (Karenni	Refugee	Committee:	KnRC) 

วิทยาลัยชุมชนกะเหรี่ยงแดง	 (Karenni	 Community	 College:	 KnCC)	 องค์กรสตรีคะเรนนี	 (Karenni	 Women	 Organization:	

KnWO)	 ประเด็นการสัมภาษณ์	 ได้แก่	 ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย	 การศึกษา	 สุขภาพ	 ปัญหาในค่ายผู้ลี้ภัยและความช่วยเหลือของ

องค์กรต่าง	ๆ	ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทาง	แผนการหรือการเตรียมการส่งกลับ	ข้อกังวล	และความคาดหวังของ

ผู้ลี้ภัยต่อการส่งกลับ	การมีส่วนร่วมขององค์กรและผู้ลี้ภัยในการเสนอความคิดเห็นต่อการส่งกลับ

กลุม่ที	่ ๒	 กลุม่น้ีไม่มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าในค่ายผู้ล้ีภัย	 บางคร้ังเจ้าหน้าทีอ่ยูน่อกค่ายผู้ล้ีภัยจะเข้าไปท�ากจิกรรม 

ประสานงานกับกลุ่มที่	 ๑	 บางองค์กรก็ไม่ได้ท�างานกับผู้ลี้ภัยโดยตรง	 เช่น	 กองก�าลังแห่งพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี	 (Karenni 

National	 Progressive	 Party:	 KnPP)	 หน่วยงานการศึกษาแห่งสหภาพกะเหรี่ยง	 (Karen	 Education	 Department:	 KED) 

กองก�าลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	 (Karen	 National	 Union:	 KNU)	 คณะท�างานสุขภาพเคลื่อนที่ชายแดน	 (Back	 Pack	 Health 

Worker	Team:	BPHWT)	กลุม่สทิธมินษุยชนกะเหร่ียง	(Karen	Human	Rights	Group:	KHRG)	องค์กรในกลุ่มนี	้ท�างานในแนวชายแดน

ไทย-พม่า/เมียนมาร์		เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพ	การคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย	การเตรียมการด้านการศึกษา	และสาธารณสุข 

ไว้เพ่ือรองรบัการส่งกลับ	ประเด็นในการสัมภาษณ์	ได้แก่	สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า/เมยีนมาร์	การประเมนิความพร้อมในการส่งกลับ 

ความเป็นไปได้ของกระบวนการสันติภาพและการเจรจาหยุดยิง	สิทธิของผู้ลี้ภัยในการส่งกลับ	

กลุม่ที	่๓	ตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ	(International	Non-Government	Organization: 

INGO)	 ได้แก่	 UNHCR	 องค์กรเดอะบอร์เดอร์คอนซอร์เตี้ยม	 (The	 Border	 Consortium:	 TBC)	 ส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย	(Catholic	Office	for	Emergency	Relief	and	Refugees:	COERR)	องค์กรแอดเวนทีสต์เพื่อการพัฒนาและ

บรรเทาทุกข์	(Adventist	Development	and	Relief	Agency:	ADRA)	และคณะกรรมการกู้ภัยนานาชาติ	(International	Rescue	

Committee:	 IRC)	 ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีต่อผู้ลี้ภัย	 ปัญหาผู้ลี้ภัย	 และการเตรียมการส่งกลับผู้ลี้ภัยไป

ประเทศที่สาม	

ข้อมลูการสมัภาษณ์นีจ้ะน�ามาตรวจสอบกบัข้อมูลทีไ่ด้จากผูช่้วยนกัวจิยัสนาม	ซึง่เข้าไปเก็บข้อมูลในค่ายผูล้ีภ้ยั

(๓) การเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ 

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ อ�าเภออุ้มผาง 

จังหวัดตากและค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ท�าให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเห็น	“สนาม”	หรือค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษา	อีกทั้ง

ได้รับฟังปัญหา	 ข้อคิดเห็น	 ความกังวลของผู้ลี้ภัยกลุ่มต่าง	 ๆ	 เช่น	 เยาวชน	 ครู	 นักบวช	 กลุ่มมุสลิม	 คณะกรรมการค่ายผู้ลี้ภัย	 ผู้หญิง	 

รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มีต่อผู้ลี้ภัย	และการเตรียมการส่งกลับด้วย	

(๔) การรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ด้วยการประสานงานของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง	 ท�าให้คณะผู้วิจัยสามารถ 

เชิญผู้แทนจาก	UNHCR	และตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยต่าง	ๆ	มารับฟังการน�าเสนอ

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายในการส่งกลับผู้ลี้ภัยคืนถิ่นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม	 เพ่ือช่วยให้รายงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะอนุกรรมการฯ	 ยังได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อรายงานนี้ด้วย

บทที่ ๑
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ช่วงแรก	คือ	เดือนกันยายน	๒๕๕๖	-	ตุลาคม	๒๕๕๗	เป็นช่วงที่โครงการวิจัยฯ	รอการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย

เพื่อด�าเนินการวิจัยในค่ายผู้ลี้ภัย	 ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ	 ไทยพลัดถิ่น	 ผู้อพยพ	 และชนพื้น

เมือง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นผู้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ในช่วงนี้โครงการวิจัยฯ	 ได้เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์องค์กรผู้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย	และสถานการณ์ชายแดน	รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนด้วย

ช่วงที่สอง	คือ	เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๗	-	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ได้ปรับแผนการด�าเนินงาน	ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก 

ตัวแทนคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ	 ไทยพลัดถิ่น	ผู้อพยพ	และชนพื้นเมือง	ว่ากระทรวงมหาดไทย 

ไม่อนุญาตให้นักวิจัยฯ	เข้าไปเก็บข้อมูลในค่ายผู้ลี้ภัย	ด้วยเหตุผลว่า	เป็น	“พื้นที่ควบคุมพิเศษเฉพาะ”	ดังนั้น	โครงการวิจัยฯ	จึงต้องปรับ

ค�าถามการวิจัย	ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล

 ๔. ระยะเวลาด�าเนินการ แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ

 ๕.  ค่ายผู้ลี้ภัย และข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

ที่มา:	Karen	Refugee	Committee	Newsletter	and	Activities	Report	May,	2015

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา
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จากแผนที่จะเห็นว่า	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยอยู่ติดชายแดนพม่าทางฝั่งรัฐคะยาห์	 หรือรัฐคะเรนนี	 (Karenni	 State)	 

ส่วนค่ายผู้ลี้ภัยที่เหลืออีก	๓	แห่ง	คือ	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	บ้านนุโพ	และบ้านถ�้าหินอยู่ติดกับรัฐคะเรน	(Karen	State)	หรือรัฐคะยิน	 

(Kayin	 State)	 ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ทีอ่าศัยอยูใ่นค่ายผู้ล้ีภัยท้ัง	 ๔	 คอื	 กลุ่มชาตพัินธ์ุทีม่าจากรัฐทัง้สองเป็นหลกั	 ดงัเช่น	 

ค่ายผูล้ีภ้ยับ้านใหม่ในสอย	 ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เป็นชาวคะยา	 คะยัน	 และคะยอเป็นส่วนใหญ่	 และค่ายผู้ล้ีภัยบ้านนุโพ	 บ้านแม่หละและ 

บ้านถ�า้หนิมผีูล้ีภั้ยเป็นชาวกะเหร่ียงเป็นส่วนใหญ่	 นอกจากนี	้ ยงัพบว่าบรเิวณชายแดนฝ่ังพม่า/เมยีนมาร์	 ยงัมทีีพ่กัพงิส�าหรบัผูพ้ลดัถิน่ 

ภายในประเทศ	(Internally	Displaced	Person:	 IDP)	อยู่อีกหลายแห่ง	คนเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายมาสู่ชายแดนไทยเมื่อมีความขัดแย้ง

ระหว่างทหารพม่ากับทหารชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน	ซึ่งอาจจะมาอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยฝั่งไทยหรืออยู่ร่วมกับญาติพี่น้องที่ฝั่งไทย

ตามแนวชายแดนไทย	-	พม่า/เมยีนมาร์นี	้ยงัมกีองก�าลังกะเหร่ียงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ	(Democratic	Karen	Buddhist	 

Army:	DKBA)	KNU	KnPP	 ในช่วงเวลา	๓	 -	๔	ปีที่ผ่านมา	มักจะมีการปะทะกันระหว่างกองก�าลัง	KNU	กับกองทหารพม่า	หรือกับ 

กองก�าลัง	 DKBA	 เป็นเหตุให้มีชาวบ้านอพยพหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาฝั่งไทย	 ขณะเดียวกันกองก�าลัง	 KnPP	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มี

รายงานว่ามีการปะทะกับกองทหารพม่า กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ธุรกิจชายแดน	

รวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยของผู้ลี้ภัยในการตัดสินใจกลับบ้านเกิดของตนเอง		

Locally defined Northern and Central Karen Districts

ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงฐานกองก�าลัง KNU

ที่มา:	Karen	Human	Rights	Group	(KHRG)

บทที่ ๑
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ตามภาพที่	๒	จะเห็นว่ากองก�าลัง	KNU	กระจายอยู่บริเวณชายแดนไทย	–	พม่า/เมียนมาร์	ในด้านทิศตะวันตกของไทย 

ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจนถึงจังหวัดราชบุรี	 กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีรัฐคะเรนนีอยู่ชิดกับชายแดนไทยมากกว่า	 ดังนั้น	 พื้นที่ 

บริเวณนี้จึงอยู่ในความดูแลของ	KnPP	ผู้ล้ีภัยบ้านใหม่ในสอย	และบ้านแม่สุริน	จึงเป็นผู้ที่หลบหนีภัยการสู้รบจากรัฐคะเรนนี	ขณะที่ 

กองพลที่	๖	และ	๗	KNU	รวมทั้งกองก�าลัง	DKBA	จะอยู่ขนานไปกับค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	บ้านอุ้มเปี้ยม	และบ้านนุโพตามล�าดับ	

ส่วนกองพลที่	๔	KNU	จะอยู่แนวชายแดนฝั่งตรงข้ามค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	ความใกล้ชิดด้านพื้นที่นี้	 จึงท�าให้ทหาร	KNU	DKBA	และ	

KnPP	 รวมทั้งครอบครัวได้หนีภัยการต่อสู้เข้ามาพักอาศัยในค่ายผู้ล้ีภัยใกล้เคียงด้วย	นอกจากนั้น	 ยังพบว่ามีอดีตทหารจากกองก�าลัง

เหล่านี้อาศัยอยู่ค่ายผู้ลี้ภัยเช่นเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย 

 ก. ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ	 หรือที่ราชการเรียกว่า	 “พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ”	 นั้นถือว่าเป็น	 “ค่ายผู้ลี้ภัย”	 ที่มีขนาด 

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	อยู่บนพื้นที่	๑,๑๕๐	ไร่ในอ�าเภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละมีจ�านวนผู้หนีภัยจากการสู้รบ 

ประมาณ	 ๔๓,๗๑๕	 คน	 ซึ่งเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดที่ได้ท�าการส�ารวจไว้ในเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 โดยประชากร 

ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงร้อยละ	๘๐	เป็นชาวมุสลิมร้อยละ	๑๕	ที่เหลือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	ๆ	อย่างไรก็ดี	ในอดีต	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ

เคยเป็นที่พักพิงให้ผู้คนมากถึง	๖๐,๐๐๐	คน	 โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองพม่ายังเต็มไปด้วยความตึงเครียดและไม่ได้มี

ความผ่อนคลายมากเท่าในปัจจุบัน

นอกจากความกว้างใหญ่ของพ้ืนที่แล้ว ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละยังถือเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง ค่ายผู้ลี้

ภัยบ้านแม่หละก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 	 จากนโยบายของรัฐไทยที่ให้มีการยุบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณโดยรอบมาอยู่รวมกัน

ในที่เดียวกัน	โดยเหตุผลด้านความมั่นคงและความง่ายต่อการบริหารจัดการ

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ ตั้งอยู่ริมทางหลวง 

หมายเลข	๑๐๕	แม่สอด	-	แม่สะเรียงมีลวดหนามกั้นพื้นที่ 

ระหว่างภายในและภายนอก	ลักษณะของพื้นที่เป็นเนินเขา 

สูงต�่า มีล�าห้วยแม่ผารูไหลผ่าน	ค่ายผู้ลี้ภัยนี้ยังอยู่ห่างจาก

ชายแดนเพียง	๕	กิโลเมตร	ด้วยลักษณะกายภาพดังกล่าวนี้ 

จึงท�าให้มีประชากรทั้งจากค่ายผู้ลี้ภัยเดินทางออก และมี 

ประชากรจากฝั ่งพม่าเดินทางเข้ามา จึงท�าให้จ�านวน

ประชากรของค่ายผู้ล้ีภัยนีไ้ม่ค่อยนิง่	 และท�าให้ค่ายผูล้ีภ้ยันี้ 

ต้องมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด	 เช่น	 การตัด

ออกจากทะเบียนการรับอาหารปันส่วน การผลักดันกลับ

ประเทศต้นทาง	รวมไปถึงการด�าเนินการตามกฎหมายไทย	

ค่ายผู้ลี้ภัยนี้	ได้แบ่งพื้นที่เป็น	๓	โซน	คือ	A,	B	และ	C	แต่ละโซนจะแบ่งออกมาเป็น	๕	เขต	(Section)	โซน	A	จะเป็นที่พัก

ของอดีตนายทหาร	KNU	ประชากรเกือบทั้งหมดเป็นกะเหรี่ยงโปว์	และสกอร์	 โซน	B	มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด	และมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัย

อยู่ดังนี้	มุสลิม	พม่า	และกะเหรี่ยงอดีต	DKBA	โซน	C	เป็นส่วนที่มีความแออัด	เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง	ๆ	ตลาด	และมีมุสลิมอาศัย 

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
12 13



อยู่มาก	 หน่วยงานในค่ายผู้ล้ีภัยนี้มีองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 เช่น	 UNHCR	 COERR	 TBC	 ADRA	 องค์กรผู้พิการนานาชาติ	 

(Handicap	International:	HI)	ฯลฯ	รวมทั้งมีองค์กรที่ด�าเนินงานโดยผู้ลี้ภัยด้วย	การบริหารจัดการในค่ายผู้ลี้ภัย	จะประกอบด้วย	

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	ราชการไทย	และองค์กรผู้ลี้ภัย

ค่ายผู้ลี้ภัยนี้มีระบบการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลไปจนถึงระดับ ๑๐ ระบบการศึกษาท่ีน่ีสอนด้วยภาษา 

กะเหรีย่ง	พม่า	องักฤษ	วชิาในกลุม่วทิยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ	จะใช้ต�าราภาษาอังกฤษ	นอกจากนี	้มตี�าราเป็นภาษากะเหร่ียงและพม่า 

เนือ่งจากการเรยีนการสอนทีน่ีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 และการเดนิทางมาค่ายผู้ล้ีภัยนีส้ะดวกกว่าค่ายอืน่	 ๆ 

จึงท�าให้มีทั้งคนไทย	 และคนจากฝั่งพม่า/เมียนมาร์	 เดินทางมาศึกษาที่โรงเรียนเหล่านี้	 ส�าหรับเยาวชนเมื่อเรียนจบเกรด	 ๑๐	 แล้ว 

ไม่สามารถน�าวุฒิการศึกษานี้ไปใช้ในระบบการศึกษาทั้งไทยและพม่า/เมียนมาร์ได้	 บางคนเลือกเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์	 เรียนเป็นช่าง

หรือด้านสายอาชีพ	บางส่วนก็ไม่ได้เรียนต่อ

ดังได้กล่าวมาข้างต้นว่า	ค่ายผู้ลี้ภัยนี้มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากกว่าค่ายผู้ลี้ภัยอื่น	ๆ	ณ	ที่นี่มีตลาดเรียกว่า	ตลาด 

กะลา ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กับมุสลิมท่ีอาศัยอยู่อ�าเภอแม่สอด โดยมีการสั่งซ้ือสินค้าระหว่างกัน 

มุสลิมแม่สอดจะจัดหาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ในครัว อาหารแห้ง เสื้อผ้า ตลาดที่นี่นับได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มีสินค้าหลากหลาย 

ให้ผูล้ีภ้ยัได้เลอืกซือ้	 จงึเป็นทีน่่าสงัเกตว่า	 คนเหล่านีไ้ด้เงนิมาจากท่ีใด	 ทัง้ท่ีได้รับอาหารปันส่วนจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศเท่านัน้ 

หรือบางกรณีที่ท�างานกับองค์กรต่าง	ๆ	ก็ได้รับค่าตอบแทนจ�านวนไม่มากนัก

นับเป็นเวลา	๓๐	ปีท่ีผ่านมา	ตั้งแต่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละได้รับการก่อต้ังจนปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร 

ของค่ายผู้ลี้ภัยแม่หละ	กรณีเช่น	นับแต่ช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นมา	สัดส่วนประชากรผู้พักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละที่มาจาก

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้เพิ่มจ�านวนขึ้น	 ซึ่งได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัยชาวกะเหรี่ยง	 ซึ่งมีจ�านวน

มากในค่ายผู้ลี้ภัยกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	ดังจะเห็นว่าในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	-	๒๕๕๑	มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในอัตราที่สูงกว่า 

ช่วงเวลาอื่นๆ

กระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นสมัยใหม่ของค่ายผูล้ีภ้ยัเป็นกระบวนการทีค่่ายผู้ลีภ้ยัได้ถกูเปิดให้รับเอาระบบหรอืแนวความคดิ 

แบบสมัยใหม่เข้ามาสู่ค่าย	โดยองค์กรเพื่อมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้น�าระบบหรือแนวคิดสมัยใหม่มาสู่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้	เช่น	แนวคิด 

สิทธิเด็ก	หรือกระบวนการยุติธรรมในค่ายผู้ลี้ภัย	 เป็นต้น	ขณะเดียวกันผู้คนในค่ายผู้ลี้ภัยเองก็เป็นหนึ่งในตัวแสดงที่น�าแนวคิดสมัยใหม่

เข้ามาสู่ค่ายผู้ลี้ภัยผ่านเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารที่ทันสมัย ผู้คนที่ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศท่ีสามได้ส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว

ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงในค่ายผู้ลี้ภัย ท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจของคนในค่ายผู้ลี้ภัยในภาพรวมถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก และเปิด

ช่องทางให้ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอก	การพัฒนาเป็นสมัยใหม่ 

ของค่ายผูล้ีภ้ยัส่งผลให้เกดิความเปล่ียนแปลงทัง้ในเชงิกายภาพ	 เช่น	มกีารพฒันาถนนเป็นคอนกรตี	สิง่ปลกูสร้างใหม่และยงัส่งผลให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงในระบบคิดของผู้คน	 ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย	 และเด็กเยาวชนก็เป็นคนรุ่นหนึ่งที่มีความเปิดกว้าง 

ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การรับส่ือเทคโนโลยีท�าให้ชีวิตของเด็กที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกภายนอก 

อย่างแนบชิด เยาวชนในค่ายผู้ล้ีภัยรับเอาค่านิยมและมาตรฐานการด�าเนินชีวิตของผู้คนในโลกนอกค่ายผู้ลี้ภัยเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวิตตน	เช่น	การอยากมีการศึกษาสูง	การอยากมีอาชีพที่ดี	การน�าเรื่องราวของตัวเองลง	Facebook	ให้ผู้อื่นรับรู้	เป็นต้น	

อย่างไรกด็	ี เยาวชนเหล่านีด้�าเนนิชวีติอยูใ่นโลกของค่ายผูล้ีภ้ยัทีม่รีะเบยีบอกีรปูแบบพนัธนาการการเคลือ่นไหวทีจ่ะผลกัดนั 

ให้ความคาดหวังของพวกเขาและเธอเป็นรูปธรรม ช่องว่างใหญ่หลวงระหว่างความคาดหวังกับชีวิตที่เป็นจริงในค่ายผู้ลี้ภัยจึงส่งผลต่อ 

สภาพจิตใจของเด็กเยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัย	เยาวชนบางส่วนเกิดความซึมเศร้า	ท้อแท้และรู้สึกว่าอนาคตของพวกเขาไร้ความหวัง

บทที่ ๑
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 ข. ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย

ตัง้อยูท่างด้านทศิตะวนัตกของอ�าเภอเมอืง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน การเดนิทางไปค่ายผู้ลีภั้ยนีจ้ะต้องผ่านหมูบ้่านใหม่ในสอย 

และหมู่บ้านโดขิตะ	(Dokhita)	พ้ืนที่ทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์กัน	คือ	หมู่บ้านใหม่ในสอยเป็นหมู่บ้านทางการ	ประชากรส่วนใหญ่

เป็นชาวไทใหญ่	 มีอาชีพด้านเกษตร	 และต้องการแรงงานจ�านวนมากในฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว	 กับทั้งยังมีร้านค้าจ�าหน่ายเครื่อง

อุปโภคบริโภค	 ขายโทรศัพท์มือถือ	 และ	 Sim	 Card	 หลายร้าน	 ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยมักจะเดินทางออกมาเป็น

แรงงานรับจ้างที่หมู่บ้านในสอย		หรือมาซื้อสินค้าจ�าเป็นต่างๆ		บางส่วนก็มีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องกัน	ส่วนหมู่บ้านโดขิตะเป็น

หย่อมบ้านหนึ่งของหมู่บ้านในสอย	 เป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึกชาวคะเรนนีที่สังกัดกับ	 KnPP	 เป็นที่ตั้งของส�านักงานของ	 KnCC 

รวมทั้งส�านักงานของ	KnWO	และส�านักงานของ	Kantharawady	News	

ค่ายผู้ล้ีภัยนี้เป็นค่ายขนาดกลาง	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	หลังจากมีการยุบรวมค่ายผู้ลี้ภัยขนาดเล็กที่เรียงรายบริเวณ

ชายแดนให้มาอยู่รวมกันที่นี่	ค่ายผู้ล้ีภัยนี้ถูกเรียกโดยผู้ลี้ภัยและชาวบ้านใกล้เคียงว่า	แคมป์	๑	มีประชากรประมาณ	๑๑,๕๐๐	คน	 

แบ่งออกเป็น	๒๐	 เขต	ประชากรส่วนใหญ่	 คือ	 คะยาห์	 (Kayah)	 คะยัน	 (Kayan)	 คะยอ	 (Kayaw)	 และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มย่อย	 

(Sub-group)	เช่น	ปะกู	(Paku)	ปะโอ	(Pa-O)	บะเว	(Bweh)	และยินตะเลย์	(Yin	Ta	Leh)	นอกจากนั้น	ยังมีกลุ่มไตหรือไทใหญ่	(Shan)	

ที่อาศัยอยู่ในเขต	๔	เป็นส่วนใหญ่	ผู้ลี้ภัยที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนี้	จะอาศัยอยู่รวมกันในแต่ละเขต	บริเวณด้านหน้าของค่าย

ผู้ลี้ภัยนี้จะมีร้านค้าประมาณ	๑๕	ร้าน	ขายเสื้อผ้า	ผัก	ผลไม้	อาหาร	เครื่องส�าอาง	เป็นต้น	ร้านเหล่านี้เป็นของชาวบ้านบ้านใหม่ในสอย	

และคนในเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าของร้านค้ารายย่อยในค่ายผู้ล้ีภัยจะออกมาซื้อของหรือส่ังของจากร้านค้าเหล่านี้เพื่อน�าไปจ�าหน่ายใน

ค่ายผู้ลี้ภัย	รวมทั้งผู้ลี้ภัยก็มักจะมาซื้อของจากร้านค้าเหล่านี้เช่นกัน

พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งค่ายผู้ล้ีภัยแห่งนี้ครอบคลุมเนื้อที่กว้างขวาง	บางส่วนเป็นเนินสูง	มีบริเวณที่สามารถปรับเป็นที่สร้างเป็น

บ้านพกัช่ัวคราวได้	 หรอืเป็นพืน้ทีป่่า	 และบางส่วนพอจะท�าเป็นแปลงปลูกข้าวหรือผักได้บ้าง	 บางส่วนอยูท่ีร่าบ	 มลี�าห้วยไหลผ่าน	 มพีืน้ที ่

พอที่จะใช้สร้างเป็นที่เลี้ยงหมู	หรือปลูกผักได้	บ้านพักของผู้ลี้ภัยสร้างขึ้นด้วยวัสดุตามธรรมชาติ	หลังคามุงด้วยใบตองตึง	สร้างติดต่อกัน

จนบางแห่งมีเพียงทางเดินแคบๆ	ที่พอจะผ่านไปได้	ความแออัดยัดเยียดและวัสดุที่สร้างบ้านนี้ท�าให้เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะลุกลามไปอย่าง

รวดเร็ว	ดังเช่นในวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๘	ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือน	๑๘๙	หลังคาเรือน	

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา
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บ้านบางหลังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ฝาผนังบ้าน ในแต่ละเขตจะมีถนนเส้นหลัก 

ตัดผ่าน	 ผู้ลี้ภัยที่มีบ้านพักตั้งอยู่ริมถนน	 จะนิยมเปิดหน้าบ้านเป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ผงซักฟอก	 

ยาสระผมขนาดซอง	ของใช้ในบ้านที่ท�าจากพลาสติก	เสื้อผ้า	ยังมีพวกผักและผลไม้	เช่น	แตง	ฟักทอง	กล้วย	แตงโม	ขนม	หมาก	เกลือ	 

บางร้าน	ขายเหล้าพื้นบ้าน	น�้าแข็งไส	น�้าหวาน	น�้าอัดลม	ขนมส�าหรับเด็ก		มีตู้แช่ขายพวกอาหารสด	เช่น	ปลา	เป็นต้น	เป็นที่น่าสังเกตว่า	 

ร้านค้า	ประเภทนี้มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	นอกจากบ้านพักอาศัยและร้านค้าแล้ว	จะพบพื้นที่พิธีกรรมของชาวคะเรนนี	มีสัญญลักษณ์	คือ	 

เสาไม้ปักอยู่ตรงกลาง	ที่เรียกว่า	เกทอโบ	(Kay	Toh	Boh)	รวมทั้งพื้นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนาอื่น	ๆ	ได้แก่	โบสถ์	และวัด	

ภายในค่ายผู้ลี้ภัยนี้จะมีหน่วยงานทั้งที่ด�าเนินการโดยผู้ลี้ภัยเองและองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งมีส�านักงานสาขา 

ในค่ายผู้ลี้ภัยและผู้ล้ีภัยเป็นผู้ประสานงานหรือปฏิบัติงาน	 เช่น	 เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	 เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ	 เจ้าหน้าที่ด้านเกษตร	

เป็นต้น	องค์กรเอกชนระหว่างประเทศเหล่านี	้ได้แก่	UNHCR	Workstation	Entrepreneur	Development	Grants	Saving	and	Loan	 

Program	(EDGSL)	สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน	ี(The	Planned	

Parenthood	Association	of	Thailand	under	the	Patronage	of	H.R.H	the	Princess	Mother:	PPAT)	Herbal	Compress	 

Ball	Massage	Service	องค์กรที่ด�าเนินงานโดยผู้ลี้ภัย	ได้แก่	KnWO	KnCC	เป็นต้น						

 ค. ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	เกิดจากการยุบรวมพื้นที่พักพิงเล็ก	ๆ	ส�าหรับผู้หนีภัยสงครามจากพม่า/ 

เมยีนมาร์มาสู่ประเทศไทยมาอยู่ร่วมกัน	ปัจจุบันค่ายผู้ลี้ภัยนุโพมีประชากร	๑๕,๕๑๖	คน	แบ่งเป็นโซน	A	และ	B	มี	๑๖	เขต	ประชากร

ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยง	พม่า	มุสลิม	มอญ	ฉิ่น	คะฉิ่น	ไทใหญ่		

สถานที่ตั้งนี้อยู่ติดถนนอุ้มผาง-เบิ่งเคลิ้ง	 มีรถสองแถวประจ�าทางอุ้มผาง-เบิ่งเคลิ้งวิ่งผ่านหน้าค่ายผู้ลี้ภัยนี้วันละหลายเที่ยว 

ผูโ้ดยสารส่วนหนึง่	คอื	ผู้ล้ีภัยทีอ่ยูใ่นค่ายมทีัง้เดนิทางไปอ�าเภออุ้มผางและไปเบิง่เคลิง้	เนือ่งจากหมูบ้่านเบิง่เคลิง้เป็นหมูบ้่านชายแดนไทย 

ติดประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ผู้ลี้ภัยบางคนเดินทางกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์ผ่านเส้นทางนี้	 ถนนหนทางที่เชื่อมระหว่างค่ายผู้ลี้ภัยกับ 

สงัคมภายนอก	เป็นถนนทีม่คีณุภาพระดบัปานกลาง	และไม่ได้อยูบ่นพืน้ทีส่งูชัน	อย่างไรกต็าม เนือ่งจากค่ายผูล้ีภั้ยนีอ้ยูเ่กอืบถงึชายแดน 

ไทย-พม่า/เมียนมาร์แล้ว	 จงึไม่ได้เป็นหมูบ้่านทีม่คีนสัญจรผ่านไปมามากนกั	 เช่น	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านแม่หละ	 และค่ายผู้ล้ีภัยบ้านอุม้เป้ียมใหม่ 

จึงท�าให้ดูเหมือนว่าค่ายผู้ลี้ภัยนี้จะโดดเดี่ยวจากสังคมภายนอก	แต่ในทางตรงกันข้าม	ภายในค่ายผู้ลี้ภัยมี	 “ตลาด”	อยู่ในเขต	๑๑-๑๒ 

บทที่ ๑
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ซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่จ�านวนมาก และร้านค้าจ�านวนเกือบ 

๕๐	 ร้านมีชาวมุสลิมเป็นเจ้าของ	 สินค้าท่ีขายมีตั้งแต่ตะปูจนถึง 

จานดาวเทียม	 สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ผงซักฟอก 

สบู่	ยาสระผม	แปรงสีฟัน	ยาสฟัีน	รองเท้า	ชดุชัน้ใน	กระเป๋าเดนิทาง 

กระเป๋าสะพาย	 เสือ้ผ้าทัง้หญงิชาย	 เดก็เลก็	 ของเล่น	 เตาหุงข้าว 

เมลด็พนัธุพ์ชื	 อปุกรณ์ท�าสวน	 ถ้วยชามกระเบื้อง	 แก้วน�้า	 นมผง 

ส�าหรับเด็ก	สนิค้าแห้ง	เช่น	ปลาแห้งหลากหลายชนดิ	ปลากระป๋อง 

เส้นบะหมี่	 เส้นหมี่	 ไข่เป็ด	 รวมทั้งร้านขายหมาก	 ร้านน�้าชา	 โรตี 

ข้าวแกง	 น�้าแข็งไส	 น�้าหวาน	 ที่น่าสนใจมาก	 คือ	 มีร้านขายยา 

และน�า้เกลอืทีฉี่ดเข้าทางเส้นเลือด	 สินค้าทัง้หมดมลีกัษณะขายส่ง 

ร่วมด้วย	ตลาดนี้เปิดทุกวัน	และยังมีตลาดสดอยู่ในเขต	๘	ทุกวัน 
จันทร์	 -	 พุธ	 -	 ศุกร์	 เวลาประมาณ	 ๐๕.๐๐	 -	 ๐๘.๐๐	 น.	 บนถนนเส้นนี้จะกลายเป็นตลาดสด	 มีพ่อค้าแม่ค้าจากภายนอกและจาก 

คนในค่ายผู้ลี้ภัยมาขายสินค้านานาชนิด	 เช่น	 เนื้อหมู	 ไก่	 ปลา	 ผักหลากหลายชนิด	 หอมแดง	 กระเทียม	 ขนม	 น�้าหวาน	 นอกจากนี้ 

มีเสื้อผ้า	เคร่ืองประดับ	ของเล่นเด็ก	ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เป็นต้น	จากการสอบถามพบว่าผู้ซื้อมีทั้งคนที่อาศัยภายในและภายนอก 

ค่ายผู้ลี้ภัย	แม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยนี้จะมีกฎเกณฑ์ควบคุมการเข้าออกค่ายไม่แตกต่างจากค่ายผู้ลี้ภัยอื่น	ๆ	คือ	ประตูเข้าออกเป็นทางการเพียง

ประตูเดียวมีเวลาเปิดปิด	คือ	๐๖.๐๐	–	๑๘.๐๐	น.	แต่คนภายนอกก็สามารถเข้ามาในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อซื้อและขายสินค้าได้ไม่ยากนัก	

ลักษณะโดยทั่วไปของค่ายผู้ล้ีภัยน้ีค่อนข้างร่มร่ืน	 บางเขตค่อนข้างสะอาด	 มีล�าธารไหลผ่านหมู่บ้านและมีน�้าใช้เพียงพอ	 

ชาวบ้านได้น�าพลังงานน�้ามาผลิตเป็นไฟฟ้า	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ร้านค้าน�้าชา	 ร้านอาหารตามสั่ง	 มักมีทีวี	 ชาวบ้านเอาไว้ดูวีดีโอ	หรือรับ

สัญญาณดาวเทียม	สถานีที่นิยมชมมาก	คือ	DVB	เป็นสถานีที่รายงานข่าวประเทศพม่า/เมียนมาร์ในทุกด้าน	ตามเขตต่าง	ๆ	จะพบว่ามี

ร้านค้าซีดี	ร้านเช่าวีดีโอ	ร้านเช่าหนังสือ	ร้านอาหาร	ร้านน�้าแข็งใส่น�้าหวาน	ร้านขายของช�าขนาดเล็ก	ขายน�้าอัดลม	ขนม	ร้านขายหมาก	

ร้านตัดผมทั้งหญิงและชาย	ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์	ร้านขายผัก	โรงพยาบาล	โบสถ์	วัด	มัสยิด	เป็นต้น

ภายในค่ายผู้ล้ีภัยจะมีหน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่ด�าเนินงานโดยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ได้แก่ UNHCR	 

คณะกรรมการกู้ภัยนานาชาติ	(International	Rescue	Committee:	IRC)	COERR	KWO	HI	Drug	and	Alcohol	Recovery	And	 

Education	 Network:	 DARE	 Network)	 Network	 Micro-Enterprise	 Development	 (MED)	 Program-American	 Refugee	

Committee	(ARC)	Aide	Medicale	 Internationale	 (AMI)	 Information	Sharing	Center	Disability	 Information	Resource	

Center	Special	Education	Project	ฯลฯ

นอกจากนี้	 จะพบสวนผักอินทรีย์เป็นสวนผักที่ผู้ล้ีภัยบางคนปลูกเอาไว้กินเอง	 เหลือก็น�ามาวางจ�าหน่ายหน้าบ้านตนเอง	 

ในค่ายผู้ลี้ภัยนี้มีสวนผักอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่ปลูกผักหลากหลายชนิด	 เช่น	 ผักกาดหอม	 กะหล�่าสีม่วง	 กวางตุ้ง	 ต้นหอม	 พริกข้ีหนู	 

พริกหยวก	ถั่ว	มีบริเวณส�าหรับเพาะกล้าพันธุ์ต้นหมาก	ต้นยาง	มะพร้าว	กล้วย	ด้วย	และยังมีบ่อเลี้ยงปลาประมาณ	๔	-	๕	บ่อ	บริเวณนี้ 

อยูใ่นความดแูลของหวัหน้าค่าย	 ในช่วงประมาณเดอืนสงิหาคม	 ๒๕๕๗	 โครงการหลวงดอยอ่างขางได้รบัรูเ้กีย่วกบัการท�าสวนอนิทรย์ีนี้ 

จึงได้ประสานงานกับหัวหน้าค่ายเปิดการอบรมผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	 แจกเมล็ดพันธุ์	 และพาแกนน�าไปดูงานที่โครงการหลวง

ดอยอ่างขางด้วย	

ค่ายผู้ลีภ้ยับ้านนุโพจงึมลีกัษณะสิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่างจากค่ายผู้ล้ีภัยอ่ืนๆ	 คอื	 มพ้ืีนทีท่ีเ่สมอืนหนึง่เป็นศนูย์กลางการซือ้ขาย 

สินค้า	 มีพื้นที่ส�าหรับการปลูกผักไว้ส�าหรับบริโภค	 มีไฟฟ้าพลังน�้าในพื้นที่โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 และหน่วยงานต่าง ๆ	 ดังจะเห็น 

เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังน�้าอยู่ระหว่างล�าธารต่าง	ๆ	น�้าดื่มน�้าใช้ในครัวเรือนจะมีท่อประปาส่งต่อจากล�าธารมาตามเขตต่าง	ๆ	อาจกล่าวได้ว่า 

สภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคในค่ายผู้ล้ีภัยนุโพค่อนข้างสะดวกสบายกว่าค่ายผู้ลี้ภัยอื่น ๆ	การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก	พบว่าม ี

อินเทอร์เน็ต	แต่ค่อนข้างช้าและราคาแพง	คือ	ชั่วโมงละ	๒๕	บาท	ระบบอินเทอร์เน็ตนี้ท�าให้ผู้ลี้ภัยสามารถติดต่อกับญาติพี่น้อง	ลูกหลาน 

ที่อยู่ประเทศที่สามได้	แต่อย่างไรก็ดี	ผู้ลี้ภัยมีความเครียดเมื่อทราบว่าจะต้องถูกส่งกลับ

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา
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 ง. ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน อ�าเภอสวนผึ้ง

แม้ว่าค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้จะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ	มากที่สุด	แต่การเดินทางเข้าออกค่ายผู้ลี้ภัยนี้ไม่สะดวกสบาย	ไม่เหมือนกับค่าย 

ผูล้ีภั้ยบ้านแม่หละกบัค่ายผู้ลีภ้ยับ้านนุโพทีต่ัง้อยูร่มิถนน	 มรีถโดยสารประจ�าทางผ่าน	 ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านถ�า้หนิเป็นค่ายขนาดเลก็	 มปีระชากร 

ประมาณ	๘,๐๐๐	คน	ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียงทีม่าจากเมอืงทะวาย	เมอืงมติตา	หรือบริเวณชายแดนแม่น�า้ทะนินยะริน	(Thanintyarin) 

หรือตะนาวศรี	ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองพลที่	๔	ของ	KNU

สถานการณ์ที่ท�าให้ประชากรจากประเทศพม่า/เมียนมาร์หลั่งไหลกันเข้ามาสู่ค่ายผู้ลี้ภัยนี้	 เริ่มขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 

ซึ่งค่ายมาเนอปลอว์ได้ถูกตีแตก	 และฐานที่มั่นของกองพลที่	 ๔	 ในเขตมะริด	 ทวายของ	 KNU	 ก็แตก	 ในช่วงแรกผู้อพยพจะอาศัยอยู่ 

บรเิวณแนวชายแดน	เช่น	ห้วยสุด	กระบองอี	้หรือบางส่วนกเ็ข้ามาหลบหนทีีด่่านมะขามเตีย้	จงัหวดักาญจนบรุ	ีทางการของไทยได้จดัตัง้ 

ค่ายผู้ลี้ภัยห้วยสุดและห้วยคอกหมู	ต่อมา	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ได้อพยพคนเหล่านี้ให้ไปอยู่รวมกันในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	

ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	กลุ่มนกัศกึษาพม่าจากบ้านมณลีอยได้เข้าไปบกุยดึสถานฑตูพม่าในไทย	โดยได้ยืน่ข้อเสนอให้รฐับาลพม่า 

ปล่อยตัวนางอองซานซูจี	แต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบรับ	หลังจากนั้นเพียงปีเดียว	ทหารของพระเจ้าหรือที่เรียกว่า	ก๊อดอามี่	(God’s 

Army)	 ซึ่งมีทั้งนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านมณีลอย	 และกองก�าลังกะเหรี่ยงชายแดนจ�านวน	 ๑๐	 คน	 ได้เข้ายึดโรงพยาบาลราชบุรี 

เพียงต้องการขอให้แพทย์และพยาบาล พร้อมทั้งเวชภัณฑ์เพื่อไปรักษากองก�าลังของตนและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับ 

ทหารพม่า	แต่ไม่ส�าเรจ็	และก๊อดอามีก่ถู็กทางการไทยสังหารหมดทัง้	๑๐	คน	ขณะทีก่ารสู้รบบริเวณชายแดนระหว่างกองก�าลังชนกลุม่น้อย 

กับทหารพม่ายังด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ต่อมา	ก๊อดอามี่ก็ถูกกวาดล้างอย่างหนักจนท�าให้ต้องมอบตัวกับทางการไทย	จึงถูกส่งไปอยู่ที่

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง	อ�าเภอสังขละบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 อีกส่วนหนึ่งส่งไปอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	ขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านมณีลอย

นั้นก็ถูกยุบให้ไปอยู่รวมกันที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 ในปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ซึ่งคนกลุ่มนี้ถูกจัดเป็นบุคคลในความห่วงใย	 (People	 of	

Concern:	POC)	ตามนิยามของ	UNHCR		

ค่ายผูล้ีภ้ยับ้านถ�า้หนิ	มพีืน้ที	่๔๐	ไร่	มลี�าห้วยน�า้ขุน่ไหลผ่าน	การจัดตัง้บ้านเรือนได้แบ่งเป็น	๔	โซน	๑๖	เขต	โดยให้ผูท้ีม่าจาก 

ที่เดียวกันได้อยู่ร่วมกัน	ดังนี้	 โซน	๑	 เป็นที่พักอาศัยของผู้ที่มาจากค่ายผู้ลี้ภัยห้วยคอกหมู	 โซน	๒	ส�าหรับผู้ที่มาจากค่ายผู้ลี้ภัยห้วยสุด	

โซน	๓	ส�าหรับผู้ที่เดินทางมาจากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านพุม่วง	อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย	จังหวัดกาญจนบุรี	โซน	๔	ได้แก่	ผู้ที่เดินทางมาจากศูนย์

นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย	อ�าเภอปากท่อ	และ	POC	ที่รับใหม่	โดยผู้อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงสกอร์	และโปว์	พม่า	มอญ	

การสร้างบ้านเรือนในค่ายผู้ลี้ภัยนี้ก็เช่นเดียวกับค่ายผู้ลี้ภัยอื่น	ๆ 	ที่สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ	โดยได้รับวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านปีละ

ครั้งจาก	TBC	แต่ที่สังเกตเห็นแตกต่างจากค่ายผู้ลี้ภัยอื่น	คือ	บ้านส่วนใหญ่จะมีพลาสติกคลุมทับหลังคาบ้าน	บางหลังคาเรือนจะพบเห็น 

บทที่ ๑
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พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วอยูใ่นบริเวณบ้าน	 เมือ่เดนิตามถนนสายหลักซ่ึงเป็นดินลูกรัง	 ในฤดฝูนจะเฉอะแฉะมาก 

เดินล�าบาก	 ในแต่ละเขตจะค่อนข้างอยู่ชิดติดกันแต่ก็ค่อนข้างสะอาด	 มีร้านค้าขนาดเล็กและกลางกระจายทั่วไป	 สินค้าที่ขายส่วนใหญ่

เป็นขนม	อาหารแห้ง	เช่น	ปลากระป๋อง	น�้ามันพืช	บะหมี่ส�าเร็จรูป	น�้าหวาน	โดยเฉพาะขนมเด็กจะพบมาก			

หัวหน้าค่ายผู้ลี้ภัยเป็นชาวกะเหรี่ยงเช่นเดียวกัน การดูแลความเรียบร้อยจะแบ่งเป็นเขต แต่ละเขตจะมีคณะกรรมการ 

ค่ายผู้ลี้ภัยดูแล	๒	คน	คนหนึ่งดูแลเรื่องการแจกจ่ายอาหาร	อีกคนหนึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัย	นอกจากนี้	ยังมีคณะกรรมการบริหาร 

ค่ายผู้ลี้ภัยอีก	๑๕	คน	แบ่งเป็นประธาน	รองประธาน	และกรรมการ	มีหน้าที่ดูแลด้านการศึกษา	ด้านสุขภาพ	และความเรียบร้อยอื่น	ๆ 

การจัดรูปแบบองค์กรนี้เหมือนกับค่ายผู้ลี้ภัยอื่น	 ๆ	 โดยอยู่ภายใต้	 KRC	 ในแต่ละเดือนจะนัดประชุมกันที่อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก 

การบริหารจัดการในค่ายผู้ลี้ภัยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ได้แก่ ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 

แห่งสหประชาชาติ	 (The	United	Nations	High	Commissioner	 for	Refugees:	UNHCR)	 IRC	COERR	ADRA	ส�านกังานเพือ่การ

พฒันาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย	 (Australian	 Agency	 for	 International	 Development:	 AUSAID)	 เป็นต้น	 และองค์กรที่

ด�าเนินการโดยผู้ลี้ภัยเอง	เช่น	องค์กรเยาวชนกะเหรี่ยง	 (Karen	Youth	Organization:	KYO)	KWO	และ	KRC	องค์กรเหล่านี้จะช่วย

เหลือสงเคราะห์	และส่งเสริมด้านสิทธิ	การฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง	ๆ	เป็นต้น

ชวีติความเป็นอยูใ่นค่ายผู้ล้ีภัยนีก้ค็ล้ายคลงึกบัทีอ่ืน่	ๆ	คอื	การถกูลดอาหารปันส่วน	ผูล้ีภ้ยัห้ามเดนิทางออกนอกค่ายผูล้ีภ้ยั 

โดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์	ไม่มีไฟฟ้า	อย่างไรก็ตาม	ในแต่ละสัปดาห์จะมีตลาดนัดหน้าค่ายผู้ลี้ภัย	ในวันเสาร์	แม่ค้าจะ

เป็นทั้งคนที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย	จากราชบุรี	จากบ้านตะโกล่าง	อ�าเภอสวนผึ้ง	สินค้าที่ขายเป็นอาหารสด	ของใช้	เสื้อผ้า	เป็นต้น	ตลาดนัด

จึงเป็นพื้นที่ที่อาจจะท�าให้ผู้ลี้ภัยได้หลุดพ้นจากชีวิตที่จ�าเจบ้าง			

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่างผู้ล้ีภัยท่ีอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 

กบัชาวบ้านตะโกล่าง	 ต�าบลสวนผึ้ง	 อ�าเภอสวนผึ้ง	 อยู่ห่างจากค่ายผู้ลี้ภัยประมาณ	 ๑๕	 กิโลเมตร	 ผู้ลี้ภัยบางส่วนจะออกมารับจ้างที่นี่ 

หรอืบางทก็ีไปรับจ้างทีรี่สอร์ทในอ�าเภอสวนผ้ึง	 งานประมงทีส่มทุรสงคราม	 หรอืเป็นแรงงานทีส่มทุรปราการ	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย 

ที่เดินทางออกไปท�างานข้างนอก	แต่ก็เสี่ยงถูกจับ	จึงท�าให้ต้องด�าเนินชีวิตอยู่ภายในพื้นที่ที่จ�ากัดนี้	ผลที่ตามมาประการหนึ่ง	คือ	ผู้ชาย

ในวัยท�างานจะเครียด	 เนื่องจากไม่สามารถท�างานรับผิดชอบครอบครัวได้ทั้งที่ตนเองมีความสามารถ	 ขณะที่ผู้หญิงก็มีความคาดหวังว่า

จะมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมหลังการแต่งงาน	 สิ่งเหล่านี้ได้ท�าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 โดยฝ่ายชายจะหาทางออกด้วยการดื่ม

สุรา	เมื่อเมาแล้วก็ควบคุมตนเองไม่ได้	จึงน�าไปสู่การท�าร้ายร่างกายภรรยา	ในกรณีการท�าร้ายร่างกายกันนั้นจะมีการแยกชาย	หญิงออก

จากกันชั่วคราวโดยผู้หญิงจะไปเก็บตัวอยู่ที่	safe	house	เพื่อเยียวยาด้านจิตใจ	จากการสนทนากลุ่มพบว่า	มีเด็กพิการจ�านวนหนึ่งที่มี

สาเหตุจากแม่ตั้งใจท�าแท้งแต่ไม่ส�าเร็จ		

แม้ว่าภายในค่ายผู้ล้ีภัยจะมีการจัดการศึกษาให้ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวิทยาลัย รวมไปถึง 

การศึกษาพิเศษ	(Special	Education)	แต่ก็พบปัญหา	ดังที่ผู้ลี้ภัยคนหนึ่งได้บอกว่าเด็กๆ	ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อที่ไหน	ทุนการศึกษาก็ไม่มี 

มีการส่งเสริมเร่ืองเช่าที่ดินท�าการเกษตร	ส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงหมู	เรื่องสุขภาพ	แต่เรื่องการเลี้ยงหมู	ต้องน�าเงินมาใช้คืน	ความเป็น 

อยู่ล�าบาก	 ในปัจจุบันองค์กรได้ลดการให้ของใช้บางส่วน	 เราไม่มีเงินและเรายังมีปัญหาเรื่องสถานที่ไม่พอเพียง	 บางองค์กรให้การ 

สนับสนุนเรื่องเกษตรแต่ไม่มีที่ดินท�าการเกษตร	 ให้เราเรียนรู้และมีความรู้	 แต่ความรู้ก็สูญหายไป	 อาชีพก็ไม่เกิด	 ในวันนี้ในค่ายผู้ลี้ภัย 

มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย	เราได้คนละแปดศอก	แต่ครอบครัวเยอะขึ้นและเราขุดหลุมท�าส้วม	มันแออัด	เกิดมลพิษ	บางครอบครัวมีลูก 

๗	 คน	 จะสร้างบ้านใหม่ก็ไม่ได้	 ถ้าแต่งงานเอาสะใภ้หรือลูกเขยมาอยู่ก็แออัด	 บ้านเก่าได้รับการปรับปรุงได้ผ้าใบมาสองผืน	 ไม่พอ 

มุงหลังคา	 ถ้าเป็นไปได้จริงๆ	 เราอยากได้กว้างขึ้น	 เราขุดส้วมเป็นหลุมจนบ้านจะพังแล้ว	 ปัญหาอีกส่วนหนึ่ง	 เรื่องบัตร	 ต�ารวจจับได้ก็

จะเรียกเงินอย่างเดียว	 ที่ผ่านมา	 UN	 จะประสานงานให้ประกัน	 แต่ต่อมา	 UN	 ไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วหากถูกจับเพื่อลดการออกไป

ท�างานข้างนอก	และการช่วยเหลือก็น้อยลง	ความต้องการการท�างาน	โอกาสก็ไม่มี	ในแต่ละแคมป์โอกาสไม่เหมือนกัน

ประชากรที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองพลที่	๔	ของ	KNU	อาจจะกล่าวได้ว่า	ผู้ลี้ภัยเหล่านี้อยู่ใน

อาณาเขตพื้นที่อิทธิพลของ	KNU	มาก่อน	

ความเป็นมาและวิธีการศึกษา
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ที่น�ำมำสู่กำรอพยพ
และกำรตั้งค่ำยผู้ลี้ภัย

สถานการณ์



ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน ประเทศไทยมีสถำนะทำงภูมิรัฐศำสตร์-สังคมที่มีลักษณะเฉพำะ คือ ถูกรำยล้อม 

ด้วยประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเฉพำะในด้ำนตะวันตกที่มีพรมแดนทั้งทำงบกและทำงน�้ำติดต่อกันประมำณ ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ซึ่งเป็น 

บรเิวณพรมแดนทีเ่ชือ่มต่อสหภำพสำธำรณรัฐพม่ำหรือทีเ่ปลีย่นมำเรยีกว่ำประเทศเมยีนมำร์ในปัจจบัุน บรเิวณดงักล่ำวมีสภำพเป็นป่ำเขำ 

และบำงส่วนมีแม่น�้ำสำละวินเป็นเส้นเขตแดนในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนยำว ๑๒๗ กิโลเมตร และมีแม่น�้ำเมยที่เป็นเส้นพรมแดน 

บรเิวณจงัหวดัตำกอกีบำงส่วน ตลอดพรมแดนทีต่ดิต่อกบัประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์นี ้ มช่ีองทำงทีป่ระชำชนสำมำรถใช้ตดิต่อค้ำขำยกนัได้ 

มำเป็นระยะเวลำยำวนำน ลักษณะที่โดดเด่นของพื้นที่ชำยแดนของประเทศไทยด้ำนนี้ คือ กำรเป็นพื้นที่ที่ประชิดกับรัฐชนกลุ่มน้อย 

ของประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ อันได้แก่ รัฐฉำน (Shan State) รัฐคะยำห์ (Kayah State) รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) หรือ รัฐคะยิน 

(Kayin State) และรัฐมอญ (Mon State) ชนกลุ่มน้อยในรัฐเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์กับประเทศไทยมำยำวนำน และที่ส�ำคัญก็คืออยู่ใน

ฐำนะเป็น “แนวกันชน” ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์มำตั้งแต่ในอดีต รัฐไทยได้อำศัยกลุ่มชำติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง 

คะเรนน ีหรอืกะเหร่ียงแดงให้เป็นแนวหน้ำส่งข่ำวเกีย่วกบักำรเคลือ่นไหวทำงทหำรของพม่ำ ส่วนกลุม่ชำตพินัธ์ุที่ถูกเรียกว่ำฉำน หรือชำว

ไทใหญ่นั้น มีควำมสัมพันธ์อันดีกับหัวเมืองฝ่ำยเหนือของไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งมีชำวไทใหญ่อำศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจ�ำนวนมำก

มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติและชำติพันธุ์    

	 ๑.	ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของการเมืองชนกลุ่มน้อย

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพ
และการตั้งค่ายผู้ลี้ภัย

บทที่ ๒
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ส�ำหรับกรณขีองประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์ ควำมเป็นชำติพันธ์ุชนกลุ่มน้อยเร่ิมต้นตัง้แต่ยคุอำณำนิคม ทีอ่งักฤษได้ใช้นโยบำย 

“แบ่งแยกและปกครอง” โดยจ�ำแนกกลุ่มชำติพันธุ์ให้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน รวมทั้งยังใช้กลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยให้เป็น 

ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนอำณำนิคม เช่น ใช้ชำวอินเดียเป็นกองก�ำลังต�ำรวจ ใช้ชำวกะเหรี่ยงและคะฉิ่นให้เป็นทหำรในกองทัพ 

ของอังกฤษ กำรให้ควำมส�ำคัญแก่ชนกลุ่มน้อยเหล่ำนี้ จึงเป็นกำรคำนอ�ำนำจกลุ่มชำติพันธุ์พม่ำ (Burman) ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ใน 

ประเทศหลังจำกที่ประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ได้รับอิสรภำพจำกอังกฤษ ผู้น�ำประเทศพม่ำในขณะนั้นได้ยกเลิกสนธิสัญญำปำงหลวง 

(Paluang Agreement) ทีใ่ห้โอกำสและควำมหวงัแก่ชนกลุม่น้อยในกำรเข้ำร่วมในระบบกำรปกครองแบบสหพนัธรฐั (Federal Union) 

สำมำรถปกครองตนเองและแยกตัวออกเป็นอิสระได้ในอนำคต (หำกต้องกำร) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกับ 

รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ จึงพัฒนำกลำยเป็นควำมขัดแย้งที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในช่วงเวลำหลำยทศวรรษต่อมำ กลุ่มชำติพันธุ์ 

ชนกลุ่มน้อยเหล่ำนี้ต้องกำรสิทธิในกำรปกครองตนเอง และเสรีภำพในกำรใช้ภำษำและปฏิบัติวัฒนธรรมของตน อุดมกำรณ์ปำงหลวง

จึงมีกำรสืบสำนและถูกน�ำมำใช้ในกำรเรียกร้องต่อรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์มำโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน   

ในทำงตรงกันข้ำม พม่ำ/เมียนมำร์ต้องกำรเอกภำพทำงกำรเมือง ไม่ต้องกำรให้เกิดกำรแยกตัวเป็นอิสระอันจะน�ำไปสู่ 

ปัญหำกำรแบ่งแยกอธิปไตย (Disintegration of Sovereignty) จึงเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดกำรสู้รบระหว่ำงรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร ์

และชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่ำงๆ มำโดยตลอด ยิ่งประเทศพม่ำ/เมียนมำร์เลือกที่จะใช้นโยบำยสังคมนิยมแบบพม่ำ (Burmese Way of 

Socialism) ตั้งแต่สมัยพลเอกเนวิน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมทั้งนโยบำยชำตินิยมที่ให้ควำมส�ำคัญต่อชนชำติพม่ำ ก็ยิ่งท�ำให้เกิดปฏิกิริยำ 

ต่อต้ำนจำกชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่ำงๆ ถึงขั้นมีกำรรวบรวมก�ำลังพลจัดตั้งเป็นกองก�ำลังถืออำวุธ เช่น KNU KnPP กองก�ำลังกู้ชำติไทใหญ่ 

(Shan State Army: SSA) กองก�ำลงัแห่งพรรครัฐมอญใหม่ (New Mon State Party: NMSP) องค์กรคะฉิน่อิสระ/กลุม่ประชำธปิไตย 

ชำติพันธุ์คะฉิ่น (Kachin Independence Organization: KIO) ซึ่งมีกองก�ำลังอิสระคะฉิ่น (Kachin Independent Army: KIA) 

ที่ต่อสู้กับรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์3 กองก�ำลังเหล่ำนี้มักจะอำศัยพื้นที่บริเวณประชิดชำยแดนไทย-พม่ำ/เมียนมำร์เป็นฐำนที่มั่น (ยกเว้น 

KIA) หรือเป็นพื้นที่ในกำรหลบซ่อนเมื่อเพลี่ยงพล�้ำ เป็นที่สะสมก�ำลัง หำเสบียง หรือแม้แต่กำรเกณฑ์ชำวบ้ำนให้เป็นทหำร หรือเป็น 

ลูกหำบในกำรขนอำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ ผู้น�ำกองก�ำลังเหล่ำนี้บำงครั้งข้ำมพรมแดนเข้ำมำพักอำศัยในประเทศไทย หรือมีครอบครัว 

อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ได้ใช้ก�ำลังทหำรเข้ำปรำบปรำมกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยอย่ำงรุนแรง สถำนกำรณ์ 

 
3  พรพิมล  ตรีโชติ ๒๕๔๗: ๒๐-๒๒

ส�ำหรับพืน้ทีช่ำยแดนของประเทศไทย ได้แก่ รำชบรีุ กำญจนบรีุ ตำก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและเชียงรำย ซ่ึงตัง้อยูต่รงข้ำม 

กับรัฐชนกลุ่มน้อย ยังมีกลุ่มชำติพันธุ์ที่ตั้งชุมชนเป็นหลักแหล่งอยู่ใกล้บริเวณชำยแดนเป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้น จึงมีกำรเดินทำงไปมำหำสู่ 

ติดต่อค้ำขำย แต่งงำนและเชื่อมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมกันมำอย่ำงยำวนำน จึงกล่ำวได้ว่ำ พื้นที่บริเวณชำยแดน (Borderland) จึงเป็น 

พืน้ทีท่ี่มีควำมส�ำคญัทัง้ในด้ำนควำมมัน่คง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงทีป่ระเทศพม่ำ/เมยีนมำร์ มนีโยบำยปิดประเทศ 

พืน้ทีบ่รเิวณชำยแดนจึงกลำยเป็นพ้ืนทีท่ีก่องก�ำลงัถอือำวธุชนกลุม่น้อยในประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์ ใช้เป็นพ้ืนทีส่ะสมก�ำลงัและหลบซ่อน 

กำรปรำบปรำมของกองทัพพม่ำ หรือข้ำมมำหำเสบียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ นอกจำกนั้น ยังเป็นเส้นทำงของกำรลักลอบค้ำขำยข้ำม

แดน รวมทั้ง “ตลำดมืด” ชำยแดน ที่ท�ำให้กองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยสำมำรถมีก�ำลังทำงเศรษฐกิจที่ใช้หล่อเลี้ยงกองก�ำลัง ซื้ออำวุธ

ยุทโธปกรณ์และปฏิบัติกำรทำงทหำรของตนได้

ถึงแม้ว่ำกลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ จะมีควำมคล้ำยคลึงกันในด้ำนภำษำและวัฒนธรรมกับ 

กลุ่มชำติพันธุ์บำงกลุ่มในประเทศไทย แต่ก็มีควำมต่ำงกันอย่ำงมำกในด้ำนจ�ำนวนประชำกรและประวัติศำสตร์ของควำมสัมพันธ์กับรัฐ  

นั่นคือ กลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยไม่ได้มีกำรต่อสู้เรียกร้องกำรปกครองตนเอง ถึงขนำดมีกำรจัดตั้งเป็นกองก�ำลังต่อสู้กับ 

รฐับำล อีกทั้งรัฐบำลไทยยังได้ใช้นโยบำยผสมกลมกลืนจนท�ำให้กลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมีควำมภักดีต่อรัฐไทย หำกจะมีควำมขัดแย้ง

เกิดขึ้น กจ็ะเป็นกลุ่มก่อกำรร้ำยในสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้ทีใ่ช้ควำมรนุแรงปะทะกบัทหำร หรอืท�ำร้ำยชำวบ้ำนในช่วงหนึง่ทศวรรษ

ทีผ่่ำนมำ

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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	 ๒.	ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อการอพยพหนีภัย

 4
 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ ๒๓

 
5 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ ๑๘

 6 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ ๑๘

กำรสู้รบในเขตรัฐชนกลุ่มน้อยดังกล่ำวนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ ท�ำให้ประชำชนต้องหลบหนีเข้ำมำในประเทศไทย 

เป็นระยะๆ ตลอดเวลำ นโยบำยของรัฐบำลไทยในช่วงนั้น จึงนับว่ำ “มีไมตรีจิตต่อชนกลุ่มน้อย”4 จึงรับผู้อพยพไว้และให้ควำม 

ช่วยเหลอืด้วยเหตผุลทำงด้ำนมนษุยธรรมและไม่ได้ผลกัดนับคุคลเหล่ำนีก้ลบัประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์ รฐับำลไทยไม่ได้ถือว่ำบุคคลเหล่ำนี ้

เป็น “ผูล้ี้ภยั” เนือ่งจำกรฐับำลไทยไม่ได้เข้ำร่วมภำคอีนสัุญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ล้ีภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ แต่ถอืว่ำเป็น “ผู้พลัดถ่ินสญัชำตพิม่ำ” 

กำรอพยพหนภียัจำกกองทพัพม่ำเข้ำมำในประเทศไทยของชนกลุม่น้อยเหล่ำนีใ้นช่วงแรกๆ นี ้ เกดิขึน้บ่อยจนกลำยเป็นสิง่ปกตทิีส่ำมำรถ 

คำดกำรณ์ได้ เพรำะกำรสู้รบระหว่ำงกองทัพของรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์และกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง 

ของทกุปี เมือ่ถงึฤดฝูนกองทพัพม่ำจะยกทพักลับไป ประชำชนชนกลุม่น้อยทีอ่พยพหนภียักจ็ะอพยพกลบัถิน่ฐำนของตนเองอำจจะเหลอื 

ตกค้ำงอำศัยอยู่กับญำติพี่น้องของตนเองบ้ำง จึงมีข้อสังเกตว่ำ “รัฐบำลไทยไม่มีควำมจ�ำเป็นใดๆ ที่จะต้องมีมำตรกำรหรือนโยบำยที่

จะเข้ำมำดูแลในสถำนกำรณ์อพยพลี้ภัยตำมฤดูกำลเหล่ำนี้”5 แต่ยังกลับเห็นว่ำเป็นผลดีต่อควำมมั่นคงของประเทศในขณะนั้นบ้ำง จึงมี 

ข้อสังเกตว่ำ “รัฐบำลไทยไม่มีควำมจ�ำเป็นใดๆ ที่จะต้องมีมำตรกำรหรือนโยบำยที่จะเข้ำมำดูแลในสถำนกำรณ์อพยพลี้ภัยตำมฤดูกำล

เหล่ำนี้”6 แต่ยังกลับเห็นว่ำเป็นผลดีต่อควำมมั่นคงของประเทศในขณะนั้น

นโยบำยของรฐับำลไทยต่อสถำนกำรณ์กำรอพยพล้ีภัยเร่ิมมคีวำมชัดเจนข้ึนในช่วงกลำงทศวรรษ ๑๙๘๐ โดยห้ำมผูอ้พยพ 

มิให้ด�ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์และให้มีกำรควบคุมและติดตำมควำมเคลื่อนไหว แต่เนื่องจำกพื้นที ่

ชำยแดนเต็มไปด้วยเขตป่ำทึบและเทือกเขำ ท�ำให้ผู้อพยพสำมำรถเล็ดลอดเข้ำมำได้ง่ำย ฝ่ำยไทยเองไม่มีเจ้ำหน้ำที่เพียงพอที่จะ 

ระแวดระวงัป้องกนัไม่ให้มกีำรอพยพเข้ำมำในเขตไทย ถงึแม้จะมกีำรจบักมุและส่งกลบัไป แต่บคุคลเหล่ำนีก้เ็ดนิทำงกลบัมำอกี ยิง่กว่ำนัน้ 

หมู่บ้ำนกลุ่มชำติพันธุ์ฝั่งชำยแดนไทยล้วนแล้วแต่มีควำมผูกพันทำงชำติพันธุ์หรือเครือญำติกับผู้อพยพหนีภัย ดังนั้น ผู้อพยพหนีภัยจึง

มักจะมำขอพักอำศัย ขอควำมช่วยเหลือเป็นกำรชั่วครำว และอพยพกลับเมื่อเหตุกำรณ์กำรปะทะกันสงบลง อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลไทยได้

ถือหลักกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่ผู้ที่หนีภัยสงครำม จึงได้ตั้ง “ศูนย์แรกรับ” ขึ้นในบริเวณชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี 

ตรงข้ำมกับรัฐมอญพื้นที่ตรงข้ำมกับรัฐกะเหรี่ยง ในจังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดตำก พื้นที่ตรงข้ำมกับรัฐคะยำห์ ได้แก่ 

พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงำนองค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือด้ำนปัจจัยสี่ 

แก่ผู้หนีภัยเหล่ำนี้    

อย่ำงไรก็ดี ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นปีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ซึ่งน�ำมำสู่พัฒนำกำรรูปแบบใหม่ของพื้นที่พักพิงชั่วครำว  

ท้ังน้ีเพรำะรฐับำลพม่ำ/เมยีนมำร์ได้ส่งทหำรเข้ำปรำบปรำมกองก�ำลังของกะเหร่ียงอย่ำงหนักหน่วง มผู้ีหนภัียจำกกำรสู้รบเป็นจ�ำนวนมำก 

ท�ำให้รัฐบำลไทยต้องรวบรวมคนเหล่ำนี้ไปพักอำศัยที่พื้นที่พักพิงชั่วครำวบ้ำนห้วยกะโหลก ต�ำบลแม่ปะ อ�ำเภอแม่สอด กำรด�ำเนินกำร 

ดังกล่ำวนี้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมหลักมนุษยธรรม ดังท่ีรัฐบำลไทยได้เคยปฏิบัติต่อผู้อพยพจำกอินโดจีนมำก่อน ทั้งนี้ 

โดยมีองค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศเป็นผูใ้ห้ควำมช่วยเหลือในด้ำนปัจจยัส่ี ปรำกฏว่ำมผู้ีหนีภัยจำกกำรสู้รบต้องกำรทีพ่�ำนกัในประเทศไทย 

มำกกว่ำที่จะกลับไปเผชิญกับกำรปรำบปรำมจำกทหำรพม่ำ ในขณะเดียวกันรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ได้วำงมำตรกำรป้องกันบุคคล 

ทีห่ลบหนอีอกจำกประเทศไม่ให้เดนิทำงกลับเข้ำประเทศ โดยออกเป็นกฎหมำยว่ำด้วยควำมเป็นพลเมอืงของพม่ำ/เมยีนมำร์ (Burmese 

Citizenship Law) เพื่อให้บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกองก�ำลังที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบำลพม่ำ/เมยีนมำร์ เป็นผู้ขำดจำกกำรเป็นพลเมือง

บทที่ ๒
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ของพม่ำ/เมียนมำร์7 ซึ่งมีนัยว่ำ ตรำบใดที่ยังมีกำรสู้รบกับกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย และมีประชำชนชนกลุ่มน้อยที่ตกค้ำงอยู ่

นอกประเทศ ก็จะไม่รับบุคคลที่ต้องสงสัยว่ำเป็นทหำรหรือเป็นสมำชิกครอบครัวของทหำรในกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยเหล่ำน้ี 

กลับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ จึงเท่ำกับเป็นกำรผลักภำระในกำรดูแลเลี้ยงดูบุคคลเหล่ำนี้ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของรัฐบำลไทย  

ที่กลำยเป็นผู้แบกรับผลพวงของควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองของพม่ำ/เมียนมำร์

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมำ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจและกำรเมือง ทั้งในประเทศไทยและพม่ำ/เมียนมำร์ได้พัฒนำ 

และเปลีย่นแปลงไปอกีลักษณะหนึง่ทีมี่ควำมสลบัซบัซ้อนมำกขึน้ โดยประเทศไทยในสมยัรฐับำลพลเอก ชำตชิำย ชณุหะวณั ได้ประกำศ 

นโยบำย “เปลี่ยนสนำมรบให้เป็นสนำมกำรค้ำ” ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

มำกกว่ำเรื่องควำมม่ันคงของประเทศ ในขณะที่ประเทศในอินโดจีนต่ำงมีนโยบำยขับเคล่ือนประเทศของตนเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจ 

แบบตลำด ยิ่งกว่ำนั้นประเทศไทยต้องกำรเห็นกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงชำยแดนร่วมกันกับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ เพื่อเปิดโอกำส 

ในกำรค้ำขำยและแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ของพม่ำ/เมียนมำร์มำกขึ้นอีกด้วย เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ  

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวเกิดขึ้นพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในพม่ำ/เมียนมำร์ ที่มีผลท�ำให้เกิดกำรหลั่งไหลของ 

ผู้หนีภัยจำกประเทศพม่ำ/เมียนมำร์เข้ำมำในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะหลังจำกที่กลุ่มนำยทหำรที่เรียกตัวเองว่ำ State 

Law and Order Restoration Council (SLORC) ได้เข้ำมำบริหำรประเทศและมีกำรปรำบปรำมนักกำรเมือง ประชำชนและ 

นักศึกษำ/ปัญญำชนพม่ำ ส่งผลให้มีกำรอพยพหนีภัยกำรเมืองเข้ำมำในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก เพ่ือเป็นกำรให้ควำมอนุเครำะห์

แก่นักศึกษำ/ปัญญำชนพม่ำกลุ่มนี้ที่เคยมีบทบำทในกำรต่อสู้ทำงกำรเมือง รัฐบำลไทยจึงอนุญำตให้ UNHCR จดทะเบียนบุคคลกลุ่มนี้ 

ในฐำนะเป็น บุคคลในควำมห่วงใย (People of Concern: POC) และได้เปิด “เขตปลอดภัย” (Safety Area) ที่ศูนย์มณีลอย 

จังหวัดรำชบุรี ให้กำรดูแลช่วยเหลือตำมหลักกำรทำงด้ำนมนุษยธรรม นโยบำยกำรปรำบปรำมชนกลุ่มน้อยอย่ำงเบ็ดเสร็จภำยใต้

รัฐบำลทหำร SLORC ท�ำให้กำรอพยพของผู้ลี้ภัยจำกพม่ำเข้ำมำในเขตไทยมีจ�ำนวนมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดเจน  

ในช่วงปลำยทศวรรษ ๑๙๘๐ จนถึงต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ รัฐบำลไทยได้ด�ำเนินนโยบำยที่เน้นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ 

กับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์มำกขึ้น โดยเฉพำะส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนเข้ำไปลงทุนท�ำธุรกิจในพม่ำ/เมียนมำร์ เช่น กำรขอสัมปทำนป่ำไม้ 

จ�ำนวน ๔๘ แปลงในพ้ืนที่ป่ำที่อยู่ในรัฐชนกลุ่มน้อย กำรแสวงหำแหล่งทรัพยำกรด้ำนพลังงำน ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ น�้ำมันและ 

พลังงำนไฟฟ้ำจำกกระแสน�้ำ โดยมีกำรตกลงซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำและเยดำกุนในอ่ำวเมำะตะมะ ซึ่งต้องวำงแนว 

ท่อก๊ำซผ่ำนพื้นที่รัฐชนกลุ่มน้อย ได้แก่ รัฐมอญ ภำคตะนำวศรี และรัฐกะเหรี่ยงเข้ำสู่ประเทศไทยผ่ำนจังหวัดกำญจนบุรี รัฐบำลพม่ำ/

เมียนมำร์ได้เร่งเตรียมพื้นที่ในกำรวำงท่อก๊ำซ โดยกำรส่งกองทัพพม่ำเข้ำโจมตีกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย และขับไล่ประชำชนชำว

มอญและกะเหรี่ยงออกจำกพื้นที่ มีกำรบังคับใช้แรงงำน รวมทั้งตัดถนนและสร้ำงทำงรถไฟเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรวำงท่อก๊ำซ

ท�ำให้มีชนกลุ่มน้อยชำวมอญและกะเหร่ียงต้องหนีภัยจำกกำรสู้รบเข้ำมำในพื้นที่รำชบุรีและกำญจนบุรีมำกขึ้น กล่าวได้ว่า นโยบาย 

ทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานของรัฐบาลไทยในช่วงนี้เป็นเงื่อนไขใหม่ที่ท�าให้เกิดการอพยพหนีภัยเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น

ที่แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขของกำรอพยพก่อนหน้ำนี้ ที่เกิดจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองภำยใน และกำรสู้รบระหว่ำงกองทัพพม่ำและ

กองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย  

	 ๓.	นโยบายเศรษฐกิจของไทย	และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
	 				ในพม่า/เมียนมาร์

 
7 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ ๓๓
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	 ๔.	การปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนไทย

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งบริเวณชำยแดนไทย-พม่ำ/เมียนมำร์มีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น ในช่วงกลำงทศวรรษ ๑๙๙๐ 

เมื่อกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยกะเหร่ียงที่เคยมีควำมเข้มแข็งในทำงกำรทหำรและสำมำรถควบคุมเส้นทำงกำรค้ำชำยแดน และ

ตลำดมืด กลับมีปัญหำขัดแย้งภำยในด้วยกันเองระหว่ำงกองก�ำลัง KNU กับอีกฝ่ำยหนึ่งที่เป็นกองก�ำลังกะเหรี่ยงพุทธ (DKBA) ที่ฝ่ำย 

พม่ำ/เมียนมำร์สัญญำว่ำ หำกสำมำรถเอำชนะกองก�ำลัง KNU ได้ก็จะมอบให้ดูแลรัฐกะเหรี่ยง กองก�ำลัง DKBA ซึ่งมีก�ำลังอำวุธ 

ที่ทันสมัยได้หันมำโจมตีฐำนที่มั่นของกองก�ำลัง KNU อย่ำงต่อเนื่อง บำงครั้งยังยกก�ำลังเข้ำโจมตีค่ำยผู้ลี้ภัยต่ำงๆ ในฝั่งไทย โดยอ้ำงว่ำ 

มีทหำรกะเหรี่ยงปะปนอยู่ด้วย เพื่อต้องกำรช่วงชิงมวลชนกะเหร่ียงให้เข้ำมำอยู่ฝ่ำยของตน ควำมขัดแย้งของกองก�ำลังกะเหร่ียง

ท้ังสองฝ่ำยมีผลท�ำให้มีผู้อพยพหนีภัยจำกกำรสู้รบ โดยเฉพำะชำวกะเหร่ียงเข้ำมำในฝั่งไทยมำกขึ้น โดยที่ทำงฝ่ำยไทยยังยึดมั่นใน 

หลักกำรของกำรให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนมนุษยธรรม และค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกำรให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัย ในขณะที่พัฒนำกำรของ 

ควำมขดัแย้งระหว่ำงกองก�ำลังกะเหร่ียงทัง้สองฝ่ำยเป็นประโยชน์ต่อพม่ำ/เมยีนมำร์ และมส่ีวนท�ำให้กองทพัพม่ำสำมำรถโจมตฐีำนทีม่ัน่ 

ของกะเหรี่ยงที่ค่ำยมำเนอร์ปลอว์แตกในเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่กลับเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชำชนไทยที่อำศัยอยู่ตำมชำยแดน รัฐบำลไทยยิ่งต้องรับภำระผู้ล้ีภัยจำกกำรสู้รบมำกขึ้น ดังนั้น จึงได้มีกำรปรับยุทธศำสตร ์

ควำมมั่นคงชำยแดนเสียใหม่ โดยกำรยุบรวมพื้นที่พักพิงขนำดเล็กที่กระจำยตำมชำยแดนไทย-พม่ำ/เมียนมำร์ย้ำยให้เข้ำมำอยู่รวมกัน 

ในฝั่งไทยมำกขึ้นเพ่ือควำมปลอดภัย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบำลไทยจ�ำเป็นต้องจัดค่ำยผู้ลี้ภัยรองรับผู้ลี้ภัยจำกกำรสู้รบเพิ่มข้ึน 

๓ แห่ง ได้แก่ ค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนถ�้ำหิน ค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนต้นยำงและค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนนุโพ ซึ่งกรณีค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนนุโพนี้ จำกรำยงำนของ KRC 

มผีูห้ลบหนกีำรสู้รบเข้ำมำพักจ�ำนวนประมำณ ๑๐,๕๕๙ คน ในเดอืนธนัวำคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จ�ำนวนผูล้ีภ้ยัจำกรฐักะเหรีย่ง (ไม่นบัรวม 

ผู้ลี้ภัยจำกรัฐคะยำห์) มีผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมำกถึง ๙๑,๙๙๓ คน (Karen Refugee Committee Monthly Report, December 1997)  

นับเป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหำผู้ลี้ภัยหนักหน่วงและรุนแรงที่สุด

ปลำยทศวรรษ ๑๙๙๐ เป็นช่วงเวลำที่กองทัพพม่ำได้มียุทธกำรปรำบปรำมกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยอย่ำง 

หนักหน่วง รวมทั้งได้รับควำมช่วยเหลือโดยกองก�ำลัง DKBA ที่มีควำมคุ้นเคยกับพื้นที่ และบุกเข้ำโจมตีค่ำยผู้ลี้ภัยในเขตไทย ทั้งบริเวณ 

ชำยแดนในจังหวัดตำกและแม่ฮ่องสอน เพือ่กวำดต้อนผู้ล้ีภัยกลับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ ในฝ่ังตรงกนัข้ำมกับชำยแดนจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นพื้นที่ของรัฐคะยำห์หรือคะเรนนี ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์กับรัฐคะยำห์มำจำกควำมต้องกำรในกำรอ้ำงสิทธ ิ

บทที่ ๒
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ในช่วงปลำยทศวรรษ ๑๙๙๐ รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ยังส่งกองก�ำลังเข้ำมำปรำบปรำมกองก�ำลังของกะเหร่ียง 

อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งอำศัยกองก�ำลัง DKBA ลอบเข้ำมำโจมตีหมู่บ้ำนชำยแดนไทยในอ�ำเภอแม่สอด แม่ระมำด ท่ำสองยำง อุ้มผำง 

โดยอ้ำงว่ำทหำรของกองก�ำลัง KNU เข้ำมำหลบซ่อนในที่พักพิงในเขตไทย ท�ำให้ฝ่ำยรัฐบำลไทยเห็นว่ำควรจะย้ำยท่ีพักพิงลึกเข้ำมำ 

ในเขตไทยเพื่อควำมปลอดภัยมำกขึ้น และได้จัดตั้งค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนนุโพ ห่ำงจำกชำยแดนไทย-พม่ำ/เมียนมำร์ ประมำณ ๑๓ กิโลเมตร 

ในช่วงนัน้ มผีูล้ีภ้ยัประมำณ ๖๐,๐๐๐ คน ในค่ำยผู้ล้ีภัยในจังหวัดตำก และกระจดักระจำยตำมชำยแดนอีกประมำณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน 

นอกจำกนั้น ยังมีผู้ลี้ภัยที่หนีกำรโจมตีจำกทหำรพม่ำเข้ำมำพักที่บ้ำนพุน�้ำร้อน ๒,๓๐๐ คน แต่ฝ่ำยไทยยอมรับเฉพำะคนชรำ ผู้หญิง 

และเด็ก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ฝ่ำยพม่ำ/เมียนมำร์เข้ำใจว่ำไทยสนับสนุนกำรสู้รบของกะเหร่ียง ทั้งๆ ที่ฝ่ำยพม่ำปรำบปรำมชำวบ้ำนที่เป็น

ชำวไร่ชำวนำอย่ำงโหดเหี้ยม หญิงสำวในหมู่บ้ำนถูกทหำรของกองทัพพม่ำฉุดไปข่มขืนและฆ่ำทิ้ง8  ในชำยแดนด้ำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทหำรพม่ำและกองก�ำลัง DKBA ได้โจมตีฐำนที่มั่นของกองก�ำลัง KnPP รัฐบำลไทยจึงจัดที่พักพิงชั่วครำวให้กับกลุ่มกะเหรี่ยงในเขต

อ�ำเภอแม่สะเรียง และสบเมย อกี ๒ แห่ง ทัง้นีเ้พรำะกองก�ำลงั DKBA ต้องกำรจะน�ำผูห้นภียัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ัง้สองกลบัไปฝ่ังพม่ำ/เมยีนมำร์

ในปลำยทศวรรษ ๑๙๙๐ มีเหตุกำรณ์ส�ำคัญเกิดขึ้นที่ท�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลไทยในกำรดูแลผู้ลี้ภัย 

จำกกำรสู้รบ และนโยบำยกำรส่งผู้ลี้ภัยกลับเมื่อคำดว่ำสถำนกำรณ์กำรสู้รบสงบลง กองก�ำลัง DKBA ยังลอบข้ำมแม่น�้ำเมยเข้ำโจมตีและ 

เผำบ้ำนเรือนของผู้ลี้ภัย ท�ำให้ผู้ลี้ภัยไร้ที่อยู่ สถำนกำรณ์ที่เป็นภัยอย่ำงรุนแรงต่อผู้ล้ีภัย และมีจ�ำนวนผู้ล้ีภัยเพิ่มมำกข้ึน ท�ำให้ 

รัฐบำลไทยยนิยอมให้ UNHCR ประจ�ำประเทศไทยเข้ำไปดแูลและให้กำรสงเครำะห์แก่ผูล้ีภ้ยัจำกกำรสูร้บในค่ำยผูล้ีภ้ยัในเดอืนมนีำคม 

พ.ศ. ๒๕๔๑9 รวมทั้งยุบพ้ืนที่พักพิงจ�ำนวน ๑๙ แห่ง ให้เหลือเพียง ๑๑ แห่ง รวมทั้งย้ำยผู้ลี้ภัยจำกค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนห้วยกะโหลก 

อ�ำเภอแม่สอด ไปที่ค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ อ�ำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก พร้อมทั้งมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้กองก�ำลัง KNU หรือ KnPP 

เข้ำมำปะปนในค่ำยผู้ลี้ภัย อย่ำงไรก็ดี กรณีนักศึกษำพม่ำบุกยึดสถำนทูตพม่ำ/เมียนมำร์ในประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และทำง 

ฝ่ำยไทยสำมำรถต่อรองให้นักศึกษำปล่อยตัวประกัน แต่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ถือว่ำเป็นกำรก่อกำรร้ำยและ 

	 ๕.	บทบาทของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ		

 
8 Shan Women’s Action Network: SWAN 2002

 
9 พรพิมล ตรีโชติ ๒๕๔๗: ๑๐๕

ผลประโยชน์ในกำรให้สัมปทำนกำรค้ำไม้สักให้แก่บริษัทต่ำงชำติ รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ส่งกองก�ำลังโจมตีกองก�ำลังของ KnPP และ 

สำมำรถยึดเส้นทำงเข้ำออกระหว่ำงชำยแดนไทย-พม่ำ/เมียนมำร์ และเขตอิทธิพลของคะเรนนีได้ มีกำรลงนำมหยุดยิงระหว่ำงรัฐบำล

พม่ำ/เมียนมำร์และ KnPP ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ยกเลิก อีก ๓ เดือนถัดมำ มีกำรสู้รบระหว่ำงกองก�ำลังทั้งสอง ท�ำให้ประชำชนในรัฐ 

คะยำห์อพยพทะลักมำสู่ประเทศไทย รัฐบำลไทยจงึจดัตัง้ค่ำยผูล้ีภั้ยบ้ำนใหม่ในสอย ต�ำบลปำงหม ูอ�ำเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๘

ส�ำหรับพื้นที่ในเขตมะริด/ทวำย ซึ่งเป็นที่ต้ังของกองก�ำลัง KNU กองพลที่ ๔ ที่เข้มแข็ง กองทัพพม่ำส่งทหำรพม่ำจ�ำนวน  

๙,๐๐๐ คน เข้ำโจมตีจนสำมำรถเอำชนะเหนือกองก�ำลัง KNU ได้ ท�ำให้ประชำชนอพยพหนีเข้ำมำในเขตไทย บริเวณบ้ำนบ้องตี้  

อ�ำเภอไทรโยค จงัหวดักำญจนบรีุและบ้ำนขะมิว้ ต�ำบลสองพ่ีน้อง อ�ำเภอท่ำแซะ จงัหวัดชุมพร ฝ่ำยไทยพยำยำมส่งก�ำลงัทหำรและต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนเข้ำไปตรึงก�ำลัง ควบคุมพื้นที่ชำยแดนบำงแห่ง เมื่อมีกำรอพยพหนีภัยเข้ำมำ ฝ่ำยไทยได้ให้ควำมช่วยเหลือตำมหลัก

มนษุยธรรม โดยเฉพำะเด็ก สตร ีและคนชรำ และมกีำรส่งผู้ล้ีภัยชำวมอญกลับใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็มข้ีอกังขำว่ำเป็นกำรเดนิทำงกลบั 

ด้วยควำมสมัครใจหรือไม่ในสำยตำขององค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศด้ำนผู้ลี้ภัย

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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ก้ำวล่วงอธิปไตยของพม่ำ/เมียนมำร์ และมีควำมหวำดระแวงประเทศไทยจนถึงกับตัดควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับไทย งดกำรให ้

สัมปทำนกำรท�ำประมงแก่เรือประมงไทย หลังจำกเหตุกำรณ์นี้ไม่นำน ก็เกิดกรณี God’s Army บุกยึดโรงพยำบำลรำชบุรี ในเดือน 

มกรำคม ๒๕๔๓ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบำลไทยช่วยเหลือกลุ่มกะเหรี่ยงที่ถูกทหำรพม่ำโจมตี เป็นที่น่ำสนใจว่ำ ในเหตุกำรณ์ครั้งนี้ท่ำทีของ 

รัฐบำลไทยในกำรจัดกำรกับปัญหำแตกต่ำงไปอย่ำงส้ินเชิงกับกรณีนักศึกษำพม่ำบุกยึดสถำนทูต อำจจะเป็นไปได้ที่ฝ่ำยไทยเกรงว่ำ 

จะมีปัญหำควำมสัมพันธ์ไทย-พม่ำ/เมียนมำร์มำกยิ่งขึ้น รัฐบำลไทยได้เพิ่มควำมเข้มงวดในกำรดูแลผู้ลี้ภัยในค่ำยผู้ลี้ภัยต่ำงๆ และเพิ่ม 

ควำมระมัดระวังในบริเวณชำยแดนมำกขึ้น ในขณะที่มีกำรสู้รบระหว่ำงกองทัพพม่ำและกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย ทั้งมอญและ 

กะเหรี่ยง พร้อมกับเริ่มหำรือกับ UNHCR ในกำรหำแนวทำงในกำรส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐำนในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ และรบัประกนั 

ควำมปลอดภยัของคนเหล่ำนี ้ แต่กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวย่อมต้องอำศยัควำมยนิยอมร่วมมอืของรฐับำลพม่ำ/เมยีนมำร์ ซึง่ยงัไม่สำมำรถ 

เป็นไปได้ เนื่องจำกยังไม่มีกำรเจรจำหยุดยิงระหว่ำงรัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์กับกองก�ำลัง KNU และ KnPP แต่ที่ส�ำคัญก็คือ รัฐบำลพม่ำ/

เมียนมำร์ เชื่อว่ำกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อยดังกล่ำวอำศัยพื้นที่ในค่ำยผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่พ�ำนักอำศัย และถือว่ำเป็น “กลุ่มก่อกำรร้ำย” 

จึงไม่รับกลับพม่ำ/เมียนมำร์ หำกไม่ยอมจ�ำนนมอบตัวกับรัฐบำล

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐบำลไทยต่อพม่ำ/เมียนมำร์ และต่อชนกลุ่มน้อยตำมชำยแดน 

ไทย-พม่ำ/เมียนมำร์ที่ควรได้กล่ำวถึง นั่นคือ รัฐบำลไทยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรทูตเชิงรุกด้ำนเศรษฐกิจและกำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ ์

ระหว่ำงประเทศ จึงประกำศยกเลิก “รัฐกันชน” เพรำะเห็นว่ำนโยบำยดังกล่ำวมีนัยต่อกำรสนับสนุนชนกลุ่มน้อยบริเวณชำยแดน 

ไทย-พม่ำ/เมียนมำร์10 อย่ำงไรก็ดี ในช่วงเวลำนั้น กองก�ำลัง KNU และ KnPP ต่ำงก็อ่อนก�ำลังและขำดศักยภำพที่จะเอำชนะกองทัพ

พม่ำได้ เพรำะขำดทั้งก�ำลังคนและอำวุธที่ทันสมัย กองทัพพม่ำกลับสำมำรถคุมพื้นที่ไว้ได้เกือบหมด ดังนั้น กองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่ม

น้อยจึงไม่มีบทบำทในฐำนะเป็น “รัฐกันชน” ให้แก่ฝ่ำยไทยได้เหมือนที่เคยเป็นในอดีต

  
10 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ ๑๒๔

	 ๖.	การเปลี่ยนแปลงลักษณะการอพยพลี้ภัย

ตลอดเวลำที่รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์  ได้ปรำบปรำมกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย จนท�ำให้มีผู้หนีภัยกำรสู้รบเข้ำมำอยู่ 

ในค่ำยผู้ลี้ภัยตำมแนวชำยแดนไทยเป็นอย่ำงมำก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมำ ท�ำให้เกิดควำมเดือดร้อนอย่ำงสำหัสแก่ชำวบ้ำน 

ที่เป็นพลเรือน หรือสมำชิกครอบครัวที่เป็นสมำชิกกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย รัฐบำลไทยได้มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือด้ำน 

มนษุยธรรมมำโดยตลอด ทัง้ๆ ท่ีรฐับำลไทยไม่ได้เข้ำร่วมภำคอีนสัุญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ล้ีภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ ในขณะเดยีวกนั รฐับำลไทย 

ได้อนุญำตให้องค์กรเอกชนระหว่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนมำกเข้ำมำให้กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรรักษำพยำบำล 

กำรศึกษำ กำรปันส่วนอำหำร กำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมค่ำยผู้ลี้ภัย องค์กรเหล่ำนี้ ได้แก่ UNHCR TBC IRC องค์กำรแพทย ์

ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières: MSF) ฯลฯ นอกจำกนั้น ยังมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยควำมช่วยเหลือขององค์กรทำงศำสนำ 

Karen Christian Relief Committee ซึ่งต่อมำเรียกตัวเองว่ำ Karen Refugees Committee (KRC) ท�ำหน้ำที่ดูแลผู้ลี้ภัย 

ที่อยู่ในค่ำยผู้ลี้ภัยที่มีชำวกะเหรี่ยงอำศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ในกรณีของผู้ลี้ภัยที่มำจำกรัฐคะยำห์หรือรัฐคะเรนนี ก็มีองค์กรที่ท�ำหน้ำที่ 

คล้ำยกัน คือ KnRC องค์กรเหล่ำนี้ต่ำงมีบทบำทส�ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้ลี้ภัย รวมทั้งประสำนงำนกับองค์กำร 

นำนำชำติและเจ้ำหน้ำทีก่ระทรวงมหำดไทยทีเ่ป็นผูก้�ำกับดแูลค่ำยผู้ล้ีภัย ทัง้ฝ่ำยรัฐบำลไทย และ UNHCR ยงัท�ำหน้ำท่ีหำลูท่ำงเตรยีมส่ง 

บทที่ ๒
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ผูล้ีภั้ยกลบัคนืสู่ถิน่ฐำน แต่ควำมพยำยำมในกำรส่งกลับก็ยงัไม่เกิดขึน้อย่ำงจริงจงั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที ่ UNHCR ได้ด�ำเนนิกำร 

ส�ำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยเป็นครั้งแรก กำรขึ้นทะเบียนดังกล่ำว นอกจำกจะท�ำให้ทรำบจ�ำนวนท่ีแท้จริงของผู้ลี้ภัยท่ีพ�ำนักในค่ำย 

ผู้ลี้ภัยแล้ว ยังมีเป้ำหมำยที่จะจ�ำแนกและคัดกรองผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงไปประเทศท่ีสำม กำรขึ้นทะเบียนดังกล่ำวท�ำให้มีผลต่อกำร 

เพิ่มจ�ำนวนของผู้ลี้ภัยในค่ำยผู้ลี้ภัยต่ำงๆ มำกขึ้นในระยะต่อมำ ดังนั้น จึงปรำกฏว่ำ จ�ำนวนผู้ลี้ภัยในทะเบียนของ UNHCR หรือของ 

กระทรวงมหำดไทย ไม่ตรงกับจ�ำนวนผู้ล้ีภัยในค่ำยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพรำะมีผู้อพยพข้ำมพรมแดนเข้ำมำอยู่ค่ำยผู้ลี้ภัยเพิ่มข้ึนเป็น 

จ�ำนวนมำก ด้วยเหตุผลที่แตกต่ำงไปจำกเดิม นั่นคือต้องกำรเดินทำงไปประเทศที่สำม หรืออพยพเข้ำมำฝั่งไทยเพื่อหำโอกำสในกำร 

ท�ำงำน อันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถท�ำมำหำกินในฝั่งพม่ำ/เมียนมำร์ได้ ถึงแม้หลำยคนจะไม่เป็นผู้ลี้ภัยจำกกำรสู้รบ แต่ก็เผชิญกับกำร 

ถูกบีบบังคับให้เป็นทหำรของกองก�ำลัง หรือเป็นลูกหำบให้กองทัพพม่ำ หรือถูกเรียกเก็บภำษีจำกทหำรพม่ำ และกองก�ำลังถืออำวุธ 

ชนกลุม่น้อยด้วยกนัเอง บำงกรณีกเ็กิดควำมหวำดกลวัเนือ่งจำกมหีน่วยทหำรพม่ำทีเ่ข้ำมำพกัในหรอืใกล้หมู่บ้ำน จงึต้องอพยพหนสีภำวะ 

ควำมหวำดกลัวดังกล่ำวมำฝั่งไทย หลำยกรณีเกิดจำกควำมหวำดกลัวลัทธิชำตินิยมทำงศำสนำอย่ำงสุดขั้วในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ 

คนเหล่ำนีเ้คยได้รับควำมช่วยเหลอืจำกญำตพิีน้่อง หรอืคนรูจ้กัเข้ำมำอำศยัในค่ำยผูล้ี้ภยัทีไ่ม่ได้มรีัว้รอบขอบชดิเท่ำใดนกั  

นอกจำกนัน้ ในระหว่ำงท่ีคณะผู้วจัิยเกบ็ข้อมูล พบว่ำมเียำวชนอีกจ�ำนวนมำกท่ีเดนิทำงเข้ำมำในค่ำยผูล้ีภ้ยัเพือ่ต้องกำรโอกำสทำงกำรศกึษำ

ที่ดีกว่ำในหมู่บ้ำนของตน ดังนั้น ผู้ลี้ภัยเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงในด้ำนชำติพันธุ์ และศำสนำ เพรำะไม่ใช่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยง หรือคะเรนนี 

เหมือนในช่วงก่อนหน้ำนี้ที่กองทัพพม่ำปรำบปรำมกลุ่มชำติพันธุ์ทั้งสอง แต่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์อื่น เช่น พม่ำ มอญ ฉิ่น คะฉิ่น ไทใหญ่ 

มุสลิม (รวมทั้งโรฮิงญำ) ฯลฯ	 ดังนั้น	 การจ�าแนกผู้ลี้ภัย	 โดยใช้มิติทางการเมืองเพียงด้านเดียว	 และก�าหนดว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ในค่าย 

ผู้ลี้ภัย	หลังปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ว่าถือว่ามีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนั้น	ย่อมไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงนัก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘ ถึงแม้ 

ว่ำกองก�ำลัง KNU และ KnPP จะไม่มีศักยภำพเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีกำรปะทะหรือสู้รบกันอยู่เสมอ และมักจะเป็นกำรปะทะกันเพื่อ

แย่งชิงเส้นทำงกำรค้ำ หรือกำรครอบครองทรัพยำกร หรือเกิดจำกกำรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง กรณีจะเป็นอย่ำงไรก็ตำม ประชำชนชำว

กะเหรี่ยงและคะเรนนี ต่ำงได้รับผลกระทบ และได้รับควำมเดือดร้อน จึงต้องอพยพหนีภัยข้ำมมำฝั่งไทยเช่นกัน
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 ข้อมลูในหวัข้อนี ้เป็นข้อมลูสนำมจำกพ้ืนทีค่่ำยผูล้ี้ภยับ้ำนแม่หละ ซ่ึงรวบรวมโดย ดร.เดชำ ตัง้สฟ้ีำ และคณะ (ประกอบด้วย ๑. นำยสนัตสิขุ ๒. นำยไอร ี

๓. นำงสำวนฤมล ๔. นำงสำว Spring Song ๕. นำงสำว Aye Thandar Aung ๖. นำงสำวYoon Htar Aein ๗. นำงสำวลีลำ วรวุฒิสุนทร ๘. นำงสำวปภัสสร มิสำ 

๙. นำยกฤษณะ มณฑำทิพย์  ๑๐. นำงสำวเพียรผจง อินตะรัตน์ ๑๑. นำงสำวนฤมล เตือนภักดี ๑๒. นำงสำวนวลปรำงค์ ขันติยศ)

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจท่ีเป็นเง่ือนไขของกำรอพยพหนีภัยของประชำชนจำกประเทศพม่ำ/ 

เมียนมำร์มำยังชำยแดนไทยข้ำงต้น น่ำจะท�ำให้เห็นลักษณะที่สลับซับซ้อนของสำเหตุของกำรอพยพหนีภัยได้พอสมควรแต่เพื่อให้ได้ยิน 

“เสียง” ของผู้ลี้ภัยเหล่ำนี้ คณะผู้วิจัยได้สัมภำษณ์ผู้ล้ีภัยจ�ำนวน ๑๑๗ รำย จำกค่ำยผู้ล้ีภัยบ้ำนแม่หละ ซ่ึงเป็นค่ำยผู้ลี้ภัยที่มีจ�ำนวน 

ประชำกรผู้ล้ีภัยมำกที่สุด กำรสัมภำษณ์ดังกล่ำวพบว่ำสำเหตุประกำรส�ำคัญที่ผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่กล่ำวถึงว่ำเป็นสำเหตุที่ผลักดัน 

ให้ต้องเดินทำงออกจำกประเทศพม่ำ/เมียนมำร์เป็นล�ำดับแรก คือ กำรเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งและกำรสู้รบในพื้นที ่

(ร้อยละ ๕๗.๒๖) ขณะที่กำรมีส่วนร่วมหรือกำรมีควำมสัมพันธ์กับนักเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองหรือกองก�ำลังถืออำวุธชนกลุ่มน้อย 

เป็นสำเหตุทีมี่ควำมส�ำคัญรองลงมำ (ร้อยละ ๑๘.๘๐) กำรประสบผลกระทบทำงเศรษฐกิจ (ร้อยละ ๑๕.๓๘) และสำเหตอ่ืุนๆ นอกเหนือ 

จำกสำมสำเหตุข้ำงต้น เช่น กำรแสวงหำกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข ฯลฯ (ร้อยละ ๘.๕๔) เป็นสำเหตุล�ำดับรองถัดลงมำ

	 ๗.	การอพยพหนีภัยออกมาจากประเทศพม่า/เมียนมาร์11

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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• กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยสำหัสหรือจนถึงแก่ควำมตำย 

เรื่องเล่ำของป๊อปปี้ ป๊อปปี้เป็นหญิงชำวกะเหรี่ยงสกอร์ อำยุ ๔๐ ปี จำกหมู่บ้ำน Koonee ในอ�ำเภอ Kyat Kyi  

รัฐกะเหรี่ยง เธอและครอบครัวเดินทำงออกมำจำกหมู่บ้ำนและเข้ำมำพักพิงในค่ำยผู้ล้ีภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจำก 

หมู่บ้ำนของเธอถูกคุกคำมอย่ำงต่อเนื่องโดยกองก�ำลังของทหำรพม่ำ ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ถึงอดีตของเธอป๊อปปี้ถึงกับหลั่งน�้ำตำ 

จนเธอไม่สำมำรถให้สมัภำษณ์ต่อได้ด้วยตวัเอง แต่ได้เอำสมดุบันทกึประวัตติวัเองไว้มำให้คณะวิจยัอ่ำน ในเร่ืองเล่ำท่ีเธอบนัทึกไว้ หมูบ้่ำน

ของเธอถกูท�ำลำยและคุกคำมโดยกองก�ำลังทหำรพม่ำหลำยครั้ง ครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เธอได้เป็นผู้เห็นเหตุกำรณ์ที่นักเทศน์ประจ�ำ

หมู่บ้ำนถูกสงัหำร เดก็หนุม่คนหน่ึงกถ็กูสังหำรไปด้วยในคร้ังนัน้  เดก็หนุม่ผู้นัน้มอีำยเุพียง ๒๐ ปี ควำมตำยของเขำท�ำให้แม่ของเขำเสยีสติ                  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่บ้ำนประสบกับปัญหำควำมอดอยำก หมู่บ้ำนจึงติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกกองก�ำลัง 

KNU ขณะที่หลบซ่อนตัวเพื่อรอควำมช่วยเหลือ ทหำรพม่ำได้พบสำมีของป๊อปปี้ ทหำรพม่ำแทงสำมีของเธอซ�้ำไปซ�้ำมำ รอยแผลฉกรรจ์

บนหลังของเขำได้รับกำรบันทึกภำพไว้ เมื่อพวกเธอถูกช่วยเหลือมำถึงค่ำยผู้ลี้ภัย เจ้ำหน้ำที่ UNHCR ได้รับรู้เรื่องรำวของเธอ เธอเล่ำว่ำ

เธอได้ไปให้สัมภำษณ์กับเจ้ำหน้ำที่ของ UNHCR ที่อ�ำเภอแม่สอด เมื่อเรื่องรำวของป๊อปปี้ค่อยๆ เปิดเผยออกมำระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ 

เธอเล่ำว่ำทั้งเธอและเจ้ำหน้ำที่ต่ำงร้องไห้ไปด้วยกัน

• กำรเข้ำหมู่บ้ำนมำยึด/ท�ำลำย ทรัพย์สินหรือปศุสัตว์ของชำวบ้ำน  

“เรำมีหมู ไก่และวัว พวกเขำไม่เคยขอ มำเอำไปเลย ไม่เคยขอกันดีๆ เลย” ประโยคดังกล่ำวเป็นของสตรี 

ผู้หนึ่งจำกหมู่บ้ำน Koonee ในอ�ำเภอ Kyat Kyi รัฐกะเหรี่ยง ที่กล่ำวในกำรสนทนำกลุ่มของผู้ลี้ภัยในค่ำยผู้ลี้ภัย จ�ำนวน ๔๐ คน  ผู้ลี้ภัย

ที่เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มได้เล่ำถึงควำมยำกล�ำบำกที่พวกเขำต้องเผชิญจำกกำรถูกกดขี่โดยกองก�ำลังพม่ำ สตรีผู้เอ่ยประโยคข้ำงต้น

ยังได้เน้นเสียงตรงประโยคว่ำ “ไม่เคยขอกันดีๆ เลย” ท�ำให้ชำวบ้ำนผู้เข้ำร่วมสนทนำคนอื่นต่ำงหัวเรำะกับวิธีเล่ำเรื่องของเธอ กระนั้น

เรื่องเล่ำที่เปิดเผยออกมำจำกอดีตชำวบ้ำนจำกหมู่บ้ำนนี้ก็เป็นเรื่องหำควำมข�ำขันได้น้อยมำก แต่กลับเต็มไปด้วยรำยละเอียดส�ำคัญ

ของวิถีชีวิตที่ถูกกระทบและกระท�ำควำมรุนแรงโดยกองก�ำลังพม่ำ

  
12  

นอกจำกกองทัพพม่ำแล้ว ยงัมีกำรสู้รบกันระหว่ำงกองก�ำลงัของ KNU และ DKBA กองก�ำลังของชำวกะเหร่ียงทีน่บัถือศำสนำพุทธ DKBA เคยเป็นส่วนหนึง่ 

ของกองก�ำลัง KNU ในกำรรบกับกองทัพพม่ำจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่เกิดกำรแตกหักกันระหว่ำงกองก�ำลังทั้งสองกลุ่มเนื่องจำกควำมขัดแย้งทำงศำสนำท�ำให้  

DKBA แยกตัวออกมำและย้ำยข้ำงไปสนบัสนนุกองทัพของฝ่ำยรัฐบำลพม่ำ/เมยีนมำร์ในกำรสูก้บั KNU ควรจะเขียนด้วยว่ำ ในเวลำต่อมำ บำงส่วนของ 

DKBA กไ็ด้แยกตวัออกจำกกองก�ำลังของรัฐบำลพม่ำ/เมยีนมำร์ด้วย

๑.	ผลกระทบจากความขัดแย้งและการสู้รบในพื้นที่

ผลกระทบจำกควำมขัดแย้งและกำรสูร้บในพ้ืนทีเ่ป็นเหตผุลส�ำคญัล�ำดบัแรกทีผู่ใ้ห้สมัภำษณ์ส่วนใหญ่ของกลุม่ตวัอย่ำง 

ที่มำจำกค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละกล่ำวถึงว่ำ เป็นปัจจัยผลักดันหลักท่ีท�ำให้พวกเขำไม่สำมำรถด�ำเนินวิถีชีวิตตำมปกติของตนที่บ้ำนเกิด 

ในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ได้ และต้องเดินทำงออกมำเพื่อแสวงหำพื้นที่ที่สำมำรถให้ควำมปลอดภัยแก่พวกเขำได้

ควำมขัดแย้งและกำรสู้รบระหว่ำงกลุ่มกองก�ำลังชำติพันธุ์กะเหรี่ยง ภำยใต้กำรน�ำของ KNU และกองทัพพม่ำ12 ที่

ด�ำเนินมำต้ังแต่วนัที ่๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๒  เม่ือ KNU ได้รับกำรสถำปนำข้ึน และมีกำรประกำศ “กำรปฏิวัต”ิ กะเหร่ียง  นบัแต่นัน้มำ  

กำรสู้รบเหล่ำนั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและวิถีชีวิตของผู้คนอย่ำงรุนแรง จำกบทสัมภำษณ์ของผู้ให้สัมภำษณ์ทั้ง ๖๗ คน ที่

กล่ำวถึงผลสืบเนื่องของควำมขัดแย้งและกำรสู้รบที่มีต่อชีวิตของพวกเขำ งำนวิจัยได้พบว่ำผลสืบเนื่องที่เกิดข้ึนจำกควำมขัดแย้งและส่ง

ผลกระทบชีวิตของผู้คนสำมำรถจ�ำแนกออกเป็น ๔ ประเภทหลัก ดังนี้

๑.๑	ความรุนแรงที่กองก�าลังกระท�าต่อร่างกายและทรัพย์สินของชาวบ้านโดยตรง

ผู้ให้สัมภำษณ์ ๒๖ คน จำกจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งสิ้น ๖๗ คน (ร้อยละ ๓๘.๘๐) กล่ำวถึงประสบกำรณ์ที่พวกเขำ 

ได้ประสบหรือได้พบเห็นกำรกระท�ำควำมรุนแรงที่กลุ่มกองก�ำลังกระท�ำต่อร่ำงกำย ทรัพย์สินของพวกเขำหรือชำวบ้ำนคนอื่นๆ  

บทที่ ๒
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๑.๒	การถูกบังคับเกณฑ์แรงงานไปเป็นลูกหาบ

ผู้ให้สัมภำษณ์ ๒๔ คนจำกจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งสิ้น ๖๗ คน (ร้อยละ ๓๕.๘๒) กล่ำวถึงประสบกำรณ์ 

กำรถกูเกณฑ์แรงงำนไปเป็นลูกหำบ หรือกำรได้พบเหน็กำรเกณฑ์แรงงำนไปเป็นลกูหำบให้แก่กลุ่มกองก�ำลงัพม่ำ ผูใ้ห้สมัภำษณ์กล่ำวว่ำ 

กองก�ำลังพม่ำมักจะเข้ำไปในหมู่บ้ำนและเกณฑ์ผู้ชำยในหมู่บ้ำนมำท�ำหน้ำที่เป็นลูกหำบ อย่ำงไรก็ดี หำกหมู่บ้ำนไม่มีจ�ำนวนผู้ชำย 

มำกพอ กองก�ำลังทหำรก็จะเกณฑ์ผู้หญิงหรือเด็กมำท�ำงำนเป็นลูกหำบตำมล�ำดับกำรเป็นลูกหำบนั้นเป็นงำนที่อันตรำยและเสี่ยงภัย 

อย่ำงยิง่ยวด เนือ่งจำกผูท้ีเ่ป็นลกูหำบจะต้องขนของทีม่นี�ำ้หนกัมำก เช่น อำวุธยุทโธปกรณ์และเสบียงให้แก่กองก�ำลังพม่ำ ต้องเดินทำง 

เข้ำไปในพื้นที่กำรสู้รบ รวมถึงต้องผ่ำนสภำพแวดล้อมที่อันตรำย เช่น บริเวณพื้นที่ลำดชันของภูเขำ พื้นที่ลื่นและขรุขระ เป็นต้น 

ตัวอย่ำงเช่น กรณีของพอว์พอว์ หญิงชำวกะเหรี่ยงอำยุ ๖๕ ปี เธอมำอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ 

มำจำกหมู่บ้ำน Ta Ku Kraw อ�ำเภอ Kaw Ka Reit เธอถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบหลำยครั้งเกินกว่ำที่เธอจะจ�ำได้ ครั้งแรกตอน 

เธออำยุ ๒๑ ปี บำงครั้งเธอเลือกที่จะหนีเข้ำป่ำแทนกำรถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบ แต่ทหำรกย็งิสุม่เข้ำมำในป่ำทีพ่วกเธอหนไีปซ่อน ท�ำให้ 

พวกเธอต้องยนิยอมท�ำตำมท่ีทหำรต้องกำร พอว์พอว์เล่ำต่อว่ำ กำรเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบนัน้มีรอบของกำรถูกเลือก หำกถึงรอบที่พวกเธอ 

ต้องไป หำกไม่มีเงินจ้ำงคนอื่นไปแทนก็ต้องไปเอง กำรถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบนั้นถูกเกณฑ์ประมำณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน และใช้เวลำขน

เสบียงและอำวุธให้ทหำรจำกหมู่บ้ำนหนึ่งไปอีกหมู่บ้ำนหนึ่งประมำณ ๓-๔ วัน หรือมำกกว่ำ ขึ้นอยู่กับระยะทำงใกล้หรือไกล เธอเล่ำว่ำ 

ทหำรสั่งให้พวกลูกหำบขนของที่หนัก ไม่ยอมให้หยุดพักหรือวำงของลงทั้งสิ้น อีกทั้งต้องขนสิ่งของผ่ำนพื้นที่อันตรำย เช่น เขตภูเขำชันที่

ต้องปีนป่ำย ลูกหำบได้รับกำรเลี้ยงดูไม่ดี ทหำรพม่ำให้ถั่วต้มเพียงเล็กน้อยเป็นอำหำรแก่ลูกหำบ

• กำรจับชำวบ้ำนเข้ำห้องขังด้วยข้อหำติดต่อกับกองก�ำลังของกบฏ  

พอว์ลำ ชำวกะเหรี่ยงสกอร์ อำยุ ๕๓ ปี เธอเกิดที่หมู่บ้ำน Mar Lo Klo เรียนจบจำกโรงเรียนสอนศำสนำคริสต์ 

จำกย่ำงกุ้งและท�ำงำนเป็นมิชชันนำรีเผยแผ่ศำสนำ เธอได้เดินทำงไปอยู่อำศัยและเป็นครูสอนศำสนำวันอำทิตย์ในโบสถ์ในหมู่บ้ำน 

Gaw Tha Sey ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้ำนเดิมของเธอ เธอแต่งงำนและมีครอบครัวในหมู่บ้ำนแห่งนี้กับสำมีซึ่งเป็นเกษตรกร เธอเล่ำว่ำในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ สำมีของเธอถูกกองก�ำลัง KNU ขอให้หำข้ำวสำรให้ แต่ทหำรพม่ำสืบรู้ สำมีของเธอจึงถูกจับตัวไปขัง ๘ เดือน

กลุ่มกองก�ำลังส่วนใหญ่ที่ชำวบ้ำนกล่ำวถึงคือทหำรพม่ำ แต่อย่ำงไรก็ดี กลุ่มกองก�ำลัง KNU และ DKBA เอง 

ในบำงเรื่องเล่ำก็เป็นผู้กระท�ำควำมรุนแรงรูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น เรื่องเล่ำของอิสมำอิล ที่หมู่บ้ำนของเขำถูกเผำท�ำลำย

โดยกองก�ำลัง KNU “คนเหล่ำนั้นมีปืน พวกเขำจึงกดขี่พวกเรำ” อิสมำอิลกล่ำว ขณะพยำยำมสงบสติอำรมณ์ ดวงตำของเขำยังคงแดง

ระเรื่อจำกกำรร้องไห้ เขำนับถือศำสนำอิสลำม อำยุ ๓๙ ปี มำจำกหมู่บ้ำน Nabu อ�ำเภอ Kaw Ka Reit รัฐกะเหรี่ยง หมู่บ้ำนนี้ตั้งอยู่ตรง

กลำงระหว่ำงควำมขัดแย้งของทหำรพม่ำและกองก�ำลัง KNU 

อสิมำอลิเล่ำว่ำ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ชำวบ้ำนต้องจ่ำยเงนิค่ำคุม้ครองให้แก่ทหำร KNU ทกุเดอืน แต่หลงัปีนัน้  

ทหำรพม่ำได้เข้ำมำยังหมู่บ้ำนและสั่งให้ชำวบ้ำนหยุดจ่ำยเงินให้แก่กองก�ำลัง KNU คืนหนึ่ง ทหำร KNU ก็เข้ำมำลอบวำงเพลิงในหมู่บ้ำน 

 ทหำรพม่ำทีเ่หน็แสงไฟในหมู่บ้ำนกย็งิอำวธุหนกัเข้ำใส่หมูบ้่ำน ชำวบ้ำนบำดเจบ็ล้มตำย เขำได้เหน็เพือ่นร่วมงำนคนหนึง่เสยีชวีติและอกี 

สองคนได้รับบำดเจ็บ ทหำร KNU ยังออกค�ำสั่งให้ชำวบ้ำนย้ำยออกจำกหมู่บ้ำนหลังจำกที่ได้เผำหมู่บ้ำนไปแล้ว 

กองก�ำลังพม่ำบงัคบัให้ชำวบ้ำนของหมูบ้่ำน Koonee ย้ำยออกจำกหมูบ้่ำนถงึ ๓ ครัง้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ๒๕๔๒  

และ ๒๕๕๐ ก่อนกำรย้ำยหมูบ้่ำนครัง้ท่ีสอง ทหำรพม่ำเผำท�ำลำยเรือหำปลำทัง้ ๖๒ ล�ำ ซึง่ชำวบ้ำนเอำไว้ใช้หำปลำและกบเพือ่ด�ำรงชวีติ  

ทหำรยงัท�ำลำยหลงัคำของกระท่อมท�ำให้ชำวบ้ำนไม่มทีีก่�ำบังในวนัทีฝ่นตก ชำวบ้ำนยงัต้องมหีน้ำทีห่งุหำอำหำรให้แก่ทหำรในทกุสปัดำห์ 

โดยค่ำวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสชำวบ้ำนต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ละหมู่บ้ำนยังต้องเรี่ยไรเงินเพื่อจ่ำยค่ำคุ้มครองให้ทหำร หมู่บ้ำนละ 

๕๐,๐๐๐ จ๊ำด และแต่ละครอบครัวยังต้องจ่ำยข้ำวสำร ๔ กิโลกรัมและเงินอีก ๒๐,๐๐๐ จ๊ำด แก่กองก�ำลังทหำรด้วย เพรำะผลจำกกำร

ถูกกระท�ำควำมรุนแรงดังกล่ำวเอง ชำวบ้ำนจึงทยอยเดินทำงออกมำจำกหมู่บ้ำนของตน

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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นอกจำกควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ต้องเดินทำงเข้ำไปแล้ว ลูกหำบยังเส่ียงต่อกำรถูกกระท�ำ 

ควำมรุนแรงจำกนำยทหำร ลูกหำบที่บำดเจ็บหรือเหน็ดเหนื่อยไม่ได้รับอนุญำตให้พัก ไม่ได้รับสำรอำหำรที่เพียงพอ และในกรณีที ่

เลวร้ำยที่สุด หำกพวกเขำไม่สำมำรถขนของไปต่อได้ก็จะถูกฆ่ำ เช่นเรื่องเล่ำของซำยำเต็งโค ชำวกะเหรี่ยง อำยุ ๔๗ ปี เป็นครูสอน 

ศำสนำอิสลำมที่ถูกจับตัวไปเป็นลูกหำบ ได้เข้ำมำพักอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เขำเล่ำว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕- 

๒๕๓๗ นั้น สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในเมือง Hliang Bwe ที่เขำพักอำศัยและสอนศำสนำอยู่นั้นมีควำมรุนแรงอย่ำงมำก ทหำรพม่ำเข้ำ

มำในเมือง และบังคับเกณฑ์ชำวบ้ำนไปเป็นลูกหำบและรีดภำษี ในวันที่ ๑๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซำยำเต็งโคถูกทหำรจับขณะที่เขำ

ก�ำลังเดินทำงกลับจำกมัสยิด ซำยำเต็งโคต้องร่วมเดินทำงไปกับกองก�ำลังพม่ำและกลุ่มลูกหำบอีก ๗ คน โดยท�ำหน้ำที่แบกเสบียงและ

ยุทโธปกรณ์ให้นำยพลนำยหนึ่ง

ช่วงเวลำที่เป็นลูกหำบ เขำได้เห็นกำรต่อสู้ ๒ ครั้ง กำรต่อสู้ครั้งแรก มีลูกหำบบำงคนบำดเจ็บและเดินทำงต่อ

ไม่ได้ ทหำรได้ตัดแขนตัดขำลูกหำบ แต่ลูกหำบเหล่ำนั้นยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งทหำรชักปืนมำยิงพวกเขำจนตำย ในกำรต่อสู้ครั้งที่ ๒ ซึ่ง

เกิดขึ้นประมำณสิบโมงเช้ำและใช้เวลำสู้กันประมำณ ๑๗  นำที เขำถูกอำวุธหนักยิงที่ขำ นำยพลเข้ำมำถำมเขำว่ำ เขำสำมำรถขนของต่อ

ได้หรือไม่ เขำบอกกับนำยพลว่ำ เขำคงไม่สำมำรถเดินทำงต่อได้ แต่นำยพลบอกว่ำเขำต้องเดินทำงต่อให้ได้ ไม่เช่นนั้นพลทหำรจะยิงเขำ

ให้ตำยที่นี่ ซำยำเต็งโคหวนระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่เพื่อนลูกหำบถูกฆ่ำในกำรปะทะครั้งแรก เขำจึงคิดว่ำเขำต้องไหว นำยพลมอบเสื้อเก่ำให้

แก่เขำ เขำเอำมันมำพันขำเพื่อห้ำมเลือด หำไม้มำดำมและพยำยำมเดินทำงต่อ

กำรเดนิทำงต่อจำกนัน้คือ กำรเดนิลงจำกภูเขำ เม่ือพวกเขำมำถงึเชิงเขำ ซำยำเต็งโคได้ขอร้องให้นำยพลปล่อยตวั 

เขำอีกครั้งเพรำะเขำคงไม่สำมำรถแบกของเดินทำงต่อได้ กำรเดินทำงต่อไปจะต้องปีนภูเขำอีกลูก นำยพลตกลงกันว่ำ นำยพลจะปล่อย 

ให้เขำหนีไปแต่เขำต้องหนีด้วยตัวเองและห้ำมเอ่ยปำกบอกใคร ต่อมำ เขำได้พบช่องทำงหนีระหว่ำงที่ถูกสั่งให้ไปตักน�้ำในแม่น�้ำสำยหนึ่ง 

ขณะที่ลูกหำบและพลทหำรคนอื่นอยู่ห่ำงออกไป เขำส�ำรวจแม่น�้ำและพบว่ำแม่น�้ำลึกแค่เข่ำ จึงทิ้งตัวลงแม่น�้ำและปล่อยให้แม่น�้ำพัดพำ 

เขำหนลีอยไปกับสำยน�ำ้และข้ึนฝ่ังอกีครัง้ตอนประมำณบ่ำยสองโมงของวันนัน้

แม้ชำวบ้ำนจะมีชีวิตรอดและสำมำรถเดินทำงกลับมำยังหมู่บ้ำนของตนได้อีกครั้ง แต่กำรถูกบังคับเกณฑ์

แรงงำนไปเป็นลูกหำบก็ยังส่งผลกระทบตำมมำได้ เช่น ก่อให้เกิดควำมเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์สันนิษฐำนว่ำเกิดจำกกำรที่ 

พวกเขำถูกใช้แรงงำนในตอนไปเป็นลูกหำบ เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่นเรื่องรำวของเมียวมินท์ หญิงชำวมุสลิมวัย ๓๐ ปี ผู้เข้ำมำพักอำศัยใน

ค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ให้สัมภำษณ์ถึงกำรที่พ่อของเธอได้เสียชีวิตหลังจำกถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบว่ำ ในหมู่บ้ำน

ของเธอชื่อ Ta Kyat Po อ�ำเภอ Hlaing Bwe มีกำรสู้รบระหว่ำงกองก�ำลังพม่ำกับกองก�ำลัง KNU ทั้งผู้หญิงและผู้ชำยต่ำงถูกเกณฑ์ไป

เป็นลูกหำบให้แก่กองก�ำลังพม่ำ พ่อของเธอก็ถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นลูกหำบประมำณ ๖ เดือน เธอเล่ำว่ำ หลังจำกนั้นพ่อของเธอก็กลับมำ

ด้วยอำกำรเจ็บป่วยอย่ำงหนักที่ปอด อำกำรของพ่อเธอทรุดลงเรื่อยๆ เขำมีชีวิตอยู่ต่ออีกประมำณ ๔-๕ ปี จึงเสียชีวิตลง

ผู้ให้สัมภำษณ์หลำยคนท่ีมีประสบกำรณ์กำรถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบถูกบังคับเกณฑ์แรงงำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง  

บำงคนได้กล่ำวว่ำถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบมำกครั้งจนไม่สำมำรถจดจ�ำได้ กำรถูกบังคับเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบจึงส่งผลกระทบต่อ 

วิถีชีวิตของชำวบ้ำนที่มีอำชีพส่วนใหญ่เป็นชำวนำ ท�ำให้ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น กรณีของเยทู 

ชำยชำวกะเหรี่ยงสกอร์ อำยุ ๔๓ ปี เกิดและอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน Inn Noe The Pan อ�ำเภอ Hlaing Bwe รัฐกะเหรี่ยง เมื่ออำยุ ๑๖ ปี 

ทหำรพม่ำได้เข้ำมำเกณฑ์ชำวบ้ำนไปเป็นลูกหำบ บำงคร้ังเขำต้องเป็นลูกหำบ บำงคร้ังหนีเข้ำป่ำบ้ำง เขำเล่ำว่ำต้องผ่ำนประสบกำรณ์

วนเวียนแบบนี้มำกมำยเกินที่จะจดจ�ำได้ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้เขำไม่มีเวลำท�ำมำหำกินเพำะปลูก จึงตัดสินใจเดินทำงออกมำจำก

หมู่บ้ำนเพื่อไปแสวงหำชีวิตที่ดีกว่ำในพื้นที่อื่นๆ

เนื่องด้วยผลกระทบที่จะตำมมำทั้งต่อร่ำงกำยและกำรด�ำรงชีวิต ท�ำให้ครอบครัวของผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนที่ 

มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงิน เลือกที่จะจ่ำยเงินเพื่อว่ำจ้ำงให้ชำวบ้ำนคนอื่นไปท�ำหน้ำที่เป็นลูกหำบแทนตนเองหรือสมำชิกของ

ครอบครวัอย่ำงไรกด็ ีผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีควำมสำมำรถทีจ่ะจ่ำยค่ำจ้ำงได้ ท�ำให้พวกเขำไม่สำมำรถหลกีเลีย่งกำรไปเป็นลกูหำบได้

บทที่ ๒
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๑.๓	การบังคับใช้แรงงาน	

ผู้ให้สัมภำษณ์ ๗ คนจำกจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งสิ้น ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๔) กล่ำวถึงประสบกำรณ์

ที่ถูกบังคับใช้แรงงำนโดยกองก�ำลังกองทัพพม่ำและกองก�ำลังของ DKBA ที่เข้ำร่วมกับทำงรัฐบำลแล้ว โดยมีควำมแตกต่ำงไปตำมพื้นที่

ที่พวกเขำอยู่อำศัย 

ในพื้นที่เขตชนบทที่ยังมีกำรสู้รบและกำรปะทะอยู่ กองก�ำลังทหำรที่เข้ำไปในหมู่บ้ำนจะออกค�ำสั่งให้ชำวบ้ำน 

จัดหำเสบียงอำหำร และสร้ำงที่อยู่อำศัยให้แก่กองก�ำลัง กำรวำงเวรยำมลำดตระเวนเฝ้ำระวังศัตรูให้กองก�ำลัง กำรก�ำจัดกับระเบิด 

และสิ่งกดีขวำงทศันยีภำพ เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น เรื่องเล่ำของแมรี่ หญิงชำวกะเหรี่ยงสกอร์ อำยุ ๕๐ ปี เข้ำมำพักอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัย 

บ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เธอเติบโตในหมู่บ้ำน Moe Nying อ�ำเภอ Hliang Bwe รัฐกะเหรี่ยง เธอเล่ำว่ำ ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๒๖-

๒๕๒๘ ทหำรพม่ำได้มำประจ�ำอยู่ในหมู่บ้ำนและบังคับใช้แรงงำนชำวบ้ำนทั้งชำยและหญิง เช่น ให้ชำวบ้ำนตรวจตรำถนนและกู้ระเบิด

ที่ถูกวำงไว้ ชำวบ้ำนยังถูกสั่งให้สร้ำงรั้วและตัดกวำดกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ขวำงทัศนียภำพของทหำรในกำรมองเห็นศัตรู 

ในพื้นที่เขตเมืองนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีกำรสู้รบ ชำวบ้ำนมักจะถูกสั่งให้ท�ำงำนเพื่อกำรพัฒนำตำมแต่นโยบำยของ 

กลุม่กองก�ำลังทีด่แูลพ้ืนทีน่ัน้ๆ เช่น กำรสร้ำงและดแูลถนน กำรขดุลอกท่อระบำยน�ำ้ กำรวำงเวรยำมลำดตระเวน กำรท�ำนำรวม เป็นต้น 

เช่น กรณีของหม่องวินและเรื่องเล่ำของเบธตี้ 

หม่องวนิเป็นชำยชำวกะเหร่ียงสกอร์ อำย ุ๕๘ ปี เขำเดนิทำงเข้ำมำพักอำศยัในเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๗ เนือ่งจำก 

กองก�ำลังทหำร DKBA บังคับใช้แรงงำนและยึดครองที่ท�ำกินของเขำ หม่องวินเกิดในหมู่บ้ำน Way Lay จังหวัดพะอัน รัฐกะเหรี่ยง แต่ได้ 

ย้ำยไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้ำนของลุงเขำ ชื่อ Ka Gaw ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเมียวดี โดยท�ำนำและรับจ้ำง หมู่บ้ำนของเขำถูกจัดเป็นเขต 

White Zone ที่กองก�ำลัง KNU ไม่มีอิทธิพลหรือมีน้อยมำก ทหำรพม่ำมักมำที่หมู่บ้ำนของเขำบ่อยและมักสั่งกำรให้ท�ำควำมสะอำด

ถนนและขุดลอกท่อระบำยน�้ำ จัดเวรยำมรอบหมู่บ้ำน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทหำร DKBA ที่ร่วมกับทหำรพม่ำและกลำยเป็นกองก�ำลังป้องกันชำยแดน (Border Guard 

Force: BGF) ได้ยึดที่นำของหม่องวินและชำวบ้ำนหลำยคนเพื่อน�ำไปสร้ำงถนนยำงมะตอยเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนของเขำกับหมู่บ้ำน

บริเวณชำยแดนไทย หม่องวินเล่ำว่ำ ถนนเส้นนี้ไม่ใช่เพิ่งสร้ำงแต่มีอยู่แล้วเป็นสิบปี แต่เป็นถนนสำยเล็กๆ โครงกำรขยำยถนนและ

รำดยำงมะตอยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทหำรจำก BGF ได้ยึดที่ดินและออกค�ำสั่งให้ชำวบ้ำนมำสร้ำงถนนรำดยำงมะตอยบนที่ดินที่

เคยเป็นของพวกเขำเอง

เบธตี้เป็นหญิงชำวกะเหรี่ยงโปว์ตะวันตก อำยุ ๔๔ ปี เธอเข้ำมำอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เบธตี้จบวิชำพยำบำลจำก The Institute of Nursing, Yangon หลังจบกำรศึกษำ เธอถูกส่งไปประจ�ำที่โรงพยำบำลต่ำงๆ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๐ เบธตีแ้ละครอบครัวไปประจ�ำอยูท่ีโ่รงพยำบำลในเมอืง Ya Kyi ซึง่ต้ังอยูใ่นเขตไอยำวดี เธอเล่ำถึงกำรถกูบงัคบัเกณฑ์แรงงำน 

ว่ำ ในปีที่เธอมำประจ�ำที่โรงพยำบำลนี้รัฐบำลได้ออกนโยบำยให้ทุกครัวเรือนต้องปลูกพืชน�้ำมันชนิดหนึ่ง แต่เพรำะบ้ำนของเบธตี้เป็น 

บ้ำนพักสวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่พยำบำล ซึ่งไม่มีอำณำบริเวณมำกพอให้ปลูกพืชน�้ำมัน พวกเธอจึงไม่ต้องปลูกในบริเวณบ้ำน แต่กระนั้น

ครอบครัวของเบธตี้ก็ต้องออกไปช่วยปลูกพืชน�้ำมันนี้ในที่ดินรวมของชุมชนเช่นกัน 

กำรบังคับใช้แรงงำนนั้นเกิดข้ึนทั้งในพื้นที่เขตชนบทและเขตเมือง ท�ำให้ลักษณะของกลุ่มประชำกรที่ได้รับ 

ผลกระทบของกำรใช้แรงงำนนั้นมีระดับควำมหลำกหลำยที่กว้ำงกว่ำประชำกรของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกเกณฑ์ไปเป็น 

ลกูหำบ ประชำกรของกลุ่มที่ถูกบังคับเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบนั้นส่วนใหญ่เป็นประชำกรที่อยู่อำศัยในเขตชนบท อำชีพส่วนใหญ่ท�ำเกษตร

และรบัจ้ำง ขณะทีป่ระชำกรของกลุม่ทีถ่กูบงัคบัใช้แรงงำนนัน้เกดิขึน้ทัง้ในเมอืงและในชนบท ประชำกรมลีกัษณะของกลุม่อำชพีทีห่ลำกหลำย 

เช่น ครู พยำบำล พ่อค้ำ รับจ้ำง ชำวนำ เป็นต้น

แม้กำรบังคับใช้แรงงำนนั้นเป็นกิจกรรมที่มีควำมอันตรำยน้อยกว่ำกำรถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกหำบโดยเปรียบเทียบ

กระนัน้ก็ดี กำรบังคับใช้แรงงำนน้ันก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนเช่นเดียวกัน เพรำะท�ำให้วิถีชีวิตตำมปกติของพวก

เขำถูกขัดจังหวะ ถูกบังคับให้ไปท�ำงำน สภำพกำรณ์ดังกล่ำวได้ผลักดันให้ผู้คนตัดสินใจเลือกที่จะหลบหนี 

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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๑.๔	การยึดครองหรือท�าลายหมู่บ้าน

ผู้ให้สัมภำษณ์ ๗ คนจำกจ�ำนวนทั้งหมด ๖๗ คน (ร้อยละ ๑๐.๔๔) กล่ำวถึงประสบกำรณ์ที่หมู่บ้ำนที่พวกเขำ 

เคยอยูอ่ำศัยถูกท�ำลำยหรือถูกยึดครองโดยกองก�ำลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองก�ำลังทหำรของกองทัพพม่ำ หมู่บ้ำนส่วนใหญ่ที่ถูกท�ำลำยหรือ 

ถูกยึดครองนั้นมักเป็นหมู่บ้ำนในเขตชนบทที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ยังมีกำรปะทะกันอยู่ระหว่ำงกลุ่มกองก�ำลัง KNU และกองทัพพม่ำ  

ที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องกำรมีอ�ำนำจในพื้นที่นั้นและก�ำจัดอิทธิพลของกองก�ำลังอ่ืนออกไปจำกพ้ืนที่ หมู่บ้ำนจึงกลำยเป็นพ้ืนที่แสดงอ�ำนำจ 

ของกองก�ำลัง โดยหำกหมู่บ้ำนเหล่ำนั้นถูกรับรู้ว่ำกลำยเป็นพื้นที่อิทธิพลของกองก�ำลังใดกองก�ำลังหนึ่งก็จะตกอยู่ในควำมเสี่ยงของ 

กำรถูกท�ำลำยโดยอีกกองก�ำลังหนึ่ง เช่น กรณีอิสมำอิล หมู่บ้ำน Nabu ที่กล่ำวมำแล้ว เป็นต้น

กระนัน้กด็ใีนบำงเรือ่งเล่ำ หมูบ้่ำนเดมิของชำวบ้ำนกถู็กยดึครองด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น นโยบำยของทำงกำร เป็นต้น 

ตัวอย่ำงของนำซิม ชำวโรฮิงญำที่ถูกบังคับย้ำยออกจำกหมู่บ้ำนของตัวเอง เขำเป็นชำยชำวโรฮิงญำนับถือศำสนำอิสลำม อำยุ ๓๙ ปี  

ได้เขำ้มำพกัอำศยัค่ำยผู้ล้ีภัยบ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เดมิอยูห่มูบ้่ำนชือ่ San Pya Yet ซึง่ตัง้อยูใ่นเมือง Sitwe รฐัอำระกนั ในปี  

พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐบำลทหำรของนำยพลเนวินได้ส่งกองก�ำลังเข้ำมำยึดครองหมู่บ้ำน และออกค�ำสั่งให้ชำวบ้ำนทั้งหมดอพยพไปยังหมู่บ้ำน

แห่งใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลำเดินเท้ำ ๒ วัน ครอบครัวของเขำอำศัยอยู่ที่หมู่บ้ำนใหม่นี้ประมำณ ๒ ปี ก็จ�ำเป็นต้องย้ำยไปอยู่ที่อื่นเนื่องจำก 

ไม่สำมำรถประกอบอำชีพในหมู่บ้ำนนี้ได้

จำกเรื่องเล่ำของผู้ให้สัมภำษณ์ ในบำงกรณีชำวบ้ำนทั้งหมดจะถูกออกค�ำส่ังให้ย้ำยออกจำกหมู่บ้ำนภำยใน

ช่วงระยะเวลำที่จ�ำกัด เช่นเรื่องเล่ำของอับดุลอำลี เขำนับถือศำสนำอิสลำม อำยุ ๕๒ ปี ได้เข้ำมำพักพิงในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เขำเกิดที่หมู่บ้ำน Nabu อ�ำเภอ Kaw Ka Reit รัฐกะเหรี่ยง ตั้งแต่เขำเริ่มจ�ำควำมได้ตอนอำยุ ๑๐ ขวบ จนกระทั่งเขำอำยุ  

๓๐ ปี หมู่บ้ำนนำบูถูกเผำท�ำลำยบ่อยมำก ไม่ต�่ำกว่ำ ๓๐ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทหำรพม่ำได้ออกค�ำสั่งให้ชำวบ้ำนย้ำยออกจำก

หมู่บ้ำนภำยใน ๓ วัน กำรต้องย้ำยออกอย่ำงฉับพลัน ท�ำให้ครอบครัวของเขำไม่มีเวลำเตรียมตัวเตรียมใจเลย เช่น เก็บข้ำวของหรือ 

ต้อนปศุสัตว์ เป็นต้น

ขณะที่เรื่องเล่ำส่วนใหญ่ กลุ่มกองก�ำลังจะเข้ำมำเผำท�ำลำยหรือยิงอำวุธหนักถล่มใส่หมู่บ้ำน ท�ำให้ชำวบ้ำน 

ไม่สำมำรถที่จะอยู่อำศัยในพื้นที่และต้องหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอื่นๆ เช่น ป่ำหรือหมู่บ้ำนใกล้เคียง เป็นต้น บ่อยครั้งกำรเผำหรือ 

กำรท�ำลำยหมู่บ้ำนเกิดขึ้นซ�้ำหลำยครั้ง จนเมื่อถึงจุดหนึ่ง ชำวบ้ำนบำงคนก็ไม่สำมำรถที่จะอยู่อำศัยในพื้นที่เดิมได้อีกต่อไป และต้อง 

เดินทำงออกจำกหมู่บ้ำนมำ เช่น กรณีของซำฮิด  ชำวกะเหรี่ยงผู้นับถือศำสนำอิสลำม อำยุ ๔๖ ปี เขำเดินทำงเข้ำมำอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัย 

บ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เขำเตบิโตในหมูบ้่ำนนำบู ได้พบเหน็กำรสู้รบเกิดในหมูบ้่ำนตัง้แต่ยงัเป็นเด็กนกัเรียนอำยปุระมำณ ๑๓-๑๔ ปี 

ตอนน้ันมเีดก็คนหนึง่ถูกยงิเสียชวีติต่อหน้ำต่อตำของเขำ กระนัน้ครอบครวัของซำฮดิกย็งัคงพกัอำศยัอยูใ่นหมูบ้่ำนต่อไป จนกระทัง่วนัหนึง่ 

สงครำมเกิดขึ้นในหมู่บ้ำนอีกคร้ัง เนื่องจำกทหำรพม่ำสืบทรำบว่ำมีฐำนทัพของกองก�ำลัง KNU อยู่ใกล้หมู่บ้ำน ในสงครำมครั้งน้ัน 

ครอบครัวของอำเสียชีวิตจำกอำวุธหนักที่ทหำรพม่ำยิงมำตกใส่ ควำมตำยของครอบครัวอำท�ำให้ครอบครัวของเขำรู้สึกไม่ปลอดภัยที่

จะอยู่ในหมู่บ้ำนอีก พวกเขำจึงตัดสินใจย้ำยไปอยู่ที่หมู่บ้ำนอื่น

เม่ือหมู่บ้ำนท่ีตนเองได้เกิดและเติบโตถูกท�ำลำยลงนั้น ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสภำพจิตใจของผู้คน ผู้ให้

สัมภำษณ์บำงคนเกิดควำมรู้สึกสะเทือนใจ เมื่อระลึกถึงช่วงเวลำที่หมู่บ้ำนถูกท�ำลำย เช่น กำรที่อิสมำอิลมีอำกำรเสียงสั่น ตำแดงและ

หลั่งน�้ำตำจำกกำรระลึกทวนควำมทรงจ�ำที่หมู่บ้ำนถูกเผำและคนรู้จักถูกสังหำร เป็นต้น

หมูบ้่ำนไม่ใช่แค่พืน้ทีข่องส่ิงปลูกสร้ำง แต่เป็นพ้ืนทีท่ีเ่ครือข่ำยสำยสัมพันธ์ผูกพันผู้คนกับสมำชิกคนอืน่ๆ และผูค้น 

กบัพืน้ทีห่มู่บ้ำนเป็นที่ตั้งของ “บ้ำน” พื้นที่ที่ชำวบ้ำนด�ำรงชีวิตตำมปกติของพวกเขำร่วมกับผู้คนที่พวกเขำผูกพัน หมู่บ้ำนจึงเป็นพื้นที่

ของควำมปกติสุขและควำมมั่นคงของชีวิต กำรท�ำลำยหมู่บ้ำนจึงไม่ใช่เพียงกำรท�ำลำยพ้ืนที่ทำงกำยภำพ แต่เป็นกำรท�ำลำยเครือข่ำย 

สำยสมัพนัธ์ที่ถักทอชีวิตปกติสุขของผู้คนลง ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนผ่ำนประสบกำรณ์ของกำรเห็นญำติมิตร คนรู้จักเสียชีวิตลงจำกกำร

ที่หมู่บ้ำนถูกโจมตี ช่วงเวลำนั้นเองที่เปลี่ยนแปลงโลกของผู้คนที่เคยด�ำเนินมำตลอด และท�ำให้เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนต้องละจำกพื้นที่

แห่งนั้นมำ เพื่อแสวงหำพื้นที่แห่งใหม่ที่พวกเขำจะสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงปกติสุขอีกครั้ง

บทที่ ๒
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๒.	การมีส่วนร่วมหรือมีความสัมพันธ์กับผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือกองก�าลังกลุ่มชาติพันธุ์	

ผลจำกกำรมีส่วนร่วมหรือมีควำมสัมพันธ์กับนักเคล่ือนไหวทำงกำรเมือง หรือกองก�ำลังกลุ่มชำติพันธุ์เป็นสำเหตุ

ส�ำคญัล�ำดบัทีส่องทีผู้่ให้สัมภำษณ์จ�ำนวน ๒๒ คน จำกจ�ำนวนผูใ้ห้สมัภำษณ์ทีเ่ป็นผูพ้กัอำศยัในค่ำยผูล้ีภ้ยั ๑๑๗ คน หรอืร้อยละ ๑๘.๘๐ 

กล่ำวถึงว่ำเป็นปัจจัยผลักดันที่ท�ำให้ผู้พักอำศัยไม่สำมำรถด�ำเนินวิถีชีวิตตำมปกติของตนที่บ้ำนเกิดในประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ได้ 

และต้องเดินทำงออกมำเพื่อแสวงหำพื้นที่แห่งอื่นที่สำมำรถให้ควำมปลอดภัยแก่พวกเขำ

จำกกำรสัมภำษณ์ได้เรียนรู้ว่ำ ลักษณะของกลุ่มประชำกรส่วนใหญ่ที่ต้องเดินทำงออกจำกประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ 

ด้วยเหตุผลของกำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรเมอืงน้ี มักเป็นกลุ่มประชำกรทีม่สัีดส่วนของกลุ่มชำตพัินธ์ุอ่ืนๆ มำกกว่ำกลุ่มชำตพินัธ์ุกะเหร่ียง 

โดยผู้ให้สัมภำษณ์ที่เป็นประชำกรกลุ่มชำติพันธุ์อื่นๆ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓) ขณะที่ประชำกรกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖)  

จำกบทสัมภำษณ์ของผู้ให้สัมภำษณ์ทั้ง ๒๒ คน ท�ำให้รู้ว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งชำวกะเหรี่ยงและกลุ่มชำติพันธุ์อ่ืนๆ  

ที่ต้องเดินทำงออกจำกประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ผู้ให้สัมภำษณ์เหล่ำนี้ต่ำงมี 

ภูมิหลังกำรด�ำเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่เขตเมือง จึงมีข้อสันนิษฐำนว่ำพื้นที่อยู ่อำศัยและด�ำเนินชีวิตของประชำกรนั้นมีควำมสัมพันธ์ 

ต่อควำมสำมำรถในกำรเข้ำไปข้องเกี่ยวกิจกรรมหรือผู้คนที่มีส่วนเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง

พืน้ทีเ่มอืงนัน้เป็นศนูย์รวมของผู้คนท่ีมศีกัยภำพในกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเมอืง เช่น นกัศกึษำ นกักำรเมอืง นกักจิกรรม 

เคลือ่นไหว กองก�ำลังกลุม่ชำตพินัธุ ์เป็นต้น และมโีครงสร้ำงท่ีสำมำรถรองรับด�ำเนนิกิจกรรมกำรเคล่ือนไหวได้ เช่น มหำวทิยำลยั โรงเรียน 

ถนน เป็นต้น กำรประท้วงหรือกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองส่วนใหญ่จึงมักจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมือง กำรที่กิจกรรมทำงกำรเมือง 

เกิดในพื้นท่ีเมืองท�ำให้ผู้คนท่ีด�ำเนินวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่ำวสำมำรถถูกดึงดูดเข้ำไปเกี่ยวพันได้ในอัตรำที่สูงกว่ำวิถีชีวิตที่ด�ำเนินอยู่ใน

เขตพื้นที่ชนบท 

ผู้ให้สัมภำษณ์ที่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์อื่นๆ นั้น ส่วนใหญ่ล้วนมีภูมิหลังที่ด�ำเนินวิถีชีวิตในเมืองซึ่งแตกต่ำงกับประชำกร

กลุ่มชำติพันธุ์กะเหร่ียงส่วนใหญ่ในคำ่ยผู้ล้ีภัยที่มีภูมิหลังมำจำกกำรด�ำเนินชีวิตในพื้นที่เขตชนบท โดยที่มีส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ด�ำเนินชีวิต 

อยู่ในเมือง ดังนั้น จึงท�ำให้สัดส่วนของประชำกรกลุ่มชำติพันธุ์อื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมืองนั้นมีสัดส่วนที่สูงกว่ำกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยง

ผูใ้ห้สมัภำษณ์บำงคนนัน้ ไม่ได้มีเจตนำทีจ่ะเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมอืงแต่อย่ำงใด เช่น กรณีของเนมนิท์ ชำยชำวชิน  

อำยุ  ๕๙  ปี  เข้ำมำพักอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ เขำเคยเป็นศำสนำจำรย์สอนศำสนำคริสต ์

ที่ต้องเดินทำงไปเผยแผ่ศำสนำยังประเทศต่ำงๆ โดยที่ประเทศพม่ำ/เมียนมำร์และประเทศไทยก็เป็นประเทศในควำมรับผิดชอบ 

ของเขำ เขำจึงเดินทำงไปกลับระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนอยู่ที่บ้ำนญำติในย่ำงกุ้งในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๐ เขำก็ได้ยินว่ำจะมีกำรเดินขบวนประท้วงของพระสงฆ์ ท�ำให้เขำอยำกไปดู “เรำก็แค่อยำกไปดูกำรประท้วง” อย่ำงไรก็ดี 

ขณะที่เขำดูกำรเดินขบวนประท้วง เขำก็ได้ปรบมือร่วมกับขบวนประท้วง และนั่นท�ำให้ชีวิตของเนมินท์ต้องเปลี่ยนแปลงไป

ภำยในคืนนั้น ต�ำรวจประจ�ำท้องถิ่นได้เข้ำมำเคำะประตูบ้ำนญำติของเขำ พร้อมกับกล่ำวหำว่ำเนมินท์สนับสนุนกำร 

ประท้วง ต�ำรวจยึดพำสปอร์ตของเขำไป ด้วยควำมกลัวว่ำจะได้รับควำมเดือดร้อน ญำติของเนมินท์ได้บังคับให้เขำและครอบครัว 

ย้ำยออกจำกบ้ำนของตนไป เนมินท์และครอบครัวพยำยำมจะเดินทำงไปยังบ้ำนพ่อแม่ของภรรยำในรัฐกะเหรี่ยง แต่พวกเขำไปไม่ถึง  

ญำติคนอื่นๆ จึงบอกให้พวกเขำเดินทำงมำยังค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละแทน

ในหลำยกรณ ี สมำชกิในครอบครัวหรือคนรู้จักเข้ำไปมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงมำกกว่ำตวัของผู้ให้สัมภำษณ์เอง ตวัอย่ำง 

เช่น ยำเลย์ ชำยชำวพม่ำ อำยุ ๔๙ ปี เข้ำมำในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ำว่ำ หลังจำกเหตุกำรณ์กำรประท้วงของ

นักศึกษำในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พี่ชำยของเขำที่เป็นนักกำรเมืองได้หลบหนีออกจำกประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์มำอยู่ค่ำยผู้ลี้ภัยแม่หละ ท�ำงำน

ให้กับสันนิบำตแห่งชำติเพื่อประชำธิปไตย (National League for Democracy - Liberated Areas: NLD-LA) ที่มีส�ำนักงำนอยู่

ในอ�ำเภอแม่สอด พี่ชำยของเขำมักร้องขอให้ยำเลย์ท�ำหน้ำที่ส่งข่ำวสำรและเงินกลับไปยังเพื่อนสมำชิกขององค์กรของเขำที่อยู่ในฝั่ง 

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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กระนั้นก็ดี กำรถูกพบหรือต้องสงสัยมีส่วนร่วมหรือมีควำมสัมพันธ์กับนักเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองหรือกองก�ำลังกลุ่ม 

ชำติพันธุ์ได้ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินวิถีชีวิตปกติของผู้คนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้ให้สัมภำษณ์หลำยคนกล่ำวถึงวิถีชีวิตที่ถูกจับตำมอง 

อยู่ตลอดเวลำทั้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและชำวบ้ำนคนอื่น เช่น มิโช หญิงชำวพม่ำวัย ๖๘ ปี เธอเป็นภรรยำของศำสนำจำรย์ ท�ำให้

ครอบครัวต้องย้ำยไปประจ�ำตำมโบสถ์ต่ำงๆ สมยัทีพ่วกเธอย้ำยไปประจ�ำทีโ่บสถ์ Thayaddy ในเมอืงพะโค ลูกชำยของเธอถกูต้องสงสยั

จำกทำงกำรพม่ำ/เมยีนมำร์ว่ำมีส่วนร่วมในขบวนกำรประท้วง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เธอและสำมีคิดว่ำ ทำงกำรอำจจะบันทึกภำพลูกชำยใน

ช่วงที่เขำออกไปสังเกตกำรณ์กำรประท้วง หลังจำกนั้น ได้ให้ทหำรมำล้อมบ้ำนเพื่อขอให้ลูกชำยไปกับพวกเขำ แต่ลูกชำยของเธอได้ออก

ไปเยี่ยมเพื่อนพอดี เมื่อเขำรู้ข่ำวนี้ เขำจึงนั่งรถไฟไปอันเส็งเพื่อไปอยู่กับยำย และได้หนีไปประเทศมำเลเซีย ขณะที่ครอบครัวที่เหลืออยู่

ก็จ�ำเป็นต้องย้ำยหนไีปโบสถ์ Hlaing Thayar ใกล้เมืองย่ำงกุ้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ ครอบครัวนีถ้กูจบัตำมองจำกเจ้ำหน้ำที ่

รัฐตลอดเวลำ เจ้ำหน้ำที่รัฐจับได้ว่ำลูกสำวของเธอได้พยำยำมติดต่อกับลูกชำยที่หนีไป จึงท�ำให้ลูกสำวทั้งสองต้องหลบหนีอีก ขณะ

เดียวกันชำวบ้ำนก็จับตำครอบครัวเธอด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ลูกชำยของเธอที่หนีไปมำเลเซียได้เขียนจดหมำยกลับมำหำเธอ ก่อนที่ 

เขำจะเดินทำงย้ำยไปตั้งถิ่นฐำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ เขำก�ำชับให้ครอบครัวเมื่ออ่ำนจดหมำยนี้แล้วให้ “ท�ำลำยทิ้ง” แต่มิโชไม่ได้ 

ท�ำตำมค�ำแนะน�ำดังกล่ำว ด้วยควำมที่เธอกับลูกชำยไม่ได้ติดต่อกันนำนมำกแล้ว เธอจึงอยำกจะเก็บจดหมำยฉบับน้ีเมื่อคิดถึงจะได้

อ่ำนทวนซ�้ำ เธอเอำจดหมำยฉบับนี้ใส่พลำสติกแล้วแขวนไว้เหนือประตูของโบสถ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดพำยุนำร์กิสเข้ำพัดท�ำลำยบ้ำน

เรือนชำวบ้ำนเสียหำยเป็นจ�ำนวนมำก เธอจึงเปิดให้ชำวบ้ำนบริเวณโดยรอบเข้ำมำหลบภัยที่โบสถ์ แต่ชำวบ้ำนคนหนึ่งได้เห็นจดหมำย

ของเธอและขโมยเอำไปแจ้งทำงกำร ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่เรียกพวกเธอไปสอบสวน

ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนกล่ำวถึงกำรถูกเรียกไปสอบปำกค�ำหรือถูกสอบถำมถึงคนรู้จักหรือสมำชิกในครอบครัวที่เข้ำไป

เกี่ยวข้องกับกำรเมือง กรณีของมินท์มินท์ หญิงชำวกะเหรี่ยงผู้นับถือศำสนำอิสลำม อำยุ ๔๒  ปี เดินทำงเข้ำมำพักอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัย

บ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สัมภำษณ์ว่ำในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะที่อยู่ในเมืองเมำะตะมะ เธอได้เข้ำร่วมกำรประท้วงกับนักศึกษำ 

ท�ำให้ชีวิตของเธอไม่ปลอดภัย หัวหน้ำหมู่บ้ำนจึงแนะน�ำให้เธอย้ำยไปอยู่ที่อื่น เธอจึงย้ำยไปอยู่ที่เมียวดี น้องสำวของเธอคนหนึ่งได้เดิน

ทำงไปท�ำงำนที่กรุงเทพฯ และได้แต่งงำนกับอดีตนักศึกษำชำวพม่ำ ทั้งสองย้ำยไปตั้งถิ่นฐำนยังประเทศสหรัฐอเมริกำในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ท�ำให้เธอตดิต่อกบัน้องสำวไม่ได้ ต่อมำ เธอได้ตดิต่อน้องสำวได้อกีครัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ น้องสำวได้ส่งเงนิกลบัมำสนบัสนนุเธอ เธอจงึ 

ส่งซีดีเกี่ยวกับเพลงงำนเทศกำลสงกรำนต์ไปให้น้องสำว แต่ชำวบ้ำนในชุมชนของเธอเข้ำใจว่ำ เธอส่งซีดีเกี่ยวกับเพลงกำรเมืองหรือ

กจิกรรมกำรเมอืงไปให้น้องสำว และน�ำเร่ืองไปรำยงำนเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ เธอรูส้กึกลวัมำกเพรำะเคยรบัรูเ้หตกุำรณ์ทีน่ำยแพทย์คนหนึง่ 

ถูกจับเข้ำห้องขังเป็นเวลำถึง ๕ ปี ด้วยข้อหำส่งซีดีไปให้ญำติในต่ำงประเทศ เมื่อต�ำรวจมำเรียกเธอไปสอบปำกค�ำ เธอแจ้งว่ำสำม ี

ยังไม่อยู่และเธอขอเลื่อนเวลำไปพบตอนเย็นแทน พอตกเย็นทั้งครอบครัวได้หลบหนีออกมำ ตรงมำยังอ�ำเภอแม่สอด 

ควำมรู้สึกถูกจับตำมอง ท�ำให้ผู้คนไม่สำมำรถด�ำเนินวิถีชีวิตตำมปกติได้ ผู้ให้สัมภำษณ์บำงคนเล่ำถึงกำรที่ต้อง 

เปลี่ยนที่อยู่และที่ท�ำงำนหลำยครั้งเพื่อหลบเลี่ยงกำรถูกจับจ้อง เช่น กรณีของยำเลย์ซึ่งเป็นชำวพม่ำ อำยุ ๔๙ ปี กล่ำวว่ำเพรำะต้อง 

ท�ำหน้ำที่เปน็คนส่งสำรและเงินระหว่ำงองค์กร NLD-LA ที่มีส�ำนักงำนอยู่ที่อ�ำเภอแม่สอดกับส�ำนักงำนในพม่ำ เขำจึงถูกสำยลับของ 

ทหำรในหมู่บ้ำนกล่ำวหำว่ำติดต่อกับกบฏ เขำจึงพำครอบครัวย้ำยหนีมำยังเมืองย่ำงกุ้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคิดว่ำน่ำจะปลอดภัยแล้ว 

แต่แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขณะที่เขำก�ำลังขับมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงในเมืองย่ำงกุ้ง เขำก็ได้พบเจอกับสำยลับจำกหมู่บ้ำนเดิมที่เดินทำงเข้ำ

มำประชุมในเมืองหลวง เขำจึงตัดสินใจพำครอบครัวหลบหนีอีกครั้ง

พม่ำ/เมยีนมำร์ ยำเลย์กล่ำวว่ำที่จริงแล้วนั้น เขำไม่อยำกเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กร NLD-LA เลยแม้แต่น้อย แต่เขำต้องท�ำหน้ำที่เป็น 

คนส่งสำร เพรำะหนึ่งในสมำชิกขององค์กรนี้คือพี่ชำยของเขำเอง ตัวเขำเองน้ันปรำรถนำที่จะมีชีวิตอย่ำงคนธรรมดำมำกกว่ำกำร

เข้ำไปข้องเกี่ยวกับองค์กรทำงกำรเมือง ท�ำให้เขำต้องย้ำยครอบครัวหนีไปตำมที่ต่ำง ๆ เพื่อหลบซ่อนสำยลับและพยำยำมด�ำรงชีวิตตำม

ปกติของตนเอง

บทที่ ๒
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๓.	การประสบผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจเป็นสำเหตุส�ำคัญล�ำดับที่สำมที่ผู้ให้สัมภำษณ์จ�ำนวน ๑๘ คนจำกจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์  

๑๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ กล่ำวว่ำเป็นปัจจัยผลักดันที่ท�ำให้ผู้พักอำศัย ต้องเดินทำงออกมำเพื่อแสวงหำพื้นที่แห่งอ่ืน 

ทีส่ำมำรถให้ควำมปลอดภัยแก่พวกเขำ ผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มกักล่ำวถงึปัญหำทำงเศรษฐกจิทีพ่วกเขำเผชญิอยูว่่ำ ค่ำครองชพีแพง ขณะที่ 

รำยได้ที่หำได้นั้นต�่ำ รวมถึงปัญหำที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ในประเทศพม่ำ/เมยีนมำร์ ซึ่งมี ๒ สำเหตุหลัก คือ สำเหตุแรกเป็น

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่เป็นผลที่สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบและควำมขัดแย้ง สำเหตุที่สองเป็นผลสืบเนื่องมำจำก 

ข้อกฎหมำยและนโยบำยของรัฐ

๓.๑	ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้ง

ผู ้ให้สัมภำษณ์ที่กล่ำวถึงประเด็นนี้ส ่วนใหญ่เป็นผู ้ที่มีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปรำะบำง 

ผู้ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มนี้เติบโตในครอบครัวที่เป็นแรงงำนรับจ้ำง ขำดโอกำสในกำรศึกษำที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและโอกำสในกำร 

แสวงหำงำนที่ดีกว่ำ ดังนั้น เมื่อต้องด�ำเนินชีวิตอยู่ในเงื่อนไขของพื้นที่ที่มีควำมขัดแย้งและควำมไม่สงบ ชีวิตของพวกเขำจึงถูกกดดัน 

ให้อยู่ในสถำนะที่เปรำะบำงมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรที่ต้องท�ำงำนรับจ้ำงทุกวันเพื่อหำรำยได้ แต่กลับต้องถูกบังคับใช้แรงงำนไปด้วย เป็นต้น 

ท�ำให้เมือ่ต้องเผชญิกบัควำมเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ พวกเขำจงึเป็นกลุม่คนทีไ่ม่สำมำรถตำมกำรเปลีย่นแปลงนัน้ทนัและส่งผลกระทบ 

ต่อกำรด�ำเนินชีวิต เช่นในกรณีของมูเคย์หญิงชำวกะเหรี่ยงสกอร์ อำยุ ๔๓ ปี เธอเดินทำงมำยังค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เธอมำจำกหมู่บ้ำน High Gyi ซึ่งตั้งอยู่ในอ�ำเภอ Pa Pun ที่หมู่บ้ำนของเธอมีกำรสู้รบกันระหว่ำงกองก�ำลังพม่ำกับ KNU ตั้งแต่เธอ 

ยังเล็กอำยุประมำณ  ๖  ขวบ ทหำรพม่ำเข้ำมำเกณฑ์แรงงำนไปเป็นลูกหำบ ดังนั้น เวลำทหำรพม่ำมำ พวกเธอต้องไปซ่อนในป่ำ ท�ำให้

ไม่สำมำรถท�ำงำนได้เลย ประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งบริเวณอ�ำเภอ Pa Pun มีควำมรุนแรงมำกข้ึน  

ทหำรพม่ำเริ่มมีกำรเกณฑ์แรงงำนไปเป็นลูกหำบมำกขึ้น ครอบครัวเธอต้องจ่ำยเงิน ๕๐๐-๑,๐๐๐ จ๊ำด ต่อครั้ง เพื่อไม่ให้ทหำรเกณฑ์

คนในครอบครัวไปและเดือนหนึ่งทหำรมำถึง ๒-๓ ครั้ง สถำนกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้ครอบครัวมูเคย์ประสบกับควำมล�ำบำกในกำรหำเลี้ยง

ครอบครัว เพรำะครอบครัวเธอมีสมำชิกมำกถึง ๙ คน พวกเขำไม่มีเงินพอจะใช้จ่ำยซื้ออำหำร อำหำรก็มีรำคำแพงมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน 

ท�ำให้ครอบครัวของเธอตัดสินใจเดินทำงออกจำกหมู่บ้ำน

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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๔.	สาเหตุอื่นๆ	

นอกเหนอืจำก ๓ สำเหตหุลกัข้ำงต้นทีเ่ป็นปัจจยัผลักดนัให้ผู้คนเดนิทำงออกมำจำกประเทศพม่ำ/เมียนมำร์ยงัมี ๑๐ คน 

จำกจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ที่เป็นผู้พักอำศัยในค่ำยผู้ลี้ภัย ๑๑๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๔ เป็นสำเหตุที่มำจำกกำรแสวงหำชีวิตที่ดี

และยกระดับคุณภำพชีวิตเป็นหลัก รวมถึงสำเหตุนอกเหนือจำกนั้น เช่น ปัญหำข้อขัดแย้งส่วนตัว เป็นต้น แม้สำเหตุเหล่ำนี้จะดู

กระจัดกระจำยและไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เมื่อพิจำรณำโดยละเอียดแล้วเป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมขัดแย้งและสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ

๓.๒	ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายและข้อกฎหมายของรัฐ	

ผู้ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่ำ โดยเปรียบเทียบ 

กับกลุ่มคนในข้อแรก เช่น ระดับกำรศึกษำและทักษะในกำรประกอบชีวิตหำเลี้ยงชีพ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ด้วยนโยบำยและข้อกฎหมำย 

ของรัฐบำงประกำร ท�ำให้พวกเขำประสบอุปสรรคในกำรด�ำเนินชีวิต และต้องแสวงหำหนทำงอื่นๆ ในกำรจัดกำรอุปสรรคดังกล่ำว เช่น 

กำรเดินทำงออกมำเพ่ือแสวงหำงำนในพ้ืนที่ฝั่งไทย เป็นต้น ตัวอย่ำงกรณีของดำร์ซี่ หญิงชำวกะเหรี่ยงโปว์ อำยุ ๕๗ ปี ผู้เดินทำง 

มำยังค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เธอเล่ำว่ำในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ขณะที่พวกเธอยังใช้ชีวิตอยู่ในย่ำงกุ้งโดยกำรเปิดร้ำนน�้ำชำ 

และสำมีเธอขับมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง รัฐบำลพม่ำ/เมียนมำร์ได้เปลี่ยนระบบเงินตรำโดยยกเลิกธนบัตรเก่ำอัน ได้แก่ ธนบัตร ๗๕ ๔๕ 

และ ๓๕ จ๊ำด โดยประกำศให้ประชำชนน�ำเงนิไปเปล่ียนเป็นเงนิรูปแบบใหม่ภำยในเวลำหนึง่สัปดำห์ หำกไปยืน่เร่ืองหลังจำกช่วงเวลำนัน้ 

จะไม่ได้เงนิคนืเลยและแม้แต่ยืน่เร่ืองในช่วงเวลำนัน้กใ็ช้เวลำช้ำมำกกว่ำจะได้เงนิคนื เงนิเกบ็ทัง้หมดทีค่รอบครวัม ี คอื ๑๐๐,๐๐๐ จ๊ำด 

แต่เมือ่ไปแลกกลบัมำพวกเธอเหลือเงินอยู่เพียง ๑๐,๐๐๐ จ๊ำดเท่ำนั้น “ไม่มีเงินแล้ว” เธอกล่ำว หลังจำกนั้นครอบครัวเธอได้ย้ำยไปยัง

พะอัน ซึ่งน้องสำวเธออำศัยอยู่ที่นั่นและเปิดร้ำนน�้ำชำอีกครั้ง 

แม้กิจกำรในช่วงแรกจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่หลังจำกปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กิจกำรก็เริ่มซบเซำอีกทั้งต้องจ่ำยภำษี 

จ�ำนวนมำกแก่รัฐ เช่น ภำษีค่ำขยะให้เทศบำลพะอัน จ่ำยภำษีป้ำย ภำษีรำยเดือนและรำยปีแก่รัฐบำล รวมถึงยังต้องไปใช้แรงงำนฟรี 

ให้แก่รัฐบำลด้วย ด้วยรำยได้ที่ไม่พอแต่มีรำยจ่ำยที่มำก เธอจึงตัดสินใจเดินทำงออกมำจำกพะอัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยตั้งใจว่ำจะไป

ท�ำงำนทีก่รงุเทพฯ เพือ่ส่งเงนิให้ครอบครวั แต่ประเทศไทยกป็ระสบกบัรัฐประหำรในเวลำนัน้ มด่ีำนตรวจเช็คคนจำกแม่สอดไปกรงุเทพฯ 

ถี่ขึ้น ท�ำให้เธอจ�ำต้องหยุดอยู่ที่แม่สอดและได้รับค�ำแนะน�ำให้เดินทำงไปยังค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละแทน

หนึ่งในนโยบำยและข้อกฎหมำยของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คนที่วำงอยู่บนฐำนของชำติพันธุ์ 

และศำสนำ เช่น กรณีของอำลี ชำวโรฮิงญำและฮุสเซ็นผู้นับถือศำสนำอิสลำม อำลี ชำวโรฮิงญำ อำยุ ๒๗  ปี เดินทำงเข้ำมำพักอำศัย 

ในค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อำลีเกิดและเติบโตในหมู่บ้ำน Bu The Taung ซึ่งต้ังอยู่ในรัฐอำระกัน เขำเล่ำว่ำ 

รฐัมนตรว่ีำกำรกำรศกึษำของรฐัอำระกนักไ็ม่ยอมให้ชำวโรฮงิญำเรยีนต่อระดบัสงูกว่ำมธัยมปลำย แม้แต่นกัเรยีนชำวโรฮงิญำทีต่ัง้ใจเรยีน 

อย่ำงหนักก็ถูกกลั่นแกล้งให้สอบไม่ผ่ำน หรือแม้พวกเขำจะสอบผ่ำนออกมำก็ต้องเผชิญกับปัญหำกำรไม่มีงำนท�ำ พวกเขำไม่สำมำรถ 

เดนิทำงออกไปหำงำนได้ ไม่สำมำรถเปิดกจิกำรค้ำขำย อำลจีบกำรศกึษำเกรด ๑๐ จำกหมูบ้่ำน เขำไม่ได้เรยีนต่อ เนือ่งจำกครอบครวั 

ของเขำนั้นไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ดังนั้น ไม่มีเงินส่งเสียให้เขำเรียนต่อ เขำจึงตัดสินใจเดินทำงออกมำนอกหมู่บ้ำนเพื่อหำงำนท�ำ

และส่งเสียครอบครัว

อีกกรณีหนึ่งคือ ฮุสเซ็น อำยุ ๔๙ ปี เดินทำงมำถึงค่ำยผู้ลี้ภัยบ้ำนแม่หละในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เขำเกิดในชุมชน 

ชือ่ Juan Chang Kon ซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองเมำะล�ำไย รฐัมอญ เขำเคยมบีตัรประจ�ำตวัประชำชนพม่ำแต่บตัรได้หมดอำยไุปและไม่สำมำรถ 

ต่อใหม่ได้ เม่ือเขำอำยุได้ ๒๕ ปี ได้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวมุสลิมและชำวพม่ำ หลังจำกเหตุกำรณ์นั้น เขำไม่ได้รับกำรต่ออำยุ 

บตัรประชำชนอีก ผลของควำมขัดแย้งท�ำให้เขำประสบปัญหำในกำรด�ำเนนิชวีติมำโดยตลอด เขำประกอบอำชพีซ่อมรถและยงัท�ำอำชพี 

วิ่งรถส่งของเส้นทำงสำยเมำะล�ำไย-พะอัน-เมียวดี เขำเล่ำว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนด่ำนตรวจโดย DKBA เมื่อเห็นคนมุสลิมขับรถและท�ำงำนก็จะ 

เรียกมำซักถำม ท�ำให้เขำไม่สำมำรถท�ำงำนได้ ดังนั้น ในเดือนมีนำคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เขำจึงตัดสินใจเดินทำงออกมำจำกบ้ำนเกิดของตน

พร้อมกับครอบครัว
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ทัง้สิน้ แม้กลุ่มผู้ให้สัมภำษณ์ในประเดน็นีจ้ะไม่ใช่ผูป้ระสบผลกระทบโดยตรงจำกควำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ แต่พวกเขำและเธอกเ็ป็นผูท้ีต้่อง

แบกรับผลกระทบทำงอ้อมจำกประวัติศำสตร์ควำมขัดแย้งนั้นๆ เช่น ผลของสงครำม ระบบกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงเด็กทุกคนได้ 

ท�ำให้เดก็จ�ำนวนมำกขำดโอกำสและต้องดิน้รนเพือ่ให้ได้มำซึง่กำรศกึษำทีด่ ีเช่น เรือ่งของตะรำจอห์น ชำยชำวกะเหรีย่งสกอร์ อำย ุ๓๗ ปี 

เขำส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกด้ำนเทววิทยำจำกวิทยำลัย Philippines Baptist Theology Seminary (PBTS) ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเขำสอนหนังสืออยู่ในวิทยำลัยในค่ำยผู้ลี้ภัยแม่หละ เขำเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่จบกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  

เขำเกิดและเติบโตในหมู่บ้ำน Kho Mu Dow ในจังหวัด Ku Thaw ที่อยู่ห่ำงไกลจำกเมืองอย่ำงยิ่ง ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้ำ อีกทั้งยังมี 

ค่ำยทหำรพม่ำตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้ำน บำงครั้งทหำรพม่ำก็จะเข้ำมำที่หมู่บ้ำนเพื่อเผำท�ำลำยสิ่งปลูกสร้ำงทั้งโรงเรียนและโบสถ์ และถ้ำ 

พวกเขำเห็นชำวบ้ำนโดยเฉพำะผู้ชำย ทหำรพม่ำก็จะฆ่ำทิ้งโดยปรำศจำกเหตุผล เมื่อเขำนึกย้อนไปถึงชีวิตในหมู่บ้ำน ชีวิตเช่นน้ัน 

เป็นอะไรที่ “แร้นแค้นอย่ำงยิ่ง” เขำเล่ำว่ำพวกเขำมีชีวิตที่แร้นแค้นไม่ใช่เพรำะพวกเขำขี้เกียจ หรือเพรำะพวกเขำป่วยไข้ พวกเขำมีชีวิต 

ที่แร้นแค้นเพรำะสงครำมกลำงเมืองระหว่ำงชำวกะเหร่ียงกับพม่ำ สงครำมท�ำให้ทุกอย่ำงแร้นแค้น ทั้งกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข 

เด็กๆ ไม่มีโอกำสไปโรงเรียนและศึกษำต่อระดับสูงๆ เพรำะพ่อแม่พวกเขำต้องกระเสือกกระสนเอำชีวิตรอดและเป็นกังวลต่อ 

ควำมปลอดภัยของครอบครัวจนไม่มีเวลำส่งลูกไปโรงเรียน ในตอนนั้นเขำรู้สึกว่ำ ถ้ำยังอยู่กับพ่อแม่ท่ีหมู่บ้ำนต่อ ชีวิตคงเป็นอะไรท่ี 

น่ำเบื่อหน่ำย แร้นแค้นและเลวร้ำยไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ออกมำมีชีวิตที่ดีกว่ำ เพื่อที่จะได้รับกำรศึกษำ เขำจึงตัดสินใจจำกครอบครัว 

ไปเรียนต่อในค่ำยผู้ล้ีภัยแม่หละจนส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับไฮสคูลในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และด้วยกำรสนับสนุนจำกสำยสัมพันธ์ในค่ำย 

แม่หละนั่นเองที่ส่งให้เขำสำมำรถไปศึกษำต่อด้ำนเทววิทยำในประเทศฟิลิปปินส์จนกระทั่งจบปริญญำเอก

สถานการณ์ที่น�ามาสู่การอพยพและการต้ังค่ายผู้ลี้ภัย
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และชีวิตความเป็นอยู่
ผู้ลี้ภัย



๑. ผู้ลี้ภัย คือใคร

	 พื้นที่พักพิงชั่วคราวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย	ทั้งนี้	 เนื่องจากประเทศไทยมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่า

ด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	ค.ศ.	๑๙๕๑	(Convention	Relating	to	the	Status	of	Refugees	1951)	ซึ่งหมายถึงว่า	ประเทศไทยไม่ยอมรับ

ว่ามีผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศตนเอง	ดังนั้น	คนเหล่านี้จึงถูกนิยามว่า	เป็นผู้หนีภัยสงคราม	ความหมายของค�าว่า	“หนีภัยสงคราม”	คือ	เมื่อ

เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศต้นทางสิ้นสุดลงแล้ว คนเหล่านี้จะต้องถูกส่งกลับยังประเทศตนเอง การดูแลคนเหล่านี้จึงเป็นตาม

หลักมนุษยธรรม	กล่าวคือ	การให้อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	ยารักษาโรค	การศึกษา	พอเพียงแก่การด�ารงชีพ	

	 ดงัจะเหน็ได้ว่า	ผู้ทีอ่าศยัในค่ายผู้ล้ีภัยจะได้รบัทกุสิง่ทกุอย่างตามทีห่น่วยงานต่าง	ๆ	จดัสรรให้	มใิช่ตามก�าลงัความสามารถ	และ

ความรูข้องแต่ละคนทีจ่ะหามาได้	ทกุคนจะได้ทกุส่ิงทีเ่ท่ากนัเหมอืนกนัตามการจัดสรรของหน่วยงาน	เช่น	ข้าวสารได้รบัคนละ	๘	กโิลกรมั 

ที่อยู่อาศัย	เป็นสิ่งก่อสร้างแบบไม่ถาวร	เป็นวัสดุธรรมชาติ	หลังคามุงด้วยใบตองตึง	บางแห่งคลุมทับด้วยพลาสติกสีด�า	ตัวบ้านสร้างด้วย 

ไม้ไผ่	เครื่องนุ่งห่มก็ได้รับมาด้วยการบริจาค	เช่นเดียวกับยาและการศึกษา	เป็นไปตามการจัดสรรของหน่วยงานภายนอก	โดยทั่วไป 

ผู้ลี้ภัยนี้จะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ค่ายได้	นอกจากจะได้รับอนุญาตจากปลัดอ�าเภอก่อน	บางคนอาจจะหลบหนีไปโดยไม่ได้ขออนุญาต

ก็จะถูกจับกุม	ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒

ผู้ลี้ภัย
และชีวิตความเป็นอยู่

บทที่ ๓

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
42 43



 ๒. การจ�าแนกประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย

ประการแรก 

ผู้ล้ีภัยเป็นกลุ่มประชากรทีม่คีวามเคลือ่นไหวตลอดเวลา	เมือ่เกดิการสูร้บ	หรอืการปะทะกนัระหว่างกองทพัพม่าและ 

กองก�าลงัถอือาวธุชนกลุม่น้อยกจ็ะมกีารอพยพเข้ามาในค่ายผูล้ีภ้ยั ในขณะเดยีวกนั กม็ผีูล้ีภ้ยัจ�านวนมากทีเ่ดนิทางไปประเทศทีส่ามแล้ว 

หรือบางคนได้หลบหนีจากค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อออกไปหางานท�า	ทั้งๆ	ที่ตระหนักดีว่าจะต้องกลายเป็น	“ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”	และต้อง

ถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้มาซึ่งจ�านวนที่แน่นอนของผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย	อย่างไรก็ดี	รายงาน

ของ	KRC	ในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ปรากฏว่าจ�านวนผู้ลี้ภัย	จาก	๗	ค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ในการดูแลของ	KRC	มีจ�านวน	๑๐๙,๒๔๓	คน

(KRC	Newsletter	&	Monthly	Report,	June	2015)	ทั้งนี้	ไม่นับรวมจ�านวนผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน	

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวคะเรนนี		และพบว่า	จ�านวนผู้ลี้ภัยในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน	

ประการที่สอง  

ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�ารวจและรวบรวมจ�านวนผู้ลี้ภัย	๓	หน่วยงาน	คือ	กระทรวงมหาดไทย	UNHCR 

และ	 TBC	 ทั้งสามหน่วยงานต่างเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวนผู้ลี้ภัย	 เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 จึงมีจ�านวนตัวเลขไม่เท่ากัน	

เป็นต้นว่า	TBC	มีจ�านวนของผู้ลี้ภัยน้อยกว่าจ�านวนของ	UNHCR	ทั้งนี้เพราะ	TBC	ใช้จ�านวนของผู้ลี้ภัยที่มีสิทธิในการรับอาหารปันส่วน	 

ด้าน	UNHCR	ซึ่งมีการส�ารวจจ�านวนผู้ลี้ภัยล่าสุดในต้นปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อจ�าแนกผู้ลี้ภัยออกตามประเภทต่างๆ	เพื่อการให้สิทธิในการ 

เดินทางไปประเทศที่สามหรือส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์หรือเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย	 แต่อย่างไรก็ดี	 ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับ	 UNHCR	 อยู่เสมอ	 ทั้งสองหน่วยงานได้ยืนยันว่า	 ในช่วงกลางปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จ�านวนผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย 

ลดลงกว่าเดิมจากที่มีประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	คน	ปัจจุบันจ�านวนรวมผู้ลี้ภัยทั้งหมดน่าจะมีประมาณ	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	คน				

จ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัย

การส�ารวจเพ่ือให้ได้จ�านวนประชากรในค่ายผูล้ีภั้ยของทีแ่ท้จริงแทบจะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้	ทัง้นี	้ ด้วยเหตผุลส�าคญั 

สองประการ

การจ�าแนกประชากรผู้ลี้ภัย

ในการส�ารวจจ�านวนผูล้ีภั้ย	ทีพ่�านกัอยูใ่นค่ายผู้ล้ีภัยจ�านวน	๙	แห่ง	UNHCR	ได้แบ่งประเภทผู้ล้ีภยัออกเป็น	๓	กลุม่	 

คือ	 ๑)	 ผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	 (Registered)	 ซึ่งถือบัตรประจ�าตัว	 หรือที่เรียกกันในหมู่ผู้ลี้ภัยว่าผู้ที่มีบัตร	 UN	 

๒)	ผู้หนีภัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประเภท	Pre-Screening		และ	๓)	ประเภทที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ	UNHCR	(Unregistered)	

๑) กลุ่มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับบัตรประจ�าตัว (บัตร UN)

โดยสว่นใหญจ่ะเป็นผูท้ี่หนีภยัสงครามหรอืการเมืองจากประเทศพมา่/เมียนมาร์และมักเป็นผูท้ี่พักอาศัยในคา่ย 

ผู้ลี้ภัย ตั้งแต่ค่ายนั้น	ๆ 	เปิดจนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คนเหล่านี้จะได้รับบัตร	UN	ซึ่งเป็นบัตรที่ออกให้โดย	UNHCR	ผู้ที่มีบัตรดังกล่าวนี้จะมี

สิทธิในการสมัครเดินทางไปประเทศที่สาม	โดยส่วนใหญ่	คือ	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ออสเตรเลีย	นอร์เวย์	ฟินแลนด์	ฯลฯ	ซึ่ง	UNHCR	

ได้ทยอยพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกผู้ที่จะไปประเทศที่สามร่วมกับทางการไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนคาดว่าน่า

จะมีการส่งผู้ลี้ภัยไปแล้วจ�านวน	๙๐,๐๐๐	คน	อย่างไรก็ตาม	มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้พักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยว่า	ทั้งที่มีการส่งประชากร

ในค่ายผู้ลี้ภัยไปประเทศที่สามแล้ว	แต่เหตุใดจ�านวนประชากรจึงไม่ลดลงเท่าจ�านวนที่ส่งไปประเทศที่สาม

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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๓) กลุ่มคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR  

เป็นกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยภายหลังจากที่	UNHCR	ได้ขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยแล้ว	กลุ่มน้ี 

มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบ แต่อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลจากการเรียกเก็บภาษีจาก 

หลายฝ่าย การถูกรังแกจากทหารพม่า/เมียนมาร์และทหารชนกลุ่มน้อย การเผชิญกับความอดอยากและการมองไม่เห็นว่าอนาคตจะ

ดีข้ึนอย่างไรหากยังอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของตนเอง คนกลุ่มนี้อาจจะมีทั้งนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศ

พม่า/เมียนมาร์นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ	เป็นต้น

๒) ส่วน บตัร Pre-Screening  หรือท่ีผูล้ีภ้ยัเรยีกว่า บตัร Pre  

เป็นบตัรที	่UNHCR	จดัให้ส�าหรบับคุคลทีเ่ดินทางมาตัง้แต่ช่วงเวลา	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๑	แสดงว่าอยู่ในกระบวนการ 

คดักรองของ	UNHCR	ในการส่งไปประเทศทีส่าม	โดยส่วนใหญ่คนทีม่บีตัรนีจ้ะมสีมาชกิในครอบครวัได้ไปประเทศทีส่ามแล้ว	และตนเอง 

อยูใ่นข้ันตอนการเตรยีม	 การตรวจสอบ	 อย่างไรกต็าม	 ผู้ทีมี่บตัรนีก็้ไม่ได้หมายความว่าจะได้ไปประเทศทีส่ามทกุคน	 ขณะเดียวกนัก็พบว่า 

ผู้ที่มีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวไปประเทศที่สามแล้ว	และตนเองยังพักอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย	ก็อาจจะไม่มีบัตรนี้ก็ได้	

ความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขจ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยนี้	 ได้น�าความกังวลใจมาสู่ทางการไทยและ	 

UNHCR	 ไม่น้อย	 ดังจะเห็นได้จากในช่วงที่ด�าเนินงานโครงการวิจัยฯ	 นี้มีการส�ารวจประชากรในค่ายผู้ล้ีภัยถึง	 ๒	 คร้ัง	 ครั้งแรก	 คือ	 

ภายหลังการเข้ายึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ราวเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เริ่มมีข่าวลือในค่ายผู้ลี้ภัย 

เกี่ยวกับการเข้ามาส�ารวจจ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยโดยทหาร ในช่วงนั้นได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ลี้ภัยอย่างมาก เน่ืองด้วย 

พวกเขามีความเกรงกลัวอ�านาจของทหารที่จะสามารถด�าเนินการใด ๆ	 ก็ได้	 ในสถานการณ์เช่นนั้น	 แม้แต่ประชากรไทยก็จะต้อง 

ยอมจ�านนต่ออ�านาจของทหารและพวกเขาเป็นเพียงผู้พักอาศัย	จึงยิ่งเพิ่มความหวาดหวั่นมากขึ้น	การส�ารวจในครั้งนั้น	มีข่าวลือว่า 

ค่ายผูล้ีภ้ยัทีมี่ปัญหาการเคล่ือนย้ายคนมากที่สุด	คือ	ค่ายบ้านแม่หละจะถูกส�ารวจอย่างละเอียด	ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลให้กับพวกเขา	

อย่างไรก็ดี	 สิ่งที่กังวลไม่ใช่การส�ารวจนับจ�านวนประชากร	 แต่เป็นผลสืบเนื่องจากการส�ารวจว่า	 ผลการส�ารวจนี้จะกระทบต่อพวกเขา

มากน้อยเพียงไร	สถานการณ์นี้สร้างความสับสนเกี่ยวกับการส่งกลับประเทศต้นทางอย่างยิ่ง	 เนื่องด้วยในช่วงปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึง

ราวต้นปี	๒๕๕๗	ได้มีโครงการวิจัยหนึ่งมีแนวค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจกลับประเทศต้นทาง	จึงท�าให้ชาวบ้านกลัวว่า	การส�ารวจนี้จะ

มีความเชื่อมโยงกับการส�ารวจก่อนหน้านี้	

ครั้งที่สอง	 เป็นการส�ารวจโดย	UNHCR	 เช่นเดียวกัน	 ได้ด�าเนินการประมาณปลายปี	 ๒๕๕๗	ถึงต้นปี	 ๒๕๕๘	 

เป็นระยะเวลาห่างจากการส�ารวจครั้งล่าสุดไม่ก่ีเดือน มีเสียงเล่าลือจากในค่ายผู้ล้ีภัยว่า จ�านวนประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยค่อนข้างสับสน	 

จึงจ�าเป็นต้องมีการส�ารวจอีกครั้ง	 โดยครั้งนี้	 UNHCR	จะใช้เทคโนโลยีมาร่วมบันทึกลักษณะบุคคลด้วย	 เช่น	ภาพถ่าย	 รอยพิมพ์นิ้วมือ 

เป็นต้น	หากเทียบกับการส�ารวจครั้งล่าสุดแล้ว	ครั้งนี้ชาวบ้านไม่ค่อยแตกตื่น	หวาดกลัวเท่าไหร่นัก	เพราะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์พิเศษ 

เช่นครั้งล่าสุด	 จากการสัมภาษณ์พบว่า	 ชาวบ้านค่อนข้างเคยชินกับการตรวจนับจ�านวนประชากรเช่นนี้	 อย่างไรก็ดี	 การส�ารวจครั้งนี้ 

มีเสียงลือว่า จะเป็นการขึ้นทะเบียนสถานะเป็นผู้ลี้ภัย จึงท�าให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่งไม่ต้องการจะถูกส�ารวจและประทับตราว่าเป็นผู้ลี้ภัย 

แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการถูกส�ารวจโดยมีความหวังว่าจะได้ไปประเทศที่สาม ขณะที่ผู้ลี้ภัยก็ตระหนักดีว่าโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา 

ไปประเทศที่สามนั้น	มีความเป็นไปได้น้อยมาก	ความน่าสนใจประการหนึ่งของการส�ารวจนี้	 คือ	 ได้น�าวิธีการที่เรียกว่า	Biometric	 

เพื่อยืนยันหรือระบุความเป็นคน	ๆ	นั้น	 ด้วยวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ	 ลักษณะใบหน้า	 ลักษณะใบหู	 จอตา	UNHCR	 ได้บอกกับผู้ลี้ภัยว่า	 

การส�ารวจนีเ้รียกว่า	Verification	Process	ผูท้ีผ่่านกระบวนการนีจ้ะได้บตัรเรียกว่า	Verification	Card	ซึง่สามารถร้องขอความช่วยเหลอื 

จาก	UNHCR	ได้

บทที่ ๓
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อย่างไรก็ดี	 สมควรกล่าวด้วยว่ายังมีผู้ท่ีอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง 

ทะเบียนที่ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย	หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	บัตร	๑๐	ปี	เช่นเดียวกัน	จากการสอบถามพบว่า	คนเหล่านี้มักมีญาติ

พี่น้องอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน	 เมื่อราชการไทยแจ้งว่าจะมาส�ารวจประชากร	ญาติก็จะแจ้งให้เดินทางมาขึ้นทะเบียน	 ในบางคนอาจจะมี

บัตรสองประเภทอยู่ร่วมกัน	หลายคนถือบัตรประจ�าตัวประชาชนพม่าด้วย

การจ�าแนกผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยดังกล่าวนี้	 ถือว่าเป็นการจ�าแนกประชากรผู้ล้ีภัยเพ่ือเตรียมการปิดค่ายผู้ลี้ภัย 

ในบรเิวณชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์เมื่อมีการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ	 และมีสันติภาพเกิดขึ้นในประเทศพม่า/เมียนมาร์หลังจาก 

มีการหารือเพื่อการปรองดอง	(Political	Dialogue)	ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยตัดสินใจว่าจะเดินทางไปประเทศที่สามหรือเดินทางกลับ 

ประเทศต้นทาง	หรือเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย	มีข้อสังเกตว่า	 หลักการในการจ�าแนกประเภทผู้ลี้ภัยนี้	 มาจากข้อสันนิษฐานที่ว่า 

ผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาพ�านักในค่ายผู้ล้ีภัย	 ก่อนปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็นผู้ลี้ภัยการสู้รบในประเทศพม่า/เมียนมาร์	 หนีการปราบปรามของ 

กองทพัพม่า	 และมีความไม่ปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ	 จงึถอืว่ามคีวามชอบธรรมทีจ่ะได้รบัการขึน้ทะเบียนของ	 UNHCR	 และมสีทิธิ 

ที่จะสมัครเดินทางไปประเทศที่สาม	 แต่ผู้ที่เดินทางมาหลังปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ถือว่า	 เป็นผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผล 

ทางด้านเศรษฐกิจ	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เป็นเหตุผลจากการสู้รบหรือความขัดแย้งทางการเมืองโดยตรง

ในการเกบ็ข้อมูลภาคสนามของคณะผูว้จิยั	 พบว่ามผีูล้ีภ้ยัจ�านวนไม่น้อยทีเ่ดนิทางมาอาศยัในค่ายผูล้ีภ้ยัด้วยเหตผุล 

ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	หลังจากปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประชาชนชาวพม่าทั้งที่อยู่ในบริเวณชายแดนที่อยู่ใน 

เขตอิทธิพลของกองก�าลัง	KNU		DKBA	หรือ	KnPP	และอยู่ในพื้นที่อื่น	ยังเผชิญกับผลกระทบจากการปะทะระหว่างกองทัพพม่าและ 

กองก�าลัง	KNU		หรือระหว่าง	KNU	กับ	DKBA		เป็นต้นว่า	หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔		กองก�าลัง	DKBA	ได้บุกโจมตีเมือง 

เมียวดี	 ที่อยู่ตรงข้ามกับอ�าเภอแม่สอด	 ท�าให้มีประชาชนจากพม่า/เมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นกะเหร่ียงหนีภัยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตาม 

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย	ยิ่งกว่านั้นยังมีกองก�าลังทหารที่แยกตัวจาก	KNU	หรือ	KnPP	ที่ยอมรับสถานะเป็นกองก�าลังรักษาชายแดน 

ในการก�ากับของกองทัพพม่า	ที่เรียกว่า	Border	Guard	Force	(BGF)	ซึ่งปฏิบัติการบริเวณชายแดน	และบ่อยครั้งมีบทบาทในการ 

เก็บภาษีผ่านแดนหรือเก็บภาษีจากประชาชน ในขณะเดียวกัน กองทัพพม่าก็ได้เสริมก�าลังตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ชายแดนเพ่ือคุมพ้ืนที ่

มากขึ้น	 ไม่ได้ใช้ยุทธวิธีแบบเดิมที่บุกโจมตีกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยในช่วงฤดูแล้ง	 และถอยกลับในช่วงฤดูฝน	 ดังนั้น	 จึงท�าให้ 

ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวในความปลอดภัย หรือหวาดกลัวที่จะต้องถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นลูกหาบหรือเกณฑ์แรงงานในช่วงทศวรรษ 

๒๐๑๐	ท่ีผ่านมา	กระแสชาตนิยิมในประเทศพม่า/เมยีนมาร์ได้ถูกปลุกเร้าให้มคีวามรุนแรงมากขึน้ด้วยการน�าของพระสงฆ์ฝ่ายอนรุกัษ์นยิม 

โดยมเีป้าหมายในการต่อต้านชาวมุสลิมในพม่า/เมยีนมาร์ท�าให้มกีารใช้ความรนุแรงต่อชาวมสุลิม	 เช่น	 การเผาท�าลายมสัยดิ	 การต่อต้าน 

ร้านค้าของชาวมุสลิมด้วยค�าขวัญ ๙๖๙ การบุกท�าลายเผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ตลอดจนสร้างวาทกรรมว่าชาวมุสลิม

ยอมรับการมีภรรยาหลายคน ท�าให้มีประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและจะกลืนพลเมืองชาวพม่าที่เป็นชาวพุทธในอนาคต รวมทั้ง

รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาว่าเป็นพลเมืองของพม่า/เมียนมาร์	 เป็นต้น	สถานการณ์เช่นนี้	ผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ 

กล่าวว่า	หากจะให้เดินทางกลับพม่า/เมียนมาร์	พวกเขายอมที่จะติดคุกในประเทศไทยมากกว่า	

การจ�าแนกผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยดังกล่าวข้างต้น	 อาจจะพิจารณาได้ว่า	 เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเตรียมการเพื่อ

การส่งกลับ	หรือให้โอกาสเดินทางไปประเทศที่สาม แต่หากจะท�าความเข้าใจต่อลักษณะของผู้ลี้ภัยที่มีความหลากหลายเพื่อเตรียมการ

ในการส่งกลับ		จ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงวิธีการจ�าแนกผู้ลี้ภัยที่ละเอียดมากขึ้น	เช่น	อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์	การนับถือศาสนา	ช่วงอายุของ 

ผู้ลี้ภัย	ทักษะและภูมิปัญญาของผู้ล้ีภัย	ตลอดจนสภาวะทางด้านสุขภาพ	เช่น	ความพิการ	เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ	ถึงแม้ว่าผู้ลี้ภัย 

ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกะเหรี่ยงและชาวคะเรนนี	 แต่หลังจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยของ	 UNHCR	 ปรากฏว่า	 มีกลุ่ม 

ชาติพันธุ์กลุ่มอื่นอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยด้วย	เช่น	ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละและบ้านนุโพมีชาวมุสลิมอยู่ประมาณร้อยละ	๑๕	ที่มีบทบาท 

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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เมื่อเริ่มแรกของการจัดตั้งค่ายผู้ล้ีภัยนั้น รัฐไทยมีความมุ่งหวังว่าวันหนึ่งผู้คนเหล่านี้ที่หนีภัยการสู้รบจากประเทศ 

พม่า/เมยีนมาร์มาอยูบ่ริเวณทีไ่ด้จัดตัง้ให้ชัว่คราวจะได้กลบัคนืสูบ้่านเกดิเมอืงนอน	จนถงึปัจจบุนันีค่้ายผูล้ีภ้ยับางแห่งได้จดัตัง้มานานกว่า 

๓๐	ปี	แต่รัฐไทยก็ยังคงควบคุมก�ากับ	“ค่ายผู้ลี้ภัย”	เหล่านี้ด้วยมาตรการเดิม	กล่าวคือ	การจัดปัจจัยสี่ตามพื้นฐานความจ�าเป็นของชีวิต	

คือ	ที่อยู่อาศัย	อาหารและน�้าดื่ม	เครื่องนุ่งห่ม	และยารักษาโรค	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ

รัฐไทยยังใช้มาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าออกนอกค่ายผู้ล้ีภัย โดยบริเวณหน้าค่ายผู้ล้ีภัยทุกแห่งจะมีป้อม

ตรวจตราของทางการไทย	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด	ผู้ลี้ภัยจะเรียกพวกนี้ว่า	 “ออ	สอ”	 (อาสาสมัครรักษา 

ดินแดน:	อ.ส.)	ซึง่ลูกจ้างของกระทรวงมหาดไทยคอยควบคมุการเดนิทางเข้า-ออก	โดยจะอนญุาตให้ผ่านเข้าออกในช่วงเวลา	๐๖.๐๐	น.	- 

๑๘.๐๐	 น.	 โดยผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกจะต้องได้รับอนุญาตก่อน	 ทว่าในความเป็นจริงพบว่า	 แทบทุกค่ายผู้ลี้ภัยจะมีเส้นทางเข้าออก 

ที่ผู้ลี้ภัยทราบกันดีว่าอยู่ที่ใดบ้าง	ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านแม่หละ	ซึ่งอยู่ชิดถนนและใกล้อ�าเภอแม่สอด	เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนเดินทางเข้าออกโดย 

ไม่ผ่านประตูหลักอยู่เสมอ	ๆ	เพื่อมาท�างานในอ�าเภอแม่สอด	ส่วนค่ายผู้ลี้ภัยที่อยู่ชิดถนน	แต่อยู่ไกลจากเมือง	เช่น	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ 

อ�าเภออุ้มผาง การเดินทางมาเพื่อท�างานในอ�าเภอแม่สอดแบบเช้าไปเย็นกลับอาจจะยากล�าบากและไกลเกินไป แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับ

อ�าเภออุ้มผางมาก	แต่เนื่องจากอุ้มผางเป็นอ�าเภอเล็ก	ๆ	ไม่มีงานรับจ้างตามร้านอาหาร	ร้านขายของ	โรงงานเช่นอ�าเภอแม่สอด	ดังนั้น	 

ผู้ลี้ภัยจึงไม่ได้ไปท�างานที่อ�าเภออุ้มผาง กรณีค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหินและค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยนั้นอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน	 

การเดินทางเข้าออกค่อนข้างล�าบาก	 แต่ก็พบว่ามีผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งเดินทางออกมาท�างานในหมู่บ้านใกล้เคียง	 เช่น	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่

ในสอย	 จะเดินเท้าหรือขับมอเตอร์ไซค์ออกมาท�างานรับจ้างก่อสร้าง	 ซ่อมแซมบ้าน	 เก็บถั่ว	 เป็นแรงงานเกษตรที่หมู่บ้านในสอย	ซึ่งอยู่

ห่างกันประมาณ	๗	กิโลเมตร	ส่วนผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	บางส่วนจะออกมาท�างานเป็นแรงงานรับจ้างรีสอร์ทในอ�าเภอ

สวนผึ้ง	หรือรับจ้างต่าง	ๆ	ที่บ้านตะโกล่าง	อ�าเภอสวนผึ้ง

นอกจากจะถกูห้ามเดนิทางออกนอกค่ายผู้ล้ีภัยแล้ว	รัฐไทยยงัไม่อนญุาตให้มกีารส่ือสารทางอ่ืน	ๆ	ด้วย	เช่น	โทรศัพท์ 

โทรทัศน์	 วิทยุ	 การส่ือสารทุกชนิด	 แม้แต่ไฟฟ้าก็ไม่อนุญาตให้ใช้	 ใช้ได้แต่ตะเกียง	 การด�าเนินชีวิตเช่นนี้อาจเป็นไปได้หากพักอาศัย 

เพียงชั่วคราว	 การจ�ากัดการสื่อสาร	 การติดต่อกับสังคมภายนอก	 พ่อแม่	 คนรัก	 ญาติพี่น้อง	 เพื่อน	 เหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง	 

โดยเฉพาะผูท้ีม่สีมาชกิในครอบครัวถูกส่งไปประเทศทีส่ามแล้ว	 พวกเขาย่อมต้องการตดิต่อไปมาหาสูก่นัเพือ่ทราบถงึวถิชีวีติ	 การด�าเนนิ 

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	 การปรับตัว	 ความเจ็บป่วย	 ทุกข์สุข	 หรือย่อมต้องการที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายนอก	 บ้านเกิดเมืองนอน	

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของประเทศพม่า/เมียนมาร์ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจและการด�าเนินชีวิตในอนาคตของพวกเขาทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม	พบว่า	ค่ายผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จะมีร้านค้า	โดยคนภายนอกก็สามารถเดินทางเข้ามาซื้อของที่นี่ได้	ตามร้านอาหาร	ร้านน�้าชา 

มักพบว่ามีโทรทัศน์	 ซึ่งส่วนใหญ่จะต่อกับเคร่ืองฉายวีดีโอ	 เพื่อชมภาพยนตร์	 หรือมีการติดต่อสัญญาณดาวเทียม	 รวมทั้งการชม

ภาพยนตร์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	นอกจากนี้	พบว่าผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตทหาร	KNU	ครูสอนศาสนา	ผู้น�าหมู่บ้าน	

ต่างติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพม่า/เมียนมาร์

๓. ชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัย

ส�าคัญในด้านเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 หากจะมีการส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์จ�าเป็นจะต้องมีการสอบถามความสมัครใจเสียก่อน	 เพราะ 

พวกเขาอาจจะเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในชีวิต ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอาจจะไม่เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันกับชาวมุสลิม แต่พวกเขา 

มีส�านึกทางด้านชาติพันธุ์ค่อนข้างสูงและต้องการด�ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในการใช้และอนุรักษ์ภาษาของ

ตนเองหรือของบุตรหลานของตน ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่ผู้ลี้ภัยได้แสดงความห่วงใย 

มาโดยตลอด	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หลักสูตรที่ให้นักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาชาติพันธุ์ของตนเอง	

บทที่ ๓
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ส�าหรับการสื่อสารด้วยโทรศัพท์นั้น บางค่ายผู้ลี้ภัยจะมีโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้บริการ โดยคิดค่า

อินเทอร์เน็ตชั่วโมงละ	๒๕-๓๐	บาท	การสื่อสารนี้มีประโยชน์ส�าหรับผู้ลี้ภัยอย่างมาก	เพราะพวกเขาใช้เพื่อการติดต่อกับครอบครัว	และ

คนรัก	 กรณีเช่น	 เมื่อลูก	พี่น้อง	หรือสามี	 ภรรยาถูกส่งไปอยู่ประเทศท่ีสาม	พวกเขาจะส่งเงินมาให้กับครอบครัวที่ยังพักอาศัยในค่าย 

ผูล้ีภ้ยั	 โดยจะโทรมาแจ้งว่าได้ส่งเงนิให้แล้ว	 ส่งไปบญัชขีองใคร	จ�านวนเท่าไหร่	ครอบครวัทีน่ีก่จ็ะไปแจ้งให้บคุคลทีไ่ด้รบัโอนเงนิได้ทราบ

และให้ไปรับเงินมาให้ด้วย	 โดยจะต้องจ่ายค่านายหน้ารับเงินนี้ประมาณร้อยละ	 ๑๐	 หรือมาก-น้อยกว่านี้	 ตามแต่ความสัมพันธ์และ 

ข้อตกลงกัน	เหตุผลที่ต้องจ้างนายหน้าเพราะผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไร้สถานะทางบุคคล	ดังนั้น	จึงด�าเนินการฝาก	โอนเงินไม่ได้	รวมไปทั้งการท�า 

สินเชื่อต่าง	ๆ	ด้วย	ในบางกรณี	ผู้ลี้ภัยจะเดินทางมายังหมู่บ้านใกล้เคียง	เช่น	บ้านตะโกล่าง	บ้านนุโพ	บ้านใหม่ในสอย	หรือพื้นที่อื่น	ๆ 

เพื่อโทรศัพท์	 รับส่ง	 e-mail	 ติดต่อส่ือสารผ่าน	 facebook	 กรณีเยาวชนจะใช้พื้นที่การสื่อสารนี้เพื่อติดตามข่าวสารเรื่องแหล่งทุน	 

การสมัครเรียนต่อ	 ข้อมูลที่กล่าวมานี้	 ดูเหมือนว่าภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดนี้	 ผู้ลี้ภัยยังมีช่องทางเล็ดลอดสื่อสารกับภายนอกได้	

อย่างไรก็ตาม	ไม่ใช่ทุกคนจะท�าได้เช่นนี้	หรือจะสามารถท�าได้บ่อย	ๆ	เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	และสัญญาณไม่เสถียร

ภายในค่ายผู้ลี้ภัยแต่ละแห่งจะมีร้านขายของกระจายอยู่ทั่วไป	ซึ่งพอแบ่งได้เป็น	๒	 ระดับ	 คือ	ประเภทแรก	ขาย 

ของช�าเล็ก	ๆ	จ�านวนมาก	ร้านค้าเหล่านี้มีตั้งแต่ขายหมากเป็นค�า	ๆ	ขายเครื่องดื่มน�้าอัดลม	น�้าผสมสีต่าง	ๆ	ร้านน�้าแข็งไส	ร้านขายขนม 

เด็ก	ๆ 	ห่อละ	๒	บาท	เป็นต้นไป	ขายอาหาร	เช่น	ไข่ไก่	บะหมี่ส�าเร็จรูป	วุ้นเส้น	ปลากระป๋อง	น�้าปลา	ผงซักฟอก	สบู่	และเครื่องใช้จ�าเป็น

อื่น	ๆ	หรือขายเหล้าพื้นบ้าน	ผัก	ลักษณะการวางขายจะใช้ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นร้านค้า	ร้านค้าแบบนี้จะไม่ใหญ่โต	โดยแหล่งที่มาของ

สินค้าจะมีทั้งไปซื้อต่อจากร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า	และการเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง	การฝากซื้อ	เป็นต้น	ส่วนร้านค้าอีกประเภทหนึ่ง	

มักไม่พบเห็นโดยทั่วไป	 เป็นร้านขายเสื้อผ้า	 กางเกง	 เสื้อ	 รองเท้าเด็กและผู้ใหญ่	 ชุดชั้นใน	 กระเป๋าเดินทาง	 ของเด็กเล่น	 ยารักษาโรค	

ปลาแห้ง	 ขนมเป็นห่อใหญ่	 ๆ	 แป้งและเครื่องส�าอาง	 โทรทัศน์	 จานดาวเทียม	 แผ่นวีดีโอ	 ตะปู	 แว่นตา	 กิจการเหล่านี้มักเป็นของกลุ่ม

มุสลิม	 และพบได้ในบางค่ายผู้ลี้ภัยเท่านั้น	 การสั่งซื้อสินค้านี้จะมีทั้งการรับช่วงต่อจากร้านค้าในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยตนเอง	 และเมื่อ 

คุ้นเคยแล้วกส็ามารถโทรศัพท์หรอืจดรายการไปยงัร้านค้าในตวัเมืองให้จดัหาสินค้าให้	นอกจากนี	้จะพบว่าแทบทกุค่ายผูล้ีภั้ยจะมตีลาดนดั 

เช่น	ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพจะมีตลาดนัดวันจันทร์	 พุธ	และศุกร์	ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านถ�้าหินจะมีตลาดนัดเช้าวันเสาร์	ส่วนค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่

ในสอยไม่มีตลาดนัดแต่มีร้านขายสินค้าอยู่หน้าค่ายผู้ล้ีภัย	 โดยเจ้าของร้าน	 คือ	 ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในสอย	 และอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	และยังพบว่ามีรถกระบะน�าอาหารจ�าพวกเนื้อ	ปลา	หมู	ผัก	ผลไม้	เครื่องปรุงอาหาร	เข้ามาขายในค่ายผู้ลี้ภัยนี้ด้วย	

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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องค์กรที่ดูแลเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัย	คือ	TBC	โดยการจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ลี้ภัยทุกคน	ไม่เฉพาะคนที่มีบัตร	

UN	เท่านัน้	รวมไปถงึผูเ้ข้ามาใหม่	(new	arrival)	ทีค่ณะกรรมการค่ายผู้ล้ีภัยรับทราบ	ในช่วง	๔-๕	ปีทีแ่ล้ว	คนเหล่านีจ้ะได้รบัการจัดสรร

ข้าวสาร	๑๕	กิโลกรัม	น�้ามันพืช	๑	ลิตร	ถั่วเหลือง	๑	กิโลกรัม	เกลือ	และถ่านส�าหรับหุงข้าว	ในอดีตเคยได้รับแจกพริกด้วย	ในช่วงกลางปี	 

พ.ศ.๒๕๕๖	 เริ่มมีข่าวลือในค่ายผู้ลี้ภัยว่าจะมีการตัดลดอาหารและความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 ซึ่งน�าไปสู่ความไม่สบายใจของผู้ลี้ภัยว่า	 การ 

ตัดลดอาหารนี้จะน�าไปสู่การส่งกลับประเทศต้นทางหรือค่ายผู้ลี้ภัยจะปิดลงหรือไม่	อย่างไรก็ตาม	ทางตัวแทน	TBC	ได้ออกมาชี้แจงว่า 

ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ การลดระดับความช่วยเหลือนั้นเป็นเหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ราคาสินค้าท่ีสูงข้ึน และ 

การบริจาคลดลง	 (Karen	News,	มิถุนายน	๒๕๕๖)	ดังนั้น	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๖	เป็นต้นมา	ข้าวสารจะลดลงเหลือ	๘-๑๒	

กิโลกรัมต่อเดือน	ขึ้นกับระดับของสุขภาพ	และความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล	 ส่ิงของต่าง	ๆ	 ก็ได้รับลดลงมาเช่นเดียวกัน	ซึ่งย่อมมีผล 

กระทบต่อความเป็นอยู่	แต่ผู้ลี้ภัยก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ผู้ลี้ภัยต้องเอาตัวรอดด้วยการหาพื้นที่ปลูกข้าว	 ดังจะพบเห็นในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	 ซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่เขต 

ป่าสงวนแต่จะเห็นได้ว่ามีการขยายพ้ืนที่ท�ากิน	 กรณีดังกล่าวนี้	 ผู้ลี้ภัยคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าตนและภรรยาออกไปท�าไร่	 แล้วพบกับ 

เจ้าหน้าที่ไทย	 ต่อมา	 เขาถูกยึดบัตร	 UN	 ไป	 แม้ว่าเขาจะมีข้อสงสัยว่าท�าไมถึงถูกยึดบัตร	 แต่เขาก็ไม่สามารถตั้งค�าถามได้	 เพราะ

สถานภาพทีถ่กูจ�ากดัให้อยูใ่นค่ายผู้ล้ีภัย	 และรอความช่วยเหลอืนัน้ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าเขาไม่ได้ละเมดิกฎระเบยีบนัน้	 แต่เขากม็คี�าถามว่า 

แล้วจะให้เขาและครอบครัวมีชีวิตรอดได้อย่างไรภายใต้ข้อจ�ากัดเหล่านี้	ถ้าเขาไม่ปลูกข้าว		

การดิ้นรนและความพยายามอยู่รอดของผู้ลี้ภัย ยังเห็นได้ในกรณีค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพที่ผู้น�าคนหนึ่งได้ขอพื้นที่จาก

ทางราชการไทยท�าสวนเกษตรผสมผสาน	 เลี้ยงปลา	 ผักต่าง	 ๆ	 เพื่อเลี้ยงตนเอง	 ครอบครัว	 รวมไปถึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในหอพักด้วย 

ปัจจบุนั	ผูน้�าคนนีไ้ด้รับการยอมรับจากมูลนธิแิม่ฟ้าหลวง	และได้จดัฝึกอบรมการท�าเกษตรให้แก่ผูล้ีภ้ยัจากค่ายผูล้ีภั้ยอืน่	ๆ	ด้วย	อย่างไร 

กต็าม	ในค่ายผูล้ี้ภัยหลายแห่ง	มีองค์กรระหว่างประเทศ	คอื	COERR	ทีใ่ห้การสนบัสนนุผูล้ีภ้ยัท�าการเกษตร	แต่กพ็บปัญหาว่า	ไม่มพีืน้ที่ 

ส�าหรับการเพาะปลูก	นอกจากนี้	 เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน	๒๕	ปี	 กลุ่มคนเหล่านี้	 บางคนเกิดในค่ายผู้ล้ีภัย	บางคนเพ่ิงเคล่ือนย้ายจาก

ประเทศพม่า/เมยีนมาร์มาอาศยัทีค่่ายผูล้ีภ้ยั	 พวกเขาไม่มปีระสบการณ์การเพาะปลูก	 ขาดความช�านาญ	 ดงันัน้	 การส่งเสรมิการท�าเกษตร 

ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัย	แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้ช่วยเหลือตนเอง	มีทักษะด้านอาชีพ	แต่ก็พบข้อจ�ากัดดังที่ได้กล่าวมา

ด้านที่อยู่อาศัย	 พบว่าพื้นที่ที่ตั้งค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ	 จึงเป็นข้อจ�ากัดในการขยาย 

พื้นที่	 การก่อสร้างบ้านเรือนไม่มีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์	 ศาสนา	 ทุกหลังคาเรือนจะมีลักษณะคล้ายกัน	 คือ	 บ้านมีใต้ถุนบ้าน	 หรือ 

สร้างตดิพืน้ดนิ	 สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ	 แต่ละคนจะได้พื้นที่ปลูกสร้างบ้านประมาณ	 ๖๐	 ตารางเมตร	 หากภายหลังเมื่อลูกหลานมี

ครอบครวัแล้ว	จ�าเป็นต้องขยายครัวเรือนออกมา	กม็กัจะสร้างบ้านใกล้	ๆ	กบับ้านเดมิ	ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้พืน้ทีว่่างในค่ายผูล้ีภ้ยัลดน้อยลง 

โดยการสร้างบ้านใหม่นีจ้ะต้องไปขออนญุาตจากคณะกรรมการค่ายผูล้ีภั้ยก่อน	 ในบางกรณพีบว่า	 ผูท้ีไ่ปอยูป่ระเทศทีส่ามแล้วอาจจะให้

บ้านตนเองแก่ญาติพี่น้อง	หรือขายในราคาประมาณ	๓,๐๐๐	บาท	หรือแล้วแต่จะตกลงราคากัน		

สภาพค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงที่มีตลาดนัดนั้นดูเหมือนกับชุมชนทั่วไป	 ผู้ลี้ภัยต่างจับจ่ายใช้สอยซื้อหาอาหารสดและแห้ง 

ขนม	 สิ่งของ	 เครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 อาจกล่าวได้ว่า	 ตลาดนัดช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผู้ลี้ภัยพอควร	 นอกเหนือจากนี้	 ชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยก็จะ 

เหมือนเดิม	 ต่ืนข้ึนมาแต่เช้า	 บางวันจะพบคนแปลกหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีอ่งค์กรระหว่างประเทศ	ซึง่เข้ามาจดัการฝึกอบรม	หรอืปลดัอ�าเภอ 

เจ้าหน้าที่ราชการเข้ามาตรวจเยี่ยม	คณะกรรมการค่าย	และเจ้าหน้าที่	TBC	ที่เข้ามาแจกจ่ายอาหารทุกเดือน	ผู้ลี้ภัยที่ท�างานกับองค์กร

ต่าง	ๆ	ก็อาจจะมีกิจกรรมการประชุมทั้งภายในและภายนอกค่ายผู้ลี้ภัย

๔. อาหาร และที่อยู่อาศัย  

บทที่ ๓
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ลักษณะที่อยู่อาศัย	บางเขตจะสะอาด	ไม่พบขยะเลอะเทอะ	แม้แต่บ้านพักอาศัยตนเองก็มีความสะอาด	เรียบร้อย	

ขณะที่บางเขตจะมีบ้านเรือนอาศัยกันอย่างแออัด	 พบขยะตามซอกตามมุม	 ในช่วงต้นปี	 TBC	 จะมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แต่ละ 

หลงัคาเรอืน	คอืใบตองตงึ	แต่กไ็ม่ค่อยเพียงพอ	ดงัจะเหน็ว่าบางหลงัคาเรอืนน�าพลาสตกิด�ามาคลมุหลงัคา	ท�าเป็นฝาบ้าน	เป็นต้น	บรเิวณ 

หน้าบ้านแต่ละหลังจะมีถุงทราย	ถุงน�้าแขวนอยู่	 วัสดุเหล่านี้ใช้เพ่ือดับเพลิง	 ในแต่ละปี	ช่วงฤดูแล้งมักจะมีไฟไหม้ในค่ายผู้ล้ีภัย	 เมื่อมี 

ไฟไหม้มักจะลามไปหลงัคาเรอืนอืน่ด้วยความรวดเร็ว	 เนือ่งจากวัสดุทีส่ร้างบ้านเป็นเช้ือเพลิงอย่างด	ี และในค่ายผู้ล้ีภัยกไ็ม่มรีะบบดบัเพลิง 

ท่ีมีประสทิธภิาพ	 ต้องเรยีกรถดบัเพลงิจากภายนอก	 ซึง่กว่าจะมาถงึไฟก็ได้ไหม้ไปหลายหลังคาเรือนแล้ว	 เช่น	 กรณีไฟไหม้ค่ายบ้านแม่สริุน 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึ่งมีผู้เสียชีวิต	และล่าสุดที่บ้านใหม่ในสอย	ซึ่งมีครัวเรือนที่ถูกไฟไหม้จ�านวน	๑๘๙	หลังคาเรือน	และไฟไหม้ค่ายผู้ลี้ภัย

บ้านแม่หละ	อยู่เนือง	ๆ

ชีวิตของผู้ล้ีภัยนั้น พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด นั่นหมายความว่าจะต้องมีแหล่งรายได้ที่ท�าให้

พวกเขามีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการซื้ออาหารจากตลาดนัด	ในส่วนนี้จะชี้ให้เห็นว่าผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่ง

มิได้ยอมจ�านนต่อข้อจ�ากัดด้านการปันส่วนอาหาร	 แต่พวกเขาได้พยายาม	 “หารายได้”	 และสะสมรายได้ไว้ในอนาคตที่ไม่ทราบว่าจะ

เป็นอย่างไร	จากการเก็บข้อมูลพบว่า	ผู้ลี้ภัยสามารถหารายได้เพื่อการยังชีพ	ได้ดังต่อไปนี้

๑. ได้เงินจากลูกหลานที่ไปอยู่ประเทศที่สาม 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการสื่อสารกับภายนอกในกรณีที่รับโอนเงินจากลูกหลานที่ไปอยู่ประเทศที่สาม 

ผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเล่าว่า	เขามีลูก	๑๒	คน	ไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา	๕	คน	อีกคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและอยู่กับ 

พือ	๒	คน	ที่เหลือได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว	ในปีหนึ่งๆ	ได้เงินจากลูก	ๆ	ที่อยู่ต่างประเทศประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท	จากการสอบถามทั่วไป 

พบว่า	 โดยเฉลี่ยแล้ว	ลูกหลานจะส่งเงินมาให้ประมาณปีละ	๑๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	บาท	หรืออาจจะมากกว่านั้น	ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ 

มากพอควรส�าหรับการใช้ชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัย	หากประเมินคร่าว	ๆ	ว่า	ปัจจุบันมีผู้ล้ีภัยที่ไปอยู่ประเทศที่สาม	ประมาณ	๙๐,๐๐๐	คน 

ถ้าแต่ละคนส่งเงินกลับมาให้ญาติพี่น้องในค่ายผู้ลี้ภัยเพียงปีละ	 ๑๐,๐๐๐	บาท	 นั่นหมายความว่า	 ใน	 ๑	 ปีจะมีเงินสดไหลเวียนในค่าย 

ผู้ลี้ภัยทั้ง	๙	แห่ง	อย่างต�่า	๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

๕. การยังชีพและรายได้

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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๒. การรับจ้างท�างานนอกค่ายผู้ลี้ภัย 

กรณีนี้จะพบในวัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคน	ระยะทางที่ใกล้ที่สุดที่ออกไปรับจ้าง	คือ	หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับค่าย 

ผู้ลี้ภัยซึ่งอาจจะมีญาติพี่น้อง หรือคนที่รู ้จักกันในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนระยะทางที่ไกลสุด คือ การข้ามพรมแดนจังหวัดไปท�างาน 

กรงุเทพมหานครหรือจังหวดัเชยีงใหม่	 (กรณีทีอ่ยูค่่ายผูล้ีภ้ยั	 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน)	 หรอือ�าเภอแม่สอด	 (กรณทีีอ่ยูค่่ายผูล้ีภ้ยับ้านแม่หละ 

บ้านอุ้มเปี้ยมและนุโพ)	กรณีนี้	แน่นอนว่าผู้ลี้ภัยไม่สามารถเดินทางไปล�าพังเพียงผู้เดียว	แต่กรณีการท�างานหมู่บ้านใกล้เคียงนั้น	จะมีทั้ง 

ระบบท่ีผูล้ีภ้ยัเดินออกไปหางานท�าเองและระบบทีน่ายจ้างเรียกให้ไปช่วยงาน	 โดยทัว่ไปจะได้ค่าจ้างวันละ	๑๕๐	บาท	 ส�าหรับผูช้าย	 และ 

๑๐๐	บาท	ส�าหรับผู้หญิง

๓. การเปิดร้านขายของ หรือให้บริการต่าง ๆ ในค่ายผู้ลี้ภัย 

ดงัได้กล่าวแล้วว่ามคีวามแตกต่างของร้านขายของ	คอื	 เป็นร้านช�าเล็ก	ๆ	และร้านขายของขนาดใหญ่	นอกจากนี ้

ยังมีร้านเสริมสวย	ตัดผม	ร้านรับจ้างซักผ้า	 (ซักอย่างเดียว	 ไม่รวมตากและรีดผ้า)	ถังละ	๕๐	บาท	ร้านเช่าวีดีโอ	ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์	

กิจการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งมีรายได้มากพอควรส�าหรับการว่าจ้างให้ผู้อ่ืนอ�านวยความสะดวกให้กับตนเองและ

ครอบครัว

๕. การกลบัไปเพาะปลกูในชายแดนประเทศพม่า/เมียนมาร์  

ผู้ลี้ภัยจะปลูกข้าว	ผัก	ผลไม้ต่าง	ๆ	บริเวณชายแดนพม่า/เมียนมาร์	และเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะกลับไปน�า

ผลผลิตเหล่านั้นมาบริโภคในค่ายผู้ลี้ภัย	กรณีเช่นนี้พบไม่มากนัก	เนื่องจากค่อนข้างเสี่ยงกับการตรวจค้นของทหารพม่า	ทหารกองก�าลัง

ถืออาวุธชนกลุ่มน้อย	และทหารไทยด้วย	

๔. การเป็นเจ้าหน้าทีอ่งค์กรผู้ลีภั้ย และองค์กรระหว่างประเทศ 

ในแต่ละค่ายผู้ลี้ภัยจะมีองค์กรเหล่านี้อยู่ประมาณไม่ต�่ากว่า	 ๑๐	 องค์กร	 ผู้ล้ีภัยในค่ายที่มีความสามารถด้าน 

ภาษาอังกฤษหรือพม่าจะท�างานในองค์กรเหล่านี้	 โดยได้ค่าตอบแทนประมาณ	 ๘๐๐	 บาท	 ถึง	 ๑,๕๐๐	 บาท	 ต่อเดือน	 โดยส่วนใหญ่ 

ผู้ที่ท�างานเหล่านี้มักเป็นหนุ่มสาว	และวัยกลางคน

บทที่ ๓
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	 การจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยทั้งหมดด�าเนินการโดยองค์กรของผู้ลี้ภัย	 และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 สืบเน่ืองจาก 

รัฐบาลไทยไม่ยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยของคนเหล่านี้	 จึงท�าให้ผู้ล้ีภัยไม่มีทางเลือกด้านการศึกษามากนัก	 แม้ว่ารัฐบาลไทยจะใช้แนวทาง

มนษุยธรรม	โดยอนเุคราะห์ให้อยูอ่าศยั และยนิยอมให้องค์กรของผูล้ีภั้ย องค์กรระหว่างประเทศเข้าด�าเนนิกจิกรรมตามความจ�าเป็นพืน้ฐาน	 

การศึกษาเป็นเร่ืองหนึ่งที่รัฐไทยก็ด�าเนินการเช่นนั้น โดยรัฐไทยไม่ได้เข้าไปจัดการศึกษาให้ แต่อนุญาตให้มีการเรียนการสอนภายใน

ค่ายผู้ลี้ภัยได้	รัฐไทยไม่เกี่ยวข้องและไม่รับรองหลักสูตรและวิทยฐานะของผู้ส�าเร็จการศึกษาจากค่ายผู้ลี้ภัย	

	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	ประชากรส่วนใหญ่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	คือ	ส่วนใหญ่เป็นคะยาห์และมาจากรัฐคะเรนนี	ส่วนที่

เหลืออีก	๓	ค่าย	ประชากรส่วนใหญ่	คือ	กะเหรี่ยง	ดังนั้น	องค์กรผู้ลี้ภัยที่ด�าเนินงานด้านการศึกษาจึงเป็นองค์กรผู้ลี้ภัยชาวคะเรนนี	คือ	 

Karenni	Education	Department	(KnED)	และองค์กรผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง	คือ	Karen	Refugee	Committee	Education	Entity 

(KRCEE)		ดังนั้น	เนื้อหาที่จะกล่าวถึงจะแบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	การจัดการศึกษาที่ด�าเนินการโดยองค์กรผู้ลี้ภัยคะเรนนี	และองค์กรผู้ลี้ภัย

กะเหรี่ยง	

๖. การศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัย

      การจัดการศึกษาที่ด�าเนินการโดยองค์กรคะเรนนี 

	 องค์กรที่เป็นแหล่งทุนสนับสนุนหลัก	คือ	Jesuit	Refugee	Service	 (JRS)	ผ่าน	KnED	ซึ่งจะดูแลทั้งค่าย	๑	และค่าย	๒	

(ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุรินทร์)	 ในรายงานนี้จะกล่าวเฉพาะค่าย	 ๑	 คือ	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	 แบ่งระดับการศึกษาได้	 ดังนี้	 Primary 

School,	Middle	School	และ	High	School	ช่วงก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับ	High	School	แล้วสามารถ

เลือกการศึกษาระดับ	 Post	 Ten	 เรียกว่า	 Karenni	 Post	 Ten	 (KnPt)	 ตั้งขึ้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	หรือเลือกศึกษาการฝึกด้านทักษะผู้น�า

และการจัดการเรียกว่า	 Karenni	 Leadership	 and	 Management	 Course	 (KLMC)	 ตั้งขึ้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ครูที่สอนทั้งหมดนี้ 

เป็นผู้ลี้ภัยที่มีการศึกษาหรือสามารถอ่านออกเขียนได้และมีอาสาสมัครชาวต่างชาติ	มาร่วมสอนเป็นระยะ	ต่อมา	ในปี	พ.ศ	๒๕๔๘ 

เป็นปีที่	UNHCR	เริ่มส่งผู้ลี้ภัยไปประเทศที่สาม	ครูส่วนหนึ่งเลือกที่จะไปประเทศที่สาม	จึงท�าให้ขาดแคลนครูท�าให้แหล่งทุนตั้งค�าถามว่า 

เมื่อไม่มีครูสอนโรงเรียนจะด�าเนินการไปได้อย่างไร	 ดังนั้น	 จึงตัดเงินสนับสนุนในแต่ละปี	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะกรรมการ 

ค่ายผู้ลี้ภัย	และผู้เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจยุบรวมโรงเรียน	KnPt	และ	KLMC	เป็นโรงเรียนเดียวกัน	 ในช่วงนั้นมีการถกเถียงวา่	ควรจะใช้

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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ชื่อโรงเรียนว่าอะไร	และหลักสูตรควรเป็นอย่างไร	เพื่อให้นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	ต่อมา	ได้ชื่อว่า	

Karenni	 Community	 College	 (KnCC)	 ขณะเดียวกันทางการไทยก็ไม่อนุญาตให้อาสาสมัครชาวต่างชาติเข้าไปสอนหนังสือภายใน 

ค่ายผูล้ีภ้ยั	 จงึท�าให้นกัเรียนต้องออกมาเรียนวชิาทีส่อนโดยอาสาสมคัรชาวต่างชาตทิีห่มูบ้่าน	 Dokita	 ซึง่เป็นหย่อมบ้านหนึง่ของหมูบ้่าน 

ใหม่ในสอย

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทาง	KnED	เร่ิมมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน

รัฐคะเรนนี	จึงได้จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรในหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	ใช้ระยะเวลา	๑	ปี	หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เยาวชนได้

กลับไปท�างานพัฒนาที่บ้านเกิดตนเอง	

 การจัดการศึกษาโดยองค์กรกะเหรี่ยง 

	 เดิมการจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นส่วนมาก	 ได้แก่ ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ 

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่ละอู	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่ละมาหลวง	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง	 อยู่ในความดูแลของ	 KED	 ในปี 

พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบนี้มาให้แก่	 KRCEE	 ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงเรียนทั้งสิ้น	 ๗๐	 แห่ง	 ครูจ�านวน	 ๑,๗๐๐	 คน	 

การจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่แตกต่างจากขององค์กรคะเรนนีมากนัก แบ่งระดับการศึกษาเป็น	Nursery	Primary,	Middle, 

Secondary,	 Post-Secondary	 หรือ	 Post-ten	 (ในกลุ่มคะเรนนี	 เรียกการศึกษาระดับ	 Secondary	 ว่า	 High	 School	 และเรียก	

Post-Secondary	ว่า	Post-ten)	ขณะที่	KED	จะดูแลรับผิดชอบการศึกษาในรัฐกะเหรี่ยง

	 ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพจะมีการศึกษาระดับ	Post-ten	อยู่	๒	แห่ง	คือ	Teacher	Preparation	Course	(TPC)	และ	Karen 

Economic	Development	Course	(KEDC)	โดย	TPC	เป็นหลักสูตรเตรียมเป็นครู	ส่วน	KEDC	สอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์	การจดัการ 

และการบญัช	ีเป็นต้น	ทีน่ีก่เ็ช่นเดยีวกนักบัของกลุ่มคะเรนน	ีคอื	ต้องการให้น�าวชิาความรูเ้หล่านีม้าพฒันาชมุชนตนเอง

	 นอกจากนี	้มกีารศกึษาระดบั	Post-ten	ทีเ่ยาวชนทัง้คะเรนนแีละกะเหร่ียงต้องการศึกษา	คอื	Special	English	Program	(SEP) 

และ	English	 Immersion	Program	 (EIP)	ทัง้สองแห่งนีอ้ยู่ทีค่่ายผู้ลีภั้ยบ้านอุ้มเป้ียม	 เยาวชนทีส่ามารถมาเรียนท่ีนีไ่ด้ต้องฝ่าฟันอปุสรรค 

ค่อนข้างมากเนื่องจากที่นี่มีเยาวชนต้องการมาเรียนจ�านวนมาก	ดังนั้น	การแข่งขันค่อนข้างสูง	อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางและอื่น	ๆ 	

รวมทั้งต้องขออนุญาตเดินทางออกนอกค่ายผู้ลี้ภัยหากไม่ได้พักพิงที่ค่ายนี้

บทที่ ๓
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	 ความน่าสนใจของหลักสูตรการเรียนการสอนในค่ายผู้ลี้ภัยคือวิชาที่เปิดสอน	 ได้แก่	 ภาษา	 คณิตศาสตร์	 ประวัติศาสตร	์ 

โดยเฉพาะภาษาจะสอนภาษาอังกฤษ	พม่า	และภาษาชาติพันธุ์ตนเอง	คือ	หากเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มาก	ก็จะสอน 

ภาษากะเหรี่ยง	 ส่วนค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยจะสอนภาษาคะยาห์	 ดังนั้น	 จะพบเห็นเยาวชนจ�านวนหนึ่งที่เดินทางจากประเทศพม่า/ 

เมยีนมาร์	 โดยผู้ทีม่าจากรัฐคะเรนนมัีกจะมาพักอาศยัทีค่่ายผูล้ีภ้ยับ้านใหม่ในสอยและค่ายผูล้ีภ้ยับ้านแม่สรุนิ	 ส่วนผูท้ีม่าจากรฐักะเหรีย่ง 

จะพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง	 เพื่อมาเรียนหนังสือในค่ายผู้ล้ีภัย	 จากข้อมูลพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก 

ความขัดแย้งทางการเมอืง	 การต่อสูร้ะหว่างกองก�าลังทหารพม่าและกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย	 ท�าให้ไม่สามารถใช้ชวิีตอย่างปกติสขุได้ 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการศึกษา ขาดแคลนอุปกรณ์และครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัย 

ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ 		ที่ส�าคัญคือ	วิชาภาษาอังกฤษได้เรียนกับอาจารย์อาสาสมัครที่เป็นเจ้าของภาษา	จากการสนทนากับนักเรียน 

ที่ร่วมงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยสนาม	 ต่างสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี	 มีความกล้าแสดงออก	 มีความมั่นใจในการน�าเสนอ

ความคิดในที่สาธารณะ	

	 เมื่อพิจารณาหลักสูตรฯ	 จะพบว่ามีชั่วโมงเรียนที่ฝึกให้นักเรียนท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน	 เช่น	 พิธีกรรมส�าคัญด้านศาสนาของ

ชุมชน	 กรณีค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยมีผู้ลี้ภัยกลุ่มหนึ่งนับถือศาสนาแบบดั้งเดิม	 (Animism)	 จะมีพิธีกรรม	 Kay	 Toh	 Bo	 วันผู้ลี้ภัย	

วันชาติ	 กิจกรรมการถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ	 และวันส�าคัญอื่น ๆ	 นอกจากนี้	 นักเรียนยังต้องช่วยซ่อมโรงเรียนท�าความสะอาด	

หรือเมื่อชุมชนประสบกับความเดือดร้อน	เช่น	ไฟไหม้	นักเรียนจะไปช่วยเหลือจัดเตรียมอาหาร	ขนถ่ายสินค้าที่บริจาค	ท�าความสะอาด	

เป็นต้น	อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรนี้ได้สร้างให้มีจิตอาสา

 สิ่งที่ท้าทายของการจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัย คือ

	 ๑. การขาดแคลนครูท้ังปริมาณและคุณภาพ ครูที่สอนในโรงเรียนและวิทยาลัยล้วนเป็นผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาจากภายในค่าย 

ผู้ลี้ภัย	 หรือมาจากประเทศพม่า/เมียนมาร์	 โดยจะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม	 ดังนั้น	 ครูเหล่านี้ก็ยังอายุไม่มาก	 ประสบการณ์การสอน 

ก็ไม่เพียงพอ	 ค่าตอบแทนก็ค่อนข้างต�่าประมาณเดือนละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ในขั้นต้น	 ส่วนครูใหญ่ได้รับเงินเดือนประมาณ	 ๕,๐๐๐	 บาท 

ทัง้แรงจงูใจและประสบการณ์ทีไ่ม่มากพอ	 ท�าให้เยาวชนเหล่านีม้แีนวโน้มเปลีย่นงานไม่เลอืกอาชพีคร	ู โดยมกัจะเปลีย่นงาน	 หรอืหาทาง

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น	

	 ๒. แหล่งเงินทุนที่ให้ความสนใจงานพัฒนาในประเทศพม่า/เมียนมาร์ อาจกล่าวได้ว่างบประมาณทั้งหมดในการด�าเนินงาน 

ขององค์กรได้มาจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ	ดังนั้น	 เมื่อประเทศพม่า/เมียนมาร์เปิดประเทศและยอมรับการพัฒนามากขึ้น	แหล่งทุน 

เหล่านีจึ้งไปให้ความส�าคญักบังานพฒันาทีป่ระเทศพม่า/เมยีนมาร์มากกว่า	 ซึง่อาจจะมผีลต่อการให้การสนบัสนุนงานพฒันาในค่ายผูล้ี้ภยั 

การถอนตัวของแหล่งเงินทุนได้มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

	 ๓. พ่อแม่	 ผูป้กครอง	 ไม่เห็นโอกาสของชีวิตเมือ่ส�าเร็จการศกึษา	 พวกเขารู้สึกว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่สามารถประกอบอาชพีได้ 

วุฒิการศึกษาที่ได้รับก็ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้	 หรือหากต้องการศึกษาต่อ	 โอกาสในการศึกษาก็เต็มไปด้วยความยากล�าบาก	

ดังนั้น	 จะเห็นว่าหนุ่มสาวมักจะแต่งงานกันเร็ว	 และมีบุตรตั้งแต่อายุ	 ๑๕-๑๖	 ปี	 นอกจากนี้	 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าครูที่สอนมี 

อายุน้อย	ไม่แน่ใจในความสามารถและประสบการณ์

	 ๔. การส่งผู้ลี้ภัยไปประเทศที่สาม	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ซึ่งเป็นปีที่เร่ิมมีการส่งผู้ล้ีภัยไปประเทศที่สาม	มีครูจ�านวนมากที่ตัดสินใจ 

ไปประเทศที่สาม	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ

ต้องหารือกัน	 หากจะมีการส่งกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามอีกครั้ง	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดช่วงการเรียนการสอน 

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยนี้ได้พยายามแก้ไขปัญหา	 เช่น	 พยายามร้องขอจากแหล่งทุนให้

เพิ่มเงินเดือนให้แก่ครูเป็นเดือนละ	๑,๕๐๐	 -	๒,๐๐๐	บาท	นัดหมายการประชุมกับผู้ปกครอง	ชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับความ

ส�าคัญของการศึกษา	 ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถของครู	 จะมีการจัดฝึกอบรม	 และหาอาสาสมัครที่มีความรู้มาช่วยเพิ่มเติมทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ	และการใช้สื่อการสอนต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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ค่ายผู้ลี้ภัยทุกแห่งจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น	 ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรปกติ	 ทั้งที่เป็นเยาวชนและ 

สูงอายุ	แหล่งทุนที่สนับสนุนก็คือองค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	Refugee	Care	Thailand	(ZOA),	ADRA,	TBC	บางค่ายเช่น	ค่ายผู้ลี้ภัย 

บ้านนุโพ	 จะมีชาวบ้านทั่วไปที่อาศัยอยู่นอกค่ายผู้ลี้ภัยมาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	 ด้วย	 โดยมีหลักสูตร	 การจัดการโรงแรม	 

การซ่อมมอเตอร์ไซค์	ช่างเสริมสวย	คอมพิวเตอร์	เบเกอรี่	ช่างก่อสร้าง	เย็บผ้า	การท�าธุรกิจขนาดเล็ก	เช่น	ร้านค้า	ศิลปะ	ซึ่งหลักสูตร

เหล่านี้ช่วยสร้างเสริมทักษะอาชีพหากต้องกลับสู่ประเทศต้นทาง	 บางหลักสูตรได้รับความสนใจน้อย	 เช่น	 การจัดการโรงแรม	 ผู้ลี้ภัย 

บอกว่า	พวกเขาจนิตนาการไม่ออกว่า	“โรงแรม”	มลัีกษณะอย่างไร	ในชีวิตก็ไม่เคยพบเหน็โรงแรมมาก่อน	หลักสูตรก่อสร้าง	เป็นหลกัสตูร 

ทีไ่ม่ค่อยนยิมเรยีนกนั	 เพราะผู้ล้ีภัยไม่เหน็โอกาสในการน�าความรูไ้ปใช้ประกอบอาชพีได้เนือ่งจากไม่สามารถเดนิทางออกนอกค่ายผูล้ีภ้ยั 

ได้เพื่อไปรับจ้างได้	และชาวบ้านทั่วไปต่างมีทักษะการสร้างบ้านอยู่แล้ว

การรักษาพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยนั้น	ปฏิบัติตามแนวการแพทย์แผนปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	พบว่าในบางกลุ่มที่นับถือ 

แบบด้ังเดิมก็ใช้พิธีกรรมในการรักษา	 แต่พบว่าหมอพ้ืนบ้านก็มีจ�านวนน้อยลง	 ไม่มีใครสืบทอดความรู้	 รวมทั้งสมุนไพรท่ีใช้ก็หายาก	 

เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสมุนไพร

การรักษาแผนปัจจุบัน	 ได้รับความช่วยเหลือจาก	 AMI,	 IRC,	 AUSAIDS	 รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขไทยด้วย 

การช่วยเหลือมีความหลากหลาย	 เช่น	การสนับสนุนงบประมาณ	การฝึกอบรม	และการสนับสนุนการรักษาพยาบาล	การน�าผู้ป่วย 

ส่งโรงพยาบาล	เป็นต้น	แต่ละค่ายผู้ล้ีภัยจะมีโรงพยาบาล	คลินิกประเภทต่าง	ๆ	ศูนย์ฝึกอบรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์	แต่ไม่มีแพทย์

ประจ�าการ	 มีผู้ลี้ภัยที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ดูแล	 ในโรงพยาบาลจะมีการแยกหอผู้ป่วยชาย	 หญิง	 และมีส่วนหนึ่งที่แยกไว้ส�าหรับผู้ป่วย

วัณโรค

กจิกรรมด้านสุขภาพอนามัย	 นอกจากการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินกิแล้ว	 ยงัมงีานด้าน	 Psychosocial 

ซึง่มีทัง้งานด้านการฝึกอบรมและการให้บรกิารด้านการสร้างเสรมิสขุภาพจติสังคมให้มชีีวิตอยูอ่ย่างมคีวามสขุ เนือ่งด้วยการด�าเนินชวีติ 

ในค่ายผูล้ีภ้ยันัน้ค่อนข้างมีความจ�าเจ	 ไร้อสิรภาพ	 ไม่สามารถประกอบอาชพีและท�างานได้ตามศักยภาพทีม่อียู	่ รวมทัง้การไม่รูว่้าอนาคต

จะเป็นอย่างไร	จึงท�าให้ผู้ลี้ภัยมีอารมณ์เครียด	ซึมเศร้า	ผู้ชายบางคนติดเหล้า	ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาการถูกท�าร้ายจากสามี	ในบาง 

กรณีผู้หญิงถูกข่มขืน	 ปัญหาการฆ่าตัวตาย	 ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ก็ได้รับความเอาใจใส่จากองค์กรระหว่างประเทศที่พยายามให้ 

การสนับสนุนแก้ไขปัญหา	 จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิสตรี	 การจัดโปรแกรมงดเหล้า	 เป็นต้น	 กรณีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือถูกสามี

ท�าร้ายร่างกาย	จะแยกผู้หญิงนั้นไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า	safe	house	เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ	

พื้นที่ภายในค่ายผู้ลี้ภัยมีความระวังเรื่องโรคติดต่อค่อนข้างสูง	 เนื่องจากลักษณะการสร้างบ้านเรือนที่ติดกัน	 และ 

บางเขตไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน�้าได้	ระบบสุขาภิบาลไม่ดี	รวมทั้งการบ�าบัดน�้าเสีย	นอกจากนี้	ยังกลัวเชื้อดื้อยา	ดังจะเห็นได้ว่า	หากมี 

ผู้ป่วยเป็นมาลาเรียและโรคติดเชื้อจะต้องกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	และเจ้าหน้าที่จะไม่แจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยพร�่าเพรื่อ	

การรักษาทกุกรณไีม่เสียค่าใช้จ่าย	 จงึดเูหมอืนว่าผูล้ีภ้ยัจะได้รบับรกิารสาธารณสขุทีด่กีว่าประเทศตนเอง	 เนือ่งจาก 

สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 อย่างไรก็ตาม	 หากป่วยด้วยโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่อง	 เช่น	 โรคไต	 มะเร็งต่างๆ	 เหล่านี้เป็นการรักษาที่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายสูงและเรื้อรัง	 จากข้อมูลสนามพบว่า	 เนื่องจากงบประมาณมีจ�ากัดไม่สามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ได้	 ดังนั้น	 ผู้ป่วยจึงต้อง 

ดูแลตนเอง	 ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากกลับมารักษาตามอัตภาพที่ค่ายผู้ลี้ภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ

ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับด้านนี้	ยืนยันว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมในทุกกรณี

๗. การฝึกอบรม ทักษะอาชีพ

๘. สุขภาพและความเจ็บป่วย

บทที่ ๓
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ค่ายผู้ล้ีภัยจะมีระบบการบรหิารจดัการคล้ายคลงึกนั	 นัน่คอืการให้ผูล้ีภ้ยัดแูลกนัเอง	 โดยการสนบัสนนุงบประมาณ 

จากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	ในแต่ละค่ายผู้ลี้ภัยจะมีหัวหน้าค่าย	 (Camp	Leader)	 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย	และประสานงาน 

กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	เช่น	TBC	 IRC	แต่ละเขตจะมี 

หัวหน้าเขต	 (Section	 Leader)	 จ�านวนเท่ากับเขตที่มีอยู่	 เช่น	 ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	 มี	 ๒๐	 เขต	 จะมีหัวหน้าเขต	 ๒๐	 คน 

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหินมี	๑๖	 เขต	จะมีหัวหน้าเขตจ�านวน	๑๖	คน	หัวหน้าเขตจะท�าหน้าที่ช่วยชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	 ให้แก่สมาชิก 

ในเขต	 การเดนิทางเข้า-ออกค่ายจะต้องรายงานให้หวัหน้าเขตทราบ	 ในหนึง่เขตจะมผีูช่้วยหวัหน้าเขตอกี	 นอกจากนี	้ ยงัมคีณะกรรมการ 

ค่าย	(Camp	Committee)	ซึง่จะมหีน้าท่ีในการประสานงานกับองค์กรท่ีมาให้ความช่วยเหลือ	เช่น	TBC	โดยช่วยแจกจ่ายสิง่ของเหล่านัน้ 

การดูแลความปลอดภยัภายในค่าย	 จะมหีน่วยรกัษาความปลอดภัย	 หรือทีเ่รียกว่า	 Camp	 Security	 เดนิลาดตระเวนดูแลความปลอดภยั	

หรือเมื่อมีเหตุทะเลาะกัน	จะต้องเข้าไปดูแล	ทั้งหมดนี้จะอยู่ในความควบคุมของ	KRC	และ	KnRC	ซึ่งมีส�านักงานหลักอยู่ภายนอกค่าย

ผู้ลี้ภัย	แต่ละเดือนหัวหน้าค่ายจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้สถานการณ์การเคลื่อนไหวภายนอก	เช่น	การเยี่ยมเยียนของบุคคลหรือหน่วย

งานภายนอก	การตรวจนับจ�านวนประชากร	การด�าเนินโครงการวิจัย	การเข้าด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ในค่ายผู้ลี้ภัย	

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งข้างต้น ล้วนเป็นผู้ชาย อย่างไรก็ตาม มีองค์กรผู้หญิงที่ท�างานเพ่ือ

ช่วยเสริมศักยภาพสตรี	คือ	KWO	และ	KnWO	ในแต่ละค่ายผู้ลี้ภัยจะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรนี้ด้วย	ขณะเดียวกันจะมีองค์กรหลัก

ที่ตั้งอยู่ภายนอกค่ายผู้ลี้ภัยด้วยเช่นเดียวกับ	KRC	และ	KnRC	

โครงสร้างการจัดการนี	้ คล้ายกบัว่าผูล้ีภ้ยัจะสามารถก�าหนดทศิทาง	 และควบคมุกนัเองได้	 แต่ในความเป็นจรงิแล้ว 

การด�าเนนิการทุกอย่างยงัอยูภ่ายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย	 เช่น	 กรณีการจดักจิกรรมต่าง	 ๆ	 ในค่ายผู้ล้ีภัย	 ต้องได้รบัอนญุาต 

จากกระทรวงมหาดไทย	แต่ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการโดยผู้ลี้ภัยนี้ พบปัญหา ดังนี้

•	ความไม่เชื่อฟังหัวหน้าเขต	คณะกรรมการค่าย	รวมไปถึงหัวหน้าค่ายด้วย	ในบางค่ายผู้ลี้ภัยมีประชากรอยู่จ�านวน

มากและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์	จนปัจจุบันนี้	อาจกล่าวได้ว่า	ผู้ที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยนี้อาจจะเป็นคนรุ่นที่	๓	แล้วก็ได้	รวมทั้งมี

ผู้มาใหม่อยู่เรื่อย	ๆ	ท�าให้การควบคุมพฤติกรรม	และการบังคับใช้กฎระเบียบมีความยากล�าบากมากขึ้น	หัวหน้าค่ายแห่งหนึ่งได้เปรียบ

เปรยว่า	“คนอยู่ได้กินได้ก็มี	บางคนกินกาแฟไม่ใส่น�้าตาล	ใส่แต่นม	บางคนจะกินชาแต่ซื้อไม่ได้ก็มีอีก”	เป็นการกล่าวถึงผู้ที่อาศัยในค่าย

ผู้ลี้ภัย	บางคนก็อยู่ได้ไม่สร้างความเดือดร้อน	บางคนต�าหนิการจัดการของหัวหน้าค่าย	เมื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	บางคนอยากได้

โน้นนี่	 แต่ไม่ออกแรงอะไรเลย	อาจกล่าวได้ว่า	 ผู้ลี้ภัยก็มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	หรือเป็น 

ผู้ที่น่าสงสาร	น่าเห็นอกเห็นใจเสมอไป	บางคนก็เอาเปรียบผู้อื่น	กินเหล้า	ไม่ท�างาน	เป็นต้น	

ความไม่เชือ่ฟังกนั	เช่นนีไ้ด้กลายเป็นข่าวลอืในค่ายว่า	ค่ายผูล้ีภ้ยัจะปิดลงภายใต้เงือ่นไข	ดงันี	้

๑.	ไม่มีคณะกรรมการค่าย	หวัหน้าค่าย	

๒.	หากผู้ลี้ภัยยังฝ่าฝืนกฎระเบียบอยู่เรื่อย ๆ	

๓.	เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศลดลง	

๔.	ข้อตกลงระหว่างรัฐไทยกับพม่า/เมียนมาร์	

กรณีดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม	แต่ได้ชี้ให้เห็นว่า	การบริหารจัดการในค่ายผู้ลี้ภัยมีปัญหาอยู่ไม่มากก็น้อย

•	 การส่งผู้ลี้ภัยไปประเทศที่สาม	 คนหนุ่มสาวที่มีความรับผิดชอบ	 กระตือรือร้น	 มีการศึกษามักจะเป็นที่หมายตา

ของหัวหน้าค่ายให้รับช่วงงานการดูแลในค่ายผู้ลี้ภัย	แต่พบว่า	คนเหล่านี้มักเลือกที่จะไปประเทศที่สาม	จึงท�าให้มีผลต่อ	“การพัฒนา”	

ค่ายผู้ลี้ภัย

•	 เงนิเดอืนค่อนข้างน้อย	 โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้รักษาความปลอดภัย	 ซึง่ต้องการผู้ทีม่ร่ีางกายสมบรูณ์	 แขง็แรง	 นัน่คือ 

ผู้ชายอายุระหว่าง	๒๕-๕๐	ปี	แต่พบว่า	ค่ายผู้ลี้ภัยบางแห่งมีแต่ผู้ชาย	วัยอายุ	๔๕	ปี	ขึ้นไป	ซึ่งไม่มีก�าลังและความแข็งแรงในการดูแล

ความสงบเรียบร้อยมากนัก

๙. การบริหารจัดการและการดูแลในค่ายผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัยและชีวิตความเป็นอยู่
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การเตรียมการ

ส่งกลับ



	 การเตรียมการเพื่อส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศของตนเอง จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัย และความยั่งยืน ตลอดจนการได้รับ

ความคุ้มครองและสิทธิทางกฎหมาย เป็นประเด็นส�าคัญ ดังนั้น จึงต้องเข้าใจภูมิหลังทางสังคมการเมืองและจิตวิทยาของผู้ลี้ภัยด้วย	

 ประการแรก ต้องเข้าใจว่า	ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์มานานเกือบ	๖	ทศวรรษ	

จนถึงกับมีองค์กรทางการเมืองและกองก�าลังของตนเอง รัฐบาลพม่า/เมียนมาร์มองว่า กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีเป็น 

ผู้ก่อการร้าย	(Insurgent)	ที่ไม่ยอมจ�านนต่อรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์

 ประการที่สอง ผู้ลี้ภัยหลายคนยังมีความทรงจ�าที่ขมขื่น	 และเกลียดชังรัฐบาลและทหารพม่า	 ดังนั้น	 การส่งผู้ลี้ภัยกลับ

ประเทศของตน	ไม่ได้หมายความว่า	ผู้ลี้ภัยต้องการแค่ความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	หรือมีที่ดินท�ากินเท่านั้น แต่ยังมีบาดแผลที่เกิดจาก

การต่อสู้กับการประหัตประหารของกองทัพพม่าที่ยังอยู่ในความทรงจ�าของผู้ลี้ภัย

 ประการที่สาม ผู้ลี้ภัยกลุ่มชาติพันธุ์มี	 “จินตนาการ”	 ว่าด้วยรัฐ	 รัฐชาติพันธุ์	 และเป็นที่สงสัยว่า	 พวกเขาจะมี	 “จินตนาการ 

แห่งชาติ”	ร่วมกับพลเมืองของประเทศพม่า/เมียนมาร์หรอืไม่	

 ประการทีส่ี่	 การส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์จึงจะต้องค�านึงถึงการให้อภัยและกระบวนการปรองดองแห่งชาติ	 และ 

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์	 ผู้ลี้ภัยบางรายไม่อยากเดินทางกลับประเทศจนกว่าจะมี	 “สันติภาพอย่างแท้จริง”	 ส่วนใหญ่ไม่มีความ	 “เชื่อมั่น”	

(Trust) ในค�าสัญญาของรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์	พวกเขาไม่อยากกลับมาเป็นผู้ลี้ภัยชายแดนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

 ประการที่ห้า ส�าหรับผู้ลี้ภัยที่เป็นเยาวชน	หรือผู้ที่เกิดและเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัย	พวกเขาไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับ	“บ้าน”	หรือ	

“บ้านเกดิเมอืงนอน”	ของตน	พวกเขาเป็นผู้ล้ีภัยทีไ่ด้รบัการศกึษา	และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของโลก	ดงันัน้	จงึมกัจะไม่ประสงค์เดนิทาง 

กลับไปยังประเทศพม่า/เมียนมาร์	เพราะพวกเขาไม่มีความผูกพันกับประเทศพม่า/เมียนมาร์

	 อย่างไรก็ดี	 องค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับผู้ล้ีภัยมองว่า	 ทัศนะเชิงลบของผู้ล้ีภัยที่มีต่อรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ 

และการน�าเหตุผลเกีย่วกับความไม่วางใจต่อรัฐบาลพม่า/เมยีนมาร์	 นัน้เป็น	 “การเมอืงของการส่งกลับ”	 ที่ท�าใหแ้ผนการส่งผู้ลี้ภัยมีความ

สลับซับซ้อนเกินความจ�าเป็น

ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งคร้ังล่าสุดเป็นต้นมา	คือ	ประมาณ	๔	ปีที่ผ่านมา	ผู้ลี้ภัยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการปิดค่ายผู้ลี้ภัย 

เป็นระยะๆ	 ภายหลงัการมาเยอืนของนางออง	 ซาน	 ซจู	ี เมือ่วันที	่ ๒	 มถินุายน	 ๒๕๕๕	 โดยเธอได้เดนิทางไปเย่ียมค่ายผู้ลีภ้ยับ้านแม่หละ 

การเดินทางครั้งนี้ท�าให้ชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า/เมียนมาร์ท่ีอยู่ในประเทศไทยต่างมีความคาดหวังต่อสันติภาพที่ 

แท้จริงที่จะเกิดขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง	 เมื่อมีสันติภาพและความปรองดองเกิดขึ้น	 นั่นย่อมเป็นสัญญาณว่าประเทศพม่า/ 

เมียนมาร์จะรับประชาชนที่อยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยกลับประเทศ	 ในช่วงกลางปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เริ่มมีโครงการวิจัยหนึ่งได้มีค�าถามเกี่ยวกับ

การส่งกลับไปประเทศต้นทาง	 ซึ่งแนวค�าถามนี้รวมทั้งการขาดความเข้าใจว่าการตอบค�าถาม	 โดยเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง	 เช่น 

เลือกจะอยู่ที่นี่	 หรือกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์	 หรือไปประเทศที่สาม	 จะมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร	 จึงท�าให้ผู้ลี้ภัยกังวลเกี่ยวกับ 

ส่งกลับ	หลังจากนั้น	KRC	 ได้ชี้แจงกับผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับโครงการนี้	 ว่ามิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพวกเขากลับไปประเทศ และหากจะ

ต้องไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดก็ล้วนมาจากการตัดสินใจของพวกเขาเอง

๑. ข้อห่วงกังวลของผู้ลี้ภัยต่อการส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์

การเตรียมการส่งกลับ

บทที่ ๔
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ก. สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า/เมียนมารท์ี่ยังไม่เอื้ออ�านวยไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง 

ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มีความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกองทัพพม่า ซึ่งปัจจุบันทหารของกองทัพพม่าได้เข้ายึดครองใน 

พื้นที่รัฐชาติพันธุ์	ตั้งเป็นฐานปฏิบัติการกระจายตามจุดต่างๆ	ในรัฐกะเหรี่ยง	และรัฐคะเรนนีมากขึ้น	(Militarization)	

ซอมอร์ท	 ชาวกะเหร่ียงมาอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยนี้ในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ปัจจุบันท�างานให้กับ	 CSO	 ได้ให้ 

ข้อคิดเห็นว่า	“เป็นสิ่งที่ยากไปที่จะเลือก	การที่มาอยู่ที่นี่มีบางคนไปแต่งงานนอกหมู่บ้าน	ถึงแม้ว่าคนภายในค่ายผู้ลี้ภัยก็มีพี่น้องอยู่ตาม

ที่ต่าง	 ๆ	 และเมื่อกลับไปพม่า	 ก็ไม่มีความปลอดภัย	 เพราะแต่ละคนก็มีความฝังใจต่อสิ่งที่ได้รับมา	 ไม่มีความมั่นใจต่อความปลอดภัยที่

จะได้รับ	แม้ว่าจะถูกรับรอง	ก็จะถูกหาเรื่องด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแน่นอน	พวกเขาพยายามฝึกอาชีพเพื่อจะไปประเทศที่สาม	การจะ

กลบัไปมีเป็นส่วนน้อยมาก	 ไม่มคีวามเป็นไปได้ส�าหรับค่ายนี	้ คอื	 กลับไปไม่มคีวามปลอดภัยแน่	 จะมคีวามกงัวลตลอดไป	 จะกลายเป็นบ้า 

กังวลว่าเขาจะท�าอะไรกับเราแบบไหน”

ประมาณเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	มกีารเปลีย่นแปลงในประเทศไทย	คอื	คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ยดึอ�านาจ

การปกครอง	 หลังจากนั้นประมาณเดือนกรกฎาคมได้เกิดข่าวลืออีกครั้งหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยว่า	 รัฐบาลไทยได้มีการเจรจากับรัฐบาลพม่า/

เมยีนมาร์เกี่ยวกับการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทาง	 โดยมีการส�ารวจประชากรในค่ายผู้ลี้ภัยน�าโดยทหารร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด	

ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อผู้ลี้ภัยอย่างมาก

สญัญาณเกีย่วกบัการส่งกลับประเทศพม่า/เมยีนมาร์ได้ส่งถงึผู้ล้ีภัยเป็นระยะ	ๆ 	แต่ก็มข้ีอจ�ากัดในการตรวจสอบข้อมลูผูล้ีภั้ย 

ได้แต่สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย	 กรณีเช่น	 การลดอาหารปันส่วนเหลือเพียง	 ๘	 กิโลกรัมต่อคนต่อเดือน	 แม้ว่าทาง	

TBC	จะได้อธิบายว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งกลับ	อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์ต่าง	ๆ	นี้ท�าให้ผู้ลี้ภัยรู้สึกถึงความไม่มั่นคง	รวมทั้งมีความ

ห่วงกังวลเกี่ยวกับอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ผู้ลี้ภัยเองก็รู้สึกว่าตนเองไม่มีสถานะที่ชัดเจน	 เป็นผู้

ที่พึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐไทยและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 การเรียกร้องสิ่งใดอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่	 หรือ

อาจจะถูกผลักดันให้กลับไปสู่ประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ทั้งที่สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ไม่เอื้ออ�านวยให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและ

ปลอดภัย	

สถานการณ์ข้างต้นเหมือนกับเป็นสัญญาณแก่ผู้ลี้ภัยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในไม่ช้า น่ันคือ การส่งกลับ

ประเทศต้นทาง	ซึ่งพวกเขายังมีข้อกังวลที่ท�าให้ยังไม่มีความพร้อมในการกลับไปยังประเทศพม่า/เมียนมาร์	ดังนี้

 การเตรียมการส่งกลับ
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ข. พื้นที่รองรับการส่งกลับ 

ผู้ลี้ภัยจ�านวนมากตระหนักดีว่าไม่สามารถกลับไปในพื้นท่ีที่ตนเองจากมาได้ พวกเขายินดีที่จะไปตั้งชุมชนใหม่ 

โดยจะต้องมีความเหมาะสมส�าหรับการเพาะปลูก	การด�ารงชีวิต	ที่ส�าคัญ	คือ	มีความปลอดภัย	 ไม่ถูกคุกคามจากทหารพม่าและทหาร 

ชนกลุม่น้อยเช่นในอดตี	 ปัจจุบนัผู้น�าค่ายผู้ล้ีภัยหลายแห่งได้พยายามแสวงหาพืน้ทีท่ีม่ทีีด่นิขนาดกว้างพอเพยีงส�าหรบัการตัง้ถิน่ฐานใหม่ 

ของผู้ลี้ภัยร่วมกัน	และมีความปลอดภัยที่เอื้อต่อการด�ารงชีพ	เช่น	

กรณีที่หนึ่ง กรณีพื้นที่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ	 ๑๐	 กม.	 ติดริมแม่น�้าทะนินยาริน	 (Tanintharyi)	 หรือ 

ตะนาวศรีซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองพลที่	 ๔	 ของกองก�าลัง	 KNU	 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่สามารถใช้เป็นที่ท�ากินของ 

อดตีทหารกองก�าลงั	 KNU	 คนหนึง่ได้ให้ข้อคดิเห็นว่า	 “รัฐบาลพม่าไม่มคีวามจริงใจ	 ข่าวท่ีออกในประเทศพม่ามคีวาม 

หลอกลวง	 ถ้าหากเราดูในสื่อ	 DVB	 จะเห็นตลอดว่ามีการจับกุมผู้น�า	 มีการวิเคราะห์สถานการณ์จะเกิดสงครามกลางเมืองแบ่งเป็น 

สองฝ่ายคล้ายเสื้อเหลือง-แดงในประเทศไทย ฝ่ายหนึ่งจะถูกสนับสนุนโดยจีน อีกฝ่ายหนึ่งถูกสนับสนุนโดยอเมริกา ข่าวเร่ืองนโยบาย

การส่งกลับของพม่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นทางการ เป็นแค่ค�าพูดที่ต่อๆ	 กันมา	 ไม่มีความเป็นทางการ	 เชื่อถือไม่ได้	 จากสถานการณ์ความ

รุนแรงชายแดน	 การสู้รบยังมีอยู่	 ไม่มีความปลอดภัย	 ไม่สามารถกลับไปได้ในตอนนี้	 และในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะกลับ	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	เรื่องการเตรียมที่รองรับผู้ลี้ภัย	ในด้านการศึกษา	ที่ดิน		สาธารณสุข		ความปลอดภัย	ต้องมีความชัดเจนถึงสามารถกลับไปได้”

ผู้น�ากลุ่ม	 KnWO	 ได้ให้ข้อคิดเห็น	 ดังนี้	 “การตอบค�าถามเกี่ยวกับความรู้สึก	 ความคิดเห็น	 ตอนนี้คนก็ยังไม่วางใจ

รัฐบาลพม่า	แม้ว่า	เต็ง	เส่ง	(หมายถึงประธานาธิบดีเมียนมาร์)	จะพยายามให้เกิดและส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศพม่า	แต่เขาก็ 

เป็นทหาร	 ซึ่งนั่นต้องติดตามว่าเป็นแค่การเปล่ียนเสื้อให้เป็นแบบพลเรือน	 ผู้ส่งเสริมประชาธิปไตย	 แต่ร่างยังเป็นทหารอยู่	 ซึ่งมีราก 

ของปัญหาอยูท่ีรั่ฐธรรมนญูของพม่าฉบบั	 ๒๐๐๘	 ดงันัน้	 หากว่าจะให้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิต้องกลบัไปแก้รฐัธรรมนญูเสยีก่อน	 

นี่แหละคือความกลัวของผู้น�าชาติพันธุ์ท่ีไม่เห็นด้วย	 ซึ่งกังวลว่าอาจจะท�าให้รัฐบาลทหารกลับมามีบทบาทได้อีก	 เร่ืองน้ีจึงเป็นเรื่องที่ 

ส�าคญัมากทีพ่วกเราคดิว่าน่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนญูนีก่้อน	 รฐัธรรมนญูฉบบันีเ้ป็นเรือ่งทีก่ล่าวถงึกนัอย่างมากในค่าย	 และในพืน้ที ่

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า”

เบธตี้	อายุ	๔๔	ปี	หญิงชาวกะเหรี่ยงโปว์	ให้สัมภาษณ์ว่า	“รัฐบาลพม่ายังไม่สามารถเชื่อใจได้เพราะขณะที่พวกเขา 

เจรจาเรื่องสันติภาพกับกองก�าลัง	 KNU	 แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็สู้รบกับชาวคะฉิ่น”	 เบธตี้กล่าวต่อว่าเธอยังได้ยินข่าวเกี่ยวกับความ 

ขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในประเทศพม่าด้วย	 เธอคิดว่าความขัดแย้งนี้เกิดราวกับรัฐบาลพม่าจงใจราดน�า้มนัลงบน 

กองไฟ	นัน่จงึท�าให้เธอยงัไม่เชือ่ใจรัฐบาลอย่างเตม็ที	่เธอรูส้กึว่ายงัไม่ปลอดภยัทีจ่ะกลบัประเทศพม่าไปในตอนนี้”	

ข้อห่วงใยต่อการส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์นี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ซึ่งได้ข้อมูลว่า	 ข้อกังวลของผู้ลี้ภัยต่อการส่งกลับประเทศต้นทาง	 คือ	 การขาดความไว้วางใจรัฐบาลและกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย

ถึงร้อยละ	 ๒๒	 และร้อยละ	 ๑๙	 ขาดความมั่นใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่13	 ผู้ลี้ภัยบางคน 

เป็นห่วงกังวลว่า หากการเจรจาสันติภาพไม่บรรลุเป้าหมาย และมีการต่อสู้ระหว่างกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยกับทหารพม่าอีก	

พวกเขาก็ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยอีก	 จะต้องเป็นผู้ลี้ภัยซ�้าสอง	 และประเทศไทยจะรับพวกเขาให้กลับมาอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยหรือไม่	 อย่างไร

ก็ตาม	พวกเขาก็คิดว่าไม่อยากกลับมาเป็นผู้ลี้ภัยอีก

อนึง่	 จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่มกีารตดิตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในประเทศพม่า/ 

เมียนมาร์อย่างใกล้ชิด	 และมีการวิเคราะห์	 ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้พวกเขาประเมินได้ว่าการกลับไปประเทศพม่า/

เมียนมาร์ในเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 
13 Mae	Fah	Laung	Foundation,	2014

บทที่ ๔
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ค. ผู้ลี้ภัยที่นับถือศาสนาอิสลาม 

มีเงื่อนไขที่น�าไปสู่ความห่วงกังวลมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ คนกลุ่มนี้อาจจะเผชิญกับความยากล�าบากในการ 

เดนิทางกลบัไปตัง้ถ่ินฐานในประเทศพม่า/เมียนมาร์	 โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่อีทิธพิลของกลุม่ต่อต้านชาวมสุลมิในประเทศพม่า/เมยีนมาร์	

ดังเช่นชาวมุสลิมในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพได้สะท้อนความเห็น	ดังนี้	

ผู้ลี้ภัยได้	 อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับและคุ้มครองจากกองก�าลัง	 KNU	 เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 การกลับไปตั้งถิ่นฐานในที่ดังกล่าวน่าจะ 

มีความปลอดภัยสูง	หัวหน้าค่ายถ�้าหินเคยกล่าวว่า	“KNU	ต้อนรับพวกเรากลับบ้านเสมอ	นั่นคือ	 เราเป็นประชาชนของ	KNU”	ดังนั้น 

ผู้ลี้ภัยมีความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลจากกองก�าลัง	 KNU	อย่างไรก็ตาม	พวกเขาก็ยังยืนยันว่า	 จะต้องมีสันติภาพเกิดขึ้นใน

ประเทศพม่า/เมียนมาร์ก่อนจึงจะกลับบ้านเกิดเมืองนอน

กรณีที่สอง	 พื้นที่ฝั่งชายแดนพม่า/เมียนมาร์บริเวณตรงข้ามกับอ�าเภออุ้มผาง	 ทางปลัดอ�าเภออุ้มผาง	 ได้รายงาน 

การเตรียมการนี้เมื่อครั้งที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รับฟัง 

ข้อคิดเหน็จากผูล้ีภ้ยัเม่ือวนัที	่ ๑๕	 กรกฏาคม	 ๒๕๕๘	 ว่าได้เร่ิมมกีารส�ารวจพ้ืนทีร่องรับ	 โดยการเตรียมพ้ืนทีป่ระมาณ	 ๓๐,๐๐๐	 เอเคอร์ 

โดยทางปลัดอ�าเภออุ้มผาง	 ซึ่งดูแลค่ายผู้ลี้ภัยนี้ได้กล่าวว่า	 การจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับนี้จะค�านึงถึง	 ๕	 ด้าน	 คือ	 ๑.	 ความปลอดภัย 

๒.	แหล่งน�้าที่เพียงพอ	๓.	อาชีพ	 ได้ค�านึงถึงที่ท�ากินโดยจัดสรรให้ประมาณ	๕	 เอเคอร์	หรือ	๑๕	ไร่ต่อครอบครัว	๔.	ถนนหนทาง 

๕.	โรงพยาบาล	และโรงเรียน	ซึ่งการเตรียมการนี้จะค่อย	ๆ	ทยอยให้ผู้ล้ีภัยที่สมัครใจกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นก่อน	หากสามารถอยู่ได้จะมี 

ผู้ลี้ภัยคนอ่ืนทยอยกันเข้าไปอยู่ กรณีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกในการส่งผู้ลี้ภัยกลับ และเป็น

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			

กรณีที่สาม กรณีผู้ลี้ภัยคะเรนนี	 จากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย	 ผู้น�า	 KnPP	 และ	 KnRC	 ได้เตรียมพื้นที่ไว้สองแห่ง 

ส�าหรับผูล้ีภ้ยัจะกลบัไปต้ังถิน่ฐานใหม่	คอื	พืน้ทีบ้่านแม่เส็ต	และพ้ืนทีอี่กแห่งหนึง่ทีเ่มืองชาดอว์	 (Shadaw)	 พ้ืนทีท่ัง้สองแห่งนีม้ศีกัยภาพ 

ที่จะรองรับผู้ลี้ภัยในการตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ แต่มีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกองก�าลัง BGF ๔-๕ หน่วยอยู่ 

รายรอบกลุ่ม	 BGF	 เป็นกองก�าลังอิสระขนาดเล็กที่ขึ้นตรงต่อกองทัพพม่า	 แต่หารายได้จากการเก็บภาษีผ่านทาง	 ผู้ลี้ภัยเกรงว่าจะไม่มี 

ความปลอดภัยนักหากอยู่ใกล้กองก�าลังเหล่านี้	 อีกทั้งมีกับระเบิดอยู่	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนใน

ค่ายผู้ลี้ภัยนี้กับเยาวชน	 ที่เมืองลอยก่อ	 รัฐคะเรนนีเพื่อให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 นอกจากนั้น	 ยังมีกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจจะพัฒนา 

การท่องเที่ยวในรัฐคะยาห์นี้ด้วย	

การอยูร่่วมกนัทกุอย่างกไ็ม่มปัีญหา	แต่เมือ่ก่อนอยูท่ีแ่จะโดะ	ซึง่มนักไ็ม่ได้อยูใ่นเมอืงของพม่า	กจ็ะมกีารเผาบ้านเรอืน 

พอเผาเสร็จก็กลับไปอยู่ได้	แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้น	เผาเสร็จแล้วก็มีชาวพม่ามาอยู่เลย	แล้วถ้าจะกลับไป	ถ้าเป็นพุทธน่ีง่ายหน่อย	

เพราะเมื่อไปก็สร้างวัดก็อยู่ได้แล้ว	แต่ส�าหรับมุสลิมเขาห้ามสร้าง	ก็ถ้าจะกลับไปก็ต้องไปนับถือศาสนาของเขา	ดังน้ัน	ส�าหรับมุสลิม

ปัญหาค่อนข้างเยอะ	หากจะกลับไปในตอนนี้ในพื้นที่ที่จากมาเมื่อก่อนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่าย	 ก็ไม่ได้อยากอยู่	 แต่พอมาอยู่แล้ว	 พบว่า 

สิทธิในการแสดงออกทางศาสนาก็มี	 มันก็เลยท�าให้เกิดความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วได้รับการดูแล	 แล้วก็มีสิทธิในเรื่องศาสนา	 แต่ว่าถ้าจะ

ให้กลับไปในพื้นที่จัดสรร	 ก็อยากรู้ว่าการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับคนมุสลิมเองเป็นอย่างไร	 เพราะรู้อยู่แล้วว่าหมู่บ้านที่จากมาไม่สามารถจะ

กลับไปที่นั่นได้	ถ้าไม่กลับไปเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ	ที่สุดแล้วหากจะมีการส่งกลับ	ไม่อยากจะกลับไป	อยู่คุกในประเทศไทยก็จะอยู่	

ดีกว่าถ้าจะต้องให้อยู่ในหมู่บ้านที่เขาจากมา	

นาซิม	อายุ	๓๙	ปี	ชายชาวโรฮิงญาผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว	นาซิมเล่าชีวิตของชาวโรฮิงญานั้นไม่ปลอดภัย	 เน่ืองจาก 

พวกเขาเป็นคนไร้รัฐ	 เพราะความทีช่วีติในพม่าของเขาถกูควบคมุจากระเบยีบของรฐั	 ชวีติของเขาไม่มสีทิธใินการท�างานและการเดนิทาง 

เขาจึงปรารถนาที่จะเดินทางไปประเทศที่สามเนื่องจากเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยในประเทศที่สาม หรือไทยเพื่อที่จะได้ท�างานและ

พึ่งพาตัวเองได้

 การเตรียมการส่งกลับ
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แม้ว่าจะมีข้อกังวลดังกล่าวข้างต้น	 แต่ผู้ลี้ภัยก็มิได้นิ่งดูดาย	 พวกเขาได้พยายามหาทางช่วยเหลือตนเอง	 แสวงหาโอกาส

ที่ดีของชีวิตภายใต้ข้อจ�ากัดที่มากมาย	 จากการเก็บข้อมูลพบว่า	 ผู้ลี้ภัยแต่ละแห่งมีการเตรียมตัวที่แตกต่างกัน	 มีทั้งการเตรียมตัวแบบ

ปัจเจกและเตรียมการส่งกลับร่วมกัน	

ก. การเตรียมตัวแบบปัจเจก

พบว่า	 ผู้ลี้ภัยโดยส่วนใหญ่ได้มีการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนเป็นระยะ	 เพื่อดูว่าพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่

นั้นถูกใครครอบครอง	 มีความปลอดภัยมากพอหรือไม่	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ที่เริ่มมีการลดอาหารปันส่วน	 และสถานการณ์ข่าวลือ 

การส่งกลับที่ได้ยินบ่อยขึ้น	ท�าให้ผู้ลี้ภัยเริ่มเตรียมการบางอย่าง	ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้	

พือ	 (ภาษากะเหรี่ยง	 หมายถึง	 ลุง)	 มาอาศัยที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ปัจจุบันอายุ	 ๗๐	 ปี	 เป็น

ผู้น�าด้านศาสนา	 ภรรยาใช้เวลาว่างทอผ้า	 มีลูก	 ๑๒	 คน	 ชาย	 ๑๐	 คน	 หญิง	 ๒	 คน	 ปัจจุบันย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาจ�านวน	 ๕	 คน 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๐๐๘		ไปอยู่ออสเตรเลีย	๑	คน	เสียชีวิตไป	๔	คน	อยู่ที่นี่	๒	คน	ลูกชาย	๑	ใน	๔	ที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกทหารกองก�าลัง 

DKBA	 ยิงและเสียชีวิต	 ตอนอยู่ที่ประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ลูกที่ถูกส่งไปประเทศที่สาม	 ต่างคนต่างกระจัดกระจายไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

พืออยากไปอยู่สหรัฐฯ	 แต่ต้องอยู่ในเง่ือนไขว่าได้อยู่ที่เดียวกับลูก	 พือมีบัตร	 UN	 ที่ก�าลังรอเดินทางไปประเทศที่สาม	 แต่พือรู้สึกว่า 

มีขั้นตอนอยู่มากคือต้องไปตรวจร่างกาย	 ตรวจสุขภาพหลายครั้ง	 ต้องรอ	 รอ	 รอ	 รอ	 เหมือนไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่	 “การรอคอยเหมือน

ท�ากับข้าว	มีกระบวนการหลายอย่างกว่าที่จะได้อาหารมา	ต้องไปตลาดหาซื้ออาหาร	ใส่พริก	ใส่เกลือ	ใส่อะไรต่างๆ	ลงไปก็ไม่ได้รสชาติ 

ที่ต้องการสักที”	 ลูกชายบางคนบอกว่า	 อยากให้ไปอยู่ประเทศที่สามแต่บางคนไม่อยากให้ไป	 พือคิดว่า	 ถ้าพือไปประเทศที่สามก็ไปอยู่ 

ด้วยกันกับลูก	 ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ไป	 พือจะอยู่ที่เมืองไทย	 ถ้าที่นี่ไล่ก็จะกลับไปบ้านในประเทศพม่า	 แต่ถ้าไม่ไล่ก็อยู่ที่นี่	 พือมีที่ดิน 

อยู่ในประเทศพม่า	 ๓	 เอเคอร์	 (บ้านเดิม)	 ปลูกผลไม้หลายอย่างเช่น	 ทุเรียน	 กล้วย	 มะพร้าว	 หมาก	 กาแฟ	ปลูกข้าวด้วย	 อยู่ในความ 

รับผิดชอบของกองก�าลัง	KNU	๖	โดยพือนั่งรถไปประมาณ	๕๐	บาท	แล้วเดินไป	๑	ชั่วโมง	ทุกวันนี้พือจะไปเอาผัก	ปลา	อาหารจากฝั่ง

ประเทศพม่ามาแล้วก็กลับมา	ถ้า	พ.ศ.	๒๐๑๕	ไม่ให้อยู่	ก็กลับพม่าแล้ว	ชาวบ้านสร้างบ้าน	แต่ไปขอเลขที่บ้านจาก	KNU	บริเวณที่พือ 

ไปสร้างบ้านก็คือบ้านเดิมของพือ	แต่ไปสร้างใหม่	ตอนนี้ลูกสองคนที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศพม่าแล้ว	

กรณีของพือนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ลี้ภัยที่มีทางเลือก	 กล่าวคือ	 มีบัตร	 UN	 มีลูกที่ไปอยู่ประเทศที่สาม	 มีที่ดินใน

พื้นที่ประเทศพม่า/เมียนมาร์	 และมีลูกชายช่วยท�าไร่	 ท�านา	อีกทั้งที่ดินนี้ก็ไม่ไกลจากค่ายผู้ลี้ภัยมากนัก	 จึงท�าให้สามารถเดินทางไปมา 

ได้สะดวก	พือได้บอกว่ามีผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ลี้ภัยจ�านวน	๑๐๐	กว่าคนที่มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับพือ	คือ	 ได้เตรียมการส�าหรับการเดินทาง 

กลับไปประเทศพม่า/เมียนมาร์ด้วยตนเอง	มีการเดินทางไปมาระหว่างไร่นาในประเทศพม่า/เมียนมาร์และค่ายผู้ลี้ภัย

๒. การเตรียมการส่งกลับโดยผู้ลี้ภัย
หรือที่ UNHCR เรียกว่า Spontaneous Repatriation

กรณีศาสนาพุทธนั้น พบว่ามีปัญหาที่แตกต่างไปกล่าวคือ เมื่อสอบถามตัวแทนศาสนาพุทธในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ 

ได้รับข้อคิดเห็น	ข้อกังวล	ดังนี้	“ส�าหรับพระสงฆ์เมื่อกลับไปแล้วจะต้องกลับไปในแบบผู้อพยพ	ความเป็นอยู่ในช่วงแรก	ๆ	นั้นค่อนข้าง 

อยู่ล�าบากในเรื่องของที่พักอาศัยด้วย และการท�ากิจวัตรของพระสงฆ์ค่อนข้างล�าบากในระยะแรก ในวัดจะมีการสอนหนังสือส�าหรับ 

เด็กเลก็	ๆ	และส�าหรบัสามเณร	ถ้ากลับไปกจ็ะมปัีญหา	ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี	้กค็อืในเร่ืองของวัดในเร่ืองของการท�ากจิวตัรต่าง	ๆ 

ของพระสงฆ์	และหลาย	ๆ	อย่างที่เกี่ยวกับทางศาสนา”

บทที่ ๔
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ข. การจัดการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกฯ ด้วยผู้ลี้ภัยเอง 

กรณีค่ายผู ้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน ผู้ลี้ภัยได้มีการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกการส่งกลับด้วยตนเอง ในป ี

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 จากรายงานของ	 Karen	 News	 ว่าคณะกรรมการค่ายบ้านถ�้าหินได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยจ�านวน	 ๖,๑๙๕	 คน	 

พบว่ามีผู้ลี้ภัยตอบว่าต้องการไปประเทศที่สาม	 ร้อยละ	 ๔๖	 ต้องการกลับไปยังประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ร้อยละ	 ๒๗	 และอีกร้อยละ 

๒๗	 ตอบว่าต้องการอยูช่ายแดนไทย-พม่า/เมยีนมาร์	 แม้ว่าค�าตอบจะบอกว่าต้องการกลับประเทศพม่า/เมยีนมาร์	 แต่พวกเขามข้ีอแม้ว่า 

ต้องมีสันติภาพที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะกลับไป14	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๘	 คณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนกับผู้น�าค่ายบ้านถ�้าหิน	 พบว่า 

การส�ารวจดงักล่าวนี	้ เพราะพวกเขาต้องการตดัสินใจและเลือกวิธีการของพวกเขาเอง	 โดยค�านงึถงึเกียรตแิละศักดิศ์รี	 (dignity)	 “เราจะ

กลับไปประเทศเราด้วยตัวเราเอง	 ไม่ใช่การบีบบังคับ”	 ดังนั้น	 การรับรู้ว่าผู้ล้ีภัยคิดเห็นอย่างไรจึงเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมตัว 

ส่งกลับโดยค�านึงถึงศักดิ์ศรี	และสิทธิของผู้ลี้ภัย	

การเตรียมการนี้ยังรวมไปถึงการสื่อสารกับกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย	 คือ	 กองก�าลัง	 KNU	 แกนน�าค่ายผู้ลี้ภัย 

บ้านถ�้าหินกล่าวถึงการเตรียมการส่งกลับไปยังประเทศพม่า/เมียนมาร์นั้น จ�าเป็นต้องส่ือสารกับ KNU ซ่ึงดูแลควบคุมพื้นที่นั้น 

การสื่อสารนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน	 การแสวงหาพื้นที่ส�าหรับการส่งกลับ	 ในกลุ่มผู้ลี้ภัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้พลัดถิ่น

ภายในชาตพัินธุก์ะเหร่ียง	(Committee	of	 Internally	Displace	Karen	People:	CIDKP)	โดยคณะกรรมการฯ	นีจ้ะร่วมกนัประเมนิ

สถานการณ์การส่งกลับว่าพื้นที่รองรับมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ผู้ที่อาศัยอยู่แล้วมีความคิดเห็นอย่างใด หากจะน�าผู้ลี้ภัยมา

อาศยัอยูร่่วมในหมูบ้่านเดยีวกนัหรือละแวกใกล้เคียงกัน	 การส�ารวจเช่นนี้จึงมีความหมายว่า	 ผู้ลี้ภัยเองก็ต้องการจัดการตนเอง	 (Self	 

Determination) เป็นการค้นหาปัญหาและหาทางเลือกด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่องค์กรเอกชนระหว่างประเทศควรให้การสนับสนุน

อย่างยิ่ง

ค. ผู้ลี้ภัยยังมีการเตรียมการด้านทักษะด้านอาชีพ 

โดยหวังว่าความรู ้เหล่านี้สามารถน�าไปใช้ได้ในประเทศพม่า/เมียนมาร์ เมื่อพวกเขาได้กลับไปตั้งถิ่นฐานแล้ว 

ทักษะอาชีพเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 คือ	 ADRA	 ฝึกอบรมเกี่ยวกับช่างตัดผม	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างทาสี 

คอมพิวเตอร์	และการเกษตร	การท�าเบเกอร่ี	อย่างไรก็ตาม	การฝึกทักษะอาชีพนี้ได้มีการท�ามาอย่างต่อเนื่องมิใช่เฉพาะช่วงน้ีเท่าน้ัน	 

ซึ่งพบว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้ว	 มีข้อจ�ากัดในการน�าไปปฏิบัติเพื่อหาเลี้ยงชีพ	 เพราะไม่สามารถออกไปรับจ้างภายนอกได้	 หากให้

บริการในค่ายผู้ลี้ภัยก็มีลูกค้าไม่มากนักที่มีรายได้เพียงพอ	เนื่องจากผู้ลี้ภัยต่างก็ไม่มีรายได้เช่นเดียวกัน

 
14 Karen	News,	กรกฎาคม	๒๕๕๖	

 การเตรียมการส่งกลับ
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นอกจากนี้	 มีการเตรียมการด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 การเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้หญิง	 เพื่อให้มีความสามารถเท่าเทียม 

กับผู้ชาย	KWO	ได้วางแผนไว้ว่า	หากมีการส่งกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์	พวกเขาจะรวบรวมผู้หญิงและจัดตั้งเป็นบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับ

ผ้าทอ เป็นการน�าเอาภูมิปัญญากะเหรี่ยงมาพัฒนาเป็นธุรกิจ	

ง. การเตรียมการส่งกลับอีกประการหนึ่ง คือ การติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจใน

           ประเทศพม่า/เมียนมาร์อย่างใกล้ชิด 

ดังที่พบเห็นเสมอ ๆ ว่า ผู้ลี้ภัยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศพม่า/เมียนมาร์ ผ่านสัญญาณดาวเทียม 

คนเหล่านี้บางคนเคยเป็นอดีตทหาร	 KNU	 เป็นครูสอนศาสนา	 เป็นผู้น�าชุมชนในประเทศพม่า/เมียนมาร์	 ก่อนที่จะย้ายมายังค่ายผู้ลี้ภัย 

จึงมีความสนใจและตดิตามการเปลีย่นแปลง	 และกระบวนการสันตภิาพในประเทศพม่า/เมยีนมาร์อย่างต่อเนือ่ง	 เพ่ือน�าไปสูก่ารประเมนิ 

ความเสี่ยงในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง

โดยทั่วไปแล้วต้องถือว่า	 UNHCR	 ได้มีการเตรียมการเพ่ือการส่งผู้ล้ีภัยกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์มาโดยตลอด	 และ 

จัดการด�าเนินการส�ารวจ	 และมอบ	 verification	 card	 ให้แก่บุคคลที่ถูกส�ารวจ	 ในช่วงต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เป็นส่วนหน่ึงของการ 

เตรียมตัวส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทาง	ผู้ลี้ภัยได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่จาก	UNHCR	แจ้งให้ผู้ลี้ภัยทราบว่ามีการเตรียมการส่งกลับ	

แต่ไม่ได้เข้ามาสอบถามความคิดเห็นในลักษณะที่มีส่วนร่วมในการวางแผนว่า	 จะไปที่ไหน	 มีความปลอดภัยหรือไม่	 เป็นต้น	 ผู้ลี้ภัยใน

ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอยกล่าวว่า	 การชี้แจงที่ผ่านมามักจะใช้ภาษาพม่า	 (ส�าเนียงย่างกุ้ง)	 ผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่สามารถเข้าใจ

สิ่งที่เจ้าหน้าที่	UNHCR	ต้องการจะสื่อสารได้	และไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถาม	กรณีตัวอย่างเช่น	หัวหน้าค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งได้เล่าให้

ฟังว่า	เจ้าหน้าที่	UNHCR	มักมีเวลาจ�ากัดในการชี้แจง	บางครั้งมีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการประชุม	ท�าให้ผู้ลี้ภัยไม่สามารถซักถาม	หรือ

มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอของ	UNHCR		

กรณีของ	TBC	ทีมี่นโยบายลดอาหารปันส่วนอย่างต่อเนือ่งในช่วง	๒	ปีทีผ่่านมา	ถงึแม้ว่าไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะผลกัดนั 

ให้ผู้ลี้ภัยเตรียมตัวกลับประเทศต้นทาง	 แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า	 เป็นเงื่อนไขที่ท�าให้ผู้ลี้ภัยต้องคิดถึงทางเลือกอื่น ๆ	 ที่จะท�าให้พวกเขา 

สามารถด�ารงชีวิตได้	 ขณะเดียวกัน	 TBC	 ได้ชี้แจงว่า	 การลดอาหารปันส่วนนั้นมาจากประเทศผู้บริจาคได้ลดงบประมาณให้ความ 

ช่วยเหลือในภาพรวมลง	 เนื่องจากต้องน�างบประมาณส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศอื่น	 ๆ	 ที่มีปัญหารุนแรงมากกว่า	 กรณี 

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า	 การก�าหนดนโยบายความช่วยเหลือ	 การลดอาหารปันส่วนนี้ผู้ลี้ภัยไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	

การหาทางออกอื่น	ๆ	แต่พวกเขาต้องยอมรับการตัดสินใจนี้

กรณขีองกระทรวงมหาดไทย	 ซึง่เจ้าหน้าทีก่รมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบดแูลค่ายผู้ล้ีภัยเหล่านี	้ ได้มกีารเสนอทางเลอืก 

ให้ผู้ลี้ภัย	 ๓	 ทางเลือก	 คือ	 กลับประเทศต้นทาง	 ไปประเทศที่สาม	 และอยู่ประเทศไทยต่อไป	 ซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติหรือไม่	 ยังไม่มี 

แนวทางที่ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ	 ปลัดอ�าเภอหัวหน้าค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพได้บรรยายในวันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	

๒๕๕๘	 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ว่า	 ตนเองและผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งได้ไปส�ารวจพื้นที่บริเวณชายแดน 

ฝั่งประเทศพม่า/เมียนมาร์และเห็นว่ามีหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่บริเวณนั้น	 ซึ่งยินดีให้ผู้ลี้ภัยมาตั้งถิ่นฐาน	 อีกทั้งมีที่ดินและน�้าที่สามารถใช้ 

ในการเกษตรได้	กรณีนี้น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง		

๓. การมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการเสนอทางเลือก

บทที่ ๔
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ข. การเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานเดิมโดยมีการอ�านวยความสะดวก (Facilitated Repatriation)   

การเดนิทางกลับรูปแบบนี	้UNHCR	จะอ�านวยความสะดวกในการจัดหาข้อมลูก่อนเดนิทางกลบั	ให้ความช่วยเหลอืต่อ 

บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ	ทั้งในระหว่างการเดินทางกลับและเมื่อกลับสู่ภูมิล�าเนาเป็นที่เรียบร้อย	โดย	UNHCR	จะประเมิน 

สถานการณ์	 เพื่อก�าหนดบทบาทในการด�าเนินการและอ�านวยความสะดวก	 ขณะนี้ยังไม่มีกรณีตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงได้	 อย่างไรก็ดี		

ผู้ลี้ภัยบางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือในด้านข้อมูลข่าวสาร และคุ้มครองความปลอดภัยจากกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย ดังกรณีของ 

ผู้ลี้ภัยจากค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหิน	 หรือฝ่ายราชการไทยได้เตรียมการจัดหาพื้นที่	 และประสานงานกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	 เช่น	 ในกรณี 

ของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ								

ค. การให้การสนับสนุนในการเดินทางกลับ (Promoted Repatriation) 

ส�าหรับการเดินทางรูปแบบน้ี	 UNHCR	 จะให้ความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ	 รวมถึงการสนับสนุนยานพาหนะส�าหรับ 

เดินทางกลับ มอบเงินและอุปกรณ์ความช่วยเหลือเมื่อผู้ลี้ภัยเดินทางกลับชุมชน จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขในการเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานมี

ความเหมาะสม			

UNHCR	 ได้มีแผนยทุธศาสตร์ส�าหรบัการเดนิทางกลบัมาตภุมูขิองผูล้ีภ้ยั	 โดยแบ่งแนวทางการส่งผูล้ีภ้ยักลบัคนืสูม่าตภุมูิ 

ออกเป็น	๓	รูปแบบ	(ดู	UNHCR	2015)	คือ	

๔. การวางแผนการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ประเทศต้นทาง โดย UNHCR 

ก. การเดินทางกลับด้วยตนเอง (Spontaneous Repatriation) 

ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วโดยตัวผู้ล้ีภัยเอง	 โดยที่	UNHCR	 ไม่ได้รับแจ้งโดยตรง	หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรง	จาก 

UNHCR ทั้งก่อนหรือระหว่างการเดินทางกลับกล่าวอีกอย่างหนึ่งการเดินทางกลับถ่ินฐานของผู้ลี้ภัยแบบนี้เป็นการเดินทางกลับโดย 

สมัครใจของผู้ลี้ภัยเองและเป็นการเตรียมการโดยผู้ล้ีภัยเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเล่าให้คณะผู้วิจัยฟังว่า 

การเดนิทางกลับแบบนีอ้าจจะเป็นการเดินทางไปมาระหว่างค่ายผูล้ีภ้ยักับถิน่ฐานเดมิทีผู่ล้ี้ภยัมทีีด่นิ	 หรอืมญีาตพิีน้่องทีส่ามารถพึง่พาได้ 

รวมทั้งอาจจะมีเงนิลงทนุจ�านวนหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นท�าธุรกิจขนาดเล็กของตนได้

จากกรณีตัวอย่างข้างต้นและจากการสัมภาษณ์ตัวแทน	 CSOs	 มีข้อสังเกตว่า	 ผู้ลี้ภัยยังไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมการ 

ส่งกลับอย่างชัดเจน	กลุ่มคนที่จะมีส่วนร่วมอยู่บ้าง	คือ	ผู้น�าของ	KRC	KnRC	KWO	KnWO	หรือหัวหน้าค่ายผู้ลี้ภัยที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและ 

มีส่วนร่วมในการเตรียมการส่งกลับอยู่บ้าง	 อย่างไรก็ดี	 เสียงสะท้อนของผู้ล้ีภัยและ	 CSOs	 ได้หยิบยกปัญหาการไม่มีส่วนร่วมในการ 

ส่งกลบัผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี	เรื่อง	Nothing	about	us	without	us	เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของ

ผู้ลี้ภัยและ	“การมองไม่เห็นผู้ลี้ภัย”	ในการส่งกลับประเทศตนเองอย่างชัดเจน	ผู้ลี้ภัยได้เล่าให้ฟังว่า	 เมื่อพวกเขาไปถาม	UNHCR	และ

ทางการไทยเกี่ยวกับการส่งกลับประเทศท่ีสาม พวกเขามักจะได้รับค�าตอบว่า “ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงการส่งกลับ” ทว่าเมื่อคณะ 

ผู้วิจัยสอบถามจากผู้แทน	 UNHCR	 กลับพบว่าทาง	 UNHCR	 ได้มีการหารือเรื่องการส่งกลับกับรัฐบาลไทย	 และรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ 

ดังเห็นได้จาก	road	map	ที่ได้ก�าหนดแผนการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทาง	โดยจ�าแนกออกเป็น	๓	ประเภท	คือ	๑.	การเดินทางกลับ

ด้วยตนเอง	 (Spontaneous	Repatriation)	๒.	การเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานเดิมโดยมีการอ�านวยความสะดวก	 (Facilitated	Repatria-

tion)	๓.	การให้การสนับสนุนในการเดินทางกลับ	(Promoted	Repatriation)	คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

 การเตรียมการส่งกลับ
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UNHCR	มีข้อสันนิษฐานว่า	ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	นี้	 ผู้ล้ีภัยจ�านวนมากจะเร่ิมเดินทางกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์ 

หากสถานการณ์เป็นไปตามเกณฑ์และตามความคาดหมาย UNHCR จะด�าเนินการให้การสนับสนุนการเดินทางกลับอย่างเต็มรูปแบบ 

ในช่วงต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 การเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยนี้	 ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับไปถิ่นก�าเนิดของตนเอง	 แต่อาจจะ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นพ้ืนทีด่ัง้เดมิ ผู้ล้ีภัยอาจจะเลือกเดนิทางกลบัไปยงัพ้ืนทีท่ีแ่ตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมอืงหรอืในพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีเ่ดมิ 

หรอืพืน้ทีใ่หม่	 รวมทัง้พืน้ทีท่ี่ใกล้บรเิวณชายแดนไทย-พม่า/เมยีนมาร์	 แต่อย่างไรกด็	ี UNHCR	 ได้ระบถุงึเงือ่นไขทีส่�าคญัประการหนึ่ง	 คือ	

ประเด็นสิทธิการครอบครองที่ดิน	ที่อาจจะเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการกลับถิ่นฐานอย่างยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน	 UNHCR	 ได้วางเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับการเดินทางกลับทั้ง	 ๒	 ประเภท	 ซึ่ง	 UNHCR	 จะเป็น 

ผู้อ�านวยความสะดวก เช่น การมีข้อตกลงจากฝ่ายเจ้าหน้าที่เมียนมาร์เพ่ือรับผู้ล้ีภัยกลับถิ่นฐานเดิม และมีกระบวนการตรวจสอบว่า 

มีการจัดเตรียมการเดินทางกลับพร้อมหรือไม่	โดยจะต้องมีการยืนยันจาก	UNHCR	ว่าพื้นที่ไม่มีเกณฑ์เสี่ยงที่จะถูกคุกคาม	นอกจากนั้น	

ยังระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการพักอาศัยอย่างถาวร ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างผู้ลี้ภัย	 ชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับไปตั้งถิ่นฐาน	 มีแผนปฏิบัติในการเดินทางกลับมาตุภูมิอย่าง

ยั่งยืน	 การได้รับโอกาสในการด�ารงชีวิต	 หากมีการจัดสรรที่ดิน	 ผู้ลี้ภัยจะต้องมีสิทธิในการครอบครองที่ดินนั้นๆ	 ตามระบบการจัดสรร

ที่ดินอย่างเป็นทางการ	หรือไม่เป็นทางการก็ตาม

ส�าหรับการเดินทางกลับที่จะได้รับการสนับสนุนจาก	 UNHCR	 หรือ	 Promoted	 Repatriation	 ที่เป็นการกลับ 

ถิ่นฐานโดยสมัครใจอย่างเต็มรูปแบบ	 UNHCR	 จะเริ่มกระบวนการเมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขทางกฎหมายและเกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของผู้ลี้ภัยทั่วพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า/เมียนมาร์	เช่น	จะต้องมีการประกาศใช้ข้อตกลงหยุดยิง	มีกรอบการท�างาน

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับกับระเบิด โดยท�าสัญลักษณ์แสดงที่ตั้งของกับระเบิดในเส้นทางการเดินทาง รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องกับ

ระเบิดศึกษา	และมีข้อตกลงสามฝ่ายในการส่งผู้ลี้ภัยกลับ

เป็นที่น่าสังเกตว่า	 UNHCR	 ได้มีการเตรียมการและก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการส่งกลับ	 โดยแบ่งออกเป็น	 

๕	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นการด�าเนินการที่ ๑ การเตรียมความพร้อม

ตามแผนยุทธศาสตร์ จะต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสวนากลุ่มกับผู้น�าผู้ลี้ภัยและชุมชนผู้ลี้ภัย 

ในระดบัต่างๆ	 ในเร่ืองการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	 การตอบค�าถามผูล้ีภ้ยั	 ให้ความรูเ้รือ่งกบัระเบดิและฝึกอาชพี	 ตัง้กลไกในการประสาน 

ในการเดินทางกลบัโดยสมัครใจและการประชมุทวิภาคกีบัรัฐบาลไทย	รวมทัง้	UNHCR	 ในฝ่ังพม่า/เมยีนมาร์	จะต้องมกีารจัดการระบบน�า้ 

ระบบสุขาภิบาล	 การป้องกันความรุนแรงทางเพศ	 การเตรียมพื้นที่เป้าหมาย	 การฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 กองก�าลังถืออาวุธ

ชนกลุ่มน้อย	องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม	ซึ่งจะด�าเนินการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

ขั้นการด�าเนินงานที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับด้วยตนเอง 

UNHCR	ประเมินว่าในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีผ่่านมา	มผีูล้ีภ้ยัทีเ่ดนิทางกลบัด้วยตนเองประมาณ	๕,๐๐๐	คน	เช่นเดยีว 

กับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ	และระบุว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	มีสถานที่	๘๒	แห่งที่ได้รับการรับรองจาก	UNHCR	ว่ามีผู้พลัดถิ่นภายใน

ประเทศ	 และ/หรือผู้ลี้ภัยได้เดินทางกลับไปพ�านักอาศัย	 โดยจะให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเครื่องอุปโภค	 เพื่อเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ลี้ภัยที่ก�าลังคิดจะเดินทางกลับถิ่นฐานเดิม

ขั้นการด�าเนินการที่ ๓ การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางกลับ 

UNHCR	 จะใช้ขั้นการด�าเนินการนี้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลี้ภัยที่จะเดินทางกลับด้วยตนเองในรูปแบบของบุคคล 

หรือกลุ่มภายใต้การบริหารจัดการโดยตัวผู้ล้ีภัยเอง โดยมีการเจรจาต่อรองกับกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยและเจ้าหน้าที่รัฐบาล	 

บทที่ ๔
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ขั้นการด�าเนินการที่ ๔ การให้การสนับสนุนในการเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมโดยสมัครใจ และการให้

ความช่วยเหลือในการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม 

ส�าหรับการด�าเนินการในขั้นนี้	 UNHCR	 จะด�าเนินการในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	 ซึ่งจะประกอบด้วยการให ้

ค�าปรึกษาและการตรวจสอบความสมัครใจ	การพิสูจน์รูปพรรณ	การออกเอกสารเดินทางกลับด้วยความสมัครใจ	และการปรับปรุงบัตร 

สมาร์ทการ์ดที่ได้ออกให้ในระหว่างการส�ารวจประชากร	รวมทั้งการจัดท�าบันทึกการแพทย์	เพื่อเป็นข้อมูลและให้วัคซีนตามความจ�าเป็น 

ก่อนการเดินทาง มีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการด�ารงชีวิตระหว่าง 

การเดินทาง	 ที่ส�าคัญคือ	 การเตรียมจุดผ่านแดนและจุดรับรอง	 รวมทั้งพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง	 ตลอดจนการจัดต้ัง	

“ศูนย์บริการครบวงจร”	 เพื่อรองรับผู้เดินทางกลับเพื่อให้ค�าปรึกษาและจ่ายเงินช่วยเหลือในการด�ารงชีพ	 และการมอบสิ่งของเครื่องใช้

ที่จ�าเป็น	เช่น	มุ้ง	ชุดอนามัย	โคมไฟ	ชุดนักเรียน	โทรศัพท์เคลื่อนที่	(เพื่อการโอนเงิน)	เป็นต้น				

UNHCR	จะให้ความช่วยเหลือในลักษณะชุนชนในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ก)	การให้ความคุ้มครอง	รวมทั้งการจัดท�าเอกสาร

และออกเอกสารที่ดิน	 ข)	 การให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะ	 ค)	 การให้ความคุ้มครองชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการด�าเนนิการในท้องถ่ิน	ง)	การด�ารงชพี	จ)	การจดัการน�า้	ระบบสขุาภบิาล	สขุอนามยั	ฉ)	การจดัการทุน่/กบัระเบดิ	เป็นต้น

ขั้นด�าเนินการที่ ๕ การกลับคืนสู่ชุมชน ยุทธศาสตร์ของ UNHCR  

ในขั้นด�าเนินการนี้	มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	การฟื้นฟู	การพัฒนา 

และการเสริมสร้างสันติสุข โดยค�านึงถึงความสามารถของหน่วยงานในท้องถิ่น และการด�าเนินการของรัฐในเรื่องการจัดการศึกษา	

สุขภาพและการจัดการที่ดิน	รวมทั้งการประเมินความต้องการการสร้างสันติภาพ	การส่งเสริมบทบาทของ	NGOs	และ	CSOs	ให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยที่เหลือที่อาจจะไม่สามารถ หรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม โดยการให้เสรีภาพในการเดินทาง 

ออกมาท�างานนอกค่ายผู้ล้ีภัย หากการเปล่ียนแปลงในประเทศพม่า/เมียนมาร์จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน อาจจะมีการ

ประกาศยุติการให้สถานะผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาต่างมีครอบครัว	และมีสมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่วัยเล่าเรียน	ดังนั้น	ค่ายผู้ลี้ภัย 

ทุกแห่งจึงมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในวัยต่างๆ โดยการสนับสนุนของ 

เครือข่ายศาสนา โบสถ์และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา	ทั้งนี้		เพราะพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยเป็นพื้นที่ที่อยู่นอก 

ความรบัผดิชอบของหน่วยงานด้านการศกึษาของฝ่ายไทย นกัเรียนเหล่านีไ้ม่สามารถเดนิทางออกนอกค่าย เพ่ือมาเรียนหนังสอืในโรงเรยีน 

ของไทย	ดงันัน้	การจัดการศกึษาในค่ายผู้ล้ีภัยจงึได้รบัความช่วยเหลอืจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศทีช่่วยเหลอืผูล้ีภ้ยั	ได้แก่	World	 

Education	 (WE)	 Taipei	Overseas	Peace	 Service	 (TOP)	 Right	 to	Play	 จัดหาครูและครูอาสาสมัครและหาอุปกรณ์การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยได้รับการศึกษาตามสมควร	 แต่ปัญหาส�าคัญที่ด�ารงอยู่ก็คือ	 การศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้รับการรับรอง

๕. การเตรียมการเพื่อการ Re-integration ในด้านการศึกษา

ส่งผลให้เกิดการได้มาซึ่งการจัดสรรที่ดินในสถานที่ที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งมีการให้ค�าปรึกษาและการแจ้งข้อมูล	 การพิสูจน์รูปพรรณ	 และ 

การเคลื่อนย้ายบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะ การให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามผู้เดินทางกลับ 

ถิน่ฐานเดมิ	อย่างไรกด็	ีจากการสัมภาษณ์ผู้น�าชมุชนผูล้ีภ้ยับางค่าย	พบว่าได้มคีวามพยายามของผูล้ีภ้ยัทีจ่ะเดนิทางกลบัประเทศมาตภุมูิ 

โดยการสนบัสนนุและคุม้ครองของกองก�าลังถืออาวธุชนกลุม่น้อย	แต่ผูใ้ห้สมัภาษณ์เหล่านีไ้ม่ได้เอ่ยถงึบทบาทของ	UNHCR	แต่อย่างใด

 การเตรียมการส่งกลับ
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วุฒิการศึกษา (Accreditation) จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศพม่า/เมียนมาร์และประเทศไทย นักเรียนที่เรียนจบการศึกษา

จากโรงเรียนระดับมัธยมปลายจากค่ายผู้ล้ีภัยจึงไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครเรียนต่อหรือสมัครเข้าท�างานได้ นอกเสียจาก 

จะต้องเข้าเรียนต่อในระดับ	 Post-ten	 และสมัครสอบ	General	 Education	Development	 (GED)	หรือติดต่อเรียนทางไกลกับ 

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของความวิตกกังวลของผู้ลี้ภัย	มีรายงานว่านักเรียนระดับประถมศึกษา	จาก 

Migrant	 School	 ประมาณร้อยละ	 ๗-๑๐	 มาจากค่ายผู้ลี้ภัย	 ที่เดินทางกลับประเทศพม่า/เมียนมาร์เพื่อสอบวัดผลในโรงเรียน 

ตามมาตรฐานของรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์	 แต่นักเรียนเหล่านี้มักจะไม่ผ่านการสอบ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในความรู้ด้านภาษาพม่า 

นักเรียนเหล่านี้สามารถพูดและอ่านเขียนได้ แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ดีพอท่ีจะผ่านการทดสอบ ส่วนนักเรียนบางกลุ่มเร่ิมเห็นถึงความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนในประเทศพม่า/เมียนมาร์	 แต่เมือ่ไปเรยีนแล้วกลบัไม่ประสบความส�าเรจ็	 เพราะขาดความรูพ้ืน้ฐาน 

ด้านภาษาและเผชิญกับปัญหารูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากที่เคยเรียนจากโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย ยิ่งกว่านั้นนักเรียนเหล่าน้ี 

ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับครูเพื่อการสอนพิเศษ	จึงกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจ	ท�าให้ต้องเดินทางกลับมาเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยเหมือนเดิม 

ดังนั้น การเตรียมตัวกลับของนักเรียนเหล่านี้จึงต้องค�านึงถึงการถ่ายโอนการศึกษา และรวมไปถึงการจัดท�าให้การศึกษาในค่ายผู้ล้ีภัย

ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ด้วย	

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและ	 KED	 มองเห็นปัญหาดังกล่าว	 จงึพยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าวนี	้ 

เพื่อให้เยาวชนสามารถ	 Re-integrate	 เข้ากับสังคมพม่า/เมียนมาร์	 โดยแบ่งแผนงานด้านการศึกษาออกเป็นแผนงานระยะสั้นและ 

แผนงานระยะยาว	 แผนระยะส้ัน	 เป็นการเตรียมโรงเรยีนในฝ่ังชายแดนพม่า/เมยีนมาร์ในรฐัฉาน	 รฐัคะยาห์	 รฐักะเหรีย่งและรัฐมอญ 

ช่ือว่า	Welcoming	School	เพือ่ให้โรงเรียนเหล่านีเ้ตรียมตวัส�าหรับรับนกัเรียนท่ีต้องการกลับไปเรียนในระบบโรงเรียนของพม่า/เมยีนมาร์ 

โดยจดัท�าคูม่อืเพือ่ชีแ้จงให้เข้าใจปัญหาของนกัเรียนทีม่าจากค่ายผูล้ีภ้ยั	 จดัให้มกีารประชมุเพือ่พฒันามาตรฐานข้อสอบในวชิาทีเ่กีย่วกบั 

ภาษา	 (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพม่า)	 วิชาคณิตศาสตร์	 และวิชาวิทยาศาสตร์	 พร้อมทั้งริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

ระหว่างโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยและในฝั่งประเทศพม่า/เมียนมาร์ และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนทั้งสองฝ่าย 

ได้รู้จักกันมากข้ึนและเข้าใจปัญหาของนักเรียนที่มาจากค่ายผู้ลี้ภัย การจัดท�าคู่มือนี้จะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาคอรัปชั่นที่เกิดจาก 

บทที่ ๔
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การเรยีกเกบ็เงนิค่าสอนพเิศษกวดวชิา	 นอกจากนี	้ ยงัได้สนบัสนนุให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการสอนรายวิชาและเน้ือหาของหลกัสตูร 

โดยการสร้างกลุ่มท�างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (Local Quality	Assurance)		ทั้งนี้	โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การศึกษาฝ่ายไทย 

เป็นกรรมการที่ปรึกษา

ส่วนแผนงานระยะยาว	 ให้ความส�าคัญกับโครงการ	 Learning	 across	 Border	 โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างโรงเรียนทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้มีการประสานงานกันมากขึ้น	 รวมทั้งจัดท�าโครงการ	 Rural	 School	 Empowerment	 

Program	 ซึ่งเป็นความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนชายแดน	 และโครงการ	 “พหุวัฒนธรรมในห้องเรียน” 

ทั้งนี้	 เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์	ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในบริบท

ของสังคมพม่า/เมียนมาร์

ปัญหาส�าคัญในการเตรียมการส่งกลับของนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย อยู่ที่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสอง

ประเทศที่ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการสนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยและยังขาดช่องทางการประสานงาน 

อย่างเป็นทางการของทั้งสองฝ่าย ในการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย ในด้านการสอน เนื้อหาหลักสูตร 

โดยเฉพาะการสอนภาษา	 (พม่าและอังกฤษ)	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 สิ่งแวดล้อมและศิลปะตลอดจนการวัดผล	 เพื่อให้นักเรียน 

ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนในค่ายผู้ล้ีภัยมีระดับความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้ังสองฝ่าย ที่ผ่านมานักเรียนจากค่ายผู้ลี้ภัยต้องเดินทาง 

ไปสอบเทียบในโรงเรียนในฝั่งพม่า/เมียนมาร์	 และทางฝ่ายโรงเรียนฝั่งประเทศพม่า/เมียนมาร์ได้จัดให้มีการสอบเทียบในฝั่งไทย	 แต่ไม่

สามารถเข้าไปด�าเนินการในค่ายผู้ลี้ภัยได้				

 การเตรียมการส่งกลับ
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ต่อทางเลือกเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะ



นับแต่ผู้ลี้ภัยได้เข้ามาอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลไทยได้จัดขึ้น รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

UNHCR ได้มีแนวคิดและแสวงหาความเป็นไปได้ในการจะจัดส่งผู้ล้ีภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานของตนเองโดยสมัครใจมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า 

ยังไม่ได้จัดตั้งระบบการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า/เมยีนมาร์ในห้วงเวลา 

๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดี หลังจากที่มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเริ่ม 

การเจรจาสนัติภาพระหว่างรฐับาลพม่า/เมยีนมาร์และกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย ท�าให้หลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเร่ิมมองเหน็การคลีค่ลาย 

ปัญหาผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยในประเทศไทย รายงานของ UNHCR (2015) ได้คาดการณ์ด้วยความมั่นใจว่าสถานการณ์มีแนวโน้ม 

ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีหน้า “ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ได้เน้นย�้าความตั้งใจในการสนับสนุนการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิ 

ด้วยความสมัครใจในแนวทางเดียวกับมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน” แต่การด�าเนินการส่งผู้ล้ีภัยกลับคืนถิ่นฐานของตนยังไม่

สามารถเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น UNHCR และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ท�างานด้านผู้ลี้ภัย จึงหันมาให้ความส�าคัญกับ “การเตรียม 

ความพร้อม” (Preparedness) ของผู้ล้ีภัย UNHCR ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ในการเดนิทางกลบัคนืสูม่าตภุมูใินระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยหลักยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอนในการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิโดย 

สมัครใจ มีความปลอดภยัและมีศกัดิศ์รี แต่ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงขัน้ตอนเหล่านี ้จ�าเป็นต้องกล่าวถงึสถานการณ์ของผู้ล้ีภัยในการตัง้ถิน่ฐานใหม่ 

การจ�าแนกรูปแบบในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยที่ยังอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย และประเภทของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

เสียก่อน

UNHCR ได้จ�าแนกผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยและพ�านักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนและ 

ได้รับบัตรประจ�าตัว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบัตร UN ผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้มักจะเรียกกันว่า Registered Refugees  

กลุ่มที่สอง คือ ผู้ลี้ภัยที่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเบื้องต้น (Pre-Screening) เพื่อยื่นค�าขอเดินทางไปประเทศ

ที่สาม หากมีเหตุผลความจ�าเป็นทางการเมือง หรือด้วยเหตุผลของการขอติดตามไปสมทบร่วมกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นที่ไปตั้งหลัก

แหล่งในประเทศที่สามก่อนแล้ว (Family Re-unification)   

กลุ่มที่สาม คือ ผู้ล้ีภัยที่เข้ามาพักอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือว่าเป็นผู้ที่มิได้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศ 

ด้วยสาเหตุของการสู้รบหรือความรุนแรง ความขัดแย้งทางการเมืองจากประเทศพม่า/เมียนมาร์ UNHCR ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยประเภท 

ผู้แสวงหาที่พักพิง ดังนั้น จึงถือว่าผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ เป็น Unregistered Refugees ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้น

ทะเบียนกับ UNHCR จะมีชื่อปรากฏในทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นกัน 

๒. การจ�าแนกกลุ่มผู้ลี้ภัยของ UNHCR

๑. การเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิของผู้ลี้ภัย

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือก
เชิงนโยบาย
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ที่ผ่านมา UNHCR ได้มีบทบาทส�าคัญร่วมกับรัฐบาลไทยในการประสานงานกับประเทศที่สามที่ประสงค์จะรับผู้ลี้ภัย 

ไปต้ังถ่ินฐานใหม่ มกีารคดักรองผู้ลีภ้ยั และฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ล้ีภัยเพ่ือเดนิทางไปประเทศทีส่าม ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙- 

๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีผู้ลี้ภัยจาก ๙ ค่ายประมาณ ๑๐๓,๒๓๔ คนที่ได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม นอกจากนี้ ยังมีผู้ลี้ภัย 

อีกจ�านวนหนึ่งที่ได้รับการคัดกรองและเตรียมความพร้อมแล้ว ผ่านกระบวนการ Fast Track อยู่ในขั้นตอนการรอที่จะเดินทางไป 

ประเทศท่ีสาม15 แต่อย่างไรกด็ ี มข้ีอสงัเกตว่าในระยะหลัง ผู้ล้ีภัยทีป่ระสงค์จะเดนิทางไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่ามมจี�านวนลดน้อยลง 

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ลี้ภัยบางคนได้เริ่มเดินทางกลับคืนสู่ถ่ินฐานเดิมของตนแล้ว หรือเป็นเพราะผู้ลี้ภัยประสงค์จะเดินทาง 

ไปยังประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ดี แต่ประเทศเหล่านี้ไม่เปิดรับผู้ล้ีภัยเพ่ิมหรือเปิดรับจ�านวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ประเทศ 

ที่เปิดรับผู้ลี้ภัยให้ไปตั้งรกรากใหม่จ�านวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา กลับไม่ค่อยมีผู้ลี้ภัยสมัครใจไป ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีสวัสดิการให้ 

ในระยะสั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่มีการยื่นขอเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในผู้ลี้ภัยว่า พวกเขามีทางเลือกอนาคตของตนเองอยู่ ๓ ทาง คือ ก) เดินทางไปประเทศที่สาม 

ข) การเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานของตนเอง และ ค) การเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย ผู้ลี้ภัยได้เริ่มค�านึงถึงทางเลือกในอนาคตของตน 

บางรายประเมินความเป็นไปได้ของการกลับคืนถิ่นฐานของตนโดยการเดินทางไปดูพื้นที่ที่ประเทศพม่า/เมียนมาร์ หรือบางคนได้กลับ 

ไปหาที่ดินที่จะใช้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือเริ่มลองปลูกพืชบางชนิดไว้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อน แต่ผู้ลี้ภัยจ�านวนมากยังไม่ได้ตัดสินใจ 

เพราะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน กับทั้งยังได้ยินข่าวการปะทะกันระหว่างกองก�าลังทหารพม่าและกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยอยู่เสมอ 

ดังนั้น เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นและความต้องการของผู้ลี้ภัย หลายหน่วยงานได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยต่อประเด็นนี้ 

ส�านักข่าว Karen News ได้รายงานว่า คณะกรรมการค่ายผู้ลี้ภัยบ้านถ�้าหินได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ลี้ภัยเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และพบว่าในจ�านวนผู้ลี้ภัย ๖,๑๙๕ คน มีผู้ลี้ภัยตอบว่าต้องการไปประเทศที่สาม ร้อยละ ๔๖ ต้องการกลับประเทศพม่า 

ร้อยละ ๒๗ ส่วนอีกร้อยละ ๒๗ ของผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งน้ีประสงค์จะอยู่ในชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์16 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นผู้ลี้ภัย จ�านวน ๑๐๙,๙๙๑ คน พบว่าร้อยละ ๒๒ ได้ยื่นเรื่องเพื่อไปตั้งหลักแหล่ง 

ในประเทศที่สามแล้ว ที่เหลือยังไม่ได้ด�าเนินการ ในจ�านวนนี้มีผู้ลี้ภัย ๔๓,๕๘๓ คน ที่ปรารถนาที่จะไปประเทศที่สาม แต่ยังไม่ได้ 

ยื่นเรื่องแสดงความจ�านง และในจ�านวนนี้มีสถานะเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน (Unregistered) ร้อยละ ๗๓ และปรากฏว่ามีผู้ลี้ภัยร้อยละ 

๑๘ ก�าลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ17 เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ สอดคล้องความเห็นของ CSOs ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยว่า 

ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่า/เมียนมาร์ ส่วนผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้สูงอายุ 

มักจะเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจล�าบากว่าจะไปอยู่ประเทศที่สามดีหรือไม่ แม้ว่าตนเองมีบัตร UN ที่พร้อมจะเดินทางไปได้ก็ตาม ส่วนใหญ่

อยากกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของตน เนื่องจากมีความผูกพันกับ “บ้าน” ของตน และวิตกกังวลในการปรับตัว หากเดินทางไปอยู่ 

ในประเทศที่สาม ส่วนคนหนุ่มสาววัยท�างานเป็นกลุ่มที่ต้องการไปประเทศที่สาม แต่มีจ�านวนไม่น้อยที่ต้องการอยู่ในประเทศไทย

๓. ทางเลือกในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิและแผนยุทธศาสตร์ 
       (Strategic Roadmap) ของ UNHCR  

 
15  IOM 2015 อ้างใน TBC 2015: 10-11

 
16 Karen News, กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
17 

Mae Fah Luang Foundation, 2014
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ถึงแม้ว่ารัฐบาลพม่า/เมียนมาร์จะมีความตั้งใจในการสนับสนุนการเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย แต่ในทางปฏิบัติ 

ก็ยังไม่มีมาตรการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ (ในขณะที่โครงวิจัยก�าลังสิ้นสุดลง ต้นปี ๒๕๕๙) 

ยังไม่สามารถจะด�าเนินการตาม Road Map ของกระบวนการสันติภาพ (Peace Process) เพือ่น�าไปสูก่ารลงนามหยดุยงิทัว่ประเทศ 

ดงัทีค่าดหมายไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาหยดุยงิกบักองก�าลงัถอือาวธุชนกลุม่น้อยบางกลุม่แล้วกต็าม ประเดน็ทีก่ารเจรจาสนัตภิาพ 

ยงัไม่บรรลผุล มาจากทางฝ่ายรัฐบาลยงัไม่ยอมรบัข้อเสนอของฝ่ายกองก�าลังถอือาวุธชนกลุ่มน้อย ที่ต้องการให้รัฐบาลพม่า/เมียนมาร ์

ยอมรับกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ ๑๗ องค์กรทั้งหมดเข้าร่วมในการเจรจาหยุดยิงบนหลักการของ Inclusivity ในขณะที่ 

ฝ่ายรัฐบาลยืนยันไม่ยอมรับกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม นอกจากนั้น กองทัพพม่ายังต้องการให้วางอาวุธเมื่อมีการหยุดยิง 

แต่ฝ่ายกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยกลับไม่เห็นด้วยกับเง่ือนไขดังกล่าว ที่ส�าคัญก็คือ รัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ถือว่าปัญหาผู้พลัดถิ่น

ภายในประเทศซึ่งมีจ�านวนมากกว่าผู้ล้ีภัยที่อยู่ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนกว่า ผู้น�าองค์กรกองก�าลังถืออาวุธ 

ชนกลุ่มน้อย และสมาชิกของคณะเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานในการเจรจาสันติภาพฝ่ายกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย

ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้วิจัยได้ให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานไม่ได้อยู่ในการเจรจาสันติภาพแต่อย่างใด  

พวกเขาคาดว่า ประเด็นนี้น่าจะน�ามาหารือกันหลังจากเมื่อมีการเจรจาหยุดยิงทั่วประเทศ 

การส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ประเทศภูมิล�าเนาเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน และจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความปลอดภัย 

ความยัง่ยนื ศักดิศ์ร ี ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของผูล้ี้ภัย เป็นทีน่่าสังเกตว่า หน่วยงานท่ีท�าหน้าทีเ่ก่ียวข้องกบัการส่งผู้ล้ีภัยกลบัคนืสูถ่ิ่นฐาน 

มักจะมีทัศนะว่า เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่า/เมียนมาร์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว มีความปลอดภัยเพียงพอที่ 

ผู ้ลี้ภัยจะเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนได้ เหตุใดผู้ลี้ภัยเหล่านี้จึงยังไม่อยากที่จะเดินทางกลับ แต่ส�าหรับผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ในพม่า/เมียนมาร์ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น และพวกเขาพร้อมที่จะกลับคืนสู่มาตุภูมิเมื่อมีสันติภาพอย่างแท้จริง (Genuine 

Peace) พวกเขายังรอว่าจะมีมาตรการใดที่จะท�าให้พวกเขามีความมั่นใจ เช่น การได้สิทธิในการกลับไปใช้ที่ดินเดิมของตน รวมทั้ง 

เรียกร้องการมีส่วนร่วมในการส่งกลับ องค์กรภาคประชาสังคมถึงกับมีค�าขวัญใช้เป็นข้อเรียกร้องในการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมว่า 

Nothing about us without us แต่หน่วยงานดังกล่าวกลับมีความเห็นว่า ผู้ลี้ภัยอาจจะได้รับการชี้น�าจากหน่วยงานหรือผู้น�า  

จนท�าให้เกิดแบบแนวคิด (Mindset) เช่นนี้  ดังนั้น จึงใช้ข้ออ้างว่ายังไม่มีความปลอดภัย หรือยังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงในประเทศพม่า/

เมียนมาร์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการส�ารวจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่ด�าเนินการให้กับ UNHCR พบว่าผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน 

และค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย ร้อยละ ๕๐ จะตัดสินใจ18 ตามผู้น�าของตน อย่างไรก็ดี จะต้องเข้าใจว่าผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยแต่ละค่าย 

อยู่ในบริบททางการเมืองที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความคิดเห็นของผู้ลี้ภัยในแต่ละค่ายจึงมีความแตกต่างกันในการประเมินสถานการณ์

ทางการเมือง รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยประสงค์จะเดินทางกลับในแต่ละพื้นที่ เป็นต้นว่าผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่

ในสอยได้ส�ารวจพบพื้นที่ที่อาจจะใช้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ของพวกเขาในรัฐคะยาห์ แต่ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกครอบครองด้วยกอง

ก�าลังท้องถิ่น หรือกองก�าลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Forces) ทั้งนี้ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจ

องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) ที่ท�างานด้านผู้ลี้ภัย มีความเห็นท�านองเดียว 

กับผู้ลี้ภัย กรณี KWO ได้มีค�าแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการมีส่วนร่วมของผู้ล้ีภัยในการเตรียมการและด�าเนินการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐาน 

อย่างแท้จริง รวมถึงเสนอให้สร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ลี้ภัย และชุมชนใกล้เคียงที่ผู้ลี้ภัยจะเดินทางกลับไปอยู่อาศัย ตลอดจน 

เรียกร้องให้ค�านึงถึงบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการนี้ ข้อเรียกร้องของ KWO ให้ความส�าคัญในด้านความมั่นคงทางด้านกายภาพ 

(Physical Security) ดังนั้น จึงต้องการให้ถอนกองก�าลังทหารพม่าออกจากพื้นที่ท�ากิน ในพื้นที่ไร่สวน หรือถนนที่อยู่ติดกับชุมชน 

นอกจากนั้น ยังมีข้อห่วงกังวลต่อปัญหากับระเบิด ฯลฯ รวมทั้งความมั่นคงทางกฎหมาย (Legal Security) เช่น บัตรประจ�าตัว 

 
18 เพิ่งอ้าง, ๒๐๑๔ 

บทที่ ๕
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แสดงสถานะบุคคล การออกกฎหมายให้ผู้ลี้ภัยสามารถอ้างสิทธิ์ในการขอคืนที่ดิน ฯลฯ หากพิจารณาข้อเรียกร้องเหล่านี้ในบริบทของ 

สถานการณ์การเมืองในประเทศพม่า/เมียนมาร์  โดยเฉพาะตามบรเิวณชายแดนทีเ่ป็นพืน้ทีข่องชนกลุม่น้อยจะเหน็ได้ว่าเป็นสิง่ทีม่เีหตผุล 

และเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้ลี้ภัยจึงยังไม่ตัดสินใจเดินทางกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยที่ยังมีความทรงจ�าที่เจ็บปวดจากปัญหาการสู้รบ 

ที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้พวกเขาต้องเลือกที่จะแสวงหาความปลอดภัยในดินแดนที่ห่างไกลจากบ้านของพวกเขา

ในการสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยและผู้น�าในค่ายผู้ลี้ภัย ส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นไปในท�านองเดียวกันว่า สถานการณ์การเมืองใน 

ประเทศพม่า/เมียนมาร์ยังมีความไม่แน่นอน การเจรจาสันติภาพที่ด�าเนินมาหลายรอบ ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได ้

ในขณะเดียวกัน ยังมีการปะทะสู้รบในรัฐชนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งเป็นการปะทะกันระหว่างกองก�าลังทหารพม่า กองก�าลัง 

พิทักษ์ชายแดน กับ DKBA บางครั้งเป็นการปะทะกันเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ในการคุมเส้นทางการค้า ถึงแม้จะมีการเจรจาสันติภาพ 

เกิดขึ้นหลายรอบ เป็นที่สังเกตว่ากองทัพพม่ายังเสริมก�าลังตั้งฐานปฏิบัติการในรัฐชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะยาห์ 

มากขึ้น มีการตั้งฐานในบริเวณวัด ถนน หรือในไร่นาใกล้ชุมชน จนเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้าน ในช่วงเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา กองก�าลัง 

กองทัพพม่ายังใช้ก�าลังและอาวุธหนักปะทะโจมตีกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยคะฉิ่น กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยตะอาง (Ta’ang) 

หรือดาระอ้ัง กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยโกกาง (Kokang) และกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยว้า (Wa) ซึ่งมีศักยภาพทางด้าน 

การทหารที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้น�าไปสู่ข้อกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยและความยั่งยืนในการเดินทางกลับของผู้ล้ีภัย ท้ังน้ียังไม่รวมถึง 

ความรู้สึกของผู้ลี้ภัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่รู้สึกไม่ไว้วางใจรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์และกองทัพพม่า ความรู้สึกเช่นน้ีมาจาก 

ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เขาเคยเผชิญมาก่อนแล้ว แต่ข้อกังวลที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากผู้ลี้ภัยหลายคน 

ได้อพยพมาอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยเป็นเวลานาน ที่ดินที่เคยครอบครองอยู่มีคนอ่ืนครอบครองแทนที่ไปแล้ว หรือถูกยึดไปโดยทหารพม่า 

ที่ดินบางแห่งยังมีกับระเบิดฝังอยู่อีกด้วย (ดูภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีกับระเบิด) ยิ่งกว่านั้น ภายใต้ความพยายามในการเจรจา 

หยุดยิง มีรายงานที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการให้สัมปทานที่ดินระยะยาวเพื่อท�าเหมืองแร่ ปลูกยางพาราและข้าวโพด ท�าให้ปัญหาการแย่ง 

ยึดที่ดิน (Land Grabbing) เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากในรัฐชนกลุ่มน้อย

ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีกับระเบิด
ที่มา: Karen Human Rights Group (KHRG)

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย
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คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ (กสม.) มกีลไกสนบัสนนุการคุม้ครองสิทธิมนษุยชนและมยีทุธศาสตร์การขบัเคลือ่น 

งานที่เป็นประเด็นส�าคัญตามบริบทหรือสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบกรณีร้องเรียน  

การจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ สิทธิของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้รัฐ 

แรงงานข้ามชาติและอื่นๆ ดังนั้น จึงถือว่ามีบทบาทค่อนข้างกว้างขวางและครอบคลุมปัญหาสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศ และ 

ข้ามพรมแดน

แต่อย่างไรกด็ ี อาจจะกล่าวได้ว่าผูล้ี้ภัยจะมคีวามห่วงใยในความปลอดภัยในการเดนิทางกลับคนืถ่ินฐานบ้านเกดิของตนเอง 

ในระดบัที่แตกต่างกัน ส�าหรับผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งที่อพยพมาจากหมู่บ้านใกล้พรมแดนได้เดินทางข้ามพรมแดนไป-มา เพื่อดูแลที่ดินและ

พชืผลของตนเองท่ีได้ปลกูไว้ บางคนข้ามไปดลูาดเลาว่าจะกลับไปภูมลิ�าเนาของตนได้หรือไม่ หรือบางคนไปจับจองท่ีดนิเพือ่เตรยีมตวักลบั 

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินเริ่มกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น ในกรณีของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย องค์การด้านการศึกษาของคะเรนนี เช่น 

KnCC ได้หาสถานที่ตั้งโรงเรียนในรัฐคะยาห์ ที่เมืองทิโมโซเพื่อเตรียมรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับ Post-ten คณะผู้วิจัยม ี

ข้อสงัเกตว่าการกลบัไปหาท่ีดนิท�ากนิน่าจะเป็นไปได้ง่ายส�าหรบัผูท้ีม่ญีาติพีน้่องหรอืคนรูจ้กัในพืน้ทีใ่กล้ชายแดน แต่ส�าหรบัผูท้ีอ่พยพมาจาก 

พื้นที่ที่ห่างไกลชายแดนอาจจะเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีความไม่ชัดเจนและความห่วงกังวลในความปลอดภัยในการกลับคืน 

สูถ่ิน่ฐาน ปรากฏว่า ผู้ล้ีภัยจ�านวนหนึง่เร่ิมอพยพกลบัถิน่ฐานของตนเองโดยสมคัรใจ ในทางกลบักนั กป็รากฏว่าในระยะ ๓-๔ ปีทีผ่่านมา 

มีผูล้ีภั้ยอกีจ�านวนไม่น้อยทีอ่พยพเข้ามาพ�านกัในค่ายผู้ล้ีภัยเพ่ือโอกาสทางการศกึษา และโอกาสทางเศรษฐกิจ ข้อมลูจากการบรรยายสรปุ 

ของตัวแทนฝ่ายไทยที่ค่ายผู้ล้ีภัยบ้านนุโพ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า มีผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้ามาใหม่ (New Arrivals)  

จ�านวน ๖,๕๔๖ คน 

ถึงแม้ว่า จะมีผู้ลี้ภัยเร่ิมเดินทางกลับคืนสู่ไปประเทศต้นทางบ้างแล้ว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการเตรียมการส่ง 

ผู้ลี้ภัยกลับคืนมาตุภูมิ ข้อเท็จจริงก็คือ ยังมีผู้ลี้ภัยอีกจ�านวนประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะต้องพ�านักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยอีกเป็นระยะ 

เวลานาน  เพื่อรอให้มีการหยุดยิงทั่วประเทศ และการเจรจาทางการเมือง (Political Dialogue) ดังนั้น การด�าเนินการส่งผู้ลี้ภัย 

กลับคืนสู่มาตุภูมิคงจะไม่เกิดขึ้นในระหว่างรอสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คงจะไม่สามารถเป็นไปได ้

ในระหว่างการเตรียมการเลือกตัง้ทีจ่ะเกดิข้ึนในปลายปีนี ้ แต่การเลอืกตัง้อาจจะเป็นแรงจงูใจทีท่�าให้ผูล้ีภ้ยัจ�านวนหนึง่เลอืกทีจ่ะเดนิทาง 

กลับสู่ถิ่นฐานของตน อย่างไรก็ดี หลังจากการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการส่งผู้ลี้ภัยเดินทางกลับ ดังนั้น ผู้ลี้ภัย

จ�านวนดังกล่าวคงจะต้องอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบริเวณชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์อีกเป็นระยะหนึ่ง  

ประเด็นส�าคัญก็คือ ในระหว่างที่รอการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม ผู้ลี้ภัยเหล่านี้อยู่ในสภาพอย่างไร ผู้ลี้ภัยที่ยังอยู่ในค่าย 

ผู้ลี้ภัยบางส่วนอาจจะรอการเดินทางไปประเทศที่สาม เพราะผ่านการคัดกรองแล้ว แต่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาหลัก ๒ ประการ 

คือ การลดอาหารปันส่วน  ซึ่งอาจจะไม่มีผลกระทบมากนักกับผู้ที่มีงานท�าในค่ายผู้ลี้ภัย เช่น เปิดร้านค้า ขายอาหาร ขนม เครื่องใช้ 

ในชีวิตประจ�าวัน และเคร่ืองดืม่เลก็ๆ น้อยๆ หรอืท�างานให้กับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ซึง่มจี�านวนลดน้อยลงตามล�าดบั แต่ส�าหรบั 

ผูล้ีภ้ยัทีไ่ม่มช่ีองทางหารายได้อืน่ หรอืไม่มญีาตพิีน้่อง ท่ีส่งเงนิมาจนุเจอื การลดอาหารปันส่วนจงึมผีลกระทบมาก และเป็นเสมอืนสญัญาณ 

ที่บ่งถึงการปิดฉากค่ายผู้ลี้ภัยที่ก�าลังใกล้เข้ามา ส่วนปัญหาอีกด้านหนึ่ง ก็คือการที่ไม่สามารถออกไปท�างานนอกค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งมีความ 

เข้มงวดมากข้ึน หลงัจากรฐับาลไทยอยูภ่ายใต้ คสช. การเดนิทางเข้า-ออกค่อนข้างล�าบาก จึงมผีลกระทบต่อการกนิอยู ่อาหารประทงัชวีติ 

เพราะผู้ลี้ภัยต้องเผชิญกับการลดจ�านวนอาหารปันส่วน

ต่อสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้น มีความจ�าเป็นที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของฝ่ายรัฐบาล และองค์กรเอกชนระหว่าง 

ประเทศ เช่น UNHCR จ�าเป็นจะต้องพิจารณาหาทางเลือกเชิงนโยบายต่อการส่งกลับผู้ลี้ภัย โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในพื้นท่ี 

ตลอดจนพัฒนาการของพื้นที่บริเวณชายแดนที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. บทบาทและแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

บทที่ ๕
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ส�าหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้ล้ีภัย ผู้หนีภัยจากการสู้รบและผู้แสวงหาที่พักพิง กสม. มีการด�าเนินการผ่าน 

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ 

และชนพื้นเมือง ตลอดจนคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท�า 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเฉพาะการน�ามาตรา ๑๗ ที่ระบุว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง 

รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใด หรือจ�าพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใดๆ หรือจะ 

ยกเว้นไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใดๆ ก็ได้” มาใช้ในการหาช่องทางการคุ้มครองชั่วคราวส�าหรับบุคคลที่จ�าเป็น

ต้องอพยพ เคลื่อนย้ายในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

ส�าหรับกรณีของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์ กสม. ได้มีการติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ 

รวมทั้งติดตามปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัยจากการสู้รบ และผู้แสวงหาที่พักพิงที่ได้รับการร้องเรียนมาบ่อยครั้ง โดยยึดหลักการ 

Non-Refoulement หรือการไม่ส่งผูห้นภัียจากการสู้รบ หรือผู้แสวงหาทีพั่กพิงกลับโดยไม่สมัครใจ ดงันัน้ เม่ือสถานการณ์ทางการเมอืง 

ในประเทศพม่า/เมียนมาร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และเริ่มมีการเตรียมการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐาน กสม. จึงให้ความสนใจต่อประเด็น 

สิทธิของผู้ลี้ภัยในการมีส่วนร่วมในการเตรียมตัวส่งกลับ และได้มอบหมายให้มีการท�าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖

อย่างไรก็ดี  กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่ไม่อนุญาตให้ กสม. ส่งคณะผู้วิจัยเข้าไปศึกษาวิจัย 

ในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวตามทีร้่องขอ ดังนัน้ จงึต้องเปล่ียนประเดน็การศึกษา จากการมส่ีวนร่วมในการเตรียมตวักลับถิน่ฐาน มาสูก่ารศกึษา

ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ดี คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฯ 

ได้ติดตามการด�าเนินการวิจัย และได้เดินทางไปพบองค์กรเอกชน CSOs ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย และเดินทางไปในค่ายผู้ลี้ภัย 

บ้านนุโพและค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย และการเดินทางกลับ 

คืนสู่ถิ่นฐาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบค่ายผู้ลี้ภัยและกรรมการค่ายผู้ลี้ภัยทั้งสองแห่ง 

ในการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในที่พักพิง 

ชั่วคราว” เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธาน 

อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ให้ความเห็นต่อปัญหาการจัดการผู้ลี้ภัยว่า การพิจารณาทางเลือกเชิงนโยบาย 

การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ควรให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์โลกาภิวัตน์และหลักสิทธิมนุษยชน ปัญหาของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเพื่อแสวงหา

ที่พักพิงบริเวณชายแดนไทย-พม่า/เมียนมาร์ ไม่สามารถจะพิจารณาแค่เพียงการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจว่าเป็น

ปัญหาส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์และเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จ�าเป็นต้องมองให้ทะลุใน

เรือ่งของปัญหาของผู้ล้ีภัยซึง่อยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนี ้ และหลกัสทิธิมนษุยชนเท่านัน้ทีจ่ะแก้ไขปัญหาเรือ่งผูอ้พยพและผูล้ีภ้ยั 

ในโลกนีไ้ด้

ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองยังได้ให้ความเห็นอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยและพม่า/ 

เมียนมาร์มีความเหมือนกันที่อยู่ใต้การปกครองแบบรัฐทหารและยึดอยู่ในความคิดชาตินิยม ดังนั้น จึงมีความท้าทายอย่างยิ่งที่จะ

จัดการปัญหาผู้ลี้ภัยโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ก�าหนดเขตแดนของประเทศเพื่อประกาศอ�านาจ

อธิปไตยของชาติ และเพื่อป้องกันการรุกล่าของอาณานิคม การก�าหนดเขตแดนจึงเป็นเร่ืองของความมั่นคงเป็นหลัก แต่ปัจจุบันน้ีมี

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดน เขตแดนกลายเป็นพื้นที่ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการเติบโต

ของการค้าข้ามแดน มีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามเขตแดนมากขึ้น ดังน้ัน ต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการ

ส�าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่กระนั้นก็ดี ประชาคมอาเซียนก็ยังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าของการเป็น One Community ได้  

เพราะยงัมปัีญหาการยดึตดิอยูก่บัผลประโยชน์ของรฐัชาต ิ ยิง่กว่านัน้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะให้ความส�าคญักบัสงัคมชาตพินัธุเ์ดยีว ไม่ยอมรบั

ลักษณะความเป็นพหุสังคม พหุชาติพันธุ์   

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
76 77



ประการแรก จ�าเป็นต้องยึดหลักสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของความเป็นชุมชน ชุมชนคนไทยและพม่าที่อยู่ 

บริเวณชายแดนควรค�านึงถึง “ความเป็นชุมชน” ที่อยู่บนหลักพื้นฐานของการท�ามาหากิน ที่ยึดหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น และยึดหลัก

มิติด้านวัฒนธรรม รวมถึง “สิทธิชุมชน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย “สิทธิชุมชน” แสดงให้เห็นถึงการมีสิทธิในการ

ด�ารงชีวิตของพลเมือง มีสิทธิในการตัดสินใจอนาคตของตนเอง ว่าต้องการจะด�ารงวิถีชีวิตอย่างไร สิทธิตรงนี้มีความส�าคัญ ที่จะน�าไป

สู่การออกแบบจินตนาการของความเป็นชุมชนที่ไกลกว่าความเป็นรัฐชาติเดียว เป็นชุมชนพหุสังคม พหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติ ไม่เกิดปัญหาการรบราฆ่าฟันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้หลีกพ้นจากปัญหาการอพยพลี้ภัยของพลเมืองทั้งสอง

ประเทศได้ 

ประการที่สอง องค์กรทั่วโลกได้ยกระดับความส�าคัญในเรื่อง “สิทธิในการพัฒนา” โดยเฉพาะสิทธิในการพัฒนาของ 

กลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา จะต้องไปให้ไกลถึงนโยบายการพัฒนาที่มาจากระบบทุนข้ามชาติ ประเทศไทยขณะนี้กลับเข้าสู่รัฐทหาร  

มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อ�าเภอแแม่สอด จังหวัดตาก โดยค�าสั่งมาตรา ๔๔ ของ คสช. กันเขตพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นเขต

เศรษฐกจิพเิศษ เพือ่ให้นกัธรุกิจมาลงทนุในที ่๒,๐๐๐ ไร่นี ้ในขณะท่ีชุมชนคนไทยประมาณ ๑๐๐ กว่าครอบครัวทีอ่ยูม่านานกว่า ๑๐๐ ปี 

จะต้องอพยพออกไป สิ่งที่จะเกิดที่เขตเศรษฐกิจทวาย ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ๑๐-๑๕ เท่า เป็นปัญหา “สิทธิ

ในการพัฒนา” ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องยกระดับให้เป็นสิทธิในการเสนอนโยบายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน หรือให้มีความสมดุล

ของการพัฒนาที่ยอมรับความเจริญด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนของคนในพื้นที่ไปด้วยกัน ต้องท�าให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นสิ่งที่มี 

นโยบายพื้นฐานที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตามแนวชายแดน

ประการสุดท้าย “สิทธิการมีส่วนร่วม” ของผู้ลี้ภัย จะต้องถือว่าเป็นปัจจัยชี้ขาดในยุทธศาสตร์การส่งผู้ลี้ภัยกลับคืน 

สู่ถิ่นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการตัดสินใจว่าจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมในประเทศพม่า/เมียนมาร์ หรือจะอยู่ในประเทศไทย หรือ

เลือกท่ีจะไปอยู่ในประเทศที่สามเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง ดังนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับข้อตกลงในการหยุดยิง องค์กรระดับนานาชาติ

จึงต้องมีหน้าที่เข้ามาผลักดัน มิฉะนั้นแล้ว ก็จะมีค่ายผู้ลี้ภัยไปตลอดนิรันดร์กาล ดังนั้น UNHCR หรือองค์กรระดับภูมิภาคต้องเห็น

ความส�าคัญของการตัดสินใจของผู้ลี้ภัย หากการตัดสินใจโดยผู้ลี้ภัยทั้ง ๙ ค่าย ที่มีจ�านวนแสนกว่าคนไม่มีความหมาย การจัดการ

ปัญหาก็ไม่มีความเหมายเช่นกัน ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐาน เพราะเขาไม่มีความคิดถึงชุมชน

ในประเทศพม่า/เมียนมาร์ ที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อน หากพวกเขาต้องการอยู่ประเทศไทยหรือเลือกเดินทางไปประเทศที่สาม ก็ควรจะ

ท�าให้พวกสามารถเลือกหรือตัดสินใจตามความต้องการของเขาได้ นั่นคือ  สิทธิการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ดังนั้น ในการ

จัดการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจึงต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการค�านึงถึง “สิทธิชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม” ของผู้ลี้ภัย 

ที่เม่ือกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมแล้ว สามารถมีงานท�า มีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย มีสิทธิในการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน ไม่ถูกรุกรานในด้าน

เศรษฐกิจ

โดยสรุป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ของผู้ลี้ภัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 

ในทัศนะของประธานอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ควรมีหลักการในการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของ กสม. โดยเฉพาะในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา กสม. ได้ให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน เช่น การลงทุนของนักธุรกิจไทยในเขตเศรษฐกิจทวาย หรือการลงทุนท�าเหมืองแร่ที่พม่า การลงทุนใน 

อุตสาหกรรมน�้าตาลท่ีเกาะกง ประเทศกัมพูชา การพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนดังกล่าว ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ข้ามพรมแดน และมีส่วนท�าให้เกิดปัญหาผู้อพยพผู้ลี้ภัยมากขึ้น ดังนั้น ในการพิจารณาปัญหาผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง ปัญหาการ

อพยพแรงงานจึงเกี่ยวโยงกับการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ในระบบทุนเสรีนิยมใหม่ 

บทที่ ๕

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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๕.๑ ความจ�าเป็นที่ต้องเปลี่ยนมุมมองต่อผู้ลี้ภัย

คณะผู้วจัิยมีความเหน็ว่า การไม่เข้าร่วมภาคอีนสุญัญาสถานภาพผูล้ีภ้ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ ท�าให้รฐับาลไทยไม่ยอมรบัว่า 

มผีูล้ีภ้ยัแต่เรียกบคุคลเหล่านีว่้า ผู้หนภัียการสู้รบ การนยิามเช่นนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการปฏบิตัทิีค่�านงึถงึสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพ  

รวมไปถึงการก�าหนดนโยบายในการส่งพวกเขากลับคืนสู่ถิ่นฐาน ในกรณีท่ีผู้ลี้ภัยเดินทางออกนอกค่ายผู้ลี้ภัย บุคคลเหล่าน้ีจะถือว่า  

เป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

เมื่อรัฐบาลไทยไม่ได้นิยามบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้ลี้ภัย หรือเป็นผู้หนีภัยสงคราม การประหัตประหาร และความ 

รุนแรงจากการสู้รบ ดังนั้น จึงจัดหาพื้นที่พักพิงให้พ�านักอาศัย อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย และให้ความช่วยเหลือทางด้าน 

มนุษยธรรม โดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม เมื่อเหตุการณ์ในประเทศต้นทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

ผู้ลี้ภัยเหล่านี้จึงอยู่ในสภาวะของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ในด้านหนึ่ง พวกเขาถูกมองจากรัฐบาลพม่าว่าเป็นฝ่ายกบฏที่อยู่ข้างหรือเป็น

ส่วนหนึ่งของกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย ในความเป็นจริง ผู้ลี้ภัยจ�านวนไม่น้อยที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของทหารในกองก�าลัง 

ถืออาวุธชนกลุ่มน้อยบางคนเป็นทหารที่เคยสู้รบกับกองทัพพม่ามาก่อน ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาก็ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ไทยได้ เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่จะต้องถูกส่งกลับคืนถิ่นฐานเดิม การให้นิยามเช่นนี้ จึงเท่ากับเป็นการกักขังและตรึง

บุคคลเหล่าให้อยู่พื้นที่พิเศษทางกายภาพและสังคม ที่ส�าคัญก็คือ ท�าให้ผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยกลายเป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือทางด้าน

มนุษยธรรม และรอคอยการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานของตน ซึ่งยังไม่สามารถจะก�าหนดว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อใด

การให้ค�านยิามผูล้ีภ้ยัดงักล่าวนี ้ ตัง้อยู่บนแนวคดิความมัน่คงของรัฐท่ีอยูเ่บือ้งหลังพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง ท่ีท�า 

ให้เกิดมาตรการสกัดกั้นผู้อพยพข้ามแดนในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการมาแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า หรือหนีภัยสงคราม UNHCR ที่ได้เข้ามา 

ดูแลผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ล้ีภัยจึงต้องอนุโลมตามนิยามที่ใช้โดยรัฐบาลไทย UNHCR จ�าแนกผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในฐานะที่เป็น “ผู้ที่ได้รับ 

การคุ้มครอง” และอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศที่สาม หรือส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองใน

ประเทศพม่า/เมียนมาร์คลี่คลายลง ดังนั้น จึงได้แบ่งผู้อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยออกเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งจ�าแนก 

เป็นกลุ่ม Pre-screening แต่การให้ค�านิยามและคัดแยกผู้ลี้ภัยออกเช่นนี้ เท่ากับเป็นการมองผู้ลี้ภัยในลักษณะที่ไม่จ�าแนกแยกแยะ 

ตามลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา และเพศ เป็นการมองข้ามความแตกต่างหลากหลายของผู้ลี้ภัย และมองข้าม

ศักยภาพของผู้ลี้ภัยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา แต่เป็นการจ�าแนกประเภทของผู้ลี้ภัยตามสาเหตุของการลี้ภัย

ถึงแม้ว่าผู้ลี้ภัยที่มีการศึกษาสูง มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และมีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีส่วนหนึ่ง 

ได้ถูกคัดเลอืกให้เดนิทางไปประเทศทีส่ามแล้วกต็าม แต่ผู้ล้ีภัยทีย่งัเหลืออยูใ่นค่ายจ�านวนไม่น้อย ก็เป็นผู้ทีม่ภูีมิปัญญาและมีศกัยภาพท่ีจะ 

พฒันาให้เป็นบุคลากรที่สามารถท�าประโยชน์ให้แก่ผู้ลี้ภัยด้วยกันเอง  หรือชุมชนที่อยู่บริเวณชายแดนที่ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ควรมีการทบทวน (Rethinking) การให้ค�านิยามความหมายของผู้ลี้ภัย ที่ไม่เป็นการกักขัง ให้ผู้คนเหล่าน้ี 

ต้องกลายเป็นผู้ท่ีจะต้องถูกก�าหนดให้อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเท่านั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีสถานะที่ได้รับการอนุญาตให้ออกมา

ท�างานภายนอกค่ายผู้ลี้ภัยได้ โดยมีขอบเขตจ�ากัด มีใบอนุญาต (Working Permit) ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นบุคคลที่รอถูกจ�ากัดให้อยู่ในพื้นที่

พิเศษ และรอคอยแต่ความช่วยเหลือเท่านั้น

ผู้ล้ีภัยท่ีอยู่ในค่ายผู้ล้ีภัยทั้ง ๙ ค่าย อาศัยอยู่มาเป็นระยะเวลานาน อยู่ในสถานะของการเป็นผู้รอคอยความ 

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นส่วนใหญ่มาโดยตลอด ถึงแม้จะมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก แต่ก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนา ดังนั้น จึงควรทบทวน (Rethinking) แนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ใหม่  การทบทวนและเปลี่ยนวิธีคิดต่อผู้ลี้ภัยใหม่เช่นนี้ จะท�าให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผู้ลี้ภัยให้เป็นผู้ที่มี “ศักยภาพ” 

ที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด�ารงชีพของตนเอง ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย และการเมือง โดยนัยนี้ 

๕. ข้อเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
78 79



๕.๒ นโยบายต่อผู้ลี้ภัยที่หลากหลาย

ผูล้ีภั้ยในค่ายผูล้ีภ้ยัมคีวามหลากหลายในด้านต่างๆ ทัง้ทีอ่ยูใ่นวัยกลางคน หรือวัยสูงอาย ุ และกลุ่มทีเ่ป็นคนหนุม่สาว 

ผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกมีแนวโน้มท่ีจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมของตนเอง เนื่องจากยังมีญาติพ่ีน้องที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเดิมที่จากมาคนเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่ยงัมีความคดิเก่ียวกบั “บ้านเกดิ” (Homeland) บางคนมภูีมปัิญญาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาบ้านเกดิของตนเอง 

แต่ส�าหรับผู้ลี้ภัยวัยหนุ่มสาวที่เติบโต หรือเกิดในค่ายผู้ลี้ภัย คนกลุ่มนี้มักไม่มีความผูกพันกับ “บ้าน” ของพวกเขาในประเทศพม่า/

เมียนมาร์หรืออาจจะไม่มีบ้านของตนเองในประเทศพม่า/เมียนมาร์เสียด้วยซ�้า พวกเขาสัมพันธ์และคุ้นเคยกับชาวต่างชาติที่เข้าไป 

ท�างานในค่ายผู้ล้ีภัย ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือเข้าเรียนใน Migrant School หรือ Bible School มีความสามารถด้านภาษา

หลายภาษา พวกเขารู้จักประเทศไทยมากกว่าประเทศพม่า/เมียนมาร์ รู้จักบริบทของพื้นที่ชายแดน และมีทักษะในการด�ารงชีวิตใน 

บริเวณชายแดน (Border Skills) คุ้นเคยกับสภาวะพหุวัฒนธรรม/พหุชาติพันธุ์ หลายคนได้มีโอกาสได้รับการอบรม หรือท�างานกับ

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย บางคนได้มีโอกาสเรียนทางไกลในระดับ 

มหาวิทยาลัย และบางคนได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คนเหล่าน้ีจะเป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับอนาคตของประเทศ

พม่า/เมียนมาร์ ดังนั้น จึงน่าจะพิจารณาเลือกให้ท�างานการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ท�าหน้าที่ในการสอนและฝึกอบรมคนกลุ่มต่าง ๆ 

ให้มีส่วนร่วมในการพฒันา เช่น เยาวชนอาสาสมคัรการพัฒนา หรือกลุ่มพัฒนาชุมชนชายแดน หรือปฏิบตังิานในค่ายผู้ลีภั้ยเพือ่ให้เข้าใจ 

ถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ในบรรดาผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ล้ีภัย ยังมีกลุ่มผู้ล้ีภัยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม จ�าแนกเป็น 

กลุ่มย่อยหลายกลุ่ม เช่น มสุลมิพม่า มสุลมิกะเหรีย่ง มสุลิมจากรัฐอาระกัน และกลุ่มโรฮิงญา เมือ่พิจารณาจากสาเหตกุารลีภั้ยของคน 

กลุม่นี ้จะเหน็ได้ว่ามาจากความคบัข้องใจในการถูกเลอืกปฏิบัต ิถกูกลัน่แกล้งจากชาวพม่า และหวาดกลวัทีจ่ะต้องเผชิญกับความรนุแรง 

ที่มาจากชาวพุทธกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรง ต่อประเด็นน้ี UNHCR ได้ระบุปัญหาผู้ล้ีภัยชาวมุสลิมไว้ในแผนยุทธศาสตร์การส่งกลับคืน 

ถิ่นฐานแต่ยังไม่ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ด�าเนินงานวิจัยนี้ได้มีปรากฏการณ์กระแสชาตินิยมชาติพันธุ์-ศาสนา  

(Ethno-religious Nationalism) ในพม่า/เมียนมาร์ ทวีความเข้มข้นมากขึ้น และน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มมุสลิมในพม่า 

โดยเฉพาะต่อกลุ่มโรฮิงญาในหลายๆ พื้นที่ ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ยังไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็น “พลเมือง” ของประเทศ 

และยงัปล่อยกลุม่ต่อต้านชาวมุสลมิทีม่พีระสงฆ์เป็นแกนน�าสามารถปฏิบัตกิารได้อย่างเสรี ส�าหรับผู้ล้ีภัยทีเ่ป็นชาวมสุลิมทีม่อียูจ่�านวนมาก 

พอสมควรในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ และบ้านแม่หละ พวกเขามีความหวาดกลัวที่จะเดินทางกลับไปประเทศต้นทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ 

ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย จากแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarianism) 

ไปสู่แนวคิดการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม (Participatory Development) การเปล่ียนแนวคดิดังกล่าวน้ี จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาหาข้อมูล 

เพิ่มเติมว่าผู้ลี้ภัยทั้งหมดนั้นมีผู้ที่มีความรู้ ภูมิปัญญา ศักยภาพ ตลอดจนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา อายุ 

ระบบเครือญาติ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การนับถือศาสนา มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ใด ทั้งนี้ เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจ�าแนกผู้ลี้ภัยและ 

จัดให้มีการอบรม เพ่ิมพูนความสามารถบนพ้ืนฐานของศักยภาพและความสนใจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีอยู่ในฐานข้อมูลที่มีการ 

ส�ารวจลักษณะประชากร (Profiling) โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอยู่บ้างแล้ว จึงควรน�ามาใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ลี้ภัยในการก�าหนด 

แผนยุทธศาสตร์ในการส่งคืนผู้ลี้ภัยกลับถิ่นฐานของ UNHCR นอกจากนี้ ยังควรท�าการศึกษาถึงความรู้และทักษะของผู้ลี้ภัยในด้าน 

การทอผ้า งานหัตถกรรม จักสาน แกะสลัก การสร้างเครือข่าย ความรู้ในด้านการรักษาพยาบาล และการใช้พืชสมุนไพร รวมทั้ง 

ความสามารถในการใช้ภาษาชาติพันธุ์ และความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะผู้วิจัยเองได้พบว่า ผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึง่ได้เรยีนรู้ 

ด้วยตนเองที่จะท�าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ สามารถปลูกผักเลี้ยงเด็กนักเรียนในค่ายอพยพได้จ�านวนหนึ่งและยังส่งขายในตลาด 

แม่สอด ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้มีจัดการอบรมปลูกผักปลอดสารพิษให้แก่ผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะ

น�าไปหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต องค์กร TBC ADRA ZOLA ก็จัดให้มีการอบรมด้านอาชีพต่างๆ เช่นเดียวกัน โครงการเหล่านี้น่าจะเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยสามารถพึ่งตนเองได้ และเท่ากับเป็นการเตรียมตัวในด้านการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับถิ่นฐาน

บ้านเกิดของตน

บทที่ ๕
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ของชาวพุทธที่มีท่าทีอคติทางชาติพันธุ์ พวกเขาได้กล่าวต่อหน้าคณะผู้วิจัยและคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

เมื่อคราวไปติดตามสถานการณ์งานในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านนุโพว่า หากจะถูกส่งกลับไปประเทศพม่า พวกเขาเลือกจะขอลี้ภัยในประเทศไทย  

ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน “คุกในประเทศไทยจนตาย” ก็ตาม 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ควรพิจารณาให้มีนโยบายพิเศษส�าหรับการส่งผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมคืนกลับสู่ถิ่นฐาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของ 

คนเหล่านี้ หรืออาจจะมีนโยบายให้สิทธิแก่คนกลุ่มนี้ในการเปลี่ยนสถานะ และให้สิทธิในการเลือกอยู่ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ด ี

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารศกึษาวจิยัอย่างละเอยีดในเรือ่งนีต่้อไป เพือ่ให้การคุม้ครองผูท้ีม่วัีฒนธรรมและการนบัถอืศาสนาทีแ่ตกต่าง 

ออกไป ในระหว่างทีร่อคอยการส่งกลับคนืสู่ถ่ินฐานเดมิ ต้องค�านงึถงึปัญหาของผูล้ีภ้ยัทีอ่ยูใ่นค่ายผูล้ีภ้ยัทีย่งัไม่สามารถเดินทางกลับคืน 

สู่ถิ่นฐาน หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาท�างานนอกค่ายได้  

๕.๓ นโยบายการสร้าง “ชุมชนจินตนาการ”  

ผู้ลี้ภัยที่พ�านักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย-พม่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคะเรนนี มอญ ฉิ่น 

คะฉิ่น อาระกันฉาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า/เมียนมาร์ ที่มีประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างไป 

จากชาวพม่า (Burman) ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ นับตั้งแต่อังกฤษได้ให้เอกราชแก่พม่า/เมียนมาร์ และการลงนามในสัญญาปางหลวง 

ชนกลุม่น้อยเหล่านีต้้องการทีจ่ะอยูภ่ายใต้การปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal Union) ที่มีรัฐชาตพัินธ์ุ (Ethnic State) ของตนเอง 

มีอิสระในการจัดการปัญหาภายในของตนเอง โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากร รวมทั้งรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

ประวัติศาสตร์และภาษาของตน ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่กุมอ�านาจโดยกลุ่มชาติพันธุ์พม่าที่เป็น 

ชนกลุ่มใหญ่ และน�ามาสู่การปราบปรามชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ด้วยการใช้ก�าลังทหารที่ท�าให้ชนกลุ่มน้อยบาดเจ็บล้มตาย หมูบ้่านถกูเผา 

ทหารพม่าใช้การข่มขนืเป็นอาวธุในการปราบปรามกดขีช่นกลุม่น้อยเหล่านี้19 รวมทัง้มกีารเกณฑ์แรงงาน ยดึท่ีดนิ ทรพัย์สนิ ข้าวปลาอาหาร 

ฝังกับระเบิด โจมตีฐานที่มั่นของกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยจนแตกกระเจิง ท�าให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยต้องอพยพหนีภัยการสู้รบ 

เข้ามาพักพิงในประเทศไทย รัฐบาลยังได้ส่งกองก�าลังกองทัพพม่าเข้าไปควบคุมพ้ืนที่ในรัฐชาติพันธุ์ต่างๆ ความรุนแรงที่รัฐบาลพม่า/ 

เมียนมาร์ปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย จึงสร้างความเกลียดชัง ความหวาดกลัว ความทรงจ�าที่เจ็บปวดและความไม่ไว้วางใจในหมู่ประชาชน

ชนกลุ่มน้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ลี้ภัยที่ต้องหลบหนีละทิ้งถิ่นฐานออกจากประเทศพม่า/เมียนมาร์ เพื่อหาที่พักพิงที่ปลอดภัยกว่า

ในประเทศไทย    

แผนยุทธศาสตร์ในการส่งผู้ลี้ภัยกลับสู่ถิ่นฐานโดยสมัครใจ ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะสามารถ 

มีชีวิตอยูใ่นถิน่ฐานเดมิหรอืพืน้ทีใ่หม่ได้ สามารถเร่ิมต้นชีวิตใหม่และบรูณาการเข้าสู่สังคมพม่าได้ ทัง้นี ้ UNHCR มแีผนทีจ่ะท�าความเข้าใจ 

กบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และประชาชนทีอ่ยูโ่ดยรอบพืน้ทีท่ีผู่ล้ีภ้ยัจะเดนิทางกลบั แต่อย่างไรกด็ ีถงึแม้ว่า UNHCR จะมยีทุธศาสตร์ให้ผูล้ีภ้ยั 

เดินทางกลับถ่ินฐานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินทางกลับคืนถิ่นฐานด้วยตนเอง หรือเดินทางกลับโดยการอ�านวยสะดวก หรือ 

ด้วยการสนับสนุนของ UNHCR ก็ตาม ประเด็นที่จะต้องค�านึงถึงก็คือ ผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จะมี “จินตนาการชุมชน” ร่วม

กับประชาชนชาวพม่า/เมียนมาร์ที่มีความรู้สึกยอมรับว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติเดียวกันหรือไม่ บาดแผลที่ผู้ลี้ภัย 

ได้รับจากกองทัพพม่าที่ปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ที่ท�าให้พวกเขาต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว พลัดพรากจากถิ่นที่อยู่

อาศัย และสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือบางราย พี่สาว น้องสาว หรือลูกสาวของพวกเขาถูกทหารพม่าข่มขืน20 ต้องอาศัยการ

เยียวยาอย่างจริงใจจากรัฐบาลพม่า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการสันติภาพที่ได้ด�าเนินมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง 

ให้ความส�าคญักบัเงือ่นไขและข้อตกลงในการหยดุยงิทัว่ประเทศมากกว่าทีจ่ะเป็นการเจรจา เพือ่หาแนวทางในการสร้างความปรองดอง 

และการให้อภัย และการยอมรับความผิดพลาดทางการเมืองและการทหารที่เกิดขึ้น อีกทั้งกระบวนการเยียวยาบาดแผลจากสงคราม

ก็ไม่ได้รับการกล่าวถึง แนวคิดเรื่องสหพันธ์รัฐที่ฝ่ายกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยเรียกร้องจากรัฐบาล ก็ยังไม่เป็นชัดเจนว่าจะม ี

ความหมายตรงกันกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ ในขณะเดียวกับที่มีการเตรียมการส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนถิ่นฐาน แต่กองทัพพม่าก็ยังส่งก�าลังทหาร

 
19 Shan Women’s Action Network: SWAN 2002 

 
20 Shan Women’s Action Network: SWAN 2002

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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๕.๔ นโยบาย Re-integration ของผู้ลี้ภัย    

การส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานจะต้องค�านึงถึงการบูรณาการใหม่ (Re-integration) ของผู้ลี้ภัย และการสานความ

สัมพันธ์ใหม่กับชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ที่ก�าหนดให้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ กรณีของพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าทะนินยารินหรือตะนาวศรี และพื้นที่ 

ตรงข้ามกับอ�าเภออุ้มผาง การบูรณาการเข้ากับพื้นที่ และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมาก่อน อาจจะไม่เป็นปัญหานัก เพราะใน 

กรณีแรก บริเวณที่ดินริมฝั่งแม่น�้าทะนินยารินหรือตะนาวศรีเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ภายใต้เขตความรับผิดชอบของกองพลท่ี ๔ ของ KNU 

ผู้ลี้ภัยน่าจะได้รับการคุ้มครองจากกองก�าลังดังกล่าว กับทั้งยังสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ง่าย และอยู่ใกล้แหล่งน�้า ดังที่ได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนกรณีพื้นที่ตรงข้ามอ�าเภออุ้มผางเป็นพื้นที่ที่มีชาวกะเหรี่ยงตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์

น่าจะท�าให้เกิดการบูรณาการใหม่ หรือกลับคืนสู่สังคมเดิม (Re-integration) เป็นไปได้ง่ายขึ้น  แต่จะต้องมีการท�าความเข้าใจกับชุมชน

ที่อยู่มาก่อนให้ยอมรับ รวมทั้งจะต้องให้ชุมชนเหล่านี้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น อาจจะเกิดปัญหาว่าผู้อยู่มาก่อนกลับได้รับ 

สิทธิต่างๆ น้อยกว่าผู้ที่มาอยู่ใหม่   

ส่วนในกรณีของผู้ลี้ภัยชาวคะเรนนี ท่ีได้มีการระบุถึงพ้ืนท่ีสองแห่งท่ีคาดว่าจะเป็นพ้ืนท่ีรองรับการตั้งถิ่นฐานน้ัน 

อาจจะมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากมีกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย BGF อยู่รอบพื้นที่ ๔-๕ หน่วย อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ยัง

ไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสองแห่งจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หากมีผู้ลี้ภัยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วย จ�าเป็นที่กองก�าลัง KnPP 

จะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนเหล่านี้ ก่อนมีการตั้งถิ่นฐานและการส่งผู้ลี้ภัยกลับ  

การที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนถิ่นฐานแบบนี้ ซึ่งเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�านึงถึงทัศนะ 

ของคนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ เพราะคนในพ้ืนที่บางแห่งมองว่าผู้ลี้ภัยเป็นผู้ที่ไม่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่อยู่ร่วมต่อสู้กับพวกเขาเมื่อภัยมา  

แต่เลือกที่จะหนีความทุกข์ร้อน ความขัดแย้งโดยอพยพไปหาที่พักพิงในฝั่งไทย เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเดินทางกลับมา ท�าให้เกิด 

ความหวาดระแวงจะต้องแบ่งพื้นที่ท�ากินหรือทรัพยากรให้ผู้ลี้ภัยที่จะกลับมา นอกจากนี้ พวกเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยบางรายที่ขาย 

ที่ดินของตนและอพยพมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย โดยหวังจะได้ไปประเทศที่สาม กรณีเช่นนี้ยิ่งท�าให้พวกเขาไม่ยินดีต่อการกลับมาของผู้ลี้ภัย 

กลุ่มนี้นัก โดยเฉพาะหากจะต้องแบ่งที่ดินและทรัพยากรให้แก่คนเหล่านี้ ซึ่งน่าจะไม่ยุติธรรมส�าหรับพวกเขาที่ปกป้องและยืนหยัดอยู่บน 

แผ่นดินแม่มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของคนในพื้นที่ให้ชัดเจนเสียก่อน

แผนยุทธศาสตร์ของ UNHCR ได้มีรายละเอียดในการเตรียมตัวส่งกลับ การคุ้มครองดูแลระหว่างการเดินทาง  

รวมทั้ง มีการให้ความช่วยเหลือพ้ืนฐานแก่ผู้ลี้ภัยจนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ในรายงานการส�ารวจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ซึ่งด�าเนินให้แก่ UNHCR เสนอแนะแนวทางไว้ ๓ ขั้นตอน คือ ก) การอยู่รอด คือการจัดหาสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นจากความ 

อดอยาก ข) ความพอเพียง เพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้พอเพียง มีโครงสร้างสาธารณสุขพื้นฐานและการศึกษา ค) ความ 

ยั่งยืน คือ มีรายได้จากการอดออม มีการลงทุน มีการสร้างตลาด เชื่อมโยงกับภายนอก มีการพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงขึ้น และมี

เข้าไปคุมพื้นที่ในรัฐชาติพันธุ์เป็นจ�านวนมาก ข่าวการปะทะระหว่างกองทัพพม่าและกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยยังเกิดข้ึนและรับรู้

ในหมู่ของผู้ลี้ภัยอยู่เสมอ  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ปัญหาการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ท่ีประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยต่างๆ เป็นเรื่องท่ีมีความ 

ส�าคญัอย่างยิง่ในกระบวนการส่งผูล้ีภ้ยักลบัคนืสูถ่ิน่ฐาน เพราะไม่ใช่เป็นเรือ่งของการวางมาตรการคุ้มครองผู้ล้ีภัยในการเดนิทางกลบัคนื 

สู่มาตุภูมิ หรือการหาพ้ืนที่ในการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการและการอ�านวยความสะดวก แต่ยัง 

เป็นเรื่องของ “ศักดิ์ศรี” ของผู้ลี้ภัย และการสร้าง “จินตนาการชุมชน” หรือส�านึกร่วมในการกลับคืนมาตุภูมิ ที่จะเป็นพื้นฐานของ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น UNHCR ฝ่ายรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ พรรคการเมือง กองก�าลังถืออาวุธ 

ชนกลุ่มน้อย องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักวิชาการจะต้องร่วมกันหาทางที่จะท�าให้เกิดสิ่งนี้อย่างจริงจัง ที่ส�าคัญก็คือ ผู้ลี้ภัย

จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้

บทที่ ๕
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ทักษะที่จะจัดการอนาคตของตนเอง21 แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัย และการสนับสนุน

อย่างจริงจังของรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์

อย่างไรก็ดี แผนยุทธศาสตร์ของ UNHCR ไม่ได้ค�านึงถึงปัญหาการศึกษาของบุตรหลานของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัย และ

เด็กนักเรียนที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายศาสนา โบสถ์ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ  

ระบบการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการศึกษาของฝ่ายไทย  แต่ปัญหาส�าคัญก็คือ การศึกษาใน

ค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษา (Accreditation) จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศพม่า/เมียนมาร์และประเทศไทย 

นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนระดับมัธยมปลายจากค่ายผู้ลี้ภัยจึงไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับจากโรงเรียนในค่าย 

ผู้ลี้ภัยเพื่อการสมัครเรียนต่อหรือสมัครเข้าท�างานได้

ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของความวิตกกังวลของผู้ลี้ภัยในการเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม เพราะนักเรียน 

จากค่ายผู้ลี้ภัยไม่สามารถผ่านการสอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการพม่า ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในความรู้ด้านภาษาพม่า หรือ

มีประสบการณ์ในการเรียนที่แตกต่างไปจากวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนในประเทศพม่า/เมียนมาร์ ท�าให้นักเรียนไม่มีความสุข 

ในการเรียน ดังนั้น การเตรียมตัวกลับของนักเรียนเหล่านี้  จึงต้องค�านึงถึงการถ่ายโอนการศึกษา และรวมไปถึงการจัดท�าให้การศึกษา

ในค่ายผู้ลี้ภัยได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์ด้วย

ปัญหาส�าคัญในการเตรียมการส่งกลับของนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย อยู่ที่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสอง 

ประเทศที่ยังไม่มีนโยบายในการรองรับเด็กนักเรียนจากค่ายผู้ลี้ภัย ยังขาดช่องทางการประสานงานอย่างเป็นทางการของทั้งสองฝ่ายใน

การตรวจสอบมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนในค่ายผูล้ีภั้ย ตลอดจนการวดัผล เพือ่ให้นกัเรียนทีไ่ด้รบัการศึกษาจากโรงเรยีนในค่ายผูล้ีภ้ยั 

มีระดับความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้ลี้ภัยสมควรจะได้รับ “สิทธิ” ในการตัดสินใจในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานโดยสมัครใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผน 

และการจัดการอย่างจริงจังทุกขั้นตอน และได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง กลุ่มสตรีผู้ลี้ภัยควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่า

เทียมในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในการวางแผนการส่งกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม    

ปัญหาทีด่นิทีจ่ะรองรบัการกลับคนืสู่ถิน่ฐาน เป็นส่ิงทีม่คีวามส�าคญั และสมควรท่ีผู้ล้ีภัยจะมส่ีวนร่วมในการแสวงหา

พื้นที่ที่เหมาะสมในการกลับคืนถิ่นฐานเป็นกลุ่ม และเริ่มจัดท�าเป็นโครงการทดลอง โดยให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย และความยั่งยืน 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในชุมชนท่ีใกล้กับพ้ืนที่ นอกจากนั้น ยังมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะหามาตรการในการ 

แก้ปัญหาการรับรองมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยที่จะกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม 

ผูล้ีภั้ยจ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะคนหนุม่สาวทีเ่ตบิโตในค่ายผู้ล้ีภัย ซ่ึงมกีารศึกษา ทกัษะ และประสบการณ์ในการท�างานที ่

สัมพันธ์กับชาวไทย องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ดังนั้น พวกเขาจึงมีความคุ้นเคยกับการท�างานใน 

องค์กรสมัยใหม่  เข้าใจความหมายของการพัฒนา  สิทธิมนุษยชน  สิทธิสตรีและประชาธิปไตย หลายคนมีทักษะที่เหมาะสมกับพื้นที ่

ชายแดน มีเครือข่ายข้ามแดน และสามารถพูดภาษาได้หลายภาษา คนกลุ่มนี้จ�านวนมากไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปประเทศพม่า/

เมียนมาร์ ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ต้องการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการท�างานในประเทศไทยที่ต้องการทักษะสูง หรือ 

ต้องการโอกาสทางการศึกษา หรือมีเหตุผลทางการเมืองที่ไม่ต้องการกลับไปประเทศพม่า/เมียนมาร์ ผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้น่าจะได้รับโอกาสที่ 

จะตัดสินใจว่า พวกเขาจะเลือกที่จะเดินทางกลับไปประเทศพม่า/เมียนมาร์ หรือเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทย ยิ่งกว่านั้น ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่

 
21 Mae Fah Luang Foundation, 2014: 39-40 

๖. นโยบายการรองรับผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทย (Local Integration)

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย
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ปัจจุบนักล่าวได้ว่า บรเิวณพ้ืนทีช่ายแดน (Borderland) ระหว่างประเทศไทยและพม่า/เมยีนมาร์ ซ่ึงมเีส้นเขตแดนขดีก้ัน 

ระหว่างสองประเทศ กลายเป็นพื้นที่ท่ีมีความหมายใหม่ในบริบทของการพัฒนาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่เดิมรัฐบาลไทย 

มองพื้นที่ชายแดนจากมุมมองของความมั่นคงของชาติ จึงยอมให้กองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อยเป็น “แนวกันชน” ตั้งฐานปฏิบัติการ 

หรือใช้หลบซ่อนกองทัพพม่า รวมทั้งเป็นเส้นทางที่กองก�าลังเหล่านี้เข้ามาหาเสบียงอาหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ ในช่วงเวลาที่กองทัพ

พม่าได้ปราบปรามกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย รัฐบาลไทยได้จัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อให้ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบเข้าพักพิงหนีภัยสงคราม และ

พร้อมที่ผลักดันส่งกลับเมื่อเหตุการณ์สงบลง แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลไทยยังไม่สามารถส่งผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมได้  

อย่างไรก็ดี หลังจากมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ที่รัฐบาลไทยเปลี่ยนท่าทีจาก 

“สนามรบ” เป็น “สนามการค้า” ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๐ จนกระทัง่การรวมตวักนัของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพือ่เป็นประชาคม 

อาเซียนในระยะต่อมา ประเทศไทยได้มองเห็นความส�าคัญของการเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศสมาชิกที่มีพรมแดนติดต่อกัน 

อันน�ามาซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงเมืองส�าคัญและตลาดในภูมิภาคอาเซียน เช่น เส้นทาง East-West  

Corridor หรือ North-South Corridor เป็นต้น บริเวณพื้นที่ชายแดนจึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้นว่า พื้นที่

บริเวณชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรี บ้านน�้าพุร้อนได้กลายเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีการลงทุนทางเศรษฐกิจโดยบริษัทเอกชนไทย กับทั้งเป็น 

การเชื่อมต่อไปยังเขตอุตสาหกรรมและท่าเรือน�้าลึกทวาย พื้นที่บริเวณอ�าเภอแม่สอดกลายเป็นตลาดชายแดนและช่องทางการส่งสินค้า

ออกไปยังประเทศพม่า/เมียนมาร์ที่มีความส�าคัญ และมีปริมาณการส่งสินค้าข้ามแดนสูงมากขึ้น รวมทั้งมีแรงงานอพยพและโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจ�านวนมาก ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ก�าหนดพ้ืนที่บริเวณชายแดนในอ�าเภอแม่สอดให้มีฐานะเป็น 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” มีแผนการสร้างถนนเชื่อมติดต่อกับเส้นทางสายเอเชียและมีโครงการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อย่นระยะทางจากจังหวัด

ตากสู่ชายแดนแม่สอดให้สั้นลง ในขณะเดียวกัน พื้นที่บริเวณชายแดนดังกล่าว ก็มีการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ดอกกุหลาบ 

กล้วย ผักสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อขายให้แก่บริษัทเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้ต้องการแรงงาน 

ในการผลิตเป็นจ�านวนมาก  

หมู่บ้านชายแดนไทย - พม่า/เมียนมาร์ จึงเริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น จากการพัฒนา 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด” และการขยายพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น�้าและบริเวณภูเขา ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและการสูญเสียพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น สถานการณ์ที่เกิดข้ึนนี้น�าไปสู่ค�าถามว่า สมควรจะมีนโยบายในการพัฒนา 

พื้นที่ชายแดนอย่างไรจึงจะเหมาะสม และผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

ประการแรก หากการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้ความส�าคัญต่อการการพัฒนาเศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โดยไม่ค�านงึถงึความยัง่ยนื ผลทีจ่ะเกิดขึน้กค็อืการสูญเสยีสิง่แวดล้อม และปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิและสังคมทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้  

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง คะเรนนี ฉานหรือไทใหญ่ ดังนั้น โอกาสที่จะผสมกลมกลืนกับประชาชนไทยในบริเวณชายแดน จึงเป็น 

เรื่องค่อนข้างจะเป็นไปได้ง่ายดาย เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประชากรไทยที่อยู่บริเวณชายแดน 

แม้กระทั่งผู ้ลี้ภัยที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถจะผสมกลมกลืนกับประชากรชาวมุสลิมที่ตั้งรกรากอยู่ในบริเวณ 

ชายแดน และในจังหวัดต่างๆ ได้ง่าย ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มมุสลิมมีเครือข่ายช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันอย่างเข้มแข็ง นอกจากน้ัน  

หากพิจารณาในมุมมองของประเทศไทย ปัจจุบันยังมีความต้องการก�าลังคนในการพัฒนาทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ภาคธรุกจิและบริการอย่างมาก อย่างไรกด็ ี ผู้ล้ีภัยเหล่านีจ้ะต้องเปลีย่นสถานภาพจากผูล้ีภ้ยัเป็นแรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้าเมอืงอย่างถกูต้อง 

ตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ควรให้โอกาสแก่ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่กลับคืนสู่ประเทศต้นทาง ทั้งนี ้

UNHCR จะต้องให้การอ�านวยความสะดวกและสนับสนุนเช่นเดียวกับผู้ลี้ภัยที่จะเลือกเดินทางกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมในประเทศพม่า/ 

เมียนมาร์ จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เข้าใจกฎหมายไทย รวมทั้งให้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพในการด�ารงชีวิต และ 

การหางานท�าในประเทศไทย

๗. ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ “ชายแดน” และชุมชนชายแดน  

บทที่ ๕
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ประชาชนทีอ่ยูบ่ริเวณชายแดนทัง้ฝ่ังไทยและพม่า/เมยีนมาร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยย่อมจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ลี้ภัยท่ีเลือกเดิน

ทางกลับถิ่นฐานในบริเวณใกล้ชายแดนก็จะได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน 

ประการที่สอง ผู้ลี้ภัยจะมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างไร ย่อมขึ้นกับนโยบายในระหว่างที่รอการส่งกลับคืน 

ถ่ินฐาน ผู้ลี้ภัยน่าจะได้รับสิทธิในการออกมาท�างานนอกค่ายผู้ล้ีภัยเพ่ือหารายได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งนี้ โดยจัดให้มีการออกบัตร 

ประจ�าตัว และบัตรอนุญาตให้ท�างาน โดยอาจจะอาศัยข้อมูลจากการส�ารวจและออกบัตร Verification ของ UNHCR เพื่อการขึ้น

ทะเบียนเป็นแรงงาน  

ประเด็นส�าคัญที่ควรจะพิจารณาก็คือ พื้นที่ชายแดนตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี เป็น  

“พื้นที่ร่วม” ที่กลุ่มชาติพันธุ์สามกลุ่มหลัก คือ ฉานหรือไทใหญ่ คะเรนนีหรือกะเหรี่ยงแดง และกะเหรี่ยงอยู่อาศัยเป็นระยะเวลา 

หลายร้อยปี พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าหรือสายน�้า แต่การแบ่งเส้นเขตแดนของรัฐชาติได้แบ่งกลุ่ม

ชาติพันธุ์เหล่านี้ให้อยู่ในสองประเทศ ข้อท้าทายจึงอยู่ที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีบทบาทในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนได้

อย่างไร 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาว่าผู้ล้ีภัยที่เป็นคนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับหนึ่ง ผ่านการอบรมวิชาชีพมาบ้าง 

หลายคนสามารถพูดภาษาองักฤษ พม่าและภาษาไทย รวมท้ังมคีวามคุน้เคยกับบริบทของพ้ืนทีช่ายแดนและพหวัุฒนธรรม/พหุชาตพินัธุ ์

ในบรเิวณพืน้ทีช่ายแดน น่าจะได้รับการชกัชวน ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน นัน่คอื จะต้อง 

จัดให้มีการอบรมให้เข้าใจถงึความจ�าเป็นในการพฒันาชุมชนพ้ืนทีช่ายแดน การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ แนวคดิเร่ืองป่าชุมชน เกษตร 

ปลอดสารเคมี ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยภูมิปัญญา 

และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู ้ท่ีผ่านการอบรมจะมีหน้าที่เป็น “อาสาสมัคร” ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนในการออกไปท�างาน 

ในชุมชนชายแดนทั้งฝั่งไทยและพม่า/เมียนมาร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่รองรับการเดินทางกลับไปตั้งถิ่นฐานและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ลี้ภัย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จ�าเป็นต้องมีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนเสียใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

ที่มีความส�าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านส่ิงแวดล้อม พ้ืนที่ชายแดนควรจะเป็น “ชุนชน

จินตนาการ” ของพลเมืองสองประเทศที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซ่ึงกันและกันในด้านต่างๆ เป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม/พหุชาติพันธุ์ ที่

ประชาชนทั้งสองฝั่งของชายแดนมีส�านึกร่วมและมีสิทธิชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะการหวงแหนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

วัฒนธรรม ทั้งนี้ต้องเปล่ียนความคดิแบบเดมิทีม่องว่า ชายแดนเป็นพืน้ทีท่ีมี่ทรพัยากรทีส่ามารถจะขดุ เจาะ หรอืน�ามาใช้โดยไม่ค�านงึถงึ

ความยัง่ยนืด้วย

การด�าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNHCR และ AICHR ใน

การเจรจากับรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า/เมียนมาร์และการสนับสนุนจากกองก�าลังถืออาวุธชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองก�าลัง 

KNU และ KnPP เพื่อให้มองเห็นความส�าคัญของพื้นที่ชายแดน และสิทธิในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจัง และน�าไปสู่ความ 

ร่วมมือในการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน

ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนอ�าเภอแม่สอดก�าลังจะถูกพัฒนาไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีจะน�ามาสู่การลงทุนในการสร้าง

โรงงานอตุสาหกรรมจ�านวนมากโดยอาศยัแรงงานราคาถกู ควรจะให้มทีางเลือกในการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป 

เช่น การพัฒนาการเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อชุมชนชายแดนมีสิทธิในการเลือกแนวทางในการพัฒนา พัฒนาระบบขนส่งที่อ�านวย 

ความสะดวกให้ชุมชนเหล่านี้สามารถขายสินค้าในศูนย์กลางการค้าได้รวมทั้งแสวงหารูปแบบการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้

ความส�าคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร 

นอกจากนี้ จ�าเป็นจะต้องมีการจัดตั้งให้มีหน่วยงาน หรือสถาบันพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมอาสา 

สมัคร ที่อาจจะมาจากผู้ลี้ภัยที่เลือกกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมในบริเวณชายแดนและจากชุมชนชายแดน เพื่อสร้างอุดมการณ์ในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งการสร้าง “ชุมชนจินตนาการ” และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจัง สถาบัน 

ดังกล่าวนี้ ควรจะมีบทบาทในการศึกษาวิจัยพื้นที่ชายแดน และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วย

ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกเชิงนโยบาย
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 ๑๐.  นางสาวเพียรผจง อินตะรัตน์   ก�าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

 ๑๑.  นางสาวนฤมล เตือนภักดี  ผู้ช่วยวิจัย ประจ�าแม่สอด

 ๑๒.  นางสาวนวลปรางค์ ขันติยศ   ผู้ช่วยวิจัย ประจ�าแม่สอด

 ๑๓.  Elizabeth  Mimar

 ๑๔.  Taw Taw  Moo

 ๑๕.  Mu Doh

 ๑๖.  Myo  Ko

 ๑๗.  Yan Naing Thu

 ๑๘.  Htwa Reh

รายชื่อคณะผู้วิจัย

ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว
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