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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

“
ในประเทศไทย” หา
พกัพิง/ าวมีความ
สร้างภาระหนกัแก่ประเทศไทยมาเป็นเวลานานและยงัไม่มีแนวโนม้จะจบลงในอนาคตอนัใกล้

ตลอดจนเป็นสาเหตุ
แมว้า่ประเทศไทยมิใช่ตน้ตอ

ของปัญหา
การศึกษาได้ ประเด็นหลกั 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) พฒันาการของสถานการณ์ผูแ้สวงหา
/ผูห้นีภยัในประเทศไทย

1970 จนถึงปัจจุบนั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูอ้พยพอิน
เมืองชาวมง้ลาวในปัจจุบนั และกลุ่มผูห้นีภยัการสู้รบจากพม่า สามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั รวมถึงนโยบายและมาตรการของทางการไทย และ (2)
แนวทางการใชก้ฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบติัของทางการตลอดจนพนัธกรณีระหวา่งประเทศของ

คุ้ / ทราบบทบาทของ

การปรับปรุงการประสานงา
ปัจจุบนัยงัมีความเหมาะสมสาํหรับการจดัการประเด็นทา้ทายต่าง ๆ เ และ
ควรปรับปรุงอยา่งไร ทราบแนวทางเสริมสร้างความเขา้ใจของหน่วยงานไทยในการพฒันาระบบและ

ตลอดจน ทราบแนวทางเสริมสร้างความเขา้ใจของภาค
ไทย

ความรับผดิชอบและพนัธกรณีระหวา่งประเทศ ของประเทศไทย
ผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบความคิดปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน แนวความคิดวา่ดว้ยการให้

รัฐกบัการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการรักษา
ประเทศต่าง ๆ มกัจะใช้

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ
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นามธรรมค่อนขา้งสูง ผูศึ้กษาจึงใชว้ธีิศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)

สามารถสร้างแรงกดดนัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของทางราชการไทย ไดแ้ก่ บทบาทขององคก์าร
ระหวา่งประเทศและประชาคมระหวา่งประเทศในการใหค้วามช่วยเหลือและความคุม้ครองระหวา่ง

กฎหมายและอนุสัญญาระหวา่ง
เทศของประเทศไทย

การศึกษาพบวา่
ในการกาํหนดทิศทางนโยบายและมาตรการต่อผูห้นีภยั อุปสรรคและขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการ

/ผูห้นีภยัในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดกฎหมายเฉพาะและแนว
โดย ทางการไทยใชแ้นวทางการผอ่นปรนการบงัคบัใช้

แต่ในทางปฏิบติั การพิจารณาสถานภาพชาวพม่า
/ ทางการไทยไดอ้า้งอิง

นิยาม “ ”ในอนุสัญญา .ศ. 1951 มีกฎหมายไทยฉบบัใด
กาํหนดนิยาม “ ” ไว้ ห ยงัคงท่าทีไม่เห็นดว้ยกบัการ
เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ
ตระหนกัวา่ ประเทศไทย
คุม้ครองผูห้นีภยั/
อนุสัญญาหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6 ฉบบั ปร
ปฏิเสธ /
พกัพิงได้

ผูท้าํการศึกษาเห็นวา่ ทางการไทยยงั
กษณ์ของประเทศ และไดเ้สนอแนะแนว

/ผูห้นีภยัในประเทศไทย
ประกอบดว้ยการพฒันากรอบกฎหมายเฉพาะ โดยนาํหลกัการสาํคญัในอนุสัญญาฯ มาพิจารณาตรา
กฎหมายภายใน หรืออาจใชว้ิธี กรณีดา้นมนุษยธรรม (humanitarian cases) เขา้ไปในกฎหมายคน

/ผูห้นีภยัได้
ป้องกนัการแทรกแซงของประชาคมระหวา่งประเทศ การปรับปรุง

นโยบายและการประสานงานภายในของไทย การพฒันาสถาบนั กระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจ
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
มี ลอ้มรอบ โดย

บา้นของประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาความขดัแยง้ภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้น
และสังคม ทาํใหป้ระชาชนของประเทศเหล่า

ปลอดภยักวา่ มูลเหตุและวตัถุประสงคข์องการเดินทาง/หลบหนีออกจาก
หลากหลาย (mixed flows) มี

หากยอ้นไปดูประวติัศาสตร์ หลบภยัสาํหรับพลเมืองของ
กวา่ 200 ค่อย ๆ หลอมรวมเขา้สู่สังคม

ไทย 2 ประเทศไทยกลายเป็นกนัชน

นไทยก็ไดห้ลอมรวมเขา้
สู่สังคมไทย ไดเ้ป็นอยา่งดีถึงขีดความ
สามารถของสังคมไทยและประเทศไทยในการจดัการกบัปัญหาผูห้นีภยัจากต่างชาติ

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงกวา่ 3 ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์ผูอ้พยพจาก
2 สถานการณ์ แง่ภาระ

ทางการไทยตอ้งแบกรับ ในแง่ผลกระทบ ประเทศ

(irregular migration)
อยูใ่นปัจจุบั ไดแ้ก่ (1) สถานการณ์ผูอ้พยพอินโดจีน จากผลของความขดัแยง้

พ.ศ.
2518 และ (2) สถานการณ์ผูห้นีภยัการสู้รบจากพม่า จากผลของการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยใน
ประเทศพม่า ทาํใหช้าวพม่าและชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศพม่าหลบหนีภยัเขา้มายงัประเทศ

พ.ศ. 2527
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แนวทางจดัการแกไ้ขปัญหาและการหาทางออกแก่ ของทางการไทยมี
ความแตกต่างกนั แมส้ถานการณ์ผูอ้พยพอินโดจีน
สถานการณ์
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาวจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปัญหาผูล้กัลอบเขา้เมืองชาวมง้ลาว ส่วน
สถานการณ์ผูห้นีภยัการสู้รบจากพม่าก็ กลาย

ไม่มีทีท่าจะจบลงไดใ้นเวลาอนัใกล้ ทางการไทยไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
ปัจจยัหลายประการ รวมถึง

การแกไ้ขปัญหา ปัญหาการเมืองภายใน
น้

ไทย รวมถึงขอ้กงัวลวา่จะมีผูอ้พยพ
งไหลเขา้มาเป็นจาํนวนมาก (mass influxes)

ผา่นมาในอดีตจะ เป็นการสร้างปัจจยัดึงดูด (pull factor) ใหมี้ผูห้ลบหนีภยัเขา้มาอีกเป็นจาํนวนมาก
ทางการไทยต่อผูห้นีภยั/

โดยมีความเขม้งวดและมีขอ้
mixed flow

เศรษฐกิ
บบของปัญหาทวี

ดจนต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ผูห้นีภยั
ใน จนกลายเป็นปัญหาความ

ขดัแยง้ ไม่วา่จะเป็นปัญหาการ
และทรัพยสิ์น รวมถึงปั ไทย
วา่ผูห้นีภยั
ผูห้นีภยัไดรั้บความช่วยเหลือทุกดา้นเป็นเวลานานนบั 10 ปีโดยไม่ตอ้งทาํงาน

กล่าวไดว้า่ ประเทศไทยดาํเนินความช่
มากกลุ่มแลว้กลุ่มเล่าตามประเพณีดา้นมนุษยธรรม (humanitarian tradition) ของประเทศไทยเอง
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1 มิใช่เป็นการดาํเนินการตามพนัธกรณีของกฎหมายระหวา่งประเทศ
.ศ. 1951 และพิธีสารวา่ดว้ยสถานภาพ

.ศ. 1967 ประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากประชาคมระหวา่งประเทศ
อยา่งกวา้งขวาง
กล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัการขาดกรอบกฎหมายเฉพาะ / จึง
ปรากฏวา่ ในหลาย ๆ กรณีการดาํเนินการของทางการ

ทาํให้

ประเทศไทยมิไดเ้ป็นตน้ตอของปัญหา
ศึกษาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัของประเทศไทย

/ วา่ ควรจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร
หรือไม่ แนวปฏิบติัหรือมาตรการ
ต่อผูห้นีภยักลุ่มต่าง ๆ เป็นระบบ มีความสอดคลอ้งกนั มีความชดัเจน
ทางแกไ้ขปัญหา

จากผูล้กัลอบ อยา่ง
ประเด็นทา้ทาย

ประเทศไทยจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัการแกไ้ข
ผูห้นีภยั สิทธิในการประกอบอาชีพของผูห้นีภยั การลดความรู้สึกแปลกแยก

และ

จากการถูกแสวงประโยชน์ทางยทุธวธีิ เป็นตน้

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 ใหส้ามารถเขา้ใจภูมิหลงั พฒันาการของสถานการณ์ ประเด็นปัญหา สามารถ

มีขอ้ห่วงกงัวลสูง
ผูห้นีภยัการสู้รบทะลกัเขา้มาในประเทศไทยจาํนวนมาก แต่ในระยะ 10 สถานการณ์ใน

1 Vitit Muntarbhorn, Refugee Law and Practice in the Asia and Pacific Region : Thailand as a
Case Study, pp. 1
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มีนอ้ยมาก แต่ประเทศไทยก็ยงัคงเผชิญปัญหาผูล้กัลอบเขา้เมืองดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัมีจาํนวนมากกวา่ผูห้นีภยัการสู้รบกวา่ 10 เท่า

ดงัเช่นผูห้นีภยัการสู้รบ2

1.2.2 ของ
ประเทศไทย รวมถึงฝ่ายนิติบญัญติั และบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์รความช่วยเหลือ

/
งความ

แห่งชาติในการพิจารณาและดาํเนินการต่อผูห้นีภยั/
นการต่าง ๆ ต่อ

ผูห้นีภยั/

หลกัการแบ่งรับภาระและความรับผดิชอบระหวา่งประเทศ (international burden and responsibility
sharing)

1.2.3 ศึกษา
ประเทศไทยมิไดเ้ป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสาร โดย

คาํนึงถึงพฒันาการดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไ

ไม่ปกติประเภทต่าง ๆ
1.2.4 ไดแ้ก่ อนุสัญญา

วา่ดว้ยสถานภาพผู ้ .ศ. 1951 .ศ. 1967 โดยศึกษาแนว
ทางการมีปฏิสัมพนัธ์กบักฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบติัภายในของไทย
การหาความสมดุลระหวา่งการใหค้วามคุม้ครองช่วยเหลือผูห้นีภยัตามแนวทางสากลกบัขอ้กงัวล

นคงแห่งชาติของไทย
1.2.5 ชะตากรรมของ

ผูห้นีภยั การใหค้วามช่วยเหลือผูห้นีภยัตามหลกัมนุษยธรรม และการไม่เลือกประติบติัระหวา่งผูห้นี
พฒันาจากทางการไทยและองคก์าร

2 1/2552 30
มีนาคม 2552
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ประเทศ
1.2.6

พฒันากระบวนการหรือปรับปรุงการบริหารจดัการของประเทศไท
ภยัการสู้รบ/

นาํไปประกอบการพิจารณาใชป้ระโยชน์ทางราชการต่อไป

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาจะเนน้กรณีผูห้นีภยั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่
(1) ผูห้นีภยัการสู้รบจากประเทศพม่า จากผลของการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ

พม่า ทาํใหช้าวพม่าและชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศพม่าหลบหนีภยัเขา้มายงัประเทศไทย
พ.ศ. 2527
(2) ผูล้กัลอบเ

ผลของ
เวยีดนาม ในปี พ.ศ. 2518

1.4
1.4.1 ทราบและเขา้ใจสภาพการณ์ผูห้นีภยัการสู้รบ/

/ ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
1.4.2 สามารถประเมินประสิทธิภาพของกฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ต่อผูห้นีภยัการสู้รบ/ผู ้

ยะยาว

1.4.3
/

1.4.4 ทราบแนวทางลดความรู้สึกแปลกแยกแ

รับผดิชอบของประเทศไทยในประชาคมโลก



6

1.4.5 .ศ. 1951 และ/หรือ
พิธีสารวา่ดว้ยสถานภ .ศ. 1967 และสามารถประเมินขอ้ดี-ขอ้เสียเชิงเปรียบเทียบกรณีของ
ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบนัต่อการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาและ/หรือพิธีสารดงักล่าว

1.4.6 ทราบประเด็นปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการปัญหาการเดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทยอยา่งไม่ปกติในภาพรวม ตลอดจนแนวทางการพฒันากระบวนการแยกแยะผูเ้ขา้เมือง
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2

2.1 กรอบความคิด
2.1.1 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน

10 ธนัวาคม 2491
ยระหวา่งประเทศดา้นสิทธิ

นฐานโดยปราศจากการเลือก

เทียมกนัของบรรดาหญิงและชาย และส่งเสริมการเคารพและการยดึถือสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ
ยนืยนัวา่ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิ

งกฎหมายเท่าเทียมกนัโดย
ปราศจากการเลือกประติบติั

กระทาํอนัขดัต่อวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติไม่ได้
2.1.2

“ ”
(well-founded fear of persecution)จาก

จารีตประเพณีระหวา่งประเทศ (international customary law)
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.ศ. 1951
.ศ. 19673 วาม

กวา่ 5 ฉบบั
2.1.3 การดาํเนินการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนและการรักษาพนัธกรณีระหวา่งประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550

ะบุถึงการพิทกัษรั์กษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจ
ชาติ ส่วนในแนวนโยบายดา้นการต่างประเทศ

ระบุถึงการส่งเสริมสัมพนัธไมตรีและความร่วมมือกบันานาประเทศ และการปฏิบติัตามสนธิสัญญา
านา

ประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4

องรัฐบาลปัจจุบนัไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนในส่วนของนโยบาย

5

2.2
2.2.1

(1) ศาสตราจารย ์ดร.วทิิตย ์มนัตราภรณ์  ไดท้าํการศึกษาแนวทางของประเทศไทย
ในการใหค้วามช่วยเหลือผู ้

.ศ. 1951 .ศ. 1967 ในงานวจิยั Refugee Law
and Practice in the Asia and Pacific Region : Thailand as a Case Study
บทบาทของประ

3 Cataleya Phatoomros, April 2003, Thailand’s Legal Obligations towards Displaced Persons from
Burma, pp.233

4 2550 มาตรา 77 และมาตรา 82
5

29 ธนัวาคม 2551 ในส่วนของ 2.4
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พบวา่ การดาํเนินการของประเทศไทยยงัไม่เป็นระบบ ขาดความชดัเจน ไม่เสมอตน้
เสมอปลาย ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอ 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ (1) แนวปฏิบติัของทางการไทยต่อผูห้นีภยักลุ่ม

3 (2) ประเทศไทยควรเขา้
.ศ. 1951 .ศ. 1967

หรือไม่ (3) ง
ประเทศ กฎหมายภายในประเทศ นโยบายแห่งชาติ/แนวปฏิบติัของรัฐ และการเสริมสร้างขีดความ

(4)
(2) แคทรียา ปทุมรส ไดท้าํการศึกษาพนัธกรณีทางกฎหมายระหวา่งประเทศของ

ประเทศไทยกรณีผูห้นีภยัจากประเทศพม่า ในวิ Bristol
Thailand’s Legal Obligations towards Displaced Persons from Burma โดย

ไทยไดป้ฏิบติัตามพนัธกรณีทางกฎหมายระหวา่งประเทศครบถว้นหรือไม่เพียงใด การศึกษา

ร้ายแรงถึงชีวิต ทรมาน หรือการปฏิบั (non-refoulement)

เสียอีก ผูท้าํการศึกษาไดส้รุปวา่ การจดัการปัญหาผูห้นีภยัของประเทศไทยมีลกัษณะเฉพาะกิจ (ad
hoc)

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไทยตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่ ขอ้พิจารณา
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
พนัธกรณีระหวา่งประเทศตามหลกั non-refoulement

2.2.2 รายงานผลการประชุมสัมมนา
(1) เอกสารประ “สถานการณ์ผูห้นีภยัชาวพม่าในประเทศ

ไทย : ปัญหาและทางออก” โดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วฒิุสภา และคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ วุฒิสภา เดือนเมษายน 2552

(2) เอกสาร “ คสมยัปัจจุบนั” (องคก์าร U.S.
Committee for Refugees and Immigrants, 2551)
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2.2.3 รายงานการติดตามและประเมินผล
(1) รายงานการ

.ศ. 1951 และพิธีสารว่ .ศ.
1967 11 สิงหาคม 2548 จดัทาํโดยกรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

(2)
1/2552 30 มีนาคม 2552

(3) เอกสาร UNHCR Global Report 2008
(4) เอกสาร Programme Report, July to December 2008 ของ Thailand Burma

Border Consortium
(5) เอกสาร World Refugee Survey 2008 ของ U.S. Committee for Refugees and

Immigrants

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา

สิทธิมนุษยชน หลกัมนุษยธรรม และหลกัพนัธกรณีระหวา่งประเทศของรัฐ เป็นปัจจยัประกอบการ

ปัญหา

ผกูพนัปฏิบติัตาม (แมว้า่ประเทศไทยมิไดภ้าคีอนุสัญญาและพิธีสารว่ )

ปรับปรุงการบริหารจดัการปัญหาผูห้นีภยัการสู้รบ/

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางและพนัธกรณีระหวา่งประเทศของประเทศไทย ตลอดจนสามารถ
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3
วธีิการศึกษาวจัิย

พฒันาการของนโยบายและมาตรการ บทบาทและท่าทีของฝ่ายต่าง ๆ กฎหมายและแนวปฏิบติั

จจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและกระบวนการจดัการปัญหา
รัฐบาลไทย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้จาํกดัต่าง ๆ และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและ
ประชาคมระหวา่งประเทศในการใหค้วามช่วยเหลือและความคุม้ครองระหวา่งประเทศต่อกลุ่ม

การทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของไทยกบั
ประชาคมระหวา่งประเทศ ตลอดจนหลกัปฏิบติัระหวา่งประเทศในการใหค้วามคุม้ครองและ

องทางราชการไทย
(1) ขอ้มูลจากแหล่งเอกสารราชการไทยและเอกสาร

(2)

2
การบริหารจดัการปัญหา

2

ในประเทศไทย
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4
ผลการศึกษา

4.1 การศึกษากลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่า และกลุ่มผู้ลกัลอบเข้าเมืองชาวม้งลาว
4.1.1 สถานการณ์

4.1.1.1 ผูห้นีภยัการสู้รบจากพม่า
สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองและการสู้รบภายในประเทศพม่าไดท้าํให้

.ศ. 2527 ในลกัษณะผสมผสาน
(mixed flows) 2 กลุ่มสาํคญัคือ (1) ผูห้นีภั

ต่อตา้นรัฐบาลพม่า และ (2)
อาชีพในประเทศไทย

Provincial Admission Board (PAB)
ผูห้นีภยัการสู้รบจริง ก็จะไดรั้บ

–
รับเฉพาะผูห้นีภยัการสู้รบ ไม่รวมถึงผูห้นีภยัทางการเมื หวาด

แยกแยะระหวา่งกลุ่มผูห้นีภยัการสู้รบกบักลุ่มผูห้นีภยัทางการเมืองออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพราะผู ้

สาํคญักั
กลุ่ม

ใหก้ลุ่มผูห้นีภยัทาง
การเมืองตอ้ง

(NGOs)

สหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ประจาํประเทศไทย
UNHCR ก็ไดใ้ชอ้าณติั

ระหวา่งประเทศ (Global mandate) พิจารณาใหส้ถานะบุคคลในความห่วงใย (Person of concern –
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POC) เป็นรายกรณี ภายใตธ้รรมนูญ (Statute) ของ UNHCR
ยุง่ยาก เป็นสาเหตุใหป้ระเทศ

ไทยถูกวพิากษว์จิารณ์จากประชาคมระหวา่งประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ
รวม

นโยบายของรัฐบาลไทยต่อผูห้นีภยัการสู้รบจากประเทศพม่าในระยะแรกมี
(repatriation)

สถานการณ์กลบัคืนสู่ความปลอดภยั ในช่วง 2-3 ปีแรก ผูห้นีภยัจากประเทศพม่ามีจาํนวนประมาณ
10,000 7
พม่าทาํการปราบปรามนกัศึกษา/ปัญญาชนผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2531

30,000 คน ในปี พ.ศ. 2531
เทศไทยไดอ้ยา่งกวา้งขวางในปี พ.ศ. 2537 จาํนวนผู ้

80,000
31 แห่ง ตลอดแนวชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่า6

.ศ. 2538

เดินทางอยา่งจริงจงั รวมถึงความพยายามแกปั้ญหาดว้ยการกดดนัผูห้นีภยัชาวมอญใหเ้ดินทาง
วนผูห้นีภยัจากประเทศ

(Karen
National Union – KNU) ถูกกองทพัพม่าตีแตกในปี พ.ศ. 2538 รวมถึงการเร่งดาํเนินโครงการอพยพ

.ศ. 2539 ตามดว้ยการกวาดลา้งป
ไทย – .ศ. 2540

รองรับอีก 3 แห่ง7

6 “ ”,  U.S. Committee for Refugees and
Immigrants, สิงหาคม 2551 หนา้ 5-6

7 “สถานการณ์ผูห้นีภยัชาวพม่าในประเทศไทย : ปัญหาและทางออก”, คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา, เมษายน 2552 หนา้ 4
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ยวขอ้ง ไปสู่การร่วมมือกบัประชาคมระหวา่ง
ประเทศในการดูแลช่วยเหลือผูห้นีภยั โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลไทยไดต้กลงจดัทาํแผนการทาํงาน
(working arrangements)

ยเหลือและหาทางออกแก่ผูห้นีภยัจากประเทศ
พม่า โดยทางการไทยยนิยอมให้ UNHCR มีบทบาทสาํคญัในการประสานงานการขอรับการ

านการบริหาร
8

แมก้ารทาํงานร่วมกนัระหวา่งรัฐบาลไทยกบั UNHCR และประชาคมระหวา่ง

ภาพรวมแลว้ก็ทาํใหก้ารดาํเนินความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมแก่ผูห้นีภยัจากประเทศพม่าเป็น

การคดักรองโดย PAB
(new arrivals) PAB เขา้ไปแฝงตวั

.ศ. 2546 จาํนวนประชากรใน
140,000 คน ทางการไทยจึงไดร้ะงบัการทาํงานของ PAB

ดงักล่าวไดเ้กิ

8 เอกสารสรุปผลการประชุม The Second RTG-UNHCR Brainstorming Session, Bangkok, 15 May
1998 สรุปผลการจดัทาํ Working Arrangements ในภาคผนวก
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คราวรวม 9 แห่ง ใน 4 จงัหวดัติดชายแดนดา้นประเทศพม่า ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี

130,000 คน9

การระงบัการทาํงานของ PAB
มาก

ลกัลอบเขา้-

ความสัมพนัธ์ทวภิาคีไทย – พม่า ทางการไทยจึงไดห้ารือกบั UNHCR อทาํทะเบียนผูห้นีภยัใหม่
(re-registration)
บุคคลในความห่วงใย (POC) จาก UNHCR และปรับปรุงการทาํงานของ PAB ใหมี้ความโปร่งใส

UNHCR ร่วมอยูใ่นคณะ
UNHCR จะตอ้งยติุการใหส้ถานะ POC แก่ผูห้นีภยัทางการเมืองชาวพม่าในประเทศไทย และจะตอ้ง

(pre-screening) รวมถึง
10

UNHCR ใชอ้าณติัระหวา่งประเทศดาํเนินกระบวน
การพิจารณาใหส้ถานะ (status determination) บุคคลในความห่วงใย “ ”

เสมือนเป็นการละเมิดอาํนาจอธิปไตยของประเทศไทย และทาํใหป้ระเทศไทยตกอยูใ่นฐานะลาํบาก
UNHCR ดาํเนินการดงักล่าวเองในประเทศ

ไทยอนุญาตหรือรู้เห็นเป็นใจให้
สหประชาชาติเขา้มาใหค้วามคุม้ครองแก่

บาลพม่าในประเทศไทยของผูห้นี

ของประเทศ และเป็นแรงกดดนัแก่ทางการไทย
อยา่งมาก

9 Programme Report, July to December 2008, Thailand Burma Border Consortium, pp. 6-7
10 UNHCR Global Report 2008, pp. 218
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4.1.1.2 ผูล้กัลอบเขา้เมืองชาวมง้ลาว
นแปลงรัฐบาลในประเทศลาว จากรัฐบาลฝ่ายขวามาเป็น

รัฐบาลฝ่ายซา้ยภายใตพ้รรคประชาชนประเทศลาว ในปี พ.ศ. 2518 ไดมี้ผูอ้พยพชาวลาวเดินทางเขา้
มาในประเทศไทยกวา่ 400,000
ขวาระหวา่งสงคราม รัฐบาลไทยไม่มีนโยบายอนุญาต
ไทย จึงทาํงานร่วมกบั UNHCR
ไดก้วา่ 320,000 คน และส่งกลบัประเทศลาวอีกประมาณ 128,000 คน ในส่วนของชาวมง้ลาวได้

ดยส่วนใหญ่ประมาณ 15,000 คนได้

เชียงใหม่ แมจ้ะพาํนกัอยูใ่นประเทศไทยมานานเกือบ 30 ปี และมีบุตรหลานจาํนวนมากกาํเนิดใน

ในปี พ.ศ. 2546

สหรัฐฯ รวม 14,588
.ศ. 2547 ไดมี้ชาวมง้จากประเทศลาวจาํนวนมากลกัลอบเขา้ประเทศไทย โดยหวงั

จะ
7,800

“ผูล้กัลอบเขา้เมือง” ด
เพชรบูรณ์ ไดจ้ดัทาํทะเบียน และอนุญาตใหอ้งคก์รความช่วยเหลือทางการแพทยเ์อกชนต่างชาติ
(Medecins sans Frontieres) ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
เด็ก (UNICEF)

ในปี พ.ศ. 2550
ลาวดงักล่าวเป็นผูห้นีภยัประหตัประหารจากลาว หรือเป็นเพียงผูล้กัลอบเขา้เมืองดว้ยเหตุผลทาง

อบพบวา่ มีเพียงร้อยละ 8

สหรัฐฯ

ทวภิาคีไทย – ลา
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ประเทศและรัฐบาลลาว

(มิใช่
ขดักบัหลกัมนุษยธรรม) และมีการใหห้ลกัประกนัดา้นสวสัดิภาพของชาวมง้

ลงโทษ รณรงคใ์

พยายามปลุก

การหารือกบัรัฐบาลลาวมีความคืบหนา้ โดยรัฐบาลลาวตกลงยอมรับชาวมง้ลาว

ประสงคจ์ะกลบัประเทศลาวแลว้กวา่ 10 2,807
โปร่งใสโดยเชิญผูแ้ทน UNHCR

เป็นการเ
ฐาน (International Organization for Migration – IOM) เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการส่งกลบัชาวมง้

-ลาว และ
ไม่มีกา

.ศ. 2552 อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งการดาํเนินการ
-ลาว ก็ไดมี้การประทว้งจากประเทศตะวนัตกบางประเทศ

องคก์ (NGOs) ในประเด็นความโปร่งใสของ
การคดักรองและพิจารณาสถานะชาวมง้ลาว โดยเรียกร้องใหท้างการไทยใชก้ลไก PAB
UNHCR
พม่า แต่ทางการไทยและลาวปฏิเสธ

ข่ายผูห้นีภยัและไดรั้บสถานะ POC จาก UNHCR แลว้รวม 158
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ระหวา่งประเทศของ UNHCR

ละตอ้งการใหส่้งชาวม้

กลบัประเทศลาวก็จะโดนประณามอยา่งรุนแรงจากประชาคมระหวา่งประเทศและยงัถือเป็นการ
ละเมิดหลกั non-refoulement
สามก็จะกระทบความร่วมมือกบัรัฐบาลลาวในการรับชาวมง้ลาวกลบัประเทศ และกระทบสัมพนัธ์
ทวภิาคีไทย-ลาวโดยรวม

4.1.2 นโยบายของรัฐบาลไทยต่อกลุ่มผูห้นีภยัการสู้รบจากประเทศพม่าและกลุ่มผูล้กัลอบ
เขา้เมืองชาวมง้ลาว

(1) 20

กลไกภายในของไทยเอง และไม่ใหอ้งคก์ารระหวา่งประเทศมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ อยา่งไร

กบัประชาคมระหวา่งประเทศ (durable solutions) ใหแ้ก่ปัญหา
โดยในกรณีผูห้นีภยัจากประเทศพม่าใช้ 2 แนวทางคือ การส่งกลบัประเทศตน้ทาง (repatriation) และ

(resettlement)
ทางการส่งกลบัประเทศตน้ทาง

(2) 2 กลุ่มแตกต่างกนั คือ “ผูห้นีภยั”
และ “ผูล้กัลอบเขา้เมือง”
มูลเหตุจูงใจของการเดินทางเขา้ประเทศไทยอยา่งไม่ปกติในมุมมองของทางการไทย อยา่งไรก็ตาม

2
สถานการ

“
ผดิกฎหมาย”
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การไม่ตอ้
(

รับจะไม่มีสิทธิ)
(3) นโยบายของรัฐบาลไทยต่อกรณีกลุ่มผูห้นีภยัจากประเทศพม่ามีการปรับ

พ.ศ. 2541 โดยรัฐบาลไทยไดจ้ดัทาํแผนการทาํงาน (working arrangements) ร่วมกบั
(United Nations High Commissioner for Refugees

- UNHCR)
ทางออกแก่ผูห้นีภยัจากประเทศพม่า โดยทางการไทยยนิยอมให้ UNHCR มีบทบาทสาํคญัในหลาย

ขอ้งของไทยในการจดัการปัญหาผูห้นีภยั  อาทิ การทาํงานร่วมกบั
(NGOs) ในการ การ

พฒันากลไกคดักรองแยกแยะสถานะผูห้นีภยั (PAB)

ภยัการสู้รบจากประเทศพม่ากลบัประเทศไดใ้นเวลาอนัใกล้
(4) นโยบายของรัฐบาลไทยต่อกลุ่มผูล้กัลอบเขา้เมืองชาวม้งลาวยงัคงเดิม คือ

-
กลไก PAB ป้องกนัไม่ให้ UNHCR เขา้ไปมีบทบาท ไม่อนุญาตใหอ้งคก์ารระหวา่งประเทศมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการดูแลใหค้วามคุม้ครองและการหาทางแกไ้ขปัญหา โดยอนุญาต
เพียงองคก์รเอกชน สาํหรับแนวทางแกปั้ญหาคือใหส่้งชาวมง้ลาว

อยา่งเป็นทางการโดยมีการยนืยนัสวสัดิภาพความปลอดภยัในการคืนสู่
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4.1.3. ปัญหาในการบริหารจดัการ
4.1.3.1 จากการสัมภาษณ์เจา้ห

สามารถประมวลปัญหาดา้นการ

(1)
/

(ad hoc)

กลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยจะมี
หน่วยงานดา้นสังคมและเศรษฐกิจเขา้ร่วมเป็นบางกรณี รูปแบบการทาํงานส่วนใหญ่เป็นไปในเชิง
ปฏิกิริยาตอบสนอง (reactive) ขาดการดาํเนินการในเชิงรุก (pro-active) นโยบายและมาตรการต่อ

การมอบหมายหน่วยงานเจา้ภาพหลกัในดา้นการปฏิบติัก็ขาดความแน่นอน โดยในกรณีผู ้หนีภยัการ

เมืองชาวมง้ลาว หน่วยงานปฏิบติัหลกั ไดแ้ก่ กองอาํนวยการ (กอ.รมน.)
ง

กรมกิจการชายแดน กองบญัชา
การกองทพัไทย

นบา้น ตลอดจนภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ก็จะดาํเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเชิญ

อยา่งไรก็ตาม ในทาง
ความเป็นจริงแลว้อาจกล่าวไดว้า่ รัฐสภามีบทบาทจาํกดัมากในกระบวนการกาํหนดนโยบายและ

(2) ปัญหาในการแยกแยะสถานะผูห้นีภยัอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการ
แทจ้ริงและไดรั้บการยอมรับจากประชาคมระหวา่งประเทศ



21

หรือประกอบอาชีพในประเทศไทยทวี

(3)

ก

รกกั
(warehousing)

ประเทศของประเทศไทย
(4) ปัญหาในความร่วมมือกบัประชาคมระหวา่งประเทศในการใหค้วามคุม้ครอง

องผูห้นีภยัระหวา่ง

UNHCR การสนบัสนุน

บองคก์รช่วยเหลือ

กดดนัและการวพิากษว์จิารณ์จากประชาคมระหวา่งประเทศตลอดมา
(5)

ยอมเจรจา ก็

(repatriation)
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ไวว้างใจรัฐบาลของประเทศตน้ทางดงักล่าววา่จะใหห้ลกัประกนัความปลอดภยัและปฏิบติัต่อผู ้
เดินทางกลบัดว้ยความมีมนุษยธรรม

(6)

รไทยและประชาคม
11

4.1.3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในประเทศไทย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วฒิุสภา ไดท้าํการศึกษาปัญหาผูห้นีภยัการสู้รบ
ชาวพม่าในประเทศไทย และเดินทางไปตรวจเ
3 แห่ง ในจงัหวดัตาก จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเดือนเมษายน 2552 และไดป้ระมวล

(ก)
(ข) ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมายจาก

(ค) ขาดการ
(ง)

อาชญากรรม (จ)
ความสาํคญัแก่ผูห้นีภยัมากกวา่ราษฎรไทย ใหข้อ้เสนอ
แนะวา่

(country of first asylum)

คาํนึงถึงผลกระทบดา้นต่าง การคดัเลือกผูห้นีภยัการสู้รบ

11 ประมวลจากการสัมภาษณ์นายทรรศนะ วชิยัธนพฒัน์ ผูอ้าํนวยการกองการต่างประเทศ สาํนกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย และนาย Giuseppe de Vincentis รองผูแ้ทนระดบัภูมิภาคสาํนกังาน
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สามารถคดัและเลือก (pick and choose)
ขณะ บุคคล

หาทางออก

จะตอ้งแบกรับมาเป็นเวลานาน

4.2
ผู้หนีภัยและผู้แ

4.2.1

หนีภยั/ผูแ้สวงหา

4.2.2 แนวทางหลกั ใชต้ลอดมาคือ การผอ่นปรนการบงัคบัใชก้ฎหมายภายใน
.ศ. 2522 ฯ สามารถ
สถานะผูห้นีภยั

ให้ (Provincial Admission Board) ในลกัษณะของการขอมติคณะ

พระราชบญัญติัฯ มิไดนิ้ยามคาํวา่ “การลกัลอบเขา้เมือง” หรือ “ผูล้กัลอบเขา้เมือง” ไวเ้ป็น
การเฉพาะในมาตรา 4

“คนต่างดา้ว”
หมายความถึง “ ” และคาํวา่ “คนเขา้เมือง” “คน

” 12
“ าในราชอาณาจกัร (1)

ไม่มีหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางอนัถูกตอ้งและยงัสมบูรณ์อยู ่หรือมี แต่

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ.......” และมาตรา 58
“คนต่างดา้วผูใ้ดไม่มีหลกัฐานการเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยถูกตอ้งตามมาตรา 12 (1)
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เขา้มาในราชอาณาจกัรโดยฝ่าฝืน
”

ประเทศไทยโดยไม่มีหนงัสือ/
เขา้เมืองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อนัมีผลเท่ากบัเป็นการเข้ 12

“ ”
.ศ. 1951

.ศ. 1967 รพิจารณาสถานภาพของชาวพม่าและ

พกัพิง จึงตอ้งอิงกบันิยามของคาํวา่ “ ” ตามขอ้ 1 ของอนุสัญญาฉบบัดงักล่าว
4.2.3 .ศ. 1951 และพิธีสารวา่ดว้ยส .ศ.

1967 ถือเป็นแนวปฏิบติัหลกั

หลกัการสาํคญั
(1) บุคคลทุกคนจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐขอ

ไม่ใหค้วามคุม้ครอง (unwilling) หรือไม่สามารถคุม้ครอง (unable)
(surrogate

protection) ดว้ยเหตุผลทางมนุษยธรรม
(2) (right to permanent asylum) เป็นสิทธิของรัฐโดย

(right to seek and enjoy asylum once it is
granted) (right to be granted asylum) สารฯ

(permanent asylum/residence)

ส่งกลบั (non-refoulement) (durable solutions)
(3) อนุสัญญาและพิธีสารฯ ไดจ้าํกดัความของคาํวา่ “ ”

มารถหรือไม่สมคัร

12 ญติัคนเขา้เมือง พุทธศกัราช 2522
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มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ (international customary law)

.ศ. 1951 .ศ. 1967
(4) ภยั

ในปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการเลือกประติบติั เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพ การยา้ย

นตน้
(5) หวัใจสาํคญัของอนุสัญญาและพิธีสารฯ คือ หลกัการ non-refoulement

หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยหลกัการ non-refoulement ถือไดว้า่มีสถานะเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวา่งประเทศ13 บรรจุไวใ้นกติกาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
และอนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน (CAT)

4.2.4 พบวา่ขอ้บทของ
14 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใ้หข้อ้มูลต่อ

.ศ. 1951 และ
.ศ. 1967 11 สิงหาคม 2548

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัใน

(1) ปัญหาตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522
30 วนั 90 วนั

1 ปี หรือ 2 (มาตรา 34 และ 35 )
ทาํงาน (มาตรา 37 วรรค 1)
ภายใน 24 (มาตรา 37 วรรค 2) มีการจาํกดัจาํนวนคนต่างดา้วไม่เกินประเทศละ 100 คนต่อปี

13 .ศ. 1951 และพิธีสารวา่ดว้ย
.ศ. 1967 ในภาคผนวก

14 โปรดดูรายละเอียดจาก
สถานภาพ .ศ. 1951 .ศ. 1967 ในภาคผนวก
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(มาตรา 40)
(มาตรา 31 ของอนุสัญญาฯ) รัฐ

เดินทางไดโ้ดยเสรีในประเทศผูรั้บ (มาตรา 26 ของอนุสัญญาฯ)
(2) ปัญหาตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัการ

ทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญติั
การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542

(มาตรา 24 ของอนุสัญญาฯ)

(บาดเจบ็จากการ
ร ชราภาพ ตาม ตกงาน ฯลฯ)

เขา้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 (มาตรา 17 วรรค 2
ของอนุสัญญาฯ)
ในประเทศ

(3) ปัญหาตามพระราชบญัญติัการเนรเทศ พ.ศ. 2499

หรือศีลธรรมอนัดีของ

และตอ้งผา่นกระบวนการยติุธรรม (มาตรา 32 และ 33 ของอนุสัญญาฯ)

15

อาทิ พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบญัญติัสัญชาติ พระราชบญัญติัการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว พระราชบญัญติัการเนรเทศ พระราชบญัญติัการทะเบียนคนต่างดา้ว เป็นตน้

15

.ศ. 1951 .ศ. 1967,
กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 11 สิงหาคม 2548
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4.2.5 อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากหลกั non-refoulement
ย

/
วา่ดว้ยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ อนุสัญญา

ประเทศภาคีจะใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนดา้นต่าง ๆ อาทิ สิทธิในการทาํงาน สิทธิในการไดรั้บ

ทุกรูปแบบ สิทธิในการเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม สิทธิในการไดรั้บการจดทะเบียนการเกิด สิทธิใน
การมีสัญชาติ และเสรีภาพในการเดินทาง เป็นตน้

ไดแ้ก่ The Principles on Status and Treatment of Refugees Bangkok Principles
(Asian-

African Legal Consultative Committee – AALCC) 8 .ศ. 2509 และมีการ
แกไ้ขปรับปรุงในการประชุม AALCC 40 .ศ. 2544 จะพบวา่มีประเด็น

“ ” โดยมีการกาํหนดเหตุ (grounds) แห่งภยัประหตัประหาร
และการยอมรับหลกั non-refoulement

16 กล่าวคือมีการยอมรับวา่ “การเลือกประติบติัดา้นเพศ (Gender)”
ถือเป็นเหตุของภยัประหดัประหาร หคุการเลือกประ
ติบติัดา้นสัญชาติ (Nationality) และดา้นชาติพนัธ์ุ (Ethnic origin)

Bangkok Principles แลว้ แมจ้ะมิไดมี้ผลผกูพนัตามกฎหมายก็ตาม

16 Cataleya Phatoomros, April 2003, Thailand’s Legal Obligations towards Displaced Persons from
Burma, pp. 120-125
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5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป
จากการศึกษาพบวา่
(1)

ปัจจยัหลกัในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการดาํเนินนโยบายและมาตรการของทางการไทยต่อ
ผูห้นีภยั/
มนุษยชนของประเทศไทย ในกระบวนการตดัสินใจดา้นนโยบายและการดาํเนินการของทางการ
ไทย
เป็นภาคีอนุสัญญ .ศ. 1951 และ/ .ศ.
1967 ในปัจจุบนั

(2)
(well-founded fear of persecution) ไม่วา่

ดา้นพนัธกรณีตามกฎหมาย (legal obligation) และพนัธกรณีทางศีลธรรม (moral obligation) แมว้า่
.ศ. 1951 และพิธีสารวา่ดว้ยสถานภาพ

.ศ. 1967 ก็ตาม
(3)

/
กการขาดกฎหมายเฉพาะและแนว

/
และยงัเปิดประเด็นปัญหาให้ประเทศไทยถูกวพิากษว์จิารณ์จากประชาคมระหวา่งป

กฎหมายและกระบวนการภายในประเทศในการพิจารณาสถานะบุคคลตามกฎหมา
เผชิญเหตุแห่งภยัประหตัประหารหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรงจึงมีความจาํเป็นสาํหรับ
ประเทศไทย และจะทาํใหก้ารบริหารจดัการปัญหาผูห้นีภยั/
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(4) ทางการไทยสามารถพฒันากระบวนการบริหารจดัการปัญหาผูห้นีภยั/ผูแ้สวงหา

5.2 ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยและผู้แสวงห

5.2.1
(nationwide system) ในการจดัการปัญหาผูห้นีภยั/

ประเทศไทยยงัไม่พร้อมปฏิบติัตาม ก็ยงัไม่จาํเป็นตอ้งเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาและ/หรือพิธีสารดงักล่าว
ความจริงแลว้การจะเป็นภาคีอนุสัญญาและ/

ของอนุสัญญาฯ มาพิจารณาตรากฎหมายภายในของไทย
เขา้เมือง (humanitarian
cases) โดยคาํนึงถึงวา่ประเทศไทยไดรั้บหลกัการและพนัธกรณีตามอนุสัญญาหลกัดา้นสิทธิ
มนุษยชนโดยการเขา้เป็นภาคี

(temporary
protection)
แทจ้ริง ไม่ใช่การดาํเนินการแบบเฉพาะกรณี (ad hoc) ผา่นมา สาํหรับประเด็นการกาํหนด
สถานะของ กระบวนการพิจารณาคดักรองก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้าํวา่ “ ” หรือ “บุคคล
ในความห่วงใย”

UNHCR จะใชอ้าณติัระหวา่งประเทศ
ในการพิจารณาใหส้ถานะ (status determination) บุ

/
และโปร่งใส ไม่วา่จะดาํเนินการไปในทิศทางใดก็ตาม
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5.2.2
ประสานนโยบาย

ปลอดภยั/

การปรับปรุงมาตรฐานดา้นสาธารณสุข การขยายระดบัการใหก้ารศึกษา การพิจารณาสิทธิตาม
กฎหมายข

5.2.3 การพฒันาเชิงสถาบนัและกระบวนการเสริมสร้างความเขา้ใจ
โดย

ควรมีการพฒันาการใหค้วามรู้ผา่นหลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะเ

สมาชิกรัฐสภา
ยและกฎหมาย/นโยบาย/

(cross-cultural
understanding) ในหมู่เยาวชน

5.2.4
องคก์ารระหวา่งประเทศ (pro-active) สร้างโอกาสในการ

ตลอดจนประเพณีและความรับผดิชอบดา้นมนุษยธรรมของ

ผูห้นีภยัจาํนวนมากมาเป็นเวลานาน เสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และเรียนรู้ประสบการณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ
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