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บทสรุปของผูบริหาร

ผูหนีภัยการสูรบจากพมาในประเทศไทยเปนเร่ืองที่อยูในเวทีประชาคมระหวางประเทศ
มาต้ังแตป พ.ศ.๒๕๒๗ ที่รัฐบาลพมาในขณะน้ันปราบปรามกองกําลังชนกลุมนอยบริเวณพื้นที่
ชายแดนพมา – ไทย จนทําใหราษฎรพมาอพยพหนีภัยการสูรบมาพํานักอยูในเขตไทยจํานวน
เรือนหมื่น ตอมาไดมีมาสมทบยางตอเน่ือง ปจจุบันมีผูหนีภัยการสูรบจากพมาพํานักอยูในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา ๙ แหง ๔ จังหวัด จํานวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน

การดําเนินการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาในชวงเวลาที่ผานมามีนโยบายและ
แนวทางที่ชัดเจน อาทิ มาตรการการควบคุม ดูแล รวมถึงการใหสวนราชการไทยรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศ คือ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) มาตรการดูแล
ดานความมั่นคงและปลอดภัยบริเวณชายแดนใหฝายทหารรวมกับฝายปกครองดําเนินการ
สวนการแกไขปญหาที่ประเทศตนเหตุแหงปญหาใหสวนราชการไทยทุกระดับชั้นและองคการ
ระหวางประเทศเจรจากับรัฐบาลพมา ซึ่งในเร่ืองการเจรจาฯ ไมมีผลคืบหนา ดังน้ัน การดําเนินการ
ตอผูหนีภัยการสูรบจากพมาจึงมีนํ้าหนักสวนใหญอยูที่การดูแลในประเทศไทย

การแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่มีผลยั่งยืนและเปนรูปธรรม  (DURABLE
SOLUTIONS) จําเปนตองมีความรวมมือจากประเทศตนเหตุแหงปญหาดังเชนการแกไขปญหา
ผูอพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทยเมื่อทศวรรษที่ ๗๐ โดยประเทศตนเหตุมีหนาที่ที่จะตอง
รับผิดชอบประชาชนของตนและนํากลับสูภูมิลําเนาโดยปลอดภัย ทั้งน้ี ตองมีการดําเนินการตาม
ขอปฏิบัติที่ประชาคมระหวางประเทศใหความสําคัญและยึดเปนหลักการ

สภาพการณทางการเมืองในพมาต้ังแตตนป ๒๕๕๔ ทําใหไทยและองคการระหวาง
ประเทศมีความหวังที่ จะทํ าใหสถานการณอพยพยายถิ่นฐานที่ยืด เยื้อ (PROTRACTED
SITUATION) สิ้นสุดลง อยางไรก็ตาม กระบวนการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมายังมีรายละเอียด
มากมายและตองใชเวลาที่ยาวนานพอสมควร การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงเปนการพิจารณาปจจัยที่จะ
เกื้อหนุนในการสงกลับรวมถึงรูปแบบความรวมมือ ๓ ฝาย คือ ไทย – พมา – องคการระหวาง
ประเทศ เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับกระบวนการสงกลับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

..................................................



- II -

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร I
สารบัญ II
สารบัญแผนภูมิ III

บทท่ี ๑ บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา IV
๑.๒ วัตถุประสงค IX
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา IX
๑.๔ ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา IX

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ X
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี X

๒.๑.๑ นโยบายความมั่นคงแหงชาติไทยตอพมา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) X
๒.๑.๒ หลักการ VOLUNTARY REPATRIATION UNHCR XI
๒.๑.๓ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง

(AYEYAWADY – CHAO PHRAYA - MEKONG ECONMIC
COOPERATION STRATEGY - ACMECS) XIII

๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๒.๑ บทความการแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีนในประเทศไทย XIV
๒.๒.๒ เอกสารราชการที่เกี่ยวของ XIV

บทท่ี ๓ เร่ืองท่ีศึกษา XV

บทท่ี ๔ สรุปและขอเสนอแนะ XXVII
๔.๑ สรุปผลการศึกษา XXVII
๔.๒ ขอเสนอแนะ XXVII

๔.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ

บรรณานุกรม XXIX
ประวัติผูเขียน XXX



- III -



- IV -

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
เร่ือง แนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ

บทท่ี ๑

๑.๑ ภูมิหลังและความเปนมา
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง  ประเทศพมามีสภาพทางภูมิศาสตรติดตอกับ

ประเทศไทยทั้งทางบกและทางนํ้า โดยมีชายแดนยาวติดตอกันประมาณ ๒,๔๐๑ กม. (ทางบก
๑,๖๘๗ กม. และทางนํ้า ๗๑๔ กม.) ซึ่งสวนใหญยังไมไดมีการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนกัน
ประเทศไทยและพมามีความสัมพันธทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต (สถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูต เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๑) และทั้งสองประเทศเปนสมาชิกของประชาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS : ASEAN)

ประเทศพมาเปนประเทศที่มีความหลากหลายดานโครงสรางประชากรมีชนกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ ประมาณ ๑๓๕ ชาติพันธุ มีความเชื่อและศาสนาที่หลากหลายแตกตางกัน โดยมีกลุม
ประชากรเชื้อชาติ “พมา” (BURMA) ประมาณ ๗๐% ของประชากรทั้งหมดประมาณ ๖๘ ลานคน
ชนกลุมนอยที่สําคัญมีประมาณ ๗ ชนเผา คือ ชิน กะฉิน กะเหร่ียง คะยาห มอญ ยะไข และฉาน
(ไทยใหญ)

ประเทศไทยมีแนวเขตที่ติดตอกับมณฑลตะนาวศรี และรัฐที่เปนชนกลุมนอย จํานวน ๔ รัฐ
คือ รัฐกะเหร่ียง รัฐคะยาห รัฐมอญ และรัฐฉาน (รัฐไทยใหญ) สําหรับโครงสรางทางการเมืองของ
ประเทศพมาเปนระบบอํานาจนิยม (AUTORITARIAN) โดยคณะรัฐบาลทหาร เดิมประเทศพมามี
การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตอมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๙ ไดแพสงครามและตกเปนอาณา
นิคมของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) โดยรัฐบาลอังกฤษผนวกประเทศพมาเปนสวนหน่ึง
ของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และนํารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเขามาใช
ในการปกครองเฉพาะเขตประเทศพมาสวนกลาง (PROPER BURMA) มีการนําคนอินเดียและ
ชนกลุมนอย เชน กะเหร่ียงเขามาปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการทั้งดานพลเรือนและการบริหาร
ประเทศแทนคนพมา ซึ่งเปนการใชหลักแบบแยกและปกครอง (DIVIDE AND RULE) ทั้งน้ี
สหราชอาณาจักรไดใหชนกลุมนอยยังคงมีสิทธิการปกครองตนเอง โดยขึ้นตรงกับกระทรวง
อาณานิคม ณ กรุงลอนดอน

หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๙๑) ประเทศพมาไดรับเอกราชจากรัฐบาลอังกฤษ
หลังจากตกเปนอาณานิคมถึง ๖๒ ป ชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ (กะเหร่ียงและมอญ) ไดมาพบปะหารือ
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ถึงการที่จะดําเนินการรวมกันภายหลังที่รัฐบาลอังกฤษใหเอกราชที่เมืองปางหลวง (PANGLONG)
รัฐฉาน หรือ รัฐไทยใหญ โดยการนําของนายพลอองซาน ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญ คือ “ชนกลุมนอย
ตาง ๆ จะใหความรวมมือแกรัฐบาลพมาเพื่อใหเกิดเสรีภาพโดยสมบูรณ หลังจากน้ันเปนเวลา ๑๐ ป
ชนกลุมนอยจะสามารถแยกตัวจากประเทศพมาและจัดต้ังรัฐปกครองตนเองไดโดยเสรี” อยางไร
ก็ตาม การดําเนินการดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ โดย นายพลอองซาน ถูกลอบสังหารและประเทศ
พมาไดมีรัฐบาลพลเรือน มีนายอู นุ ขึ้นมาบริหารประเทศภายใตการหนุนหลังของฝายทหาร แมวา
รัฐบาลพลเรือนไดพยายามที่จะเจรจาหาขอยุติความขัดแยงกับบรรดาชนกลุมนอย หลังจากน้ัน
พ.ศ.๒๕๐๕ นายพล เนวิน ยึดอํานาจปกครองประเทศ และใชระบบ “สังคมนิยมวิถีพมา
(THE BURMESE WAY TO SOCIALISM)” ซึ่งก็คือ ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารมา
ใชเปนแนวทางการปกครองประเทศ และเร่ิมโดดเด่ียวประเทศออกจากประชาคมโลก

ประเทศพมาไดโอนกิจการตาง ๆ เขาเปนของรัฐ และใชนโยบายการปราบปรามชน
กลุมนอยซึ่งนับจากน้ันเปนตนมา ชนกลุมนอยทุกกลุมจึงตอสูกับรัฐบาลพมาจนถึงปจจุบัน ในชวง
เวลาที่ผานมารัฐบาลพมาไมไดใหความสําคัญในการพัฒนาและใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ชายแดนที่อยูในเขตอิทธิพลของชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ เลยจนกระทั่งถึงปจจุบัน ยกเวน
ในพื้นที่ชนกลุมนอยบางกลุมที่รัฐบาลพมามีอิทธิพลอยูแลว

การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูกระแสโลกาภิวัตนและกระแสประชาธิปไตย ทําใหประเทศ
พมาถูกกดดันจากประชาคมระหวางประเทศ รัฐบาลพมาจึงจําเปนที่จะตองจัดใหมีการ เลือกต้ัง
แบบประชาธิปไตยใน พ.ศ.๒๕๓๑ ในคร้ังน้ันพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (THE
NATIONAL LEAGUE FOR DEMOCRACY : NLD) มีนางอองซาน ซูจี เปนผูนํา ไดรับชัยชนะจาก
รัฐบาลพมาในขณะน้ัน แตรัฐบาลพมาไมยอมรับผลการเลือกต้ัง ทําใหประชาชนเดินขบวนประทวง
และเรียกรองประชาธิปไตยอยางรุนแรง รัฐบาลพมาไดปราบปรามและจัดต้ังสภาฟนฟูกฎระเบียบ
แหงรัฐ (STATE LAW AND ORDER RESTORATION COUNCIL : SLORC) และตอมา
เปลี่ยนเปน สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL
: SPDC) ขึ้นเพื่อรักษาสถานการณพรอมทั้งกักตัว นางอองซาน ซูจี และกวาดลางจับกุมคุมขังนักโทษ
ทางการเมืองอีกเปนจํานวนมากทําใหประชาคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก
ประณามและคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอประเทศพมามาจนถึงปจจุบัน

การสูรบระหวางรัฐบาลพมาและกองกําลังชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ืองต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๗ กองกําลังชนกลุมนอยที่มีเขตติดตอกับชายแดนประเทศไทย ใน
รัฐกะเหร่ียง รัฐคะยาห รัฐมอญ และรัฐฉาน ไดตอสูแบบกองโจร เมื่อรัฐบาลพมาปราบปรามอยาง
หนักในฤดูแลง ก็จะลาถอยมาอาศัยบริเวณปาเขาในเขตบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา และใน
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ฤดูฝนทหารพมาก็จะถอนกําลังกลับไปเน่ืองจากการสงกําลังบํารุงไมสะดวก และถูกดักซุมโจมตี
จากกองกําลังชนกลุมนอย

แมวารัฐบาลพมามีนโยบายชัดเจนในการกดดันและปราบปรามกองกําลังชนกลุมนอย
อยางเด็ดขาด แตก็ไดมีการเจรจาเพื่อยุติการสูรบกับกองกําลังชนกลุมนอยไดเกือบทุกกลุมในป
พ.ศ.๒๕๓๗ ยกเวนกลุมกะเหร่ียง กลุมคะยาห กลุมฉาน (ไทยใหญ) หลังจากน้ันรัฐบาลพมาไดสง
กองกําลังทหารจํานวนมากเขาตรึงกําลังที่บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - พมา โดยสงกําลังทหารเขามา
ตามเสนทางชักลากไม การที่รัฐบาลพมาทุมกําลังเขาโจมตีอยางรุนแรง ทําใหฐานที่มั่นของ
กองกําลังชนกลุมนอยแตกและอยูภายใตการควบคุมของทหารพมา ทั้งน้ี รัฐบาลพมาไดจัดระเบียบ
ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใหมีการโยกยายประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อสะดวกในการควบคุม
และไมใหเปนแนวรวมของกองกําลังชนกลุมนอย รวมทั้ง มีการเกณฑแรงงานไปเปนลูกหาบในการ
สงเสบียงหรืองานโยธาอ่ืน ๆ ตามยุทธศาสตร “๔ ตัด” คือ ตัดอาหาร ตัดขาว ตัดทุน ตัดกําลังพล
ดังน้ัน จึงทําใหราษฎรพมาชนกลุมนอยตาง ๆ อพยพหลบหนีภัยการสูรบเขามาในเขตประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ภายหลังกองกําลังชนกลุมนอย เชน พวกกะเหร่ียง พวกคะยาห  และพวกไทยใหญได
แตกแยกกันเองโดยแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายที่มีความเห็นวาควรเขารวมกับรัฐบาลพมาและ
อีกฝายที่ยังคงตอตานรัฐบาลพมา อาทิเชน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ กองกําลังกะเหร่ียงพุทธเพื่อ
ประชาธิปไตย (DEMOCRATIC KAREN BUDDHIST ARMY : DKBA) ไดแยกตัวออกไปและนํา
ทหารพมาเขามารวมโจมตีกองกําลังกะเหร่ียงคริสต หรือกองกําลังแหงชาติกะเหร่ียง (KAREN
NATIONAL UNION : KNU) ทําใหฐานที่มั่นของกองกําลังกะเหร่ียงคริสตที่อยูใกลเขตไทยถูก
รัฐบาลพมายึดครอง

ป พ.ศ.๒๕๓๑ สมัยรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีการประกาศนโยบาย
“เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอยางยิ่งของนโยบายการ
ตางประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศไทยใหความสําคัญและมุงเนนที่
ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจกับประเทศรอบบานมากกวาเร่ืองการทหารและความมั่นคง โดยเนนการ
ขยายตลาดทางการคาระหวางกัน ในชวงน้ันประเทศไทยไดเนนการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เนนการคาการลงทุนและการสรางงาน เปนหลัก ตอมารัฐบาลไทยไดประกาศใช
นโยบาย CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT ในการติดตอสัมพันธ ที่ดีและมุงการขยายการคา
และกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการลงทุนกับรัฐบาลพมาอยางเต็มที่

ในป พ.ศ.๒๕๓๕ กลุมประเทศ ASEAN ไดยอมรับขอเสนอดังกลาว โดยไดใช
นโยบายฯ ดังกลาว เปนแนวทางในการกําหนดทาทีและความสัมพันธกับรัฐบาลพมา ซึ่งนโยบายฯ
มีสาระสําคัญ ดังน้ี
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๑. เคารพในอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของกันและกัน ตลอดจนไมแทรกแซง
กิจการภายในซึ่งกันและกัน

๒. สรางความสัมพันธและความรวมมือกับรัฐบาลพมาในทุก ๆ ดาน บนพื้นฐานของ
การมีผลประโยชนรวมกัน

๓. ไมโดดเด่ียวรัฐบาลพมา แตจะชวยเหลือรัฐบาลพมาใหมีเสถียรภาพความมั่นคง
กาวหนาและมีพัฒนาการทางการเมืองที่มีความเปนประชาธิปไตยได

๔. การที่ประเทศพมามีสันติสุข ประชาชนพมาอยูดีกินดี ยอมจะมีผลชวยเสริมสราง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงใหกับภูมิภาค ASEAN โดยรวม

ป พ.ศ.๒๕๕๑ เปนปที่ ๖๐ ของความสัมพันธระหวางไทย – พมา บรรยากาศความสัมพันธ
อยูในระดับดียิ่ง ในฐานะที่เปนประเทศในกลุม ASEAN และมีชายแดนติดตอกัน โดยที่ผานมา
แมวาบางชวงความสัมพันธจะมีลักษณะลุม ๆ ดอน ๆ และบางคร้ังก็เกิดความตึงเครียดกันในบาง
เหตุการณ เชน ปญหาเสนเขตแดนที่ทั้งสองฝายยังมีขออางอิงไมตรงกันในหลายพื้นที่ และมีการ
ตรึงกําลังทหารเผชิญหนากันบริเวณพื้นที่ชายแดน หรือปญหากองกําลังชนกลุมนอยที่ ยังคง
เคลื่อนไหวในพื้นที่พมา ซึ่งทําใหพมาเกิดความหวาดระแวงไทยวามีสวนสนับสนุนกองกําลังชน
กลุมนอย อยางไรก็ตามพมาไดรวมมือกับไทยผานกลไกตาง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเจรจาแกไขปญหา
ความมั่นคงตาง ๆ ทั้งที่เปนกลไกที่ฝายทหารและฝายขาราชการพลเรือนรวมกันจัดต้ังขึ้น

ประเทศไทยและพมา ยังคงมีปญหาระหวางกัน อาทิ ปญหาเขตแดนโดยยังคงเหลือพื้นที่ในการ
สํารวจและการจัดทําหลักเขตแดนอีกถึง ๒,๓๔๐ กม. (ปจจุบันมีการจัดทําหลักเขตแดนโดยใชการปก
ปนแบบคงที่ในแมนํ้าสาย และแมนํ้ารวก เพียง ๕๙ กม.) ปญหาระดับชองทางการผานแดน ปญหาผูหนี
ภัยการสูรบจากพมา จํานวนประมาณกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งพํานักในพื้นที่พักพิงชั่วคราว จํานวน ๙
พื้นที่ ใน ๔ จังหวัดชายแดน ปญหาความหวาดระแวงประเทศไทยในเร่ืองการใหการสนับสนุนกอง
กําลังชนกลุมนอย ปญหายาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ และแรงงานพมา

ป พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศสหภาพพมาไดดําเนินการตาม ROAD MAP TO DEMOCRACY
มาถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การเลือกต้ัง การประชุมรัฐสภา และการจัดต้ังรัฐบาล โดยมีประธานาธิบดี
คนแรกคือ นายTHEIN SEIN ทั้งน้ี สวนราชการที่เกี่ยวของของไทยมีความคาดหวังวารัฐบาล
พลเรือนของพมาคงจะรวมมืออยางเต็มที่ในการแกไขปญหาความมั่นคงที่มีอยูรวมกัน

สภาพปญหาและความเปนมา
นับต้ังแตป ๒๕๒๗ เปนตนมา รัฐบาลพมาไดดําเนินการปราบปรามกลุมกองกําลังตอตาน

รัฐบาลอยางรุนแรงและตอเน่ือง สงผลใหมีบุคคลสัญชาติพมาจํานวนมากเดินทางหลบหนีการสูรบเขา
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ประเทศไทย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา ซึ่งทางรัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายผอน
ปรนใหผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมาดังกลาวอาศัยในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราวตามหลัก
มนุษยธรรมและใหอํานวยความสะดวกใหคนเหลาน้ีไดเดินทางกลับมาตุภูมิเมื่อสถานการณเอ้ืออํานวย

ที่ผานมามีผูหนีภัยการสูรบจากพมาเขามาในประเทศไทยจํานวนกวาแสนคนเขามาอาศัยใน
ประเทศไทยเปนระยะเวลานานไดกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยหลายประการ อาทิ ปญหารัฐบาล
พมาหวาดระแวงวาประเทศไทยใหการสนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลพมา ปญหากองกําลังตางชาติลวงล้ํา
อธิปไตยเขามาโจมตีและเผาพื้นที่พักพิงผูหนีภัยฯ ในเขตไทย ปญหาราษฎรไทยในพื้นที่ไดรับผลกระทบ
จากผูหนีภัยฯ และเกิดทัศนะที่ไมดีตอทางการที่เห็นวาทางการไทยไดใหความชวยเหลือดูแลผูหนีภัย
เหลาน้ันมากกวาคนไทยบริเวณชายแดน นอกจากน้ีปญหาผูหนีภัยฯ ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงเพื่อหา
งานทํา ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูหลบหนีภัยฯ ปญหาการลักลอบคา
ยาเสพติด และปญหาที่ทางการไทยตองใหความชวยเหลือดูแลผูหนีภัยฯ

ปจจุบันมีผูหนีภัยการสูรบจากพมาทยอยเดินทางเขาสูประเทศไทยในบางชวงเวลาที่
กองกําลังชนกลุมนอยปะทะกับทหารพมา โดยในปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๕,๖๘๐ คน
(มีนาคม ๒๕๕๔) อาศัยอยูในพื้นที่พักพิง รวม ๙ แหงใน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดแมฮองสอน ตาก
ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งในการควบคุมผูหนีภัยเหลาน้ีเมื่อเขามาอยูในบริเวณชายแดนไทยจะตอง
อยูในพื้นที่พักรอที่ไดจัดไว โดยจะมีทหารเขาไปควบคุม ดูแล พรอมตรวจสอบสถานการณในพมา
วามีการสูรบจริงหรือไม ถาไมมีสถานการณการสูรบจริงหรือลักลอบหลบหนีเขามาอยางผิด
กฎหมายก็จะผลักดันออกนอกประเทศทันที หากบุคคลเหลาน้ีหนีภัยการสูรบมาจริงก็จะนําเร่ืองเขา
สูคณะกรรมการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย (PROVINCIAL ADMISSION BOARD - PAB)
และหากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวใหรับกลุมผูหนีภัยฯ ดังกลาว เพราะเกรงวาถาผลักดันออกไป
กลุมผูหนีภัยฯ จะเกิดอันตรายก็จะควบคุมใหไปอยูในพื้นที่พักพิงชั่วคราวดังกลาวขางตน

การกําหนดมาตรการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมาไดดําเนินมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม
การดําเนินการในชวงที่ผานมาไดประสบกับปญหาที่เปนอุปสรรคในการแกไขปญหา อีกทั้งสถานการณ
การสูรบในเขตพมายังเปนปจจัยที่ยากตอการควบคุม สวนปญหาภายในของไทยที่สําคัญน้ัน
ประกอบดวย การกําหนดบทบาทของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) ในการ
เขามาชวยเหลือผูหนีภัยการสูรบจากพมาในประเทศไทย บทบาทขององคกรเอกชน (NGOs) องคการดาน
สิทธิมนุษยชน และการที่กองกําลัง ชนกลุมนอย เขามาแสวงประโยชนจากผูหนีภัยการสูรบจากพมา
อยางไรก็ตาม มาตรการตาง ๆ ถูกจัดทําเพื่อการจัดการกับการมีอยูของผูหนีภัยการสูรบจากพมาใน
เขตไทย เพื่อใหมีดุลยภาพระหวางความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยธรรม สิ่งที่ยังไมไดมกีารดําเนินการคอื
การแกไขปญหาที่ประเทศตนเหตุ (COUNTRY OF ORIGIN)
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ความสําคัญของปญหา
 ปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาเปนปญหาระหวางประเทศ (INTERNATIONAL

ISSUE) มีประชาคมระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ รวมถึงประเทศตนเหตุของ
ปญหา และประเทศรองรับปญหา (ไทย) เปนองคประกอบ

 ประเทศไทยเปนประเทศรองรับปญหา และภาระโดยลักษณะของปญหา เปน
สถานการณการอพยพยายถิ่นฐานยืดเยื้อ (PROTRACTED  SITUATION)

 ปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศไทย – พมา
ความมั่นคง และผลประโยชนของชาติ

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา  เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการแกไขปญหา
ผูหนีภัยการสูรบจากพมา (แนวทางสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศอยางปลอดภัยและ
ไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศ)

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
-  ขอบเขตการศึกษา : ชวงระยะเวลาที่ประเทศสหภาพพมาเ ร่ิมปรับตัว

ในดานการปกครอง และมีการจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม
-  วิธีการดําเนินการศึกษา : เอกสารราชการ และการบันทึกการสนทนาของ

ผูบริหารระดับสูง

๑.๔ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา เปนการสรางกรอบแนวความคิดและกรอบนโยบายและ
แนวทางในการดําเนินการสรางสภาพการณที่เกื้อกูลตอการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมาจํานวนแสนกวาคน
กลับสูประเทศตามหลักการและเงื่อนไขสากล รวมถึงแนวทางแกไขปญหาที่มีผลเปนรูปธรรมและยั่งยืน
(DURABLE SOLUTION)

หลักการ แนวความคิด นโยบาย และแนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่ไดจากการศึกษา
จะเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสภาความมั่นคงแหงชาติมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเพื่ออนุมัติ
ในหลักการเพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตอไป

.............................................................
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บทท่ี ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี
๒.๑.๑ นโยบายความมั่นคงแหงชาติไทยตอพมา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) เปนกรอบ

นโยบายความมั่นคงของไทยตอพมาซึ่งสวนราชการไทยที่เกี่ยวของจะจัดทําโครงการ /แนวทาง
การดําเนินการใหสอดคลองกันโดยหนวยงานรับผิดชอบหลักและรองในแตละประเด็นนโยบาย

๑) เสริมสรางความสัมพันธผูนําระดับสูงของทั้งสองประเทศ
๒) สนับสนุนกระบวนการสรางความปรองดองของคนในชาติของพมา
๓) ปองกันมิใหกองกําลังตอตานรัฐบาลพมาใชดินแดนไทยเปนฐานเขาไป

ปฏิบัติการในเขตพมา
๔) สนับสนุนการใชกลไกความรวมมือดานความมั่นคงในทุกระดับ เพื่อ

แกไขปญหายาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง และความไมสงบเรียบรอยบริเวณพื้นที่ชายแดน
๕) สงเสริมความรวมมือไทย – พมา ตามกรอบยุทธศาสตรความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชนพมารวมถึงสงเสริม
การลงทุนและการคาในเชิงสรางสรรคและเปนธรรม

๖) ดําเนินการอยางระมัดระวังไมใหปญหาเขตแดนขยายตัวไปสูปญหา
ความขัดแยงดานอ่ืน ๆ

๗) ปองกันการอพยพโยกยายถิ่นฐานของชาวพมาเขามาในเขตไทย อัน
เน่ืองมาจากผลกระทบของโครงการพัฒนาบางโครงการในบริเวณพื้นที่ชายแดน อาทิ การสราง
เขื่อนขนาดใหญ

๘) รวมมือกับพมาในการนําแรงงานพมาเขามาทํางานในประเทศไทยอยาง
ถูกกฎหมาย

๙) สงเสริมการแกไขปญหา ผูหนีภัยการสูรบ จากพมา โดยใหพมา
รับผิดชอบนําประชาชนกลับอยางปลอดภัยและกระบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับของ
ประชาคมระหวางประเทศ

ในสวนทั่วไปของนโยบายเปนการเสริมสรางบรรยากาศและเงื่อนไข
สภาพแวดลอมดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมการแกไขปญหาความมั่นคงรวมกันระหวางไทยกับพมา
ในสวนเฉพาะของนโยบายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ คือ
ขอ ๙ “สงเสริมการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมา โดยใหพมารับผิดชอบนําประชาชนกลับ
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อยางปลอดภัยและกระบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับของประชาคมระหวางประเทศ” ดังน้ัน
เงื่อนไขการสงกลับจึงมีอยางนอย ๓ ประการ คือ ๑) ใหพมารับผิดชอบนําประชาชนกลับ
๒) กลับอยางปลอดภัย และ๓) ไดรับการยอมรับของประชาคมระหวางประเทศ

๒.๑.๒ หลักการ VOLUNTARY REPATRIATION ของ UNHCR๑ กรอบและ
หลักการของ UNHCR เปนปจจัยสําคัญประกอบการพิจารณาเงื่อนไขสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการสงกลับผูหนีภัยการสูรบจากพมา

แมวาประเทศไทยมิไดเปนภาคีอนุสัญญาผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ (THE ๑๙๕๑
CONVENTION ON THE STATUS OF REFUGEES) และมีเงื่อนไขในเร่ืองสถานะ “REFUGEE” ตาง
จาก UNHCR รวมถึงเงื่อนไขของความสมัครใจ “VOLUNTARLY” แตไทยจะพิจารณาสิ่งที่เปนเหตุ
เปนผลและสิ่งที่จะตามมา (CONSEQUENCES) อยางรอบคอบเพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับ
ผลประโยชนของชาติ ทั้งน้ีการจัดใหเกิดดุลยภาพระหวางความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมเปนบรรทัด
ฐานในการดําเนินการการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมากับองคการระหวางประเทศตลอดมา

หลักการใหญของอนุสัญญาผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ ซึ่งจะตองใหความสําคัญ
เน่ืองจากเปนหลักการที่ประชาคมระหวางประเทศยอมรับ คือ มาตราที่ ๓๓ เร่ือง การไมผลักดันผูลี้ภัย
ไปสู อันตราย (NON REFOULMENT) ซึ่งหามรัฐมิใหสงกลับไปในพื้นที่ที่อาจเผชิญกับการ
ประหัตประหาร (EXPOSED TO PERSECUTION) ที่ผานมาทางการไทยไมไดดําเนินการใดในการ
ผลักดันผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับภูมิลําเนาแมวาพื้นที่สวนใหญบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา
มีความสงบเน่ืองจากประเทศตะวันตกและองคการระหวางประเทศและ NGO มีความเห็นวา พมายังไม
เปนประชาธิปไตยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม ไทยก็ไมไดฝนกระแสความเห็นของ
ประเทศตาง ๆ เพื่อประคับประคองภาพลักษณของไทยในเวทีประชาคมระหวางประเทศไว

หลักการใหญของอนุสัญญาผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ อีกประการ คือ การสงกลับ
(REPATRIATION) จะตอง เปนการสมัครใจ (VOLUNTARY) ซึ่ งจะเปนนัยว าความกลัว
(ประหัตประหาร) ไดสิ้นสุดแลว และเมื่อมีหลักการปองกันหรือหลักประกันความปลอดภัยของรัฐ
(NATIONAL PROTECTION) เกิดขึ้นในประเทศน้ัน

หลักการของไทยตอผูหนีภัยการสูรบคือ ๑) อํานวยความสะดวกให
เดินทางกลับเมื่อสถานการณเอ้ืออํานวย ๒) ไมมีการอนุญาตใหผูหนีภัยต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย
(LOCAL SETTLEMENT) ๓) อนุญาตใหเดินทางไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม หากไมสมัครใจ
ไปต้ังถิ่นฐาน (หรือประเทศที่สามไมยอมรับ) ใหถือวาสมัครใจเดินทางกลับภูมิลําเนา และ

๑
 UNHCR ๑๙๙๖ : CHAPTER ๑ - ๒
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๔) ให UNHCR จัดการปญหาที่หลงเหลืออยู อาทิ บุคคลที่มีความหวาดกลัวถูกประหัตประหาร
(WELL FOUNDED FEAR OF PERSECUTION) และไมมีประเทศที่สามรับไปต้ัง

การสงกลับของ UNHCR มีหลักการพิจารณา คือ การเดินทางกลับตอง
ปลอดภัยและมีศักด์ิศรี (SAFTY and with DIGNITY) ดังน้ี

 ผูลี้ภัยตองปลอดภัยในการเดินทางกลับ ในการพํานักอยูในพื้นที่
พักรอ และในพื้นที่ที่เปนภูมิลําเนาเปาหมาย (SAFTY)

 ตองมีการรวมครอบครัวและไมแยกสมาชิกในครอบครัวออก
จากกัน (FAMILY UNITY)

 ดูแลความตองการของผูออนแอ (VULNERABLE)
 ใหผูลี้ภัยนําทรัพยสินติดตัวกลับไปได

อนุสัญญาผูลี้ภัย ค .ศ.๑๙๕๑ ยังระบุหนาที่ของประเทศรับ (HOST
COUNTRY) และประเทศตนเหตุ (COUNTRY OF ORIGIN) ดังน้ี

 ประเทศรับ
-  ตองปฏิบัติตามหลัก NON REFOULMENT
- ปฏิบัติตอผูลี้ภัยตามมาตรฐานที่ประชาคมระหวางประเทศยอมรับได
-  ควรอนุญาตให UNHCR เขาดําเนินกระบวนการ PROTECTION

ตอผูลี้ภัย
-  ยอมรับให UNHCR เปนองคกรนําในการดําเนินกระบวนการไปสู
    การสงกลับประเทศ
-  ใหประเทศรับตระหนักวาการสงกลับโดยสมัครใจเปนหนทางสู
     การแกไขปญหาที่มีผลเปนรูปธรรมและยังยืน และให UNHCR
     ตรวจสอบความสมัครใจของผูลี้ภัย
- ใ ห จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ( เ กี่ ย ว กั บ ผู ลี้ ภั ย )

(ARRANGEMENTS) มี UNHCR เปนสวนประกอบ
-  อนุญาตใหผูลี้ภัยกลับไปตรวจสอบสถานการณในภูมิลําเนาได

ทางการไทยไดพิจารณาความเหมาะสมตามขั้นตอน ลําดับ และ
สถานการณที่เปนจริง ทั้งน้ี แมวาไทยไมไดเปนภาคีอนุสัญญาผูลี้ภัย ค .ศ.๑๙๕๑ แตก็อนุญาต
ให UNHCR มีสวนรวมในการแกไขปญหาผูหนีภัยการสู รบจากพมาโดยนายกรัฐมนตรี
(นายชวน  หลีกภัย) เห็นชอบในหลักเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทางการไทยจัดทําและ
ทบทวนระเบียบการดําเนินการตอผูลี้ภัยการสูรบจากพมาที่เรียกวาขั้นตอนการทํางานในการแกไข
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ปญหาผูหนีภัยการสูรบจากประเทศพมาในประเทศไทย (WORKING ARRANGEMENTS) เมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑

 ประเทศตนเหตุปญหา
-  ตองใหประชาชนกลับอยางปลอดภัยและมีศักด์ิศรี รวมถึง

ประกันความปลอดภัย โดยให UNHCR มีบทนําในการดําเนินการนําคนกลับ
-  ตองดําเนินกรรมวิธีเขาเมืองและเอกสารใหผูลี้ภัยที่จําเปน

รวมถึงแกไขปญหาการลี้ภัย ทั้งน้ี กระบวนการตาง ๆ UNHCR สมควรที่จะสามารถสังเกตการและ
ตรวจสอบไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเงื่อนไขที่ประเทศใหกับผูลี้ภัยในการรับกลับสูประเทศ

โดยทั่วไปประเทศตะวันตกและ UNHCR ยึดถือและคาดหวังวาประเทศพมา
(หากตองการรับผูหนีภัยฯ กลับ) ควรจะตองมี NATIONAL PROTECTION ตามหลักการของอนุสัญญา
ผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ อาทิ หลักประกันความปลอดภัย ทั้งน้ี หากพมาจะมีการประกาศหลักประกันหรือ
อภัยโทษ (AMNESTY) ใหผูหนีภัยฯ ก็จะเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการ REPATRIATION ของ UNHCR
ทั้งน้ี สิ่งที่จะติดตามมา คือ พมาตองให UNHCR มีการตรวจสอบการดําเนินการตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ
อยางยิ่งความปลอดภัย หากพมาไมไววางใจ UNHCR ก็อาจจะตอรองใหคนกลางมาเปนผูสังเกตการณหรือ
ตรวจสอบ ซึ่ งมีความเปนไปไดสู งที่พม าจะเลือก ASEAN และหรือ IOM (INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR MIGRATION) มาเปนคนกลางหรือสักขีพยาน

๒.๑.๓ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (AYEYAWADY
– CHAO PHRAYA – MEKONG ECONOMIC COOPERATION STRATEGY – ACMECS) เปน
กรอบความรวมมือที่มีการตกลงกันเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๖ วัตถุประสงคคือลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน๒ ทั้งน้ี การแกไขปญหาที่มีผลกระทบเปนรูปธรรมและยั่งยืน (DURABLE
SOLUTIONS) ตอการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาคือการสงกลับที่ปลอดภัยและใหผูหนีภัยฯ
สามารถดํารงชีพในพื้นที่ได ดังน้ัน การดําเนินการตามยุทธศาสตร ACMECS อยางตอเน่ืองของรัฐบาลไทย
และพมาจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดผูหนีภัยฯ กลับสูภูมิลําเนาและอยูติดพื้นที่ไมยอนกลับสูประเทศในฐานะผูลี้ภัย
ทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC MIGRANTS)

เปาหมายหรือจุดประสงคของยุทธศาสตร ACMECS คือ การพัฒนาพื้นที่และ
เศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบานและยกระดับความเปนอยูของประชาชน โดยพื้นที่ที่ตองการ
พัฒนาสวนใหญจะเปนพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งประชาชนมีความยากจน ทั้งน้ี การพัฒนาจะทําใหปญหาที่

๒ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ๒๕๕๑ : ๔๒ - ๔๓
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มีตนกําเนิดจากประเทศเพื่อนบานลดลงได อาทิ การหลบหนีเขาเมือง ยาเสพติด แรงงานเถื่อน รวมทั้งเปน
พื้นฐานของการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ

๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
๒.๒.๑ บทความการแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีนในประเทศไทย ; หนังสือที่ระลึก

วันสถาปนาสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติครบ ๔๒ ป (๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) บทความฯ เปนการบันทึก
สถานการณผูอพยพอินโดจีนที่เขาสูประเทศไทยต้ังแตป ๒๕๑๘ การตอบสนองตอสถานการณฯ ของ
ฝายบริหาร และกระบวนการแกไขปญหา ซึ่งในขณะน้ันประมาณการณวามีผูอพยพอินโดจีน คือ ลาว
เวียดนาม และกัมพูชา ผานประเทศไทยกวาลานคน

บทความฯ สะทอนใหเห็นความเหมือนและความแตกตางระหวางแนวความคิด
การแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีน และการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาซึ่งเปนประโยชนตอ
การศึกษา อาทิ การมีสวนรวมขององคการระหวางประเทศและองคกรพัฒนาเอกชน ความรวมมือของ
ประเทศตนเหตุ และปจจัยรวมของความสําเร็จ ทั้งน้ีสถานการณในพมาปจจุบันนาจะพัฒนาไปสูสภาพที่
เอ้ืออํานวยในการอํานวยความสะดวกใหผูหนีภัยการสูรบจากพมาเดินทางกลับสูภูมิลําเนาเหมือนดังเชน
สถานการณอินโดจีนในอดีต

๒.๒.๒ เอกสารราชการ ; อางอิงเอกสาร ๑) บันทึกการหารือระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศไทย กับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศพมา ในระหวางการเยือนไทย
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่กระทรวงการตางประเทศ และ ๒) บันทึกการหารือ
ระหวางเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ กับผูชวยขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR)
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

เอกสารดังกลาวเปนตนเร่ืองของการศึกษาเน่ืองจากเปนการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมและสามารถเตรียมพรอมการ
ปฏิบัติได โดยประเทศตนเหตุแหงปญหายอมรับการมีอยูของราษฎรพมาที่หนีภัยการสูรบมาพํานักอยูใน
ประเทศไทย และยินดีรับกลับ สวน UNHCR แจงนโยบายเตรียมความพรอมใหผูหนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย – พมา เพื่อปดพื้นที่ฯ

๒.๓ สรุปกรอบแนวความคิด  การสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับอยางปลอดภัยและไดรับการ
ยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศเปนประโยชนตอไทยโดยตรง สิ่งที่จะตองคํานึง คือ ความปลอดภัย
(ดานกายภาพ ความเปนอยู และการละเมิดสิทธิมนุษยชน)ความรวมมือของประเทศตนกําเนิด ขอพิจารณาของ
องคกรระหวางประเทศและดุลยภาพของความมั่นคงของไทยและหลักมนุษยธรรมซึ่งเปนองคประกอบหลัก
ของการแกไขปญหาที่มีผลเปนรูปธรรมและยั่งยืน(DURABLE SOLUTIONS)

......................................................................................................................
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บทท่ี ๓
เร่ืองท่ีศึกษา

แนวทางการสงผูหนี ภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ

การศึกษาแนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ มีพื้นฐานอยูที่การศึกษา
นโยบายตอผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่ผานมา สถานการณการเมืองในพมา สถานการณการสูรบ
บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา รวมถึงสถานการณการเมืองระหวางประเทศ เพื่อทราบถึงเหตุผล
ของการดําเนินนโยบายใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอม ทั้ งน้ี ไทยมิไดจัดทํานโยบายฯ เพื่อ
ตอบสนองตอผูหนีภัยฯ เทาน้ัน แตพยายามอยางยิ่งที่จะใหปญหาผูหนีภัยฯ มีการจัดการอยางครบ
วงจรและไมใหมีการแกไขปญหาอยางฉาบฉวย ซึ่งจะทําใหไทยตองรับภาระและปญหาที่ซับซอน
ขึ้น การวิเคราะหความซับซอนของปจจัยตาง ๆ จะนําไปสูการปรับปรุงนโยบายฉบับใหม โดยดุลย
ภาพระหวางผลประโยชนและความมั่นคงแหงชาติกับหลักมนุษยธรรมยังคงเปนปจจัยหลักในการ
จัดทํานโยบายใหมตอไป

๑. การวิเคราะหนโยบายของไทยตอปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมา
ป ญ ห า ผู ห นี ภั ย ก า ร สู ร บ จ า ก พ ม า มี ลั ก ษ ณะ เ ป น ป ญ หา ร ะ ห ว า ง ป ระ เ ท ศ

(INTERNATIONAL ISSUE) โดยมีประเทศตนเหตุแหงปญหา ประเทศรองรับปญหา ประชาคมระหวาง
ประเทศ องคการระหวางประเทศ และกลุมพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนองคประกอบหลัก ในระยะเวลาที่
ผานมาต้ังแตป ๒๕๒๗ ที่รัฐบาลพมาปราบปรามกองกําลังชนกลุมนอยจนมีราษฎรพมาหนีภัยการสูรบ
จากพมาเขามาในเขตไทย สวนราชการไทย ไดจัดทํานโยบายตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกันเพื่อมุงแกไข
ปญหาใน ๒ ลักษณะคือ

๑.๑ นโยบายและแนวทางในการเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลตอการแกไข
ปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมา

ทางการไทยไดกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูหนีภัยการสูรบจากพมา ดังน้ี
๑) นโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)

มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ใหพมามีความปรองดองในชาติ มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมและ
อยูรวมกับไทยอยางฉันทมิตร ๒) มีความสัมพันธบนพื้นฐานของความเขาใจ ความไววางใจ รวมมือกัน
แกไขปญหา และเสริมสรางความมั่นคงรวมกัน ๓) ไมใหกลุมหรือบุคคลใดใชดินแดนไทยเคลื่อนไหว
ตอตานรัฐบาลพมา ๔) สงเสริมการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมา โดยใหพมารับผิดชอบนํา
ประชาชนกลับอยางปลอดภัยและกระบวนการดังกลาวไดรับการยอมรับของประชาคมระหวางประเทศ
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๒) ยุทธศาสตรความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน สภาความมั่นคงแหงชาติ
ไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
มีสาระสําคัญคือ ไมแทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนบาน สนับสนุนใหมีเสถียรภาพทางการเมือง
สรางบรรยากาศและสภาวะแวดลอมที่เกื้อกูลตอความรวมมือในการแกไขปญหาความมั่นคง
รวมกัน แสวงหาความรวมมือและดําเนินการรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางจริงจังในการแกไข
ปญหายาเสพติดและการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย

๓) ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ ใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนตามขอเสนอของสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ ๑) เพื่อใหการปองกันและ
แกไขปญหา รวมทั้งการพัฒนาในบริเวณพื้นที่ชายแดนสามารถดําเนินไปอยางมี เอกภาพ
ประสิทธิภาพ และดุลยภาพ ๒) เร่ืองเสริมสรางศักยภาพของคนและชุมชนชายแดนใหมีความ
เขมแข็ง มีจิตสํานึกดานความมั่นคง และเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ
และ ๓) เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยความเขมแข็ง และการพัฒนารวมกันในพื้นที่บริเวณชายแดน
ของไทยกับประเทศเพื่อนบาน

๑.๒ นโยบายและแนวทางการรวมมือกับองคกรระหวางประเทศในการรองรับ
เลี้ยงดู ดูแล และควบคุมผูหนีภัยการสูรบจากพมา

ทางการไทยไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการตอผูหนีภัยการสูรบ
จากพมา ดังน้ี

๑) แนวทางการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาในประเทศไทย (WORKING
ARRANGEMENTS) เปนกรอบแนวทางการทํางานรวมกันระหวางรัฐบาลไทยกับสํานักงานขาหลวง
ใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) ในการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่ไดมาจากการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหวางไทยกับ UNHCR ในปพ.ศ.๒๕๔๑ มีขอบเขตในเร่ืองการ
ใหที่พักพิง การจัดทําทะเบียน การให UNHCR เขาพื้นที่การสงกลับ การยายพื้นที่พักพิง ขอบขายการให
ความชวยเหลือของ UNHCR และมาตรการระยะยาว

๒) แนวทางการดําเนินการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมา คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบโครงการความรวมมือระหวางสวนราชการไทยกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) และแนวทางการดําเนินการตอผูหนีภัยการสูรบจากพมา เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ทั้งน้ีแนวทางดังกลาวเปนกรอบปฏิบัติใหการดําเนินการตาง ๆ ของสวน
ราชการที่เกี่ยวของตอเร่ืองผูหนีภัยการสูรบจากพมาเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนเอกภาพ
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โดยมีวัตถุประสงค ๔ ขอ คือ ๑) ควบคุมผูหนีภัยฯ ไวในพื้นที่ที่ทางราชการไทยกําหนด
๒) ลดจํานวนผูหนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงฯ ๙ แหง บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – พมา ๓) ลดภาระและ
ปญหาของไทยในการแกไขปญหาผูหนีภัย และ ๔) ใหการแกไขปญหาผูหนีภัยฯ ประสบผลเปน
รูปธรรมและยั่งยืน

หลักคิดของการแกไขปญหาผูหนีภัยฯ ในภาพรวมเชิงรุก คือ เปนยุทธศาสตรการแสวงหา
หนทางแกไขปญหาผูหนีภัยฯ ที่ยั่งยืนเปนรูปธรรมดวยการสรางสภาวะแวดลอมที่สงบ สันติ และ
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ชายแดนดานตะวันออกของพมา พรอมทั้งใหองคการระหวางประเทศ อาทิ
UNHCR สามารถเขาไปดําเนินการในการจัดต้ังศูนยพักรอ (RECEPTION CENTER) เพื่อรองรับผู
หนีภัยฯ จากไทยในเขตพมา และบูรณาการ (INTEGRATE) ผูหนีภัยฯ เหลาน้ีเขาสูสังคมเดิม โดย
ทางการไทยอาจแสวงหาหนทางโนมนาวใหรัฐบาลพมาริเร่ิมเปนโครงการนํารองเพื่อนําคนกลับสู
ถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ชายแดนเขตพมาที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และให UNHCR เขามามีสวน
รวมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนพมาควบคูไปดวย เพื่อมิให ผูหนีภัยฯ ยอนกลับเขามาในเขตไทย ซึ่ง
จะเปนการเร่ิมตนการแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป

การแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาในระยะที่ผานมาต้ังแตป ๒๕๒๗ ไดให
ความสําคัญอยูที่การรองรับ การเลี้ยงดู การดูแล และการควบคุมผูหนีภัยฯ ในเขตประเทศไทย มีการ
จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการรวมระหวางไทยกับองคการระหวางประเทศ เพื่อแกไขปญหา
ผูหนีภัยฯ ในประเทศไทย เน่ืองจากสถานการณในชวงเวลาที่ผานมาแมการสูรบระหวางทหารพมา
กับกองกําลังชนกลุมนอยจะมีเพียงบางพื้นที่และพื้นที่สวนใหญมีความสงบพอเพียงที่จะสามารถ
อํานวยความสะดวกใหผูหนีภัยฯ เดินทางกลับได แตในความเปนจริงไมสามารถดําเนินการได
เน่ืองจากปจจัยประชาคมระหวางประเทศใหขอพิจารณาในเร่ืองความปลอดภัย ความไมเปน
ประชาธิปไตยของพมาและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังน้ันไทยจึงตองดําเนินการในเร่ืองน้ีใหเกิด
ดุลยภาพระหวางปจจัยเร่ืองสถานการณภายในพมา ขอพิจารณาของประชาคมระหวางประเทศ และ
ผลประโยชนของประเทศไทย

กรณีตัวอยางของการดําเนินการนโยบาย/แนวทางฯ ใหดํารงอยูในดุลยภาพ คือ กรณีที่
ทางการไทยเพิ่ม CRITERIA การรับใหราษฎรพมาเขาพํานักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดน
ไทย – พมา จากเดิมมีเพียง “ผูหนีภัยการสูรบจากพมา (FLEE FROM FIGHTING)” มาครอบคลุม
ถึง “ผูหนีภัยการประหัตประหารทางการเมือง (POLITICAL PERSECUTION)” เน่ืองจากเกิด
สถานการณการปราบปรามการประทวงของพระสงฆพมา ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ อยางไรก็ตาม
มีราษฎรพมาเขามาขอพํานักในพื้นที่พักพิงฯ โดยอาง POLITICAL PERSECUTION ไมมากนัก
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การแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาประเทศไทย ประเทศพมา ประชาคมระหวางประเทศ
และองคกรระหวางประเทศตางต้ังความคาดหวังไววาในที่สุดแลวจะมีวิธีการแกไขปญหาที่มีผลเปน
รูปธรรมและยั่งยืน (DURABLE SOLUTIONS) โดยเปนสิ่งที่หัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ไดกลาวในที่
ประชุมฯ ทุกป อยางไรก็ตาม ในขณะที่ยังไมสามารถแสวงหา DURABLE SOLUTIONS ได ทางการ
ไทยก็จําเปนตองรับภาระดูแลผูหนีภัยการสูรบจากพมาจํานวนกวาแสนคนไวกอน โดยใหประชาคม
ระหวางประเทศมีสวนในการดูแลเลี้ยงดูบุคคลเหลาน้ีดวย โดยเปนไปในลักษณะการแบงเบาภาระ/
ความรับผิดชอบรวมกัน (BURDEN/RESPONDSIBILITIES SHARING) ขณะเดียวกันมีความหวงใย
รวมกันในประเด็นของอนาคตของบุคคลเหลาน้ีโดยเฉพาะเยาวชน โดยมีการจัดทําใบรับรองการเกิด
จัดระบบการศึกษา และฝกอาชีพให ซึ่งหากไมมี DURABLE SOLUTIONS แลวก็อาจจะตองพํานักอยู
ในพื้นที่พักพิงฯ ในเขตไทยตอไป ทางการไทยไดใหความสําคัญในเร่ืองน้ีเปนอยางมาก โดยไดมีการ
หารือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการนําผูหนีภัยฯ ไปต้ังถิ่นฐาน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจึง
เสนอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเร่ืองน้ีซึ่งเปนการแบงเบาภาระของทางการไทย นายกรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ต้ังแตน้ันมาการต้ังถิ่นฐานจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองเพื่อลด
ผลกระทบที่ทางการไทยไดรับ

DURABLE SOLUTIONS ในความหมายของ UNHCR คือ การกลับสูมาตุภูมิของผูลี้ภัย
หรือการไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งทางการไทยมีความเห็นสอดคลองกัน อยางไรก็ดีไทย
ยังคงไดรับผลกระทบจากการอนุญาตใหประเทศที่สามรับผูหนีภัยการสูรบจากพมาไปต้ังถิ่นฐาน
เน่ืองจากมีราษฎรพมาที่มิไดรับผลกระทบจาการสูรบเดินทางขามเขตเขามาเพื่อขอใหทางการไทย
พิจารณาใหพักพิงชั่วคราวดวยหวังจะมีโอกาสไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม ทั้งน้ีทางการไทยได
จัดต้ังคณะทํางานขึ้นมาคณะหน่ึงเรียกวาคณะทํางาน PRE – SCREENING ตรวจสอบและจัดแยก
“คนเถื่อน” หรือบุคคลที่ลักลอบอาศัยอยูในพื้นที่พักพิงฯ ออกเพื่อสงกลับประเทศ คณะทํางานชุดน้ี
ประกอบดวยฝายปกครองและฝายทหารของไทยและจนท.UNHCR

ในสวนน้ีแสดงใหเห็นวานโยบายและแนวทางตาง ๆ ของไทยและขององคการระหวาง
ประเทศจําเปนตองพิจารณาถึงสิ่งที่เปนจริงในขณะน้ัน ขอสังเกตคือภาคปฏิบัติของไทยมีความ
ยืดหยุนมากกวาขององคการระหวางประเทศคือ UNHCR ซึ่งจะตองดําเนินการตามหลักการตาม
อนุสัญญาผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ อีกทั้งอยูภายใตการกดดันทางการเมืองระหวางประเทศของประเทศผู
บริจาค (DORNOR COUNTRIES) ซึ่งสวนมากเปนประเทศตะวันตก และกลุม NGOs ตาง ๆ ดังน้ัน
สิ่งที่ทางการไทยยังคงจําเปนตองทําคือการตอรองในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อใหทิศทางของการ
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ดําเนินการตาง ๆ เปนไปโดยไมกระทบตอผลประโยชนดานตาง ๆ ของไทยมากนักและสามารถทํา
ใหไทยสามารถยืนหยัดในเวทีประชาคมระหวางประเทศอยางมีศักด์ิศรี

๒. การวิเคราะหสถานการณภายในพมา
สถานการณทางการเมือง

 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ขั้นตอน
ที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการเมืองหรือ ROADMAP ๗ ขั้นตอน) ในป ๒๕๕๔ รัฐบาลพมาไดดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ ๖ คือ การเรียกประชุมสภา (ทั้ง ๓ สภา) และขั้นตอนที่ ๗ คือ การเลือกประธานาธิบดี
โดยผานกระบวนการรัฐสภาแหงสหภาพและการจัดต้ังรัฐบาล ขณะที่ผลการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่งพรรคเพื่อ
ความเปนปกแผนแหงสหภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (USDP/พรรคตัวแทนของรัฐบาล) ชนะการเลือกต้ัง
กวารอยละ ๗๖ ในทั้ง ๓ สภา (สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และสภาประจํามณฑล/รัฐ)

 พั ฒ น า ก า ร ท า ง ก า ร เ มื อ ง ที่ สํ า คั ญ ใ น ป ๒ ๕ ๕ ๔ คื อ  ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ๒ คน โดยรัฐสภาแหงสหภาพ (ใชระบบคณะผูเลือกต้ัง หรือ
electoral college) และการจัดต้ังรัฐบาลพลเรือน โดยประธานาธิบดี ทั้งน้ี สภาสันติภาพและการ
พัฒนาแหงรัฐ (SPDC) ซึ่งเปนองคกรปกครองสูงสุดพมาในปจจุบันพนหนาที่ในวันแรกที่มีการ
ประชุมรัฐสภาแหงสหภาพสมัยแรก (ประชุมรวม ๒ สภาระหวางสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา)
ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชอยางเปนทางการและ SPDC จะเรียกประชุมแยก
๓ สภาคร้ังแรก เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรจะจัดประชุมที่
เมืองหลวงเนปยีดอ สภาประจํามณฑล/รัฐ จัดการประชุมในมณฑล/รัฐ  ของตน สวนกําหนดการ
ประชุมสภาแหงสหภาพจัดขึ้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

 พมาประสบความสําเร็จในการดําเนินการแผน ROADMAP ๗ ขั้นตอนและ
เขาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีระเบียบวินัย และจะมีรัฐบาลพลเรือนบริหาร
ประเทศ อยางไรก็ดี กองทัพพมาจะยังคงมีบทบาทสูงในการปกครองประเทศรูปแบบใหม จากการ
มีผูแทนฝายทหารเขารวมเปนสมาชิกในทั้ง ๓ สภา สัดสวนรอยละ ๒๕ ขณะเดียวกัน ผูนําสูงสุด
ของกองทัพพมา คือ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และรองผูบัญชาการทหารสูงสุด ยังเปนสมาชิก
สภาความมั่นคงและการปองกันแหงชาติ (NATIONAL DEFENSE AND SECURITY COUNCIL -
NDSC) ซึ่งเปนสภาที่จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายดานความมั่นคงตอไป ปจจุบัน
ประธานาธิบดีคนแรกตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๑ คือ อูเต็งเสง
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สถานการณการสูรบระหวางทหารพมาและกองกําลังชนกลุมนอย
หลังจากรัฐบาลพมาชุดใหมที่ไดรับการเลือกต้ัง และเปดประชุมรัฐสภาเมื่อ

๒๑ มี.ค.๕๔ เพื่อคัดเลือกผูบริหารประเทศชุดใหม โดยมีผูดํารงตําแหนงสําคัญคือ อูเ ต็งเสง เปน
ประธานาธิบดี พล.อ.มิ้นอองไหล เปนผูบัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.โซวิน เปนผูบัญชาการ
ทหารบก และรองผูบัญชาการทหารสูงสุด และเมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๔ อูเต็งเสง ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดประกาศนโยบายบริหารประเทศพมาของรัฐบาลตอสภาจํานวน
๑๐ ขอ โดยสรุปรูปแบบของประเทศพมาในอนาคตของรัฐบาลชุดใหมน้ีจะเนนไปที่การพัฒนา
ประเทศไปสูประเทศอุตสาหกรรม และการดูแลความเปนอยูของประชาชน รวมถึงจะมีการเพิ่ม
เงินเดือนใหกับขาราชการ โดยงานเรงดวนที่รัฐบาลจะดําเนินการคือการพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไป
ตามกลไกตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลจะควบคุมนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวมเทาน้ันจะไมเขาไป
แทรกแซงระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ี รัฐบาลจะเปดกวางยินดีตอนรับนักลงทุนจากตางประเทศแต
จะไมมอบสิทธิพิเศษการผูกขาดตลาดการคาใหกลุมใดกลุมหน่ึง นอกจากนโยบายในการพัฒนา
ประเทศแลวรับบาลพมาจะใชการโนมนาวใหชนกลุมนอยที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนเขาใจถึง
ความปรารถนาดีของรัฐบาล เพื่อที่จะใหชนกลุมนอยหันมารวมมือในแผนพัฒนาประเทศ

ในหวงที่ผานมามีสิ่งบงชี้วารัฐบาลพมาไดนํามาตรการการเจรจามาใชมากขึ้ น
โดยเมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๔ อูวันนะหมองหลวย รับมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศพมา ไดแถลง
ขาวระหวางการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนวารัฐบาลพมาไดเร่ิมพัฒนาสัมพันธกับกลุม
เชื้อชาติและกลุมการเมืองฝายคาน โดยรับบาลต้ังใจที่จะใหมีการเปดการเจรจากันขึ้นโดยเห็นวาการ
เจรจาเปนสิ่งที่สําคัญที่จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพมาตอไป และรัฐบาลพมากําลังหา
แนวทางเพื่อเจรจากับกองทัพกูชาติไทยใหญเหนือ (SSA/N), กองกําลังคะฉิ่นอิสระ (KIA),
กองกําลังพมาเชื้อสายวา (UWSA), พรรครัฐมอญใหญ (NMSP), และกองกําลังพมาเชื่อสาย
กระเหร่ียง (KNU) ในสวนของฝายคานพมา กลุมที่สําคัญคือ กลุมของนางอองซาน  ซูจี ก็มีทาที
ตอบรับกับนโยบายการปรองดองของรัฐบาล โดยอดีตสมาชิกพรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD) ไดดําเนินการรวมกับเครือขายเยาวชนรวบรวมรายชื่ อสมาชิกและ
ประชาชน เพื่อรวมลงนามสนับสนุนความปรองดองแหงชาติพรอมไดสงหนังสือเรียกรองถึง
อู เต็ง เสง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพพมา ๓ ขอ

๑) ใหปลอยนักทาทางการเมืองทั้งหมด ฟนฟูการเจรจา
๒) ใหมีการพบปะเจรจาแกไขปญหาดานการเมือง และขอขัดแยงกลับกลุมเชื้อชาติ
๓) ดําเนินการใหผูอพยพชาวพมาเดินทางกลับประเทศอยางปลอดภัย
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ขอพิจารณาและแนวโนมของสถานการณ จากนโยบายของรัฐบาลพมานาจะทําใหมี
การฟนฟูในเร่ืองการเจรจาปรองดองกับกองกําลังชนกลุมนอยตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น การใช
กําลังเขาปราบปรามกองกําลังชนกลุมนอย จึงไมนาจะมีมากกวาในหวงที่ผานมาแตก็ขึ้นอยูกับการ
เจรจาเร่ืองผลประโยชนและฝายพมาสามารถยอมรับได

สวนเร่ืองผูหนีภัยจากการสูรบจากพมา ตามขอเสนอของนางอองซาน  ซูจี อาจสง
ผลดีตอประเทศไทยโดยอาจนําไปสูการเจรจาใหผูหนีภัยการสูรบที่พํานักอยูในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ตามแนวชายแดนทั้ง ๙ พื้นที่ ไดกลับถิ่นฐานในเขตพมาตอไป

สถานการณการสูรบระหวางทหารพมาและกองกําลังชนกลุมนอย ในหวงระยะเวลา
ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ รัฐบาลพมาไดใหความสําคัญในการจัดการเลือกต้ังทั่วไปซึ่งเปน
ขั้นตอนที่ ๕ ของแผนทางการเมืองเพื่อนําพมาไปสูประชาธิปไตย ๗ ขั้นตอน ในเวลาเดียวกันก็พยายาม
เดินงานในเร่ืองไกลเกลี่ยผูนํากองกําลังชนกลุมนอยใหยุติการสูรบกับรัฐบาลพมาและ แปรสภาพเปน
กองกําลังรักษาดินแดน ตอมาภายหลังการเลือกต้ังปลายปพ.ศ.๒๕๕๓ และมีการประชุมรัฐสภาและ
แตงต้ังประธานาธิบดีในกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ แลวรัฐบาลพมาชุดใหมก็ยังคงใหความสําคัญตอการโนม
นาวกองกําลังชนกลุมนอยในการยุติการตอสู ทั้งน้ีปรากฏสถิติการสูรบระหวางทหารพมากับกองกําลัง
ชนกลุมนอยประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มีดังน้ี

สรุปสถิติการสูรบ
พื้นท่ี ก.พ.๕๔ มี.ค.๕๔ เม.ย.๕๔ พ.ค.๕๔
รัฐกะเหร่ียง ๓๓ ๒๖ ๑๒ ๗
รัฐยะคา ๑ ๒ ๓ -
รัฐฉาน ๗ ๒ ๘ ๕
รวม ๔๑ ๓๐ ๒๓ ๑๒

ขอมูลถึงวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๔ (กรมขาวทหารบก)
การปฏิบัติในหวงตอไป ทหารพมานาจะใชการเจรจาตอรองกับกองกําลังชนกลุมนอยที่ยังไม

ยอมรับการแปรสภาพควบคูไปกับการใชกําลังทางทหารควบคุมและจํากัดเสรีการเคลื่อนไหวของกอง
กําลังชนกลุมนอย แตไมนาจะมีการใชกําลังทหารเขาโจมตีในหวงน้ี สวนการปะทะกันระหวางทหาร
พมากับกองกําลังชนกลุมนอยในหวงตอไป นาจะเกิดขึ้นในพื้นที่รัฐฉานเหนือ ในเขตอิทธิพลของ
กองทัพกูชาติไทยใหญเหนือ (SSA/N) และรัฐกะเหร่ียง เขตอิทธิพลของกองกําลังพมาเชื้อสายกระเหร่ียง
(DKBA) และกองกําลังพมาเชื้อสายกระเหร่ียง (KNU) แตไมนาจะสงผลกระทบตอไทยมากนัก



- XXII -

๓. การวิเคราะหแนวทางการสงผูอพยพอินโดจีนกลับประเทศ จากผลกระทบสงครามอิน
โดจีนในทศวรรษที่ ๗๐ ทําใหมีผูอพยพอินโดจีนหลบหนีเขาสูประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ.๒๕๑๘
การแกไขปญหาในขณะน้ันไดพยายามจัดดุลยภาพระหวางหลักมนุษยธรรมและภาพพจนของ
ประเทศไทยควบคูไปกับหลักอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชนของประเทศในฐานที่ประเทศ
ไทยเปนสมาชิกประชาคมระหวางประเทศ ประมาณกันวาในชวงสิ้นสุดสงครามอินโดจีนและมีการ
แกไขปญหาผูอพยพอินโดจีนเสร็จสิ้นแลวมีผูอพยพเดินทางผานไทยกวาลานคน

การแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมาแตกตางจากการแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีน
บางประการ กลาวคือ ในการรองรับ เลี้ยงดู และสงกลับผูอพยพชาวเวียดนาม ลาว และกัมพูชาน้ัน
รัฐบาลไทยไดให UNHCR เขาจัดการในคายผูอพยพ มีการพิจารณาสถานะผูอพยพโดย UNHCR
ทางการไทยมีหนาที่ดูแลและควบคุมสถานการณภายนอกพรอมกับรวมมือกับ UNHCR และ
ประชาคมระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาในประเทศตนเหตุ โดยมีกระบวนการคือ ปร ะเทศ
แรกรับใหที่พักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม จัดใหมีการสอบสวนแยกประเภท โดยนําผูอพยพ
ที่แทจริงเขาพื้นที่พักพิง และใหประเทศ ที่สามรับไปต้ังถิ่นฐาน๓

การแกไขปญหาท่ีถาวร (DURABLE SOLUTIONS) แนวทางความคิดของสํานักงาน
ขาหลวงใหญฯ ในการแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีน มี ๓ วิธี ดังน้ี

 การสงกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศท่ีสาม (RESETTLEMENT) เปนวิธีการที่ใช
กับผูอพยพที่แทจริงซึ่งหลบหนีออกจากประเทศตน เน่ืองจากความกลัวอยางมีเหตุผลตอการ
ถูกประหัตประหาร ดังน้ัน โอกาสที่ผูอพยพเหลาน้ีจะเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมจึงมีนอยมาก

 การสมัครใจกลับถิ่นฐานเดิม (VOLUNTARY REPATRIATION) วิธีน้ีไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝายวาเปนวิธีที่ดีที่สุด แตก็เปนวิธีที่ดําเนินการไดยากที่สุด

 การตั้งถิ่นฐานในประเทศแรกรับ (LOCAL SETTLEMENT) เปนวิธีที่จะใชเมื่อผู
อพยพไมมีโอกาสไปประเทศที่สาม ขณะเดียวกันก็ไมตองการกลับประเทศของตน แตขอจํากัดของ
วิธีน้ี คือ จะสามารถนํามาใชไดเมื่อประเทศแรกรับเห็นดวยแลวเทาน้ัน ซึ่งเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก
มาก เน่ืองจากประเทศแรกรับสวนใหญรวมทั้งประเทศไทยยืนยันนโยบายอยางชัดเจนที่จะไม
ยินยอมใหผูอพยพลี้ภัยต้ังถิ่นฐานในประเทศของตน

การแกไขปญหาการอพยพหนีภัยยายถิ่นฐานไปอีกประเทศหน่ึงที่ทุกฝายยอมรับวาดีที่สุด คือ
การเดินทางกลับโดยสมัครใจ (VOLUNTARY REPATRIATION) แตเปนวิธีที่ดําเนินการยาก
โดยในชวงการสงผูอพยพอินโดจีนกลับประเทศมีการใชวิธีอ่ืน ๆ เสริม อาทิ การสงผูอพยพกลับอยาง

๓ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ๒๕๔๔ : ๓๕ - ๕๐
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มีระเบียบ (ORDERLY RETURN PROGRAM - ORP) ทั้งน้ี สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะตองมีความรวมมือ
จากประเทศตนเหตุดวย สําหรับการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับบนพื้นฐานของความสมัครใจน้ัน
ทางการไทยและ UNHCR ไดมีการเสนอความเห็นที่ยังไมสอดคลองกันนัก เน่ืองจากไทยพิจารณาวาแม
ไมมีภัยจากการสูรบแลวจะยังคงมีผูหนีภัยฯ บางสวนไมสมัครใจเดินทางกลับเน่ืองจากมีความตองการ
อาศัยอยูในประเทศที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกวา ทั้งน้ี ไทยยังคงยืนยันใหกลับเมื่อปลอดภัยผูหนีภัยฯ
ที่ UNHCR พิจารณาวาจะมีอันตรายหากกลับประเทศใหนําไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีน คือ ความรวมมือในการรับ
ประชาชนของตนกลับของประเทศตนเหตุ คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ที่ผูอพยพจะเดินทางกลับดวย กรณีของการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศจะตอง
พิจารณาในปจจัยน้ีดวย

๔. ทาทีปจจุบันของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) และ
ประเทศพมา พัฒนาการในประเทศพมาเปนปจจัยสําคัญและเปนปจจัยหลักในการสงผูหนีภัยการสู
รบจากพมากลับประเทศ หลังจากที่ UNHCR ไดตรวจสอบสถานการณในประเทศพมาแลวไดมี
ความริเร่ิมดานนโยบายที่นาสนใจ กลาวคือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ Ms. Erika  Feller ผูชวย
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติไดเขาพบเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเพื่อหารือเร่ืองผู
หนีภัยฯ แจงวาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน UNHCR ณ นครเจนีวา มีนโยบายเตรียมความ
พรอมผูหนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิง ๙ แหงใน ๔ จังหวัดชายแดนไทย – พมา เพื่อนําไปสูการปดพื้นที่
ตอไป ทั้งน้ี UNHCR กําหนดจะหารือกับรัฐบาลใหมของพมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ นอกจากน้ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยไดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศพมาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพฯ สรุปไดวา
รัฐบาลพมายืนยันพรอมรับผูหนีภัยฯ กลับประเทศทุกเมื่อ และรับจะรายงานรัฐบาลและหารือกับ
ไทยในรายละเอียดตอไป

๕. แนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ จากการศึกษานโยบายของไทย
ตอปญหาผูหนีภัยการสูรบจากพมา สถานการณในพมา ประกอบเขากับแนวทางการสงผูอพยพอิน
โดจีนกลับประเทศแลว สมควรที่จะมีการจัดทําแนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับ
ประเทศโดยมีประเด็นสําคัญดังน้ี

๕.๑ สนับสนุนการเจรจาระหวางรัฐบาลพมากับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) เร่ืองการใหพมารับผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ
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รัฐบาลไทยยืนยันชัดเจนเร่ืองการใหองคกรระหวางประเทศคือ UNHCR
โนมนาวพมาใหเขารวมในกระบวนการนําผูหนีภัยการสูรบจากพมาที่พํานักอยูในประเทศไทยกลับ
ประเทศ ซึ่งเปนแนวทางแกไขปญหาที่มีผลเปนรูปธรรมและยั่งยืน (DURABLE SOLUTION) ทั้งน้ี
ความไววางใจซึ่งกันและกันจักตองเกิดขึ้นกอนและความชัดเจนในเร่ืองความปลอดภัยตองมี
การยืนยันกอนมีการสงกลับ

๕.๒ กําหนดวันสิ้นสุดการใหประเทศท่ีสามรับไปตั้งถิ่นฐาน
วันที่รัฐบาลพมาบรรลุขอตกลงกับ UNHCR ไดใหถือวันน้ันเปนวันสิ้นสุด

การพิจารณาใหผูหนีภัยฯ เดินทางไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม (CUT OFF DATE) ผูที่เขามาใหม
จะไมมีสิทธิเขาสูพื้นที่พักพิงฯ และประเทศที่สามตองเรงนําผูหนีภัยฯ ที่ผานเกณฑเขาเมืองไป
ประเทศโดยเร็วโดยจะไมมีการอนุญาตใหประเทศที่สามคัดเลือกคนไปต้ังถิ่นฐานอีก

อยางไรก็ตามในกรณีของผูอพยพอินโดจีนในอดีตมีการพิจารณาอนุญาตให
UNHCR มีสิทธิคร้ังสุดทายในการตรวจสอบ (SCREENING) คร้ังสุดทายเพื่อนําผูที่คิดวานาจะเปน
อันตรายหากเดินทางกลับประเทศดวยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งนาจะเกิดขึ้นในกรณีของผูหนีภัย
การสูรบจากพมาดวย กรณีน้ีรัฐบาลไทยสมควรอนุญาตโดยมีขอตอรองผูกพันไปยังเร่ืองอ่ืน ๆ
ที่ไทยคิดวาเปนผลประโยชนของไทยดวย

๕.๓ จัดทําแผนรวมสงกลับ
รัฐบาลไทยและ UNHCR เคยรวมกันทําแผนสงกลับเพื่อเตรียมพรอมใน

สถานการณที่สามารถสงผูหนีภัยฯ กลับประเทศได (CONTINGENCY PLAN) เพื่อกําหนด
รายละเอียดในการเตรียมผูหนีภัยฯ เตรียมแผนและอุปกรณ เตรียมเสบียงและการสงอาหารตามจุด
พื้นที่การเดินทางกลับ การรวมครอบครัว การรักษาพยาบาล การทําทะเบียนแยกภูมิลําเนา และ
การงบประมาณไวกอนหนาน้ีประมาณกวาสิบปแลว จึงสมควรนําขึ้นมาทบทวนใหมเพื่อไทย
UNHCR และพมาจะไดจัดเตรียมงบประมาณและคนใหเพียงพอตอการดําเนินการ

๕.๔ จัดรวมพื้นท่ีพักพิงฯ (RELOCATION) เพื่ออํานวยการกระบวนการสงกลับ
การทํา CONTINGENCY PLAN อาจจะตองมีการจัดรวมพื้นที่พักพิงฯ อยูใน

แผนดวย เน่ืองจากจะเปนการจัดคน จําแนกภูมิลําเนา และรวมครอบครัวกอนการสงกลับใหไปสู
ศูนยใหญกอน ซึ่งจากพื้นที่พักพิง ๙ แหงบริเวณชายแดนไทย – พมา อาจจะถูกลดลงเหลือ ๕ แหง
ไดคือพื้นที่บานในสอยและบานแมละอูน จังหวัดแมฮองสอน บานแมหละ จังหวัดตาก บานตนยาง
จังหวัดกาญจนบุรี และบานถ้ําหิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะเปนการสะดวกตอการระดมบุคคลากรและ
เตรียมความพรอมของผูหนีภัยฯ
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นอกจากน้ีมีการคาดการณวาการจัดรวมพื้นที่พักพิงฯ จะทําใหผูหนีภัยฯ
จํานวนมากพอสมควรเดินทางกลับภูมิลําเนาเอง เน่ืองจากในอดีตมีการจัดรวมพื้นที่หลายคร้ัง
แตละคร้ังมีผูเดินทางกลับเองเน่ืองจากไมอยากไปอยูที่ใหม

ขอสังเกตคือการดําเนินกระบวนการสงผูหนีภัยฯ กลับนอกจากจะเปนหนาที่
ของฝายไทยและ UNHCR แลว ฝายพมาเองก็ตองมามีสวนรวมในกระบวนการน้ีดวยเร่ิมต้ังแตการ
หาพื้นที่ปลอดภัยในเขตพมา จัดแยกคนตามภูมิลําเนา และการดูแลความปลอดภัยในพมา
ซึ่งฝายไทยสมควรสนับสนุนในเร่ืองน้ีดวย

๕.๕ เตรียมตัวผูหนีภัยฯ ใหสามารถดํารงชีวิตในพมาได
ผูหนีภัยฯ มีสิทธิที่จะไดรับรูอนาคตของตนเองโดยตรงจากรัฐบาลไทย รัฐบาล

พมาและ UNHCR เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมความพรอมในการดํารงชีวิตในพมา ในระยะเวลาที่
ผานมารับบาลไทยสนับสนุนเร่ืองการจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับพมาหรือไปต้ัง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม อยางไรก็ตามการสนับสนุนจาก NGOs ที่ทางการไทยอนุญาตใหดําเนินงานใน
พื้นที่เปนไปในทางเลี้ยงดูและสนับสนุนการเดินทางไปประเทศที่สามเทาน้ัน ดังน้ันจึงสมควรให
NGOs ปรับวิถีการทํางานเพื่อเตรียมคนใหพรอมที่จะกลับสูภูมิลําเนาในเขตพมา

กรณีของการกลับสูภูมิลําเนาของราษฎรที่หนีภัยการสูรบของประเทศติมอร
ในอดีต UNHCR ไดใหเงินต้ังตนชีวิตใหมใหแกราษฎรเหลาน้ี จึงนาจําเปนกรณีศึกษาของผูหนีภัย
การสูรบจากพมาดวย

๕.๖ พิจารณาดําเนินงานรวมกับฝายพมาจัดเตรียมพื้นท่ีปลอดภัยในเขตพมา
พื้นที่ปลอดภัยในเขตพมา หมายถึง ๑) การเดินทางในเขตพมาไปสูพื้นที่ตาง ๆ

ตองปลอดภัย อาทิ ปลอดภัยจากทุนระเบิด ปลอดภัยจากการซุมโจมตี ฯลฯ ๒) พื้นที่พักชั่วคราว
ระหวางทาง มีการรองรับดานสาธารณสุขและอาหาร และ ๓) พื้นที่ปลอดภัยเพื่อรวบรวมและ
แยกคนสูภูมิลําเนาหรือพื้นที่ใหมที่ผูหนีภัยฯ จะพํานักอยู พื้นที่ตาง ๆ น้ีจะตองมีความปลอดภัย
โดยฝายพมาตองรับผิดชอบ ฉะน้ันจึงมีความจําเปนที่ฝายพมาตองเขามารวมในกระบวนการ
วางแผนต้ังแตตนดวย

รัฐ บ า ล พ ม า เค ย อ นุญ า ต ใ ห UNHCR เ ข า ไ ป จัด CAMP รับ ผูห นีภั ย ฯ
ชาวโรฮิงญาจากบังคลาเทศกลับสู รัฐยะไขในพมาซึ่งมีทั้งสวนที่ ดีและสวนที่บกพรองใน
กระบวนการสมควรจะตองให UNHCR หารือกับพมาในประเด็นตาง ๆ และเตรียมมาตรการแกไข
กอนที่กระบวนการสงกลับในประเทศไทยจะเร่ิมตน

อยางไรก็ตาม ฝายพมามีสิทธิที่จะเลือกผูดําเนินการในเขตพมาซึ่งอาจจะไมใช
UNHCR โดยพมาอาจจะเลือก ASEAN เปนผูสังเกตการณหรือเปนคนกลางในการยืนยันความ
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ปลอดภัยของผูหนีภัยฯ ในเขตพมา และใหองคการระหวางประเทศอ่ืนเขารวมในการพัฒนาพื้นที่
และพัฒนาอาชีพของผูหนีภัยฯ ในเขตพมา

๕.๗ สงเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร ACMECS เพื่อใหผูหนีภัยและราษฎรพมา
มีอาชีพในเขตพมา

ยุทธศาสตร ACMECS มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับความ
เปนอยูของราษฎรบริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อลดระดับปญหาเร่ืองยาเสพติด การคามนุษย
ความยากจน ฯลฯ โดยเฉพาะการสงเสริมการเกษตรในรูปของ CONTRACT FARMING ในเร่ืองน้ี
รัฐบาลสมควรที่จะผลักดันรัฐบาลพมาชุดใหมเร่ืองการรับรอง MOU ที่เกี่ยวกับ CONTRACT
FARMING ระดับ G TO G ดวย

สิ่งที่จะเปนประโยชนในการฝกอาชีพใหผูหนีภัยฯ กอนเดินทางกลับคือ
รูลวงหนาวาผูหนีภัยฯ จะกลับสูพื้นที่ใดในเขตพมาและฝายไทยและฝายพมาจึงสงเสริมการพัฒนา
พื้นที่ตามยุทธศาสตร ACMECS ในพื้นที่น้ัน ๆ ในกรณีน้ีการประสานกับภาคเอกชนในจังหวัด
ชายแดนไทย – พมา ใหมีการลงทุนเพาะปลูกในพื้นที่เขตพมา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผูหนีภัยฯ
กลับภูมิลําเนาจึงเปนประโยชนโดยตรงกับไทย

๕.๘ ให UNHCR ฟนฟูพื้นท่ีท่ีเคยใชเปนพื้นท่ีพักพิงเดิม
การฟนฟูพื้นที่ฯ เปนพันธกิจของ UNHCR ซึ่งสอดคลองกับผลประโยชนของไทย

เน่ืองจากพื้นที่พักพิงฯ ผูหนีภัยฯ ทุกแหงในเขตปาสงวนจึงเปนหนาที่ของ UNHCR ในการฟนฟสูภาพปา
และสภาพแวดลอม ทั้งน้ี ฝายไทยจําเปนตองเขาควบคุมพื้นที่มิใหราษฎรไทยบุกรุกตอไป

.................................................................



- XXVII -

บทท่ี ๔
สรุปและขอเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ความต้ังใจจริงของรัฐบาลพมาในการปรองดอง (NATIONAL RECONCILIATION)

เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหพมาแกไขปญหาการเมืองภายในและปญหาชาติพันธุไดบนพื้นฐานของ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งการมีประเทศเพื่อนบานที่มีความมั่นคงดานการเมืองภายใน มีการ
พัฒนาและไมเปนศัตรูกับไทยเปนผลประโยชนของไทยโดยตรง ทั้งน้ี ทั้งสองประเทศสามารถ
รวมมือกันพัฒนาแกไขปญหาความมั่นคงรวมกันและพรอมกาวเดินไปกับสมาชิก ASEAN ได

ปญหาความมั่นคงระหวางไทยกับพมามิใชมีเพียงเร่ืองผูหนีภัยการสูรบจากพมาเทาน้ัน
แทจริงแลวปญหาผูหนีภัยฯ เปนเร่ืองผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายในมิติของการโยกยายถิ่นฐาน
ผิดปกติ (IRREGULAR MIGRATION) และการลี้ภัยทางการเมือง โดยที่ปญหาความมั่นคงมี
หลากหลายปญหาการรวมมือแกไขปญหารวมกันจึงตองอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธอันดี
ระหวางกันและมีความไววางใจกัน

การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการแกไขปญหาความมั่นคงมีความจําเปนตองมี
กรอบนโยบายกํากับขอบเขตการดําเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจน
ไมสับสนและมีเอกภาพ ในกรณีศึกษาเร่ืองแนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ
น้ันยังคงมีความจําเปนที่สวนราชการไทยจะตองดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติไทย
ตอพมา (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และตองผลิตแนวทางการดําเนินเฉพาะดานเพื่อสนับสนุน
การสงกลับที่มีดุลยภาพระหวางผลประโยชนแหงชาติและความมั่นคง กับหลักสิทธิมนุษยชนซึ่ง
มีประเด็นความละเอียดออนมากมายในในแตละขั้นตอนตามผลการศึกษา
๔.๒ ขอเสนอแนะ

๔.๒.๑ ขอเสนอแนะทางนโยบาย
๑) รัฐบาลไทยพิจารณาสงเสริมการเจรจาระหวางรัฐบาลพมาและสํานักงาน

ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) เร่ืองการนําผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับ
ประเทศควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการปรองดองกันในชาติของพมา (NATIONAL
RECONCILIATION)

๒) รัฐบาลไทยสมควรพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการระดับรัฐบาล ๓ ฝาย
(TRI PARTIE) คือรัฐบาลไทย รัฐบาลพมา และสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ
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เพื่ออํานวยการขับเคลื่อนแนวทางการสงผูหนีภัยการสูรบจากพมากลับประเทศสูภาคปฏิบัติให
สอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๓) รัฐบาลไทยพิจารณาใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทํารางแนวทางการสงผูหนี
ภัยการสูรบจากพมากลับประเทศ เพื่อเปนกรอบและขอบเขตการดําเนินงาน โดยใหหนวยงาน
ฝายความมั่นคงหนวยหน่ึงเปนประสานการจัดรางแนวทางดังกลาว

๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๑) หนวยงานฝายความมั่นคงดําเนินการจัดประชุมหารือรางแนวทางการสงผูหนี

ภัยการสูรบจากพมาตามคําสั่งการของรัฐบาล พรอมเสนอความคืบหนาเปนระยะ ขณะเดียวกันใหมี
การประชาสัมพันธใหผูหนีภัยการสูรบจากพมาทราบถึงการดําเนินการสงกลับเพื่อใหมีการเตรียม
ตัวของผูหนีภัยฯ รวมถึงสวนราชการที่เกี่ยวของ

๒) หนวยงานฝายความมั่นคงที่รับผิดชอบการรางแนวทางฯ นํารางเขาสูการ
พิจารณาของสภาความมั่นคงแหงชาติมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเพื่อใหความเห็นชอบ

๓) กรณีรางแนวทางฯ ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติ
ใหสํานักงาน  สภาความมั่นคงแหงชาตินําเร่ืองสูวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๔) จัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นตรงกับคณะกรรมการ TRI PARTIE ฝายไทยเพื่อ
กํากับการดําเนินการตามแนวทางฯ ที่ไดผานมติคณะรัฐมนตรีแลว กําหนดหนวยราชการรับผิดชอบ
การปฏิบัติ และดําเนินการดานงบประมาณ

..........................................................
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บรรณานุกรม

๑. สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ.
๒๕๕๑. ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใตกรอบความรวมมือ ACMECS.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแม็ค วิสารด จํากัด

๒. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ. ๒๕๔๔. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ :
การแกไขปญหาผูอพยพอินโดจีนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

๓. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. ๑๙๙๖.
VOLUNTARY REPATRIATION : INTERNATIONAL PROTECTION. GENEVA

......................................................................
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ

ตําแหนง ผูอํานวยการกองอํานวยการขาวกรอง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔
รัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต  DRAKE UNIVERSITY ๒๕๒๗

การอบรม หลักสูตรเสนาธิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕๔๐
หลักสูตร EXECUTIVE COURSE ASIA – PACIFIC   CENTER FOR
SECURITY STUDIES ๒๕๔๙
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ ๒๕๕๒

................................................................



เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี อนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต ของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ..................................................................
( จิตริยา  ปนทอง )
อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ..................................................................
( สุรชัย  สิริไกร )
อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ..................................................................
( สมพร   แสงชัย )
อาจารยที่ปรึกษา
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