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การศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ในประเทศไทย 

ของรัฐบาลไทยในช่วงปี 2557-2563 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และพัฒนาเชิงบวก
ทั้งในไทยและเมียนมา ที่เอ้ือต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา (ผภร.) ในประเทศไทยของรัฐบาลไทย และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่ง ผภร.กลับให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศึกษาแนวทางการส่ง ผภร.ในประเทศของรัฐบาลไทย ในช่วงปี 2557-2563 
เนื่องจาก เป็นห้วงระยะเวลาของ 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลที่มาจากฝ่ายทหาร และรัฐบาลที่มาจาก 
การเลือกตั้ง อาจจะน ามาสู่ปัจจัยที่เอ้ือหนุนต่อการการส่งกลับ ผภร. ในประเทศไทยของรัฐบาลไทยได้
เป็นอย่างด ี 

วิธีการศึกษา ใช้วิธีการศึกษาจากค ากล่าว ค ามั่นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผภร.  
ในประเทศไทย รวมทั้งถ้อยแถลงหรือผลการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของไทยกับผู้บริหาร
ระดับสูงของเมียนมา และประชาคมระหว่างประเทศในประเด็น ผภร.ในประเทศไทย ตลอดจนศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลพลเรือนเมียนมาได้เร่งการเจรจา 
เพ่ือยุติการหยุดยิงทั่วประเทศ สร้างความปรองดองภายในชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย ขณะที่การเปลี่ยนผ่านมายังรัฐบาลพลเรือนที่มีนาย ทิน จ่อ เป็นประธานาธิบดี ยังคง
นโยบายใช้การโน้มน้าวชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเข้าใจถึงความปรารถนาดีของรัฐบาล 
เพ่ือให้ชนกลุ่มน้อยมาร่วมมือในแผนพัฒนาประเทศ เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบเปิดประเทศให้มีเสรี
ทางการค้าการลงทุน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศให้มีต่อเมียนมา รวมทั้งยอมรับความช่วยเหลือ
จากนานาประเทศเข้ามาสนับสนุนความช่วยเหลือต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนชาวเมียนมามีความสุขท่ีดีขึ้น 
โดยที่รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อมให้ ผภร. มีแนวทางการส่ง ผภร. กลับเมียนมา ที่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในเมียนมา ขณะที่ รัฐบาลเมียนมามีแผนรองรับ ผภร. เมื่อเดินทางกลับเช่นกัน จนมาสู่
การหารือของคณะท างานร่วมเพ่ือเตรียมการส่ง ผภร. กลับเมียนมา ได้ส่ง ผภร. กลับเมียนมาไปแล้ว 
4 ครั้งในห้วงที่ผ่านมา ภายใต้หลักการสมัครใจ ปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม  
ถือว่าสามารถด าเนินการตามแนวทางฯ ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  คือ  
การส่ง ผภร. กลับเมียนมา ขณะที่ประเทศต้นเหตุของปัญหาคือ รัฐบาลเมียนมา ถือเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการส่ง ผภร. เนื่องจาก ผภร. ขาดความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาต่อรัฐบาลเมียนมา แม้ว่า
รัฐบาลเมียนมาเตรียมแผนรองรับส าหรับ ผภร. เมื่อเดินทางกลับ แต่รัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นและความตั้งใจของรัฐบาลที่มีต่อ ผภร. ได้ โดยเฉพาะข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ



จ 

สถานการณ์ในเมียนมา จึงท าให้ ผภร. เกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง โดยในระยะต่อไป รัฐบาลเมียนมา
ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกระท าอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่แท้จริง รวมทั้งความพร้อมรับ ผภร. กลับ เพ่ือให้ชาวเมียนมาในเมียนมาหรือชาวเมียนมา
ที่อยู่นอกประเทศ รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ ได้รับรู้ถึงความจริงใจและความมุ่งม่ันของรัฐบาล
เมียนมา ซึ่งหากรัฐบาลเมียนมาสามารถกระท าได้ก็จะส่งผลดีต่อกระบวนการส่ง ผภร. กลับ 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ผู้ศึกษาท าการศึกษาอยู่ ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นในเมียนมาเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีรัฐบาลรักษาการเข้ามาควบคุมอ านาจ ส่งผลให้เกิดการต่อต้านและ
ประท้วงจากชาวเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ท าให้รัฐบาลรักษาการต้องใช้วิธีการ
ปราบปรามอย่างจริงจังและ ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนการส่ง ผภร. กลับเมียนมา และท าให้มีชาวเมียนมาจ านวนมากเดินทางเข้าไทย
ตามแนวชายแดนจากสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เนื่องจากในเมียนมามีรัฐประหาร 
ท าให้กระบวนการส่ง ผภร. กลับต้องยุติลง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติหรือคลี่คลายเมื่อไร  
ดังนั้นรัฐบาลไทยต้องประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง อีกทั้งต้องวิเคราะห์และประเมินท่าทีของรัฐบาล
รักษาการในประเด็นของ ผภร.ในประเทศไทย หากรัฐบาลรักษาการมีท่าทีตอบสนองในเรื่อง ผภร. 
และไม่น าสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาเป็นอุปสรรค รัฐบาลไทยต้องด ารงความมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง หากมีชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในเมียนมาเดินทางเข้าไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานในพ้ืนที่ควร
จัดเตรียมแผนรองรับ ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนิน
นโยบายและท่าทีของรัฐบาลรักษาการของเมียนมาต่อ ผภร. ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทย
ควรมีการทบทวนแนวทางการส่ง ผภร. กลับ เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 13 ปี 2564 ของกระทรวงการต่างปรเทศ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม และศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร 
บุราคม ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่มีค่า รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้ศึกษา ตลอดช่วงเวลา
ของการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้บังคับบัญชาของผู้ศึกษาที่อนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ขอขอบคุณ 
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการกองการสังคม กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อ านวยการส านัก 8 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ที่ให้
ค าแนะน าและสนับสนุนข้อมูลในการจัดท ารายงานการศึกษา ตลอดจนน้อง ๆ และเพ่ือนร่วมงานใน
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทุกท่าน  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการทุกท่านที่ได้จัดการฝึกอบรม และการอ านวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) รวมถึงมิตรภาพอันดียิ่ง ความเอ้ืออาทรที่มีต่อกันของเพ่ือนๆ ที่เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 นี้ด้วย 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา จากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา1 ระหว่าง 
รัฐบาลทหารกับชนกลุ่มน้อยได้ส่งผลท าให้ประชาชนชาวเมียนมาจ านวนมากเดินทางลักลอบออกจาก
เมียนมา ข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยเป็นจ านวนมาก และจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีการสู้รบ
อย่างต่อเนื่อง ในบางพ้ืนที่ที่ติดชายแดนไทย-เมียนมา รัฐบาลไทยไม่สามารถส่งประชาชนชาวเมียนมา
กลับประเทศได้ จึงได้มีนโยบายผ่อนปรนให้บุคคลสัญชาติเมียนมาเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตไทยเป็น 
การชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมและอ านวยความสะดวกในการส่งกลับประเทศต้นทาง และให้อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว (temporary shelter) ขณะเดียวกันได้ใช้ค าเรียก
ประชาชนชาวเมียนมาเหล่านี้ว่า “ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทย (ผภร.) หรือ 
displaced persons”  

จากการที่มี ผภร. จ านวนกว่าแสนคนอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่รัฐบาลไทยจัดให้เป็น
เวลากว่า 30 ปี ได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประเทศไทยหลายประการที่ส าคัญ อาทิ ปัญหา
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปัญหาการควบคุมดูแล ปัญหาที่ราษฎรไทยที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อทางการไทย ปัญหาการลักลอบขายแรงงาน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการด าเนินงานขององค์กรพัฒนา ปัญหาการคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎรไทย ปัญหาการละเมิดอธิปไตย ปัญหาความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในอดีตที่ผ่านมา ฯลฯ รัฐบาลไทยเล็งเห็นว่า หากยังมีการอพยพของ ผภร. อย่างต่อเนื่องอาจกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ จึงได้มอบหมายให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว ภายใต้คณะอนุกรรมการควบคุมผู้หนีภัย  
การสู้รบจากเมียนมา ซึ่งเป็นกลไกในระดับนโยบาย ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ควบคุมดูแลให้อยู่ในพ้ืนที่ที่ทางการไทยก าหนด (2) การแบ่งเบาภาระของ
ทางการไทย และ (3) การแก้ไขปัญหาที่ประเทศต้นเหตุ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2538)  

                                           
1 พม่าได้เปลี่ยนช่ือประเทศเป็นเมียนมา เมื่อปี 2532 
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เนื่องด้วย พ้ืนที่พักพิงที่ทางการไทยให้ ผภร. อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวนั้น ปะปนไปด้วย 
ผู้ใหญ่และเด็กเล็กเป็นจ านวนมาก รัฐบาลไทยเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ตามหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับ ผภร. เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะอาชีพที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องหลักสูตรและแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับระดับอายุ และ
ความรู้ดั้งเดิมของบุคคลเหล่านี้  

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา สถานการณ์ความขัดแย้งภายในเมียนมาที่มีมาอย่างยาวนาน 
ได้เริ่มคลี่คลายลง โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2553 มีการจัดตั้ง “รัฐบาลพลเรือน” ขึ้น เมียนมา
เริ่มมีพัฒนาการในเชิงบวกทั้งทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เน้นการด าเนินนโยบายปรองดองแห่งชาติ อีกท้ังความพยายามในการเจรจากับ
ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อยุติการหยุดยิงทั่วประเทศ ดังนั้น สถานการณ์ทางการเมืองและ 
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้น อาจท าให้ประเทศไทยในฐานะประเทศต้นทางหรือประเทศแรกรับ
ต้องมีการปรับท่าทีหรือทบทวนนโยบายของไทยต่อ ผภร. ในประเทศไทย  ทังนี้ รัฐบาลไทยได้เตรียม
ความพร้อมให้ ผภร. กลับเมียนมาด้วยแล้ว 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และพัฒนาการเชิงบวกทั้งในไทยและเมียนมาที่เอ้ือต่อ 
การก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทยของรัฐบาลไทย  

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทยของ
รัฐบาลไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
มุ่งศึกษาแนวทางการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทยของ

รัฐบาลไทย ในช่วงปี 2557-2563 เนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมาเริ่มมีพัฒนาในเชิงบวกตั้งแต่ 
ปี 2553 รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มเจรจายุติการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ 
ความปรองดองและสันติภาพในเมียนมา และการเลือกตั้งซึ่งจะมีข้ึนในปี 2558 ห้วงระยะเวลาดังกล่าว
ยังเป็นห้วงระยะเวลาของ 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลที่มาจากฝ่ายทหาร และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ซึ่งอาจจะน ามาสู่ปัจจัยที่เอ้ือหนุนต่อการการส่งกลับ ผภร. ในประเทศไทยของรัฐบาลไทยได้เป็นอย่างดี 

1.3.2  ระเบียบวิธีการศึกษา  
เครื่องมือในการศึกษา ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาเอกสาร  (documentary 

research) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยผู้ศึกษามุ่งศึกษาข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 



3 

(ก)  ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  ค ากล่าว  ค ามั่น (pledge) ที่ เกี่ยวข้องกับ  ผภร.  
ในประเทศไทย ถ้อยแถลง หรือผลการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของไทยกับผู้บริหารระดับสูง
ของเมียนมา และประชาคมระหว่างประเทศในประเด็น ผภร.ในประเทศไทย 

(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เอกสารราชการ และบทความทางวิชาการ 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในประเทศไทย  

 
1.4 ค าถามการศึกษา  

1.4.1 การก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมาในประเทศไทยของรัฐบาลไทย ในช่วงปี 2557-2563 มีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรบ้าง  

1.4.2 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
1.4.3 ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง 
 

1.5 สมมติฐาน  
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่ง ผภร.ในประเทศไทยกลับเมียนมา 

ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการระหว่างประเทศ ในขณะที่ปัญหาคือประเด็นปัจจัย
ส่วนตัวของ ผภร. และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของฝ่ายเมียนมา 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1 ท าให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมาท่ียังตกค้างอยู่และที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบน ภายหลังการรัฐประหารของทหารเมียนมา  

1.6.2 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการส่ง ผภร.ในประเทศไทยกลับ
เมียนมา  

1.6.3 ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ และแนวคิดเพ่ือไปปรับปรุงแนวทางการส่ง  ผภร.  
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ  

 
1.7 นิยามศัพท์  

ผู้ลี้ภัย หมายถึง ผู้ลี้ภัยสงคราม หรือไม่อาจอยู่ในประเทศของตนได้ ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยนี้ 
จะไม่ใช้ค าว่าผู้ลี้ภัย “refugee” 

ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) หมายถึง บุคคลสัญชาติเมียนมาที่ทางการไทย
อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
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คนเถื่อนหรือประชากรแฝง หมายถึง บุคคลสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบเข้าไปอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวที่รัฐบาลไทยจัดไว้เพ่ือรองรับ ผภร. เพ่ือหวังการแบ่งปันสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและ
ความหวังที่จะได้ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามหรือตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

คณะกรรมการระดับจังหวัด (Provincial Admission Board : PAB) หมายถึง คณะกรรมการ
ทีผู่้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เป็นกลไกการพิจารณาสถานะของบุคคลสัญชาติเมียนมาที่สมควร
ได้รับการคุ้มครองตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้มีสถานะ “ผภร.” 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner 
for Refugees-UNHCR)  

พื้นที่พักพิงชั่วคราว หมายถึง พ้ืนที่ที่รัฐบาลไทยจัดเพ่ือรองรับ ผรภ.ในอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่
ก าหนดใน 9 แห่ง ของ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี  

ประเทศผู้บริจาค (donor country) หมายถึง ประเทศที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้าน
งบประมาณผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
เรื่องปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ ผภร. ในประเทศไทศ 

ศูนย์ประสานงาน (Voluntary Repatriation Center: VRC) หมายถึง ศูนย์ที่ให้ ผภร. แจ้ง
ความประสงค์สมัครใจในการเดินทางกลับเมียนมา โดยจัดตั้งภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว  

คณะผู้แทนพิเศษฝ่ายเมียนมา (Case Management Team: CMT) หมายถึง คณะผู้แทน
พิเศษฝ่ายเมียนมา เพ่ือด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ  (nationality verification ) ผภร. ที่สมัครใจ
เดินทางกลับเมียนมา  

โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับเมียนมาหรือมาตุภู มิโดยสมัคร ใจ (Voluntary 
Repatriation Program: VolRep) เป็นการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาผ่านกลไคณะท างานร่วมของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ  

เอกสารรับรอง (Certificate of Identity: C.I.) หมายถึง เอกสารรับรองที่รัฐบาลเมียนมา
ออกให้แก่ ผภร. ที่สมัครใจและผ่านการพิสุจน์สัญชาติแล้วพร้อมเดินทางกลับเมียนมา  

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanting: MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ประเทศต้นทาง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ MOU 
สามารถท างานในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย และจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ทางกฎหมายก าหนด  

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1  ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2560-
2565)  

เป็นกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน เพ่ือให้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ มีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และเจ้าภาพสนับสนุน เพ่ือให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้  

1)  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้น าระดับสูงของไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นช่องทางในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

2)  ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบ้าน รวมถึงป้องกันและขัดขวาง
ไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวและไปก่อความไม่สงบในประเทศ
รอบบ้าน  

3)  ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบก ทางน้ า 
และทางทะเล เพ่ือไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งให้มีการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้านแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาเขตแดนขึ้น 

4)  ด าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกระดับเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประสานการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน 

5)  พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง และระบบศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกประเทศ 

6)  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศ
รอบบ้าน และให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน 

7)  ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการน าแรงงานเข้ามาท างานในประเทศไทยโดย
ถูกกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทัดเทียม 
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8)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศ
รอบบ้าน 

ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน  
ได้เน้นย้ าถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกระดับ คือ ข้อ 
(1) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้น าระดับสูงของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ
เป็นช่องทางในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ข้อ (4) ด าเนินการผ่านกลไความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ร่วมกัน ข้อ (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน 
และให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่จะ
เข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดน ข้อ (7) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการน าแรงงานเข้ามา
ท างานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทัดเทียม และข้อ 
(8) พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศรอบบ้าน  

2.1.2  ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติไทยต่อเมียนมา  
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติไทยต่อเมียนมา เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน 

ก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้  
1)  ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการส่งตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับ

ประเทศอย่างปลอดภัย และให้กระบวนการส่งกลับได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ 
2)  ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งของประชากรเมียนมาด้านเชื้อชาติ 

และศาสนา รวมถึงผลกระทบต่อประเทศไทย 
3)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพ่ือ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อเมียนมา ในประเด็นที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ และต้องแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่อไป คือประเด็นของ ผภร. ในประเทศไทย 
ดังนั้น รัฐบาลไทยยังคงให้ความส าคัญที่ยังคงมุ่งมั่นหาความพยายามในการเจรจากับเมียนมาเพ่ือน า 
ผภร. กลับประเทศคือ ในข้อ (1) ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการส่ง ผภร.กลับประเทศอย่างปลอดภัย 
และให้กระบวนการส่งกลับได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ (ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ, 2560) 

2.1.3  สิทธิมนุษยชน  
หมายถึง สิทธิ และเสรีภาพพ้ืนฐานที่มวลมนุษย์พึงมี ตัวอย่างเช่น สิทธิความเป็น

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิในการด ารงชีวิต เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเสมอภาค
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ทางกฎหมาย สิทธิในทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะมีหรือได้รับอาหาร การงาน 
การประกอบอาชีพ การที่จะได้รับการศึกษา และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย  

2.1.4  หลักการห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement Principle)  
เป็นหลักการของฝรั่งเศสถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่ประเทศในยุโรปให้ 

การยอมรับ หลักการดังกล่าวไม่ยอมให้มีการผลักดันผู้ลี้ภัยไปเผชิญกับอันตราย กล่าวคือ แม้ว่าทาง
รัฐบาลจะไม่ยอมรับผู้อพยพเข้าประเทศ แต่ต้องไม่ไล่ผู้อพยพให้เผชิญกับอันตรายที่เขาหนีมา  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556 : 160) 

2.1.5  อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494  
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 เป็นตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย

ผู้ลี้ภัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายเป็นฉบับแรก และเป็นตราสารฉบับแรกท่ีกล่าวถึงหลักการ
ห้ามผลักดันกลับ โดยปรากฏในมาตรา 33 กล่าวว่า “รัฐภาคีผู้ท าสัญญาจะไม่ขับไล่หรือส่งกลับ 
(ผลักดัน) ผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ไปยังชายเขตแห่งดินแดน ซึ่ง ณ ที่นั้นชีวิตหรืออิสรภาพของ 
ผู้ภัยอาจได้รับการคุกคามด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพของกลุ่มทางสังคมใด 
หรือเพราะความเห็นทางการเมือง” 

โดยการห้ามผลักดันกลับนี้ใช้เฉพาะผู้ลี้ภัยและใช้เฉพาะสถานการณ์ที่คุกคามต่อ
ชีวิตและเสรีภาพต่อการประหัตประหาร เนื่องจากมูลเหตุที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้เท่านั้น อีกทั้ง
อนุสัญญาฉบับนี้ห้ามมิให้ผู้ลี้ภัยที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทสที่ได้เข้าไป
พ านักอยู่หรือโดยค าพิพากษาสูงสุดถูกตัดสินว่ากระท าความผิดร้ายแรงอันเป็นภัยต่อประชาคมของ
ประเทศ นั้น (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556 : 20-21) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย  พ.ศ. 
2494 แต่ทางการไทยได้ให้ความดูแล ผภร. ตามหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับความมั่นคงของรัฐอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ได้ด าเนินการใดๆ หากสถานการณ์ในประเทศต้นทางไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งกลับ 
ยังคงให้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ทางการไทยก าหนด  

2.1.6  พิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2510  
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 เป็นตราสารระหว่างประเทศที่ได้ถูก

ร่างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ผู้ลี้ภัย” ไว้ในอนุสัญญา 
แต่การบังคับใช้อนุสัญญาดังกล่าวกลับพบว่ามีข้อจ ากัดส าคัญสองประการ ได้แก่ 

1) ข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ ผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะต้องเป็นผู้ลี้ภัยจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในทวีปยุโรป 

2)  ข้อจ ากัดด้านเวลา เหตุการณ์ที่จะท าให้บุคคลนั้นเป็นผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาฯ นี้
ได้ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 
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จากข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าว ท าให้อนุสัญญานี้ ไม่สามารถใช้กับผู้ลี้ภัยใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ ประกอบกับปัญหาผู้ลี้ภัยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา พิธีสารเกี่ยวกับ
สถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2510 จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 
พ.ศ. 2494  

ด้วยเหตุที่ พิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2510 เป็นตราสารที่เป็นอิสระ 
รัฐภาคีของพิธีสารไม่จ าเป็นต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 
ซึ่งปัจจุบันประเทศท่ีเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2510 ทั้งสิ้น 145 ประเทศ 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556 : 11-19) 

2.1.7  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้มีการกล่าวถึงหลักการห้ามผลักดันกลับโดยตรง แต่มี

มาตรา 7 ระบุว่า 
“ไม่มีบุคคลใดตกอยู่ภายใต้การทรมานหรือการปฏิบัติ หรือลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี” 
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of 

the Child) ได้ขยายขอบเขตของมาตรานี้ว่า “รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะต้องไม่ส่งเด็ก
กลับสู่ประเทศที่มีมูลเหตุอันเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเด็กโดยไม่มี
ข้อจ ากัดภายใต้การพิจารณาตามมาตรา 6 สิทธิในชีวิตและมาตรา 17 สิทธิเสรีภาพจากการทรมาน” 

ขณะที่ข้อ 1 ของหลักการทั่วไปใน (ข้อที่ 3) ระบุว่า 
“การกระท าทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบันสงเคราะห์ของรัฐหรือ

เอกชน ศาลยุติธรรมหน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์การนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่ง 
ที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรกนั้น” (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2550: 26)  

รวมทั้ง (ข้อที่ 7) ได้ระบุว่า  
“เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด 

และสิทธิที่จะได้สัญชาติ เท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิรู้จัก และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2550: 30)  

การประชุมสุดยอดด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (President 
Obama’s Leaders’ Summit on Refugees) เมื่อวันที่  20 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก 
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้ประกาศค ามั่น 10 ประเด็น ที่ส าคัญ คือ ในข้อ (4) 
การไม่กักตัวเด็กในห้องตรวจคนเข้าเมือง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ในข้อ (8) 
การให้การศึกษาแก่เด็ก ผภร. ทุกคนในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ และร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการรับรอง
วุฒิการศึกษาของเด็กเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้เมื่อเดินทางกลับเมียนมาแล้ว 
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ในข้อ (9) การจัดการฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพแก่ ผภร. รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ผภร. สามารถหารายได้
ในระหว่างที่อยู่ในพ้ืนที่พักพิงฯ เพ่ือส่งเสริมให้ ผภร. สามารถใช้ชีวิตอย่ างยั่งยืนได้เมื่อเดินทางกลับ
เมียนมา และในข้อ (10) การออกสูติบัตรรับรองการเกิดแก่เด็ก ผภร. ทุกคนในพ้ืนที่พักพิงฯ 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2559)  

กล่าวได้ว่า รัฐบาลไทยด าเนินการดูแล ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก โดยมีนโยบายให้การศึกษาแก่ ผภร. และเด็กในพ้ืนที่พักพิงฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระดับอายุ รวมทั้ง การออกเอกสารรับรองการเกิดของเด็กในพ้ืนที่พักพิงฯ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการแสดงตัวตนเมื่อเดินทางกลับ  

2.1.8  หลักการ Voluntary Repatriation ของ UNHCR  
กรอบและหลักการของ UNHCR ถือเป็นปัจจัยส าคัญประกอบการพิจารณาเงื่อนไข

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการส่งกลับ ผภร.กลับเมียนมา รวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่คาดว่าตกอยู่ใน
อันตราย แม้ว่าประเทศไทยมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และมีเงื่อนไขในเรื่องสถานะ 
“refugee” ต่างจาก UNHCR รวมถึงเงื่อนไขของความสมัครใจ “voluntary” แต่ไทยจะพิจารณาสิ่งที่
เป็นเหตุเป็นผลและสิ่งที่จะตามมา (consequences) เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติอย่าง
รอบคอบด้วย ทั้งนี้ การจัดให้เกิดดุลยภาพระหว่างความม่ันคงและหลักมนุษยธรรมเป็นบรรทัดฐานใน
การด าเนินการการแก้ไขปัญหา ผภร.กับองค์การระหว่างประเทศตลอดมา  

หลักการใหญ่ของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญเนื่องจาก
เป็นหลักการที่ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับ คือ มาตราที่ 33 เรื่อง การไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยไปสู่
อันตราย (Non Refoulement) ซึ่งห้ามรัฐมิให้ส่งกลับไปในพ้ืนที่ที่อาจเผชิญกับการประหัตประหาร 
(exposed to persecution) ที่ผ่านมาทางการไทยไม่ได้ด าเนินการใดในการผลักดัน ผภร. กลับ แม้ว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา มีความสงบเนื่องจากประเทศตะวันตกและองค์การ
ระหว่างประเทศและ NGO มีความเห็นว่า เมียนมายังไม่เป็นประชาธิปไตยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

หลักการใหญ่ของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 อีกประการ คือ การส่งกลับ 
(repatriation) จะต้องเป็นการสมัครใจ (voluntary) ซึ่งจะเป็นนัยว่าความกลัว (ประหัตประหาร) ได้
สิ้นสุดแล้ว และเมื่อมีหลักการป้องกันหรือหลักประกันความปลอดภัยของรัฐ (national protection) 
เกิดข้ึนในประเทศนั้น 

หลักการของไทยต่อ ผภร.คือ (1) อ านวยความสะดวกให้เดินทางกลับเมื่อ
สถานการณ์เอ้ืออ านวย (2) ไม่มีการอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ( local settlement)  
(3) อนุญาตให้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม หากไม่สมัครใจไปตั้งถิ่นฐาน (หรือประเทศท่ีสาม
ไม่ยอมรับ) ให้ถือว่าสมัครใจเดินทางกลับภูมิล าเนา และ (4) ให้ UNHCR จัดการปัญหาที่หลงเหลืออยู่ 
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อาทิ บุคคลที่มีความหวาดกลัว ถูกประหัตประหาร (well founded fear of persecution) และไม่มี
ประเทศท่ีสามรับ 

ทั้งนี้ หลักการส่งกลับของ UNHCR มีหลักการพิจารณา คือ การเดินทางกลับต้อง
ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี (safety and with dignity) ดังนี้  

1) ผู้ลี้ภัยต้องปลอดภัยในการเดินทางกลับ ในการพ านักอยู่ในพ้ืนที่พักรอ และใน
พ้ืนที่ที่เป็นภูมิล าเนาเป้าหมาย (safety)  

2)  ต้องมีการรวมครอบครัวและไม่แยกสมาชิกในครอบครัวออกจากกัน (family 
unity) 

3)  ดูแลความต้องการของผู้อ่อนแอ (vulnerable)  
4)  ให้ผู้ลี้ภัยน าทรัพย์สินติดตัวกลับไปได้ 
โดยอนุสัญญาสถานภาพว่าด้วยผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 ยังระบุหน้าที่ของประเทศรับ 

(host Country) และประเทศต้นเหตุ (country of origin) ดังนี้ 
ประเทศรับ 
1)  ต้องปฏิบัติตามหลัก (non-refoulement principle)  
2)  ปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยตามมาตรฐานที่ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับได้ 
3)  ควรอนุญาตให้ UNHCR เข้าด าเนินกระบวนการของ protection ต่อผู้ลี้ภัย 
4)  ยอมรับให้ UNHCR เป็นองค์กรน าในการด าเนินกระบวนการไปสู่การส่งกลับ

ประเทศ 
5)  ให้ประเทศรับตระหนักว่าการส่งกลับโดยสมัครใจเป็นหนทางสู่การแก้ไขปัญหา

ที่มีผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และให้ UNHCR ตรวจสอบความสมัครใจของผู้ลี้ภัย 
6)  ให้จัดท าระเบียบการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย (arrangements) มี UNHCR 

เป็นส่วนประกอบ 
7)  อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยกลับไปตรวจสอบสถานการณ์ในภูมิล าเนาได้ 
ประเทศต้นเหตุปัญหา 
1)  ต้องให้ประชาชนกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี รวมถึงประกันความ

ปลอดภัย โดยให้ UNHCR มีบทน าในการด าเนินการน าคนกลับ 
2)  ต้องด าเนินกรรมวิธีเข้าเมืองและเอกสารให้ผู้ลี้ภัยที่จ าเป็น รวมถึงแก้ไขปัญหา

การลี้ภัย ทั้งนี้  กระบวนการต่าง ๆ UNHCR สมควรที่จะสามารถสังเกตการและตรวจสอบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่ประเทศให้กับผู้ลี้ภัยในการรับกลับสู่ประเทศ 

โดยทั่วไปท่าทีของประชาคมระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่าง
คาดหวังว่า หากเมียนมาต้องการ ผภร. กลับ ควรจะต้องมี national protection ตามหลักการของ
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อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 อาทิ หลักประกันความปลอดภัย โดยเมียนมาจะต้องมี
การประกาศหลักประกันหรืออภัยโทษ (amnesty) ให้ ผภร. ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
repatriation ของ UNHCR ทั้ งนี้  สิ่ งที่จะติดตามมา คือ ต้องให้ UNHCR สามารถตรวจสอบ 
การด าเนินการตามเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัย หากเมียนมาไม่ไว้วางใจ UNHCR  
ก็อาจจะต่อรองให้คนกลางมาเป็นผู้สังเกตการณ์หรือตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ เมียนมาจะ
เลือก ASEAN และหรือองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization 
for Migration: IOM) มาเป็นคนกลางหรือสักขีพยาน (สิงคิ ์วิเศษพจนกิจ, 2554: 11-13)  

ทั้งนี้ ทางการไทยได้พิจารณาความเหมาะสมตามข้ันตอน ล าดับ และสถานการณ์ที่
เป็นจริง ทั้งนี้ แม้ว่าไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ.2494 แต่ได้อนุญาตให้ UNHCR และ
ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาความรับผิดชอบ (responsibility sharing) 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเด็น ผภร. ในประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) 
เห็นชอบในหลักเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2541 (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2541)  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 รายงานการศึกษาเรื่อง “ปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา : ความเป็นไป
ได้และแนวทางการส่งกลับสู่มาตุภูมิ”  

ค ารณ เครือวิชฌยาจารย์, พลตรี (2558: 5-7) พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทย
รับภาระในการให้ความช่วยเหลือแก่ ผภร.ได้ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ 
อาทิ ปัญหาความหวาดระแวงที่รัฐบาลเมียนมากล่าวหาประเทศไทยว่าให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน
รัฐบาล ปัญหากองก าลังต่างชาติล่วงล้ าอธิปไตยเข้ามาโจมตีและเผาพ้ืนที่พักพิงในเขตไทย ปัญหา
ราษฎรไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก ผภร. ท าให้เกิดทัศนะท่ีไม่ดีต่อทางการไทยว่าให้การช่วยเหลือ
ดูแล ผภร. มากกว่าราษฎรไทย นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลักลอบออกนอกพ้ืนที่พักพิงเพ่ือหางานท า 
ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และปัญหาการค้า ยาเสพติด เป็นต้น 

รัฐบาลไทยมีความพยายามส่งกลับ ผภร. กลับและไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 
โดยมีนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการด าเนินการต่อ ผภร. กล่าวคือ มอบหมายให้ส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการก าหนดนโยบายการด าเนินการต่อ ผภร. ไม่ให้สร้าง
ปัญหาต่างๆ และให้พิจารณาด าเนินการน าบุคคลดังกล่าวกลับไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยเขตเมียนมาให้เร็ว 
โดยให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม เพ่ือพิจารณาแนวทางการส่ง ผภร.กลับ และประสานกับ UNHCR และองค์พัฒนา
เอกชน เพ่ือเตรียมกระบวนการส่งกลับ รวมถึงวิธีการท าความเข้าใจกับ ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว
ถึงสถานการณ์ในเมียนมา และผลดีของการเดินทางกลับเพ่ือให้มีแรงต่อต้านน้อยที่สุด กระตุ้นและ
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โน้มน้าวให้ ผภร. เดินทางกลับประเทศด้วยความสมัครใจ รวมทั้ง การจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับเพ่ือให้  
ผภร. มีโอกาสในการสร้างงานเพ่ือการด ารงชีพในเมียนมา เพ่ือที่จะได้ไม่เดินทางมาสร้างปัญหาอีก  

2.2.2  รายงานการศึกษา “การส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ”  
สิงคิ์ วิเศษพจนกิจ (2554 :1) พบว่า การส่งกลับ ผภร.กลับประเทศ พบว่า ผภร. 

ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่อยู่ในเวทีประชาคมระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2527 ที่รัฐบาลเมียนมา 
ในขณะนั้นปราบปรามชนกลุ่มน้อยบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเมียนมา-ไทย จนท าให้ราษฎรเมียนมาอพยพ
หนีภัยการสู้รบมาพ านักอยู่ในเขตไทยจ านวนหลายหมื่นคน ต่อมาได้มีมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มี ผภร. พ านักอยู่ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จ านวน 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด 
ประมาณ 100,000 คน การด าเนินการแก้ปัญหา ผภร. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบาย
และแนวทางที่ชัดเจน อาทิ มาตรการควบคุม ดูแล รวมถึงการให้ส่วนราชการไทยร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศคือ UNHCR มาตรการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดน ให้ฝ่ายทหาร
ร่วมกับฝ่ายปกครองด าเนินการ ส่วนการแก้ปัญหาที่ประเทศต้นเหตุแห่งปัญหาให้ส่วนราชการ  
ทุกระดับชั้นและองค์การระหว่างประเทศเจรจากับรัฐบาลเมียนมา ซึ่งการเจรจายังไม่มีผลคืบหน้า 
ดังนั้น การด าเนินการต่อ ผภร. จึงมีน้ าหนักส่วนใหญ่ที่ต้องอยู่ในการดูแลของรัฐบาลไทยต่อไป  

การแก้ปัญหา ผภร. ที่มีผลยั่งยืนและเป็นรูปธรรม (Durable Solution) จ าเป็นต้อง
มีความร่วมมือจากประเทศต้นเหตุแห่งปัญหา ดังเช่น การแก้ปัญหาผู้อพยพชาวอินโดจีนในไทย  
โดยประเทศต้นเหตุมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบประชาชนของตนเอง และน ากลับภูมิล าเนาโดย
ปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องมีการด าเนินการตามข้อปฏิบัติที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความส าคัญและ  
ยึดเป็นหลักการ สภาพการณ์ทางการเมืองในเมียนมา ตั้งแต่ต้นปี 2544 ท าให้ไทยและองค์การ
ระหว่างประเทศมีความหวังที่จะท าให้สถานการณ์อพยพย้ายถิ่นที่ยืดเยื้อ (Protracted Situation) 
สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามกระบวนการส่ง ผภร. ยังมีรายละเอียดมากมาย และต้องใช้เวลาที่ยาวนาน
พอสมควร 

ผู้วิจัยได้เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนการส่งกลับ  ผภร. รวมถึงรูปแบบ 
ความร่วมมือสามฝ่าย คือ ไทย-เมียนมา-องค์การระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับ
กระบวนการส่งกลับที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.3  รายงานการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ 
บ้านใหม่ในสอย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อชุมชนโดยรอบ”  

ศักดิ์วิทยา กองแก้ว (2558: ง-จ) พบว่า ในปัจจุบันยังคงมีจ านวน ผภร. ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง ประกอบองค์การระหว่างประเทศและองค์กรการกุศลเอกชนได้ลด  
ความช่วยเหลือในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ 
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การสนับสนุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ ผภร.บางคนลักลอบออกจากพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวฯ เพ่ือรับจ้างท างานและเกิดปัญหาการลักขโมยพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในชุมชน
โดยรอบ การเข้าไปเก็บหาของป่าในพ้ืนที่ป่าโดยรอบ อีกทั้งส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น 
ปัญหาขยะที่ไม่มีระบบการจัดการอย่างเหมาะสม ปัญหาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข พบว่า ผภร. 
ไม่ให้ความส าคัญในการดูแลสุขอนามัยที่ดี จึงส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เช่น วัณโรค 
ไข้เลือดออก เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ปัญหาการคุมก าเนิด ขณะเดียวกันในด้านสิทธิมนุษยชน 
ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐไทยจะตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน แต่ทาง
องค์การระหว่างประเทศและองค์กรการกุศลเอกชน และกลุ่ม ผภร. มองว่า การถูกควบคุมให้อยู่แต่ใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ เป็นการจ ากัดสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตนเองในการเตรียมตัวเพ่ือ
กลับไปประเทศภูมิล าเนาหรือการไปใช้ชีวิตต่อในประเทศที่สาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเชิงบวก 
การจัดตั้งพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ท าให้ชุมชนโดยรอบ มี ผภร. เป็นแรงงานในภาคเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
อีกท้ังเป็นการจ้างงานราคาถูกท าให้ชาวบ้านลดต้นทุนการผลิตได้ 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในระดับนโยบายควรปรับปรุงแนวทางการควบคุม ผภร. 
โดยอนุญาตให้ ผภร. สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ และสามารถออกมารับจ้างท างานภายนอก
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้ และควรพิจารณาให้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
เปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ผภร. ให้มากยิ่งขึ้น
กว่าปัจจุบัน และในระดับพ้ืนที่ควรมีการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมดูแล ผภร. ในระดับพ้ืนที่อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.4  รายงานการศึกษา “ปัญหาการควบคุมดูแลผู้หลบหนีภั ยจากการสู้ รบ 
ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงช่ัวคราว จังหวัดตาก”  

อมรรัตน์ นุกูล (2554: ง-จ) พบว่า ปัญหา ผภร. เป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาตาม 
แนวชายแดนไทย-เมียนมา ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ ผภร. เหล่านี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือตาม
หลักมนุษยธรรม แต่เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างชนกลุ่มน้อยที่ควบคุมพ้ืนที่ทรัพยากรใน
เมียนมา โดยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว แต่ละแห่งมีปัญหาที่แตกต่างกันไป เนื่องจากบางพ้ืนที่ยังมีสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพอากาศที่ไม่ดี ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวมีจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาด้าน
สุขอนามัย ปัญหาอ่ืนๆ อันเกิดจาก ผภร. เอง เช่น ปัญหาการคุมก าเนิด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา 
การลักลอบออกนอกพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข ส่วน ผภร. รู้สึก
กดดันและมีความกลัวไม่ปลอดภัยจากทหารเมียนมาและกองก าลังฝ่ายตรงข้ามที่ลอบเข้ามาเผา
ท าลายพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ และ ผภร. ยังรู้สึกกังวลกับความไร้อนาคตต้องอยู่ภายในพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวตลอดเวลา แต่ก็ต้องยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ 
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2.2.5  รายงานการศึกษา “สิ่งจูงใจที่ท าให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาไม่อยากกลับ
เมียนมา กรณีศึกษาพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ จังหวัดตาก”  

อดุลย์ นุ้ยภักดี (2554: ง) พบว่า สิ่งจูงใจที่ท าให้ ผภร. ไม่อยากกลับเมียนมา คือ 
การมีอาหารที่ดี ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง การได้รับการศึกษา และความหวังที่จะได้รับการคัดเลือก
ไปประเทศที่สาม นอกจากนี้ ผภร. มีความเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาไม่เบียดเบียนกัน
จะท าให้ทุกคนมีความสุข สิ่งจูงใจที่ส าคัญที่สุดคือ ความต้องการอยู่อย่างสงบสุข ถ้ากลับไปเมียนมา 
ผภร. คิดว่าจะไม่มีความสงบสุขและคิดว่าประเทศที่ท าให้มีความสุขคือประเทศไทย และมีความหวังว่า
จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจในล าดับต่อมา 

จากเอกสารวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการศึกษาแนวทาง 
การส่ง ผภร.ในประเทศไทยกลับเมียนมา ของรัฐบาลไทยในช่วงปี 2557-2563 พบว่า ส่วนใหญ่
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ จาก ผภร. ที่ประเทศไทยได้รับ และควรเปิดโอกาสให้ 
ผภร. ออกมาท างานอย่างถูกกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ที่ ผภร. ควรได้รับ และได้เสนอปัจจัยที่จะ
สนับสนุนแนวทางการส่ง ผภร. กลับ คือ การแสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นเหตุของปัญหาคือ
เมียนนา รวมทั้งการอ านวยความสะดวกกระบวนการส่ง ผภร. กลับเมียนมา จากประชาคมระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

 
2.3  เอกสารทางราชการ (ก าหนดชั้นความลับ) 

2.3.1  บันทึกการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
(นายถวิล เปลี่ยนศรี) กับรัฐมนตรีประจ าส านักประธานาธิบดีเมียนมา (นายอ่อง มิน) ระหว่างวันที่ 
11-13 กันยายน 2557 กรุงเนปิดอร์ เมียนมา โดยฝ่ายไทยเสนอให้ฝ่ายเมียนมาจัดตั้งคณะท างานร่วม
ไทย-เมียนมา เพ่ือเตรียมการส่ง ผภร. กลับเมียนมา ทั้งนี้ฝ่ายเมียนมาเห็นด้วยกับข้อเสนอของไทย 
โดยขอให้เป็นเพียงคณะท างานร่วม 2 ฝ่าย ระหว่างไทย-เมียนมา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 
2557)  

2.3.2  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา 
( Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Myanmar: JC) ครั้ งที่  8 
เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา (นายวันนะ 
หม่อง ลวิน) ประธานร่วม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือ
เตรียมการส่งกลับ ผภร. (กระทรวงการต่างประเทศ, 2558)  

2.3.3  การหารือระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนางออง ซาน ซู จี 
ที่ปรึกษาแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีประจ าส านักประธานาธิบดี และ
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ประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล  ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 โดยนางออง ซาน ซู จี กล่าวว่าเมื่อ
สถานการณ์ในเมียนมามีความพร้อม รัฐบาลเมียนมาจะรับ ผภร. กลับ (ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ, 2559)  

2.3.4  ผลการหารือข้าราชการก่อนการประชุมสุดยอดผู้น า ACMECS ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2561 ระหว่างพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กับนาย วิน มยิน 
ประธานาธิบดีเมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ าถึง
ความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่แนวชายแดน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม 
แนวชายแดนและรองรับ ผภร.ในประเทศไทย ให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน  
(กรมประชาสัมพันธ์, 2561)  

เอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมเพ่ือน ามาศึกษาถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่มีต่อ ผภร. 
ในประเทศไทย เพ่ือให้มีการด าเนินนโยบายและแนวทางการส่งกลับ ผภร.ในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งความพร้อมของทั้งสองประเทศในด าเนินการส่ง ผภร.กลับเมียนมา ส่วนองค์การ
ระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนในการอ านวยความสะดวก 

 
2.4 สรุปกรอบแนวความคิด  

นโยบายและแนวทางการส่ง ผภร. ต้องมีการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลเมียนมา โดยมีตัวแปรที่ส าคัญคือ รัฐบาลเมียนมามีความจริงใจและพร้อมรับ ผภร. และ 
ผภร. สมัครใจเดินทางกลับเมียนมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในการด าเนินการของทั้งสองประเทศ
ที่มีการด าเนินการ โดยค านึงถึงหลักการที่ส าคัญคือ ความสมัครใจ มีเกียรติ ปลอดภัยและสมศักดิ์ศรี
อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  

 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาได้ศึกษาอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ในเมียนมาตั้งแต่
ช่วงปี 2553 เป็นต้นมา โดยสถานการณ์ภายในของเมียนมามีพัฒนาในเชิงบวกอาจเป็นปัจจัยที่เกื้อต่อ
การปรับท่าทีและการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่ง ผภร.ในประเทศไทยกลับเมียนมาของ
รัฐบาลไทยในช่วงปี 2557-2563 รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่ปรับปรุงแนวทางการส่ง ผภร. ใน
ประเทศกลับเมียนมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์รอบด้านอย่างเหมาะสม 
 
3.1 สถานการณ์ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.)  

จากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ระหว่างรัฐบาลทหารกับ
ชนกลุ่มน้อยได้ส่งผลท าให้มี ผภร. จ านวนมากเดินทางลักลอบออกจากเมียนมาข้ามชายแดนเข้ามาใน
เขตไทยเป็นจ านวนมาก โดยรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการในเชิงนโยบายผ่อนปรนให้ ผภร.อาศัยอยู่เป็น
การชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมควบคู่กับความมั่นคงของรัฐในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมา ด้านตะวันตก และมอบกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแล ผภร. 
ภายใต้การด าเนินการของกรมการปกครอง มีปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้าพ้ืนที่พักพิงฯ พร้อมทั้งมีสมาชิก
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือดูแล ผภร.  

ในเบื้องต้นเมื่อเดินทางเข้ามาในเขตไทย ทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบการป้องกันชายแดนและ
หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการซักถามเบื้องต้น (pre-screening) อาทิ สอบถาม
สถานที่หรือภูมิล าเนาเดิมในเมียนมา วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามา รวมถึงซักถามข้อมูล
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทั้งนี้  หากผู้หลบหนีดังกล่าวไม่ประสงค์จะเดินทางกลับมาตุภูมิจะได้รับ 
การชี้แจงให้ทราบว่าต้องถูกเพ่ือน าเข้ากระบวนการพิจารณาให้สถานะจากคณะกรรมการระดับ
จังหวัด (Provincial Admission Board: PAB) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่มีพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราว เป็นประธาน มีหน่วยงานความมั่นคง ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารในพ้ืนที่ รวมทั้งมีผู้แทน 
UNHCR เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ เพ่ือประเมินสถานการณ์ในภาพรวมและพิจารณาให้สถานะแก่
ประชาชนชาวเมียนมาที่หนีภัยการสู้รบอย่างแท้จริง และได้รับสถานะ “ผภร.” จึงน าเข้าสู่พื้นที่พักพิง
ชั่วคราว  
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3.2 มาตรการควบคุมดูแล ผภร. ในพื้นที่ 
ในระยะแรกรัฐบาลไทยได้จัดเตรียมสถานที่ส าหรับรองรับ ผภร. บริเวณชายแดนเพียง 3 

แห่ง ในพ้ืนที่ของจังหวัดตาก ได้แก่ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง พ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อ าเภอพบพระ และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ อ าเภออุ้มผาง ต่อมา
สถานการณ์การสู้รบขยายตัวอออกไปตลอดแนวชายแดนท าให้มี ผภร. อพยพเข้ามาในไทยสะสมเพ่ิม
มากขึ้น รวมกว่า 100,000 คน รัฐบาลไทยมีเหตุจ าเป็นต้องจัดตั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวเพ่ิมเติม 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวทั้งหมด 9 แห่ง ของ 4 จังหวัด ดังนี้  

3.2.1  จังหวัดตาก มีพ้ืนที่พักพิง 3 แห่ง คือ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ าเภอ 
ท่าสองยาง พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อ าเภอพบพระ และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ อ าเภอ
อุ้มผาง  

3.2.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่พักพิง 4 แห่งคือ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย 
อ าเภอเมือง พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ลามาหลวง อ าเภอสบเมย พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุรินทร์ 
อ าเภอขุนยวม และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูน อ าเภอสบเมย  

3.2.3 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 1 แห่ง คือ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยาง 
อ าเภอสังขละบุรี  

3.2.4 จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 1 แห่ง คือ พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน 
อ าเภอสวนผึ้ง  

พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวมี ผภร. อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการและ
จัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุม ผภร. ให้อยู่ภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบ
กรมการปกครองร่วมกับ UNHCR ด าเนินการจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมจ านวน ผภร. แต่หากมี ผภร. 
ลักลอบออกนอกพ้ืนที่พักพิงฯ และเมื่อถูกจับได้สถานะ ผภร. จะสิ้นสุดลง ต้องถูกด าเนินคดี เป็น 
ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรต่อไป  

ขณะเดียวกัน ปรากฎว่า มี “คนเถื่อนหรือประชากรแฝง” เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาและ
มิได้มีสถานะ ผภร. แอบลักลอบเข้าพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  
จุดประสงค์ต้องการได้รับอาหารและเครื่องอุบโภคบริโภคต่าง ๆ และความหวังการตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศที่สาม ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ  คือ จะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบัน 
กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมการปกครองส ารวจจ านวนของ ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง
ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งข้อมูลให้กับ UNHCR เพ่ือเป็นการประสานงาน พบว่ามียอดจ านวน ผภร. 
ทั้งสิ้น 77,694 คน และจ านวนคนเถื่อนหรือประชากรแฝงที่ลักลอบเข้าไปอาศัยอยู่อีกมากกว่า 
70,000 คน (กรมการปกครอง, 2563)  
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ภาพที่ 1 จ านวน ผภร.และพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่งใน 4 จังหวัดของไทย 

 
3.3 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก ผภร.  

การมี ผภร.จ านวนมากอาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว นานกว่า 30 ปี ได้ก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบต่อประเทศไทยหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ 
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3.3.1 ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
พ้ืนที่พักพิงที ่ผภร. อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความอุดม

สมบูรณ์ การเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนนับหมื่นคน ท าให้มีความจ าเป็นต้อง ใช้ต้นไม้เพ่ือสร้างที่พัก
อาศัย มีการใช้ฟืนในการหุงหาอาหาร เป็นผลให้ป่าไม้และบริเวณใกล้เคียงถูกท าลาย บ้านแต่ละหลัง
ก่อสร้างและหลังคามุงด้วยใบตองตึง อีกทั้งในฤดูร้อนสภาพอากาศจะแห้งแล้ง จึงง่ายต่อการเกิด 
เพลิงไหมซ้ึ่งพบเห็นอย่างต่อเนื่อง  

3.3.2 ปัญหาการควบคุม  
ผภร. จ านวนมากกระจายอยู่ตามพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวต่าง ๆ มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าเขา

โดยไม่มีรั้วขวางกั้นอย่างถาวร จึงง่ายต่อการเดินทางเข้า-ออก ในขณะที่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ที่ควบคุมดูแลในพ้ืนที่มีอย่างจ ากัด  และยากต่อการตรวจสอบและ
ควบคุม การจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุม ผภร. โดยเฉพาะในช่วงที่องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร 
การกุศลต่าง ๆ น าอาหารไปแจกจ่ายจ านวนประชากรในพ้ืนที่พักพิงจะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งบางครั้งมี 
การโยกย้าย ผภร. จากพ้ืนที่พักพิงแห่งหนึ่งไปยังพ้ืนที่อีกแห่งหนึ่งแล้วไม่ได้มีการตัดยอดหรือเพ่ิมยอด 
จึงท าให้การจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุมจ านวน ผภร. เพ่ือการแจกจ่ายสิ่งของระหว่างกรมการปกครอง
และ UNHCR มีบัญชีจ านวน ผภร. ที่ไม่ตรงกัน  

3.3.3 ปัญหาการลักลอบขายแรงงาน  
การอยู่อาศัยในไทยเป็นเวลายาวนานลักษณะกึ่งถาวร ท าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่

ถาวรขึ้น และต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การหารายได้เพ่ือไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบกับไทยมีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือเป็นจ านวนมาก ท าให้ ผภร. ต่างพากันลักลอบออกนอก
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเพ่ือไปขายแรงงานในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวในลักษณะเช้าไป
เย็นกลับ โดยในระยะหลังพบว่ามีการหลบหนีเข้าไปท างานในเขตตัวเมืองเป็นแรงงานก่อสร้าง หากถูกจับ
ต้องถูกด าเนินคดีเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างเข้มงวด  

3.3.4 ปัญหาการละเมิดอธิปไตยของกองก าลังกะเหรี่ยงจากเมียนมา  
ในช่วงที่กองก าลังชนกลุ่มน้อยยังมีฐานที่มั่นส าคัญอยู่ในเขตเมียนมาใกล้กับบริเวณ

ชายแดน การสู้รบระหว่างกองก าลังชนกลุ่มน้อยกับทหารเมียนมา ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดอธิปไตย
ในลักษณะยิงกระสุนอาวุธหนักตกเข้ามา ในเขตไทย ในบางครั้งมีก าลังทหารเมียนมาข้ามเขตแดนเข้ามา
เพ่ือหาทางเข้าตีฐานที่มั่นของชนกลุ่มน้อย บางครั้งมีกองก าลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการปราบปรามเข้ามา
หลบซ่อนอยู่ในเขตไทย  

เมื่อเกิดการขัดแย้งกันขึ้นในสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union: 
KNU) ภายใต้การน าของนายพลโบเมี๊ยะ เมื่อปลายปี 2537 จนน าไปสู่การสูญเสียที่มั่นส าคัญ 2 แห่ง 
คือ ค่ายมาเนอเปลอ และค่ายกอมูร่า ให้กับทหารเมียนมา หลังจากนั้น การละเมิดอธิปไตยของไทยได้
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เกิดขึ้นเป็นประจ าจากการปฏิบัติการของกองก าลังกะเหรี่ยงที่แยกตัวจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง 
กองก าลังเหล่านี้เรียกตัวเองว่ากองก าลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยชาวพุทธ เรียกสั้น ๆ ว่า กะเหรี่ยงพุทธ 
(Democratic Karen Buddhist Army: DKBA)  

กองก าลังกะเหรี่ยงพุทธได้เริ่มข้ามเข้ามาก่อกวนตั้งแต่ปี 2538 โดยในระยะแรก 
เข้ามาข่มขู่ชาวกะเหรี่ยงตามพ้ืนที่พักพิงในเขตอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้เดินทางกลับเข้าไปอยู่
อาศัยในเมียนมาในพ้ืนที่เขตอิทธิพลของตน ด้านตรงข้ามอ าเภอท่าสองยาง ขณะที่กองก าลังกะเหรี่ยง
จากเมียนมา ได้ข้ามแม่น้ าเมยเข้าโจมตีพ้ืนที่พักพิงบ้านกะมอเลโค๊ะ อ าเภอท่าสองยาง บ้านเรือน
ราษฎรกะเหรี่ยงถูกเผาไปกว่า 300 หลัง กองก าลังกะเหรี่ยงจากเมียนมาได้เข้าโจมตีพ้ืนที่พักพิง 
บ้านห้วยมะโหนก ซึ่งเป็นพ้ืนที่พักพิงที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอท่าสองยาง บ้านเรือนชาวกะเหรี่ยงจ านวน 
800 หลัง ถูกไฟเผาผลาญไปหมดสิ้น มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ไทยถูกจับไปเป็น
ตัวประกันซึ่งต่อมาก็ได้รับการปล่อยตัว 

ปฏิบัติการของกองก าลังกะเหรี่ยงจากเมียนมาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการกระท าที่ 
อุกอาจและละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง เป็นผลให้ทางการไทยต้องส่งก าลังทหารและต ารวจตระเวน
ชายแดนเพ่ิมเติมเข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือปราบปรามกวาดล้างกองก าลังกะเหรี่ยงจากเขต เมียนมาและ
ป้องกันมิให้กองก าลังกะเหรี่ยงลักลอบเข้ามาโจมตี  

นับตั้งแต่นั้นมาการปฏิบัติการของกองก าลังกะเหรี่ยงพุทธก็เกิดขึ้นเป็นประจ า 
ในลักษณะที่มีการส่งกองก าลังขนาดเล็กเข้ามาก่อกวนในพ้ืนที่พักพิงโดยเข้ามาท าร้ายและจับตัว  
ชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่พักพิงและบางครั้งถ้ามีโอกาสก็เข้าโจมตีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว ตลอดจนท า  
การปล้นสะดมราษฎรไทยที่อยู่อาศัยแถวชายแดนเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ครั้ง ท าให้มี
ผลกระทบต่อกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  (คณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ, 2556: 35-36 )  

3.3.5 ปัญหาการคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย  
โดยที่พักพิงชั่วคราวบางแห่งนอกเหนือจาก ผภร. แล้วยังมีอดีตกองก าลังชนกลุ่มน้อย 

ซึ่งได้แปรสภาพเป็นพลเรือนแล้วหลบหนีปะปนเข้ามาด้วย บางครั้งคนเหล่านี้ได้เล็ดรอดออกจากพ้ืนที่
พักพิงไปปล้นสะดมราษฎรไทยในบริเวณใกล้เคียง สร้างความหวาดกลัวให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่
บริเวณชายแดนเป็นอย่างมาก 

3.3.6 ปัญหาความสุ่มเสี่ยงท่ีจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดต่อกับเมียนมาถึง 2,401 กิโลเมตร 

และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ในอดีตที่ผ่านมาได้  
ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดอธิปไตย การมี ผภร. เข้ามาอาศัยในเขตไทย และความระแวงสงสัยว่าไทยให้
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การสนับสนุนชนกลุ่มน้อย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบอย่างส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับเมียนมา และไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3.3.7 ราษฎรไทยพักอาศัยใกล้พื้นที่พักพิงชั่วคราวเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อส่วนราชการไทย  
จากการที่ส่วนราชการไทยให้การช่วยเหลือและดูแล ผภร. โดยเฉพาะการจัดพ้ืนที่

รองรับ การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการรักษาพยาบาล ท าให้เกิดทัศนะคติในทางลบว่า 
ทางการไทยดูแล ผภร. ดีกว่าราษฏรไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 

 
3.4 การมีส่วนร่วมของประชาคมระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเรื่อง ผภร. ใน
ประเทศไทย  

โดยรัฐบาลไทยได้ ให้  UNHCR เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาความรับผิดชอบ 
(responsibility sharing) ตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเด็น ผภร.ในประเทศไทย เพ่ือช่วยให้ 
การด าเนินการของไทยมีความโปร่งใสขึ้น อีกทั้งช่วยลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์
การด าเนินการของไทยจากประชาคมระหว่างประเทศ และกลุ่มองค์การสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  

3.4.1 บทบาท UNHCR ในการด าเนินงานในไทย  
1)  ให้ UNHCR มีบทบาทในการช่วยเหลือเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการ

ของไทย โดยไทยไม่สูญเสียอ านาจอธิปไตย  
2)  การให้ที่พักพิงฯ โดยไทยและ UNHCR จะร่วมกันประเมินสถานการณ์ ผู้ที่จะ

เข้ามาในไทย โดยจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเท่านั้น 
3)  การจัดท าทะเบียน ผภร. ให้ UNHCR ช่วยในการจัดท าทะเบียน ผภร. เพ่ือเป็น

หลักฐานในการส่งกลับในอนาคต โดยจะไม่มีการจ าแนกประเภท (screening) ก าหนดสถานภาพผู้ลี้ภัย 
(refugees) เพ่ือรับไปตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากจะเป็นแรงดึงดูด (pull factor) ให้ชาวเมียนมาหลั่งไหลเข้า
มาในไทยมากขึ้น 

4)  การให้ UNHCR เข้าพ้ืนที่  (access) อาจมีอิสรภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องขอ
อนุญาตทุกครั้งเพ่ือความรวดเร็ว 

5)  การส่งกลับ หาก ผภร. ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับเอง (spontaneous return) 
UNHCR พร้อมที่จะเป็นสักขีพยาน และหาก ผภร. สมัครใจเดินทางกับ UNHCR พร้อมที่จะติดตาม
ความปลอดภัยในเมียนมา หากได้รับการอนุญาตจากเมียนมาอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัยเพียงพอ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ UNHCR 

6)  การย้ายพ้ืนที่พักพิง (relocation) UNHCR สนับสนุนการตัดสินใจของไทยใน
การย้ายพ้ืนที่พักพิงให้ห่างจากชายแดน ซึ่งหาก ผภร. ปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่แห่งใหม่จะไม่ถูก
บังคับกลับเมียนมา โดยรัฐบาลไทยมีสิทธิที่จะด าเนินการบังคับใช้การตัดสินใจย้ายพื้นที่พักพิงชั่วคราว
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ให้บรรลุผลได้ ดังนั้น ผภร. มีทางเลือก 2 ทาง คือ เดินทางกลับเมียนมา หรือย้ายเข้าพ้ืนที่พักพิงแห่งใหม่ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2541) 

ขณะที่  รัฐบาลไทยให้ประชาคมระหว่างประเทศและ UNHCR เข้ามาร่วมให้ 
การช่วยเหลือ ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว มีประเทศผู้บริจาค (donor country) ให้การสนับสนุนหลัก
เรื่องงบประมาณผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
เรื่องปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ ด้านการศึกษา การแพทย์สุขอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเป็นส าคัญ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลต่าง ๆ จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  

กรณีอนุญาตให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลต่าง  ๆ เข้าด าเนินการใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวนั้น รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ชนกลุ่มน้อยจากเมียนมาพากันหลบหนีเข้ามารับความช่วยเหลือมากข้ึน  

3.4.2 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลต่าง ๆ  
1) กิจกรรมแต่ละประเภทจะมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนกันเข้าไปปฏิบัติเท่าที่จ าเป็น 

ส่วนการให้ความช่วยเหลือ ผภร. ต้องด าเนินการเองโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้แนะน า 
2) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องมีบัตรประจ าตัวที่กระทรวงมหาดไทย

ออกให้ เพ่ือให้แสดงตัวระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
3) เมื่อเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ต้องไปรายงานตัวที่จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือรับทราบ

นโยบายของทางราชการ 
4) ต้องน าตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ไปให้หน่วยสาธารณสุขอ าเภอ ตรวจสอบทุกครั้ง

เพ่ือควบคุมจ านวนและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่จะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
จะจดัส่งเข้าพ้ืนที่พักพิง 

5) องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อกระทรวงมหาดไทยผ่าน
จังหวัดทุก ๆ 3 เดือน และจังหวัดจะประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชน  มายัง
กระทรวงมหาดไทยด้วย 

6) ห้ามมิให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเมือง และการปฏิบัติงานจะต้องไม่ มี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา 

7) หากเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้จังหวัด
ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ตักเตือน และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ หากยังมีการฝ่าฝืนให้
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้บริจาค (donor country) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักเรื่อง
งบประมาณ ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ไปมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่ในเมียนมา



23 

 

มากขึ้น อีกทั้งการปรับลดงบประมาณความช่วยเหลือ ท าให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศล
ต่าง ๆ ต้องลดความช่วยเหลือ ผภร.ในประเทศไทยลงไปด้วย (กระทรวงมหาดไทย, 2561) 

3.4.3 โครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม โดย ผภร. ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 
สามได้ประสานผ่านประชาคมระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ประสงค์ขอรับ ผภร. ไปรวมครอบครัวในประเทศที่สาม โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(พลเอก วินัย ภัททิยกุล) กับ นาง Kelly Ryan รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ด้าน
ประชากรผู้หนีภัยการสู้รบและ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้แทน UNHCR ประจ า
ประเทศไทย ได้หารือร่วมกันในโครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม (Resettlement Program)  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2547 อนุญาตให้ ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามได้ โดยมีเงื่อนไขให้เป็นไปตาม
หลักการรวมครอบครัวและหลักมนุษยธรรม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศผู้รับเป็นส าคัญ และให้
ด าเนินการเพ่ือไม่ให้เป็นปัจจัยดึงดูด โดยเมื่อปลายปี 2559 โครงการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่   
โดยสหรัฐอเมริกาได้ยุติลง เนื่องจากสถานการณ์การรับผู้อพยพในภูมิภาคอ่ืนมีความท้าทายมากขึ้น 
ส่งผลให้ประเทศที่สามมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคอ่ืน ๆ สอดรับกับประเทศผู้รับมีสัดส่วนการรับผู้อพยพลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม โครงการตั้งถิ่นในประเทศที่สามขนาดเล็กหรือรายกรณียังคง
ด าเนินการอยู่ อาทิ การรวมครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์
เป็นพิเศษ ทั้งนี้ โครงการตั้งถิ่นฐาน ในประเทศที่สามได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2563  
มี ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้วจ านวน 123,769 คน ส ารวจเมื่อธันวาคม 2563 
(กระทรวงมหาดไทย, 2563) 

 
ตารางท่ี 1 ยอดจ านวนตัวเลข ผภร.ในประเทศไทยเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 

รายช่ือประเทศ จ านวน 
ออสเตรเลีย  14,729 
แคนนาดา  5,283 
สาธารณรัฐเช็ก  23 
เดนมาร์ก  7 
ฟินแลนด์  1,478 
สหราชอาณาจักร  222 
ไอร์แลนด์  91 
ญึ่ปุ่น  86 
เกาหลีใต้  86 
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รายช่ือประเทศ จ านวน 
เนเธอร์แลนด์  430 
นอร์เวย์  1,059 
นิวซีแลนด์  1,434 
สวีเดน  848 
สหรัฐอเมริกา  89,776 

รวมทั้งสิ้น 123,769 
 
3.5 การเตรียมความพร้อมส าหรับ ผภร.ในการดินทางกลับเมียนมาของรัฐบาลไทย 

การด าเนินการแก้ไขปัญหา ผภร. ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีโยบายและแนวทางที่ชัดเจน
ในการส่งผภร.กลับเมียนมา หากแต่สถานการณ์ภายในของเมียนมา และสถานการณ์การสู้รบบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาไม่เอ้ืออ านวยในการส่ง ผภร.กลับ แต่รัฐบาลไทยได้เตรียมความพร้อม
ให้แก่ ผภร. ที่ส าคัญ ดังนี้ 

3.5.1 ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม  
เปิดโอกาสให้เด็ก ผภร.ได้ศึกษาตามหลักสูตร ภาคบังคับเพ่ือน าความรู้และสามารถ

ไปศึกษาต่อเนื่องได้เมื่อเดินทางกลับภูมิล าเนา พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบางแห่งมีการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดย ผภร. แต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน รัฐบาลไทยได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาไทยควบคู่กับ  
การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตในภูมิล าเนาเดิมของ ผภร. เพ่ือให้ 
ผภร. สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่จ าเป็นต้องลักลอบเข้าประเทศไทยเพ่ือหางานท า  โดยเฉพาะ
ภาษาไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับ ผภร.  
โดยให้ด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกและการตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินไทย พร้อมทั้ง
มีการออกวุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ให้กับ ผภร.  (ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ, 2548)  

3.5.2 การส ารวจและเก็บข้อมูล (verification)  
โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ UNHCR จัดท าโครงการความร่วมมือในการส ารวจ

และเก็บข้อมูล (verification) ของ ผภร. รวมทั้งคนเถื่อนและประชากรแฝงในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 
9 แห่ง ใช้การบันทึกแบบอัตลักษณ์บุคคล (biometrics) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ และถ่ายม่านตาของแต่
ละบุคคล ( โดยไม่ถ่ายม่านตาของเด็กทารก)  ข้อมูลดั งกล่ าวจะน ามาใช้ ร่ วมกันระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย และ UNHCR ซึ่ งการจัดเก็บข้อมูล biometrics น าไปใช้ประโยชน์ในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ ผภร. เมื่อเดินทางกลับเมียนมา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2557)  
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3.5.3 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
จัดให้มีโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 

การอนามัยแก่แม่และเด็ก การบริการวางแผนครอบครัว การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการให้
ค าปรึกษาส าหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก 

3.5.4 การสร้างงานสร้างอาชีพ  
การสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ ผภร.  

โดยประสานกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการเพ่ือให้น างานเข้าไปให้ ผภร. ท าในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 
โดย ผภร.จะได้ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เน้นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผภร. อาทิ การตัดเย็บ
เสื้อผ้า ซ่อมจักรยานยนต์ การท าเทียนหอม อีกทั้งยังเน้นทักษะด้านเกษตรกรรมที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ เช่น การท าสวนเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว เป็นต้น 

3.5.5 การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง  
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ ได้รับ

ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการอนุญาตให้ ผภร. ออกจากพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวเพ่ือเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ 
เช่น การเกษตร น้ า ดินและพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ที่มูลนิธิฯ ด าเนินการอยู่ทั้งในไทยและฝั่งเมียนมา 
เพ่ือให้ ผภร. ที่เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาให้แก่ ผภร.ที่มีความสนใจ 
เพราะถือได้ว่าเป็นการ “สร้างคน สร้างงาน และสร้างอาชีพ” และเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือ
น าไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อได้เดินทางกลับไปยังเมียนมา (ส านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ, 2558)  

 
3.6 นโยบายและแนวทางท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่ง ผภร.กลับเมียนมา  

3.6.1 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของไทย  
ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางด าเนินการต่อ ผภร. 

เมื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนและเกื้อกูลต่อการส่ง ผภร.กลับเมียนมาที่ส าคัญ 
ดังนี้  

3.6.1.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 
2560-2565) มีกรอบการด าเนินการที่ส าคัญคือ (1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่าง
ผู้น าระดับสูงของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นช่องทางในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง (2) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบ้าน รวมถึงป้องกันและขัดขวางไม่ให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวและไปก่อความไม่สงบในประเทศรอบบ้าน 
(3) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้าน ในการน าแรงงานเข้ามาท างานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย และ
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ปฏิบัติต่อแรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทัดเทียม และ (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศรอบบ้าน 

3.6.1.2 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติไทยต่อเมียนมา  ได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการคือ (1) ร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในการส่งตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับ
ประเทศอย่างปลอดภัย และให้กระบวนการส่งกลับได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่ างประเทศ 
และ (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพ่ือยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ 

3.6.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (พ.ศ. 2543-2545) 
เป็นกรอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อ ผภร. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นเอกภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) ควบคุม ผภร. ในพ้ืนที่ที่ก าหนด (2) ลดจ านวน 
ผภร.ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา (3) ลดภาระและปัญหาของไทย 
ในการแก้ไขปัญหา ผภร. และ (4) ให้การแก้ไขปัญหา ผภร. ประสบผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
มีการด าเนินการ 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2543) 

1)  การส่งกลับมาตุภูมิ ความพยายามเจรจากับเมียนมาในทุกระดับ  
การสร้างความเข้าใจกับประชาคมระหว่างประเทศให้เข้าใจถึงปัญหาของไทยจากการมี ผภร.   
ในประเทศไทย รวมทั้งการให้ UNHCR เข้ามาร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อ ผภร. 
เหล่านี้  

2)  การควบคุม การป้องกัน การจัดระเบียบพ้ืนที่ พักพิงชั่วคราว  
การส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติของ ผภร. เพ่ือการควบคุมดูแล รวมทั้งมาตรการป้องกัน  
การหลบหนีออกนอกพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว  

3)  การข่าว มีการประสานงานข่าวอย่างใกล้ชิดและสร้างความปลอดภัย
ให้แก่ ผภร. ที่อยู่ในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราว 

4)  การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามความเหมาะสม และ
ให้ NGOs เข้ามาสนับสนุนเครื่องยังชีพเท่าที่จ าเป็น  

5)  อนุญาตให้ ผภร. เดินทางไปประเทศที่สามด้วยหลักมนุษยธรรม  
6)  การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ถึงปัญหาและภาระที่ไทยได้รับจาก ผภร. รวมทั้ง หากเมื่อสถานการณ์ในเมียนมามีความสงบ ผภร. 
จะต้องกลับไปด าเนินชีวิตที่ประเทศของตน  

7)  การฟ้ืนฟูพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว ภายหลัง ผภร. เดินทางกลับเมียนมาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฟื้นที่สภาพพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบ  
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3.6.1.4 แนวทางการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) กลับเมียนมา (พ.ศ.
2558-2560) แนวทางการแก้ไขปัญหา ผภร. ที่ผ่านมา ไม่สามารถด าเนินการได้และไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของเมียนมาในปัจจุบัน โดยรัฐบาลไทยจัดเตรียมความพร้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อ ผภร. เมื่อ
เดินทางกลับ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไก
ระดับนโยบาย คือคณะอนุกรรมการแก้ปัญหา ผภร. ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น
ประธานจัดท านโยบายและแนวทางการส่ง ผภร.กลับเมียนมา ก าหนดกรอบเวลา แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และการแบ่งมอบภารกิจในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน โดยหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2557 (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2557) 

หลักการที่ส าคัญคือการปฏิบัติให้ค านึงถึงหลักการส่งกลับโดยสมัครใจ 
ความปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือเพ่ือจัดอ านวยการให้ ผภร. เดินทางกลับ
อย่างปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างไทย-เมียนมา-UNHCR มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  กลไกการด าเนินการ 3 ระดับ  
(ก)  ระดับนโยบาย โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมี นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน  
(ข)  คณะท างานความร่วมมือ 3 ฝ่าย (Tri-Partite) ประกอบด้วย 

ฝ่ายไทย ฝ่ายเมียนมา และ UNHCR มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน 
(ค)  คณะท างานเตรียมการเรื่อง ผภร. กลับเมียนมา (ฝ่ายไทย) มี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
2)  ขั้นตอนการส่ง ผภร.กลับเมียนมา แบ่งเป็น 4 ขั้น ได้แก ่

(ก)  การเตรียมการก่อนการส่งกลับ การส ารวจและจัดเตรียมข้อมูล 
ผภร. และการสร้างความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อน โดยชี้ให้เห็นว่า
ปัจจุบันสถานการณ์ในเมียนมาเอ้ืออ านวยให้  ผภร. กลับไปด ารงชีพในภูมิล าเนาของตนได้อย่าง
ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งขอรับความเห็นชอบในหลักการและแผนงานการส่ง ผภร. กลับเมียนมา 
โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่ สมช.ได้รับมอบหมายจาก หน.คสช. โดยให้ สภา มช. ท าหน้าที่
อ านวยการส่ง ผภร. กลับ  

(ข)  การด าเนินการก่อนการส่งกลับ จัดตั้งคณะท างานความร่วมมือ 
3 ฝ่าย (Tri-Partite) การจัดตั้งคณะท างานเตรียมการส่ง ผภร. (ฝ่ายไทย) การจัดท าทะเบียน ผภร. 
รวมทั้งเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเชิงสัญลักษณ์โครงการน าร่องเพ่ือการส่ง  ผภร. กลับประเทศ
อย่างปลอดภัย และการประสานกับ UNHCR และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเตรียมกระบวนการส่งกลับ 
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รวมถึงวิธีการในการท าความเข้าใจกับ ผภร.ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวถึงสถานการณ์ในเมียนมา และผลดี
ของการเดินทางกลับเพ่ือให้มีแรงต่อต้านน้อยที่สุดและโน้มน้าวให้  ผภร.เดินทางกลับประเทศด้วย
ความสมัครใจ และเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของเมียนมาเบื้องต้น ในเรื่องหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการส่ง 
ผภร.กลับเมียนมา 

(ค)  การด าเนินการระหว่างเดินทางกลับ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ส่วนราชการไทยจัดเตรียมแผนส ารอง หากเกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทางกลับโดยให้ค านึงถึง  
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

(ง)  การด าเนินการหลังการส่งกลับ การจัดท าแผนฟ้ืนฟูสภาพป่า 
ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา การจัดท าแผนงานโครงการของฝ่ายไทย 
การสนับสนุนเงินทุนจาก UNHCR และความร่วมมือระหว่าง UNHCR และองค์การระหว่างประเทศ
กับเมียนมาในการพัฒนาพื้นที่ในเมียนมาให้มีความยั่งยืน 

3.6.2 สถานการณ์ภายในเมียนมา  
สถานการณ์ทางการเมืองมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องภายหลังการเลือกตั้ง

เมื่อปี 2553 มีการเจรจาปรองดองเพ่ือเข้าสู่ประชาธิปไตย มีการปฏิรูป ทางการเมือง การเปิดเสรี
ทางการค้าเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน รวมทั้งการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ดังนี้  

3.6.2.1 สถานการณ์ทางการเมือง เมียนมามีพัฒนาการเชิงบวกตั้งแต่ปี 2553 
เป็นต้นมา จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของเมียนมาที่รื้อรังมาเป็นเวลานานได้เริ่ม
คลี่คลายลงมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในเมียนมา หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยพลเอก เต็ง เส่ง และพรรคเพ่ือความเป็นปึกแผ่นแห่งสหภาพ 
(Union Solidarity and Development Party: USDP) ชนะการเลือกตั้ง มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน 
พลเอก เต็ง เส่ง ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี มีการจัดตั้งคณะท างานของฝ่ายรัฐบาลเพ่ือสร้าง
สันติภาพแห่งสหภาพ (Union Peacemaking Working Committee: UPWC) โดยมี นายอ่อง มิน 
เป็นหัวหน้าคณะ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาของพลเอกเต็ง เส่ง ยังคงได้รับแรงกดดันจาก
นานาชาติ แต่ยังมีความพยายามสร้างความปรองดองภายในชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น การปล่อยตัว  
นางออง ซาน ซู จี และนักโทษการเมืองอ่ืน ๆ เป็นต้น  

ต่อมาในปี 2558 เมียนมามีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง โดยพรรคสันนิบาต
แห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) ของนางออง ซาน ซู จี ได้รับ
ชัยชนะการเลือกตั้ง มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี 
อู ทิน จ่อ โดยนาง ออง ซาน ซู จี ผู้น าพรรค NLD ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้ด าเนินนโยบายบริหารประเทศด้วยยุทธศาสตร์การประนีประนอมเพ่ือ
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ลดแรงเสียดทานจากการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ โดยกระตุ้นให้ชาวเมียนมาค าถึงถึง
ความมั่นคงและความรุ่งเรืองของประเทศโดยรวม รวมทั้งเน้นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 
ซึ่งรัฐบาล เมียนมา ไม่เคยให้ความส าคัญมาก่อน อย่างไรก็ตาม แม้เมียนมาเริ่มเป็นประชาธิปไตย  
แต่การปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยตามนโยบายของพรรค NLD ยังมีข้อจ ากัด 

ภายหลังการเลือกตั้งปี 2558 สถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวมของ
เมียนมา ยังคงไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าท่ีควร และอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงภายในเมียนมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการบริหารประเทศภายใต้แกนน าพรรค NLD และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2551 ของเมียนมายังไม่สามารถปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง รวมถึงแนวทาง
การบริหารประเทศของนางออง ซาน ซู จี ไม่เป็นไปตามทิศทางที่เคยวางไว้ก่อนพรรค NLD ชนะ 
การเลือกตั้งในปี 2558  

3.6.2.2 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ในช่วงรัฐบาลพลเรือน
ของพลเอก เต็ง เส่ง ได้ด าเนินนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิรูป
เศรษฐกิจแบบเปิดประเทศให้มีเสรีทางการค้าการลงทุน เพ่ือให้เมียนมากลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจโลกและเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกต่อประชาคมระหว่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติ มีแนวทางส าคัญ ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบตลาด
อย่างแท้จริง (2) มุ่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลถึงประชาชนระดับรากหญ้าลดความเหลื่อมล้ าขจัด 
ความยากจน และพัฒนาชนบท (3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคทั้งการค้าการลงทุน การเงิน 
การธนาคาร (4) เร่งยกระดับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม (5) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และ (6) กระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ด้วยการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง, 2555) 

นักเศรษฐกิจคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะนโยบายผ่อนปรนต่อ 
นักลงทุนและเปิดประตูทางเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในเมียนมามากขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุนในเมียนมา ไทยได้รับการยอมรับด้าน
การร่วมลงทุนในเมียนมามากกว่าชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจีน โดยตั้งแต่ปี 2550-2551 และปี 2556-2557  
มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาเป็นจ านวนมาก โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ ในอาเซียน เนื่องจากความสัมพันธ์อันดีของรัฐบาลทั้งสองประเทศ รวมถึง
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคของไทย จึงเป็นโอกาสที่ดีทางการตลาดของไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป สัตว์น้ า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เนื่องจากเมียนมาเพ่ิงเปิดประเทศ 
จึงมีการก่อสร้างขึ้นมากมาย และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเทศอาหารและอาหารแปรรูป  
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(กรมประชาสัมพันธ์, 2558) จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนของไทยที่จะเข้าไปเปิดตลาด โดยเฉพาะมี
ภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ  

3.6.2.3 การสนับสนุนความช่วยเหลือเมียนมาจากรัฐบาลไทย แม้เศรษฐกิจของ
เมียนมามีพัฒนาการดีขึ้นในหลายมิติ แต่ความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ ท าให้เมียนมายังต้องพ่ึงพา 
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็น
หน่วยงานหลักมีนโยบายสนับสนุนความช่วยเหลือกับประเทศก าลังพัฒนาในรูปของการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และด้านวิชาการ เป้าหมายเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม ในลักษณะการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในภูมิภาค เน้นความช่วยเหลือ เพ่ือการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือและความตกลง
ระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคต่าง ๆ โดยรัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อเมียนมา
เป็นล าดับแรก และเป็นใครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการที่ส าคัญ 3 สาขาหลัก คือ 
การเกษตร การศึกษา และการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) การเกษตร การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในรัฐยะไข่ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลให้กับเจ้าหน้าที่
ประมง ทั้งจากรัฐบาลกลางเมียนมาและรัฐยะไข่ นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา
ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของเมียนมา เพ่ือน าไปปรับใช้กับการเพาะเลี้ยงปลาใน
เมียนมา  

2) การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การผลิต
สื่อการศึกษาทางไกลและการศึกษานอกระบบ ตลอดจน สนับสนุนโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับครูประถมศึกษา
จากเมียนมาในการจัดประชุมระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติการเรื่องการเกษตรและโภชนาการส าหรับ
เด็กวัยเรียนในไทยและการส่งคณะเจ้าหน้าที่ไทยไปติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในเมียนมา 
รวมทั้งการสนับสนุนการสอนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาของเมียนมา ตลอดจนส่งผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรไปในมหาวิทยาลัยของเมียนมาอย่างต่อเนื่อง 

3)  การแพทย์ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวชายแดน โดยกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้การสนับสนุนเมียนมาในการก่อสร้างอาคาร ให้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และจัดการฝึกอบรมบุคลากร นั้น  

4)  ด้านแรงงาน ปัจจุบันมีแรงงานเมียนมาเข้ามาท างานในประเทศไทย
ประมาณ 2.4 ล้านคน เป็นแรงงานที่ท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย จ านวน 1.9 ล้านคน  
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ซึ่งไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันน าแรงงานเมียนมาที่ท างานในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
สัญชาติแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนาย 2561 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยและเมียนมามีความพยายามส่งเสริม
การน าเข้าแรงงานเมียนมาให้สามารถเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanting : MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา 
เพ่ือให้แรงงานเมียนมาได้รับสิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกันแรงงานไทย 
(สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง, 2563) 

5)  การพัฒนาพ้ืนที่แนวชายแดน  เ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวชายแดนและรองรับ ผภร.ในประเทศไทย ให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน รัฐบาลไทยสนับสนุนความร่วมมือในโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในเมียนมา เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวเมียนมา
ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการค้าชายแดนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันให้ 
มากยิ่งขึ้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นพ้ืนที่น าร่อง ในระยะต่อไปอาจ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (กรมประชาสัมพันธ์, 
2561)  

3.6.2.4 การเตรียมการของรัฐบาลเมียนมาส าหรับ ผภร.  
ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนของพลเอก เต็ง เส่ง เมียนมาได้เร่ง 

การเจรจาเพ่ือยุติการหยุดยิงทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความปรองดองภายในชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตยให้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศโดยรวม ใช้การโน้มน้าว
ให้ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเข้าใจถึงความปรารถนาดีของรัฐบาล เพ่ือที่จะให้ชนกลุ่มน้อย
หันมาร่วมมือในแผนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมียนมา 
เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากต่างชาติให้มีต่อเมียนมา รวมทั้งยอมรับความช่วยเหลือจาก  
นานาประเทศเข้ามาสนับสนุนความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา การแพทย์และ 
การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้ประชาชนชาวเมียนมามีความสุขที่ดีขึ้น รวมทั้ง ผภร. ในประเทศไทย 
รัฐบาลเมียนมาได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ ผภร.  

รัฐบาลเมียนมาได้จัดท าแผนรองรับ ผภร. กลับเมียนมา โดยมีหลักการ 
ที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพ้ืนที่ของกองก าลังชนกลุมน้อย การเตรียมพ้ืนที่
รองรับพร้อมสิ่งก่อสร้าง การสนับสนุนเบื้ยยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นเวลา 1 ปี และ  
การสร้างอาชีพให้กับ ผภร. ที่เดินทางกลับเพ่ือสามารถด ารงชีพในเมียนมา จากการหารือระหว่าง
ระดับผู้น าของทั้งสองประเทศทั้งในแบบทวิภาคีและพหุพาคีในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 
และการหารือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับผู้บริหารระดับสูงของเมียนมา เมียนมาพร้อม
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จัดตั้งคณะท างานร่วมเพ่ือเตรียมการส่ง ผภร.กลับเมียนมา และเน้นย้ าว่า เมื่อสถานการณ์ในเมียนมา
มีความพร้อม รัฐบาลเมียนมาจะรับ ผภร. กลับ 

ล่าสุดเมื่อปลายปี 2559 รัฐบาลเมียนมาได้เสนอต่อรัฐบาลไทยจัดตั้ง
คณะท างานร่วมเพ่ือเตรียมการรับ ผภร. กลับประเทศ โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 3 ระดับ 
ดังนี้ 

1) คณะท างานร่วมไทย -เมียนมาในการเตรียมการส่ง ผภร. กลับ 
(Thailand Maynmar Joint Working Group on the Preparation for the Return of Myanmar 
Displaced Persons) โดยมี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม  

2) คณะท างานร่วมระดับเทคนิคในประเด็น ผภร. (Joint Technical 
Working Group on Myanmar Displaced Persons) เป็นกลไกขับเคลื่อน โดยมี อธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศไทย และอธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมาย กระทรวง  
การต่างประเทศเมียนมา เป็นประธานร่วม  

3) คณะผู้แทนพิเศษฝ่ายเมียนมา (Case Management Team: CMT) 
คณะผู้แทนพิเศษฝ่ายเมียนมา เป็นคณะที่ด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ (nationality verification) ของ 
ผภร. ที่สมัครใจเดินทางกลับเมียนมา  

 
3.7 การส่ง ผภร. กลับเมียนมาหรือมาตุภูมิโดยสมัครใจ  

การส่ง ผภร.กลับเมียนมา เกิดชึ้นภายใต้ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลเมียนมา ผ่านกลไกคณะท างานร่วมของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับเมียนมาหรือมาตุภูมิโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation 
Program: VolRep) มีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินการประสบผลสัมฤทธิ์มาจากความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาและการอ านวยความสะดวกจากองค์การระหว่างประเทศ  ได้แก่ 
UNHCR และ IOM โดย กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Voluntary Repatriation 
Center: VRC) ภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว เพ่ือเป็นศูนย์ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการในเชิงบวกของเมียนมา รวมทั้งประสานงานในการส่ง ผภร. กลับเมียนมา  

ขณะเดียวกัน เพ่ือให้กระบวนการส่ง ผภร.กลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะท างานร่วม
ทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีการหารืออย่างต่อเนื่องเพ่ือขจัดปัญหา
และอุปสรรคต่อการด าเนินการในการส่งกลับ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจต่างให้ความสนใจ คือ การให้ ผภร. 
สามารถเป็นแรงงาน ในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้ ผภร. กลับเข้ามาท างานในไทยระยะ
ยาวภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanting: MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
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ประเทศต้นทาง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ MOU 
สามารถท างานในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ทางกฎหมายก าหนด 
หลักการที่ส าคัญ ผภร. ต้องเดินทางกลับเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมา ต้องเร่งรัดกระบวนการและ
ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัว เพ่ือให้ ผภร.สามารถกลับเข้ามาแรงงานในไทยได้ 
โดยแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้เพ่ิมข้อมูลส าหรับ ผภร. ที่ประสงค์กลับเข้ามาเป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมายในไทย  

การด าเนินการในการส่ง ผภร. กลับเมียนมา โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1 ก่อนการเดินทางกลับ
เมียนมา รัฐบาลเมียนมาได้ส่งคณะผู้แทนพิเศษ (CMT) มาท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
เพ่ือให้ข้อมูลและเท็จจริง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผภร. ซักถามเกี่ยวกับข้อกังวลต่าง ๆ และ 
การเตรียมการของรัฐบาลเมียนมา อาทิ กระบวนการเจรจาสันติภาพ การจัดหาพ้ืนที่รองรับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด ารงชีพเมื่อเดินทางกลับเมียนมา และการศึกษาแก่บุตรของ ผภร. อีกทั้ง
มีผู้แทนระดับสูงของเมียนมาเป็นตัวแทนในการรับ ผภร. กลับเมียนมา ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความมั่นคงรัฐกะเหรี่ยง และเอกอัครราชทูตเมียนมาประจ าประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี 
และรองอธิบดีกระทรวงสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนเงินทุน ตลอดจนการดูแลและอ านวย 
ความสะดวก ในเรื่องต่าง ๆ แก่ ผภร. ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวถือว่าเมียนมาได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสายตาของประชาคมระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยการด าเนินการระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา และการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกจากองค์การระหว่างประเทศ 
อาทิ UNHCR และ IOM ได้ด าเนินการส่ง ผภร. กลับเมียนมาไปแล้ว 4 ครั้ง จ านวน 1,042 คน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ผลการด าเนินการส่ง ผภร.กลับเมียนมาด้วยความสมัครใจ  
กลุ่มที่ จ านวน 

(คน) 
วัน/เดือน/ปี และช่องทางผ่านแดน

กลับเมียนมา 
ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ

ตัดสินใจของ ผภร. 
1 71 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน  
จ.กาญจนุบรี-ทิกิ ทวาย ภาคตะนาวศรี 
2. จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด (บ้านริม
เมย) จ.ตาก -เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง 

1. ความกังวลในความปลอดภัย เพราะ
บางพ้ืนที่ในเมียนมายังคงมีการสู้รบ 
2. กระบวนการและขั้นตอนด าเนินการ
ล่าช้าและซ้ าซ้อน 
3. การด ารงชีพในเมียนมา 

2 93 วันที่ 28 มีนาคม 2561 
1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น 
จ. แม่ฮ่องสอน  

1. ความกังวลความปลอดภัยในเมียนมา  
2. ใบรับรองวุฒิการศึกษาที่ออกให้ในพ้ืนที่
พักพิงชั่วคราว ไม่สามารถน าไปเทียบ
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กลุ่มที่ จ านวน 
(คน) 

วัน/เดือน/ปี และช่องทางผ่านแดน
กลับเมียนมา 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
ตัดสินใจของ ผภร. 

2. จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด (บ้านริม
เมย จ.ตาก-เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง 

คุณวุฒิเพื่อศึกษาในเมียนมาได้ เนื่องจาก
หลักสูตรและระบบไม่สอดคล้องกัน  

3 568 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  
1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น จ 
แม่ฮ่องสอน-แม่จ๊ะ  
2. จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด(บ้านริม
เมย) จ.ตาก -เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง  

1. ความกังวลความปลอดภัยในเมียนมา  
2.ต้องการเดินทางกลับยังภูมิล าเนาเดิมใน
เมียนมา 
3. ไม่สามารถก าหนดห้วงวันเดินทางที่
ชัดเจน  

4 310 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562  
1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น 
จ. แม่ฮ่องสอน  
2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน  
จ.กาญจนบุรี  
3. จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด จ.ตาก 

1. ความกังวลความปลอดภัยในเมียนมา  
2. ต้องการเดินทางกลับช่องทางที่ใกล้
ภูมิล าเนาเดิมในเมียนมา  
3. ขาดความเชื่อมั่น 

 
3.8 ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่ง ผภร. กลับ 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามกระบวนการส่งกลับที่ผ่านมา และยังพบปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการตัดสินใจของ ผภร. ในการเดินทางกลับเมียนมา สามารถวิเคราะห์ได้ในหลายประเด็น 
ดังนี้  

3.8.1 ความปลอดภัยในเมียนมา  
เกรงว่าสถานการณ์ในเมียนมาในบางพ้ืนที่ยังคงมีการสู้รบ จึงเป็นสาเหตุที่ส าคัญต่อ

การเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับในภายหลัง ตลอดจนประเด็นทางด้านจิตวิทยา โดยบุตรหลานของ ผภร. 
จ านวนมากเป็นกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยแต่ต้น ไม่มีความผูกพันกับประเทศต้นก าเนิดของบิดาหรือ
มารดา คือ เมียนมา 

3.8.2 กระบวนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาขาดความต่อเนื่อง  
ข้อมูลจากการพิสูจน์สัญชาติ ต้องน าเสนอรัฐบาลเมียนมาเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณา ท าให้ต้องใช้เวลาและเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถก าหนดวันได้อย่างแน่นอน บางช่วงมี
การส่งกลับในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน บางช่วงเว้นระยะเวลาที่นานเกินไป เป็นผลท าให้ ผภร. ขาด 
ความเชื่อมั่นและเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับเมียนมา  
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3.8.3 ด้านเศรษฐกิจ  
กังวลในการด ารงชีพเมื่อกลับไปเมียนมา แม้ทางการไทยและเมียนมาได้มีการหา

แนวทางในการแก้ไขประเด็นดังกล่าว เช่น ความพยายามในการอ านวยความสะดวกให้ ผภร.  ที่กลับ
เมียนมาแล้ว สามารถกลับมาแรงงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยได้สะดวกข้ึน  

3.8.4 ด้านที่อยู่อาศัย  
ผภร. ส่วนใหญ่ทิ้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลานาน ที่อยู่อาศัยบางส่วนใน

เมียนมาอาจถูกบุคคลอ่ืนเข้ายึดครอง และแม้ว่ารัฐบาลเมียนมาได้จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับส าหรับ  
การเดินทางกลับ แต่มิใช่พ้ืนที่ที่ ผภร. ประสงค์จะกลับไปอยู่อาศัย จึงท าให้ ผภร. บางส่วนเปลี่ยนใจไม่
กลับเมียนมา  

3.8.5 ความหวังสามารถตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหรือตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม  
แม้โครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามขนาดใหญ่ได้ปิดโครงการลง แต่ ผภร. ยังคง

หวังว่าประเทศที่สามอาจเปิดโครงการใหม่ หรือตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ จึงเป็นสาเหตุท าให้ ผภร. 
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ VolRep จ านวนน้อย  

3.8.6 คนเถื่อนหรือประชากรแฝงอาศัยในพื้นที่พักพิงช่ัวคราว  
คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ควรด าเนินการตาม พ.ร.บ.

คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ผลักดันกลับเมียนมา อีกทั้งให้เพ่ิมความเข้มงวดในการสกัดกันตาม 
แนวชายแดนเพื่อป้องกันการเข้ามาเพ่ิมจ านวนอีก  

3.8.7 การส ารวจจ านวน ผภร. ให้เป็นปัจจุบัน 
ผภร. ที่เดินทางไปประเทศที่สาม หรือการเดินทางกลับเมียนมา อีกทั้ง ผภร.  

ที่เปลี่ยนใจภายหลัง จึงท าให้การตัดชื่อออกจากบัญชีระหว่างกรมการปกครองและ UNHCR มีจ านวน
ยอด ผภร. ไม่ตรงกัน  

3.8.8 ช่องทางการเดินทางกลับเมียนมา  
ผภร. ไม่สามารถเดินทางเมียนมาได้ในช่องทางใกล้ภูมิล าเนาเดิมในเมียนมา จึงเป็น

ปัจจัยหนึ่งในการเปลี่ยนใจภายหลัง  
3.8.9 ประเด็นอ่ืน ๆ  

เช่น ความกังวลเรื่องการเทียบโอนการศึกษาของบุตรหลาน ผภร. ระหว่างระบบ
การศึกษาไทยและระบบการศึกษาเมียนมาท่ีไม่ได้เป็นระบบเดียวกัน  

ทั้งนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและได้กล่าวไว้ข้างต้น มาจากการส่ง ผภร. กลับเมียนมา แล้ว
เกิดเปลี่ยนใจภายหลัง สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญคือความกังวลในความปลอดภัยและ
ขาดความเชื่อมั่นและความจริงใจของรัฐบาลเมียนมาที่แสดงออกมาต่อสาธารณะชน จึงส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของ ผภร.  



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ภาพรวมของการศึกษา พบว่า เดิมรัฐบาลไทยมีนโยบายและแนวทางการด าเนินการต่อ 
ผภร. โดยให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวรอการส่งกลับ เมื่อสถานการณ์ในเมียนมามีความสงบ โดยที่ผ่านมา 
สถานการณ์ภายในเมียนมาไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งกลับ เนื่องจากในบางพ้ืนที่ของเมียนมายังคงมี 
การสู้รบ อีกทั้งปัญหาและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจาก ผภร.ยังคงมีอยู่ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึง
ปรับท่าทีและการด าเนินนโยบายต่อ ผภร. โดยอนุญาตให้ประชาคมระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแล ผภร. รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 
ต่อมาสถานการณ์การเมืองภายในเมียนมาเริ่มมีพัฒนาในเชิงบวกตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เริ่มจาก
นายพล เต็ง เส่ง เป็นประธานาธิบดี ได้ด าเนินนโยบายการบริหารประเทศควบคู่กับการด าเนินตาม
กระบวนการปรองดองแห่งชาติ ความพยายามเจรจาสันติภาพเพ่ือหยุดยิงกลับกองก าลังชนกลุ่มน้อย
อย่างต่อเนื่อง มีผลความคืบหน้าการยุติการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยในหลาย ๆ กลุ่ม การด าเนิน
นโยบายการบริหารประเทศมุ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบเสรีเปิด ลดความเหลื่อมล้ าขจัดความ
ยากจน และพัฒนาชนบท จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลพลเรือนของประธานาธิบดี อู ทิน จ่อ 
ยังคงด าเนินนโยบายบริหารประเทศด้วยยุทธศาสตร์การประนีประนอม เพ่ือลดแรงเสียดทานจาก
การเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ โดยกระตุ้นให้ชาวเมียนมาค านึงถึงความมั่นคงและ
ความรุ่งเรืองของประเทศโดยรวม  

ขณะที่ รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อมให้ ผภร. ในหลาย ๆ ด้าน และจัดท าแผนทางการส่ง 
ผภร. กลับเมียนมาเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ในเมียนนมา ขณะที่รัฐบาลเมียนมาจัดเตรียมแผน
รองรับให้ ผภร. เดินทางกลับไปด ารงชีพในเมียนมาด้วยเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลไทยได้แสวงหาความร่วมมือ
กับเมียนมาในทุกระดับเพ่ือด าเนินนโยบายเชิงรุกกับรัฐบาลเมียนมา จนน าไปสู่ความร่วมมือภายใต้
โครงการส่ง ผภร.เดินทางกลับเมียนมาโดยสมัครใจ และการอ านวยความสะดวกจาก UNHCR และ 
IOM และได้ด าเนินการส่ง ผภร. ไปแล้วรวม 4 กลุ่ม โดยกลุ่ม 4 เดินทางกลับเมียนมาไปเมื่อกรกฎาคม 
2562 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ผภร. สมัครใจเดินทางกลับและมีการเปลี่ยนใจภายหลังเป็นเพียงกลุ่มเล็ก
และมีจ านวนน้อย แต่รัฐบาลไทยถือได้ว่าได้ด าเนินการตามแนวทางฯ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยปัจจัยที่เป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจของ ผภร. คือ รัฐบาลเมียนมา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุ
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มาจากขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลเมียนมา รวมทั้งการเตรียมการต่าง  ๆ ของรัฐบาลเมียนมา ว่า  
มีความพร้อมและจริงใจเพียงใดในการรับ ผภร. กลับเมียนมา  

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดการรัฐประหารในเมียนมา มีการจัดตั้งรัฐบาล
รักษาการ โดยกองทัพเมียนมาภายใต้การน าของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดของเมียนมา เข้าควบคุมอ านาจการบริหารประเทศโดยอ้างเหตุผลการทุจริตการเลือกตั้งทั่วไป
ของเมียนมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ไม่พอใจรัฐบาลพลเรือนภายใต้ 
การบริหารของประธานาธิบดี อู ทิน จ่อ และนาง ออง ซาน ซู จี ผู้น าพรรค NLD ที่ต้องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการด าเนินการที่จะลดบทบาทและอ านาจของกองทัพ หลังจากท่ีรัฐบาลรักษาการ
เข้าควบคุมอ านาจส่งผลให้รัฐบาลรักษาการต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างมากจากชาวเมียนมาที่
รวมตัวกันประท้วงรัฐบาลรักษาการอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อาทิ การเดินขบวน การนัดหยุดงาน 
ท าให้รัฐบาลรักษาการต้องใช้วิธีการปราบปรามอย่างจริงจังและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่
การเสียชีวิตของชาวเมียนมาจ านวนมาก ขณะเดียวกัน ท าให้มีชาวเมียนมาหนีการปราบปรามของ
รัฐบาลรักษาการอพยพข้ามชายแดนไทยมาอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนโดยเฉพาะด้านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการส่ง ผภร. กลับเมียนมาของ
รัฐบาลไทย และหากสถานการณ์ทางการเมืองเมียนมายังคงเป็นเช่นนี้ อาจมีชาวเมียนมาจ านวนมาก
เดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดน จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองของเมียนมาที่เกิดขึ้น   
ซึ่งไทยและประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติหรือคลี่คลายลงเมื่อใด  
และกระบวนการส่งกลับจะเริ่มต้นได้อีกเม่ือใด 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
1)  กรณีสถานการณ์ในเมียนมา รัฐบาลไทยควรมีการประเมินและวิเคราะห์

แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงของไทย 
ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงกลาโหม ควรติดตามสถานการณ์การเมืองของเมียนมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยอาจต้องก าหนดท่าที รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวทางการด าเนินการส่ง 
ผภร. กลับเมียนมา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ 

2)  รัฐบาลไทยควรจัดเตรียมแผนรองรับชาวเมียนมาที่อาจเดินทางเข้าไทยตาม
แนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมียนมา เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตาม 
ความเหมาะสม  
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3)  รัฐบาลไทยอาจต้องวิเคราะห์นโยบายและท่าทีของรัฐบาลรักษาการในประเด็น
ของ ผภร. ในประเทศไทย และให้ด ารงความมุ่งหมายเพ่ือให้มีการด าเนินการส่งกลับอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่น าสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมามาเป็นอุปสรรค โดยหากมี ผภร.สมัครใจเดินทางกลับ
เมียนมา ให้เร่งด าเนินการประสานให้รัฐบาลรักษาการทราบในโอกาสแรก 

4)  รัฐบาลไทยควรหารือกับรัฐบาลรักษาการเพ่ือหยั่งท่าทีในประเด็น ผภร.  
ในประเทศไทย หากรัฐบาลรักษาการมีท่าทีตอบสนอง ควรยกประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การตัดสินใจของ ผภร. เพ่ือหาทางแก้ไข อาจท าให้ ผภร. สมัครใจเดินทางกลับเมียนมาจ านวนมาก
และเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 การจัดท าคู่มือการแนวทางการส่ง ผภร.กลับเมียนมา อาจต้องพิจารณา

ปรับให้สอดคล้องแนวทางการส่ง ผภร.กลับเมียนมา ซึ่งจะต้องประเมินและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงของรัฐบาลรักษาการ  

4.2.2.2 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดังนี้ 

1)  การจัดท าบัญชีรายชื่อ ผภร. คนเถื่อนหรือประชากรแฝง โดยท า
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ตลอดจนเร่งรัดการส ารวจและสอบถาม 
ความสมัครใจของ ผภร.เพ่ือจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อพร้อมจัดส่งให้กับฝ่ายเมียนมาพิจารณาต่อไป  

2)  การประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ ผภร. รับทราบ
ข้อจ ากัดเพ่ือลดความหวังของ ผภร. ที่ประสงค์ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม หรือตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 
รวมทั้ง จัดท าโครงการ go and see /come and tell โดยน า ผภร. ไปติดตามความเป็นอยู่ของ 
ผภร. ที่เดินทางกลับเมียนมาไปแล้ว ดังเช่นที่เคยด าเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  
น า ผรภ. ไปที่บ้านเมียนตาและบ้านทีท่า ในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ ผภร. 
รับทราบโอกาสกลับมาเป็นแรงงานในไทยได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเดินทางกลับเมียนมา
มากขึ้น  

3)  ท่าทแีละการด าเนินการของไทย หากสามารถส่ง ผภร. กลับเมียนมา
ในระยะต่อไปได้ จ าเป็นต้องมีการประสานกับรัฐบาลรักษาการ เพ่ือให้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมี ผภร. ประสงค์สมัครใจเดินทางกลับเมียนมาในลักษณะกลุ่มเล็ก 
เห็นควรให้ด าเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้การส่งกลับด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

4)  เพ่ิมมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนเพ่ือป้องกัน 
การลักลอบเข้ามาเพ่ิมจ านวน โดยให้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อย่างจริงจังต่อ
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กลุ่มคนเถื่อนหรือประชากรแฝงที่ลักลอบเข้าไปอาศัยอยู่กับญาติในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว รวมทั้งให้ 
รื้อถอนบ้านเรือนของ ผภร.ที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามหรือกลับเมียนมาโดยทันที   
เพ่ือป้องกันการเข้าไปอาศัยหรือสวมสิทธิแทน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว 
 
ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักเลขานุการกรม  
  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กอง 6  
พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองความมั่นคงด้านการ

ป้องกันประเทศ  
พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  

กองความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ  
พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 

ส านักความม่ันคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว. 

ส านักความม่ันคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ 
พ.ศ. 2551 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  

ส านักความม่ันคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ 
พ.ศ. 2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

ส านักความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน 
พ.ศ. 2559  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ 
พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการกองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน  
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน  
 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 


