
สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการปัญหาของประชาชนจาก 

ประเทศเมียนมาที่เป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมาและที่กลายมาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 

โดย 

"คณะทำงานภาคประชาสังคมติดตามการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมา" 

2 สิงหาคม 2564 
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สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ 

การดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการปัญหาของประชาชนจากประเทศเมียนมา1 ที่เป็นผู้
พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา และท่ีกลายมาเป็นผู้ลี้ภัย2ในประเทศไทย 

1. ภาพรวมตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและสถานการณ์ผู้ลี้ภัยภายหลังการรัฐประหารในเมียนมา 

ความขัดแย้งทางอาวุธในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศเมียนมา) การพยายามโจมตีพื้นที่กลุ่ม

ชาติพันธ์ต่าง ๆ ของกองทัพเมียนมาภายหลังการก่อรัฐประหารวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ส่งผลให้มีประชาชน

จำนวนมากมีความหวาดกลัวต่อภัยประหัตประหาร ต้องหนีภัยประหัตประหารและกลายเป็นผู ้พลัดถิ่น

ภายในประเทศ (Internally Displaced Persons) และกลายมาเป็นผู้ลี้ภัย ในประเทศไทยจากรายงานล่าสุด

สถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Myanmar Emergency Update as of 01 July 2021) 

โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า ความรุนแรงและความไม่มั่นคงที่เกิดจาก

การสู้รบนับแต่ตั้งเหตุรัฐประหาร ส่งผลให้ประชาชนกว่า 211,000 คน กลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา 

โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐคะฉิ่นราว 10,200 คน รัฐฉานมากกว่า 30,200 คน รัฐชินราว 10,000 คน3 

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ‘สถานการณ์มนุษยธรรมในเมียนมา หมายเลข 9’ (Myanmar Humanitarian Update 

No.9) รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานองค์การสหประชาชาติเพ่ือ

การประสานงานกิจการมนุษยธรรม (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA) ผู้

พลัดถิ่นภายในประเทศซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะยาซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยมีจำนวน

มากที่สุดราว 170,200 คน4 ในจำนวนนี้ มีร่วมหมื่นคนที่หนีภัยการประหัตประหารไปมาในพื้นที่ชายแดนไทย-

เมียนมา และแทบทั้งหมดของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจากรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะยายังคงอยู่ในป่า ไม่สามารถกลับ

เข้าชุมชนได้ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมาและผู้ลี้ภัยในฝั่งไทยส่วนใหญ่เ ป็นผู้สูงอายุ ผู้หญิง 

และเด็ก นอกจากนี้ ยังมีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จากเมียนมา ซึ่งจำนวนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออกทางการเมืองต่อต้านการรัฐประหาร และมีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลทหาร ที่ต้องขอลี้ภัยใน

ประเทศไทย ซึ่งผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยทุกคน มีความต้องการการคุ้มครองและความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมเพื่อให้มีชีวิตรอดแล้ว รวมถึงต้องการความช่วยเหลือทางจิตสังคม การศึกษา การรักษาพยาบาล 

คำแนะนำทางกฎหมาย  

 
1 ในเอกสารนี้จะใช้คำว่า “ผู้ผลดัถิ่นภายในประเทศ (internally Displaced Persons: IDPs)” กับผู้หนีภัยการประหัตประหารโดยกองทัพเมียนมาทั้งหมดขณะทีอ่ยู่ใน

ประเทศเมยีนมา และจะเปลี่ยนไปใช้คำว่า “ผู้ลี้ภัย” เมื่อผู้หนีภยัการประหัตประหารทกุคนที่ข้ามมายังเขตแดนประเทศไทย 
2 ต่อไปนี้ ผู้ลี้ภยั หมายถึงผูท้ี่มขี้อเท็จจริง(de facto)เป็นผู้ลี้ภยั  ตามคำนยิาม “ผู้ลี้ภัย” ภายใต้อนุสัญญาว่าดว้ยสถานภาพผูล้ี้ภัย ค.ศ. 1951 
3 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20emergency%20update%201%20July%202021
.pdf (เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564) 
4 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-
%20Humanitarian%20Update%20No.9.pdf (เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20emergency%20update%201%20July%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20emergency%20update%201%20July%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20Humanitarian%20Update%20No.9.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20Humanitarian%20Update%20No.9.pdf
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2. สถานการณ์ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา และผู้ลี้ภัยในพื้นท่ีชายแดนประเทศไทย กรณีรัฐกะเหรี่ยง 

รายงานของเครือข่ายสนับสนุนสันติภาพกะเหรี่ยง (Karen Peace Support Network: KPSN) ณ เดือน

พฤษภาคม 2564 ระบุว่า ระหว่างช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 และวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 ได้

มีการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงหลายครั้ง โดยการโจมตีไม่ได้มุ่งไปที่ฐานทัพของกับ

กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงโดยตรง แต่มุ ่งไปยังพื้นที่อยู่อาศัยในหลายชุมชน เป็นผลให้มีประชาชน

เสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติทางอากาศโดยตรงหลายคน รวมถึงมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากผลพวงของ

สงครามและการพลัดถิ่นที่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดอีก เช่น หญิงท้องแก่ที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางขอมาคลอดที่

โรงพยาบาลฝั ่งไทย เด็กพิการที ่เสียชีวิตระหว่างการหนีภัยมาประเทศไทยอีก 1 ราย  บ้านเรือน โรงเรียน 

โรงพยาบาล และทรัพย์สินของพลเรือนถูกทำลายเสียหาย นอกจากนี ้ ยังมีการโจมตีภาคพื ้นดินและ การ

ประหัตประหารที่เกิดจากสู้รบและเคลื่อนกำลังพลของกองเมียนมาเข้าในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้

ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่า เพราะไม่

สามารถกลับเข้าชุมชนที่ยังคงไม่มีความปลอดภัยได้ 

วนัที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 กองทัพเมียนมาได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศ โดยมีการทิ้งระเบิดและ

ยิงปืนกลอัตโนมัติเข้าใส่หมู่บ้านเดอปูนุ และอีกอย่างน้อยใน 14 หมู่บ้านใน 3 เมืองของจังหวัดมูตรอ ได้แก่ 

เมืองลูธอว์ เมืองบูโธว์ และเมืองดเวโล่ ทำให้ประชาชนถูกสังหารในปฏิบัติการโดยตรง 16 คน อีกจำนวนหนึ่งได้รับ

บาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นเครื่องบิน 4 ลำของกองทัพเมียนมาได้บินมาตามแนวลำน้ำสาละวินและทิ้งระเบิดอีก 2 

หมู่บ้าน เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนมีความหวาดกลัว จนบางส่วนหนีจากเขตเมืองของจังหวัดมูตรอมาที่บ้านแมนึ

ท่า ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำสาละวิน และมีประชาชนที่หนีข้ามแม่น้ำสาละวินมาทางฝั่งไทยประมาณ 7,000 คน เพ่ือมาลี้ภัย

ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย และตำบแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน แต่ต่อมาในวันที่ 

29-31 มีนาคม 2564  ผู้ลี้ภัยกว่าสองพันได้ถูกผลักดันกลับฝั่งเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีความมั่นคง 

กองทัพเมียนมายังคงมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอยู่ อย่างไรก็ตาม มีผู้ลี้ภัยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงกระจายตัวอยู่ใน

ความควบคุมของหน่วยทหารพรานท้องถิ่นในอำเภอแม่สะเรียงรวมถึงมีคนแก่และเด็กประมาณ 500 คน ที่ได้รับ

การยกเว้นไม่ถูกผลักดันกลับในวันเดียวกัน แต่ทั้งหมดได้ถูกผลักดันกลับภายใน 1 สัปดาห์ต่อมา 

วันที่ 27 เมษายน 2564 ภายหลังกองกำลังทหารกะเหรี่ยงได้โจมตีฐานทหารเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้าน

แม่สามแลบ ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 กองทัพเมียนมาได้ใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตี 2 หมู่บ้านในเมืองบู

โทและหมู่บ้านในเขตดาเกว่ รวมถึงใช้โดรนบินสอดแนม และมีการยิงปืนครกเข้าไปในหลายหมู่บ้านในเขตดาเกว่ซึ่ง

เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทหารเมียนมายังได้พยายามเคลื่อนกำลังจากเมืองผาปูนเพื่อมายึดฐานทหารเมียน

มาในบริเวณตรงข้ามแม่สามแลบคืน ทำให้ในวันที่ 27 เริ่มมีประชาชนจากหมู่บ้านระท่า แมนึท่า ออเลาะท่า อีตุท่า 

โกลปะ โกเฮโกล และดาเกว่ ลี้ภัยการสู้รบเข้ามาอยู่ฝั่งไทยอีกครั้ง คาดว่ามีจำนวนประมาณ 3,112 คน  ต่อมาใน

วันที่ 28 ทางการไทยได้เริ่มผลักดันคนกลุ่มกลับ แต่วันที่ 29 ประชาชนก็กลับเข้ามาในฝั่งไทยอีกครั้ง เนื่องจากมี
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การโจมตีทางอากาศและการภาคพื้นดิน และภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันแรกที่เข้ามา ผู้ลี้ภัยได้ทยอยถูกผลักดัน

กลับวันละ 1 – 2 จุดทุกวันจนหมด 

เกือบทั้งเดือนพฤษภาคม มีการต่อสู้ระหว่างทหารกะเหรี่ยงและทหารเมียนมาประมาณ 193 ครั้ง ใน

หลายเมืองของจังหวัดมูตรอ มีการยิงปืนครกเข้าหมู่บ้านเกือบทุกวันตลอดทั้งเดือนร่วม 98 ครั้ง และมีบ้าน 40 

หลังคาเรือนในเมืองเดวโลถูกเผาเสียหาย รวมทั้งมีการเผายุ้งข้าวที่ประชาชนเก็บข้าวไว้กินทั้งปี ทหารเมียนมาได้

พยายามส่งกำลังเข้ามาผ่านรัฐกะเหรี่ยงแดง เมื่อทหารเมียนมาไม่สามารถสู้กับทหารกะเหรี่ยงในพื้นได้ ก็จะยิงปืน

ครกเข้าหมู่บ้านแทนเพื่อเป็นการกดดันทหารกะเหรี่ยงให้หยุดยิงทางอ้อม ในขณะเดียวกัน ทหารเมียนมาได้ส่งโด

รนมาบินสอดแนมในเมืองและริมแม่น้ำสาละวินแทบทุกวัน ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้ากลับเข้าบ้านตัวเอง และ

ไม่กล้าก่อไฟหรือทำให้เกิดแสวงสว่างในช่วงกลางคืน อย่างไรก็ตาม มีประชาชนเพียงประมาณ 300 คน ที่หนีมาฝั่ง

ไทย เนื่องจากรู้ว่าถ้าเข้ามาจะถูกทางการไทยผลักดันกลับ และคาดว่ามีประชาชนออกไปหลบอยู่ในป่าเกือบ 7,000 

คน โดยส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ถ้ามีเหตุการณ์โจมตีทางอากาศอีกจะได้ลี้ภัยข้ามมาฝั่งประเทศไทย

ทันท ี

เดือนมิถุนายน ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างทหารกะเหรี่ยงและทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่องในหลายจุด รวม

ทั้งหมด 254 ครั้ง มีประชาชนเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 6 คน ทหารเมียนมาได้ยิงปืนใหญ่เข้าหมู่บ้านจำนวน 232 

ลูก ยิงปืนใส่ประชาชนที่กำลังปลูกข้าวอยู่ทั้งหมด 4 ครั้ง และปล้นสะดมประชาชนในหมู่บ้านที่ทหารเคลื่อนกอง

กำลังผ่าน พร้อมทั้งยึดทรัพย์สินของประชาชนหลายรายการ ทหารเมียนมาและกำลังเสริมจากกองกำลังพิทักษ์

ชายแดน BGF (ในกำกับของกองทัพเมียนมา) ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรอยต่อระหว่างกองพลที่ 1 

และกองพลที่ 1 โดยมีเป้าหมายจะเคลื่อนพลเข้าไปยังเขตพ้ืนที่ชั้นในของกองพลที่ 5  ทหารเมียนมาได้มีการจับตัว

ประชาชนเพื่อให้นำทางเข้าไปในพ้ืนที่ชั้นใน หากประชาชนไม่ยอมจะมีการทุบตีทำร้ายและบังคับให้นำทาง อย่างไร

ก็ตาม มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศบางส่วนได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองแล้ว บางส่วนหลบซ่อนอยู่

บริเวณใกล้เคียงชุมชนเดิมเพ่ือทำการเพาะปลูกในพื้นที่ของตัวเอง และบางส่วนยังคงอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-

เมียนมา เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีความปลอดภัย 

3. สถานการณ์ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา และผู้ลี้ภัยในพื้นท่ีชายแดนประเทศไทย กรณีรัฐคะยา 

 รัฐคะยาหรือรัฐคะเรนนี มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่นักหากเทียบกับรัฐอื่นๆ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของเมียนมา มี

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ แม่น้ำ และแร่ธาตุ มีประชากรเพียงราว 300,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาว

คะเรนนีหรือกะเหรี่ยงแดง นอกจากนั้นมีชาวกะเหรี่ยง กะยัน (ปะด่อง) มีพรมแดนติดกับอำเภอขุนยวม และอำเภอ

เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางเหนือติดรัฐฉาน และทางใต้ติดรัฐกะเหรี่ยง (แม่น้ำสาละวิน) มีก่อตั้งกองกำลัง

ประชาชนคะเรนนีขึ้นมาเพ่ือปกป้องตัวเอง 

ช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 องค์กรภาคประชาสังคมคะเรนนี (Karenni Civil Society Network) ได้



4 
 

เผยแพร่รายงานสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐคะยาหลังรัฐประหาร โดยเฉพาะนับตั ้งแต่ช่วงวันที ่ 21 

พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ที่กองทัพเมียนมาได้โจมตีประชาชนในรัฐคะยาแทบทุกวัน โดยเฉพาะในเมืองหลัก

ของรัฐคะเรนนี อาทิ ลอยก่อ เดมอโส่ พรูโส่ ผาซอง และบอลาเค กองทัพทหารเมียนมาได้ใช้เครื ่องบินรบ 

เฮลิคอปเตอร์ และปืนใหญ่ในการโจมตี โดยพุ่งเป้าหมายไปที่ประชาชน บ้านเรือน โรงเรียน โบสถ์ ส่งผลให้มี

ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ทหารเมียนมาและพลแม่นปืนได้ยิงสังหารใครก็ตามที่พบเห็น รอง

ประธานพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะเรนนี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวชายขอบ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ว่ามีประชาชนที่สัญจรตามถนนถูกทหารเมียนมายิงตายแล้วหลายราย โดยเฉพาะที่เขตเดมอโส่ และพื้นที่ติด

พรมแดนรัฐฉาน 

องค์กรภาคประชาสังคมคะเรนนีได้ทำการสำรวจในเขตลอยก่อ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคะเรนนี พบว่ามีผู้

พลัดถิ่นภายในประเทศ 13,061 คน ในจุดพักพิงชั่วคราวในป่าจำนวน 9 แห่ง ในเมืองเดมอโส่ มีจุดพักพิง 91 แห่ง 

มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 55,265 คน ในเมืองเปกอน มีจุดพักพิง 15 แห่ง มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 30,000 คน 

ในเมืองแมเส็ก (ใกล้ชายแดนไทย) มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 1,000 คน ในเมืองผาซอง (ติดแม่น้ำสาละวิน ใกล้

ชายแดนไทย) มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 4,000คน ในเมืองบอลาเค มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 300 คน 

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในรัฐคะยาจำนวนรวมกว่าแสนคนต้องหลบภัยการประหัตประหารมาอยู่ในป่า

เขาโดยไม่สามารถกลับเข้าสู่หมู่บ้านของตนและแทบไม่สามารถหนีภัยออกนอกพื้นที่ได้ สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ใน

ระดับวิกฤต เนื่องจากเสบียงอาหารเหลือน้อยลงและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากในฤดูฝน พื้นที่

หลบภัยชั่วคราวในป่ายังถูกโจมตีจากทหารพม่าจนเกิดการพลัดถิ่นซ้ำซ้อนและพลัดพรากของสมาชิกในครอบครัว 

ประชาชนเริ่มอดอยากและไม่มีทางเลือกเนื่องจากความเสี่ยงต่อการถูกยิงหากกลับบ้านไปเอาอาหาร การขาดน้ำ

ดื่มสะอาดยังทำให้เกิดอาการท้องร่วง ผู้พลัดถิ่นที่ซ่อนตัวในป่าไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือ โดยเฉพาะด้าน

สุขภาพ แม้กลุ่มบรรเทาทุกข์ท้องถิ่นพยายามหาทางช่วยกันให้ได้มากที่สุด แต่การดำเนินการมีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากถนนสายต่างๆถูกทหารเมียนมาปิดและมีการวางกับระเบิดบนถนน มีการปะทะและเสียงปืนใหญ่ดังขึ้น

เป็นระยะ อาสาสมัครบรรเทาทุกข์บางส่วนบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างภารกิจ โดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างเมือง

โมบีและเมืองเดมอโส่ นอกจากนี้ กองทัพเมียนมาได้เสริมกำลังทหารเข้าไปในพ้ืนที่จำนวนกว่า 2,000 นาย คาดว่า

เพ่ือไปโจมตีรัฐกะเหรี่ยง 

4. การให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในพ้ืนที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะยา และผู้ลี้ภัยในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมา 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ของ KPSN ระบุว่าการโจมตีทางอากาศ จากการยิงปืนครก รวมถึง

จากความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดจากการปะทะและความตรึงเครียดระหว่างกองทับเมียนมากับกองกำลังปลดปล่อย

แห่งชาติกะเหรี่ยง ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ข้ามไปมาระหว่างชายแดนไทย – เมียนมา จาก 3 เมือง ได้แก่ 

เมืองลูธอว์ เมืองบูโธว์ และเมืองดเวโล่ รวมถึง 70,738 คน คิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของประชากรในจังหวัดมือตรอ

ที่มี 80,000 คน ข้อมูลจาก OCHA ระบุว่าการโจมตีของกองทัพเมียนมาในรัฐคะยาที่ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 
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21 พฤษภาคม ได้ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 103,500 คน ด้านรายงานของประชาสังคมคะเรนนีระบุ

ว่ามี 107,084 คน โดยคิดเป็นอัตราส่วน1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดรัฐคะยา ภาคประสังคม องค์กร

ระหว่างประเทศ หน่วยงานด้านมนุษยธรรม เช่น KPSN OCHA ภาคประชาสังคมคะเรนนี ภาคประชาสังคมไทย ชี้

ตรงกันว่า ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมาต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องที่พักพิง 

อาหาร การบริการด้านสุขภาพ การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและระบบสุขอนามัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจัดส่ง

ความช่วยเหลือเข้าไปในพ้ืนที่ผ่านทางชายแดนประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นทางการ เนื่องจาก

ติดขัดเรื่องการอนุญาตให้เดินทาง/จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพ้ืนที่ 

นับตั้งแต่เริ่มมีผู้ลี้ภัยริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเข้ามาในเขตชายแดนประเทศไทย ภาคประชาสังคมไทย รวมถึง

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการระดมความช่วยเหลือที่จำเป็นและเรียกร้องต่อรัฐไทยมาตลอดให้เปิดพื้นที่รองรับผู้ลี้ภัย 

รวมถึงเรียกร้องให้รัฐไทยโดยเฉพาะหน่วยงานความม่ันคงผ่องถ่ายอำนาจและภารกิจไปให้หน่วยงานฝ่ายปกครองที่

มีประสบการณ์บริหารจัดการผู้ลี ้ภัยอย่างกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการเปิดช่องทางองค์กรระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และภาคประชาสังคมไทยได้เข้ามาช่วยเหลือ

และสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคมแทบ

ไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยยังคงเผชิญกับวิกฤตสิ ทธิมนุษยชนและ

มนุษยธรรมอย่างเนื่อง 

ผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางอากาศระลอกแรกช่วงวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ที่

อพยพข้ามแม่น้ำสาละวินเข้ามาแต่ถูกทางการไทยผลักดันกลับแม้สถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่สงบ พร้อมทั้งมีการกีด

กันไม่ให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรมเข้าช่วยเหลือ การดำเนินการของรัฐไทยนี้นับว่าขัดกับหลักการไม่ผลักดันกลับ

(Non – Refoulement principle) อันเป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และขัดต่อข้อ 7 แห่ง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and 

Political Rights) หรือ ICCPR และข้อ  3 แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่

โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT ซึ่งผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี นอกจากนี้ ยังขัดกับ

หลักการการส่งกลับโดยสมัครใจ แม้เจ้าหน้าที่ไทยแถลงว่ามีการชี้แจงว่า ได้ทำความเข้าใจกับผู้ลี้ภัยและการผลักดัน

กลับเป็นไปโดยสมัครใจก็ตาม เพราะตาม Repatriation Handbook ของ UNHCR การกลับโดยสมัครใจ

ครอบคลุมถึงการกลับคืนถ่ินฐานของตนได้อย่างปลอดภัย สมศักดิ์ศรี ด้วยความสมัครใจ และเป็นอิสระ 

ภายหลังผลักดันผู้ลี้ภัยกลับแล้ว หน่วยงานด้านความมั่นคงไทยยังได้วางกำลังสกัดกั้นทุกช่องทางและมี

การวางแนวลวดหนามตามริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการอพยพเข้ามาใหม่ ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบั ติที่

ละเลยต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างยิ่ง หน่วยงานรัฐไทยได้แถลงถึง

ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดจากความกังวลว่าการรับผู้ลี้ภัยจะก่อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายโควิด อาจกระทบกับ
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ความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา และเกรงว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะตกค้างอยู่นานดังเช่นกรณีค่ายผู้ลี้ภัย (พื้นที่พักพิง

ชั่วคราว)  9 แห่ง จึงต้องการให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่อยู่เฉพาะภายใต้การควบคุมของกองทัพเพื่อที่จะผลักดันออกไปให้

เร็วที่สุด โดยมิให้สื่อมวลชน องค์กรมนุษยธรรม องค์การระหว่างประเทศ ประชาชนไทยรวมถึงหน่วยงานรัฐอื่นได้

เขา้ถึง 

การรับมือกับผู้ลี้ภัยของฝ่ายความมั่นคงไทยในเวลาต่อมาไม่ต่างจากเดิมนัก เช่นกรณีรับมือกับผู้ลี้ภัยจาก

การโจมตีทางอากาศระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 คืออนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่แรกรับหรือพื้นที่ปลอดภัย

ชั่วคราวตามจุดต่าง ๆ ในอำเภอแม่สะเรียงได้เพียง 1 -2 วัน จากนั้นเริ่มผลักดันกลับโดยให้เหตุผลว่าไม่มีการสู้รบ

และไม่มีการโจมตีทางอากาศทางฝั่งรัฐกะเหรี่ยงแล้ว แม้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย และผู้ลี้

ภัยได้ร้องขอพักพิงอยู่จนกว่าจะสงบมาโดยตลอดก็ตาม อีกทั้ง รายงานตัวเลขผู้ลี้ภัยของหน่วยงานความมั่ นคงใน

ทุกระลอกยังน้อยกว่าจำนวนที่คนท้องถิ่นนับได้ การรายงานตัวเลขที่น้อยกว่าความเป็นจริง ส่งผลต่อการกำหนด

แนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม และการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ในพ้ืนที่จริง 

ทำนองเดียวกันนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยของภาคประชาสังคมเป็นไปด้วยความ

ยากลำบาก หน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานความมั่งคงให้เข้าถึง

พื้นที่พักพิงชั่วคราว การส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเพียงมาตรการผ่อนปรน

เป็นครั้งคราว ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น  วันที่ 5 เมษายน 2564 กองทัพไทยเริ่ม

อนุญาตให้ขนส่งความช่วยเหลือทางเรือไปยังผู้พลัดถิ่น ณ ค่ายอีตู่ท่า และจุดต่าง ๆ ริมน้ำสาละวินในรัฐกะเหรี่ยงได้ 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า 5 จุด ซึ่งถูกปิดมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่กลับมีข้อกำหนดว่า การบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ต้องทำผ่าน

สำนักงานกาชาดแม่ฮ่องสอนและกิ่งกาชาด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม หรือ อำเภอปาย โดยมีเจ้าหน้าที่

ทหารจะเป็นผู้นำส่งมอบ แต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่ไม่ทั ่วถึงและไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความสับสน มี

ประชาชนที่ต้องการบริจาคทั้งของแห้งและของสดไปที่จุดผ่อนปรนทางการค้า แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่รับฝาก 

นอกจากนี้ ภายหลังยังพบว่ามีสิ่งของบริจาคจำนวนมากติดค้างอยู่ที่กิ่งกาชาด อำเภอแม่สะเรียง และกิ่งกาชาดที่

อื่นตามประกาศของทางหน่วยงานความมั่นคง ภาคประชาสังคมในพื้นที่สะท้อนว่ากลไกดังกล่าวนี้ค่อนข้างช้า ไม่

สามารถช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นได้ทันการณ์ ต้องขนถ่ายสิ่งของซ้ำซ้อนหลายรอบ ทำให้การขนส่งของบริจาคเป็นไปได้

ยากกว่าเดิม เพราะการขนส่งของทั้งหมดต้องลำเลียงในเส้นทางลำน้ำสาละวินอยู่ด ี

นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 17, 20 และ 22 เมษายน 2564 มีรายงานว่าทหารเมียนมาในบริเวณฐานดากวิน ฝั่ง

ตรงข้ามกับบ้านท่าตาฝั่ง อำเภอสบเมย ได้ยิงสกัดเรือของประชาชนไทยจากบ้านแม่สามแลบที่ขนส่งสินค้า เพ่ือ

เรียกตรวจสินค้า ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกฎระเบียบต้องแวะจอดเพื่อให้ทหารเมียนมาตรวจสอบแต่อย่างใด 

และมีรายงานการยิงสกัดอีกครั้งหลังจากนั้นเพียง 3 วัน ยิ่งไปกว่านั้น มีการยิงเรือชาวบ้านแม่สามแลบที่มีตำรวจ

ตระเวนชายแดน กองร้อยที่ 337 จำนวน 4 นายโดยสารอยู่ รวมถึงมีกรณีที่เครื่องบินรบของเมียนมาบุกโจมตีทหาร
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กะเหรี่ยงที่กระจายตัวอยู่รอบฐานดากวินของเมียนมาอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 โดยประชาชน

ไทยในหมู่บ้านท่าตาฝั่งได้ยินเสียงจากอากาศยาน เสียปืนใหญ่ และปืนกลดังสนั่น มีการตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องบินรบ

อาจบินอยู่เหนือน่านฟ้าบ้านท่าตาฝั่ง อย่างไรก็ตาม ทางการไทยไม่มีการตอบโต้กลับของการกระทำของทหารเมียน

มา เหตุนี้เหล่านี้ ทำให้หน่วยความมั่นคงไทยถูกตั้งคำถามถึงบทบาทในด้านรักษาอธิปไตยและต่อวิกฤตด้าน

มนุษยธรรมที่ผู้พลัดถิ่นในเมียนมาและผู้ลี้ภัยในไทยกำลังเผชิญ 

ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงนามในคำสั่งที่ 1031/2564 

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ประกอบด้วยตัวแทนจากมี

ภาคประชาชน 5 องค์กร UNHCR หน่วยงานด้านสาธารณสุข ฝ่ายทหาร ฝ่ายการปกครอง แต่ภารกิจของ

คณะทำงานฯ และแผนการทำงานที่จัดทำร่วมกันจำกัดอยู่เฉพาะการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยที่ข้ามมาฝั่งไทยแล้ว ไม่

ครอบคลุมผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมาด้วย รวมถึงแม้ว่า สมช.มีคำสั่งอย่างไม่เป็นทางการให้มีการช่วยเหลือ

ได้ แต่จากบันทึกการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการสู้ รบชายแดนไทย-เมียนมา วันที่ 25 

มิถุนายน 2564 ณ พบว่า รัฐไทยโดยกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่อนุมัติแผนกงานตามที่คณะทำงาน

เฉพาะกิจฯ จัดทำเสนอ และจนปัจจุบันรัฐไทยยังคงไม่มีแนวนโยบายให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน ความช่วยเหลอืที่

ภาคประชาสังคมส่งเข้าไปให้ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา ทั้งอาหาร ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็น ยังคง

ขาดมาตรการจัดการในระยะยาว เป็นเพียงการดำเนินการผ่านช่องทางไม่เป็นทางการโดยอาศัยความสัมพันธ์ของ

ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำสาละวิน บางครั้งมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออำนวยควา มสะดวกในการ

ลำเลียงความช่วยเหลือข้ามไปยังฝั่งเมียนมา 

สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ได้ลงนามในคำสั่งเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย 

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คำสั่งดังนี้ทำให้ประชาสังคมไทยสามารถลำเลียงความช่วยเหลือส่งไปให้ผู้

พลัดถิ่นผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าได้ ซึ่งการเปิดจุดผ่อนปรนนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวปฏิบัติที่ดีในให้ความ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะยา รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ ของ

เมียนมาที่พรมแดนติดต่อกับประเทศไทยในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ตราบที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่นว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ชัดเจน ก็คงไม่มีหลักประกันได้ว่า การลำเลียง

ความช่วยเหลือเข้าไปในฝั ่งเมียนมาจะไม่มีเหตุสะดุดดังที่เคยเกิดมาแล้ว อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเกี ่ยวกับ

มาตรการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นท่ีชายแดนโดยยึดหลักการไม่ผลักดันกลับและการส่งกลับโดยสมัครใจ 

5. สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง 

เนื่องจากผู้ลี้ภัยจากเมียนมาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพักพิงอย่างปลอดภัยในพื้นที่รองรับบริเวณชายแดน

ไทย-เมียนมา รวมทั้งหวาดกลัวการถูกจับกุม ผลักดัน (refoulement) และส่งกลับ (deportation) โดยรัฐไทย ผู้ลี้

ภัยจำนวนหนึ่งได้เดินทางผ่านเส้นทางธรรมชาติเข้ามาหลบภัยในเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ
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กรุงเทพฯ  และต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกับผู้ลี ้ภัยในเมืองกลุ่มอื่นๆ กล่าวคือ เสี่ยงต่อการถูกจับและกักขัง 

เนื่องจากผู้ลี้ภัยเหล่านี้เข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย   แต่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมานั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกส่งกลับเพ่ือ

เผชิญกับภัยประหัตประหารที่เขาหลบหนีมาอีกครั้ง  เนื่องจากผู้ลี้ภัยจากเมียนมามักโดนเหมารวมว่าเป็นกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายและละเมิดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยไม่มีการพิจารณาถึง

สาเหตุที่แท้จริงและความจำเป็นที่ต้องหลบหนีภัยประหัตประหารมา  ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับผู้ลี้ภัยที่เข้ามาอยู่ใน

พ้ืนที่ป่าบริเวณชายแดนไทยเมียนมา   

ข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้

ภัยในเขตเมืองประมาณ 5,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงตัวเลขของผู้ลี้ภัยในเขตเมืองมี

มากกว่านั้น นอกจากนี้หลังเหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยังทำมีผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ที่เป็น

ประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกทางการเมือง นักกิจกรรม/ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักการเมือง

ฝ่ายค้าน ที่ต่อต้านการรัฐประหาร และมีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลทหาร ต้องมีการหลบหนีภัยการถูกจับกุม

คุมขังและการประหัตประหารออกจากเมียนมามาลี้ภัยในประเทศไทย เช่น การลี้ภัยมายังประเทศไทยของนักข่าว

จากสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าเม่ือเดือนมิถุนายน 2564 แต่ผู้ลี้ภัยไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย 

อนึ่ง รัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีระดับนานาชาติ กล่าวคือ ในปี 2559  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีไทยได้ให้คำมั่นในที่ประชุมสุดยอดโลกของผู้นำในประเด็นวิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลก ( The Leaders’ 

Summit on Refugees) ว่า ประเทศไทยจะยุติการกักตัวเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวในไทย และจะจัดทำกลไก

คัดกรองผู้ลี้ภัยระดับชาติที่เป็นผล เพื่อจำแนกผู้ลี้ภัยออกจากผู้เข้าเมืองด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ และสนับสนุน

การดำเนินงานตามหลักการไม่ส่งกลับ นอกจากนั้น ประเทศไทยรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย

ถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) และ

รับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี ้ภัย ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือน

ธันวาคม 2561  

การประชุมเวทีผู้ลี้ภัย Global Refugee Forum ครั้งแรกที่เมืองเจนีวา พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ให้คำมั่นอีกครั้งต่อประชาคมโลก เมื่อวันที่ 16- 18 

ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

1. การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรองรับวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยการสู้รบจาก

เมียนมา 

2. การให้โอกาสในการทำงานสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทย และการฝึกอบรมที่

เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา 

3. การพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้ลี้ภัยการสู้รบจากเมียนมา 
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4. แนวทางการใช้การพัฒนาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับผู้ลี้ภัยการสู้รบจากเมียนมาและชุมชน

ท้องถิ่น 

5. การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบคัดกรองเพื่อคัด

แยกผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจากผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ 

6. การนำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ มาใช้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. การจัดให้เด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่

เหมาะสม 

8. การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้ โครงการ“ยุติธรรมใส่ใจ” 

จากคำมั่นในเวทีระหว่างประเทศ นำไปสู่การดำเนินงานหลักเรื่องผู้ลี้ภัย สองประการ ได้แก่  

1. ในวันที่ 21 มกราคม 2562 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการ

กักตัวเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ (ATD MOU) ซึ่งมีการลงนามโดยหน่วยงานของรัฐ

เจ็ดหน่วยงาน  

2. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีการประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่

เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายนี้มี

ผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 22 มิถุนายน 2563 ถือเป็นการสร้างกลไกการคัดกรองระดับชาติ (National 

Screening Mechanism) แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 

และพิธีสารเลือกรับ ค.ศ. 1967 แต่ระบบคัดกรองนี้จะทำให้บุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองระหว่าง

ประเทศสามารถพำนักในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวอย่างถูกกฎหมาย และทำให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยมี

เสถียรภาพมากขึ้น 

6. ความจำเป็นในการช่วยเหลือและผลดีต่อรัฐบาลไทยในการจัดการเรื่องผู้ลี้ภัยจากเมียนมา 

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและทางอาวุธในชาวเมียนมาที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2564 จนปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนจากเมียนมามีความจำเป็นต้องหลบลี้หนีความรุนแรงและภัย

ประหัตประหารเข้ามาแสวงหาที่พักพิงในประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ชายแดนและในเขตเมือง แต่พวกเขาเหล่านี้ยังคง

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพักพิงอย่างปลอดภัยในประเทศไทย พวกเขาทำได้แค่หลบภัยอยู่ฝั่งเมียนมาติดชายแดน

ไทย เพื่อให้สามารถหลบเข้าไทยได้เร็วที่สุดหากมีการสู้รบหรือทิ้งระเบิดใกล้แนวชายแดนอีก นอกจากนี้ ยังมีชาว

เมียนมาและชาวกะเหรี่ยงบางคนที่สามารถหลบเข้ามาในเขตเมือง แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบซ่อน ด้วยความกลัว

จะโดนจับและส่งกลับเมียนมาแล้วไปเผชิญกับภัยประหัตประหารที่พวกเขาเพิ่งหลบหนีมาอีกครั้งหนึ่ง มีข่าวการ
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จับกุมนักข่าว หรือแรงงานหลบหนีเข้าเมืองจากเมียนมาเป็นระยะ โดยภาคประชาสังคมไม่อาจเข้าถึงคนกลุ่มนี้

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้สะดวกนัก และไม่อาจยืนยันได้ว่ากลุ่มที่กล่าวว่าเป็นแรงงานข้ามชาตินั้น

เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ หรือจะเป็นกลุ่มคนที่หนีการสู้รบ และการรัฐประหารมาจากประเทศเมียนมา ตัวแทน

ภาคประชาสังคมเห็นควรว่ารัฐบาลควรต้องดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือและการจัดการผู้ลี ้ภัยตามหลัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชนและหลักการด้านมนุษยธรรม ซึ่งการดำเนินนโยบายเช่นนี้จะส่งผลดีต่อรัฐไทย ดังนี้ 

1. การป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 อย่างได้ผล รัฐไทยจะต้องทราบจำนวนผู้ลี้ภัยจากเมียน

มาที่แน่นอน สามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้การรักษาหากพบเชื้อ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

มาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การป้องกันการที่ผู้ลี้ภัยจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากไม่มีมาตรการให้ความคุ้มครอง จึง

อาจมีผู้ฉวยโอกาสแสวงประโยชน์จากผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะเด็ก และผู้หญิงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทย

ถูกจัดอันดับตามรายงานการติดตามและการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons (TIPs) 

report ในกลุ่ม 2 บัญชีรายชื่อประเทศท่ีต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) 

3. ภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐไทยบนเวทีโลก ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้คำมั่นในเวทีโลกเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัย 

เช่นในที่ประชุมสุดยอดโลกของผู้นำในประเด็นวิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลก (The Leaders’ Summit on Refugees) 

ในปี พ.ศ. 2559  และใน Global Refugee Forum ในปี พ.ศ. 2562 ในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย  อีกทั้ง

ข้อเสนอแนะจากประเทศต่างๆ ในเรื่องผู้ลี้ภัยต่อการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย Universal 

Periodic Review (UPR) ตั้งแต่รอบที่1 และ 2 เช่น การเคารพหลักการไม่ผลักดันกลับ (non-refoulement) การ

ตอบสนองความต้องการการคุ ้มครองสำหรับผู้เสี ่ยงภัย  และการเข้าถึงกระบวนการแสวงหาที่ลี ้ภัย  การตั้ง

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเมียนมา จะเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ และ

เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประเทศอาเซียน   

7. ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือและการจัดการผู้ลี้ภัย 

ตัวแทนภาคประชาสังคมมีข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยในการจัดทำนโยบายให้ความช่วยเหลือและการจัดการผู้

ลี้ภัยตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและหลักการด้านมนุษยธรรม ที่เป็นทางการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สามารถให้ความช่วยเหลือและบริหารจัดการผู้ลี้ภัยได้อย่างเป็นระบบทั้งในสถานการณ์ ระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว ดังนี้ 

1. รัฐไทยต้องยึดมั่นและดำเนินการตามหลักการไม่ผลักดันกลับ (the principle of non-refoulement) 

โดยต้องคำนึงถึงภาพรวมสถานการณ์ว่า หากสถานการณ์การสู้รบยังไม่สงบจริง รัฐไทยต้องไม่ผลักดันส่งกลับผู้ลี้ภัย 

ด้วยเหตุผลที่ว่า ช่วงเวลานั้น ๆ สถานการณ์การสู้รบสงบ (ชั่วคราว) แล้ว ดังที่ได้กระทำมาโดยตลอด 
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2. รัฐจะต้องไม่ปิดกั้น และควรต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชนไทยที่ประสงค์จะช่วยเหลอืผู้

พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา และผู้ลี้ภัยที่ลี้ภัยในประเทศไทย อันถือเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของทั้งสอง

พื้นที่ในระยะยาว โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน ให้

สามารถนำส่งความช่วยเหลือผ่านทางจุดผ่อนปรนการค้าหรือผ่านเครือข่ายประชาชนได้ 

3. ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ จากการประชุมสุดยอดผู ้นำอาเซียนวาระพิเศษเกี ่ยวกับ

สถานการณ์ในเมียนมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดำเนินการในวาระเร่งด่วนสำหรับ

ประการที่ 4 ที่อาเซียนจะต้องส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมา 

4. รัฐไทยรับรองคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-เมียนมา และแผนงานที่

เสนอโดยคณะทำงานเฉพาะกิจฯ และมีการให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ครอบคลุมพื้นที่อื่น ๆ ที่มีผู้ลี้ภัยตามแนว

ชายแดนด้วย เช่น บริเวณชายแดนฝั่งตรงกันข้ามเขตกองพล 7 (พะอัน) เขตกองพล 6 (ดูปลายา) และรัฐกะเรนนี  

การตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ในแต่ละพ้ืนที่ให้สัดส่วน ดังนี้  

1) ภาคประชาสังคม โดยมีตัวแทนจาก องค์กรชุมชนในพื้นที่ชายแดน กลุ่มที่ติดตามและให้ความ

ช่วยเหลือผู้ผลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยมาโดยตลอด องค์กรด้านกฎหมาย ด้านการดูแลสภาพ

จิตใจและสังคม และตัวแทนจากหน่วยงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 

ระดับพ้ืนที ่

2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับอำเภอและจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อที่จะได้

ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นให้มีบทบาทนำในด้านงานควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานด้าน

มนุษยธรรมซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมในด้านงบประมาณให้ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ 

ภาระกิจคณะทำงานเฉพาะกิจฯ  

ให้กำหนดขอบเขตภารกิจครอบคลุมถึงการช่วยเหลือทั้งผู้ลี้ภัยที่อยู่ในฝั่งไทยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

เมียนมา และในการดำเนินการใดๆ ของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ฝั่งไทย ควรต้องมีการประสานงาน รับฟังความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมที่เป็นตัวแทนของคนท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนด้วย 

ทั้งนี้ ให้คณะทำงานเฉพาะกิจฯ มีภาระหน้าที่ในการ 

(1) ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ ความรุนแรงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และจำนวนผู้ลี้ภัย 

(2) ประสานความช่วยเหลือตามสถานการณ์ข้อ (1) และจัดทำแผนการช่วยเหลือ เช่น อาหาร น้ำ 

สุขอนามัย การสาธารณสุข และท่ีพักพิง 

(3) จัดทำบัญชีรายการสิ ่งของและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับของบริจาค และการจัดส่งความ
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ช่วยเหลือ 

5. รัฐไทยต้องไม่ปฏิเสธการขอเข้าลี้ภัย โดยอ้างเหตุแห่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือความสมัคร

ใจกลับของผู้ลี้ภัย กรณีผู้ลี้ภัยที่เข้ามาตามแนวชายไทย-เมียนมา ให้รัฐไทยพิจารณาว่าทุกคนมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ลี้

ภัยจริงตามหลักการ Prima facie ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ห้ามปฏิเสธการคุ้มครอง และห้ามผลักดันกลับโดย

เด็ดขาด อีกท้ังป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายในเขตเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโค

วิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ 

ในการคุ้มครองและจัดการดูแลผู้ลี้ภัย หน่วยงานความมั่นคงไทยต้องเปิดให้ผู้ลี้ภัยได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รัฐ

ไทยจัดไว้รองรับตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนจนกว่าสถานการณ์จะสงบ และต้องมอบความ

รับผิดชอบให้กระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอและจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อที่จะได้ประสานกับหน่วยงาน

สาธารณสุขท้องถิ่นให้มีบทบาทในด้านงานควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานด้านมนุษยธรรมซึ่งมีประสบการณ์และ

ความพร้อมในด้านงบประมาณให้ดำเนินการสนับสนุน 

6. รัฐไทยควรอนุญาตให้สิทธิอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ลี้ภัย โดยมีมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 

17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพ่ือที่ผู้ลี้ภัยจะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย 

7. ในกรณีมีการจับกุมและมีการดำเนินคดี ให้ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงทนายความและสามารถปรึกษากับ

ทนายความได้เป็นการส่วนตัว อนุญาตให้ประกันตัวได้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นภาระเกินควร และผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่

จะปฏิเสธการขอเข้าเยี่ยมจากบุคคลที่ตนไม่ต้องการพบได้ 

8. ผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมาควรสามารถเข้าถึงกลไกการคัดกรองระดับชาติและมีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อรับ

สถานะเป็น “ผู้ได้รับการคุ้มครอง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาใน

ราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562   

9. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้มีมาตรการในการดูแลเพื่อให้เข้าถึงการตรวจคัด

กรองโรค การรักษาโรค รวมทั้งการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 

10. รัฐไทยควรดำเนินการช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัยสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ด้วยความสมัครใจ มี

ความพร้อม และเมื่อมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง การตัดสินใจที่จะส่งผู้ลี้ภัยกลุ่มใดหรือบุคคลใดกลับประเทศต้น

ทาง จะต้องเป็นการพิจารณาร่วมของหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองดูแลผู้ลี้ภัย โดยประสานงานร่วมกับคณะทำงาน

เฉพาะกิจฯ มิใช่บทบาทหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแต่เพียงฝ่ายเดียวดังที่ผ่านมา เพราะความมั่นคงต้องคำนึงถึง

สิทธิมนุษยชน 

11. รัฐไทยควรเปิดเผยข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเมียนมาอย่างโปร่งใส เข้าถึงได้ ไม่บิดเบือน
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ปกปิดจำนวนผู้ลี้ภัยหรือการให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงจากภาครัฐ รวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบ นโยบาย และ

โครงสร้างการทำงานที ่ชัดเจนแก่หน่วยงานหรือกลุ ่มบุคคลที่มีส่วนร่ว มในการรับมือสถานการณ์เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการประสานงานให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน 



ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1: แถลงการณ์ข้อเสนอจากภาคีองค์กรภาคประชาชน วันที่ 5 เมษายน 2564 

ภาคผนวก 2 : จดหมายจากภาคประชาสังคมไทย กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามตามพรมแดนไทย-
รัฐกะเหรี่ยง ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ วันที่ 10 
เมษายน 2564 

ภาคผนวก 3 : จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ห่วงใยในปัญหามนุษยธรรม 
ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 

ภาคผนวก 4 : จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้
ห่วงใยในปัญหามนุษยธรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ภาคผนวก 5 : จดหมายเรียนคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์่ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ สภา ผู้แทนราษฎร วันที ่8 กรกฎาคม 2564 

ภาคผนวก 6 : จดหมายเรียนคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน วันที่ 8 กรกฎาคม 
2564



ผู้ล้ีภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย
แถลงการณ์ข้อเสนอจากภาคีองค์กรภาคประชาชน 5 เมษายน 2564

(ปรับปรุงล่าสุด 8 เมษายน 2564)

นับแต่การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าต่อชุมชน จ.ม่ือตรอ รัฐกะเหร่ียง เม่ือ 2 7 มี.ค. 2564 ตามต่อด้วยการโจมตี

ทางอากาศและปืนใหญ่ท่ัวพ้ืนท่ีตลอดสัปดาห์ ผู้ล้ีภัยสงครามได้ทะยอยข้ามน้ำสาละวินมาหลบภัยในต.แม่สามแลบ อ.สบเมย

และ ต.แม่คง กับแม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนมากกว่าสามพันคน  ซึ่งกว่าสองพันถูกผลักดันกลับไปในระหว่างวันที่ 29-31

มี.ค. อีกราวสองพันคนยังกระจายตัวอยู่ตามเส้นขอบแดน ในความควบคุมของหน่วยทหารพรานและตชด.ในอ.สบเมยและ

แม่สะเรียง

จากการแถลงข่าวของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องชี้ว่า รัฐไทยเกรงว่าการรับผู้ล้ีภัยจะก่อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายโควิด

1 9 และปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศพม่า  อีกท้ังยังเกรงว่าผู้ล้ีภัยเหล่าน้ีจะตกค้างอยู่นานดังเช่นคนในศูนย์พักพิงฯ 9 แห่ง จึง

ต้องการให้ผู้ลี้ภัยใหม่อยู่เฉพาะภายใต้การควบคุมของกองทัพเพื่อท่ีจะผลักดันออกไปให้เร็วท่ีสุด โดยมิให้สื่อมวลชน องค์กร

มนุษยธรรม องค์การระหว่างประเทศ ประชาชนไทยรวมถึงหน่วยงานรัฐอื่นได้เข้าถึง 

จากการติดตามสถานการณ์และปฏิบัติการคร้ังน้ี ภาคีองค์กรภาคประชาชนไทย ซ่ึงถือว่าผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อน

บ้านของประชาชนไทย มีข้อสังเกต คือ

1. การผลักดันผู้ล้ีภัยกลับ ในขณะท่ียังมีรายงานการโจมตีท้ังทางอากาศและภาคพ้ืนดินในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกันกับที่ผู้ลี้ภัย

กลับไป ถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมและพันธกรณีของรัฐต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงกฎ

จารีตประเพณีระหว่างประเทศ Non- refoulement ซ่ึงห้ามผลักดันผู้ล้ีภัยกลับสู่อันตราย

2. การรับผู้ลี้ภัยไว้บนแผ่นดินไทย โดยท่ีกองทัพไม่เปิดให้ให้หน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ลี้ภัย ซ่ึงคือหน่วยงาน

มหาดไทยระดับอำเภอและจังหวัด และองค์กรเอกชนด้านมนุษยธรรมซึ่งมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับมหาดไทยอยู่

แล้วเข้ามารับผิดชอบในการจัดการดูแล ทำให้ภาระตกอยู่แก่หน่วยทหารพรานท้องถ่ิน ซึ่งไม่มีความพร้อมท้ังกำลังคน งบ

ประมาณ ประสบการณ์ และศักยภาพในการจัดการดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากลในด้าน

มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน 

3. การปิดก้ันไม่ให้ความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมไทยเข้าถึงผู้ลี้ภัย โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและโควิด 1 9 ก่อ

ให้เกิดวิกฤตทางมนุษยธรรม ผู้ลี้ภัยท่ีประกอบไปด้วยหญิง เด็ก คนชรา และผู้ป่วย ต้องตกอยู่ในสภาพอดอยาก ไม่มี

อุปกรณ์ป้องกันตนและทรัพย์สินจากแดดและฝน ขาดยารักษาโรคและเคร่ืองใช้จำเป็นอ่ืน ๆ

4. สภาพความไม่พร้อมดังกล่าวก่อให้เกิดความห่วงใยสืบเน่ืองถึงอนาคตอันใกล้ ซ่ึงตราบใดท่ียังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเชิง

บวกในประเทศพม่า ก็อาจมีการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยเข้ามาเพิ่มตลอดแนวชายแดนไทย เน่ืองจากการปราบปราม

ประชาชนในเขตเมืองยังทวีความรุนแรงไม่หยุดย้ัง ส่งผลให้นักการเมือง นักกิจกรรม ส่ือมวลชน ข้าราชการและครอบครัว

ต้องหลบหนีการประหัตประหารมาอยู่ในความคุ้มครองของกลุ่มชาติพันธ์ุบริเวณชายแดนติดไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ และมี

ความเป็นไปได้ท่ีกองทัพพม่าจะหันมาโจมตีพื้นท่ีเหล่าน้ี ส่งผลให้ทั้งชาวบ้านท้องถ่ินและผู้ท่ีหลบหนีจากเขตเมือง ต้อง

ข้ามมาขอหลบภัยในประเทศไทย

นอกจากน้ี องค์กรภาคประชาชนไทยท่ีได้ติดตามสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง ยังมีคำชี้แจงต่อข้อ

กังวลต่าง ๆ ของรัฐไทย คือ

1 . ต่อกรณีความห่วงใยว่าผู้ลี้ภัยจะตกค้างนาน ข้อเท็จจริงก็คือ ผู้ล้ีภัยปี 2564 โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านชาติพันธ์ุจาก

ชายแดนเหล่าน้ีไม่มีความประสงค์จะอยู่ประเทศไทยในระยะยาว หากต้องการกลับถ่ินฐานทันทีท่ีสามารถกลับได้ แต่ละ

ครอบครัวท้ิงบ้าน ทรัพย์สิน เรือกสวนไร่นา และสัตว์เลี้ยงของตนไว้  โดยตลอดเวลาท่ีผ่านมาก่อนจะมีการโจมตีทาง

อากาศท่ีไปได้ท่ัวทุกบริเวณ ชาวบ้านได้พยายามใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน โดยหนีไปหลบซ่อนในป่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ไม่

ได้มีความพยายามมาประเทศไทยหากไม่จำเป็น  

ภาคผนวก 1



ตัวอย่างหน่ึงของผู้ลี้ภัยท่ีไม่มีประสงค์จะอยู่ประเทศไทยในระยะยาว คือ ผู้ล้ีภัยชาวกะเหร่ียงจากจ.พะอัน รัฐกะเหรี่ยง ซ่ึง
หลบหนีการโจมตีเพื่อยึดพื้นท่ีของกองทัพพม่าเข้ามาอยู่ท่ี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างมิ.ย.2552-เม.ย.2553  ในคร้ังน้ัน
รัฐได้จัดพื้นท่ีให้แยกจากศูนย์พักพิงฯท่ีมีอยู่ โดยอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าไปจัดการและภาคประชาสังคมไทย
สามารถไปให้ความช่วยเหลือได้  ผู้ล้ีภัยได้สร้างเพิงพักชั่วคราวกันแดดฝน และได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนชั่วคราว
เพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ จนกระท่ังเดินทางกลับถ่ินฐาน 

กรณีผู้ลี้ภัยราวเก้าหมื่นในศูนย์พักพิงฯ 9 แห่งใน 4 จังหวัดน้ันมีความแตกต่างไปมาก  หลังจากเกิดศูนย์พักพิงฯแห่งแรก
ในปี 2527 น้ัน จำนวนได้ทวีคูณเป็นกว่าแสนในปี 2538 เน่ืองจากสภาพชายแดนเปลี่ยนจากการท่ีเป็นพื้นท่ีในความ
ควบคุมของกองกำลังชาติพันธ์ุมาเป็นกองทัพพม่าเกือบท้ังหมด การกลับถ่ินฐานจึงเป็นเร่ืองเป็นไปได้ยาก แม้เมื่อเวลา
ผ่านไปสถานการณ์จะดีขึ้น พ้ืนที่ชุมชนรวมถึงท่ีทำกินเดิมก็ตกเป็นของผู้มาอาศัยอยู่ใหม่แล้ว  อย่างไรก็ดี ผู้ล้ีภัยจากศูนย์
พักพิงฯก็ได้ย้ายไปตั้งถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ีสามแล้วกว่าแสนคน ตามข้อมูลองค์การการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 
(IOM) ในปี 2564

2. ต่อกรณีข้อห่วงใยว่าด้วยการแพร่กระจายโควิด 19 และความสัมพันธ์กับประเทศพม่าน้ัน  หากรัฐไทยจัดการตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรม ก็จะถือว่าผู้ลี้ภัยเป็นผู้ท่ีต้องได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ มิใช่เป็น
ความรับผิดชอบของรัฐท่ีรับแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากน้ี ด้วยการจัดการท่ีเหมาะสมตามข้อเสนอเบื้องล่างน้ีก็จะ
สามารถควบคุมการแพร่กระจายโควิด 19 ได้ โดยท่ีรัฐไม่จำเป็นต้องละเมิดหลักมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชน 

ด้วยเหตุท่ีผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย ภาคีองค์กรภาคประชาชนไทยตามรายนามเบื้องล่างน้ี 
จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในการรับมือกับการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัย กล่าวคือ

1. รัฐจะต้องไม่ปฏิเสธการขอเข้าลี้ภัย โดยหน่วยงานความมั่นคงจะต้องเปิดให้ผู้หนีภัยสงครามและการประหัตประหารซ่ึงมี
เหตุแห่งการลี้ภัยชัดเจนตามรายงานข่าว ให้เข้าพักหลบภัยในประเทศไทยตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ใน
พ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวท่ีรัฐได้จัดไว้ให้ตามท่ีได้มีการแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชนไว้ก่อนหน้า

2. เมื่อหน่วยงานความมั่นคงเปิดรับให้ผู้ลี้ภัยเข้าสู่พ้ืนที่พักพิงฯแล้ว ก็จะต้องมอบความรับผิดชอบในการจัดการดูแลให้
ความคุ้มครองแก่กระทรวงมหาดไทยระดับอำเภอ และจังหวัด ซ่ึงจะได้ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถ่ินให้มี
บทบาทนำในด้านงานควบคุมโรค และองค์กรมนุษยธรรมซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมในด้านงบประมาณให้
ดำเนินการสนับสนุน 

3. รัฐจะต้องไม่ปิดก้ัน หากควรอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชนไทยท่ีประสงค์จะช่วยเหลือผู้ล้ีภัย  ท้ังน้ี การ
สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนของท้ังสองประเทศ คือการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาว

4. ในกรณีท่ีมีการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มผู้ล้ีภัยจากพื้นท่ีท่ีเชื่อได้ว่า จะมีผู้หลบหนีการประหัตประหารจากในเมืองรวมอยู่
ด้วย รัฐควรอนุญาตให้สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) สามารถเข้าถึงผู้ลี้ภัยกลุ่มดังกล่าว และ
สามารถใช้กลไกคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการคัด

กรองคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 เพื่อคัด
กรองผู้ท่ีต้องการความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีอาจยังไม่สามารถกลับคืนถ่ินฐานพร้อมกับชาว
บ้านท่ีอยู่ในชุมชนชายแดนได้

5. การตัดสินใจท่ีจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใดหรือบุคคลใดกลับคืนถ่ินฐาน จะต้องเป็นบทบาทร่วมของหน่วย
งานท่ีให้ความคุ้มครองดูแลผู้ลี้ภัย มิใช่บทบาทของฝ่ายความมั่นคงแต่เพียงฝ่ายเดียว

ด้วยความศรัทธาในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

หน่วยงาน

1. มูลนิธิเพ่ือนไร้พรมแดน
2. มูลนิธิิส่งเสริมสันติวิถี



3. เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

4. มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ)

5. ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

7. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

8. มูลนิธิศักยภาพชุมชน

9. เครือข่ายปกาเกอะญอมีดี

10. เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

11. เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันตก

12. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

13. เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย

14. เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

15. มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรม

16. มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองภูมิภาคเอเชีย

17. เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง

18. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธ์ุ

19. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

20. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

21. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน

22. กลุ่มลานย้ิมการละคร

23. กลุ่มละครชุมชนป่าพะยอม

24.  กลุ่มศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ เบลอบอร์เดอร์ส

25. กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง

26. ศูนย์เยาวชนสไมล์เลย์ แม่สอด

27. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน)

28. สหพันธ์คนงานข้ามชาติ

29. มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า

30. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม

31. กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม

32. โครงการสตรีนานาชาติพันธ์ุ

33. เครือข่ายสุขภาพชาติพันธ์ุบนพื้นท่ีสูง (คชส.)

34. ภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ

35. กลุ่มดาวดิน

36. ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

37. ขบวนการอีสานใหม่

38. สมัชชาคนจน

39. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

40.  สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)

41. บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จำกัด

42.  ร้านเจด๊ิดจ๊ีด

43. V-Day Thailand

44. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่

45. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา

46. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่



47. กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ 

48. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน 

49. กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส 

50. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได

51. กลุ่มรักษ์บ้านแหง

52. กลุ่มฅนเหล่าไฮงามไม่เอาเหมืองแร่ 

53. กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน จ.ขอนเเก่น

54. คณะละครขับเคลื่อนสังคมมาร็องดู

55.  มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

56. สงขลาฟอร่ัม

57. เครือข่ายพลังผู้สูงวัย

58. เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ

59. ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน

60. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม (JELI)

61. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

62. ภาคีเซฟบางกลอย

บุคคล

1. กฤษณะพล วัฒนวันยู ศาลายาเน่ียน

2. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. กิตต์ิธเนศ ฐานภูรีกุล ประชาชน

4. กนกวรรณ สมศิริวรางกูล ประชาชน

5. กิติมา ขุนทอง ประชาชน

6. กรมณ์ ธรรมพฤกษา ประชาชน

7. กรณ์รัฐฐ์ คุณาวรากรณ์ ประชาชน

8. กรกนก วัฒนภูมิ ประชาชน

9. กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม ประชาชน

10. เกสร อัสนีจันทรา ประชาชน

11. กมลกา จิตตรุทธะ ประชาชน

12. กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประชาชน

13. กฤตยา ผิวผ่อง ประชาชน

14. กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ประชาชน

15. กฤษณะ โชติสุทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16. กาญจนา ดีอุต ล่าม

17. เกรียงศักด์ิ ดวงอำพร ประชาชน

18. กฤษดา บุญชัย ประชาชน

19. กรมณ์ ธรรมพฤกษา ประชาชน

20. กิตติศักด์ิ รักษ์กุศล ประชาชน

21. กิตติพัฒน กนกนาค ประชาชน

22. กรมณ์ ธรรมพฤกษา ประชาชน

23. กฤตยา กาวีวงศ์ ประชาชน

24. กฤษณา เจริญศรีคีรีชัย ประชาชน

25. กัญวรา ภูกองไชย ประชาชน



26. กรรณิกา วงสีสา ประชาชน

27. กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์ ประชาชน

28. กิติศักดิ์ รักษ์กุศล ประชาชน

29. กฤตนัย จงไกรจักร ประชาชน

30. เขมชาติ ตนบุญ  นักวิชาการอิสระ

31. ขวัญเรียม จิตอารีย์ ประชาชน

32. ขวัญหทัย บุญลือ ประชาชน

33. คมลักษณ์ ไชยยะ ประชาชน

34. คำ ใจแก้ว ประชาชน

35. คณิตพรณ์ เถาทอง ประชาชน

36. คำแหง วิสุทธางกูร เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนา

37. คณากร กิติสาธร ประชาชน

38. คณิศร สันติไชยกุล ประชาชน

39. งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

40. เจนจินดา ภาวะดี นักกฏหมายอิสระ

41. จารุณีย์ รักษ์สองพลู ประชาชน

42. จามจุรี มะกันถา ประชาชน

43. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

44. จักรพันธ์ ศรีวิชัย คนทำหนัง

45. จิรานุช กองเงิน ประชาชน

46. จารุวรรณ อุทาปา ประชาชน

47. จาริก กรอบทอง ประชาชน

48. จรรยาภรณ์ สีหาบุตร ประชาชน

49. จามร ศรเพชรนรินทร์ Short Doc

50. จิตลดา ไวดาบ ประชาชน 

51. จอมเทียน จันสมรัก Speaking Out TH

52. จรินทร์พร ประเสริฐกุล พลเมืองโลก

53.  จักรกริช ฉิมนอก ประชาชน

54. ฉัตรนคร เขมาสารี ประชาชน

55. ฉัตรชัย พุ่มพวง สหภาพคนทำงาน

56. ฉัตรชัย สุขอนันต์ ประชาชน

57. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา

58. ชัยพงษ์ สำเนียง  ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร

59. ชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

60. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ ประชาชน

61. ชลธิดา ขันธกิจ ประชาชน

62. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ ประชาชน

63. เชวง ไชยวรรณ คนทำหนัง

64. ชญานี ขุนกัน ประชาชน

65. ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา Refugee Rights Litigation Project

66. ชวรัตน์ ชวรางกูร ประชาชน

67. ชินราช บุตรศรีภูมิ ประชาชน

68. ชาญณรงค์ บุญหนุน เครือข่ายนักวิชาการปรัชญาแลพะพุทธศาสนา

69. ชานน์ บุญเฉลย ประชาชน



70. ชวิศา อุตตะมัง ประชาชน

71. ชิดชนก ขอบเหลือง ประชาชน

72.  ไชยยันต์ ไชยยะ ประชาชน

73. ชญานิน เตียงพิทยากร ประชาชน

74. ชัชพล โชติผล ประชาชน

75.  ชลิต รัษฐปานะ ประชาชน

76.  ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ ประชาชน

77. ชานน โพธิมะโน ประชาชน

78. ซัมซู สาอุ ประชาชน

79. ดาวพระศุกร์ หลักแหลม ประชาชน

80. ดำรงศักด์ิ วงษ์อุดม เฟมมินิสต์ปลดแอก

81. ดวงพร วิรัตน์ธัญญารักษ์ เฟมมินิสต์ปลดแอก

82. ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว นักเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

83. ณัชชานันท์ มะกันถา ประชาชน

84. ณัฏฐินี ชูช่วย Thai City Biz Co., Ltd.

85. ณรรธราวุธ เมืองสุข ส่ือมวลชน

86. ณัฐวุฒิ กรมภักดี ประชาชน

87. ณัฐสิรรี รอดโพธ์ิทอง ประชาชน

88. ณิชกานต์ รักษ์วงษ์ฤทธ์ิ กลุ่มเฟมมินิสต์ฟูฟู

89. ณัฐชนัญ อติกิจปรีชา ประชาชน

90. ณัฐพงษ์ บุญธรรม ประชาชน

91. ณัฐนพิน ผดุงพัฒโนดม ประชาชน

92. ณีรนุช แมลงภู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

93. ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

94. ดำรง พุดสวย ประชาชน

95. ดวงสุดา สร้างอำไพ ประชาชน

96. เดชา น้อยมะลิวัน ประชาชน

97. ดำรง ธราพิทักษ์ ประชาชน

98. ดาราราย รักษาสิริพงศ์ ประชาชน

99. ดาโพ มรดกพนา คนทำหนัง

100.ดวงทิพย์ ขงเขตคราม ประชาชน

101.เติมศักดิ์ ตั้งสุทธิกุล ประชาชน

102.ถาวร หลักแหลม ประชาชน

103.ทิพาพร สน่ันเมือง ประชาชน

104.ทิพวรรณ อินตา ประชาชน

105.ทรัพย์ มะโน ประชาชน

106.แทนฤทัย แท่นรัตน์ ประชาชน

107. ทรงพันธ์ ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

108.ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ Documentary Club

109.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

110.ธีรภัทร ศรีวิชัย ประชาชน

111.ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ ประชาชน

112.ธนิษฐ์ นีละโยธิน ประชาชน

113.ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร ประชาชน



114.ธิษะณา ชุณหะวัณ มูลนิธิการศึกษาเพ่ือการพัฒนา พังงา

115.ธดาพงศ์ เสนาะพงไพร ประชาชน

116.ธิตา อ่อนอินทร์ ประชาชน

117.ธนิท เอธนานนท์ ประชาชน

118.ธันย์รัตนราม ชีพนุรัตน์ ประชาชน

119.ธณัศสนันท์ นุชประเสริฐ ประชาชน

120.ธนพล แสงจันทร์ ประชาชน

121.ธีรพงษ์ พรหมขัติแก้ว ประชาชน

122.ธงชัย สุวิ ประชาชน

123.ธวัชชัย โตสิตระกูล ประชาชน

124.ธนัตถ์ วีรวัฒนาธิกุล ประชาชน

125.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

126.ธนาคาร สาระคำ ประชาชน

127. ธารารัตน์ ไพบูลย์ธนสมบัติ ประชาชน

128. ธนพร ศรีสุขใส ประชาชน

129.นนธวัช มะชัย ศิลปิน

130.นิพิฐพนธ์ คำยศ ประชาชน

131.นันทพร เตชะประเสริฐกุล ประชาชน

132.นูรมา มะเกะ ประชาชน

133.นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ อาจารย์

134.นวพล มีระเสน นักธุรกิจ

135.นัยนา ธนวัฑโฒ ประชาชน

136.นิรมล ยุวนบุณย์ ประชาชน

137.ณัฐเฌอณิราห์ เพชรวรากรณ์ ประชาชน

138.นิติกร ค้ำชู ประชาชน

139.นาตยา อยู่คง มหาวิทยาลัยศิลปากร

140.นันทา เบญจาศิลารักษ์ ประชาชน

141.นันทชาติ หนูศรีแก้ว ประชาชน

142.นิตยา ม่วงกลาง ประชาชน

143. นุชนลิน ลีระสันธนะ ประชาชน

144. น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น ประชาชน

145. เนาวรัตน์ เสือสะอาด ประชาชน

146.นนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับภาพยนตร์

147.นันทนา ชวดนุช ประชาชน

148.บุญญาเดช พุดสวย ประชาชน

149.บุญธาริกา จีนตา ประชาชน

150.บัวผัด ต๊ะนัย ประชาชน

151.บุษกร ยอดทาเครือ ประชาชน

152.บารมี ชัยรัตน์ สมัชชาคนจน

153.บรรชา แจ่มใส ประชาชน

154.บุญทิวา วิจิตรากุล ประชาชน

155.บัญชา มุแฮ ชนเผ่าพ้ืนเมือง

156. เบญจภัทร สังสีแก้ว ประชาชน

157. บงกช ดารารัตน์ ประชาชน



158. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

159. บราลี มีศุข ประชาชน

160.ปิติพงษ์ ผาสุขยืด ประชาชน

161.ปราณี มะกันถา ประชาชน

162.ปฏิพัทธ์ มะกันถา ประชาชน

163.ปรีดา ทองชุมนุม ทนายความ

164.ปสุตา ชื้นขจร ประชาชน

165.ประจักษ์ ต่อชีวี ประชาชน

166.ปภพ เสียมหาญ ประชาชน

167.ปรีชญา มณีแสง ประชาชน

168.ปรีญาวัลย์ ใจปินตา ประชาชน

169.ปพน สังข์ฤทธิ์ ประชาชน

170. ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ ประชาชน

171. ปราโมทย์ ระวิน ประชาชน

172. เปาโล คำสวัสด์ิ ประชาชน

173. ปิยะรัศม์ิ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ ประชาชน

174. ปุณิกา พุณพาณิชย์ ประชาชน

175.เปีย วรรณา นักเขียน

176. ปุณณมาศ กิตติ ประชาชน

177.เพทาย กันนิยม ประชาชน

178.พิกุล จีนตา ประชาชน

179.ไพรินทร์ เสาะสาย International Rivers

180.พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ผู้กำกับภาพยนตร์

181.พรพิศ ผักไหม แม่ค้า

182.พิมพกา โตวิระ คนทำหนัง

183.พิสิษฏ์ นาสี ศูนย์พหุวัฒธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

184.พิไชย หลักแหลม ประชาชน

185.พานิดา พุดสวย ประชาชน

186.พิลัยพร ชูโชคจิรวัฒน์ ประชาชน

187.พิชยพรรณ ช่วงประยูร นักศึกษาปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

188.พนม ทะโน ส่ือมวลชน

189. พงษ์ศักด์ิ ต้นน้ำเพชร ชาวกะเหร่ียงบางกลอย

190. พชร คำชำนาญ ประชาชน

191.เพียรผจง อินต๊ะรัตน์ ประชาชน

192. พรรณี เทวกุลพานิชย์ ประชาชน

193. พุทธณี กางก้ัน Fortify Rights

194. พิสิษฐ์ โพธ์ิแก้ว ประชาชน

195. พีรพัฒน์ กิตติสุวัฒน์ ประชาชน

196.พิรญาณ พลภูมิรักษ์ ประชาชน

197.พิชามญช์ อาจคะนอง ประชาชน

198.ภัทรภร ภู่ทอง นักวิชาการ

199.ภัทรานิษฐ์ เยาดำ ทนายความ

200.ภัครทรินทร์ จรุงสาคร ประชาชน

201.ภัทรภร เหมะจันทร์ ประชาชน



202. ภาณินี มีผล ประชาชน

203.มาโนช ชุ่มเมืองปัก ประชาชน

204.มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์ ราษฎรเต็มขั้น

205. มัจฉา พรอินทร์ ประชาชน

206.มะเมียะเส่ง สิริวลัย ประชาชน

207. มนธิรา อินทโฉม ประชาชน

208. ไมตรี จำเริญสุขสกุล กลุ่มรักษ์ลาหู่

209. มนธิภา ย้ิมย่อง กลุ่มเพื่อนนักสังคมสงเคราะห์เชียงราย

210.ยุทธนา บุญอ้อม ประชาชน

211.ยุคล พิทักษา                                     ประชาชน

212. โยธิน ผลอรรถ ประชาชน

213.โยธิน ผลอรรรถ ประชาชน

214.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ แพทย์

215.รุ่งอรุณ ตื้อใจมา ประชาชน

216.รัศมิ์ลภัส กวีวัจน์ ประชาชน

217.รวีพร ดอกไม้ ประชาชน

218.โรยทราย วงศ์สุบรรณ Migrant Working Group

219. รจเรข วัฒนาพาณิชย์ ประชาชน

220. รัชชานนท์ แสงอัมพร นักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต)

221.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ มูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่า

222.ลาลา พุ่มดอกจันทร์ ประชาชน

223.เลอสรรค์ วิเศษเอกภพ เยาวชน

224.ลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน ประชาชน

225. ลดาวัลย์ ไข่คำ ประชาชน

226.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา นักเขียน

227.วงวาลย์ มะกันถา ประชาชน

228.วัชรินทร์ เป็นเอก ประชาชน

229.วีระ ชุบทอง ประชาชน

230.วีณา บุนนาค ประชาชน

231.วิภาวดี พันธ์ุยางน้อย ประชาชน

232.วสุรัตน์ หอมสุด มูลนิธิรักษ์ไทย

233.วรวิทย์ พนาครองจิตร คริสเตียน th-813

234.วัลภา สินพูล มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

235.วรชาติ มอแปล ประชาชน

236.วัชลาวี คำบุญเรือง ประชาชน

237.วารุณี หลักแหลม ประชาชน

238.วิไลวรรณ หลักแหลม ประชาชน

239.วศินี บุญที ประชาชน

240. วนิดา เลิศวรปรีชา ประชาชน

241.วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

242.วรวุฒิ ตามี่ ประชาชน

243.วิโรจน์ พนาสง่าวงศ์ ประชาชน

244. วินัย ไม้แก่น Grab Thailand

245.วิชัย กองบัณฑิต ประชาชน



246. วสุธร ปิยารมณ์ ประชาชน

247. วาดจันทร์ เจนพานิชสกุล ราษฎร

248.วุฒิ บุญเลิศ เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตตะนาวศรี

249. วิคตอเรีย ทีสุชาติ ประชาชน

250. วรรณา แต้มทอง นักวิจัยอิสระ

251. วรกมล องค์วานิชย์ ประชาชน

252.วิปัศยา อยู่พูล ภาคีเซฟบางกลอย

253. วัจนา เสริมสาธนสวัสด์ิ ประชาชน

254.ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

255.ศรัณย์ จงรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร

256.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ประชาชน

257.ศิววงศ์ สุขทวี สหภาพนักศึกษาและคนทำงานแห่งศาลายา

258.ศรินธร รัตน์เจริญขจร ประชาชน

259.ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ ประชาชน

260.ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา นักกิจกรรมด้านแรงงาน

261.ศิราพร แก้วสมบัติ ประชาชน

262.ศิวกร โอ่โดเชา ประชาชน

263. ศาสตรา บุญวิจิตร ประชาชน

264.ศรีวิยา จีนตา ประชาชน

265.ศุภชัย ชื่นอารมณ์ ประชาชน

266.ไศลทิพย์ ศุภางค์ ประชาชน

267.ศิริพร บุญผาตินาถ ประชาชน

268.ศกุนตลา ฤชา ประชาชน

269. ศิรดา เขมานิฏฐาไท ประชาชน

270.สมชาติ รักษ์สองพลู ประชาชน

271.สุนีย์ ทองชัย ประชาชน

272.สืบสกุล กิจนุกร สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

273.สุชาติ ดุลย์สุวรรณ ประชาชน

274.สาวิตรี พูลสุขโข ประชาชน

275.สิริไพลิน สิงห์อินทร์ ประชาชน

276.สิรินาถ สิทธิหาญ ประชาชน

277.สุทธิเทพ สานทำ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

278.สุชาติ ดุลย์สุวรรณ ประชาชน

279.สุพรรณ มะโน ประชาชน

280.สาวิตรี จีนตา ประชาชน

281.สาวินี อินตา ประชาชน

282.สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา ศิลปิน

283.สุนทรี ปัญญาสว่าง ประชาชน

284.สุขศรี ชิติพัทธ์ ประชาชน

285.สุชีพ สมพร ประชาชน

286.สุธีโนวาง สำนักงานกฎหมายสุธี

287. สุปรียา ห้องแซง ประชาชน

288.สุพอ เจาะโด ประชาชน

289.สุกัญญา ใจแก้ว ประชาชน



290.สุชิน พลสา ประชาชน

291.สมชาย ค้ำจุนคีรีมาศ ประชาชน

292.สุวัชรา ปัญญาย่ิง ประชาชน

293.สุภาวดี เพชรรัตน์ ประชาชน

294. สาธิยา เขื่อนคำ ประชาชน

295. สกุลกร ยาไทย ประชาชน

296. สิทธิศักด์ิ ช่างเหล็ก คณะสังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

297. สุพิศ ดำรงศักดิ์คีรี ประชาชน

298.เสฏฐวุฒิ ยุทธาวรกูล ประชาชน

299.สิรินารถ สดประเสริฐ ประชาชน

300. สาธิต เรืองสุวรรณ ประชาชน

301.สมศักดิ์ แก้วศรีนวล ประชาชน

302.สุนี ไชยรส ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

303. สิรินารถ เมฆวรวุฒิ ประชาชน

304. สุทธิพงษ์ มหาพรหม ประชาชน

305. สรินทิพย์ บุญหนัก ประชาชน

306. สุธาวัลย์ บัวพันธ์ ประชาชน

307. สุพิชญา คำรักษ์ ประชาชน

308. สุดารัตน์ บุญประเสริฐ เฟมมินิสต์ปลดแอก

309. หาญไกร เครือนพรัตน์ ประชาชน

310.เอกพันธ์ุ ปิณฑวณิช นักวิชาการอิสระ

311.อังคณา นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

312.อริศราภรณ์ พุดสวย ประชาชน

313.อินทวน พุดสวย ประชาชน

314.อิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ ประชาชน

315.อารียา ติวะสุระเดช ประชาชน

316.อำไพ มะโน ประชาชน

317. เอนก จันทร์เครือ ประชาชน

318.อคิราภ์ สังขฤทธ์ิ เยาวชน

319.อภิชน รัตนาภายน คนทำสารคดี

320.อรุณกร พิค คนทำหนัง

321.อภิรักษ์ นันทเสรี นักศึกษา ป.โท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

322. อรพรรณ ปถมเล็ก ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

323.อติภพ ภัทรเดชไพศาล นักเขียน

324.องอาจ เดชา นักเขียน

325.อายุวัฒน์ ระร่ืน ประชาชน

326. อับดุลฮาดี เฉมเร๊ะ ประชาชน

327.อัญชิสา เอ่ียมทอง ประชาชน

328.อรนุช เลิศกุลดิลก ประชาชน

329. อัสมา แก้วประดับ ประชาชน

330.อรทัย ไหมแก้ว ประชาชน

331.อรรถพล อำรุงพล ประชาชน

332.อนุรุทธ เกียรติวุฒิ ประชาชน

333.อิงค์พร สีเนหะ ประชาชน



334.อรุษา ปัญญากดแก้ว ประชาชน

335.อรสา ศรีดาวเรือง ประชาชน

336.อิสสรา อมรธรรมธาดา ประชาชน

337.อัสมา แก้วประดับ ประชาชน

338. อมราภรณ์ ไข่คำ ประชาชน

339. อัยนา ภูยุทธานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

340. อำพรรณี สะเตาะ ประชาชน

341.อธิวัฒน์ สุธรรม กลุ่มรักษ์สันติสุข น่าน

342.อำนาจ เสริมพงศ์สุวัฒน์ ประชาชน

343. อภิสิทธ์ิ เหล่าลุมพุก ประชาชน

344. อัยยกานต์ อัยยกานต์ ประชาชน 
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จดหมายจากภาคประชาสงัคมไทย 
กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภยัสงครามตามพรมแดนไทย-รฐักะเหรี่ยง 

 
        10 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอใหพ้จิารณาการเร่งด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืผูห้นีภยัสงครามตามพรมแดนไทย-รฐักะเหรีย่ง 

เรยีน  พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและประธานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
 
  ตามทีไ่ดเ้กดิเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศพม่า/ เมยีนมา ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ ทีผ่่านมา 
ส่งผลให้มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงการโจมตีกันบริเวณตามแนวชายแดนไทย -รฐักะเหรี่ยง และมี
ประชาชนไดห้ลบหนีภยัสงครามกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ในบรเิวณแนวชายแดนตัง้แต่เมื่อวนัที ่ 27 มนีาคม 2564 ซึ่งประชาชน
กลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรี่ยงเหล่านี้ประกอบไปดว้ยเดก็ ผู้หญิง คนชรา ตลอดจนผู้เจบ็ป่วยหรือไดร้บับาดเจบ็ รวมทัง้สิ้นเป็นจ านวน
หลายพนัคน และอาจเพิม่ขึน้เป็นจ านวนหลกัหมื่นคน 

  ทีผ่่านมาไดม้กีารประสานด าเนินการของหน่วยงานราชการ กลุ่ม บุคคล องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้
มีความช่วยเหลือแก่ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดร้อนเหล่านี้ แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมายงัมีความตดิขดัในการด าเนินการใน
ระดบัพื้นที ่ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั แม่ฮ่องสอน ระดบัอ าเภอ (แม่สะเรยีง, สบเมย, ฯลฯ) ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทพัภาคที ่
3 กิ่งกาชาดจงัหวดัและอ าเภอแม่สะเรียง และผู้ปฏิบตัิงานระดบัพื้นที่หมู่บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย ฯลฯ ท าให้การด าเนินการ
เรื่องการบรจิาคจากภาคประชาชนทีส่่งเขา้ไปช่วยเหลอืในพื้นทีเ่ป็นไปอย่างตดิขดัและยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง 

  ทัง้นี้เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามหลกัการของมนุษยธรรมต่อผูย้ากไรแ้ละหนีภยัความตายจากการสูร้บใน
ประเทศพม่า/ เมยีนมา  ทางองค์กรภาคประชาสงัคมไทย และคณะผูห้่วงใยในดา้นมนุษยธรรม จงึขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาล และสภา
ความมัน่คงแห่งชาตไิดเ้ร่งด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. เปิดชายแดนไทย เพื่อรองรบัผูอ้พยพลี้ภัยดว้ยหลกัมนุษยธรรม โดยค านึงถงึการกวาดล้างสู้รบ ควบคู่ไป
กบัการตามไล่จบักุมชาวพม่า/เมยีนมา โดยฝ่ายกองทพัและหน่วยงานความมัน่คงของพม่า/ เมยีนมา 

2. อ านวยความสะดวกใหก้ับองค์กร หน่วยงานบุคลากรดา้นมนุษยธรรมสามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเต็มที่ 
ทัง้ความช่วยเหลอืดา้น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค การรกัษาพยาบาล และความปลอดภยัในชวีติ 

3. ยึดมัน่ในหลกัมนุษยธรรมอย่างเคร่งครดั ไม่ผลกัดนักลบัผู้หนีภัยความตายจากการสู้รบและความขดัแยง้ 
ใหก้ลบัไปเผชญิความตายหรอืความรุนแรง ตามหลกั Non Refoulement ทีย่ดึถอืปฏบิตัใินทางสากล 

4. เร่งประสานงานใหม้กีารจดัตัง้ศูนย์เฉพาะกิจร่วมกนัขององค์กรต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีส่ าคญั อนัไดแ้ก่ 
นายอ าเภอ กิง่กาชาดอ าเภอ และองค์กรภาคประชาชนทอ้งถิ่น เช่น ศูนย์พฒันาเครอืข่ายเดก็และชุมชน , 
กลุ่มกะเหรี่ยงไทย (Karen-Thai Group) เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในระดบัเฉพาะหน้าเร่งด่วน 
ในการจดัท ากลไกการปฏบิตังิานทีเ่ป็นรูปธรรมและมปีระสทิธภิาพร่วมกนัโดยเรว็ 
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5. ประสานงานใหม้กีารท างานร่วมกนัของภาครฐัและภาคประชาสงัคม อนัไดแ้ก่ องค์กรพฒันาเอกชน 
องค์กรดา้นมนุษยธรรมในประเทศไทย และหน่วยงานสากลต่างๆ เช่น กาชาดสากล ICRC, UNHCR, 
UNICEF. IOM, TBC ฯลฯ ใหม้กีารเตรยีมการรองรบัผูห้นีภยัจากการสูร้บในระยะต่อไป 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

ดร. ลดัดาวลัย์  ตนัตวิทิยาพทิกัษ์ 
ประธานมูลนิธร่ิวมมติรไทย-พม่า 

 
รศ.ดร. โคทม อารยีา 

ประธานมูลนิธวิฒันธรรมเพื่อการพฒันาเอเซยี 
 

ศาสตราจารย์สุรชิยั หวนัแก้ว 
ผูอ้ านวยการศูนย์โรตารีเ่พื่อสนัตภิาพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
นายสุรพงษ์ กองจนัทกึ 

ประธานมูลนิธผิสานวฒันธรรม 
 

นางสาวอวยพร เขื่อนแก้ว 
ศูนย์ผูห้ญงิเพื่อสนัตภิาพและความเป็นธรรม มูลนิธส่ิงเสริมสนัตวิถิึ 

 
นายสมชาย หอมลออ 

ประธานมูลนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา 
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เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 

     

เรื�อง  การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม

เรยีน  พลเอกประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี

อา้งถงึ  หนังสอืถงึนายกรฐัมนตร ีฉบบัลงวนัที� 

  ตามที�ได้มีเหตุการณ์ปฏิวตัิร ัฐประหาร
กุมภาพนัธ์ ศกนี� และไดม้กีารใช้กําลงัอาวุธปราบปราม ออกหม
ลดละ จนกระทั �งบดันี�ทั �งที�ประชาคมโลก
กองทพัเมยีนมายุตกิารใชค้วามรุนแรง ปลดปล่อยผูถู้กคุมขงั และยุติการ
ใหม้กีารเคลื�อนยา้ยของผู้คนออกจากถิ�นฐาน และการอพยพหนีภยัมาสู่ชายแดนไทย
จํานวนลา้นกว่าคน และแสนกว่าคนตามลาํดบั 
อยูใ่นสภาพของการขาดรายได ้ขาดอาหาร ขาดนํ�า ขาดเวชภณัฑ ์และเครื�องใชส้อยประจําวนั ซึ�งการระดมการช่วยเหลอื
ทางดา้นมนุษยธรรมทั �งภายในประเทศเมยีนมา
ขาดความรว่มมอื หรอืไดร้บัการขดัขวางจากฝ่ายกองทพัเมยีนมา
ต่างๆ เป็นไปอยา่งยากลาํบาก  นอกจากนั �นการจดัส่งความช่วยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรม และการดแูล เช่นการใหท้ี�พกั
พงิชั �วคราว และการดแูลทางดา้นชวีติประจําวนัและการสาธารณสุข  ทางดา้นฝ่ายไทย
ชดัของนโยบายและมาตรการ และกระบวนการสั �งการ 
ชายแดน และระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายไทยดว้ยกนัเอง 
องคก์รที�มใิช่รฐั หรอืองคก์รที�ไม่แสวงหากาํไ

  ในการนี�พวกเราบรรดากลุ่มองค์กรที�มิใช่รฐั หรอืที�ไม่แสวงหากําไร รวมทั �งแวดวงวิชาการ และสื�อ 
รวมทั �งชาวบ้านผู้มีจิตศรทัธา ซึ�งได้ร่วมประชุมหารือและหาทางกระชบัความร่วมมื
ช่วยเหลอืต่อชาวเมยีนมา ทั �งในเขตแดนไทย และในเขตแดนเมยีนมา
กําหนดแนวทางนโยบายโดยคาํนึงถงึมนุษยธรรมเป็นสาํคญั 

   

         

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผูห่้วงใยในปัญหา

      2  มถิุนายน

นุษยธรรมแก่ชาวเมยีนมา 

นายกรฐัมนตร ีและประธานสภาความมั �นคงแห่งชาต ิ

ลงวนัที� 10 เมษายน 2564 

ตามที�ได้มีเหตุการณ์ปฏิวตัิร ัฐประหาร ยึดอํานาจโดยฝ่ายกองทัพที�ประเทศเมี
ศกนี� และไดม้กีารใช้กําลงัอาวุธปราบปราม ออกหมายจบั และไล่กวาดล้างชาวเมยีนมา

ลดละ จนกระทั �งบดันี�ทั �งที�ประชาคมโลก โดยองคก์ารสหประชาชาติ และประชาคมอาเซียนได้ออกมาเรยีกรอ้งให้ฝ่าย
ยุตกิารใชค้วามรุนแรง ปลดปล่อยผูถู้กคุมขงั และยุติการคกุคามประชาชนพลเมอืงชาวเมยีนมา

ใหม้กีารเคลื�อนยา้ยของผู้คนออกจากถิ�นฐาน และการอพยพหนีภยัมาสู่ชายแดนไทย-เมยีนมา
านกว่าคน และแสนกว่าคนตามลาํดบั และเป็นที�คาดว่าจํานวนจะเพิ�มขึ�นอกีรวมเป็นถงึ 

อยูใ่นสภาพของการขาดรายได ้ขาดอาหาร ขาดนํ�า ขาดเวชภณัฑ ์และเครื�องใชส้อยประจําวนั ซึ�งการระดมการช่วยเหลอื
นุษยธรรมทั �งภายในประเทศเมยีนมา และตามบรเิวณชายแดนดงักล่าว  กป็ระสบกบัประเดน็ปัญหาของการ
รว่มมอื หรอืไดร้บัการขดัขวางจากฝ่ายกองทพัเมยีนมา เป็นผลใหก้ารลําเลยีง และการกระจายความช่วยเหลอื

ต่างๆ เป็นไปอยา่งยากลาํบาก  นอกจากนั �นการจดัส่งความช่วยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรม และการดแูล เช่นการใหท้ี�พกั
และการดแูลทางดา้นชวีติประจําวนัและการสาธารณสุข  ทางดา้นฝ่ายไทยกย็งัประสบปัญหากบัความไม่แน่

กระบวนการสั �งการ การติดต่อและประสานงานระหว่างส่วนกลาง กบัส่วนทางดา้น
ชายแดน และระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายไทยดว้ยกนัเอง และกบัองค์การสหประชาชาติและเครอืข่าย รวมทั �ง
องคก์รที�มใิช่รฐั หรอืองคก์รที�ไม่แสวงหากาํไร 

ในการนี�พวกเราบรรดากลุ่มองค์กรที�มิใช่รฐั หรอืที�ไม่แสวงหากําไร รวมทั �งแวดวงวิชาการ และสื�อ 
รวมทั �งชาวบ้านผู้มีจิตศรทัธา ซึ�งได้ร่วมประชุมหารือและหาทางกระชบัความร่วมมื

ทั �งในเขตแดนไทย และในเขตแดนเมยีนมา ขอเรยีน ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี
มนุษยธรรมเป็นสาํคญั ดว้ยเหน็ไดว้่าชาวเมยีนมาตกอยู่ในสภาวะลาํบากยากเขญ็ 

 

   

 

ผูห่้วงใยในปัญหามนษุยธรรม 

มถุินายน 2564 

 

ดอํานาจโดยฝ่ายกองทัพที�ประเทศเมียนมาเมื�อวันที� 1 
ายจบั และไล่กวาดล้างชาวเมยีนมาผู้เหน็ต่างอย่างไม่

ประชาคมอาเซียนได้ออกมาเรยีกรอ้งให้ฝ่าย
คกุคามประชาชนพลเมอืงชาวเมยีนมาที�ส่งผล

เมยีนมา และอนิเดยี-เมยีนมา ใน
จํานวนจะเพิ�มขึ�นอกีรวมเป็นถงึ 3-4 ล้านคน และจะตก

อยูใ่นสภาพของการขาดรายได ้ขาดอาหาร ขาดนํ�า ขาดเวชภณัฑ ์และเครื�องใชส้อยประจําวนั ซึ�งการระดมการช่วยเหลอื
ประสบกบัประเดน็ปัญหาของการ

เป็นผลใหก้ารลําเลยีง และการกระจายความช่วยเหลอื
ต่างๆ เป็นไปอยา่งยากลาํบาก  นอกจากนั �นการจดัส่งความช่วยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรม และการดแูล เช่นการใหท้ี�พกั

ยงัประสบปัญหากบัความไม่แน่
ติดต่อและประสานงานระหว่างส่วนกลาง กบัส่วนทางดา้น

และกบัองค์การสหประชาชาติและเครอืข่าย รวมทั �ง

ในการนี�พวกเราบรรดากลุ่มองค์กรที�มิใช่รฐั หรอืที�ไม่แสวงหากําไร รวมทั �งแวดวงวิชาการ และสื�อ 
รวมทั �งชาวบ้านผู้มีจิตศรทัธา ซึ�งได้ร่วมประชุมหารือและหาทางกระชบัความร่วมมือกันเป็นระยะๆ เพื�อให้ความ

นายกรฐัมนตรไีดโ้ปรดพจิารณา
ตกอยู่ในสภาวะลําบากยากเขญ็ 

ภาคผนวก 3



และจะตอ้งหนีรอ้นมาพึ�งเยน็อย่างหลกีเลี�ยงไม่ได ้ก่อนหน้านี�ไดม้กีารจดัทําขอ้เสนอถงึท่านตามหนังสอืฉบบัลงวนัที� 10 
เมษายน ที�ผ่านมาแล้ว เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความจําเป็นอย่างยิ�งยวด จึงมขี้อเสนอแนะให้เป็นแนว
ทางการดาํเนินการดงันี� 

  1.  ประกาศเขตหา้มการบนิ (No fly zone)โดยฝ่ายยานบนิเมยีนมา ใกลป้ระชดิเขตแดนไทย-เมยีนมา 
ทั �งเพื�อความปลอดภยัและความมั �นคงของอธปิไตยของไทย 

  2.  ขอใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยในฐานะรฐัมนตรรีกัษาการตามกฎหมาย
อาศยัอาํนาจตามมาตรา 17 ของพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 2522 เสนอให ้ครม. มมีตเิหน็ชอบใหผ้่อนผนัใหผู้้
หลบหนีการสูร้บและความขดัแยง้ทางการเมอืงจากประเทศเมยีนมา ใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพเิศษภายใต้การ
ดแูลของกระทรวงมหาดไทยในพื�นที�รองรบับรเิวณชายแดนที�กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการจดัให ้และภายใต้มาตรการ
การควบคมุโรคติดต่อตามแนวทางที�กระทรวงมหาดไทยกําหนด สําหรบัผู้ที�ต้องการการคุม้ครองจากสถานการณ์ที�เป็น
ภยัต่อชีวติจากความไม่ปลอดภยัทางการเมือง สามารถดําเนินการขอรบัการคดักรองให้เป็นผู้ไดร้บัการคดักรองตาม
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย การคดักรองคนต่างด้าวที�เข้ามาในราชอาณาจกัร และไม่สามารถเดนิทางกลบั
ประเทศอนัเป็นภูมลิาํเนาได ้พ.ศ. 2562 ตามแนวทางที�กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นกรณีพเิศษทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัมนุษยธรรมซึ�งมีความเป็นสากล เป็นที�ยอมรบัของนานาชาติเป็นหลัก และมีคุณค่าและความจําเป็นเหนือ
กฎหมายตรวจคนเขา้เมอืงซึ�งไม่สามารถตอบสนองและรองรบักบัสถานการณ์พเิศษในประเทศเมยีนมา และที�เขตแดน
ไทย-เมยีนมาในช่วงเวลานี�ได ้ การผลกัดนักลบัโดยทนัท ีหรอืดาํเนินคดดี้วยการอา้งวา่มกีารเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย
ตรวจคนเขา้เมอืง จงึเป็นเรื�องของการไม่ยอมรบัรูซ้ึ�งความเป็นไปในประเทศเมยีนมา และไม่คาํนึงถงึความเอื�ออาทรต่อ
เพื�อนมนุษยใ์นแงห่ลกัมนุษยธรรม (และในแงพ่ทุธหรอืศาสนาหนึ�งใด) 

  3. เพื�อใหเ้กดิการดแูลและคุม้ครองผูห้นีภยัความขดัแยง้จากประเทศเมยีนมาอย่างเป็นระบบและเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ รฐับาลควรมกีารจดัตั �งคณะทํางานประสานงานดูแล ให้ความช่วยเหลอืผูห้นีภยัความขดัแย้งจาก
ประเทศเมยีนมาในระดบัชาต ิโดยมหีน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคม เขา้ร่วมเป็นคณะทํางาน 
โดยมหีน้าที�พจิารณากาํหนดแนวทางการดแูล จดัระบบและประสานงานการใหค้วามช่วยเหลอืผูห้นีภยัจากความขดัแยง้
ในประเทศเมยีนมาระหวา่งส่วนกลางกบัพื�นที� และในระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและจดัทําขอ้เสนอในระดบันโยบาย
ใหแ้ก่รฐับาลในการบรหิารจดัการต่อไป  

  4. ประเทศไทยมปีระสบการณ์อย่างมากมายเป็นที�จดจาํและยกย่องจากประชาคมโลก อาท ิการใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมรบัชาวเวยีดนามสมยัสงครามอนิโดจนี-ฝรั �งเศส  ชาวเวยีดนามจากสงครามกลางเมอืง ชาว
เวยีดนามที�หลั �งไหลเขา้มาทางทะเล ชาวกมัพชูาที�เขา้มาทั �งในช่วงการกดขี�ของฝ่ายเขมรแดง  การยดึครองกมัพชูาของ
เวยีดนาม และสงครามกลางเมอืง  การใหค้วามชว่ยเหลอืชาวลาวโดยเฉพาะชาวลาวชาตพินัธ์ุมง้ และชาวเมยีนมาในช่วง 
30 กว่าปีที�ผ่านมา และยงัคั �งค้างอยู่ที�ค่ายอพยพอยู่อีกกว่าแสนคน และล่าสุดชาวเมยีนมาชาติพนัธุ์โรฮงิญา และชาว



เมยีนมาจากเหตุการณ์เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ศกนี� เป็นแนวทางการดําเนินการที�เปิดเขตแดนอา้แขนต้อนรบัดว้ยหลกั
มนุษยธรรมเป็นสาํคญั ที�พงึไดร้บัการพฒันาต่อยอดต่อไป 

  5. ร ัฐบาลไทยและอาเซียนควรให้การรับรองคณะรัฐบาลสหภาพแห่งชาติ (National Union 
Government of Myanmar: NUG) ในฐานะที�เป็นรฐับาลที�มาจากการเลอืกตั �งตามระบอบประชาธปิไตยที�มรีฐัธรรมนูญ
ของเมยีนมาใหก้ารรบัรอง อกีทั �งยงัเป็นระบอบที�รฐับาลไทยและอาเซียนใหก้ารยอมรบัและใชเ้ป็นวถิปีฏบิตัิในการธาํรง
ไวซ้ึ�งการบรหิารจดัการประเทศที�ไดร้บัการยอมรบัในสากลโลกอกีดว้ย 

  จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณา 

       ขอแสดงความนับถอื 

         ดร. ลดัดาวลัย ์ตนัตวิทิยาพทิกัษ์  
         ประธานมลูนิธริ่วมมติรไทย-พม่า  
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            ดร. ชยนัต์ วรรธนภูต ิ 
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เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ

จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

     

เรยีน  ทา่นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

  ตามที�ได้เกิดเหตุการณ์รฐัประหารยดึอํานาจอธปิไตยจากปวงชนชาวเมยีนมา และการลม้เลกิการเปิดสมยั
ประชุมรฐัสภาเมยีนมา เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ ์
ที�ทราบกนัอยูแ่ลว้นั �น พวกเราบรรดาองคก์รภาคประชาสงัคมที�มใิช่รฐัหรอืมคิา้กาํไร และเครอืขา่ยแวดวงวชิาการ 
สื�อมวลชน และผูนํ้าทอ้งถิ�น ไดม้โีอกาสพบปะหารอืกบัฝ่ายต่างๆ ของเมยีนมา และไดเ้พยีร
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรมต่อผูห้นภียัจากเงื�อมมอืของฝ่ายกองทพัเมยีนมามาโดยตลอดระยะเวลากว่า 
ผา่นมา 

  ในการนี�พวกเราเหน็ว่าท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทั �งหลายเป็นนักประชาธปิไตย เป็นตวัแทนของปวงชน
ชาวไทยที�ผ่านการคดัเลอืกมาโดยประชาชนพลเมอืงดว้ยวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งตามครรลองประชาธปิไตย และในเมื�อ
เพื�อนนกัการเมอืงร่วมอุดมการณ์ประชาธปิไตยของเมยีนมา และประชาชนพลเมอืงเมยีนมาเจา้ของอํานาจอธปิไตยต่างถูกฝ่าย
กองทพัทหารเมยีนมาเขา้มาทําการโดยมชิอบ ผดิกฎหมาย ไรค้วามชอบธรรม
ทําลายอาํนาจอธปิไตยของชนชาวเมยีนมา  พวกเราจงึอยากเหน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทยทั �งหมดไดร้่วมกนัออกมาแสดง
การคดัคา้นการยดึอาํนาจโดยฝ่ายกองทพัทหารเมยีนมา ยุตกิารใชค้วามรุนแรงและการขม่ขู่ ข่มเหง กวาดตอ้นคุมขงับรรดาชาว
เมยีนมาที�เห็นต่าง ที�รกัและหวงแหนประชาธปิไตยและสทิธเิสรภีาพ  หรอืนัยหนึ�งท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งแสดง
ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบันกัการเมอืงฝ่ายประชาธปิไตยเมยีนมา และกบัชาวเมยีนมาเป็นการทั �วไป

  นอกจากนั �น พวกเราก็ยงัอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายในเรื�อ
นโยบาย และท่าทขีองไทย ของประชาคมอาเซยีนอย่างกวา้งขวาง เพื�อช่วยกนันําประชาธปิไตยกลบัสูป่ระเทศเมยีนมาเพื�อน
บา้น และเพื�อยตุผิลกระทบจากเหตุการณ์เมื�อวนัที� 
มา และต่อภาระต่างๆ ของประเทศไทยที�เกี�ยวกบัการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาต ิและการหลั �งไหลเขา้มาของผูล้ ี�ภยัจากเงื�อม
มอืของฝ่ายกองทพัทหารเมยีนมาอกีดว้ย 

  

 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผูห่้วงใยในปัญหามนษุยธรรม

จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

    14 มถิุนายน 2564 

ตามที�ได้เกิดเหตุการณ์รฐัประหารยดึอํานาจอธปิไตยจากปวงชนชาวเมยีนมา และการลม้เลกิการเปิดสมยั
กุมภาพนัธ ์2564 อนัสบืเนื�องมาจากการเลอืกตั �งทั �วไปเมื�อวนัที� 

ที�ทราบกนัอยูแ่ลว้นั �น พวกเราบรรดาองคก์รภาคประชาสงัคมที�มใิช่รฐัหรอืมคิา้กาํไร และเครอืขา่ยแวดวงวชิาการ 
สื�อมวลชน และผูนํ้าทอ้งถิ�น ไดม้โีอกาสพบปะหารอืกบัฝ่ายต่างๆ ของเมยีนมา และไดเ้พยีรพยายามที�จะร่วมมอืประสานกนัใน
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรมต่อผูห้นภียัจากเงื�อมมอืของฝ่ายกองทพัเมยีนมามาโดยตลอดระยะเวลากว่า 

ในการนี�พวกเราเหน็ว่าท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทั �งหลายเป็นนักประชาธปิไตย เป็นตวัแทนของปวงชน
ดเลอืกมาโดยประชาชนพลเมอืงดว้ยวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งตามครรลองประชาธปิไตย และในเมื�อ

เพื�อนนกัการเมอืงร่วมอุดมการณ์ประชาธปิไตยของเมยีนมา และประชาชนพลเมอืงเมยีนมาเจา้ของอํานาจอธปิไตยต่างถูกฝ่าย
กองทพัทหารเมยีนมาเขา้มาทําการโดยมชิอบ ผดิกฎหมาย ไรค้วามชอบธรรม ทําลายประชาธปิไตย ทําลายระบบรฐัสภา และ
ทําลายอาํนาจอธปิไตยของชนชาวเมยีนมา  พวกเราจงึอยากเหน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทยทั �งหมดไดร้่วมกนัออกมาแสดง
การคดัคา้นการยดึอาํนาจโดยฝ่ายกองทพัทหารเมยีนมา ยุตกิารใชค้วามรุนแรงและการขม่ขู่ ข่มเหง กวาดตอ้นคุมขงับรรดาชาว

ห็นต่าง ที�รกัและหวงแหนประชาธปิไตยและสทิธเิสรภีาพ  หรอืนัยหนึ�งท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งแสดง
ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบันกัการเมอืงฝ่ายประชาธปิไตยเมยีนมา และกบัชาวเมยีนมาเป็นการทั �วไป

นอกจากนั �น พวกเราก็ยงัอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายในเรื�อ
นโยบาย และท่าทขีองไทย ของประชาคมอาเซยีนอย่างกวา้งขวาง เพื�อช่วยกนันําประชาธปิไตยกลบัสูป่ระเทศเมยีนมาเพื�อน
บา้น และเพื�อยตุผิลกระทบจากเหตุการณ์เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ดงักล่าว ต่อความมั �นคงปลอดภยัตลอดแนวชายแดนไทย

งๆ ของประเทศไทยที�เกี�ยวกบัการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาต ิและการหลั �งไหลเขา้มาของผูล้ ี�ภยัจากเงื�อม
 

  

 
 

ผูห่้วงใยในปัญหามนษุยธรรม 

จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ตามที�ได้เกิดเหตุการณ์รฐัประหารยดึอํานาจอธปิไตยจากปวงชนชาวเมยีนมา และการลม้เลกิการเปิดสมยั
อนัสบืเนื�องมาจากการเลอืกตั �งทั �วไปเมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 2563  ดงัเป็น

ที�ทราบกนัอยูแ่ลว้นั �น พวกเราบรรดาองคก์รภาคประชาสงัคมที�มใิช่รฐัหรอืมคิา้กาํไร และเครอืขา่ยแวดวงวชิาการ นิสติ นกัศกึษา
พยายามที�จะร่วมมอืประสานกนัใน

การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรมต่อผูห้นภียัจากเงื�อมมอืของฝ่ายกองทพัเมยีนมามาโดยตลอดระยะเวลากว่า 4 เดอืนที�

ในการนี�พวกเราเหน็ว่าท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทั �งหลายเป็นนักประชาธปิไตย เป็นตวัแทนของปวงชน
ดเลอืกมาโดยประชาชนพลเมอืงดว้ยวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งตามครรลองประชาธปิไตย และในเมื�อ

เพื�อนนกัการเมอืงร่วมอุดมการณ์ประชาธปิไตยของเมยีนมา และประชาชนพลเมอืงเมยีนมาเจา้ของอํานาจอธปิไตยต่างถูกฝ่าย
ทําลายประชาธปิไตย ทําลายระบบรฐัสภา และ

ทําลายอาํนาจอธปิไตยของชนชาวเมยีนมา  พวกเราจงึอยากเหน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทยทั �งหมดไดร้่วมกนัออกมาแสดง
การคดัคา้นการยดึอาํนาจโดยฝ่ายกองทพัทหารเมยีนมา ยุตกิารใชค้วามรุนแรงและการขม่ขู่ ข่มเหง กวาดตอ้นคุมขงับรรดาชาว

ห็นต่าง ที�รกัและหวงแหนประชาธปิไตยและสทิธเิสรภีาพ  หรอืนัยหนึ�งท่านสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งแสดง
ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบันกัการเมอืงฝ่ายประชาธปิไตยเมยีนมา และกบัชาวเมยีนมาเป็นการทั �วไป 

นอกจากนั �น พวกเราก็ยงัอยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายในเรื�องความเป็นไปในเมยีนมา และ
นโยบาย และท่าทขีองไทย ของประชาคมอาเซยีนอย่างกวา้งขวาง เพื�อช่วยกนันําประชาธปิไตยกลบัสูป่ระเทศเมยีนมาเพื�อน

กุมภาพนัธ์ดงักล่าว ต่อความมั �นคงปลอดภยัตลอดแนวชายแดนไทย-เมยีน
งๆ ของประเทศไทยที�เกี�ยวกบัการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาต ิและการหลั �งไหลเขา้มาของผูล้ ี�ภยัจากเงื�อม

ภาคผนวก 4



  พวกเราขอให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเรยีกรอ้ง กํากบั ควบคุม และสอดส่องใหฝ่้ายบรหิารโดยคณะรฐับาล
ของ พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดเ้ห็นแก่สทิธเิสรภีาพความเป็นประชาธปิไตย ความปลอดภยั และความ
มั �นคงในชวีติของชาวเมยีนมาเป็นสาํคญั และยุตกิารเกรงอกเกรงใจฝ่ายกองทพัทหารเมยีนมาโดยใช่เหตุ เพราะอยู่ในฐานะที�ผดิ
กฎหมายและไรค้วามชอบธรรม 

  พวกเราใคร่ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรยีกร้องและร่วมผลกัดนัให้มีการวางมาตรการการเปิด
ชายแดนไทย-เมยีนมา การวางระบบการบรหิารจดัการผูล้ ี�ภยัจากเมยีนมา โดยใหม้กีารร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบับรรดาองค์กร
ต่างๆ ขององคก์ารสหประชาชาต ิและกบับรรดากลุม่ประเทศผูใ้หค้วามช่วยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรม  

  ทั �งนี� พวกเราเหน็วา่ตลอดประวตัศิาสตร์ความโอบออ้มอารขีองสงัคมไทยนั �น ไทยเราไดเ้ปิดพรมแดนใหผู้ห้นี
ภยัเขา้มาสแสวงหาความร่มเยน็ของสงัคมไทยมาโดยตลอด ประเทศไทยมปีระสบการณ์อยา่งมากมายเป็นที�จดจําและยกย่อง
จากประชาคมโลก อาท ิการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมรบัชาวเวยีดนามสมยัสงครามอนิโดจนี-ฝรั �งเศส  ชาวเวยีดนาม
จากสงครามกลางเมอืง ชาวเวยีดนามที�หลั �งไหลเขา้มาทางทะเล ชาวกมัพูชาที�เขา้มาทั �งในช่วงการกดขี�ของฝ่ายเขมรแดง  การ
ยดึครองกมัพชูาของเวยีดนาม และสงครามกลางเมอืง  การใหค้วามช่วยเหลอืชาวลาวโดยเฉพาะชาวลาวชาตพินัธุม์ง้ และชาว
เมยีนมาในช่วง 30 กวา่ปีที�ผา่นมา และยงัอาจคั �งคา้งอยูท่ ี�ค่ายอพยพอยูอ่กีกว่าแสนคน และลา่สุดชาวเมยีนมาชาตพินัธุ์โรฮงิญา 
และชาวเมยีนมาจากเหตุการณ์เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ที�ผ่านมา เป็นแนวทางการดําเนินการที�เปิดเขตแดนอา้แขนตอ้นรบัดว้ย
หลกัมนุษยธรรมเป็นสําคญั ที�พึงได้รบัการพฒันาต่อยอดต่อไป โดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีบทบาทในการ
ขบัเคลื �อนและเป็นตวัแทนปวงชนชาวไทยที �มีความห่วงใยและเอื� ออาทรต่อประชาชนในประเทศเพื �อนบ้านเรา เพื �อ
ความสงบสุขในภมิูภาคนี�  การเสนอญตัติเข้าสู่ที �ประชุมรฐัสภา หรือออกคาํแถลงการณ์ร่วมของสมาชิกรฐัสภาผู้รกัใน
ประชาธิปไตย และห่วงใยในมนุษยธรรม โดยเรว็ จกัถือเป็นโอกาสที �ดียิ �งในการริเริ �มภารกิจอนัสาํคญันี�  

  จงึเรยีนมาดว้ยความเคารพ 

       ขอแสดงความนับถอื 

         ดร. ลดัดาวลัย ์ตนัตวิทิยาพทิกัษ์  
         ประธานมลูนิธริ่วมมติรไทย-พม่า  

       รศ.ดร. โคทม อารยีา  
         ประธานมลูนิธวิฒันธรรมเพื�อการพฒันาแห่งเอเซยี  

             ศาสตราจารยส์ุรชิยั หวนัแกว้  
      ผูอ้าํนวยการศนูยโ์รตารี�เพื�อสนัตภิาพ แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

         ดร. ชยนัต์ วรรธนภูต ิ 
         ศูนยภ์ูมภิาคและสงัคมศาสตรแ์ละการพฒันาอย่างยั �งยนื (RCSD)  



        นายสรุพงษ์ กองจนัทกึ  
            ประธานมลูนิธผิสานวฒันธรรม  

         นายสมชาย หอมลออ  
            ประธานมลูนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา  

         นางสาวอวยพร เขื�อนแกว้  
           ศนูยผ์ูห้ญงิเพื�อสนัตภิาพและความเป็นธรรม มลูนิธสิง่เสรมิสนัตวิถิ ึ

          นายสมพงค ์สระแกว้ 
       มลูนิธเิครอืข่ายสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน 

            นายอดศิร เกดิมงคล 
         เครอืขา่ยคณะทาํงานดา้นแรงงานขา้มชาต ิ

       ผศ. ดร. ไชยณรงค ์เศรษฐเชื�อ  
         อาจารยค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

         ผศ. ดร. นฤมล  ทบัจุมพล 
         อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       อาจารยธ์รรมศาสตร ์โสตถพินัธ์ุ 
          อาจารยส์ถาบนัสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

                        นายกษิต ภริมย ์ 
        อดตีสมาขกิสภาผูแ้ทนราษฎร และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

             นายนิกร วสีเพ๊ญ 
       สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน (สสส.) 

       นายบุญแทน ตนัสเุทพวรีวงศ ์
       เลขาธกิารคณะกรรมการรณรงคเ์พื�อสทิธมินุษยชน (ครส.) 

             นายกฤษฎา บุญชยั 
       Thai Climate Justice for All 

   กลุม่คนงานหญงิเพื�อความยุตธิรรม 
   กลุม่นอนไบนารี�แหง่ประเทศไทย 



   กลุม่เสรภีาพแม่นํ�าโขง 
   ขบวนผูห้ญงิปฏริปูประเทศไทย (WeMove) 

   คณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา 35 
   คณะกรรมการรณรงคเ์พื�อประชาธปิไตย (ครป.) 

   เครอืข่ายรฐัสวสัดกิารเพื�อความเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
   มลูนิธชิุมชนอสีาน 

   มลูนิธพิฒันาอสีาน - สรุนิทร ์
   มลูนิธเิพื�อนพนกังานบรกิาร 

   มลูนิธเิพื�อนหญงิ 
   มลูนิธศินูย์ขอ้มลูชุมชน 

   มลูนิธศินูย์คุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์
   ภาคสีากลชนเผ่าพื�นเมอืงในป่าเขตรอ้น ภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

   ศนูยข์อ้มลูสทิธมินุษยชนและสนัตธิรรม 
   ศนูยป์ฏบิตักิารร่วมเพื�อแกไ้ขปัญหาประชาชนบนพื�นที�สงู (ศปส.) 

   สถาบนัสงัคมประชาธปิไตย 
                 สมาคมฟื�นฟูและพฒันาลุ่มนํ�าสาละวนิ    

               สมาพนัธนิ์สตินกัศกึษาแพทยน์านาชาตแิห่งประเทศไทย 
        Climate Watch Thailand 
        Thailand HLPF Alliance 

ดร. ลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ์  โทร. 092 5539955 
นายบญุแทน ตนัสเุทพวีรวงศ ์ โทร. 081 8662136 
Email: acfod.bangkok@gmail.com 

 



8 กรกฎาคม 2564 

 

เร่ือง การน าเสนอรายงานสรุปสถานการณ ์ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการชว่ยเหลือดา้นมนษุยธรรม และการจดัการ
แกไ้ขปัญหาของประชาชนจากประเทศเมียนมาที่กลายมาเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ลีภ้ยัจากการรฐัประหารและการสูร้บในประเทศเมียนมา 

เรียน คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหง่รฐั กิจการชายแดนไทย ยทุธศาสตร์่ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภา
ผูแ้ทนราษฎร 

เอกสารทีแ่นบ 

 1. รายงานสรุปสถานการณ ์ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม และการจดัการแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนจากประเทศเมียนมาที่กลายมาเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทย 

 2. แถลงการณผ์ูลี้ภ้ยัจากประเทศเมียนมาคือเพื่อนบา้นของประเทศไทย: แถลงการณข์อ้เสนอจากภาคีองคก์ร
ภาคประชาชน เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2564 

 3. จดหมายจากภาคประชาสงัคมไทยถึงนายกรฐัมนตรีและประธานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ กรณีการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูห้นีภยัสงครามตามพรมแดนไทย - รฐักะเหร่ียง เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2564 

 4. จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายภาคประชาสงัคมไทยถึงนายกรฐัมนตรีและประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 

 5. จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายองคก์รภาคประชาสงัคมไทยถงึสมาชิกสภาแทนราษฎร เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 
2564 

  

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารสูร้บระหว่างกองทพัเมียนมาซึ่งน าโดยคณะเผด็จการทหารเมียนมากบักองก าลงัชาติ
พนัธุห์ลายกลุ่มและกองก าลงัปกป้องประชาชน (PDF) อนัเป็นผลพวงจากเหตกุารณก์ารรฐัประหารเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์
2564 ซึง่เป็นการยดึอ านาจรฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้ตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยกองทพั
เมียนมาไดด้  าเนินมาอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลารว่ม 6 เดือนส่งผลใหม้ีประชาชนจากทั่วประเทศเมียนมาหลบหนีภยัการสูร้บ
จนกลายเป็นผูพ้ลดัถิ่นภายในประเทศของตน และกลายเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทยในท่ีสดุ 
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โดยในชว่งเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2564 ผูพ้ลดัถิ่นภายในประเทศเมียนมาจ านวนรว่มหมื่นคน ไดห้ลบหนีภยั
การสูร้บและการประหตัประหารโดยกองทพัเมยีนมาเขา้มาในเขตชายแดนรฐัไทย โดยเฉพาะในบรเิวณจงัหวดัติดชายแดน
ไทย เช่น จงัหวดัแมฮ่่องสอนและจงัหวดัตาก รวมถึงกระจายตามเขตเมืองในพืน้ท่ีอื่น ๆ   

ระหว่างการหลบหนีภยัการสูร้บและการประหตัประหารโดยกองทพัเมียนมา บรรดาผูลี้ภ้ยัตอ้งเผชญิกบัความ
ยากล าบากในการหลบภยั เช่น การขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานการด าเนินชวีิต ปัญหาการรกัษาพยาบาลและสขุอนามยั ไป
จนถึงการขาดการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  

อย่างไรกต็ามแมจ้ะมีการด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลือดา้นมนษุยธรรมแก่ผูห้นีภยัการสูร้บและผูพ้ลดัถิ่น
ภายในประเทศเมียนมาที่เขา้มายงัเขตแดนประเทศไทยโดยทางการไทย แต่พบวา่มีปัญหาในแง่การบรหิารจดัการของรฐั
ไทย โดยมีการผลกัดนัผูลี้ภ้ยักลบัไปพบกบัอนัตรายที่ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศตน้ทาง การปิดกัน้การส่งความชว่ยเหลือดา้น
มนษุยธรรมจากประชาชนในไทย และการปิดกัน้ส่ือมวลชนในการเขา้ไปตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ที่รฐั  

นอกจากนัน้แลว้ผูลี้ภ้ยัโดยเฉพาะในเขตเมืองตอ้งเผชิญกบัความหวาดระแวงและหวาดกลวัต่อการถกูจบักมุ
ด าเนินคดีจากเจา้หนา้ที่รฐัทัง้ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะถกูส่งกลบัไปพบกบัภยนัตรายที่
เกิดขึน้ในประเทศของตน  

ดว้ยเหตนุีค้ณะท างานภาคประชาสงัคมทีต่ิดตามการแกไ้ขปัญหาผูลี้ภ้ยัจากประเทศเมยีนมา จึงขอเขา้ชีแ้จง
รายละเอียดสถานการณ ์ปัญหาและอปุสรรคที่ไดพ้บ และขอ้เสนอแนะในการจดัการแกไ้ขปัญหาวกิฤตมนษุยธรรมต่อผูลี้ ้
ภยักลุ่มใหญ่ที่เขา้มาหลบภยัในพืน้ท่ีชายแดน (influx refugee)และผูลี้ภ้ยัในเขตเมือง (urban refugee) ต่อท่าน เพื่อ
น าไปสู่การผลกัดนัในการแกไ้ขปัญหาอย่างเรง่ดว่น 
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8 กรกฎาคม 2564 

 

เร่ือง การน าเสนอรายงานสรุปสถานการณ ์ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการชว่ยเหลือดา้นมนษุยธรรม และการจดัการ
แกไ้ขปัญหาของประชาชนจากประเทศเมียนมาที่กลายมาเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ลีภ้ยัจากการรฐัประหารและการสูร้บในประเทศเมียนมา 

เรียน คณุพิธา ลิม้เจรญิรตัน ์สมาชิกรฐัสภาอาเซยีนเพื่อสิทธิมนษุยชน 

เอกสารทีแ่นบ 

 1. รายงานสรุปสถานการณ ์ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม และการจดัการแกไ้ข
ปัญหาของประชาชนจากประเทศเมียนมาที่กลายมาเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทย 

 2. แถลงการณผ์ูลี้ภ้ยัจากประเทศเมียนมาคือเพื่อนบา้นของประเทศไทย: แถลงการณข์อ้เสนอจากภาคีองคก์ร
ภาคประชาชน เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2564 

 3. จดหมายจากภาคประชาสงัคมไทยถึงนายกรฐัมนตรีและประธานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ กรณีการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูห้นีภยัสงครามตามพรมแดนไทย - รฐักะเหร่ียง เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2564 

 4. จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายภาคประชาสงัคมไทยถึงนายกรฐัมนตรีและประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 

 5. จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายองคก์รภาคประชาสงัคมไทยถงึสมาชิกสภาแทนราษฎร เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน 
2564  

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารสูร้บระหว่างกองทพัเมียนมาซึ่งน าโดยคณะเผด็จการทหารเมียนมากบักองก าลงัชาติ
พนัธุห์ลายกลุ่มและกองก าลงัปกป้องประชาชน (PDF) อนัเป็นผลพวงจากเหตกุารณก์ารรฐัประหารเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์
2564 ซึง่เป็นการยดึอ านาจรฐับาลที่มาจากการเลือกตัง้ตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยกองทพั
เมียนมาไดด้  าเนินมาอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลารว่ม 6 เดือนส่งผลใหม้ีประชาชนจากทั่วประเทศเมียนมาหลบหนีภยัการสูร้บ
จนกลายเป็นผูพ้ลดัถิ่นภายในประเทศของตน และกลายเป็นผูลี้ภ้ยัในประเทศไทยในท่ีสดุ 

 

โดยในชว่งเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2564 ผูพ้ลดัถิ่นภายในประเทศเมียนมาจ านวนรว่มหมื่นคน ไดห้ลบหนีภยั
การสูร้บและการประหตัประหารโดยกองทพัเมยีนมาเขา้มาในเขตชายแดนรฐัไทย โดยเฉพาะในบรเิวณจงัหวดัติดชายแดน
ไทย เช่น จงัหวดัแมฮ่่องสอนและจงัหวดัตาก รวมถึงกระจายตามเขตเมืองในพืน้ท่ีอื่น ๆ   

ภาคผนวก 6



ระหว่างการหลบหนีภยัการสูร้บและการประหตัประหารโดยกองทพัเมียนมา บรรดาผูลี้ภ้ยัตอ้งเผชญิกบัความ
ยากล าบากในการหลบภยั เช่น การขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานการด าเนินชวีิต ปัญหาการรกัษาพยาบาลและสขุอนามยั ไป
จนถึงการขาดการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  

อย่างไรกต็ามแมจ้ะมีการด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลือดา้นมนษุยธรรมแก่ผูห้นีภยัการสูร้บและผูพ้ลดัถิ่น
ภายในประเทศเมียนมาที่เขา้มายงัเขตแดนประเทศไทยโดยทางการไทย แต่พบวา่มีปัญหาในแง่การบรหิารจดัการของรฐั
ไทย โดยมีการผลกัดนัผูลี้ภ้ยักลบัไปพบกบัอนัตรายที่ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศตน้ทาง การปิดกัน้การส่งความชว่ยเหลือดา้น
มนษุยธรรมจากประชาชนในไทย และการปิดกัน้ส่ือมวลชนในการเขา้ไปตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ที่รฐั  

นอกจากนัน้แลว้ผูลี้ภ้ยัโดยเฉพาะในเขตเมืองตอ้งเผชิญกบัความหวาดระแวงและหวาดกลวัต่อการถกูจบักมุ
ด าเนินคดีจากเจา้หนา้ที่รฐัทัง้ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะถกูส่งกลบัไปพบกบัภยนัตรายที่
เกิดขึน้ในประเทศของตน  

ในส่วนกลไกอาเซยีนนัน้ แมจ้ะมกีารก าหนดในฉนัทามตจิากการประชมุผูน้  าอาเซยีนนดัพิเศษ กรณีเมียนมาเมื่อ
วนัท่ี 24 เมษายน ท่ีก าหนดใหอ้าเซียนด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนษุยธรรมผ่านศนูยป์ระสานงานช่วยเหลือดา้น
มนษุยธรรมของอาเซยีน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 

Management: AHA) แต่ในปัจจบุนัยงัไม่มีการด าเนินการดงักล่าวที่ชดัเจนแต่อยา่งใด 

ดว้ยเหตนุีค้ณะท างานภาคประชาสงัคมทีต่ิดตามการแกไ้ขปัญหาผูลี้ภ้ยัจากประเทศเมยีนมา จึงขอเขา้ชีแ้จง
รายละเอียดสถานการณ ์ปัญหาและอปุสรรคที่ไดพ้บ และขอ้เสนอแนะในการจดัการแกไ้ขปัญหาวกิฤตมนษุยธรรมต่อผูลี้ ้
ภยักลุ่มใหญ่ที่เขา้มาหลบภยัในพืน้ท่ีชายแดน (influx refugee)และผูลี้ภ้ยัในเขตเมือง (urban refugee) ต่อท่านใน
ฐานะสมาชิกรฐัสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนษุยชน เพื่อน าไปสู่การผลกัดนัในการแกไ้ขปัญหาทัง้ในระดบัภมูิภาคอาเซียนและ
ระดบัประเทศอยา่งเรง่ด่วนต่อไป 
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