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1. ชื่อโครงการ: โครงการความมั่นคงของชาติย่อมเป็นเรื่องของพลเมือง: กรณีผู้หนีภัยการสู้รบ (What 
the active citizen could do to find a solution for the protracted refugee situation in 
Thailand?) 

ด้วยแรงบันดาลใจจาก R2R + การจัดการความรู้+มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ + สุนทรยีศาสตร์ 

2. ความเป็นมาและบริบท 

กว่า 30 ปีที่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบ จําเป็นต้องหนีภัยการสู้รบเข้ามามีชีวิตอยู่ในพื้นที่พักพิง
ช่ัวคราว ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่พักพิงฯ รวม 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี และ
กาญจนบุรีซึ่งมีจํานวนผู้หนีภัยฯ จํานวนประมาณ 130,000 คน โดยมี คณะอนุกรรมการควบคุมผู้หนีภัยการสู้
รบ สภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นผู้กําหนดนโยบายการควบคุม และมอบให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และ กรมการปกครองเป็นหน่วยรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการกํากับดูแลองค์กรนานาชาติที่
เข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พักพิงฯ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ประชาชนไทยแทบ
ไม่ได้รับรู้ถึงการดํารงอยู่ของผู้หนีภัยฯ และมักจะได้ยินคําพูดจากฝ่ายต่างๆ ถึงผู้หนีภัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ว่า “ผู้หนีภัยฯเหล่านี้สุขสบายเพราะมีองค์กรต่างประเทศดูแล หรือไม่ก็ยากลําบากแสนสาหัสเพราะไร้สิทธิทั้ง
ปวง” ย่ิงไปกว่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยราชการที่รับผิดชอบยังไม่มีการศึกษา หรือการทํางานวิจัย
เพื่อจะเข้าใจปัญหา และเสนอทางออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยุติสถานการณ์กักคนไว้อย่างไร้ความหวังเช่นนี้ 

3.เหตุผลความจําเป็น 

 ในฐานะเป็นปลัดอําเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพ้ืนที่พักพิงฯมากว่า 10 ปี ทําให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่
ไม่ได้รับการแก้ไขเชิงนโยบาย และการเข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบกิจการผู้อพยพในกรมการปกครอง 
ทําให้ผมย่ิงเห็นถึงจุดบกพร่องอย่างสําคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ และการตัดสินใจเรื่องนโยบายความ
มั่นคงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างที่สําคัญคือ ในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมผู้หนีภัยการสู้รบ 
สภาความม่ันคงชาติ ที่พ่ึงจัดการประชุมไปหลังจากที่ถูกละเลยมากว่า 2 ปี คณะอนุกรรมการประกอบไปด้วย
ผู้แทนส่วนราชการทั้งทหาร ตํารวจ และพลเรือนจากหลายกระทรวงซึ่งไม่เคยสัมผัสชีวิตของผู้หนีภัยฯ อย่างไร
ก็ตาม ผู้แทนส่วนราชการรวมกว่า 30 คนเหล่านี้ต่างใช้เวลาสามชั่วโมงไปกับถกเถียงความเห็นโดยไม่มีผู้ใดมี
ข้อเท็จจริงมาประกอบ และแม้ผู้แทนกระทรวงศึกษาฯจะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เห็นพ้องนักในเรื่องบางกระการ 
แต่ที่สุดก็นิ่งเฉยเมื่อที่ประชุมซึ่งมีทหารแสดงบทบาทนําตกลงแผนการบางประการที่จะกําหนดชะตาชีวิตของผู้
หนีภัยกว่า 130,000 คนเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดที่ทําให้ผมตัดสินใจจะตอบคําถามของ คศน.ว่า จะอุทิศ
ชีวิตที่เหลือให้กับอะไร ผมคิดว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผมเป็นผู้รับแจ้งเกิด และออกสูติบัตรให้แก่
เด็กเกือบ 5,000 คน ผมเคยได้รับความกรุณาได้รับข้าวน้ําจากผู้หนีภัย เมื่อทบทวนแล้ว ถึงแม้มีเรื่องปัญหา
ประชาธิปไตยไทย ปัญหาการใช้ความรุนแรงในความขัดแย้งที่ผมสนใจ แต่ผมก็ไม่อาจปล่อยให้ชีวิตของพวก
เขาอยู่ในสภาวะเช่นนี้ต่อไป ผมควรจะต้องหาหนทางแก้ไขปัญหาทางหนึ่งทางใดที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อ
ยุติสภาวะ protracted refugee situation ให้ได้ 
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4. แนวคิดและเปา้หมาย 
4.1 แนวคิด 

ประเด็นที่ถูกจัดให้เป็นเรื่องความมั่นคง มักถูกนิยามโดยหน่วยงานราชการโดยไม่เคยมีการต้ังคําถาม 
และเอื้อให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบไม่มีการศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจัง ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ คศน. สอนให้ผมตระหนักว่า บุคลากรสาธารณสุขเริ่มต้นแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการทําวิจัย และ
ผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อสร้างแนวร่วมมวลชน และเตรียมความพร้อมรอโอกาสที่จะมาถึง ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มต้นจากประการแรกคือ การจัดการความรู้ และสร้างองค์กรความรู้ในเรื่องสภาพ
ปัญหา และทางเลือกการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยฯ ประการที่สองคือ การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประเด็นที่ถูกนิยามว่าเป็น”ความมั่นคงของชาติ”เพื่อมิให้กลายเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น”เรื่อง
ราชการ”ของหน่วยงานต่างๆเท่านั้น เพราะปัญหาคือหน่วยงานราชการต่างๆเองก็มีผลประโยชน์ หรือมุมมอง
ของตนเอง และการตัดสินใจในประเด็นความมั่นคงนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก ประชาชนจึงควร
เห็นเป็นประเด็นสาธารณะแบบหนึ่งที่ต้องเข้ามามีส่วนในการกําหนดทิศทาง ประการที่สามคือ การสื่อสาร
สาธารณะในประเด็นความมั่นคงมักถูกจํากัดให้เป็นเรื่องลับ หรือเรื่องอ่อนไหวต่อความมั่นคงที่ต้องระวัง โดย
ไม่เคยมีการต้ังคําถามว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือ และต่อให้เป็นเช่นนั้น การสื่อสารด้วยเรื่องเล่า ภาพถ่าย 
หรืองานศิลปะอื่นใดก็เป็นสิ่งควรทําเพื่อให้สาธารณชนตระหนักรับรู้ถึงเพื่อนมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ดํารงอยู่บน
แผ่นดินเดียวกันกับเรา และพลเมืองทุกคนย่อมทรงสิทธิที่จะกําหนดทางเลือกเชิงนโยบายต่อผู้หนีภัยเหล่านี้   

4.2 เป้าหมายของโครงการ 

1) ศึกษา และสร้างองค์ความรู้ประเด็นผู้หนีภัยฯในหลากหลายมิติเพื่อเป็นฐานข้อมูล  
2) นําฐานข้อมูลจากการศึกษามาสร้างระบบข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในการค้นหาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการรับแจ้ง
การเกิดเกินกําหนด การนําผู้หนีภัยไปต้ังถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม เป็นต้น 
3) สร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผูห้นีภัยฯอย่างถาวร และยั่งยืน 
4) สื่อสารกับสาธารณชนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย รวมทั้งเครื่องมือทางสุนทรียศาสตร์เพื่อสร้างความ
ตระหนักในประเด็นปัญหา และทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยฯ 
5) เพื่อสร้างความร่วมมือ และการยอมรับในระดับนานนาชาติในเรื่องการจัดการผู้หนีภัยฯ และการให้ความ
คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของผู้หนีภัยในประเทศไทย 
6) เพื่อเป็นแบบอย่างการจัดการปัญหาด้านความมั่นคงโดยสันติวิธีให้แก่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นไป เช่นการแก้ไข
ปัญหาคนไร้สญัชาติ การแกไ้ชปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 

5. แนวทางการทํางาน ยุทธศาสตร์และกิจกรรม 
 5.1 จากการได้ฟัง เรื่อง R2R และการจัดการความรู้ผมประทับใจในการสร้างความรู้ใหม่อย่างเป็น
ระบบจากงานที่ทํา และทําให้สิ่งที่ค้นหานั้นเป็นปฏิบัติการเพื่อท้าทายสิ่งเดิมที่เชื่อกันโดยไม่ต้ังคําถาม คิดว่า 
ผมควรลงมือศึกษาวิธีการหาข้อมูล และการจัดระเบียบ และจัดระบบข้อมูล เพื่อจัดระบบความรู้ที่กระจัด
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กระจายเปลี่ยนรูปเป็นองค์ความรู้ประเด็นผู้หนีภัยฯในหลากหลายมิติเพื่อการใช้ประโยชน์ผลักดันการแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อยที่สุดผมควรจะสามารถมีข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสืบค้นที่มาได้ในประเด็นเหล่านี้ 

 1. ผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดงเป็นใครกัน who isKarenni refugee? 

 2. ผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดงมาประเทศไทยกันยงัไงhow did they get into Thailand?  

 3. รัฐบาล และราชการจัดการเรื่องนี้ยังไง How Thai Government& Bureaucrat manage the 
    temporary shelter for them  

 4.ชีวิตในพื้นที่พักพิงฯเป็นยังไงหรือ How do refugees live?  

 5.ผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดงสร้างผลกระทบ และสร้างประโยชน์อะไรให้บ้าง what are the 
    impacts & their contribution?  

 6.อะไรคือทุกขส์ุขของผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดงwhatare their sufferings & Happiness?  

 7.ผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดงคิดอ่านถึงอนาคตยังไงบ้างwhat do they think about their     
    future?  

   7.1 การไปต้ังถิ่นฐานใหมใ่นประเทศที่สามเป็นยังไง How about resettlement in the 3Rd  

          country?  

  7.2 การอยู่ในประเทศไทยเลยเป็นยังไง How about the local integration in Thailand?  

  7.3 การกลับสู่บ้านเดิมเป็นยังไง How about repatriation to Myanmar? 

คําถามเหล่านี้เป็นหัวข้อใหญบ่างส่วนที่แต่ละหัวข้อสามารถแยกย่อยประเด็นลงไปในรายละเอียดได้อีกมาก
เพื่อศึกษา และรวบรวมจัดระบบข้อมูลขึ้นเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้หนีภัยในประเทศไทย และใช้เป็นฐานใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

 5.2 เมื่อได้องค์ความรู้มาจะไม่เก็บไว้เฉพาะที่หน่วยงาน แต่จะทํางานกับองค์กรด้านเทคโนโลยี เพื่อนํา
ข้อมูลจากการศึกษามาสร้างระบบข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตโดยแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่  

ก.ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานในการค้นหาระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด การนําผู้หนีภัยไปต้ังถิ่น
ฐานใหมใ่นประเทศที่สาม เปน็ต้น แนวคิดนี้ผมได้รับแรงบนัดาลใจจากการเห็นหมอ และพยาบาลหลายๆคน
สามารถเข้าไปในระบบเพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคได้ทันที และไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่ใด
ก็ตาม     

ข.ระบบข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถถึงข้อมูลพ้ืนฐาน ระบบการจัดการ ปัญหา และ
ข้อห่วงใยที่เกี่ยวข้อง และตัวตนความเป็นมนุษย์ของผู้หนีภัย รวมทั้งการตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้สาธารณชน
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รับรู้ถึงประเด็นผู้หนีภัยฯที่มใีนประเทศไทยโดยแสวงหาเครือข่ายเพื่อสื่อสารกับสาธารณชนผ่านเครื่องมือทาง
สุนทรียศาสตรท์ี่หลากหลายในการสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหา และทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาผู้หนี
ภัยฯ 

5.3 แสวงหาเครือข่ายทางวิชาการเพื่อศึกษาทางสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบข้อดี
ข้อด้อยของระบบการจัดการปัญหาผู้หนีภัยฯจากประสบการณประเทศต่างๆเช่น เนปาล ซีเรีย เซาทซ์ดูาน 
เป็นต้น เพื่อนํามาสร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผูห้นีภัยฯอย่างถาวร และยั่งยืน 

5.4 แสวงหาเครือข่ายองค์กรนานนาชาติเพื่อติดตาม และส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสการกลับสู่มาตุภูมิของผู้หนีภัยฯ และสร้างการยอมรับในการให้ความ
คุ้มครอง และส่งเสริมสทิธิของผู้หนีภัยของประเทศไทย 

5.5 ขยายความสําเร็จของแบบอย่างการจัดการปัญหาด้านความมั่นคงโดยสันติวิธีจากประเด็นผู้หนี
ภัยไปสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นไป เช่นการแก้ไขปัญหาคนไร้สญัชาติ การแกไ้ชปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 

 มิ.ย.-ธ.ค.2557 เตรียม Statement of Purpose และ application materials เพื่อเสนอแหล่งทุน
สําหรับการศึกษาต่อและทําวิจัย 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวชิระ โชติรสเศรณ ี


