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เครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
วนัแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

วิกฤตการย้ายถ่ินจากประเทศเมียนมา: 
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพย้ายถ่ินและผู้ล้ีภยั 

 
ในปีทีผ่่านมาผูค้นเดนิทางหรอือพยพดว้ยความสมคัรใจน้อยกว่าครัง้ใดๆ ในประวตัิศาสตร ์และเมื่อเรว็ๆ นี้ ผูค้นหลายแสนคน

ในประเทศเมียนมาต้องหลบหนีเพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดของตนเอง นับตัง้แต่มรีัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2564 และการที่กองทัพรับรองการก่อการร้าย ส่งผลให้ทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กมากกว่า 380,000 คน ต้องพลัดถิ่น
ภายในประเทศ ขณะทีห่ลายหมื่นคนได้ขา้มพรมแดนระหว่างประเทศหนีการสูร้บและสงคราม เพื่อความปลอดภยัในชวีติ หางานท า
เพือ่ความอยู่รอดของตวัเองและครอบครวั เพือ่ใหพ้วกเขาหลุดพน้จากความยากจนและความอดอยาก 
 

เม่ือพิจารณาถึงการกระท าท่ีโหดร้ายตามอ าเภอใจของระบอบทหารเมียนมาแล้ว กอปรกบัไม่สามารถรบัประกัน 
ความปลอดภยัของใครในการกลบัเข้าประทศในขณะน้ีได้ หลกัการไม่ส่งกลบัท่ีบงัคบัใช้ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ (non-refoulement) จึงควรน าไปใช้กบัทุกคนท่ีข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมา 
 

เน่ืองในวนัแรงงานข้ามชาติสากล เครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงเรียกร้องให้ประเทศเมียนมา 
ในฐานะเพือ่นบา้น: 

 ยอมรบัและปกป้องแรงงานขา้มชาตจิากประเทศเมยีนมาตามหลกัมนุษยธรรมและพนัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชน 
 หยุดการขดัขวางการเคลื่อนยา้ย การเนรเทศ และการขบัไล่ผูย้า้ยถิน่ทัง้หมดไปยงัประเทศเมยีนมา 
 อนุญาตให้ส านักงานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 

(IOM) และสถานทูตจดัหาแนวทางการตัง้ถิน่ฐานใหม่ในประเทศทีส่ามแก่ผูท้ ี่ย ื่นขอและมคุีณสมบตั ิ
 
พวกเราเรยีกรอ้งใหป้ระชาคมระหว่างประเทศ: 
 ให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์และการเงินที่จ าเป็นแก่ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา เพื่อรับ ,  

ใหค้วามคุม้ครอง, ทีพ่กัฉุกเฉนิ, อาหาร และการรกัษาพยาบาลส าหรบัผูท้ ีห่ลบหนี 
 
พวกเราขอเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานระดบัภูมภิาคและระดบันานาชาต:ิ 
 ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมขา้มพรมแดนทนัทแีก่ผูพ้ลดัถิน่ในประเทศเมยีนมา 

 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเราเรยีกรอ้งใหอ้าเซยีนและสหประชาชาติ 
 ด าเนินการต่างๆอย่างเร่งด่วนเพือ่แกไ้ขปัญหาต้นตอการถูกบงัคบัยา้ยถิน่จากประเทศเมยีนมา 
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สมาชิกของเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงเรียกร้องให้ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศปลายทางหลัก 

ในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงท่ีมีผู้ย้ายถ่ินท่ีต้องหนีภัยออกจากประเทศเมียนมาโดยเฉพาะให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและ 
ใช้หลกัปฏิบติันิยมหรือ การท าให้เกิดผลในทางปฏิบติั  โดยให้การคุ้มครองตามความต้องการของผู้ย้ายถ่ิน 
 

ผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาทัง้หมดควรได้รับการคัดกรองเพื่อพจิารณาสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ลี้ภัยหรือแรงงานข้ามชาติและ
ลงทะเบียนและจัดท าเอกสารตามชายแดนหลังจากการตรวจโรคโควิด-19 การกักกันและการรักษาพยาบาล และในกรณี 
ทีจ่ าเป็น ควรใหก้ารสนับสนุนฉุกเฉนิในรูปแบบของทีพ่กัพงิ เสือ้ผา้ อาหาร และสถานทีพ่กัผ่อนทีป่ลอดภยั 

ส าหรับผู้ที่เปราะบางที่สุด รวมทัง้ผู้ที่บอบช ้าทางจิตใจ พิการ และหญิงที่ก าลังตัง้ครรภ์หรือมีลูกเล็กๆ ควรจัดเตรี ยม 
ความช่วยเหลอืเฉพาะทาง 

ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กที่ก าลังหนีจากการสู้รบที่ก าลังด าเนินอยู่ จะต้องสามารถใช้เส้นทางหนีเพื่อเอาชวีิตรอดที่ใกล้ที่สุด  
และถูกยอมรบัเขา้ประเทศไทยได ้ณ จุดนัน้ 

เมื่อพจิารณาถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิม่ขึ้นเมื่อประเทศกลับมาเปิด 
ท าการอีกครั ้ง การเปิดเส้นทางสู่การจ้างงานส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพสามารถจัดการกับปัญหาการขาดแคลนนี้ ได้   
ในขณะเดียวกนันัน้ ยังให้รายได้ อิสรภาพ และศักดิศ์รีแก่ผู้คน การจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างจะช่วยลดการพึ่งพารฐับาลไทยและ
ประชาคมระหว่างประเทศในการสนับสนุนได้ มีรายงานประจ าวนัในสื่อเกี่ยวกบัการจบักุม ควบคุมตัว และเนรเทศชาวเมยีนมา
เ นื่ อ ง จ า ก เ ข้ า ปร ะ เ ท ศไท ย โดย ไม่ มี เ อ กส า ร  ใ นคว ามจ ริ ง  ผู้ คน จาก ประ เ ทศ เ มีย นมา ใน ปั จจุ บั นมีท า ง เ ลือ ก 
เพยีงน้อยนิด จงึจ าเป็นต้องใชบ้รกิารนายหน้าและผูล้กัลอบน าคนเขา้เมอืง แต่เนื่องจากลกัษณะทีต่้องกระท าการซ่อนเรน้ การลกัลอบ
น าเข้าท า ให้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติตกอยู่ ในความเสี่ยง การยอมให้มีภาวะที่บีบบังคับให้ผู้คนใช้บริการผู้ลักลอบ 
น าคนเขา้เมอืงเป็นการเพิม่โอกาสทีผู่ค้า้มนุษยฉ์กฉวยโอกาสจากสถานการณ์ดงักล่าวได ้

เครอืขา่ยการย้ายถิน่ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (MMN) ยนิดกีบัความพยายามของรฐับาลไทยในการเริม่ต้นกระบวนการบนัทกึ 
ความเข้าใจ (MOU) ใหม่เพื่อให้แรงงานใหม่เข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ ไม่สามารถเข้าถึงได้ส าหรับผู้ยากไร้ 
ในประเทศเมียนมาเ ป็นจ านวนมาก และจะไม่ส่งผลต่อจ านวนผู้อพยพที่ต้องการความปลอดภัยและการด ารงชีวิต  
ในประเทศไทย การอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพที่เดินทางกลับประเทศเมียนมาก่อนช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19  
เพือ่กลบัประเทศไทยโดยใชเ้อกสารทีม่อียู่จะเขา้ถงึผูย้ากไรไ้ดม้ากขึน้ 

ทางเราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเนื่องในวันผู้แรงงานขา้มชาติสากล และสถานการณ์ที่ซบัซ้อนที่ชาวเมยีนมาก าลังเผชิญอยู่นัน้  
แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะสามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความเป็นจริง ล่าสุดเกี่ยวกับการอพยพออก 
จากประเทศเมยีนมาและรกัษาสทิธมินุษยชนของทุกคนทีพ่ยายามขา้มพรมแดน . 

หลงัปีใหม่ เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (MMN) จะเปิดตัวรายงานเกี่ยวกบัการย้ายถิ่นฐานจากประเทศ 
เมยีนมานับตัง้แต่รฐัประหาร ส าหรบัขอ้มูลอพัเดทต่างๆ กรุณาตดิตามเวบ็ไซต์ของเราที ่www.mekongmigration.org  
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เก่ียวกบัเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง  (Mekong Migration Network – MMN) 

เครอืข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  (Mekong Migration Network – MMN)  ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2546 เป็นเครอืข่าย 

ระดบัอนุภูมภิาคขององคก์รภาคประชาสงัคมสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐาน กลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน และสถาบนัวจิยั เป้าหมายหลกัของ

เ ค รือ ข่ า ย กา ร ย้ า ยถิ่ น ลุ่ ม แม่ น ้ า โ ข ง  (MMN)  คื อ กา รส่ ง เ ส ริ ม ส วัส ดิ ก า ร  ค ว า มอ ยู่ ดีมี สุ ข  คว ามมี เ กี ย ร ติ  แ ล ะ 

สิท ธิม นุ ษย ชนขอ ง แ ร ง ง า น ข้ า มช า ติ ใ นอ นุ ภู มิภ า ค ลุ่ ม แม่ น ้ า โ ข ง  แ ล ะส ร้ า ง กา ร ส นั บส นุ น แ ละ ค ว า มส า มัค คี 

ในกลุ่มแรงงานขา้มชาติและผู้สนับสนุน เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายนี้ เครอืข่ายการย้ายถิ่นลุ่มแม่น ้าโขง   (MMN) ได้ร่วมกนัด าเนินการ

วจิยั การสนับสนุน การเสรมิสรา้งศกัยภาพ และสร้างเครอืขา่ย 

สนใจข้อมูลติดต่อเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดตวัรายงานการวิจยั กรณุาติดต่อ 

คุณเรโกะ ฮาริมา ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เครือข่ายการย้ายถิ่นลุ่มแม่น ้ าโขง (MMN) ที่ reiko@mekongmigration.org 

(ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่ น) หรือ WhatsApp +852 93692244; และคุณวิจิตรา จันทวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ MMN 

(ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ) ที:่ wichitra@mekongmigration.org 
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