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สาระส าคญั 
 

พม่าถอืไดว้า่เป็นประเทศหนึง่ในประวตัศิาสตรท์ีม่สีงครามกลางเมอืงยาวนานทีส่ดุ พม่าเป็น
ประเทศทีถ่กูกดักรอ่นดว้ยความขดัแยง้ภายในระหวา่งรฐับาลทีม่กีองทพัเป็นก าลงัหนนุและชนกลุม่นอ้ย
ชาตพิันธุต์า่งๆ ทีต่อ่ตา้นรฐับาลของตนมาเป็นเวลากวา่ 6 ทศวรรษ มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง
แพรห่ลายในพม่า ไม่วา่จะเป็นการยดึครองทีด่นิท ากนิ การท าลายลา้งหมูบ่า้น ท าใหก้ารด ารงชวีติของ
ผูค้นไมม่ั่นคง และท าใหช้นกลุม่นอ้ยเหลา่นัน้ทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัออกของประเทศพมา่จ านวนเป็นลา้นๆ 
คนตอ้งกลายสภาพมาเป็นผูพ้ลดัถิน่ ชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีต้อ้งหนหีัวซกุหวัซนุไปพึง่ประเทศเพือ่นบา้น
อย่างประเทศไทย โดยประมาณแลว้ในขณะนีม้ชีนกลุม่นอ้ยจากประเทศพม่ามาอาศยัอยู่ในทีห่ลบภยั
ชัว่คราวส าหรบัผูล้ ีภ้ยัตามคา่ยตา่งๆ ตลอดแนวชายแดนของประเทศไทยเป็นจ านวนถงึ 142,000 คน 
และมผีูอ้พยพชาวพม่าอกีกวา่สองลา้นคนโดยรวม กระจายกนัอยู่อาศยัทัว่ไปในประเทศไทย1 

เนือ่งจากทีไ่มไ่ดร้บัสถานภาพเป็นผูล้ ีภ้ยัอย่างเป็นทางการในประเทศไทย บรรดาชาวพม่าผู ้

แสวงหาทีพ่ักพงิเหลา่นีไ้ดร้บัอนญุาตใหอ้าศยัอยู่ชัว่คราวในคา่ยพักพงิชัว่คราวของผูล้ ีภ้ยัคา่ยใดคา่ยหนึง่

ในเกา้คา่ยทีต่ัง้อยู่ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า อย่างไรก็ตามถา้พวกเขาออกมาจากคา่ยพักพงิชัว่คราว

ดงักลา่วโดยไม่ไดร้บัการอนญุาตหรอืมหีนังสอืทีแ่สดงการอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ละ่ก็ พวก

เขาก็จะอยู่ในสถานะของผูอ้พยพเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมายและจะถกูจบักมุ กกัขงัหน่วงเหนีย่ว หรอื ถกู

สง่กลบัไปยังประเทศของตนโดยเจา้หนา้ทีไ่ทย 

ในคา่ยผูพ้ักพงิชัว่คราว (Refugee Camp) มทีรพัยากรไม่เพยีงพอ การถกูกกัขงัใหอ้ยูแ่ตใ่นคา่ย

เป็นระยะเวลายาวนาน อตัราของการดืม่สรุาสงู จงึเชือ่กนัวา่สาเหตเุหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิเหตกุารณค์วาม

รนุแรงในบา้นคอ่นขา้งสงู บรรดาเจา้หนา้ทีท่ ีด่แูลมกีารลงบันทกึเรือ่งราวตา่งๆไม่วา่จะเป็นการขม่ขนื

กระท าช าเรา การกดขีท่างเพศ และการคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาหลกัทีเ่กดิขึน้ภายในคา่ยพักพงิชัว่คราว

เหลา่นี้2 ภายนอกคา่ยพักพงิชัว่คราว กลุม่ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่นัน้ๆ ไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้

ในบา้น การขม่ขนื และการคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาส าคญัทีเ่กดิขึน้ในชมุชนตา่งๆของผูอ้พยพ รายงานที่

เกีย่วขอ้งกบัความรนุแรงดงักลา่วหายากมาก เรือ่งราวถกูเปิดเผยมาในรปูแบบทีไ่มไ่ดร้บัการบนัทกึเป็น

เอกสาร วา่มผีูอ้พยพหลายคนทีถ่กูจบัและถกูสง่ตวักลบัไปยังประเทศของตน3 โอกาสทางดา้นเศรษฐกจิ

ทีค่อ่นขา้งจ ากดั และสถานภาพทีถ่กูกฎหมายเพยีงชัว่คราว หรอืไมม่เีอกสารใดๆแสดงสถานภาพของผู ้

อพยพเหลา่นีเ้ลยนัน้ท าใหพ้วกเขาอยูใ่นสภาพทีไ่มส่ามารถปกป้องตวัเองจากการถกูลว่งละเมดิทางเพศ

และการเอารดัเอาเปรยีบจากคนทีเ่ป็นนายจา้ง เจา้หนา้ทีข่องไทย และคนอืน่ๆทีอ่ยูใ่นชมุชนตา่งๆ4 

ในยุคทีค่วามสนใจเกีย่วกบัความขดัแยง้ทีส่มัพนัธก์บัความรนุแรงเพิม่มากขึน้ เราเริม่ทีจ่ะเขา้ใจ

ถงึความตอ่เนือ่งของความรนุแรงทางเพศและบนฐานเพศภาวะทีท่ ารา้ยผูช้าย ผูห้ญงิและเด็กไดท้ าให ้

พวกเขาตอ้งทกุขท์รมานจากการขดัแยง้กบักองทพั ในระหวา่งการหลบหน ีหรอืในชว่งทีต่ัง้ถ ิน่ฐานใหม่

ภายในคา่ยพักพงิชัว่คราวหรอืทีค่า่ยผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ การกระท าความรนุแรงดงักลา่ว เชน่ การ

ขม่ขืน่ การทรมานทางเพศ และการตกเป็นทาสทางเพศ สามารถทีจ่ะเกดิขึน้ไดใ้นชว่งทีม่คีวามขดัแยง้

กบักองทพั การกระท าผดิโดยผูร้ว่มกระท าทีแ่ตกตา่งดว้ยเหตผุลอนัแตกตา่งกนัออกไป การหลบหนี

ดงักลา่วเป็นขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจจะยังคงออ่นไหวตอ่การขม่ขนื การกดขีท่าง 
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เพศ หรอื การคา้มนุษย ์ในขณะทีม่คีวามพยายามในการรักษาความปลอดภัยส าหรับการเดนิทาง 

การขา้มพรมแดน การหาทีพ่ักพงิ ในทา้ยสดุหลังจากทีห่ลบหนีออกมาแลว้ ไมว่่าจะภายในค่ายพัก

พงิชัว่คราว หรอืผูพ้ลัดถิน่ภายในหรอืภายในทีพ่ักพงิของศูนยผ์ูล้ ีภ้ัยในเมอืง การท ารา้ยผูอ้อ่นแอ

ยังคงมอียู ่บางทอีาจจะเพราะการขาดแคลนเครอืขา่ยทีช่ว่ยคุม้ครองสถานภาพของผูอ้พยพ หรอื

ทรัพยากรพืน้ฐาน ความจรงิแลว้ เชือ่กนัว่า การพลัดถิน่ยิง่ไปเพิม่ภาวะเสีย่งมากยิง่ขึน้ โดยท าให ้

สภาวะเสีย่งนี้ยิง่แย่ลงและยงัท าใหเ้กดิสภาวะความรนุแรงทางเพศและบนฐานเพศภาวะใหม่ๆ แบบ

ถาวร ตัวอยา่งเชน่ ความแตกแยกในครอบครวัและในชมุชน การล่มสลายของบทบาทต่างๆทางเพศ

ภาวะ การจ ากดัการเขา้ถงึทรัพยากร ความปลอดภัยทีไ่มเ่พยีงพอ และจ านวนบา้นพักอาศยัในคา่ย

ไมเ่พยีงพอ 

เมือ่ผูล้ีภ้ัยหรอืผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัความรุนแรงทางเพศและ

ฐานเพศภาวะ ความจ าเป็นของพวกเขาจงึเป็นไดท้ัง้เรง่ด่วนและซบัซอ้น ผูร้อดชวีติอาจจะมี

ประสบการณ์ทีร่่วมกนัอยู่ในหลายระดับของความเจ็บปวดทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจซึง่เป็นผลมา

จากการสัง่สมความทุกขท์รมานจากการถูกท ารา้ยตา่งๆ โชครา้ยตรงทีบ่อ่ยครัง้ทางเลอืกของการให ้

ความชว่ยเหลอืของหลายๆ สว่นงานบรกิารมกัจะหายากในสถานทีต่ัง้ซึง่เป็นทีร่วมของผูพ้ลดัถิน่ 

มนัเป็นเรือ่งส าคญัทีเ่ราควรจะเขา้ใจทางเลอืกของลักษณะทางกายภาพของทีห่ลบภัย

ชัว่คราวฉุกเฉินทีม่อียู่ในบรบิทเหล่านี ้ยิง่ไปกว่านัน้การใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่คุม้ครองทางกายภาพ

ทันท ีในโครงการตา่งๆทีจ่ัดเตรยีมเอาไวใ้นทีห่ลบภัยชัว่คราวส าหรับบคุคลผูพ้ลัดถิน่ทีห่ลบหนีจาก

การกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะอาจจะชว่ยอ านวยความสะดวกใหพ้วกเขาได ้

เขา้ถงึความชว่ยเหลอืต่างๆทีจ่ าเป็นในแหล่งทีต่ัง้ทีม่ทีรพัยากรจ ากดั 

อย่างไรกต็ามขอ้มลูพืน้ฐานของงานวจิยั ทีเ่กีย่วกบัโครงการต่างๆในทีห่ลบภัยชัว่คราวทีไ่ด ้

จัดเตรยีมไวใ้หม้จี ากดัมากๆ สว่นขอ้มลูพืน้ฐานของหลักฐานตา่งๆ เกีย่วกบัรูปแบบต่างๆของทีห่ลบ

ภัยชัว่คราว ความตอ้งการของลูกคา้และเจา้หนา้ที ่อปุสรรคตา่งๆในการใหค้วามชว่ยเหลอื และ

ยุทธศาสตรเ์ป็นสิง่ทีต่อ้งการอยา่งเร่งดว่นเพือ่บอกถงึนโยบาย การจัดโครงการ และขอ้แนะน าที่

น าไปปฏบิตัใินระดับนานาชาต ิระดับประเทศ และระดับทอ้งถิน่เพือ่ทีจ่ะใชใ้นการออกแบบหรอื

ตรวจสอบโครงการเพือ่การคุม้ครองเหล่านี้ 

 

จุดมุง่หมายและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของโครงการความรนุแรงทางเพศ ศูนยส์ทิธมินุษยชนได ้

ท าการศกึษาในเรือ่งนีเ้ป็นเวลาตลอดหนึ่งปี 2555 ทีผ่า่นมา เพือ่ท าการส ารวจและปรับปรุงความ

เขา้ใจเกีย่วกบัทางเลอืกส าหรับทีห่ลบภยัฉุกเฉิน ทีห่ลบภัยชัว่คราวส าหรับผูล้ีภ้ยั ผูพ้ลัดถิน่

ภายในประเทศและผูอ้พยพอืน่ทีห่ลบหนีจากการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะใน

ประเทศตา่งๆโดยมผีลมาจากความขัดแยง้และภัยธรรมชาต ิเราไดน้ิยามค าว่า “ทีห่ลบภัย”ใน

ลักษณะทีย่ดืหยุน่ได ้ตัวอย่างเชน่ อาจจะเป็นในรูปแบบของสถานทีซ่อ่นตัวแบบดัง้เดมิ ในรูปแบบ

ของเครอืขา่ยบา้นของสมาชกิในชมุชน หรอืในลักษณะของพืน้ทีห่ลบภยัชัว่คราวทีไ่ดร้ับการ

ประสานงานร่วมกบัองคก์รในพืน้ที ่

จุดมุง่หมายของเราทีจ่ดัท างานวจิยัฉบบันีข้ึน้เพือ่สรา้งหลักฐานทีอ่งิจากงานวจิยัเพือ่ให ้

ขอ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ล าดับความส าคญัของปัญหากอ่นหลัง และขอ้ปฏบิตัติาม

สญัญา5  
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ใหแ้กผู่บ้รจิาคเงนิ ผูส้รา้งนโยบาย และผูด้ าเนนิงานในระดับนานาชาตแิละระดับประเทศ การศกึษานี้

มุง่เนน้ไปทีว่ัตถุประสงคห์ลัก สามขอ้ดังต่อไปนี:้ 

 
1. ชีแ้จงและบรรยายรูปแบบตา่งๆ ของทีห่ลบภัยชัว่คราว เท่าทีห่าไดใ้หก้บัผูล้ีภ้ัย ผูพ้ลัด

ถิน่อาศัยภายใน และผูอ้พยพทีห่ลบหนีจากการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศ

ภาวะ  

 
2. ระบปัุญหาอปุสรรคทีม่ลีักษณะเฉพาะจากบรรดาผูอ้ยู่อาศยัและเจา้หนา้ทีไ่ดร้ับประสบการณ์

มาจากทีต่ัง้เหลา่นี ้พรอ้มกบัส ารวจหายุทธศาสตรใ์นการตอบสนองปัญหาเหล่านี ้ 

 
3. ส ารวจหาความคุม้ครองทีจ่ าเป็นและทางเลอืกส าหรับกลุ่มเหยือ่ชายขอบโดยเฉพาะ 

ตัวอยา่งเชน่ ผูร้อดชวีติทีเ่ป็นเพศชาย คนกลุ่มนอ้ยทีม่เีพศแตกตา่งจากกลุ่มอืน่               

ผูค้า้ประเวณี และผูพ้กิารต่างๆ  
 

จุดมุง่หมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษาในแต่ละประเทศมคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยได ้

ท าการศกึษาในประเทศโคลัมเบยี ไฮต ิเคนยา และประเทศไทย งานวจิัยฉบบันี้มุง่เนน้การศกึษา

เบือ้งตน้ในโครงการตา่งๆทีใ่ชอ้ยู่ในชมุชนของผูล้ีภ้ยั ผูอ้พยพ และบคุคลผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ 

รวมไปถงึโครงการตา่งๆทีใ่ชเ้พือ่ปฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้ของบรรดาค่ายเหลา่นี้ดว้ย งานวจิัยฉบบันี้

ยังไดท้ าการศกึษาทีห่ลบภยัชัว่คราวหลักๆ เพือ่ระบถุงึทางเลอืกของการคุม้ครองต่างๆ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ  ส าหรับทีต่ัง้ทีอ่ยู่ในเมอืง 

ผลของการศกึษาในครัง้นีจ้ะรวมถงึรายงานเฉพาะของแต่ละประเทศทัง้สีป่ระเทศ และการ

รายงานประเมนิผลเชงิเปรยีบเทยีบซึง่ประกอบดว้ยดว้ยบรบิททีเ่ป็นการชีแ้นะในการพจิารณาใหแ้ก ่

UNHCR และบรรดาผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมรายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองประชากร

เหล่านี ้

วธิกีารตา่งๆทีใ่ชใ้นโครงการนี ้

ศูนยส์ทิธมินุษยชนไดเ้ริม่การศกึษาโดยท าการตรวจสอบขอ้มลูเชงิวชิาการและบทความจาก

องคก์รพัฒนาเอกชนและจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสารเบือ้งตน้ตา่งๆ เกีย่วกบัการใหค้วามชว่ยเหลอื

ของทีห่ลบภัยชัว่คราวในประเทศไทยและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าความรุนแรงทางเพศและ

ฐานเพศภาวะทีส่นองต่อชมุชนผูพ้ลัดถิน่ชาวพมา่ทัง้แบบทัว่ๆไป และแบบเฉพาะเจาะจง จากการ

ตรวจสอบเอกสารท าใหไ้ดข้อ้มลูเชงิบรบิทของการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะที่

เกดิขึน้ในหมูผู่ล้ ีภ้ัยและผูอ้พยพชาวพมา่ในประเทศไทย ผูท้ีม่สีว่นร่วมในการด าเนนิงานหลัก และ

กลไกในการคุม้ครองทีม่อียู ่

การเขา้ไปปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ดด้ าเนนิการอยู่เป็นเวลากวา่เจ็ดอาทติย ์ในเดอืนมถินุายน

จนถงึเดอืนกรกฎาคม 2555 ในเชงิลกึ ไดน้ าวธิกีารสมัภาษณ์กึง่มโีครงสรา้งเชงิคณุภาพ (Semi-

structured qualitative interview)มาใชส้มัภาษณ์เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราว 27 คน และผู ้

อยู่อาศยัอยู่ในทีห่ลบภัยชัว่คราว 6 คนจากจ านวนของทีห่ลบภัยชัว่คราวทัง้หมด 15 แหง่ทีไ่ดใ้ห ้

ความชว่ยเหลอืแกผู่ล้ ีภ้ัยและผูอ้พยพชาวพมา่ ทีต่ัง้ของทีห่ลบภัยชัว่คราวต่างๆ เหล่านี้ตัง้อยู่ที ่บา้น

ใหมใ่นสอย แมร่ะมาหลวง อุม่เป้ียมใหม ่แมส่อด เชยีงใหม ่ตาก และในกรุงเทพฯ การสมัภาษณ์ได ้

ถูกบนัทกึดว้ยเครือ่งบนัทกึเทปและการจดบนัทกึ และไดร้ับการแปล การถอดความ และการเขา้รหสั

ดว้ยซอฟแวรท์ีใ่ชเ้พือ่การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ทีช่ ือ่ว่า Dedoose 

นักวจิยัของศูนยส์ทิธมินุษยชนยังไดน้ าเอาชดุของค าถามกึง่โครงสรา้งเพือ่ใชใ้นการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลักจากตวัแทนของหน่วยตา่งๆ 31 คนทีม่าจากหน่วยงานราชการ องคก์ร



 
 

5 
 

ชมุชนต่างๆ องคก์รพัฒนาเอกชน และตัวแทนจากองคก์รสหประชาชาต ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืและการคุม้ครองผูล้ีภ้ัยและผูอ้พยพชาวพมา่ในประเทศไทย การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลัก

เหล่านี้มจีดุมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่บีรบิทและสาระประโยชน์ต่องานวจิยันี้ 

ขอ้จ ากดัในการศกึษาทีส่ าคญัรวมไปถงึการจ ากดัขนาดของตวัอยา่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่

บรบิทภายในคา่ยพักพงิชัว่คราวในแง่ทีว่่าไมม่ผีูล้ ีภ้ัยคนไหนไดร้ับการสมัภาษณ์ และจากขอ้เท็จจรงิ

ทีว่่าในการจา้งงานเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภยัชัว่คราวและผูถู้กสมัภาษณ์ทีเ่ป็นผูอ้ยู่อาศัย บอ่ยครัง้ทีจ่ะ

ขึน้อยู่กบัการอ านวยความสะดวกของผูอ้ านวยการของทีห่ลบภัยชัว่คราวนัน้ๆ 

สิง่ท ีค่น้พบ  

รูปแบบต่างๆของทีห่ลบภยัชัว่คราว  
นักวจิยัของศูนยส์ทิธมินุษยชนไดท้ าการสมัภาษณ์เจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ยู่อาศยัทีอ่ยู่ในโครงการของ

ทีห่ลบภัยชัว่คราวทัง้สามรูปแบบทีจ่ัดไวเ้พือ่ผูพ้ลดัถิน่ชาวพมา่ซึง่รอดพน้จากการกระท าความรนุแรง

ทางเพศและฐานเพศภาวะในประเทศไทย ดังต่อไปนี:้ 

 
 ทีห่ลบภัยชัว่คราวในคา่ยพักพงิชัว่คราวบา้นใหมใ่นสอย (2) แมร่ะมาหลวง (1) และ ทีอุ่ม่

เป้ียม (1) ;  
 ทีห่ลบภัยชัว่คราวทีถู่กออกแบบเพือ่ผูอ้พยพในแมส่อด (7)และทีเ่ชยีงใหม ่(1) และ  

 ทีห่ลบภัยชัว่คราวทีส่ าคญัๆ ทีอ่ยู่ในจังหวดัตาก (1) และในกรุงเทพฯ (2) ทีห่ลบภัยชัว่คราว

เหล่านีเ้ปิดไวเ้พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่อ้พยพ  
 

โครงการทัง้หมดทีไ่ดไ้ปท าการเยีย่มเยยีนนัน้จะมรีูปแบบของสถานทีซ่อ่นตัวแบบดัง้เดมิ6 
 

นักวจิยัของศูนยส์ทิธมินุษยชนไดท้ าการสมัภาษณ์เจา้หนา้ทีจ่ากคา่ยพักพงิชัว่คราวสามแหง่ 

ทีบ่า้นใหมใ่นสอย ทีห่ลบภัยชัว่คราวสองแหง่เป็นการปฏบิตังิานร่วมกนับนความรว่มมอืระหว่าง
องคก์รทีอ่งิชมุชนและองคก์รพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ค่ายพักพงิชัว่คราวทีแ่มร่ะมาหลวงและ

ทีอุ่ม่เป้ียม องคก์รทีอ่งิชมุชนเป็นผูดู้แลสถานทีซ่อ่นตวั ซึง่หนึ่งในสถานทีซ่อ่นตัวดังกล่าวไดม้กีาร
ดัดแปลงไปตามความจ าเป็นเฉพาะของชมุชนมสุลมิ ทีห่ลบภัยชัว่คราวในรูปแบบของคา่ยพักพงิ

ชัว่คราวนี้บา้นพักอาศัยจะถูกสรา้งดว้ยไมไ้ผโ่ดยมรีัว้ไมไ้ผก่ัน้ แต่ละพืน้ทีจ่ะมกีารใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นใหค้ าปรกึษา การจัดการปัญหา การไปเป็นเพือ่นเพือ่เขา้รับการใหค้วามชว่ยเหลอืทางแพทย์

และทางกฎหมาย และการจัดกจิกรรมสนัทนาการตา่งๆ 
 

นักวจิยัของศูนยส์ทิธมินุษยชนไดไ้ปเยีย่มทีห่ลบภัยชัว่คราวส าหรับผูอ้พยพทัง้เจ็ดแหง่ซึง่

ด าเนินการโดยองคก์รทีอ่งิชมุชนหลายองคก์ร และ ยังมบีา้นพักฉุกเฉนิระยะสัน้ส าหรับผูอ้พยพทีเ่ป็น
เด็กและผูห้ญงิทีต่อ้งการการคุม้ครองด าเนนิงานโดยองคก์รพัฒนาเอกชนของไทย โครงการต่างๆ 

เหล่านี้ทีใ่นแมส่อดและเชยีงใหมม่ขีนาดตัง้แต่ทีเ่ป็นศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืทีม่ลีักษณะเป็นหอ้ง
เล็กๆ หอ้งเดยีวทีใ่หอ้าหาร ใหส้ิง่จ าเป็นพืน้ฐานและใหค้วามคุม้ครองแกค่นงานตา่งดา้วไปจนถงึ

ลักษณะทีเ่ป็นทีห่ลบภัยชัว่คราวทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆ ทีค่รอบคลุมและถูกออกแบบเป็นพเิศษ
เพือ่ผูท้ีร่อดพน้จากการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ 

 

ยังไดม้กีารเยีย่มเยยีนบรรดาทีห่ลบภยัชัว่คราวหลักต่างๆ รวมไปถงึทีห่ลบภัยชัว่คราวเอกชน
ทีอ่ยู่ในกรงุเทพฯ และทีห่ลบภัยชัว่คราวหลักของรฐัส าหรับผูร้อดพน้จากความรุนแรงทางเพศและ

จากการคา้มนุษยท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นคนไทย นักวจิยัยงัไดไ้ปเยีย่มชมทีห่ลบภยัชัว่คราวส าหรับผูท้ีร่อดพน้
จากการกระท ารนุแรงทางดา้นเพศและฐานเพศภาวะทีด่ าเนนิงานโดยรัฐบาลทีอ่ยูใ่นจังหวัดตากซึง่

อยู่ใกลก้บับรเิวณทีม่ปีระชากรตา่งดา้วซึง่เป็นจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุกบัในแมส่อด ทีห่ลบภัย
ชัว่คราวหลักๆ หลายแหง่ ถูกออกแบบใหส้ามารถรองรับคนไดต้ัง้แต ่50 ถงึ 150 คนซึง่มขีนาดใหญ่

กว่าทีห่ลบภยัชัว่คราวตา่งๆ ทีร่ับผูล้ีภ้ัยและผูอ้พยพ ทีห่ลบภัยชัว่คราวเหลา่นี้ใหค้วามชว่ยเหลอื
ต่างๆอย่างครอบคลุม โดยเนน้ในเรือ่งการฝึกอาชพี 



 
 

6 
 

ปัญหาและยุทธศาสตรต์า่งๆ 
 

เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวในทุกๆ ที่ๆ นักวจิยัไดพ้บเพือ่เยีย่มเยยีนแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความกลา้หาญ ความสามารถในการแกปั้ญหา และต่างอทุศิตนใหก้บังานทีพ่วกเขาท าโดยทีพ่วก

เขาพยายามอยา่งหนักทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการคุม้ครองทีจ่ าเป็นดว้ยทรัพยากรทีม่อียูน่อ้ย 

และสาธารณูปโภคดา้นความปลอดภยัทีม่อียูจ่ ากดั ผูดู้แลทีห่ลบภัยชัว่คราวหลักๆ สว่นใหญ่คอื

องคก์รทีอ่งิชมุชนชาวพมา่ต่างก็มุง่มัน่จะท าใหท้ีห่ลบภัยชัว่คราวเหลา่นี้ไดเ้ปิดบรกิารโดยการหา

ทรัพยากรเพิม่เตมิ อทุศิเวลาของพวกเขามาท างานอาสาสมคัร และพยายามหากจิกรรมตา่งๆ ที่

สรา้งรายไดเ้พือ่เป็นเงนิทุนในการท าโครงการตา่งๆ ของพวกเขา 

เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวและผูอ้ยู่อาศัยในประเทศไทยไดช้ีใ้หเ้ห็นถงึความ

หลากหลายของประเด็นตา่งๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งรวมถงึบรบิทจ าเพาะของปัญหาตา่งๆ พอๆ กบั

ยุทธศาสตรห์ลักๆ ทีน่ ามาใชใ้นการบง่บอกถงึความยากล าบากเหลา่นี ้

ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและยุทธศาสตรต์่างๆ 

ปัญหาต่างๆและยุทธศาสตรท์ีป่รากฏต่อไปนี้ไดถู้กใชใ้นการชีแ้จงบรบิทของทัง้ผูล้ ีภ้ัยและผูอ้พยพ 

1. ความปลอดภยั  

เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวไดพู้ดถงึขอ้หว่งใยในเรือ่งความปลอดภยัสว่นบคุคลของ

พวกเขา เนื่องจากพวกเขาต่างมปีระสบการณ์ในการถูกข่มขูท่ีจ่ะท ารา้ยและจะท าอนัตราย ซึง่พวก

เขาอาจจะประสบไดท้ัง้ขา้งในและขา้งนอกทีห่ลบภยัชัว่คราว การฝ่าฝืนดา้นความปลอดภัยในทีห่ลบ

ภัยชัว่คราวรวมไปถงึผูร้า้ยทีเ่ขา้มาในทีห่ลบภยัชัว่คราวพรอ้มอาวุธ ตะโกน ขวา้งปาของใส ่พยายาม

ทีจ่ะเตะรัว้ใหล้ม้ลงและยังข่มขู่สมาชกิครอบครวัของเจา้หนา้ที่ๆ  บา้นของพวกเขา 

ในค่ายพักพงิชัว่คราวตา่งๆ ปัญหาหลักรวมไปถงึความระแวดระวังจากบรรดาสมาชกิของ

ชมุชนแต่ละพืน้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราว น่ันคอืการทีไ่ดร้ับการฝึกฝนและมอีปุกรณ์ในการดแูลความ

ปลอดภัยในค่ายไมเ่พยีงพอรวมไปถงึความไมเ่พยีงพอและไมม่ัน่คงของสาธารณูปโภค และรัว้ในที่

หลบภัยชัว่คราวทีไ่มแ่ข็งแรง ยุทธศาสตรท์ีใ่ชใ้นการปรับปรุงความปลอดภัยรวมไปถงึการจา้งยาม

เต็มเวลาเพือ่รักษาความปลอดภยัใหก้บัสถานทีซ่อ่นตัว หรอืการตัง้ทีห่ลบภัยชัว่คราวใหอ้ยู่ใกลก้บั

ค่ายของผูน้ า และการใช ้“ระบบเตอืนภัยไมไ่ผ”่ โดยผกูไมเ้อาไวท้ีเ่สาไมไ้ผเ่พือ่ใชเ้คาะและการเป่า

นกหวดีเพือ่เป็นสญัญาณเตอืนภยัเมือ่มผีูร้า้ยปรากฏตวัขึน้ 

ไมม่ทีีห่ลบภัยชัว่คราวของผูอ้พยพทีม่เีจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย และผูดู้แลทีห่ลบภัย

ชัว่คราวแสดงใหเ้ห็นถงึความหวาดกลัวคนรา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามค า่คนื เจา้หนา้ทีห่ลายคน

รูส้กึไมส่ะดวกทีจ่ะตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจเนื่องจากว่าพวกเขาไมม่เีอกสารทีแ่สดงสถานภาพทีถู่ก

กฎหมายหรอืเอกสารทีว่่านัน้เป็นขององคก์ร อย่างไรก็ตามผูอ้พยพซึง่เป็นผูอ้ยู่อาศัยอยู่ในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวรูส้กึปลอดภัยในทีห่ลบภัยชัว่คราวเหล่านัน้ เนื่องจากเขารูส้กึว่าทีห่ลบภยัชัว่คราวให ้

ความรูส้กึของความเป็น “ครอบครวั”และพวกเขาไดร้ับการคุม้ครองทัง้จากผูร้า้ยและจากการถูก

จับกมุโดยต ารวจไทยซึง่มาจากสถานภาพทางกฎหมายของพวกเขา 

2. ความเขา้ใจและขอ้ตกลงของชมุชน  

ในความเขา้ใจของชมุชนทอ้งถิน่ปรากฏใหเ้ห็นวา่มอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารต่างๆ ของที่

หลบภัยชัว่คราวของผูท้ีร่อดชวีติ รวมไปถงึความเชือ่ทีว่่าทีห่ลบภยัชัว่คราวเหล่านัน้สนับสนุนให ้

ครอบครวัแตกแยกกนั ผูอ้ยู่อาศยัอยู่ในทีห่ลบภัยชัว่คราวเป็นคนเลว และผูห้ญงิทีใ่ชบ้รกิารของที่

หลบภัยชัว่คราวคอืผูท้ีต่ดัขาดจากผูน้ าชมุชนและระบบของชมุชนของพวกเขาเพือ่แสวงหาความ

ชว่ยเหลอืภายนอก 



 
 

7 
 

ในค่ายพักพงิชัว่คราวทัง้สองแหง่ทัง้ทแีมร่ะมาหลวงและบา้นใหมใ่นสอย มคีวามเขา้ใจ

เกีย่วกบัจุดมุง่หมายต่างๆของสถานทีซ่อ่นตวันอ้ยมาก และปรากฏว่าบทบาทของเจา้หนา้ทีย่ังกดีกนั

ต่อการใชป้ระโยชน์จากบรกิาร ทัง้ยิง่เพิม่ความอบัอายในการเขา้ใชบ้รกิารของทีห่ลบภัยชัว่คราว ท า

ใหเ้จา้หนา้ทีต่อ้งเสีย่งต่อความปลอดภยัของพวกเขา ในคา่ยทัง้สองนี ้ทัง้สมาชกิของชมุชนและผูน้ า

ของชมุชนยงัไมเ่ขา้ใจในเรือ่งของการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะอย่างดนัีกและ

ผูน้ าคา่ยก็ดเูหมอืนจะมองขา้มความรนุแรงในทีอ่ยู่อาศยัไป (ยกเวน้ในกรณีทีรุ่นแรงทีส่ดุ) ทัง้ๆ ทีม่ ี

กจิกรรมมากมายทีช่ว่ยสรา้งความตระหนักทีจ่ัดโดยผูดู้แลทีห่ลบภัยชัว่คราวและองคก์รตา่งๆ ในค่าย

บา้นใหมใ่นสอยเป็นทีท่ีค่วามหว่งใยในเรือ่งนี้ไดถู้กหยบิยกขึน้มาตามระดับของการยอมรับและการ

สนับสนุนของบรรดาผูน้ าค่ายเพือ่น าไปสูก่ารน าไปใช ้ศูนยส์ตรชีมุชน การใหค้วามชว่ยเหลอืของที่

หลบภัยชัว่คราวจะถูกมองว่า “เป็นขัน้ตอนสงูสดุแลว้” เป็นความเขา้ใจทีถู่กรายงานเพือ่สรา้งสิง่ทีก่ดี

กนัในการใชป้ระโยชน์ของการใหค้วามชว่ยเหลอืจากทีห่ลบภัยชัว่คราว 

โครงการตา่งๆ ของทีห่ลบภยัชัว่คราวทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุคอืโครงการทีม่าจากบรรดา

ผูน้ าของค่ายพักพงิชัว่คราว และทีซ่ ึง่พวกเขาเห็นว่ามนัเป็นสว่นหนึ่งของกลไกทีม่าจากชมุชนของ

ค่ายเขาเอง ในการทีจ่ะรายงานถงึการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ ภายในชมุชน 

ความผกูพนัของชมุชนจะอยู่ในหลากหลายระดับ ดังนัน้มนัจงึเป็นเรือ่งส าคัญทีช่มุชนจะตอ้งจดัหา

และพัฒนาการใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตวัชมุชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มสมาชกิของ

กรรมการชมุชน หวัหนา้แผนก ฝ่ายการรักษาความปลอดภยั กลุ่มสตรตี่างๆ และสมาชกิของชมุชน 

ยุทธศาสตรท์ีน่ ามาใชเ้พือ่ปรับปรุงความเขา้ใจของชมุชนเกีย่วกบัเรือ่งทีห่ลบภยัชัว่คราวภายในคา่ย

ต่างๆ จะรวมไปถงึการอบรมใหก้บับรรดาผูน้ าค่าย ความรว่มมอืระหว่างองคก์รนานาชาตแิละองคก์รที่

องิชมุชน ตลอดจนการประชมุเครอืขา่ยทีม่บีรรดาผูน้ าค่าย ผูร้ักษาความปลอดภัย ผูม้สีว่นร่วมในการ

ด าเนินการเกีย่วกบัการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะเพือ่หาขอ้ตดัสนิใจและขัน้ตอน

ต่างๆรว่มกนัทีส่มัพนัธก์บัทีห่ลบภัยชัว่คราว 

3. ความเครยีดทางดา้นอารมณ์ของผูดู้แล 

เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวไดอ้ธบิายถงึภาระทางจติและทางอารมณ์ทีส่ าคัญทีพ่วกเขา

ตอ้งแบกรับจากบรรดาผูร้อดชวีติ พวกเขารายงานอยา่งสม า่เสมอในเรือ่งของความรูส้กึโศกเศรา้ 

กงัวล และตงึเครยีด ทีพ่วกเขาไดร้ับรูค้วามทุกขข์องบรรดาผูห้ญงิทีอ่ยู่ในชมุชน พวกเขายังตอ้ง

เกีย่วขอ้งกบัความเครยีดรายวันในเรือ่งของความกลัวเกีย่วกบัความปลอดภัยของตัวเอง งานทีท่ว่ม

ทน้ และความไมพ่อเพยีงของทรัพยากรในการท างาน รวมไปถงึการขาดแคลนความชว่ยเหลอื

ทางดา้นจติใจใหก้บัเจา้หนา้ทีอ่กีดว้ย 

ยุทธศาสตรท์ทีางเจา้หนา้ทีไ่ดน้ ามาใชร้วมไปถงึการปรกึษาหารอืกนัในเรือ่งความเครยีดที่

เกดิจากการท างาน และหากจิกรรมหลังเลกิงานท ารว่มกบัเพือ่นร่วมงาน การน่ังสมาธ ิและเปลีย่น

แนวความคดิของพวกเขาจากปัจเจกบคุคลมาเป็นการแบง่ปันความรับผดิชอบกบัผูอ้ยู่อาศยัทีอ่ยู่ในที่

หลบภัยชัว่คราว และยังมกีจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆทีท่างองคก์รไดจ้ัดท าขึน้เพือ่สง่เสรมิสขุภาพจติ

ใหก้บัเจา้หนา้ที ่

4. ความอบัอายและคาต าหน ิ 

บรรดาผูด้แูลอธบิายถงึความน่าอบัอายทีพ่่วงกบัการท างานในทีห่ลบภัยชัว่คราวและมกั

เป็นไปในแง่ลบทีพ่วกเขาไดร้ับรูม้าจากบรรดาสมาชกิของชมุชน เวลาทีพ่วกเขาไดใ้หค้วาม

ชว่ยเหลอืต่อผูร้อดชวีติบอ่ยครัง้ทีพ่วกเขาถูกต าหนิวา่พวกเขาพรากภรรยาจากบรรดาสามขีองพวก

เธอ โดยไกลเ่กลีย่เพือ่ความปลอดภยัของพวกเขาเอง 
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5. บทบาทของผูร้อดชวีติในการตัดสนิใจ  

บรรดาสมาชกิของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าจะมาจากองคก์รทีอ่งิชมุชน องคก์รพัฒนาเอกชนต่างๆ 

และหน่วยงานราชการตา่งก็พูดเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่แนวความคดิในการใหค้วามชว่ยเหลอืต่อ

ผูร้อดชวีติทีพ่วกเขาตัดสนิใจวา่เป็นทฤษฎทีีด่แีละน่าสนใจทีส่ดุส าหรับผูร้อดชวีติโดยการจ ากดั

ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากผูร้อดชวีติเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวไดช้ีแ้จงวา่พวก

เขาตด้สนิใจเกีย่วกบัชว่งเวลา หรอืแมก้ระทั่งในบางกรณีถงึกบัหา้มไมใ่หพ้วกเธอออกจากทีห่ลบภัย

ชัว่คราว เจา้หนา้ทีก่ลา่วว่าผูอ้ยู่อาศัยจะไมไ่ดร้ับอนุญาตใหอ้อกจากทีห่ลบภัยชัว่คราว ถา้เรือ่งของ

ผูห้ญงิทีร่อดชวีติคนนัน้ยังไมไ่ดร้ับการแกปั้ญหาจากระบบยตุธิรรมของไทยและจากค่ายทีพ่ักพงิ

ชัว่คราว หรอืถา้บรรดาสมาชกิของเจา้หนา้ทีรู่ส้กึวา่เรือ่งของเธอนัน้ยังไมป่ลอดภยัพอทีจ่ะกลับบา้น

ของเธอได ้

6. เงนิทนุสนับสนุน  

ขอ้จ ากดัทางดา้นแหล่งทนุมผีลต่อคุณภาพและระดับของการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์รทีอ่งิชมุชนของพมา่ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูอ้พยพ เจา้หนา้ทีร่ายงานวา่

เงนิทนุสนับสนุนจากผูบ้รจิาคไดล้ดลงซึง่เป็นผลมาจากบรรยากาศทางการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปใน

พมา่และผลต่อเนื่องก็คอืทีห่ลบภัยชัว่คราวถูกบงัคับใหด้ าเนนิงานดว้ยจ านวนของเจา้หนา้ทีเ่พยีง

ไมก่ีค่นและใหใ้ชส้าธารณูปโภคดา้นความปลอดภยัใหน้อ้ยทีส่ดุ องคก์รทีอ่งิชมุชนหลายองคก์รได ้

ลดขนาดของการใหค้วามชว่ยเหลอืพืน้ฐานตา่งๆแกผู่อ้ยู่อาศยัลงไป และในบางกรณีทีท่ีห่ลบภัย

ชัว่คราวบางทีต่อ้งปิดตวัลงไปทัง้หมด ปัญหาอืน่ๆรวมไปถงึการขาดแนวทางรว่มกนัระหว่างความ

สนใจของผูบ้รจิาคและความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศัย รวมทัง้สภาพของเงนิทุนซึง่เขม้งวดต่อการ

ยดืหยุ่นในการใหค้วามชว่ยเหลอื การออกแบบโครงการต่างๆของทีห่ลบภยัชัว่คราว และบอ่ยครัง้ที่

กฎขอ้บงัคับตา่งๆขึน้อยู่หรอืเปลีย่นแปลงไปกบักระแสเงนิทุนทีห่าไดอ้กีดว้ย 

ยุทธศาสตรท์ีถู่กน ามาใชจ้ดัการปัญหาอยา่งยั่งยนืรวมไปถงึการทีอ่งคก์รทีอ่งิชมุชนต่าง

พึง่พากจิกรรมต่างๆในการสรา้งรายไดอ้าท ิการขายผลติภัณฑจ์ากการตัดเย็บเสือ้ผา้ เลีย้งสตัวไ์วก้นิ

เอง และการท าเกษตรกรรมภายในชมุชน ชมรมของคนงานต่างดา้วชมรมหนึ่งจัดหาผลประโยชนเ์ขา้

สูท่ีห่ลบภัยชัว่คราวจากการจา่ยรายเดอืนของสมาชกิของชมรมเอง 

7. การเขา้ถงึทีห่ลบภัยชัว่คราวของรฐั  

บรรดาเจา้หนา้ทีไ่ดร้ายงานวา่ผูอ้พยพหลายๆคนรูส้กึไมส่บายใจทีจ่ะเขา้ไปอยู่ในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวของรัฐเนื่องจากปัญหาเรือ่งภาษา ความกลัวทีจ่ะถูกจับกมุและถูกสง่ตวักลบัประเทศและ

ความเขา้ใจวา่ทีห่ลบภัยชัว่คราวของรฐัมกีฎระเบยีบทีเ่คร่งครดัมากเกนิไป ผูดู้แลของทีห่ลบภัย

ชัว่คราวหลักๆในจังหวัดตากและทีก่รุงเทพฯ ทัง้ทีเ่ป็นของเอกชนและของรัฐทีด่ าเนินโครงการตา่งๆ

อยู่นัน้ บอกว่า พวกเขาจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิต่อไปยังต ารวจเพือ่รายงานเวลาทีม่ผีูอ้พยพทีไ่มเ่อกสาร

ใดๆเขา้มาใหพ้วกเขาดูแลทัง้เพือ่ขอความร่วมมอืใหช้ว่ยดูแลและขออนุญาตในการขนสง่บรรดาผู ้

อพยพทีร่อดชวีติมาเพือ่เขา้รับความชว่ยเหลอืในพืน้ที ่บรรดาต ารวจเหล่านี้มสีว่นท าใหบ้รรดาผู ้

อพยพทีแ่สวงหาทีพ่ักพงิทัง้หลายเกดิความกระอกักระอว่นทีจ่ะเขา้ไปอยู่ในทีห่ลบภัยชัว่คราวของ

หน่วยราชการ 

ผูดู้แลหลายคนกล่าววา่เมือ่ใดทีพ่วกเขาไมส่ามารถทีจ่ะหาทีพ่ักใหก้บัผูร้อดชวีติได ้เขาก็ไม่

สง่ผูร้อดชวีติเหล่านัน้ไปยังทีห่ลบภยัชัว่คราวของรัฐเพราะวา่ สถานพักพงิของรฐัไมค่่อยจะเต็มใจที่

จะรับหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืกบัผูร้อดชวีติชาวพมา่กอ่น อย่างไรก็ตามเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัย

ชัว่คราวของรัฐไดบ้อกว่าบางครัง้บางคราวทีพ่วกเขาไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่อ้พยพและผูล้ีภ้ยัชาว

พมา่และมคีวามสนใจทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืกบัประชากรสว่นนี้เพิม่ขึน้ มกีารประสานงานกนัเพยีง

เล็กนอ้ยระหว่างผูดู้แลทางดา้นการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะในค่ายพักพงิ
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ชัว่คราวและทีห่ลบภัยชัว่คราวของรัฐ สิง่ทีข่ัดขวางในการท างานรว่มกนัรวมไปถงึปัญหาต่างๆ ของ

การบรหิารงานทีส่ าคญัๆเพือ่ใหไ้ดร้ับการอนุมตัใิหก้บัผูอ้ยู่อาศยัออกจากค่าย พอๆ กบัการทีไ่มม่ทีี่

หลบภัยชัว่คราวของรัฐในเขตพืน้ทีแ่มส่ะเรยีงเพือ่ทีผู่อ้ยู่อาศยัในคา่ยแมร่ะมาหลวงจะสามารถสง่ตวั

ไปเพือ่รับความชว่ยเหลอืได ้

บรบิทเกีย่วกบัผูล้ีภ้ัย: ปัญหาต่างๆและยุทธศาสตร ์ 

ปัญหาต่างๆ และยุทธศาสตรต์่างๆทีป่รากฏต่อไปนี้ถูกระบเุป็นพเิศษจากบรบิทของผูล้ีภ้ัยในค่าย 

1. การรักษาขอ้มลูลับ  
ผูใ้หข้อ้มลูหลักและเจา้หนา้ทีท่ีห่ลบภัยชัว่คราวรายงานว่าความเขา้ใจทีจ่ ากดัในเรือ่งของ

หลักการวตัถุประสงคข์องการรักษาความลับเป็นเรือ่งทีเ่หมอืนกนัระหว่างชมุชนของค่าย ผูน้ า และ

ผูดู้แลทางดา้นการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ กอ่ใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ต่อการ

ชว่ยเหลอืของทีห่ลบภยัชัว่คราวและการตอบสนองโดยรวมต่อการกระท าความรนุแรงทางเพศและ

ฐานเพศภาวะ ผูใ้หข้อ้มลูหลักยังอธบิายอกีว่า มคีวามยากล าบากในการทีจ่ะพยายามรักษาความลับ

ของขอ้มลูของแตล่ะกรณีซึง่มนีอ้ยมาก การจัดตัง้คา่ยปิด เป็นที่ๆ  การรักษาความลับยังคงเป็น

แนวความคดิใหมข่องวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

ทีค่่ายพักพงิชัว่คราวบา้นใหมใ่นสอย มขีอ้ตกลงทีเ่ป็นพธิกีารระหว่างแต่ละหน่วยงานในการ

วางโครงการของขัน้ตอนตา่งๆในการแบง่ปันขอ้มลูและการปกป้องขอ้มลูลับของผูร้อดชวีติไดถู้ก

พัฒนาขึน้และมกีารเซ็นชือ่รว่มกนัของผูท้ีท่ างานทัง้หมด อย่างไรก็ตามก็ยงัมสีิง่ทีต่กลงกนัไมไ่ด ้

ระหว่างผูดู้แลของทีห่ลบภยัชัว่คราวและหวัหนา้คา่ยในเรือ่งทีว่า่เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราว

จ าเป็นหรอืไมท่ีจ่ะตอ้งบอกกล่าวขอ้มลูของคดใีหก้บัหวัหนา้แผนกทราบเพราะน่าจะสรา้งปัญหาใน

การทีจ่ะน าไปปฏบิตั ิในขณะเดยีวกนัทีค่่ายแมร่ะมาหลวงและทีอุ่ม่เป้ียมเจา้หนา้ทีช่ ีแ้จงวา่พวกเขา

ไดบ้อกเล่าขอ้มลูเกีย่วกบัคดตีา่งๆ ใหก้บัหวัหนา้แผนกของทีห่ลบภยัชัว่คราวทราบ อย่างไรก็ตาม

ผูใ้หข้อ้มลูหลักแสดงความหว่งใยเกีย่วกบัการขาดความชดัเจนทางดา้นพธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ยนิยอมและพจิารณาว่าขอ้มลูแบบไหนทีส่ามารถจะถูกเปิดเผยไดบ้า้งระหว่างผูท้ีท่ างานทางดา้น

ความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ ยิง่ไปกว่านัน้ผูใ้หข้อ้มลูหลักบางคนแสดงความเป็นหว่งใน

เรือ่งทางเลอืกทีจ่ ากดัเพือ่การรายงานและการจัดการกรณีทีส่ามารถท าไดใ้หก้บัผูร้อดชวีติทีค่่ายแม่

ระมาหลวง ซึง่อาจจะขดัขวางในการรายงานและสง่เรือ่งต่อไปยังทีห่ลบภัยชัว่คราว 

การฝึกฝนอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ปกป้องขอ้มลูลับ รวมทัง้การใชแ้บบฟอรม์ทีเ่ป็นมาตรฐาน

เพือ่ใชใ้นการท าเอกสารขอ้มลูของเรือ่งทีเ่กดิขึน้และแบบฟอรม์ใบยนิยอม เชน่แบบฟอรม์ทีผู่ดู้แลใช ้

ทีค่่ายบา้นใหมใ่นสอย แบบฟอรม์นี้ตอ้งการลายเซ็นจากผูร้อดชวีติเพือ่ระบวุา่เธอยนิยอมในเรือ่งของ

การใหค้วามชว่ยเหลอืแตล่ะชนิดทีเ่ธอถูกสง่ตัวไป ทีห่ลบภัยชัว่คราวทีอ่ยู่ในคา่ยทัง้หมดจะเก็บ

รักษาความลับของขอ้มลูของแต่ละกรณีในที่ๆ  สามารถปิดล็อกได ้

2. ทางเลอืกของทีห่ลบภยัชัว่คราวตา่งๆ ส าหรับชนกลุ่มนอ้ย  
ในค่ายพักพงิชัว่คราวทัง้หกแหง่ องคก์รสตรกีะเหรีย่งเป็นผูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืของทีห่ลบ

ภัยชัว่คราวเทา่นัน้เนื่องจากมคีวามหลากหลายของชนกลุ่มนอ้ยเพิม่ขึน้ในหมูป่ระชากรทีอ่ยู่ในคา่ย

บางคา่ยเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวและผูใ้หข้อ้มลูหลักชีแ้จงวา่ผูร้อดชวีติทีม่าจากชนกลุ่มนอ้ย

กลุ่มอืน่ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นชนชาตกิะเหรีย่ง อาจจะรูส้กึล าบากใจทีจ่ะอยู่ในสถานทีซ่อ่นตัวขององคก์รสตรี

กะเหรีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวและผูใ้หข้อ้มลูหลักบอกว่าโดยทัว่ไป 

บา้นพักหลบภยัขององคก์รสตรชีาวกะเหรีย่งมกัจะไมเ่หมาะกบัความตอ้งการของผูร้อดชวีติ

ทีเ่ป็นมสุลมิทัง้ในเรือ่งของอาหารการกนิและการปฏบิตัทิางดา้นวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ผูใ้ห ้
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ขอ้มลูหลักยังบอกอกีว่าโดยเฉพาะทีค่่ายแมห่ละมคีวามตอ้งการทีห่ลบภยัชัว่คราวส าหรับผูห้ญงิ

มสุลมิอย่างเร่งดว่น 

ในฐานะตน้แบบของการปฏบิตัอิยา่งด ีชมรมสตรชีาวมสุลมิทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากองคก์ร

สตรชีาวกะเหรีย่ง ด าเนินงานทีห่ลบภัยชัว่คราวทีถู่กออกแบบเป็นพเิศษเพือ่ประชากรมสุลมิทีอ่ยู่ใน  

ค่ายอุม่เป้ียม ทีห่ลบภัยชัว่คราวแหง่นี้เกดิจากการปรับแนวคดิจากโครงการตน้แบบของสถานทีซ่อ่น

ตัวขององคก์รสตรชีาวกะเหรีย่งแต่ท าใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ ตรงตามความตอ้งการของชมุชน

มสุลมิมากกว่าและยังมบีรกิารในการใหป้ระโยชนท์ีเ่พิม่ขึน้ ในการดัดแปลงทีว่า่จะรวมไปถงึความ

ยดืหยุ่นในเรือ่งของนโยบายในการเขา้เยีย่มทีม่มีากขึน้และการจัดหาอาหารฮาลาล 

3 ยุทธศาสตรใ์นเรือ่งขอ้จ ากดัของการออกจากทีห่ลบภยัชัว่คราว  
เจา้หนา้ทีไ่ดช้ ีแ้จงว่ามทีางเลอืกทีจ่ ากดัอย่างมากในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงหรอืการยา้ย

ทีพ่ักของผูอ้ยู่อาศยัสิง่ทีน่่าเป็นหว่งอยา่งจรงิจงัในเรือ่งของการคุม้ครองดา้นความปลอดภัย ผูอ้ยู่

อาศัยหลายคนทีอ่ยู่ในทีห่ลบภยัชัว่คราวนานกว่าทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดก้ าหนดไวจ้ากเหตุผลทีก่ล่าวนี ้

สมาชกิของเจา้หนา้ทีห่ลายคนแทบจะไมไ่ดโ้อนยา้ยผูร้อดชวีติไปยงัคา่ยอืน่เลยเนื่องจากอปุสรรค

ทางดา้นธรุการในเรือ่งการขออนุมตั ิและในคา่ยของชาวกะเหรยีงแดงพวกเขาแทบจะไมม่กีาร

โอนยา้ยผูอ้ยู่อาศยัในค่ายไปอยู่ทีค่า่ยชาวกะเหรีย่งแดงคา่ยอืน่เพราะผูอ้ยู่อาศัยในค่ายนีรู้ส้กึไม่

ปลอดภัยในค่ายอืน่ ค่ายอืน่ซึง่มคี่ายชาวกะเหรีย่งแดงทีใ่กลเ้คยีงกนัอยู่เพยีงสองค่ายเท่านัน้ พวก

เขาก็รูส้กึไมส่ะดวกทีจ่ะยา้ยไปอยูท่ีค่่ายของชาวกะเหรีย่งดว้ยเหมอืนกนั ดังนัน้การไปตัง้รกรากใหม่

จงึเป็นยุทธศาสตรใ์นการคุม้ครองทีถู่กน ามาใชบ้อ่ยขึน้ เจา้หนา้ทีจ่ะเสนอวธินีี้ใหก้บัผูท้ีร่อดชวีติเพือ่

เป็นอกีทางเลอืกหนึง่เมือ่เธอรูส้กึวา่เธอไมป่ลอดภยัถา้เธอจะกลับไปอยู่ในชมุชนอกีครัง้ อย่างไรก็

ตามการตัง้รกรากใหมจ่ะสามารถท าไดก็้ต่อเมือ่ผูร้อดชวีติคนนัน้ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูล้ีภ้ัยแลว้และ

กระบวนการในการไปตัง้รกรากใหมใ่นบางค่ายจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิเรือ่งนานมาก 

การตัง้รกรากใหมข่องเจา้หนา้ทีใ่นคา่ยพักพงิชัว่คราวและหวัหนา้คา่ยต่างๆ ท าใหเ้กดิความถี่

ของการเขา้ออกของเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นทีห่ลบภัยชัว่คราวและท าใหต้อ้งมกีารอบรมซ ้าอย่าง

ต่อเนื่อง พัฒนาการของขอ้แนะน าของทีห่ลบภัยชัว่คราวอยา่งเป็นทางการแสดงใหเ้ห็นถงึเกณฑท์ี่

ใชเ้ลอืกผูส้มคัรอย่างชดัเจนและการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆไดถู้กบง่ชีว้า่เป็นยุทธศาสตรห์ลักทีจ่ะ

บอกถงึระดับของการเขา้ๆ ออกๆ งานของเจา้หนา้ทีท่ัง้หมดได ้เอกสารเหล่านัน้สามารถทีจ่ะชว่ย

จัดท ากระบวนการในการปฏบิตัใินทีห่ลบภัยชัว่คราวร่วมกนัไดแ้ละยังมคีวามสมัพันธก์บัพธิกีารต่าง

ของสว่นราชการตา่งๆ รวมไปถงึสามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูทีต่่อเนื่องใหก้บัผูท้ีเ่ก ีย่วขอ้งไดอ้กี

ดว้ย 

4. การประสานงานและความสมัพันธข์องผูม้ผีลประโยชนร์่วมกนั  

การตอบสนองในเรือ่งของการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะภายในค่ายชาว

กะเหรีย่งเป็นปัญหาทีโ่ตเ้ถยีงกนัอยู่ทา่มกลางผูด้ าเนนิการหลักในระดับของการจดัการ มผีลท าให ้

เกดิความตงึเครยีดในหน่วยงานราชการตา่งๆ ระหว่างองคก์รพัฒนาเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให ้

ความชว่ยเหลอืทีส่มัพันธก์นั ซึง่มสีว่นกดีกนัการพัฒนาระบบของการสง่มอบเรือ่งทีเ่หมาะสมเพือ่ให ้

มัน่ใจว่าบรรดาผูร้อดชวีติจากการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะไดร้ับการบอกกลา่ว

และไดถู้กสง่ตัวไปยังทีห่ลบภัยชัว่คราวต่างๆ 

ในระดับของค่ายพักพงิชัว่คราว การปรับปรุงการสือ่สารและการประสานเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น

ท่ามกลางกลุ่มผูน้ าค่าย ผูร้ักษาความปลอดภัย UNHCR และผูดู้แลทางดา้นการกระท าความรนุแรง

ทางเพศ 
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และฐานเพศภาวะ ความไวเ้นื้อเชือ่ใจและการสือ่สารทา่มกลางผูด้ าเนนิการหลักๆไมค่่อยดนัีก นี่จงึ

กดีกัน้การแบง่ปันขอ้มลูและการปรับปรุงในเรือ่งของการตอบสนองปัญหาเรือ่งความรุนแรงทางเพศ

และฐานเพศภาวะและการสง่เรือ่ง ซึง่เป็นประโยชนต์่อผูอ้ยู่อาศัยในทีห่ลบภัยชัว่คราวและบรรดา

ผูร้อดชวีติรายอืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่ ทีค่่ายพักพงิชัว่คราวบา้นใหมใ่นสอย บรรดาผูใ้หข้อ้มลูหลักและ

ผูดู้แลไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ไดท้าการปรับปรงุทางดา้นการสือ่สารและการประสานงานระหว่างผูน้ าคา่ย และ

ผูดู้แลทีห่ลบภัยชัว่คราวว่าจ าเป็นทีต่อ้งปรับปรุงในเรือ่งของการสง่มอบเรือ่งและใหก้ารสนับสนุน

เพือ่ใหค้นมาใชท้ีห่ลบภยัชัว่คราว ในค่ายพักพงิชัว่คราวทีแ่มร่ะมาหลวง ดูเหมอืนว่าความสมัพนัธท์ี่

ตงึเครยีดระหว่างผูด้ าเนินการในเรือ่งของการกระท าความรนุแรงทางเพศไดย้ับยัง้การพัฒนาระบบ

ของการสง่มอบเรือ่งทีเ่หมาะสมรวมไปถงึการแยกแยะบทบาททีช่ดัเจนของผูด้ าเนินการแต่ละคน

ดว้ย 

ผูเ้ขา้รว่มหลายคนแนะน าวา่การพัฒนาพธิกีารตา่งๆ ของหน่วยราชการเพือ่ตอบสนองถงึ

ปัญหาการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะในค่ายพักพงิชัว่คราวชาวกระเหรีย่งและ

พยายามประชมุเครอืขา่ยของเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราว ผูน้ าค่าย และผูดู้แลเพือ่ปรกึษาหารอื

ในปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีห่ลบภัยชัว่คราวและการปรับปรุงตา่งๆ 

บรบิทของผูอ้พยพ :อปุสรรคต่างๆ และยุทธศาสตร ์

1. ขอ้หว่งใยเกีย่วกบัสถานภาพทางกฎหมายขององคก์รต่างๆ  

เจา้หนา้ทีข่ององคก์รทีอ่งิชมุชนชาวพมา่กลา่วว่าการทีไ่มม่เีอกสารทางกฎหมายทีร่ะบุ

สถานภาพขององคก์รของพวกเขาและบรรดาเจา้หนา้ทีเ่ป็นปัญหาตน้ๆ ของการท างานในแต่ละวนั

ของพวกเขา บรรดาสมาชกิขององคก์รตา่งก็หวาดกลวัต ารวจเพราะการใหค้วามชว่ยเหลอืและหาที่

พักพงิใหก้บับรรดาผูอ้พยพทีไ่มม่เีอกสารใดๆ ยิง่เพิม่ความเสีย่งต่อการถูกจับกมุและการสง่ตวั

กลับไปยังประเทศของตน ผลทีเ่กดิขึน้ก็คอืบรรดาผูดู้แลลงัเลใจในการตดิต่อกบัต ารวจเพือ่ใหช้ว่ย

พวกเขาในปัญหาเรือ่งความปลอดภัย เชน่เดยีวกบัทีบ่รรดาผูดู้แลถูกกดีกนัไมใ่หร้่วมมอืกบัหน่วยงาน

ของรัฐ ทา้ยสดุก็คอืการทีเ่จา้หนา้ทีจ่ะร่วมไปเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืและแกต้่างใหก้บัผูอ้ยู่อาศยัใน

คดขีองพวกเขาก็พลอยถูกจ ากดัไปดว้ย  

2. แหล่งขอ้มลูทีจ่ ากดัและไมต่รงตามความตอ้งการ  
แหล่งขอ้มลูทีจ่ ากดักอ่ใหเ้กดิภาระทีส่ าคัญต่อเจา้หนา้ของทีห่ลบภัยชัว่คราวส าหรบัผูอ้พยพ 

ผูอ้ านวยการของทีห่ลบภยัชัว่คราวแสดงออกถงึความวติกกงัวลอย่างเห็นไดช้ดัเกีย่วกบัการมเีงนิ

เพยีงพอกบัคา่ใชจ้่ายในการปฏบิตังิานพืน้ฐาน ผูดู้แลของทีห่ลบภัยชัว่คราวจากองคก์รทีอ่งิชมุชน

ชาวพมา่ระบถุงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่จ านวนเจา้หนา้ทีใ่หพ้อกบัความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศัยและ

ยังไดบ้รรยายถงึความยากล าบากทีพ่วกเขาถูกลดเงนิเดอืนลงไปดว้ย เจา้หนา้ทีย่งัรายงานอกีวา่จาก

การทีม่เีงนิทนุทีค่่อนขา้งจ ากดัพวกเขาจงึไมส่ามารถทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืทีส่ าคญัๆ แกผู่อ้ยู่อาศัย

รวมไปถงึการฝึกอาชพี การใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเดนิทางทีป่ลอดภยั และเอกสารทางดา้น

กฎหมาย เจา้หนา้ทีข่ององคก์รชมุชนบางคนทีด่ าเนินการอยู่ในทีห่ลบภัยชัว่คราวไดร้ายงานวา่พวก

เขาตอ้งบรจิาคเงนิสว่นตวัของพวกเขามาจา่ยเป็นคา่อาหารและคา่ยาเมือ่เขาไดเ้งนิสนับสนุนไม่

เพยีงพอทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นเงนิทนุของโครงการต่างๆ ในขณะทีผู่อ้ยู่อาศยัก็ไดร้ายงานวา่พวกเขาไม่

สามารถเขา้ถงึความชว่ยเหลอืทางดา้นอาหารทีเ่พยีงพอและยงัเขา้ไมถ่งึความชว่ยเหลอืทางดา้น

จติวทิยาอกีดว้ย 

เจา้หนา้ยงัไดร้ายงานถงึประสทิธภิาพ รูปแบบของความชว่ยเหลอืทางดา้นจติวทิยาทีม่ ี

คุณภาพต ่า รวมไปถงึกลุ่มทีใ่หค้วามสนับสนุน การอบรมระยะยาวใหก้บัผูอ้ยู่อาศยัเพือ่จัดหากลุ่ม

ผูใ้หค้ าปรกึษา 
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แกผู่อ้ยู่อาศยัอืน่ๆ การเล่นโยคะ การท าสมาธ ิการใชศ้ลิปะบ าบดั และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ 

เจา้หนา้ทีย่งัเนน้ถงึความจ าเป็นในการจัดตัง้เครอืขา่ยทา่มกลางหน่วยงานของรัฐ องคก์รพัฒนา

เอกชน และองคก์รทีอ่งิชมุชนขา้มกลุ่มต่างๆ เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัไดด้ยีิง่ขึน้ 

3. การเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืหลักๆ  

ผูเ้ขา้รว่มหลายๆ ท่านไดบ้รรยายถงึการแบง่แยกของระบบในการใหบ้รกิารทัว่ๆไปทีใ่หต้่อ

ประชากรผูอ้พยพทัง้ไทยและพมา่และยังชีใ้หเ้ห็นถงึอปุสรรคทีค่งอยูข่องทัง้สองดา้น เจา้หนา้ได ้

รายงานถงึการข่มขู ่ประสบการณ์และสิง่ทีค่าดเดาไดถ้งึความไมเ่ทา่เทยีมกนัในการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืจากผูดู้แลทีเ่ป็นคนไทย อปุสรรคทางดา้นภาษา และความกลวัในการถกูจับกมุและการถูก

สง่ตัวกลับประเทศกดีกัน้ผูอ้พยพจากการเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืของรัฐและการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืขององคก์รพัฒนาเอกชนต่างๆ อกีดา้นหนึ่งขา้ราชการไทยและผูดู้แลจากองคก์รพัฒนา

เอกชนของไทยตา่งก็ไมค่่อยเต็มใจทีจ่ะเขา้ถงึบรรดาผูอ้พยพเนื่องจากอปุสรรคทางดา้นภาษา 

ขอ้มลูทีจ่ ากดัเกีย่วกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทีพ่วกเขาตอ้งการ ความกลวัในผลสะทอ้นกลับทาง

กฎหมายถา้พวกเขาใหบ้รกิารผูท้ีไ่มม่เีอกสารทางกฎหมายแตล่ะราย และในดา้นแหล่งขอ้มลูทีจ่ ากดั

อกีดว้ย 

ผูดู้แลในทีห่ลบภยัชัว่คราวยังรายงานถงึประสบการณ์ในการปฏบิตัทิีไ่มเ่ทา่เทยีมกนัจาก

ผูดู้แลทีเ่ป็นคนไทยตามโรงพยาบาลและจากต ารวจไทย รวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืทีล่่าชา้ การ

ว่ากลา่ว เมือ่พวกเขาตอ้งตดิตามผูอ้ยู่อาศยัในการไปรับบรกิาร เนื่องจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย

ดา้นแรงงานและเงนิค่าจา้งอาจจะมสีว่นในการกดีกนัการทีท่ีห่ลบภยัชัว่คราวจะไดร้ับเอกสารทาง

กฎหมายทีจ่ะท าใหผู้อ้ยู่อาศยัไดเ้ขา้ถงึการรักษาพยาบาลราคาถูกได ้

ยุทธศาสตรใ์นการลดอปุสรรคในการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆ รวมไปถงึการจัดการเพือ่การ

เดนิทางทีป่ลอดภัย การจัดหาผูต้ดิตามและความชว่ยเหลอืทางดา้นภาษาไทยส าหรับผูอ้ยู่อาศัยที่

ตอ้งเขา้ไปรับการรักษาพยาบาลและความชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมาย การต่อรองเพือ่ใหจ้่ายค่า

รักษาพยาบาลต า่ส าหรับผูอ้ยู่อาศยัและการชว่ยเหลอืผูอ้ยู่อาศัยใหไ้ดร้ับเอกสารทางกฎหมาย 

ยุทธศาสตรใ์นการเชือ่มโยงผูอ้พยพใหเ้ขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืหลักๆ รวมไปถงึใหม้ผีูดู้แลทัง้ที่

เป็นชาวไทยและชาวพมา่มาเป็นเจา้หนา้ทีใ่นการจดัการคดเีพือ่ผูอ้ยู่อาศยัและอ านวยความสะดวกให ้

พวกเขาไดเ้ขา้ถงึความชว่ยเหลอืในโรงพยาบาลไทยและความชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมาย และ

พัฒนาเครอืข่ายทอ้งถิน่ในการสง่ต่อเรือ่งการกระท ารนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะเพือ่ใหเ้ป็น

ผูดู้แลร่วมกบัองคก์รทีอ่งิชมุชนชาวพมา่และการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ ของไทย 

4. กจิกรรมในการสรา้งรายไดท้ีม่จี ากดั  
ผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ป็นผูอ้พยพทัง้หมดทีถู่กสมัภาษณ์ไดป้รกึษาในเรือ่งทีพ่วกเขาไมส่ามารถทีจ่ะ

ท างานเพือ่สรา้งรายไดเ้ป็นปัญหาทีย่ากทีส่ดุในการอยู่อาศัยในทีห่ลบภัยชัว่คราว ผูอ้ยู่อาศยัรายงาน

ว่าการฝึกอาชพีและกจิกรรมเพือ่สรา้งรายไดใ้นทีห่ลบภัยชัว่คราวนัน้มจี ากดัและไมเ่พยีงพอ 

เจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ยู่อาศยัเนน้ถงึความส าคญัของการฝึกอาชพีเชน่การเย็บผา้ การทอผา้ เพือ่

วัตถุประสงคใ์นการบ าบดัเชน่เดยีวกบัการพัฒนาทักษะทางอาชพี 

ยุทธศาสตรท์ีเ่ป็นประโยชนท์ีท่างเจา้หนา้ทีใ่ช ้น่ันรวมไปถงึการเสนอโอกาสในการสรา้ง

รายไดใ้นที่ๆ เขาอยู่ใหก้บัผูอ้ยู่อาศยัใหส้ามารถหาเงนิไดโ้ดยปราศจากความหวาดกลัวจากการถูก

ต ารวจจับหรอืยิง่การถูกเอารัดเอาเปรยีบในสถานทีท่ างาน เชน่เดยีวกนัในบางทีห่ลบภัยชัว่คราวมี

โครงการทีช่ว่ยใหผู้อ้ยู่อาศัยออกไปขา้งนอกและแนะงานใหท้ าในสถานทีท่ีป่ลอดภัย 
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การคุม้ครองใหก้บัเหยือ่กลุ่มชายขอบ  
ทางเลอืกของทีห่ลบภยัชัว่คราวส าหรับเหยือ่กลุ่มชายขอบเชน่กลุ่ม เกย ์เลสเบีย้น กลุ่มรัก

ร่วมเพศ และผูท้ีแ่ปลงเพศแลว้ (จากนี้ไปจะเรยีกโดยย่อวา่กลุ่ม LGBT) กลุ่มผูท้ีต่ดิเชือ้ เอชไอ

ว/ีAIDS กลุ่มผูพ้กิาร และกลุ่มผูช้ายและเด็กผูช้าย มอียู่จ ากดัมาก ศูนยส์ทิธมินุษยชนไดช้ีแ้จง

ทางเลอืกต่างๆและอปุสรรคของการใหค้วามชว่ยเหลอืและยทุธศาสตรเ์ฉพาะของแต่ละกลุ่มไว ้

ดังต่อไปนี ้

1. บคุคลในกลุ่ม LGBT  

บคุคลในกลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มทีน่่าอบัอายส าหรับชมุชนของผูล้ีภ้ัยและผูอ้พยพชาวพมา่และ

ผูร้อดชวีติหลายคนไดพ้บกบัอปุสรรคอยา่งมากในการเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในบรบิทของค่ายพักพงิชัว่คราวเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวในค่ายพกัพงิชัว่คราวบาง

ค่ายปฏเิสธการมตีวัตนของบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่ม LGBTในชมุชนของพวกเขา กลุ่มอืน่พูดและแสดง

อย่างชดัเจนวา่พวกเขาไมย่อมรับผูร้อดชวีติทีเ่ป็นบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่ม LGBTเขา้มาอยู่ในทีห่ลบภัย

ชัว่คราว ไมม่บีรกิารจากทีห่ลบภยัชัว่คราวทีไ่ดถู้กจัดท าใหต้รงตามความตอ้งการของประชากรทีอ่ยู่

ในกลุ่ม LGBTทีถู่กระบอุยู่ในพืน้ที่ๆ ท าการศกึษา อย่างไรก็ตามกลุ่มฟ้าสรีุง้ และกลุ่มสทิธเิพือ่เกย ์ 

เลสเบีย้น พวกรักรว่มเพศ และผูแ้ปลงเพศ (LGBT) ในค่ายพักพงิชัว่คราวทีแ่มห่ละ ไดร้เิริม่ใหม้ี

สถานทีซ่อ่นตัวสองหลังขึน้ในค่าย และจัดท าเป็นพเิศษส าหรับผูร้อดชวีติทีอ่ยู่ในกลุ่ม LGBTเพือ่

ตอบสนองกบัปัญหาเรือ่งการกระท าความรุนแรงต่อบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่ม LGBTทีม่เีพิม่ขึน้ในชมุชน 

เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวเพือ่ผูอ้พยพมกัจะสง่ผูร้อดชวีติทีอ่ยู่ในกลุ่ม LGBT ไปยังองคก์ร 

LGBTต่างๆทีอ่ยู่ในเชยีงใหม ่หรอืสง่เป็นรายบคุคลโดยเฉพาะ (ในแมส่อด) มากกว่าทีจ่ะเชือ่มโยง

การสนับสนุนในการใหก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืเขา้กบัชมุชนตามโครงการทีอ่อกแบบไวเ้ป็นทีห่ลบภัย

ชัว่คราว 

2. บคุคลทีไ่ดร้ับเชือ้ เอชไอว/ีAIDS  

นักวจิยัไดท้ าการบนัทกึไวว้า่ยงัมกีารขาดแคลนทางเลอืกของทีห่ลบภยัชัว่คราวทางเลอืก

ส าหรับผูร้อดชวีติทีเ่ป็นผูอ้พยพและไดร้ับเชือ้เอชไอว ีผูดู้แลสว่นใหญ่กล่าววา่โดยทั่วไปพวกเขา

ไมไ่ดใ้หบ้รกิารบคุคลทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีเนื่องจากพวกเขายงัขาดทักษะและความสามารถในการดูแล

กรณีเหล่านี ้ความเขา้ใจผดิในเรือ่งของธรรมชาตแิละการตดิต่อของเชือ้เอชไอว ีโดยเจา้หนา้ทีข่อง

ทีห่ลบภัยชัว่คราวและชมุชนทัว่ไปสรา้งมลทนิและอปุสรรคต่างๆ ในการใหบ้รกิารแกผู่ร้อดชวีติของ

บคุคลในกลุ่มนี ้อปุสรรคทีส่ าคัญทีส่งัเกตจากการใหค้วามชว่ยเหลอืของเจา้หนา้ทีท่ีห่ลบภัยชัว่คราว

ใหก้บัประชากรในกลุ่มนี้รวมไปถงึการไดร้ับยาตา้นไวรัสทีไ่ดร้ับแจกมาเพือ่เอามาใหผู้อ้ยู่อาศัยและ

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้ตอ้งปฏบิตัติามในการเขา้รับการรักษาหลังจากทีอ่อกจากทีห่ลบภัยชัว่คราวไป

แลว้ จงึท าใหเ้กดิความไมม่ัน่คงในรูปแบบการใชช้วีติของคนงานตา่งดา้ว กลับกนักบัทางบรบิทใน

ค่ายพักพงิชัว่คราว เจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภยัชัว่คราวรายงานว่าไดใ้หบ้รกิารแกผู่ร้อดชวีติทีต่ดิเชือ้เอช

ไอว ีพวกเขาไดร้ับการอบรมในการดูแลผูอ้ยู่อาศัยทีต่ดิเชือ้ เอชไอวแีละไดร้ับยาเพือ่ใหก้บัผูอ้ยู่

อาศัยทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีมาจากคลนิิกประจ าคา่ย นักวจิัยชีใ้หเ้ห็นวา่มทีีห่ลบภัยชัว่คราวสองแหง่ใน

แมส่อดทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืต่อผูร้อดชวีติทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี

ยุทธศาสตรห์ลักเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืต่อประชากรในกลุ่มนี้ในบรเิวณพืน้ทีแ่มส่อดรวมไป

ถงึการจัดตัง้ทีห่ลบภัยชัว่คราวโครงการพเิศษส าหรับบคุคลทีไ่ดร้ับเชือ้เอชไอวเีอดสเ์พือ่ดูแลและ

ปลอบโยนทา่มกลางกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั เก็บรักษาวัตถุประสงคข์องทีห่ลบภยัชัว่คราวของบคุคลทีต่ดิ

เชือ้เอชไอวเีป็นความลับหลกีเลีย่งจากการประณามจากชมุชน เป็นทีห่ลบภัยชัว่คราวในระยะยาว

และมกีารรับประกนัในการเขา้ถงึยาตา้นไวรัส 
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3. กลุ่มบคุคลผูพ้กิาร  

ผูดู้แลทัง้หมดรายงานว่าพวกเขาดูแลผูท้ีร่อดชวีติจากการกระท าความรุนแรงทางเพศและ

ฐานเพศภาวะทีเ่ป็นผูพ้กิารถงึแมว้า่เจา้หนา้ทีบ่างทา่นของทีห่ลบภยัชัว่คราวของผูอ้พยพกล่าววา่

พวกเขาไมส่ามารถทีจ่ะรับผูร้อดชวีติทีม่คีวามบกพร่องทางอารมณ์เนื่องจากขาดความสามารถในการ

ชว่ยเหลอืและดูแลทีเ่หมาะสม สว่นเจา้หนา้ทีพ่วกทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ร้อดชวีติทีม่ปัีญหาป่วย

ทางจติอยา่งรนุแรงรวมไปถงึเจา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นผูดู้แลในคา่ยพักพงิชัว่คราวทัง้หมดและในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวส าหรับผูอ้พยพบางแหง่รายงานถงึปัญหาทีส่ าคัญหลายขอ้เชน่ความหว่งใยในเรือ่ง

ความรูส้กึดา้นความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศัยคนอืน่ การขาดขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์ของผูร้อดชวีติ

ทีเ่พยีงพอ และมทีางเลอืกไมม่ากนักในการสง่มอบตวัของพวกเขา ยุทธศาสตรห์ลักทีใ่ช ้องคก์รที่

องิชมุชนองคก์รหนึ่งไดข้อใหค้นทีใ่หบ้รกิารแกค่นพกิารน าผูช้ว่ยดูแลชัว่คราวมากบัเจา้หนา้ทีด่ว้ย

เพือ่ไปยังสถานทีซ่อ่นตัวดว้ยกนัเนื่องจากในชมุชนไมม่คีวามสามารถเพยีงพอในการใหก้ารใหค้วาม

ชว่ยเหลอื ในการควบคุมดูแลและใหก้ารรักษาเป็นรายบคุคลได ้

4. กลุ่มผูช้ายและกลุ่มวัยรุน่ชาย  

ทีห่ลบภัยชัว่คราวทีใ่หบ้รกิารต่อผูอ้พยพชายและเด็กผูช้ายมจี ากดัอย่างมาก นักวจิัยชีว้า่มี

ชมรมของแรงงานต่างดา้วเพยีงสองชมรมเทา่นัน้ทีด่ าเนนิการดูแลทีห่ลบภัยชัว่คราวเท่าทีท่ าได ้

ใหก้บักลุ่มผูช้ายทีม่ปีระสบการณ์ในการถูกเอาเปรยีบและจากการถูกล่วงละเมดิทางเพศจากนายจา้ง 

เจา้หนา้ทีร่ายงานว่าบรรดาผูร้อดชวีติทีเ่ป็นชายมกัจะไมต่ระหนักวา่พวกเขาสามารถทีจ่ะรายงานคดี

ต่างๆ ของพวกเขาไดห้รอืขอรับความชว่ยเหลอืได ้ในบรบิทของผูล้ีภ้ัย ไมม่สีถานทีซ่อ่นตัวทีพ่อจะ

หาไดส้ าหรับผูร้อดชวีติเพศชายทีอ่ายุเกนิสบิสองปีในคา่ยพักพงิชัว่คราวชาวกะเหรีย่ง หรอื ไมม่ี

สถานทีซ่อ่นตัวส าหรับผูร้อดชวีติเพศชายทีอ่ายุเกนิกวา่สบิแปดปีในคา่ยพักพงิชัว่คราวชาวกะเหรีย่ง

แดง ทัง้สองทีต่ัง้ดังกล่าว ผูดู้แลสว่นหนึ่งกล่าววา่ผูช้ายไมต่อ้งการทีห่ลบภัยชัว่คราวเพราะการ

กระท าความรนุแรงทางเพศ “เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญงิเทา่นัน้” หรอืเพราะว่า ผูช้าย “สามารถทีจ่ะ

ปกป้องตัวเองได”้ รูปแบบของการอยู่อาศัยทีเ่ป็นอสิระ ในทีซ่ ึง่โครงการของทีห่ลบภัยชัว่คราวได ้

เชา่บา้นเดีย่วขนาดเล็กส าหรับผูอ้ยู่อาศัย อาจจะเป็นรูปแบบทีเ่หมาะสมกวา่ในแงข่องทางวัฒนธรรม

ทีท่ีห่ลบภัยชัว่คราวของผูช้ายและเด็กผูช้ายควรอยู่นอกคา่ย เป็นการใหบ้รรทดัฐานทางเพศและเป็น

การสรา้งความตระหนักในเวลาเดยีวกนั 

บทสรุป: ขอ้สงัเกต และขอ้แนะน า 

อา้งองิจากสิง่ทีพ่บจากการศกึษา ศูนยส์ทิธมินุษยชนไดเ้สนอขอ้แนะน าตา่งๆเพือ่สรา้งความ

เขม้แข็งในการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆของทีห่ลบภัยชัว่คราวเพือ่ผูล้ีภ้ยัและผูอ้พยพชาวพมา่ทีอ่ยู่ใน
ประเทศไทย  

 
สทิธใินการคุม้ครอง 

ขอ้แนะน าสาหรบัรฐับาลไทย:  
ใหล้งสตัยาบนัในสนธสิญัญาปี 2494 ว่าดว้ยเรือ่งผูล้ีภ้ยัและพธิสีารปี 2510 ไดจ้ัดตัง้กฎหมายวา่

ดว้ยการยอมรับสถานภาพของผูล้ีภ้ัย และเป็นการท างานร่วมกบัทางส านักงานขา้หลวงใหญ่เพือ่ผูล้ี้
ภัยแหง่สหประชาชาต ิ(UNHCR) และองคก์รตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูล้ีภ้ัยเหลา่นัน้ได ้

เขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมในการตัดสนิสถานภาพของผูล้ีภ้ยั จัดตัง้สถาบนัทีร่ับผดิชอบในการ

ประสานงานและสรา้งความมัน่ใจในการจดัหาความคุม้ครองและสวัสดกิารสงัคมใหแ้กป่ระชากรที่
เป็นผูล้ีภ้ยัและมกีารจัดสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอตรงตามการใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นต่างๆ  
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จัดหากองทนุเพือ่ทีห่ลบภยัชัว่คราวตา่งๆ  
ขอ้แนะน าส าหรบัผูบ้รจิาคเงนิ  
ท าใหแ้น่ใจวา่มเีจา้หนา้ทีเ่พยีงพอในการปฏบิตังิานตามโครงการตา่งๆ ของทีห่ลบภัยชัว่คราว 

สาธารณูปโภคดา้นความปลอดภยั ของทีแ่จกจา่ยต่างๆ และใหก้ารสนับสนุนงานบรกิารตา่งๆ เพือ่ผู ้
อยู่อาศยัโดยเพิม่เงนิทุนใหก้บัองคก์รชมุชนชาวพมา่เพือ่ด าเนนิงานในทีห่ลบภยัชัว่คราวต่างๆ ทีอ่ยู่

ในประเทศไทย  

เพิม่การเขา้ถงึทีห่ลบภัยชัว่คราวทีอ่ยู่นอกพืน้ทีแ่มส่อด โดยจัดหาเงนิทนุใหก้บัองคก์รทีอ่งิชมุชน
ชาวพมา่ทีจ่ัดตัง้ทีห่ลบภยัชัว่คราวอยู่ในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ทีม่ปีระชากรผูอ้พยพชาวพมา่อยู่เป็นจ านวนมาก 

อย่างเชน่ในกรุงเทพฯ เชยีงใหม ่แมส่ะเรยีงและเมอืงอืน่ทีอ่ยู่ตามแนวชายแดน  
 

การเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆและทีห่ลบภัยชัว่คราวของรัฐ  
ขอ้แนะน าส าหรบักระทรวงพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยแ์ละองคก์รพฒันา
เอกชนตา่งๆ ของไทยทีป่ฏบิตังิานตามทีห่ลบภยัช ัว่คราวตา่งๆ  

เพิม่การเขา้ถงึชมุชนพมา่เพือ่ใหก้ารศกึษาพวกเขาเกีย่วกบับรกิารตา่งๆ ทีพ่วกเขาสามารถใชไ้ด ้
และโตแ้ยง้กบัความเขา้ใจในแง่ลบของทีห่ลบภัยชัว่คราวของรัฐ ใหก้ารศกึษากบัเจา้หนา้ทีข่องที่

หลบภัยชัว่คราวเกีย่วกบัประเด็นทางดา้นกฎหมายทีส่มัพันธก์บัการใหท้ีพ่ักพงิแกผู่อ้พยพทีไ่มม่ ี
เอกสารทางกฎหมายและนี่อาจจะรวมไปถงึการทบทวนและส ารวจความยดืหยุ่นทีน่่าจะเป็นไปไดท้ี่

อยู่ในนโยบายทีเ่ป็นอปุสรรคในการกดีกนัการเขา้ถงึทีห่ลบภยัชัว่คราวในปัจจุบนั  
 

ขอ้แนะน า ส าหรบักระทรวงมหาดไทย ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพือ่ผูล้ ีภ้ยัแห่ง

สหประชาชาต(ิUNHCR) และผูด้แูลงานเกีย่วกบัการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐาน

เพศภาวะ ในคา่ยพกัพงิช ัว่คราว 



พัฒนาหรอืสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัผูท้ีท่ างานร่วมกนัทีม่อียู่แลว้ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานราชการ 
องคก์รพัฒนาเอกชน และองคก์รทีอ่งิชมุชนเพือ่ด าเนนิการในการท าทีห่ลบภัยชัว่คราวภายนอกค่าย
พักพงิชัว่คราวเพือ่จดัหาความปลอดภัย ทางเลอืกในการสง่ตวัชัว่คราวในกรณีทีม่ตีอ้งการความ

ปลอดภัยสงูสดุใหก้บัใครก็ตามทีไ่มไ่ดอ้าศยัอยู่ในค่ายพักพงิชัว่คราวอกีต่อไป กระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงการอนุมตัใินการโอนยา้ยสถานทีแ่กผู่ร้อดชวีติจากการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐาน
เพศภาวะใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่เรง่ขัน้ตอนและลดอปุสรรคของงานธรุการลงไป ตอ้งมัน่ใจวา่

ผูล้ีภ้ัยไดร้ับการจัดการในกรณีของพวกเขาอย่างดพีอ และไดร้ับความชว่ยเหลอืทางดา้นภาษาและ
การเยยีวยาจติใจเมือ่พวกเขาตอ้งไปอาศัยอยู่ในทีห่ลบภยัชัว่คราวขา้งนอกคา่ยพกัพงิชัว่คราวเมือ่

ตอ้งเขา้ไปรับการใหค้วามชว่ยเหลอืในโรงพยาบาลของไทยและการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้น
กฎหมาย  
 

ขอ้แนะน าสาหรบักระทรวงแรงงานและผูด้แูลในทีห่ลบภยัช ัว่คราวของผูอ้พยพ  

อพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนในการจดทะเบยีนทีเ่ทา่ทีม่อียู่ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวของทัง้ชมุชนผูอ้พยพและองคก์รทีอ่งิชมุชน ผูดู้แลในสถานพักพงิควรจะชว่ยเหลอืผูอ้ยู่
อาศัยทีเ่ป็นผูอ้พยพทีม่สีทิธิจ์ะไดเ้อกสารทางกฎหมายทีถู่กตอ้ง (ใบอนุญาตในการท างาน หนังสอื

เดนิทาง ฯลฯ) ซึง่จะชว่ยลดความหวาดกลัวเกีย่วกบัการออกจากสถานพักพงิและเพือ่ความสะดวก
ในการเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืตา่งๆ  
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ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภยั  
ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รตา่งๆทีใ่หบ้รกิารในทีห่ลบภยัช ัว่คราวและผูบ้รจิาคเงนิ  
จา้งพนักงานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมงเพือ่ดูแลรักษาความปลอดภยัในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวและเพือ่ตดิตามเจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ยู่อาศัยเวลาทีพ่วกเขาตอ้งออกจากทีห่ลบภัยชัว่คราว สรา้ง
ความแข็งแรงของสาธารณูปโภคทางกายภาพของทีห่ลบภยัชัว่คราวและรัว้รอบๆ ภายในค่ายพักพงิ

ชัว่คราวเพือ่ท าใหส้ถานทีซ่อ่นตัวมคีวามปลอดภยัยิง่ขึน้ ดงึเอาผูน้ าแผนกและฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งในขัน้ตอนของการโอนยา้ยและการตดิตามเพือ่ดูแลผูอ้ยู่อาศยัใน

ชมุชน ในบรบิทของผูอ้พยพ จัดตัง้กลุ่มผูท้ างานรว่มกนัดว้ยกฎหมายขอ้บงัคับทอ้งถิน่และหวัหนา้
ชมุชนในพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้ของทีห่ลบภยัชัว่คราวเพือ่ปรับปรุงความปลอดภยัของเจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ยู่

อาศัยและเพือ่ป้องการจับกมุเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวและผูอ้ยู่อาศัยทีไ่มม่เีอกสารทาง

กฎหมายใดๆ  
 

สวัสดภิาพทางอารมณ์ของเจา้หนา้ที ่ 
ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รตา่งๆทีใ่หก้ารใหค้วามช่วยเหลอืในทีห่ลบภยัช ัว่คราวและ ผูบ้รจิาค  

เสนอการชว่ยเหลอืทางดา้นจติวทิยาใหเ้หมาะสมตามวัฒนธรรม ใหก้ารศกึษาทีค่รอบคลุม
ยุทธศาสตรต์่างๆ กจิกรรมต่างๆ ทีส่รา้งสขุใหเ้จา้หนา้ที ่และโอกาสในการสรา้งการท างานเป็นทมี

เพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพจติ จา้งเจา้หนา้ทีใ่หเ้พยีงพอเพือ่ลดงานทีล่น้และป้องกนัความรูส้กึทีเ่หนื่อย

ลา้  
 

การคุม้ครองส าหรับกลุ่มเหยือ่ชายขอบกลุ่มตา่งๆ  
ขอ้แนะน าส าหรบั UNHCR, องคก์รพฒันาชุมชนตา่งๆ องคก์รชุมชนพืน้ฐาน สถาบนัวจิยั

ตา่งๆ และผูบ้รจิาค  
จัดท างานวจิยัเพือ่ประเมนิความตอ้งการตา่งๆในการคุม้ครองและท าใหก้ลุ่มแตล่ะกลุ่มทีม่ ี

ลักษณะเฉพาะมารวมตัวกนั รวมไปถงึบคุคลในกลุ่ม LGBT กลุ่มบคุคลทีต่ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์กลุ่ม
ผูร้อดชวีติทีเ่ป็นเพศชาย และชนกลุ่มนอ้ยตา่งๆ ทีอ่ยู่ในค่ายพักพงิชัว่คราว  

 

ขอ้แนะน าส าหรบัผูบ้รจิาคและผูด้แูลทางดา้นการกระท ารุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ 
 



อา้งองิจากสิง่ทีค่น้พบของการประเมนิผลทีไ่ดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้ พัฒนาทีห่ลบภยัชัว่คราวให ้
เหมาะสม ออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะแต่ละกลุ่ม รวมไปถงึกลุ่มบคุคลทีต่ดิเชือ้เอชไอ
ว/ีเอดส ์บคุคลในกลุ่ม LGBTแต่ละกลุ่ม กลุ่มสมาชกิของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ บคุคลทีม่คีวามพกิาร

ทางรา่งกายและการบกพร่องทางจติ และผูร้อดชวีติทีเ่ป็นเพศชาย เพือ่เพิม่ทางเลอืกของทีห่ลบภยั
ชัว่คราวทีพ่วกเขาจะหาได ้พจิารณาทัง้ในการเสรมิการใหค้วามชว่ยเหลอืเฉพาะในทีห่ลบภัยชัว่คราว

ทีม่อียู่แลว้ หรอืจัดตัง้สถานพักโครงการพเิศษทีถู่กออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มชาย
ขอบกลุ่มต่างๆ ก าหนดความเป็นไปไดท้ีอ่าจจะสะทอ้นสิง่ทีไ่มค่รอบคลุมเอาไวใ้นงานวจิยันี้

ดังต่อไปนี:้  
 

o ใหก้ารสนับสนุนกลุ่มองคก์รสตรมีสุลมิ โดยร่วมมอืกบัชมรมสตรมีสุลมิ เพือ่จัดตัง้ทีห่ลบภัย

ชัว่คราวใหก้บัสตรมีสุลมิในคา่ยพักพงิชัว่คราวทีแ่มห่ล่ะ และทีต่ัง้อ ืน่ๆ ทีเ่ขาตอ้งการ  
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o ประเมนิขอบเขตของการใหบ้รกิารในสถานทีซ่อ่นตวัหลายแหง่ทีต่ัง้อยู่ภายในค่ายพักพงิ
ชัว่คราวต่างๆ เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยหลายๆ กลุ่มทีอ่ยู่ในคา่ยทีพ่ัก

พงิเหล่านี้และจดัตัง้บรกิารทางเลอืกอืน่ๆ เพิม่เตมิในบางที่ๆ  ตอ้งการ  
o จัดตัง้ทีห่ลบภยัชัว่คราวทางเลอืกใหก้บับคุคลในกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะอย่างยิง่ในค่ายพัก

พงิชัว่คราวทีแ่มห่ล่ะ ทีซ่ ึง่มกีารรายงานเกีย่วกบัความรุนแรงเพิม่ขึน้  

o พจิารณาตน้แบบของการอยู่อาศยัทีพ่ึง่ตนเองส าหรับผูช้ายและเด็กวยัรุ่นชาย  
 



ท างานร่วมกบัองคก์รพัฒนาเอกชนตา่งๆ หรอืองคก์รทีอ่งิชมุชนโดยมุง่เนน้ในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและการท างานเชงิรุกเพือ่ชว่ยเหลอืกลุ่มชายขอบกลุ่มตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมต่างๆใน
การสรา้งความตระหนักทีใ่ชป้รับปรงุความเขา้ใจของชมุชนในเรือ่งของเอชไอว/ีเอดส ์สทิธขิอง

บคุคลในกลุ่มเกย ์เลสเบีย้น กลุ่มรักร่วมเพศ และกลุ่มทีแ่ปลงเพศ และในเรือ่งของการกระท าความ
รุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะทีก่ระท าต่อผูช้ายและเด็กผูช้าย เพือ่ลดความอบัอายและเพิม่การ

ใชป้ระโยชน์ของทีห่ลบภัยชัว่คราวและการใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท ารุนแรง
ทางเพศและฐานเพศภาวะ  



ดว้ยการสนับสนุนจากองคก์รพัฒนาชมุชนทีเ่หมาะสม เพือ่ชว่ยในการจัดอบรมและสรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องทีห่ลบภัยชัว่คราวเพือ่ใหก้ารดูแลอยา่งมปีระสทิธภิาพแกผู่ร้อดชวีติจาก

การกระท ารุนแรงทางเพศทีต่ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ผูพ้กิารตา่งๆ และผูท้ีม่คีวามบกพร่องทาง
สขุภาพจติ จัดตัง้พธิกีารเพือ่ประเมนิว่าผูร้อดชวีติสามารถทีจ่ะอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยัในทีห่ลบภัย

ชัว่คราวหรอืควรจะถูกสง่ตัวไปยังทีท่ าการรักษาแทน  
 

การป้องกนัและการสรา้งความตระหนัก  
ขอ้แนะน าส าหรบัผูบ้รจิาคและผูด้แูลแก่ผูถู้กกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ 



ท าการแทรกแซงทีอ่งิหลักฐานใหบ้รรลุผลส าเร็จเพือ่เพิม่ความตระหนักทางดา้นการกระท าความ
รุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ เพือ่เปลีย่นทศันคตแิละบรรทดัฐานทางสงัคมทีส่ามารถตา้นการ

กระท าความรนุแรงต่อผูห้ญงิภายในชมุชนผูอ้พยพและผูล้ีภ้ยัชาวพมา่ ด าเนินการตดิตามผลและการ

ประเมนิผลของโครงการต่างๆ เหล่านี้อยา่งเครง่ครดั  
 

ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รทีใ่หก้ารใหค้วามช่วยเหลอืในทีห่ลบภยัช ัว่คราว  
จัดกจิกรรมต่างๆ เพือ่ปรับปรุงความเขา้ใจกนัระหวา่งกลุ่มสมาชกิของชมุชนเกีย่วกบัจุดมุง่หมาย

ของทีห่ลบภัยชัว่คราวและการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ ทีเ่จา้หนา้ทีส่ามารถท าใหไ้ดใ้นชมุชน ความ
พยายามเหล่านี้สามารถทีจ่ะชว่ยลดความอบัอาย และเพิม่การใชป้ระโยชน์จากการใหค้วาม

ชว่ยเหลอื และ สามารถปรับปรุงความปลอดภัยของเจา้หนา้ทีอ่กีดว้ย ภายในบรบิทของคา่ยพักพงิ
ชัว่คราวมคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งใหก้ารศกึษาแกผู่น้ าของคา่ยและบรรดาผูดู้แลคนอืน่ๆ

เกีย่วกบัจุดมุง่หมายและการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ ทีห่าไดจ้ากทีห่ลบภัยชัว่คราว 
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เพือ่ลดความเขา้ใจผดิต่างๆและเพิม่การสง่มอบเรือ่งและสนับสนุนใหพ้วกเขามาใชบ้รกิารของทีห่ลบ

ภัยชัว่คราว  
 

การรว่มมอืกนั การสง่มอบเรือ่งและการรักษาความลับ 

ขอ้แนะน าส าหรบัผูด้ าเนนิการท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบสนองปญัหาเรือ่งการกระท า
ความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะภายในคา่ยพกัพงิช ัว่คราว  

ภายในค่ายพักพงิชัว่คราวชาวกะเหรีย่งไดจ้ัดตัง้ระเบยีบการเฉพาะทีใ่ชใ้นคา่ยพกัพงิชัว่คราวเพือ่

ตอบสนองต่อปัญหาการกระท าความรนุแรงทางเพศและฐานเพศภาวะโดยทีผู่ท้ีร่อดชวีติจะไดร้ับการ
บอกกล่าวทางเลอืกตา่งๆ ของการใหค้วามชว่ยเหลอืทัง้หมด บอกถงึหนังสอืยนิยอมทีพ่วกเขาตอ้ง

ท ากอ่นทีจ่ะมกีารสง่มอบขอ้มลูและน าขอ้มลูไปเผยแพร ่และการรักษาความลับตอ้งไดร้ับการ
คุม้ครองจากผูท้ีร่ว่มในการด าเนนิการทัง้หมด (ระเบยีบการของบรรดาหน่วยราชการทีถู่กอา้งองิถงึ

ในฐานะทีเ่ป็น “ขัน้ตอนในการปฏบิตังิานทีไ่ดม้าตรฐาน(Standard Operating Procedures)” หรอื 
“SOPs”เพือ่ตอบสนองกบัปัญหาเรือ่งการกระท าความรุนแรงในฐานเพศภาวะทีเ่กดิขึน้ในค่ายบา้น

ใหมใ่นสอย เป็นตัวอย่าง (ดูหนา้ 46 ) จัดประชมุส าหรับผูดู้แลเกีย่วกบัปัญหาของการกระท าความ
รุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะซึง่เป็นการประชมุในระดับคา่ย ร่วมกบัผูน้ าค่ายลีภ้ัย และผูร้ักษา

ความปลอดภัยในคา่ยเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีเ่หมอืนกนัเกีย่วกบัการรักษาความลบัโดยผูร้ว่ม

ด าเนินการทัง้หมดเพือ่ขยายการน าเอาพธิกีารทีไ่ดร้ับการยอมรับรว่มกนัไปปฏบิตั ิเพือ่ปกป้อง
ความลับ จัดตัง้แนวทางเพือ่การปรกึษาหารอืกรณีต่าง ในระหว่างทีม่กีารประชมุเชงิอภปิรายที่

เกีย่วพันกบัการคุม้ครอง  
 

ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารในทีห่ลบภยัช ัว่คราว  
ดงึเอาสมาชกิของคณะกรรมการของคา่ย หวัหนา้แผนก และผูร้ักษาความปลอดภัยในคา่ยเขา้รว่ม

ในขัน้ตอนของการตัดสนิใจและการปฏบิตังิานในทีห่ลบภยัชัว่คราวเสนอการคุม้ครองจากการกระท า

ความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ จัดประชมุเชงิอภปิรายขึน้อย่างสม า่เสมอ อาท ิการอบรมเชงิ
ปฏบิตัใินการสนับสนุนเครอืขา่ยของสถานทีซ่อ่นตัวขององคก์รสตรชีาวกะเหรีย่งกบัผูด้ าเนนิงาน

หลักทัง้หมดเพือ่ใหไ้ดร้ับการการสนับสนุนจากผูน้ าของคา่ยต่างๆ และเพือ่ทบทวนโครงการต่างๆ
ของทีห่ลบภัยชัว่คราวและรับผลสะทอ้นกลับเพือ่น าไปปรับปรุงการใหค้วามชว่ยเหลอืต่างๆ  
 

ขอ้แนะน าส าหรบักระทรวงพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณะสุข 

องคก์รพฒันาเอกชนตา่งๆ ของไทย และองคก์รทีอ่งิชุมชนชาวพมา่  
จัดตัง้หรอืสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเครอืขา่ยของการสง่มอบเรือ่งของการกระท าความรนุแรงทาง

เพศและฐานเพศภาวะในทอ้งถิน่ขึน้ในเมอืงทีอ่ยูต่ามแนวชายแดน จัดการประชมุอย่างสม า่เสมอ 

เพือ่สรา้งความเขม้แข็งในการร่วมมอืกนัทา่มกลางองคก์รพัฒนาเอกชนตา่งๆ ของไทย ผูดู้แลในที่
หลบภัยชัว่คราวขององคก์รทีอ่งิชมุชนชาวพมา่ และระบบต่างๆ ของราชการ (สถานพักพงิชัว่คราว 

โรงพยาบาล และกฎหมายทีม่ผีลในการใชบ้งัคับ) ปรับปรุงการประสานงานดา้นการใหค้วาม
ชว่ยเหลอื และลดอปุสรรคในการใหค้วามชว่ยเหลอืหลักต่างๆ เพือ่ผูร้อดชวีติจากการกระท าความ

รุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะชาวพมา่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย พยายามจัดสรา้งโรงพยาบาลทีเ่ป็น
เสมอืนศูนยท์ีใ่หก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจรในทีเ่ดยีวขึน้ ตัวอยา่งเชน่ จัดท าศนูยก์ารให ้

ความชว่ยเหลอืแบบครบวงจรขึน้ใน 
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โรงพยาบาลทัว่ไปในพืน้ทีข่องแมส่อด เพือ่จัดตัง้และประสานงานเครอืขา่ยเหล่านี้ของเขา  
 

สรา้งอ านาจผา่นการตดัสนิใจและโอกาสทางเศรษฐกจิ  
ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารในทีห่ลบภยัช ัว่คราว  
ตอ้งมัน่ใจว่าผูร้อดชวีติไดร้ับการบอกกล่าวถงึตัวเลอืกของทีห่ลบภัยชัว่คราวทัง้หมดและสามารถที่

จะบรหิารสิง่ทีเ่ขาชอบมากกว่า และเลอืกเมือ่มทีางเลอืกใหเ้ลอืกหลายที ่ตอ้งมัน่ใจว่าผูร้อดชวีติมี
การควบคุมสงูสดุกบับรรดาเอเจนซีใ่นเรือ่งของการตดัสนิใจ เมือ่พวกเขาไดร้ับอนุญาตใหอ้อกจาก

สถานพักพงิชัว่ครา่วได ้สง่เสรมิการสรา้งอ านาจและความมัน่ใจใหก้บัผูร้อดชวีติ โดยมองหาสิง่ที่

ป้อนเขา้ไปและผลสะทอ้นกลับจากผูท้ีท่ าการตัดสนิใจในทุกระดับตลอดเวลาทีพ่วกเขาอยู่ทีท่ีห่ลบ
ภัยชัว่คราวนัน้  
 

ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารในทีห่ลบภยัช ัว่คราวและผูบ้รจิาค  

จัดใหผู้อ้ยู่อาศยัเขา้ถงึการฝึกอาชพีและกจิกรรมตา่งๆ เพือ่สรา้งรายได ้ไมว่่าจะเป็นในสถานทีพ่ัก 
หรอืผา่นการอา้งองิ พจิารณาในการใหก้ารศกึษาแกผู่อ้ยู่อาศยัทีเ่ป็นผูอ้พยพว่าดว้ยเรือ่งของสทิธิ

แรงงาน และสทิธสิตร ีท าใหพ้วกเขาเขา้ถงึโครงการไมโครเครดติ หรอืใหค้ าแนะน าโดยระบทุี่
ท างานทีป่ลอดภัยโดยมจีดุหมายในขัน้ตอนของการโอนยา้ย  
 

ทางเลอืกต่างๆในการคุม้ครองฐานชมุชน  
ขอ้แนะน าส าหรบัองคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รของไทย  

ท างานรว่มกนักบัองคก์รทีอ่งิชมุชนเพือ่สรา้งความเขม้แข็งใหก้บักลไกของชมุชน เพือ่ปกป้อง
ชมุชนจากการกระท าความรุนแรงทางเพศและฐานเพศภาวะ และพัฒนาตน้แบบของทีห่ลบภัย

ชัว่คราวใหเ้หมาะสมกบัวัฒนธรรม มกีารตดิต่อและประสานงานกบัทางค่ายพักพงิชัว่คราวและผูน้ า
ชมุชนเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในทีห่ลบภยัชัว่คราว เมือ่ตอ้งการใหจ้ัดหาความชว่ยเหลอืทางดา้น

เทคนคิไปยังกลุ่มองคก์รทีอ่งิชมุชนเป็นหลัก เพือ่ชว่ยในการท าขัน้ตอนตา่งๆ ของการปฏบิตังิานใน

ทีห่ลบภัยชัว่คราวขึน้มา  
 

_______________________________________ 
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