
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

The Brookings Institution – University of Bern  
Project on Internal Displacement (Thai Translation) 
April 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addressing Internal Displacement: A Framework for National Responsibility has been translated 
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คาํนาํ 
 

โดย นายวอลเตอร คาลิน ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติเกีย่วกบังานดานผูพลดัถิ่นภายในประเทศ 
 
เนื่องจากผูพลัดถิ่นภายในประเทศอาศัยอยูในเขตแดนของประเทศของพวกเขา และอยูภายใตกฎหมายแหงรัฐบาล
ตน, ความรับผิดชอบเบื้องตนในการตอบสนองความตองการความคุมครองและความชวยเหลือของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศจึงเปนของผูมอีํานาจหนาที่ระดับประเทศ หลักการชีแ้นะวาดวยการพลัดถิน่ภายในประทศไดเนน
ย้ําถึงประเด็นนี,้ไดชี้แจงสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศและภาระหนาที่ของรัฐบาลทีมีตอประชาชนกลุมนี้ 
หลักการชีแ้นะนี้และยังใหกรอบแนวคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีถงึ ขอบเขตความรับผิดชอบของชาติ 
 
หลักการชีแ้นะ ฯ ควรนํามาใชเปนแนวทาง ในการออกแบบวิธีตอบสนองของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ และในการ
พัฒนาขั้นตอนที่จําเปนในการจัดการกับปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศ  ในการชวยเหลือรัฐบาลตางๆในเรื่องนี้ 
อีริน มูเนย, ผูชวยผูอํานวยการของสถาบันบรุคกิงส มหาวทิยาลัยเบริ์น ในโครงการเกีย่วกับผูพลัดถิน่
ภายในประเทศ ไดรวบรวม เกณฑมาตรฐาน (Benchmarks) วาดวยความรับผิดชอบของรัฐ ไวเปนเอกสารฉบับ
เดียว เกณฑมาตรฐานแตละเกณฑไดแสดงใหเห็นขั้นตอนที่รัฐบาลควรนําไปพิจารณาเพือ่การยอมรับถึง
ภาระหนาที่ทีม่ตีอประชากรทีเ่ปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศที่อยูในประเทศตน 
 
ในขณะที่รฐับาลจําเปนตองออกแบบขั้นตอนใหเหมาะสมกบัเงื่อนไขในประเทศของตน ก็มีแนวคิดจํานวนไมนอย
ที่ควรไดนํามาใชรวมกันในทุกประเทศที่มีผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลควรพิจารณา
มาตรการทีจ่ะ: ปองกันหรือบรรเทาการพลัดถิน่; เพิ่มการตระหนักรูของชาติเกี่ยวกับปญหา; รวมรวมขอมลูเกี่ยวกับ
จาํนวนและสภาพของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ; สนับสนุนการฝกอบรมเกีย่วกับการพลัดถิน่ภายในประเทศและ
หลักการชีแ้นะในเรื่องนี้ ; สรางกรอบแนวคดิทางกฎหมายระดับชาติ เพื่อคงไวซึ่งสิทธิของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ; พัฒนานโยบายของชาติเกีย่วกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ; ออกแบบศูนยการทํางานรวมเชิง
สถาบันเกี่ยวกบัผูพลัดถิ่นภายในประเทศ; กระตุนใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติบูรณาการเรื่องผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศเขาไวในงานของสถาบัน ; จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการแกปญหาดงักลาว;รับประกันการมี
สวนรวมในการตดัสินใจของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ; สนับสนุนการแกปญหาที่ยัง่ยืนใหแกผูถูกทําใหพลัดถิ่น ฯ  
นอกจากนี ้ปจจัยสําคญัซึ่งควรกําหนดเปนนโยบายของประเทศ คือการรวมมือกับประชาคมโลก เมื่อประเทศมี
ความสามารถไมเพียงพอในการรับมือกับความตองการของผูพลัดถิ่น ฯ ได  
 
กรอบแนวคิดวาดวยความรับผิดชอบของชาตินี้ มุงหมายทีจ่ะชวยใหรัฐบาลตางๆในการจัดการปญหาของผูพลัดถิ่น
ในประเทศตน อยางครอบคลมุในทุกประเด็น นอกจากนี้  และยังชวยใหองคกรระหวางประเทศ, หนวยงาน
ระดับภูมิภาค, สถาบันสิทธิมนุษยชนของชาติ,ภาคประชาสงัคม และตัวผูพลัดถิ่นฯเอง สามารถประเมนิ
ประสิทธิภาพการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบของชาติ  และจะเปนพื้นฐานแสดงการสนับสนุน 
(Advocacy) ในฐานะเปนสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศดวย 
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ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับงานดานผูพลัดถิ่นภายในประเทศ หวังวา รัฐบาลทั้งหลายจะทบทวน
ขั้นตอนตางๆ ที่มีอยูในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ และพบวาเนื้อหาในเอกสาร เปนแนวทางที่นําไปสูวิธีที่มี
ประสิทธิภาพทีสุ่ด ในการจัดการกับการพลดัถิ่นภายในประเทศ  รฐับาลตางๆที่เปนแหลงทุน ก็ควรทบทวน
เกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของชาติในฐานะของปจจัยสําคัญในการพจิารณาตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทนุ เพื่อ
ชวยเหลือรัฐบาลตางๆ ที่ประสบปญหาเกีย่วกบัการพลัดถิ่นตอไป 
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สารบญั 
 

บทนํา / ๕ 
หลักการชีแ้นะวาดวยการพลัดถิน่ภายในประเทศ / ๗ 
ลักษณะพื้นฐานของการตอบสนองของชาติ / ๙ 
เกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของชาติ / ๑๒ 

๑) การปองกัน / ๑๒ 
๒) เพิ่มการตระหนกัรูของชาติเกี่ยวกับปญหา / ๑๓ 
๓) รวบรวมขอมูล / ๑๔ 
๔) การฝกอบรมเรือ่งสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ / ๑๕ 
๕) กรอบแนวคิดทางกฎหมายของประเทศเกี่ยวกบัสิทธิของผูพลดัถิ่นภายในประเทศ / ๑๖ 
๖) นโยบายหรือแผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกบัผูพลัดถิ่นภายในประเทศ / ๑๗ 
๗) สถาบันระดับชาติที่เปนศูนยการทํางานรวมดานผูพลัดถิ่นภายในประเทศ / ๑๘ 
๘) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศ / ๑๙ 
๙) การมีสวนรวมในการติดสินใจของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ / ๒๐ 
๑๐) การแกปญหาทีย่ั่งยืน / ๒๒ 
๑๑) ปจจยัพื้นฐาน / ๒๔ 
๑๒) ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและระดับภูมิภาค / ๒๔ 

บทสรุป /๒๗ 
บันทึกแนบทาย / ๒๘ 
เอกสารแนบ: หลักการชีแ้นะวาดวยการพลัดถิน่ภายในประเทศ / ๒๙ 
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บทนาํ 
 
นับเปนสิ่งที่ไดตระหนักรูกันเปนอยางดี และมีการเนนย้ําอยางบอยครั้งวา เนื่องจากผูพลดัถิ่น
ภายในประเทศ(IDPs) ยังคงอยูภายในเขตแดนของประเทศตน ทั้งนี้ตามหลักการของกฎหมายระหวาง
ประเทศ เขาควรไดรับการคุมครองและชวยเหลือจากรฐับาลของตน โดยแทจริงแลว รฐับาลทั้งหลายได
ยืนยันอยางสม่าํเสมอ ถงึความรับผิดชอบเบื้องตน ในการรบัรองความปลอดภัยและสวัสดิการของ
ประชากรที่เปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศตน ความรับผิดชอบลําดับแรกและสําคัญที่สุด ในการคุมครอง
และชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศดังกลาว เปนของผูมีอาํนาจหนาที่ในประเทศ อันเปนแนวคิดหลัก
ที่สะทอนไวในหลักการชีแ้นะวาดวยการพลัดถิน่ภายในประเทศ (ดูภาคผนวก) ซึ่งไดชี้แจงถึงสิทธิของผู
พลัดถิ่นภายในประเทศและภาระหนาที่ของรฐับาลที่มีตอเขา และยังเปนฐานกลางความคิด ที่ใชนํา
แนวทางปฏิบัติระดับระหวางประเทศ และภูมภิาค เกีย่วกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
 
กระนั้นก็ดี ความรับผิดชอบของชาติตอผูพลัดถิ่นภายในประเทศ อยางเปนรปูธรรม หมายถึงอะไร มีวิธี
วัด สงเสริม ทาํใหเขมแข็ง และสนับสนุนไดอยางไร  
 
คําถามตางๆ เหลานี้ จําเปนตองเอยถึง หากตองตระหนักถึงความรับผิดชอบของชาติทีม่ีตอผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ อีกทั้งยังจําเปนตองมีตัวชี้วัด หรือเกณฑมาตรฐาน เพื่อเปนแนวทางแกรัฐบาลในการ
ปฏิบัติความรับผิดชอบนี้ ตัวชี้วัด หรือเกณฑมาตรฐานดังกลาว ยังเปนฐานเพื่อประเมินวาไดนําทั้งคูหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ทายที่สุด กรอบแนวคิดวาดวยความรับผิดชอบของชาติ  
ไดทําขึ้น เพื่ออธิบายถึงเกณฑมาตรฐานของการจัดการเกีย่วกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ระบุถงึขั้นตอนสําคัญ ๑๒ ประการ สําหรับรัฐบาลนําไปใช เพื่อทําใหความรับผิดชอบของชาติที่
มีตอผูพลัดถิ่นภายในประเทศ สมบูรณขึน้ ดังนี้: 
 
๑) ปองกันการพลดัถิ่นและลดผลกระทบเชิงลบใหเหลือนอยที่สุด 
๒) เพิ่มการตระหนกัรูของชาติเกี่ยวกับปญหา 
๓) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและสภาพของผูพลัดถิ่นฯ 
๔) สนับสนุนการฝกอบรมเกีย่วกบัสิทธิของผูพลดัถิ่นภายในประเทศ 
๕) สรางกรอบแนวคิดทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
๖) พัฒนานโยบายของชาติเกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ 
๗) ออกแบบสถาบนัระดับชาติที่เปนศูนยการทํางานรวมดานผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
๘) กระตุนใหสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศบูรณาการเรื่องของการพลัดถิน่ภายในประเทศเขาไวใน

งานของตน 
๙) รับรองการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
๑๐) สนับสนุนใหมีการแกปญหาอยางยัง่ยืน 
๑๑) จัดสรรทรัพยากรอยางเพยีงพอในการแกปญหา 
๑๒)    รวมมอืกับประชาคมโลก เมื่อความสามารถของประเทศมขีีดจํากัด 



 ๖

 
กลาวโดยทั่วไป เกณฑมาตรฐานเหลานี้ ประกอบดวยกรอบแนวคิดสําหรับการปฏิบัติการ เพื่อทําใหความ
รับผิดชอบของชาติ เกี่ยวกับสถานการณการพลัดถิ่นภายในประเทศเกิดความสัมฤทธิ์ผล 
 
จุดประสงคของกรอบแนวคิดสําหรับความรับผิดชอบของชาต ินี้ คือการใหแนวทางชวยรัฐบาลในการจดัการกับการ
พลัดถิ่นภายในประเทศที่เกิดในประเทศนั้นๆ  และชวยใหรฐับาลบรรลุภารกิจทีม่ีตอประชากรที่เปนผูพลดัถิ่น
ภายในประเทศของตน จุดเนนประการแรกของกรอบแนวคดินี้คือ การแจกแจงขั้นตอนสําคัญ ที่รฐับาลสามารถใช
ในสถานการณของการพลัดถิน่ภายในประเทศ ในขณะเดยีวกัน กรอบแนวคิด นี้ ยอมรับถึงบทบาทที่สําคัญ 
และในบางกรณีก็เปนความรบัผิดชอบ ของผูมีบทบาทเกีย่วของอื่น ๆ  รวมไปถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ  หนวยงานระดับภมูิภาค  องคการระหวางประเทศ  แหลงทุน และภาคประชาสังคม  ในการสงเสริม  
เสริมแรง และชวยเหลือ ใหความรับผิดชอบของผูมีอาํนาจหนาที่ระดับประเทศบรรลุผล  ในการคุมครองและ
ชวยเหลือผูพลดัถิ่นภายในประเทศ ดวยเหตนุี้ กรอบแนวคดิ นี้จึงจัดทําขึน้เพื่อเปนเหมอืนเครื่องมือ  ชวยให
องคการและหนวยงานระหวางประเทศ แหลงทุน หนวยงานระดับภูมิภาค  สถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศ  
ภาคประชาสงัคม  และผูพลัดถิ่นภายในประเทศเอง สามารถติดตาม  และประเมินขอบเขต ซึ่งความรับผิดชอบ
ของชาติจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีนี้ จะใหพื้นฐานการดําเนนิการสนับสนุนการใหความคุมครองสิทธิ
ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
 
หลกัการชีแ้นะวาดวยการพลดัถิน่ภายในประเทศ 
 
ดังไดถูกระบุและเนนย้ําไวทั่วไปในหลักการชี้แนะวาดวยการพลัดถิ่นภายในประเทศ วา ความรับผิดชอบเบื้องตน
ในการคุมครองและชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศนั้นเปนหนาที่รับผิดชอบของผูมีอํานาจหนาที่ของชาติ ซึ่ง
หลักการชีแ้นะนี้ยังไดชี้แจงถงึสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และภาระหนาที่ของรฐับาลที่มีตอพวกเขา ดังที่ได
ระบุไวในมิติของการประชุมสมัยสามญัของสหประชาชาตแิละคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนไววา ไดพัฒนา
หลักการชีแ้นะ ๓๐ ประการขึน้ ตามการรองขอของรฐับาลตางๆ  และไดใหกรอบบรรทัดฐาน (Normative 
Frame) เพื่อสรางความเขาใจวา สิ่งใดที่ความรับผิดชอบของชาติ ควรครอบคลุมถึง โดยแทจรงิแลวหลักการชีแ้นะ 
นี้ ไดรับการยอมรับจากรฐับาลทั้งหลายทั่วโลก ในฐานะทีเ่ปนเครื่องมือสําคัญและมาตรฐาน ในการแสดงถึง
สถานการณของการพลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่งสงเสริมใหรฐัทั้งหลายนําเอาหลักการชีแ้นะนี้ ไปเผยแพรและใชกัน
อยางกวางขวาง ๑ 

 
การสงเสริมและเผยแพร หลกัการชีแ้นะ ฯ เปนวิธีการสําคญั ในการใหการยอมรับสิทธิและความตองการพิเศษ
ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  และในการเสริมแรงใหกับภาระหนาที่ของรฐับาลที่มีตอประชากรเหลานี้ดวย 
 
ควรเริ่มตนดวยการแปล หลักการชีแ้นะ ฯ  เปนภาษาทองถิ่น  และแจกจายไปอยางกวางขวาง ใหกับเจาหนาที่
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ ผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ  และองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งควรแปล ขอคิดเหน็เพิ่มเติม 
ที่กลาวถึงมาตรฐานทางกฎหมายระหวางประเทศ  ที่เปนพืน้ฐานของหลกัการชีแ้นะ ฯ  เชนเดียวกันกบั คูมือ
ประยุกตใชหลักการชีแ้นะ ฯ  ซึ่งบรรจุขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหหลักการชี้แนะ ฯ สามารถนําไปใชได ๒ 



 ๗

 
การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ หลักการชีแ้นะ ฯ  และมาตรฐานมนุษยธรรมสากลและกฎหมายวาดวยมนุษย 
(International humanitarian and human law) ที่เปนพื้นฐานของหลักการชีแ้นะ ฯ ก็สามารถพิสูจนใหเห็น
คุณคา ในการเพิ่มความตระหนักรู เกีย่วกับสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และความรบัผิดชอบของรฐับาล 
และผูมีอํานาจหนาที่อื่นๆที่มตีอผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 
 
การจัดสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกบัผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  นับเปนอีกวิธีการหนึ่งที่เปนประโยชนในการเพิ่ม
ความตระหนักเกี่ยวกับ หลักการชี้แนะ  ฯ  การสัมมนาดังกลาวควรหาทางใหมีการมารวมตัวกันของเจาหนาที่ของ
รัฐบาลในระดับทองถิ่น, ภูมภิาค และระดับชาติ  องคการพัฒนาเอกชนในทองถิ่น และกลุมที่เปนภาคประชา
สังคมอื่นๆ องคการระหวางประเทศ และผูแทนของชุมชนผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เพื่อไดพูดคุยกันเกีย่วกับการ
พลัดถิ่นภายในประเทศ  จากมุมมองที่หลากหลาย ในเชิงของ หลักการชี้แนะ ฯ  และสงเสริมยุทธศาสตร
รวมกัน ในการจัดการกับปญหานี้ 
นอกจากนี ้หลักการชีแ้นะ ฯ  ยังใชเปนกรอบแนวคิดที่สําคัญสําหรับการตดิตามตรวจสอบเงื่อนไขในประเทศ
ตางๆ และยงัใหแนวทางสําหรับการพัฒนากฎหมายและนโยบายของประเทศ  เพื่อจัดการกับการพลัดถิน่
ภายในประเทศ โดยแทจริงแลว  มติของสหประชาชาติสงเสริมใหรัฐบาลทั้งหลาย พัฒนากฎหมายและนโยบาย
ของประเทศ เพื่อใหการคุมครองและชวยเหลือประชากรของตนที่เปนผูพลดัถิ่นภายในประเทศ ตามที่ระบุไวใน 
หลักการชีแ้นะ ฯ  ๓ กลาวโดยรวม หลักการชี้แนะ ฯ ไดใหกรอบแนวคิดทางบรรทัดฐาน  ที่ควรเปนพื้นฐานใน
การตอบสนองทั้งในระดับประเทศ และระดบัสากล  ตอการพลัดถิ่นภายในประเทศ 
 
ลกัษณะพืน้ฐานในการตอบสนองระดบัประเทศ  
 
คําวา การตอบสนองระดับประเทศ ควรตองมคีวามหมายทีเ่ปนภาพรวม  ครอบคลุมสถานการณทั้งหมดของการ
พลัดถิ่นภายในประเทศ และกลุมของผูพลัดถิน่ภายในประเทศ  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง หมายความวา ความรับผิดชอบของชาติตอการพลัดถิ่นภายในประเทศจาํเปนตองครบถวน (comprehensive) 
ในแงมุมที่แตกตางและหลากหลาย:  
 

• ทกุสาเหต ุ:  ความรับผิดชอบของชาติตอการพลัดถิ่นภายในประเทศนําไปใชไดกับคนที่ถูกทําใหพลัดถิ่น
ภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณของความขัดแยง ความขัดแยงกันในชุมชน (Communal strife) และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง เชนเดยีวกับ ผูพลัดถิน่ภายในประเทศที่ตองออกจากถิ่นฐานตน อัน
เปนผลจากภยัพิบัติที่เกิดจากทั้งน้ํามือมนุษยและจากธรรมชาติ โครงการพัฒนา และสาเหตุอื่นๆ กลาวอีกนัย
หนึ่ง  ความรบัผิดชอบของชาติในการแสดงถึงการพลัดถิ่นภายในประเทศ  จาํเปนตองดําเนินการ เพือ่
ประโยชนของทุกคนที่อยูในความหมายของการเปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ดังที่ระบุใน หลักการชีแ้นะ  ฯ  
ซึ่งนิยามคําวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศไววา: 
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...บุคคลที่ถูกใชกําลัง  หรือบังคับใหหลบหนี  หรือละทิ้งบานของตน หรือสถานที่อาศยัอยูประจํา โดยเฉพาะ
อยางยิง่  อันเนื่องจาก หรือเพื่อหลีกเลี่ยง ผลกระทบจากความขัดแยงทางทหาร  สถานการณความรนุแรง
โดยทั่วไป,การละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือน้ํามือมนุษยและเปนบุคคลที่ไมไดขาม
เขตแดนของรฐั ที่เปนทีย่อมรบักันในสากล  
 
ถึงแมวาความตองการของผูพลดัถิ่นภายในประเทศ  อาจหลากหลายไปตามสาเหตุของการพลัดถิ่นของผูนั้น แตที่
สําคัญคือ ผูพลดัถิ่น ฯ ทุกคนมีสิทธิไดรับการคุมครองและชวยเหลือจากรฐับาลของตน ดวยเหตุนี้  ความ
รับผิดชอบของชาติ จึงหมายถงึ  การรับรองวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศจะไดรับความชวยเหลือและการปฏิบัติ 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไมวาจะพลัดถิน่ดวยสาเหตุใดก็ตาม 

 

• ทกุกลุม : สวนใหญของประชากรทึถู่กทําใหพลัดถิ่น  มกัเปนผูหญิงและเด็ก ซึ่งตองการความคุมครอง ความ
ชวยเหลือ  และการเขาเปนสวนหนึ่งของชมุชน (reintegration) ซึ่งมักถกูมองขาม หรือไมไดรับการให
ความสําคัญ ยิง่ไปกวานั้น  ผูหญิงและเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูหญงิ มักประสบกับการเลือกปฏิบัติ  
ในการไดรับความชวยเหลือ  การมีเอกสารประจําตัวที่ออกโดยชื่อของตนเอง การเขาถงึการศึกษาและโอกาส
ในการหารายได และการรับฟงพวกเธอ ผูมีอํานาจหนาทีร่ะดับประเทศมีความรับผิดชอบที่จะรับรองวา การ
คุมครองและความชวยเหลือเปนพิเศษแกกลุมตาง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ  ในหมูประชากรที่เปนผูพลัดถิน่
ภายในประเทศ ไดแก ผูหญิงที่เปนหัวหนาครัวเรือน เด็กที่ไมมผีูดูแล, คนพิการ และผูสูงอายุ ควรไดรับ
การพิจารณาและใหความสนใจ 

 
การพลัดถิ่นภายในประเทศยงัเปนปรากฎการณ ที่สงผลอยางไมเหมาะสมตอชนกลุมนอย  ประชากรที่เปนชนเผา
พื้นเมือง  และคนยากจนในชนบทอีกดวย ครั้นเมื่อตองพลัดถิ่น คนเหลานีซ้ึ่งเปนกลุมที่ถกูทําใหรูสึกดอยคาอยู
แลว (marginalized group) มักพบกับการเลือกปฏิบัติในการเขาถึงการคุมครองและการชวยเหลือ  อัน
เนื่องมาจาก การที่สังคมไมยอมรับ ทางชาติพันธุ เชื้อชาติ และความเชือ่ของพวกเขา ซึ่งยิ่งทําใหพวกเขาอยูใน
ภาวะที่เปราะบางมากขึ้น ทัง้อปุสรรคดานภาษา  ก็อาจทําใหกลุมดังกลาวมีความลําบากในการสื่อสารกับเจาหนาที่
ของรัฐบาล  และในการรับรูถงึสิทธิของตน  นอกจากนี้  ในกรณีของประชากรทีเ่ปนชนพื้นเมือง  จะมีความ
ผูกพันเปนพิเศษกับที่ดิน ซึ่งทําใหการโยกยายพวกเขาออกจากถิ่นฐาน เปนเรื่องทียุ่งยากมากขึ้น ความ
รับผิดชอบของชาติ ตอการพลดัถิ่นภายในประเทศ ตองยึดตามหลักการของการปราศจากการเลือกปฏิบัติ   โดย
แทจรงิแลว  การตอบสนองของชาติควรแสวงหาวิธีการเยียวยา ใน ดานสงัคม เศรษฐกจิ  และการเมือง ซึ่งกีด
กันกลุมบางกลุมออกจาก การดําเนินชีวิตทางเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศตน และกอใหเกิดความ ไมธรรม
และการแบงแยกสังคม ซึ่งทาํใหสังคมแตกแยก และเปนการกระตุนใหเกิดการพลัดถิ่นอีกดวย 
 

• ทกุความตองการ : ความรับผดิชอบของชาติ ตอการพลัดถิน่ภายในประเทศ  ตองการการจัดการกับปญหา
ในทุกๆดาน แนนอนที่สุดการใหความชวยเหลือตามความจําเปนของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  ในเรื่อง
อาหาร น้ําสะอาด  ที่พักอาศยั การดแูลทางแพทย และการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานอื่นๆ  
ยอมเปนสิ่งที่สาํคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม  การตอบสนองของรัฐ  และประสิทธิผลของการตอบสนอง
ดังกลาว ยังตองการ และขึ้นอยูกับแนวทางการบูรณาการวการจัดการที่เกีย่วกับการคุมครอง เชนเดียวกับการ



 ๙

ชวยเหลือ ซึ่งนีเ่ปนเรื่องจรงิ แมในสถานการณของภยัภิบัติตามธรรมชาติ เมื่อถึงแมวาการชวยเหลือทางวัตถุ
จะเปนความตองการที่เห็นไดอยางชัดเจน การคุมครองอยางจริงจงัก็สามารถเกิดขึ้นได   ยิ่งกวานั้น  ในการ
ใหความคุมครองนั้น หมายถึงในการปฏิบัติในขอบเขตของสทิธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง  รวมทัง้สทิธิ
ทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมดวย 

 
•  ทกุขัน้ตอน (phase) :  ความรับผิดชอบของชาติครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพลัดถิ่น ฯ รวมถงึการ

ปองกันการถกูทําใหพลัดถิ่นตามอําเภอใจ การรับรองความมั่นคงและความเปนอยูที่ดีของคนที่ครั้งหนึ่งเคย
พลัดถิ่น และสรางเงื่อนไขเพื่อการแกปญหาทีย่ั่งยืนตอสภาพอันเลวรายที่ผูพลัดถิ่น ฯ ไดประสบ โดยทําผาน 
การหวนคืนถิ่น  การตั้งถิน่ฐานใหม หรือการบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน อยางเต็มใจและปลอดภัย  
การตัดสินใจวา “เมื่อไรการพลัดถิ่นภายในประเทศยุติลง” จะตองกระทําบนฐานคุณลักษณะที่เปนรปูธรรม  
อันประกันถงึการเคารพสิทธิมนุษยชนของ   ผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ๔ 

 

• ทกุระดบักและทกุสาขาทีเ่กีย่วของของรฐับาล:  ในการเปนชาติที่แทจรงิ การตอบสนองของรัฐบาลหนึ่งตอการ
พลัดถิ่นภายในประเทศ  ตองไดรับการสะทอนใหเห็นในการทํางานทกุระดบัของรัฐบาล แนนอนวา  
ขาราชการที่อยูในเมืองหลวง นาจะมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนด   ทศิทางการตอบสนองของรัฐบาลตอ
การพลัดถิ่นภายในประเทศ  อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ที่มีความเปนไปได
ที่จะติดตอกับประชากรทีพ่ลัดถิน่ไดโดยตรงมากกวา กม็ีบทบาทที่สําคัญเชนกัน ในการรบัรองวาความ
รับผิดชอบของชาตินั้นไดถูกนาํไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพในพื้นที่ ยิ่งไปกวานั้น  การตอบสนองของชาติ 
ตองการความชวยเหลือรวมกัน จากทุกภาคสวนและสาขาของรัฐบาลที่เกีย่วของ รวมไปถึงภาคสวนที่เกี่ยวกบั
มนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน  สุขภาพ  ที่อยูอาศัย การศกึษา การพัฒนา และการเมือง  และที่ควรกลาวถึง
เปนพิเศษไดแก  ทหาร  และตํารวจ ซึ่งเปนผูมีหนาที่โดยเฉพาะในการรับรองความปลอดภัยทางกายของผู
พลัดถิ่นฯ 

 
  ทกุพืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบ : รฐับาลอาจไมสามารถควบคุมพื้นที่ทุกสวนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่เปนความขัดแยงทางทหารภายในประเทศ  ทั่วโลกมผีูพลัดพลัดถิ่น
ภายในประเทศนับลานๆคน  อยูในพื้นที่ควบคุมของผูมีบทบาทที่ไมใชรฐั (non – state actors)  และอยู
นอกเหนือขอบเขตที่รัฐบาลจะใหการคุมครองและและชวยเหลือ ประสิทธิภาพของความรับผิดชอบของชาติ ตองการ
การรับรอง หรอือยางนอย กก็ารอํานวยสะดวก  ในการเขาไป การชวยเหลือ  และคุมครองผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ การเปดพื้นที่ทางมนุษยธรรม ในพื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบเหลานี้ ชวยเปดโอกาส และยังเตือน
ใหผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ  และ 
หลักการชีแ้นะ ฯ  ตลอดจน ความรับผิดชอบในการคุมครอง  และชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ดวยเหตุนี้  
รัฐบาลอาจพบวา เปนสิ่งทีม่ีคณุคาในการขอรับความชวยเหลือจากองคกรพฒันาเอกชน กลุมโบสถ  แหลงทุน 
หรือสหประชาชาติ ในการเปดพื้นที่ทางมนุษยธรรม เพื่อรับรองการคุมครอง  และความชวยเหลือแกผูพลดัถิ่น

                                                 
ก
 ประเทศไทย หมายถึงรัฐบาลที่บริหารประเทศในสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ภายในประเทศ ในพื้นที่ที่อยูในควบควบคุมของผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ  และยังชวยแกไขความขัดแยง  ซึ่งผู
พลัดถิ่นภายในประเทศไดตกอยูในเหตุการณนั้น  
 
เกณฑมาตรฐานความรบัผดิชอบของชาต ิ
 
นอกเหนือจาก  กรอบแนวคิดเชิงบรรทัดฐาน ที่อยูใน หลักการชีแ้นะ และกรอบแนวคิดที่กําหนดลักษณะพื้นฐาน 
ของการตอบสนองของชาติแลว ยังจําเปนตองทําใหชัดเจน ถึงขั้นตอนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งความรับผิดชอบของ
ชาติในการจัดการกับการพลัดถิ่นภายในประเทศควรครอบคลุมถึง      สามารถระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน หรือเกณฑ
มาตรฐานของความรับผิดชอบของชาติได  ขัน้ตอนสําคัญที่รฐับาลสามารถนาํไปใช เพื่อรับรองการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบของชาติ และการคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ มี ๑๒ ขั้นตอน 
ถึงแมวาไมไดเปนรายการทั้งหมด  แตเกณฑมาตรฐานเหลานี้ประกอบดวย  ขั้นตอนสําคัญไปสู การตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของชาติ ซึ่งหากรัฐบาลนําไปใช ควรใหความสําคัญตอผลในการคุมครอง  และชวยเหลือผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ 
 
๑. การปองกนั 
สิ่งแรกและสําคญัที่สุดคือการปองกัน ดังที่ระบุไวในหลักการชี้แนะ ฯ (หลักการที ่๕-๙) รัฐบาลมีความ
รับผิดชอบ ในการปองกันและหลีกเลี่ยงเงื่อนไขตางๆในดินแดนของตน ทีอ่าจนําไปสูการพลัดถิ่นของประชากร 
ในการทําใหการพลัดถิ่นที่ไมอาจหลีกเลี่ยงเกิดขึ้นนอยที่สุด และลดผลกระทบทางลบของการพลัดถิ่นใหเหลือนอย
ที่สุด และในการรับรองวาการพลัดถิ่นใด ๆ ไมยืดเยื้อไปนานกวาที่สถานการณเหลานั้นไดหมดไป 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บุคคลจะไดรับการคุมครองจากการถกูทาํใหพลัดถิ่นตามอําเภอใจ เพือ่บรรลุเปาหมายดังกลาว 
ยุทธศาสตรการปองกัน  รวมทั้งการปลูกฝงสภาพแวดลอมการเคารพสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ  เชนเดยีวกบั การพัฒนากลไกการแจงเตือนลวงหนา และการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ในการ
คุมครองประชากรจากการคกุคาม  เปนสิง่สําคัญที่รฐับาลตองทํา 
 
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย การตัดสินใจใดๆ ที่ทําใหเกิดการพลัดถิ่นของคน ตองเปนไปตามเงือ่นไข และ
สอดคลองกับหลักประกัน  ทีร่ะบุไวในหลักการที่ ๗  รวมทั้งไดสํารวจทางเลือกตางๆที่เปนไปไดเสียกอน ผูมี
อํานาจหนาที่ตองหามาตรการที่จะรับรอง การใหมีที่พักอาศยัที่เหมาะสมสาํหรับผูพลัดถิ่น ฯ การพลัดถิน่ใดๆ 
เปนไปภายใตเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัย โภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัย และสมาชกิของครอบครัวเดียวกัน
จะไมพรากจากกัน หากการพลัดถิ่นเกิดขึ้นในสถานการณใด ที่ไมใชสภาวะฉุกเฉิน  อันเนื่องมาจากความขัดแยง
ทางทหาร หรอืภัยพิบัติ   ผูมีอํานาจหนาทีร่ะดับประเทศตองทําตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 

• รับรองวาการตัดสินใจใหโยกยายออกจากถิ่น (การพลัดถิ่น) ทําโดยเจาหนาที่ของรฐับาล ที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในการสั่งการดังกลาว 

• แจงผูพลัดถิ่น ฯ ใหทราบถึงเหตุผลและกระบวนการ ในการโยกยายออกจากถิ่น (พลัดถิ่น) ของผูนั้น  
รวมทั้งแจงเกี่ยวกับการจัดการเรื่องคาชดเชย  และการตั้งถิ่นฐานใหม กรณทีี่ทําได  
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• หาวิธีการใหผูพลัดถิ่นยินยอม (โยกยายออกจากถิ่น)  อยางเปนอิสระ และโดยไดรับขาวสารที่เกี่ยวของ 

• ใหผูที่ไดรับผลกระทบ  โดยเฉพาะอยางยิง่ผูหญงิ  เขารวมวางแผน  และจัดการเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใหม 
และ 

• รับรองสิทธิของผูที่ไดรับผลกระทบ  ในการเยียวยาอยางมปีระสิทธิภาพ 

โดยหลักการทัว่ไป  การใหโยกยายออกจากถิ่น (พลัดถิ่น) ตองไมกระทําในลักษณะที่ละเมดิสิทธิในชีวิต  
ศักด์ิศรี  เสรภีาพ  และความมั่นคงของผูที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีภาระโดยเฉพาะ  ในการ
คุมครองกลุมเหลานี้ จากการโยกยายออกจากถิ่น (พลัดถิ่น) ไดแก กลุมชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย ชาวไรชาวนา 
กลุมผูเล้ียงสัตวในทุงหญา และกลุมอื่นๆ ทีพ่ึง่พิง และผูกพนัเปนพิเศษ กบัผืนดินของตน  
 
๒. เพิม่ความตระหนกัของชาตเิกีย่วกบัปญหา 
เมื่อเกิดการพลดัถิ่นภายในประเทศ  การยอมรับของรัฐบาลวามีปญหาเกิดขึ้นในอาณาเขต และยอมรับความ
รับผิดชอบของชาติ ในการจัดการกับปญหา เปนขั้นตอนจําเปนประการแรก ที่นําไปสูการตอบสนองของรัฐอยางมี
ประสิทธิภาพ การที่รฐับาลใชการประกาศตอสาธารณะ สื่อ และพัฒนากลยทุธ ในการจัดการกับความยากลําบาก
ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหรัฐตระหนักถึงปญหา  และความรับผิดชอบของตนในการ
จัดการปญหาดงักลาว การที่รฐับาลรับทราบ และใชหลักการชี้แนะ ฯ  กเ็ปนตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่ง ที่แสดง
วารัฐตระหนักถงึความตองการเปนพิเศษของผูพลัดถิ่น ฯ และขอผูกพันของรฐับาลในการจัดการตอความตองการ
ของผูพลัดถิ่น ฯ และคุมครองสิทธิของเขา   
 
การยอมรับเกี่ยวกับการพลัดถิน่ภายในประเทศยังตองการ  การเพิม่การตระหนักของชาติเกี่ยวกับปญหาดังกลาว 
การสรางฉันทามติของชาติเกีย่วกับประเด็นนั้น และความพยายามแสดงใหเห็นวาวิกฤติการณดังกลาวใหเปน
ความสําคัญของชาติ อีกทั้งตองครอบคลุมถึงการสงเสริมเอกภาพของชาติกับการพลัดถิ่น ซึ่งจาํเปนตอการคุมครองผู
พลัดถิ่น ฯ  รวมท้ังตอการตอตานการไมไดรับการยอมรับ ทางชาติพันธุ เชื้อชาติ และความเชื่อที่ ผูพลดัถิ่น
ภายในประเทศไดรับความเดือดรอนในหลายๆกรณี การไมไดรับการยอมรับนี้ทําใหผูพลัดถิ่นภายในประเทศ
เหลานี้  มีความเสี่ยงเพิม่ขึ้น หมดกําลังใจในการทําใหความจําเปนของตนเปนที่รับรู, เพิ่มพูนการมองไมเห็น
พวกเขาใหมากขึ้น และทาํใหการบูรณาการเขาเปนสวนหนึง่ของชมุชนทําไดลําบาก  เนื่องมาจากการถกูทําให
เปนคนดอยคา(marginalization) ของพวกเขา 
 
ความพยายามเพิ่มความตระหนักของชาติ ควรรวมถึงการรณรงคสรางความตระหนัก (sensitization campaign) 
ที่สงถึงผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของทั้งหมด  รวมทั้งทหารและตํารวจ และขยายไปยงัพื้นทีส่าธารณะเพื่อทีค่วาม
รับผิดชอบของชาติในการแกปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศจะกลายเปนแนวคิดที่ครอบคลุม และถกูนําไป
ปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคม การรณรงคดังกลาวจะมปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ด  เมื่อไดทําขึ้นดวยการปรกึษาหารือ
กับภาคประชาสงัคม และชุมชนของผูพลัดถิ่น ฯ  แทจรงิแลว องคประกอบสําคัญประการหนึ่งของการรณรงคให
ขอมูลแกของสาธารณะเกีย่วกบัการพลัดถิ่นภายในประเทศ ควรเปนการทําใหผูมีอํานาจหนาที่ของรฐับาล รวมทั้ง
สังคมทั่วไปตระหนักถึงธรรมชาติการทํางานเชิงมนุษยธรรมขององคกรพัฒนาเอกชนทองถิน่ และกลุมประชาสังคม



 ๑๒

อื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  และสนับสนุนประเด็นนี้ขึ้นสูสาธารณะ ผูซึ่งบอยครั้งตองใช
ความพยายามดังกลาวในเงื่อนไขที่เสี่ยงตอความปลอดภัยทางรางกายอยางมาก 
 
3. การรวบรวมขอมลู 
 
ขอมูลที่นาเชื่อถอืเกี่ยวกับจํานวน  สถานที่ต้ัง  และเงื่อนไขของผูพลัดถิ่นภายในประเทศมีความสําคัญตอการ
ออกแบบนโยบาย  และโครงการทีม่ีประสทิธิภาพ ในการกลาวถึงความตองการและการคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ ควรนําขอมูลตางๆมาจําแนกออกตาม อายุ เพศ และตัวชี้วัดที่สําคัญอื่นๆ เพื่อความตองการพิเศษ 
ของกลุมใด ๆ ที่อยูในกลุมผูพลัดถิ่น ฯ เชน หัวหนาครอบครัวที่เปนผูหญิง เด็กที่ไมมคีนดูแล ผูสูงอายุ คน
พิการ คนที่เปนกลุมชาติพันธุ และชนเผาพืน้เมือง จะทําใหสามารถจัดการกับเรื่องตางๆไดอยางเพียงพอ ขอมูลนี้
ตองครอบคลุมผูพลดัถิ่นภายในประเทศทุกคน ไมวาจะอยูในคาย  พกัอาศัยอยูกับครอบครัวที่เปนเจาของบาน 
หรือการตั้งถิ่นฐานอื่นใด ตองใหความสนใจกับประเภทที่แตกตางกันของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ รวมไปถึงผูที่
โยกยายจากถิน่ฐาน เนื่องจากความขัดแยงทางทหาร ความรุนแรงทั่วไปและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชนเดียวกับผูที่พลัดถิ่น เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โครงการพัฒนา และสาเหตุอื่นๆ ยิ่งกวานั้น ยังตองการ
ขอมูล ที่ไมเพยีงแตเกีย่วกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศในสถานการณฉกุเฉินเทานั้น แตที่เกี่ยวกับสถานการณ
ยืดเยื้อของการพลัดถิ่นภายในประเทศดวย มกีารปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจากความตองการของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งตองรวบรวมขอมูลเกีย่วกับประชากรที่เปนผูพลัดถิ่น ที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ควบคุมของกลุมตอตานรฐับาลดวย 
 
สิ่งสําคัญที่ตองเนน คือความพยายามรวบรวมขอมูลเกีย่วกับผูพลดัถิ่นภายในประเทศ ไมควรเปนอันตรายตอความ
มั่นคง การคุมครอง และอิสรภาพในการเคลื่อนยายของผูพลดัถิ่นภายในประเทศ โดยเฉพาะ    อยางยิง่ 
จําเปนตองระมดัระวังตอสถานการณของผูพลดัถิ่น ฯ ซึง่อาจหวาดกลัวในการทําใหตนเปนที่รูจัก และอาจไมคอยจงู
ใจในการแสดงตนดังกลาว หรือผูไมมีเอกสารแสดงตนที่ถกูตอง ขอมูลที่รวบรวม ควรนําไปสูการคุมครองและ
ชวยเหลือผูพลดัถิ่นภายในประเทศ และชวยหาทางแกไขสภาพอันยากลาํบากของเขา องคกรพัฒนาเอกชนและ
นักวิจัยในทองถิ่นรวมไปถึงองคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญ ในการเก็บขอมูลประชากรผูพลดัถิ่น ฯ และสามารถเขารวม เพื่อชวยรัฐบาลในการเก็บรวมรวมขอมูลได 
โดยภาพรวม ความพยายามรวมรวมขอมูลปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศในประเทศหนึ่ง ควรมีวัตถุประสงคให
ไดภาพชัดเจนเกี่ยวกับจํานวน ความตองการ และสภาวะของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เพือ่ปรับปรุงความพยายาม
ชวยเหลือและคุมครองพวกเขา ดวยเหตุนี้ ความพยายามรวบรวมขอมูลจึงเปนสิ่งสําคัญในวัตถุประสงคของโครงการ
ดวย ไมวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศมีสวนรวมในการสํารวจขอมูล หรือริเริม่ในเชิงการบริหารจัดการ (รวมไปถึง
กระบวนการในการลงทะเบยีน) หรือไมก็ตาม ก็ ไมมผีลตอการมีสิทธิตามกฎหมาย ทีจ่ะไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลือจากรฐับาลตน 
 
๔. การฝกอบรมเกีย่วกบัสทิธขิองผูพลดัถิน่ภายในประเทศ 
การฝกอบรมเจาหนาที่ของรฐับาลเกี่ยวกับสิทธิของผูพลดัถิน่ภายในประเทศ มีความจําเปนตอการรับรองวา 
เจาหนาที่นั้นจะตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ในการคุมครองและชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และทง
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ยังเปนสวนหนึง่ของการสรางความสามารถและความพรอมรับผิด (accountability) ของรฐับาล ในการทําให
ความรับผิดชอบดังกลาวบรรลุผลอยางมีประสทิธิภาพ การฝกอบรมควรมีเปาหมาย ดังตอไปนี้: 

• ผูกําหนดนโยบายของรฐับาลในระดับชาติ 

• เจาหนาทีข่องรฐับาลในระดับภาคและระดับทองถิ่น ซึง่ติดตอโดยตรงกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และ
รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในภาคสนาม 

• ทหารและตํารวจ ซึ่งถกูคาดหวังใหมีบทบาทที่สําคัญในการรับรองการคุมครองผูพลดัถิ่นภายในประเทศ 

• ผูบริหารคายผูพลัดถิ่น ฯ  รวมท้ังเจาหนาที ่ที่รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

• คณะกรรมการและเจาหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• สมาชิกรฐัสภา ในฐานะที่มีบทบาทนําในการนิติบัญญัติ 

• รัฐบาลควรสนับสนุนการฝกอบรมเกีย่วกับสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ใหแกภาคประชาสังคม และที่
สําคัญที่สุดคือ ใหแก ผูพลัดถิ่นภายในประเทศเอง ซึ่งแนนอนวา พวกเขามีสิทธิทราบถงึสิทธิของตน 

 
การฝกอบรมควรกลาวถึงสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และความรับผดิชอบของรัฐบาลที่มีตอพวกเขา ดังที่ได
กลาวไว หลักการชี้แนะฯ  และควรครอบคลุมทุกระยะของการพลัดถิ่น จากการปองกันจนถึงการตอบสนองที่
เรงดวนในการแสวงหาการแกปญหาอยางยัง่ยืน  ชุดของหัวขอ(Module) ฝกอบรมที่ครอบคลุมประเด็นขางตน 
แสดงถึงสิง่ซึ่งรฐับาลอาจพบวาเปนประโยชนที่นําไปใชในการฝกอบรมที่ตนริเริ่มขึ้น หรือที่ขอใหจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แทจริงแลว ดังทีร่ะบุในการตอบสนองการรองขอของรัฐบาลใหฝกอบรมเกี่ยวกับผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศนั้น หัวขอการฝกอบรมนี้พฒันาขึ้นครั้งแรกโดยโครงการผูพลัดถิ่นภายในประเทศโลกแหงสภาผูล้ี
ภัย ประเทศนอรเวย (Norwegian Refugee Council’s Global IDP Project) และสาํนักงานขาหลวงใหญ
แหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน (the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights) ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ๕ 

 
การฝกอบรมจะมีคุณคาหากไดแสดงใหเห็นถงึมาตรการที่รัฐบาลสามารถนําไปใช และทางเลือกของนโยบายที่
แตกตางกัน  อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติความรับผิดชอบของชาติที่มตีอผูพลัดถิ่นภายในประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประเด็นที่นาสนใจในแงนี้ คือ คูมือหลักสตูร ส่ิงจําเปนในการจัดการยายถิ่นสําหรับผูกาํหนด
นโยบายและนกัปฏิบัติการ ทีจ่ัดทําโดยองคการระหวางประเทศวาดวยการอพยพ (International Organization 
for Migration) มีหัวขอ (Module) เกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศดวย นอกจากนี ้ยังไดเนนถึงความสําคัญ
ของความรับผิดชอบของชาติในการจัดการกับการพลัดถิ่นทีเ่นนใหเห็นความสอดคลองกับ หลักการชีแ้นะ ฯ หัวขอ
การฝกอบรมนีร้ะบุและอธิบายขั้นตอนสําคัญรฐับาลสามารถนาํไปใช ทําใหความรับผิดชอบของชาติที่มีตอการพลัด
ถิ่นภายในประเทศ ๖ สัมฤทธิผ์ล  เอกสารทีใ่หความรูอีกเลมหนึ่งเปนรายงานที่จัดพมิพโดยเครือจักรภพอังกฤษ 
(Commonwealth) ซึ่งแสดงถงึ “การปฏิบัติที่ดีเลิศ” ระดับชาติสําหรับรัฐที่เปนสมาชิกของเครือจักรภพ ในการ
จัดการกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ ๗ นอกจากนี้ การสัมมนาระดับภูมิภาค เกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายใน ที่จัด
ในทวีปอเมริกา ไดรับรองกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการวาดวยความรับผิดชอบของชาติสําหรับรัฐบาลตางๆในภูมิภาค
๘ 
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๕. กรอบแนวคดิทางกฎหมายระดับชาตใินการสงเสรมิสทิธขิองผูพลดัถิน่ภายในประเทศ 
 
เนื่องจากการคุมครองมีพื้นฐานแนวคิดทางกฎหมาย การพฒันากรอบแนวคิดทางกฎหมายระดับชาติ เพือ่สงเสริม
สิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ จึงมีความสาํคัญโดยเฉพาะในการสะทอนใหเห็นความรับผิดชอบของชาติ 
รวมทั้งเปนพาหนะนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลดวย 
 
ในประเทศตาง ๆ ทุกภูมิภาคของโลก การยอมรับกฎหมายเกี่ยวกับการ  พลัดถิ่นภายในประเทศ ไดพสิูจนวา มี
คุณคาตอการจาํแนกผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ชี้แจงสิทธิของพวกเขา และกําหนดเปนขอผูกพันของรัฐบาลที่มีตอ
พวกเขา ตัวอยางเชน รฐับาลหลายรัฐบาลไดรับเอากฎหมายเกี่ยวกับบางขั้นตอนหรือระยะของการพลัดถิ่น เชน 
การหวนคืนถิ่น และการตั้งถิ่นฐานใหม ซึ่งระบุถึงมาตรฐานขัน้ตํ่าที่ควรไดรับการสังเกต อกีตัวอยาง เชน รัฐบาล
หลายรัฐบาลไดรับเอากฎหมายระดับชาติทั้งฉบับ วาดวยการพลัดถิ่นภายในประเทศ ครอบคลุมทุกระยะของการ
พลัดถิ่น อีกแนวทางหนึ่งคือ ทบทวนและวิเคราะหกฎหมายในประเทศทีม่ีอยู  โดยเปรยีบเทียบกับ หลักการ
ชี้แนะเกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ และแกไขกฎหมายและระเบียบการบริหารตามลําดับ กลุมของนัก
กฎหมายและองคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่น  ในบางประเทศไดสํารวจ  โดยใชขอสังเกตเพิ่มเติม ตอ หลักการ
ชี้แนะ ฯ เปนแนวทาง แลวทํางานรวมกับรัฐบาลในการจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับ หลักการชีแ้นะ ฯ  ๙ 

 
ไมวาจะใชแนวทางใด กฎหมายระดับชาติวาดวยการพลัดถิน่ภายในประเทศ ควรยึดตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
และที่ระบุไวใน หลักการชีแ้นะ ฯ โดยแทจริงแลว ตามมติของสหประชาชาติ รัฐบาลทั่วโลกสนับสนุนใหรัฐที่มี
ประชากรเปนผูพลัดถิ่นภายในประทศ  พัฒนากรอบแนวคดิทางกฎหมายเกี่ยวกับการพลดัถิ่นภายในประเทศ ทีม่ี
ประสิทธิภาพโดยการพจิารณาถึง หลักการชีแ้นะ ฯ ๑๐ การเรียกรองนี้ไดเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ดวยการ
อางอิงถึง หลักการชีแ้นะฯ  ในฐานะเครื่องมอืที่เปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายและนโยบายของชาติเกี่ยวกับ
การพลัดถิ่นภายในประเทศ  ๑๑ ในการชวยเหลือในความพยายามขางตน ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติวาดวย
สิทธิมนุษยชนของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ กําลังพัฒนาคูมอืสําหรับนักหมายภายในประเทศ ที่ระบุและให
แนวทางดานกฎหมายเกี่ยวกบัองคประกอบสําคัญ  เพื่อนําการพลัดถิ่นภายในประเทศใสไวในกฎหมาย
ภายในประเทศ 
 
๖. นโยบายหรอืแผนปฏบิตักิารของชาตเิกีย่วกบัผูพลดัถิน่ภายในประเทศ 
 
การยอมรับนโยบายหรือแผนปฏิบัติการของชาติเกี่ยวกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เปนมาตรการที่ตางกัน แต
เกื้อกูลกัน ในการการประกาศใชกฎหมายระดับชาติ ตัวอยางเชน  นโยบายหรือแผนปฏิบัติการของชาติเกี่ยวกับ
ผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  ควรระบุถึงความรบัผิดชอบของสถาบันระดับชาติและระดับทองถิ่น  ในการตอบสนอง
ตอการพลัดถิ่นภายในประเทศ ระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ  เชนเดียวกับ  ระบุถึง
กลไกประสานงานระหวางหนวยงานขางตน 
 



 ๑๕

ในการใช หลักการชีแ้นะ เปนกรอบแนวคิด  นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติควรครอบคลุมทุกระยะของ
การพลัดถิ่น นบัจากการปองกนั จนถึงการคุมครองและชวยเหลือ เมื่อมีการพลัดถิ่น ตลอดจน เมื่อมีการหวนคืนถิ่น 
หรือต้ังถิ่นฐานใหม และบูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของชมุชน  ทัง้นี้ควรเนนเปนพิเศษ ในเการปองการการถูกทํา
ใหพลัดถิ่นตามอําเภอใจ ดวยมาตรการพิเศษที่ไดอธิบายเพิ่มเติมไว เพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการพลัด
ถิ่น  และลดผลกระทบเชิงลบของการพลัดถิ่นใหเหลือนอยที่สุด นโยบายหรือแผนปฏบัิติการระดับชาติควร
ครอบคลุมสาเหตุหลากหลายทีท่ําใหเกิดการพลัดถิ่น  ไมเพียงแตรวมถึงความขัดแยง และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเทานัน้ แตรวมถึงการพลัดถิ่นที่เกิดจากภยัพิบัติทางธรรมชาติและที่เกิดจากน้ํามือมนุษย และโครงการ
พัฒนา นอกจากนี้ ควรอธิบายถึงมาตรการในการจัดการกับความตองการเฉพาะของผูพลดัถิ่นภายในประเทศที่เปน
กลุมพิเศษ  เชน  หัวหนาครอบครัวที่เปนผูหญิง เด็กและผูสูงอายุ รวมทั้ง ชนเผาพื้นเมือ งและกลุมชาติพันธุที่
เปนชนกลุมนอย 
 
นโยบายของชาติเกี่ยวกับผูพลดัถิ่นภายในประเทศจะมีประสทิธิภาพมากที่สดุ  เมื่อจัดทําขึน้โดยการปรกึษาหารือ
กับชุมชนผูพลดัถิ่น ฯ อยางสมบูรณ เมื่อนโยบายหรือแผนปฏิบัติการนัน้จัดทําเสร็จ กค็วรนําไปเผยแพรอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่แกผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ในภาษาของพวกเขาเอง ในรปูแบบที่พวกเขาเขาใจ
ไดงาย ในการกําหนดและปฏบัิติตามนโยบายและโครงการสําหรับผูพลัดถิน่ภายในประเทศนั้น ที่สําคญัคือ 
รัฐบาลควรทํางานอยางใกลชิดกับกลุมประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่น ที่ทํางานกับผูพลัดถิ่น ฯ 
และพูดใหการสนับสนุนตอสาธารณะ (advocate) แทนพวกเขา การที่คนกลุมนี้ทํางานอยางใกลชิดกบัผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ หมายความวา กลุมประชาสงัคมและองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว อยู ณ จุดที่อาจสะทอนความ
ปรารถนาของผูพลัดถิ่นภายในประเทศไดเปนอยางดี และเปนปากเปนเสียงแทนผูพลัดถิน่ภายในประเทศได 
รวมทั้ง ใหคําแนะนําเชงิยุทธศาสตรสําหรับการจัดการกับความตองการและการคุมครองสทิธิของพวกเขาไดดวย 
 
ความพรอมในการพัฒนาและรับเอานโยบายและแผนปฏิบัติการของชาติ เกี่ยวกับการพลดัถิ่นภายในประเทศไป
ใช  เปนตัวชี้วัดสําคัญแสดงถงึความตระหนักของรัฐบาลตอปญหาการพลัดถิน่ภายในประเทศ และความ
รับผิดชอบของรัฐบาล ในการจัดการกับปญหานั้น ทั้งยงัเปนสัญญาณ ในประเทศและนานาชาติวา การกระทํา
ดังกลาวมีเรื่องสําคัญของชาติ มติของสหประชาชาติกระตุนใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ที่มปีระสบการณการพลัด
ถิ่นภายในประเทศ ยอมรับแผนของชาติ หรือริเริ่มใหม เพื่อใหความคุมครองและชวยเหลือใหแกผูพลัดถิน่
ภายในประเทศ ๑๒ 

 
๗.  สถาบนัระดับชาตทิีเ่ปนศนูยรวมการทาํงานดานผูพลัดถิน่ภายในประเทศ 
 
การระบุใหชัดเจนถึงสถาบันระดับชาติที่เปนศนูยรวมการทํางานดานการพลดัถิ่นภายในประเทศ อาจจําเปนเพื่อ
รับรองความเอาใจใสที่ยั่งยืนตอปญหา  และอํานวยใหเกิดการประสานงานภายในหนวยงานของรฐับาล และกับ
พันธมิตรทั้งในระดับทองถิ่นและสากล 
 
ทางเลือกรปูแบบสถาบันที่รับผิดชอบเรื่องการพลัดถิ่นทีม่อียูแลวมีหลากหลาย   ในบางประเทศ ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพลัดถิน่ภายในประเทศผนวกเขาการภารกจิของหนวยงานรัฐบาลทีม่ีอยูแลว เชน หนวยงาน



 ๑๖

รัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผูล้ีภัย หรือกรมสวัสดิการสังคม บางประเทศ มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบเฉพาะ
เกี่ยวกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  กรณีอื่นๆ ใชการแตงต้ังคณะกรรมการของรัฐบาล คณะทํางาน หรือกลุมงาน 
(Task force) เกี่ยวกับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่งนําเอาเจาหนาทีจ่ากกระทรวงและกรมที่เกีย่วของมาทํางาน
รวมกัน หารือกนัถึงความตองการของผูพลัดถิน่ภายในประเทศ อํานวยใหเกิดความรวมมอืระหวางกัน รวมถึงกับ
ประชาคมโลก (International Community) และพัฒนายุทธศาสตรในการรับรองการตอบสนองในเรื่องนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ไมวาจะใหรูปแบบสถาบันแบบใด สถาบันระดับชาติที่เปนศูนยรวมการทํางานดานการพลดัถิ่นภายในประเทศ  
จําเปนตองมภีารกิจทัง้ดานการคุมครองและการชวยเหลือ เจาหนาที่ของสถาบันนี้ควรไดรับการฝกอบรมในประเด็น
เกี่ยวกับการพลดัถิ่นภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง หลักการชี้แนะ ฯ และควรไดรับการคาดหวังใหมีบทบาท
สําคัญ ในการแสดงใหเห็นถงึการเคารพตอสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ และการจัดการตอความตองการของ
เขา ซึ่งรวมถึงการรับรองวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศมทีางเลอืก ที่เปนการแกปญหาอยางยั่งยืนตอการพลัดถิ่น 
ไดแก การหวนคืนถิ่นหรือการตั้งถิ่นฐานใหม ซึ่งไมไดกดดันใหหวนคืนถิ่น หรือต้ังถิ่นฐานใหม ในพืน้ที่ที่ไม
ปลอดภัยหรือาศัยอยูไดไมยั่งยืน ในการดําเนินงานอยางมปีระสิทธิภาพ หนวยงานที่รับผิดชอบนี้ตองมีอํานาจ
หนาที่ทางการเมือง รวมทัง้มทีรัพยากรที่เพยีงพอสําหรับการปฏิบัติภารกจิดังกลาว 
 
การทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ที่สนับสนุนประเด็นของผูพลัดถิ่นภายในประเทศแทน
เจาตัว อาจเปนประโยชนตอเพยีงงานของกลไกทางสถาบัน ที่รับผิดชอบประสานงานหนวยงานตางๆ ในประเทศ 
ที่ทํางานเกี่ยวกบัผูพลัดถิ่นภายในประเทศเทานั้น  จงึควรมีการใหขอมูล ใหความชวยเหลือ และเพิ่ม
ความสามารถใหกับการตอบสนองระดับชาติและระหวางประเทศในสถานการณของความไมสามารถจัดการภายใน 
(Internal disablement) (เกี่ยวกับการพลัดถิ่นฯ) ไปพรอมๆกับการเปนพันธมิตรกับกลุมประชาสังคม ที่ทํางาน
กับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ความเปนพันธมิตรดังกลาวเปนสิ่งที่คุมคาในการลงทุน  กลาวคือ การนํา
“ผูเชี่ยวชาญ” จากตางประเทศเขามามักมีคาใชจายสูง นอกจากนี้ ผูเชีย่วชาญจากภายนอกมัก    จากไป 
หลังจากการทํางานในชวงเวลาสั้นๆ  โดยไมไดทําใหศักยภาพของทองถิ่นเขมแข็งขึ้นแตอยางใด  ดังนัน้ การ
กําหนด ถึงการผลักดันมาตรการวาดวย  ผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เพื่อเสรมิสรางความเขมแขง็ในทองถิน่ และ
พัฒนาทักษะขององคกรพัฒนาเอกชน  และกลุมตาง ๆ ในภาคประชาสงัคมลงไปในแผนและโครงการระดับชาติ 
อาจแสดงถึงความคุมคามากกวา 
 
๘. บทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชนของชาต ิ
 
เปนที่รับรูกันอยางดีวา สถาบนัสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีสวนสําคัญในการผลกัดันการดําเนินการคุมครองและ
ปองกันสิทธิมนุษยชนในประเทศ  ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐบาล และความนับถือในสังคม
ประเทศ เนื่องจาก มักมผีูนําเปนผูมีบารมีและมีชื่อเสียง ไดแก ผูพิพากษาที่เกษียณแลว หรือเปนนักกิจกรรม
ดานสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการเคารพ ในประเทศทีม่ีการพลัดถิ่นภายในประเทศ สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
บทบาทที่มีคณุคา ในการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่งไดรับการยอมรับ
และกระตุนจากรัฐบาลอยางแทจริง ภายใตมติของสหประชาชาติ  ๑๓ 
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ถึงแมสถาบันสทิธิมนุษยชนแหงชาติหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศกําลงัพัฒนา ขาดศักยภาพ แตก็
เริ่มใหความสนใจในประเด็นของการพลัดถิ่นภายในประเทศ๑๔  ในการสงเสริมความพยายามของสถาบนัดังกลาว 
ฟอรั่ม เอเซีย แปซิคฟค แหงสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Asia Pacific Forum of National Human 
Rights Institutions) ไดพัฒนาโครงการเพื่อประเมินศกัยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เปนสมาชกิ 
ในแงของการพลัดถิ่นภายในประเทศ และขับเคลื่อนความชวยเหลือเพื่อชวยยกระดับศักยภาพของสถาบันนั้น  
 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) เกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ หมายถงึ การที่รฐับาลยอมรับวาการ
พลัดถิ่นภายในประเทศ เปนประเด็นทางสทิธิมนุษยชน อันเปนภารกจิภายใตสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และไดจัดสรรทรัพยากรใหกับสถาบันเหลานีใ้นสัดสวนที่มากขึ้น จนสามารถจัดการกับเรื่องดังกลาวได ขัน้ตอนที่
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถใชในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศควรมี 
ดังตอไปนี้: 
 

• ติดตามสภาวะการณของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เพื่อประกนัวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศไดใชสิทธิ เฉก
เชนเดียวกับประชาชนอื่นๆ ในประเทศ ไมไดรับการเลือกปฏบัิติในการแสวงหาทางเขาถงึสิทธิตางๆนั้น  
และไดรับการคุมครองและชวยเหลือตามความตองการ 

• ตรวจสอบขอเท็จจริง เกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูพลัดถิน่ภายในประเทศอยางรายแรง และ
ดําเนินการเพื่อประกันวาจะไดรับการตอบสนองอยางมปีระสทิธิภาพ จาก  ผูมีอํานาจหนาที่ 

• ติดตามสัญญานเตือนลวงหนาของการพลัดถิน่ ฯ และรับรองวาผูมีอํานาจหนาที่ไดใชมาตรการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ในการคุมครองประชากรจากการถูกทําใหพลัดถิ่นตามอําเภอใจ และการตัดสินใจของผูมีอํานาจ
หนาที่ เกีย่วกบัการโยกยายประชากรออกจากถิ่นฐาน  ไดทําอยางสอดคลองกับส่ิงที่ไดระบุไวใน หลักการ
ชี้แนะฯ 

• แนะนํารัฐบาลเกี่ยวกับสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ โดยเฉพาะ ทํางานรวมกับสถาบันนิติบัญญัติ
แหงชาติ ในการพัฒนากฎหมายของชาติเกี่ยวกับการพลัดถิน่ภายในประเทศ ที่อยูบนฐาน หลักการชีแ้นะฯ 
และชวยทํากรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยรวมมือกบัเจาหนาที่ของรัฐบาล เพื่อจัดการกับสถานการณ
การพลัดถิ่นภายในประเทศอยางมปีระสิทธิภาพ 

• ติดตาม และรายงานเกีย่วกับการดําเนินงานของรัฐบาล ตามกฎหมายของชาติ และที่สอดคลองกับขอผกูพัน
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งการปฏบัิติตามนโยบายและแผนปฏบัิติการของชาตเิกี่ยวกับผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ 

• จัดกิจกรรมดานการศึกษาและโครงการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับสถาบันตางๆของรัฐ ทหารและ
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ โดยใหความสนใจเปนพิเศษ ใน
การเพิ่มการตระหนักเกีย่วกับการคุมครองและชวยเหลือ โดยเฉพาะกับผูหญิง เด็ก และกลุมอื่นๆ ที่พบวามี
ความเปราะบางคอนขางสูง 

• รับรองวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศไดรับการแจงขาว เกี่ยวกบัการริเริ่มใด ๆ ที่กระทําในนามของผูพลัดถิ่น ฯ 
และเชญิใหผูพลัดถิ่นภายในประเทศใหความเห็น และเขามสีวนรวมตัดสินใจ 
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• สรางความสัมพนัธที่เขมแข็งกบัสมาคมผูพลัดถิ่น ฯ  รวมทัง้ กับองคกรพฒันาเอกชนและตัวแทนภาคประชา
สังคมในทองถิน่ ที่สนับสนุนการคุมครองสทิธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ 

• จัดต้ังกองกําลงัติดตาม ตรวจสอบ (monitoring presence) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยางรนุแรงตอความ
ปลอดภัยทางรางกายของผูพลดัถิ่นภายในประเทศ 

• ติดตาม การหวนคืนถิ่น หรือการตั้งถิ่นฐานใหม ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ เพื่อรับรองวาเปนไปโดยสมัคร
ใจ และในเงื่อนไขที่ปลอดภัย 

• สรางเครือขายกบัสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศอื่นๆ และกับหนวยงานระดับภูมิภาคทีเ่กี่ยวของ 
เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร และประสบการณเกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ ในแงของการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) 

 
๙. การมสีวนรวมในการตดัสนิใจของผูพลดัถิน่ภายในประเทศ 
 
ผูพลัดถิ่นภายในประเทศมีสิทธิรองขอ และไดรับการคุมครองและการชวยเหลือทางมนุษยธรรมจากรฐับาลตน 
สภาพแวดลอมดังกลาวจะเกิดได ในที่ซึ่งผูพลัดถิ่นภายในประเทศสามารถแสดงความคิดเห็นใหเปนที่รบัรู โดย
ปราศจากความเสี่ยงตอการถูกลงโทษหรือไดรับอันตราย 
 
อยางไรก็ตาม บอยครั้งเกินไปที่ผูพลัดถิ่นภายในประเทศไดรับขั้นสุดทายของความชวยเหลือและโครงการตางๆ  
โดยไมอาจชกัจงูวาควรออกแบบนโยบายและโครงการอยางไร และมีโอกาสเล็กนอยในการแสดงความเห็นถึงขอ
หวงใยของตน อยางไรก็ตาม การปรกึษาหารือกับผูพลัดถิน่ฯ มีความสําคญัอยางยิ่งตอประสิทธิภาพดําเนินการ 
ใหความคุมครองและความชวยเหลือแกพวกเขา กระนั้นก็ตาม ผูพลัดถิ่นภายในประเทศคอืผูรูความตองการและ
วิธีการจัดการสิง่นั้นไดดีที่สุด ยิ่งไปกวานั้น ผูพลัดถิ่นภายในประเทศไดพฒันา”ทักษะในการรับมือกับปญหา” 
ในการจัดการกบัสถานการณตางๆที่ตนเผชญิ๑๕   โครงการตางๆสําหรับสําหรับผูพลัดถิ่น ฯ จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อไดเพิ่มความเขมแขง็และทําขึ้นตามทักษะของผูพลดัถิ่นฯ 
 
การตอบสนองในประเทศและระหวางประเทศ ตอการพลัดถิ่นภายในประเทศ สามารถรายงาน และยกระดับการ
ตอบสนองได ดวยการปรึกษาหารือกับผูพลดัถิ่นภายในประเทศ แทจรงิแลวรัฐบาลมีหนาที่รับผิดชอบประการ
หนึ่ง ในการกระตุนและอํานวยใหเกิดการมสีวนรวมของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ในการวางแผนและการปฏิบัติ
ตามนโยบายและโครงการ เพือ่จัดการกับความตองการและคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่น ฯ  ซึ่งรวมถึงการรบัรองวา 
ผูพลัดถิ่น ฯ จะมีบทบาทสําคญัในการจัดการคาย 
 
นอกจากนี ้ควรใหความสนใจเปนพิเศษเพื่อรบัรองวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศที่เปนผูหญงิ ไดเขามามีสวนรวม 
ในการปรึกษาหารือ และในโครงสรางการตัดสินใจใด ๆ ที่เปนทางการ เนือ่งจาก เปนผูใหการดูแลเบื้องตนแก
ครอบครัวของตน ผูพลัดถิ่นที่เปนผูหญงิจึงรูดีที่สุด ถึงสิ่งทีจ่าํเปนตอการประกันการมีสวัสดิการ และความปลอดภัย
ของตนและครอบครัว การปรึกษาหารือรวมกบัผูหญิงและเด็กหญิงยังชวยใหเห็นถึงความคุมครองและขอกงัวลที่เขา
อาจตองเผชญิ เชน การละเมดิทางเพศและหาผลประโยชนทางเพศ รวมทั้งประเด็นอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งอาจถกู
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มองขาม หากใหเฉพาะผูชายพูดแทนกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลจากผูหญิงควรนํามาใชในการแบงปนอาหาร
และประเภทของอาหาร การออกแบบและวางผังสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆในคาย หรือสถานที่ ต้ังถิ่นฐานอื่นๆ  
การเก็บกกัน้ําและหาฟน ทุก ๆ อยางที่อาจมคีวามหมายตอความปลอดภัยทางรางกายของผูพลัดถิ่นทีเ่ปนผหญิง
และเด็ก 
 
อีกประการ ควรปรึกษาหรือกบัผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ในทุกระยะของการพลัดถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการยายที่ใหมของผูพลัดถิ่น ฯ ตองนําไปปรึกษาหารือกับผูไดที่รบัผลกระทบ และควรให
ผูพลัดถิ่น ฯ  โดยเฉพาะผูหญิง รวมในการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกบัการยายที่ใหม ในการจัดสรรความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม ควรดําเนินการเปนพิเศษ เพื่อรับรองการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของผูหญิงในการ
วางแผน และแบงสรรความชวยเหลือตางๆนั้น อันมีความสําคญัอยางยิ่งยวด ในการลดความเสี่ยงตอการขมขูทาง
เพศและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ ซึ่งผูหญิงอาจเผชญิ ในการไดรบัสวนแบงอาหารสําหรับตัวเองและ
ครอบครัว ยิ่งไปกวานั้น ในการแสวงหาการแกปญหาอยางถาวรตอการพลดัถิ่นฯ การปรกึษาหารือกับผูพลัดถิ่น ฯ 
ยังเปนองคประกอบหลักของการเคารพตอสิทธิของผูพลัดถิ่น ฯ ในการหวนคืนถิ่นดวยความสมัครใจ นอกจากนั้น 
ควรดําเนินการเปนพิเศษ เพื่อรับรองการมีสวนรวมอยางเต็มที่ ของผูพลัดถิน่ในประเทศ ในการวางแผนและการ
จัดการ ในการหวนคืนถิ่น หรือการตั้งถิ่นฐานใหม รวมทั้งการ บูรณาการเขาเปนสวนหนึง่ในชุมชน๑๖ 

 
ยิ่งไปกวานั้น  ควรคนหามุมมองของผูพลัดถิ่นภายในประเทศอยางเปนระบบ และนํามาพิจารณาในกระบวนการ
เชิงสันติ และการดําเนินการอืน่ๆ เพื่อแกไขสถานการณของการพลัดถิ่นภายในประเทศ นอกจากนี ้ความ
รับผิดชอบของชาติยังสงผลอยางหลีกเลี่ยงไมได ตอการคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ในการมีสวน
รวมทางการเมอืง ดังที่ยืนยันไวในหลักการที่ ๒๒ (ง) ของ หลักการชี้แนะฯ  บอยครั้งที่ผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศเผชญิกับอุปสรรคในการใชสทิธิของตนในการออกเสียง และพูดแสดงความเห็นในการตดัสินใจ
ทางการเมืองและเศรษฐกจิ ทีม่ีผลตอชีวิตของตน๑๗ 

 
๑๐. การแกปญหาอยางยัง่ยนื 
 
ความรับผิดชอบของชาติตอการพลัดถิ่นภายในประเทศไดครอบคลุมไปถึง การรับรองวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศ
ไดเขาถึงการแกปญหาอยางถาวร ตอสภาพความยากลําบากของตน ซึ่งหมายถึงความพยายามในทกุประการเทาที่
เปนไปได เพื่ออํานวยความสะดวกในการหวนคืนถิ่น หรือการตั้ง  ถิ่นฐานใหมของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับสิทธิของพวกเขา 
 
โดยรวมแลว รฐับาลมีหนาทีก่าํหนดเงื่อนไขและวิธีการ ทีย่อมใหผูพลัดถิน่ภายในประเทศหวนคืนถิ่นอยางเต็มใจ 
ปลอดภัย และมีศักด์ิศร ีสูถิ่นฐานบานเกิดของตน หรือต้ังถิน่ฐานในพื้นทีใ่หม ในสวนอื่นๆของประเทศ หาก
เลือกเชนนั้น ความปลอดภัยเปนองคประกอบสําคัญของการแกปญหาอยางถาวร และของการคุมครองสทิธิของผู
พลัดถิ่น ฯ  ในกรณีของการพลัดถิ่นที่เกิดจากความขัดแยง จะตองใหความขัดแยงสิ้นสุดลง หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐานในสถานการณที่เปนสาเหตุเริ่มตนของการพลดัถิ่น จะตองกูกับระเบิดใหหมด กลไกการ



 ๒๐

คุมครองตองเกดิขึ้นในพื้นที่ของการหวนคืนถิน่หรือการตั้งถิน่ฐานใหม โดยไมคํานึงถงึสาเหตุของการพลดัถิ่นนั้น 
ดวยการกําหนดหลักนิติธรรมและมาตรการใหม เพื่อรับรองการเคารพตอสทิธิมนุษยชน 
 
ไมมีสภาวการณใดๆ ที่กระตุน หรือบังคับใหผูพลัดถิ่นภายในประเทศหวนคืนถิ่น หรือต้ังถิ่นฐานใหม ในพื้นที่ที่
เสี่ยงตอชีวิต ความปลอดภัย เสรีภาพ หรือสุขภาพของเขา (หลักการที่ ๑๕ (ง)) ณ จดุทีเ่ปนไปได ควรติดตาม 
ควบคูไปกับการหวนคืนถิ่น เพื่อตรวจสอบวากระบวนการหวนคืนถิ่นนั้น เปนไปดวยความเต็มใจ และในเงื่อนไขที่
ปลอดภัย 
 
นอกจากนี ้ผูมอีํานาจหนาทีม่คีวามรับผิดชอบ ใหความชวยเหลือผูพลัดถิน่ภายในประเทศ ในการเรยีกคืน
ทรัพยสิน และสิ่งในครอบครองที่สูญเสยี เนือ่งจากผลของการพลัดถิ่น ฯ  หากไมอาจทําไดก็ควรไดรับคาชดเชย 
หรือรูปแบบอื่นๆ ของการชดเชย (reparation) ซ่ึงอาจมีความทาทายนานัปการเกิดขึ้น ในหลายๆกรณี ผูพลัดถิ่น 
ฯ เพียงจํานวนนอยเทานั้น ทีม่ีเอกสารสิทธิหรือหลักฐานการครอบครองที่ดินและทรัพยสนิอื่นๆ เมื่อเปนเชนนั้น 
เอกสารบันทึกทรัพยสินของสวนบุคคล และที่เก็บไวโดยผูมีอํานาจหนาที ่อาจถกูทําลายจากความขัดแยง หรือจาก
ผลของภยัธรรมชาติที่เปนสาเหตุของการพลดัถิ่น ยิ่งไปกวานั้น กฎหมายของประเทศ และประเพณีเกี่ยวกับการ
ครอบครองทรัพยสินและมรดก มักเลือกปฏิบัติตอผูหญิง โดยเฉพาะ หญิงที่สามีถกูฆา ผูหญิงเหลานี้จงึประสบ
ความลําบากในการกลับสูบานหรือที่ดินของตน และยิ่งลําบากขึ้นในการทํามาหากิน เพื่อเลี้ยงชีพของตนและ
ครอบครัว ผูมีอํานาจหนาทีข่องรัฐบาลควรคาดการณถึงปญหาเหลานี้และจัดการ ในแนวทางที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และดวยลักษณะที่เทาเทยีม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 
ไมวาผูพลัดถิ่นภายในประเทศจะเลือกกลับถิน่ฐานเดิมหรือต้ังถิ่นฐานใหมก็ตาม ผูมีอํานาจหนาที่ของชาติมีความ
รับผิดชอบ ในการอํานวยความสะดวกบูรณาการใหผูพลัดถิน่ฯ เปนสวนหนึ่งของสังคม และสนับสนุนเงื่อนไข
ตางๆที่ทําใหผูพลัดถิ่น ฯ สามารถสรางชีวิตใหมได  อันที่จริง ควรนํายทุธศาสตรการสงเสริมใหผูพลัดถิน่
ภายในประเทศฟนฟูความเปนอยู และวิธีการในการพึ่งตนเอง ใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได หลังจากเกิดการพลัดถิ่น 
เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผูอื่นในระยะยาว และอํานวยใหเกิดการบูรณาการใหผูพลัดถิ่น ฯ เขาเปนสวนหนึง่ของ
สังคม (Reintegration) เมื่ออาจหวนคืนถิ่นหรือต้ังถิ่นฐานใหม ในระหวางการหวนคืนถิน่หรือการตั้งถิน่ฐานใหม 
ผูพลัดถิ่นภายในประเทศควรเขาถึงชุดการใหความชวยเหลือในการบูรณาการใหเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม รวมทั้ง
สิ่งจําเปนตางๆ เชน เมล็ดพนัธุ เครื่องมือ และแผนพลาสติกสําหรับสรางเปนที่พักชั่วคราว 
 
นอกจากนี ้ ตราบที่ความจําเปนเฉพาะของบางกลุม และความเปราะบาง ที่เปนผลมาจากการพลัดถิ่น ฯ ยงัคงอยู 
ผูพลัดถิ่นภายในประเทศยังคงตองการความเอาใจใส และความชวยเหลือเปนพิเศษ การตดัสินใจวา “การพลัดถิ่น
ไดสิ้นสุดลง” ตองไมทําตามอําเภอใจ โดยปราศจากการพจิารณาถึงสถานการณ ความตองการ และสิทธิของผู
พลัดถิ่น ฯ อยางไรก็ตาม ธรรมชาติของการชวยเหลือผูพลดัถิ่นภายในประเทศอาจคอยๆเปลี่ยนแปลง จากการ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่เรงดวนและจํากัด ไปสูยุทธศาสตรเชิงพัฒนาที่สนับสนุนการพึ่งตนเอง และทําใหเกิด
ความสามารถบรูณาการทางเศรษฐกิจและสังคมของผูพลัดถิ่น ฯ มาตรการดงักลาวควรนําไปใชในขั้นเริ่มตนให
ความชวยเหลือประชากรอื่นๆทีต่องการ (ความชวยเหลือ) และรวมกับรัฐบาล ใหความชวยเหลือที่กวางขึ้น ในการ
สรางสาธารณูปโภคขึ้นใหม (เชน โรงเรยีน คลินิกสุขภาพ ถนน ฯลฯ) ในพื้นที่ของการหวนคืนถิ่นและการตั้งถิ่น



 ๒๑

ฐานใหม ควรใหความสนใจเปนพิเศษเพื่อประกันการสวนรวมอยางเทาเทยีมของผูหญงิ ในโครงการกอสราง 
(โครงสรางพื้นฐาน) ใหมและฟนฟูความเปนอยู เชนเดียวกับ การเขาถึงอยางเทาเทียมกัน ในโปรแกรมการ
กระจายรายได และการใหสนิเชื่อขนาดเล็ก 
 
ขั้นตอนตาง ๆ ตองนําไปใช เพื่อประกันวา ผูพลัดถิ่นภายในประเทศไมไดถูกเลือกปฏิบัติ ระหวางการหวนคืนถิ่น
หรือต้ังถิ่นฐานใหม ประกันวาสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดเทาเทียมกนั รวมถึง การดูแลสุขภาพ และ
การศึกษา และสามารถใชสทิธิในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ และ    เทาเทียมกัน ในกจิการสาธารณะ รวมทั้ง
สิทธิในการออกเสียง 
 
กลาวโดยยอ การสงเสริมใหเกิดการแกปญหาอยางยัง่ยืนสาํหรับผูพลัดถิ่นภายในประเทศ สงผลตอการรับรองวา 
ผูพลัดถิ่น ฯ มทีางเลือกในการหวนคืนถิ่นหรือต้ังถิ่นฐานใหมอยางเต็มใจ และอยางปลอดภัย เชนเดยีวกบั ความ
เปนไปไดในการกอรางสรางตัวใหม (re-establish)  การไดคืนสภาพความเปนอยูเดิม(regain)  และบูรณาการ
เขาเปนสวนหนึง่สูสังคม (reintegration) ทั้งนี้การศกึษาวาดวย การปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) เกี่ยวกับ
การหวนคืนถิ่นหรือการตั้งถิ่นฐานใหมของผูพลัดถิ่น ฯ อาจชวยใหเห็นคุณคาในเรื่องนี้  ๑๘ 

 
ทายที่สุด พันธะของรัฐบาลตอการแกปญหาอยางยัง่ยืนตองการการดําเนินการ ที่รับรองวาความขัดแยง หรือสาเหตุ
อื่นๆของการพลัดถิ่นที่สามารถหลีกเลี่ยงได ไดรับการแกไขอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อใหมปีระสิทธิภาพอยางแทจรงิ
และยั่งยืน การแกปญหาในสาเหตุตางๆเหลานี้ตองรวมถึง การจัดการกับความไมเปนธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองขัน้พื้นฐาน อันเปนรากเหงาของสาเหตุความขดัแยงและการพลัดถิ่น  ในการแกปญหาการพลัดถิ่นที่
เกิดจากความขดัแยงทาง   เชื้อชาติ หรือความรุนแรงในชมุชน การริเริ่มใหเกิดความสมานฉันท ตัวอยางเชน 
ดวยการใชกลไก เชน คณะกรรมการแสวงหาความจริง (Truth Commission) และจัดการกับประเด็นการไมเอา
ผิด (impunity) เปนสิ่งจําเปน 
 
๑๑. ทรพัยากรทีเ่พยีงพอ 
 
การปฏิบัติตามนโยบายและโครงการตางๆ เกี่ยวกับผูพลัดถิน่ภายในประเทศ และการใหความชวยเหลอืที่จําเปน 
(ไดแก ความชวยเหลือดานอาหาร ที่พัก การดูแลทางการแพทย การศกึษา การชวยเหลือการบูรณาการใหเปน
สวนหนึ่งในสังคม ฯลฯ) รวมทั้ง การรับรองความปลอดภัยทางกายภาพ ตองการทรัพยากรบุคคลและวัสดุ ดังนั้น 
ความรับผิดชอบของชาติตองการใหรัฐบาลจดัสรรทรัพยากร เทาที่เปนไปได ในการจัดการกับความตองการและ
คุมครองสิทธิของประชากรที่เปนผูพลัดถิ่นในประเทศ บางประเทศไดมีความพยายามในการกระทําดังกลาว ดวย
การกําหนดใหมีกองทุนพิเศษ ไวในงบประมาณของประเทศ สําหรับโครงการผูพลัดถิน่ภายในประเทศ รัฐบาล
ยังอาจจัดต้ัง “กองทุนผูพลัดถิน่ภายในประเทศ” ผนวกไวกับผลประโยชนที่ไดจากกองทุนที่มีวัตถุประสงคเปน
การเฉพาะ (earmarked fund) จากรายไดจากน้ํามันหรือทรพัยากรอื่นๆ 
 
ทั้งนี้ ไมไดหมายความวา รัฐบาลตองรับภาระทางการเงิน ในการจัดการกบัการพลัดถิ่นภายในประเทศโดยลําพัง 
ในความเปนจรงิ  เมื่อรฐับาลขาดประสิทธิภาพในการจัดการความตองการของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ก็สามารถ 



 ๒๒

และควรขอความชวยเหลือจากประชาคมโลก (International community) ดังนั้น การกระทําของรฐับาล ทั้งดวย
การจัดสรรงบประมาณ และการริเริ่มโครงการและโปรแกรม ที่ทําใหประเด็นการพลัดถิ่นภายในประเทศเปน
ประเด็นสําคัญของประเทศ อาจเปนสิ่งสําคญัที่นํามาซึ่งขอผกูพันของนานาประเทศ ในการใหการสนับสนุนทาง
การเงินตอการดําเนินการเรื่องนี้ในประเทศ 
 
๑๒. ความรวมมอืกบัองคการในระดบัภมูภิาคและระหวางประเทศ 
เมื่อรัฐบาลไมมคีวามสามารถใหความมั่นคงและความเปนอยูที่ดีแกประชากรที่เปนผูพลดัถิน่ภายในประเทศ ก็ควร
ใชอํานาจอธิปไตยตามความรบัผิดชอบ ขอหรือยอมรับความชวยเหลือจากนานาชาติ และทํางานรวมกันกับองคการ
ระหวางประเทศ และระดับภมูิภาค ในการจดัการใหความคุมครองและชวยเหลือตามความจําเปนของผูพลดัถิ่น ฯ 
และระบุวิธีการแกปญหาอยางยั่งยืนตอสภาพอันเลวรายที่ผูพลัดถิ่น ฯ เผชญิ  ดังนั้น ตัวบงชี้อีกประการหนึ่งของ
ความรับผิดชอบของชาติ คือใหความรวมมือ ใหความปลอดภัย และไมขัดขวางการเขาถงึ ขององคกรระดับภูมิภาค 
และองคกรระหวางประเทศ ในการแสวงหาดาํเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของผูพลัดถิน่ภายในประเทศ 
 
อันที่จริง หลักการชีแ้นะ ฯ  เนนถึงความสําคัญของผูมีอํานาจหนาที่ของชาติ ในการอนุญาต ใหเขาถึงองคการ
มนุษยชนระหวางประเทศ “อยางรวดเร็วและไมกีดขวาง” เพื่อวา องคการดังกลาว อาจเขาถึงประชากรทีเ่ปนผูพลัด
ถิ่นภายในประเทศ และใหความชวยเหลือตามความตองการแกผูพลัดถิ่น ฯ ได เนื่องจาก ตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ องคการเหลานี้มีสิทธเิสนอใหบริการงานชวยเหลือของตน ซึ่งการเสนอดังกลาวไมควรเปนการปฏบัิติอยาง
ไมเปนมิตร หรือแทรกแซงกิจการภายในของรัฐ องคการมนษุยธรรมระหวางประเทศควรเขาถึงผูพลัดถิ่น ฯ เพื่อ
ชวยเหลือในการหวนคืนถิ่น หรือการตั้งถิ่นฐานใหม รวมทั้งการบูรณาการเขาเปนสวนหนึง่ของสังคม ๑๙ 

 
การยอมรับความชวยเหลือจากนานาชาติควรหมายถึงการใหความปลอดภัย และคุมครองแกเจาหนาที่ดาน
มนุษยธรรมทีน่ําความชวยเหลือมาให ควรใหความเคารพและคุมครองแกบุคคลที่รวมในการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม การขนสงใหเขามาในพื้นที่ รวมทั้งเสบียงตางๆของเขา ในการปองกันการโจมตีตอเจาหนาที่และ
บุคลากรที่เขามาใหความชวยเหลือ ที่อาจตกอยูในอันตราย, รัฐบาลควรมีขัน้ตอนเสริมสรางความเขมแขง็แก
มาตรการใหความปลอดภัย และดําเนินคดีตอผูที่กระทํารุนแรงตอเจาหนาทีดั่งกลาว เมื่อรฐับาลไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบนี้ได ก็ควร รวมกับประชาคมโลก (international community) หาแนวทางใหม ในการ
ประกันการคุมครองแกของเจาหนาที่ดานมนษุยธรรม 
 
การเชญิผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติวาดวยผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ใหมาเยีย่ม ก็เปนวิธีการที่สําคัญอีกวิธี
หนึ่ง ที่รัฐบาลของประเทศทีม่ีการพลัดถิ่นภายในประเทศ สามารถแสดงใหเห็นความรวมมือกับประชาคมโลก 
การมาเยี่ยมดังกลาวชวยใหผูแทน ฯ สามารถพูดคุยกับรฐับาล รวมทั้งประเมินเบ้ืองตนถึงสภาวะของผูพลัดถิ่น ฯ 
และรับฟงความกังวลของพวกเขาไดโดยตรง โดยทั่วไป การเยี่ยมเหลานี้ยงัชวยเพิ่มความตระหนักของชาติ 
เกี่ยวกับปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น กระตุนใหมีนโยบายและโปรแกรมในฐานะ
ตัวแทนของผูพลัดถิ่น ฯ และเสริมสรางความรวมมือระหวางรฐับาลและประชาคมโลก (international 
community) 
 



 ๒๓

องคการระดับภมูิภาคและระหวางประเทศ ซึ่งควรไดรับการพิจารณาวาเปนพนัธมิตร สามารถเสริมสรางความ
เขมแข็ง และสนับสนุนการดําเนินการ ที่เปนความรับผิดชอบของชาติ ตอการพลัดถิ่นในประเทศ และใหการ
สนับสนุนอยางมีคาตอการดําเนินการของประเทศ ไดหลากหลายวิธี ดังนี้: 

 ใหความรวมมือทางเทคนิคในประเด็นตางๆ เชน การรวมรวมขอมูล การลงทะเบียน การพัฒนากฎหมาย
และนโยบายของชาติ วาดวยการพลัดถิ่นในประเทศ และในประเด็นเกีย่วกับการคืนทรัพยสินและการ
ชดเชย 
 จัดฝกอบรมเกีย่วกับ หลักการชี้แนะฯ และประเด็นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการพลดัถิ่นในประเทศ 
 จัดการดูงานภาคสนาม เพื่อประเมินสภาวะของการพลัดถิ่นในประเทศ และจัดทําขอเสนอแนะ ในการเพิ่ม
ใหมีการตอบสนองของหนวยงานระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศ และรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ที่จัดทําโดยกลไกสทิธิมนุษยชน ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ 
 นําประเด็นมาสูความสนใจของผูมีอํานาจหนาที่ ในการแจงเตือนลวงหนาเกี่ยวกับพลัดถิ่นตามอําเภอใจ 
และสนับสนุนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพตอการคุกคามเหลานี้ เสนอการชวยเหลือทีเ่ปนไปได ใน
การสนับสนุนการตอบสนองการใหความคุมครองของชาต ิ
 จัดต้ังกลุมผูทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบในพื้นที่ รวมทั้งในคายผูพลัดถิน่ภายในประเทศ ซึ่งมรีายงาน
ปญหารายแรงเกี่ยวกับการคุมครอง ที่ทําใหมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยทางรางกายของผูพลัดถิ่น ฯ  
และพัฒนายทุธศาสตรในการคุมครองผูพลัดถิ่นภายในประเทศตอการคุกคามดังกลาว ทั้งนี้ ควรใหความ
สนใจเปนพิเศษตอความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงและการหาประโยชนทางเพศ รวมทัง้การเกณฑเดก็
ไปเปนทหาร 
 ติดตามตรวจสอบการหวนคืนถิน่และการตั้งถิ่นฐานใหมของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ  ซึ่งหากเปนไปได 
ควรรวมเดินทางไปกับผูพลัดถิ่น ฯ เพื่อพิสจูนวา เปนกระบวนการที่เปนไปดวยความเต็มใจ และเกิดใน
เงื่อนไขที่ปลอดภัย เชนเดยีวกับ การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของผูพลัดถิ่นภายในประเทศทันที
ที่มีการหวนคืนถิ่นและตั้งถิ่นฐานใหม 
 สนับสนุนการจดัต้ังสมาคมผูพลัดถิ่นภายในประเทศ รวมถึงสมาคมผูหญิงที่เปนผูพลัดถิน่ภายในประเทศ 
เพื่อค้ําจุนความพยายามของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ในการจัดการกับขอกงัวล และสนับสนุนสิทธิของ
ตน 
 อํานวยใหมีการสนทนาระหวางรัฐบาลกับผูพลัดถิ่น ฯ รวมทั้งกับองคกรพฒันาเอกชน 
 ชวยเหลือใหผูพลัดถิ่นภายในประเทศตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ นอกเขตควบคุมของรัฐบาล และเสริมสรางความ
รับผิดชอบของผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ และ หลักการชีแ้นะ ฯ  
ในการใหความคุมครองและชวยเหลือผูพลัดถิ่น ฯ หาก  เปนไปได ก็ชวยเอื้ออํานวยการเจรจาตอรอง 
ระหวางรัฐบาลกับผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ เพื่อตระหนักถึงประเด็นทางมนุษยธรรม และยุติความขัดแยง 
 สนับสนุนรัฐบาลที่แสดงออกถงึความพยายามปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบของชาติอยางมีประสิทธิภาพตอ
การพลัดถิ่นภายในประเทศ โดยใหความรวมมือทางเทคนคิ เชนเดียวกับ ความชวยเหลอืตามที่ตองการ 
ในการจัดการเกี่ยวกับทรพัยากร และการบรหิารกองทุน 

 



 ๒๔

โดยรวม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อความสามารถของชาตไิมเพียงพอ ความรวมมือกับองคการระดับภูมภิาค และ
ระดับระหวางประเทศ ในการจัดการกับปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศ คือรูปแบบหนึ่งของความรบัผิดชอบของ
ชาติ 
 
แนนอนวา ความพยายามในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อชวยเสรมิสรางความเขมแขง็แกความสามารถ
ของประเทศ ในการจัดการกับสถานการณของการพลัดถิ่นเปนจํานวนมาก จะมีประสิทธิภาพ เมื่อรัฐมีความเต็มใจ 
แตไมสามารถดําเนินการตามความรับผิดชอบของตน ในการรับรองการใหความคุมครอง และความเปนอยูที่ดีของ
ประชากรที่เปนผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ที่อยูในประเทศตน  ในสถานการณเจตนารมณทางการเมือง 
(political will) ในประเทศ เพื่อจัดการกับปญหายังไมเพียงพอ การเขามารวมของประชาคมโลก (international 
community) ก็เปนเพยีงแคสําคัญ แตไมมากพอตอการเสริมแรงใหกับความรับผิดชอบของชาติ อยางไรก็ตาม 
แมวาในกรณีดังกลาว เปาหมาย (ในการเขารวมของประชาคมโลก) ตองไมเพียงแตทําหนาที่แทนรฐับาล   แต
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินการของประเทศ ในการคุมครองและชวยเหลอืผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศดวย 
 
บทสรปุ 
 
เนื่องจาก เปนปญหาที่ใหญและซับซอน วิกฤติการณของโลกเกี่ยวกับการพลัดถิ่นภายในประเทศ แสดงใหเห็น
ถึงความทาทาย ที่บางทีอาจดูเหมือนยากเกินกวาจะจัดการได อยางไรก็ตาม จุดเริ่มตน (ในการแกปญหา) จะ
ชัดเจน กลาวคือ การคุมครองและชวยเหลือผูพลัดถิ่นภายในประเทศเปนความรับผิดชอบในเบื้องตนและสําคัญ
ที่สุดของรัฐบาล สิทธิของผุพลัดถิ่นภายในประเทศ เชนเดยีวกับ ความรบัผิดชอบที่ผูมอีํานาจหนาทีข่องประเทศ 
และผูมีอํานาจหนาที่อื่นๆ มีตอผูพลัดถิ่น ฯ ปจจุบันเปนสิง่ที่รับรูกันเปนอยางดี ระบุไวใน หลักการชีแ้นะเกี่ยวกับ
การพลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่งกลายมาเปนมาตรฐานทีเ่ปนที่ยอมรับของนานาชาติ ในการจัดการกับสถานการณ
การพลัดถิ่นภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ชัดเจนนอยกวา คือมาตรการที่เปนรูปธรรม ที่รฐับาลสามารถ
นําไปใช เพื่อรบัรองวาสิทธิและความรับผิดชอบเหลานี้ไดรับการรับรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ในการปดชองวางนี้ กรอบแนวคิดวาดวยความรับผิดชอบของชาต ินี้ ไดระบุ ขั้นตอนสําคัญ ๑๒ ขั้นตอน ที่
รัฐบาลสามารถใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงความรบัผิดชอบ และปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการกบัการพลัดถิ่นภายในประเทศ มาตรการแตละมาตรการนี้มีไว เพื่อเพิ่มระดับความพยายามของชาติ 
และประโยชนตอผูพลัดถิ่นภายในประเทศ มาตรการดังกลาวโดยรวม ประกอบดวยองคประกอบหลักของการ
ตอบสนองที่ครอบคลุมตอปญหาของการพลัดถิ่นภายในประเทศ และตอสภาพอันเลวรายของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศนับลานๆคนทัว่โลก ซึ่งพึ่งพิงรัฐบาลในการคุมครองและชวยเหลือตน 
 


