
๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

เร่ือง ขอความร่วมมือในการทบทวนนโยบายการสกดักัน้นกัศกึษานกัวิชาการจากเมยีนมาเข้าประเทศไทย 

เรียน ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 

ส าเนาเรียน 

๑. เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 

๒. ปลดักระทรวงกระทรวงมหาดไทย 

๓. ผู้บญัชาการส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

 ตามที่เกิดการยึดอ านาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ในประเทศเมียนมาโดยกลุ่มนายทหารเมื่อวนัที่ ๑ กุมภาพนัธ์  

๒๕๖๔  และมีการจบักมุคมุขงัอดีตผู้น าประเทศและบคุคลที่สนบัสนนุ อนัเป็นผลให้เกิดการประท้วงต่อต้านและเป็นที่มาของ

การปราบปรามอย่างรุนแรงจนท าให้ผู้ ร่วมการประท้วงและประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ในขณะที่อีกสว่นหนึ่ง

ต้องหลบหนีการจบักมุเข้ามาในประเทศไทยและประเทศที่สาม ตามที่ทราบกนัทัว่ไปแล้วนัน้ 

 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกร้องให้ผู้น าทหารแก้ไขปัญหาด้วยสนัติวิธีผ่านการเจรจา

ร่วมกนัของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการตามข้อเสนอ ๕ ประการ ที่รัฐบาลทหารเมียนมามีท่าทียอมรับ แต่การ

ด าเนินการให้เป็นจริงดจูะยงัหา่งไกล ในขณะท่ีสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมายงัคงมีความรุนแรง การออกหมายจบั การ

จับกุมคุมขังและการสู้ รบในรัฐต่างๆในประเทศเมียนมายังคงด าเนินต่อไป ยิ่งไปกว่านัน้  สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

สถาบนัอดุมศกึษาถกูสัง่ปิด นกัวิชาการกวา่ ๘๐ % ที่ไมเ่ห็นด้วยกบัการรัฐประหารถกูให้ออกจากต าแหน่งหรือไม่ก็ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนตามปกติได้ การเรียนการสอนหยุดชะงักและไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์ดังกล่าวนีจ้ะได้รับการแก้ไข 

สถานการณ์ที่เกิดขึน้ คือ “ความหายนะทางการศกึษา” ของประเทศเมียนมาซึง่จะสง่ผลตอ่อนาคตของการพฒันาบคุลากรท่ีจะ

มีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศเมียนมาตอ่ไป สิ่งที่เกิดขึน้ ไม่เพียงสง่ผลกระทบต่อประเทศ

เมียนมาเทา่นัน้ แตร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย 

 ในฐานะนกัวิชาการที่มองเห็นความส าคญัของการพฒันาบุคลากร การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมถึงเสรีภาพทางวิชาการ อันเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

นกัวิชาการ และ นกัเรียนนกัศกึษา กอปรกบัสถาบนัการศกึษาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดบัอดุมศึกษาและระดับที่ลดหลัน่ลง

ไป มีนโยบายรับนกัศึกษาจากต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากเป็นสว่นหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

มอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศก าลงัพฒันาที่ห่างไกลออกไปแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของ

การศกึษาไทย (internationalization of the Thai education) อีกด้วย 



 พวกเราที่มีตวัแทนจากสถาบนัอดุมศกึษาตา่งๆในประเทศไทย ซึง่ในเวลาปกติ มีความพยายามสง่เสริมความสมัพนัธ์

ทางวิชาการกบันกัศกึษาและนกัวิชาการจากตา่งประเทศ รวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาที่ยงัมีความต้องการการ

สนบัสนนุทางวิชาการเป็นอยา่งสงู มองเห็นวา่ การใช้การทตูเชิงการศึกษา (education diplomacy) คือ การใช้การศึกษาเป็น

เคร่ืองมือทางการทตูในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศอนัจะเป็นผลดีในระยะยาวกบัทกุฝ่าย 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก

นกัวิชาการและนกัศกึษาจากประเทศเมียนมา หลายสถาบนัได้รับนกัศกึษาและนกัวิชาการท่ียงัต้องการการพฒันาทางวิชาการ

เข้ามาในฐานะนกัศกึษาและนกัวิจยัในสถาบนัตา่งๆจ านวนหนึง่ สถาบนัเหลา่นัน้ ตา่งประสบปัญหาที่คล้ายคลงึกนั คือ 

๑. นกัวิชาการและนกัศึกษาที่รับมาเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยวีซ่านกัท่องเที่ยว ต้องมีการเปลี่ยน

ชนิดของวีซ่า ซึ่งปัจจุบนัเต็มไปด้วยอุปสรรคหรือท าไม่ได้ การแนะน าให้คนเหล่านีเ้ดินทางออกนอกประเทศ

เพื่อให้สมคัรขอวีซา่ใหม่เป็นชนิดที่ถกูต้องท าไมไ่ด้เนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙  

๒. มีนกัศึกษาและนกัวิชาการจ านวนหนึ่งที่ยงัคงอยู่ในประเทศเมียนมา แม้จะมีเอกสารเดินทางครบถ้วน แต่ไม่

สามารถเดินทางเข้ามาได้ ด้วยนโยบายงดออกวีซ่าชนิดต่างๆให้กับประชาชนเมียนมา ของรัฐไทย และ/หรือ

นโยบายปิดกัน้การเดินทางออกนอกประเทศโดยเมียนมาเอง 

๓. มีนกัศกึษาและนกัวิชาการบางคนที่ต้องหนีภยัการจบักมุหรือหนีภยัความตาย โดยไมม่ีเอกสารการเดินทาง ทาง

เดียวที่คนเหลา่นีจ้ะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ คือ การเดินทางผ่านพรมแดนธรรมชาติซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ

จบักมุ คมุขงั และสง่กลบัโดยรัฐไทย 

เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา นกัวิชาการที่สามารถเข้ามาศึกษาและท างาน

วิชาการในประเทศไทยได้ พวกเราในฐานะนกัวิชาการจึงเรียนมาเพื่อขอหารือและเสนอแนะวา่ 

๑. ส าหรับนกัวิชาการและนกัศึกษากลุ่มแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องและอยู่ในประเทศไทยแล้ว 

ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาผ่อนผนัปรับเปลี่ยนชนิดของวีซ่าเป็นวีซ่านกัศึกษา/วิชาการ เพื่อให้

บคุคลเหลา่นีไ้ด้ศกึษาหาความรู้ได้อยา่งเต็มที่ 

๒. อนญุาตให้นกัศกึษา นกัวิชาการท่ีได้รับการตอบรับเข้าศกึษา วิจยั หรือท างานจากสถาบนัการศึกษาในประเทศ

ไทยแล้ว แตย่งัไมส่ามารถเดินทางมาได้ สามารถสมคัรขอวีซา่อยา่งถกูต้อง และเดินทางเข้ามาได้ทัง้ทางอากาศ 

และชายแดนทางบก โดยให้ยดึถือหนงัสอืตอบรับของแตล่ะสถาบนัการศกึษาเป็นหลกัฐานส าคญั 

๓. ส าหรับบุคคลที่หนีภยัความตายและการจับกุมคุมขงั โดยเฉพาะที่มีหนงัสือตอบรับของสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศไทยตามข้อที่ ๒ ขอให้ทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภาความมัน่คงแหง่ชาติ กระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้องผ่อนผนัให้เดินทางผ่านแดนเข้ามาโดยไม่มีการจบักุม และ



ด าเนินการเปิดส านกังานประสานกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และน าระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการคดั

กรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร และไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. 

๒๕๖๒ มาปรับใช้โดยอนโุลมเพื่อให้บคุคลเหลา่นัน้อยูใ่นประเทศไทยได้ และได้รับการศึกษาและความคุ้มครอง

ตามหลกัการระหวา่งประเทศทัง้หลกัการสทิธิมนษุยชนและมนษุยธรรมที่ประเทศไทยยดึถือ 

 

การปรับนโยบายให้ผอ่นปรนขึน้ส าหรับคนบางกลุม่ อยา่งน้อยในขัน้แรก ขอให้ปรับใช้กบับคุคลที่ต้องการเดินทางเข้า

มาในประเทศไทยเพื่อการศึกษา การด าเนินการเหล่านีน้อกจากจะเป็นประโยชนแก่ประเทศเมียนมาในอนาคตและบคุคล

เหลา่นัน้แล้ว ยงัจะเป็นประโยชน์กบัสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย และช่ือเสียงของประเทศไทยที่จะได้รับการช่ืนชมจาก

ประชาคมระหว่างประเทศ ไม่มีอะไรที่รัฐไทยจะท าได้ในขณะนีด้ีไปกว่าการประกนัอนาคตของประเทศเมียนมาและอนาคต

ของบคุคลเหลา่นัน้ด้วยการเปิดโอกาสทางการศกึษาให้คนเหลา่นัน้ 

ทัง้นี ้กลุ่มนกัวิชาการจะยินดียิ่งหากทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะเปิดช่องทางหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันและหา

แนวทางร่วมมือกนั จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา และก าหนดเป็นแนวทางที่ชดัเจนในเร่ืองนีด้้วยจะขอบคณุยิ่ง  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

รายนามสถาบันที่ร่วมลงนาม 

๑. สถาบนัสทิธิมนษุยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

รายนามนักวิชาการที่ร่วมลงนาม 

๑. ดร.ชยนัต์ วรรธณะภตูิ  
ศนูย์ภมูิภาคด้านสงัคมศาสตร์เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน (RCSD)/ศนูย์ศกึษาชาติพนัธุ์เพื่อการพฒันา  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
๒. ดร.ศรีประภา เพชรมศีรี 

ที่ปรึกษา สถาบนัสทิธิมนษุยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓. ศ.สริุชยั หวนัแก้ว  



        ผู้อ านวยการศนูย์ศกึษาสนัตภิาพและความขดัแย้ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
๔. รศ.ดร.นฤมล ทบัจมุพล  

คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๕.  อาจารย์ ดร.ภาณภุทัร จิตเที่ยง  

ภาควิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๖. อ.ดร.จิระพร เหลา่เจริญวงศ์ 

คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๗. ดร.ศยามล เจริญรัตน์ 

สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๘. อาจารย์สบืสกลุ กิจนกุร 

ส านกัวชิานวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  
๙. Assistant Professor Dr. Charlie Thame 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ดร.ประจกัษ์ ก้องกีรต ิ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

๑๑. ศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศิริโชติ 

ข้าราชการเกษียณ คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๑๒. ผศ.ดร.พสตุม์ ลาศขุะ  

คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๑๓. ดร.ศิรดา เขมานิฎฐาไท  

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๑๔. ดร.ณฐัพล ตนัตระกลูทรัพย์  

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๑๕. ผศ.ดร.นรุตม์ เจริญศรี  

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๑๖. ผศ ดร.วรรณภา ลรีะศิริ  

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๑๗. ดร.ภาคภมูิ แสงกนกกลุ  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่



๑๘. รศ.อบุลรัตน์ พนัธุมินทร์  

คณะมนษุยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาพมา่ มหาวิทยาเชียงใหม ่

๑๙. ดร.อมัพิกา รัตนพิทกัษ์  

คณะมนษุยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาพมา่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๒๐. ผศ.ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชือ้  

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

๒๑. ผศ.ดร. กสุมุา กใูหญ่ 

คณะวิทยาการสือ่สาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒๒. ดร, สมชัชา นิลปัทม์ 

 คณะวิทยาการสือ่สาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒๓. รศ. ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒๔. รศ. ดร. กนกวรรณ มโนรมย์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

๒๕. รศ. ดร. บษุบง ชยัเจริญวฒันะ 

สถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๒๖. ศนูย์ศกึษาสนัติภาพและความขดัแย้ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๒๗. สถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหดิล 

 

 



 


