
การบริหารจัดการและการด าเนินการต่อ
“ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา”

ส านักงานศูนย์ด า เ นินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
กระทรวงมหาดไทย



ส านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาติ (สมช.)

ก าหนดนโยบาย

หน่วยงานภาคี

กรมการปกครอง

กระทรวงการต่างประเทศ

สศอ.

การด าเนินการของ สศอ.

⚫ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ มีมติจัดตั้งศูนย์ด าเนินการ
เกี่ยวกับผูอ้พยพขึ้นและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักเพื่อด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ ซึ่งเริ่มด าเนินการต่อกลุ่ม
ผู้อพยพอินโดจีนเป็นต้นมา



สายการบังคับบัญชา
นายพรพจน์ เพ็ญพาสน์

หัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความม่ันคงภายใน

ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ

รองหัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง

กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี



จ านวนประชากรในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวส าหรบัผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

จังหวัดตาก (3 แห่ง)

จังหวัดกาญจนบุรี (1 แห่ง)

จังหวัดราชบุรี (1 แห่ง)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 แห่ง)
บ.ใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (7,165 คน)
บ.แม่สุริน อ.ขุนยวม (1,804 คน)
บ.แม่ละอูน อ.สบเมย (7,942 คน)
บ.แม่ลามาหลวง อ.สบเมย (8,895 คน)
รวม 25,806 คน

บ.แม่หละ อ.ท่าสองยาง (27,945 คน)
บ.อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ (9,078 คน)
บ.นุโพ อ.อุ้มผาง (8,123 คน)
รวม 45,146 คน

บ.ต้นยาง อ.สังขละบุรี (2,137 คน)

บ.ถ้ าหิน อ.สวนผึ้ง (4,632 คน)

ประชากร รวมทั้งสิ้น 77,721 คน



จ านวนประชากรในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวส าหรบัผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ต่อ)

ชาติพนัธุ์

กะเหรี่ยง กะยา เมียนมา มอญ
ไทใหญ่ คะฉิ่น อื่น ๆ

ศาสนา

คริสต์ พุทธ อิสลาม อื่น ๆ

ชาติพันธุ์ ร้อยละ
กะเหรี่ยง 85.79

กะยา 9.69
เมียนมา 2.38
มอญ 0.45

ไทใหญ่ 0.34
คะฉิ่น 0.15
อื่น ๆ 1.2
ศาสนา ร้อยละ
คริสต์ 50.97
พุทธ 34.84

อิสลาม 8.64
อื่น ๆ 5.54



องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ซึ่งเป็นสมาชิกของกรรมการประสานงาน
องค์การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (กปชล)
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย



การด าเนินโครงการ/กิจกรรม

⚫ ระยะเวลาในการด าเนินการ คือ 1 ปีปฏิทิน
(1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม) และแต่ละ
โครงการจะด าเนินการปีต่อปี

⚫ ส่งเรื่องไปท่ีพื้นท่ีพักพิงชั่วคราว --> อ าเภอ
--> จังหวัด --> ⚫ การจัดสรรงบ ของ NGOs ลดลง

อีกท้ังผลจากปรากฏการณ์อื่น เช่น
ปัญหาผู้อพยพภายในทวีปแอฟริกา
วิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรป เป็นต้น

เสนอโครงการปีต่อปี

การจัดสรรงบประมาณ
จาก NGOs ลดลง

แต่ละ NGOs ด าเนินโครงการต่างกนั



งบประมาณในการด าเนินงาน
ของ สศอ.มท.

ปีละ 3 - 4 ล้านบาท

งบประมาณจากรัฐบาลไทย

NGOs

ประเทศ
ผู้บริจาค

คหบดีต่างๆ



การให้ความช่วยเหลือ



การให้ความช่วยเหลือ

"คนทุกคนเป็นพลเมืองของโลก"

ห้องสมุด



⚫ ไม่ท าจากวัสดุถาวร ต้องรื้อถอนได้ เช่น ไม้ไผ่
⚫ สังกะสีต้องทึบแสงเพื่อป้องกันการสะท้อนแสง

ซึ่งเป็นการแสดงที่ตั้งของพ้ืนที่

⚫ มีแม่น้ าไหลผ่านตลอดจึงต้องรักษาอนามัย
เพราะน้ าไหลลงสู่หมู่บ้านชาวไทยด้านล่าง

⚫ ประเทศอื่นใช้วัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ ผ้าใบ
ตู้คอนเทนเนอร์

⚫ ตู้คอนเทนเนอร์ใช้อาศัยได้ แต่ไม่เหมาะสม
กับวิถีชีวิต

ที่พักอาศัย



⚫ หนังสือต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นสื่อน าทัศนคติ
หรือความคิดในการรณรงค์เรื่องการเมือง 
และการเผยแพร่ศาสนา

⚫ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องได้รับ
การตรวจและส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาก่อน

⚫อาหารที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
⚫ มีบางพื้นที่พักพิงชั่วคราว ที่ในช่วงฤดูฝน

ต้องส ารองอาหารเอาไว้ เพราะรถไม่สามารถ
เข้าไปได้

⚫ โครงการ Food Card ที่พื้นที่พักพิงช่ัวคราว 

การอุปโภคบริโภค



⚫ สอนใหมี้อาชีพติดตวัเพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวติได้ เช่น การท า
เกษตรอินทรีย์ ผูช่้วยครู/พยาบาล การโรงแรม งานช่าง ฯลฯ

⚫ มีการวดัผลจากองคก์ารนอกภาครัฐ
⚫ ไม่อนุญาตใหอ้อกไปท างานนอกพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ

⚫ สอนโดยครูท่ีเป็นชาวเมียนมา
⚫ สอนภาษาองักฤษ กะเหรี่ยง

⚫ ใชห้ลกัสตูรของชาวกะเหรี่ยงในเมียนมาเป็นตน้แบบ
⚫ ตอ้งมีขอ้สอบกลางส าหรบัใชเ้ป็นการวดัผลเพ่ือเทียบเขา้เรยีน
ในแต่ละระดบัชัน้

⚫ อบรมใหม้ีความรู ้มีคณุธรรม ปลกูฝังความดี 

การศึกษา / อาชีพ



มีหน่วยแพทย์ประจ า
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ที่ด าเนินงาน
โดยองค์การนอกภาครัฐ

ในกรณีรุนแรง
สามารถน าส่งโรงพยาบาล
ประจ าจังหวัดได้

สามารถน าไปรักษา
ในโรงพยาบาลใหญ่
นอกจังหวัดได้

การรักษาพยาบาล



ระบบประชาธิปไตย

Camp 
Commitee
(เทียบเท่า ครม.)

Camp 
Members

Camp 
Leader

(เทียบเท่านายกฯ)

⚫ มีระบบกฎหมาย ในบางคดีจะพิจารณากันเอง
⚫ คดีอาญาจะพิจารณาโดยใช้กฎหมายไทย

มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ เช่น ปลัดอ าเภอ  
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)  ล 

ระบบการปกครอง

ป๊อก

Section

Zone

(เทียบเท่า
ผู้ใหญ่บ้าน)

(เทียบเท่าก านัน)



ศาสนา



การลงนามในอนุสัญญา

"ผู้ลี้ภัย (Refugee)"

ประเทศไทยมิได้ลงนามใน
"อนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย

ค.ศ. 1951" และ "พิธีสารว่าด้วย
สถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967"

"ผู้หนีภัยการสู้รบ (Displaced Persons)" 



ประเทศ จ านวน ประเทศ จ านวน

1. สหรัฐอเมริกา 99,619 9. สหราชอาณาจักร 334

2. ออสเตรเลีย 14,559 10. ไอซ์แลนด์ 129

3. แคนาดา 5,143 11. เกาหลีใต้ 123

4. นิวซีแลนด์ 1,671 12. ญี่ปุ่น 86

5. ฟินแลนด์ 1,513 13. เดนมาร์ก 46

6. นอร์เวย์ 1,370 14. สาธารณรัฐเชค 23

7. สวีเดน 1,149 15. เบลเยี่ยม 1

8. เนเธอร์แลนด์ 475 รวม 126,241

โครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม 
(Resettlement Program)

โครงการดังกล่าวเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดยปัจจุบัน รัฐบาลไทย                       
ได้ด าเนินการส่ง ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศท่ีสาม จ านวน 15 ประเทศ แล้วท้ังสิ้น จ านวน 126,241 คน
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่รับ ผภร. ไป ตั้งถิ่นฐานมากที่สุด จ านวน 99,619 คน รองลงมาคือ ออสเตรเลีย จ านวน 14,559 คน 
และ แคนาดา จ านวน 5,143 คน ตามล าดับ



การตั้งถิ่นฐานยงัประเทศที่ 3 
(Resettlement Program)

Protection Case กรณีเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว

กรณีเรื่องการรวมครอบครัว เช่น มีครอบครัว 
ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ 3 (ปัจจุบันโครงการ
ได้ปิดตัวลงแล้วเช่นกัน) 

Medical Case กรณีที่เป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง

ปัจจุบันโครงการได้ปิดตัวลงแล้ว 
แต่มีบางกรณีท่ีได้รับการยกเว้น

เป็นกรณีพิเศษ



ส ารวจและจัดเตรียมข้อมูล
ผู้หนีภัยการสู้รบ โดยมี

ศูนย์ VRC* ประจ าอยู่ทุก
พื้นที่พักพิงชั่วคราว 

จัดท าทะเบียนผู้หนีภัย
การสู้รบ และความพร้อม

ด้านอื่นๆ ทั้งฝั่งไทย
และเมียนมา

1

2

3

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ส่วนราชการไทย
และจัดเตรียม
แผนส ารอง

*หมายเหตุ: Voluntary Repatriation Center (VRC) 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบกลับสู่มาตุภูมิด้วยความสมัครใจ

โครงการส่งกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation Programme)



1 ได้รับเงินจากรัฐบาลเมียนมา 350,000-450,000 
จ๊าด (Kyat) (ประมาณ 9,000 บาท) ต่อ 1 คน

๔ได้รับเงินจากฝ่ังประเทศไทย 9,000 บาท
ต่อ 1 คน

3 ได้รับการศึกษา และมีการหางาน
ให้เพื่อการด ารงชีวิต

2
ได้รับการการันตีจากรัฐบาล
ในเรื่องการจัดการหาที่พักราคาถูก
หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุ : หากผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว จะเสียสิทธิ์ทั้งหมดโดยทันที
(รวมไปถึงการส่งไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สามด้วย)**

โครงการส่งกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ
(Voluntary Repatriation Programme)



- การด า เนินการที่ ผ่ านมา ต้ังแต่ เ ดือน ตุลาคม                  
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยการสนับสนุนจาก 
UNHCR และ IOM ได้ด าเนินการส่ง ผภร. เดินทางกลับสู่
มาตุภูมิโดยสมัครใจ จ านวน 4 คร้ัง มี ผภร. เดินทางกลับ
มาตุภูมิแล้วจ านวน 1,039 คน โดยแต่ละคร้ังมี จ านวน ผภร. 
เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ ดังนี้

- คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559
มี ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิ จ านวน 71 คน

- คร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
มี ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิ จ านวน 93 คน

- คร้ังที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
มี ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิ จ านวน 565 คน

- คร้ังที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562
มี ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิ จ านวน 310 คน

โครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation Program)



โครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation Program)



โครงการส่งกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 
(Voluntary Repatriation Programme)

รัฐกะเหรี่ยง (776 คน/198 ครอบครัว)

รัฐคะยา (102 คน/27 ครอบครัว)

ย่างกุ้ง (60 คน/21 ครอบครัว)

เขตพะโค (46 คน/9 ครอบครัว)

รัฐมอญ (14 คน/5 ครอบครัว)

เขตตะนาวศรี (9 คน/3 ครอบครัว)

รัฐฉาน (9 คน/2 ครอบครัว)

รัฐคะฉิ่น (5 คน/1 ครอบครัว)

เขตซะไกง์ (9 คน/3 ครอบครัว)

รัฐยะไข่ (2 คน/2 ครอบครัว)

เขตอิรวดี (2 คน/1 ครอบครัว)

เขตมัณฑะเลย์ (5 คน/1 ครอบครัว)

รวม (1,039 คน/273 ครอบครัว)



"กลับไปต้องปลอดภัยและมีความสุข
ถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องกลับ"

โครงการส่งกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ
(Voluntary Repatriation Programme)



ขอขอบพระคุณ

ส านักงานศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
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