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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบทบาทของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ ประจําพื้นที่แมสอด ตอการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และผลจาก
การดําเนินนโยบายตอความชวยเหลือชาวกะเหร่ียงผูหลบหนีภัยจากการสูรบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
บานแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ตลอดจนความรวมมือในการดําเนินนโยบายกับ
สํานักงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวบานแมหละ ซึ่งเปนหนวยงานราชการ สังกัดกรมการปกคร อง
กระทรวงมหาดไทย ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณขอมูลจากเจาหนาที่สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัย
แหงสหประชาชาติ ประจําพื้นที่แมสอด ปลัดอําเภอทาสองยาง และตัวแทนชาวกะเหร่ียงผูหลบหนี
ภัยจากการสูรบ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ตีความ และอธิบายอยางเปนเหตุเปนผลเพื่อตอบ
ปญหาการวิจัย

ผลการศึกษาพบวา สํานักงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวบานแมหละไดกําหนดรูปแบบนโยบายที่
มีความสอดคลองกับหลักการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายใตหลักความมั่นคง
ภายในประเทศเปนสําคัญ ไดแก 1. งานทะเบียนและการสงเคราะห 2. การประสานงานและการ
อํานวยความสะดวก และ 3. การรักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว  นอกจากน้ีได
มีการประสานความรวมมือในการดําเนินงานการใหความชวยเหลือผูหลบหนีภัยจากการสูรบ
รวมกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย ผานทางสํานักงาน
พื้นที่แมสอด โดยการดําเนินงานอยูภายใตหลักการสิทธิมนุษยชน และการแกไขปญหาถาวรตาม
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หลักการสากลขององคกร คือ 1. นโยบายสงไปต้ังถิ่นฐานยังประเทศที่สาม 2. นโยบายผสม
กลมกลืนทางสังคม และ 3. นโยบายสงกลับภูมิลําเนา

นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวาการดําเนินนโยบายรวมกันของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้
ภัยแหงสหประชาชาติ ประจําพื้นที่แมสอด กับหนวยงานราชการในพื้นที่ ไมมีความขัดแยงในการ
ดําเนินภารกิจรวมกัน เพราะมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ การดําเนินงานใหความชวยเหลือชาวกะเหร่ียง
ผูหลบหนีภัยจากการสูรบตามหลักมนุษยธรรม นอกจากน้ี ทั้งสองหนวยงานมีความคาดหวังไปใน
แนวทางแนวกันที่ตองการใหมีนโยบายสงกลับภูมิลําเนา ซึ่งสอดคลองกับความตองการของชาว
กะเหร่ียงผูหลบหนีภัยจากการสูรบในพื้นที่พักพิงบานแมหละดวย ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับสถานการณ
ทางการเมืองในพมา และความสัมพันธระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอยตามแนวชายแดนเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญตอนโยบายสงกลับภูมิลําเนา
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Abstract

This research aims to study the roles of United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) of Mae Sot District towards policy formation, policy application, and result of
operations according to the policies to help Karens who fled from fighting and who now stay in
Mae Lah Temporary Shelter, Tha Song Yang District, Tak Province; along with operational
cooperation according to the policy of the Office of Ban Mae Lah Temporary Shelter Area.
Interviewing techniques were used to collect information from officers at the Office of UNHCR
of Mae Sot District, District Officer, and representatives of Karens who fled from fighting. The
information was analyzed, interpreted, and explained rationally to answer the research questions.

The study result found that the Office of Ban Mae Lah Temporary Shelter Area has
formed a policy that conformed with the principles of the Department of Provincial
Administration, Ministry of Interior, with domestic security as the most important principles
including: 1. Registration and Assistance; 2. Coordination and Facilitation and; 3. Peace
Preservation within the Temporary Shelter Area. Moreover, there has been the cooperation in
organizational assistance for those who fled from war together with the UNHCR of Thailand
through the Office of Mae Sot Area by operating on the human rights principle and solving
problems with the international principles of the organization which are: 1. third-country
resettlement, 2. social diversity, and 3. return to home country policies.
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The study result found that there was no conflict in the cooperation of the UNHCR of
Mae Sot area and the government units in the area since they had the same objective which was to
operate to help Karens who fled from wars on the humane principle. Furthermore, both
organizations had similar expectations which were the policy to return these refugees to their
home country, and which conformed to the desires of the Karens who fled from wars and stay in
the Ban Mae Lah Shelter area. However, this depends on the political situation in Myanmar and
the relationship between the Burmese government and the ethnic groups along the border. These
are important factors which affect the return to home country policy.


