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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของพื้นท่ีพกั
พิงชัว่คราวผูห้นีภยัการสู้รบบา้นใหม่ในสอย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อชุมชนโดยรอบ 2. เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์มาตรการและแนวทางแกไ้ขผลกระทบในส่วนท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวผูห้นี
ภยัการสู้รบบา้นใหม่ในสอย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อชุมชนโดยรอบ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนโดยรอบพื้นท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 
จ านวน 12 คน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 คน กลุ่มองคก์ารระหวา่งประเทศและองค์กรการกุศล
เอกชน จ านวน 10 คน และกลุ่มผูห้นีภยัการสู้รบท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ จ านวน 4 คน  และ
ใชเ้ทคนิควธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

จากผลการศึกษาผลกระทบของพื้นท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย ต่อชุมชนโดยรอบ 
พบว่า ในปัจจุบนัยงัคงมีจ านวนผูห้นีภยัการสู้รบท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ บา้นใหม่ในสอย  
มากกวา่ 10,000 คน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี  ไม่สามารถควบคุม ดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง ประกอบ
กบัองคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์รการกุศลเอกชนไดล้ดความช่วยเหลือในดา้นอาหาร เคร่ืองอุปโภค 
บริโภคลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศลดลง 
ส่งผลให้ผูห้นีภยัการสู้รบบางคนลกัลอบออกจากพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ เพื่อรับจา้งท างาน และเกิดปัญหา
การลกัขโมยพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในชุมชนโดยรอบ การเขา้ไปเก็บหาของป่าในพื้นท่ีป่า
โดยรอบ อีกทั้งส่งผลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี เช่น ปัญหาขยะ ท่ีไม่มีระบบจดัการอยา่งเหมาะสม  
ปัญหาสุขภาพอนามยัและสาธารณสุข  พบว่า ผูห้นีภยัการสู้รบไม่ให้ความส าคญัในการดูแลสุขภาพ 
สุขอนามยัท่ีดี จึงส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เช่น วณัโรค ไขเ้ลือดออก เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีพกัพิง
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ชัว่คราวฯ ปัญหาการคุมก าเนิด ขณะเดียวกนัในดา้นสิทธิมนุษยชน ถึงแมว้่าหน่วยงานภาครัฐไทยจะ
ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน  แต่ทางองค์การระหวา่งประเทศและองค์กร
การกุศลเอกชน และกลุ่มผูห้นีภยัการสู้รบ มองวา่ การถูกควบคุมให้อยูแ่ต่ในพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ เป็น
การจ ากดัสิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการพฒันาตนเองในการเตรียมตวัเพื่อกลบัไปประเทศภูมิล าเนา
หรือการไปใช้ชีวิตต่อไปในประเทศท่ีสาม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในเชิงบวก การจดัตั้งพื้นท่ีพกัพิง
ชัว่คราวฯ ท าให้ชุมชนโดยรอบมีแรงงานจากผูห้นีภยัการสู้รบ โดยเป็นแรงงานในภาคการเกษตรเพิ่ม
มากข้ึน อีกทั้งเป็นการจา้งงานราคาถูก ท าใหช้าวบา้นลดตน้ทุนการผลิตได ้

จากปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในส่วนท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ีพกัพิงชั่วคราวผูห้นีภยัการ     
สู้รบบา้นใหม่ในสอย ต่อชุมชนโดยรอบ หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศและองคก์รการกุศล
เอกชน ผูน้ าชุมชน และผูน้ าของผูห้นีภัยการสู้รบ ได้ให้ข้อเสนอแนะไวว้่า  ในระดับนโยบาย ควร
ปรับปรุงแนวทางการควบคุมผูห้นีภยัการสู้รบ โดยอนุญาตให้ผูห้นีภยัการสู้รบสามารถเคล่ือนยา้ยไป
ยงัท่ีต่างๆ และสามารถออกมารับจา้งท างานภายนอกพื้นท่ีพกัพิงชัว่คราวฯได ้ควรพิจารณาให้สิทธิ
อาศยัอยู่ชัว่คราวอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการแกไ้ขปัญหาผูห้นีภยัการสู้รบให้มากยิ่งข้ึนกวา่ปัจจุบนั เป็นตน้ และในระดบัพื้นท่ี ควรมี
การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบติัหน้าท่ีควบคุมดูแลผูห้นีภยัการสู้รบในระดบั
พื้นท่ีอยา่งเพียงพอ เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฉ 

Independent Study Title Impacts of Ban Mai Nai Soi Temporary Shelter Area on  
  Surrounding Communities in Amphoe Mueang Mae Hong Son 
 
Author     Mr.Sakwittaya  Kongkaew 

 
Degree Master of Arts (Political Science )  
 
Advisor    Lecturer Dr.Jantana  Suttijaree 
 

ABSTRACT 
 

This research contains two main objectives which are 1) to analyze impacts of Ban Mai Nai Soi 
Temporary Shelter Area on surrounding communities in Amphoe Mueang Mae Hong Son; and 2) to 
investigate and analyze measures and guidelines in solving problematic impacts of Ban Mai Nai Soi 
Temporary Shelter Area on surrounding communities in Amphoe Mueang Mae Hong Son.  It is a 
qualitative research using interview schedule as an instrument in collecting data with the participant 
and non-participant observation.  The samples draw for this study comprised of 12 people including 
2 people from governmental organizations, 10 people from international organizations and private 
charity organizations and 4 refugees from Temporary Shelter Area.  Results can be summarized as 
follows: 

According to the study concerning on impacts of Ban Mai Nai Soi Temporary Shelter Area on 
surrounding communities, it indicates that there are more than 10,000 refugees staying in Ban Mai 
Nai Soi Temporary Shelter Area in Amphoe Mueang Mae Hong Son.  This leads to the governmental 
organizations’ inability in comprehensively controlling or overseeing the Shelter Area.  Moreover, the 
international organizations and private charity organizations incessantly decreased assistance in 
food and consumer goods since they received less budget supporting from overseas funds.  Thus, 
some refugees absconde from the Shelter Area to get employment.  There are also the problems of 
stealing agricultural products from surrounding communities and searching for wild products in the 
surrounding forest.  It also resulted to the local environment problem, for example the garbage 
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problem which had inappropriate management system. In terms of hygiene and health problem, it 
shows that the refugees did not prioritize in healthcare. This lead to infective diseases such as 
Tuberculosis and Dengue Fever.  Birth control problem occurs in the Shelter Area, too. However, 
eventhough the Thai governmental organizations realizes the importance of human rights respect, 
international organizations, private charity organizations, and the refugees regard that being 
restrained in the Shelter Area is the limitation in their rights and opportunities to develop themselves 
in preparation for returning to the country of origin or the third country, for instance. Nonetheless, 
in the positive point of view, the establishment of the Shelter in Ban Mai Nai Soi contributes to the 
greater labors, especially in agricultural labor. They are cheap labor that help in cost reduction for Thai 
people. 

Due to the problems, obstacles, and impacts of Ban Mai Nai Soi Temporary Shelter Area on 
surrounding communities, the governmental organizations, international organizations, private charity 
organizations, community leaders, and refugee leaders propose that in the policy level, the refugee 
restraint approach should be improved and the refugees should be allowed to move to other places. The 
refugees should also be able to work outside the Shelter Area. They should be considered to have 
legitimate right of temporary habitation and allowed many groups of people to participate in regulate 
approaches to solve refugee problems.  In the local level, budget and personnel in monitoring the refugee 
should be adequately supported in order to have an effective and efficient work in the Shelter Area 
management. 
 

 
 
 
 
 
 


