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 จุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่าในอดีต (เมียนมาร์)  กับ
บรรดาชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 
เมื่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เมียนมาร์) ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
หรือสหราชอาณาจักร แต่โครงสร้างของรัฐบาลในพม่าขณะนั้นเองยังคง
อ่อนแอ กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 ชาวกะเหรี่ยงจ านวนกว่า 
400,000 คน ได้ประท้วงโดยสงบเพ่ือแสดงความสามัคคี ในการจัดตั้ง         
รัฐกะเหรี่ยง สามเดือนหลังจากได้รับเอกราช พรรคคอมมิวนิสต์พม่า          
เริ่มก่อการกบฏจับอาวุธขึ้นต่อสู้ และกลุ่มกะเหรี่ยงที่ต้องการแบ่งแยก



 

ดินแดนได้เริ่มการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเอกราช การเกิดขึ้นขององค์กรป้องกัน
แห่งชาติกะเหรี่ยง เช่น กองทัพสหภาพกะเหรี่ยง (Karen National 
Union : KNU) ขึ้น ท าให้ความร่วมมือของชาวกะเหรี่ยงต่อรัฐบาลลดลง 
และความตึงเครียดเก่าๆระหว่างชาวกะเหรี่ยงและรัฐบาลเกิดขึ้นอีก          
การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงและพม่าเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม            
พ.ศ. 2491 รัฐบาลสันนิบาตเสรีภาพฯ พยายามเจรจากับกลุ่มกบฏ
คอมมิวนิสต์ และเปิดทางให้กลุ่มคอมมิวนิสต์ เข้าร่วมในการเมือง
ระดับชาติ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2491 ได้มีการประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาที่กองทัพกะเหรี่ยงเติบโตขึ้น และหยุดการก่อกบฏของฝ่าย
คอมมิวนิสต์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ระหว่างกะเหรี่ยงและพม่า เพราะทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กับคอมมิวนิสต์          
ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากในพม่า แต่ละกลุ่มต่างมีก าลัง
ทหารเป็นของตนเอง และพยายามเพ่ิมพ้ืนที่ปกครองโดยใช้ความรุนแรง 
ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฝ่ายขวาและนิยมตะวันตก ได้แก่ 
กองทัพกะเหรี่ยง องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง กองโจรสันติภาพ
กะเหรี่ยง ต ารวจ และกองก าลังสหภาพส่วนใหญ่ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายซ้าย
และต่อต้านประเทศอังกฤษ ได้แก่ รัฐบาลสันนิบาตเสรีภาพฯ ทหารพม่า
บางส่วนในกองทัพ ซึ่งเป็นต ารวจที่ตั้งขึ้นเพ่ือต่อต้านกองทัพกะเหรี่ยงและ
ต ารวจที่นิยมฝ่ายขวา กระทั่งในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2491 เกิดความ
รุนแรงขึ้นทั่วพม่า เจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษบางส่วนที่อยู่ในพม่าตะวันออก 
สนับสนุนการต่อสู้เพ่ือเอกราชของประเทศพม่า  ในขณะที่สหภาพแห่งชาติ
กะเหรี่ยงได้ประกาศสงครามกับรัฐบาลทหารพม่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2492 ความขัดแย้งได้ด าเนินเรื่อยมา จนกระทั่งประชาชนใน



 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจากสงครามเป็น          
จ านวนมาก  

 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2530 ได้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวจากนักศึกษาพม่า
และประชาชนพม่า เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพม่า 
แต่รัฐบาลทหาร “สภาฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” (State Law 
and  Order  Restoration  Council -  SLORC)  ได้ท าการปราบปราม
เป็นเหตุให้นักศึกษาและประชาชนพม่าหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่กับชนกลุ่มน้อย     
ตามแนวชายแดนไทย – พม่า และบางส่วนหลบหนี
เข้ามาในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่นักศึกษาและ
ประชาชนที่หลบหนีเข้ามา โดยรัฐบาลภายใต้       
การน าของ นายอานันท์ ปันยารชุน   ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2534  
อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์นักศึกษาพม่าขึ้น ที่บ้านมณีลอย (ศูนย์ฯ มณีลอย) 
ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว
ของนักศึกษาพม่าที่อยู่ในประเทศไทย และเริ่มรับนักศึกษาพม่าเข้าพักอาศัยใน
ศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กระทั่งเมื่อต้นเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2542 นักศึกษาพม่ากลุ่ม Vigorous Burmese  Student 
Warriors  (VBSW)  ได้ท าการยึดสถานเอกอัครราชทูตพม่าที่กรุงเทพ และ
จับตัวประกัน ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ยึดสถานเอกอัครราชทูตพม่า        
สงบลง รัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะด าเนินการปิดศูนย์นักศึกษาฯ ในปี พ.ศ. 2543 



 

แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาตกค้างอยู่จึงต้องเลื่อนการด าเนินการออกไป  
ต่อมาเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง       
ได้ประชุมที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ด าเนินการปิดศูนย์
นักศึกษาฯ ภายในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เดินทางไป
ประเทศที่สามแล้ว ส าหรับกลุ่มบุคคลสัญชาติพม่าในศูนย์นักศึกษาฯ ที่มี
สถานะ “บุคคลที่น่าห่วงใย” Person of Concern (POC) จ านวน
ประมาณ 170 คน ให้ย้ายไปพ านักในพ้ืนที่ พักพิงผู้หนีภัยฯ บริเวณ
ชายแดนเพ่ือรอการพิจารณาเดินทางไปตั้ง ถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นราย
กรณีต่อไป         ส่วนกลุ่มบุคคลสัญชาติพม่า            ที่เป็นผู้หลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมายในศูนย์บ้านมณีลอย จ านวน 130 คน ให้ด าเนินคดี

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 และส่งออกนอก
ร า ช อ า ณ า จั ก ร   ซึ่ ง ต่ อ ม า
ส านั ก งานสภาความมั่ น ค ง
แห่งชาติ (สมช.) ได้มีมติจัดตั้ง

ศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยขึ้น และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย        
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบงานด้ านกิจการความมั่ นคงภายใน เป็นหัวหน้ าศูนย์           
การด าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ โดยให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยทั้งทางด้าน
ที่พักอาศัย การอุปโภคบริโภค การศึกษา อาชีพ การรักษาพยาบาล 



 

ศาสนา การปกครอง ในพ้ืนที่ชายแดนตะวันตกตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จนถึงจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อมาจังหวัดราชบุรีได้น า
นโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติร่วมกับกรมทหารราบที่ 29 กองร้อยต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 137  ได้ร่วมกันก าหนดพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจาก
การสู้รบ ให้กับผู้หนีภัยจากการสู้
รบจากศูนย์มณีลอย และ        ผู้
หนีภัยจาก การสู้รบจากสถานที่อ่ืน  ๆ
ในเบื้องต้น จ านวน 2 แห่ง  คือ  

  

ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3             บ้านผาปก ต าบลสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้หนีภัยจาก           การสู้รบ จ านวน  
2,684 คน 

ตั้งอยู่บริเวณบ้านบ่อหวี  

หมู่ที่ 4  ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้หนีภัยจาก           
การสู้รบจ านวน 2,116 คน รวมจ านวนผู้หนีภัยจากการสู้รบ จ านวน 
4,800 คน  
 ต่อมากองก าลังสุรสีห์ ที่รักษาพ้ืนที่ชายแดนตะวันตกด้านประเทศ
เมียนมาร์ (กองพลทหารราบที่ 9)  ได้มีนโยบายเคลื่อนย้ายผู้หนีภัยจาก 
การสู้รบจากพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 2 แห่ง โดยจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
บ้านถ้ าหินขึ้น โดยอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และได้เริ่มเคลื่อนย้ายผู้หนีภัยจากการสู้รบมายัง
พ้ืนที่ พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน ซึ่ งตั้ งอยู่บริ เวณบ้านถ้ าหิน หมู่ที่  5          



 

ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 40  ไร่           
ภูมิประเทศทั่วไปเป็นหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ เรียกว่า “หุบกระท้อน”             
มีล าห้วยน้ าขุ่น ไหลผ่ าน ห่างจากชายแดนไทย  - พม่า  ประมาณ                
10 กิโลเมตร ซึ่งต่อมารัฐบาลพม่าได้ปรับเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่าเป็น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Republic) และเห็นว่าพม่า 
(Burma – Burmeses) คือ เป็นค าเรียกชนเผ่าหลักของประเทศ              
ที่ เท่าเทียมกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ ซึ่ งต่อไปนี้จะเรียกชื่อประเทศว่า                
เมียนมาร์ ส่วนพม่า หมายถึง ชาวพม่า ชนเผ่าหลักในประเทศเมียนมาร์ 

 

 หลังจากเคลื่อนย้ายผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่า ทั้ง 2 ศูนย์ในจังหวัด
ราชบุรีและยุบศูนย์มณีลอย  มารวมยังพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหินแล้ว 

จังหวัดราชบุรีในการก ากับงาน
ด้ านความมั่ นคง  จึ ง ได้ มี       
การวางแผน การด าเนินงาน 
แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ        
ทุ ก หน่ ว ย ง าน เ พ่ื อแก้ ไ ข
ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมาร์และจัดระเบียบความเรียบร้อยของพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวของ          
บ้านถ้ าหินตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ดังนี้ 
 
 



 

มีการจัดท าทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบ

จากเมียนมาร์ โดยแยกเป็น  ครอบครัว  หมู่บ้าน  เพศ  กลุ่มอายุ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และควบคุมผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์และ
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเดินทางกลับมาตุภูมิ 
  โดยแยกเป็น

หมู่บ้านตามหมู่บ้านเดิมที่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์เคยอาศัยอยู่              
47 หมู่บ้าน ปัจจุบันในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน แบ่งเป็น 4  Zone      
16 Section  ดังนี้ 
   ได้แก่ ผู้ที่เดินทาง

มาจากพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ  ห้วยคอกหมู บ้านผาปก ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
   ได้แก่ ผู้ที่เดินทาง

มาจากพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ห้วยสุด บ้านบ่อหวี ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี   
   ได้แก่ ผู้ที่

เดินทางมาจากพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านพุม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
   ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมา

จากศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 



 

เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือชุดควบคุม ฯ  

ในการจัดระเบียบชุมชน และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ และ
องค์กรเอกชนที่เข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวบ้านถ้ าหิน และในปัจจุบันจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้หนีภัย
จากการสู้รบในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 

จ านวน 50 คน จากผู้พักพิงด้วยกันเอง

จากทั้ง 4 Zone ท าหน้าที่ดูแล
รักษาความสงบและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีหน้าที่
ช่วยเหลือชุดควบคุมฯ จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการต่างๆ ภายใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน          เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขและ
ช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาต่อไป     
 เนื่องจากภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวนั้น     

มีผู้อพยพอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบ
สุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ป้องกันการเกิดโรคติดต่อโดยมี             
การบริหารจัดการ ดังนี้ 



 

ให้เพียงพอกับการใช้งานของผู้หนีภัย            

การสู้รบจากเมียนมาร์ภายในพ้ืนที่พักพิง 
  โดยควบคุมการใช้น้ า ในล าห้วยน้ าขุ่น         

เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ ร่วมกับองค์กรเอกชน ตลอดจน             
การจัดตั้งระบบประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค (ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
คลอรีน) โดยมีสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่าง            
ถูกสุขอนามัย 
  จ านวน 8 แห่ง เพ่ือให้ผู้หนีภัยการสู้รบ

จากเมียนมาร์ใช้เป็นที่ซักล้าง อาบน้ า และมีระบบการกรองน้ าก่อน            
ที่จะลงไปสู่ล าห้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าเสียไหลลงสู่ล าห้วย ก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ราษฎรไทยโดยรอบพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน 

โดยมีการสั่งการให้

สาธารณสุขอ าเภอสวนผึ้ง ร่วมมือกับองค์การ International Rescue 
Committee Thailand (IRC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้หนีภัย

การสู้รบจากเมียนมาร์ ทั้งด้าน
มนุษยธรรม การด ารงชีวิต  
การสร้ างความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตแก่ผู้หนีภยั
การสู้รบจากเมียนมาร์ จัดตั้ง

โรงพยาบาลส าหรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย  โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ าเภอ แพทย์ขององค์การ IRC รวมทั้งผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมาร์
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลปฏิบัติ หน้าที่ให้            



 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน หากเกิน        
ขีดความสามารถจะด าเนินการขออนุมัติน าผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์
ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสวนผึ้ง และโรงพยาบาลราชบุรี ตามล าดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระมัดระวังโรคติดต่อ เช่น โรคเท้าช้าง หรือโรค  
อุบัติใหม่ต่างๆ 

มีการจัดตั้งกองก าลังรักษาความปลอดภัยและความ

สงบเรียบร้อย เป็นแบบวงแหวน จ านวน 2 ชั้น ดังนี้ 

ประกอบไปด้วย  สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (อส.) ของอ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 36 นาย ท าหน้าที่ในการรักษา
ความปลอดภัย เข้าเวรยาม ตลอดจนป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจ
เกิดข้ึน 
 ประกอบไปด้วย หน่วยเฉพาะกิจ         

ทัพพระยาเสือ กองพลทหารราบที่ 9  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง ควบคุมพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดน 



 

 จังหวัดราชบุรี ได้

น าข้อมูลเสนอกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ าหิน จ านวน 1 แห่ง มีวิชาการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
 
 
 
 

 Primary Level Secondary Level 
1. ภาษากะเหร่ียง 
2. ภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาพม่า 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. คณิตศาสตร์ 
6. สังคมศาสตร์ 
7. สุขอนามัย 
8. ศิลปะ 
9. พลศึกษา 

1. ภาษากะเหร่ียง 
2. ภาษาอังกฤษ 
3. ภาษาพม่า 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. คณิตศาสตร์ 1 
6. คณิตศาสตร์ 2 
7. สังคมศาสตร์ 
8. เกษตรกรรม 
9. พลศึกษา 

 

 



 

แบ่งเป็น 464 ครอบครัว เพศชาย จ านวน 586 คน เพศหญิง 

จ านวน 680 คน เด็กชาย จ านวน 590 คน และเด็กหญิง จ านวน 566 คน 
รวมจ านวน 2,422 คน

แบ่งเป็น         

1 ครอบครัว เพศชาย จ านวน 1 คน เด็กชาย 
จ านวน 2 คน รวมจ านวน 3 คน

แบ่งเป็น 587 ครอบครัว เพศชาย จ านวน 548 คน เพศหญิง จ านวน 596 
คน เด็กชาย จ านวน 308 คน และเด็กหญิงจ านวน 340 คน รวมจ านวน 
1,792 คน 
   แบ่งเป็น 492 

ครอบครัว เพศชาย จ านวน 279 คน เพศหญิง จ านวน 554 คน เด็กชาย 
จ านวน 354 คน และเด็กหญิง จ านวน 312 คน  รวมจ านวน 1 ,399 คน
 รวมยอดผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์ (POC) และผู้ลักลอบ      

เข้าพักอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้้าหิน อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี  เป็นจ้านวน 1,544 ครอบครัว แบ่งเป็นเพศชายจ้านวน 1,414 คน 

เพศหญิง จ้านวน 1,730 คน เด็กชาย จ้านวน 1,254 คน และเด็กหญิง

จ้านวน 1,218 คน รวมจ้านวน 5,616 คน 



 

  ด าเนินการน าผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมาร์ ไปตั้ง 
ถิ่นฐานยังประเทศที่สาม จ านวนทั้ง 10 ประเทศ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2562) 

  ดังนี้ 

  1)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 6,911 คน 
  2)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย จ านวน 841 คน 
  3)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศฟินแลนด์ จ านวน 406 คน 
  4)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศเนเธอร์แลนด์ จ านวน 201 คน 
  5)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสวีเดน จ านวน 200 คน 
    6)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทสนอร์เวย์ จ านวน 117 คน 
  7)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก จ านวน 20 คน 
  8)  ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศแคนาดา จ านวน 7 คน 
  9)  ไปตั้งถิน่ฐานในประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 6 คน 
      10)   ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอังกฤษ จ านวน 2 คน 
  

 เมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 จังหวัดราชบุรีได้มีการส่งบุคคล
ที่ประสงค์จะเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ จ านวน 1 ครอบครัว 2 คน 
ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี (เป็นบุคคลที่ลงทะเบียนตามโครงการนับจ านวนประชากรโดย
การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Virification  Exercise) VE ของ UNHCR 



 

จ านวน 1 คน (ภรรยา) ส่วนสามีเป็นบุคคลที่ ไม่มีสถานะ โดยอนุญาตให้
เดินทางกลับพร้อมภรรยาได้และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ)  
 ภายใต้การอ านวยการของนายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการ
จั งหวั ดราชบุ รี   ฝ่ ายความมั่ นคงได้
วางแผนตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้ รบจาก
ประเทศเมียนมาร์ในพ้ืนที่ศูนย์ พักพิง
ชั่วคราวบ้านถ้ าหิน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี สามารถที่จะบริหารจัดการ และควบคุมพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว            
บ้านถ้ าหิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสามารถผลักดันผู้หนีภัย         
จากการสู้รบ ให้ไปตั้งถิ่นฐานได้จ านวนถึง 8 ,711 คน สร้างความมั่นคง
ให้กับจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน ให้มีความสงบเรียบร้อยตามนโยบายของ

รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน
ต าแหน่ง “รองผู้ ว่าราชการจังหวัด  
ฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด” นี้เอง จ าเป็นต้องมี
ทักษะในการบริหารงานความมั่นคง 
การข่าวและการประสานงานในระดับสูง 

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกๆมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)  ซึ่งมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่



 

ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น        
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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