
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง ชุมชนกับการจัดการแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นโชค 

ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมแ่บ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย บริบท

ของพื้นที่และสภาพการณ์ของปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว ลักษณะการด าเนินงานของ

องคก์รต่างๆในการจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าว และรูปแบบวธิีการจัดการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวของชุมชน ซ่ึงในแต่ละส่วนมรีายละเอียดจากการศึกษาวจิัยดังนี้ 

 1.บริบทของพื้นท่ีและสภาพการณ์ของปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว 

 เนื้อหาในส่วนดังกล่าวมุ่งอธิบายให้เห็นข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่บ้านต้นโชค พร้อมถึง

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แยกออกเป็นสภาพทั่วไปและประวัติของหมู่บ้าน สภาพการณ์ของ

ปัญหา ทัศนคติของการอยูร่่วมกันของคนในหมู่บา้น ขอ้ดีข้อเสียของการเกิดขึน้ของแรงงานต่าง

ด้าวในพืน้ที่ อันมุง่แสดงเนือ้หาในพื้นที่เป็นหลัก 

1.1 สภาพโดยท่ัวไปและประวัติของหมู่บ้าน 

        บ้านต้นโชคลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรมีพื้นที่การปกครอง

ประมาณ 2,120 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

          ทิศเหนือ   จรด ม.1 บ้านทา ต.หนองบัว  

          ทิศใต้      จรด ม.11 ต.ศรีดงเย็น 

                  ทิศตะวันออกจรด ม.1 ต.ศรีดงเย็น 

          ทิศตะวันตกจรด ม.10 ต.หนองบัว 

        บ้านต้นโชคระยะทางห่างจากตัวอ าเภอไชยปราการประมาณ   5  กิโลเมตร  เส้น

ทางเขา้ออกหมูบ่้านมี 3 เส้นทาง เป็นเส้นทางลาดยางทั้งหมดโดยเส้นทางทางทิศเหนือเช่ือมต่อ

จากแยกบ้านทาประมาณ 1 กม. ทางทิศใต้เช่ือมต่อหมู่ 11 ต.ศรีดงเย็น ประมาณ 1.5 กม. ทิศ
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ตะวันตกเช่ือต่อกับสถานอีนามัยบา้นใหม่หนองบัว ต.หนองบัว ประมาณ 1 กม. ทางอกสู่อ าเภอ

จะใช้เส้นทางทางบ้านทาระยะทางประมาณ 5 กม. สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทุกระบบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก โดย ปลูก

ลิน้จี่ กระเทียม หอมแดง กะหล่ าปลี  และรับจ้าง           

 ในด้านระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านมีน้ าประปาในหมูบ่้านมีสองระบบ  คอืน้ าประปา

ภูเขา  และน้ าประปาที่หมู่บ้านผลิตขึ้นเอง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาไชยปราการ           

 ด้านการรักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่หนองบัวอยู่ห่าง

จากหมูบ่้านระยะทางประมาณ  0.5 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลไชยปราการ ประมาณ 

5 กิโลเมตร  

 คนในหมู่บ้านทั้งคนเมืองดั้งเดิมและคนไทยใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดประจ าหมู่บ้าน

คอืวัดต้นโชค  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน  1  แห่ง คอืโรงเรียนบ้านต้นโชค 

 

ประวัติหมูบ่้าน 

 ช่ือเดิมของหมู่บ้านต้นโชค คือ  ดงสันป่าเหียว  นายปิง ฟองเมฆ เป็นชาวบ้านคนแรก

ที่มาเขา้อาศัยอยูโ่ดยมาเลีย้งควายห่างจากสันป่าเหียวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร 

ติดกับล าห้วยน้ าขาลมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ เม่ือมีโรคระบาดท าให้ชาวบ้านล้มตายเป็น

จ านวนมาก ชาวบ้านที่รอดตายจากโรคระบาดจึงอพยพย้ายมาขออาศัยกับนายปิง   ที่สัน

ป่าเหียวซ่ึงเป็นตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน พอมีคนมาตั้งบ้านเรือนอยู่กันมากขึ้น และเพื่อให้เป็นสิริ

มงคลแก่หมู่บ้านจึงตกลงกัน  เปลี่ยนช่ือหมู่บ้านจาก “สันป่าเหียว”  เป็น “ต้นโชค” จนถึง

ปัจจุบัน  

 แต่เดิมบ้านต้นโชคมีประชากรคนเมืองสัญชาติไทยอาศัยอยู่เป็นหลัก นับถือศาสนา

พุทธ ต่อมาช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2535  มีชาวไทยใหญ่เริ่มเข้ามารับจ้างท างานในหมู่บ้านโดย

อาศัยอยูต่ามไร่สวนของคนในหมูบ่้าน หรือมาท างานแบบมาเช้า เย็นกลับ จนถึงประมาณ พ.ศ. 

2546  คนไทยใหญ่ก็เริ่มอพยพมาตั้งบ้านเรือนแบบถาวรโดยอาศัยซ้ือที่ของคนพื้นถิ่นที่จัดสรร
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ขาย แต่ไม่ได้โฉนดและเลขท่ีบา้นเป็นของตนเอง  นอกจากนั้นยังมีคนจีนยูนนานที่ได้รับสัญชาติ

ไทยบางคนซ้ือที่จากชาวบ้านในหมู่บา้น และจัดสรรขายให้คนไทยใหญ่ซ่ึงผู้ซ้ือก็ไม่ได้โฉนดและ

เลขที่บ้านเป็นของตนเองเช่นกันเพราะตามกฎหมายยังเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู ่  

เม่ือเขา้มาอยูใ่นหมูบ่้านแล้วพวกเขารู้สึกปลอดภัย มีนายหน้าคนไทย (คนเมืองในหมู่บ้าน)  หา

งานให้ท าทุกวัน คนในชุมชนไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ประกอบกับพระที่วัดก็ให้เกียรติชาวไทยใหญ่

เป็นอยา่งดี เมื่ออยูแ่ล้วมีความปลอดภัย  มีงานท า มีความสุข จึงชักชวนญาติ พี่น้อง เพื่อน คน

รู้จักให้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนถาวรในหมู่บ้านต้นโชคมากขึ้น  ปัจจุบันในหมู่บ้านต้นโชคจึงมี

ประชากรสัญชาติไทย 129 ครัวเรือน  ประชากรไทยใหญ่  และคนจีนยูนานที่ถือบัตรต่างด้าว

และคนบนพื้นที่สูงทั้งที่ตั้งบ้านเรือนถาวรและ เช่าบ้านเช่าอยู่จ านวนถึง  131  ครอบครัว  มี

จ านวนประชากรถึง 584  คน  ทั้งนีไ้ม่รวมถึงประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยครอบครัวไทยใหญ่อยู่

ในบางช่วงเวลาตามฤดูกาล  เช่น   ฤดูเก็บลิน้จี่  เก็บล าไย  เกี่ยวข้าวเป็นต้น 

 โดยมีผู้ใหญบ่้านตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันจ านวน  10  คน  ดังนี ้ 

          1. นายด้วง มอยเฝือ          พ.ศ.2481 - 2511 

                  2. นายตา  วรรณชัย          พ.ศ. 2512 - 2516 

                  3. นายต๋า  ใจยศ              พ.ศ.2517 – 2550 

                  4. นายสวัสดิ์  น้อยค ามา     พ.ศ. 2521 - 2529 

                  5. นายปัน  ปัญญาฟู         พ.ศ.2530 - 2533 

                  6. นายไมตรี  ไชยทัศน์        พ.ศ.2534 - 2536 

                  7. นายภูวนาท  แปงใจ        พ.ศ.2537 - 2545         

                  8. นายอินถา  พงษ์บุญชู     พ.ศ. 2546 - 2550 

                  9. นายประเทือง  ใจยศ       พ.ศ. 2551-2554 

                  10. นายสุรพล  ปัญญาผัด   พ.ศ. 2554 –  ปัจจุบัน 

 โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านค่อยให้ความช่วยเหลือในการ

ปกครองหมู่บา้น 
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1.2  ทัศนคติในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านต้นโชค กลุ่มคนพ้ืนเมืองเดิมกับกลุ่ม

คนไต 

      ทัศนคติการอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน หากพิจารณาในส่วนของอารมณ์ ชอบ ไม่

ชอบ นั้นพบว่ามีความคิดเห็นในเชิงบวกของกลุ่มคนต่างๆอาทิ เช่น ในกลุ่มของผู้สูงอายุมี

การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในระยะเวลาที่ยาวนาน สามารถยอมรับความคิดเห็นเสมือนกับ

เป็นชาวบ้านพื้นเมืองโดยทั่วไปหรือในส่วนของกลุ่มเด็กและเยาวชนก็สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกันได้ดี หากแต่เริ่มมีเสียงสะท้อนจากนักเรียนและครูว่า เด็กนักเรียนที่ เอาใจ

ใส่กับการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีนั้นมักจะมาจากเด็กนักเรียนกลุ่มไตแต่ก็ยังไม่เกิดข้อ

โต้แย้งใดๆ 

        องค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของปัญญาหรือสิ่งที่ทราบพื้นฐานนั้นพบว่า

ชาวบ้านทั้งสองกลุ่มมีความเช่ือพื้นฐานในการด ารงชีวิตแบบชาวพุทธ ศรัทธาเลื่อมใสใน

พุทธศาสนาเหมือนกันจึงเกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (social solidarity) ได้ดี มีความ

เช่ือในเรื่องการท าความดี บาปบุญคุณโทษ การสร้างกัลยาณมิตร นิยมการท าบุญเพื่อ

สร้างความสบายใจ และความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตโดยมีข้อคน้พบประการหนึ่งคอืกลุม่คน

ไตคอ่นขา้งจะให้ความส าคัญกับการท าบุญที่สม่ าเสมอและใช้เงินเป็นจ านวนที่ค่อนขา้งมาก 

ดังเช่น ปอยส่างลองที่ชาวบา้นทั้งในส่วนของคนพื้นเมอืงเดิมและกลุ่มคนไตรวมถึงพระสงฆ์

วัดต้นโชคร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอยา่งใหญ่โต มีผู้คนเขา้ร่วมในงานดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

จนยกระดับขึ้นเป็นงานส าคัญของหมู่บ้านที่คนทั้งสองกลุ่มให้การยอมรับและเห็น

ความส าคัญ  

        ในส่วนของความรู้ความคิดมีความรู้ความคิดในเรื่องของทักษะการด ารงชีวิตที่

คล้ายกันต่างกันเพียงที่กลุ่มคนไตไม่มีพื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง คนพื้นเมืองมีที่ดินท ากิน

เป็นของตนเองจึงมีทักษะในเรื่องของเกษตรกรรม กสิกรรมและหัตถกรรมมากกวา่ความรู้

ความคิดจึงสะท้อนออกมาตามลักษณะความสัมพันธ์ของลูกจ้างกับนายจ้าง นอกจากนั้น 

ความคิดในเรื่องการท างานพบว่าในกลุ่มของคนไตยึดหลักความอดทน มัธยัสถ์เพื่อที่จะ

เก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ไม่เลือกงานที่นายจ้างจ้าง เช่นงานท าความสะอาด งานรับจ้างที่

ต้องพบเจอกับความสกปรก ซ่ึงเป็นงานที่คนพื้นเมืองเดิมเลือกที่จะไม่ท าแล้วหันไป
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ประกอบการงานที่ใช้ฝีมือและมีความเป็นวิชาชีพมากขึ้น ( intellectual) ซ่ึงภาพสะท้อน

เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่ทราบกันโดยทั่วไปของคนในหมูบ่้านและยอมรับในการเกิดขึน้ 

        ความคดิเห็นในการอยูร่่วมกัน พบสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงขอ้ดีของแรงงานต่างด้าว

คอืท าให้เศรษฐกิจการค้าขาย การจ้างงานการประกอบการมีความคล่องตัว หมุนเวียนดี 

การจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มคนไตจะหมดไปกับอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ส าหรับการด ารง

ชีวิตประจ าวันเป็นหลัก ยังไม่พบการใช้สินค้าตามกระแสการบริโภคนิยมมากนัก 

นอกจากนี้เป็นการใช้จ่ายส าหรับการเช่าที่พัก การอยู่อาศัยและการบริจาคท าบุญใน

เทศกาลวันส าคัญต่างๆ โดยมีข้อสังเกตวา่กลุ่มคนไตจะรวบรวมเงินในการบริจาคท าบุญใน

แต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก ดังมีค ากล่าวของคนในพื้นที่ว่า “ คนไทยบริจาค 100 คนไต

บริจาค 1000 ” เป็นต้น 

        ข้อดีในล าดับต่อมาคือการให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน การมีจิต

สาธารณะหรือจิตอาสา กล่าวคอืหากมีโครงการในการพัฒนาหมูบ่้าน ท าความสะอาด ขุด

ลอก เม่ือขอความร่วมมือกับกลุ่มคนไตจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยท าการ

ประสานผ่านผู้น ากลุ่ม    อย่างไรก็ดีงานที่นอกเหนือจากนั้นเช่น งานศพ งานบวช งานขึ้น

บ้านใหม่ ฯลฯ หากกลุ่มคนไทยใหญ่ทราบจะมาท าการตระเตรียมสถานที่ ช่วยเหลืองานจน

ส าเร็จลุล่วงได้อยา่งรวดเร็ว หากมีงานที่รับจ้างอยู่จะหยุดงานเพื่อช่วยเหลือ ลักษณะของ

การช่วยเหลือมักจะรวมตัวกันมาเป็นกลุ่ม แสดงน้ าใจอยา่งสม่ าเสมอ ต่อเนื่องซ่ึงท าให้เกิด

ความพงึพอใจกับคนในหมูบ่้านเป็นอยา่งมาก 

        ส่วนขอ้เสียที่เกิดขึน้ในพื้นที่มี 2 ลักษณะ คอื ขอ้เสียที่เกิดขึน้ทางอ้อม และขอ้เสีย

ที่เกิดขึน้โดยตรงจากแรงงานต่างด้าว 

        สิ่งที่เกิดขึน้ทางอ้อมคอืเกิดการคา้แรงงาน กล่าวคือ อาชีพใหม่ที่เกิดขึน้ได้แก่นาย

หน้าที่จัดหาแรงงาน มีการเก็บค่านายหน้าจากแรงงานเป็นการตอบแทนที่หาสถานที่

ท างานให้ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบแรงงานดังกล่าวซ่ึงได้รับค่าแรงน้อยอยู่แล้ว อีกทั้งยัง

เกิดการรับจ้างที่จะเป็นนายจ้างคือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ ในพื้นที่จะต้องมีนายจ้าง 

คล้ายกับลักษณะของการมีต้นสังกัดดังนั้นแรงงานที่ต้องการท างานจะต้องให้คนไทยใน

พื้นที่พาไปขึ้นทะเบียนจึงจะสามารถท างานได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงมีนายจ้างที่
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เก็บเงินจากแรงงานแล้วด าเนินการดังกล่าวให้ซ่ึงก็ถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบ แรงงานที่

ได้ค่าจ้างต่ า นอกจากนี้ยังมีการแอบอ้างหรือปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้า

เมือง จับแรงงานไปสอบถามขม่ขูใ่ห้เกดิความกลวัแล้วอ้างวา่หากจ่ายเงินให้เพ่ือเป็นคา่ปรบั 

จ านวน 3,000 บาท ก็จะได้รับการปล่อยตัวไปให้ท างานตามปกติ ท าให้ เกิดความ

หวาดกลัว รวมถึงการร้องเรียนหลายครั้ง 

        สิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงได้แก่ หมู่บ้านต้นโชคกลายเป็นเพียงแหล่งพักแรงงาน

(บางส่วน)กล่าวคือ มีที่อยูอ่าศัยภายในหมูบ่้านเท่านั้น กลางวันก็ออกไปท างานรับจ้างหรือ

เดินทางออกจากหมู่บ้านไปรับจ้างตามระยะเวลาที่มีการจ้างงานในแต่ละฤดูกาลการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต ท าให้คนในหมู่บ้านขาดการปฏิสัมพันธ์ ( interaction)การสร้างความรู้จัก

คุน้เคยใดๆ 

        นอกจากนี้สิ่งที่ตามมาคอืสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ขยะมีมากขึ้นตามเหตุผล

ที่ว่าหากปริมาณของคนในหมู่บ้านมีมากขึ้นขยะก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่สะอาดและอาจ

กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค รวมถึงอาจเกิดโรคจากการเคลื่อนยา้ยแรงงาน เช่น โรค

เท้าช้าง มาลาเรียจาก การเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรอง (screening)ตามระเบียบ 

กฎหมาย โดยหน่วยงานสาธารณสุข อันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก พร้อมกันนั้นยังมีสิ่งที่เกิด

ตามมาคือ การแย่งชิงทรัพยากร การบริการภาครัฐ การบริการสาธารณสุข กล่าวคือ 

ทรัพยากรและการบริการต่างๆนั้นสามารถเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงได้ เช่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลหนองบัว โรงเรียนบ้านต้นโชค การบริการไฟฟ้า

และน้ าประปา อาจเกิดการเบียดบังประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กับพลเมอืงของไทย 

        อย่างไรก็ดียังพบการไม่ปฏิบัติตามกฎต่างๆ อาทิ กฎจราจร การขับขี่ผิดช่อง

ทางการไม่ให้สัญญาณไฟ รวมถึงกฎอื่นๆเช่น การไม่ถือและแสดงบัตรตามพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตให้อาศัยหรือจ้างงาน  

       สิ่งเหล่านีไ้ด้เกิดขึ้นกับหมูบ่้านต้นโชค แต่มีข้อพจิารณาว่าในส่วนของแรงงานต่าง

ด้าวที่อยู่อาศัยเดิมและมีระเบียนประวัติอยู่แล้วนั้นกลับก่อปัญหาข้างต้น ค่อนข้างน้อย 

แสดงให้เห็นว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนยา้ยแรงงาน

เขา้มาแล้วไม่สามารถระบุตัวตนหรืออัตลักษณ์ต่างๆของบุคคลได้ เช่นการเกิดการทะเลาะ
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เบาะแวง้กันแล้วสร้างความเสียความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น

ใคร อาศัยอยูท่ี่ไหน รวมถึงการขโมยผลผลิตทางการเกษตรของชาวบา้นก็ไม่สามารถระบุผู้

ก่อความเสียหายได้เช่นกัน เหล่านี้ท าให้เกิดความหวาดระแวงภัยที่จะเกิดกับชีวิตและ

ทรัพยส์ินของคนในพื้นที่อยูเ่ป็นประจ า 

       ดังนั้นจากการแสวงหาข้อมูลจะไดภ้าพสะท้อนจากกลุ่มชาวบา้นในพื้นที่คือ ต้องมี

การจัดการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด ารงอยู่ร่วมกันอาทิ การส ารวจท าแบบรับรอง

รายการทะเบียนราษฎร์ การขึ้นบัญชีเพ่ือให้ทราบข้อมูลขา่วสาร ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆที่

ทันสมัย การสร้างหรือทบทวนกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งต้องสร้างความรู้ใน

เรื่องการเปิดเสรีด้านแรงงานที่แต่ละหน่วยงานก็ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีทิศทาง

แตกต่างกันไป การท าความเข้าใจวิธีการท างานของกลุ่มบุคคลต่างๆในภาครัฐ 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์และแต่ละกลุ่มช่วงวัย พฤติกรรมของกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว กลุ่มคนไต ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่

ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในหมูบ่้าน โดยให้มีการขอความ

ร่วมมือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุน 

 

1.3 สภาพการณ์ของปัญหาการจัดการแรงงานต่างดา้วในหมู่บ้านต้นโชค 

       หมู่บ้านต้นโชคมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย มีทั้งหมด 60 ครัวเรือน 

จ านวนประชากรทั้งหมด 370 คน หากเปรียบเทียบกับประชากรทัง้หมดในพื้นที่แล้วคดิเป็น

ร้อยละ 37  ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มีมากอยูพ่อสมควร โดยลักษณะของการเข้ามาอยูอ่าศัย

ส่วนใหญ่เข้ามาอาศัยเพื่อการประกอบอาชีพอันได้แก่ การรับจ้างในภาคการเกษตร การ

ก่อสร้างและรับจ้างใช้แรงงานโดยทั่วไป ลักษณะการอาศัยในหมู่บ้านมีเพียง 2-3 ราย

เท่านั้นที่มีบ้านเป็นของตนเองเนื่องจากเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 

อย่างไรก็ตามการมีบ้านเป็นของตนเองในที่นี้ ยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของตามกฎหมาย 

ใช้วิธีการซ้ือขายแบบปากเปล่าไม่มีสัญญาใดๆเป็นลายลักษณ์อักษร นอกเหนือจากนั้น

เป็นไปในลักษณะของการเช่าบ้านของคนในพื้นที่ โดยในบ้าน 1 หลังจะมีคนอยู่อาศัยกัน

มากกวา่ 1 ครอบครัวและพบวา่ในบางบ้าน มีช่ือเพียงที่อยูอ่าศัยเท่านั้นแต่ตัวของแรงงาน
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ต่างด้าวไปท างานต่างท้องที่ ที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังมีการไปศึกษาใน

พื้นที่อื่นๆ 

       ในความเป็นจริงแล้วเดิมทีในหมู่บ้านต้นโชคมีการอยู่ร่วมกันระหวา่งกลุ่มคนไทย

หรือคนพื้นเมืองเดิมและกลุ่มคนไตที่มีการผสมผสาน วถิีชีวิตความเป็นอยูไ่ด้เป็นอยา่งดีจน

เกิดเป็นชุมชนตัวอย่างของการอยูร่่วมกัน ในระดับอ าเภอไชยปราการเอง ซ่ึงสาเหตุนีเ้ป็น

ปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดให้แรงงานต่างด้าวในหมูบ่้านอื่นหรือพื้นที่อ่ืนๆอยากเคลื่อนยา้ยเข้า

มาอาศัย อยา่งสงบสุขร่มเย็น ถ้อยทถี้อยอาศัย จนมีปริมาณผู้เข้ามาอยูอ่าศัยมากขึ้นเรื่อยๆ 

ท าให้ไม่สามารถควบคุมและระบุได้ว่า มีบุคคลใดเข้ามาอาศัยอยู่บ้าง ซ่ึงเหตุการณ์ที่

ชาวบา้นพบเจอกับคนแปลกหนา้บ่อยครั้งท าใหเ้กิดความหวาดระแวงเกรงจะเกดิเหตุการณ์

ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยูต่ลอดเวลา 

       ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นคอื ชุมชน หมู่บ้านขาดการจัดการการควบคุมที่เป็น

ระบบ ซ่ึงชาวบ้านมีความเห็นวา่เรื่องดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนเปราะบาง ควรขึ้นอยูก่ับ

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะต้องจัดการให้ ด้วยเหตุนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ภาพรวมเป็นประเด็นของการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและในส่วนของ

ชุมชนเอง การเกรงกลัววา่หากด าเนินงานไปแล้วจะเกิดการก้าวก่ายในหน้าที่ของส่วนงาน

อื่นๆ นอกเหนือจากนั้นยังขึ้นอยู่กับกลุ่มนายหน้า กลุ่มผลประโยชน์หรือนายทุนต่างๆที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว จนกลายเป็นความรู้สึกที่สุ่มเสี่ยงที่จะ

จัดการหรือบริหารเรื่องดังกล่าว โดยชุมชนบ้านต้นโชคเองต้องการจัดการอย่าง

ประนีประนอมเพราะอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานมีความรู้สึกผูกพันและส านึกถึง

ความเป็นเจ้าของ ( sense of belonging ) ในหมู่บ้านต้นโชค อย่างไรก็ดีในท้ายที่สุดแล้ว

ส าหรับชุมชนเองยังไม่สามารถแสวงหารูปแบบการจัดการได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.ลักษณะการด าเนินงานขององคก์รต่างๆในการจัดการกับปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว 

       องคก์รต่างๆที่มีการด าเนนิงานด้านการจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีผลถึงการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนั้นประกอบด้วย กองบังคบัการควบคุมที่2 หน่วยเฉพาะกิจ กรม

ทหารม้าที่4 ฐานปฏิบตัิการบ้านร้องธาร หมู6่ ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ ฝ่าย

ปกครองอ าเภอไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพระดับ

ต าบลหนองบัว โรงเรียนบ้านตน้โชค เหล่านีเ้ปน็องคก์รที่ปฏิบตัิงานตามนโยบายของตน้

สังกดักระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังมกีารน าเสนอองคก์รที่ไม่เป็นทางการคอืวัด

ต้นโชคประกอบเข้าด้วยกัน  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

2.1 กองบังคบัการควบคมุท่ี2 หน่วยเฉพาะกจิ กรมทหารม้าท่ี4 ฐานปฏิบัตกิาร

บ้านร้องธาร หมู่6 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ 

ลักษณะงาน ป้องปรามแรงงานต่างด้าวควบคู่กบัการเสริมสร้างใหช้าวบา้นและแรงงาน

ต่างด้าวเองมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายความม่ันคงของชาติ กล่าวคอื เป็น

การท างานทั้งในเชิงรับและเชิงรุกโดยมิได้มุ่งหวังให้เกิดความรุนแรงเป็นหลักหากแต่เน้น

การสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความม่ันคง เช่น การหลบหนี การ

ลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยมีลักษณะการท างานที่ต้องประสานการท างานอย่าง

บูรณาการระหว่างชุมชนบ้านต้นโชค ผู้น าชุมชน ต ารวจ ปกครอง เทศบาลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยยดึหลักสิทธมินุษยชนอันพจิารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วน ดังเช่น หากมีคน

ต่างด้าวที่ประสบอุบัติเหตุเกดิอันตรายถงึชีวิต การคลอดบุตรอยา่งเร่งด่วน จ าเป็นต้องขา้ม

เขตแดนเข้ามามิเช่นนั้นจะเสียชีวิตได้(สถานบริการพยาบาลอยู่ห่างไกลมากหลายสิ บ

กิโลเมตร เดินทางยากล าบาก) ผู้ปฏิบัติงานจะอนุญาตให้เขา้มาท าการรักษา แต่มีการเฝ้า

ติดตามหลังจากที่อาการดีข้ึนจะผลักดันกลับประเทศไป 

 



43 

 

 

วธิีการด าเนินงาน  

       1. ป้องกัน ท าการส ารวจประชากรร่วมกับผู้น าชุมชนหมูบ่้านต้นโชค เพื่อเป็นการ

ปรามไม่ให้มีการหลบหนีหรือกระท าความผิดในลักษณะอื่น ดังเช่นการด าเนินโครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนของกองก าลังผาเมืองและ กองอ านวยการรักษาความ

ม่ันคงภายราชอาณาจักร กอ.รมน เป็นชุดปฏิบัติการหน่วยสันตินิมิตที่ 3201  ซ่ึงท าการ

ส ารวจ จ าแนกตามบัตรที่แสดงตวัตน ได้แก่ บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

บัตรประจ าตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย เพื่อสร้างระเบียนประวัติ มีการบันทึกภาพบุคคล

เพื่อการแสดงตัวตนในพื้นที่ รวมถึงการบันทึกข้อมูลเชิงประชากรต่างๆเช่น อายุ เพศ 

สถานภาพ ระยะเวลาที่เขา้มาอยู่อาศัยและช่องทางที่เขา้มาในประเทศไทย เหล่านี ้จะเป็น

การพัฒนาสารสนเทศที่ทันสมัยโดยครั้งล่าสุดที่จัดท าอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2554 ซ่ึงได้ท าการ

ส ารวจทั้งหมู่บ้านต้นโชคกล่าวคือ ไม่ท าเฉพาะแรงงานต่างด้าวหากแต่รวมถึงคนไทย

โดยทั่วไปด้วย พร้อมกันนั้นยังมีการแสดงกองก าลังอยา่งต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อให้

เกิดความเกรงใจ 

        นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ของหน่วยเฉพาะกิจแก่ชุมชน มีการกระจาย

ขา่ว ข้อมูล ให้ทราบความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการของทหารอยูอ่ยา่งต่อเนื่อง 

       2.รักษาความม่ันคงภายในโดยการตรวจตราหากเกิดเหตุความรุนแรงที่จะกระทบ

กับหมูบ่้าน หรือกลุ่มคนจะด าเนนิการหาหลกัฐานพสิจูน์ทราบและด าเนนิการเหตกุารณ์ที่

เกิดขึน้ตามกฎหมาย 

       3.สกัดกั้นแรงงานในพื้นที่ตอนในและตามแนวชายแดนด้านนอกไม่ให้มีการ

หลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ตามจุดสกัดต่างๆ ได้แก่ จุดตรวจสกัด หมู่บ้านสินชัย 

ต าบลหนองบัว และด่านผาหงส์ บ้านอ่าย ต าบลศรีดงเย็น  อีกทั้งยังมีการรับแจ้งเบาะแส

จากประชาชนตามจุดตรวจต่างๆ 

       4.การปราบปรามยาเสพติดซ่ึงในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วิธีการด าเนินการ

โดยตรงเพราะในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวเองส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้า แต่ถ้าหาก
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กระท าผิดแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในพื้นที่ จึงต้องมีการด าเนินการจับกุม

ร่วมกับต ารวจอ าเภอไชยปราการ 

       นอกจากนี้ยังมีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองก าลังฯคือ การ

ผลัดเปลี่ยนอัตราก าลังให้สามารถปฏิบัติงานปรับตามสถานการณ์ โดยการประจ าการใน

พื้นที่ 2 ปี และหมุนเวียนไปประจ าที่อื่นๆอีก 1 ปี สลับผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อไม่ให้เกิด

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับกลุ่มคนเดิมๆในระยะยาวจนอาจเกิดเป็นระบบอุปถัมภ์ การ

เกรงวา่อาจมีการก้าวก่ายในการท างาน การแอบอ้าง อันจะน ามาซ่ึงการเอารัดเอาเปรียบ

และทุจริตได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน 

       1. ปัญหาการไม่สามารถ สกัดกั้นควบคุมแรงงานต่างด้าวได้ทัง้หมดเนื่องจากการ

ลักลอบเข้าเมืองท าได้หลายช่องทาง และมีจ านวนมาก 

       2. ปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่นๆได้แก่ ผู้น าพาที่ท างานในลักษณะของนายหน้า 

อ านวยความสะดวกให้แล้วเรียกเก็บเงินซ่ึงยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะด าเนินการได้ 

นายจ้างของแรงงานต่างด้าวไม่ด าเนินการอย่างถูกกฎหมายเพราะจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่น 

คา่ตรวจโรค นอกเหนือจากนั้นหากแรงงานไม่มีหลกัแหล่งจรงิ ก็จะก่อให้เกิดความไม่ไว้เนือ้

เช่ือใจกับนายจ้างเช่นการหลบหนีเม่ือได้รับค่าจ้างล่วงหน้า 

       3. ปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยทั้ งหมดเป็นเพศชายจึงเกิดความ

ยากล าบากในการปฏิบัติงานกบัแรงงานต่างดา้วที่เป็นเพศหญิง ไม่สามารถท าการตรวจค้น

ได้อย่างจริงจังเพราะต้องเคารพในสิทธิของสตรี ส่งผลให้เกิดการท างานที่ไม่ทั่วถึง หรือ

อาจด าเนินงานไม่ได้เลย 

       4. ปัญหางบประมาณที่มีอยูค่่อนข้างจ ากัดเช่นค่าเช้ือเพลิงและคา่เบี้ยเลี้ยง เป็น

ต้น 
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       5. ปัญหาด้านการประสานงาน การรับส่งตัวของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมืองหรือกระท าผิด ระหวา่งหน่วยงานอื่นๆเช่นต ารวจ...ที่ยังสื่อสารในประเด็นของเกณฑ์

การปฏิบัติ ขอ้บังคับในการท างานที่ยังไม่ชัดเจน 

       6. ปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเช่ือวา่หากเปิดประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ของ AEC - Asean Economics Community ซ่ึงหากด าเนินการจะเกิด

ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มจ านวนมากขึ้น เกิดการเปิดพรมแดน โดยถ้าไม่มีการจัด

ระเบียบแรงงานที่ดีก็จะมีผลกระทบสืบเนื่องต่อไป  

2.2 ส่วนการปกครองอ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม ่

ลักษณะการด าเนินงาน : งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ฝ่ายบริหารงานปกครองที่มีหน้าที

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน งานที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมกิจการที่มีผลกระทบกับสังคม ร่วมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนของฝ่ายความม่ันคง มีหน้าที่รับผิดชอบการ

จัดระเบียบสังคม ความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชากรในพื้นที่ งานกิจการ

ชายแดน งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมูบ่้านอาสาพัฒนาและ

การป้องกันตนเอง งานการขา่ว งานกิจการอาสารักษาดินแดน 

วธิีการด าเนินงาน 

       วธิกีารด าเนินงานจะมีทัง้สองส่วนคอืการด าเนนิงานด้านความม่ันคงและการ

ด าเนินงานส่วนปกครอง ดังนี ้

       1. รับและประสานงานการเขา้ท างานในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว(ถูกกฎหมาย)

ตามที่ได้มีการขออนุญาตท างานตามสัญญา(work permit) ถือเป็นการระบุความถูกต้อง

จากกระทรวงแรงงาน หลังจากนัน้จะท าการสอบถามศกึษาขอ้มูลต่างเช่น ประวัตสิ่วนตัว

และการมีนายจ้าง ประวัตแิละจ านวนของผู้ติดตามที่ต้องเคลื่อนยา้ยเข้ามาอยูใ่นเขตอ าเภอ

ไชยปราการ เป็นไปในรูปแบบของการขึ้นทะเบียนตามทอ้งที่ 
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       2. ตรวจสอบและอนุญาตการเข้าออกพื้นที่อ าเภอไชยปราการ ซ่ึงจะต้อง

พจิารณาตามประเด็นและเหตุผลที่มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้

คนต่างด้าวบางจ าพวกเขา้มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อรอการส่งกลับและ

ก าหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 คอยก ากับอยู่ดังนี ้ 

 ...กรณีออกนอกเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอให้ไปแจ้งความ

จ านงต่อนายอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี การอนุญาต

ให้ออกนอกเขตจะต้องเป็น (1)กรณีเมื่อมีเหตุจ าเป็นต้องออกนอกเขต

พื้นที่ควบคุม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยาน

ศาล ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจาก

หน่วยงานของรัฐเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น จะ

อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วันกรณีขออนุญาตออก

นอกเขตพื้นที่ควบคุมเกิน 15 วัน ให้ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่อ าเภอ 

กิ่งอ าเภอแล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ส่วนในกรณี

เพื่อการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์ที่ท าการ

รักษา (2) กรณีออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อไปท างาน ระยะเวลาใน

การอนุญาตให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย  นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง

อ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้พิจารณาจาก

ระยะเวลาที่ ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ท างานจากกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงงาน เป็นส าคัญ นอกเหนือจากนั้นให้พิจารณาเป็น

รายๆไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย) 

       3. ประสาน ถ่ายทอดหน้าที่เรื่องการควบคุม ตรวจตราในระดับท้องที่ต าบล 

หมู่บ้านผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นโชคซ่ึงเป็นผู้ดูแลในบรรทัดฐานลักษณะเดียวกันกับ

อ าเภอไชยปราการ หากแต่ในการปฏิบัติงานจริงแล้วมิได้ท าการสื่อสารเป็นลายลักษณ์

อักษร อีกทั้งยังมีประเด็นเนื้อหาอื่นๆที่เป็นบรรทัดฐานที่สอดแทรก ก ากับอยู่ด้วย อาทิ 
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ประเพณี วิถีประชา จารีต และกฎหมายอื่นๆ โดยมีการเน้นย้ าอยา่งเป็นทางการผ่านการ

ประชุมหมูบ่้าน และเน้นย้ าอยา่งไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุยตามงานต่างๆที่มีการรวมตัว

กันของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในบ้านต้นโชค มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติงานคอื 

       การย้ าเตือนกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในลักษณะของการ

ตักเตือน ป้องปรามคอื หากมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสพและขายยาเสพติดเกิน 3 ครั้งจะขอ

ความร่วมมือให้ออกจากหมูบ่้านเพราะเป็นภัยแก่คนส่วนใหญ่ 

       การน าเสนอข้อบังคับ เตือนการท าผิด อาชญากรรม การท าร้ายร่างกาย การลัก

เล็กขโมยน้อย เหล่านีห้ากเกิดเหตุขึ้นจะด าเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอยา่งดี 

       การย้ าเตือนเรื่องการเขา้ออกพื้นที่ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย การน า

ญาติพี่น้อง ครอบครัวเข้ามาในพื้นที่จะต้องมาขออนุญาตและแสดงตัว โดยจะท าการเก็บ

เอกสารส าคัญของแรงงานต่างด้าวเอาไว้ก่อน แล้วให้มารับคืนเม่ือเสร็จธุระที่ต้องท าใน

พื้นที่หมูบ่้านต้นโชค 

       การให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมูบ่้าน ตามโครงการต่างๆที่หมู่บา้นด าเนินงาน

จะต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วม หากไม่เข้าร่วมจะปรับเป็นเงินตามค่าแรงขัน้ต่ า รวมไปถึง

งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณีส าคัญที่ยึดถือปฏิบัติมา 

โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

       การย้ าให้เห็นความส าคัญในการดูแลสาธารณูปโภค เช่น ประปาหมู่บา้น(ประปา

ภูเขา) ที่ชาวบา้นต้องดูแลร่วมกัน หากปล่อยให้เกิดการเสียหายช ารุดจะต้องรีบซ่อมแซมมิ

เช่นนั้น จะถูกระงับการใช้งาน 

ปัญหาและอุปสรรค 

       1. ปัญหาการไม่สามารถทราบจ านวนที่แท้จริงและท าการควบคุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจาก การมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ด าเนินการจึงมีข้อมูลไม่

เหมือนกัน ส่วนตัวของแรงงานเองก็มีช่องทางในการเคลื่อนย้ายได้ง่าย เม่ือมีการส ารวจ
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ของหมู่บ้านโดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะหลบหนีไปซ่อนตัว (ในกรณีที่ลักลอบเข้ามา) แล้ว

กลับเข้ามาท างานใหม่อีกครั้งจึงไม่สามารถส ารวจไดแ้น่ชัด อีกทั้งผู้ประกอบการไม่ให้ความ

ร่วมมือในการขึ้นทะเบียนแรงงาน หรือการแจ้งการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน 

       2. ปัญหาในลักษณะขององค์กร ที่ไม่ได้รับงบประมาณเฉพาะในการจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังพบว่าการมีปริมาณแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องใช้

งบประมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งการขาดบุคลากรที่ท างานเฉพาะในเรื่องการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวโดยตรง ท าให้การบริการเป็นไปไมไ่ด้อยา่งเต็มที่ 

       3. ปัญหาการไม่บูรณาการการท างานในท้องที่ หน่วยงานขาดการสื่อสารการ

ด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 

ขอ้พจิารณา(ถ้ามี) 

       หากให้ความส าคัญในระดับพื้นที่ผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการปัญหา

แรงงานต่างด้าว โดยการผสานกิจกรรมเขา้กับระเบียบจะท าให้เกิดความร่วมมือ 

 

2.3 เทศบาลต าบลหนองบัว 

ลักษณะการด าเนินงาน ส าหรับนโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวใน

ต าบลหนองบัว ไม่ได้ระบุหรือร่างขึ้นมาอยา่งชัดเจน เนื่องจากในพื้นที่ประกอบไปดว้ยหลาย

หมู่บ้าน ซ่ึงมีเพียงไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นที่มีการเขา้มาของแรงงานต่างด้าว ดังนั้นหน้าที่การ

จัดการเรื่องดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นโดยตรงจึงมีลักษณะเพยีงการสนับสนุนและปิดโอกาสให้

กลุ่มแรงงานต่างด้าวได้เขา้ถึงบริการต่างๆที่มีการจัดขึ้นโดยเทศบาล อาทิเช่น โครงสร้าง

พื้นฐาน ประปา การจัดการขยะมีความพยายามที่จะปฏิบัติให้ใกล้เคียงกันไม่แยกหรือเลือก

ปฏิบัติ หน้าที่ของเทศบาลจะให้ความสนับสนุนกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถ

ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายปกครองหากมีการร้องขอ

ความช่วยเหลือใดๆ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรม โครงการต่างๆในระดับเทศบาลยังไม่
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เคยด าเนินงานในเรื่องนี้  เนื่องจากกลุ่มไตดั้งเดิมไม่มี(เหมือนกับกรณีของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน)เป็นเพยีงแรงงานที่ย้ายเข้ามาอาศัยเท่านั้น 

 

วธิีการด าเนินงาน 

        1. สนับสนุนในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อในหมู่บ้านที่อาจเกิดจากแรงงานต่าง

ด้าวโดยมีผู้ด าเนินงานหลักคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล นอกจากนั้นก็จะ

เป็นการป้องกันโดยทั่วไปเช่นการพน่สารเคมีก าจัดยุงเป็นต้น 

        2. สนับสนุนงบประมาณในการดูแลศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านซ่ึงพบวา่กวา่ร้อยละ 

80 ของเด็กในศูนย์เป็นมากจากครอบครัวกลุ่มของแรงงานต่างด้าว ซ่ึงทางเทศบาลก็มี

ความยนิดีให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการดังกล่าว 

        3. สนับสนุนการเข้าถึงบริการจากโครงสร้างพื้นฐานเม่ือคนในหมู่บ้านร้องขอ 

เช่นระบบน้ า ถนน การขอสร้างบ้านต่างๆ หากแต่ไม่สามารถให้แรงงานต่างด้าวกระท าได้

โดยตรงไม่มีระบบกรรมสิทธิ์การบริการต่างๆอาจไม่ทั่วถึง  

ปัญหาและอุปสรรค 

        1.เทศบาลไม่สามารถช้ีชัดถึงจ านวนแรงงานต่างด้าวทัง้หมดในต าบลได้เนื่องจาก

มีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอควบคุมยากและยังพบว่าเป็นแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายไม่มี

นายจ้างกวา่ร้อยละ 20  

       2.เกิดกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพรับเป็นนายจ้างซ่ึงเปน็คนในต าบลเองท าให้เกดิการเขา้

มาของแรงงานอยา่งต่อเนื่อง 

       3.ขัน้ตอนการด าเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส าหรับเทศบาลแล้วยังไม่มีความ

ชัดเจนวา่จะต้องท างานด้านแรงงานต่างด้าวร่วมกับองคก์รใดบ้าง 
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       4.งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆในพื้นที่ต้องใช้มากขึ้น โดยในทางกลับกันไม่

สามารถจัดเก็บภาษีจากแรงงานต่างด้าวได้ 

       5.ในแต่ละหมู่บ้านขาดระบบการควบคุมที่ชัดเจนอาจท าให้เกิดปัญหาตามมาได้

ซ่ึงจริงแล้วอาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของคนในหมู่บ้านเอง คนไม่ยอมรับความคิดเห็น

ของกันและกัน ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา 

ขอ้พจิารณา 

       1. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวขึ้นอยู่กับการกระจายอ านาจที่ได้รับ

จากส่วนกลางที่มีการถ่ายโอนอ านาจมาให้เป็นหลัก ซ่ึงหากการถ่ายโอนหรือมอบอ านาจ

หน้าที่ในเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวยังไม่มีความชัดเจนก็จะเป็นการยาก

ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ วา่สามารถท าอะไร อยา่งไรได้บา้ง หรือควรจะด าเนินงาน

ในทิศทางใด 

       2. ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ด าเนินการวจิัย มีการผลัดเปลี่ยนผู้บริหารที่มาจาก

การเลือกตั้งอาจต้องใช้เวลาในการท าความเขา้ใจประเด็นปัญหาดังกล่าว 

 

2.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลหนองบวั 

ลักษณะการด าเนินงาน : ปฏิบัติงานในประเด็นของสุขภาพ การมีอนามัยที่ดี รักษาโรค

ทั่วไปเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้กลุม่ของแรงงานตา่งด้าวได้เข้าถงึบรกิาร ส่วนลักษณะงาน

ที่ท าร่วมกับกลุ่มของแรงงานต่างด้าวที่น่าสนใจมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุคนไต 

เป็นการดึงศักยภาพด้านการแพทยพ์ื้นบ้าน องคค์วามรู้ในสมุนไพรหรือการแพทย์ทางเลือก

ในรูปแบบต่างๆมาเป็นกระเด็นหลักแล้วมีการรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งมี

ระบบเช่ือมโยงองค์ความรู้จากเครือข่ายการแพทย์ภายนอก มีการรับรองจากองค์กรที่

ด าเนินการเกี่ยวกับการแพทยท์างเลือก อันสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ดังนั้นภาพรวม

ของการด าเนินงาน จะมุ่งเช่ือมประสานการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ต าบลหนองบัวกับกลุม่ผู้เฒ่าหมอเมืองคนไตภายใต้การรักษาที่ท าร่วมกัน ซ่ึงกลุ่มที่เข้าร่วม
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กิจกรรมได้ขยายผลสู่กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปในหมูบ่้านต้นโชค อกีทั้งยังมีความพยายามที่จะท า

ให้เกิดการด าเนินงาน กิจกรรมที่ย่ังยนื โดยจะประสานงานร่วมกับวัดและโรงเรียนบ้านต้น

โชค เป็นไปตามหลักการที่ว่าจะท าการดูแลสุขภาพวิถีธรรมชาติโรงเรียนภูมิปัญญาและ

นวัตกรรมภายใต้แนวคิด เทศบาลต าบลกับพื้นที่สุขภาพ น าไปสู่การจัดการสุขภาพภาค

ประชาชนร่วมกับวัด ชุมชน หมอพื้นบ้าน(กลุ่มคนไทยใหญ)่ และโรงเรียนภูมิปัญญาในพื้นที่ 

วธิีการด าเนินงาน 

       1. สร้างและย้ าให้เกิดความน่าเช่ือถือในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น 

กลุ่มผู้เฒ่าคนไตที่เป็นหมอพื้นบ้าน จะผ่านการฝึกอบรมฟื้นฟูองคค์วามรู้ การแพทยช์นเผ่า

ไตใหญ่ สาขาหมอยาสมุนไพร จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับส านักงานกองทันสนับสนุนการวจิัย(สกว.) การระบุ

บัตรชมรมแพทย์ชนเผ่าไทใหญ่ การผ่านการฝึกรบรมจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร เป็นต้น 

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจแก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการรักษา

หรือบรรเทา 

       2. ด าเนินกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกในหมู่บ้านต้นโชค โดยเปิดศูนยห์มอเมือง

สมุนไพร ณ วัดต้นโชค มีกิจกรรมอาทิ ดูดกระปุก(ใช้แรงจากสุญญากาศในภาชนะเล็กๆดูด

ตามบริเวณผิวหนัง)การพอกตัวดว้ยสมุนไพร การนวดกดจุด การนวดเพื่อสุขภาพ สมุนไพร

บ าบัด เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นกลุ่มดังกล่าวยังได้ออกให้บริการประชาชนทั้งในส่วนของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลและในงานต่างๆที่ทางต าบลได้จัดขึ้น เช่นงานกีฬา

ของหมูบ่้านหรือต าบล จะมีบูธของกลุ่มคอยให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

       3. ประสานเครือขา่ยให้มีการเพิ่มขึ้นขององคค์วามรู้และการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่

เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคือ ในกลุ่มของหมอพื้นบ้านที่อยู่ในบ้านต้นโชคและที่อยู่ในต าบล

หนองบัวมีการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัดและระดับภาคเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีกิจกรรมที่ท าร่วมกับสมาชิกของเครือข่ายอยู่เป็นประจ า อาทิ การ

อบรม การทบทวนความรู้ที่กว้างขวางและทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถยกระดับขึ้นเป็น

เครือข่ายเวชอาสาในระดับที่สูงขึ้นจากนั้นจึงน าความรู้ต่างๆมาขยายผลให้เกิดกับคนใน
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พื้นที่บ้านต้นโชคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลโดยทั่วไป มีแกนน ากลุ่มอาทิ หมอ

ประพันธ์ หมอสายเงิน  จันทร์จา หมอลุงปอย หมอนางอู หมอยอดค า หน่อค า หมอไจ่ มัด 

หมออ่ายเซ้ียง  ลุงซอ หมอลายแสง   ลุงซอ เป็นต้น  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

       1. กิจกรรมที่จัดมีความไม่ย่ังยนื ขาดความต่อเนื่อง อาจเกิดจากหลายเหตุผลคือ 

คนที่เข้ามารับบริการยังไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังเกิดจากการจัดกิจกรรมที่แยกส่วน ยังไม่มีความร่วมมืออย่างบูรณาการ

ระหว่าง องคก์รต่างๆเช่น โรงเรียนและวัดอยา่งชัดเจน 

       2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยยังไม่เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมอย่าง

จริงจัง เช่นหากมีการประชาสัมพันธ์ในเนือ้หาของกิจกรรมในรูปแบบของโฆษณาก็จะท าให้

เกิดการขัดกับกฎหมายได้ หรือการที่จะต้องมีบุคลากรประจ าสถานที่ของการแพทย์

ทางเลือกจะต้องมีการรับรองจากองคก์รด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 

       3. ความขัดแยง้ที่เกิดขึน้ของกลุ่มหมอเมืองคนไตที่มีความต้องการเป็นผู้น าหรือมี

ความต้องการในการจัดการกลุ่ม หรือบางท่านมีความประสงคจ์ัดกิจกรรมในเชิงธุรกิจ จน

ท าให้ขาดความสามัคคีและอาจเกิดผลเสียขึ้นในอนาคต 

2.5 โรงเรียนบา้นต้นโชค  

ลักษณะการด าเนินงาน :โรงเรียนบ้านต้นโชคด าเนินงานหลักในด้านการอบรมสั่งสอน

ให้ความรู้โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มาจากเยาวชนในบ้านต้นโชค บ้านใหม่หนองบัว บ้านกิ่ง

จ าปีและบ้านทา นักเรียนที่เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีสัญชาติไทยจ านวน 50 คน คนไทย

ใหญ่จ านวน 102 คน คนจีน 26 คน และอื่นๆอีก 24 คน  มีสิ่งที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับ

แรงงานต่างด้าวเนื่องด้วยปัจจุบันหมู่บ้านต้นโชคมีประชากรไทยใหญ่และคนจีนยูนนาน 

อาศัยอยู่เกือบ 600 คน จึงต้องมีการประสานความเข้าใจผ่านกลุ่มเด็กนักเรียนกับ
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ผู้ปกครองในส่วนต่างๆด้วยเหตุที่ชาวไทยใหญ่และจีนยูนนานที่อายุต่ ากวา่ 40 ปีลงมาส่วน

ใหญ่ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาพื้นถิน่ของคนพื้นเมอืงได้ แต่คนเหล่านีจ้ะออกไปท างานในตอน

กลางวัน ตอนค่ าจึงจะกลับที่อยู่อาศัย ไม่ค่อยมีเวลาเข้าถึงสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หรือการ

ค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ส าคัญทั้งด้านการปกครอง สาธารณสุข รวมถึงข้อมูล

ขา่วสารจากผู้น าชุมชน ผู้ใหญบ่้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจส าหรับการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนต่างด้าวให้ปรับตัว ด าเนินชีวิตตามสภาพสังคม

และวัฒนธรรมไทยอยา่งเหมาะสม 

       นอกจากนีท้างโรงเรียนบ้านต้นโชคมุ่งให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารอันเป็น

หัวใจส าคัญของการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติจึงมีโครงการเสริมขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่มีการ

ด าเนินการวิจัยคือ “โครงการรักการอ่าน”เพื่อให้นักเรียนและกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมมี

ความรู้และทัศนคติที่ดีร่วมกันในการด าเนินชีวิต ผสานบรรทัดฐาน และรูปแบบการอยู่

ร่วมกันอยา่งไม่แปลกแยก 

วธิีการด าเนินงาน 

       1. รวมกลุ่มและสร้างความเขา้ใจ ก าหนดบทบาทหน้าที่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นโชคตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

(พิจารณาตามศักยภาพในการค้นหาข้อมูลและศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร) คละ

นักเรียนที่เป็นคนพื้นเมืองเดิม คนจีน คนไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆจ านวน 40 คน 

เป็นผู้อ่านหนังสือให้กับชาวบ้านที่เรียกว่าสมาชิกเยาวชนรักการอ่าน มีอาจารย์โรงเรียน

บ้านต้นโชค 3 คน คอยรับผิดชอบให้ค าปรึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นโชค ที่คอยให้

การสนับสนุนแนะน า คณะกรรมการนักเรียนจ านวน 11 คน คอยอ านวยการ  

       2. ส ารวจจ านวนชาวบ้านที่ต้องการรับทราบข่าวสาร ความรู้จากนักเรียนและ

ส ารวจประเภทของขอ้มูลขา่วสารความรู้ที่ต้องการซ่ึงพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการที่จะทราบถงึ

เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ การสาธารณสุข 
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       3. จัดหาและเรียบเรียงข่าวสารความรู้ ตามความต้องการของชาวบ้านทั้งจาก

ห้องสมุดของโรงเรียนและการหาข้อมูลสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ท  

       4. อ่านขา่วสารความรู้ให้กับชาวบ้านฟังตามกลุ่มต่างๆที่ได้แบ่งกลุ่มเอาไว ้ในช่วง

เวลาว่างตอนเย็นหรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็นช่วงระยะเวลา 1 เดือนโดยอ่านและเล่า

เรื่องราวต่างๆให้เป็นไปตามภาษาที่ชาวบ้านเขา้ใจ เช่นหากชาวจีนหรือชาวไทยใหญ่ที่เขา้ใจ

ภาษาไทยก็สามารถรับสารที่เป็นภาษาไทยได้ หากชาวบ้านกลุ่มใดที่ไม่เข้าใจก็จะท าการ

สื่อสารตามภาษานั้นๆ ซ่ึงกลุ่มนักเรียนจะท าหน้าที่คล้ายกับผู้แปล ส่งสาร ล่ามในการเล่า

เรื่องราวนั้นๆโดยความเขา้ใจพื้นฐาน 

       5. สะท้อนผลการด าเนินกิจกรรมผ่านชาวบ้าน กลุ่มครูและนักเรียนผู้ด าเนิน

กิจกรรม ซ่ึงพบว่ากิจกรรมการอ่าน สามารถประสานความเขา้ใจระหว่างโรงเรียนและกลุ่ม

บุคคลต่างๆได้ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับ แสดงความพึงพอใจจากชาวบ้านที่ได้รับทราบ

ขอ้มูลข่าวสาร สาระที่ทันสมัย อันจะสามารถน ามาด าเนินการปรับใช้กับการด าเนินชีวิต

จริงได้ นอกจากนี้ในส่วนของนักเรียนกลุ่มรักการอ่านเอง มีพัฒนาการด้านการอ่าน การ

สื่อสารที่ดีขึ้น ได้รับความรู้จากเรื่องที่ตนเองท าการศึกษาหาข้อมูล รวมถึงการมี

คุณลักษณะจิตสาธารณะ เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ 

 นอกจากนีย้ังมอีงคก์รหรือกลุ่มที่เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการด าเนินงานงานเกี่ยวกับ

แรงงานต่างด้าวอยา่งไม่เป็นทางการคอื 

 วัดต้นโชค 

 ลักษณะการด าเนินงาน : ส าหรับวัดต้นโชคมิใช่องค์กรที่ด าเนินงานโดยตรงเกี่ยวกับ

การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเพราะเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นสถาบัน 

(institutional) ที่มีการด าเนินงานตามครรลอง อันเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม เป็นส่วน

ที่มีการสร้างแบบแผนของการปฏิบัติที่คอ่นขา้งถาวร ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนไทยใหญ่และกลุ่ม

คนไทยพื้นเมอืงเดิมมาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนาน ดังนั้นวัดต้นโชคถือวา่เป็นสถาบันที่มีอิทธพิลต่อ

ความคดิ ความเช่ือของคนในชุมชนและส่งผลต่อการปฏิบัติตนที่เกี่ยวขอ้งกับภาคส่วนอื่นๆ ไม่
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ว่าจะเป็น การศึกษา(โรงเรียน) กลุ่มครอบครัว การเมืองการปกครอง(เทศบาล อ าเภอ) 

สาธารณสุข(รพสต.) อยา่งแยกไม่ออก เพราะพื้นฐานของศาสนาเป็นการสร้างความเช่ือ สร้าง

ความศรัทธาและทิศทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของคนในหมูบ่้านให้เกิดสันติสุข

ด้วยการปรับกระบวนการเรียนรู้หรือ ตัวน าที่ท าให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ (agent of 

socialization)  โดยผ่านการสร้างกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  ตาม

หลักธรรมค าสอน จารีต ศีลธรรม ทุกครั้งให้เกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ในพฤติกรรมต่างๆโดยปริยาย

สร้างความกระชับกลมเกลียวของกลุ่มสมาชิก อันท าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง บนพื้นฐานของ

ศาสนาเดียวกัน 

 วธิีการด าเนินงาน 

        1. อบรมสั่งสอนศีลธรรม จารีตผ่านกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเน้นการถ่ายทอดที่

เป็นทางการตามองค์พธิี ให้คนในชุมชนบ้านต้นโชคทั้งกลุ่มคนไตและคนไทยได้ยดึถือปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน 

        2. สร้างกิจกรรมให้คนในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) ที่ไม่

มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา ยกตัวอยา่งกิจกรรมที่เกีย่วข้องเช่น กิจกรรมของกลุ่มหมอยา

สมุนไพร อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการดึงคนในชุมชนไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านต่างพื้นที่ที่

คุน้เคยกันอีกด้วย 

        3.เป็นจุดยึดเหนี่ยวเตือนสติและสร้างความย าเกรงจากการเป็นผู้น าทางจิต

วญิญาณและเป็นผู้น าตามธรรมชาติของชาวบา้นต้นโชค กล่าวคอืเม่ือมีกิจกรรมหรืองานที่อาจ

ท าให้เกิดความขัดแย้ง เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสที่เป็นศูนยก์ลางที่ทุกฝ่ายให้ความเกรงใจ

ไกล่เกลี่ยปัญหา สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อรองกันอยา่งประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศัย 

เกิดสติในการด าเนินงาน คล้ายกับการยกระดับตนเอง 

 ขอ้พจิารณา/อุปสรรค 

        1. หลายครั้งที่กลุ่มคนในหมูบ่้านต้นโชคเกิดอคติกับกลุ่มคนไตโดยคิดวา่เกิดการ

เลือกให้ความส าคัญเพราะมีการท าบุญบริจาคเงินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว
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ขึ้นอยูก่ับงานหรือกิจกรรมทางศาสนาที่คนแต่ละกลุ่มให้ความส าคัญมากกว่า (บางกิจกรรมที่

ให้ความส าคัญมากก็บริจาคมากเช่นงานบวช) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาปัญหาท่ีแท้จริงแล้ว

ยังไม่สามารถระบุได้อยา่งชัดเจน 

        2. ข้อควรพิจารณาที่สะท้อนจากสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ภาพจิตรกรรม

ต่างๆในวัด มีการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองส่วนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

กล่าวคือจากเดิมที่มีเฉพาะวัฒนธรรมของกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม กลับมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆที่

สะท้อนวถิีการด าเนินชีวิตของคนไทยและไทยใหญ่อยา่งลงตัว 

 

3. รูปแบบวิธกีารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของชุมชน 

ประเด็นที่ท าการวิเคราะห์จากการศึกษาวิจัย มุ่งอธิบายรูปแบบและวิธีใน 3 

องคป์ระกอบดังนี้ 

         3.1 การจัดระเบียบโดยการจัดการข้อมูลของบุคคลท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวให้เกดิ

ความทันสมัยและเป็นระบบ 

ในส่วนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการปฏิบัติจริงทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐ ชุมชน

และคณะผู้วิจัยโดยมีกระบวนการจากพื้นฐานบริบทในพื้นที่เดิมน าไปสู่การต่อยอดประยุกต์ใช้

ตามแผนภาพต่อไปนี้   
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แผนภาพที่ 2  แสดงการจดัระเบียบโดยการจดัการขอ้มูลของบุคคลที่เปน็แรงงานต่างด้าวให้

เกิดความทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 

 

                                          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

   

 

 

 

 

 

 การผสานการจัดระเบยีบแรงงานต่างด้าว

อย่างมีส่วนร่วม 

: การน าร่องสร้างระเบียนประวัตโิดย

ทหาร 

; ทดลองสร้างระเบียนประวัติโดย

คณะกรรมการหมูบ่้าน/ชุดกองก าลัง

รักษาความปลอดภัยของหมูบ่้าน 

: การสร้างระเบยีนประวตัิโดยคณะ

ครูโรงเรียนบ้านต้นโชค 

: การสร้างระเบยีนประวตัิโดยกลุ่ม

นักเรยีน เด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการด ารงชีวิต

ร่วมกัน way of life 

   

 

:แทรกซึมและสร้างความ

เข้ า ใ จ โ ด ย ใ ช้ ก ลุ่ ม ค รู 

นักเรียน เยาวชน พระสงฆ์ 

ผู้สูงอายุ ในหมู่บา้นต้นโชค 

 

 

 

   อ านาจการจัดการ ใน          

รระดับต่างๆ authority   

 

 

 

 

 

ชาวบ้านต้นโชคเดิม 

 

กลุ่มไตเดิม กลุ่มไตใหม่ 

อ านาจในระดับนโยบาย

การบังคับใช้กฎหมาย

(ทหาร, ปกครอง) 

อ า น าจ ใน ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 

หมู่ บ้าน (ผู้น า ผู้ใหญ่ บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

ผล: มีรูปแบบการสร้างระเบียนประวตัิ    

      แรงงาน 

    : ทราบวธิกีารด าเนนิงาน 

    : สอดแทรกวธิกีารปฏิบัตงิานที่คนใน   

     พื้นที่มีส่วนร่วมและสร้างความไวเ้นือ้ 

     เช่ือใจ 
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 การจัดการขอ้มูลของบุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เบื้องต้นเคยมีการจัดท าใน

ส่วนของกองก าลังผาเมืองและ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายราชอาณาจักร กอ.รมน 

อันเป็นการด าเนินตามนโยบายความม่ันคงในพื้นที่ของต าบลหนองบัวและหมูบ่้านต้นโชค มกีาร

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการจัดระเบียบขอ้มูลและมีการใช้งานจริงเพื่อตรวจดู

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ดีการจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ด าเนินการมาเป็น

เวลานานแล้ว ซ่ึงจากการประชุม ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มคณะกรรมการ

หมู่บ้านมีความเห็นวา่หลักเกณฑ์และวธิีการดังกล่าวยังสามารถช่วยควบคุมตามรูปแบบของ

การสร้างบรรทัดฐานที่ดีในลักษณะหนึ่ง หากแต่ชุมชนบ้านต้นโชคมีความคดิว่าการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวควรเป็นอ านาจหน้าที่ที่สามารถเรียกเก็บ (authority) โดยเจ้าหน้าที่ทหารเพราะจะท า

ให้เกิดความน่าเช่ือถือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะให้ความร่วมมือดีมาก เนื่องจากกลุ่มแรงงานตา่ง

ด้าวมีท่าทีที่เกรงกลัวต่อการปฏิบัติการของกองก าลังเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็มีความ

หวาดกลัวที่จะถูกจับและผลักดันกลับประเทศของตน 

 อย่างไรก็ดี ส าหรับชุมชนบ้านต้นโชคแล้ว เม่ือมีความเช่ือม่ันในวิธีการดังกล่าวว่าจะ

สามารถจัดการกับปัญหาแรงงานต่างดา้วได้ และให้ความส าคัญกับอ านาจหน้าที่ในการจัดการ 

(มีความชัดเจนในส่วนของทหาร) จึงมีความต้องการที่จะด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวบ้างแต่

เป็นการจัดท าโดยชุมชน ผู้น า คณะกรรมการหมูบ่้าน รวมถึงกลุ่มอื่นๆเช่น ครู เด็ก เยาวชนที่จะ

สามารถร่วมด าเนินการได้ 

 เกิดเป็นแนวคิดในการเช่ือมประสาน (collaborative) ระหว่างอ านาจในระดับนโยบาย 

การบังคับใช้กฎระเบียบของทหาร ปกครอง กับอ านาจในระดับท้องถิ่นชุมชนที่มิได้มีการมอบ

อ านาจอย่างเป็นทางการ หากแต่เป็นการยอมรับในอ านาจการจัดการของทั้งสองส่วนให้

กลมกลืน (harmony) โดยไม่ท าให้เกิดความขัดแยง้และแปลกแยกในการการด ารงชีวติร่วมกัน 

 พร้อมกันนั้น ขณะที่มีการผสานอ านาจในระดับนโยบายกับท้องถิ่น ยังต้องอาศัย

พื้นฐานเดิมที่มีในพืน้ที่ กล่าวคือ การมีทัศนคติที่ดีร่วมกันในการด ารงชีวิตของคนทั้ง 3 กลุ่ม คอื

ชาวบ้านต้นโชคเดิม กลุ่มไตเดิมและกลุ่มไตใหม่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ทั้งหมดจะมีการ

สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจกันโดยละมุนละม่อม จากกลุ่มคนที่ไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการ

หรือสร้างความเขา้ใจกันในการอยูร่่วม อยา่งเป็นทางการกลับสามารถแทรกซึมและสร้างความ
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เขา้ใจได้โดยปริยาย เช่น กลุ่มครูโรงเรียนบ้านต้นโชค กลุ่มนักเรียนและเยาวชนที่มีการปฏิบัติ

กิจกรรมอยู่แล้วอยา่งต่อเนื่องดังเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามภาระหน้าที่ เหล่านี้

ถือเป็นพื้นฐานที่ดีส าหรบัการต่อยอดในการปฏิบัติงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในหมู่บา้น 

 จากพื้นฐานการด าเนินงานทั้งสองส่วนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานจึงเกิดการประสาน

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพืน้ที่หมู่บา้นต้นโชตอยา่งมีส่วนร่วม มีข้ันตอนดังนี้ 

 -การน าร่องสร้างสร้างระเบียนประวัติโดยกองก าลังทหาร เกิดจากการประสานงาน

ระหวา่งทีมนักวจิัย กองก าลังฯและคณะกรรมการหมู่บ้านต้นโชคซ่ึงทั้งหมดมีความพร้อมที่จะ

ร่วมกันด าเนินการ โดยเบื้องต้นผู้น าและคณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์ใหก้ลุม่แรงงานต่าง

ด้าวได้ทราบถึงการปฏิบัติงานโดยกลุม่แรงงานตา่งด้าวให้ความร่วมมือดีมาก จัดเตรียมเอกสาร

ต่างๆในการระบุตัวตน ภาพถ่ายแสดงตัวตนของสมาชิกในครัวเรอืนที่ออกไปรับจ้างต่างหมูบ่้าน

หรือไปศึกษาต่อในเมือง ซ่ึงในส่วนของแรงงานต่างด้าวเองมีความเห็นวา่หากให้ความร่วมมือใน

การสร้างระเบียนประวัติแล้วจะเกิดผลดีกับตนเองเช่นการได้รับความช่วยเหลือต่างๆจาก

หมูบ่้าน (เสมือนเป็นสมาชิกของหมูบ่้าน) เทศบาล หน่วยงานราชการต่างๆและมีความปลอดภัย

ในการด ารงชีวิต อย่างไรก็ดีท่าทีของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่จะแสดงออกในเชิงบวก 

สุภาพและให้เกียรติแก่แรงงานต่างด้าว โดยในขั้นตอนนี้ถือเป็นการบุกเบิกให้กองก าลังฯ

ด าเนินการแล้วชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิธี เทคนิคด้านการปฏิบัติงานจริง เพื่อน าไป

ด าเนินการต่อในขัน้ตอนต่อไป 

 -การสร้างระเบียนประวัติโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดกองก าลังรักษาความ

ปลอดภัยของหมู่บ้าน..ชรบ. ในขั้นตอนนี้เสมือนเป็นการเรียนรู้พร้อมกับการส่งผ่านอ านาจ 

(power transfer) ซ่ึงสมมติฐานที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนีค้อื ชุมชนควรจะมีความรู้หรือทราบวิธีการ

จัดการตามรูปแบบที่ชุมชนมีความเช่ือม่ันว่ามีประสิทธิภาพและควรที่จะด าเนินการเองได้หาก

ทราบวธิีการปฏิบัติแล้วจะส่งผลให้เกิดความยั่งยนืในการจัดการในอนาคต กล่าวคอื คล้ายกับ

การสอนแนะให้ทราบวิธีการหากกองก าลังทหารยังไม่สามารถด าเนินการเองได้ชุมชนก็

สามารถตระเตรียมการหรือด าเนินการในเบื้องต้นเพื่อทันต่อเหตุการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง

ที่จะส่งผลกระทบต่อชาวบา้นต้นโชคและกลุ่มแรงงาน 
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 อย่างไรก็ดีในสถานการณ์จริงกลุ่มแรงงานต่างด้าวยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

หากแต่การด าเนินงานยังเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจาก คณะท างานยังเข้าถึงกลุ่มแรงงานได้

ยาก โดยต้องท าความเข้าใจ การช้ีแจงวัตถุประสงคก์ารด าเนินงาน ที่มาที่ไป เพื่อแสดงความ

น่าเช่ือถือ สร้างความไวเ้นือ้เช่ือใจซ่ึงท าให้ใช้ระยะเวลาที่มากขึ้น 20-30 นาทีต่อครอบครัวโดย

เฉลี่ย 

 -การสร้างระเบียนประวัติ กลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกลุ่มครู นักเรียน เด็ก เยาวชน

บ้านต้นโชค ในขัน้ตอนนีพ้บว่าการสรา้งอ านาจการจัดเก็บไดผ่้านจากสองขัน้ตอนขา้งตน้จนเป็น

ที่ทราบ เข้าใจและยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่บ้าน ในแนวทางปฏิบัติในการจัดท าระเบียน

ดังกล่าว พร้อมกันนั้นคณะครู นักเรียน เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนบ้านต้นโชค ได้เรียนรู้

วิธีการดังกล่าวมาพร้อมกับคณะผู้วิจัย จึงท าให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น ประกอบกับกลุ่มของ

ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าวมีความเช่ียวชาญในพื้นที่ กล่าวคือ ครูและผู้ปกครองจะมี

ความคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง เนื่องจากงานในโรงเรียนที่ต้องมีการเยี่ยมบ้านการท าชุมชน

สัมพันธ์ จึงท าให้เกิดการไว้เนื้อเช่ือใจ ยอมรับและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน

นักเรียนที่ร่วมด าเนินงานกเ็ป็นบุตรหลานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวเอง จึงท าให้เกิดความง่ายใน

การเขา้ถึงขอ้มูล ทั้งในเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน ความเป็นเครือญาติ การเคลื่อนยา้ยแรงงานเข้า

ออกในหมูบ่้าน  สิ่งที่ค้นพบประการส าคัญคอื กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นก าลงัที่คอยสอดสอ่ง

ช่วยเหลือได้เป็นอยา่งดี นอกเหนือจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มากจากกลุ่มของแรงงานต่างด้าว 

ยังมีกลุ่มที่มาจากกลุ่มคนไทยพื้นเมืองดั้งเดิมก็สามารถปฏิบัติงานได้ดี อีกทั้งยังได้ออก

ความเห็นว่างานที่ท าดังกล่าวเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสนุกที่จะได้ท าสิ่งแปลกใหม่ 

และในรายละเอียดของการบันทึก จัดเก็บข้อมูลนั้นก็ได้รับความไวว้างใจให้ด าเนินการมากกว่า

กลุ่มผู้ใหญท่ี่ด าเนินงานในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ 

 ประเด็นที่น่าสนใจคอื กลุ่มคนที่ด าเนินงานการจัดการแรงงานต่างด้าวที่กลุ่มเป้าหมาย

ให้ความไว้วางใจ ไม่หวาดกลัว ระแวงหรือตื่นตระหนก จนน าไปสู่การให้ความร่วมมืออย่าง

แท้จริงคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงคณะครู ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้

เวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็แล้วเสร็จเม่ือเปรียบเทียบการท างานกับส่วนอื่นๆที่ใช้เวลากว่าหลาย
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สัปดาห์  ดังนั้นความละมุนละม่อมและการสร้างความไว้ใจถือเป็นส่วนส าคัญของการ

ด าเนินงานที่สามารถสอดแทรกได้อยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 ในการด าเนินการจัดท าทะเบียนแรงงานโดยชุมชนนั้น ตามผลการด าเนินงานได้เกิด

กระบวนการ รวบรวมแบ่งประเภทให้ทราบข้อมูลในลักษณะต่างๆของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่

สามารถด าเนินการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดประมาณ 470คน 110 ครอบครัว ประกอบไปด้วย

ข้อมูลส่วนต่างๆคือ ช่ือ นามสกุล  บ้านเลขที่ อายุ สถานภาพ การศึกษา ศาสนา อาชีพ 

ประเภทของบัตรที่แสดงความเป็นบุคคล สัญชาติ สถานที่เกิด ระยะเวลาของการเข้ามาอยู่

อาศัยในประเทศไทย เส้นทางที่เข้ามาในประเทศไทย  โดยผลจากการรวบรวมขอ้มูลสามารถ

สรุปโดยภาพรวมดังนี้ 

 1. การศึกษา: พบกลุ่มคนใน 2 รุ่น กล่าวคือ รุ่นที่มีการเคลื่อนยา้ยเข้ามาเดิมทั้งหมดจะ

ไม่สามารถระบุระดับการศึกษาได้ หรือไม่ได้รับการศึกษา ส่วนกลุ่มคน รุ่นที่เกิดในระยะต่อมา

ในประเทศไทยจะได้รับการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ทั้งในช้ันประถมศึกษา

และในช้ันมัธยมศึกษา 

 2. ศาสนา: กลุ่มคนทั้งหมดที่เขา้มาอยู่อาศัยในประเทศไทยระบุว่าตนเองนับถือพุทธ

สาสนา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไตใหญ่หรือคนจีน 

 3.อาชีพ: กลุ่มคนทั้งหมดที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยระบุว่า อาชีพการรับจ้าง

ทั่วไป บุคคลที่อายุ 80 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถท างานได้แล้วมิได้ระบุอาชีพ ส่วนกลุ่มที่อยู่ในวัย

ศึกษา ระบุบทบาทของการเป็นนักเรียน 

 4.สัญชาติ : กลุ่มแรงงานต่างด้าวให้การนิยามสัญชาติของตนเองในลักษณะที่

หลากหลายตามความเข้าใจของตนเอง ส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมีสัญชาติไทยใหญ่ พม่า 

นอกจากนั้นเป็นกลุ่มคนสัญชาติจีน อาขา่ และมีผู้ที่ระบุตัวเองวา่มีสัญชาติไทยประมาณ 6 คน

เท่านั้น  

 5. สถานที่เกิด: กลุ่มคนในวัยท างานหรืออพยพเข้ามาใหม่จะระบุสถานทีเ่กิดของตนเอง

คือ ประเทศพม่า ส่วนรุ่นลูกและหลานทั้งหมดเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ และมีแม่ฮ่องสอน 

กรุงเทพมหานครเพียง2-3 คนเท่านั้น(ขึ้นอยู่กับในขณะที่แรงงานตั้งครรภ์อยู่แล้วมีการ

เคลื่อนยา้ยไปท างานในจังหวัดอื่นๆ)  



62 

 

 

 6. ระยะเวลาที่เข้ามาในประเทศไทย: กลุ่มคนที่เข้ามาแรกสุดประมาณ 20ปีขึ้นไปมี

สัดส่วนกว่า ร้อยละ 40 และมีการอพยพเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆ ในช่วง10-19 ปมีีสัดส่วนกว่า 

ร้อยละ 30 และ ระยะเวลาต่ ากวา่ 10ปี มีสัดส่วนกวา่ ร้อยละ 20 ตามล าดับ นอกเหนือจากนั้น

เป็นกลุ่มคนที่เป็นรุ่นลูกหลานที่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่ก าเนิด  

 7. เส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน: เส้นทางที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามามาก

ที่สุดคือ “หนองอุก”คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 60 ที่เหลือเป็นเส้นทาง เปียงหลวง 

อรุโณทัย อ่างขาง ท่าตอน ฝาง เวียงแหงคิดอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นก็จะมี

เส้นทางจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้าง 

 8. ประเภทของบัตรที่กลุ่มแรงงานที่กลุ่มแรงงานใช้แสดงความเป็นตัวตน: จากการ

รวบรวมพบว่ามีหลักฐานที่หลากหลาย ขึ้นอยูก่ับการที่แรงงานตา่งด้าวไดร้ับการประชาสัมพันธ์

หรือไม่ หรือการเขา้ถึงขอ้มูล จากการพูดคุยได้รับข้อมูลวา่ หากทราบวา่ทางราชการให้ท าบัตร

หรือขอ้มูลอะไรก็จะให้ความร่วมมือทั้งหมด อยา่งไรก็ดีอาจขึน้อยูก่ับลักษณะการจัดเก็บที่ยังไม่

มีระเบียบ  จะท าให้ข้อมูลของตนเองขาดหายไป ซ่ึงผลสรุปของการแสดงประเภทของบัตร ส่วน

ใหญ่จะเป็นบัตรของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทย บัตรกลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูง ที่เหลือจะพบบัตร

หรือสิ่งที่น ามาแสดงเป็นหลักฐาน เช่น ใบแสดงการไม่มีสถานะทางทะเบียน ใบประวัติแรงงาน

พม่า บัตรชมรมผู้สูงอายุ สูติบัตร ทร.38/1(ทะเบียนราษฎร์ของแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว 

กัมพูชา) บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรอนุญาตท างานของกรมการจัดหางาน 

เหล่านีเ้ป็นต้น 

 9. บ้านเลขที่ที่อยูอ่าศัย: จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ในสัดส่วนกวา่ร้อยละ 90จะมี

บ้านเลขท่ีที่ระบุในหมู่บ้านต้นโชค นอกจากนั้นจะมีบ้านเลขท่ีตามบัตรที่ไม่ตรงกับการอยู่อาศัย

จริงอันเกิดจากการเคลื่อนยา้ยมาจากอ าเภอใกล้เคียง เช่นฝางและเชียงดาว 

 นอกจากนีย้ังพบข้อมูลอื่นที่นา่สนใจคอื เกิดลักษณะการอาศัยอยู่รว่มกันของกลุ่มคน 2 

สัญชาติในบ้าน 1 หลัง กล่าวคือในบางแห่งจะมีทัง้กลุ่มของคนจีนและไทยใหญ่อาศัยอยูร่วมกัน

โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งทางวัฒนธรรมใดๆ และยังพบว่าการก่อสร้างบ้านเรือนที่ไม่สามารถระบุ

เลขที่บ้านได้นั้น เกิดจากการอาศัยครอบครองโดยไม่มีกติกาใดผูกมัด(ซ่ึงในขณะที่ด าเนินการ

เก็บข้อมูลยังไม่พบปัญหาใด) 
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 ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้เกิดกระบวนการต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการเรียนรู้(learning process) ให้ทราบวธิีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ กระบวนการ

กลุ่ม (group process) ที่ใช้ความเป็นพลวัตรและพลังของกลุ่มต่างๆในการด าเนินงานให้ถูกต้อง 

ตามความเหมาะสม บริบท สถานการณ์อันไม่ให้เกิดความบาดหมาง แตกแยก รวมถึงการ

สอดแทรกวธิีการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม (participation process) และให้

เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ การยอมรับซ่ึงกันและกัน จนน าไปสู่การมีรูปแบบการสร้างระเบียน

ประวัติของแรงงานต่างด้าวร่วมกันโดยชุมชนคนในพื้นที่ 

 

 3.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการแรงงานต่างด้าวผ่านสถาบันทาง

สังคม (Social institution) ของชุมชนบ้านต้นโชค 

 ผลการวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในพื้นที่  ลักษณะ

และระดับของการมีส่วนร่วม และวธิีการสร้างวธิีการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 3.2.1 พื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันจัดการปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว คอืการมีสถาบันทางสังคมต่างๆที่สามารถประสานและยอมรับการท างานร่วมกันได้ในเชิง

บวก ถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทเป็นผู้น าโดยธรรมชาติ มีความไม่เป็นทางการคอืสถาบันศาสนา

ที่ยึดโยงสถาบันอื่นๆเข้าไวด้้วยกันคล้ายกับการมีครรลองการปฏิบัติร่วม จารีต (Custom)ที่ท า

ให้เกิดความเกรงใจและสามารถจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจของกลุ่มต่างๆได้ เช่นกลุ่มผู้น า

ที่เป็นทางการ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มโรงเรียน 

เหล่านีล้้วนประกอบกันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้เกิดความเคยชินในการด ารงชีวิต 

ด าเนินสืบต่อกันมา เป็นวิถีประชา(Folk way) อีกทั้งยังมีสถาบันครอบครัวและการเป็นเครือ

ญาติที่ซ้อนทับอยูย่ิ่งท าให้เกิดการเกาะเกี่ยวกันอยา่งแน่นแฟ้น 

 3.2.2 ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านต้นโชค  ส าหรับชุมชนบ้านต้นโชคนั้นการมี

ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวจะเป็นไปในลักษณะการร่วมพัฒนา มุ่งเน้นที่การ

คดิและการศึกษาปัญหา มีการระดมสมองเพื่อการกลัน่กรองวธิีการปฏิบัตริ่วมกัน โดยจะมีการ

ร่วมกันตัดสินใจ(โดยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการหมู่บา้น) วา่จะด าเนินงานไปในทิศทางใด ซ่ึงใน

ที่นี้ตัดสินใจเลือกการควบคุมโดยการจัดท าระเบียนประวัติเพื่อให้เกิดระเบียบที่ควบคุมได้ อีก
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ทั้งยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านการจัดกิจกรรมข้างต้นร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อันเน้น

การสร้างพันธะสัญญา กฎระเบียบ กติการ่วม จากข้อมูลพื้นฐานที่เป็นภาพสะท้อนจากการ

พูดคุยในเวทกีารสนทนากลุ่มวเิคราะห์ปัญหาวา่ถ้าหากผลเสียต่างๆ ที่เกิดจากการไม่สามารถ

จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้จะท าให้เกิดความไม่ม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.2.3 วธิีการสร้างการมีส่วนรว่ม  จากการพิจารณาผู้มีส่วนได้สว่นเสียจากการจัดการ

แรงงานต่างด้าวในหมู่บ้านต้นโชค แยกกลุ่มต่างๆตามประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง(domain) ได้แก่ 

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดย กลุ่มผู้น าอย่างเป็นทางการและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

กลุ่มครูอาจารย์ กลุ่มพระสงฆ์กลุ่มผู้เฒ่าคนเมืองและคนไต กลุ่มหมอยาสมุนไพรการแพทย์

ทางเลือก กลุ่มเยาวชน กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ (ทหาร ปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพระดับต าบล) เจ้าหน้าที่จากเทศบาล เหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ใน

ระดับที่แตกต่างกันออกไป แล้วท าการพูดคุยหรือสร้างแนวทางการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละส่วนร่วมกันจึงท าให้เห็นถึงขอบเขตและความสามารถที่แต่ละกลุ่มจะมีส่วนร่วมได้มาก

น้อยเพียงใด เช่นกลุ่มพระสงฆ์ที่ก าหนดบทบาทหลักของตนเองวา่ เป็นฝ่ายประสานงาน กลุ่ม

ผู้น ากรรมการจะเป็นผู้ร่วมกันสร้างกิจกรรมต่างๆโดยฟังจากเสียงความต้องการของชุมชน 

กลุ่มเจ้าหน้าที่จากภาครัฐจะระบุตามภารกิจของตนเองตามที่ได้รับการก าหนด มาจากนโยบาย 

เช่น ทหารจะระบุหน้าที่ของตนเองในการป้องปรามให้เกดิความม่ันคงในพื้นที่ กลุ่มครูอาจารยมี์

หน้าที่ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ดีในวัฒนธรรม บรรทัดฐานการอยู่ร่วมกัน กลุ่มผู้เฒ่าผู้

แก่ หมอยาสมุนไพรจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆและพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มอื่นๆ

หากต้องการความช่วยเหลือเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์   

 -สร้างกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับขอบเขตและหน้าที่ของตนเองดังเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 

หมอยาสมุนไพรจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือก อันไปสอดรับกับ

กิจกรรมที่วัด กลุ่มพระสงฆ์ต้องการที่จะประสานงานให้เกิดขึ้น จึงสนับสนุนโดยการเอื้อเฟื้อ

สถานที่เพราะสามารถท ากิจกรรมได้หลายๆอย่างทั้งการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

หากแต่มีข้อตกลงวา่ถ้าปฏิบัติกิจกรรมที่วัดไม่ควรท าเป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป พร้อมกับการ

ย้ าวา่ทางวัดและกลุ่มพระสงฆเ์องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนอยา่งต่อเนื่องอยูแ่ล้ว 
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 -การขยายกิจกรรมและการเช่ือมประสานเครือขา่ย  จากการเขา้พื้นที่พบวา่ทางกลุ่มผู้

เฒ่าและพระสงฆ์รวมถึงพนักงานภาครัฐ สอบต.มีความต้องการที่จะท าให้กิจกรรมให้มีความ

ยัง่ยนืและถือเป็นกิจกรรมที่ต้องมีส านึกความเป็นเจ้าของ ( sense  of  belonging )โดยต้องเชิญ

กลุ่มต่างๆขา้งต้นมาร่วมรับรู้และด าเนินการร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและอาจต่อยอด

กิจกรรมอื่นๆได้ในอนาคต นอกเหนือจากนั้นยังมีการคิดที่จะขยายช่องทางการสื่อสาร การ

กระจายขา่ว ผ่านวทิยุชุมชน การขึ้นป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียน เป็นต้น  

 

 3.3 การบูรณาการการจัดการแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

หมู่บ้านต้นโชค 

 ในการบูรณาการงานดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานมุมมองของการใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area 

based)ดังนั้นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วสามารถเห็นผลจากการปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับ

โครงสร้างการบริหารงานตามระบบราชการส่วนภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานจัดหางาน 

หน้าที่การควบคุมแรงงานไม่มีหน้าที่ตรงที่จะด าเนินงานในหมู่บ้าน ต าบล หรือแม้แต่ในระดับ

อ าเภอไชยปราการเอง โดยพิจารณาการจัดการที่มุ่งฐานจากพื้นที่ แล้วมีการปฏิบัติงานที่ให้

น้ าหนักมากน้อยต่างกันไปตามหนา้ที่ ภายใต้การผสมกลมกลืนในวัฒนธรรม ทัศนคติ ศาสนาที่

มีพืน้ฐานร่วม ต่างกันเพยีงรายละเอียดปลีกยอ่ย รายละเอียดในส่วนของพธิีกรรม อันไม่ส่งผล

ให้เกิดความขัดแยง้ใด 

 ส่วนส าคัญหลักที่ท าให้การจัดระเบียบสามารถด าเนินการได้นั้น คือการสร้างบรรทัด

ฐานและเคารพบรรทัดฐานที่มีอยู่ได้แก่  วิถีประชา จารีต กติการ่วม ไปจนถึงกฎหมาย ผ่าน

กลุ่มต่างๆทั้งที่เป็นกลุ่มที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกลุ่มที่เป็นลักษณะของสถาบัน

ทางสังคม (Institute) กลุ่มที่เป็นทางการได้แก่ กองก าลังทหาร อ าเภอไชยปราการ เทศบาล 

กลุ่มผู้น าและคณะกรรมการหมูบ่้าน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับต าบล โรงเรียนบ้าน

ต้นโชค กลุ่มที่ไม่เป็นทางการได้แก่ กลุ่มหมอเมืองชนเผ่าผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนไตและ

ชาวบ้านโดยทั่วไป กลุ่มที่มีลักษณะเป็นสถาบันได้แก่ กลุ่มศาสนา เหล่านี้ล้วนมีส่วนผลักดัน

บรรทัดฐานต่างๆ หลายวธิีการได้แก่ 
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 -การสร้างความรู้ความเขา้ใจผ่านพื้นฐานของการศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับ

กติกาการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในพื้นที่  ผสานความต่างผ่าน ศีลธรรมที่คล้ายคลึงกัน ผ่าน

ประเพณีปอยส่างลอง 

 -การส่งเสริมและปฏิบัตกิิจกรรมทางศาสนาร่วมกนั เพื่อยอมรับกันและกันตามจารีตที่

ต้องปฏิบัติ 

 -การรวมกลุ่มและประสานเครือขา่ยเพื่อด าเนินงานร่วมกัน และสร้างความเขา้ใจผ่าน

การสื่อสารระหว่างสังคมอื่นๆ 

 -การช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยูพ่ื้นฐาน รวมไปถึงการแพทย์พืน้บ้าน  

 นอกจากนี้หากพิจารณาปัจจัยที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่เอือ้ต่อการบูรณาการ

ได้จริงในพื้นที่แล้วต้องท าความเข้าใจเรื่อง นโยบายความม่ันคงของประเทศที่ส่วนกลางเป็นผู้

ก าหนดความต้องการของชุมชนในพื้นที่หากต้องการอยูร่่วมกัน การมีแบบแผนการด าเนินชีวิต 

ครรลอง หลักการใช้ชีวิตที่ไม่แปลกแยกกัน จนท าให้เกิดความแตกต่างมากเกินไป  

 อย่างไรก็ดีภาพรวมของการบูรณาการ มีความพยายามสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมที่

แทรกซึมอยู่ในวิธีการอยู่เสมอ โดยต้องอาศัยการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ พร้อมกับความคาดหวังที่จะท าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต    
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การด ารงอยู่ร่วมกันของในหมูบ่้านตน้

โชค-กลุ่มแรงงานต่างดา้ว-กลุ่มคน

ไทยพ้ืนเมือง  ( area based ) 

:การผสมกลมกลืนในวัฒนธรรม ทัศนคติ/

ศาสนาที่มีพืน้ฐานร่วม 

กฎหมาย วถีิประชา 

จารีต 
กตกิาร่วม 

ทหาร 

อ าเภอไชยปราการ 

คณะกรรมกา

รหมู่บ้าน 

เทศบาล 

กรรมการกลุ่มไต วัด พระสงฆ ์

กลุ่ม

คน 
ท่ัวไป 

โรงเรียน/ เยาวชน 

บรรทัดฐานในรูปแบบต่างๆที่

เป็นที่ยอมรับ บรรทัดฐานในรูปแบบต่างๆที่

เป็นที่ยอมรับ 

กลุ่มหมอเมืองผู้สูงอายุ 

รพสต. 

สร้างการยอมรับ

ผสานความต่าง 

ป้องปราม

สม่ าเสมอ การให้ความ

ช่วยเหลือ 

จดัระเบียบ ควบคุม

การเคลื่อนยา้ย 

ท าความเขา้ใจ 

สร้างกติกา

การอยูร่่วม 

สนบัสนุนคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู ่

รวมกลุ่มเพื่อสื่อสาร

ระหว่างสังคมอ่ืนๆ 

ส่งเริมการปฏิบติั

กิจกรรมทางศาสนา 

สร้างการยอมรับผ่าน

ประเพณี-ปอยส่างลอง 

ปฏิบติั

กิจกรรมทาง

ศาสนา

ร่วมกนั 

ผสาน

ศีลธรรมที่

คลา้ยคลึง 

สร้าง

เครือข่ายการ

ด าเนินงาน

ร่วมกัน 

สร้างความรู้ความ

เข้าใจให้การศึกษา 

สร้างวิธีชว่ยเหลือ 

การแพทย์พืน้บ้าน 

การให้

ความ

ช่วยเหลือ 

รวมกลุ่มเพื่อสร้างความ

เขา้ใจในการอยูร่่วม 

ตามรูปแบบวิถีการ

ด าเนินชีวิตร่วมกัน 

ตามนโยบายความ

มั่นคงของประเทศ 

ตามความคิดเห็น

ความต้องการอยู่

ร่วมกัน 

ตามหลักการของพุทธ

ศาสนา 

แผนภาพท่ี 3 การบูรณาการการจัดการแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านต้นโชค  
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 ท้ายที่สุดผลจากการวิจัยที่สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมที่

อาจส่งผลสืบเนื่องไปถึงการบูรณาการการปฏิบัติการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของชุมชนบ้าน

ต้นโชคโดยค านึงถึงการใช้พืน้ที่เป็นฐานนัน้ไม่ไดห้มายถึง การเกิดการปฏิบัติงานได้อยา่งสมบูรณ์แบบไม่

มีข้อเสียหรือจุดบกพร่องเลย หากแต่เป็นการสร้างแนวทางที่มีความเป็นไปได้จากร่องรอยและหลักฐาน

การปฏิบัติ ด าเนินงานจริงอันมีข้อจ ากัดจากหลายองค์ประกอบ อาทิ บุคลากร งบประมาณ นโยบาย 

หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วม ความตระหนักในหมูบ่้านที่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยา่งไม่หยุดนิ่ง อาจ

มีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเสนอเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวเทา่นั้นอกีทั้งยังเป็นไป

ตามมุมมองในเชิงสังคมศาสตร์ซ่ึงเป็นแนวโน้มของความเป็นไปได้ตามเหตุและผล 

 

 

 




