
 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิจัยเรื่อง ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว บ้านต้นโชค ต าบล

หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่นั้น สรุปประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์

การศึกษาอันอาจแบ่งตามองค์ประกอบย่อยได้แก่ การด าเนินงานขององค์กรในการจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ศักยภาพการด าเนินการ

จัดการปัญหาโดยชุมชน  อภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยรวมถึงการ

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดการสรุปดังนี้ 

 

 

 1.การด าเนินงานขององค์กรในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีชุมชน

บ้านต้นโชค 

 ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรภาคส่วนต่างๆในพื้นที่บ้านต้นโชคนั้นมีทั้งองค์กร

ภาครัฐที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนเช่น   กองบังคับการควบคุมที่2 หน่วยเฉพาะกิจ กรม

ทหารม้าที่4 ฐานปฏิบัติการบ้านร้องธาร หมู่6 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ  การ

ปกครองอ าเภอไชยปราการ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ระดับต าบลหนองบัว โรงเรียนบ้านต้นโชค และองคก์รที่มีลักษณะเป็นสถาบันทางสังคมคอื วัด

ต้นโชค รวมถึงกลุ่มที่เกิดตามธรรมชาติที่มีในท้องที่เช่นกลุ่มหมอเมืองสมุนไพร กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มเยาวชน  โดยแยกตามรูปแบบของงานดังนี้ 

-การควบคุมแรงงานต่างด้าว:หน่วยงานที่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวคือ 

หน่วยงานทหาร เน้นการป้องปรามและให้นโยบาย เน้นการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการหลบหนี การ

ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นวิธีการด าเนินงานทางอ้อม แต่เป็นสิ่งส าคัญ การถ่ายทอด

หน้าที่การควบคุม ในระดับต าบลหมู่บ้าน เป็นต้น ในส่วนหน่วยงานอื่นๆจะประสานการ

ถ่ายทอดหน้าที่การควบคุมตรวจตราในระดับท้องถิ่น 

-การจัดระบบแรงงานต่างด้าว:หน่วยงานที่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวอยา่งเป็น

ทางการ คอื ส่วนการปกครองอ าเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ท าการรับและประสานการ

เขา้ท างาน อาศัย เคลื่อนย้ายในพื้นที่ เน้นรูปแบบการขึ้นทะเบียน การรายงานตัวเข้าออก การ

ส ารวจขอ้มูลแรงงาน จัดระบบด้วยการสร้างขอ้ตกลงในระดับหมูบ่้าน เป็นต้น และหน่วยงานที่

มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวอยา่งไม่เป็นทางการ คอื วัดต้นโชค สถาบันศาสนาที่พยายาม
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สร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันผ่านหลักธรรมค าสอน จารีตศีลธรรม ประเพณีและกิจกรรม

ต่างๆที่สนับสนุน นอกเหนือจากนั้น ส่วนงานอื่นๆ จะมีการส ารวจ จ าแนกขอ้มูลแรงงาน 

 

-การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว:หน่วยงานที่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว คือ 

โรงเรียนบ้านต้นโชค ทีประสานความเข้าใจเรื่องต่างๆในชุมชน ข่าวสารที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว

อยากทราบ ผ่านกลุ่มนักเรียนชาวไทย ชาวไทยใหญ่ และชาวจีน ตามโครงการรักการอ่าน ใน

ส่วนขององคก์รอื่นๆจะท าการสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์ การกระจายขา่วภารกิจต่างๆที่ได้

ปฏิบัติ การประชุมหมู่บ้านต้นโชค การสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ การไกล่เกลี่ย

ปัญหา เป็นต้น   

-การด าเนินงานสาธารณสขุและสาธารณูปโภคกับแรงงานต่างด้าว:หนว่ยงานที่มีความ

ชัดเจนในประเด็นดังกล่าว คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลส่งเสริมสุขภาพ การมี

อนามัยที่ดี การให้บริการรักษาโรคทั่วไป การด าเนินกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกผ่านกิจกรรม

หมอเมืองสมุนไพรโดยผู้สูงอายุ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานโดย

เทศบาล ในการเปิดโอกาสให้เข้าถึงสาธารณูปโภครวมถึงบริการทางสาธารณสุข ในส่วน

หน่วยงานอื่นๆนั้น มิได้มีการด าเนินงานโดยตรง เป็นไปในลักษณะของการเน้นย้ าการดู แล

สาธารณูปโภคและการเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการอื่นๆเท่านั้น 

องคก์รทั้งหมดมีวิธี การด าเนินงานที่แตกต่างกันคอื การด าเนินงานขององคก์รภาครัฐ

นั้นมทีิศทางของนโยบายในแต่ละยุคสมัยคอยช้ีน า เน้นการควบคุมอยา่งเป็นทางการ มีขัน้ตอน 

วิธีปฏิบัติบทลงโทษที่ชัดเจน นอกจากนี้การให้น้ าหนักความส าคัญจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

หน้าที่ภารกิจหลักที่ปฏิบัติอยู ่เช่น กองก าลังทหารฯจะเน้นลักษณะงานควบคุมเป็นส าคัญ และ

ลักษณะงานจัดระบบ การสื่อสาร ที่มีความส าคัญในระดับรองลงมา งานปกครอง อ าเภอไชย

ปราการให้ความส าคัญกับการจัดระบบให้เกิดระเบียบเป็นส าคัญรองลงมาคือจึงเป็นลักษณะ

งานควบคุม ส่วนเทศบาลต าบลหนองบัวด าเนินงานในลักษณะตั้งรับ เพื่อเสริมสร้างการ

ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทั่วไปเป็นส าคัญ คล้ายกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต าบล

ที่เน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานหากแต่มีงานเชิงรุกในรูปแบบของการด าเนินงาน

กลุ่มผู้สูงอายุหมอเมืองสมุนไพรควบคู่กันไปด้วย 

ในส่วนของโรงเรียนบา้นต้นโชคมุ่งเน้นการสือ่สารเพื่อขัดเกลาคนในสงัคมเป็นส าคัญอีก

ทั้งส่วนของวัดต้นโชค สถาบันศาสนามุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลักษณะงานจัดระบบและการ

สื่อสารควบคูก่ันไป 
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2.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจัดการแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีชุมชน

บ้านต้นโชค 

โดยเนือ้หาภาพรวมแล้วสามารถแบ่งลักษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 3 ส่วนคือ ปัญหา

ในส่วนขององค์กรที่ระบุถึงสมรรถนะ ปัจจัยน าเขา้ต่างๆ  ปัญหาในส่วนของกระบวนการ/วิธี

ด าเนินงาน  และปัญหาจากปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

-ปัญหาในส่วนขององคก์ร: ปัญหาด้านบุคลากรมีภาพสะท้อนในเรื่องของจ านวนที่ไม่

เพียงพอ ไม่มีอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ข้อจ ากัดในเรื่องเพศของบุคลากร เช่น 

บุคลากรทั้งหมดเป็นเพศชายจะท างานกับแรงงานต่างด้าวหญิงได้ล าบากมาก ต้องเคารพสิทธิ

ของสตรี การขาดงบประมาณที่เพยีงพอในการบรหิารจดัการทั้งที่จ านวนแรงงานต่างด้าวมีมาก

ขึ้น 

-ปัญหาในส่วนของกระบวนการ/วธิีด าเนินงาน:  

กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติเช่นการเกิดการ

แทรกแซงและเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้า นายจ้างไม่ด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เพราะมีความเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ส่งผลให้แรงงานไม่มีหลักแหล่ง เกิดความระแวงไม่ไว้

เนือ้เช่ือใจ 

กระบวนการประสานงานขององค์กรต่างๆที่ท างานเรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าว

เหมือนกันแต่ไม่สามารถบูรณาการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก ค าสั่ง นโยบายที่

ปฏิบัติแตกต่างกัน วธิีด าเนินการต่างกัน ขอ้มูลที่มีไม่เป็นชุดเดียวกัน เกณฑ์ปฏิบัติและขอ้บังคับ

ส าหรับการร่วมงานกันที่ไม่ชัดเจน อาจเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

กิจกรรมที่ด าเนินการในชุมชนไม่มีความยั่งยืน กิจกรรมที่จัดแบบแยกส่วน ความ

ขัดแยง้ที่เกิดจากการด าเนินงาน คนไมย่อมรับความคดิเห็น การเกิดอคติระหว่างกลุ่ม ขาดการ

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 

-ปัญหาจากปัจจัยภายนอก: ตัวบทกฎหมายและเนื้อหาทางนโยบายไม่เอื้อต่อการ

ปฏิบัติงานรวมถึงนโยบายการบริหารประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและเป็นพลวัตร

ท าให้เกิดช่องว่าในขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหรือด าเนินงานเรื่องแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

อยา่งไร เช่นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้ง 3 ส่วน ล้วนเป็นเหตุและผลที่สืบเนื่องและต่อเนื่องกัน

กล่าวคือหากองค์กรที่จัดการปัญหาแรงงานไม่มีปัจจัยน าเข้า ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 

งบประมาณ ฯลฯ ก็จะส่งผลให้กระบวนการในการจัดการปัญหาแรงงานสามารถด าเนินได้
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อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและในทางกลับกันหากกระบวนการมีความบกพร่องในการ 

ประสานงาน สื่อสาร ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจ ฯลฯ  ก็จะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถ

จดัการให้เกิดปัจจัยน าเข้าที่ดีด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากนั้นเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 

นโยบายต่างๆของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อองค์กรและกระบวนการ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นจะต้องพิจารณาให้

ความส าคัญกับทุกๆส่วนที่กล่าวมาขา้งต้น 

 

 

 3.ศักยภาพการด าเนินการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของชุมชนบ้านต้นโชค 

  

 เนือ้หาประกอบด้วยการจัดระเบียบโดยการจัดการขอ้มูลระเบียน การสร้างการมีส่วน

ร่วมโดยการบูรณาการแบบใช้พืน้ที่เป็นฐาน แบ่งเป็นองคป์ระกอบยอ่ยใน 4 ส่วนดังนี้ 

 -วธิีการควบคุมแรงงานต่างดา้วของชุมชนบ้านต้นโชค:สามารถสรา้งได้จากสองส่วนทัง้

จากการสร้างอ านาจที่มอบผ่านองค์กรต่างๆที่เป็นทางการมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย

และส่วนที่ต่อเนื่องกันคอืการแทรกซึมและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผ่านคณะ

ครู นักเรียนเยาวชน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านต้นโชค โดยเริ่มจากการระดมสมองเพื่อ

วเิคราะห์ปัญหาแล้วเกิดความเห็นร่วมตามหลักการวธิีการของกองก าลังทหารให้ความส าคัญ

กับอ านาจหน้าที่ในการจัดการหากแต่เป็นการจัดท าโดยผู้น า กลุ่มครู เด็กเยาวชน เกิดเป็น

ลักษณะงานประสานอ านาจระดบันโยบายและอ านาจระดับปฏิบัติการของท้องถิน่ จนท าให้เกิด

การยอมรับในวธิีการควบคุมอยา่งกลมกลืนไมข่ัดแยง้แปลกแยก 

 -บรรทัดฐานการควบคุมแรงงานต่างด้าว:จากบริบทที่เกิดภายใต้วิธีการควบคุม

แรงงานต่างด้าวในข้างต้นท าให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นรูปธรรมในชุมชนคือการเกิดการน าร่อง

สร้างระเบียนประวัติโดยกองก าลังทหารโดยเกิดจากการประสานงานให้กลุ่มต่างๆของชาวบา้น

มาเรียนรู้ในวิธปีฏิบัติงานแล้วสามารถด าเนินการเองได้ในเบื้องต้น ส าหรับอนาคต 

 -การสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาแรงงานตา่งด้าว:พจิารณาพื้นฐานของการ

ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมคือการที่กลุ่มคนในพื้นที่มีความคล้ายคลึงกันในการด าเนินชีวิต อาทิ

ศาสนา จารีต ครรลองการปฏิบัติ การมีเกี่ยวเกี่ยวพันทางครอบครัว เหล่านีท้ าให้เอ้ือต่อการมี

ส่วนร่วมโดย ส่งผลให้เกิดการร่วมคดิและตัดสินใจวา่จะด าเนินงานไปในทิศทางใด ซ่ึงแนวทางที่

เลือกคือการสร้างระเบียนประวัติร่วมกัน เน้นการสร้างพันธสัญญา กฎระเบียบ การสร้าง

กติการ่วม สร้างความรู้ความเขา้ใจผ่านระบบการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน  
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การให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ โดยวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ับประเด็นร่วมที่สามารถท า

ร่วมกันได้ หากสามารถด าเนินงานได้ดีก็จะมีการต่อยอดขยายกิจกรรมและเช่ือมประสาน

เครือขา่ย สร้างเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดความส านึกของความเป็นเจ้าของได้ 

 -บทบาทการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว:การก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค

ส่วนร่วมกันจะท าให้แต่ละส่วนเข้าใจถึงขอบเขตและความสามารถที่แต่ละกลุ่มจะมีส่วนร่วม

มากน้อยเพียงใดแล้วหลังจากนั้นควรสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของตนการ

ด าเนินงานมีความมากหรือน้อยต่างกันไป หากแต่ต้องสร้างให้เกิดความกลมกลืนภายใต้

วัฒนธรรม ทัศนคติ  โดยค านึงถึงการจัดการที่มุ่งเน้นผลประโยชน์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เป็น

หลัก  

 การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเน้นให้ความส าคัญกับร่องรอยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ผลการด าเนินงานของชุมชน ชาวบ้านที่มีจริงในพื้นที่บ้านต้นโชค ประกอบเขา้ด้วยกันทั้ง

บริบทความสัมพันธ์ของชาวบา้น การเมืองการปกครอง การจัดระเบียบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมคอื บรรทัดฐานรูปแบบต่างๆที่มีอยู่แล้วเดิมกับวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุม 

เหล่านี้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของชุมชนที่เกิดจากการ

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานงานสร้างความร่วมมือระหว่าง

ชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามล าดับความส าคัญ 

และด าเนินงานจัดการ จัดรูประเบียบโดยใช้ระเบียนประวัติชุมชน กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมทาง

ศาสนา ประกอบเข้าด้วยกัน   

 

 การอภปิรายผลการศึกษา 

 

 จากข้อมูลที่พบในพื้นที่วิจัยพบวา่มีทั้งความสอดคล้องและแตกต่างจากการศึกษาใน

บริบทอื่นๆโดยในการอภิปรายจะเน้นเรื่อง การควบคุมทางสังคมโดยใช้บรรทัดฐานในรูปแบบ

ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและการอภิปรายส่วนของการใช้ชุมชนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 

 ส าหรับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านต้นโชคสะท้อนถึงการใช้บรรทัดฐานต่างๆ

ในการควบคุมสังคม ชุมชนให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยมีทั้งการควบคุมที่เกิดจากความ

ต้องการหรือพื้นฐานเดิมที่มีของชาวบา้นแบบไม่รู้ตัว หากแต่ปฏิบัติตามความเคยชิน ตามความ

คาดหวังและชุมชนที่มีมาช้านาน หากแต่เม่ือปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความเป็นพลวัตรตาม
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จ านวนของการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการสร้างหรือแสวงหา

รูปแบบการควบคุมที่ชัดเจน มีการท าหน้าที่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นั่นแสดงถึงการควบคุมทาง

สังคมที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนควบคู่กันไปสอดคล้องกับงานของ จุฑารัตน์    

เอือ้อ านวย(2551: 259)ได้กล่าวถึงการควบคุมทางสังคมที่เกิดจากการควบคุมจากภายในคือ 

สังคมพยายามที่จะขัดเกลาสมาชิกของตน เพื่อให้ปฏิบัติตามที่คนในชุมชนต้องการ  ถ้า

กระบวนการขัดเกลามีประสิทธิภาพ  บุคคลก็จะกระท าการต่างๆโดยไม่ต้องคดิวา่อะไรถูกผิด

เพราะเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งยังมีการควบคุมจากภายนอกประกอบเข้า

ด้วยกัน คือ เม่ือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไม่สามารถท าให้คนปฏิบัติตามบรรทัดฐาน

กลไกการควบคุมจากสงัคมภายนอกก็จะถกูน ามาใช้ เช่น กฎหมาย กติกาต่างๆ ที่ท าให้เกิดการ

ยับยั้งช่ังใจก่อนที่จะกระท าผิด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ สุภางค์  จันทรวนิช 

และคณะ (2545: 34 )ได้ท าการศึกษาวจิัยเรื่อง การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ปี 2544 กระบวนการและปัญหา พบว่า การให้ทหารเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจจับอาจจะท า

ให้เกิดปัญหาในระยะยาว เพราะไม่ใช่ภารกิจหลักของทหาร การด าเนินการตรวจสอบควรเป็น

หน้าที่ของกระทรวงแรงงานมากกวา่   ซ่ึงผู้วิจัยเห็นวา่หากมีการด าเนินงานตามหน่วยงานทาง

ทหารที่เป็นการควบคุมจากหน่วยงานภายนอกชุมชนเพยีงอยา่งเดียวยอ่มท าให้การควบคุมทาง

สังคมในเรือ่งแรงงานต่างด้าวเป็นไปในลักษณะของการบังคับที่ไม่ใช่ระยะยาว ซ่ึงในความเป็น

จริงควรจะเป็นการหนุนเสริมจากสังคมภายในจึงจะท าให้เกิดความยั่งยืนได้ 

 อย่างไรก็ดีบรรทัดฐานรูปแบบต่างๆในชุมชนที่สามารถท าหน้าที่ควบคุมทางสังคมให้

ทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้นั้นจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมที่เป็นเมืองมีความ

สลับซับซ้อน กับสภาพสังคมที่มีความเป็นชนบทเน้นความเรียบง่ายซ่ึงยอมรับการควบคุม

ภายในที่ยังได้ผลอยู่ โดยเม่ือพิจารณาชุมชนบ้านต้นโชคเองก็ใช้ทั้งสองส่วนในการควบคุม แต่

เม่ือประเมินสภาพของชุมชนโดยทั่วไปแล้ว ความเป็นชนบทในพื้นที่ยังคงพบเห็นไดโ้ดยสว่นใหญ่ 

ดังนั้นการควบคุมทางสังคมจากภายในยังคงมีบทบาทอยู่มากในการท าหน้าที่ดังกล่าวหากแต่

ตามสภาพการณ์ปัจจุบันชุมชนก็ไม่สามารถละเลยการควบคุมที่เป็นทางการจากภายนอกได้ 

          ในส่วนการอภิปรายเพื่อสร้างความรู้ในการใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น ท าความเข้าใจได้ว่า การมีส่วนร่วมในเรื่อง

ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท าการจัดการปัญหาของตนเอง ดังที่ ปาริชาติ  วลัย

เสถียร (2543: 138)ได้กล่าวถึงนัยของการมีส่วนร่วมว่าเป็นลักษณะที่ ชุมชนพัฒนาขีด

ความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการ

กระจายทรัพยากรของชุมชน อันก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบท
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สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีการ

สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างกลุ่มคนจากหน่วยงาน ทหาร จากกลุ่มครู 

เยาวชน สาธารณสุข ศาสนา และชาวบ้านเป็นไปในทิศทางที่คล้ายกับ      Danny Burns and 

others(2004:P12-14) ได้ให้วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นแรกว่าต้องแลกเปลี่ยน

เรียนรู้สร้างความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกัน เนื่องจากสมาชิกของชุมชนมีความ

หลากหลาย  นอกจากนี้การสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ หรือการเริ่มจากการใช้พื้นที่เป็นฐาน

(area based approach)ในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวยังเน้นการสร้างความร่วมมือใน

การด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับสัญญา     สัญญาวิวัฒน์ (2546:132)กล่าวถึงวิธีการสร้าง

ความร่วมมือในกิจการการพัฒนาสังคมได้แก่ ท าความรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้หน้าที่ 

โครงสร้าง แผน นโยบาย บุคลากร  การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โครงการให้เป็นที่ทราบ เพื่อ

เปิดโอกาสให้องคก์รอื่นๆ เขา้มาร่วมงานด้วย  ติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อชักชวน ขอความ

ช่วยเหลือ  แสดงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของการร่วมมือกันท างานให้กับหน่วยงานที่ต้องการให้

เกิดความร่วมมือ พร้อมทั้งช้ีให้เห็นผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมที่ไม่ได้รับการพัฒนา    

หากพิ จารณ าการใช้พื้ นที่ เป็ นฐานประกอบเข้าด้ วยกันแล้ วจะพบวิธี การของ  Jan 

Harfst(2012:p9)ที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาในพื้นที่ต้องพิจารณา ความเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่กับ

ปัญหา ดูปัญหาตามความเป็นจริงว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่อยา่งไรแล้วเน้นการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงชุมชนบ้านต้นโชคที่มีการด าเนินงานจะเริ่มท าความเขา้ใจจาก

เหตุการณ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับชุมชนเป็นหลักแล้วจึงสืบเสาะตามหาที่มาจกผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียหลัก โดยเน้นย้ าที่ทัง้หมดในแต่ละภาคส่วนต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง 

 

 ข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการ 

 

 -ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานจัดการแรงงานแรงงานต่างด้าวควรมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงหากจะให้เกิดการด าเนินงานที่ต่อเนื่องในพื้นที่จะต้องมี

ผู้รับผิดชอบ องค์กร หรือคณะกรรมการหลัก โดยควรได้รับการสนับสนุนจากการถ่ายโอน

อ านาจ การกระจายอ านาจ ตามรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ 

 -การด าเนินการจัดการปญัหาแรงงานตา่งด้าวโดยชุมชนนั้นควรเปน็แนวทางที่ลดความ

ขัดแย้ง แปลกแยก แตกต่าง ไม่สามารถบังคับได้อย่างสมบูรณ์ ควรหาแนวทางการ
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ประนีประนอม ด้วยกฎ กติกา บรรทัดฐาน ที่เคารพซ่ึงกันและกันจะท าให้เกิดทัศนคติที่เข้ากัน

อยูร่่วมกันได้ อันจะส่งผลดีในระยะยาว 

 -กระบวนการสื่อสารถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการปฏิบัติงาน ควรมกีารสื่อสารอยา่ง

ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ กับกลุ่มคนต่างๆ กับเป้าหมายที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะส่งผลให้เกิดความ

เขา้ใจในการปฏิบัติตน แนวคิดต่างๆที่ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างหรือจัดหา

ช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม การแปลและการสื่อให้ เกิดความเข้าใจภายใต้ภาษาที่

หลากหลาย 

 -การด าเนินการหากต้องการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวควรบูรณาการ 

ผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเขา้ไวด้้วยกนั เนื่องจากทั้ง

สองส่วนมีส่วนเกือ้หนุน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมไิด้ 

 -การสะท้อนให้เห็นความดีงามในการอยู่ร่วมกันระหวา่งกลุ่มคนไทยและกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าวที่มีลักษณะของความสมานฉันท์นั้น กลายเป็นดาบสองคมมีทั้งผลดีในเบื้องต้น แต่

หลังจากนั้นพอเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพื้นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ท าให้เกิดการ

หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่อื่นๆ เข้ามามากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ เพราะใน

พื้นที่ไม่ได้สร้างบรรทัดฐาน กติกาเพื่อรองรับปรากฏการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ควรมีการสื่อสารที่

จะน าเสนอพื้นที่อยา่งรัดกุม 

 -ควรมีการจัดท าแผนที่ขั้นตอน ของรูปแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส าหรับการ

จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในชุมชน ทราบ

หน้าที่ ขอบเขตที่ขัดเจน หากส่วนไหนขาด ไม่มีการต่อเนื่อง หรือบกพร่องก็จะสามารถแก้ไขได้

อยา่งทันการ 

 -แนวคิดพื้นฐานเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของคนในพื้นที่มีความเช่ือว่า

เป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงในระดับ

ชุมชนท้องถิ่นท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่างๆได้ตามที่ควรจะเป็นจึงควรเป็นหน้าที่ของชุมชนที่

ควรริเริ่มแก้ไขปัญหาโดยการน าเสนอความต้องการและหาภาครี่วม ประสานเป็นความร่วมมือ

ในการจัดการ 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 

  ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการศึกษาที่ละเอียดลึกซ้ึงขึ้นจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาเองในพื้นที่และเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหมไ่ด้แก่ 

 -จากการเขา้พื้นที่จะได้ข้อมูลการผสมผสานวัฒนธรรมของคนไทยและคนไทยใหญ่ที่

สามารถสอดรับกันได้เป็นอย่างดี หากแต่สัดส่วนของประชากรในพื้นที่ของชาติพันธุ์อื่นที่เพิ่ม

มากขึ้นเช่น คนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัย แล้วมีการผสานวัฒนธรรมกันในระดับหนึง่หากแต่ยังคง

ไม่สามารถสร้างความเขา้ใจได้ ท าให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการเกิดความแปลกแยก ซ่ึงในขณะที่

ท าการศึกษาวจิัยยังไม่เกิดปญัหาหรือขอ้ขัดแยง้ใด หากแต่ถ้าสร้างรูปแบบวธิีการที่จะท าให้เกดิ

ความเขา้ใจกันระหว่างคนจีนกับคนไทยใหญ่หรือคนจีนกบัคนไทย ยอ่มจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชุมชนใน

อนาคต นอกเหนือจากนั้นยังอาจศึกษาถึงรูปแบบการปรับตัวของชาวจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยใน

ชุมชนบ้านต้นโชคประกอบเข้าด้วยกัน 

 -จากการศึกษาวิจัยพบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากช่องว่างในระเบียบ

ขอ้บังคับเช่น การปรับตัวของคนไทยที่มีอาชีพรับเป็นนายจ้างของแรงงานต่างด้าว  และการ

ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าการจัดหาแรงงานต่างดา้ว เหล่านีเ้กิดเป็นการเอาเปรยีบแรงงานอัน

ท าให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงหากได้มีการศึกษาก็จะท าให้เกิดความรู้ที่จะแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น 

 

  

 




