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บทคัดย่อ
 

 แผนงานวจิัย เรื่อง แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคมนี้ มวีัตถุประสงค์ เพื่อศกึษา

รปูแบบ การปรบัตวัของแรงงานต่างด้าวในด้านต่าง ๆ  ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงในชวีติและสงัคม

ไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสู่การสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยมโีครงการวจิยัย่อย

ร่วมด�าเนนิการทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่ 1) ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว : กรณี

ศกึษาบ้านต้นโชค ต�าบลหนองบัว อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่ 2) การปรับตัวของแรงงาน

หญงิข้ามชาตภิายใต้นโยบายความมัน่คงของชาต ิ: กรณศีกึษาแรงงานหญงิข้ามชาตสิญัชาตไิทใหญ่

ในเมอืงเชยีงใหม่ 3) โอกาสการเข้าถงึสวสัดกิารสงัคมของแรงงานข้ามชาต ิ: กรณศีกึษาแรงงานข้าม

ชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ และ 4)  ภาษากับความมั่นคงในชวีติ : กรณศีกึษาแรงงานไทใหญ่

ใน แขวงนครพงิค์ อ�าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

 แผนงานวจิัยนี้ เป็นการวจิัยประยุกต์ ซึ่งมขี้อมูลเป็นเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพจากการ

ศกึษา 8 มติ ิของความมั่นคงทางสังคมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานชาวไทใหญ่ในชุมชนแขวง

นครพงิค์ อ�าเภอเมอืง และอ�าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ ทกุโครงการย่อยใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลู

ด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุ่ม การจดักจิกรรมกลุ่ม การสงัเกต การตอบแบบสอบถาม

และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อทุกโครงการย่อยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แล้ว

เสร็จ หัวหน้าแผนงานวจิัยได้น�าผลดังกล่าวมาสังเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานวจิัย

 ผลการวจิัยสรุปได้ว่า การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชยีงใหม่ อัน

มผีลกระทบต่อความมั่นคงในชวีติ และสังคมมทีัง้ 8 มติ ิคอื

 1. มติดิ้านการมงีานท�าและรายได้   2. มติดิ้านครอบครัว

 3. มติดิ้านความมั่นคงส่วนบุคคล 4. มติดิ้านการสนับสนุนทางสังคม 

 5. มติดิ้านสังคมและวัฒนธรรม   6. มติดิ้านการศกึษา  

 7. มติดิ้านสุขภาพอนามัย   8. มติดิ้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1 รองศาสตราจารย์ ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 ซึ่งผลการประเมินความมั่นคงในภาพรวม พบว่า ชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความ

เห็นว่า พวกเขามรีะดับความมั่นคงอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.25 ) กล่าวคอื มคีวามมั่นคงน้อย 

ในมติดิ้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มคีวามมั่นคงปานกลาง ในมติดิ้านการมงีานท�า

และรายได้ มติดิ้านความมั่นคงส่วนบุคคล มติดิ้านการสนับสนุนทางสังคม มติดิ้านสุขภาพอนามัย 

และมคีวามมั่นคงค่อนข้างสูง ในมติ ิด้านครอบครัว และมติดิ้านสังคมและวัฒนธรรม  

ค�าส�าคัญ   :   แรงงานต่างด้าว   ความมั่นคงทางสังคม   รูปแบบการปรับตัวของแรงงานต่างด้าว   

ABSTRACT

 This research project aims to study the adaptation-pattern of Trans – border Workforces 

in eight aspects, which effects social security, Thai society and community strengthening that 

lead to the our country’s security situation. There are 4 researches in this project: 1) community 

and the  Trans – Border Workforce’s Problem Management: Case Study Baan Ton Chok Tambon 

Nong Bua, Chaiprakarn District, Chiang Mai Province 2) the Adapting of Women Trans – Border 

Workforces Under the Social Security Policy: Case Study Myanmar Women Trans – Border 

Workforces in Chiang Mai City 3) the Opportunity in Social Welfare of Trans – Border Workforces: 

Case Study Trans – Border Workforces in Chiang Mai Municipality, and 4) Language and Life 

Security: Case Study Myanmar Trans – Border Workforces in Nakornping Sub-District, Muang 

District, Chiang Mai Province. 

 This research project is an applied research. Data were collected in a quality research 

pattern from the samples; Tai Yai Workforces in Nakornping Sub - District, Muang District and 

Chaiprakarn District, Chiang Mai Province. Every research under this project used many methods 

to collect data such as in - depth interviews, group conversations, group activities, observation, 

questionnaires and related literature reviews. All data from 4 researches were integrated by 

the project’s leader to answer the objectives of this project. 

 The conclusion shown that the way of life adapting of Tai Yai Trans – border workforces 

in Chiang Mai, which effecting their life and social security, can be categorized in to 8 aspects;

      1. Work and Income   2. Family

      3. Personal Security        4. Social Support 

      5. Social and Culture     6. Education  

      7. Residence and Environment  8. Health 
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 The evaluation shown that Tai Yai Trans – border workforces in Chiang Mai Province 

felt that they had only a medium level of the security in their life and society (x = 3.25 ). 

This means that they have least level of security in term of Work and Income, and Residence 

and Environment, but they gain medium level of security in term of Personal Security, Social 

Support, and Health. For the Family and Social and Culture aspects, they have rather high 

level of security.

KEYWORDS :  Trans – Border Workforce, Social Security, The adaptation pattern of Trans 

   – border workforces

บทน�า
 ประเทศไทยมี เขตแดนติดต ่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว 

กัมพูชา และมาเลเซยี โดยประเทศเพื่อนบ้านที่

มีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยมากที่สุด 

คือ  ประเทศพม่า ซึ่งอยู่ติดพรมแดนทางด้าน

ทิศตะวันตกของประเทศไทยโดยมีเขตแดนทั้ง

ทางบกและทางทะเลติดกับประเทศไทยยาวถึง 

2,401 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางติดต่อระหว่าง

กันครอบคลุมตามจังหวัดต่าง ๆ ของไทย 10 

จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดราชบุร ี 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพรและจังหวัด

ระนอง (ส�านักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม, 

2542) ในแต่ละจังหวัดมีช่องทางการติดต่อไป

มาหาสู่กันระหว่างกันอีกหลายช่องทาง จาก

พื้นที่ที่เอื้ออ�านวยและมาตรการในการควบคุม

ในพื้นที่ยังขาดประสทิธภิาพ ท�าให้ประเทศไทย

เป็นประเทศหนึ่ง ในเป้าหมายของแรงงาน

ต่างด้าวที่นิยมเดินทางเข้ามาท�างานอย่างมาก 

โดยสาเหตุส�าคัญของการลักลอบเข้าเมืองของ

แรงงานต่างด้าว ก็คือ การขาดแคลนแรงงาน

ระดบัล่าง หรอืแรงงานไร้ฝีมอื (Unskilled labors)  

ผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือมากขึ้น ท�าให้มีการน�า

แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมา

ท�างานในหลายกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ธุรกจิก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก   

งานแม่บ้าน งานการเกษตร บรกิารเสร์ิฟ เป็นต้น 

ผลจากการใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมายจนเคยชิน มีส่วนท�าให้การบริหาร

จัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความ

ยากล�าบาก เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถ

เปิดเผยสถิติจ�านวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ

เข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายที่แท้จรงิได้

 การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบทั้งผลดีและ

ผลเสียต่อประเทศไทย ผลดีส่วนใหญ่จะตกแก่

นายจ้าง คือ การที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าว

มาใช้ทดแทนแรงงานไทยในส่วนที่ขาดแคลน 

และสามารถจ้างได้ในราคาถูกกว่าคนไทย  

แต่ผลเสียกลับกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  

เช่น ด้านความมั่นคงมีประเด็นผลกระทบด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสขุ 

การควบคมุโรค ด้านเศรษฐกจิ การแย่งงาน และ

ผลกระทบทางสงัคม เช่น ปัญหาความปลอดภยั

ในชวีติและทรัพย์สนิ การก่ออาชญากรรม การ

แบ่งแยกเชิงสังคม ขบวนการลักลอบการเข้า

เมืองและการค้ามนุษย์ ปัญหาเด็กไร้สัญชาต ิ
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ปัญหาการสร้างอทิธพิลกลุม่ชนชาต ิ ยาเสพตดิ 

ปัญหาโสเภณ ีภาระของรฐัในเรือ่งการจดัปัจจยั

พื้นฐานการสาธารณปูโภค และการสาธารณะสขุ

เป็นต้น

 ส�าหรับเรื่องของความมั่นคงในชีวิต

และสังคมนั้น ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี

เมื่อเดอืนสงิหาคม 2548 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ได ้ เสนอ

กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ (Human  

Security) ซึง่เป็นแนวคดิใหม่ทีป่รากฏในรายงาน 

“การพัฒนามนุษย์ ค.ศ. 1994” ของส�านักงาน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP)  

โดยมีเป้าหมายเกี่ยวกับมนุษย์ 2 ประการ คือ 

1) มนุษย์ทุกคนจะต้องปลอดจากความกลัว 

(Freedom from fear) 2) ปลอดจากความ

ขาดแคลน หรอืความต้องการ (Freedom from 

want) ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดความ

มั่นคงของชาติ อันประกอบด้วยรัฐและดิน

แดนมาเป็นความมั่นคงของประชาชนในฐานะ

องค์กรประกอบพื้นฐานของชาติ โดยรัฐบาล

ได้ให้ความส�าคัญในการผลักดันแนวคิดใหม่ 

เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ในการให้ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง  โดยการจัดตั้งกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม 

พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 มอี�านาจหน้าที่ในการพัฒนาสังคม  

การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาค

ในสังคม การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ และ

ความมัน่คงในชวีติ สถาบนัครอบครวัและชมุชน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จงึได้ด�าเนนิการศกึษามาตรฐานและตัว

ชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดทฤษฎี

ในประเทศและต่างประเทศร่วมกับสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยมีสาระส�าคัญ คือ ความ

มั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หมายถึง  

การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธ ิ

ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจ�าเป็น

ขั้นพื้นฐาน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่าง

เท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ประกอบด้วยความมั่นคงของมนุษย์ จ�านวน 10 

มติ ิตามแนวทาง ดังนี้

 1. ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการ

มีงานท�าและรายได้ ประกอบด้วย 1) การได้

ท�างานที่มั่นคงและมีความสุขหรือพอใจในงาน 

2) มีรายได้ที่พอเพียงต่อการด�ารงชีวิตของ

ตนเองและครอบครัว 3) มีเงินออมที่พอเพียง

ส�าหรับอนาคต และ 4) ปราศจากหนี้สินที่ไม่

สร้างผลติผล

  2. ค ว ามมั่ น ค งของมนุ ษย ์ ด ้ า น

ครอบครัว ประกอบด้วย 1) ความรักใคร่

ปรองดอง 2) ความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ 3) การเคารพและให้เกียรติซึ่ง

กันและกัน และ 4) การไม่ใช้ความรุนแรงในทุก

รูปแบบ

 3. ความมัน่คงของมนษุย์ด้านสขุภาพ

อนามัย ประกอบด้วย 1) การมสีุขภาพกายที่ด ี     

2) การมีสุขภาพจิตที่ดี 3) การมีหลักประกัน

ด้านสขุภาพอนามยัอย่างเท่าเทยีมและพอเพยีง          

4) ประชากรไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บ

ป่วยทางกายและจิต (การปฏิบัติตนที่มีส่วนส่ง

เสรมิสุขภาพกายและจติ

 4. ความม่ันคงของมนุษย์ด้านการ

ศกึษา ประกอบด้วย 1) ประชากรได้รับโอกาส

ทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม 2) การมีการ

ศกึษาที่พอเพยีงต่อการครองชวีติ 3) การได้รับ

การศกึษา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 5.  ความมั่นคงของมนุษย์ด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ส่วนบุคคล) 

ประกอบด้วย 1) การปลอดจากการประทษุร้าย

ต่อร่างกาย 2) ความรู้สึกปลอดภัยจากการ
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ประทุษร้ายต่อร่างกาย 3) การปลอดจากการ

ประทุษร้ายด้านทรัพย์สิน 4) ความรู้สึกปลอด

จากการประทุษร้ายต่อทรัพย์สนิ

 6. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู ่

อาศัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) เพิ่ม

ระดับการมีสิทธิครอบครองที่อยู ่อาศัยที่มี

มาตรฐาน 2) พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

พื้นฐานโดยเฉพาะน�้าสะอาดอย ่างทั่ วถึง  

3) สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษทางเสียง  

กลิ่น ฝุ่น ควัน

 7. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิทธิ

และความเป็นธรรม ประกอบด้วย 1) การปลอด       

จากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ       

2) มีหลักประกันและการคุ้มครองด้านสิทธ ิ         

3) กลไกที่แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิทธิที่มี

ประสทิธภิาพและเป็นธรรม

 8. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคม-

วัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) มีเวลาพักผ่อน

ที่ปลอดจากภารกิจที่พอเพียง 2) ใช้เวลา

ตดิตามข่าวสารทางสังคม - วัฒนธรรม 3) มี

เวลาในการท�าจิตใจ ให้สงบ 4) มีส่วนในการ

ปฏศิาสนกจิ  5) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมของ

กลุ่มสังคมและชุมชน

  9. ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการ

สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 1) การมี

บุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลอืได้ 2) ระบบ

บรกิาร สังคมที่ให้การคุ้มครองและเข้าถงึได้ใน

เวลาอนัรวดเรว็ 3) ความรูส้กึในคณุค่าของชวีติ 

และความสุขในชวีติ

 10.  ความมั่นคงของมนุษย ์ด ้าน

การเมอืง - ธรรมาภบิาล ประกอบด้วย 1) ส่ง

เสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ในทุก

ระดับ 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเมืองและการรวมกลุ ่มทางการเมือง  

3) ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ของประชากร 4) สร้างความโปร่งใส การ

ตรวจสอบได้และความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับ 

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ส ่วนบริบทของจังหวัดเชียงใหม ่  

ซึง่เป็นพื้นทีห่นึง่ทีม่คีวามส�าคญัในกระบวนการ

พฒันาความเป็นเมอืงทีม่บีทบาทต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก มากว่า

ครึ่งศตวรรษ โดยเฉพาะเป็นแหล่งรายได้และ

น�าเข้าเงนิตราต่างประเทศเป็นอันดับต้น ๆ โดย

มีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออก

และบริการรวมของประเทศ และคิดเป็นร้อย

ละ 5 ของผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) 

ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายแขนง 

และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน คิด

เป็นร้อยละ 6 – 7 ของแรงงานทัง้ระบบ (เกศ

สรนิทร์ ตันสุวรรณรัตน์, 2552) ดังนัน้ ภายใต้

การเติบโตและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่าง

มากของเมืองชียงใหม่ ความต้องการแรงงาน

เพื่อมาตอบสนองการเติบโตดังกล่าวได้เพิ่ม

มากขึ้นเป็นเงาตามตวัเช่นกนั โดยเฉพาะในกลุม่

แรงงานข้ามชาตทิีเ่คลือ่นย้ายเข้ามาเป็นจ�านวน

มากในประเทศไทย เพือ่รองรบัการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ กลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ที่ได้เข้า

มาเป็นฟันเฟืองส�าคัญในกระบวนการพัฒนา

ในพื้นที่ของเมืองใหญ่ ศูนย์กลางการพัฒนา

ของภาคเหนือ ซึ่งพบว่าจ�านวนแรงงานพม่าที่

มีการขึ้นทะเบียนเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่

นั้นมีมากถึง 60,000 คน และเป็นจ�านวนถึง 

200,000 คน ในพื้นที่ภาคเหนือ (อดิศร เกิด

มงคล, 2552)

 การที่จังหวัดเชียงใหม่มีฐานะเป็น

ทั้งศูนย์กลางการพัฒนาส่วนภูมิภาคของภาค

เหนือและเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศที่มี

อาณาเขตตดิต่อกบัประเทศพม่า จงึมกีารอพยพ

เคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากประเทศพม่าเป็น

จ�านวนมากทีส่ดุ (สริริฐั    สกุนัธา, 2547) กลาย

มาเป็นแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
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แม้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการจดทะเบียนแรงงาน 

แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ไม่สามารถระบุได้ว ่ามี

แรงงานข้ามชาตสิญัชาตไิทใหญ่อาศยัในจงัหวดั

เชียงใหม่เป็นจ�านวนเท่าไร แต่ในความเป็น

จริงกลับไม่ใช่เรื่องยากที่จะพบเห็นแรงงาน 

ข้ามชาติเหล่านี้ท�างานเป็นแรงงานอยู่ทั้งใน

สถานทีก่่อสร้าง โรงงาน สวนส้ม ตลาด ร้านขาย

อาหาร ฯลฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเพราะ

เมื่อมีแรงงานราคาถูกมากเพียงพอ ย่อมท�าให้

แม้แต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลก็ ๆ  กส็ามารถจ้างคน

งานในร้านได้ (ออมสนิ บุญเลศิ, 2552) ดังนัน้ 

จังหวัดเชียงใหม่จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มีปัญหา

แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายทีม่คีวามรนุแรงอยู่

หลายพื้นที่จังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะ

แรงงานเชื้อสายพม่า เพราะจังหวัดเชียงใหม่

อยู ่ทั้งในฐานะที่เป็นพื้นที่เป็นเป้าหมายและ

ทางผ่านของแรงงาน บางพื้นที่เป็นพื้นที่อพยพ    

บางพื้นที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ทัง้ที่มี

สัญชาตไิทยและไม่มสีัญชาตไิทยอกีด้วย

 จากความดงักล่าวข้างต้นท�าให้มองเหน็

ว่า การเข้ามาท�างานของแรงงานชาวไทใหญ่ แม้จะ

ท�าให้ระบบเศรษฐกจิในบางส่วนของประเทศไทย

ขบัเคลือ่นไปได้ แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่า แรงงานเหล่า

นั้นบางส่วนสร้างปัญหาต่าง ๆ มากมายให้แก่

ประเทศ อนัเนือ่งมาจากสภาพเศรษฐกจิ สงัคม

และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั (กระทรวงพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 2548) ดงันัน้ 

คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการปรบัตวัของ

แรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ เพือ่ให้เกดิความมัน่คง

ในชวีติและสงัคมอนัส่งผลถงึความมัน่คงในชวีติ

และสงัคมของไทย รวมถงึการศกึษาความสมดลุ

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อการน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานต่างด้าว และองค์ความรูท้ีส่ร้างความเข้าใจ

ระหว่างกนัต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบการปรับตัวของ

แรงงานต่างด้าวในมิติ 8 ด้าน ของกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มี

ผลกระทบต่อความม่ันคงในชีวิตและสังคมไทย

และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสู่การสร้าง

ความมั่นคงของประเทศ

ขอบเขตการวจิัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ข้อมลูเกีย่วกบัการปรบัตวัของแรงงาน

ต่างด้าวใน 8 มติ ิ (โดยยกเว้นมติทิี่ 7 และ 10 

ซึ่งเหมาะสมกับคนไทยเท่านั้น เนื่องจากเป็น

มิติทางการเมืองการปกครอง) ที่มีผลกระทบ

ต่อความม่ันคงในชีวิตและสังคมไทยและสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนสูก่ารสร้างความมัน่คง

ของประเทศ

 ขอบเขตด้านพื้นที่

 แขวงนครพงิค์ อ�าเภอเมอืง และบ้าน    

ต้นโชค อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

 ขอบเขตด้านประชากร

 ชาวไทใหญ่ในชุมชนแขวงนครพิงค์ 

อ�าเภอเมอืง และบ้านต้นโชค อ�าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชยีงใหม่ รวมทัง้สิ้น 284  คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน

ให้กับชุมชนต้นโชค และชุมชนแขวงนครพิงค์   

รวมทัง้การเสรมิสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

มั่นคงของประเทศ
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 2.  ชมุชนในเขตแขวงนครพงิค์ จงัหวัด

เชียงใหม่มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ ้มกัน และ

ศกัยภาพ ในการร่วมเสรมิสร้างความมัน่คงของ

ประเทศ

 3.  ชุมชนบ้านต้นโชค ต�าบลหนองบัว 

อ�าเภอไชยปราการมคีวามเข้มแขง็และสามารถ

ลดจ�านวนแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในชุมชน

ได้

 4.  ชุมชนในเขตแขวงนครพงิค์ อ�าเภอ

เมือง และบ้านต้นโชค อ�าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน 

และศกัยภาพ ในการร่วมเสรมิสร้างความมัน่คง

ของประเทศในระดับดี

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคดิการวจิัย 
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นยิามศัพท์เฉพาะ
 แรงงานต่างด้าว หมายถึง แรงงาน

ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัด

เชยีงใหม่

 ความมั่นคงทางสังคม หมายถึง    

การด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ มคีณุภาพชวีติทีด่ ี   

มคีรอบครัวอบอุ่น สงบสุข มคีวามปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สิน ไม่มีการกีดกันและแบ่งแยกของ

คนในสังคม

 รูปแบบการปรับตัว หมายถึง  วิธี

การที่บุคคลปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ในการอยู่

ร่วมกันในสังคม

 ความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถงึ 

การที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน โดยมีการ

เรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วม

กันของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือการพัฒนา  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอด

จนมีผลกระทบสู ่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตาม

ล�าดับ 

วธิกีารด�าเนนิการวจิัย
 1. รูปแบบของการวจิัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ 

(Applied Research) จากการรวบรวมข้อมูล

ปฐมภูม ิแล้วน�าเสนอในรปูแบบการบรรยายเชงิ

คุณภาพ

 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย

 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวไทย ชาว

ไทใหญ่และหน่วยงานในชุมชนแขวงนครพิงค์ 

อ�าเภอเมอืง และบ้านต้นโชค อ�าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่เลือกโดยวิธีการเจาะจง

เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 284  

คน

 3.  ระยะเวลาและสถานที่ท�าการวิจัย  

ด�าเนินการวิจัยระหว่าง เดือนมกราคม 2556 

– ธันวาคม 2557 ณ แขวงนครพิงค์ อ�าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ และบ้านต้นโชค ต�าบล

หนองบัว อ�าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม่

 4.  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่

สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยจัด

ท�าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคดิ

ในการวิจัยและผู้ส�ารวจเป็นผู้น�าแบบสอบถาม

ไปให้ผู ้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดย

มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด (Close End 

Question) ที่ก�าหนดค�าตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือก

ตอบ และค�าถามแบบปลายเปิด(Opened End 

Question) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อสิระ ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงและความ

ตรงของแบบสอบถาม และการปรับปรุงโดย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

 5.  ข ้อมูลที่ ใช ้ ในการวิจัยและการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลหลัก คือ ข้อมูล 

ปฐมภูม ิ   ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

การประชมุกลุม่เฉพาะและแบบสอบถามทีส่ร้าง

ขึ้นเฉพาะส�าหรับงานวจิัยนี้ แล้วน�าไปสอบถาม

กลุม่ตวัอย่าง จากนัน้ได้น�าไปประกอบกบัข้อมลู

ทตุภิมูทิีไ่ด้จากเอกสารซึง่เป็นการศกึษาแนวคดิ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลจึงได้จากแหล่ง

ต่อไปนี้

  5.1  ข้อมูลภาคสนาม (Field data) 

เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

จากภาคสนาม เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม จากผู ้ให้ข้อมูลหลัก (key 

informant) ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนและแรงงาน

ต่างด้าว ผ่านการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(focus group) และการสังเกต observation)
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 5.2  ข้อมูลจากเอกสาร (docu-

mentary study) เป็นการศกึษาข้อมูลทุตยิภูมทิี่

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยศกึษารวบรวมจาก

เอกสารวชิาการต่าง ๆ  ได้แก่ สื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

บทความ วารสาร วชิาการ แนวคดิทฤษฎ ีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงาน

ต่างด้าว  

การวเิคราะห์และน�าเสนอข้อมูล
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

น�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

และท�าการบันทึกข้อมูลแล้ว จึงน�าคะแนนที่

ได้ไปค�านวณ เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

อันประกอบด้วย 2 ส่วนคอื

 1. การวิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อย

ละ ส�าหรับข้อมูลเชงิกลุ่ม 

 2. การวิเคราะห์ค่าความถี่, ร้อยละ,

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับ

ข้อมูลเชงิปรมิาณ

 3. การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ

ความพงึพอใจในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการวิจัย โดยก�าหนดคะแนนตามระดับ 

ความคดิเห็น ตามเกณฑ์ ดังนี้

 5  หมายถงึ  พงึพอใจมากที่สุด

 4  หมายถงึ  พงึพอใจมาก

 3  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง

 2  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย

 1  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยที่สุด

 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล คอื

 4.51 – 5.00  หมายถงึ พงึพอใจมากที่สุด

 3.51 – 4.50  หมายถงึ พงึพอใจมาก

 2.51 – 3.50  หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง

 1.51 – 2.50  หมายถงึ พงึพอใจน้อย

 1.00 – 1.50  หมายถงึ พงึพอใจน้อยที่สุด

 6.4 ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

เจาะลกึ การสังเกตจากสนทนากลุ่มและข้อมูล

จากแบบสอบถามที่ เป ็นค�าถามปลายเปิด  

จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analy-

sis) จากนั้นจึงน�าข ้อมูลที่ได ้ทั้งหมดมาน�า

เสนอในเชิงพรรณนาประกอบการยกตัวอย่าง 

เพื่อสรุปผลที่ได้จากการด�าเนินการวิจัยเพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยดังที่ตั้งไว้  

(สุมติรา ศรชีูชาต,ิ 2551) 

ตารางที่ 1  ขัน้ตอนการด�าเนนิแผนงานวจิัย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
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สรุปผลการวจิัย
 จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยจาก

โครงการย่อยภายใต้แผนการวิจัยนี้  พบว่า 

การปรับตัวของแรงงานต่างด้าวชาวไทใหญ่ใน

จังหวัดเชียงใหม่อันมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ในชวีติและสังคม ทัง้ 8 มติ ิมผีลดังต่อไปนี้

 1. มิติด้านการมีงานท�าและรายได้ 

ชาวไทใหญ่จะปรับตัวด้วยการยอมรับลักษณะ

งานและค่าแรงตามกติกาและรายได้ที่นายจ้าง

ก�าหนด และเพิ่มรายได้ให้ได้เงินค่าแรงต่อวัน

ให้มากขึ้นด้วยการท�างานล่วงเวลากับสถาน

ประกอบการเดิม หรือรับจ้างท�าความสะอาด

บ้านหรอืงานเกษตรตามบ้านคนไทยทีคุ่น้เคยกนั

 2. มิติด ้านครอบครัว พบว่า ชาว

ไทใหญ่ ที่เข้ามาหางานท�าฝั่งไทยที่เข้ามาทั้ง

ครอบครัวจะปรับตัวน้อยในด้านนี้ แต่ถ้าข้าม

มาคนเดียวอาจเป็นฝ่ายสามี บทบาทที่ต้องท�า

คอืส่งเงนิไปเลี้ยงดลูกูเมยีทีฝ่ั่งพม่า ส่วนบทบาท

ด้านการคุ้มครองครอบครัวก็ยุตลิง แต่แรงงาน

ที่ยังโสดเมื่อเข้ามาท�างานฝั่งไทยจะมีอิสระใน

การตัดสนิใจท�าการต่าง ๆ เอง และถ้าแต่งงาน

กับคนไทยสถานะด้านครอบครัวย่อมปรับเข้า

สู่สังคมไทยพร้อมกับการตัดสินใจอยู่ฝั ่งไทย

ตลอดไป

 3. มติด้ิานความมัน่คงส่วนบคุคล การ

ปรับตัวด้านนี้ แรงงานชาวไทใหญ่จะกระท�า

โดยการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎ กติกาต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ที่มปีฏสิัมพันธ์ และชุมชนที่อาศัยร่วมกัน จงึส่ง

ผลให้พวกเขาได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิก

ชมุชน และเข้าร่วมกจิกรรมของชมุชน ก่อให้เกดิ

ความรู้สกึมั่นคงแก่พวกเขามากขึ้น

 4.  มิติด้านการสนับสนุนทางสังคม 

การปรับตัวด้านสังคมของชาวไทใหญ่กระท�า

โดยการรวมกลุ ่มชาวไทใหญ่เพื่อช่วยเหลือ

กันเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหางาน

ท�าการศึกษาเล่าเรียน การช่วยเหลือยามเจ็บ

ป่วย การส่งข่าวสารถงึกัน และในขณะเดยีวกัน

ก็ไม ่ทิ้งที่จะสร้างสัมพันธ ์ที่ดีกับคนไทยใน 

ท้องถิ่น  ทัง้หมดนี้ย่อมส่งผลดดี้านความมั่นคง

ให้เกิดในจิตใจของทั้งแรงงานต่างด้าวและคน

ไทยในชุมชนนัน้ ๆ

 5. มิติด ้ านสั งคมและวัฒนธรรม    

ชาวไทใหญ่ที่ข้ามมาฝั่งไทยเพื่อขายแรงงาน

จะพยายามปรับตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม

ในลักษณะของการ “อนุรักษ์ของเดิมเติม

ประสบการณ์ของใหม่” เพราะ ผลการวจิัยพบ

ว่าชาวไทใหญ่ฝั่งไทยยังมีประเพณีบวชลูกแก้ว 

การเคร่งครดัในพระธรรมค�าสอนของพระพทุธ

ศาสนา แต่งการแบบไต รับประทานอาหารไท

ใหญ่ที่ปรุงเองแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้า

ร่วมงานบุญที่คนไทยจัด แต่งกายแบบคนไทย 

และฝึกการท�าอาหารไทย อนัส่งผลให้เกดิความ

รู้สกึเป็นพวกเดยีวกันกับคนในชุมชน

 6.  มติดิ้านการศกึษา พบว่า แรงงาน

ชาวไทใหญ่ให้ความส�าคญักบัการศกึษาทัง้ของ

ตัวเองและบุตรหลาน ด้วยการส่งบุตรหลานที่

ไม่อยู่ในวัยท�างานเข้าโรงเรียนในหมู่บ้านที่รัฐ

ไทยจัดตั้งให้คนไทยทั่วไป ส่วนตัวเองก็จะปรับ

ตัวให้ ฟัง พูด  อ่าน เขยีน ภาษาไทยได้ด้วยการ

เลยีนแบบ จดจ�า และเรยีนรู้กับคนไทใหญ่ด้วย

กันซึ่งเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยก่อน  หรือบางครั้งก็

เข้าเรียนกับครูอาสาซึ่งทางมูลนิธิเพื่อการกุศล

ต่าง ๆ  จดัให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ ซึง่เรยีน

ในตอนเย็น อันส่งผลให้พวกเขาสื่อสารภาษา

ไทยได้และรู้ข่าวสารเท่าทันสังคมปัจจุบัน

 7. มติด้ิานทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดล้อม

ทางกายภาพ พบว่า แรงงานชาวไทใหญ่ที่

เข้ามาอยู ่ในจังหวัดเชียงใหม่จะปรับตัวด้าน

ที่อยู่อาศัยตามลักษณะงานที่ท�า คือ ถ้าเป็น 

“คนงานก่อสร้าง” พวกเขาจะปรับตัวและปรับ

ใจให้ยอมรับสภาพของแคมป์ที่นายจ้างสร้าง



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559204

ให้อยู่ฟร ี แต่ถ้าท�างานรับจ้างทั่วไป จะต้องเช่า

ทีพ่กัอยูเ่อง เสยีค่าน�า้ค่าไฟเอง ส่วนสภาพทีพ่กั

จะดกีว่าการอยูใ่นแคมป์ซึง่เป็นอาคารไม่ยกพื้น 

ปลูกสร้างชั่วคราว และไม่แข็งแรงนัก

 8. มิติด ้านสุขภาพอนามัย พบว่า 

ชาวไทใหญ่จะปรับตัวให้ตนเองมีสุขภาพดีด้วย

การพยายามปรุงอาหารรับประทานเอง โดย

ให้เหตุผลว่าได้อาหารมีรสชาติถูกปากและ

ประหยัดเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็ลองฝึกชิม

อาหารไทยไปด้วย ส่วนถ้ามอีาการป่วยพวกเขา

กเ็ข้ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลในพื้นที ่เช่น สถาน

พยาบาลของเทศบาลหรือสถานประกอบการ

แพทย์ทางเลอืก (หมอเมอืง สมุนไพร) แต่มบีาง

ส่วนทีใ่ช้บรกิารทีค่ลนิกิใกล้ทีพ่กัถงึแม้จะเสยีค่า

รักษาแพงหน่อย แต่บรกิารดี

 จากการปรับตัวทั้ง 8 มิติดังกล่าว 

ข้างต้น เมือ่ประเมนิระดบัความมัน่คงของมนษุย์

และสังคมส่วนบุคคลแล้ว พบว่า ชาวไทใหญ่ใน

จงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามเหน็ว่าระดบัความมัน่คง

ของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลของตนอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x = 3.25) 

อภปิรายผลการวจิัย
 ผลการวจิัยแสดงให้ทราบว่า แรงงาน

ต่างด้าวชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง

แม้จะมีการปรับตัวทั้ง 8 มิติแล้ว แต่ระดับ

ความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลใน

ความเห็นของพวกเขายังอยู่ในระดับปานกลาง 

(x = 3.25) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเหตุผล

ส�าคัญ คือ ด้านความรู ้สึกที่ตนเองอยู่ต่าง

แดน ไม่ใช ่บ ้านเกิดเมืองนอนของตน เกิด

ความไม่คุ ้นชินนักกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมที่แปลกออกไปทั้งเพื่อนบ้าน 

นายจ้าง ค่านิยมและประเพณีบางอย่างที่ต่าง

จากของตน และเหตุผลส�าคัญอกีประการหนึ่ง

คอื การถูกเอารัดเอาเปรยีบด้านสทิธมินุษยชน

ที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่ นายหน้าที่พา

เข้าฝั ่งไทยหรือนายจ้างที่พวกเขาสมัครเข้า

ท�างาน ด้วยเหตุการณ์ที่พวกเขาพบตลอด

เส้นทางของการเข้ามาฝั่งไทย อาจลดความ

รู้สึกม่ันคงในชีวิตเหลือเพียงระดับปานกลาง

ได้  เหตุผลประเด็นนี้ตรงกับงานวิจัยของ 

อดิศร  เกิดมงคล (2552) ที่พบว่า แรงงาน

ต ่างด ้าวเป ็นกลุ ่มที่ เปราะบางต ่อการถูก

แสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิในรูปแบบ

ต่าง ๆ มากมาย  ทัง้ทางร่างกาย  วาจา และ

จิตใจ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ความ

รุนแรงหรือการท�าร้ายร่างกาย ส่วนหนึ่งเกิด

จากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง เนื่องจากแรงงาน

ต่างด้าวเข้าเมอืงผดิกฎหมาย ไม่มบีัตร”

 ส�าหรับรูปแบบการปรับตัว พบว่า    

ชาวไทใหญ่ มีรูปแบบการปรับตัวเป็นไปตาม

ทฤษฎกีารปรับตัวของ รอย (Roy’s Adaptation 

Model 1984  อ้างใน ศรินิภา นาคธน, 2550) 

ที่กล่าวว่าระบบการปรับตัวของบุคคลเป็น

ระบบเปิด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่

หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกตลอดเวลา  ดังจะเห็นได้จากผล

การวิจัยมิติด้านการมีงานท�าและรายได้ และ

มิติด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ที่ชาวไทใหญ่

จ�าเป็นต้องปรบัตัวเพือ่ความอยูร่อด  นอกจากนี้

รอย (Roy, 1999) ยังมองว่า บุคคลประกอบ

ด้วยกาย จิต และสังคม (Bio - psychosocial 

being) มีความเป็นองค์รวม ไม่สามารถแยก

จากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพ

ที่ดี ขึ้นอยู่กับระดับการปรับตัว (Adaptation 

level) ซึ่งเป็นปัจจัยน�าเข้าสู่ระบบการปรับตัว

ของบุคคลอีกตัวหนึ่ง ระดับการปรับตัว ก็คือ

ระดบัหรอืขอบเขตทีแ่สดงถงึความสามารถของ

บคุคลในการตอบสนองทางบวกต่อสถานการณ์

หนึง่ หรอืเป็นผลจากการทีบ่คุคลตอบสนองต่อ

สิ่งเร้า ซึ่งจะเห็นได้จากผลการศกึษาในมติดิ้าน
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ครอบครวั มติด้ิานสงัคมและวฒันธรรม มติด้ิาน

การศึกษา และมิติด้านสุขภาพอนามัย ที่ชาว

ไทใหญ่มีการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิตโดย

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีอยู่ภายนอกตามสภาพ 

และความสามารถของตนเอง โดยมีระดับการ

ปรับตัวที่มีการผสมผสานกันได้ดี (Integrated 

level of adaptation) (Roy 1999 อ้างใน สุภาพ    

อารีเอื้อ, 2540) กล่าวคือ ระดับของการปรับ

ตัวที่โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย สามารถ

ท�างานประสานกนัได้อย่างเหมาะสม ตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลได้ เช่น สามารถท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ สามารถตอบ

สนองความต้องการของร่างกายได้ เมื่อมี

เหตุการณ์ใดเข้ามาก็สามารถยอมรับได้ (มิติ

ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) 

บุคคลมีความมั่นคงในด้านร่างกาย จิตใจ 

และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

อย่างเหมาะสมและขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่

ตามความเหมาะสมเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่  

สเตวอร์ด (Steward 1995 อ้างใน วิไลวรรณ 

ภู่จีนาพันธ์, 2543) ที่กล่าวว่า ในการปรับตัว 

“วัฒนธรรม” เป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์ปรับ

ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยพื้นฐาน (มิติด้าน

สังคมและวัฒนธรรม) โครงสร้างสังคมและ

ลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ปัจจุบัน

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหา

และการเปลีย่นแปลงไปของสิง่แวดล้อมรอบตัว

ตลอดเวลาจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเองเพื่อ

ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามความ

ต้องการของตัวเอง (กาญจนา แก้วเทพ, 2541)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลงาน

วจิัยไปใช้

 1. ควรได้น�าผลการวิจัยออกเผยแพร่

สูส่าธารณะในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น จดันทิรรศการ 

เขยีนเป็นบทความลงในสือ่มวลชนหรอืออกทาง

เวบ็ไซด์ของมหาวทิยาลยั และทีส่�าคญัควรได้น�า

ผลการวจิัยนี้เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่มหีน้า

ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวโดยตรง เพื่อจะ

ได้น�าผลการวิจัยนี้สู่การปรับปรุงงานในหน้าที่

ให้สอดคล้องกับมิติด้านความม่ันคงทั้ง 8 มิติ

ได้อย่างมคีุณภาพต่อไป

 2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

หรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับสภาพ สถานะ และ

ชีวิตความเป็นอยู ่ของแรงงานต่างด้าว โดย

เฉพาะชาวพม่าเชื้อสายไทใหญ่ สามารถน�า

งานแผนงานวจิยัชดุนี้ไปประกอบการศกึษาและ

เรียนรู้แนวทางการปรับตัวเพื่อความมั่นคงใน

ชีวิตของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้  เพื่อสามารถ

ต่อยอดในการให้ความช่วยเหลือหรือปรับปรุง

ระบบการดูแลแรงงานต่างด้าวไปควบคู ่กับ

สวัสดิการของคนไทยเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุขและมคีวามสุขต่อไป

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัย 

ครั้งต่อไป

 1. ควรวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย

แบบมสี่วนร่วมจาก 3 ฝ่าย คอื เจ้าหน้าที่จาก

การปกครองท้องถิ่นฝ่ายหนึ่ง แรงงานต่างด้าว

ในพื้นที่เป้าหมายฝ่ายที่สอง และฝ่ายที่สาม 

ได้แก่ นักวิจัยชุมชน มาร่วมท�าการวิจัยและ

พัฒนาด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน 

(Future Search Conference: FSC) อันเป็นการ

สร้างความสุขให้ชุมชน
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 2. ควรน�าผลจากแผนการวิจัยนี้ไป

ต่อยอดงานวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความมั่นคงในชีวิตของแรงงานต่างด้าว 

เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงของคนไทยที่อยู ่ร ่วมชุมชนเดียวกับ

แรงงานต่างด้าวเหล่านัน้ด้วย ท�าให้เกดิผลลพัธ์

ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 
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