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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ที่มี
แรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ที่กลุ่มเป้า 
หมายต้องเผชิญเมื่อเข้ามาท างานอยู่ในประเทศไทย (2) เพ่ือทดลองปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและ (3) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติท่ีดีให้ประชาชนทั่วไปทั้งใน 
และต่างประเทศท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย  

 

ในงานชิ้นนี้ มีคณะนักวิจัยประกอบด้วยผู้ประสานงานการวิจัย จ านวน 1 คน นักวิจัยในพื้นที่ จ านวน 
6 คน พ้ืนที่ศึกษาวิจัย มี 2 ต าบลในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 22 คน ซึ่ง
เป็นแรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยเพศหญิง และเพศชายอย่างละ  11 คน เผ่าไทใหญ่ 18 คน ดาราอั้ง 3 คน และ
คะฉิ่น 1 คน มีอายุระหว่าง 30-39 ปี เป็นส่วนใหญ่ (8 คน) โดยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 12 คน และอาศัยอยู่ใน
สวนส้ม 10 คน กลุ่มเป้าหมายมีบัตรสีชมพู 8 คน มีบัตรเขียวขอบแดง 5 คน มีพาสปอร์ต 3 คน ไม่มีเอกสาร
ใดๆ 3 คน มีบัตรไม่มีสัญชาติไทย 1 คน มีบัตร 10 ปี 1 คน และ ทร.38/ 1 1 คน กลุ่มเป้าหมายมีใบอนุญาต
ท างาน 13 คน และไม่มีใบอนุญาตท างาน 9 คน การเก็บข้อมูลมี 3 แบบคือ (1) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ (2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ค าถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และ (3) การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 

การทดลองปฏิบัติการครั้งนี้เน้นกระบวนการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี3ขั้นตอน 
หลักดังนี้ 

 ก่อนด าเนินกิจกรรม 
o เตรียมคณะท างานให้เข้าใจวัตถุประสงค์กิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการซักซ้อม

การด าเนินกิจกรรม 
o ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย นัดหมายวัน/เวลา/สถานที่ และชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม 

 

 ขณะด าเนินกิจกรรม 
o ด าเนินกิจกรรม โดยเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ ผู้ด าเนิน

กิจกรรมมีหน้าที่ตั้งค าถาม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วม และช่วยสรุปประเด็นส าคัญ 

o ติดตามภาพรวมของกิจกรรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะมีการด าเนินกิจกรรม 
 

 หลังเสร็จจากการด าเนินกิจกรรม:คณะท างานร่วมกันสรุปบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม
และวางแผน เพ่ือปรับกิจกรรมส าหรับกลุ่มอ่ืนต่อไป  
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ  
 การพัฒนาคณะผู้วิจัยในพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะผู้วิจัยที่ลง

พ้ืนที่ต้องสามารถเข้าถึง เป็นที่ไว้วางใจ และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
ยังต้องสามารถจัดกระบวนการและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้จัดตั้งคณะ 
ผู้วิจัยในพื้นที่จากครูอาสาสมัคร เนื่องจากครูอาสาสมัครมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ปกครองของนักเรียน ได้มีการพัฒนาศักยภาพคณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ ด้วยการให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎี 
และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเรื่องจริยธรรมในการวิจัย เพราะเป็นการท างานระหว่าง ”
คน” กับ ”คน” นอกจากนั้น ในช่วงที่คณะผู้วิจัยปฏิบัติงาน มีผู้ประสานงาน 1 คน เพ่ือหนุนเสริม
คณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ 

 กระบวนการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติมีปัจจัยผลักจากพ้ืนที่ต้นทาง โดยปัจจัยในอดีตคือปัญหา
การเมือง (หนีสงคราม) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจัยในปัจจุบันคือปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีปัจจยั
ดึงดูดจากพ้ืนที่ปลายทาง คือในอ าเภอฝางมีสวนส้มเป็นจ านวนมากจึงต้องการแรงงาน โดยแรงงาน
ข้ามชาติเหล่านี้ส่วนมากเดินเท้ามาเป็นครอบครัวตามเส้นทางในป่า และเข้าเขตประเทศไทยทาง
อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝางและอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เข้า
ตามด่านชายแดนของประเทศไทย จึงเป็นการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานเนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
จากพ้ืนที่ต้นทาง มีทั้งอพยพทั้งครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) , พ่อบ้านมาคนเดียว, เยาวชนชาย/หญิง มา
คนเดียว และเด็กมากับญาติพ่ีน้อง เป็นต้น  

o ส าหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเครือข่าย/ญาติพ่ีน้องในพ้ืนที่อ าเภอฝาง เมื่อเดินทาง
เข้ามาในเขตอ าเภอฝางแล้วจะเดินทางไปที่สวนส้มต่างๆ โดยจักรยานยนต์รับจ้าง เพ่ือ
ท างาน และพักอาศัย 

o ส าหรับแรงงานข้ามชาติที่มีญาติพ่ีน้องในพ้ืนที่ ญาติพ่ีน้องจะมารับ และพาไปท างาน
หรืออาศัยอยู่ในสวนหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ก่อน แรงงานข้ามชาติที่มาอาศัยอยู่และ
ท างานมาเป็นเวลานานจะมีเครือข่าย จึงสามารถหาที่ท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิม บางคนที่
สามารถเก็บสะสมเงินได้จ านวนหนึ่ง จะย้ายออกมาพักอาศัยในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างบ้าน
เป็นของตนเอง และมีอิสระในการท างานมากขึ้น  

 สภาวะทางการเงินของแรงงานพบว่าร้อยละ 36.84 ของแรงงานชายได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 300 
บาท และร้อยละ 60.00 ของแรงแรงงานหญิงได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 200 บาท ร้อยละ 33.33 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้รวมทั้งครอบครัวเดือนละ 11,000- 13,999 บาท และร้อยละ 33.33 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีรายจ่ายรวมทั้งครอบครัวเดือนละ 6,000-8, 999 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า 
ค่าข้าวสาร/อาหาร ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนของลูก ค่าโทรศัพท์ ค่างวด
จักรยานยนต์/ค่าน้ ามันรถ ค่าเหล้า/บุหรี่/หวย เงินที่ส่งกลับต่างประเทศ ค่าจ่ายเงินกู้ และค่าซื้อ



ค 

เสื้อผ้า/ของใช้ในครอบครัว เป็นต้น และยังพบว่ามีแรงงานบางส่วนมีความตั้งใจจะอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยไปตลอดชีวิต 

 ปัญหาของแรงงานเหล่านี้ ได้แก่ การมีฐานะเป็นผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตท างาน 
ถูกจับ/ถูกรีดไถเงินจากเจ้าหน้าที่ ถูกค้ามนุษย์ ถูกกดค่าจ้างค่าแรง (ได้ค่าแรงต่ ากว่าคนไทย) ถูกโกง
ค่าแรง (ท างานแล้วไม่ได้เงิน) นายจ้างไม่เปิดโอกาสให้ไปท าบัตร ปัญหาเรื่องการสื่อสาร ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐได้ เสียค่าใช้จ่ายมากในการท าบัตร ลูกของแรงงานเหล่านี้ที่
เกิดในประเทศไทยไม่มีใบสูติบัตร ไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การจ้างงานขาดความต่อเนื่อง/ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ 

 ปฏิบัติการเพ่ือให้แรงงานใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ผ่านการคืนข้อมูลจากงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักในปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหามีกิจกรรมหลักดังนี้ 

o ผลิตสื่อหนังสั้น โดยน าข้อมูลจากงานวิจัยมาเขียนเป็นบท และให้กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่เป็นผู้แสดงทั้งหมด  

o กิจกรรมคืนข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 5 พ้ืนที่ และให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ มีแรงงานหญิง และชายร่วมกิจกรรมรวม 173 คน  

o กิจกรรมหาแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายใน 5 พ้ืนที่ มีแรงงานหญิง และชาย
ร่วมกิจกรรมรวม 219 คน  

 กลุ่มเป้าหมายได้ทบทวนผลของการท างานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่มีใบอนุญาตท างาน) 
และผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย (มีใบอนุญาตท างาน)  

 กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ว่าปัญหามีอยู่มากมาย จึงจ าเป็นต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ทุกคนมีหน้าที่
ในครอบครัวต้องช่วยเหลือกัน และต้องรวมกลุ่มกันหลายคน เพ่ือช่วยกันคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม เช่นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือสะสมเงินส าหรับการท าบัตร กลุ่มท าน้ ายาล้าง
จานใช้เอง และกลุ่มท่ีจะช่วยกันลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครอบครัว เช่น ค่าหวย ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าเครื่องดื่มมึนเมา เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในระดับนโยบำย 
 จากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่าวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติทั้งท่ีมีนายจ้างถาวร และรับจ้างทั่วไปไม่มี

นายจ้างถาวร มีบัตรประจ าตัวเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงแต่ไม่สามารถท าใบอนุญาตท างานได้ จึงต้อง 
การหาทางออกให้แรงงานกลุ่มนี้ 

 รัฐควรอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตท างานแล้ว รวมตัวจัดตั้งเป็นสห 
ภาพแรงงานได้เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติได้มีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของตนเอง  และเป็น
ประโยชน์กับทั้ง 4 ฝ่ายได้แก่ รัฐสามารถใช้เครือข่ายเหล่านี้เป็นสื่อ/กลไกในการกระจายข้อมูล



ง 

ข่าวสาร นายจ้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแรงงาน จึงได้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีคุณภาพส าหรับท างานในสวนแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และได้รับสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน จึงท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของนายจ้างอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยต่อไป 

 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง 

 การท ากิจกรรมในงานวิจัยควรเน้นที่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 ควรมีการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาเพ่ือการปรับกิจกรรมครั้งต่อไป 
 ควรให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและรับ

ผลประโยชน ์
 นักวิจัยในพื้นท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลไกส าคัญ

ในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารเพ่ือจัดกระบวนการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 

กิตติกรรมประกำศ 
  

งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มข้ึน และส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะ “คน” ที่เก่ียวข้องเป็น
จ านวนมาก ข้อมูลทุกข้อมูล และความรู้ทุกเรื่องไม่ใช่เกิดขึ้นจากคณะผู้วิจัยที่มีชื่อปรากฏด้านหน้า 7 คนเท่านั้น 
แต่ล้วนเกิดมาจากการท างาน และความร่วมมือจากผู้คนหลายร้อยชีวิต 

  

จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากคุณเอมี่ มาวรี ผู้ประสานงาน Partners Asia ที่กระตุ้นและชักชวน
คณะผู้วิจัยให้ร่วมงานครั้งนี้ พร้อมทั้งมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง
ให้ก าลังใจคณะผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนคณะผู้วิจัยสามารถเขียนออกมาเป็นเล่มได้และคุณทรีส โคเอทท์ ที่แบ่งปัน
ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคณะผู้วิจัย 

 

แรงงานข้ามชาติหลายร้อยชีวิตที่ให้ข้อมูล และร่วมกิจกรรมปฏิบัติการในการคิด ตัดสินใจ วางแผน 
และด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ และหาแนวทางส าหรับการมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย
ในอนาคตแม้ข้อมูลบางครั้งเป็นเรื่องท่ีอยากลืม และการพูดคุยสะกิดแผลในใจของแรงงาน คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอ
อภัยผู้ให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยทุกคนเคร่งครัดในจรรยาบรรณ โดยย้ ากับผู้ให้ข้อมูลเสมอว่าสามารถ
เลือกไม่ตอบค าถามที่ไม่ต้องการตอบได้ 

 

เจ้าของสวน/ผู้จัดการสวนเป็นผู้ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยองค์กรฟอร์จูนและ KCDS ที่ได้น าประสบการณ์ และความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น Partners Asia ผู้สนับสนุนทุนเพื่อสร้างการเรียนรู้ในครั้งนี้ 

 

คณะผู้วิจัยทุกคนมุ่งมั่น และตั้งใจเรียนรู้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ โดยคณะผู้วิจัยเป็นเสมือนฟางเส้น
เล็กๆ ที่มีหน้าทีน่ าฟางเส้นอ่ืนๆ (ท้ังที่กล่าวชื่อมา และท่ีไม่ได้กล่าวชื่อ) มาประสานให้เป็นรูปร่าง คณะผู้วิจัยจึง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้  
 

คณะผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  

1.1. ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ใน พ.ศ. 2559 รัฐมีนโยบายที่ต้องการกวาดล้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จึงด าเนินการอย่างเข้มงวด ท าให้แรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน
บางส่วนถูกจับกุม ถูกปรับ และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง แรงงานบางส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน แต่ยังไม่ถูก
จับก็ต้องอยู่แบบหวาดผวา ต้องหลบซ่อน เพราะไม่ต้องการกลับประเทศต้นทาง คณะผู้วิจัยจึงต้องการหา
ทางออกในการท าใบอนุญาตท างานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นแรงงานเกษตรกรรม
ที่ส าคัญ 

 

1.2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องเผชิญเมื่อเข้ามาท างานอยู่ในประเทศไทย 
2. เพ่ือทดลองปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างทัศนคติท่ีดีให้ประชาชนทั่วไปทั้งใน และต่างประเทศที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมาย 
 

1.3. ขอบเขตกำรวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 22 คน ใน 2 ต าบลของอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 

1.4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ 
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ค าถามเป็นแนวทางสัมภาษณ์เชิงลึก 
3. การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติการ 

 

1.5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกงำนวิจัย 

แรงงานข้ามชาติตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้แรงงานใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เพื่อน าไปสู่ทางออกในการท าใบอนุญาตท างาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานข้ามชาติ 

1. ภาพยนตร์สั้นจากผลวิจัย และแสดงโดยกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
2. กิจกรรมคืนข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญอยู่ 
3. กิจกรรมหาแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.6. ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

กำรวิจัยปฏิบัติกำร (Action Research) กระบวนการเพ่ือค้นพบ ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ
หรือเป็นการแก้ปัญหา เช่นการสร้าง และพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ขึ้น เพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหางาน
ที่ปฏิบัติอยู่ โดยด าเนินการ วิจัยในที่ปฏิบัติงานนั้นเอง 

 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) การร่วมกัน
ด าเนินกระบวนการวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้งท่ีเป็นชาวบ้าน และนักพัฒนา กับผู้วิจัยภายนอก เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพ่ือให้เห็นภาพแห่งคุณลักษณะส าคัญของการการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เด่นชัด 

 

แรงงำนข้ำมชำติ  

ความหมายของแรงงานข้ามชาติโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพ่ือที่จะไปท างาน มากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงิน

ของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพ่ือท างาน แต่ไม่รวมถึงคนที่
ท างานตามบริเวณชายแดน จิตรกร หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ช านาญการที่เข้าเมืองระยะสั้น ชาวเรือและลูกเรือ
เดินทะเลต่างชาติ (อนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพ่ือการท างาน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ.
1949) มาตรา 11 ) แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาเพ่ือการศึกษาหรือการฝึกอบรม และบุคคลที่เข้ามาท า งาน
ชั่วคราวเฉพาะด้านอันเนื่องมาจากการร้องขอของนายจ้างในประเทศไทย และต้องออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการ
ท างานนั้นแล้ว (อนุสัญญาฉบับที่ 143) 

 

ความหมายของแรงงานข้ามชาติโดยองค์การสหประชาชาติ 
บุคคลซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ท างาน ก าลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างท างาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐ

ที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น รวมถึงคนงาน 8 ประเภท ได้แก่ คนงานที่ท างานตามบริเวณชายแดน คนงานตาม
ฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ท างานในสถานที่ท างานนอกประเทศ คนงานที่ท างานโยกย้ายไปมา คนงานที่ท างาน
ตามโครงการ คนงานที่มีกิจการของตนเอง และคนงานที่ได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ไปท างานในประเทศท่ีตน
ไม่ได้มีสัญชาติ แต่ไม่รวมถึง บุคคลที่เดินทางข้ามประเทศเพ่ือท างานในฐานะที่เป็นผู้ลงทุน (Investor) ผู้ลี้ภัย
หรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (Refugees Or Stateless Person) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ฝึกอบรม และผู้ที่ท างาน
ภายใต้การว่าจ้างขององค์การระหว่างประเทศ (อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบรรดาแรงงานข้ามชาติ 
และสมาชิกในครอบครัวของเขาเหล่านั้น มาตรา 2) 
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1.7. วิธีกำรศึกษำ 

การทดลองปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นกระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี 3 
ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. ก่อนด าเนินกิจกรรม 
 เตรียมคณะท างานให้เข้าใจวัตถุประสงค์กิจกรรม แบ่งบท บาทหน้าที่ รวมทั้งซักซ้อมการ

ด าเนินกิจกรรม 
 ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย นัดหมายวัน/เวลา/สถานที่ และชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม 

 

2. ขณะด าเนินกิจกรรม 
 เน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจผู้ด าเนินกิจกรรมมีหน้าที่ตั้งค าถาม 

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม และช่วยสรุปประเด็น
ส าคัญ 

 ติดตามภาพรวม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม 
 

3. หลังเสร็จจากการด าเนินกิจกรรม: คณะท างานร่วมกันสรุปบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม และ
วางแผนเพื่อปรับกิจกรรมส าหรับกลุ่มอ่ืนต่อไป  

 

ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม จะใช้ในการศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติสาเหตุของการอพยพ ความ
เป็นอยู่หลังจากอพยพ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติการคืนข้อมูลให้ชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1. นโยบำยของรัฐที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ  

ในช่วงปี พ.ศ. 2559 รัฐมีนโยบายที่ต้องการกวาดล้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จึงมีการด าเนินการอย่างเข้มงวด ท าให้แรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่ไม่มีใบอนุญาต
ท างานบางส่วนถูกจับ ถูกปรับ และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง แรงงานบางส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตท างานแต่ยังไม่
ถูกจับก็ต้องอยู่แบบหวาดผวาต้องหลบซ่อน เพราะไม่ต้องการกลับประเทศต้นทาง 

 

2.2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ด ำเนินงำน 

พ้ืนที่ด าเนินงานของงานวิจัยชิ้นนี้ คืออ าเภอฝาง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ โดย
อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 130 กิโลเมตร อ าเภอฝางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศเมียนมาร์) และ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอแม่สรวย (จังหวัดเชียงราย) และอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศเมียนมาร์) 

 

อ าเภอฝางแบ่งการปกครองย่อยเป็น 8 ต าบล และประชากรมีท้ังที่เป็นคนไทยพ้ืนราบ และคนไทย
บนพื้นที่สูง จ านวนประชากร (คนไทย)  11 1, 932 คน  

 

อ าเภอฝางเป็นแหล่งปลูกส้มพันธุ์สายน้ าผึ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่
เหมาะสมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร และเจ้าของสวนส้มได้ข้อมูลที่ตรงกันว่าในช่วง
ประมาณปีพ.ศ. 2547-2550 เป็น “ยุคทองของส้มสำยน้ ำผึ้ง” เนื่องจากในช่วงดังกล่าวส้มสายน้ าผึ้งมีราคา
แพง และให้ผลผลิตที่ดีมาก ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอฝางที่มีพ้ืนที่ว่างสนใจปลูกส้มเป็นจ านวนมากและ
รายงานสรุปผลของส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง 2553 พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกในอ าเภอฝางจ านวน 62,  117 ไร่  

 

อุตสาหกรรมการเกษตรในการผลิตส้มต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นแรงงานภาคการเกษตร
ส่วนมากเกี่ยวกับสารเคมีเป็นงานที่คนไทยไม่ท า ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดกัน จึงเป็น
ปัจจัยเสริมให้แรงงานข้ามชาติเดินทางข้ามสู่อ าเภอฝาง 
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2.3. แรงงำนข้ำมชำติในพื้นที่ด ำเนินงำน 

จากทะเบียนของรัฐบาล พบว่ามีแรงงานข้ามชาติ และบุคคลไม่มีสถานะในอ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 60, 272 คน ซึ่งยังไม่รวมถึงแรงงานผิดกฎหมายจ านวนมาก ที่ไม่สามารถระบุจ านวน และ
ที่มาได้ อ าเภอฝางมีแรงงานข้ามชาติ (ไทใหญ่ และดาราอ้ัง) ซึ่งสามารถเดินทางด้วยเท้าผ่านตามภูเขาใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงจากหมู่บ้านตะเข็บชายแดนรัฐฉานถึงหมู่บ้านตะเข็บชายแดนอ าเภอฝาง จากการศึกษาของ 
อาจารย์รัชนี นิลจันทร์ และดร. ขวัญชีวัน บัวแดง คาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมีแรงงานไทใหญ่ และผู้ติดตาม 
(ส่วนมากไม่มีใบอนุญาตท างาน) ประมาณ 1, 282,000 คน โดยร้อยละ 99 ของแรงงานที่ท างานในสวนส้ม เป็น
แรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่จากรัฐฉาน และปัจจุบันยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาจากรัฐฉานเข้ามา
หางานท าในสวนส้มอ าเภอฝางอย่างต่อเนื่อง 

 

2.3.1. ประเภทของแรงงำนข้ำมชำติในสวนส้ม 

กลุ่มแรงงานที่ท างานในสวนส้ม แบ่งตามที่พักอาศัย ได้แก่แรงงานที่พักในสวนส้ม แบ่งย่อย
เป็นแรงงานประจ า และแรงงานชั่วคราว 

 แรงงานประจ าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานที่มีฝีมือจะไม่ย้ายไปท างานที่อ่ืนเนื่องจากพึง
พอใจกับรายได้ที่สูงจากอายุงานที่นาน แต่จะย้ายไปหาที่อยู่อาศัยที่ถาวรภายนอก
สวนเมื่อสะสมเงินเพียงพอ 

 แรงงานชั่วคราวเป็นแรงงานที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ส่วนมากเพ่ิงย้ายมาเข้าสู่ประเทศ
ไทย 

 

แรงงานที่ตั้งเป็นชุมชนอยู่นอกสวนส้มมีที่อยู่อาศัยแบบถาวร แต่ละชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกัน อาจตั้งเป็นชุมชนใหม่หรืออยู่ในชุมชนที่เป็นเครือญาติเดียวกัน ดังนั้นจึงมีโอกาสการย้ายกลับถิ่น
ฐานเดิม (รัฐฉาน) มีน้อยมากหรือไม่มีเลย ระยะเวลาที่ตั้งเป็นชุมชนบางแห่งยาวนานถึง 40-50 ปี แต่ละชุมชนมี
ประชากรประมาณ 50- 100 หลังคาเรือน 

 

2.3.2. คุณภำพชีวิต และสภำพเศรษฐกิจของแรงงำนข้ำมชำติในสวนส้ม 

เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ส่วนมากเป็นแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ดังนั้น ยังถือได้ว่าแรงงานมีคุณภาพชีวิต และสภาพเศรษฐกิจไม่ดี และต้องระมัดระวังตัวตลอด ใน
เชิงรายได้ 

 

กลุ่มแรงงานที่ท างานในสวนส้มได้ค่าจ้างเป็นรายวันค่อนข้างสูง (เม่ือเทียบกับแรงงาน
ชั่วคราว) เนื่องจากท างานประจ า และมีความช านาญแล้ว มีที่พักในสวนส้ม แรงงานชายจะได้ค่าจ้างมากกว่า
แรงงานหญิงเพราะแรงงานชายสามารถท างานหนัก และอดทนมากกว่า มีการจ้างงานตลอดทั้งปี งานในสวนมี 
2 ประเภท 

 งานเวลาปกติ เป็นงานทั่วไปในช่วงเวลา 08.00- 17.00 น.  
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 งานล่วงเวลา (โอที) ในช่วง 18.00-05.00 น. เฉพาะกับแรงงานชาย เช่น ฉีดสารเคมี 
แรงงานสนใจงานล่วงเวลาเพราะได้ค่าจ้างสูง ถึงกระนั้นก็ยังเสียค่าจ้างไปกับค่าสุรา 

 

ไม่ว่าจะเป็นแรงงานปกติหรืองานล่วงเวลา แรงงานนิยมดื่มสุราหลังเลิกงาน เนื่องจากแรงงานปกติ
ต้องการผ่อนคลายหลังจากใช้แรงงานแบกหามท างานหนักกลางแจ้ง และแรงงานล่วงเวลาเชื่อว่าสุราล้างพิษ
สารเคมีในร่างกาย 

 

ส่วนรายได้ของแรงงานที่ตั้งเป็นชุมชนอยู่นอกสวนส้ม ซึ่งไม่มีงานประจ า ไม่มีนายจ้างที่แน่นอน และ
ส่วนมากเป็นงานรับจ้างแบบเหมา ถึงแม้ต้องท างานหนักมากกว่า และได้รับค่าจ้างมากกว่างานแบบรายวัน 
พบว่าแรงงานผู้ชายในกลุ่มนี้จะดื่มสุราหลังเลิกงานเช่นกัน เนื่องจากต้องท างานหนัก นอกจากนั้นยังพบบางคน
ที่ใช้ยาเสพติด แรงงานชายต้องออกไปหางานท าในต่างพ้ืนที่ในช่วงที่ไม่มีงานในพ้ืนที่ ในขณะที่แม่บ้านมีบท 
บาทเลี้ยงดูลูกท างานบ้าน และรับจ้างเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมด้วย 

 

ส าหรับแรงงานชั่วคราว เนื่องจากมีอายุงานเพียง 1-2 ปี นอกจากจะได้รับค่าจ้างได้ต่ ากว่าแรงงาน
ประจ าแล้ว ยังไม่มีโอกาสได้ท างานล่วงเวลา บางคนมาท างานเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านที่ต่างประเทศ รายได้จึงไม่
เพียงพอพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ท าให้เครียด และดื่มสุรา อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มนี้ยังมีโอกาสย้ายไป
ยังสวนอื่นๆ เพ่ือค่าจ้างที่สูงขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1. จริยธรรมในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการวิจัยเป็นอันดับแรก เนื่องจาก (1) เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ (2) กลุ่มเป้าหมายไม่มีสัญชาติไทยซึ่งถูกละเมิดสิทธิมาโดย
ตลอด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นร่วมกันในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ที่หน้าแรกของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- แนะน าตัว และองค์กร และชี้แจงวัตถุประสงค์ 
- ชี้แจงเรื่องความปลอดภัยโดยจะไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลของผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจะถูกเก็บเป็น

ความลับ 
- แจ้งให้ทราบว่า สามารถไม่ตอบค าถามที่ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ 
- ขออนุญาตจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงสัมภาษณ์ได้ไหม 
- สอบถามระยะเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวกพูดคุย 
- สอบถามผู้ให้ข้อมูลว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ 
- ขอความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล 
- เมือ่สอบถามเสร็จแล้ว ให้โอกาสผู้ให้ข้อมูลได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการได้ 

 

3.2. แผนกำรเก็บข้อมูล/กลยุทธ์ 

3.2.1. แผนกำรเก็บข้อมูล 

1. การคัดเลือกคณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ 
2. การเตรียมความพร้อมให้กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมใน

การวิจัย กระบวนการวิจัย พื้นที่ และการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล 
และเครื่องมือ เป็นต้น 

4. แบ่งคณะผู้วิจัยในพื้นที่เป็น 2 กลุ่มเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก 2 พื้นที่ 
5. คณะผู้วิจัยในพ้ืนที่วางแผน รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งถอดเสียงสัมภาษณ์ และจัดพิมพ์

ข้อมูลอย่างน้อย 2 กรณีศึกษา  
6. ผู้ประสานงานวิจัยลงพื้นที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการวิจัยกับ

คณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ โดยใช้กรณีศึกษาท่ีคณะผู้วิจัยในพื้นที่ด าเนินการจัดเก็บมาเป็น
บทเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่  

7. คณะผู้วิจัยในแต่ละพ้ืนที่วางแผนรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 ให้ครบและจัดพิมพ์ร่าง
รายงานฉบับที่ 1 
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8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการวิจัยกับองค์กรอ่ืนที่ท างาน
ลักษณะเดียวกัน 

9. ประชุมคณะผู้วิจัยในพื้นที่ สรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมครั้งที่ 1 และวางแผน
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

10. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

3.2.2. กลยุทธ์ 

- การท างานแบบ “เคียงบ่าเคียงไหล่” กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ 
- การท างานแบบเป็นกระบวนการ “ท าไป–คิดไตร่ตรองศึกษาไป–แล้วท าใหม่อีก” ซ่ึง

เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ 
 

3.2.3. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) แบ่งเป็น 3 ระยะ 
- ระยะที่ 1 (1 มีนาคม- 15 พฤษภาคม 2559) รวบรวมข้อมูล 
- ส่งผู้ประสานงานวิจัยภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 
- ก าหนดส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 
- ก าหนดส่งร่างรายงานฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 
- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2559 
- ระยะที่ 2 (1 มิถุนายน-3 1 กรกฎาคม 2559) วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน 
- ระยะที่ 3 (1 ธันวาคม 2559-3 1 พฤษภาคม 2560) ปฏิบัติการ 

 

3.3. ขั้นตอนกำรวิจัย 

1. การพิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ ที่ปรึกษาการวิจัยรับทราบจากผู้
ประสานงานการวิจัย แล้วสอบถามว่าผู้ประสานงานการวิจัยสนใจในการท าวิจัยเรื่องนี้หรือ ไม่ 
งานวิจัยชิ้นนี้ต้องสามารถสร้างประโยชน์จากให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย 

2. การสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาด้วยแนวความคิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูล เช่น ชุดค าถาม ทักษะการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกต คณะที่ปรึกษายังได้จัดเวทีให้คณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และจัดอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับการท ารายงานกรณีศึกษาด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hyper Research 3.7 นอกจากนนั้นยังมีการประสานงานระหว่าง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะผู้วิจัย 
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3.3.1. ขั้นตอนก่อนเริ่มโครงกำร  

คณะที่ปรึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระยะ 3 วัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีผู้เข้าร่วมจาก 3 องค์กร ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 2 องค์กร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 องค์กร กลุ่มเป้าหมายของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้วิจัยรวม 7 คน และผู้ประสานงานการวิจัย จ านวน 1 คนเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล เช่นการออกชุดค าถามกึ่งมีโครงสร้าง ทักษะการรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการสนทนากลุ่มย่อย การจดบันทึกข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณ และ
ที่ส าคัญคือจริยธรรมในการวิจัยที่คณะผู้วิจัยต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ข้อมูลของงานวิจัยมีลักษณะเชิง
พรรณนาเพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์โครงการวิจัย โดยแต่ละองค์กรได้วางแผนด าเนินกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนที่ของตน 

 

3.3.2. ขั้นตอนขณะด ำเนินงำน 

แต่ละองค์กรได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ส่วนผู้วิจัยคนอื่นๆ ในคณะที่ไม่สามารถเข้าร่วม
อบรมในวันดังกล่าวได้ จะได้รับการถ่ายทอดจากผู้ประสานงานการวิจัยที่ผ่านการอบรมมาแล้วเพ่ือถ่ายทอด
ให้กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ เพ่ือปรับใช้ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ได้ การคัดเลือกและการติดตั้งความรู้
ให้กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ โดยเทียบกับการปลูกส้มแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกสายพันธุ์: การคัดเลือกคณะผู้วิจัยในพื้นท่ีด าเนินงาน ส้มมีหลาย
สายพันธุ์ เช่น พันธุ์สายน้ าผึ้ง, บางมด, ฟรีมองต์ เป็นต้น แต่ละสายพันธุ์มีรสชาติแตกต่างกัน และเหมาะสมกับ
สภาพแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากการคัดเลือกสายพันธุ์เหมาะสมกับพ้ืนที่ก็จะท าให้พืชเจริญเติบโต
ให้ผลผลิตดี เช่นเดียวกับการคัดเลือกผู้วิจัยที่จะเข้าร่วมคณะผู้วิจัยครั้งนี้ หากคณะผู้วิจัยเหมาะสมกับงาน และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จะท าให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก  

1. ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนาเป็นหลัก เครื่องมือส าคัญจึงได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่มย่อย และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมาก 
ดังนั้นผู้วิจัยต้องสนใจอย่างแท้จริง มีเวลาว่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้ประสานงานวิจัยเป็นคนนอกพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องหาผู้วิจัยในพื้นที่ท่ีสัมพันธ์ที่ดีกับ
กลุ่ม เป้าหมายที่ไม่ใช่คนไทย ชุมชน และเจ้าของสวนส้ม เพ่ือเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และฝ่าก าแพงความไม่ไว้วางใจได้ 

 

ผู้ประสำนงำนกำรวิจัยใช้แนวทำงวิธีกำรคัดเลือกคณะผู้วิจัยดังนี้ 
1. ผู้ประสานงานการวิจัยพูดคุยกับครูอาสาสมัคร (ผู้เริ่มต้นศูนย์การเรียน) ในประเด็นการวิจัย 

และการหาคณะผู้วิจัยในพื้นที่โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
2. กลุ่มเป้าหมายที่จะรวบรวมข้อมูลคือเป็นแรงงานข้ามชาติไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีบุตรหลาน

เรียนในโรงเรียน/ศูนย์การเรียนที่องค์กรพัฒนาเอกชนจัดตั้ง ครูอาสาสมัครจึงใกล้ชิดกับนักเรียน และบางคน
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชน 
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3. คณะผู้วิจัยเลือกจากครูอาสาสมัครที่สนใจจริง และมีเวลาว่างพอที่จะลงพ้ืนที่ต าบลละ 2 คน 
โดยคนหนึ่งมีหน้าที่ซักถามหลัก และอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ช่วยจดบันทึก สังเกต และซักถามเพ่ิมเติม รวมมี
คณะผู้วิจัยในพ้ืนที่จ านวน 4 คน ที่ได้ประสานงานช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนมาโดยตลอด 

- พ้ืนที่ต าบล ก. มีผู้วิจัยในพื้นที่เป็นหญิง 1 คน และชาย 1 คน 
º ผู้วิจัยหญิงชาวไทใหญ่ 1 คน อายุ 35 ปี เป็นครูอาสาสมัครตั้งแต่เริ่มศูนย์การเรียน

จนถึงปัจจุบันได้ 10 ปี 
º ผู้วิจัยชายชาวไทใหญ่ 1 คน อายุ 25 ปี เป็นครูอาสาสมัครที่ศูนย์การเรียนได้ 8 ปี 

- พ้ืนที่ต าบล ข. มีผู้วิจัยในพื้นที่เป็นหญิง 1 คน และชาย 1 คน 
º ผู้วิจัยหญิง 1 คน อายุ 45 ปี ชาวไทยที่สามารถฟังภาษาไทยใหญ่ได้เป็นครู

อาสาสมัครตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนจนถึงปัจจุบันได้ 10 ปี 
º ผู้วิจัยชาย 1 คน อายุ 45 ปี ชาวไทยที่สามารถฟังภาษาไทยใหญ่ได้เป็นครู

อาสาสมัครตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนจนถึงปัจจุบันได้ 10 ปี 
 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมดิน: ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เมื่อเลือกสายพันธุ์
ส้มเหมาะสมกับสภาพดิน และพ้ืนที่แล้ว สิ่งส าคัญต่อมาคือการเตรียมดิน เช่น ไถพ้ืนที่ ขุดหลุมตากดินอย่าง
น้อย 7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เป็นต้น หากเตรียมดินไม่ดี แม้ว่าจะได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ พืช ก็จะไม่มี
การเจริญเติบโตเท่าที่ควรไม่คุ้มกับการลงทุน ฉะนั้นการเตรียมดินส าคัญไม่น้อยไปกว่าการคัดเลือกสายพันธุ ์
เช่น เดียวกับคณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ที่ยังไม่คุ้นชินกับการท าวิจัย ผู้ประสานงานการวิจัยจึงต้องวางแผนพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือให้ผู้วิจัยในพื้นที่รวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

การให้ความรู้สร้างความเข้าใจการวิจัยจัดผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ  แบบมีส่วนร่วมแบบไม่เป็น
ทางการโดย 

1. ก่อนการจัดอบรม ผู้ประสานงานการวิจัยได้เตรียมสรุปเนื้อหาจากการอบรมที่ผ่านมา เช่น 
ความเป็นมาของโครงการวิจัยภาพรวมคณะที่ปรึกษา คณะผู้วิจัยพื้นที่อ่ืนๆ วัตถุประสงค์การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล และจริยธรรมในการวิจัย และชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ 

2. ส่งชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ให้คณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ได้พิจารณาก่อนวันจัดอบรม เพ่ือให้
เสนอแนะการปรับหรือแก้ไข 

3. จัดอบรมโดยผู้ประสานงานการวิจัยกล่าวถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการวิจัย และลักษณะข้อมูลเชิง
พรรณนา ที่น ามาสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก อธิบายรายละเอียดในชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ให้โอกาสคณะผู้วิจัย
ในพ้ืนที่ได้ซักถามเพ่ิมเติม พร้อมทั้งร่วมกันปรับแก้ไขชุดค าถามให้เหมาะสมมากข้ึน และเน้นย้ าประเด็น
จริยธรรมในการวิจัยดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1 ที่คณะผู้วิจัยต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบก่อนสัมภาษณ์ 
นอกจากนั้นขณะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสามารถสอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากคนในครอบครัวได้ 
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4. คณะผู้วิจัยพบปัญหาจากการฝึกปฏิบัติว่า คณะผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลไม่ทัน จึงให้มี
การบันทึกเสียงและได้อภิปรายถึงจุดแข็งจุดอ่อนของผู้วิจัยแต่ละคน พร้อมหาแนวทางพัฒนาร่วมกับผู้ประสาน 
งานการวิจัยที่ได้ร่วมสังเกตการณ์ 

5. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีสัญชาติไทย ต าบลละ 10 คน 
 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้งท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและในสวนส้ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กระจายตัว 
และหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น แรงงานที่มีบัตรสีและใบอนุญาตท างาน แรงงานที่มีบัตรสีอย่าง
เดียว และแรงงานที่ไม่มีบัตรทุกชนิด 

 

ขั้นตอนที่ 3 การปลูก: คณะผู้วิจัยในพื้นที่รวบรวมข้อมูลเมื่อได้ส้มสายพันธุ์ดีตามต้องการ และเตรียม
หลุมปลูกอย่างดีแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปลูกที่ส าคัญมากเช่นเดียวกัน หากไม่มีประสบการณ์แกะถุงเพาะกล้า 
ดินที่หุ้มรากจะแตกออกเมื่อเอาลงปลูกในแปลง ต้นส้มอาจโตช้าหรืออาจตายได้ เช่นเดียวกับคณะผู้วิจัยในพื้นที่
ที่ต้องเรียนรู้สะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีรวบรวมข้อมูลของคณะผู้วิจัยในพื้นที่แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 ก่อนด าเนินกิจกรรม 

- คณะผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าของสวนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และขออนุญาตเข้าใน
สวน เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  

- เมื่อคณะผู้วิจัยได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือแนะน า
ตัวกับกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จริยธรรมในการวิจัยและบอกเหตุผลว่าท าไม
เขาถูกได้รับเลือกให้ร่วมโครงการ หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ คณะผู้วิจัยจะต้องลง
พ้ืนที่โดยลงพ้ืนที่หลังจากเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่กลุ่มเป้าหมายกลับถึงท่ีพักหลังจากการ
ท างาน 

- ให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจว่าจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ หากตกลงจึงท าการนัดวัน/เวลา และ
สถานที่เพ่ือการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายมักนัดหลังเวลาเลิกงาน (17.00น.) ที่บ้าน
ของผู้ให้ข้อมูลเอง โดยขอสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัว (ส่วนมากเป็นสามี) หรือตัวแทนของ
ครอบครัวนั้นๆเนื่องจากทราบข้อมูลมากที่สุด อย่างไรก็ดีทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมให้
ข้อมูลได้  

- คณะผู้วิจัยเตรียมชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ สมุดบันทึก ปากกาและเครื่องบันทึกเสียง และ
แบ่งบท บาทหน้าที่ก่อนลงพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยคนหนึ่งรับผิดชอบหลักในการถาม ส่วนผู้วิจัยอีกคน 
สังเกต จดบันทึก บันทึกเสียง และตั้งค าถามเสริมบางประเด็นที่ขาด ผู้วิจัยทั้งคู่ควรสลับ
บทบาทกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวน การวิจัย
ร่วมกัน 
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ช่วงที่ 2 วันด าเนินกิจกรรม 
- คณะผู้วิจัยไปถึงสถานที่นัดหมายการสัมภาษณ์ก่อนเวลาประมาณ 20 นาที เพ่ือสังเกต

สภาพแวดล้อมรอบที่พักของกลุ่มเป้าหมาย 
- ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดของการสัมภาษณ์แล้ว แต่เมื่อถึงวันที่นัดสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัว

อาจมีงานด่วนที่ต้องท างานล่วงเวลาช่วง 18.00-20.00 น. หรือบางครั้งถึง 22.00 น. คณะผู้วิจัย
สามารถสัมภาษณ์ภรรยา และสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ แทนได้ 

- วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการสังเกตจากสภาพแวดล้อมรอบที่พัก ปฏิกิริยาจากสีหน้า 
แววตา ท่าทาง และค าพูด ซึ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกขณะพูดคุย และการสัมภาษณ์ 

- การสัมภาษณ์ แบ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม 
- การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล คณะผู้วิจัยรอขอข้อมูลหลังจากผู้ให้ข้อมูล

อาบน้ าพักผ่อน หรือหลังมื้อเย็น  
- ทุกการสัมภาษณ์เริ่มต้นจากประเด็นจริยธรรมในการวิจัย ดังได้กล่าวในหัวข้อ 3.1 แล้วเข้าสู่

ค าถาม ตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายอยู่ต่างประเทศ (อดีต) การเดินทางมาประเทศไทย (ปัจจุบัน) ความ
เป็นอยูแ่ละแนวโน้มในอนาคต โดยทั่วไปคณะผู้วิจัยไม่ได้ถามตามชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ 
แต่จะจับประเด็นส าคัญจากสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเล่าแล้วถามต่อให้สอดคล้องกับค าถามในชุด
ค าถามเพ่ือให้การให้ข้อมูลต่อเนื่องไม่สะดุด ผู้วิจัยสัมภาษณ์แต่ละครอบครัว 2-3 ครั้ง และแต่
ละครั้งใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1-2.30 ชั่วโมง ขึ้นกับระยะเวลาที่กลุ่มเป้าหมายสะดวก  

- การสนทนากลุ่มสมาชิกในครอบครัว 2-5 คน ที่มีบุตรหลานอายุ 15-25 ปี ผู้วิจัยอาจคุยกับ
หัวหน้าครอบครัว (พ่อบ้าน) ก่อน และเมื่อแม่บ้านท าอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยอาจ
เชิญมาร่วมพูดคุยด้วย และเมื่อบุตรกลับจากการท างานก็เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยร่วมกัน สิ่งที่
ต้องการจากการสนทนากลุ่มคือการมีส่วนร่วม และข้อมูลที่หลากหลายจากสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกด้วย 

- เมื่อผู้ให้ข้อมูลคนใหม่เข้าร่วมการพูดคุย ผู้วิจัยต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการวิจัยให้
ฟังทุกครั้ง 

- คณะผู้วิจัยมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
- เมื่อได้ข้อมูลครบ จะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายซักถามคณะผู้วิจัย 

 

ช่วงที่ 3 หลังด าเนินกิจกรรม 
คณะผู้วิจัยอภิปรายกันเก่ียวกับข้อมูลและความครบถ้วนของข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 

และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของกระบวนการ และแนวทางการปรับแก้ไข เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 4 การดูแลรักษา: การติดตาม/ปฏิบัติการ และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังจากปลูก
ส้มแล้วต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การป้องกัน-ก าจัดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบตั้งแต่
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ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หากที่ผ่านมาทั้งหมดดี และดูแลรักษาดี ผลผลิตก็จะดี หากดูแลรักษาไม่ดี ผลผลิตจะไม่ดี 
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน คือมีเงื่อนไขข้อจ ากัดหลายประเด็น ได้แก่ ลักษณะงานวิจัยที่เป็นเชิง
คุณภาพ คณะผู้วิจัยมือใหม่ยังขาดความเชี่ยวชาญแต่ตั้งใจ และกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่คนไทย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้ประสานงานการวิจัยจึงท างานแบบ “เคียงบ่าเคียงไหล่” กับคณะผู้วิจัยในพ้ืนที่ นั่นคือ 

- ผู้ประสานงานการวิจัยให้ก าลังใจคณะผู้วิจัยในพื้นที่ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การติดตามงานและร่วมสังเกตกิจกรรม พูดคุยกับคณะผู้วิจัยหลังจากเสร็จกิจกรรม ร่วมกัน
สรุปบทเรียน จุดอ่อนจุดแข็งของผู้วิจัย กระบวนการ สังเกต และปรับแก้ไข เป็นต้น (ท าไป–คิด
ไตร่ตรองศึกษาไป–แล้วท าใหม่อีก) 

- คณะผู้วิจัยปรับชุดค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์ โดยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- คณะผู้วิจัยวางแผนจากข้อมูลเพ่ือจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ประสานงานการวิจัยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการวิจัยให้คณะผู้วิจัยใน

พ้ืนที่ ร่วมกับองค์กรอ่ืนที่เก็บข้อมูลในประเด็นเดียวกัน และอยู่ในอ าเภอเดียวกัน แต่คนละ
ต าบล เมื่อการเก็บข้อมูลด าเนินไปได้ประมาณร้อยละ 60 จากเวทีดังกล่าว ท าให้คณะผู้วิจัยได้
เรียนรู้ร่วมกันว่า 

- การตั้งค าถามไม่ใช่ต้องการเพียงแค่ค าตอบ แต่ต้องให้ความส าคัญที่ “คน” ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย เช่น การให้กลุ่มเป้าหมายเล่าเรื่องในอดีตโดยเฉพาะประเด็นที่สร้างความเจ็บปวด 
และยังฝังลึกในใจของผู้ให้ข้อมูล บางคนอาจแสดงอาการปากสั่น หน้าแดง ร้องไห้ หรือก ามือ
แน่น เป็นต้น ซึ่งชี้ชัดถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือความเจ็บปวดกับเรื่องที่กล่าวถึง คณะผู้วิจัยควร
ให้ค าปรึกษา และใช้จริยธรรมในการวิจัย เช่น ไม่บังคับให้ตอบค าถาม เป็นต้น 

- เครื่องมือส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่คณะผู้วิจัยยังขาดประสบ 
การณ์และจับประเด็นจากการสัมภาษณ์ได้ไม่ครบ ท าให้จดบันทึกไม่ครบถ้วน จึงใช้เครื่อง
บันทึกเสียงร่วมด้วย 

 

ขั้นตอนที่ 5.การเก็บเกี่ยวผลผลิต : ประเมินผล ส้มหากได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีการ
เตรียมพื้นท่ีดี ผู้ปลูกมีประสบการณ์ และหลังจากปลูกแล้วมีการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง เมื่อถึง
เวลาส้มก็จะออกดอกติดผล และสามารถให้ผลผลิตได้ดีพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เช่นเดียวกับการวิจัยที่เตรียม
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง และทุกขั้นตอนส าคัญ 

 

3.3.3. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม  

จัดโดยคณะที่ปรึกษาหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จใช้เวลาจัดอบรมรวม 3 วัน ที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วม 3 องค์กร จากจังหวัดเชียงใหม่ 2 องค์กร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 องค์กร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้วิจัยรวม 8 คน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบ 
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การณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมา และจัดอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับการท ารายงาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Hyper Research 3.7 และแต่ละองค์กรวางแผนการจัดท ารายงาน 

 

3.3.4. กำรวำงแผนกำรจัดท ำรำยงำน 

- ผู้ประสานงานการวิจัยถ่ายเอกสารงานการวิจัยเรื่อง คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพ
จากพม่ามาไทย ให้กับคณะผู้วิจัยในพื้นที่ได้ศึกษาล่วงหน้า 

- ประชุมคณะผู้วิจัยในพื้นที่เพ่ือให้คณะผู้วิจัยร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้
ร่วมงานวิจัยครั้งนี้, ปัญหาอุปสรรคจากการท างาน, ลักษณะกิจกรรมการคืนข้อมูลให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย และการเขียนรายงานสรุป 

 

3.4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.4.1. คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย 

1. ที่ปรึกษาการวิจัย จ านวน 2 คน ได้แก่ คุณทรีส โคเอทท์ และคุณเอมี่ มาวรี  
2. ผู้ประสานงานการวิจัยจ านวน 1 คน เป็นนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนเคยมี

ประสบการณ์ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเป็นคนนอกพ้ืนที่ 
3. ผู้วิจัยในพื้นที่จ านวน 4 คน มีบท บาทในการตั้งค าถามตามแบบสัมภาษณ์ กระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการพูดคุย สรุปเนื้อหา/ประเด็นส าคัญให้กับกลุ่มเป้าหมายและบางครั้งให้ค าแนะน า
ปรึกษาถ้ากลุ่มเป้าหมายต้องการ ผู้วิจัยแต่ละคนจะมีสมุดคนละสองเล่มๆ หนึ่งส าหรับใช้จดกระบวนการวิจัย
อีกเล่มหนึ่ง ใช้บันทึกข้อมูลซึ่งจะแบ่งหน้ากระดาษเป็นสองส่วนๆซ้ายมือส าหรับบันทึกสรุปประเด็นส าคัญที่ได้
จากการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนขวา มือบันทึกเกี่ยวกับข้อสังเกตท่ีผู้วิจัยสังเกตเห็นหรือเป็นข้อคิดเห็นของ
ผู้วิจัย 

4. ล่ามในพ้ืนที่ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาติพันธุ์ดาราอ้ังจ านวน 3 คน และคะฉิ่น 1 คนนั้น 
ผู้ให้ข้อมูลสามารถพูดภาษาไทยได้บ้างพอเข้าใจแต่คณะผู้วิจัยต้องการได้รายละเอียดจึงให้ล่ามในพื้นที่ช่วยแปล
ให้ โดยคณะผู้วิจัยท าความเข้าใจราย ละเอียดเกี่ยวกับค าถามท้ังหมดกับล่าม/คนแปลก่อน 

5. ผู้ช่วยผู้วิจัยในพื้นที่ จ านวน 1 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยผู้วิจัย
เตรียมเอกสาร และเคยเข้าพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายกับผู้วิจัย โดยผู้ช่วยผู้วิจัยมหีน้าที่ถอดบทสัมภาษณ์ 
และพิมพ์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อยนั้นทีคณะผู้วิจัยไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลได้
ทัน จึงใช้วิธีการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ด้วย ในพ้ืนที่ 

  

3.4.2. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะเชิงพรรณนา มีดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์ 



15 

คณะผู้วิจัยทั้ง 3 องค์กรได้ร่วมกันออกแบบแนวค าถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง และแนวค าถาม
แบบมีโครงสร้าง โดยมีคณะที่ปรึกษาการวิจัยให้ค าปรึกษา 

- น าไปทดสอบภาคสนาม แล้วน ามาร่วมกันปรับ 
- แต่ละองค์กรน าไปใช้ในพ้ืนที่ และสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- ส่วนมากเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล 
- ใช้แนวค าถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
- ยืดหยุ่น ท าให้บทสนทนาต่อเนื่อง ไม่สะดุด 
- ช่วยให้สอบถาม และเก็บข้อมูลครบทุกประเด็น 

3. การสนทนากลุ่มย่อย 
- เพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไป และระดับลึก และตรวจสอบข้อมูล 
- กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน (2-5คน) 

4. การสังเกต 
 

คณะผู้วิจัยสังเกต และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เช่น สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณรอบท่ีพัก
กลุ่มเป้าหมาย และปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายขณะสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง และ
ค าพูด ซึ่งบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นได้ 

 

3.5. พื้นที่ศึกษำ และกลุ่มตัวอย่ำง 

3.5.1. พื้นที่ศึกษำ สวนส้มมีกระจำยท่ัวไปทั้งต ำบล 

- ต าบล ก. มีทั้งสวนขนาดใหญ่ (แรงงานมากกว่า 50 คน), สวนขนาดกลาง (แรงงาน 
20-50 คน) และสวนขนาดเล็ก (แรงงานน้อยกว่า 20 คน) 

- ต าบล ข. มีสวนขนาดเล็ก (แรงงานน้อยกว่า 20 คน)  
 

3.5.2. กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นแรงงานข้ามชาติ มีทั้งพักในสวน และพักนอกสวน  
- ต าบล ก. จ านวน 10 ครอบครัว  
- ต าบล ข. จ านวน  11 ครอบครัว  

 

ส่วนข้อมูลจากนอกพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถสัมภาษณ์ได้ 1 คน และ
เขตอ าเภอฝาง สามารถสัมภาษณ์เจ้าของสวน 2 คน 
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ตารางที่ 3.1   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามอายุของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

อำยุ 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี - - - - 1 100 1 4.55 
20-29 ปี 2 20 1 9.09 - - 3 13.64 

30-39 ปี 6 60 2 18.18 - - 8 36.36 
40-49 ปี - - 3 27.27 - - 3 13.64 

50-59 ปี 1 10 2 18.18 - - 3 13.64 

60-69 ปี 1 10 3 27.27 - - 4 18.18 
มากกว่า 69 ปี - - - - - - - - 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
 

ตารางที่ 3.2   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามเพศของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

เพศ 

พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 
รวม 

ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

หญิง 6 60 5 45.45 - - 11 50 
ชาย 4 40 6 54.55 1 100 11 50 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
 

ตารางที่ 3.3   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ชำติพันธุ์ 

พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 
รวม 

ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไทใหญ่ 7 70 10 90.9 1 1 100 18 8 1.82 

ดาราอั้ง 3 30 - - - - 3 13.64 
คะฉิ่น - - 1 9.09 - - 1 4.55 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
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ตารางที่ 3.4   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามจ านวนบุตรของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

จ ำนวนบุตร 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่มี 2 20 2 18.18 1 100 5 22.73 
1 คน 5 50 3 27.27 - - 8 36.36 

2 คน - - 4 36.36 - - 4 18.18 
3 คน 3 30 2 18.18 - - 5 22.73 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 

 
ตารางที่ 3.5   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามอาชีพของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

อำชีพ 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ค้าขาย 1 10 - - - - 1 4.55 
รับจ้างในสวน 8 80 10 90.9 1 - - 18 8 1.82 

รับจ้างงานบ้าน 1 10 - - - - 1 4.55 

ไม่ได้ท างาน - - 1 9.09 - - 1 4.55 
รับจ้างร้านอาหาร - - - - 1 100 1 4.55 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
 

ตารางที่ 3.6   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามแหล่งที่พักอาศัยของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ที่พักอำศัย 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ในสวนส้ม 5 50 5 45.45 - - 10 45.45 

ในชุมชน (นอกสวนส้ม) 5 50 6 54.55 1 100 12 54.55 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
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ตารางที่ 3.7   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามเอกสารแสดงตนทางราชการของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ที่พักอำศัย 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่มีเอกสาร 1 10 2 18.18 - - 3 13.64 
บัตรสีชมพู 6 60 1 9.09 1 100 8 36.36 

พาสปอร์ต 2 20 1 9.09 - - 3 13.64 
บัตร 10ปี 1 10 - - - - 1 4.55 

เขียวขอบแดง - - 5 45.45 - - 5 22.73 

ทร.38/ 1 - - 1 9.09 - - 1 4.55 
ไม่มีสัญชาติไทย - - 1 9.09 - - 1 4.55 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 

 
ตารางที่ 3.8   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามการมีใบอนุญาตท างานของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ที่พักอำศัย 
พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 

รวม 
ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

มีใบอนุญาตท างาน 8 80 4 36.36 1 100 13 59.09 
ไม่มีใบอนุญาตท างาน 2 20 7 63.64 - - 9 40.9 1 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
 

ตารางที่ 3.9   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

ระยะเวลำที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 
รวม 

ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1-5 ปี 3 30 2 18.18 - - 5 22.73 

6- 10 ปี 3 30 - - - - 3 13.64 

11- 15 ปี 2 20 4 36.36 1 100 7 3 1.82 
16-20 ปี 1 10 3 27.27 - - 4 18.18 

มากกว่า 20 ปี 1 10 2 18.18 - - 3 13.64 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
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ตารางที่ 3.10   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามการได้รับโอกาสทางการศึกษาของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

โอกำสทำงกำร
ศึกษำ 

พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 
รวม 

ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 3 30 - - 1 100 4 18.18 
ภาษาเมียนมาร์ - - - - - - - - 

ไม่ได้เรียนภาษาไทย 7 70 11 100 - - 18 81.82 
รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 

 
ตารางที่ 3.11   การจ าแนกผู้ให้ข้อมูลตามจ านวนปีที่ได้ศึกษาของผู้ให้การสัมภาษณ์ 

จ ำนวนปีที่ได้ศึกษำ
ของผู้ให้กำร
สัมภำษณ์ 

พื้นที่ศึกษำ นอกพื้นที่ 
รวม 

ต ำบล ก. ต ำบล ข. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน 7 70 11 100 - - 18 8 1.82 

1-2 ปี 3 30 - - - - 3 13.64 
3-4 ปี - - - - - - - - 

5-6 ปี - - - - - - - - 

7-8 ปี - - - - - - - - 
9- 10 ปี - - - - 1 100 1 4.55 

รวม 10 100 11 100 1 100 22 100 
 

- จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในตารางเหล่านี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- กลุ่มอายุของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ระดับลึกในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี

คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.18, ที่
ร้อยละ 13.64 มีสามกลุ่มอายุคือ 20-29 ปี, 40-49 ปี และ 50-59 ปี  

- ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ระดับลึกในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพศหญิง และเพศชายจ านวนเท่ากันคือร้อย
ละ 50 

- เมื่อจ าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์พบว่ากลุ่มอายุของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ระดับลึกในการศึกษาครั้ง
นี้ จ านวน 22 คน เป็นชาวไทใหญ่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8 1.82 รองลงมาเป็นชาวดาราอ้ัง 
และคะฉิ่น ตามล าดับ 
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- จ านวนบุตรของผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึก พบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแต่งงานแล้ว
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีบุตรอย่างน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และไม่มีบุตรร้อยละ 
22.73 

- ผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึกจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ร้อยละ 81.82 ท างานรับจ้างในสวน มี
เพียงร้อยละ 4.55 ที่ท าอาชีพค้าขาย , รับจ้างท างานบ้าน และรับจ้างท างานในร้านอาหาร 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ท างานมีเพียงคิดเป็นร้อยละ 4.5 

- ผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึกทั้งหมด 22 คน พบว่ามีที่พักในสวน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 และอีกร้อยละ 54.55 พักกระจายอยู่ในชุมชนซึ่งอยู่นอกสวนส้ม 

- เมื่อพิจารณาตามเอกสารแสดงตนทางราชการ พบว่าผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึกมีบัตร
ประจ าตัวบัตรสีชมพู จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 นอกจากนั้นจะมีบัตรเขียวขอบ
แดง ร้อยละ 22.73, มีบัตรพาสปอร์ตร้อยละ 13.64 , ไม่มีเอกสารใดๆเลยจ านวน3คน คิด
เป็นร้อยละ 13.64, และท้ังนี้มีบัตร 10ปี บัตร ทร.38/ 1 และบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย อย่าง
ละ 1คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

- จากผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึกท้ัง 22 คนพบว่าผู้มีใบอนุญาตท างานมีจ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.09 ที่เหลือจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90เป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน 

- หากพิจารณาถึงระยะเวลาการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยพบว่าผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับ
ลึก มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่  11- 15ปี มีเป็น
จ านวนมากที่สุด รองลงมาที่พ านักในประเทศไทย ตั้งแต่ 1-5 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.73, ตั้งแต่ 16-20 ปีมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18, และท่ีอยู่ในประเทศไทย
ในช่วงระหว่า ง 6- 10 ปี และมากกว่า20ปีมีช่วงละ 3 คนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 13.64 
ตามล าดับ 

- ผู้ให้การสัมภาษณ์ระดับลึกจ านวน 22 คนพบว่ามีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18ที่มี
โอกาสได้รับการศึกษาทางด้านภาษาไทย ส่วนที่เหลือจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ 

- จากผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไทยจ านวน4คนนั้นพบว่ามีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.64 ที่ได้เรียน 1-2 ปี และที่ได้เรียน 9- 10 ปีมีจ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
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บทท่ี 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
จากบทท่ีแล้ว ในหัวข้อที่ 3.3.4 ได้กล่าวในพ้ืนที่ต าบล ก. สามารถสัมภาษณ์ได้ 10 คน และในต าบล 

ข. สามารถสัมภาษณ์ได้  11 คน เกินเป้าหมาย 1 คน ส่วนข้อมูลจากนอกพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ เขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ สามารถสัมภาษณ์ได้ 1 คน และเขตอ าเภอฝาง สามารถสัมภาษณ์เจ้าของสวน 2 คน 

 

4.1. สถำนกำรณ์ในบ้ำนเกิด: สงครำมภำยในประเทศ 

ปัจจัยผลักจากพ้ืนที่ต้นทาง (ประเทศเมียนมาร์) ท าให้แต่ละคนตัดสินใจอพยพเข้ามาเป็นแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผลของสงครามซึ่งเป็นช่วงตกทุกข์ได้ยากของคนที่อยู่ใน
สถานการณ์สงครามท าให้เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้คนในพ้ืนที่ต้นทาง(ประเทศเมียนมาร์)ตัดสินใจอพยพเข้ามา
เป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยมีปัจจัยรองลงมาเป็นเรื่องเก่ียวกับด้านเศรษฐกิจ  

 

ชาวไทใหญ่เป็นผู้คนอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ ชาวไทใหญ่ต้องเผชิญกับ
สงครามมาโดยตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงก็ต้องมาท าสงครามภายใน 
ประเทศกับทหารพม่า(เมียนมาร์) ซึ่งผลกระทบจากสงครามท าให้ชาวไทใหญ่บางส่วนตัดสินใจอพยพเคลื่อน 
ย้ายเข้าไปหางานท าในประเทศไทย ซึ่งผลของสงครามท าให้เกิดผลกระทบกับทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์โดย 
เฉพาะกับเด็กและสตรี 

 

4.1.1. ทหำรเด็ก 

ในช่วงสงครามการสู้รบแต่ละฝ่ายจ าเป็นจะต้องหากองก าลังให้มากที่สุด ดังนั้นแต่ละฝ่ายจึง
มีการเกณฑ์หรือบังคับคนให้เข้ามาเป็นทหารเมื่อไม่มีคนที่อยู่ในอายุที่ควรจะเป็นก็จ าเป็นต้องใช้คนที่อายุน้อย
ดังตัวอย่าง เช่น 

 ลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อน ลุงอยู่ประเทศพม่า อยู่คนละหมู่บ้านกับป้า การใช้ชีวิตของลุง
ตั้งแต่อายุได้ 12 ขวบ ลุงก็ได้รับการเกณฑ์ทหารจากพม่าโดยที่ให้ไปเป็นคนหาบส าภาระ ลุงมีพ่ีน้อง 3 คน ลุง
เป็นพี่คนโต อีก 2 คนเป็นผู้หญิง 1 คน และน้องคนเล็กเป็นผู้ชาย ลุงถูกเกณฑ์ไปหาบส าภาระในป่า ถ้าหาบของ
ไม่ไหวหรือเดินช้าก็จะถูกเฆี่ยนตี จากการหาบของถ้าไม่ตายก่อนก็ได้กลับไปแต่ละครั้ง 15-20 วันจากนั้นถ้ามี
การเกณฑ์คนหาบอีก ลุงก็ถูกเกณฑ์ไปอีกจนแม่ของลุงคิดว่าสงสารลูก ต้องหนีเพ่ือเอาตัวรอด แต่ก่อนที่จะหนี
ลุงก็ถูกเกณฑ์ไปแล้วพ่อแม่เลยคิดว่ารอให้ลุงกลับมา ก่อนค่อยพากันหนีเข้าเมืองไทย แต่การไปครั้งนี้พ่อแม่
ไม่ได้ข่าวของลุงอีกเลยทางบ้านจึงคิดว่าลุงตายแล้ว จึงท าให้ลุง และครอบครัวพรากจากกันตั้งแต่นั้น ลุงได้
กลับไปท่ีหมู่บ้านแต่ไม่เจอครอบครัวลุงๆจึงมาอาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มาเจอกันกับป้า จากที่
ลุงเล่าให้ฟัง ทีมวิจัยถามต่อไปว่า ส่วนมากที่พม่าให้ไปหาบจะเป็นอะไร ลุงเล่าว่าเป็นของใช้ทหาร และปืน ส่วน
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มาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หาบไปส่งในป่าคืออะไร แต่ถ้าใครพูดมากหรืออยากรู้อยากเห็นมากก็จะถูกฆ่า ไม่ได้กลับไปบ้าน
จึงไม่มีใครกล้าถาม 

 ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 พ่อบ้านเล่าให้ฟังว่า เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ 22 ปี อยู่ด้วยกัน 5 คน และมีหลาน รวม
ทั้งหมดเป็น 9 คน ตอนอยู่พม่าไม่มีบัตรอะไรเลยเพราะต้องเป็นทหาร มีพ่ีน้อง3คน พ่อแม่ตายหมดตอนแม่ตาย
อายุ7ขวบ และมาเป็นทหารอายุ 12 ขวบ ทหาร โดนถูกเกณฑ์ มาเป็นทหารในระหว่างอยู่ในค่ายทหารก็ฝึกซ้อม
จนอายุ 15 ปี จึงได้ไปออกรบ ได้ค่าตอบแทน 60 บาท เป็นเงินไทย ตอนนั้นสามารถเดินทางเข้าออกชายแดน
พม่า-ไทยได้เป็นทหารได้ 10 ปีกว่าออกจากทหารอายุ 20กว่าปีจากนั้นจึงเข้าประเทศไทยสาเหตุการออกจาก
ทหารเพราะเขาสะลายกองก าลัง 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 ลุง เป็นคนเถื่อนที่หนีพม่าตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ได้ไปอาศัยอยู่กับกลุ่มคนที่ต่อต้านพม่า
กลุ่มนี้คือ คนเถ่ือน ลุง เล่าว่าการหนีพม่าไม่อยากเป็นทหาร เพราะพ่อแม่บอกว่าถ้าได้ถูกจับก็ไม่ได้กลับมาอีก
เลยต้องหนีไปร่วมกับคนเถื่อน แต่แล้วก็ไม่พ้นจากการเป็นทหาร ผมถูกสอนให้จับปืนล่าสัตว์ และปล้นคนรวย
มาช่วยคนจน หัวหน้าบอกว่าเราต้องปล้นคนเพื่อเลี้ยงตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนแต่จะไม่ฆ่าใคร และรังแกใคร
ผมหนีมาโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรตายหรือว่ามีชีวิตอยู่ ผมตัวคนเดียวไม่มีพ่ีน้อง ผมอยู่ในแค้มป์ในป่านาน 
10 ปี หัวหน้าก็ใช้ให้ผมหาบของเข้าเมืองไทย พอเอาของมาส่งให้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก็ลักลอบเข้ามาทางอ่างขาง 
อยากจะมาอยู่เมืองไทย และไม่ได้กลับไปอีกเลยจนถึงทุกวันนี้  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.2. เด็กขำดสวัสดิภำพในกำรด ำรงชีวิต 

การมีชีวิตรอด ปลอดจากภัยอันตรายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก แม่ตั้งครรภ์และเด็กจึง
ควรได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะท าได้ ต้องได้รับการป้องกันจากโรคภัยอันตราย เมื่อ
เจ็บป่วยควรได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ (ความรู้เพ่ือ
ชีวิต: สาระท่ีท้าทาย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 254 1)  

 ตอนที่อยู่พม่าทางบ้านมีฐานะยากจนมีพ่ีน้องทั้งหมด 6 คน ป้าเป็นคนที่ 2 พ่ีน้องทั้ง 6 
คน เป็นผู้หญิงทั้งหมดต้องช่วยกันท ามาหากินบางครั้งก็อดๆอยากๆ เพราะไม่มีเงิน พ่อแม่มีลูกเยอะต้องท างาน
มาโดยตลอด ตั้งแต่อายุ 7 ปี ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านอะไรไม่ออก จนป้าได้แต่งงานกับลุงคนบ้านเดียวกัน มีลูกคน
แรกไม่ได้เลี้ยงเกิดมาประมาณ 3 วันลูกก็ตายเพราะไม่มีหมอ ป้าเล่าต่อว่าลูกตัวร้อนไข้สูงแล้วก็ชักตาย ทีมวิจัย
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ถามว่าแล้วได้พาลูกไปรักษาท่ีไหนบ้างหรือเปล่าก่อนที่ลูกจะเสียป้าบอกว่าพาไปรักษาท่ีสล่า (หมอพ้ืนบ้าน) แต่
ก็รักษาไม่ได้ไม่มียา และไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร ไม่ได้ไปหาหมอเพราะโรงพยาบาลอยู่ไกลใช้เวลาเดินทางเป็นวัน 
และไม่มีเงิน ต่อมาไม่นานป้าก็มีลูกอีกคนก็ไม่ได้เลี้ยงตายอีก เลี้ยงได้ไม่กี่วันก็ตายป้าไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ไม่
เลี้ยงลูกก็ไม่ได้ตอนนั้นคิดไม่อยากมีลูกอีกแล้ว แต่ก็ท าไม่ได้เพราะไม่มียาคุม ผ่านไปปีกว่าสุดท้ายก็มีลูกอีกคน
เป็นคนที่ 3 คนนี้เลี้ยงได้นานหน่อยแต่ก็ตายอีก ลูกไม่สบายหนีพม่าก็ต้องหนีเพราะพม่ามันจะมาฆ่า จับผู้ชายไป
เป็นแรงงาน ไม่มีเงิน ไม่มีแรง ลูกคนที่ 3 ก็ตายอีก ต่อจากนั้นป้าก็ได้เล่าต่ออีกว่าหนีเข้ามาเมืองไทย ก่อนที่จะ
หนีเข้ามาเมืองไทยคนที่อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าไปอยู่เมืองไทยสบาย ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเมืองไทย หญิง ไทใหญ่ 
สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 ตอนอยู่พม่าแม่เฒ่ามีลูก 6 คน ตายไปแล้ว 3 คนตอนนี้เหลือ 3 คน พ่อเฒ่า และลูกอีก 
3 คนถูกพม่าจับไปฆ่า บางคนก็หนีรอด บางคนก็ถูกฆ่าตาย แม่เฒ่าได้พาลูกอีก 3 คนหนีไปอยู่ที่บ้านหนอง มี
ความล าบากมากมีวัวแค่ตัวเดียวจะขนของก็ไม่ได้ ยืมเขาก็ไม่ให้ยืม เพราะเขาก็ต้องขนของเหมือนกันมาอยู่ที่
บ้านหนองก็ถูกพม่าไล่อีก เลยหนีไปที่ป่าเลียบไม่ถึงปีก็ได้ย้ายไปที่น้ าจ๋างประมาณ 2 ปีแล้วได้เดินทางมา
เมืองไทย ก่อนที่แม่เฒ่าจะมาเมืองไทยลูกได้เข้ามาก่อนแล้ว 2 คน ตอนที่คลอดลูกที่พม่าคลอดที่บ้านหมอต าแย
ท าคลอดให้ เพราะโรงพยาบาลไกลจากบ้านมาก และไม่มีเงิน เวลาที่ไม่สบายก็มีสล่า(หมอพ้ืนบ้าน)รักษา 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.3. เด็กขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 

การศึกษามีความส าคัญต่อเด็กทุกคนทั้งหญิงและชายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส าหรับการด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เด็กทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษา แต่จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 12 คนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพราะอยู่ในสถานการณ์สงคราม และลูกก็ไม่ได้
เรียนหนังสือด้วย  

 มีลูก 4 คน ไม่ได้ท าบัตรอะไร มีทหารให้ไปท าบัตร แต่คิดว่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นคน
ยากจนไม่ต้องการท าบัตร เพราะต้องหนีทหารพม่าตลอด อยู่ไม่เป็นที่ อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ที่รู้ว่าห่างไกล
พม่า แต่สุดท้ายพ่อเฒ่าเล่าว่าไม่ว่าจะหนีไปที่ไหน ก็ถูกตามตัวตลอด จึงคิดที่จะหนีเข้าเมืองไทย ลูกแต่ละคน
ไม่ได้เรียนหนังสือความล าบากท่ีต้องหนีพม่าอยู่ตลอด เวลาไม่สบายก็ไม่ได้ไปหาหมอ แต่มีหมอในหมู่บ้านที่
เรียกว่าสล่า (หมอพื้นบ้าน) ช่วยรักษาสาเหตุที่ต้องหนีพม่าพ่อเฒ่าบอกว่า มีลูก4 คน ลูกผู้หญิง 1 คน พม่าจะมา
พาลูกผู้ชายไปเกณฑ์ทหารพม่า ไม่อยากให้ลูกไปเพราะรู้ว่าถ้าไปแล้วไม่ได้กลับมา เลยพาลูกหนี  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง  
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 แม่เฒ่าเริ่มเล่าความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ว่าการใช้ชีวิตในประเทศพม่าหรือ
เมืองไทยเป็นชีวิตที่อุ่นใจในบ้านเกิดถึงแม้จะถูกกดขี่จากพม่าโดยการมาพาคนในบ้านไปเกณฑ์ทหารแต่ตัวของ
แม่เฒ่าก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเป็นผู้หญิงคิดอยู่อย่างเดียวว่าโชคดีท่ีไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายต้อง
ได้จากบ้านตอนนั้นไม่ได้มีความรู้ไม่ได้สนใจใครรู้แต่ว่าตัวเองมีความสุขกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย สมัยแม่เฒ่า
เป็นเด็กไม่รู้จักเมืองไทย และไม่เคยได้ฟังว่าใครจะพูดถึงจนมีครอบครัวมีลูกถึงเข้าใจความทุกข์ท่ีพ่อแม่เคยได้ 
รับเพราะแม่เฒ่ามีลูก 3 คนหญิง 2 คนชาย 1คนแต่ละวันต้องคอยหนีทหารพม่าไม่ให้จับลูกชายไปตอนแม่เฒ่า
เป็นเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังเสือพอมาถึงรุ่นลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะต้องหนีทหารพม่าตลอดกลัวว่าจะพลัด
พรากจากลูก และไม่ได้คิดว่าการเรียนส าคัญฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ถึงข้ันยากจนไม่มีที่นาแต่สามารถท านาใน
พ้ืนที่ของคนอ่ืนได้ มีล้อวัว (เกวียน 1 คู่) ควาย 1 ตัว แม่เฒ่าเล่าว่าการมีล้อวัวใช้แทนรถที่ใช้ขนของได้ ส่วนควาย
ใช้ท านาเป็นความสุขที่พอมีพอกิน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของพม่า และกลัวลูกไม่ปลอดภัยจึงต้อง
ขายวัวขายควายเป็นเงินหนีเข้าเมืองไทย  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 ป้ามีครอบครัวอยู่แล้วมีลูก 2 คน ป้าไม่ได้เรียนหนังสือลูกท้ัง 2 คนก็ไม่ได้เรียนเพราะใน
หมู่บ้านป้าพาลูกหนีลูกปืน และสามีป้าก็ถูกยิงตายตอนลูกยังเล็กอายุ5 ขวบกับ 7 ขวบเท่านั้น จากนั้นไม่นานป้า
หนีออกจากหมู่บ้าน ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาเมืองไทยแต่ได้มาเจอกับลุงจึงพากันหนีเข้าเมืองไทย ทางด่าน
บ้านลาน และได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่แคมป์ป่าไม้ เพราะไม่มีบัตรกลัวต ารวจ  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 65 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.4. เด็กมีครอบครัวก่อนวัยอันควร 

แม่ท่ีตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี ในด้านร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่จึงมักจะคลอดลูกก่อนก าหนด 
ลูกมีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อย มีโอกาสเจ็บป่วยง่าย และตายในช่วงขวบปีแรกมากกว่า ส่วนตัวแม่อาจเป็นโรค
โลหิตจาง มีความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์หรือคลอดยาก ส าหรับด้านจิตใจยังเป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์แปรปรวน
ได้ง่ายจึงยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ (ความรู้เพ่ือชีวิต : สาระท่ีท้าทาย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 254 1) 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบมีเด็กผู้หญิง(อายุ 14 และ 15ปี)จ านวน 2 คนจะต้องตัดสินใจ
มีครอบครัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาตัดสินใจแล้วเพ่ือความอยู่รอดของ
เด็ก และสมาชิกในครอบครัวในช่วงนั้น 

 อยู่เมืองนอกท่ีบ้าน มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน มีแม่ ส่วนพ่อเป็นพ่อเลี้ยงมีน้องต่าง
บิดา เป็นผู้ชาย 2 คน นางเป็นคนโต ที่บ้านมีอาชีพค้าขาย บ้านห่างจากในเมืองปั่นจักรยานประมาณ 15 นาท ี
ตอนเด็กได้เจอการสู้รบ เห็นไฟไหม้ ระเบิดลงบ่อยๆ ต้องหลบอยูในหลุมหลบภัย และตอนกลางคืนต้องไปนอน
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ในหลุมหลบภัยเข้ามาเมืองไทยตอนนั้น อายุ 14 ปี เข้ามากับชาวบ้านต่างหมู่บ้านรวม 9 คนมีผู้หญิง 5 คน ผู้ชาย 
4 คน เพราะว่ามีเพ่ือนบ้านไปเล่าให้ฟังว่าอยู่เมืองไทยได้เงินดี และท างานสบายแล้วเพ่ือนที่กลับไปเมืองนอกมี
เงิน และมีทองใส่เลยตัดสินใจมาเมืองไทย(หนีแม่มาโดยไม่ได้บอกแม่ คิดว่าอยากมีเงินเหมือนคนอ่ืน) เมื่อมาถึง
เขตประเทศไทย แล้วมาพักท่ีอ าเภอเวียงแหง เป็นลูกจ้างเขาได้วันละ 10 บาทเดือนละ 300 บาทเป็นร้านขาย
ของช า และได้เกิดชอบพอกับลูกชายเจ้าของร้านแต่แม่ของลูกชายไม่ชอบนางเลยหาทางกลั่นแกล้ง และไล่นาง
ออกจากบ้าน นางไม่มีที่อยู่ที่พ่ึงเพราะไม่มีญาติในเมืองไทยเลย พอดีพบกับยายข้างบ้านเป็นแม่สื่อให้แต่งงาน
กับชายไทใหญ่ที่มีอายุ 62 ปี นางไม่มีที่พ่ึงเลยตัดสินใจแต่งงานเพราะตอนเข้ามายังเป็นเด็ก (อายุ 14ปี) วัน
แต่งงานสามีเอาข้าวมาให้ 1 ถัง  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

● ตอนที่อยู่เมืองนอกตอนเป็นเด็กอายุได้ 7 ขวบ ไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่จ าได้ว่าพ่อแม่เคยพาเข้า
ป่าบ้าง และเอาไปฝากไว้บ้านคนอ่ืนบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ท าอะไรหนีอะไร แม่บอกว่าพ่อต้องไปกับคนอ่ืนอีก
นานกว่าจะได้กลับมา(มารู้ตอนหลังว่าพ่อถูกจับไปเป็นทหารพม่า และตายแล้ว) อยู่อีกประมาณ 10 กว่าวันแม่
ก็เลยพาหนีมาเมืองไทย มีพ่ีน้อง 3 คน แม่ได้มาอาศัยอยู่กับญาติท างานรับจ้างทั่วไปอยู่ได้ประมาณ 2 เดือนก็
ย้ายเข้าไปอยู่ในสวนส้มเพราะไม่มีบัตรต้องหลบต ารวจกลัวต ารวจจะตามจับต้องเข้าไปท างานในสวนส้มแม่
ท างานคนเดียว ตอนนั้นเลี้ยงลูก 3 คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด พอพ่ีสาวคนโตอายุ 15 ปี ก็ได้แต่งงานกับคนในสวน
แล้วก็ย้ายออกไปกับแฟน  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.5. ผู้หญิงถูกคุกคำม และล่วงละเมิดทำงเพศ 

ในช่วงภาวะสงครามพ่อแม่ที่มีลูกผู้ชายก็จะกลัวว่าลูกตนเองจะถูกจับไปเป็นทหาร ส่วนพ่อ
แม่ท่ีมีลูกผู้หญิงก็จะกลัวว่าลูกจะถูกทหารพม่าจับไปข่มขืน ดังนั้นในช่วงสงครามพ่อแม่ไม่ว่าจะมีลูกผู้หญิงหรือ
ลูกผู้ชายจะต้องหาวิธีการปกป้องคุ้มครองลูกตนเองให้ดีที่สุด 

 ความเป็นอยู่เมื่อยังอยู่หมู่บ้านเมืองนอก มีพ่ีน้อง 3 คน ตายไปแล้ว 1 คน เหลือพ่ีน้อง 
2 คนที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันดูแลพ่อแม่ท างานรับจ้างแต่ในหมู่บ้านอยู่ใกล้กับตั๊บหมายถึงค่ายทหารพม่า ผู้หญิง
ในหมู่บ้านมักจะถูกทหารพม่าจับไปข่มขืน บางคนก็ได้กลับมาบางคนก็ถูกฆ่าตายเป็นสาเหตุที่พ่อแม่ให้นาง และ
น้องหนีเข้ามาเมืองไทยแต่พ่อแม่ยังอยู่ที่ประเทศพม่า พ่อแม่คิดจะช่วยลูกจนต้องขายของในบ้านแม้กระทั่ง
ข้าวสารเพื่อให้มีเงินให้ลูกหนีเข้าเมืองไทย นางบอกว่าสงสารพ่อแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร คิดว่าจะมาหางาน
ท าจะได้ส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ใช้จ่าย 
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หญิง ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.6. ชำวบ้ำนขำดสวัสดิภำพในชีวิต และทรัพย์สิน 

ในช่วงสงครามชาวไทใหญ่จะต้องอยู่แบบหวาดระแวงอยู่ในหมู่บ้านตนเองไม่รู้เมื่อไหร่
ทหารพม่าจะเข้ามาท าร้าย หรือกอบโกยผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่เขาลงทุนลงแรงท ามาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา 

 อยู่เมืองนอก ความเป็นอยู่ก็ท าไร่ ท าสวน เวลาท าสวน ท านาได้ผลออกมาต้องแบ่งให้
ทหารพม่า ทุกปี ผมก็ได้ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานบ้าง เป็นทหารยิงปืนบ้าง แต่อยู่ได้ประมาณ 3 ปี ก็ถูกปล่อยกลับ
บ้านผมก็กลับไปหาลูกเมีย  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 ตอนอยู่พม่าถูกพม่าไล่กวาดต้อนให้ไปอยู่รวมกัน สาเหตุที่หนีเข้ามาเมืองไทยเพราะอยู่
ไม่ได้ มีข้าว อาหาร ก็มาเอาไปจนไม่เหลืออะไรเลย จึงตัดสินใจหนีเข้ามาในเมืองไทย ตอนอยู่พม่าเวลาเจ็บไข้ ไม่
สบายก็หาหมอบ้านหรือสล่ามารักษาให้ เวลาคลอดลูกก็มีหมอต าแยท าคลอดให้ โรงพยาบาลไกลมากไม่
สามารถที่จะไปได้เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทาง 4–5 วัน และต้องใช้เงินมากเราไม่มีเงินก็ไม่ได้รักษา 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

  

 ป้าเล่าว่า ป้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ถูกต้อนจากพม่าที่ป้า และลุงเคยอยู่ในหมู่บ้าน แต่ถูกพม่า
มายึดทั้งหมู่บ้านแล้วน าคนหลายๆ หมู่บ้านมารวมกันอยู่รวมกัน ถ้าเป็นเมืองก็คือหลายหมู่บ้านเอามาอยู่รวมกัน 
ใน 1 ต าบล คนมากมายอยู่เป็นแคมป์ในป่า แต่เราไม่รู้ว่าจะได้กลับไปอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อไรก่อนที่จะถูก เกณฑ์
ทั่วหมู่บ้านมาอยู่รวมกันนั้น พม่าเข้ามาสอบถามเรื่องเน้นคนเถื่อน หรือรู้ที่อยู่ของทหารไทยใหญ่ไหม ถ้าตอบว่า
ไม่รู้ ก็จะถูกตี ถ้าตอบว่ารู้ก็จะให้พาไปชี้จุดที่ทหารไทยใหญ่อยู่ แต่ถ้าไม่เจอก็ถูกตีจนตายเป็นอะไรที่มันทรมาน
มากกับเหตุการณ์ท่ีเจอมา ตอนนั้นไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

  

4.1.7. ปัญหำทำงเศรษฐกิจ 

ช่วงสงคราม ท าให้ทุกคนต้องดิ้นรนมากขึ้นเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตรอด เพราะช่วง
สงครามเป็นช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีคนในหมู่บ้านที่เคยไปท างานในประเทศ
ไทยแล้วกลับมาบ้านมาชักชวน เช่น 
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 ฉันมีพ่ีน้องทั้งหมด 4 คน แม่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนพ่อได้ตายเมื่ออายุได้ประมาณ 12 ปี แม่
ได้เลี้ยงดูลูกทั้ง 4 คน ฉันได้แต่งงานมีลูกสามคนชาย 1 หญงิ 2 คน และเมื่อมีลูกคนที่สองได้ประมาณ 2 ปี สามี
ป่วยไม่สบาย และไม่มีเงินรักษาท าให้สามีต้องตายไป ฉันต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนแต่กลัวว่าทหารพม่าจะเอาลูก
คนแรกไปเป็นทหาร และที่เมืองนอกหากินล าบากไม่พอใช้ พอดีมีคนกลับจากเมืองไทยเลยชวนมาท างานด้วย 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

  

 ฉันแต่งงานที่เมืองนอกมีลูกอยู่ 2 คนมีพ่ีน้อง 5คนพ่ีสาว 4 คน น้องชาย 1คน พ่อแม่ตาย
ตอนอายุ 17 ปี ตอนอยู่พม่า ไม่มีงานท าเพราะมีการสู้รบกัน หากินก็ล าบาก ขัดสน มีทหารพม่ามาเผาบ้านเรือน
ต้องหนีเข้าป่า ไม่งั้นจะถูกพม่าฆ่าตาย มีหลาน และอาถูกทหารพม่าฆ่าตาย เพ่ือนของฉันได้มาท างานที่ประเทศ
ไทย แล้วกลับพม่า เลยชวนนางมาท างานที่ประเทศไทย ตอนนั้นตนเองไม่ได้คิดอะไร นอกจากจะไปให้พ้นจาก
พม่า พ้นจากสนามรบเพราะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวลูกๆโดนฆ่า เลยตกลงมาตายเอาดาบหน้า  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.1.8. ควำมฝัน อยำกมี อยำกได้ เหมือนคนอ่ืน 

ทุกคนมีความฝัน โดยเฉพาะการเห็นแบบอย่างจากคนอ่ืนที่เขาท าได้จึง อยากได้ อยากมี 
เหมือนคนอ่ืน ซึ่งก็ไม่ผิดในการที่จะท าแบบอย่างแต่ต้องรู้ที่มาท่ีไปให้ละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
ดังเช่นกรณีศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลระดับลึกจะถามผู้ที่เคยมาอยู่เมืองไทยคือถามแต่ข้อดีเท่านั้น เช่นมีงาน
ท าทุกวันหรือไม่ ได้เงินดีหรือไม่ ไม่มีใครถามข้อไม่ดีเลย 

 จากประเทศพม่ามีพ่ีน้องทั้งหมดสามคน ชาย 2 หญิง 1 คน เป็นคนที่สอง ตอนเป็นเด็ก
ได้บวชเณรที่ประเทศพม่า และสึกออกมาอยู่บ้าน ได้แต่งงานที่ประเทศพม่า และมีบุตรด้วยกัน 1 คน ได้เข้ามา
ท างานในประเทศไทยเพราะว่าคนในหมู่บ้านที่เป็นหนุ่มสาวจะพากันไปท างานที่ประเทศไทยจะเหลือแต่ผู้ที่มี
อายุมากเท่านั้น ตอนอยู่เมืองนอกผมได้ท างานทั่วไป รับจ้างบ้าง และครอบครัวมีสวนชา เก็บใบชาขายแต่ก็
ไม่ได้ราคาท่ีดี เห็นคนที่มาท างานในประเทศไทยได้เงินดีหรือไปสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ และมีทองใส่กัน เลยถาม
เขาว่ามาท างานในประเทศไทยได้เงินดีหรือเปล่าเขาบอกว่าได้เงินดี และมีงานท าทุกวันเลยตัดสินใจพาลูกเมีย
เข้ามาท างานในประเทศไทย 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 ฉันอยู่ประเทศพม่าที่มีพ่ีน้องทั้งหมด 3 คนเป็นผู้หญิงทั้งสามคนได้มาท างานหาเงินที่ใน
ประเทศไทยเพราะว่าอยู่เมืองนอกมีแต่ท าไร่ท านามีข้าวกินแต่ไม่มีเงินใช้เพราะการรับจ้างไม่ค่อยมีท าให้ฉันกับ
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สามีได้ไปถามคนที่เข้ากลับมาจากเมืองไทยว่าท างานเป็นอย่างไรบ้าง เขาบอกว่ามาท างานเมืองไทยมีงานท าทุก
วัน และได้ค่าจ้างวันละ 6,000 จั๊ด ท าให้ฉัน และสามีตัดสินใจน าลูกท้ังสองคนเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 ฉันอยากจะเห็นเมืองไทย อยากจะเข้ามาเมืองไทย จะได้แต่งตัวสวยๆ เหมือนคนอ่ืน มี
คนในหมู่บ้านเคยมาอยู่เมืองไทยกลับไปแต่งตัวสวยเราเลยอยากแต่งตัวสวยๆ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 28 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 สาเหตุที่เข้ามาเมืองไทย เพราะว่ามีคนพูดว่าถ้าได้ไปท างานที่เมืองไทย จะได้มีเงินมี
ทองเก็บ ค่อยกลับไปท าบ้านใหม่เลยชวนกัน 2 คน ผวัเมียเดินทางเข้าเมืองไทย พ่อแม่ก็ให้มาเพ่ือจะได้หาเงินไป
ช่วยทางบ้าน 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.2. จุดเริ่มต้นของแรงงำนข้ำมชำติ 

จากการวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยผลักคือสงคราม ชาวเมียนมาร์โดยเฉพาะชาวไทใหญ่จากรัฐฉานต้องการ
มีชีวิตรอด และปลอดภัย จึงมีช่องทางเดียวคือการอพยพหนี และประเทศไทยปลอดภัยที่สุดเพราะใกล้ที่สุด  

 

4.2.1. กำรเดินทำงจำกบ้ำนเกิดมุ่งสู่ประเทศไทย 

ในการเดินทางออกจากหมู่บ้านครั้งนี้พบว่าส่วนมากจะเดินทางมาเป็นครอบครัวคือมีทั้ง 
พ่อ แม่ และลูก, มีบางครอบครัวที่มีสองคนพ่ีน้องเดินทางมาด้วยกันแต่มีบางคนเป็นเด็กอายุ 14- 15ปีหนีพ่อ 
แม่เดินทางมาคนเดียว แต่ทั้งหมดก็ยังมีพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นทาง(ประเทศเมียนมาร์) จากการ
พูดคุยส่วนมากเป็นการเดินทางไปประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการพลัดพรากจากกันครั้งแรกไม่รู้ว่าจะมี
โอกาสได้มาพบกันอีกหรือไม่/เมื่อไหร่ ดังนั้นการเตรียมการเดินทางข้ามประเทศครั้งแรกในชีวิตเขามีการเตรียม
อะไรบ้าง และท าอย่างไร เพ่ือให้เขาสามารถท่ีจะเดินทางไปให้ถึงประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายฝันของเขา
ได้นั้น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้วิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้  

 

1. ขำยของท่ีมีค่ำในบ้ำนเพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำเดินทำง 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ารัฐบาลพม่า (เมียนมาร์) ได้ท าสงครามกับชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มในประเทศเมียน

มาร์ ท าให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่(ดังรายงานในบทที่ 3) ท าให้บางคน/ครอบครัวคิด และตัดสินใจ
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หนีเพื่อให้มีชีวิตรอด และปลอดภัยซึ่งมีช่องทางเดียวคืออพยพหนีไปประเทศไทยเนื่องจากมีชายแดนติดกับรัฐ
ฉาน  

ในช่วงดังกล่าวปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาส าคัญอย่างมาก ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากไม่มีเงินที่จะใช้
จ่ายเป็นค่าเดินทาง จึงพบว่ามีบางคนขายบ้าน ขายสวน, บางคนขายวัว ขายควาย และมีบางคนพ่อแม่เอา
ข้าวสารไปขาย เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง และแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะไม่ได้พูดถึงค าว่านายหน้าหรือคน
น าพา แต่จากการพูดคุยที่เขาต้องจ่ายค่ารถเป็นเงินจ านวนมาก และเป็นรถท่ีรู้เส้นทางการหลบหนีไม่ให้ถูกจับ
หรือเจ้าของรถมีการจ่ายให้ทหารพม่าหรือไม่ ซึ่งการจ่ายค่ารถน่าจะหมายถึงคนน าพา 

 ฉันมีลูกสามคนชาย 1 หญิง 2 คน และเมื่อมีลูกคนที่สองได้ประมาณ 2 ปี สามีป่วยไม่
สบาย และไม่มีเงินรักษาท าให้สามีต้องตายไป ฉันต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนแต่กลัวว่าทหารพม่าจะเอาลูกคนแรก
ไปเป็นทหาร และที่เมืองนอกหากินล าบากไม่พอใช้พอดีมีคนที่เคยท างานเมืองไทยกลับไปเมืองนอกเลยชวนมา 
ท างานในประเทศไทย แต่ตอนนั้นไม่มีเงินเลยขายบ้าน ขายสวน ได้เงิน 400,000 จั๊ด และได้เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยโดยได้โดยสารรถมารับคนที่จะมาประเทศไทยมาทางแม่สายได้เสียค่ารถประมาณ 200,000จั๊ด จึง
ได้พาลูกท้ังสามคนมาท างานในสวนส้มโดยมีญาติอยู่ในสวนส้มติดต่อให้ 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 คนในหมู่บ้านพากันมาหลายสิบคนทั้งสี่คนพ่อ-แม่-ลูก ได้เสียค่ารถประมาณ 8,000 
บาทของเงินไทย ส่วนเงินค่ารถนั้นได้ขายควายไป 2 ตัวเพ่ือน าเงินมาท างานในประเทศไทย ก่อนมาประเทศไทย
ได้ติดต่อกับญาติที่ท างานที่สวนส้มให้มารับที่แม่สาย และได้พากันมาท างานในสวนส้ม และได้ค่าจ้างวันละ 180 
บาท ฉันคิดว่าดีกว่าอยู่เมืองนอกเพราะว่าท างานในเมืองไทยมีเงินเก็บ และลูกก็ได้เรียนหนังสือ เจ็บป่วยมาก็มี
หมอรักษา และสะดวกสบายกว่าอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอก ถ้าเจ็บป่วยจะไปหาหมอก็ล าบาก และคิดว่าอยู่
เมืองไทยสบายกว่าอยู่เมืองนอก 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

 พ่อแม่กลัวลูกจะถูกทหารพม่าจับไปข่มขืน จึงคดิจะช่วยลูกจนต้องขายของในบ้าน
แม้กระทั่งข้าวสารที่ทุกคนในครอบครัวต้องใช้กินเพ่ือประทังชีวิตเพ่ือให้มีเงินให้ลูกหนีเข้าเมืองไทย นางบอกว่า
สงสารพ่อแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร คิดว่าจะมาหางานท าจะได้ส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ใช้จ่ายนางกับน้องหนี
มาแต่น้องสาวไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยด้วย เนื่องจากระหว่างทางได้มีโอกาสเจอคนที่ช่วยเหลือ และสู่ขอเป็นเมีย 
น้องสาวเลยอยู่ที่ประเทศพม่า และจะกลับไปดูแลพ่อแม่ด้วยจากนั้นนางได้เข้ามาประเทศไทยคนเดียวแต่ก็มี
เพ่ือนหลายคนที่หนีมาจากหมู่บ้านอื่น ร่วมเดินทางมาด้วยกันเข้าประเทศไทยทางด้านหนองอุก นางเล่าต่อว่า
หลังจากท่ีหนีเข้ามาสู่ผืนแผ่นดินไทยแล้วมีคนมาคอยรับไปท างานที่กรุงเทพฯ 
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หญิง ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

2. ยืมเงินคนในหมู่บ้ำนเพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำเดินทำง 
พบว่าบางคนมีบ้าน มีที่นาต้องการขายแต่ไม่มีคนซื้อเพราะช่วงสงครามคนส่วนมากวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ จ าเป็นต้องยืมจากเพ่ือนบ้านแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ยร้อยละ 100 ก็จ าเป็นจะต้องเอา  
 เพ่ือนของฉันได้มาท างานที่ประเทศไทย แล้วกลับพม่า เลยชวนฉันมาท างานที่ประเทศ

ไทย ตอนนั้นตนเองไม่ได้คิดอะไร นอกจากจะไปให้พ้นจากพม่า พ้นจากสนามรบเพราะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
กลัวลูกๆ โดนฆ่าเลยตกลงมาตายเอาดาบหน้า ตอนนั้นฉันไม่มีเงิน เพ่ือนให้ยืมทองเอาไปขายราคา 10,000 
บาท แต่ต้องใช้หนี้ 20,000 บาท ฉันตอบตกลง ฉันกับครอบครัวนั่งรถมาจนมาถึงป่าแขมแล้วลงเดินเท้าเข้ามา
ในประเทศไทยเดินอุ้มลูกท้ังวันทั้งคืนรวมเป็น 10 คืนล าบากมาก ค่ าไหนนอนนั่น หาอาหารป่าประทังชีวิต 
เพ่ือนได้น าทางที่ปลอดภัยหลบทหารพม่า  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

3. คนน ำพำ/นำยหน้ำ 
เนื่องจากเป็นการเดินทางไปประเทศไทยครั้งแรก จ าเป็นจะต้องมีคนรู้เส้นทางพาไปแม้ว่าผู้ให้ข้อมูล

จะไม่ได้พูดถึงค าว่านายหน้าหรือคนน าพา แต่จากการพูดคุยที่เขาต้องจ่ายค่ารถเป็นเงินจ านวนมาก และ
คนขับรถเป็นคนที่รู้เส้นทางการหลบหนีไม่ให้ถูกจับหรือเจ้าของรถมีการจ่ายให้ทหารพม่าหรือไม่ ซึ่งการจ่ายค่า
รถน่าจะหมายถึงคนน าพา 

- เคยรู้ไหมว่าการที่เข้าเมืองไทย ถ้าไม่มีบัตรอะไรจะอยู่ล าบาก ไม่รู้เพราะคนที่ไปชวนไม่ได้
พูดไม่ได้บอก ตอนนั้นคิดว่าเงินถ้าจะหาง่าย จึงตัดสินใจเข้าเมืองไทย โดยที่พ่อแม่จ้างรถที่เขาเคยรับส่งตั้งแต่
บ้าน มาถึงฝั่งไทย 80,000 บาทไทย (แปดหมื่น บาท) โดยพ่อแม่ขายวัวขายควายที่มีอยู่ พอมาถึงฝั่งไทยทางท่า
ขี้เหล็ก เสียค่ารถมาส่งที่สวนอีกคนละ 7,000 บาท  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- โดยตอนอยู่เวียงพม่าได้รู้จักคนไตคนหนึ่ง ได้พาเข้าเมืองไทยมาทาง ท่าขี้เหล็กเดินทางจาก
พม่า 3 วันอาศัยอยู่ตามบ้านคน บางที่เวลาเจอรถขอขึ้นรถมากับเขา แต่บางทีก็ไม่มีรถก็ต้อง เดินเท้าเข้ามา
เมืองไทย ค่าใช้จ่ายมาถึงเมืองไทยให้เขาคนละ 7,000 บาทถึงท่าขี้เหล็ก และมีคนไปรับที่ท่าข้ีเหล็กมาท างาน
ไชยปราการ ไม่เสียเงิน เพราะนายจ้างไปรับมา  
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ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- จากพม่ามาเมืองไทยต้องเดินเท้า 3 วัน นั่งเรือข้ามฟากด้วยก็หนีเข้าป่า เวลาเจอรถก็ขอติด
รถ เดินทางในป่า นอนในป่าอีก 2 คืน ก่อนที่จะเข้ามาท่ีดอยอ่างขาง มีคนรับจ้างพาหลบหนีทหารโดยต้อง
จ่ายเงิน 3,000 บาท แลกกับการพาหนีหลบทหารไม่ให้ถูกจับ แล้วไปส่งที่ไชยปราการ  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- โดยมีเงินติดตัวมา 4,000 จั๊ด เข้ามาทางอ าเภอเวียงแหงโดยเดินเท้ามาเป็นเวลา 12 วันโดย
มีคนน าทางมาแล้วได้เสียค่าจ้างให้แก่คนน าทาง 2,000 จั๊ด คนที่พาเข้ามาในเมืองไทยมีอาชีพค้าวัว ตอน
เดินทางอยู่ในป่า ล าบากมากเวลากินข้าว ต้องเก็บผักในป่าต้มกินเวลานอนก็นอนในป่า ใต้ต้นไม้บ้าง ค่ าไหน
นอนนั่นคนเดินทางพาเดินทางมาทางลัดเพ่ือหลบหลีกทหารพม่า 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนเข้ามาในประเทศไทยลูกอายุได้ห้าเดือนเท่านั้น และได้เดินทางโดยรถเหมาในหมู่บ้าน
ที่เขารับส่งเข้ามาในประเทศไทยได้เสียเงิน 10,000 บาท  

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4. เส้นทำงอพยพจำกประเทศเมียนมำร์ถึงเมืองไทย 
การเดินทางออกจากหมู่บ้านครั้งแรกในชีวิตเพ่ือไปต่างประเทศ โดยเฉพาะคนที่มีเงินไม่มากพอที่จะ

ใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง ดังนั้นส่วนใหญ่จึงจ าเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยเท้าตามป่าเขาโดยหาคนที่ช านาญทางช่วย
เป็นคนน าพา ดังข้อมูลที่น าเสนอต่อไปนี้ 

- ฉันได้เข้ามาท างานในเมืองไทยเพราะต้องการหาเงิน เพราะคิดว่าเมืองไทยนั้นหาเงินง่าย 
และค่าจ้างแพงกว่าเมืองนอก และมีคนในหมู่บ้านได้มากันหลายครอบครัว และประกอบกับในช่วงนั้นทหาร
ไทยใหญ่กับทหารหม่าได้สู้รบกันในหมู่บ้าน เมื่อมีการสู้รบกันก็ต้องหนีไปอยู่ในเมือง และฉันไม่มีพ่อแม่ เพราะ
พ่อแม่ตายหมดแล้วมีแต่น้องสาว จึงปรึกษากับสามีว่า เราควรอพยพมาอยู่ในประเทศไทย และได้เดินเท้าเข้ามา
ในประเทศไทยกับเพ่ือนบ้านประมาณ 20 คน มีหญิง 10 ชาย 10 คนได้เดินเท้ามาเป็นเวลา 20 วันต้องเตรียม
ข้าวสารมาด้วยและหม้อ 1 ใบ และได้พักตามป่าโดยมากับพ่อค้าวัว-ควาย ค่ าไหนนอนนั่นเวลากินอาหารเก็บ
ของป่าที่กินได้มาประกอบอาหารและพ่อค้าวัวพาเดินทางลัดเพ่ือหลบทหารพม่าได้เดินทางเข้ามาทางเปียง
หลวง อ.เวียงแหง  
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หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- หนีเข้ามาเมืองไทยพร้อมลูกชายที่ยังเล็กเดินทางเข้ามาใช้เวลา 5-6 วัน การเดินทางท้ังเดิน
ในป่า และติดรถไม้ที่คนไทยไปซื้อจากพม่านอนตามชายหาด เข้ามาเมืองไทย ที่ ปางม้าบ้านลาน  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ในการเดินทางพวกป้าใช้เวลา 5 วันครึ่ง นั่งรถมา 4 วัน และเดินเท้าตามป่าอีก 1 วันครึ่ง มา
ทางบ้านนอแลอ่างขางมาพักที่บ้านคุ้ม 1 คืน และได้ไปหาญาติที่ ไชยปราการ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง  

 

4.2.2. สถำนกำรณ์ในช่วง 2 ปีแรกที่อยู่ในประเทศไทย 

1. เด็กเกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีใบเกิด 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยต้องได้รับใบเกิด ไม่ว่าพ่อแม่

จะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ตาม เด็กจะเกิดในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็ตามขอให้มีหลักฐาน/
พยาน/บุคคลมายืนยัน (วีนัส สีสุข และคณะ. 3 สูตรส าเร็จเพ่ือการจดทะเบียนการเกิด. 2553) 

- ฉันแต่งงานแล้วตอนอยู่ในหมู่บ้านประเทศไทยมีลูกด้วยกัน 1 คนเป็นผู้หญิง สามีไปขอ
ใบเกิดที่อ าเภอ เขาไม่ยอมออกให้ เพราะเขาว่าไม่ใช่คนไทย เลยไปขอผู้น าท าให้ แต่เขาจะเอาเงิน 3,000 บาท 
ซึ่งเมื่อก่อนถือว่า เป็นเงินจ านวนมาก เลยไม่มีให้แต่สามีได้ตายไปแล้วประมาณ 5 ปี ลูกเลยไม่มีใบเกิด  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

2. ถูกจับกุม และขูดรีดเพรำะเข้ำเมืองอย่ำงผิดกฎหมำย 
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด ฟัง อ่าน 

และเขียนไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมาถึงเมืองไทยจึงถูกคนไทยบางกลุ่ม และเจ้าหน้าที่บางคนจ้องจะกอบโกยผล 
ประโยชน์จากพวกเขา 

- ทหารพม่ามาแจ้งกับทุกคนว่าคนไทยใหญ่ให้การช่วยเหลือทหารไทยใหญ่ต้องมีการ
ลงโทษโดยใช้ปืนยิง ต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด บางคนก็เหยียบกันแต่โชคดีท่ีป้า และสามีหนีเข้าป่าขึ้นดอย ตก
ดอยหนีเข้าเมืองไทยการหนีครั้งนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้เข้ามาอยู่ประเทศไทย เพราะการหนีเข้าเมืองไทยนั้นต้องผ่าน
หุบเขาที่ชัน และลงเหว ไม่ได้กินข้าวกินน้ าแต่สุดท้ายก็ได้ข้ามเข้ามาเขตไทย มาเจอคนมารอรับคนมาท างานที่
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อ าเภอไชยปราการ ป้า และสามีก็ได้มาพักท่ีในสวนไชยปราการได้ประมาณครึ่งเดือน ก็ได้ไปท าบัตรสีเขียวขอบ
แดง ที่ อ.ไชยปราการจากนั้นอีกประมาณ 1 เดือนก็มีนายหน้ามารับส่งขึ้นรถบัสบอกว่าจะพาไปท างานที่จังหวัด
นครสวรรค์ พอนั่งรถไปถึงด่านถูกเจ้าหน้าที่จับกุมให้อยู่ที่ด่าน 1 วัน ขอเงินคนละ 150 บาท แต่พอเราไม่มีให้
เลยรวบรวมเงินที่มีให้เงินไป กับเจ้าหน้าที่ๆส่งตัวให้ไปขึ้นรถต่อไปอีกก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ท่ีด่านอีกด่านหนึ่งถูกจับ
อีกรอบ เจ้าหน้าที่ท่ีนี้ไม่ให้กินข้าวกินน้ า อดอาหารตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย 3 โมงเย็น เจ้าหน้าที่ก็มาขอเงินอีก คนที่
ร่วมเดินทางมาก็รวบรวมเงินให้เจ้าหน้าที่อีก และเจ้าหน้าที่ก็ส่งขึ้นรถต่อไป เราไม่รู้เลยว่าจะอยู่กินอะไร เพราะ
ตอนนั้นเงินที่ป้ามีอยู่ก็หมดแล้ว แต่พอไปถึงนครสวรรค์ได้ท างานในโรงงาน มีเงินใช้จ่ายอยู่บ้าง เพราะอยู่ใน
โรงงานประมาณ 1 เดือนกว่า แล้วถูกคนไตเหมือนกันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจมาจับ แต่ป้ารู้ตัวก่อนจึงพากันหนี 
โชคดีท่ีมีเจ้คนหนึ่งช่วยเหลือให้มีงานท า และหลบต ารวจไปท าเตาเผาที่โคราช อยู่ที่นั่นไม่นานเพราะไม่มีงานท า
จากนั้นก็ไปท างานที่โรงงานที่ กทม. เป็นโรงงานไม้สัก ตอนนั้นก็ถูกต ารวจจับแล้วจับไปส่งชายแดนที่หนองอุก 
หลังจากท่ีถูกจับไปส่งที่ชายแดนพม่าแล้ว ก็ได้ลักลอบกลับเข้ามาที่ไทย และได้กลับมาหาสามี ตอนนั้นท้องใกล้
คลอดแล้วได้คลอดลูกท่ีโรงพยาบาล ออกโรงพยาบาลมาอยู่ที่ท างาน แต่นายจ้างก็ได้ไปท าท่ีอยู่ไว้ที่ปากบ่อเลี้ยง
ปลา ไม่มีน้ ากิน ไม่มีน้ าใช้ ต้องกินต้องใช้รวมกับในบ่อปลา ทั้งๆ ที่ลูกยังเล็กอยู่ได้แค่ 7 วัน อยู่มาประมาณ 1 
เดือนลูกก็ป่วยเป็นล าไส้อักเสบ ตอนนั้นไม่มีนมให้ลูกกินให้กินแต่น้ าที่เหม็น และมีขี้ไก่ คนในโรงพยาบาลก็
แนะน าว่าให้ซื้อนมผงให้ลูกกิน แต่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ 10 กว่าวัน เขาก็ให้
ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่เดิม อยู่ได้ไม่นาน ลูกก็อาการไม่ดีขึ้นจึงขอความช่วยเหลือกับคนไทยที่อยู่
ใกล้เคียงกัน ขอให้น าส่งโรงพยาบาล น าลูกส่งโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลไม่รับ ให้ส่งตัวไปโรงพยาบาลอ่ืนที่
กรุงเทพฯ เขาให้ลูกอยู่โรงพยาบาลที่นั้น 5 เดือนโดยไม่ให้พ่อแม่เฝ้า จากการเป็นห่วงลูกป้าเล่าว่ามีคนไทยคน
หนึ่งบอกว่าให้ป้าย้ายลูกไป อยู่โรงพยาบาลอ่ืนจะดีกว่าเพราะอยู่ที่นี่อาการไม่ดีขึ้น ป้าตอบน้องไปว่า ป้าไม่มี
บัตรไม่กล้าไป น้องคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาจะช่วยไปส่งเอง ป้าเลยขอย้ายลูก แต่ทางโรงพยาบาลไม่
ยอมย้ายให้ บอกเพียงแต่ว่า รอไปก่อนจะท าเรื่องให้ตอน 10 โมง แต่ผ่านไปบ่าย 3 โมงก็ยังไม่ย้ายลูกไปที่
โรงพยาบาลอื่นให้ ตอนประมาณ 6 โมงเย็น หมอก็มาบอกว่าลูกได้เสียชีวิตแล้ว ป้าไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
เงินก็ไม่มีลงลิฟท์ก็ไม่เป็น ป้าต้องเดินทางตั้งแต่ชั้น 13 ลงมาชั้นหนึ่งเพ่ือมองหาหนทางจะกลับไปที่พักอย่างไร 
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอใคร และจะท าอย่างไรต่อ จึงเดินทางกลับขึ้นไปชั้น 13 ไปนั่งเฝ้าศพลูกที่ยังอยู่บนรถเข็น ตอน
นั้นมีผู้คนบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย และให้ก าลังใจป้า บางค าก็ฟังรู้เรื่องบางค าก็ฟังไม่รู้เรื่อง อยู่ที่นั้น
จนถึงญาติได้ไปตามหา และมอบศพให้ทางโรงพยาบาลช่วยเผา แต่ป้าก็ร่วมเผาลูกด้วย พอกลับมานอนที่พักก็
นอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ฉันได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาในไทย เพราะทนกับการกระท าของพม่าไม่ได้ใช้เวลาใน
การเดินทาง 3 วันโดยนั่งรถ 2 วัน เดินเท้า 1 วันเข้ามาทางอ่างขางได้ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เป็นเวลา 1 ปี ผู้หญิง
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ท างานได้วันละ 35 บาท ผู้ชายได้วันละ 40 บาท จากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่สวนส้มประมาณ 1 ปีก็ยังไม่ได้ถ่ายบัตร
แล้วกไ็ด้เดินทางไปท างานที่กรุงเทพฯตอนที่ก าลังท างานอยู่นั้นได้ถูกตม.จับทั้ง 3 คนพ่อแม่ถูกขังเป็นเวลา 1 
เดือน ตลอดเวลาที่อยู่ในคุกการเป็นอยู่ล าบากมากเวลาอาบน้ าถอดเสื้อผ้าอาบก็ถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่าไม่อายหรือ 
ก็เรามีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวเองพอเราตอบเขาก็ว่าเราเถียง ส่วนลูกสาวอายุแค่ 10 ปีถูกส่งตัวมาขังที่เชียงใหม่เป็น
เวลา 4 เดือน หลังจากท่ีพ่อแม่ถูกขังครบ 1 เดือนแล้วถูกส่งตัวมาท่ีคุกเชียงใหม่แล้วได้ท าการปล่อยตัวพ่อกับแม่
ออกและได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพฯที่ท างานเดิม จากนั้นมาได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าอยากได้ลูกสาวออก
จากคุกไหมถ้าอยากได้ลูกกลับมาก็หาเงินมา 30,000 บาทแล้วจะไปเอาลูกออกมาให้ ก็เพราะอยากให้ลูก
ออกมาจากคุกพ่อกับแม่เลยขอยืมเงินคนที่ท างานด้วยกันให้ไปจากนั้น 2 วัน ผู้หญิงคนนั้นได้กลับมาบอกว่า
ต ารวจเอาเงินไปแล้วแต่เขาไม่ปล่อยเด็กออกมาแล้วก็ไม่ได้ให้เงินกลับมาพูดเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไป คิด
ได้อีกทีว่าโดนหลอก ต่อมาไม่นานประมาณ 2 เดือนกว่าลูกสาวได้โทรศัพท์กลับมาหาแม่แล้วบอกว่าเขาจะส่งตัว
กลับต่างประเทศแล้วถ้าไม่มีคนมาประกันตัว พ่อกับแม่เลยจ้างคนเอาเงินไปให้ลูก 10,000 บาท แล้วค่าจ้างอีก 
10,000 บาท รวมเป็น 20,000 บาท แต่คนที่จ้างไปนั้นเอาเงินให้ลูกแค่ไม่กี่พันระหว่างที่รอประกันตัวนั้น มี
ผู้ชาย 2 คนได้รอประกันตัวแต่ไม่มีคนมาประกันตัว ลูกสาวเกิดสงสารเลยประกันตัวผู้ชาย 2 คนนั้นออกมา
พร้อมกับตัวเอง เป็นเงิน 600 บาท แล้วผู้ชาย 2 คนนี้ก็ได้พาลูกสาวไปที่แม่สายแล้วขึ้นเรือข้ามน้ าโขงไปฝั่งพม่า 
แต่ผู้ชายคนหนึ่งได้พาลูกสาวข้ามน้ าโขงกลับมาในเขตไทยโดยมาส่งที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยที่วินมอเตอร์
ไซค์รับจ้างคนนี้เป็นคนลักลอบขนต่างด้าวเข้ากรุงเทพฯพอดีวินมอเตอร์ไซค์เลยพาขึ้นรถทัวร์พร้อมกับต่างด้าว
อีก 10 คน จนมาถึงที่กรุงเทพเขาพาไปส่งโดยไม่ขอเงินเลยเสียเงินแค่ค่ารถทัวร์อย่างเดียว  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

3. ไม่ได้รับสิทธิที่เท่ำเทียม: ถูกกดรำคำค่ำจ้ำงแรงงำน 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย การ

สื่อสารภาษาไทยทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนไม่ได้ ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ไม่มีอ านาจในการต่อรองใดๆ 
และกลัวถูกต ารวจจับเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน ดังนั้นค่าจ้างขึ้นกับนายจ้างว่าจะเป็นคนที่มีมนุษยธรรม
เพียงใดเห็น “คุณค่า” และ “ศักดิ์ศรี” ของ “ความเป็นคน” มากน้อยแค่ไหน 

 

- ฉันท างานท่ีโรงงานแห่งหนึ่งได้รายวัน วันละ 75 บาทส่วนคนไทยได้วันละ 100 บาท
ท างานเหมือนกันกับคนไทย การท าโอทีงานท าทุกอย่างเหมือนกันแต่รายได้ก็แตกต่างกันคนไทยได้ชั่วโมงละ 
20 สว่นคนไทยใหญ่ได้ชั่วโมงละ 15 บาทไม่ว่าจะเป็นคนไทยใหญ่หรือคนไทยทุกคนท างานเหมือนกันแต่รายได้
ที่เขาจ่ายให้ไม่เท่ากันเพราะอะไรท าไมเราจึงได้ไม่เท่ากันไม่รู้  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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4. สำมีภรรยำต้องแยกกันอยู่  
เมื่อครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และหางานท าได้แล้ว และคิดว่าตนเองมีชีวิต

รอด และปลอดภัยแล้ว ก็จะคิดถึงญาติพ่ีน้องที่อยู่เมืองนอกต้องการให้เขามีชีวิตรอด และปลอดภัยด้วยนั่นคือก็
ต้องไปรับเขามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

- ฉันได้มารับจ้างท าไร่-ท าสวนสองคนสามีได้วันละ 50 บาท ท างานได้ปีกว่า สามีกลับไปบ้าน
ที่พม่าเพ่ือเอาพ่ีน้องมาท างาน ถูกจับเป็นทหารพม่า และถูกยิงตายในสนามรบ ตอนนั้นฉันมีลูกอายุได้ 9 เดือน 
ได้เอาลูกมาท างานที่ฝางมารับจ้างท าไร่ท าสวนกับญาติพ่ีน้องได้เลี้ยงลูกจนอายุได้ 2 ปีครึ่ง ก็แต่งงานใหม่กับ
สามีอีกคน และมีลูกด้วยกัน 1 คน เป็นผู้ชายตอนนี้อายุ 8 ปี และได้เลิกกับสามีคนที่สอง ต้องท างานเลี้ยงลูกทั้ง
สองคนด้วยตนเอง สาเหตุที่เลิกกับสามีคนที่สองเพราะฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอ่ืน 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ฉันได้มาท างานสวนลิ้นจี่ได้รายวันวันละ 70 บาท ท างานกับสามี ตอนนั้นลูกคนโตอายุ 7 ปี 
คนเล็ก 2ปี 6เดือนตอนท างานต้องเอาลูกไปด้วยล าบากมากพอท างานได้ประมาณ 2 เดือน มีญาติชวนมาท างาน
รับจ้างทั่วไป เก็บพริก ปลูกกระเทียมเก็บลิ้นจี่ ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว และท างานก่อสร้าง ช่วงนั้นเริ่มมีเงินใช้จ่าย 
และตั้งท้องมีลูกคนที่ 3 สามีกลับไปประเทศพม่า แล้วเอาน้องชายมาแล้วโดนต ารวจจับข้อหาน าคนไม่มีบัตรเข้า
ประเทศ สามีโดนจับเข้าคุกตอนนั้นจ าไม่ได้ว่าเป็นปีอะไร เพราะไม่รู้เรื่องจ าได้ว่าตอนนั้นลูกคนเล็กอายุได้ ปี
กว่า ล าบากมากต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสามคน ฉันต้องออกไปรับจ้าง แล้วให้พ่ีสองคนดูแลน้อง ไม่มีนมให้
ลูกกินเพราะแพงเลยต้องไปซื้อนมข้นหวานมาชงให้ลูกกิน สามีเข้าคุกได้ 9 เดือน ก็ได้ออกมา พอสามีออกมา
จากคุกชีวิตก็เริ่มดีข้ึน มีคนช่วยท างาน สามีเป็นคนขยัน แล้วฉันประหยัดด้วยช่วยกันหาเงิน ชีวิตก็เริ่มดีข้ึน 
ตอนนี้ก็ส่งลูกเรียนหนังสือ 2 คนส่วนลูกสาวคนโต แต่งงานมีลูกแล้ว 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

5. นำยจ้ำงไม่พำไปท ำบัตรคนเข้ำเมือง และใบอนุญำตท ำงำน 
การที่แรงงานข้ามชาติจะอยู่ในประเทศไทยโดยท างานอย่างปลอดภัยนั้น เขาจะต้องมีบัตร

คนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตท างานท่ีถูกต้องตามกฎหมายไทย การเปิดให้แรงงานข้ามชาติท าบัตรเข้าเมือง 
และท าใบอนุญาตท างานนั้น(ส าหรับแรงงานที่เข้ามาใหม่)ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล  

- มีคนไปรับที่ท่าขี้เหล็กมาท างานไชยปราการ ได้ไม่นานประมาณ 3 เดือนก็ได้ลงไปท างานที่ 
เชียงใหม่โดยที่มีคนพาไปอยู่ได้ 2 เดือนก็กลับมาที่เมืองฝาง เพราะในเมืองเชียงใหม่อยู่ล าบาก โดยที่ท างานสวน
ลิ้นจี่ ตอนนั้นอยู่กับนายจ้างเมื่อ 2 ปีที่แล้ว มีการท าบัตรให้คนเข้าเมืองใหม่ แต่นายจ้างไม่ท าให้เพราะกลัวว่าถ้า
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เรามีบัตรแล้วผมและเมียจะหนี นายจ้างเลยไม่ยอมท าให้รู้สึกล าบากจึงหางานใหม่ ได้มาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ที่สวน
พ่อเลี้ยงปัจจุบัน 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.3. สถำนภำพ และกฎหมำยเพื่อกำรท ำงำนในประเทศไทยอย่ำงปลอดภัย 

ปัญหาส าคัญของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาครั้งนี้คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
สถานภาพทางกฎหมาย เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย และเม่ือท างานก็จะเป็นแรงงานที่ผิด
กฎหมายเพราะไม่มีใบอนุญาตท างานเมื่อถูกจับก็จะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ดังนั้นถ้าต้องการท างานอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างปลอดภัยต้องมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/พาสปอร์ต และถ้าต้องการจะท างานก็
ต้องมีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

4.3.1. กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นเอกสารทะเบียนราษฎรอีกประเภทหนึ่งที่นาย
ทะเบียนออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับใช้แสดงตนเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดย
ยุคก่อนปี พ.ศ. 2547 บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นบัตรกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกที่ไม่มีวัสดุ
ป้องกันการปลอมแปลง เรียกว่าบัตรชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มจะได้บัตรประจ าตัวที่มีสีแตกต่างกัน 
เช่น บัตรสีขาวขอบน้ าเงินส าหรับญวนอพยพ บัตรสีเหลืองส าหรับจีนฮ่ออพยพ บัตรสีส้มส าหรับจีนฮ่ออิสระ 
บัตรสีฟ้าส าหรับลาวอพยพ บัตรสีเขียวส าหรับเนปาลอพยพ บัตรสีชมพูส าหรับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า บัตรสี
เหลืองขอบน้ าเงินส าหรับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย บัตรสีขาวขอบแดงส าหรับผู้หลบหนีเข้าเมืองจาก
กัมพูชา บัตรสีฟ้าส าหรับบุคคลบนพื้นที่สูง เป็นต้น  

 

ต่อมากรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วยบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 
2547 จึงได้เปลี่ยนวัสดุ และสีของบัตรให้เป็นบัตรพลาสติกชนิดที่มีแถบแม่เหล็ก ตัวบัตรเป็นสีชมพูทั้งสองด้าน 
โดยชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มจะได้รับบัตรประจ าตัวสีเดียวกันแต่จะระบุชื่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยของเจ้าของบัตรไว้ที่
หน้าบัตรใต้รายการเลขประจ าตัว 13 หลัก ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้ก าหนดอายุของชนกลุ่มน้อยที่จะท าบัตรได้
ต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ และให้บัตรมีอายุการใช้ได้ 6 ปี  

 

เมื่อมียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ และสิทธิของบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ออกเป็น 6กลุ่มแต่
เรียกในภาพรวมว่า “กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวแต่ก็มี
อีกส่วนหนึ่งที่สถานะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เช่น กลุ่มเด็กนักเรียนที่บิดามารดาไม่ได้แจ้ง
การเกิด กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่อาจสืบเสาะแสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ชีวประวัติของตนเอง เป็นต้น และด้วย
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ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดท าทะเบียนประวัติ และออกเอกสารแสดงตนให้กับ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรมการปกครองได้ออกระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส ารวจ และ
จัดท าทะเบียนส าหรับคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 ซึ่งภายใต้ระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นบัตรพลาสติกท่ีมีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสี
ชมพู ก าหนดอายุของคนที่จะท าบัตรตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป และให้บัตรมีอายุการใช้ 10 ปี  

 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติ การ
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255 1 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 5 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบัตรประจ าตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะเบียนราษฎร และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 255 1 โดยมีการบัญญัติถึงการจัดท าบัตรประจ าตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยก าหนดอายุของคนที่จะท าบัตรตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี บัตรมีอายุการใช้ 10 ปี 
แต่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากสถานการณ์เป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบัตรนั้น
จะหมดอายุการใช้ทันที ส่วนบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่นายทะเบียนออกให้ก่อนที่จะมีกฎกระทรวง
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปส าหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัตรนั้น กรมการปกครองได้ออกระเบียบส านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 255 1 โดยยกเลิกระเบียบส านักทะเบียน
กลางฯพ.ศ. 2547 

 

โดยสรุป ปัจจุบันบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะมีอยู่ 2 แบบ  
 บัตรพลาสติกท่ีมีสีชมพูทั้งด้านหน้า และด้านหลัง นายทะเบียนจะออกให้กับคนต่าง

ด้าวที่มีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศไทย (มีใบส าคัญถ่ินที่อยู่หรือมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน ท.ร.14) และคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เช่น ชนกลุ่มน้อย 
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 หรือทะเบียนประวัติ ท.ร.38) 

 บัตรพลาสติกท่ีด้านหน้าเป็นสีขาว ด้านหลังเป็นสีชมพู นายทะเบียนจะออกให้กับคนที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยคนที่จะท าบัตรทั้งสองแบบต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 70 ป ีและบัตรทั้งสอง
แบบมีอายุการใช้ 10 ปี เว้นแต่ผู้ถือบัตรพ้นจากสถานะคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือกลายเป็นคนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้ทันที (คณะท างานจัดการความรู้.ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการ
จัดหางาน.2558) 

 

เมื่อมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้วถ้าจะท างานต้องมีใบอนุญาตท างานถ้าไม่มีใบอนุญาต
ท างานถือว่าผิดกฎหมาย 

 

กรณีที่ 1 มีพำสปอร์ตแต่ไม่มีใบอนุญำตท ำงำน 
พบว่ามีหลายคนที่มีพาสปอร์ตหรือมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้ท าใบอนุญาต

ท างานพบบางกรณีไม่มีเงินที่จะใช้ในการท าใบอนุญาตท างาน(ค่าใช้จ่ายประมาณ3, 100 บาท)หรือบางกรณี
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ไม่ได้ท าใบอนุญาตท างานเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะคิดว่าพาสปอร์ตหรือบัตรประจ าตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ตนเองมีอยู่นั้นสามารถใช้เป็นใบอนุญาตท างานด้วยได้ และมีบางกรณีคิดว่าตนเองไม่มี
นายจ้างถาวรจึงไม่ต้องท าใบอนุญาตท างาน 

 

สำเหตุที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำใบอนุญำตท ำงำน 
- มีพาสปอร์ตท าให้ท างานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่โดนต ารวจจับ เดินทางไปไหนได้สะดวก

ขึ้น ไม่ต้องกลัวโดนจับ สบายใจขึ้นท างานไม่ต้องหลบเจ้าหน้าที่ ท าให้ได้ค่าแรงเพ่ิมข้ึนเท่ากับคนที่มีบัตร ตอน
ยังไม่มีพาสปอร์ตรู้สึกกลัวโดนต ารวจจับ กลัวไม่ได้ท างาน ในเมืองไทย กลัวโดนจับเข้าคุก ได้บัตรพาสปอร์ตปี 
พ.ศ. 2556 ตอนท าบัตรอยู่ที่สวนส้ม เจ้าของสวนส้มเป็นคนด าเนินการให้เสียค่าใช้จ่าย 8,000กว่า บาท เสีย
ให้กับหน่วยงานที่ท าเกี่ยวกับบัตร แล้วได้เดินทางไปที่ อ. แม่สายที ท่าขี้เหล็ก ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายรูปติด
ใบพาสปอร์ต ผมรู้ว่าตนเองเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพราะอะไรจึงไม่มีใบอนุญาตท างาน เพราะว่าตอนนั้นไม่มี
เงิน ถามยืมเพ่ือนก็ไม่มี ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ได้ค่าแรงต่ ากว่าคนที่มีใบอนุญาต
ท างาน รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าจะได้ท าหรือไม่ 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มีบัตรพาสปอร์ตท าให้ท างานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่โดนต ารวจจับ เดินทางไปไหนได้
สะดวกขึ้น ไม่ต้องกลัวโดนจับ สบายใจขึ้น ตอนยังไม่มีพาสปอร์ตรู้สึกหวาดกลัว กลัวโดนต ารวจจับ กลัวจะไม่ได้
ท างาน และกลัวหัวหน้าไล่ออกจากสวน ถ้าโดนไล่ก็ไม่รู้จะไปพ่ึงพาใคร หลังจากเมื่อได้รับพาสปอร์ตแล้วมี
ความรู้สึกว่าเดินทางไปไหนได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องคอยหลบต ารวจ ท างานอย่างสบายใจท าให้ท างานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่โดน ตม.จับ ท าให้ได้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นเท่ากับคนที่มีบัตร ได้พาสปอร์ตมาปี พ.ศ. 2556 ท าพร้อม
กับใบอนุญาตท างานตอนท าบัตรอยู่ที่สวนส้มเจ้าของสวนส้มเป็นคนด าเนินการให้เสียค่าใช้จ่าย 8,000กว่า บาท 
เสียให้กับหน่วยงานที่ท าเกี่ยวกับบัตร แล้วได้เดินทางไปที่ อ. แม่สายที ท่าขี้เหล็ก ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายรูป
ติดใบพาสปอร์ต ผมไปท าพาสปอร์ตสองคนพร้อมกันกับเมียแต่เมียไม่ได้ท าใบอนุญาตท างาน ผมท าใบอนุญาต
ท างานคนเดียว เพราะตอนนั้นไม่มีเงิน มีลูกหลายคน 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

สำเหตุที่ 2 ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
- ตอนที่ยังไม่มีบัตรพาสปอร์ตผมรู้สึกกลัวครับ แม้แต่ท างานในสวนนี้เองยังกลัวเลยครับข้าง

นอกนี้ไม่กล้าออกไปเลยส่วนอาหารฝากคนในสวนออกไปซื้อให้ครับ เพราะคนในสวนเขามีบัตรกันแล้วครับ 
หลังจากท่ีได้รับบัตรพาสปอร์ตแล้วรู้สึกดีครับ สบายใจขึ้นมากเลยไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ครับ ได้ยินเขาว่ากันบัตรพาสปอร์ตสามารถไปไหนก็ได้ในประเทศไทย แต่ก็ไม่เคยไปไหนเลยครับ ตอนที่ผมท า
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บัตรได้อยู่ที่สวนส้ม เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ่อเลี้ยงท าให้ครับตอนนั้นเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ 10,000 กว่าๆครับที่
ผมไม่มีใบอนุญาตท างานผมคิดว่าพาสปอร์ตคือเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการอนุญาตท างาน ผมจึงไม่ได้ท าใบ 
อนุญาตท างานจากกรมแรงงาน 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง  

 

- ตอนแรกนึกว่ามีบัตรสีเขียวขอบแดงแล้วสามารถอยู่ได้ท างานได้ แต่ไม่ใช่ เมื่อมีบัตรสีเขียว
ขอบแดงอยู่เมืองไทยได้แต่ท างานไม่ได้ ถ้าต้องการท างานต้องท าใบอนุญาตท างานอีก ค่าใช้จ่ายในการท า
ใบอนุญาตท างานแล้วแต่ว่าจะท ากี่ปี 1 ปี 1,000 บาท และค่าใบรับรองแพทย์ 50 บาท  

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่ยังไม่มีบัตรสีเขียวขอบแดงผมคิดว่าผมกับเมียจะต้องถูกต ารวจจับสักวันแล้วจะได้ไป
อยู่ในคุก ไม่มีบัตรแล้วจะอยู่ได้อย่างไร เพราะตอนที่หนีเข้าเมืองไทยไม่รู้ว่าจะต้องท าบัตร มีบัตรด้วยถึงจะอยู่ได้ 
คิดแต่ว่าเข้ามาแล้วอยู่ได้เลย หลังจากท่ีได้รับบัตรสีเขียวขอบแดงแล้วรู้สึก ดีใจครับที่ได้บัตรกับเขาสักทีจากนั้น
มาก็ไม่ค่อยกลัวแล้วครับเพราะเรามีบัตรแล้วท าให้ผมโชคดีเพราะการมีบัตรสีเขียวขอบแดงท าให้ครอบครัวผม
ไม่ล าบาก ผมได้บัตรสีเขียวขอบแดงมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ตอนนั้นได้อยู่ที่สวนส้มพ่อเลี้ยงพาไปท าที่วัด ก่อนที่จะ
ได้บัตรเสียเงินให้กับผู้น าคนละ 1,500 บาทสองคนเป็นเงิน 3,000 บาท เขาบอกว่าให้มาลงชื่อไว้แล้วจะได้พาไป
ถ่ายบัตร ประมาณ 3 เดือนก็ได้ถ่ายบัตร พอได้บัตรมาแล้วได้จ่ายเงินให้ผู้น าอีกคนละ 1,500 บาท ตอนแรกถ่าย
บัตรแล้วไม่รู้ว่าต้องท าใบอนุญาตท างานด้วยต่อมามีคนถูกจับเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน จึงมีการประกาศให้
คนที่มีบัตรไปท าใบอนุญาตท างาน ถ้าไม่ท าใบอนุญาตท างานก็จะท างานไม่ได้ และจะถูกจับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

สำเหตุที่ 3: ไม่มีนำยจ้ำงถำวร  
- ตอนยังไม่มีบัตรสีฟ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเถื่อนจะถูกจับวันไหนก็ไม่รู้ หลังจากเมื่อได้รับบัตร

สีฟ้าแล้วรู้สึกว่าผมเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งเพราะสามารถไปไหนมาไหนได้ซื้อรถซื้อบ้านก็ได้ และมีคนให้เราไปเป็น
ผู้ค้ าซื้อรถได้ด้วยบัตรสีฟ้าส าคัญมากคนที่มีบัตรสีฟ้ารอพิสูจน์สัญชาติถ้ามีลูกก็ได้สัญชาติไทยส่วนลุงกับป้ารอ
พิสูจน์สัญชาติสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนคนไทย ลุงได้บัตรสีฟ้ามาเม่ือปีพ.ศ.2533 ตอนนั้นอยู่
สวนส้ม ไปลงทะเบียนไว้ที่บ้านผู้น าให้เงินผู้น าไว้ 3,000 บาท ทางอ าเภอมาด้วยที่วัด การถ่ายบัตรสีฟ้าอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ใช่พี่น้องกันหรือรู้จักกันแต่ทางอ าเภอจับถ่ายรวมกันถือว่าเป็นใบครอบครัว เมื่อมีบัตรสี
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ฟ้าถ้าจะท างานต้องท าใบอนุญาตท างานด้วยแต่ลุงกับป้าไม่ได้ท าใบอนุญาตท างานเพราะไม่ได้ท างานเป็นหลัก
เป็นแหล่งรับจ้างทั่วไปท าให้ไม่มีนายจ้างลุงกับป้าจึงไม่ท าใบอนุญาตท างาน 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.3.2. กำรเข้ำเมืองอย่ำงผิดกฎหมำย 

กรณีที่ 1 ถูกจับกุม และส่งกลับประเทศต้นทำง 
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตท างาน ดังนั้นเมื่อถูกจับก็

ต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง พบว่าแรงงานเหล่านี้ก็มีความพยายามหาช่องทางกลับเข้ามาประเทศไทยเพราะ
เขาคิดว่าเป็นช่องทางเดียวที่จะท าให้เขามีชีวิตรอด และปลอดภัย 

- เข้าประเทศไทยทางด้านหนองอุก หลังจากท่ีหนีเข้ามาสู่ผืนแผ่นดินไทยแล้วมีคนมาคอยรับ
ไปท างานที่กรุงเทพฯ พอไปถึงยังไม่ทันได้ท างานก็ถูกต ารวจ และตม.จับกุมที่กรุงเทพฯ ถูกจับขังคุกที่กรุงเทพ 
20 วัน ในการขังนั้นทางต ารวจไม่ได้ท าร้ายร่างกายหรือลวนลามแต่อย่างใด พอขังครบ 20 วัน ก็ถูกส่งตัวกลับไป
ทางแม่สายเพ่ือส่งกลับประเทศพม่า ต ารวจพาไปส่งที่ชายแดนไทย-พม่าแต่ไม่ได้มอบตัวให้ทหารพม่า ต ารวจคง
รู้ว่าถ้ามอบตัวเราให้กับทหารพม่าพวกเราคงต้องตาย แต่ต ารวจบอกว่าพวกเราไม่มีบัตรเข้าประเทศไทยไม่ได้ 
ให้เราพากันหาทางกลับบ้านเกิดกันดีกว่าก่อนที่ทหารพม่าจะมาเจอ ต ารวจก็ข้ามกลับไปประเทศไทย แต่ฉัน
บอกกับผู้หญิงประมาณ 10 กว่าคนว่าจะหาทางกลับเข้าประเทศไทยจึงพากันเดินเข้าป่า และหาทางลักลอบเข้า
ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง จากนั้นพอเข้าประเทศไทยได้ก็หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนลิ้นจี่ทางด้านหนองอุกระยะหนึ่ง
แล้วก็เดินทางเข้าอ าเภอฝาง 

 

หญิง ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

  

- ฉันและสามีพากันเข้าเมืองไทยระหว่างชายแดนไทยได้เจอกับทหารไทยที่เฝ้าอยู่ชายแดนได้
ตรวจสอบพบว่าคนทั้งหมดไม่มีบัตรเลยจับตัวกลับไปปล่อยยังเขตพม่าตามเดิมระหว่างที่ถูกจับ และน าไปปล่อย
นั้น ฉันได้หลงทางจากพ่ีน้องเพราะต่างคนต่างหนีไปหลบซ่อน กลัวพม่ามาเจอแล้วฆ่าตาย ทั้งสองคนจึงปรึกษา
กันว่าจะกลับไปตายที่พม่าหรือจะเสี่ยงเข้าเมืองไทย อาจจะติดคุกแต่ไม่ตายสามีบอกว่าเราพากันลักลอบเข้า
ประเทศไทยดีกว่าจะถูกพม่าฆ่าตาย จากนั้นได้เดินอ้อมทางเข้ามาด้านหลังด่านพม่าในการเดินทางต้องเดินเท้า
ไม่ได้นั่งรถใช้เวลา 2 วันกว่าจะข้ามมาถึงฝั่งไทยทางบ้านลานมาอาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆหมู่บ้านอยู่ได้ประมาณ 3 
วันก็มีคนแนะน าให้ไปอยู่สวนส้มโดยมีพ่อเลี้ยงไปรับมาอยู่สวนส้ม 

 

 หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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กรณีที่ 2 ไม่มีเอกสำรใดๆ อยู่อำศัยแบบหลบๆซ่อนๆ 
พบข้อมูลว่าแรงงานกลุ่มนี้จะไม่มีเอกสารใดๆคือไม่มีทั้งบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และไม่

มีใบอนุญาตท างาน ซึ่งพบว่าที่แรงงานเหล่านี้ไม่มีเอกสารใดๆบางกรณีเป็นเพราะนายจ้างไม่พาไปท าบัตรใน 
ช่วงที่ราชการเปิดให้ท าแต่ส่วนมากเป็นแรงงานเพ่ิงเข้ามาใหม่รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ท า 

 

สำเหตุที่ 1: นำยจ้ำงไม่พำไปท ำบัตร 
- รู้ครับว่าต้องมีใบอนุญาตท างานเพราะญาติพี่น้องบอก แต่ตอนอยู่ในสวนเก่า เป็นสวนขนาด

เล็กมีคนงานสามครอบครัวอยู่ไกลครับ ไม่รู้ว่าเขาท าบัตรตอนไหน และผมก็ไม่มีเงิน พอเขาเปิดท าบัตรให้คน
เข้าเมืองใหม่ นายจ้างก็ไม่พาไปท า นายจ้างกลัวว่าถ้ามีบัตรแล้วจะหนีไปท างานที่อ่ืน ผมกลัวถูกจับ ไม่ค่อย
ออกมาข้างนอกอยู่แต่ในสวน  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

สำเหตุที่ 2: เพิ่งเข้ำมำใหม่ 
- ผมเพิ่งเข้ามาและยังไม่มีเงินเข้ามาอยู่ประเทศไทยประมาณ 1 ปี ผมอยากมีบัตรที่อยู่ใน

ประเทศไทยได้ ทุกวันนี้ไม่มีบัตรอะไรเลยครับ เพราะเข้ามาอยู่ ยังไม่ถึง 1 ปี ท าบัตรไม่ได้เขายังไม่เปิดให้คนมา
ใหม่ท า อยากมีเงินมีทอง แล้วกลับพม่า 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ผมกับเมียเข้ามาอยู่ได้ 2 ปี ผมกับเมียไม่มีบัตรอะไรเลย ไม่รู้ว่ามาท างานต้องท าบัตร
อะไรบ้างเพราะคนที่ไปชวนไม่ได้พูดไม่ได้บอก ทุกวันนี้ต้อง หลบๆ ซ่อนๆ อยู่ตลอดเวลาไปไหนไม่ได้กลัว อยู่แต่
ในสวนเพราะไม่มีบัตรอยากมีบัตร เพราะถ้ามีบัตรแล้วสามารถออกไปเที่ยวตลาดหาซื้อของได้ อยากจะไปเจอ
ผู้คน เนื่องจากเขายังไม่เปิดให้คนท าบัตรใหม่ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่ำจ้ำง 

กรณีที่ 1 สวนส้ม  
มีแรงงานข้ามชาติจ านวน 70-80 คน แรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติ สวนส้มต้องการ

แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (มีใบอนุญาตท างาน) แต่ก็หายาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต
ท างานค่อนข้างสูง คนงานไม่มีเงินพอในการที่จะใช้จ่ายในการท าใบอนุญาตท างาน ได้แก่ 
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ค่าข้ึนทะเบียนประวัติ       80 บาท 
ค่าตรวจสุขภาพ    2,100 บาท 
ค่าท าพาสปอร์ต   6,500 บาท 
ค่าท าใบอนุญาตท างาน   1,000 บาท 
    รวม 9,680  บาท 

 

สวนส้มเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนงานบางกลุ่ม 
- เมื่อปี 2557-2558 สวนส้มได้ให้แรงงานที่ท างานในสวนยืมเงินไปก่อนจ านวน 4 1 คนๆ 

ละ 9,680 บาทเพ่ือให้แรงงานไปท าใบอนุญาตท างานแล้วจะหักเงินคืนเมื่อเงินค่าจ้างออกครั้งละ 500 บาท 
- เดือนมีนาคม ปี 2558 มีแรงงาน จ านวน 12 ครอบครัวที่ได้ยืมเงินครอบครัวละจ านวน 

9,680 บาท ได้หลบหนีออกจากในสวนไปท างานในเมืองเชียงใหม่ 
 

จากประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นต้นมาสวนส้มแห่งนี้จึงไม่มีนโยบายที่จะให้แรงงานยืมเงินเพ่ือ
ไปท าบัตร แต่ยังมีนโยบายต้องการแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

กรณีที่ 2 สวนส้มขนำดเล็ก 
มีแรงงานข้ามชาติจ านวน 5 ครอบครัว(แรงงานจ านวน 10คน) แรงงานทั้งหมดเป็นแรงงาน

ข้ามชาติ ต้องการแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (มีใบอนุญาตท างาน) เพราะในพ้ืนที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจจับ ถ้าเขา
ไม่มีใบอนุญาตท างานเขาต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ อยู่แบบหวาดผวา จะออกจากสวนไปไหนแต่ละครั้งต้อง
ระวังตัวกลัวถูกต ารวจจับ แต่ก็หาแรงงานที่มีใบอนุญาตท างานนั้นหาค่อนข้างยากเพราะค่าใช้จ่ายในการท า
ใบอนุญาตมีราคาค่อนข้างแพง แรงงานมีเงินไม่พอในการท าใบอนุญาต 

 

เจ้าของสวนแห่งนี้มีประสบการณ์ ปี 2558 เจ้าของสวนวิเคราะห์แล้วว่า ทั้ง 5ครอบครัวอยู่
มา 2-3ปีท างานดี จึงตัดสินใจว่าจะให้แต่ละครอบครัวยืมเงินครอบครัวละ 10,000 บาทเพ่ือไปท าพาสปอร์ต 
และท าใบอนุญาตท างานโดยให้หัวหน้าครอบครัว(พ่อบ้าน)ท าก่อนทั้ง5ครอบครัวเห็นด้วยตกลงท า โดยจะหัก
เงินคืนเดือนละ 1,000 บา หลังจากท่ีคนงานได้บัตรพาสปอร์ต และบัตรอนุญาตท างานแล้วประมาณ2เดือน
หลังจากนั้นคนงานทั้ง5ครอบครัวก็หนีออกจากสวนกลางคืนไปท างานที่อ่ืน 

 

เจ้าของสวนบอกว่า เราอยากหาแรงงานที่ถูกกฎหมาย แต่หายาก พอเราออกเงินให้ เขาก็
หนีไป ตอนนี้สวนมีคนงานใหม่ คนงานยังไม่มีบัตร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมไม่รู้จะท าอย่างไร อยากช่วย
เขาแต่กลัวซ้ ารอยเดิมเสียเงินไปมากเหมือนกัน 
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4.3.4. กำรจ่ำยเงินให้ค่ำท ำบัตรประจ ำตัว 

กรณีที่ 1 มอบเงินให้กับผู้น ำชุมชน  
ในกรณีการท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ชาวบ้านเรียกบัตรสีหรือบัตร 10ปี) นั้น

ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลตรงกันว่าที่มอบเงินให้
ผู้น านั้นให้เพราะผู้น าเป็นคนช่วยติดต่อประสานงานให้ทุกข้ันตอน ผู้น าเป็นคนด าเนินการให้ พาไปท า และ
แรงงานต้องพ่ึงพาอาศัยผู้น าๆไม่ได้เรียกเงิน 

- ตอนที่ยังไม่มีบัตรคิดว่าจะท าอย่างไรดีให้อยู่ในเมืองไทยได้ และอยากท าบัตรอะไรก็ได้ที่
สามารถอยู่ในเมืองไทยได้ ตอนที่ไปลงทะเบียนที่ผู้น ายังไม่รู้ว่าเป็นบัตรอะไร ใช้อะไรได้บ้างหลังจากท่ีป้าได้รับ
บัตรสีเขียวขอบแดงแล้วป้ารู้สึกดีใจที่มีบัตรสามารถอยู่ในประเทศไทยได้แต่ตอนนั้น ยังไม่รู้ว่ามีบัตรแล้วจะดี
ขนาดนี้ทีแรกคิดว่ามีบัตรเพื่อไม่ให้ต ารวจจับเท่านั้น แต่สามารถท าได้หลายอย่างพร้อมทั้งสามารถท าใบ 
อนุญาตท างานได้ด้วย ท าบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2542 ตอนนั้นอยู่ที่สวนส้มพ่อเลี้ยงพาไปลงทะเบียนที่บ้านผู้น า และมี
การมอบเงินให้ผู้น าก่อน 1,000 บาท ในการลงชื่อไว้ ผ่านมา 10 วัน ผู้น าก็พาไปที่อ าเภอไปถ่ายบัตร ใช้เวลา 1 
เดือน ถึงจะได้บัตรมา และได้มอบเงินให้กับผู้น าอีก 2,000 บาท 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- บัตรสีชมพู (ชาวบ้านเรียกบัตร 10 ปี) พ.ศ.2554 ตอนนั้นอยู่ที่อ าเภอติดชายแดน มี
ประกาศเสียงตามสาย ผู้ที่มาปีพ.ศ.2542 ให้ไปท าบัตรโดยหาหลักฐานที่เข้ามาตอนปี2542 ไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ผู้น าที่ในหมู่บ้านเป็นคนท าให้เสียค่าใช้จ่าย 3,500 บาทต่อคนโดยเสียให้ผู้น าเป็นคนจัดการให้ 
ส าหรับใบอนุญาตท างานได้ท าบัตรปี พ.ศ.2554 เสียเงินให้นายจ้าง 500 บาท ท าที่อ าเภอตอนกรมแรงงาน
ออกมาท าเสียปีละ 1,000 บาท และค่าประกันสุขภาพอีกต่างหาก 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 40 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่ยังไม่มีบัตร 10 รู้สึกกลัวครับจะไปไหนก็ไม่กล้าไปครับกลัวถูกต ารวจจับ หลังจากท่ี
ได้รับบัตร 10 ปีแล้วเวลาไปไหนก็ไม่ต้องกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ และอีกอย่างสามารถท าใบอนุญาตขับข่ี
ได้ และท าบัตรทองได้ครับ แต่ต้องท าใบอนุญาตท างานด้วยครับตอนนั้นที่ท าบัตรอยู่ที่สวนส้ม และได้เดินทาง
ไปท าบัตรที่หมู่บ้านอ าเภอติดชายแดน เมื่อปี พ.ศ. 2547 ผู้น าเป็นคนพาไปท าจ่ายเงินให้ผู้น า 8,000 บาท 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 33 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- ตอนที่ยังไม่มีบัตร 10 ปี มีความรู้สึกกลัวครับแทบจะไม่กล้าออกไปไหนเลยจะไปเที่ยวกับ
เพ่ือนก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีบัตรครับเวลาไปท างานก็ผู้ใหญ่พาไปเพราะผู้ใหญ่เขารู้ทางดีกว่าบางครั้งก็มีคนน าทาง
ไปก่อนหลังจากท่ีได้รับบัตร 10 ปีแล้วก็รู้สึกดีข้ึนครับที่เรามีบัตรแล้วแต่สิทธิเราอาจจะไม่มากนักเพราะเคยได้
ยินเขาว่ากันว่าบัตร 10 ปี ยังไม่มีสิทธิอะไร แต่ต้องท าใบอนุญาตท างานครับถ้าเจอต ารวจก็อาจถูกจับหรือปรับ
ได้ครับ แต่ตอนนี้สามารถท าใบอนุญาตขับข่ีจากขนส่งได้แล้วครับได้บัตรมาตอนที่ท าบัตรอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน ท า
บัตรปี พ.ศ. 2550 ผู้น าในหมู่บ้านพาไปท า เสียค่าใช้จ่ายให้ผู้น าประมาณ 2,000 บาทครับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 25 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

กรณีที่ 2 จ่ำยเงินให้เจ้ำของสวน/นำยจ้ำง 
พบข้อมูลว่ามีแรงงานบางคนที่นายจ้างเป็นคนช่วยด าเนินการให้ แต่แรงงานต้องจ่ายเงิน

ให้กับนาย จ้างซึ่งพบว่าเป็นจ านวนเงินที่มากกว่าค่าใช้จ่ายจริง อาจจะเป็นไปได้ที่นายจ้างไปจ้างบริษัทให้เป็น
ผู้ด าเนินการซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่เป็นผู้ด าเนินการ และเจ้าของสวนเป็นคนพาไปท าบัตร 

- ตอนที่พ่ียังไม่มีบัตรพาสปอร์ตพ่ีมีความรู้สึกกลัวเจ้าจะไปไหน ก็ไม่กล้าไปได้แต่อยู่แบบ
หลบๆ ซ่อนๆ ในสวนเจ้าเวลาท างานยังกลัวเลยเจ้าหลังจากท่ีพ่ีได้รับบัตรพาสปอร์ตแล้วรู้สึกดีใจเจ้าที่ได้มีบัตร
แบบคนอ่ืนๆเขาไปไหนก็ไม่ถูกจับ ไปเชียงใหม่ได้ไม่ต้องขอใบอนุญาตออกนอกเขตเจ้าพ่ีได้บัตรมาตอนนั้นที่ท า
บัตรอยู่ที่สวนส้ม และได้ท าบัตรเมื่อปี พ.ศ. 255 1 พ่อเลี้ยงพาไปท าเสียค่าใช้จ่ายไป 13,000 บาทเจ้า 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 33 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่พ่ียังไม่มีบัตรพาสปอร์ตพ่ีมีความรู้สึกกลัวเจ้าไปไหนก็ไม่กล้าเจ้าท างานในสวนยังกลัว
เลยได้ยินเสียงรถต้องคอยหลบตลอดเลยเจ้า หลังจากท่ีพ่ีได้รับบัตรพาสปอร์ตแล้วพ่ีดีใจเจ้า สบายใจจาก
เมื่อก่อนมากเลยเจ้า ท างานก็ไม่ต้องคอยหลบเสียงรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วเจ้า จะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัว
แล้วเจ้าพี่ได้บัตร ตอนนั้นที่ท าบัตรก็ได้อยู่กับสามีที่สวนส้ม เมื่อปี พ.ศ. 2550 พ่อเลี้ยงท าให้เจ้าตอนนั้นเสีย
ค่าใช้จ่ายไปคนละประมาณ 10,000 กว่าๆเพราะได้จ่ายหลายอย่างเจ้า 

 

หญิง ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ก่อนที่ป้าจะได้บัตรสีเขียวขอบแดงป้ารู้สึกก็กลัวอยู่บ้างเจ้าแต่ตอนนั้นอยู่ในสวนไม่ค่อยได้
ออกไปไหนคิดแต่ว่าถ้ามีบัตรก็ดีบัตรอะไรก็ได้ขอแค่อยู่ในเมืองไทยได้หลังจากที่ได้รับบัตรสีเขียวขอบแดงแล้ว
ป้าก็ดีใจเจ้าที่ได้บัตรแล้วจริงๆ เหมือนที่คิดไว้ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัว และไปไหนได้แล้วตอนที่ท าบัตรป้าอยู่ที่สวน
ส้มเจ้าพ่อเลี้ยงเป็นคนพาไปท าเจ้า เสียค่าใช้จ่ายให้พ่อเลี้ยงช่วยจัดการให้ 2,000 บาทเจ้า 
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หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง  

 

- ผมมีบัตรสีชมพู (บัตรทหาร)ซึ่งหมดอายุผมจะมาต่ออายุบัตร และต้องมาหานายจ้างคนเดิม
เพ่ือให้นายจ้างรับรองการเป็นนายจ้างแต่เนื่องจากผมไม่ได้ท างานกับนายจ้างคนเดิมในสวนส้มแล้ว นายจ้าง
สวนส้มจึงเรียกร้องค่าเป็นนายจ้างเป็นเงิน 1,000 บาทจากผมๆ จึงจ าเป็นต้องจ่ายให้กับนายจ้าง 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 19 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานที่เมืองเชียงใหม่ 

 

กรณีที่ 3 จ่ำยเงินให้นำยหน้ำ 
พบผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า แรงงานเขาจะรู้ว่าในหมู่บ้านจะมีคนที่สามารถช่วยเขาได้ใน

การที่จะท าเอกสาร (บัตรต่างๆ )โดยผ่านการบอกเล่าจากญาติพ่ีน้อง ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องท าเอกสาร
แรงงานก็จะไปติดต่อกับคนๆนั้นที่อยู่ในหมู่บ้าน โดยมีการเสียค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้เรียกร้องแต่ญาติพ่ีน้องเคยเสีย
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายให้เท่าเดิม แรงงานบอกว่า”เราไม่รู้ว่าขั้นตอนท าอย่างไร และต้องไปติดต่อใครบ้าง
เขียนเอกสารก็ไม่เป็น อ่านไม่ออก พูดกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เป็น เขาช่วยเราทั้งหมด” 

- ก่อนที่พ่ีจะได้บัตรสีชมพู (บัตรทหาร) รู้สึกหนักใจค่ะเพราะบัตรกรมแรงงานมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าบัตรทหารเยอะเลยค่ะหลังจากท่ีได้รับบัตรทหารแล้วพ่ีรู้สึก ดีใจค่ะที่ต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสียค่าท าบัตร
ที่แพงอีกแล้วค่ะ ตอนที่ท าบัตรพี่อยู่ในหมู่บ้านค่ะมีคนในหมู่บ้านเป็นคนพาไปท าค่ะ เสียค่าใช้จ่ายให้คนใน
หมู่บ้าน 6,000 บาทค่ะส่วนค่าท าเอกสารต่างหาก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 22 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

  

- ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ากลัวหรอกเจ้าเพราะทุกวันนี้แม่เฒ่าก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเจ้า หลังจากท่ีแม่
เฒ่าได้รับบัตรแล้วมีความรู้สึกดีเจ้าที่มีบัตรเผื่อว่าได้ไปที่ไหนไกลบ้านหน่อยก็ยังดีที่มีบัตรอยู่แม่เฒ่าไม่ได้ท างาน
แต่อย่างน้อยเวลาแม่เฒ่าไปหาหมอก็ได้ใช้บัตรแล้วมันง่าย และเร็วในการไปหาหมอ ตอนนั้นที่ท าบัตรแม่เฒ่า
อยู่ในหมู่บ้านนี้เจ้าตอนที่ท าบัตรมีคนในหมู่บ้านรับเป็นนายจ้างพาไปท าให้เจ้า เสียค่าใช้จ่ายให้คนพาไปท าบัตร 
4,500 บาทเจ้าส าหรับค่าท าท าบัตรต่างหากนะเจ้าป้าจ าบ่าได้แล้วว่าเท่าใด 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
อยู่ที่อ าเภอฝาง 
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4.4. วิถีชีวิตของแรงงำนข้ำมชำติในพื้นที่จำกอดีตถึงปัจจุบัน 

4.4.1. สิ่งท่ีอยำกได้ และอยำกท ำ และสำเหตุยังไม่ได้ 

- พบค าตอบว่าส่วนมากสิ่งที่อยากได้คือต้องการให้ลูกได้สัญชาติไทย เหตุผลที่ท าไม่ได้เพราะ
ตนเองไม่มีสิทธิ ตามมาด้วยต้องการได้บัตรที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังท าไม่ได้ เช่น
เพ่ิงเข้ามา บางคนไม่มีเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการท าบัตร หรือความต้องการอยากมีบ้าน, อยากมีที่ดินแต่ไม่มี
สิทธิ และไม่มีเงินเป็นต้นหรือบางคนลูกป่วยต้องการรักษาลูกแต่ไม่มีเงิน 

- อยากมีสัญชาติไทยแล้วได้มีโอกาสท างาน และใช้สิทธิเหมือนคนอ่ืนอยากให้ลูกได้สัญชาติ
ไทย จะได้มีโอกาสท าในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็น ลูกอยากเป็นครู อยากให้ความฝันลูกเป็นจริง การเป็นครูต้องการ
น าความรู้มาช่วยสอนเด็กท่ีด้อยกว่าตนต้องการช่วยเหลือผู้อื่นท าไม่ได้ เพราะยังไม่ได้สัญชาติไทย 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากให้ลูกมีสัญชาติไทยเพ่ือจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเท่าเทียมกับคนไทย 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีสัญชาติไทยเพราะอยากให้ลูกได้สัญชาติไทย จะได้เรียนสูงๆ ถ้าไม่มีเงินก็กู้เรียนได้ 
ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

- อยากให้ลูกทุกคนได้สัญชาติไทย เพราะจะได้สวัสดิการต่างๆ มีอนาคตท่ีดี มีความสุขในบั้น
ปลายชีวิต 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบัตร อยากอยู่ในประเทศไทยโดยที่ไม่ถูกต ารวจจับ 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากให้ลูกทุกคนมีบัตรสีเขียวขอบแดงเหมือนพ่อแม่ เพราะถ้าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายในการท า
บัตร กรมแรงงานมากเป็นหมื่น ๆ อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือสูง เพ่ือให้เขามีงานท า ไม่ถูกคนอื่นหลอก 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- อยากมีบัตรที่อยู่ในประเทศไทยได้ ทุกวันนี้ไม่มีบัตร เพราะเข้ามาอยู่ ยังไม่ถึง 1 ปี ท าบัตร
ไม่ได้ อยากมีเงินมีทอง แล้วกลับพม่า 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบัตร เพราะถ้ามีบัตรแล้วสามารถออกไปเที่ยวตลาดหาซื้อของได้ อยากจะไปเจอ
ผู้คน อยากมีเงิน ถ้ามีได้ ผมอยากมีที่ยังไม่มี แต่ก็ท าไม่ได้ ทุกวันนี้ต้อง หลบๆ ซ่อนๆ อยู่ตลอดเวลาไปไหนไม่ได้
กลัวเพราะไม่มีบัตร เนื่องจากเขายังไม่เปิดให้คนท าบัตรใหม่ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบัตรไทยเต็มร้อยแต่เราเป็นต่างด้าว 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบัตรที่ถูกกฎหมายเพราะตอนนี้ผมไม่มีบัตรผมกลัวถูกจับ 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากได้บ้านเลขที่เหมือนคนเมือง แต่มีไม่ได้เพราะเราไม่มีบัตรประชาชน 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝา 

 

- ที่ผ่านมาป้าอยากมีชีวิตเหมือนคนอ่ืนเขา ที่มีบ้านอยู่ มีรถ มีสิทธิที่จะอยู่เมืองไทยได้โดยไม่
ต้องถูกหลอก และฟัง และพูดภาษาไทยได้ จะได้เข้าใจ และช่วยเหลือลูกคนสุดท้ายให้ดีที่สุด อยากมีเงินส่งลูก
ให้ได้เรียนหนังสือสูงๆ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ผมอยากรักษาลูกของผมให้หายเพราะลูกคนเล็กช่วยเหลือตนเองไม่ได้อายุจะ 4 ขวบแล้ว
ยังท าอะไรไม่ได้ผมอยากจะขายของเป็นร้านของตนเอง แต่ก็ท าไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีบ้านสิ่งที่อยากได้อยากมีแต่ก็
ท าไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ และความยากจนที่ต้องหาเงินรักษาลูกอยากไปท างานในโรงงานที่ในเมืองเขาก็ไม่รับ
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เพราะอาการของลูกไม่สามารถท างานได้ตลอดเวลาแต่อยู่ในสวนเราท างานเป็นรายวันถ้าลูกไม่สบายเราก็หยุด
งานได้แต่ไม่ได้เงินท าให้บางเดือนไม่พอใช้จ่ายบวกกับต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ท่ีต้องพาลูกไปหาหมออีก 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ผมอยากให้ลูกคนเล็กมีชีวิตที่ปกติเหมือนพี่ๆ อยากให้เขาได้เรียนหนังสือ อยากได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่พอจะช่วยได้ แต่ก็ท าไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนไทยต้องคอยดูลูกท่ีต้องกินข้าวทางสาย
ยาง ต้องคอยดูลูกพูดไม่ได้ท าให้ผมคิดหนัก และทะเลาะกับเมียเป็นสาเหตุที่ท าให้ผมกลับมากินเหล้าอีกครั้ง 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ในช่วงที่ผ่านมา อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ไม่สามารถมีได้เพราะยากจน และอยู่กัน 2 
คน เร่ร่อนไปเรื่อยๆ อยู่ไม่เป็นที่ ลุงเล่าว่าตั้งแต่ลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงตายไป และลูกคนโตหายไป ท าให้ลุงกับป้า
อยู่ไม่เป็นที่ อยากได้ทุกอย่างเหมือนคนอ่ืน แต่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่สนใจจะท าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ป้าอยากท างานรับจ้างแต่ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะมีโรคประจ าตัวอยู่จึงไม่สามารถท างาน
เหมือนคนอ่ืนได้ อยากมีรถ อยากมีบ้านที่ดินท ากินเป็นของตัวเองอยากมีบัตรที่ดี และถูกต้อง ถึงจะไม่ใช่บัตร
ประชาชนก็ตาม ที่เราท าไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีสิทธิอะไร อยากอยู่ในประเทศไทยไปตลอดชีวิต 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีรถจักรยานซักคันจะได้ใช้ขี่ไปตลาด และซื้อของแต่ไม่สามารถซื้อได้เพราะไม่มีเงิน 
 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ เพราะว่าเอาไว้ไปจ่ายตลาด และไปเที่ยวหาญาติพี่น้องหรือเวลาลูก
ไม่สบายไม่ต้องได้เสียเงินจ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งและอยากให้ลูกสุขสบายเมื่อโตขึ้นมาคิดว่าจะเก็บเงินที่เมืองไทย
ไปเรื่อยๆ เมื่อเก็บเงินได้ก็จะพาลูกกลับเมืองนอกเพราะว่าที่เมืองนอกยังมีพ่อ-แม่ที่ต้องได้ดูแลอยู่ และตอนนี้ก็
ได้ส่งเงินไปให้พ่อ-แม่บ้างแต่ก็ไม่มากเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆในเมืองไทย 
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หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง  

 

- อยากมีบ้านเป็นของตนเองแต่ยังไม่ได้มีเพราะไม่มีเงิน และตอนนี้ได้เช่าบ้านอยู่เดือนละ 
600 บาท ตอนนี้ได้ซื้อที่ดินไว้แล้วแต่ไม่มีเงินสร้างบ้าน อยากให้ลูกได้สัญชาติไทย เพราะคิดว่าถ้าลูกได้สัญชาติ
ไทยจะท าให้ลูกมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้วปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

  

4.4.2. กำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนที่อำศัยอยู่ 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากตอบว่าเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขึ้นกับวาระ และโอกาสต่างๆ
ซึ่งการที่แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท าให้การอยู่ร่วมกับคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างดีเป็นการพึ่งพาอาศัยกันได้ แต่ก็มีบางคนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพราะไม่มีบัตร ไม่กล้า
ออกจากในสวน กลัวถูกจับ หรืออยู่ในสวนที่ห่างไกลไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  

- เคยร่วมงานหมู่บ้าน การพัฒนาด้านต่างๆ เช่นพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัด พัฒนาถนน พัฒนา
คลอง, ฝาย ผลดีได้รู้จักกับคนในชุมชนได้รับค าขอบคุณถึงแม้จะเป็นคนไทยใหญ่ก็ยังมีน้ าใจมาช่วยคนไทย เวลา
จะยืมของหมู่บ้านมาใช้ก็ง่าย เดินทางไปไหนก็มีคนรู้จัก เข้าร่วมประชุมบางครั้งรับฟังวาระการประชุม แต่ไม่
กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะสิทธิเราไม่เท่าเทียมเขา แค่ได้เข้ารับฟังการประชุมก็ดีแล้ว 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยไปพัฒนาร่วมกับชุมชน และได้ไปร่วมงานที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นงานวันพ่อวันแม่ก็ได้ไป
ร่วมท าให้เกิดผลดียิ่งขึ้นท าให้ครอบครัวได้มีโอกาสรู้จักคนมากข้ึนเพราะไม่รู้ว่าคนที่ล าบากกว่าเราก็มี 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เมื่อก่อนที่อยู่ในสวนไม่เคยช่วย แต่หลังจากย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านก็ได้เข้าร่วมท างานส่วนรวม
ทุกครั้ง พัฒนาหมู่บ้านทุกครั้งไม่เคยขาด เข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้ง แต่บางครั้งไม่ไปเพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับ
เรา ถ้าไปก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็น นั่งฟังอย่างเดียว ในที่ประชุมเราไม่กล้าพูดเพราะกลัวเขาไม่สนใจในสิ่งที่เรา
พูด 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- เคยร่วมกับครูก่อตั้งโรงเรียนบ้านเด่นในการท าความสะอาดพัฒนาศูนย์ เคยเป็น
คณะกรรมการศูนย์เด็ก เคยร่วมประชุมหารือในการหาเด็กเพ่ิม และที่ส าคัญเมียผมเคยเป็นนักเรียน กศน. ของ
ครูเมื่อหลายปีก่อนท าให้เมียผมมีวุฒิ ป.6 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ได้ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมงานชุมชน งานสลาก ปอยหลวง ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านก็ได้แต่
ฟังวาระเรื่องการประชุมแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนออะไรบางครั้งเรื่องที่ประชุมก็เป็นเรื่องของหมู่บ้าน
ที่เราเข้าร่วมได้ แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของทางอ าเภอทางราชการบางครั้งก็เก่ียวกับเราบางครั้งก็เรื่องของคน
เมืองคนที่มีบัตรประชาชนที่เราไม่มีสิทธิได้รับเพราะเขาบอกเลยว่าต้องเป็นคนเมืองเท่านั้น แต่ยังไงเราก็ได้รับรู้
ว่าเขาจะท าอะไรกัน 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เมื่อก่อนที่อยู่ตามสวนต่างๆ ไม่เคยช่วยหรือไปร่วมงานอะไรเพราะอยู่ในสวนมันอยู่ไกลจาก
หมู่บ้าน ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาท าอะไรบ้าง แต่อยู่ในหมู่บ้าน ได้ไปพัฒนาหมู่บ้านตามข้างทาง และท าความสะอาด
วัด ในวันพ่อ วันแม่ พ่อเฒ่าบอกว่าถ้าในหมู่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ มาช่วยกันในหมู่บ้าน ทุกครั้งไม่เคย
ขาดมาร่วมช่วยตลอด การประชุมก็ได้มาร่วมแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร คิดว่าเราไม่มีสิทธิ การได้เข้า
ร่วมงานของหมู่บ้านท าให้ เรารู้งาน รู้จักคนมาก 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยไปตอนท าบุญวัดตอนสลากภัตร่วมกับคนในชุมชนถ้ามีเวลาอยากไปร่วมกับคนในชุมชน
เหมือนกัน แต่เพราะว่าการท างานจะหยุดบ่อยไม่ได้เพราะถ้าหยุดบ่อยเงินก็จะไม่พอใช้ และกับค่าแรงจะไม่
เพ่ิมข้ึนในปีต่อไป แต่ถ้าในสวนส้มหยุดก็จะไปท าบุญที่วัดเหมือนกัน 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่เคยร่วมกิจกรรมใดๆเลยในชุมชน เพราะต้องหาเงินเลี้ยงลูก ไม่มีใครหาเงินช่วยเพราะไม่
มีสามี และไม่ได้มีโอกาสไปที่ไหนเลย 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- ไม่เคยเลย เพราะไม่มีบัตร ได้แต่หลบซ่อนตัวกลัวถูกจับ 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนนี้ไม่เคยเลย ตอนอยู่บ้านยางเคยไปช่วยขุดฝาย ในหมู่บ้านใกล้วัดครับ ไม่กล้าออกไป
ไหนกลัวถูกจับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่เคยเลย เพราะไม่มีบัตร ไม่ได้ไปไหนเลย 
ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.4.3. ประสบกำรณ์ที่ไม่ดี 

- ถูกกระท าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- การดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นเงี้ยวไม่รู้ ได้ยินเขาพูดคุยกันว่าเงี้ยวไม่ดี ถูกเจ้าหน้าที่อ าเภอ

ตะคอกเสียงใส่ต่อว่าไม่รู้เรื่องเขียนหนังสือไม่ถูก เดี๋ยวจะไม่ออกใบเกิดให้ (ถ้าผมเก่งผมคงไม่มาขอค าปรึกษากับ
คุณหรอก) ลูกชายคนโต โดนเจ้าหน้าที่จับเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน เจ้าหน้าที่ตั้งด่านลอยแล้วได้ขอเงิน 
10,000 บาทผมไม่มีหรอกถ้าจะจับก็จับเถอะครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้จับตัวไว้ จากนั้นพ่อได้ขอให้นายจ้างไปขอผู้
น าไปพูดคุยให้เพราะไม่ได้ถูกจับเรื่องผิดกฎหมายหรือเรื่องยาเสพติดเลยเพียงแต่ไม่มีใบอนุญาตเท่านั้นเอง โดย
ตอนที่ถูกจับคือเจ้าหน้าที่ตั้งด่านลอยหรือขี่รถสวนทางกันก็จอดรถแล้วลงตรวจเลย ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ถูกจับ และ
ไม่เสียเงิน ตอนคลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000–60,000 บาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย
แพง เพราะได้ผ่าตัดออก เด็กได้เติมเลือด ได้อบไฟฟ้า ชั่วโมง 300 บาท ตอนเติมเลือดหมอเติมเลือดให้ลูกผิด 
แล้วเกิดอาการชักกลับเข้าโรงพยาบาลอีก  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่ลูกคนที่ 3 ถูก เจ้าหน้าที่จับข้อหาบัตรปลอม ตอนนั้นกลัวมาก และตกใจ ว่าบัตรที่ลูก
ท าเป็นใบส ารวจ ทร.38 ที่อ าเภอ ออกให้ แล้วเป็นบัตรปลอมผมไม่เข้าใจ พ่อเฒ่าพูดด้วยความตกใจแสดงความ
กังวลให้เห็นอย่างชัดเจน ผมไม่รู้ว่าควรท าอย่างไรได้ไปขอครูไปพูดกับเจ้าหน้าที่ ครูก็พาผมไปหาลูกและ
เจ้าหน้าที่ ตอนนั้นเจ้าหน้าที่รับลูกผมไว้ข้างทาง ยังไม่ได้จับไปโรงพัก ครูไปอธิบายเรื่องบัตร เจ้าหน้าที่ก็ปล่อย
ตัวลูก ตอนนั้นทั้งกลัว ทั้งโกรธและดีใจพร้อมๆ กัน ที่ได้ลูกกลับมา 
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ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยไปเจอเจ้าหน้าที่ เวลาไปตลาด ตอนนั้นกลัวมาก เจ้าหน้าที่จับไว้แล้วขอเงิน 5,000 บาท 
เขาขู่ และด่า แต่ไม่รู้ว่าด่าว่าอะไร ฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่รู้ว่าเอาเงินไป 5,000 บาท จึงเป็นเหตุการณ์ที่
น่ากลัวมาก กลัวว่าถ้าเจอเจ้าหน้าที่อีก จะถูกฆ่า 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เวลาหลานไม่สบายกลัวที่จะพาไปหาหมอเพราะมักจะถูกด่าจากพยาบาลหรือหมอมีอยู่ครั้ง
หนึ่งพี่ป่วยเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ส่งต่อไปเชียงใหม่พอพ่ีไปเชียงใหม่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่า
ต้องมารอ พ่ีรอเอายาแต่ไม่ได้ใบนัดพ่ีก็ถามเขาว่าท าไมไม่มีใบนัด เขาก็ว่าอยู่ที่ไหนก็ไปเอาใบนัดที่นั้นอยู่ พ่ีถาม
ต่อว่าถ้าเอาใบนัดที่ต้นทางแล้วจะได้ไปหาหมอที่ไหน ต้นทางหรือเชียงใหม่ก็เลยท าให้พยาบาลไม่พอใจ และว่า
เรื่องมาก พอกลับมาที่ต้นทางจะมาท าใบนัดโรงพยาบาลต้นทางก็ด่าว่าไปเชียงใหม่ก็ต้องเอาใบนัดที่เชียงใหม่พ่ี
พยายามเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็ไม่ฟัง และว่าพี่ไม่รู้เรื่องท าให้พ่ีไม่อยากไปหาหมอจนถึงทุกวันนี้พี่เลยไม่ไปหาหมอ
อีกเลย รู้สึกว่าไปหาหมอที่ไหนก็โดนด่าอยู่ดี 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับทุกครั้งรู้สึกกลัว และไม่อยากถูกจับอีกแต่ก็รู้ดีว่าเราเป็นคนผิด 
จากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งเลยรู้สึกไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อยากไปอ าเภอ ไม่อยากเก่ียวข้องอีกเลยเพราะบัตร
ถืออยู่เป็นบัตรที่พร้อมที่จะขอสัญชาติได้แต่ไม่ท าเพราะไม่อยากเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนไปโรงพยาบาลมักถูกพยาบาลด่าว่าไม่รู้เรื่อง ตะครอกเสียงใส่ และเวลาไปอ าเภอก็ถูก
เจ้าหน้าที่ตะครอกว่าไม่รู้เรื่องอีก 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ถูกกระท าจากนายจ้าง 
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- เคยตอนที่ท างานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างรู้สึกไม่ดีและเกลียดคนๆนั้นทีท าตอนนั้นคิดว่าประเทศ
ไทยกับพม่าก็ไม่ต่างกันเพราะคิดว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงของเราแต่ไม่เห็นว่าเราจะเป็นคนเลยไม่ช่วยเหลือยังกดขี่
ซ้ าเติมอีก 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มีอยู่ 2 ครั้งที่รู้สึกไม่ดี คือตอนที่ถูกคนไตเหมือนกันไปแจ้งต ารวจมาจับ และตอนที่คลอดลูก 
นายจ้างให้ไปอยู่ที่บ่อปลาตอนนั้นความเป็นคนไม่มี รู้สึกเสียใจ และน้อยใจ อย่างมากที่เขามองว่าเราไม่เป็นคน 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ทุกคนท างานเหมือนกันแต่ได้ค่าแรงไม่เท่ากัน (คนไทยได้ค่าแรงมากกว่าแรงงานข้ามชาติ) 
หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่พ่อเลี้ยงไม่ท าบัตรให้ และไม่ยอมให้ไปไหนเหตุผลคือ กลัวว่าผมจะไปท างานที่อ่ืน ทั้ง
ที่ไม่ได้ให้เงินค่าจ้างรายวันมาก ไม่รู้ด้วยซ้ าว่ารายวันเท่าใด 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝา 

 

- ถูกกระท าจากคนในชุมชน 
- ตอนที่อยู่ปางสักมีลูกแต่มีคนไม่ชอบเด็ก เราไม่ใช่คนไทย ลูกเราไปเล่นกับลูกคนไทยพ่อแม่

ของลูกคนไทยไม่ค่อยชอบเขาไม่อยากให้ลูกเขาเล่นกับลูกของเราเขามองลูกเราไม่ดี 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ช่วงที่สามีโดนจับ ฉันจ าไม่ได้ว่า พ.ศ. อะไรแต่จ าได้ว่าลูกคนที่ 3 ยังเล็กอยู่อายุประมาน 1 
ปี มีคนไทยในหมู่บ้านหลอกว่าจะพาไปท าบัตรที่อ าเภอ ตอนนั้นสามีติดคุก ไม่มีที่พ่ึงเลยเชื่อ เขาพาซ้อนมอเตอร์
ไซด์ไปไกลมาก แล้วพาเข้าไปที่ถนนเปลี่ยว แล้วลากฉันจะไปข่มขืน ฉันตกใจมากต่อสู้แล้ว วิ่งหนีออกมา ร้องไห้
ด้วย ตอนนั้นไม่รู้จักว่าเป็นที่ไหน แต่จ าหนทางได้ เดินออกมาไกลมาก แล้วมาโผล่ที่ถนน เลยนั่งรถโดยสารกลับ
บ้าน เมื่อมาถึงก็ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือคนไทยในหมู่บ้าน เขาพาไปแจ้งความ แต่เนื่องจากฉัน ไม่มีบัตร ถ้า
แจ้งอาจโดนต ารวจจับ จึงยอมความแล้ว ผู้ชายคนที่พาไปข่มขืนไม่แสดงความรับผิดชอบ ฉันก็ไม่รู้จะท าอย่างไร
ดี ก็เลยยอมเขาไม่แจ้งความ 
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หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยถูกเพ่ือนปะหล่องที่อยู่ในสวนยืมเงินไป 2,000 บาทแล้วไม่ใช้คืนเพราะว่าเพ่ือนที่ยืมเงิน
ไปได้กลับเมืองนอกแล้วก็คิดเสียดายเงินที่ให้เขายืมเพราะว่ากว่าจะหาเงินได้จะต้องท างานเป็น 10 กว่าวันจะได้
แต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าเขาคงไม่มีเขาเลยไม่ใช้คืน ถ้าเขามีเขาคงใช้คืนอยู่ 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีตอนที่สามีคนที่สองมีผู้หญิงอ่ืนท าให้เลิกกัน และต้องรับภาระเลี้ยง
ลูกทั้งสองคน 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ยังไม่เคยเจอปัญหา 
- ไม่มีครับเพราะมาอยู่ยังไม่นาน ไม่รู้เรื่อง และไม่ได้ไปไหน แต่ไม่สบายใจที่ไปไหนไม่ได้ครับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.4.4. ที่ปรึกษำเม่ือมีปัญหำ 

- ปรึกษากันเองภายในครอบครัว 
- ปรึกษากัน 2 คน ผัวเมียครับ เรื่องเงินที่ไม่พอใช้จ่าย ไม่รู้จะปรึกษาใคร 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากันเองก่อนในบ้านถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปรึกษาญาติพ่ีน้อง 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่มีที่ปรึกษา ปรึกษากันเอง 2 คนผัวเมีย 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 



55 

- ไม่มีใครให้ปรึกษาจะปรึกษากันเองในทุกๆเรื่อง ส่วนมากที่หนักใจเรื่องเงินกลัวว่าจะไม่
พอใช้จ่ายต่อเดือน และเรื่องเจ็บป่วยไม่สบาย ก็ไปหาหมอในหมู่บ้านถ้าไม่หายค่อยไปคลินิก หมอในหมู่บ้านคือ
หมอที่เป็นคนไทยใหญ่เหมือนกันที่เขารักษา (หมอเถื่อน) 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากันอยู่ 2 คนผัวเมีย 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากับญาติพ่ีน้อง 
- ปรึกษาญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน เรื่องการยืมเงินเพราะตอนนั้นสามีติดคุก เงินไม่มีซื้อ

อาหาร นมให้ลูก มีลูกเล็กหลายคน มีเพ่ือนบ้านเขาเป็นคนใจดีมากให้การช่วยเหลือตลอดมา ส่วนญาติๆของ
สามี เขาไม่ให้ยืมเงินเพราะเขาก็ล าบากเหมือนกัน ตนเองต้องอดทน ใช้จ่ายอย่างประหยัด 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ถ้ามีปัญหาจะปรึกษาญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนๆที่ท างานด้วยกัน เขาจะให้ค าแนะน าเรา บางที
เราไม่มีเงินหรือเงินไม่พอใช้ก็จะไปยืมญาติพ่ีน้องเขาก็ให้ยืมเพราะเขาสงสารเราที่ต้องหาเงินเลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
บางทยีืมเงินเขา ครั้งละ 1,000 บาท มากสุด 5,000 บาทเพราะต้องให้ค่าเทอมลูก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษาพ่อแม่เพราะเป็นผู้สูงอายุ และสามารถพ่ึงพาได้ เพราะไม่มีที่พ่ึงที่ไหน 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษาลูกหลาน ญาติพ่ีน้องเพราะยังไงเราก็เป็นพ่ีน้องกันอยู่ดี 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง  

 

- ก็จะไปปรึกษาพ่ีสาวปรึกษาเรื่องงาน และเรื่องเงิน 
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ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากับคนงานในสวน 
- ถ้ามีปัญหาส่วนมากจะปรึกษาลุงในสวน เพราะว่าลุงเป็นหัวหน้าคนงานเป็นคนปะหล่อง

เหมือนกัน และลุงมาท างานในประเทศไทยเป็น 10ปีแล้วสามารถให้ค าปรึกษาเรื่องงาน และเรื่องการท าบัตรได้
ดี ส่วนการปรึกษาเรื่องเงินส่วนมากจะปรึกษาหัวหน้าคนงานที่เป็นปะหล่องอีกคนหนึ่ง เขาเป็นคนเมืองเดียวกัน 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ถ้ามีปัญหาส่วนมากจะปรึกษาเพ่ือนที่ท างานด้วยกัน และเขาก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆเพราะว่าส่วนมากคนที่ท างานในสวนส้มจะเป็นคนบ้านเดียวกัน 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ถ้ามีปัญหาต่างๆก็จะปรึกษาคนในสวนส้มที่เขามาท างานก่อนเราเพราะว่าเขาจะให้ความรู้ 
และสามารถไปส่งเราได้เพราะคนที่อยู่ในสวนส้มนี้ส่วนมากจะมาจากหมู่บ้านเดียวกัน 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากับเจ้าของสวน 
- ส่วนมากเป็นพ่อเลี้ยง(เจ้าของสวน)เป็นเจ้านายซึ่งเขาเป็นน้อย หนานเคยบวชมาก่อนน่าจะ

รู้ถูกรู้ผิด และอยู่กับเขามานานเชื่อใจเขา ทั้งดีท้ังทุกข์ต้องปรึกษาเขาเพราะเราอยู่ในที่ของเขามานานเกือบ 19
ปี ทุกวันนี้ ก็ท างานให้กับเขา ปรึกษาเรื่องทั้งนอกบ้านในบ้านเรื่องการเงินจะท ายังไงให้มีกินมีใช้ เรื่องเศรษฐกิจ
ต่ านายจ้างเลยไปลงทะเบียนเกษตรกรให้เพ่ือที่จะได้กู้ปุ๋ย ยา มาท าการเกษตร ปรึกษาเรื่องพืชเป็นโรคเพ่ือขอ
ค าแนะน าในการดูแลพืชปรึกษาทุกเรื่อง เจ้านาย/พ่อเลี้ยงสามารถช่วยให้ค าปรึกษาช่วยหาทางออกได้ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษาพ่อเลี้ยงที่อยู่ในสวนส้ม ณ ปัจจุบันเพราะไว้ใจพ่อเลี้ยงเหมือนพ่อปัญหาส่วนมากจะ
ปรึกษาเรื่องเงิน และเรื่องลูกที่ป่วยว่าจะมีทางรักษาอย่างไรเวลาโรงพยาบาลนัดให้น าลูกไปผ่าตัด ลิ้นหัวใจรั่ว ก็
ไม่มีเงินต้องขอเบิกจากพ่อเลี้ยงก่อนเมื่อมีความจ าเป็นพ่อเลี้ยงก็ช่วยเหลือ 
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ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษากับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี 
- ปัญหาเรื่องหางานท าปรึกษายายข้างบ้าน (คนไทย) เพราะมีความไว้ใจกันเพราะได้

ช่วยเหลือพ่ึงพากัน และเป็นคนแนะน าให้ขายสินค้าเครื่องส าอาง และการค้าขายส่วนมากจะปรึกษาเรื่อง
การเงินเพราะตัวคนเดียวไม่มีสามี และต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกสาวที่ก าลังเรียนหนังสือ และยายเคยให้ยืมเงิน
บางครั้งเดือดร้อนเรื่องเงิน 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปรึกษาครูศูนย์การเรียน เพราะทุกครั้งที่มีปัญหา จะมาหาครูเวลาไม่มีที่อยู่ ก็จะมาขออาศัย
เวลามีปัญหาเรื่องลูกคนโตที่กินเหล้า และถูกจับก็จะขอให้ครูพาไปเยี่ยมที่คุก และเวลาเปลี่ยนบัตรก็ต้องพาไป 
และเป็นคนคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไปปรึกษากับผู้น าบางคนในหมู่บ้าน เพราะผู้น าเป็นนายจ้างให้เลยมีอะไรก็ต้องไปปรึกษา  
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.4.5. ประสบกำรณ์ที่ดี และควำมประทับใจ 

- ความประทับใจที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
- ตอนที่ลูกไม่สบาย ไปโรงพยาบาล เขาก็รักษาเลย ถึงแม้ไม่มีบัตร และไม่มีเงิน เขาช่วยเหลือ

ดูแลลูกอย่างดี ตอนออกโรงพยาบาลไม่มีเงินจ่ายเขาก็ให้ผ่อนจ่ายได้ ไม่เหมือนที่เมืองนอกไม่มีเงิน เวลาไม่
สบาย ขนาดอาการเกือบตายแล้ว หมอก็ยังไม่รักษา ปล่อยให้คนป่วยนอนรอความตาย ต้องหาเงินมาจ่ายค่ายา
ถงึจะไดร้กัษาตวั ทีโ่รงพยาบาลเมอืงพมา่ เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลตอ้งจา้งทกุอยา่ง แมก้ระทัง่คนมาท า
ความสะอาดเตียง พ้ืนก็ต้องจ้าง 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- อยู่เมืองไทยมีความประทับใจที่เมืองไทยอยู่แล้วมีความสุข และไปที่ไหนก็สะดวกสบาย มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ลูกก็ได้เรียนหนังสือ และเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสถานีอนามัยอยู่ใกล้สวน เวลาลูกไม่สบายเขาก็จะ
ดูแล และให้ความรู้ต่างๆในการดูแลลูก  

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- รักษาฟรีรับสิทธิเกือบเท่าเทียมคนไทยแต่บางสิทธิก็เท่าเทียมกัน ซื้อรถ ซื้อที่ดินก้อได้ แต่ไม่
สามารถถือกรรมสิทธิ์นั้นได้ สามารถท าใบอนุญาตขับขี่รถได้ ตอนไปผ่าตัดขาได้นอนโรงพยาบาล 9คืนก็ไม่ได้
เสียค่าใช้จ่ายเลย ได้รับการแจกผ้าห่มตอนที่คลอดลูกที่โรงพยาบาลฝางค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 50,000–
60,000 บาท ทั้งตัวมีให้แค่ 5,000 บาท ทางโรงพยาบาลฝางก็ไม่ได้เรียกค่าใช้จ่ายเพ่ิมแถมยังคืนเงินให้กลับบ้าน
อีก 200 บาท 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตั้งแต่มาอยู่ก็ได้ท าบัตรสีเขียวขอบแดงเลยท าให้คิดว่าตัวเองโชคดีเพราะเท่าท่ีเห็นบางคน
มาก่อนเรายังไม่เคยได้ท าหรือถ้าท าบัตรก็ต้องเสียเงินเป็นปีๆแต่นี้ท าให้พ่ีฉันประหยัดเงินได้มากท าให้เราไม่ต้อง
ท างานมาเพ่ือเก็บไว้ต่อบัตร เปรียบกับคนอ่ืนแล้วรู้สึกดีมากๆ และไม่เดือดร้อน 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ความประทับใจที่เกี่ยวกับเจ้าของสวน/คนงานในสวน 
- พ่อเลี้ยงปัจจุบันดูแลดี และห้ามกินเหล้า ไม่มีบัตร ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ พ่อเลี้ยง

ก็ซ้ือมาให้ ไม่ว่าจะเป็นข้าว และอาหารยังไปส่งลูกไปโรงเรียนให้อีก รู้สึกดีใจ และคิดว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนดี 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อเลี้ยง และการให้ก าลังใจจากโรงพยาบาลเรื่องลูกหมอจะให้
ก าลังใจตลอดเวลาเมื่อน าลูกไปรักษาเพราะโรคที่ลูกเป็นต้องรักษาตลอดไปท าให้รู้สึกดีที่เขาไม่ด่าว่า และช่วย
แนะน าในการดูแลลูกให้ถูกต้องด้วย 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 
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- รู้สึกประทับใจหัวหน้าคนงานที่เป็นคนบ้านเดียวกันให้ยืมเงิน ส่งกลับไปให้พ่อ แม่หลายครั้ง
แล้วรวมเป็น 20,000 บาท ตอนนี้คงค้างจ่ายค่าหนี้ 8,000 บาท 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- พ่อเลี้ยงมาปลอบใจเรื่องที่ไม่มีบัตร ท าให้รู้สึกดี และมีก าลังใจครับ พ่อเลี้ยงบอกว่าให้เก็บ
เงินถ้าเขาเปิดให้ท าบัตรจะพาไปท าบัตรครับ  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ดีที่พ่อเลี้ยงให้ผมท างานทั้งที่ไม่มีบัตรอะไร พ่อเลี้ยงก็พูดดีด้วยไม่ด่า 
ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มีความรู้สึกดีที่ได้มาท างานในสวนส้มนี้ เพราะเป็นคนบ้านเมืองเดียวกันอยู่กันเป็นกลุ่มมี
อะไรก็ช่วยเหลือกัน และหัวหน้างานที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆเช่นตอนไม่สบายหัวหน้าก็ไปส่งที่โรงพยาบาล 
และให้คนงานที่มีความรู้ไปส่งเพ่ือจะได้ช่วยในการท าบัตรอะไรในโรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่รู้หนังสือ 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ความประทับใจที่เกี่ยวกับคนในชุมชน 
- มีความรู้สึกดีที่ได้เจอ และรู้จักลุงคนหนึ่งเป็นคนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กันเขาสงสารเห็นมีลูก

หลายคนแล้ว สามีโดนจับอีก เขาเป็นคนใจดี ช่วยเหลือทุกอย่าง เช่นให้ยืมเงิน ให้ข้าวสาร กับข้าว มาเลี้ยงลูก 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ตอนที่มีคนไทย คนหนึ่งอาสาไปส่งที่โรงพยาบาล ที่จะช่วยลูกท้ังที่รู้ว่า ป้าไม่มีเงิน และไม่มี
บัตรก็ยังจะช่วย 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ลูกได้เรียนหนังสือในประเทศไทย ตัวฉันได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้ และ
มีความประทับใจในเพ่ือนบ้านที่เป็นคนไทย ให้ความช่วยเหลือตลอดมา และให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 
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หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เวลาไปช่วยงานในหมู่บ้าน ชาวบ้านมักจะพูดจาดีกับเรา และก็คอยสอนงานด้วย 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เวลาช่วยงานหมู่บ้าน งานวดัได้รับค าขอบคุณจากชาวบ้าน และลูกหลานไม่ทอดทิ้งให้
ล าบากเลย ดีใจเจ้า 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

- เวลาไปช่วยงานในหมู่บ้าน ได้ยินค าชมพ่ีน้องไทยใหญ่ช่วยงานกันจริงรู้สึกดีใจที่เขาชม 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ความประทับใจเกี่ยวกับคนอ่ืนๆ 
- ครูศูนย์การเรียนช่วยเหลือตนเองลูกไม่สบายพาไปหาหมอ ซื้อยา ซื้อข้าวให้และบอกวิธีการ

ดูแลลูกด้วย เพระตนเองไม่มีความรู้ ไม่รู้เรื่อง และครูยังแบ่งอาหาร ข้าวให้บ่อยๆตนเองหาเงินคนเดียว ร่างกาย
ก็ไม่ค่อยมีแรง ลูกไม่สบายต้องหยุดงานดูแล ดีใจที่ในสวนนี้มี โรงเรียนให้ลูกอยู่ มีข้าวอาหารให้ทาน มีความรู้สึก
ที่ดีที่ในสวนส้มมีศูนย์รับเลี้ยงลูกเด็กเล็ก ถ้าไม่มีก็คงไม่ได้ท างานทุกวันเพราะจะไม่มีใครดูแลลูกอีกสองคน และ
ลูกได้กินอาหารตอนกลางวันที่ศูนย์เลี้ยงเด็กท าให้ประหยัดไปอีกทางหนึ่ง 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- รู้สึกดีมาก และมีความสุข ที่เมียผมได้ใส่ชุดนักศึกษา(เขาเคยเป็นนักศึกษาศูนย์การเรียน
ตอนกลางคืน)ผมก็ได้ใส่มันเหมือนกับชุดนักเรียนที่ลูกผมได้ใส่ และท่ีน่าดีใจมากก็คือเวลาผมไปอ าเภอหรือไป
โรงพยาบาลเขาให้ผมเซ็นชื่อไม่ต้องปั๊มหัวแม่มือแต่ผมเขียนชื่อตัวเองได้ ค าท่ีได้ฟังเขาพูดว่าคนไทยใหญ่นึกว่า
จะเขียนชื่อไม่ได้ แต่นายคนนี้เขียนได้ ท าให้ผมรู้สึกดีครับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 33 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- ได้รับการช่วยเหลือจากครู (ครูศูนย์การเรียน) จนคิดว่าทุกวันนี้ไม่มีที่พ่ึง และคิดว่า เป็น
ญาติคนหนึ่งไปแล้ว มีลูก 2 คนคนแรกก็ตาย คนที่ 2 ก็หาย ท างานเลี้ยงตัวเองทั้งสองผัวเมีย 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

-  ระหว่างที่รอประกันตัวนั้น มีผู้ชาย 2 คนได้รอประกันตัวแต่ไม่มีคนมาประกันตัว ลูกสาว
เกิดสงสารเลยประกันตัวผู้ชาย 2 คนนั้นออกมาพร้อมกับตัวเอง รู้สึกดีใจที่ลูกอายุแค่นี้ได้ช่วยเหลือคนอ่ืนรู้สึกดี
ใจที่ได้เจอลูก และวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่เรียกเก็บเงินอะไรเลย และรู้สึกดีใจที่ถูกปล่อยแล้วไม่ถูกส่งตัวกลับ
ประเทศพม่าได้เจอนายจ้างที่ดีเงินออกตรงเวลา หยิบยื่นสิ่งของให้ใช้ มีบ้านมีที่อยู่อาศัย มีรถให้ใช้ รู้สึกดีท่ีไม่
ต้องหนีต ารวจ ทหาร เหมือนตอนอยู่ที่พม่า หลานเกิดมาแล้วมีใบเกิด เพ่ือวันข้างหน้าหลานจะได้บัตรประชาชน 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- รู้แต่ว่าอยู่ในสวนก็ได้กิน ได้นอน โดยไม่ถูกต ารวจจับ ถือว่าดีมากแล้ว ไม่อยากออกไปไหน
เพราะไม่มีบัตร 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ความรู้สึกดีๆ ก็คือ มีบ้านเป็นของตนเอง เพราะความทุกข์ยากเม่ือก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้มี
บ้านเป็นของตนเองในประเทศไทย แม้จะไม่มีสิทธิก็ตามแต่ตอนนี้ผมมีให้ลูกอาศัยอยู่ อยากหลับนอนแบบที่
นอนสนิทใจ ไม่มีใครมาไล่ ท าให้สบายใจ มีความสุข 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.4.6. ข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 4.1   จ านวนแรงงานในครอบครัวที่มีรายได้ 
จ ำนวนแรงงำนมีรำยได้ (คน) ต่อครอบครัว จ ำนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 

1 5 23.8 1 

2 14 66.67 
3 1 4.76 

4 1 4.76 
รวมทั้งหมด 21 100.00 
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กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่า จ านวนแรงงานในครอบครัวที่สามารถ
ท างานหารายได้มีแรงงานจ านวน 2 คนมากที่สุดจ านวน 14 ครอบครัวหรือร้อยละ 66.67 รองลงมามีแรงงาน
จ านวน 1 คน มีจ านวน 5 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 23.81, และท่ีมีแรงงานจ านวน 3 คน และ 4 คนในครอบครัว 
โดยมีจ านวนเท่ากันคืออย่างละ 1 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 4.76 

 

ตารางที่ 4.2   แรงงานชาย และค่าจ้างรายวัน 
รำยได้ต่อวัน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

220 2 10.53 
230 4 21.05 

250 4 21.05 

270 1 5.26 
300 7 36.84 

400 1 5.26 

รวมทั้งหมด 19 100.00 
 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าผู้ชายที่มีรายได้ต่ าที่สุดวันละ 220 บาทมี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ผู้ชายมีรายได้วันละ 230 บาทมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05, ผู้ชาย
มีรายได้วันละ 250 บาทมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05, ผู้ชายมีรายได้วันละ 270 บาทมีจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.26, ผู้ชายมีรายได้วันละ 300 บาทมีจ านวน 7 คนซึ่งเป็นส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 36.84, ผู้ชาย
มีรายได้รายวันสูงสุดวันละ 400 บาทมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

 

ตารางที่ 4.3   แรงงานหญิง และค่าจ้างรายวัน 
รำยได้ต่อวัน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

180 บาท 1 6.67 

190 บาท 1 6.67 
195 บาท 1 6.67 

200 บาท 9 60.00 

250 บาท 2 13.33 
300 บาท 1 6.67 

รวมทั้งหมด 15 100.00 
 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าผู้หญิงที่มีรายได้ต่ าที่สุดได้วันละ 180 บาทมี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67, รายได้วันละ 190 บาทมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67, รายได้วันละ 
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195 บาทมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67, รายได้วันละ 200 บาทซึ่งเป็นส่วนมากมีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00, รายได้วันละ 250 บาทมีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และรายได้รายวันสูงสุดวันละ300 
บาทมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 

ตารางที่ 4.4   รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
รำยได้ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 

5,000–7, 999 6 28.57 

8,000–10, 999 4 19.05 
11,000–13, 999 7 33.33 

14,000–16, 999 1 4.76 

17,000–19, 999 0 0 
20,000–22, 999 0 0 

23,000–25, 999 3 14.29 
 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าครอบครัวที่มีรายได้ 5,000–7, 999 บาท มี

จ านวน 6 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 28.57, มีรายได้ 8,000–10,999 บาท มีจ านวน 4 ครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 19.05, มีรายได้  11,000–13,999 บาท เป็นส่วนมากมีจ านวน 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 33.33, มีรายได้ 
14,000–16,999 บาท มีจ านวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.76, มีรายได้ 23,000–25, 999 บาท มีจ านวน 
3 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.29  

 

ตารางที่ 4.5   รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน 

รำยได้ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 
3,000–5, 999 4 19.05 

6,000–8, 999 7 33.33 
9,000– 11, 999 5 23.81 

12,000–14, 999 2 9.52 

15,000–17, 999 2 9.52 
18,000 บาทข้ึนไป 1 4.76 

รวมทั้งหมด 21 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าครอบครัวที่มีรายจ่าย 3,000–5,999 บาท 

จ านวน 4 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19.05, มีรายจ่าย 6,000–8,999 บาท เป็นส่วนมากจ านวน 7 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 33.33, มีรายจ่าย 9,000– 11, 999 บาท มี 5 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23.81, มีรายจ่าย 
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12,000–14,999 บาท จ านวน 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 9.52, มีรายจ่าย 15,000–17, 999 บาท จ านวน 2 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 9.52, มีรายจ่ายมากกว่า 18,000 บาท จ านวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.76  

 

ตารางที่ 4.6   รายจ่ายค่าเช่าบ้านต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 

500–1, 999 4 80.00 
2,000-3, 999 1 20.00 

รวมทั้งหมด 5 100.00 
 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน 500–1,999 บาท มี

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80, จ่าย 2,000-3,999 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 

ตารางที่ 4.7   รายจ่ายไฟฟ้าต่อเดือน 
รำยจ่ำยไฟฟ้ำต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 

50–199 10 47.62 
200–299 6 28.57 

300–399 2 9.52 

400–499 3 14.29 
รวมทั้งหมด 21 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 50–199 บาท จ านวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.62, จ่าย 200–299 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57, จ่าย 300–399 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52, จ่าย 400–499 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

ตารางที่ 4.8  รายจ่ายข้าวสารต่อเดือน 

รำยจ่ำยข้ำวสำรต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

500–899 16 76.19 
900-1,299 3 14.29 

1,300-1,699 0 0 

1,700-2,099 2 9.52 
รวมทั้งหมด 21 100.00 
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กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าต้องจ่ายค่าข้าวสาร 500-899 บาท มีจ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19, จ่าย 900-1,299 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29, จ่าย 1,700-2,099 
บาท มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 

 

ตารางที่ 4.9  รายจ่ายอาหารต่อเดือน 

รำยจ่ำยอำหำรต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1,000-2,999 4 19.05 

3,000-4,999 5 23.8 1 
5,000-6,999 12 57.14 

รวมทั้งหมด 21 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าต้องจ่ายค่าอาหาร 1,000-2,999 บาท มี

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05, จ่าย 3,000-4,999 บาท มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81, จ่าย 5,000-
6,999 บาท มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  

 

ตารางที่ 4.10   รายจ่ายค่าขนมลูกไปโรงเรียนต่อเดือน  
รำยจ่ำยค่ำขนมลูกไปโรงเรียนต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 500 บาท 1 8.33 

500-1, 999 8 66.67 
2,000-3, 999 3 25.00 

รวมทั้งหมด 12 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าที่ต้องจ่ายค่าขนมลูกไปโรงเรียน ต่ ากว่า 500 

บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33, จ่าย 500-1, 999 บาท มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67, จ่าย 
2,000-3, 999 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 

ตารางที่ 4.11  รายจ่ายค่ารถลูกไปโรงเรียนต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำรถลูกไปโรงเรียนต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
200–399 2 50.00 

400–599 0 0 
600–799 2 50.00 

รวมทั้งหมด 4 100.00 

 



66 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าต้องจ่ายค่ารถลูกไปโรงเรียน 200– 399 บาท 
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, จ่าย 600–799 บาท มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

 

ตารางที่ 4.12  รายจ่ายค่าโทรศัพท์ต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำโทรศัพท์ต่อเดือน (บำท)  จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 100 บาท 1 5.88 
100–199 3 17.65 

200–299 2 11.76 

300–399 7 41.81 
400–499 1 5.88 

500 บาทข้ึนไป 3 17.65 

รวมทั้งหมด 17 100.00 
 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าที่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ต่ ากว่า 100 บาท 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88, จ่าย 100–199 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65, จ่าย200–299 
บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  11.76, จ่าย 300–399 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.81, จ่าย 
400–499 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88, จ่าย 500 บาทข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65  

 

ตารางที่ 4.13  รายจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำงวดรถจักรยำนยนต์ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1,000-2, 999 3 60.00 

3,000-4, 999 1 20.00 

5,000-6, 999 1 20.00 
รวมทั้งหมด 5 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าที่ต้องจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ 1,000-

2,999 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00, จ่าย 3,000-4,999 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00, จ่าย 5,000-6,999 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ตารางที่ 4.14  รายจ่ายค่าเหล้าต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำเหล้ำต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
300–499 3 23.08 

500–699 6 46.15 

700–899 0 0 
900-1,099 1 7.69 

1,100 บาทข้ึนไป 3 23.08 

รวมทั้งหมด 13 100.00 
 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าที่ต้องจ่ายค่าเหล้า 300–499 บาท มีจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08, จ่าย 500–699 บาท มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15, จ่าย900-1,099 บาท 
มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69, จ่าย 1,100 บาทข้ึนไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 

 

ตารางที่ 4.15 รายจ่ายค่าบุหรี่ต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำบุหรี่ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
50–99 5 50.00 

100–199 2 20.00 

200–299 1 10.00 
300–399 2 20.00 

รวมทั้งหมด 10 100.00 
 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าจ่ายค่าบุหรี่ 50–99 บาท จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00, จ่าย 100–199 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00, จ่าย 200–299 บาท จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, จ่าย300–399 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  

 

ตารางที่ 4.16  รายจ่ายค่าน้ ามันรถต่อเดือน 

รำยจ่ำยค่ำน้ ำมันรถต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

100–299 5 35.7 1 
300–499 2 14.29 

500–699 3 21.43 

700–899 0 0 
900-1,099 2 14.29 

1,100 บาทข้ึนไป 2 14.29 
รวมทั้งหมด 14 100.00 
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กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าจ่ายค่าน้ ามันรถ 100–299 บาท จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 1, จ่าย 300–499 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29, จ่าย 500–699 บาท มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43, จ่าย 900-1,099 บาท มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29, จ่าย 1,100 
บาทข้ึนไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

ตารางที่ 4.17  รายจ่ายค่าหวยต่อเดือน  

รำยจ่ำยค่ำหวยต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 200 บาท 1 10.00 

200–399 4 40.00 
400–599 1 10.00 

600–799 0 0 
800–999 0 0 

1,000 บาทข้ึนไป 4 40.00 

รวมทั้งหมด 10 100.00 
 

กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าจ่ายค่าหวย ต่ ากว่า 200 บาท จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00, จ่าย 200–399 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00, จ่าย 400–599 บาท มีจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00, จ่าย 1,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 
ตารางที่ 4.18  รายจ่ายส่งเงินกลับต่างประเทศต่อเดือน 

รำยจ่ำยส่งเงินกลับต่ำงประเทศต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

200–399 2 50.00 
400–599 1 25.00 

600–799 0 0 

800–999 1 25.00 
รวมทั้งหมด 4 100.00 

 
 กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าส่งเงินกลับบ้านต่างประเทศ 200–399 บาท มี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, 400–599 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, 800–999 บาท มี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 4.19  รายจ่ายเงินกู้ ต่อเดือน 

รำยจ่ำยเงินกู้ ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
500 1 100 

รวมทั้งหมด 1 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าจ่ายค่าเงินกู้ 500 บาท มีจ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 4.20 รายจ่ายอื่นๆ ต่อเดือน 

รำยจ่ำยอ่ืนๆ ต่อเดือน (บำท) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
200–599 7 58.33 

600–999 1 8.33 

1,000-1,399 0 0 
1, 400-1,799 1 8.33 

1, 800-2,199 0 0 
2, 200 บาทข้ึนไป 3 25.00 

รวมทั้งหมด 12 100.00 

 
กลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 คน พบว่าจ่ายค่าอ่ืนๆ เช่น ซื้อเสื้อผ้าพ่อ แม่ ลูก ของ

ใช้ในบ้าน ท าบุญ จ่ายค่าเทอมลูก ค่าผ้าอ้อมลูก และ ค่านมลูก 200–599 บาท มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.33, จ่าย 600–999 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33, จ่าย 1, 400-1, 799 บาท มีจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33, จ่าย 2, 200 บาทข้ึนไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 

ปัญหาทางการเงิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากจะเคยมีปัญหาเรื่องการเงิน คือรายได้น้อยรายจ่ายมาก การแก้ไขปัญหา

ส่วนมากยืมจากญาติพ่ีน้อง บางคนเบิกล่วงหน้าจากนายจ้างหรือยืมจากคนอ่ืนๆ 
- เงินไม่พอใช้ เงินหมุนไม่ทัน เช่นมีรายได้น้อย และรายจ่ายเยอะแต่ยังดีค่าเทอมลูก สามาถา

ผ่อนผันได้ แล้วตอนไม่มีเงินก็ยังมีเพ่ือนบ้านให้ยืมยายข้างบ้านให้ยืมบางครั้ง 1,000 บาทบางครั้ง2,000 บาท
โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพราะเขาไว้ใจเราเห็นเราตัวคนเดียว และต้องส่งลูกเรียนอีก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าผมท างานคนเดียวเมียต้องเลี้ยงดูลูกคนเล็กที่ได้ 9 เดือน ไม่ได้
ไปท างานท าให้ผมท างานคนเดียวท าให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายเลย ต้องไปยืมเงินจากคนในสวนส้มเดียวกันมา
ใช้บางเวลาไม่มีจ่ายแต่เขาก็ให้ยืมเพราะสงสารเราที่ต้องหาเงินคนเดียว 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้วปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ปัญหาที่พบคือมีรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายบางทีก็ยืมจากญาติพ่ีน้อง 
 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เคยเจอปัญหารายได้น้อยไม่ค่อยพอกับรายจ่ายท าให้เงินไม่พอใช้แต่ก็ยังดีมีญาติพ่ีน้องให้
ความช่วยเหลือ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เวลาเงินไม่พอก็เบิกเงินล่วงหน้าจากพ่อเลี้ยง 
 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าจะรู้จักเก็บ และออมไว้จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.5. กำรวำงแผนส ำหรับอนำคต 

4.5.1. ที่อยู่อำศัย 

- ไม่กลับไปบ้านเกิดอีก 
- เพราะไม่มีญาติอยู่ประเทศพม่าแล้ว ไม่มีแผนกลับประเทศพม่า เนื่องจากไม่มีญาติที่อยู่

ประเทศพม่าแล้วไม่มีความจ าเป็นต้องกลับไปลูกก็ไม่มีความสัมพันธ์ และความผูกพันธ์จึงไม่อยากกลับไปเพราะ
มีความผูกพันธ์กับประเทศไทยมากกว่า  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- ไม่คิดที่จะกลับเพราะไม่มีพ่ีน้องเหลืออยู่แล้ว และคิดว่าสวนนี้เป็นเหมือนบ้านแล้วตายก็จะ
ตายที่นี่ 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่คิดว่าจะกลับไปแล้ว เพราะคิดว่าอยากจะรักษาชีวิตของลูกคนนี้ไว้ ถ้าอยู่เมืองไทยลูกจะ
ได้อยู่อย่างมีความสุข ได้มีโอกาสได้เรียนสูงๆ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 5 1 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เพราะ มีลูกสาวอยู่ในเมืองไทย และประกอบอาชีพในเมืองไทย และคิดว่าในเมืองไทยหา
เงินคล่องกว่าเมืองนอก และลูกสาวเรียนหนังสือจบในเมืองไทยคิดว่าลูกสาวคงหางานท าได้ดีกว่าอยู่เมืองนอก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่กลับแล้วครับ ผมไม่มีบ้าน และผมยังหนีทหารที่พม่า และเป็นคนเถื่อน กลับไปก็ตายครับ 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่คิดที่จะกลับไปแล้วเพราะไม่มีญาติเหลืออยู่ที่ต่างประเทศอีกแล้ว อยู่เมืองไทยมานาน
กว่า 40 ปีคิดทีจ่ะตายที่เมืองไทย 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่มีแล้วเจ้า เพราะที่เมืองนอกไม่มีพ่ีน้องแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งถูกไล่ก็ต้องกลับ 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ไม่คิดที่จะกลับไปแล้ว เพราะหนีเข้ามาเมืองไทยไม่มีบ้าน ไม่มีที่ และไม่มีพ่ีน้องอีกแล้วเลย
ไม่คิดกลับไปอีกครับ  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- เพราะ พ่อ แม่ก็ตายแล้ว แต่ถ้ามีเงินอยากไปเยี่ยมแม่ และญาติพ่ีน้องที่พม่า ไม่กลับเพราะ
กลัวทหารพม่ามารังแก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- กลับไปเพ่ือไปเยี่ยมญาติ 
- เพราะคิดว่าคงจะไม่กลับไปอยู่เมืองนอกแล้วแต่ก็จะกลับไปเยี่ยมญาติเป็นบางครั้งเพราะที่

เมืองนอกไม่มีใครที่ต้องห่วงแล้วเพราะพ่อแม่ก็ได้เสียชีวิตหมด คิดว่าจะอยู่เมืองไทยเพราะเมืองไทย การเป็นอยู่ 
และการท ามาหากินก็สบายกว่าเมืองนอก 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เพราะจะกลับไปหาพ่ีน้อง และพ่อแม่ แต่กลับไปเยี่ยม และช่วยเหลือยามเมื่อผม และเมียมี
เงินแล้วแต่จะให้ไปอยู่ไม่ไปอยู่แล้วครับ 

 

ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มี แต่แค่กลับไปเยี่ยมญาติท่ีอยู่ต่างประเทศ แต่ไม่ได้กลับไปอยู่ถ้ากลับไปอยู่ก็ต้องเริ่มต้น
ใหม่ปรับตัวใหม่ และที่ส าคัญคือกลัวเป็นเหมือนเดิมที่ต้องหนีพม่า 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มี อยากกลับหลังจากที่เก็บเงินได้ แล้วจะน าเงินไปท าบ้านให้พ่อแม่ จะได้มีเงิน 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ต้องการกลับไปอยู่บ้านเกิดแบบถาวร 
- เพราะคิดว่าอย่างไรก็เป็นบ้านเกิด ถ้าไม่มีการฆ่าฟันกันสักวันก็จะกลับไปดูแลพี่น้อง อยู่

บ้านตัวเองท าให้รู้สึกว่าเรามีสิทธิ อยากจะไปหาปลา หาหน่อ ปลูกข้าวเราก็ท าได้เลย อยู่เมืองไทยดีแต่ก็ไม่
สามารถท าตามใจเราได้ เพราะไม่ใช่ของเรา และไม่มีความอบอุ่นใจมีความระแวงตลอด 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 42 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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- จะกลับไปประเทศพม่าอยู่ เพราะ การที่ตั้งใจเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่แรกมาหาเงิน
เท่านั้น ถ้ามีเงินก็จะกลับออกไป แต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับ เมื่อไหร่เพราะหาเงินล าบาก 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มีคิดที่จะกลับไปอยู่ที่ประเทศพม่า เพราะยังไงก็เป็นบ้าน ถ้าท างานหาเงินได้แล้ว ก็จะไปซื้อ
บ้านอยู่ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 23 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เพราะว่าจะต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่เมืองนอก คิดว่าถ้าเก็บเงินอีกซักสองปีก็คงจะกลับ
เพราะว่าพ่อแม่โทรมาบอกว่าไม่มีใครดูแลสวนชา และพ่อก็ไม่ค่อยสบายเพราะอายุมากแล้ว 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- เพราะ คิดว่าอนาคตข้างหน้าบ้านเราที่เมืองนอกก็จะมีความเจริญขึ้น และก็อยากกลับไป
ดูแลพ่อแม่ของเราเพราะว่าท่านก็คงจะอายุมากแล้ว ถ้ามีเงิน และเก็บเงินได้มากพอก็จะกลับบ้าน 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- มี เพราะ กลับไปอยู่เมืองนอกเพราะว่ามีพ่ีน้องอยู่เมืองนอกหมดคิดว่าถ้ามีเงินก็คงจะ
กลับไปเพราะยังคิดถึงแม่อยู่ 

 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

4.5.2. แนวทำงท ำใหชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีในประเทศไทยดีขึ้น 

- ต้องการบัตรเพื่ออยู่ในประเทศไทยแบบถาวร 
- อยากได้บัตรประชาชนลูกจะได้สบาย ลูกจะได้มีอนาคตท่ีดีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอยากให้

ลูกเรียนสูงๆ ให้ฝันของลูกเป็นจริงลูกฝันอยากเป็นครู เพราะคิดว่าเป็นครูแล้วสามารถสร้างคนได้ดีขึ้นหรือแบ่ง
ความรู้ให้คนอ่ืนสามารถแนะน าแนวทางให้คนอ่ืนได้ และช่วยเหลือคนไทยใหญ่ด้วยกัน ลูกชายที่เป็นโปลิโอฝัน
อยากเป็นช่างตอนนี้ฝันใกล้เป็นจริงแล้วเพราะทุกวันนี้เปิดร้านซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร และจ าหน่าย
เครื่องมือทางการเกษตร ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่หวังอะไรแล้ว ขอให้ลูกทุคนได้ดีก็พอ ลูกอยากมีบัตรประชาชน 
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เพราะถ้ามีบัตรประชาชนแล้วสามารถสมัครเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ ได้รับการศึกษาเหมือนคนอ่ืน 
สามารถกู้เงินเรียนได้  

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยากมีบัตรประชาชน 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 60 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบัตร ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องหลบหนีทหารต ารวจ อยู่อย่างเท่าเทียมคนอ่ืน มีกินมีใช้
ไม่เป็นหนี้ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 30 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 1 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากได้บัตร ถ้ามีบัตรแล้วชีวติวันข้างหน้าจะดีขึ้นครับ อยากออกไปข้างนอกบ้างแต่ไม่กล้า
ไปกลัวถูกจับ 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 21 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ผมอยากมีบัตร และอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดไปครับก่อนที่จะตาย 
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 50 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากให้ลูกได้ท าบัตรที่ดี ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทุกวันนี้ลูก ๆ ต้องท างานหาเงินเสียค่า
บัตร 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอ  

 

- ต้องการท างานอาชีพอิสระ/ค้าขาย 
- ผมอยากท างานเป็นของตนเองมีเงินดูแลลูก และส่งลูกเรียนผมอยากขายของท าเป็นของ

ตนเอง 
ชาย ชาวคะฉิ่น สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ  11 ปีที่แล้ว 
ปัจจุบันท างานในอ าเภอฝาง 
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- ถ้าอยู่ในประเทศไทยอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆ อยากจะท าอาชีพค้าขาย แต่ยังไม่รู้ว่าจะขาย
อะไรดี เพราะเห็นเขาค้าขายได้เงินเยอะมากมีรถมีบ้าน 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 39 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากท าอาชีพค้าขาย เพราะว่าตลอดเวลาที่มาอยู่ประเทศไทย ก็ได้เป็นลูกจ้างเขาตลอด 
คิดว่าอยากท าอาชีพเป็นของคนเองบ้าง อยากให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีแต่ไม่รู้จะส่งได้หรือเปล่า เพราะเงินเก็บ
ก็ไม่มี ไม่อยากให้ลูกล าบากเหมือนแม่ 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 38 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ต้องการมีบ้าน ที่ดินเป็นของตนเอง และถูกกฎหมาย อยากมีที่อยู่อาศัย ที่ท ากินที่เป็นของ
ตัวเองที่มีใบถูกต้อง อยากท าธุรกิจ สร้างผลผลิตเป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างของคนอ่ืน อยากมีบัตร
ประชาชนถ้าเป็นไปได้หรือไม่ก็บัตรที่ได้รับสิทธิต่างๆอยากอยู่ประเทศไทยไปตลอดชีวิต 

 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 62 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองที่ถูกกฎหมาย อยากให้ลูกหลานมีบัตรประชาชน 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 69 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบ้านเป็นของตัวเองในหมู่บ้านจะได้มีโอกาสช่วยเหลือชุมชน อย่างคนอ่ืน  
 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 58 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากมีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองที่ถูกกฎหมาย อยากมีบัตรประชาชน อยากอยู่ได้ตลอดชีวิต 
 

หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 45 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากซื้อบ้านอยู่เมืองไทย อยากให้ลูกสาวเรียนจบปริญญาตรี และหางานท าได้เพ่ือจะได้
เลี้ยงแม่ต่อไปยามแก่เฒ่าอยากประกอบอาชีพที่มั่นคงในประเทศไทย 
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หญิง ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 36 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- ต้องการให้ขึ้นค่าแรง 
- ถ้าอยู่ในประเทศไทยอยากให้เขาข้ึนค่าแรงให้ทุกปีเพราะว่าจะได้มีเงินเก็บมากหน่อยเพ่ือ

จะได้กลับบ้าน 
 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 34 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อยากท างานที่มีค่าแรงสูงๆ และท างานที่เป็นอิสระ ท าด้วยตนเอง และเลี้ยงลูก ให้ได้เรียน
สูงๆ อยากได้บัตรที่อยู่ประเทศไทยตลอดแบบไม่ต้องเสียค่าต่อบัตรเพราะมันแพง 

 

ชาย ไทใหญ่ สมรสแล้ว อายุ 26 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- อ่ืนๆ 
- ถ้าอยู่ในประเทศไทยอยากให้ลูกเรียนหนังสือให้จบเพราะ จะท าให้ลูกได้ท างานที่ดีขึ้น 

 

ชาย ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 32 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 

 

- คงไม่คิดจะท าอะไรเพราะว่าตนเองไม่มีเงินคิดว่าอยากจะเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนให้ดีที่สุด 
 

หญิง ดาราอั้ง สมรสแล้ว อายุ 37 ปี อพยพมายังประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
ท างานในอ าเภอฝาง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1. สรุปผลกำรวิจัย 

5.1.1. สถำนกำรณ์ในบ้ำนเกิด: สงครำมภำยในประเทศ 

“ไม่มีใครต้องการจากบ้านเกิดเมืองนอน และไม่มีใครต้องการจากพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง” ค าพูด
นี้สามารถใช้อธิบายได้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ในอดีตสงครามภายในประเทศเป็นปัจจัยผลักจากพ้ืนที่ต้นทาง 
(ประเทศเมียนมาร์) ที่ท าให้ตัดสินใจอพยพเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ในช่วงแรกเป็นคนเข้า
เมืองผิดกฎหมาย มีความเป็นอยู่อย่างยากล าบาก 

 

5.1.2. จุดเริ่มต้นของแรงงำนข้ำมชำติ 

ในการเดินทางออกจากหมู่บ้านครั้งนี้พบว่าส่วนมากจะเดินทางมาเป็นครอบครัวคือมีทั้ง 
พ่อ แม่และลูก จากการพูดคุยส่วนมากเป็นการเดินทางไปประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการพลัดพรากจาก
กันครั้งแรกของญาติพ่ีน้องไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันอีกหรือไม่/เมื่อไหร่  ดังนั้นการเตรียมการเดินทางข้าม
ประเทศครั้งแรกในชีวิตเรื่องส าคัญคือเงินพบว่าบางครอบครัวขายของที่มีค่าในบ้านเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง 
บางคนไม่มีก็ไปยืมเงินเพ่ือนบ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

เนื่องจากในช่วงดังกล่าวยังมีการสู้รบกันดังนั้นการเดินทางกว่าจะมาถึงประเทศไทยแต่ละ
คนต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทาวงตามป่าเขาเพราะต้องหนีกองก าลังทหาร ดังนั้นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางที่จะต้องจ่ายให้กับคนน าพาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป 

 

เมื่อเดินทางเข้าสู่เขตประเทศไทยแล้วก็จะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะไม่มีเอกสาร
ใดๆ ไม่มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน  ยังไม่มีเครือข่ายข้อมูลแรงงาน  
ดังนั้นแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ส่วนมากเริ่มต้นจากสวนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน เพราะต้องอยู่อาศัยแบบหลบๆ
ซ่อนๆเนื่องจากกลัวถูกเจ้าหน้าที่จับ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวแรงงานกลุ่มนี้จึงมีโอกาสที่จะถูกนายจ้างเอาเปรียบ
และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดสิทธิ และแรงงานกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 

 

5.1.3. สถำนภำพและกฎหมำยเพื่อกำรท ำงำนในประเทศไทยอย่ำงปลอดภัย 

ปัญหาส าคัญของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือเป็นผู้ลักลอบเข้า
เมืองที่ผิดกฎหมายและเมื่อท างานก็จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีใบอนุญาตท างานพบข้อมูลว่า
แรงงานบางคนจะไม่มีเอกสารใดๆคือไม่มีทั้งบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีใบอนุญาตท างาน ซึ่ง
พบว่าที่แรงงานเหล่านี้ไม่มีเอกสารใดๆบางกรณีเป็นเพราะนายจ้างไม่พาไปท าบัตรในช่วงที่ราชการเปิดให้ท าแต่
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ก็มีบางกรณี(ส่วนมาก)เป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาใหม่รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ท าเขาจึงต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ  
ดังนั้นเมื่อถูกจับก็ต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง พบว่าแรงงานเหล่านี้ก็มีความพยายามหาช่องทางกลับเข้ามา
ประเทศไทยซ้ าอีกเพราะเขาคิดว่าเป็นช่องทางเดียวที่จะท าให้เขามีชีวิตรอดและปลอดภัย  

 

พบว่ามีแรงงานข้ามชาติหลายคนที่มีพาสปอร์ตหรือมีบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้
ท าใบอนุญาตท างานพบบางกรณีไม่มีเงินที่จะใช้ในการท าใบอนุญาตท างาน(ค่าใช้จ่ายประมาณ3,100บาท)หรือ
บางกรณีไม่ได้ท าใบอนุญาตท างานเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะคิดว่าพาสปอร์ตหรือบัตร
ประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ตนเองมีอยู่นั้นสามารถใช้เป็นใบอนุญาตท างานด้วยได้และมีบางกรณีคิดว่า
ตนเองไม่มีนายจ้างถาวรจึงไม่ต้องท าใบอนุญาตท างาน 

 

ในการท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยแรงงานข้ามชาติได้มอบเงินให้กับผู้น าชุมชนแต่ 
ละคนมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป โดยแรงงานข้ามชาติส่วนมากใช้ค าว่า ”มอบเงินให้กับผู้น า” และอธิบายว่า 
“เขาไม่ได้เรียกร้อง  เราให้เพราะเขาเป็นผู้น าเขาช่วยด าเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ จนเราได้ใบมา เรามีอะไร
ต้องปรึกษาเขา  เราต้องพ่ึงพาอาศัยเขา” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติรู้จักการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการท าพาสปอร์ตและใบอนุญาตท างานโดยผ่านนายหน้ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

 

เสียงจากแรงงานข้ามชาติที่มีบัตรสีชมพู (บัตรทหาร) บอกว่า ”ราคาค่าท าบัตรถูกกว่าตอนท า
พาสปอร์ตแต่ขอให้ถูกกว่านี้ได้ไหม เพราะในครอบครัวมีแรงงาน 3 คนต้องใช้เงินมาก มีเงินไม่พอ ต้องยืมเงินคน
อ่ืนและเสียดอกเบี้ยด้วย” 

 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างจ านวน 2 แห่งได้ข้อมูลที่ตรงกันคือเจ้าของสวนต้องการจ้างแรงงานที่ถูก
กฎหมายแต่หาแรงงานที่ถูกกฎหมายค่อนข้างยากเพราะการท าใบอนุญาตมีราคาค่อนข้างแพงแรงงานไม่มีเงิน
พอทีจ่ะท า  เจ้าของสวนเคยจ่ายเงินให้ก่อนแล้วหักจากเงินเดือนแรงงานเขาอยู่ไม่นานก็หนีไป 

 

5.1.4. วิถีชีวิตของแรงงำนข้ำมชำติในพื้นที่จำกอดีตถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่โดยมีค าถามหลัก เช่น  

1. ในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่อยากท า แต่ท่านยังไม่สามารถท าได้มีอะไรบ้าง 
เพราะอะไรถึงท าไม่ได้พบค าตอบว่าส่วนมากสิ่งที่อยากได้คือต้องการให้ลูกได้สัญชาติไทย ตามมาด้วยต้องการ
ได้บัตรที่จะอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. ท่านเคยมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่อย่างไรบ้างผู้ให้ข้อมูล
ส่วนมากตอบว่าเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขึ้นกับวาระและโอกาสต่างๆซึ่งการที่แรงงานข้ามชาติมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนท าให้การอยู่ร่วมกับคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีเป็นการพ่ึงพาอาศัยกันได้ 
แต่ก็มีบางคนท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพราะไม่มีบัตร  ไม่กล้าออกจากในสวน  กลัวถูกจับ  หรือ
อยู่ในสวนที่ห่างไกลไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น    
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3. ตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยท่านเคยเจอประสบการณ์ท่ีท าให้ท่านรู้สึกว่าไม่ดี
เกิดข้ึนกับตัวท่านไหมเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบทั้งหมดแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นคือ 
เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าของสวน  ชุมชนและท่ียังไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดี เพราะ
เพ่ิงเข้ามาอยู่ใหม่  

4. เมื่อท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามท่านมักจะไปปรึกษาใคร ข้อมูลที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ตอบทั้งหมดแบ่งได้เป็น 5 ประเด็นคือ ส่วนมากจะปรึกษาจะปรึกษากันเองภายในครอบครัว ตามา
ด้วย, ปรึกษาญาติพ่ีน้อง, ปรึกษากับคนงานในสวนเช่นหัวหน้าคนงานหรือท่ีเป็นคนงานด้วยกันเพราะจะมีคน
ที่มาอยู่ก่อนจะมีความรู้/ข้อมูล, ปรึกษาเจ้าของสวน และจะปรึกษากับคนที่แรงงานมีความสัมพันธ์ที่ดี  

5. ตั้งแต่ท่านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยท่านเคยเจอประสบการณ์ท่ีท า ท่านให้รู้สึกว่าดี 
เกิดข้ึนกับตัวท่านหรือไม่และเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบทั้งหมดแบ่งได้เป็น 4 ประเด็น
คือ ความประทับใจที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าของสวน/คนงานในสวน คนในชุมชนและคนอื่นๆ และนอกจากนี้
แล้วมีข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

แรงงานข้ามชาติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี1. กลุ่มท่ีไม่มีเอกสารใดๆ(เป็นคนเข้าเมืองผิด
กฎหมาย), กลุ่มท่ี2. กลุ่มท่ีมีบัตรประจ าตัว(เป็นคนเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย)แต่ไม่มีใบอนุญาตท างาน, 
กลุ่มท่ี3. กลุ่มท่ีมีบัตรประจ าตัว(เป็นคนเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย)และมีใบอนุญาตท างาน 

 

ส าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารใดๆ (เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย) ส่วน 
มากเป็นแรงงานที่เข้ามายังไม่นาน ไม่มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ขาดประสบการณ์ในการท างาน  ยังไม่มี
เครือข่ายข้อมูลแรงงาน  ดังนั้นแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ส่วนมากเริ่มต้นจากสวนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเพราะ
ต้องอยู่อาศัยแบบหลบๆ ซ่อนๆ เนื่องจากกลัวถูกเจ้าหน้าที่จับ ด้วยเงื่อนไขข้อจ ากัดดังกล่าวแรงงานกลุ่มนี้จึงมี
โอกาสที่จะถูกนายจ้างและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า และแรงงานกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 

 

ส่วนแรงงานกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเขาพัฒนามาจากแรงงานกลุ่มท่ี1นั่นคืออดีตเขาเคยเป็นกลุ่มท่ี1มา
ก่อนเขาเคยผ่านชีวิตเคยถูกกระท ามาก่อน เมื่ออยู่ในสวนมานานมีการพัฒนาตนเองท าให้มีประสบการณ์มาก
ขึ้น  มีเครือข่าย  ได้รับข้อมูลข่าวสาร  เริ่มหาช่องทางเปลี่ยนที่ท างานเพ่ือให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยมีเป้าหมาย
เรื่องบัตรเป็นส าคัญ  ท าให้แรงงานกลุ่มนี้บางคนบรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองวางไว้ เช่น มีบัตรประจ าตัว(เป็น
คนเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย)และมีใบอนุญาตท างานแล้ว ท าให้เขามีอิสระมากข้ึน มีส่วนร่วมกับคนใน
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้โอกาสที่จะถูกกระท าจากเจ้าของ
สวนและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีน้อยลง 

 

ส าหรับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจพบว่า แรงงานที่สามารถหารายได้เข้าครอบครัวมีจ านวน2คนต่อ
ครอบครัวซึ่งมีเป็นจ านวนมากที่สุดมีจ านวน14ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 66.67 



80 

ค่าจ้างรายวันส าหรับผู้ชายพบว่าค่าจ้างต่ าสุดที่ 220 บาทต่อวันมีจ านวน2คนคิดเป็นร้อยละ 10.53,
ค่าจ้างสูงสุด 400 บาทต่อวันมีจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 5.26 เขาท างานก่อสร้าง ส่วนงานรับจ้างในสวน
ส่วนมากได้รับค่าจ้างที่ 300 บาทต่อวันมีจ านวน7คนคิดเป็นร้อยละ 36.84 

 

ค่าจ้างรายวันส าหรับผู้หญิงพบว่าค่าจ้างต่ าสุดที่ 180 บาทต่อวันมีจ านวน1คนคิดเป็นร้อยละ 6.67
ส่วนมากเป็นคนที่มาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์,ค่าจ้างสูงสุด 300 บาทต่อวันมีจ านวน1คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 
เขาท างานบริการในร้านอาหาร ส่วนงานรับจ้างในสวนส่วนมากได้รับค่าจ้างที่ 200 บาทต่อวันมีจ านวน9คนคิด
เป็นร้อยละ 60.00 

 

ปัจจัยที่เจ้าของสวนใช้พิจารณาในการจ่ายค่าแรงงานหรือขึ้นค่าแรงนั้นมีปัจจัยดังนี้ เช่น 
1. ประสบการณ์การท างาน  
2. มีบัตรประจ าตัว (เป็นคนเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย) และมีใบอนุญาตท างานหรือไม่  
3. ผู้ชายต้องเป็นคนที่แข็งแรง  
4. ผู้หญิงถ้ามาคนเดียวโดยไม่มีผู้ชายด้วยส่วนมากจะไม่ได้รับการพิจารณาเพราะในสวนต้องการ

แรงงานที่เป็นผู้ชายเป็นหลัก และ 
5. การสื่อสารภาษาไทย 

 

ส าหรับรายได้ต่อครอบครัวพบว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ าสุดที่ 5,000-7,999 บาท มีจ านวน 6
ครอบครัวคิด เป็นร้อยละ 28.57 ครอบครัวที่มีรายได้สูงสุดที่ 23,000-25, 999 บาท มีจ านวน 3 ครอบครัวคิด
เป็นร้อยละ 14.29 และครอบครัวที่มีรายได้ 11,000-13,999 บาทมีจ านวน 7 ครอบครัวซึ่งพบว่ามีจ านวนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ33.33 

 

ส าหรับรายจ่ายต่อครอบครัวพบว่าครอบครัวที่มีรายจ่ายต่ าสุดที่ 3,000-5,999 บาท มีจ านวน 4
ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 19.05, ครอบครัวที่มีรายจ่ายสูงสุดที่ 18,000 บาท ขึ้นไปมีจ านวน 1 ครอบครัวคิดเป็น
ร้อยละ 4.76 และครอบครัวที่มีรายจ่าย 6,000-8,999 บาท มีจ านวน7ครอบครัวซึ่งพบว่ามีจ านวนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 33.33 

5.1.5. กำรวำงแผนส ำหรับอนำคต 

เมื่ออภิปรายถึงประเด็นความคาดหวังในอนาคตของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษาครั้งนี้ เราสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยนานแล้วและกลุ่มท่ีเพ่ิงเข้ามายังไม่นาน  ดังนั้นความคาดหวังจะแตกต่างกัน เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้ว 

จากค าถามท่ีว่าท่านมีแผนที่จะกลับต่างประเทศหรือไม่พบค าตอบส่วนมากคือ 1.ไม่กลับไป
บ้านเกิดอีก 2.กลับเพื่อไปเยี่ยมญาติ ต่อค าถามที่ว่าถ้าคุณจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปคุณอยากท าอะไร เพ่ือท า
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนในครอบครัวดีขึ้น พบค าตอบส่วนมาก1.ต้องการบัตรที่อยู่ในประเทศไทย



81 

แบบถาวร2.ต้องการท างานอาชีพอิสระ/ค้าขายและ 3.ต้องการมีบ้าน ที่ดินเป็นของตนเองและถูกกฎหมาย 
เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วเขาจะมีประสบการณ์ในการเป็นแรงงาน มีเครือข่าย 
ท าให้เขาได้ค่าแรงค่อนข้างสูง สามารถที่จะเก็บสะสมออมเงินได้ เขาจึงต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยไปตลอด
ชีวิตและต้องการความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิงเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจากค าถามที่ว่าท่านมีแผนที่จะ
กลับต่างประเทศหรือไม่ พบค าตอบส่วนมากคือกลับบ้านเกิดแบบถาวรต่อค าถามที่ว่าถ้าคุณจะอยู่ในประเทศ
ไทย ต่อไปคุณอยากท าอะไร เพ่ือท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนในครอบครัวดีขึ้น  พบค าตอบส่วนมาก
1.ต้องการให้ขึ้นค่าแรงและ2.ต้องการให้ได้ใบอนุญาตท างานเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเก็บสะสมเงินได้ตามที่
ต้องการจะกลับบ้านเกิด  

 

5.1.6. ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัด 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเรื่องใหม่มากส าหรับทีมวิจัยในพื้นที่ เพราะต้องมีทักษะใน
การจับประเด็นส าคัญขณะที่กลุ่มเป้าหมายคุยเพ่ือที่นักวิจัยจะได้ตั้งค าถามต่อเนื่องซึ่ง
เป็นเรื่องที่ยากมากๆโดยเฉพาะในเคสแรกๆ ที่นักวิจัยยังไม่มีประสบการณ์ 

 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิจัยจดบันทึกข้อมูลไม่ทันจึงใช้วิธีการบันทึกเทปเสียง หลัง
จบแต่ละเคสจะมีการถอดเทปซึ่งพบว่าการถอดเทปบันทึกเสียงเป็นเรื่องท่ียากมาก 
ต้องใช้เวลา นานมาก 

 กลุ่มเป้าหมายย้ายที่ท างาน กลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัยท าการสัมภาษณ์ครั้งที่1มาแล้วจะ
ประสานเข้าไปสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายย้ายไปท างานในเมือง นักวิจัย
ต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่ 

 การพูดคุยเรื่องบัตร เรื่องเสียเงินค่าท าบัตรเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะมีแรงงาน
จ านวนมากที่ต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้า แม้ทีมวิจัยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม 
เป้าหมายแต่กลุ่มเป้าหมายเขายังกลัวเพราะเขาเสียเงินให้กับนายหน้าๆบางคนเป็นผู้
มีอิทธิพลในชุมชนเขาจึงไม่กล้าพูดเรื่องนี้ 

 
5.2. บทเรียนที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน  

การท างานศึกษาวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยได้พยายามท าตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วน ามา
ปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากทีมวิจัยทุกคนมีความสนใจและต้องการที่
จะเรียนรู้กระบวนการวิจัยครั้งนี้แต่ยังขาดประสบการณ์  แม้ว่าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจะไม่มีปัญหาก็ตามผล
ที่เกิดขึ้นคืองานในช่วงแรกค่อนข้างช้ามาก  
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การท างานเน้นแบบเป็นกระบวนการ “ท าไป – คิดไตร่ตรองศึกษาไป – แล้วท าใหม่อีก” เป็น
กระบวนการที่ขาดไม่ได้ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยและการเก็บข้อมูลเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

เมื่อทีมวิจัยมีประสบการณ์มากข้ึน บางครั้งนักวิจัยคนเดียวก็สามารถไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ ประกอบกับนักวิจัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีท าให้การเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเร็วแต่พบว่ามี
ปัญหาที่ตามมาคือการถอดเทปบันทึกเสียงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
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บรรณานุกรม 
 

กาญจนา แก้วเทพ. 2532 “การเข้าใจสังคม คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานและนักพัฒนาสังคม” สภาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา 

กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ. 2530 “การพ่ึงตนเอง: ศักยภาพในการพัฒนาชนบท” รุ่งเรืองสาส์น
การพิมพ์ 

คณะท างานจัดการความรู้ กรมการจัดหางาน ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว. 2558 “การพิจารณาอนุญาต
ท างานคนบนพ้ืนที่สูง” 

โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530 “การวิจัยเพื่องาน
พัฒนา : ประสบการณ์จากภาคสนาม” ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2543 “กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา” ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วีนัส สีสุข และคณะ. 2553 “3 สูตรส าเร็จเพื่อการจดทะเบียนการเกิด” โรงพิมพ์เดือนตุลา 

ส านักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่. 2557 “งานคุ้มครองคนหางานและควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
จังหวัดเชียงใหม่” เอกสารรายงานไม่เผยแพร่ 

สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ. 2548 “คนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่า” บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชื่ง 
จ ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก 1 แบบสัมภาษณ์ระดับลึก 
 

 

ชื่อผู้สัมภาษณ์     ชื่อผู้จดบันทึก        
CODE:       วันที่       

1. ข้อสังเกตสภาพแวดล้อมบริเวนบ้านพัก (อาจวาดรูปก็ได้) 
2. ขั้นตอนส าคัญต้องท าทุกครั้ง 

1. แนะน าตนเอง 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการว่า 

- เก็บข้อมูลนี้แล้วจะเอาข้อมูลไปคิดวางแผนแล้วเอากลับมาร่วมกันกับพวกเราพัฒนาพวก
เราต่อไปให้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขเท่าที่จะท าได้แต่พวกเราต้องช่วยกันก่อน 

- ข้อมูลที่จะที่จะคุยกันนี้ทั้งหมดเราจะเก็บเป็นความลับ 
3. ค าถามบางค าถามท่านไม่อยากตอบก็ได้ 
4. เราขอจดข้อมูลและบางครั้งขอบันทึกเทป 
5. ท่านมีเวลาให้พวกเรานานสักเท่าไหร่ 
6. ทั้งหมดท่านเห็นว่าอย่างไร (ต้องให้เขาตอบว่าเขาจะให้เราสัมภาษณ์หรือไม่) 
7. เมื่อหมดค าถามแล้วต้องเปิดโอกาสให้เขาถามเราเช่น   มีอะไรอยากถามเราบ้างไหม 
 

3. ประวัติครอบครัว   
ชื่อ     นามสกุล      
ความสัมพันธ์กับครอบครัว      อายุ  ปี 
วันเดือนปีเกิด   เกิดทีไหน   กลุ่มชาติพันธุ์   
เข้ามาอยู่ประเทศไทยก่ีปีแล้ว  ปี หรืออายุ         ปี หรือ พ.ศ.   
ที่อยู่ปัจจุบัน           
อาชีพปัจจุบัน          
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4. สมาชิกในครอบครัวมี   คน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ 
ว/ด/ป 
เกิด 

อายุ สถานที่เกิด 
ความสัมพันธ์กับ

ครอบครัว 
อาชีพ 

ชนิดของบัตร ใบอนุญาตท างาน 
ในประเทศไทย 
(บัตรสีอะไร) 

ในพม่า 
มี ไม่มี 

มี ไม่มี 
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5. ข้อมูลส าหรับเด็ก 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เพศ 
ว/ด/ป 
เกิด 

อายุ สถานที่เกิด 
ความสัมพันธ์กับ

ครอบครัว 
อาชีพ 

ชนิดของบัตร ใบอนุญาตท างาน 
ในประเทศไทย 
(บัตรสีอะไร) 

ในพม่า 
มี ไม่มี 

มี ไม่มี 
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ล าดับ ช่ือ-นามสกุล เพศ 

สถานท่ีเกิด หลักฐานการเกิด (ใบเกิด) เด็กมีบัตรประกันสุขภาพไหม เด็กได้รับวัคชินหรือไม ่ การศึกษา 

ไม่ได้เรียน (เพราะ…) 

จบการศึกษาระดับใด  

ก าลังศึกษาอยู่ระดับใด 

ใน รพ. นอก รพ. ใน ไทย นอก ไทย มี ไม่มี เพราะ มี ไม่มี เพราะ ได้รับ ไม่ได้รับเพราะ 
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6. เล่าเรื่องราวตอนอยู่ต่างประเทศ (ก่อนเข้ามาในประเทศไทย) ท าไมจึงเข้ามาในประเทศไทย 
- ตนเองมีบัตรอะไรบ้าง   
- ความเป็นอยู่อย่างไร  
- ตนเองมีสิทธิอะไรบ้าง 
- ลูก (เด็ก)ได้เรียนหนังสือหรือไม่ เจ็บป่วยมากๆท าอย่างไร 

7. ในช่วงที่ผ่านมา สิ่งที่อยากได้และสิ่งที่อยากท า แต่ไม่สามารถท าได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไรถึงท าไม่ได้ 
8. ท่านเคยมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง เคยร่วมท าอะไร การมีส่วน

ร่วมกับชุมชนท่านคิดว่ามีผลดีและผลเสีย อย่างไรบ้าง 
9. ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เคยเจอประสบการณ์ที่ท าให้รู้สึกว่าไม่ดี เกิดข้ึนกับตัวท่านไหม  

เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร  ท่านท าอย่างไร  ท่านรู้สึกอย่างไร   
10. เมื่อท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามท่านมักจะไปปรึกษาใคร เพราะอะไร 
11. ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เคยเจอประสบการณ์ท่ีท าให้รู้สึกว่าดี เกิดขึ้นกับตัวท่านไหม 

เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร  ท่านท าอย่างไร  ท่านรู้สึกอย่างไร   
12. คุณมีแผนที่จะกลับต่างประเทศหรือไม่ 

มี เพราะ         
ไม่มี เพราะ        

13. ถ้าคุณจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปคุณอยากท าอะไร เพ่ือท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนใน
ครอบครัวดีขึ้น 

14. ปัจจุบันในครอบครัวแต่ละคนมีใครท าอาชีพอะไรบ้าง แต่ละคนมีรายได้เท่าไหร่ (รายวันหรือราย
เดือน) แต่ละคนมีงานท าทุกวันหรือไม่ เพราะอะไรงานไม่มีช่วงไหน ถ้าไม่มีงานท า  ท่านท าอย่างไร 

รายจ่าย 
ในครอบครัวมีรายจ่ายอะไรบ้าง เช่น  
- ค่าเช่าบ้าเดือนละเท่าไหร่   บาท 
- ค่าไฟฟ้าเดือนละ    บาท 
- ค่าข้าวสารเดือนละ   บาท 
- ค่าอาหารประมาณเดือนละ   บาท 
- ค่าขนมลูกไปโรงเรียนเดือนละ  บาท 
- ค่ารถลูกไปโรงเรียนเดือนละ  บาท 
- ค่าโทรศัพท์เดือนละ   บาท 
- ค่างวดรถมอเตอร์ไซด์เดือนละ  บาท 
- ค่าเหล้าเดือนละ    บาท 
- ค่าบุหรี่เดือนละ    บาท 
- ค่าน้ ามันรถเดือนละ   บาท 
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- ค่าหวยเดือนละ    บาท 
- ส่งเงินกลับต่างประเทศ   บาท 
- ค่าจ่ายเงินกู้    บาท 
- อ่ืนๆ          
- ที่ผ่านมาท่านเคยมีปัญหาเรื่องเก่ียวกับเรื่องเงินหรือไม่ ปัญหาที่ท่านพบคืออะไร เช่น 

รายได้น้อย  แต่รายจ่ายมาก ท าให้เงินไม่พอใช้ เงินออกช้า หรืออ่ืนๆ ท่านแก้ไขปัญหา 
นั้นอย่างไร           
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ภาคผนวก 2 สื่อ (ภาพวาด) เปรียบเทียบสองครอบครัวที่ท างานในพ้ืนที่โดยครอบครัวหน่ึงมีใบอนุญาตท างานอกีครอบครัวหนึ่งไม่
มีใบอนุญาตท างาน 
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