


บทสรุปผู้บริหาร 

 
 โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน ผลกระทบ
ทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชน
อาเซียนอาศัยอยู่ และเพ่ือสร้างมาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกัน
ของชาวอาเซียนในประเทศไทย โดยการศึกษาที่เน้นเฉพาะผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             
ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนไทยและชาวอาเซียน ที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนไทยเป็น
ส าคัญ  

คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญทั้งคนในชุมชนและชาว
อาเซียน กระบวนการในการวิจัยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการ
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จ านวน 1,600 คน โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้เข้าใจ
ทัศนคติของคนไทยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนที่อาศัยหรือท างานอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ในส่วนของการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การจัดเวทีการสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพมีประชากรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 258 คน แยกเป็น คนไทย 179 คน คนต่างชาติ 79 คน 
จากชุมชนที่จ าแนกตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ สสว. 

 
1. สถานการณ์และผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ 

 1.1 สถานการณ์พื้นฐาน 

 1) มีชาวอาเซียนพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 3.5 - 4 ล้านคน โดยมีแรงงาน 2.7 ล้าน
คน มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว ซึ่งในจ านวนดังกล่าว
เป็นผู้จดทะเบียนแรงงานและผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมายเป็นจ านวนประมาณ 1.5 ล้านคน และเป็น            
ผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ จ านวนมากกว่า 1 ล้านคน (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)  

2) ชาวอาเซียนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน อายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง                  
แยกเป็นชาวอาเซียนต่างๆ คือ พม่า กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ชนกลุ่มน้อย/ชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ กระเหรี่ยง 
ปะโอ ตองสู้/ยะไข่ กะฉิ่น มอญ และไทยใหญ่ ประเภทการท างาน ได้แก่ รับจ้างทั่วไป คัดแยกขยะ 
ลูกจ้างแพปลา แม่บ้าน/ท างานบ้าน คนสวน พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเสิร์ฟอาหาร 
กรรมกร/ก่อสร้าง และค้าขาย 

3) กลุ่มเป้าหมายชุมชนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคม
อาเซียน เช่น การเตรียมการด้านข้อมูลประชากร การเตรียมพร้อมด้านภาษาและสาธารณสุข เป็นต้น  
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4) การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินชีวิตของคน
ไทยในชุมชน รวมถึงไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มจ านวนชาวอาเซียน และระยะเวลาที่ชาวอาเซียน เข้า
มาท างานหรือพักอาศัย เนื่องจากชาวอาเซียนเข้ามาก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน  

5) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลในเชิงความรู้สึกว่าเมื่อเป็นประชาคมแล้วก็จะสามารถไป
มาหาสู่กันได้สะดวกมากข้ึน เศรษฐกิจการค้าจะเติบโตขึ้นและจะมีการจ้างแรงงานมากขึ้น และอาจจะ
มีชาวอาเซียนมากขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกัน  

6) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีชาวอาเซียนเพ่ิมขึ้นคือการเปิดจดทะเบียน
แรงงานชาวอาเซียนเมื่อต้นปี 2559 ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การเปิดจดทะเบียนแรงงานชาวอาเซียน คือ
กลไกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความร่วมมือต่อการเป็นประชาคมอาเซียน 

7) ชาวอาเซียนมีความรู้สึกพอใจที่ได้เข้ามาท างานในประเทศไทยและเข้ามาพักอาศัยใน
ชุมชน เพราะงานส่วนใหญ่ที่ชาวอาเซียนท าเป็นงานของผู้ใช้แรงงาน และเป็นงานที่คนไทยไม่ค่อยชอบ
ท ากันแล้ว  

8) ชุมชนของคนไทยที่มีชาวอาเซียนท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ชาวอาเซียนจะอยู่กันเป็น
กลุ่ม  

(9) ปัญหาบางประการที่เกิดจากชาวอาเซียนเข้ามาพักอาศัยในชุมชน คือ การลักขโมยผลไม้
จากต้นไม้ของชาวบ้านในชุมชน ความสกปรกของชุมชนทีม่ีมากข้ึน  

 1.2 ความครอบคลุมทางสังคม 

 1) คนไทยในชุมชนเป้าหมายส่วนใหญ่ ยอมรับว่ากลุ่มชาวอาเซียนที่ท างานหรือพักอาศัยใน
ชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชน จากเหตุผล 5 ประการคือ ต้องใช้แรงงานจากชาวอาเซียน เพ่ือความเป็น
มนุษยธรรม เป็นวิถีชีวิตในกิจวัตรประจ าวันที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกัน อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน
จนเกิดความกลมกลืน และ ชาวอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญใจให้คนในชุมชน 

 2) บางพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ สสว. 9 ถึงแม้ว่าคนในชุมชนจะยอมรับว่าชาวอาเซียนที่อยู่อาศัย                  
ในชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชน แต่ก็มีคนไทยบางส่วนไม่สามารถยอมรับได้ในพฤติกรรมของ                 
ชาวอาเซียน และมองกลุ่มคนชาวอาเซียนเหล่านี้ว่าเป็นภาระของชุมชนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ การก่ออาชญากรรม 

 3) ลักษณะความครอบคลุมทางสังคมในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ยังมีความไม่สมบูรณ์
แบบ เนื่องจากยังขาดประเด็นการมีส่วนร่วมสาธารณะของชาวอาเซียนในชุมชน 

 1.3 ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การวิจัยฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ ในปี พ.ศ. 2554 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (2556: 4) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 



iii 
 

ธรรมศาสตร์ (ส านักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2556: 3) อย่างไรก็
ตาม จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในองค์ประกอบ 12 มิติด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีประเด็น
ผลกระทบทางสังคมท่ีมีนัยส าคัญ 5 มิติ ดังนี้ 

1) มิติที่อยู่อาศัย พบว่า ทุกชุมชนเป้าหมายก าลังเผชิญกับปัญหาสุขอนามัยบริเวณที่พักอาศัย
ของชาวอาเซียน ที่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่รกร้างของ
เอกชนและพ้ืนที่สาธารณะ 

 2) มิติด้านสุขภาพ พบว่า ชาวอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัย เช่น เรื่องโรคติดต่อที่เกิดจาก
การขาดการดูแลสุขอนามัยที่ดี ไม่สนใจในการป้องกันโรค 

 3) มิติด้านการมีงานท าและรายได้ พบว่า การที่ชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพักอาศัยใน
ชุมชน ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่ดีขึ้น 

 4) มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ความแตกต่างด้านภาษาเป็นอุปสรรคส าคัญในการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวอาเซียนกับคนไทยในชุมชน  

 5) มิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มองว่าการ
เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนของชาวอาเซียนก่อให้เกิดผลกระทบด้านจ านวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงหรือเล็กน้อย รวมถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 
 
2. มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียนใน
ประเทศไทย 

 2.1 เสริมสร้างกลไกเพื่อการสื่อสารระหว่างกันในชุมชน ภาครัฐควรส่งเสริมการอบรม
ภาษาไทยให้กับชาวอาเซียนหรืออาจก าหนดเป็นเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตท างาน ในขณะเดียวกัน 
คนไทยในชุมชนที่มชีาวอาเซียนอาศัยอยู่ก็ควรได้รับการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
ระหว่างกันได้และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน 

 2.2 พัฒนาระบบสุขอนามัยให้ชาวอาเซียน อาทิ การป้องกันโรค การรักษาโรค การดูแล
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ 

 2.3 พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่ส าคัญ ชาวอาเซียนควรได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สังคมไทย รวมถึงสิ่งที่ท าได้และห้ามท าในสังคมไทย และภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านกฎหมายที่จ าเป็นแกช่าวอาเซียน เช่น กฎหมายจราจร เป็นต้น 

 2.4 จัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนในชุมชน เพ่ือควบคุม ดูแลความปลอดภัยในชุมชนและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสวัสดิการชาวอาเซียน 
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 2.5 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียนในชุมชน เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่น การจัดเวทีการประชุมเสวนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน กิจกรรม
ร่วมกันด้านกีฬา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.6 สนับสนุนการจัดระเบียบด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่  เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนและสุขอนามัยที่ถูกต้องในที่อยู่อาศัยของชาวอาเซียน 
 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

3.1 ควรมีมาตรการในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขอนามัยที่ถูกต้อง  ในที่อยู่อาศัยของ
ชาวอาเซียน โดยการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการเสริมสร้างมาตรการพัฒนา
ระบบสุขอนามัยให้ชาวอาเซียน อาทิ การป้องกันโรค การรักษาโรค การดูแลสภาพแวดล้อมของที่อยู่
อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ จัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในกลุ่มชาวอาเซียน  และจัดบริการวางแผน
ครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนและ
จังหวัดชั้นในที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่อย่างชัดเจน  
 3.2 ควรด าเนินการเชิงบูรณาการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนและผู้ติดตามที่
ท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ มาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ 
(OSS: One Stop Service) นอกจากนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนต่าง ๆ ที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุม ติดตามและ
ช่วยเหลือในด้าน ต่าง ๆ แก่ชาวอาเซียน ในขณะเดียวกันหากมีกรณีการย้ายเข้า -ออก หรือปัญหา   
อ่ืน ๆ เช่น อาชญากรรม โรคติดต่อ ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ เป็นต้น อปท. และผู้น า
ชุมชนจะได้รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที  
 3.3 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม.  ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด (อพม.) พัฒนาเครือข่ายร่วมกับชาวอาเซียนในพ้ืนที่ และ ให้มีการประสานงาน
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเครือข่ายชาวอาเซียนในพ้ืนที่กับเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ใน
การดูแล ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชาวอาเซียน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างชาวอาเซียนและคนไทยในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน และในภาวะฉุกเฉิน 
   3.4 ควรมีนโยบายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) 
รณรงค์เสริมสร้างเจตคติที่ดี  และความเข้าใจระหว่างกันของคนไทยและชาวอาเซียน เพ่ือเสริมสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถจัดกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วม
ในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือการจัด
งานประเพณีประกวดชุดแต่งกายประจ าท้องถิ่น รวมถึงการจัดงานประเพณีแข่งขันด้านทักษะต่าง ๆ            
ที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย ภายใต้กติกาของความสมเหตุสมผล  
   3.5 ควรมีนโยบายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ด าเนินการ
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยหรือท างานอยู่ ในรูปแบบ
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือให้ส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมในชุมชนและการมี
ชุมชนเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่สัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคนไทยกับชาวอาเซียนในการยอมรับทางสังคม
ก่อเกิดซ่ึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
   3.6  ควรมีนโยบายให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉพาะเพ่ือให้ชาวอาเซียนได้เช่า
อาศัยอยู่ โดยการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เอ้ืออาทร” เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัด    
โซนนิ่งส าหรับชาวอาเซียน ทั้งยังให้บริการด้านต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา
ต่อยอดไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ  
   3.7 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม. มีการด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น แรงงานจังหวัด กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สภาทนายความ วัฒนธรรม
จังหวัดและมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในประเทศไทยให้แก่ชาวอาเซียนในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น กฎจราจร ประเพณีการประพฤติ
ปฏิบัติที่ควรท าในสังคมไทยรวมถึงพฤติกรรมที่ท าได้และห้ามท า/ ไม่สมควรท าในสังคมไทย อย่างไรก็
ตาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างชาวอาเซียนและคนไทยในชุมชน สมควรที่จะมีให้ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมชาวอาเซียนแก่คนไทยในชุมชนด้วย 
 



บทท่ี 1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

 เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท าให้ชาติในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political - Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 
Community - ASCC) โดยผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ท าให้เกิดปฏิญญาชะอ าหัวหินว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน 
ค.ศ. 2009-2015 ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม             
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint - ASCC - Blueprint)                
โดยก าหนดกรอบและกิจกรรมที่จะท าให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทร          
และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 
(สุวิชา เป้าอารีย์, 2557)   

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยย่อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในแง่มุมต่างๆ อย่างไม่ต้องสงสัย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในฐานะ
ส่วนหนึ่ งของโลกาภิวัตน์  ตอกย้ าให้ เห็นบทบาทของการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และ                        
การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ฯลฯ ขณะเดียวกัน ก็ย้ าเตือนให้เราตระหนักถึงผลกระทบทางสังคม                
อาทิ ปัญหาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การขอทานข้ามชาติ ปัญหาด้านความ
มั่นคงทางอาหารและที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม แรงงานเด็ก ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ ฯลฯ ที่จะเกิดขึ้นตามมา (สมชัย จิตสุชน, 2558; กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2560)  

  จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานชาติอาเซียน กระทรวงแรงงาน แสดงให้เห็นว่าการเข้ามา
ประกอบอาชีพของแรงงานชาติอาเซียนมีสถิติ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีจ านวน 
1,183,835 คน ปี 2557 จ านวน 1,339,834 คน ปี 2558 จ านวน 1,476,186 คน และปี 2559 
จ านวน 1,476,841 คน โดยการเข้ามาของแรงงานชาติอาเซียนได้กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ             
ทั่วประเทศ ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 
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                  พื้นที่ จ านวน 
ทั่วราชอาณาจักร 1,476,841  
กรุงเทพมหานคร 256,232  
ภูมิภาค 1,220,609  
ปริมณฑล 531,517  
ภาคกลาง 265,790  
ภาคเหนือ 135,037  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

22,587  
265,678 

  
 ข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
เสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างรูปธรรมของประเทศไทย คือ มีการเคลื่อนย้ายจากแรงงานชาติ
อาเซียนท าให้ตลาดแรงงานไทยขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้การเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยของชาติ
อาเซียน ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพสังคมในพ้ืนที่นั้นๆ                   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานในด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกกลุ่มอ่ืนควบคู่ไป  ซึ่งเป็น
หน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี             
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ที่ส าคัญคือ การจัดสวัสดิการสังคม เครือข่าย
ความปลอดภัยทางสังคม และความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียน ก าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าประชาชนอาเซียนทุกคนจะได้รับสวัสดิการสังคม และ
การคุ้มกันจากผลกระทบเชิงลบจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยเพ่ิมความสามารถ           
ในการจัดการความเสี่ยงทางด้านสังคม รวมทั้งมีมาตรการในการส ารวจระบบการปกป้องทางด้าน
สังคมที่มีอยู่ในอาเซียน เพ่ือให้การดูแลคนจน คนด้อยโอกาส คนที่ถูกละเลย เด็ก สตรี และกลุ่มอ่ืนๆ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

 ด้วยเหตุนี้ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงมาตรการ กลไก ในการคุ้มกันผลกระทบทาง
สังคมในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างมาตรการ 
กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาติอาเซียนในประเทศไทย ที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย               
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาติ         
ในอาเซียน พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน  
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่
 1.2.2 เพ่ือสร้างมาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกัน                 
ของชาติอาเซียนในประเทศไทย 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตพื้นที่  

 คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกชุมชนจากจังหวัดที่มีคนชาติอาเซียนอาศัยอยู่มากที่สุด ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสสว. 1-12 ตามข้อมูลสถิติจากส านักบริหารแรงงานชาติอาเซียน กระทรวงแรงงาน 
หรือตามความเป็นไปได้ของพ้ืนที่  
 
 1.3.2 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้อง 5 ฝ่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ 

  1) ผู้น าหรือผู้แทนชุมชนคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร 
เป็นต้น 

 2) ผู้น าชุมชนชาติอาเซียนในพื้นที่ 
  3) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัด อปท. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  4) ตัวแทนภาครัฐที่ด าเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น 
  5) NGO และองค์กรอิสระที่ด าเนินงานเกี่ยวกับคนชาติอาเซียน 
 
 1.3.3 ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาจะครอบคลุมเรื่องสถานการณ์และผลกระทบในชุมชนที่เกิดขึ้นจาก              
การอยู่ร่วมกันของชาติอาเซียนในประเทศไทย และแนวทางการสร้างมาตรการ กลไกของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่
 1.4.2 มีมาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาติ
อาเซียนในประเทศไทย 
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1.5 นิยามศัพท์  

 ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ
เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก โดยมุ่งเน้นเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคม โดยการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุระกันดาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่เน้นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังคมขั้นพ้ืนฐาน เช่น    
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสัดส่วนประชากรในชุมชน การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน และ
ความครอบคลุมทางสังคม 

 ความครอบคลุมทางสังคม หมายถึง การยอมรับว่าทุกคนในชุมชนทั้งคนไทยและคนชาติ
อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยสามารถพิจารณาได้จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง           
คนในชุมชน ทั้งท่ีเป็นคนไทยและต่างชาติ 

 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน                    
เมื่อเข้าสู่อาเซียน ที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อความมั่นคงของมนุษย์ใน 12 มิติ 
ประกอบไปด้วย 1) มิติที่อยู่อาศัย 2) มิติสุขภาพ 3) มิติอาหาร 4) มิติการศึกษา 5) มิติการมีงานท า
และมีรายได้  6) มิติครอบครัว 7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม  8) มิติศาสนาและ
วัฒนธรรม 9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 11) มิติ
การเมือง และ     12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน 

 มาตรการ หมายถึง วิธีการ ข้อก าหนด ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มกัน
ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร มาตรการ กิจกรรม และหน่วยงาน ซึ่งสนับสนุนให้             
การด าเนินงานการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่น 

 การคุ้มกันผลกระทบทางสังคม หมายถึง สังคมมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางสังคมต่างๆ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้เท่าทัน               
กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได ้
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แนวคิด และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทาง
สังคม ประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับอาเซียน  
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  2.4 แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย์ 
  2.5 แนวคิดเก่ียวกับภูมิคุ้มกันทางสังคม  
  2.6 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม 
  2.7 สหภาพยุโรป (European Union) กับนโยบายทางสังคม 
  2.8 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาเซียน 
 
  2.1.1 ความเป็นมาของอาเซียน 
 
 การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกเกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาปูองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asian Collective Defense Treaty - SEATO) ในปี ค.ศ.1949 ประกอบด้วยสมาชิก 8 
ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือต่อต้านการแผ่ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ด้วย
หลักการยับยั้งทางการทหารควบคู่ไปกับการกระชับความมั่นคงและความร่วมมือด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการศึกษาระหว่างกัน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 31) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า 
สมาชิก SEATO ทั้ง 8 ประเทศนั้นมีเพียงฟิลิปปินส์และไทยเท่านั้นที่มีดินแดนอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงท าให้ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกมีน้อยมาก และเป็นสาเหตุหลัก
ประการหนึ่งที่ท าให้ SEATO สลายตัวลงไปในท้ายที่สุดในปี ค.ศ.1977 และยังมีเหตุผลอ่ืนที่ท าให้ 
SEATO ต้องล้มเลิกไป คือ การฟ้ืนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ท าให้ความตึงเครียด
ทางการทหารในภูมิภาคฯ บรรเทาเบาบางลง ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของ SEATO เป็นไปอย่างไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 32) 
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 เนื่องจากกิจกรรมใน SEATO ได้ถูกลดระดับลงและมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลง กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สหพันธรัฐมาลายา ฟิลิปปินส์ และไทยได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia-ASA) ขึ้นในปี ค.ศ.1961 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า ความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในภูมิภาคฯ นับได้ว่า 
ASA เป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกที่ได้รับการก่อตั้งจาก
การริเริ่มของสมาชิกในภูมิภาคฯ นี้ โดยในการริเริ่มของตนกู อับดุล ราห์มาน (Tunku Abdul 
Rahman) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐมาลายาในสมัยนั้น อย่างไรก็ตามเพียงสองปีหลังการก่อตั้งก็เกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียในกรณีซาบาห์ (Sabah) ถึงแม้ว่าใน 
ปี ค.ศ.1966 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติในระดับหนึ่ง แต่ 
ASA กลับถูกมองว่าไม่สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีสมาชิกเพียงไม่กี่
ประเทศในภูมิภาคฯ และถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการแผ่ขยายลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ในท้ายที่สุด ASA ก็ได้ยุติบทบาทลงในปี ค.ศ.1967 หลังการก่อตั้งอาเซียน 
(พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 35-36) 
 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันในปีค.ศ.1963 ฟิลิปปินส์ได้ก่อตั้งองค์กรกลุ่มประเทศ 
มาฟิลินโด (Maphilindo) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านรัฐจักรวรรดินิยม แต่องค์กรกลุ่มประเทศ 
มาฟิลินโดไม่สามารถด ารงสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ถาวรได้ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เหนือดินแดนที่เรียกว่า ซาบาห์ ในเขตบอร์เนียวทางเหนือ ซึ่งทั้ง
ฟิลิปปินส์และมาเลเซียต่างอ้างสิทธิในการครอบครอง ด้วยเหตุนี้เองฟิลิปปินส์จึงปฏิเสธการจัดตั้ง
สหพันธรัฐมาเลเซียที่มีการผนวกบอร์เนียว ซาราวัก มลายาและสิงคโปร์เข้าด้วยกัน และในที่สุด 
ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในเวลาต่อมา อีกด้านหนึ่ง ประเทศ
อินโดนีเซียในการน าของประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) เห็นว่า การจัดตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียเป็น
เครื่องมือของจักรวรรดินิยม ในขณะที่มาเลเซียมองว่า อินโดนีเซียยืนอยู่ข้างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเป็นภัยต่อความมั่นคงในมาเลเซีย ในที่สุดประธานาธิบดีซูการ์โนแห่งอินโดนีเซียได้ประกาศ
นโยบายเผชิญหน้า (Confrontasi)  เพ่ือต่อต้านมาเลเซีย (Kan-Yang Malaysia) และลงเอยด้วยการ
ระงับความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 2540: 38-39) 
 อย่างไรก็ตามในช่วงกลางทศวรรษที่ 60 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การเมืองใน
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การที่นายพลซูฮาร์โต (Soeharto) ได้ขึ้นด ารง
ต าแหน่งผู้น าอินโดนีเซียคนใหม่หลังเกิดกบฏคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.1965 และท าให้ซูการ์โนต้องลง
จากต าแหน่ง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ท าให้นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงจาก
นโยบายนิยมจีนไปสู่นโยบายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศฝั่งตะวันตกมากขึ้น เพ่ือต่อต้านการ
แผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และรวมถึงการยกเลิกนโยบายเผชิญหน้ากับมาเลเซีย ในขณะที่สิงคโปร์
ได้ถอนตัวเองออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือเป็นรัฐอิสระในปี ค.ศ.1965 และเมื่อฟิลิปปินส์ได้
ประธานาธิบดีคนใหม่ คือ เฟอร์ดินานด์ อี มาร์กอส (Ferdinand E. Marcos) ได้พยายามสานสัมพันธ์
กับมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในภูมิภาคฯ ท าให้ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ บรรเทาลง แต่กลับเกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นจากกรณีสงครามอินโด



7 

จีน และการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคที่ได้รับจากการสนับสนุนจากจีนหรือสหภาพโซเวียต 
ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคฯ เป็นอย่างยิ่ง (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 2540: 55-56)  และท าให้ผู้น า 
5 ชาติในภูมิภาคฯ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการก่อตั้งองค์การในระดับภูมิภาคที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือต่อต้าน
ภัยคุกคามต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองอาเซียนจึงได้รับการสถาปนาขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok 
Declaration) โดยประเทศผู้ก่อตั้งตกลงที่จะร่วมมือกันเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคฯ ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญ
กับการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคฯ โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 
(Gill, 1997: 30) จ านวนสมาชิกของอาเซียนที่เริ่มจาก 5 ประเทศในปี ค.ศ.1967 ได้ขยายเป็น  
6 ประเทศในปี ค.ศ.1989 เมื่อบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษ และเมื่อสงครามเย็นจบลงในต้น
ทศวรรษที่ 90 เวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาเซียนให้การยอมรับประเทศที่มี
ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมเข้าเป็นสมาชิก ต่อมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในปี ค.ศ.1997 และราชอาณาจักรกัมพูชาเข้า
มาเป็นสมาชิกในปี ค.ศ.1999 
 
 2.1.2 วัตถุประสงค์ และหลักการของอาเซียน 
 
 ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีพิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ และ
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งอาเซียนไว้ ดังนี้ (Gill, 1997: 46) 
  1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาค ด้วยความเพียรพยายามร่วมกันในจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาคและความ
เป็นหุ้นส่วนกัน เพ่ือเสริมสร้างรากฐานประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและ
สันติสุข 
  2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ด้วยการเคารพในความยุติธรรมและ
หลักนิติธรรมในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และยึดมั่นในหลักกฎบัตร
สหประชาชาติ 
  3) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในผลประโยชน์
ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
  4) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยในด้าน
การศึกษา วิชาชีพ และการบริหาร  
  5) ให้ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม การ
ขยายการค้า รวมถึงการศึกษาปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการ
คมนาคมระหว่างกัน และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของประเทศตน 
    6) ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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    7) ธ ารงไว้ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและมีคุณประโยชน์กับองค์การระหว่าง
ประเทศและองค์กรส่วนภูมิภาคที่มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงและสอดคล้องกัน 
รวมทั้งเพ่ือส ารวจหาช่องทางที่จะให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิก 
 สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิก
รวมกัน เพ่ือมิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ า
เงิน สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว 
หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง (สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ , 2555: 
18-19) 
 หลักการและพ้ืนฐานของความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่  
  1) เคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมบูรณาการแห่งดินแดน
และเอกลักษณ์ประจ าชาติของทุกชาติ 
  2) สิทธิของทุกรัฐในการด ารงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงการโค่นล้มอธิปไตย
หรือการบีบบังคับจากภายนอก 
  3) ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 
  4) ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี 
  5) ไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้ก าลัง 
  6) ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก 
 ความส าเร็จในระดับหนึ่งของความร่วมมือในอาเซียนตลอดระยะเวลา 30 ปีแรกของการ
ก่อตั้งอาเซียน เกิดจากพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศในอาเซียนที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือไปจากธรรมเนียมปฏิบัติทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia -- TAC) เช่น การเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจกรรมของ
ประเทศอ่ืน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติและหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังต่อกัน 
(Nischalke, 2000: 90) และท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยอมรับวิถีทางแห่งการด าเนินการ
ทางการทูตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ASEAN Way (วิถีอาเซียน)  
ที่บ่งบอกถึงลักษณะทางวัฒนธรรมทางการทูตที่ใกล้เคียงกันของประเทศในภูมิภาคฯ ซึ่งประกอบไป
ด้วยลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ (Beeson, 2004: 221-223)  
 ประการที่หนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความเคารพในอ านาจอธิปไตยของประเทศ
สมาชิกและจะด าเนินการในทุกวิถีทาง เพ่ือให้มั่นใจว่าภูมิภาคฯ นี้จะเป็นอิสระจากการแทรกแซงของ
ประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาคฯ และจะไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก 
แม้กระทั่งในกฎบัตรอาเซียนที่ได้รับการลงนามในปี ค.ศ.2007 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี อาเซียนยัง
คงไว้ซึ่งหลักการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศสมาชิก โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อ e มาตรา 2 ของ
กฎบัตรอาเซียน  
 ประการที่สองของวิถีอาเซียนและเป็นลักษณะพิเศษในวัฒนธรรมทางการทูตในภูมิภาคฯ คือ 
การให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือ และการเห็นพ้องต้องกันในการตัดสินใจของอาเซียน หลักการ
นี้มาจากภาษาอินโดนีเซีย Musyawarah (การปรึกษาหารือ) และ Mufakat (การเห็นพ้องต้องกัน) 
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ซึ่งหมายความว่า ประเด็นการตัดสินใจร่วมกันใด ๆ ก็ตาม ประเทศสมาชิกท้ังหมดต้องเห็นพ้องต้องกัน 
จึงจะถือว่าเป็นมติหรือข้อตกลงอาเซียน ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าสมาชิกอาเซียนจะไม่ชอบเรื่องใด 
จะก่อให้เกิดความประหลาดใจในที่ประชุมระดับผู้น าประเทศ ดังนั้น เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดการเสียหน้าของผู้น าคนหนึ่งคนใด จึงจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร ประชุมและปรึกษาหารือในระดับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างประเทศสมาชิกก่อนการน าเข้าสู่ที่ ประชุมอย่างเป็นทางการของอาเซียน  
การด าเนินการเช่นนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับข้าราชการที่ในปีหนึ่งมีการ
ประชุมร่วมกันถึง 230 ครั้ง (ประภัสสร์  เทพชาตรี , 2554: 24) จึงกลายเป็นกลไกที่ท าให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ท าให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีมาโดย
ตลอด ในขณะที่การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีหรือผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนในหลาย
ครั้งเกิดขึ้นในสนามกอล์ฟหรือบนโต๊ะอาหารและผลจากการพบปะหรือประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 
ท าให้การประชุมอย่างเป็นทางการของสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่เป็นแค่พิธีการและจบลงด้วย
บรรยากาศที่เป็นมิตรเสมอ  
 หลักการประการที่สามของวิถีอาเซียน คือ สมาชิกอาเซียนจะต้องใช้กลไกทางการเมืองไม่ใช่
การทหารหรือใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคฯ นอกเหนือจากนั้น ความร่วมมือ 
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนจะเริ่มต้นจากการเจราจาในกรอบที่เป็นที่ยอมรับทางการเมือง หลังจากนั้น
จึงจะมีการน าเข้าสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการ รวมถึงการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและเทคนิค
อ่ืน ๆ (Nischalke, 2000: 91) 
 
 2.1.3 โครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน 
 
 กลไกการตัดสินใจขั้นสูงสุดของอาเซียนคือ การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN 
SUMMIT) ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนระบุไว้ว่า ให้มีการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนอย่างเป็นทางการ  
ปีละ 2 ครั้ง โดยที่ประชุมมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยวิธีการใดก็ตามในการแก้ไขปัญหา 
หรือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ในการประชุมในระดับที่ต่ ากว่าการประชุม
สุดยอดผู้น าอาเซียน (ISEAS, 2010: 41-42) การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกในการ
ประชุม Bali Summit ในปี ค.ศ.1976 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และถือได้ว่าเป็นการประชุมครั้งส าคัญ
ในประวัติศาสตร์อาเซียน โดยผลจากการประชุมที่ส าคัญคือ การก่อตั้งส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat Office) ข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Cooperation) โดยมีการจัดท า “สนธิสัญญาแห่งการสมานฉันท์และความร่วมมือของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” (Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia) สนธิสัญญาฉบับนี้
ถือว่าเป็นสนธิสัญญาความร่วมมือด้านความมั่นคงฉบับแรกที่ส าคัญ คือ มีการระบุถึงข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนที่จะแสวงหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดย
เป็นไปในแบบสันติวิธี และมีการระบุถึงวิธีการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก (ประภัสสร์ 
เทพชาตรี, 2554: 20-22) อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เป็นผลมาจาก
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การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่บาหลีในปี ค.ศ.1976 ประเทศอินโดนีเซีย คือ การประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministerial Meeting -- AEM) ในฐานะที่เป็นกลไกหลักใน
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งน ามาสู่ข้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าในอาเซียน (ASEAN Preferential Trading Arrangement -- ASEAN PTA) ในปี ค.ศ.1977 
อย่างไรก็ตาม ASEAN PTA ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากจ านวน
สินค้าที่ ได้รับสิทธิ พิเศษทางการค้ามีน้อยและส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ ไม่ค่อยมีการซื้อขายกัน  
และเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนยึดหลักการเห็นพ้องต้องกัน จึงท าให้ประเทศสมาชิก
ส่วนใหญ่พยายามปกปูองผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการส่งเสริมการค้าเสรีในภูมิภาคฯ 
(Suvicha Pouaree, 2001: 35-37) 
 ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนนั้นจะมีผู้น าแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการประชุมในระดับหัวหน้า
รัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม การประชุมสุด
ยอดอาเซียนถือเป็นการประชุมในระดับผู้น าสูงสุดเป็นการก าหนดแผนงานในระดับนโยบายและเป็น
การเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถึงเปูาหมายและแผนงาน
ของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งเป็นการจัดท าเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรือ
อนุสัญญา (Convention) (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ , 2554: 47) 
รูปแบบของการประชุมสุดยอดของอาเซียนได้เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ช่วงแรกไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน 
จากการประชุมปีต่อไป แล้วหายไป 10 ปี ประชุม 1 ครั้ง พอการประชุมที่กรุงมะนิลา อาเซียนจึงเห็น
ว่าต้องก าหนดให้แน่นอนว่าจะประชุมกี่ปีต่อครั้ง โดยที่ประชุมตกลงกันว่า 5 ปี  ให้มีการประชุมสุด
ยอดหนึ่งครั้ง คือจากปี ค.ศ.1987 มาเป็นปี ค.ศ.1992 แต่พอมาประชุมในปี ค.ศ.1992 ที่ประชุมเห็น
ว่า ระยะเวลาห่างในการจัดประชุม 1 ครั้งนั้น เว้นระยะห่างเกินไป จึงเปลี่ยนมาจัดประชุมทุก ๆ 3 ปี 
คือ จากปี ค.ศ.1992 ถัดไปเป็น ค.ศ.1995 ซึ่งที่ประชุมในปี ค.ศ.1995 ยังเห็นว่า การจัดประชุมทุก ๆ 
3 ปีนั้น เว้นระยะห่างเกินไป จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันว่า การประชุมอย่างเป็นทางการมีทุก 3 ปี แต่
ให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นการเกิดขึ้นทุกปี (ประภัสสร์  เทพชาตรี, 2554: 5) อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันจากบทที่ 4 ของกฎบัตรอาเซียนได้ระบุถึงการจัดประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนปีละ 2 ครั้ง และ
มีการจัดตั้งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรี
ต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือท าหน้าที่ในการเตรียมการประชุมของที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ได้แก่  คณะมนตรี
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะเป็นกลไกในการประชุมระดับรัฐมนตรี เพ่ือความสอดคล้องกันของ
นโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน (ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 14-15) 
 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของอาเซียน คือ ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน สมัยที่อาเซียนเพ่ิงเริ่มต้นนับหนึ่ง ต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretary-General) จะผูกติดกับต าแหน่งประธานอาเซียน คือ เมื่อถึงวาระที่ประเทศตัวเองต้องเป็น
ประธานผู้ที่เป็นประธานอาเซียน คือ หัวหน้าคณะรัฐบาลในขณะนั้น และผู้ที่เป็นอธิบดีกรมอาเซียน
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ของประเทศนั้นจะเป็นเลขาธิการอาเซียนไปโดยอัตโนมัติ ประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นประธาน
อาเซียนประเทศละ 1 ปี เลขาธิการจะต้องเปลี่ยนตามทุกปี มาตอนหลังจึงมีการเสนอว่า ถ้าเปลี่ยน
ต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนทุกปี นโยบายของอาเซียนก็จะไม่ต่อเนื่อง จึงขยายระยะในการด ารง
ต าแหน่งจาก 2 ปี จนกลายเป็น 5 ปีในปัจจุบัน ซึ่งต าแหน่งนี้ไม่มีการต่ออายุ อาเซียนจะให้สิทธิในการ
ด ารงต าแหน่งเลขาธิการแก่ประเทศสมาชิกตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เมื่อถึงรอบประเทศใด 
ประเทศนั้น ๆ จะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมารับต าแหน่ง (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555: 41-42) ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีเลขาธิการอาเซียน เป็นหัวหน้า
ส านักงาน ผู้ด ารงต าแหน่งคนปัจจุบัน คือ นายเลอ เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 โดยเริ่มด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2013 มีก าหนดครบวาระในวันที่  31 ธันวาคม ค.ศ.2017 ได้ถูกก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนถึง
ความส าคัญและหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียนและส านักงานเลขาธิการอาเซียนไว้ดังนี้ (กรมอาเซียน , 
มปป. อ้างถึงใน สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555: 48-49) 
  1) ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งห้าปี ไม่สามารถต่ออายุได้ และให้ได้รับการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน
บนพ้ืนฐานของการหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร โดยค านึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่าเทียมกันทางเพศ 
  2) ให้เลขาธิการอาเซียน (ก) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับสูง 
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของอาเซียนที่
เกี่ยวข้อง (ข) อ านวยความสะดวก และสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการอนุมัติความตกลง 
และข้อตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน (ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา และการประชุม
อาเซียนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมกับภาคีภายนอก
ตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอ านาจหน้าที่ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมายและ 
(จ) เสนอแนะการแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  3)  ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝุายบริหารของอาเซียนด้วย 
  4)  ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ซึ่งมีชั้น
และสถานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  5)  รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนต้องมีสัญชาติที่แตกต่างจากเลขาธิการอาเซียน
และมาจากรัฐสมาชิกที่แตกต่างกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน 
  6)  ให้รองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบด้วย (ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน  
ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปีที่ไม่สามารถต่ออายุได้ ซึ่งได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก
อาเซียนบนพ้ืนฐานของการหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร โดยค านึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเท่าเทียมกันทางเพศ และ (ข) รองเลขาธิการ
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อาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี และอาจต่ออายุได้อีกสามปี ให้รองเลขาธิการ
อาเซียนสองคนนี้ได้รับการคัดเลือกโดยเปิดกว้างบนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถ 
  7)  ให้ส านักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่
จ าเป็น 
  8)  ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน (ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน (ข) ไม่ขอหรือรับ
ค าสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใด ๆ และ (ค) ละเว้นจากการด าเนินการใด ซึ่งอาจมีผล
สะท้อนถึงต าแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบ
ต่ออาเซียนเท่านั้น 
  9) รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐยอมรับที่จะเคารพต่อความรับผิดชอบของเลขาธิการ
และพนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไม่แสวงหาที่จะมีอิทธิพลต่อเลขาธิการอาเซียน
และพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านี้    
 ในขณะเดียวกันในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีส านักงานอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN 
National Secretariat) เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการด าเนินงาน ส าหรับประเทศ
ไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สภาพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 26)  
 
 2.1.4 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 
 กฎบัตรอาเซียน คือ ข้อบังคับหรือธรรมนูญของอาเซียนที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็น 
นิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะ
ประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวทางปฏิบัติในอดีตของอาเซียนอย่างเป็นทางการของ
สมาชิกแล้ว ยังมีการแก้ไข ปรับปรุง และสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาพร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์กรในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน ในเรื่องการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ.2015  
 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพของอาเซียนที่จะ
ส่งผลให้การด าเนินงานของอาเซียน เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
คือ ความต้องการให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติ
บุคคล และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง คือ การให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
 กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย 13 หมวด 55 ข้อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และหลักการ 
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  วัตถุประสงค์ของอาเซียน คือ เพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียน
จะอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยมีความสามัคคีและสันติ อีกทั้งยังเสริมสร้างประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ธ ารงรักษาและเพ่ิมพูน
สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม และให้เป็นเขตปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงทุกชนิด อาเซียนจะมุ่งเน้นการ
ด าเนินการเพ่ือบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนา สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มี
เสถียรภาพ มีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือท าให้แน่ใจ
ว่ามีการคุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาค ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพ่ิมพูนความอยู่ดีกินดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคงและ
ปราศจากยาเสพติด ส าหรับประชาชนของอาเซียน และการด ารงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการ
ให้ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม 
พร้อมทั้งต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพ มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนด้วยการส่งเสริมความส านึกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวม และบทบาทเชิงรุก
ของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรกของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
หุ้นส่วนนอกภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกั้นอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันและยึดมั่น
ในหลักการพื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลงอนุสัญญา ข้อตกลง สนธิสัญญา และตราสารอ่ืนๆ 
ของอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 96-98) 
  หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย 
  อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลได้รับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบัตรนี้ (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2555: 10) 
  หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ  
  รัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  สิทธิและพันธกรณี การให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันภายใต้ 
กฎบัตรนี้ ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการที่จ าเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม
เพ่ืออนุมัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของ 
รัฐสมาชิก และในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้น าข้อ 20 (การ
ตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ โดยหากไม่สามารถหาฉันทามติ
ได้ หรือในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ) มาใช้บังคับ และในการรับสมาชิกใหม่ คือ กระบวนการใน
การสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้ก าหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ในการรับ
สมาชิกใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดตามบทบัญญัติของกฎบัตรนี้ การรับสมาชิกให้ตัดสิน
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โดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนก็ต่อเมื่อได้ลงนามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้ (ชาติชาย เชษฐ
สุมน, 2555: 99-100) 
  หมวดที่ 4 องค์กร  
  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน จะประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐ
สมาชิกให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นองค์กรสูงสุ ดในการก าหนดนโยบาย พิจารณาหารือ 
ให้แนวนโยบาย และตัดสินใจประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน ในเรื่อง
ส าคัญที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ซึ่งจะมีการประชุมปีละสองครั้ง แต่สามารถเรี ยกประชุมฉุกเฉินได้เมื่อมีความจ าเป็น 
โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผู้เตรียมการประชุมของการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 
และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ  
นอกเหนือจากนั้นแล้ว ในหมวดนี้ได้บัญญัติไว้ถึง การได้มาซึ่งต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ ภารกิจการ
ท างานของแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  องค์กรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา เลขาธิการอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน ส านักเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาติ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน , 2555: 103-
108) ซึ่งแต่ละต าแหน่งต่างมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานและควบคุมดูแลงานเฉพาะของตน รวม
ไปถึงต้องมีการผสานงานทั้งภายในและภาคีภายนอก เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
อาเซียนและตามฉันทามติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
  หมวดที่ 5 องค์ภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
  อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กับองค์ภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัตถุประสงค์และหลักการของอาเซียน องค์ภาวะที่ส าคัญเหล่านี้ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ
ให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ส าหรับการมี
ความสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 108) 
  หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 
  ในหมวดนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน
และพนักงานของส านักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาเซียน เพ่ือเป็นการให้สิทธิความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีขอบเขตและ 
เท่าเทียม (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 109) 
  หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ 
  การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ และให้
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนการด าเนินงานของตนเอง (ชาติชาย 
เชษฐสุมน, 2555: 110) 
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  หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท 
  กล่าวถึงหลักการทั่วไปและกลไกในการระงับข้อพิพาท คนกลางที่มีต าแหน่งที่
น่าเชื่อถือในการประนีประนอม และการไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดการขัดแย้งขึ้น การระบุถึงกลไกระงับ  
ข้อพิพาทตามตราสารเฉพาะ การจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาทในกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้ ซึ่ งในกรณีที่
ข้อพิพาทดังกล่าวมิสามารถระงับได้ ภายหลังการใช้บทบัญญัติในหมวดนี้แล้วจะต้องส่งต่อไปยังที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อรอการตัดสิน และการมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตาม
ค าวินิจฉัย นอกเหนือจากนั้นแล้วยังได้ระบุถึงการใช้บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติและ
กระบวนการระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาค (ชาติชาย  
เชษฐสุมน, 2555: 111-112) 
  หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน 
  ได้บัญญัติถึงงบประมาณและการเงิน โดยมี กฎ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวมาตรฐานสากล และในการใช้งบประมาณจะต้องเป็นไปสอดคล้องตาม
แนวการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 113) 
  หมวดที่ 10 การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  ระบุถึงที่มาของประธานอาเซียน คณะมนตรีในต าแหน่งต่างๆ บทบาทของประธาน
อาเซียนที่จะต้องปฏิบัติระหว่างการด ารงต าแหน่ง พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต การใช้
ภาษาอังกฤษในการท างาน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 114-115) 
  หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
  ระบุถึงอัตลักษณ์ ค าขวัญ ธง ดวงตรา วันประจ า บทเพลงประจ าของอาเซียน  
 เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและคุณค่าร่วมกันของอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 115-116) 
  หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
  การด าเนินความสัมพันธ์ภายนอก ในการเจรจา ความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วนกับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ จะต้องยึดมั่นใน วัตถุประสงค์ หลักการ ที่วางไว้ในกฎบัตรนี้ การปฏิบัติ
ในฐานะผู้ประสานงานกับคู่เจรจา คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองค์กรระหว่าง
ประเทศ สถานภาพของภาคีภายนอก ความสัมพันธ์กับระบบสหประชาชาติและองค์กรระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ และการส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนประจ าอาเซียน (ชาติ
ชาย เชษฐสุมน, 2555: 116-117) 
  หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 
  กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และอยู่ใต้บังคับของ
การให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ โดยมีเลขาธิการ
อาเซียนเป็นผู้เก็บรักษา โดยสมาชิกแต่ละรัฐสามารถเสนอข้อแก้ ไขกฎบัตรได้ และจะมีการทบทวน 
กฎบัตรเมื่อครบห้าปีหลังจากมีผลใช้บังคับ การตีความกฎบัตรจะเกิดขึ้นเมื่อมีรัฐสมาชิกใด ๆ ร้องขอ 
(ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 119-122) 
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 2.1.5 ความร่วมมือของอาเซียน 
 
 การด าเนินงานด้านความร่วมมือของอาเซียนอาจแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ระหว่างปี ค.ศ. 1967-1977 หรือในช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งอาเซียน เป็นช่วงการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันที่เคยมีมาก่อนในภูมิภาค ความร่วมมือในช่วงนี้จึง
เป็นด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและสนเทศเป็นส าคัญ ระยะที่  2 ระหว่างปี ค.ศ.1977-1987 
เป็นช่วงของการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและ
การสถาปนาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา จึงเป็นช่วงการขยายสาขาความร่วมมือเพ่ือรับปัญหา
ใหม่ ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโรคเอดส์ ระยะที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ.1987-1997 เป็นช่วงที่
อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพจนครบ 10 ประเทศและเป็นช่วงที่ภูมิภาคประสบวิกฤตการณ์ทางการเงิน
และเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ อาเซียนจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ปี ค.ศ. 2020 
และได้จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อาเซียน
ตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือเฉพาะด้านมากขึ้น และยกระดับความร่วมมือในด้านดังกล่าว
ให้ทัดเทียมกับความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนและยกระดับกลไก เช่น 
จากระดับคณะกรรมการเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ส าหรับระยะที่ 4 คือระหว่างปี 
ค.ศ.1997 ถึงปัจจุบัน เป็นช่วงของการปรับปรุงองค์กรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของอาเซียนซึ่งมุ่งเร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ให้ทันกับระดั บการพัฒนาของประเทศอาเซียนเดิม 
(กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2552: 12) 
 
  2.1.5.1 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
  อาเซียนตระหนักถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกจึงวางมาตรการความร่วมมือ
ทางด้านนี้เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศและภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area -- AFTA) เกิดข้ึนจากข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ของประเทศไทย ใน ปี ค.ศ.1992 เป็นข้อตกลงว่าด้วยการลดภาษีศุลกากรระหว่างสมาชิก 
เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะผู้ผลิต
และผู้ส่งออกพร้อมทั้งดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนเพ่ิมมากขึ้น (สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ , 
2555: 20) ต่อมาอาเซียนได้ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
สมบูรณ์แบบและมีทิศทางชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area -- AIA) 
ในปี ค.ศ.1997 เพ่ือส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรี 
การท่องเที่ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเสนอให้
มีความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน (สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 26) 
 
  2.1.5.2 ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง 
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  สมาคมอาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงภายใน
ภูมิภาค เนื่องจากตระหนักว่าสันติภาพและความม่ันคงเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ โดยการลง
นามในสนธิสัญญาที่ส าคัญ ได้แก่ การประกาศให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ 
และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality -- ZOPFAN) ในปี ค.ศ.1971 
การจัดท าสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia -- TAC) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1976 มีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ห้ามแทรกแซงและคุกคามประเทศอ่ืน ๆ 
เ พ่ือสร้างเสถียรภาพและสันติสุขในภูมิภาค (สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 26) ต่อมาในปี ค.ศ.1994 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนที่กรุงเทพได้มีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum -- ARF) เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก ส าหรับการท าสนธิสัญญาเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone 
Treaty -- SEANWFZ) ที่ได้รับการยอมรับในประชาคมนานาชาติว่าเป็นความพยายามในการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการลงนามในปี ค.ศ.
1995 (พิษณุ สุวรรณะชฎ, 2540: 140) 
 
  2.1.5.3 ความร่วมมือเฉพาะด้าน 
  ความร่วมมือเฉพาะด้าน คือ ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรใน
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดี ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เบื้องต้นประการ
หนึ่งของอาเซียนในการส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียม
กับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพ่ือให้ประชาชนอาเซียนสามารถได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 
2552: 12) ปฏิญญากรุงเทพได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาความร่วมมือเฉพาะด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครองและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศของ
อาเซียน ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวอาเซียน ตลอดจนปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นอาเซียน 
 
   2.1.5.4 ความร่วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน 
  ประเทศไทยมีบทบาทสนับสนุนให้อาเซียนมีความร่วมมือกับประเทศนอกอาเซียน
เพ่ือเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนดังปรากฏในความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN plus 3) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับญี่ปุุน จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งได้
ท าการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของประเทศคู่เจรจา (ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และ
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รัสเซีย และมีความร่วมมือกับหนึ่งกลุ่มประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป นอกจากนี้ อาเซียนยังมี
ความสัมพันธ์เฉพาะด้านกับปากีสถาน และมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ขององค์การสหประชาชาติด้วย 
(สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 28)  
 
  2.1.6 ประชาคมอาเซียน 
 
  ประชาคมอาเซียนเกิดจากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่บาหลี อินโดนีเซีย ในปี ค.ศ.
2003 อาเซียนได้พยายามแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นว่า อาเซียนสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ โดยการ
ประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นภายในปี ค.ศ.2020 และต่อมาได้มี
การร่นระยะเวลา เพ่ือให้มีการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนให้ได้ ในปี ค.ศ.2015 โดยประกอบด้วย
เสาหลัก 3 ประการ ดังนี้  
    
   2.1.6.1 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
   1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community – APSC) มีวัตถุประสงค์และหลักในการให้ภูมิภาคฯ แห่งนี้เป็นประชาคมที่อยู่บน
พ้ืนฐานของกฎ กติกา เดียวกัน มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นพลวัต 
มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับการบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และการพ่ึงพาอาศัยกันและกันของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก (ASEAN Secretariat, 2009) ดังนั้นเมื่ออาเซียนพัฒนามาเป็นประชาคม
อาเซียนจึงได้ให้ความส าคัญและสานต่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
สมาชิกและจัดตั้งขึ้นเป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่จะท าให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่าง สันติสุข โดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความ
มั่นคงรอบด้านสมาชิกแต่ละประเทศมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนั้นแล้วยังต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทางความมั่นคง โดยใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ที่เวียงจันทน์ได้มีการรับรอง
แผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (วิทย์ บัณฑิตกุล , 2554: 44) จะท าให้
ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงของอาเซียนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักประกันต่อ
ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกันและกัน และกับโลกภายนอกใน
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และการมีความปรองดองต่อกัน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเมือง โดยยึดหลักการของ
ประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
เสรีภาพบนพ้ืนฐานภายใต้ กฎบัตรอาเซียน โดยจะเป็นตัวเชื่อมต่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ
ติดต่อและมีความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือสร้างบรรทัดฐานกฎเกณฑ์และกลไกร่วมกันในการบรรลุ
เปูาหมายอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการ
สร้างประชาคมโดยไม่ค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือพ้ืนเพทางสังคมและวัฒนธรรม ในการ
ปฏิบัติตามแผนงาน อาเซียนจะต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความเท่าเที ยมทางเพศ 
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แนวทางหลักในนโยบายความอดกลั้น การเคารพความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 
  ในเวลาเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการปกปูองและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟูนและมีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและมิตรประเทศ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน สนับสนุนแนวทางด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงต่อพัฒนาการด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างใกล้ชิด ยึดหลักการในการละเว้นการรุกรานหรือขู่ใช้ก าลัง และ
การกระท าใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและการพ่ึงพาการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบด้วยสามคุณลักษณะ ได้แก่ 
ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ประชาคมที่ท าให้ภูมิภาคมีความ
เป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ และประชาคมที่ท าให้เป็นภูมิภาคที่พลวัตและมองไปยังโลก
ภายนอกที่การรวมตัวและลักษณะพ่ึงพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2555: 38-
40)  
 
   2.1.6.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community -- AEC) ที่คาดหวัง
ว่าจะท าให้ อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production 
Base)  และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายทุน
ที่เสรีมากขึ้น (Free Flow of Goods, Services, Skilled Labors and Free Flow of  Capital) 
รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้า/ บริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพจากภายใน 
ภูมิภาคฯ และสามารถเดินทางภายในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ่ งขึ้น ( ASEAN 
Secretariat, 2008) แนวคิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดครั้งที่ 9 
ที่บาหลี ประเทศอินโดนิเชีย และจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้นในการประชุมปีถัดมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้โดย 
(1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี ค.ศ. 2020 (2) ท าให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไก
มาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 
ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้าง (คณะกรรมาธิการ
ต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550: 16) นอกจากนี้อาเซียนได้จัดท าแผนการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งอ้างอิงมาจากเปูาหมายการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็น
แผนงานบูรณาการการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ (1) การเป็น
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ตลาดผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้ง
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ก าหนดเปูาหมายเวลาที่จะค่อย ๆ ลดหรือยกเลิกมาตรการที่
มิใช่ภาษีส าหรับประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี พ.ศ. 2553 เปิดตลาด
ภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุน ภายในประเทศปี พ.ศ.2558 (2) การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้ความส าคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการ
รวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน) (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ (4) การบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก ประสานนโยบายเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดท าเขตการค้า
เสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการผลิตจัดจ าหน่ายภายใน
ภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554: 45-46) 
 
  2.1.6.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -
ASCC) มีคุณลักษณะในการให้ความส าคัญกับการพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่าง
การพัฒนา (ASEAN Secretariat, 2009) ซึ่งแผนปฏิบัติงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนถูกร่างขึ้น ในปี ค.ศ.2004 หลังจากการประกาศแผนจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพียง 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดี และมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมอัตลักษณ์
อาเซียน (ASEAN Identity) โดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ (1) การพัฒนาสังคม เป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสูงกว่า การ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม (3) ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อ (4) การจัดการปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม (5) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค 
(คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 2550: 17) เพ่ือรองรับการเป็นประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน จึงได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งอ้างอิงมาจากเปูาหมายการรวมกลุ่มทางสังคมและ
วัฒนธรรมตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน 
(วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554: 46-47) ได้แก่  
    1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development)  
    2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)  
    3) ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights)  
    4) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)  
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    5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)  
    6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)  
 
2.2 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   
 สังคมไทยปัจจุบันก าลังอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลของทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จนท าให้มองเห็นว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้ม
ที่จะปรับเปลี่ยนจากสังคมแบบพุทธเกษตรไปสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นแสวงหา“ความ
ทันสมัย” (Modernization) ตามแนวทางของประเทศตะวันตกชัดเจนขึ้นทุกที่  อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งประเทศต่างๆ รวมตัวกันมากยิ่งขึ้นยิ่งส่งผลอนาคต
ซึ่งกันและกันมากขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศทั้งครอบครัวเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชุมชน เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ใน
อนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไร รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาวางยุทธศาสตร์เพ่ือ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่เปูาที่พึงประสงค์ต่อสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกท่ีส าคัญ ได้แก่ กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว กฎระเบียบ
ด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิด
ความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึน  
  เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยเองก็ยัง
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ส่งผลต่อปัญหาทางสังคมในหลายได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และ
เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยจะขออธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ดังจะขอกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 
  2.2.1 ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) ในความหมายทางสังคมวิทยา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็น
ได้ในลักษณะต่างๆ ของวิถีการด ารงชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
และการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของคนแตกต่างไปจากที่เคย
เป็นอยู่เดิม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัฒนธรรมทางวัตถุ
และมิใช่วัตถุท่ีมีความสัมพันธ์กัน เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิด
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รูปแบบการสื่อสารของมนุษย์แบบใหม่ และผลิตงานบริการใหม่ ๆ นอกจากนี้ระบบความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทยอยู่ภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่บริบทสังคม
ภายในประเทศ หรือแม้แต่บริบทสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  ก็ก าลังเผชิญ
ปัญหาที่วัฒนธรรมของสังคมไทยปรับตัวไม่ทันกับวัฒนธรรมทางวัตถุ (เทคโนโลยี) ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน   
 นอกจากนี้ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2549 
(ราชบัณฑิตสถาน, 2549: 327) ได้ให้ค าจ ากัดความหมาย “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” คือ การ
ปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบองค์การทางสังคมทางด้านสถาบันหรือแบบแผนของบทบาททางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยการ
วางแผนหรือเป็นไปเองตามธรรมชาติ และอาจจะเป็นประโยชน์หรือให้โทษ  

งามพิศ สัตย์สงวน (2545: 54) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของสังคม รวมไปถึง
การเปลี่ยนแปลงการท าหน้าที่และการด าเนินงานขององค์ประกอบเหล่านั้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการปฏิบัติ อบรมบ่มเพาะ และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น 

สุริชัยหวันแก้ว (2546: 155-156 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Chang) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบของสังคมนั้น 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวชนบท ชาวเมือง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวนี้ย่อม
เกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับสถาบันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัว  
เครือญาต ิการสมรส ครองเรือน หรือสถาบันการเมืองเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็ได้  

พัทยา สายหู (2544: 236-240) ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ของคนท่ีอยู่ด้วยกัน อันเป็นผลมา
จากระเบียบที่ก าหนดการกระท า และความสัมพันธ์ของคน เช่น สิทธิและหน้าที่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี บทบาทและสถานภาพมีการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สังคม อันมีความเกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสถาบันทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนี้เองอาจท าให้โครงสร้างทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ ขึ้นอยู่กับ
การกระท าของมนุษยท์ี่กระท าต่อกัน 
 แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะขอเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิด
จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนที่เน้นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังคมขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 1) 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสัดส่วนประชากรในชุมชน และการด าเนินชีวิตขงคนใน
ชุมชน รวมถึงประชากรแฝงและแรงงานต่างชาติ และ2) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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 2.2.3 กระบวนการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 ฑิตยา สุวรรณชฎ (2543 : 162) ได้แบ่งกระบวนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 
  1) การเกิดการเปลี่ยนแปลงแก่หน่วยสังคมโดยเอกเทศ ( Isolated Change) ค าว่า
หน่วยทางสังคมนั้นอาจจะหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน เช่น การที่นาย ก.ไปต่างประเทศ 
ได้เห็นความมีระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา อาจจะมีความคิดที่ว่าคนไทย ควรจะเป็นในลักษณะ
นี้บ้าง ดังนั้นการสัมผัสกับสังคมอ่ืนท าให้นาย ก. เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และอาจจะส่งผลถึงการท าอย่างไรก็ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้เฉพาะนาย ก. 
   2) การเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่ม (Compartmental Change) โดยที่ระบบ
สังคมเป็นระบบของความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม และในกระบวนการความสัมพันธ์นั้น จะมีการ
แบ่งแยกเป็นลักษณะตามฐานะต าแหน่งและกลุ่มทางสังคม เช่น เช่น นาย ก. เกิดชอบความมีระเบียบ
วินัยและความตรงต่อเวลาของคนต่างชาติ อาจจะน าความคิดที่จะจัดระเบียบประเทศไทยให้เป็น
เช่นนั้นอาจจะมีการรวมเข้าในเรื่องของการเรียนการสอน โดยอาจจะมีการยกตัวอย่าง แนวโน้มให้เห็น
ผลดีของการเปลี่ยนแปลง นักเรียนบางคนอาจจะเห็นด้วยกับความมีระเบียบในเรื่องนี้ บางคนอาจจะ
ไม่สนใจที่จะให้เกิดการบีบบังคับเป็นระเบียบแบบนี้ แต่ทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มที่จะ
แสดงความคิดเห็น ไม่จ าเป็นต้องมีการกดดันให้เกิดการท าตาม เพราะแต่ละคนอาจะต้องมีภาระกิจ
อ่ืนที่ต้องท า เกินไปกว่าที่สนใจในประเด็นดังกล่าว สภาพเช่นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละแห่ง 
ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่กระทบกระเทือนหรือส่งผลดี
หรือผลเสียด้านใดบ้าง ทั้งด้านตนเองและต่อสังคม ลักษณะการเช่นนี้มักเกิดขึ้นได้ในสังคมของไทย
เป็นส่วนใหญ่ 
  3) การเปลี่ยนแปลงสะสม (Accumulation Change)  ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อมี
การติดต่อทางสังคมอย่างเข้มข้น โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมุ่งสร้างความคล้าย สร้างกลุ่มประกอบ
กับมีสภาพแวดล้อม ที่จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มากขึ้นและขยายวงที่กว้างขึ้นในสังคม ในกรณีนี้
สามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ เช่นนาย ก. มีการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึ้น มีโอกาสที่จะพบและพูดคุย
กับนักเรียนเพ่ิมขึ้น นักเรียนที่เห็นด้วย อาจจะมีการพูดคุยกับนาย ก. ท าให้ปริมาณการชอบนั้น
เพ่ิมขึ้น แต่ในท านองเดียวกันผู้ไม่เห็นด้วยกับความคิดนาย ก. อาจจะมีการกระจายข่าวและความคิด
ออกไปซึ่งท าให้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน สรุปแล้วว่าแต่ละฝุายต่างมีจ านวนที่มากขึ้น โดยกล่าวได้ว่าระบบ
คมนาคมเป็นองค์ส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขยายวงกว้างออกไป โดยที่นาย  ก.อาจ
เปลี่ยนความคิดในกรณีที่กลุ่มเห็นด้วยลดน้อยลง กรณีเช่นนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสะสมและ
น าไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือ 
  4) การเปลี่ยนแปลงประนีประนอม (Accommodate Change) นั้นคือการที่ผู้ชอบ
ความคิดของนาย ก. ขยายวงกว้างออกไป โดยสมัครใจหรือความกดดันของกลุ่มที่เห็นชอบกับนาย ก. 
โดยไม่มีการตอบโต้หรือการต้านทาน ในท านองเดียวกันอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสะสมอาจะแปรไป
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งก็ได้เช่นกัน 
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  5) การเปลี่ยนแปลงขัดแย้ง (Conflict Change) นั้นหมายถึงความคิดเห็นของนาย 
ก. ได้ขยายวงกว้างขึ้น และมีผู้ไม่เห็นด้วยรวมตัวกันเพ่ือต่อต้านความคิดนั้น  อาจอยู่ในภาวการณ์ข่มขู่
สวัสดิภาพของผู้เห็นด้วยชัดเจนมากขึ้น กลายเป็นการแตกแยกอันส่งผลกระทบที่รุนแรงอย่างเด่นชัด 
สภาพเช่นนี้น าไปสู่การรุนแรงที่กว้างขวางด้วยสภาพความตึงเครียดในสังคมนั้น สังคมจึงมีการ
แตกแยกออกเป็นค่ายและมีการต่อสู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เปลี่ยนแปลง โดยตกลง
กัน แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ สังคมก็เกิดปรากฏการณ์ด้านความขัดแย้งที่ต้องใช้ความรุนแรง โดย
อาจมองสรุปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงได้  
 
 2.2.4  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น ก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบนี้ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2545: 56-57) 
  1) ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมการผลิต การแลกเปลี่ยน การบริโภค และการแจกจ่าย
เพ่ือใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม การผลิต การ
แลกเปลี่ยน  การบริโภค ก็เพ่ือเงินสดมากข้ึน 
  2) ระบบเครือญาติ ในสังคมชนบท ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือ
ญาติมีความแน่นแฟูน ใกล้ชิดสนิทสนม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระบบเครือญาติต่อมาก็คือ การ
ท าให้ความสัมพันธ์ในเครือญาติลดลงจากแต่ก่อน 
  3) ระบบความเชื่อ ในอดีตศาสนามีความส าคัญต่อวิถีคิดและวิถีของชาวบ้านเป็น
อย่างมาก ชาวบ้านมักนิยมท าบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในปัจจุบันท าให้ระบบความสัมพันธ์ด้านความเชื่อลดลง 
  4) ระบบกลุ่มทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมได้ท าให้สถานภาพและบทบาทของกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้าน เช่น 
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ิมข้ึนจากแต่ก่อน มีการน าเอาวิธีการบริหารงานใหม่เข้า
ไปในกลุ่มมากยิ่งข้ึน 
  5) ระบบการพักผ่อนหย่อนใจ การพักผ่อนหย่อนใจเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างหนึ่งใน
การด ารงชีวิตของชาวชนบท การสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ เช่น ความ
สนุกสนานในเทศกาลต่าง ๆ แต่ทั้งนี้การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ โดยเกิดมากขึ้นใน
ปัจจุบันมากกว่าในอดีต 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและส่งผลต่อ
แบบแผนการด าเนินชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจน าไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม
ทั้งทางบวก และทางลบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในบางครั้งผู้คนในชุมชนหรือสังคมยังมิ
อาจปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ 
และเพ่ือให้เกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคอาเซียนเกิดผลกระทบทางบวกกับทาง
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ชุมชน สังคม มากท่ีสุด เราควรมีกาศึกษาถึงมาตรการ กลไลเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 
 2.2.4  ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ความม่ันคงของมนุษย์ในสังคมไทย  
  
  2.2.4.1  การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาวิวัฒน์ 
  การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎระเบียบทางสังคม เริ่มมี
บทบาทส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความส าคัญกบการส่งเสริมให้เกิดความเคารพ
และรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปมี
บทบาทในเชิงการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศที่เข้มแข็งทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมันต่่อการค้า
การลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศด้วย เช่น กรณีประเทศผู้ซื้อตั้งเงื่อนไขว่าสินค้านั้น จะต้อง
ไม่ใช้แรงงานเด็ก ในการผลิต หรือที่มาของวัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้าจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลหรือชุมชน และการเข้าไปลงทุนบรรษัทข้ามชาติในประเทศกาลัง
พัฒนาที่ต้องค านึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนนอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุนข้อผูกพันอัน
เกิดจากสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและมีพันธกรณี ก่อให้เกิดข้อผูกพันที่
ต้องปฏิบัติ ต้องรางานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชแต่ละด้านต่อสหประชาชาติ การแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของฟน่วยานรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่าง ๆ (ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2554: 14)  ได้แก่ 
   1) ด้านสิทธิเด็ก  
   2) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
   3) ด้านสิทธิคนพิการ 
   4) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ 
   5) ด้านการต่อต้านด้านการทรมาน 
   6) ด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  
 
  นอกจากนี้ ในรายงานของ UNDP ที่ว่าด้วยการ“พัฒนามนุษย์ 1999” ได้มีการ
กล่าวถึง ความไม่มั่นคงของมนุษย์ที่เกิดมาจากเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒ์ไว้ 7 ประการ คือ 1) 
ความผันผวนทางการเงินและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ  2) ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้  3) 
ความไม่มั่นคงทางรายได้ 4) ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม 5) ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล 6) ความไม่
มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 7) ความไม่ม่ันคงทางการเมืองและชุมชน (ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์, 2554: 7)   
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  2.2.4.2 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะประกอบได้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ 1) 
ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political Security Community – APSC) 
2) ประชาคมเศรฐกิอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) โดยเสาหลักในแต่ละเสาต่างก็มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพัมฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์โดยตรงก็คือ เสาหลักที่ 3 ว่าด้วยเรื่องประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
หลักที่ เน้นให้ความส าคัญกับเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒธรรมของอาเซียน โดยเน้นการ
ท างานที่มีความคลอบคลุมใน 5 ด้าน 1) เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อประชาชนอาซียน 2) มีความ
ร่วมมือใน 16 สาขา ได้แก่ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและศิลปะ สารนิเทศ แรงงาน เยาวชน สตรี 
ราชการพลเรือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาธารณสุข การจัดการ
ภัยพิบัติ มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชนบท และการขจัดความยากจน (ศิริ
พงษ์ ศีอาค๊ะ, มปป. : 26)  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ มี
บทบาท และหน้าที่ที่ส าคัญในการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ ส่งเสริมเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวม
ของอาเซียนและโลกาภิวัฒน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
และ ผู้พิการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2558) ซึ่งบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ของ “เสาหลัก” อาเซียน มี 3 ประการ คือ  
   1) บทบาทในฐานะหน่วยประสานหลักของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
   2) บทบาทในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เช่น เยาวชน สตรี การ
คุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น  
   3) บทบาทในด้านการเตรียมพร้อมกลุ่มเปูาหมายของกระทรวงเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในฐานะหน่วยประสานหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จะต้องเป็นหน่วยส าคัญในการประสานงาน เสนอแนวทางและผลักดันการด าเนินงานใน
ประเทศเพ่ือให้การด าเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย สอดรับกับเปูาหมายของ
อาเซียน และความต้องการ รวมถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย โดยผ่านคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน และปลัดกระทรวงที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ 
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2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  
 Multiculturalism หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพรมแดนประเทศใดประเทศ
หนึ่ง ซึ่งความหลากหลายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รับรู้กันทั่วไปและเป็นเรื่องปกติ  สังคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมจะแตกต่างจากสังคมที่มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรม กล่าวคือ สังคมที่มีการหลอมรวม
วัฒนธรรมจะมีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ถูกครอบง าหรือถูกบดบังจากวัฒนธรรมที่มีอ านาจ
เหนือกว่า และส่งผลท าให้วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเลือนหายไป หรือสูญเสียความเป็นตัวเอง ส่วน
สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือสังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งยัง
มีพลังในตัวเอง ไม่ถูกท าลาย หรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน  สังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อยๆ มากมาย  คนแต่ละกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันจึงอาจมี
วัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน แต่คนเหล่านั้นก็ยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ มีภาษาพูดหลายภาษา เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาจีน ฯลฯ แต่ชาวอเมริกันก็มีวัฒนธรรมร่วมกันบางอย่าง เช่น กินสเต็ก 
ในขณะที่อาหารประจ าเชื้อชาติก็ยังคงมีอยู่ในครอบครัว เช่น ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน สังคมที่
ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายวัฒนธรรมจะเป็นสังคมท่ียอมให้มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างเสรี 
 อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ 
โดยเฉพาะนักสัมคมวิทยา และมนุษยวิทยาให้ความสนใจกับประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม และผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มี
ความความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น เราอาจท าการ
พิจารณาความหมายของค าว่า “ความหลากหลาย” และค าว่า “วัฒนธรรม”แยกออกจากกัน ซึ่ง ค า
ว่า ความหลากหลายนี้จะมีความหมายที่ครอบคลุมไปที่เรื่องของความแตกต่าง ความมีหลายสิ่งหลาย
อย่าง หรือความไม่คล้ายคลึงกัน หรือความเป็นพหุลักษ์ หรือความเป็นพหุนิยม (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 
2545: 84) 
 ส่วนค าว่า “วัฒนธรรม” ในมุมมองของนักวิชาการย่อมจะแตกต่างกันไป อาทิ วัฒนธรรม 
หมายถึง องค์รวมของวิธีคิด คุณค่า และอุดมการณ์ของสังคมที่มนุษย์สร้างและสะสมขึ้นมาในความ
พยายามที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ และการปรับตัวกับระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมและธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน (อานันท์ กาณญจนพันธุ์, 2538: 5) ซึ่ง
วัฒนธรรมนี้ก็เปรียบเสมือนวิถีแห่งการด ารงชีพที่มนุษย์สร้างขึ้น ตามที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนู่ย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2545: 84 ) ดังนั้น 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงหมายถึง ความหลากหลายของชีวิตวัฒนธรรม หรือความ
หลากหลายของระบบคิด ระบบภูมิปัญญา และระบบอ านาจของกลุ่มชนในสังคม หรือความ
หลากหลายของแบบแผนการด ารงชีวิตนั้นเอง  
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเป็นลักษณะเฉพาะหรือ
ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ปัญหาและความต้องการในแต่ละชุมชนย่อมแตกต่างกันไป การ
ช่วยเหลือ หรือการสร้างมาตรการในการรองรับผลกระทบทางสังคมในไทยในยุคอาเซียนนี้ เราไม่
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สามารถที่จะปฏิเสธหรือมองข้ามประเด็นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ และส าหรับใน
การศึกษาเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะหันกลับมาพิจาณาถึงประเด็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมไป
ในเรื่องชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติ
สุข อันจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
น าไปสู่การสร้างความมั่นคงของชาติไทยในยุคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน 
 ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะขอน าแนวคิดที่มีความเกี่ยวโยงกับความหลากหลาย
ทางวัมนธรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับสังคม มาอธิบายเพ่ิมเติมด้วยกัน 2 แนวคิด เพ่ือให้เห็นถึง
ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศไทย คือ แนวคิดการ
กีดกันทางสังคม (Social Exclusion) และแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) โดย
จะน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อถัดไป  
  

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกีดกันทางสังคม (Socail Exclusion)  
 
 แนวคิดการกีดกันทางสังคมยังถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่เป็นพหุนิยม (Pluralism) คือ เป็น
แนวคิดท่ีมองในเรื่องความหลากหลายทั้งกลุ่มคนและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายในเรื่องของชน
ชั้น ความคิด อุดมคติ การด ารงชีพ ที่มีความแตกต่างกันในสังคม จนสามารถท าให้เกิดสังคมพหุ
ลักษณ์หรือพหุสังคม (Plural Society) ซึ่งสังคมพหุลักษณ์จะเป็นกลุ่มสังคมที่แยกย่อยเป็นกลุ่มภาษา 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนา กลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ กลุ่มชุมชน ซึ่งจะน ามาสู่สังคมหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Multicultural Society) ที่ได้น ามาให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมเป็นเกณฑ์ 
 การกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) เป็นแนวคิดใหม่ ที่เริ่มต้นใช้ในฝรั่งเศสในช่วงกลาง
ทศวรรษที่ 19 (ราวปี ค.ศ.1970) แล้วยุโรปได้น ามาใช้เป็นแนวคิดหลักของนโยบายทางด้านสังคม ใน
ปี ค.ศ.1980 Social Exclusion คือ กระบวนการที่เรียกว่า กลุ่มคน หรือปัจเจกคนถูกกีดกัน บางส่วน
หรือทั้งหมดจากสังคมที่คนเหล่านั้นได้อาศัยอยู่ในสังคม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกกีดกันไม่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของสังคม นั้น ๆ (Uma Kothari and Martrn  Minogue, 
2002: 74-75) 
 Social Exclusion หรือที่เรียกว่า การกีดกันทางสังคม มีความเกี่ยวพันธ์กับเรื่องการถูก
ทอดทิ้งในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การถูกทอดทิ้งทางเศรษฐกิจ ที่มีผลท าให้คนเหล่านี้มีรายได้ต่ า จนไม่
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ถือได้ว่าเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ การกีดกันทางสังคม ยังมี
ความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เรื่องความไม่มั่นคงในการจ้างงาน ( Integrity Employment) 
ของชนกลุ่มน้อย โดยสังคมมักจะจ้างงานกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเวลาที่ไม่มีคนท างาน แต่พอเมื่อท างาน
เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย หรือหากว่าองค์กรมีความจ าเป็นต้องลดจ านวนคนลง กลุ่มคนชนกลุ่มน้อย
มักจะเป็นกลุ่มแรกที่ถูกคัดเลือกออก/เลิกจ้าง ไม่มีเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่จะมา
รองรับหรือให้การช่วยเหลือ อีกทั้ง กลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ การ
บริการสาธารณะ หรือแม้แต่กระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงของประเทศนั้น ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง
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ที่ท าให้ถูกการกีดกันทางสังคมมากยิ่งขึ้น และด้วยรูปแบบของการกีดกันทางสังคมที่มีความหลาย
กลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีดกันทางสังคมในเชิงของสถาบันและวัฒนธรรม หมายความว่า กลุ่มคน
ที่ถูกทอดทิ้ง/กีดกัน เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะความแตกต่างจากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคม (คนกลุ่มใหญ่) 
โดยจะมีลักษณะทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนอ่ืน หรือคนหมู่มากในสังคม ซึ่งความ
แตกต่างนี้ถึงได้ว่าเป็นความแตกต่างที่คนหมู่มากในสังคมไม่ได้ยอมรับว่าคนเหล่านี้คือ พลเมืองของ
สังคม ดังนั้นจึงท าให้ชนกลุ่มน้อยของสังคมไม่ได้รับการดูแล (Uma Kothari and Martrn  
Minogue, 2002: 74-75) 
 แนวคิดการกีดกันทางสังคมถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความจ าเป็นต่อการน ามาศึกษาให้รู้ว่า
อะไรคือปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม โดยการกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) จะสามารถบอกให้รู้ถึง
ระดับการถูกทอดทิ้ง ว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบ้างทางสังคม อาทิ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ช่องว่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งการถูกทอดทิ้งของคนกลุ่มน้อย ก็จะน าพามาซึ่งภาวะความยากจน 
ที่พวกเขาไม่สามารถหลีกหนีได้ (สุวิชา เปูาอารีย์, 2558) 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากกระบวนการโลกาภิวัฒน์ หรือผลจากอพยพเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งความยากจน หรือการถูกกีดกันเกิดขึ้นมากในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ปัจจุบัน
เราได้มีการเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “พวกโลกที่สี่” (Fourth World) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนชายของ ไร้
สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ถูกสังคมถูกทอดทิ้ง ไม่สนใจ ไม่มีได้รับสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากสังคม เช่น กรณี
ของกลุ่มคนโรฮิงญาในประเทศพม่า ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เนื่องจากว่าประเทศพม่ามองว่า
กลุ่มโรฮิงญา ไม่ใช่คนในประเทศของเขา (พม่า) เนื่องจากว่ากลุ่มโรฮิงญา มีต้นก าเนิดมาจากทางบัง
คลาเทศ ปากีสถาน แต่ขณะเดียวกันกลุ่มโรฮิงญา ก็ไม่สามารถกลับบังคลาเทศ ปากีสถาน ได้
เนื่องจากว่าประเทศปากีสถาน มองว่ากลุ่มโรฮิงญา ไม่ใช่คนในประเทศของเขา เนื่องจากว่าไม่ได้เกิด
ในประเทศของเขา (ปากีสถาน) ในกรณีของโรฮินญานี้ ก็ได้น ามาสู่ประเด็นปัญหาในเรื่องของการค้า
มนุษย์ตามมาอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความหมายของค าว่า Social Exclusion จะมีความแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ 
 
 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
 
 แนวคิดเกี่ยวความครอบคลุมทางสังคมเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากที่สุดในสภาวะการณ์
ของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องการยอมรับ
เป็นสมาชิกของสังคม เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการปฏิบัติต่อกัน รวมถึงการ
ปฏิบัติในฐานะที่เป็นพลเมืองและได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและองค์กรต่างๆ ในสังคม
รวมถึงพ้ืนที่ทางสังคมที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมคุณภาพ การ
ยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมนี้ยังเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองจากการที่มองประชาชนเป็นผู้รับ 
มากกว่าผู้ปฏิบัติ มาเป็นการมองประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น มีความเป็นอิสระและมี 
ความรู้สึกจึงทาให้เกิดการมองภาพที่เป็นองค์รวมมากขึ้น โดยขอบข่ายของการยอมรับเป็นสมาชิกของ 
สังคมประกอบด้วย สิทธิพลเมืองการบริการของรัฐ ตลาดแรงงานและเครือข่ายสังคม (Beck et al., 
1997, 1998; Beck et al., 2001; ถวิลวดี บุรีกุล, 2553; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553) 
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จากการศึกษาเอกสารแนวคิดต่างๆ ได้มีผู้ให้ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเป็น
สมาชิกของสังคม (social inclusion) ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ Beck et al. (2001) ได้กล่าวว่า ใน
มิติของการยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมนี้ เมื่อพิจารณาค าว่า การรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง 
(inclusion) กับค าดว่า การกีดกันออกไป (exclusion) มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดมาก ในบริบท
ของคุณภาพสังคมเป็นการให้ความส าคัญ กับสถานะของความเป็นพลเมือง ซึ่งความเป็นพลเมืองนี้ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเข้าไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระบบ
วัฒนธรรมและสถาบัน การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะนี้ ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
  1) ความสามารถในการมีปากเสียงและปกปูองความสนใจของตนเองซึ่งเป็นปัจจัย
ทางกายภาพ  
  2) หลักประกันของพลเมืองในการแสดงออกในพ้ืนที่ สาธารณะ  
  3) การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล  
 จากแนวคิดของ Beck et al. (2001) ให้เห็นว่า ให้ความส าคัญกับความเป็นพลเมืองบน
พ้ืนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การรวมกันและการกีดกัน ( inclusive/exclusive) การล่มสลายของสังคม 
(social dissolution) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (differentiation) และการบูรณาการ 
(integration) โดยให้ความสาคัญกับประเด็นเกี่ยวกับการถูกยอมรับเข้าในตลาดแรงงาน การ
ครอบคลุมบริการสาธารณสุข การถูกยอมรับเข้าในระบบการศึกษา และการบริการ การถูกยอมรับ
เข้าในระบบการจัดหาที่อยู่อาศัย การถูกรับเข้าในระบบความ ปลอดภัยทางสังคม การได้รับการ
ยอมรับในการให้บริการทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นทางสังคม เป็นต้น 
 ส าหรับในประเทศไทย พบว่า สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2553) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2554) กล่าวว่า การยอมรับเป็นสมาชิกชองสังคมเป็นสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับหลักของ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่จะก่อให้เกิดสภาพการณ์ของความไม่เสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน โดยเปูาหมายหลักของมิติการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมนี้ คือการครอบคลุมถึง
บริการ ซึ่งจะเป็นผลจากการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี สถานการณ์แรงงานและลักษณะบริการหรือการ
สนองตอบทางวัตถุที่เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะการดูแลเกี่ยวกับกลไกที่จะก่อให้เกิดการกีดกันหรือ
ขัดขวางหรือลดระดับของการเอาเปรียบทางสังคมให้น้อยที่สุด 
  สาหรับถวิลวดี บุรีกุล (2553) กล่าวว่า เป็นเรื่องท่ีประชาชนจ าเป็นต้องเข้าถึงและเข้าร่วมใน
สถาบันต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจาวัน การเข้าถึงบริการทางสังคมเป็นเรื่องที่
สาคัญอย่างมากส าหรับผู้ขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรสามารถ ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนให้กลับสู่
เส้นทางหลักของสังคมได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นมิติของรูปแบบสิทธิพลเมือง ตลาดแรงงาน เช่นการเข้าถึง
ระบบการจ้างงาน และการบริการทางพลเมืองหรือวัฒนธรรม และ เครือข่ายทางสังคม  
 จากแนวคิดความครอบคลุมที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความครอบคลุมทางสังคม 
คือ การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมเป็นการที่ประชาชน โดยสามารถพิจารณาได้จากการเข้าถึงการ
บริการทางสังคมของสมาชิกในสังคม และผู้ที่มีความขาดแคลนหรือผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการ
บริการขั้นพ้ืนฐาน หรือการสนองตอบทางวัตถุที่เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะการดูแลเกี่ยวกับกลไกที่ จะ
ก่อให้เกิดการกีดกันหรือขัดขวางหรือลดระดับของการเอาเปรียบทางสังคมให้น้อยที่สุด 
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 ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขอใช้ความหมาย ความครอบคลุมทางสังคม ที่เน้นในเรื่อง
ของการยอมรับว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยสามารถพิจารณาได้จากความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชน และแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ย่อมไม่สามารถที่จะหลีก
หนีปัญหาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญกรรม ปัญหาความ
เลื่อมล้ า ปัญหาการเข้าถึงสิทธิบริการขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนได้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ในท้ายที่สุด อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มี่คุณภาพและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) 
 
 ความมั่นคงของมนุษย์เป็นวาทกรรมใหม่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการอธิบายความ
เปราะบางของโลก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าท้ายแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงแบบดังเดิม “ความมั่นคง
แห่งชาติ” โดยความมั่นคงของมนุษย์ เน้นเรื่องของการเอาคนเป็นศูนย์กลางความมั่นคง ซึ่งเป็น
แนวคิดที่แตกต่างจากความมั่นคงแบบดั้งเดิม โดยแนวคิดความมั่นคงแบบดั้งเดิมมองว่า “ถ้าชาติ
มั่นคง สังคมมั่นคง คนก็จะมั่นคงด้วย” แนวคิดดังกล่าวมองว่า สังคมจะมั่นคงได้นั้น ต้องท าให้ชาติ
มั่นคงก่อน และค าว่า ชาติมั่นคง หมายถึง รัฐบาลมั่นคง กองทัพมั่นคง เพ่ือปกปูองประเทศ แต่
ในขณะที่ความมั่นคงของมนุษย์มองว่า ถ้าคนในชาติหรือมนุษย์ไม่มีความมั่นคงแล้ว สังคมก็อยู่ไม่ได้ 
ชาติก็จะอยู่ไม่ได้ กองทัพก็อยู่ไม่ได้  
 ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามเย็น (ราวปี ค.ศ.1990) เป็นแนวคิดที่
พยายามใช้สหสาขาวิทยามาท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง โดยมีงานวิจัยมากหมายที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษาทางด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมทั้งการศึกษาทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มจากหน่วยงาน UNDP ได้มีการรายงานด้านการ
พัฒนามนุษย์ ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการพยายามที่จะพูดถึงเรื่อง 
Human Security ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งUNDP ได้มีการพูดถึงสิ่งส าคัญของมนุษย์เราที่จะท าให้เกิด
ความมั่นคงของมนุษย์ได้นั้นคือ Freedom from Want และ Freedom from Fear สิ่งเหล่านี้คือสิ่ง
ที่ส าคัญในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์  (สุวิชา เปูาอารีย์, 2558) 
 ค าว่า Human Security มันคือวาทกรรมที่ผลิตสร้างข้ึนมาหลังจากสงครามเย็น ที่ท้าทายต่อ
แนวคิดดังเดิมที่เน้นแต่เพียงในเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มดังเดิมจะมองว่าถ้าชาติ
ถูกท าลายแล้ว พวกเราทุกคนในชาติก็จะไปด้วยกันหมด ฉะนั้น การรักษาความมั่นคงของกองทัพจึง
เป็นเรื่องส าคัญ งบประมาณต่าง ๆ ก็จะลงไปที่กองทัพ เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศอ่ืน
มารุกรานประเทศของตน  
 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้วยสภาวะของยุคโลกาภิวัฒน์ 
ถือเป็นความล้มเหลวของกลุ่มพวกเสรีนิยมที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ดีจะต้องปล่อยให้ระบบกลไกตลาด
ดูแลกันเอง แต่แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวก็ไม่สามารถท าให้คนอยู่ดีกินดีได้ ขณะเดียวกัน
สงครามนิวเคลียร์ก็เริ่มลดความน่ากลัวลง เนื่องจากว่าสงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้ว จึงท าให้คนไม่มีความ
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กังวลเรื่องสงครามเย็นอีกต่อไป จึงท าให้เกิดค าถามว่า “เราไม่ต้องมีสงครามกันแล้วหรอ ดังนั้นก็ไม่
จ าเป็นที่เราจะต้องท าการสะสมอาวุธ” ด้วยเหตุนี้จึงท าให้แนวคิดของการพัฒนาที่ว่าด้วยความมั่นคง 
ได้ถูกน ามาพิจารณากันใหม่ว่า “เราควรจะมองความมั่นคงอย่างไรกันแน่ และอะไรคือความมั่นคงที่
แท้จริง” พร้อมทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการเกิดความรุ่นแรง จากภัยธรรมชาติในหลายประเทศทั่ว
โลก ไม่ว่าจะเป็น แอฟริกา เอเซีย หรือประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่น่า
กลัว ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ จึงท าให้เกิดการน าประเด็นปัญหาดังกล่าวมาพูดคุย เพ่ือมองหา
ปัญญาในมุมมองใหม่ว่าอะไรคือความส าคัญกันแน่ระหว่าง ความมั่งคงของรัฐ กับความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ควรจะเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้น ๆ ที่เราให้ความสนใจ  
 
 2.4.1 ความหมายของความม่ันคงของมนุษย์ 
 
 UNPD ได้กล่าวถึง ความมั่นคงของประชาชนในฐานะองค์ประกอบพ้ืนฐานของชาติที่เกี่ยวกับ 
"ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)” ใน 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1) เสรีภาพจากความหวาดกลัว 
(Freedom from Fear) เป็นการมองถึงเรื่องความมั่นคงของมนุษย์โดยการปกปูองคนจากความ
ขัดแย้งที่รุนแรง และเชื่อว่าความขัดแย้งทั้งหลาย หรือความรุนแรงต่าง ๆ เป็นภัยคุกคามของมนุษย์ที่
ท าให้มนุษย์อยู่ในสภาวะความน่ากลัว เพราะความขัดแย้งดังกล่าวได้ท าให้มนุษย์เกิดการทะเลาะกัน
และต่อสู้กันอยูต่ลอดเวลา ท าให้สังคมและเศรษฐกิจไม่เดิน ดังนั้นความรุนแรงจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ท าลายความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มนี้ เขาจะจ ากัดแนวคิดอยู่ในเรื่องของความรุนแรง โดยมี
กระบวนการสร้างแนวทางการปูองกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้าน 2) เสรีภาพ
จากความต้องการ (Freedom from Want) โดยมองว่า ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์ไม่ใช่ความ
รุนแรงที่เกิดจาการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นภัยคุกคามที่เกิดจากการหิวกระหาย การมี
โรคร้าย การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้คนเราปราศจากความ
มั่นคง และสามารถฆ่าชีวิตคนได้มากกว่าสงคราม โดยจะมีความเกี่ยวพันกับสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบตัวของ
มนุษยด์้วย (สุวิชา เปูาอารีย์, 2558) 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2556: 4) ได้กล่าวถึงความหมายของความ
มั่นคงของมนุษย์ คือ การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ฉะนั้น ความมั่นคงของมนุษย์ จึงหมายถึงความปลอดภัยของมนุษย์ หรือสมาชิกในสังคมที่
ได้รับการคุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้สมาชิกในสังคมหลุดพ้นจากความกลัว 
และอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสมบูรณ์ ในทุก ๆ ด้าน (ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกาย วัตถุสิ่งของที่ จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน) รวมถึงการมีอิสระในการด ารงชีวิตของคนในสังคม  แต่ถ้าสมาชิกในสังคมต้อง
ด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่บนพ้ืนฐานความรู้สึกของความกลัว ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ย่อมเป็น
ภาวะการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกในสังคมก าลังตกอยู่ในภาวะที่ปราศจากความมั่นคงโดยสิ้นเชิง  
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 2.4.2 มิติของความม่ันคงของมนุษย์ 
 
 UNDP ได้เขียนรายงานในปี ค.ศ. 1994 ในด้านการพัฒนามนุษย์ได้มีการพูดถึงขอบเขตของ
การสร้างความมั่นคงของมนุษย์มีความเก่ียวพันเรื่องต่าง ๆ (สุวิชา เปูาอารีย์, 2558) ดังนี้  
  1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) หมายความว่า ต้องท าให้คนใน
ชาติมีรายได้ที่เพียงพอ 
  2) ความม่ันคงอาหาร (Food Security) โดยประชาชนทุกคน จะต้องสามารถเข้าถึง
อาหารในขั้นพ้ืนฐานได้  ซึ่งปัจจุบัน UN ไม่ได้มีความกังวลต่อเรื่องความเพียงพอของอาหาร 
เนื่องจากว่า UN เชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร จะสามารถช่วยให้สามารถผลิตอาหารที่
เพียงพอกับคนทั้งประเทศได้ แต่ปัญหาประการต่อมาคือ อาหารไม่ได้กระจายไปสู่ทุก ๆ คน โดย
อาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ เพราะว่ามีความยากจนไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออาหาร
ได้ ดังนั้น UN จึงให้ความส าคัญกับเรื่องของการกระจายอาหาร กับสิ่งที่สามารถใช้ในการซื้ออาหาร 
  3) ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (Health Security) ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของความมั่นคงขอมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองว่ามนุษย์เราจะได้รับการปกปูองจากโรคร้าย และ
การด ารงชีวิต แบบไม่เหมาะสม (Unhealthy Life Stay) 
  4) ความมั่นคงทางสภาพแวดล้อม (Environmental Security) คือ การปกปูอง
ประชาชนจากการท าลายสภาวะทางธรรมชาติ ไม่ว่าสภาวะทางธรรมชาตินั้นจะเกิดจากการท าลาย
ด้วยตัวธรรมชาติเอง หรือจากการท าลายด้วยมือของมนุษย์ก็ตาม เพราะว่าสิ่ งแวดล้อมเมื่อเวลาเกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือถูกท าลายแล้วก็จะส่งผลต่อมนุษย์เราโดยตรง อาทิ ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน สุขภาพเสื่อม
โทรมอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ 
  5) ความมั่นคงส่วนบุคคล (Personal Security) คือ การปกปูองคนจากการเกิด
ความรุนแรงทางกายภาพต่าง ๆ ไม่ว่าความรุนแรงนั้นจะมาจากรัฐ หรือจากระหว่างบุคคลด้วยกันเอง 
ซึ่งก็หมายความว่า “ทุกคนต้องมั่นใจได้ว่าเมื่อเราออกจากบ้านแล้วต้องไม่มีใครมาท าร้ายเรา” 
  6) ความมั่นคงของชุมชน (Community Security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกปูอง
ประชาชนไม่ให้สูญเสียความสัมพันธ์และค่านิยมแบบดังเดิมของชุมชน ไม่ใช่ว่าพอมีการพัฒนาใหม่ ๆ 
เข้ามา แล้วมาท าลายวัฒนธรรมของชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชนไป 
  7) ความมั่นคงทางการเมือง (Political Security) เนื่องจากว่าคนเราอยู่ในสังคมอยู่
บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า  
 
 ต่อมาในป ค.ศ. 2011 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ส านักงามาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556: 3) 
ไดท าการศึกษามาตรฐานและพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย โดยการทบทวนประมวลองคความ
รู กรอบแนวคิดดานความมั่นคงของมนุษย ทั้งในประเทศและตางประเทศ และการศึกษาขอมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือก าหนดนิยามกรอบแนวคิดมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย ที่มีความ
เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณทางสังคมในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต มีองคประกอบ 12 
มิติ ไดแก่ 
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  1) มิติที่อยู่อาศัย หมายถึง การมีที่อยู่อาศัย และสิทธิในการถือครองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และสิทธิในการครอบครอง มีการจัดระบบสาธารณูปโภคให้แก่สมาชิกใช้ร่วมกันได้อย่าง
เพียงพอ มีความคงทนเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
  2) มิติสุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีหลักประกันด้านสุขภาพที่
เหมาะสม เข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยต่อ
ร่างกาย จิตใจน้อย 
  3) มิติอาหาร หมายถึง การได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีความรู้และพฤติกรรม
ในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรง 
  4) มิติการศึกษา หมายถึง การได้รับการศึกษาทั้งในระบบหรือนอกระบบอย่างน้อย
ไม่ต่ ากว่าภาคบังคับ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ หมายถึง การได้งานท าท่ีก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อ
รายรับ รายจ่าย ไม่ก่อให้เกิดหนี้สินที่ไม่มีคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว มีการออมที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิต มีความพึงพอใจต่อรายได้และงานที่ท า 
  6) มิติครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มี
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง 
  7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การมีโครงสร้างของชุมชนที่มี
ความชัดเจน เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนมีทุนทางสังคมที่ใช้ประโยชน์และสนับสนุนทางสังคม มีกา ร
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ชุมชน มีความสงบสุข และ
ปลอดภัย 
  8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การมีกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เห็นคุณค่า รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การมีวิถีชีวิต และการด ารงชีวิต
ที่ปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบจากภัยทาง
สังคม และภัยธรรมชาติ 
  10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม หมายถึง การได้รับความเสมอภาพ เท่าเทียม และ
ความเป็นธรรมตามสิทธิทางกฎหมาย ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง สามารถใช้สิทธิของตนเองย่าง
ถูกต้องตามสถานภาพ บทบาท และโอกาส 
  11) มิติการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ ได้รับการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน หมายถึง การด ารงชีวิตที่ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และสิ่งแลดล้อม การใช้ทรัยากรที่คุ้มค่า การมีกิจกรรมค้นหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทดแทน 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความ
เป็นไปที่เชี่ยวกรากของสังคมโลกาภิวัตน์ที่ท าให้คนในสังคมไทยต้องก้าวเดินให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่มีทั้งทางบวกและทางลบ สิ่งส าคัญท่ีมากับโลกาภิวัตน์คือการเติบโตของระบบทุนนิยมที่
ท าให้ผู้คนจ านวนมากทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพ่ือความอยู่รอด 
ตัวอย่างเช่นในสังคมเมืองเกิดจากคนต่างถิ่นเข้าไปอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้เติบโตร่วมกันมาอีกทั้งวิถีชีวิต
การงานก็ท าให้พบปะสังสรรค์กันน้อยมาก บ้านติดกันแทบไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่  เช้าตรู่ออกจาก
บ้านเย็นค่ ากลับเข้านอน เสาร์อาทิตย์สัญจรอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หาเวลาเจอหน้าเพ่ือนบ้านยาก 
ขณะที่สังคมชนบทที่เคยถือกันว่ารากฐานมั่นคงก็สั่นคลอนลง พ่อแม่ท างาน ลูกๆ ถูกส่งไปเรียน
โรงเรียนในตัวจังหวัดถ้าไกลมากก็อยู่หอพัก ถ้าไม่ไกลมากก็เทียวไปกลับกับรถนักเรียนตื่นแต่เช้ามืด
กลับค่ ามืด เด็กวัยเดียวกันที่อยู่บ้านข้างๆ แทนที่จะรู้จักกันเป็นเพ่ือนกันพอเรียนต่างโรงเรียนกันก็ห่าง
กัน เกิดภาวะไม่คุ้นเคยกันตั้งแต่เล็กจนโต พอปิดเทอมเด็กเหล่านี้กลับมาอยู่บ้านก็เกิดความเหงา
เพราะไม่รู้จักใครในละแวกบ้าน ขาดเพ่ือน ก็ต้องอาศัยโทรศัพท์เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนที่อยู่ไกลๆกัน บาง
คนก็ชดเชยโดยการเล่นเกมส์ ติดอินเตอร์เน็ต เมื่อมีความเหงาในใจโอกาสที่จะใจแตก เสียคนติดยา ก็
มีมากขึ้น เมื่อเจอกับครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจ พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันประจ า สิ่งเหล่านี้
จึงท าให้ส่วนหนึ่งที่ส าคัญคือเยาวชนอ่อนแอลงทางด้านจิตใจและขาดการยึดเหนี่ยวต่อท้องถิ่นตน
กลายเป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อไร้ราก สังคมก็ไร้แกนและอ่อนแอลง (พิเชฐ บัญญัติ , 2547 อ้างถึงใน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, 2554) 
 การจะช่วยกันเติมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สังคมเข้มแข็งกันได้อย่างไร คงไม่ใช่แค่ใครคนหนึ่ง 
แต่ต้องเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันที่จะมาช่วยกันรักษาสังคมให้คืนสภาพ ส่วนที่พอเยียวยาได้ก็เยียวยา
รักษา ส่วนไหนที่ไม่ไหวก็ต้องผ่าตัดทิ้งไป ส่วนไหนที่พอดีอยู่ก็รีบเติมวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเข้าไป ผู้คน
ในสังคมต้องท าความเข้าใจของสาเหตุที่มาของปัญหาอย่างบูรณาการทั้งเรื่องสังคม การศึกษา 
เศรษฐกิจสุขภาพ ศาสนาและการเมืองเพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงโดยไม่มุ่งไปเฉพาะด้านใด
ด้านหนึ่งจนเสียสมดุลซึ่งยิ่งไปซ้ าเสริมให้สังคมอ่อนแอยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สังคมดีไม่มีขาย ถ้า
อยากได้ต้องช่วยกัน”(พิเชฐ บัญญัติ, 2547 อ้างถึงในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุบลราชธานี, 2554)  
 
 2.5.1 ความหมายภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 ภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Immunity) หมายถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็ง
และอบอุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางสังคมต่าง ๆ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว
ต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้เท่าทันกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 
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ได้ด้วยตนเองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางปูองกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาครอบครัวตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, 2554) 
 ภูมิคุ้มกันทางสังคม คือ ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง ถ้าครอบครัวอบอุ่นและชุมชน 
เข้มแข็ง ก็จะท าให้โรคต่าง ๆ ทางสังคมท าอันตรายไม่ได้ (ประเวศ วะสี , 2541) ความพยายาม
แก้ปัญหาสังคมด้วยวิธีต่าง ๆ มากมายที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอันเรื้อรังยาวนานได้ ใน
ขณะเดียวกัน ปัญหาสังคมใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้เองจึงจ าเป็นต้องหันมาใช้วัคซีนทางสังคม 
คือ ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง โดยการผลักดันให้เป็นนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี ปัญหาสังคมทั้งใหม่และเก่าก็อาจบรรเทา
เบาบางลงและในท้ายที่สุดสังคมก็อยู่อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน ท าชีวิตผู้คนในสังคมยืนยาวและมี
คุณภาพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ 1 โดยมีสาระส าคัญว่า การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่จ าเป็นคือ 
ทุกคนในสังคมไทยได้รับการคุ้มครอบงทงสังคมอย่งทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรอย่าง
เป็นธรรม กลุ่มผู้ด้วยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนาศัยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 อย่างไรก็ตาม การมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี ก็ย่อมหมายถึง สังคมมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ซึ่งจะ
ท าให้คนในชุมชนหรือสังคม มีคุณธรรม มีความรัก สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีความอยู่ เย็นเป็นสุข และมีทุนทางสังคมสูง (เกษม วัฒนชัย, มปป. อ้างถึงใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2557: 4) 
 ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่ การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม โดยจะต้องเริ่มกระบวนการพัฒนาจากฐานราก ชุมชนเข้มแข็งหมายถึงชุมชนที่มีขีด
ความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้น าที่มีความสามารถ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจ
ชุมชนที่พ่ึงพาเอ้ือเฟ้ือกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการ
ปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก   
 
 2.5.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จ าเป็นต้องค านึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในขั้นพ้ืนฐานของบุคคล
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ เพ่ือให้บุคคลมีความพร้อมในการรับมือหรือจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดย
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนี้ควรมีการค านึงถึงมิติที่ส าคัญใน 5 ด้าน (วชิราภรณ์ สังข์ทอง, 2554: 
72) ดังนี้  
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  1) ด้านจิตใจ คือ การท าให้ตนได้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตส านึกที่ดี ประนีประนอม มี
จิตใจเอื้ออาทร และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
  2) ด้านสังคม คือ แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครื่อข่าย
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นอิสระ 
  3) ด้านเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี ต้องสามารถแยกแยะ
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของตนเอง 
  4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้ง 
หากทางเพ่ิมมูลค่าโดยให้ยึดหลักของความยั่งยืน 
  5) ด้านเศรษฐกิจ จะต้องปรับทิศทางใหม่คือ มุ่งลดรายจ่าย และยึดหลักพออยู่ พอ
กิน พอใจ พอรู้ พอใช้  
 นอกจากนี้ ศิริพร โรจนารังสรรค์ (2535, 8) ได้กล่าวถึง แนวทางการการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในระดับบุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการด้วยกัน คือ 
  1) การนับถือตัวเอง หรือความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง เป็นจุดส าคัญในการแก้ไข
ปัญหา และยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องใช้มาตรการทางการศึกษาเข้ามาเสริมสร้างในเกิดขึ้ นในตัวบุคคล 
เพ่ือให้บุคคลนั้น ๆ รู้สึกเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของตัวเอง 
  2) ความสัมฤทธิ์ผล หรือความส าเร็จ จะเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อม่ันให้กับตัวเอง อัน
จะช่วยในการพัมนาทั้งร่างการย สมาอง จิตใจ ซึ่งน าไปสู่การนับถือตัวเอง (ในข้อที่ 1) 
  3) ความรู้สึกมุ่งมั่น คือ การมีโครงสร้างของชีวิต มองเห็นจุดประสงค์ของตนเอง 
และผู้อ่ืนในทางสร้างสรรค์ และมีพลังผลักดันตนเองเพ่ือเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในชีวิต 
  4) ความเคารพในตนเอง ผู้อ่ืน และเกียรติภูมิของบุคคล โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเคารพตนเอง และเกียรติภูมิของตัว
บุคคลจะท าให้เกิดวินัยในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 
  5) การพัฒนาทักษะส่วนตน และทักษะสังคมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตน ซึ่งทักษะ
ส่วนตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการท ากิจกรรมตามภาระกิจที่มีตามบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบได้ ส่วนทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งนี้ ทักษะส่วนตน และทักษะสังคม จ าเป็นต้องฝึกฝนให้คนเกิดการสันทัด
ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ การท างานเป็นหมู่คณะ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การเรียนรู้ส่วนตน การใช้
เหตุผลในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อความ จึงถือว่าองค์ประกอบนี้ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาให้กับบุคคลได ้
  6) การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถท างานตามความถนัด รู้จัก
ช่องทางในการด ารงชีพอย่างสุจริต ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

 ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม คือ การเตรียมความพร้อมทาง
สังคม ตั้งแต่ระดับปัจเจค (บุคคล) ครอบครัว ชุมชน เพ่ือรองรับกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในปูองกันปัญหาที่เป็นภัย
คุกคามต่อความเข้มแข็ง หรือความมั่นคงทางสังคมท่ีอาจเกิดในอนาคต  
 
 2.5.3 องค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 ภูมิคุ้มกันทางสังคม มีองค์ประกอบที่ส าคัญด้วยกัน 4 ประการ (วชิราภรณ์ สังข์ทอง, 2554 : 
73-75) คือ 1) บุคคล  2) ครอบครัว  3) สถาบันทางสังคม 4) วัคซีนทงสังคม หรือวิธีการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และ 5) เครือข่ายทางสังคม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้  
  1) บุคคล คือ การที่คนแต่ละคนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่ดี จะเป็นกระบวนการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันที่ก่อเอง (Active Immunization) ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และเกิดการ
สะสมอันเกิดจากการได้รับการอบรม การศึกษา และการเรียนรู้ การขัดเกลาทางสังคม การมี
สติปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การมีบุคลิกภาพ การรับรู้ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การเตรีมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคน การควบคุมตนเองไม่ท าตนเองให้เป็นภาระ
ต่อสังคม มีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งต่อแรงปะทะทางสังคม และการรู้จักปกปูองตนเองจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  
  2) ครอบครัว เป็นหน่วยย่อของสังคมที่มีความส าคัญที่สุด ความอ่อนแอของสถาบัน
ครอบครัว โดยครอบครัวถือเป็นต้นทุนของสังคมที่ส าคัญประการหนึ่ง เพราะท าหน้าที่เบื้องต้นแทน
สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งการท าหน้าที่การหล่อหลอมความเป็นคนของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่
เกิด เช่น การอบรมขัดเกลาให้เรียนรู้วิถีชีวิตของสังคม ค่านิยม เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม การเมือง
การปกครอง เป็นต้น 
  3) สถาบันทางสังคม เป็นรากฐานความมั่นคงของการพัมนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกก าลังด าเนินงาน
การเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการกระตุ้น และสร้างกระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม รวามทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมของสังคม ให้สามารถร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และมีการเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีกิจกรรมหลักที่
ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทงสังคม ได้แก่ 
   (1) การส่งเสริมกระบวนการสร่างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
เพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในสังคม รวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมรักษาผลประโยชน์ของสังคม 
   (2) การส่งเสริมกระบวนรการพัมนาแบบมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะ 
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ประกอบด้วยกระบวนการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และเปลี่ยนเประสบการณ์เพ่ือการพัฒนา รวมทั้งการสร้าง
ประชาคมภายในสังคมและการสร้างเครือข่ายของสังคม 
  4) วัคซีนทางสังคม (วิธีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน) จัดเป็นภูมิคุ้มกันรับมา (Passive 
Immunization) เพราะเมื่อให้วัคซีนแล้ะวร่วงกายค่อย ๆ สนองตอบเละสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
ต้านทานเรื่องนั้น ๆ วัคซีนทางสังคมที่ควรใช้มีทั้งแบบที่ใช้หยอดตา (การอ่าน) ให้กิน (ลงมีปฏิบัติ) 
และด้วยการฉีด (การมีส่วนร่วม) อย่างไรก้ตามวัคซีนทางสัคมที่ควรใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความรู้ (การศึกษา) ความรัก (ครอบครัว) ความอดทน 
(สัมพันธภาพในสังคม)  
  5) เครือข่ายทางสังคม คือ การได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายของสังคมเพ่ือมาท า
หน้าที่หมอสังค (Social Doctors) ที่จะมาเยียวยารักษาสังคม ซึ่งเปูนใครก็ได้ที่เห็นปัญหาแล้วมาร่วม
แรงร่วมใจกันท า ร่วมมือด้วยใจ เอาปัญญญามาช่วยกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยการสั่งให้เกิดหรือการจัดตั้ง จะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีได้ เพราะไม่ได้เกิดจากใต
ของคนที่เห็นปัญหา และอยากแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
ประกอบไปด้วย 1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 2) สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของ
ตนและชุมชน 3) มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน 
ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม 
โปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน 5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมใน
กระบวนการของชุมชน 6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการ
พ่ึงตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 7) การพ่ึงความ
ช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
และ 8) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ 
องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืนๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม  
 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม เป็นแนวคิดที่ส าคัญที่มีการน ามาใช้ในการพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในตัวบุคคล และสังคม ซึ่งจะท าให้ทราบถึงผลกระทบเกิดขึ้นมานั้น จะ
เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ และคุ้มค่ากับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือไม่ และน ามาสู่การหาแนวทาง
ในการสร้างมาตรการ เพ่ือรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  
 การพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมที่มีความถูกต้องแม่นย าได้นี้ จ าเป็นจะต้องมีการ
พิจารณาถึงมีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องในหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อชีวิตของคนในสังคม อาทิ 
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ประชากร การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของคนกับการเจริญเติบโตของชุมชน รายได้ ทรัพย์สิน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การศึกษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ทรัพยากร 
ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดผลกระทบทางสังคมมากยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึง ความหมาย และหลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักพัฒนาสังคม ในหัวข้อ
ถัดไป  
 
 2.6.1 ความหมายผลกระทบทางสังคม 
 
 สมชาย หงส์สมาทิพย์ (2542) ได้ให้ความหมายของผลกระทบ หมายถึง ผลที่ตามมาจาก
ผลงานหรือผลผลิต หรือผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) ของแผนหรือโครงการ 
ผลกระทบอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเปูาหมาย และมิใช่กลุ่มเปูาหมาย ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 ในการด าเนินนโยบายตามรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมใดก็ตาม จะมีผลกระทบเกิดขึ้น
เสมอ ดังค าถามที่ว่า “อะไรเป็นผลของโครงการ” ดังนั้นผลกระทบของนโยบายในที่นี้หมายถึงผลที่
ตามมาทั้งหมดจากการด าเนินนโยบายหรือกิจกรรม  
 อาจกล่าวโดยสรุปถึงความหมายของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิด
ขึ้นกับกลุ่มเปูาหมายหรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ดี สามารถ
แบ่งผลกระทบออกเป็นแง่มุมต่างๆ ได้ดังนี้ (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2538) 
  1) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา (Content) สามารถแบ่งออกได้หลาย
รูปแบบ คือ (1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต และ
กระบวนการกระจายผลิตหรือสินค้า บริการ เช่น ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อรายได้ต่อหัวต่อคน (2) 
ผลกระทบทางการเมือง หมายถึง ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการจัดผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ต าแหน่ง 
หน้าที่ และเกียรติยศชื่อเสียง โดยมุ่งที่จะตอบค าถาม “ใครได้เสีย อะไร เมื่อไร และอย่างไร” (3) 
ผลกระทบทางกายภาพ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางวัตถุตามธรรมชาติ หรือชีววิทยา เช่น 
ผลกระทบที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งจากการส่งเสริมการสูบบุหรี่ (4) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพนิเวศวิทยาทางอากาศ น้ า เสียง และดิน  
  2) การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) คือ ผลกระทบ
ในเชิงภววิสัย (Objective Impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ หรือสภาพทางด้าน
กายภาพที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง ผลกระทบอีกประเภทหนึ่ง คือ 
ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดภายใน
จิตใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น ด้านสังคม และวัฒนธรรม ความขัดแย้ง เป็นต้น 
  3) การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ (Direction) คือ ผลกระทบโดยตรง 
(Direct Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 
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  4) การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ (Value) คือ ผลกระทบในเชิงบวก 
(Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และผลกระทบเชิงลบ (Negative 
Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา 
  5) การแบ่งผลกระทบตามแง่ของระยะเวลา คือ ผลกระทบระยะสั้น หมายถึง 
ผลกระทบที่เกิดแล้วในปัจจุบัน และผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต 
  6) การแบ่งผลกระทบตามความคาดหวัง (Expectation) คือ ผลกระทบที่คาดหวัง 
(Expected Impact) และผลกระทบที่ไม่คาดคิด (Unexpected Impact) 
  
 2.6.2 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม 
   
 หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2551: 26-30)
ประกอบไปด้วย 
  1) การเคารพต่อความหลากหลายของสาธารณชน 
  เนื่องจากการเวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความจ าเป็น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมควรเป็นกระบวนการที่คล่องตัว
และเกิดการตอบสนองระหว่างกัน โดยสมาชิกของชุมชนควรเข้าร่วมวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมคม
อย่างเต็มรูปแบบด้วยความสมัครใจ ค าว่า “ความหลากหลาย” (Diversity) มีความส าคัญ เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องให้กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสเข้าร่วมตามเงื่อนไขของความแตกต่าง ในอีก
แง่การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมคมจะช่วยชี้ชัดให้เห็นว่ากลุ่มในสังคมจะได้รับผลกระทบทาง
สังคม และจะมีวิธีการจัดการปัญหากับกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างไร   
  2) การให้ความเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
  พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม คือ การวิเคราะห์ว่าใครได้ใครเสียใน
แต่ละทางเลือก สิ่งส าคัญคือ ต้องวิเคราะห์ว่าทางเลือกหนึ่ง ๆ อาจจะก่อผลไม่พึงประสงค์ต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม มีผลกระทบร่ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือชนกลุ่มน้อยใด ๆ ควรพิจาร
ถึงความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชนข้างเคียงกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย ชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
  3) การมุ่งวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องจริง  
  ในการก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ควรจะพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องจริง ๆ ไม่ใช่ครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่ศึกษาง่าย หรือที่ฝุายหนึ่งฝุายใดต้องการเท่านั้น   
  4) การระบุวิธีการศึกษาที่เหมาะสม และสมมุติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่ส าคัญ ควรยึดหลักความเก่ียวข้อง  
  ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมควรระบุถึงวิธีการที่เลือกตามล าดับความส าคัญ 
และสมมุติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นในรายงานที่น าเสนอ 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสงัคม ควรอธิบายถึงวิธีการที่น ามาใช้ และการพิสูจน์สมมุติฐานใน
การวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบทางสังคมนั้นด้วย 
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  5) การชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคม และความส าคัญของผลกระทบ
ทางสังคม 
  การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมควรพิจารณาถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคม
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น กรณีหนึ่งอาจเน้นไปที่ผลกระทบที่อยู่อาศัยหรือรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ขณะที่อีกด้านหนึ่งอาจเน้นไปที่ผลกระทบต่อครอบครัวที่ท าอาชีพธุรกิจเล็ก ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ถ้ามี
เหตุผลว่าตัวแปรใดมีความส าคัญมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ จะต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจน 
  6) การประสานงานอย่างแข็งขัน และรวดเร็วกับผู้วางโครงการและทุกฝุาย 
  การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่ดีไม่ใช่การที่บริษัทฯ หรือที่ปรึกษาซึงท างานให้
ภาครัฐหรือเอกชนน าเสนอ พิจารณา สรุป ตัดสินใจในรายงานฉบับสมบูรณ์โดยที่ภาครัฐหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาก่อนเลย ควรเป็นการด าเนินงานร่วมกัน มีการประสานงานกันระหว่าง
ที่ปรึกษาและผู้วางแผนภาครัฐและประชาชนตลอดทุกขั้นตอน 
  7) การเลือกใช้บุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม   
  บุคคลากรที่ดีที่สุดของภาครัฐหรือประชาชนที่จะมาช่วยให้ความคิดเห็นเหตุผล
ประกอบ ฯลฯ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ควรเป็นนักวิชาการที่ช านาญการ (Experts) ที่มี
ความเข้าใจด้านสังคมวิทยาได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการส ารวจทางสังคม มีความคุ้นเคย
กับวิธีการศึกษาทางด้านสังคมเป็นอย่างดี บุคคลากรเหล่านี้ต้องท างานเป็นทีม  
  8) การจัดท ามาตรการและแผนติดตามตรวจสอบ ในการแก้ไขผลกระทบทางสังคม 
  การวิเคราห์ผลกระทบทางสังคม ไม่ใช่เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลกระทบหลักกการ
พ้ืนฐานในการจัดท ามาตรการและแผนแก้ไขผลกระทบทางสังคม แต่ยังรวมถึงแผนการติดตามตว
จสอบความสัมฤทธิ์ผลของแผน หรือมาตรการการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
  9) การอ้างอิงแหล่งข้อมูล  
  การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการทบทางสังคมที่ดีจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย เพราะในหลายกรณีต้องสามารถท าให้กลุ่มชุมชนต่าง ๆ มีความ
ไว้วางใจในผลการศึกษาว่าอยู่ในวิถีของสิ่งที่ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ถ่ายังไม่สามารถรับประกันความ
อุ่นใจได้ ผู้ประสานงานกันทุกฝุายควรจะเป็นผู้ที่แจ้งข่าวแก่ชุมชน และควรมีความเข้าใจรายละเอียด
จึงต้องมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Management of Information System) ได้เป็นอย่าง
ดี  
 
  10) การจัดท าแผนรองรับกรณีเกิดช่องว่างระหว่างข้อมูล  
  เป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างได้ในเวลาจ ากัด ผู้วิเคราะห์จ าต้อง
ยอมรับในปัญหาช่องว่างที่เกิดจากการขาดข้อมูลบางส่วนที่อาจมีอยู่แต่มสามารถรวบรวมได้ทันเวลา 
และยอมรับในข้อกังขาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลบางส่วนที่ได้มา ในการปึกษาหารือกับผู้
วางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ฯลฯ นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องประเมินความส าคัญ
ของข้อมูลที่ขาดหายไป และวางแผนจัดเก็บข้อมูลในอนาคต หรือหาวิธีด าเนนิการคาดการณ์ ท านาย
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ลักษณะข้อมูลที่ขาดหายไป โดยสามารถประเมินผลกระทบและสร้างมาตรการโดยวางแผนได้ดี โดย
ต้องใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากข้อมูลที่ขาดเหล่านั้น  
 
 2.6.3 ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม  
 
 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมจ าเป็นต้องพิจาณาถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในเชิงพ้ืนที่ให้รอบด้าน ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่ควรน ามาใช้ในการ
พิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมได้ 26 ประเด็นหลัก (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2548) ดังนี้  
  1) การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ได้รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงจ านวน
ประชากรมีความส าคัญมีตัวอย่างตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ขนาดและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และอัตราการอพยพเข้าและออก
ของประชากร เนื่องจากการแสดงจ านวนประชากรใหม่ ประชากรเดิมประชากรแฟงที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อได้ เช่น การเพ่ิมของประชากรในงานอาจท าให้
ธุรกิจและกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมาเป็นสิ่งบอกเหตุของอาชญากรรม และปัญหาต่างๆ ทาง
สังคม การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข ก็จะเริ่มเห็นผลกระทบการเปลี่ยนแปลงท าให้
คาดการณ์และตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบได้ว่าสิ่งที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในลักษณะใด (อัตราเร็ว ช้า หรือ
คงท่ีเป็นอย่างไร) หรือแสดงการเปลี่ยนแปลงว่าอัตรามีเท่าใดและเป็นไปในทิศทางใด 
  2) อัตราการอพยพเข้าและออกของจ านวนแรงงาน เกิดการอพยพเข้าหรืออพยพ
ออกของแรงงานที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างของชุมชน เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมว่า
อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อาชีพเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของอาชีพในชุมชน  
  3) การปรากฏของกลุ่มชั่วครั้งชั่วคราว (ฤดูกาล) ผลกระทบประเด็นนี้สามารถก่อตั้ง
ได้ 2 ขั้น ได้แก่  
   ขั้นที่ 1 การปรากฏตัวของกลุ่มชั่วครั้งชั่วคราว เช่น การเกิดแก๊งค้ายาบ้า 
แก๊งขโมยรถกลุ่มโต๊ะพนันบอล กลุ่มคัดค้านเล็ก กลุ่มสนับสนุนโครงการพบว่าสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น
มักจะพบการเป็นประชากรแอบแฝงมากขึ้น ที่ส าคัญกลุ่มชั่วคราวเหล่านี้มักส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว
ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชนเดิมและชุมชน
ใหม่  ความสมดุลของต้นทุนทางสังคมหรือจะไปยากรชุมชนกับผลประโยชน์ที่สังคมได้รับจากโครงการ
หรือนโยบายการพัฒนา การเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องขึ้น เช่น การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของกระบวนการผลิตหรือการซ่อมบ ารุงของการพัฒนา เช่น เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดท าให้เกิดการลงทุนมากขึ้นเกิดโรงแรมมากขึ้น 
เมื่อนักท่องเที่ยวลดลงโรงแรมขาดรายได้ท าให้รูปแบบการบริการของโรงแรมเปลี่ยนไปเกิดผับ คารา
โอเกะในโรงแรมมีการค้าประเวณีแฝง หรือเกิดปัญหาการว่างงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนินการหรือรักษาซ่อมแซมดูแล  
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   ขั้นที่ 2 ดูการแพร่กระจายของจ านวนประชากรปัจจุบันผู้อาศัยที่มาแบบ
ตามฤดูกาล อาทิ ดูจากอัตราการจองและเข้าพักของโรงแรม เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงว่ามีผลขนาด
ในทางสังคม 
  4) การจ าแนกตัวบุคคลและครอบครัว ตัวบุคคล หรือ ครอบครัวมีความส าคัญ 
ความเป็นส่วนบุคคลท าให้พิจารณาจ านวนของผู้คนที่จะย้ายที่อยู่ โดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ เป็นผล
จากโครงการที่เสนอหรือการพัฒนา ดังนั้น การย้ายที่อยู่ของครอบครัวและบุคคลจึงมีความส าคัญ 
และเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีบุคคลและครอบครัวที่จะย้ายที่อยู่ว่ามีหรือไม่มี 
  5) การประเมินความแตกต่างในเรื่องอายุ  เพศ เชื้อชาติ  กลุ่มบุคคลที่ เป็น
ส่วนประกอบมีความส าคัญ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นกับชุมชน ไม่ว่ากลุ่มจะมี
ลักษณะอย่างไรก็จะเป็นตัวชี้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของประชากร เป็น
ผลกระทบเบื้องต้นเป็นผลกระทบเบื้องต้น หรือสิ่งที่ตามมา อาทิ การค้าประเวณี การลักขโมย ปัญหา
น้ าเสีย ฯลฯ จากการเข้ามาของทหารอเมริกาผู้ประเมินต้องให้ความสนใจ (Focus) ที่ Secondary 
Impact ด้วย 
  6) การประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของชุมชนเกี่ยวกับโครงการ การประเมินทัศนคติ
ของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับนโยบายและโครงการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพและการบรรยาย 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าความรู้สึกของประชาชนเป็นไปทางทิศทางใด เป็นบวกหรือเป็นลบต่อ
โครงการ และมีจ านวนเท่าไร ที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยมีสาเหตุใด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้นักประเมิน
สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาของประชาชนในชุมชนได้ และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและตรงกับวัตถุประสงค์
ของการพัฒนา การส ารวจทัศนคติแบบการเปรียบเทียบ หรือคาดการณ์ ระหว่างการมีโครงการใน
ชุมชนหรือไม่โครงการหรือทางเลือก สิ่งใดที่ประชาชนต้องการ รวมถึงใครได้ผลประโยชน์และความ
สนใจของชุมชน 
  7) การประเมินส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มกิจกรรมแต่ละกลุ่ม ถ้าพิจารณาเชิงระบบต้อง
พิจารณาถึงสองช่วงของกิจกรรม คือ ช่วงกระบวนการ (process) และช่วงให้ผลลัพธ์ (output) ของ
ชุมชนซึ่งต้องน ามาพิจารณา 
   ขั้นที่ 1 การรับฟังและรวบรวมข้อมูล ส่วนได้ส่วนเสียและความ
กระทบกระเทือนในแต่ละช่วงของทุกภาคส่วน ของบุคคลเหล่านี้ และองค์กรซึ่งต้องแสดงรายชื่อและ
ได้พบกิจกรรมที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อระวังในการส ารวจและรับฟังโดยทั่วไป ผู้น า หรือเจ้าหน้าที่ทาง
แกนน าและแนวร่วมจะสะท้อน ความเห็นของชาวบ้านได้บางส่วน บางกรณีมักจะพบว่าประชาชน
บางส่วนจะปกปิดความคิดของตนเพ่ือความปลอดภัย ผู้ประเมินต้องวางตัวให้เหมาะสม เป็นกลางใน
การประเมินและสืบค้นความจริงนี้   
   ขั้นที่2 เมื่อใดที่ตรวจสอบความแตกต่างของการมีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่มควรติดตามสังเกต เพ่ือดูพลวัตในการขับเคลื่อน เราจะต้องวัดกิจกรรม ของแต่ละกลุ่มจะต้อง
พิจารณาเหตุผลเว้นวรรคดังนั้นผู้ประเมินเพิ่งระลึกเสมอว่าไม่ใช่ตนเองผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ผู้ประเมิน
เป็นผู้แสดงผลตามจริงและจัดท ามาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับผลประโยชน์จากการประเมินและ
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สร้างมาตรการลดผลกระทบทางสังคม โดยเคารพต่อความเท่าเทียมกันเพื่อให้สังคมอยู่ได้เว้นวรรคโดย
เคารพในสิทธิการมีสิทธิ์ การให้สิทธิ์การคุ้มครองสิทธิ์ภาคประชาสังคม 
  8) การประเมินการเปลี่ยนแปลงในขนาดและโครงสร้างขององค์กรรัฐบาลส่วน
ท้องถิ่น  ผลกระทบทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการควบคุมและก ากับทางสังคม จากโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
พิจารณาว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านบวกหรือด้านลบ เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ ในการบรรเทาผลกระทบทางลบและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบแบบต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้น ต้องตรวจวัดดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมหรือไม่  
   ขั้นที่ 1 ต้องท าการชี้วัดเพ่ือจะทราบว่าแนวโน้มของการบรรเทาผลกระทบ
จากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทางทิศทางใด หนึ่งมีความพร้อมในการรองรับปัญหาอย่างไร   
   ขั้นที่ 2 แปลผลทั้งด้านบวกและด้านลบโดยการแปลผล ผู้ประเมินต้อง
พิจารณามองในเรื่องรูปแบบ (form) โครงสร้างและหน้าที่ (function) ที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นมี
ความสามารถควบคุมได้หรือไม่ จึงมองว่าถ้าเกิ ดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในท้องถิ่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถรัฐบาลส่วนท้องถิ่นจะสามารถรองรับได้หรือไม่    
   ขั้นที่ 3 การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน
ท้องถิ่น อาทิ ประชากรเพ่ิมขึ้นมากกว่า 25% อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ อาจพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรองรับได้ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับสองและผลกระทบ
ต่อเนื่องอ่ืนๆอีกมากมาย 
  9) การประเมินวางแผน (plan) และการก าหนดพ้ืนที่ (Zoning) การใช้ประโยชน์
จากกิจกรรม แผนและการก าหนดพ้ืนที่จึงมีความส าคัญเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ก าหนดและเสนอการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโดยนโยบายนั้นๆ ในทิศทางที่ควบคุมได้ และสามารถคาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดในวาระต่อไป  
   ขั้นที่ 1 ต้องได้เชิงรายละเอียดของโครงการว่ามีนโยบายหรือโครงการ
พัฒนาอย่างไร ดูที่ข้ันด าเนินการ การวิเคราะห์เพลกับการก าหนดวันที่การใช้ประโยชน์   
   ขั้นที่ 2 ตรวจสอบสภาวการณ์จริงเพ่ือดูว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ทางโครงการ มีการวางแผนและก าหนดเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์หรือไม่แล้วมีการผลักดันและ
กระบวนการแปลงแผนการปฏิบัติการอย่างไร  
  10) การประเมินความหลากหลายของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมก่อรายได้ของ
ชุมชนอ่ืนๆ นักประเมินจะต้องหาแหล่งก าเนิดของปัญหาแล้วท าการประเมินความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่และที่จะเกิดตามมาในชุมชนจากการก าหนด
นโยบายโครงการพัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและประเมินต้องประเมินได้ว่าชุมชน
สามารถรองรับกับขนาดและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมหรือสังคมได้หรือไม่ จะ
เกิดผลกระทบอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไร? จะเป็นผลกระทบล าดับที่ 2 ต่อหรือไม่ สิ่งที่
ต้องพิจารณาจากการประกอบอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางสังคมคือการพิจารณาผลผลิต
(Products) หรือผลลัพธ์ (output) หรือผลที่ได้จากการด าเนินการผลิต (Process) หรือกิจกรรมทาง
สังคมพิจารณาดูพ่ีผลพวงที่ได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ (By Product) หรือผลลัพธ์หลัก (outcome) 
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คือ สิ่งที่ได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หรือได้เพียง
เล็กน้อย โรงงานจ าเป็นต้องจ ากัด เช่น การเปุาการ์ดที่เหลือจากการกันน้ ามันเว้นวรรคโดยใช้ปล่องไฟ
เผาผลาญ (Fare) ถ้าโรงงานใดมีพลพ่วงที่ได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ (By Product) มาก แต่ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้สิ่งนั้นจะเป็นแหล่งก าเนิดของมลพิษ อาทิ การเกิดศูนย์การค้าส่งขนาด
ใหญ่การค้าขายและบริการคือผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์ ต่อให้เกิดปัญหาขยะและของเสีย(Waste) ส่วน
การบริหารจัดการขยะและน ามาใช้ใหม่ เป็นตัวอย่างหนึ่งของมาตรการในการแก้ไขปัญหารับผลพวง 
  11) การประเมินความไม่เสมอภาคของโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคม การประเมิน
ความไม่เสมอภาคของโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกิดแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการก าหนดนโยบายและโครงการพัฒนาตัวชี้วัด ( Index) ที่ดีที่สุดคือ อัตราการจ้างงาน การ
ว่างงานและรายได้ ตรงนี้ต้องพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่ได้จากนโยบายและโครงการพัฒนาตกอยู่กับ
ใคร มีการกระจายรายได้อย่างไร เช่น โครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟูามิได้สร้างความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจมาตรการตามมาคือการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเนื่องจาก
ที่ดินของประชาชนไม่สามารถตามผลประโยชน์จากการปลูกพืชได้ ดังนั้น การท าประมงจึงเป็นการ
ส่งเสริมใดได้ตามเปูาหมายโครงการยกระดับไกลได้ตามเปูาหมายในโครงการ นักประเมินต้องสังเกต
ว่าตรงไหนเป็นจุดส าคัญทางเศรษฐกิจศาสตร์ สังคมที่ไม่เท่าเทียมกันจะต้องหามาตรการวิเคราะห์และ
ท าให้ทุกอย่างเข้าสู่สังคมสมดุล อาทิ ปัญหาคือ ช่องว่างทางสังคม ความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและ
รายได้ของครัวเรือนเป็นประเด็นหลักของความขัดแย้งซึ่งมาตรการหนึ่งที่ควรท าการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  12) การประเมินการเปลี่ยนแปลงในความเสมอภาคของคนกลุ่มน้อย การประเมิน
การเปลี่ยนแปลงในความเสมอภาคของคนกลุ่มน้อย นักประเมินต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้าน
อาทิ ทางวัฒนธรรม เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ทางเกษตรขนาดใหญ่ทับซ้อนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ นักประเมินต้องให้ความเคารพในด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ของแต่ละชุมชนและกลุ่มชาติ
พันธุ์ ต้องส ารวจดูว่าคนกลุ่มน้อยต้องการอะไร มีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์และถูกคุ้มครองหรือไม่ โดยจะต้อง
รับทราบและเข้าใจความรู้สึกท่ีแท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะเข้าใจ เข้าถึง แบบยืนเคียงข้าง
เพ่ือเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบ 
  13) การประเมินการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต อาชีพใน
มุมมองของความเป็นวิถีชีวิตและรูปแบบของชีวิตการประเมินการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการประกอบ
อาชีพดังนั้นผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นต่อการมีอาชีพและการประกอบอาชีพเป็นเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลง 
  14) การประเมินเกี่ยวกับการปรากฏตัวขององค์กรภายนอกที่ก่อหรือลดผลกระทบ
หรือควบคุมผลกระทบ การประเมินเกี่ยวกับการปรากฏตัวขององค์กรภายนอกหรือกลุ่มใหม่ๆจะท าให้
เกิดผลกระทบใดกับชุมชนนักประเมินต้องส ารวจและศึกษาคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีในสังคมมาก่อน
ต้องจัดให้ได้ตัวชี้วัดหัวเรื่องการประเมินอาทิกิจกรรมหลักความขัดแย้งของผลประโยชน์โครงสร้าง
องค์กรและการด าเนินงานทางผ่านในการส่งผ่านบทบาทในเชิงระบบต่อการควบคุมก ากับหรือก่อเกิด
ผลกระทบในด้านต่างๆควรพิจารณาดูสถานะภาพกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ในชุมชน 
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  15) การประเมินการเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ในสังคม นักประเมินต้องประเมินการ
เกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ในกลุ่มชุมชนท่ามกลางความขัดแย้งหรือการสนับสนุนการเกิดชนชั้นใหม่ใน
สังคมอาจท าให้เกิดการปะทะหรือการเหยียดชนชั้นเก่าในทุกด้านตัวอย่างของการเกิดชนชั้นใหม่ใน
สังคมคือผลประโยชน์จากชนชั้นหลักหรือชุมชนเดิมการทับซ้อนการแก่งแย่งผลประโยชน์ของชนชั้น
ใหม่กับชนชั้นเดิมในชุมชนรูปแบบความรุนแรงของความขัดแย้งและการสนับสนุนกลุ่มและกิจกรรมที่
ขับเคลื่อนพลวัตทางสังคม 
  16) การประเมินการเปลี่ยนแปลงในการค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การก าหนดนโยบาย
หรือโครงการพัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนเกิดการค้าและอุตสาหกรรมในชุมชนนัก
ประเมินต้องพิจารณามุมมองของธุรกิจธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในชุมชนและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ตามมาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักธุรกิจที่พัฒนาที่ดินการค้าชุมชนรวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง 
  17) การประเมินการปรากฏตัวของผู้อาศัยแบบชั่วคราว การปรากฏตัวของผู้อาศัย
แบบชั่วคราวหรือการเข้ามาก่อผลกระทบทางสังคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเช่นการที่คน
กลุ่มดังกล่าวเข้ามาประกอบท าธุรกิจในพ้ืนที่ของชุมชน และได้พัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจในด้านที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น เกิดปัญหาโสเภณี อาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เพราะฉะนั้นนัก
ประเมินต้องประเมินจ านวนของผู้ที่เข้ามาปรากฏหรือผู้ที่มาอาศัยแบบชั่วคราวและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
  18) การประเมินความแตกแยกสูญสลายในวิถีชีวิตประจ าวันและรูปแบบการ
เคลื่อนไหว การประเมินต้องส ารวจดูกิจกรรมในแต่ละวันของประชาชนในชุมชนและรูปแบบการ
เคลื่อนไหวและวิถีชีวิตของจ านวนประชากรส่วนมากในชุมชนเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน
ว่าเกิดผลกระทบใดบ้างกับชุมชน เช่นโครงการทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่แบ่งแยกชุมชนหรือโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการพนันครบวงจรที่จะส่งผลกระทบในมิตินี้อย่างมากต่อชุมชนเดิม 
  19) การประเมินผลกระทบต่อความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแปรทาง
สังคมของผลกระทบต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นที่มาของการน าไปสู่การจ าแนก
กลุ่มและกิจกรรมของชุมชนของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มเก่าและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่ร่วมกันแสดง
คุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนขอปัจจัยดังกล่าว
ส่วนมากเป็นการสังเกตปรากฏการณ์ระหว่างขั้นด าเนินการก่อสร้างหรือด าเนินการก่อสร้างขั้น
ด าเนินการผลิตหรือซ่อมบ ารุงหรือเมื่อสิ้นสุดส่งโครงการแล้วโครงการแล้ว 
  20) การประเมินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของครอบครัวในรอบปีนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะต้องหาข้อมูลจากการ
ส ารวจสถิติครอบครัวตัวอย่างฐานะและสถานภาพหญิงในครอบครัวเช่นการแต่งงานผู้หญิงคนโสดคน
เดียวในบ้านหรืมีหรือไม่มีเด็กในครอบครัวเป็นผลลัพธ์ของโครงการใหม่หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นแบบชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างหรืออาจ
เกิดขึ้นได้ระยะยาวถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างขั้นกระบวนการผลิตของโครงการถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหลักฐานทางครอบครัวการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ 
  21) การประเมินผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคมผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคม 
เป็นตัวแปรทางสังคมที่เป็นการค้นหาจุดสิ้นสุดที่กระทบไปถึงผลกระทบของชุมชนสังคมเกิดปฏิกิริยา
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ตอบโต้กับรูปแบบต่างๆรวมถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติเครือข่ายองค์กรทางสังคม
โดยกิจกรรมจากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบอาจเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรเช่นผลกระทบจาก
การสร้างถนน ที่อาจมีวัสดุต่างต่างระหว่างการก่อสร้างซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมขนาด
เล็กซึ่งอาจเกิดผลกระทบแบบถาวรถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างขั้นกระบวนการผลิตหรือการใช้
งานเช่นประเด็นเรื่องความกว้างของถนนหรือประเด็นยวดยานที่คับค่ังของโครงการอาจแบ่งชุมชนเป็น 
2 ส่วนและอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้  
  22) การประเมินผลกระทบต่อการดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัย การ
เปลี่ยนแปลงของการดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัยเป็นตัวแปรในการประเมินสังคมที่
ค้นหาสภาวะการทัศนคติหรือความเชื่อในส่วนของชุมชนเกี่ยวกับด้านกายภาพสุขภาพความปลอดภัย
รวมถึงการอยู่ดีมีสุขที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการเข้าถึงการดูแลทัศนคติและความเชื่อความ
ต้องการดูแลรักษาและบ าบัดอย่างจริงจังเนื่องจากเป็นผลที่ตามมาจริงและผลกระทบที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุขและความปลอดภัยอาจขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ  
  23) การประเมินการเปลี่ยนแปลงโอกาสและเวลาว่างจากการท างาน ปัจจั ยการ
เปลี่ยนแปลงของโอกาสพักผ่อนเมื่อว่างจากการท างานในด้านต่างๆเป็นตัวอะไรที่ชี้บอกการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงของเวลาว่างจากการท างานและโอกาสในการแสวงหาความบันเทิงหรือการพักผ่อนภายใน
ชุมชนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติเช่นโครงการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
เพ่ือความบันเทิง entertainment complex เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายแหล่งใหม่หรือคาสิโนใน
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
  24) การประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 
โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนหมายถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการเปลี่ยนไปของความต้องการการ
สนับสนุนประเภทต่างๆจากโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการหรือความสะดวกภายในชุมชนที่มีผลจาก
โครงการเช่โครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องจัดท าเมื่อมีการวางโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนหรือโครงการ
พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 
  25) การประเมินผลกระทบการมีสิทธิ์และการถือครองสิทธิ์ในการจัดการที่ดิน ปัจจัย
ดังกล่าวเป็นการประเมินเพื่อค้นหาผลรวมของสิทธิต่างๆเช่นเนื้อท่ีของที่ดินที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการจ าแนกในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือการถือครองที่ดินหรือโครงการทับซ้อนพ้ืนที่ของชุมชน
ซ่ึงประเด็นนี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานของรัฐและกฎหมายตามอ านาจศาลเช่น
ผลกระทบจากการก่อสร้างเข่ือนปุาสักชลสิทธิ์กรณีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินหรือกรณีการต่อสู้กรรมสิทธิ์
ที่ดินของยายไฮ  
  26) การประเมินผลกระทบในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ การประเมินตัวแปรดังกล่าวเพ่ือเป็นการค้นหาข้อมูลดั้งเดิมและแสดงการท านาย
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากแหล่งที่มีภายในชุมชนที่มีผลจากโครงการเช่นโครงการการสร้างทางด่วนพิเศษขอตัดผ่านชุมชนใน
กรุงเทพฯได้ให้บทเรียนต่อการประเมินผลกระทบทางสังคมและได้แสดงถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตศาสนาและความเชื่อของตนเองมาอย่างยาวนานโดยมีความสัมพันธ์ของ
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กลุ่มเชิงประวัติศาสตร์ท าให้มีการรวมตัวและต่อต้านโครงการดังกล่าวและในที่สุดรัฐบาลขณะนั้นก็
เห็นความส าคัญและเข้าใจ และร่วมหารือกับภาคประชาชนซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ภาครัฐยังคงเห็น
ว่าการพัฒนาเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ได้ให้ความส าคัญในสิทธิของประชาชนและเพ่ือการใช้อ านาจรัฐเข้า
มาแทรกแซงก็จะเกิดความขัดแย้งน าไปสู่ความสับสนเกิดช่องว่างจากความบกพร่องของกฎหมายเปิด
โอกาสให้ภาครัฐใช้อ านาจเด็ดขาดจากการหารือกับประชาชน 
 อย่างไรก็ตามประเด็นในการประเมินผลกระทบทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น (26 ประเด็น) นัก
ประเมินผลกระทบทางสังคม สามารถน าประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ และหัวข้อที่
จะท าการประเมิน 
 
  2.6.4 แนวทางการก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทางสังคม 
 
  1) ความพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนถ้า
เป็นไปได้โครงการควรจะพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้อ่ืนๆ และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องให้ความ
ช่วยเหลือผู้ถูกอพยพให้สามารถคงระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ความสามารถในการเพ่ิมรายได้
และระดับผลผลิตของพวกเขาให้อยู่ในระดับเดิมหรือในระดับที่ดีขึ้นพยายามสนับสนุนให้ชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนและการด าเนินการโยกย้ายการให้ความช่วยเหลือนี้จะครอบคลุมถึงผู้ที่
ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาที่ดินทางกฎหมายด้วยมาตรการจะรวมถึงการโยกย้ายทางกายภาพการ
สูญเสียที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นผลให้มีการโยกย้ายหรือสูญเสียที่อยู่อาศัยการสูญเสียทรัพย์สินหรือ
การสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการถูกจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่สงวนหรือเขตคุ้มครอง
ของรัฐเช่นพ้ืนที่เดิมสามารถเข้าหาทรัพยากรในปุาชายเลนใกล้เคียงได้เมื่อถูกโยกย้ายสู่อัธยาศัยให ม่
ชุมชนต้องเสียโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรในปุาชายเลนนั้นเป็นการสูญเสียแหล่งรายได้หรือ
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและเป็นการเพ่ิมผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกโยกย้ายมาก
ขึ้น 
  2) การเตรียมแผนและงบประมาณอย่างเพียงพอในการปูองกันและลดกระทบ
แผนการลดผลกระทบนี้จะต้องมีการด าเนินการหารือกับประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบอย่าง
ใกล้ชิดงบประมาณในการท าแผนและหารือกับชุมชนต้องรวมอยู่ในงบประมาณของโครงการและการ
จ่ายค่าชดเชยควรมีการท าก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการส าหรับแผนการปูองกันและ
ลดผลกระทบในด้านอ่ืนๆนั้นก็ควรที่จะมีการจัดท าอย่างใกล้ชิดกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการจัดงบประมาณที่เพียงพอส าหรับเรื่องนี้เช่นกันแผนการลดผลกระทบจากการ
โยกย้ายและการเวนคืนที่ดินจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกรณีมีการโยกย้ายถิ่นฐาน
และมีค่าชดเชย 
  3) การด าเนินการและการติดตามแผนการปูองกันและลดผลกระทบอย่างมีส่วนร่วม
การด าเนินการและติดตามแผนการปูองกันและลดผลกระทบ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า
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ได้มีการด าเนินการอย่างเพียงพอในการปูองกันและลดผลกระทบทางลบที่ได้คาดการณ์ไว้โครงการ
ควรจะสนับสนุนในชุมชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการติดตามและประเมินผลนี้ 
  4) การให้ข้อมูลข่าวสารและการหารือกับชุมชนอย่างต่อเนื่องการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมจะต้องใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
โครงการและสภาวะการและแนวความคิดของชุมชน การหารือเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายอย่าง
แท้จริงนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามาตรการการแก้ไขผลกระทบนั้นเพียงพอและสามารถ
ท าได้จริง และเป็นที่ยอมรับของชุมชนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลในระยะเวลาที่
เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่องก็ เพ่ือจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการที่เป็นจริงและได้รับ
การยอมรับกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารนั้นจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการได้รับรู้และเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์และองค์ประกอบหลักของโครงการตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกของโครงการ  
 จากทีก่ล่าวแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นแนวคิด หลักการ และเครื่องมือส าหรับช่วย
ผู้ประเมินผลกระทบทางสังคมสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง หรือกรอบความคิดในการพิจารณาถึง
ประเด็นด้านผลกระทบทางสังคมได้หลากมิติมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้
เน้นการศึกษาในเรื่องของมาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคมของชุมชนอาเซียนใน
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้มีการรวบรวมประเด็นผลกระทบทางสังคมในด้านต่าง ๆ ที่
อาจเกิดข้ึนจากการรวมประชาคมอาเซียน โดยจะมีการกล่าวถึงในหัวข้ออันดับต่อไป  
 
 2.6.5 ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมประชาคมอาเซียน 
 
  2.6.5.1 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  การเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีข้อตกลงสนับสนุนการน าเข้า
อาหาร วัตถุดิบ และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ผู้บริโภคจะได้รับ
ประโยชน์จากสินค้าน าเข้าราคาถูก ธุรกิจจะได้ประโยชน์จากวัตถุดิบน าเข้าที่มีราคาถูกลง และการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น (บุญชล แก้วทรง , 2555)  ทั้งนี้ การเปิดตลาดเสรีของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะดึงดูดเงินทุนขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ องค์กรเหล่านี้จะ
พยายามผูกขาดท้ังโอกาสทางการตลาดและวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพันธุ์ ที่ดิน ชาวนารายย่อยจะถูกบีบให้
เข้าสู่ระบบเกษตรแบบพันธสัญญา ภายใต้การควบคุมของทุนขนาดใหญ่หรือการให้กู้ยืมเงินจ านวน
มากและมีความเสี่ยงจากการขาดการสนับสนุนหรือไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอรายงานหลายฉบับ (แต่ยัง
ไม่มีการส ารวจเชิงวิจัยอย่างเป็นระบบ) ชี้ให้เห็นการกระจุกตัวของที่ดินซึ่งเกิดขึ้นหลายรูปแบบบริษัท
ขนาดใหญ่ของไทยบางแห่งซื้อที่ดินขนาดใหญ่ท าไร่พืชพลังงาน (อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน ้ามัน) 
ชาวนารายย่อยจ านวนมากต้องกลายเป็นผู้เช่าที่ดินเมื่อถูกบังคับให้ขายที่ดินเพ่ือชดใช้หนี้หรือถูก
หลอกให้ขายที่ดินในราคาสูง (กฤษฎา บุญชัย และจุฬาลักษณ์ เชิดรูญ, 2554) มุมมองนี้เห็นว่ารัฐบาล
จะพ่ึงพา AEC และก าลังตลาดเพ่ือกระตุ้นภาคการเกษตรของไทยโดยหวังจะลดการสนับสนุนชาวนา
ในรูปแบบอื่น ๆ กลยุทธ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงทาง
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อาหาร  นอกจากนี้ชาวนาจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในขณะที่
ประเทศเพ่ือนบ้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนาม) ได้พัฒนาเป็นประเทศที่ภาคการเกษตรมี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น แต่ภาคการเกษตรของไทยกลับมุ่งสู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยวซึ่งมีผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
  2.6.5.2 ผลกระทบด้านความเหลื่อมล ้าเชิงพ้ืนที่อันเกิดจากรวมเป็นประชาคม
อาเซียน 
  หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ AEC คือการสร้าง “ภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกัน” ปัจจุบันความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูงและปัจจัยเชิง
พ้ืนที่เป็นสาเหตุส าคัญผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดต่อหัวประชากรของจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุด
แตกต่างกันถึง 29 เท่า แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียน (ASEAN Connectivity) มี
แนวคิดว่าการลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและการพัฒนาการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดช่องว่างเชิงพ้ืนที่ แต่
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคของการเร่ง
พัฒนาอุตสาหกรรมในระหว่างทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 แม้ว่าจะลดลงบ้างในทศวรรษที่
ผ่านมาอันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและความตึงตัวของตลาดแรงงาน แต่ยัง
มีความเบ้ทางรายได้สูงและยังเป็นระดับความไม่เท่าเทียมที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนอย่างเห็นได้ชัด (World Bank, 2012)  
  ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยมีเหตุปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เรื่อง
พ้ืนที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและอ านาจมักกระจุกตัวในเมืองหลวง จนกระทั่งปัจจุบันภาครัฐยังมีการ
รวมศูนย์ในระดับสูงกรุงเทพ คือ ท่าเรือหลักของประเทศเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเป็นจุดดึงดูด
ของธุรกิจข้ามชาติอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ในสามทศวรรษที่ผ่านมามักตั้งอยู่รอบกรุงเทพและใกล้ท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเล
ตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด ขณะที่แผนกระจายความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ไม่มีผลมากนักและบางแผนก็เลิกด าเนินการไป ในทางตรงข้ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็น
พ้ืนที่ที่ยากจนที่สุด สาเหตุหลักคือ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่นโยบายของรัฐบาลก็ไม่เคย
ให้ความส าคัญกับการต่อสู้กับความเหลื่อมล ้าเชิงพ้ืนที่ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นจากงานศึกษาวิจัยหลาย
ฉบับ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลกลับยิ่งซ ้าเติมมากกว่าจะบรรเทาปัญหาช่องว่างทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากรแสดงความแตกต่างกันถึง 7 เท่า
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ยากจนที่สุดและต่างกัน  29 เท่า
ระหว่างจังหวัดที่อยู่ในอันดับสูงสุดและต ่าสุด นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดที่รวยที่สุด
กับยากจนที่สุดแตกต่างกัน 5 เท่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมามีการกระจายอ านาจการบริหารราชการ
แผ่นดินเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่แต่ก็ยังไม่เห็นผลมากนัก (Peter G. Warr, 2011) 
  จากการทบทวนดัชนีความก้าวหน้าของคนในทศวรรษท่ีผ่านมา สรุปสถานการณ์การ
พัฒนาคนในประเทศไทยที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ได้ดังนี้  



52 

   1) การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นมาก แต่ยังจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเพ่ิมขึ้นของรายได้และการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
   2) การเข้าถึงการศึกษาขยายวงกว้างขึ้นมาก แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับและความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
   3) รายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและความยากจนลดลง แต่ควาเหลื่อมล ้าทางรายได้
ยังอยู่ในระดับสูง 
   4) สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเป็น
พิเศษ ทั้งเรื่องความเสื่อมโทรมที่เกิดจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
  2.6.5.3 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
(ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2557: 85-89 อ้างถึงใน สุวิชา เปูาอารีย์, 2557) 
  ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมากว่าทศวรรษ แต่
ขณะนี้ยังมีแรงงานจ านวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีเอกสารหลักฐานและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิรูปแบบต่าง ๆ โรงเรียน โรงพยาบาล และบริการทางสังคมอ่ืน ๆ 
ได้พยายามรองรับและดูแลแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและมักให้บริการก่อน
และเกินกว่าที่นโยบายของรัฐก าหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โรงเรียนหลายแห่งรับเด็กย้าย
ถิ่นเข้าเรียนโดยไม่ค านึงถึงสถานะทางสัญชาติและตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการรักษาพยาบาลโดยไม่ค านึงถึงสถานะทางสัญชาติเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แรงงานต่าง
ด้าวและผู้ติดตามยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ด้วยสาเหตุหลายประการรวมทั้งที่เกิดจาก
ลักษณะพิเศษของผู้รับบริการเองด้วย ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติได้กระจายไปแทบทุกภาคเศรษฐกิจ
และทุกพ้ืนที่ของประเทศ แม้ว่านโยบายของไทยจะตั้งอยู่บนฐานคิดว่าแรงงานเหล่านี้ เป็น
ปรากฏการณ์ชั่วคราวในช่วงการเปลี่ยนผ่านของตลาดแรงงานไทย แต่ในข้อเท็จจริงแรงงานข้ามชาติ
จ านวนมากได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหรืออาศัยอยู่แบบกึ่งถาวร นอกจากนั้นยังมี
ความแตกต่างของระดับรายได้ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยจึงประเมินได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานจะไม่ลดลงในอนาคตอันใกล้ 
  แม้ว่าเงื่อนไขของอาเซียนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานมุ่งเน้นไปที่กลุ่มแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล อีกทั้งการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 
หารืออาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (ASEAN Forum on Migrant Labour) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
หลักว่า “การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและการออก
กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ” ได้ก าหนดหลักการทั่วไปในการก ากับนโยบายและการปฏิบัติของ
ประเทศสมาชิกต่อแรงงานย้ายถิ่นก็ตาม แต่ยังมิได้มีข้อเสนอเป็นการเฉพาะที่ประชุมดังกล่าวไม่ได้มี
ข้อเสนอที่จะก าหนดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ หรือจัดระบบให้บริการประกันสังคมระหว่างประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ สอดคล้องกัน 
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  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือต ่าภายในประเทศ
อาเซียนเป็นจ านวนมาก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน 1.1 ล้านคน
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท างานใน
ประเทศไทยและประมาณการว่ามีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด ในประเทศไทย 2-4 ล้านคนงานวิจัยหลาย
ชิ้นยืนยันว่าแรงงานเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  ในจ านวนแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนภายใต้บันทึกความเข้าใจและการพิสูจน์
สัญชาติ พบว่า กว่าร้อยละ 80 เป็นแรงงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เหลือเป็นแรงงาน
จากกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ านวนเท่า ๆ กัน แรงงานข้ามชาติจ านวน
มากกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรมและบางพ้ืนที่ เช่น อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าประมงในจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในอ าเภอแม่สอด (จังหวัดตาก) 
และอ าเภอสังขละบุรี (จังหวัดกาญจนบุรี) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต และสวนผลไม้ใน
ภาคเหนือ อย่างไรก็ดี ในระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย แรงงาน
เหล่านี้ได้กระจายตัวครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และทุกสาขาเศรษฐกิจ 
  

  2.6.5.4 ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว 
  แรงงานต่างด้าวยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากการถูกกระท ารุนแรงและอาชญากรรม
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับแม่สอดซึ่งจัดท าโดย International Rescue Committee และ Tufts 
University พบว่าในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในห้าของแรงงานข้ามชาติถูกริดรอนสิทธิ หนึ่งในสิบถูกท า
ร้ายร่างกาย และหนึ่งในหกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ขณะที่มากกว่าหนึ่งในสามขอแรงงานข้ามชาติมีที่
อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัย รายงานอ่ืนๆ ระบุว่า แรงงานข้ ามชาติมักถูกบังคับให้
ท างานกับกระบวนการค้ายาเสพติดขนาดย่อม พวกลักลอบค้าอาวุธ และอาชญากรรมอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ท างานข้ามชายแดน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเฝูาระวัง (ระดับ 2) ด้านการค้ามนุษย์ โดยระบุว่า มีการบังคับให้
แรงงานข้ามชาติท างานบนเรืออวนลาก ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และโรงงานผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปราคาถูก ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังติดในรายชื่อ 58 ประเทศที่มีการใช้แรงงานเด็กและมี
การทารุณกรรมแรงงานในการผลิตสินค้าของกรมแรงงานระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้
สนธิสัญญาที่ 182 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยลงสัตยาบันไว้เมื่อวันที่  16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ในเรื่องนี้ ประเทศไทยได้จัดท า “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.2554  -2559)” ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือระดับชาติ
ส าหรับการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐทุกแห่งองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศต่างๆ แผนดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสหวิทยาการและบนหลักการ 5P ได้แก่ การ
ปูองกัน (Protection) การด าเนินคดี (Prosecution) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) การ
พัฒนาเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) และในเวลา
ต่อมารัฐบาลได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  แม้ว่ารัฐบาลได้มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์
บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เกือบ 400,000 คนในปี พ.ศ.2555 มีการตรวจสอบ
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สถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและด าเนินคดีกับนายจ้างที่กระท าความผิดแต่รายงานการค้ามนุษย์ปี 
พ.ศ.2556 ประเทศไทยยังคงถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งที่มา ส่งผ่าน และจุดหมายปลายทางของการค้า
มนุษย์ทั้งชาย หญิง และเด็กประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ถูกเฝูาระวัง (ระดับ 2) ในปี พ.ศ.2556 
แต่ได้รับการยกเว้นไม่ถูกลดระดับลงไปเป็นระดับ 3 เพราะมีการน าเสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษร 
และหากมีการด าเนินการตามแผนนี้ก็จะแสดงว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามที่ดีที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าของการขจัดการค้ามนุษย์ และได้จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผน รัฐบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณประมาณ 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ และรายงานว่ามีการสอบสวนการค้ามนุษย์ 305 คดีในปี พ.ศ.2555 รวมกับ 83 คดีในปี 
พ.ศ.2554 แต่กลับมีการด าเนินคดีเพียง 27 คดีในระหว่างปี และมีการพิพากษาลงโทษเพียง 10 คดี
เท่านั้น (United State Department, 2013: 359 อ้างถึงในสุวิชา เปูาอารีย์, 2557) จากข้อมูลของ
คณะสหวิชาชีพที่ด าเนินการสอบสวนกรณีต่าง ๆ เหยื่อจ านวนมากปฏิเสธการด าเนินคดีเพ่ือหลีกเลี่ยง
การพิจารณาคดีที่ใช้เวลายาวนาน และบางคนอาจปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าพวกเขาได้กระท าความผิด
บางอย่างในประเทศของตน (ประเทศต้นทาง) ความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การไร้สัญชาติ นโยบาย
ด้านแรงงานข้ามชาติของไทยมักมีสมมุติฐานว่าแรงงานเข้ามาเพียงคนเดียวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
จนถึงเมื่อไม่นานมานี้ เด็กที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติไม่สามารถจดทะเบียนเกิดได้ และมีความเสี่ยงใน
หลายด้าน ทั้งนี้ การจัดการกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมประชาคมอาเซียน ถือได้เป็น
ความท้าทายที่นักพัฒนาพยายามที่แสวงหาแนวทางในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการของคนในสังคม ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญใน
การสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน   
 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเองได้ท าการรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวประชาคมของสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมแง่มุมของ
คณะผู้วิจัยในการพิจารณาถึงมาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคมของชุมชนอาเซียน
ในประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดยจะขอกล่าวถึงใน
หัวข้อที่ 2.7 
 
2.7 สหภาพยุโรป (European Union) กับนโยบายทางสังคม 

 
2.7.1 พัฒนาการของสภาพยุโรป  
 

 พัฒนาการของสหภาพยุโรปมาจากการเกิดขึ้นของประชาคมยุโรป ที่เน้นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในยุโรป โดยมุ่งหวังให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในยุโรปมีปริมาณที่สูงขึ้น และรวมไปถึง
การสนับสนุนการทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุโรป อย่างไรก็ตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสภาวะการจ้างงานในประเทศ
สมาชิกท าให้เกิดความกังวลในเรื่องสภาพสังคมในยุโรปและน าไปสู่การขยายขอบเขตการหารือเรื่อง
นโยบายทางสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ตั้งแต่ ค.ศ. 1972 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชุมสุดยอดที่
กรุงปารีส เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม ค.ศ. 1972 ถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ว่าด้วยนโยบายทางสังคมของสหภาพยุโรป ที่
เน้นให้เกิดความเท่าเทียมกัน การสนับสนุนให้สังคมมีพัฒนาการที่ประสานสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีดุลยภาพและเสถียรภาพ 
ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดตั้งตลาดร่วมและนโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป จึง
ต้องมาจากการปฏิบัติการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการปรับปรุง
ความอยู่ดีกินดี สภาพการท างานและชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นหลักประกันคนงานใน
องค์กรต่างๆ และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าอนุสัญญาต่างๆ ของ สหภาพยุโรป ใน
ขณะเดียวกันจากการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสนั้นยังได้มีการร่าง “โครงการ EU เพ่ือการปฏิบัติการ
ทางสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน 3 ประการคือ 1) ให้มีงานท าตามเวลาและเป็นงานที่ดีที่สุด 2) 
ปรับปรุงสภาพการด ารงชีวิตและการท างาน และ 3) การให้ผู้เข้าร่วมงานทางสังคม ได้เข้ามีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันยิ่งขึ้นในการวินิจฉัยนโยบายเศรษฐกิจและสังคม และการให้ความเสมอภาคทางโอกาส
ระหว่างบุรุษและสตรี เช่นเดียวกับให้คนงานมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของวิสาหกิจมากขึ้นด้วย (อรณี นวล
สุวรรณ์, 2543: 174-176) 
 
 2.7.2 ความแตกต่างระหว่างประชาคมอาเซียนกับสหภาพยุโรป 
 
 ปัจจุบันอาเซียนได้ร่วมมือกันในการพยายามแสดงบทบาทในการธ ารงรักษาส่งเสริมสันติภาพ 
ความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญร่วมกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคจนเป็นที่
ประจักษ์ต่อองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ภายใต้การขนานนามว่า ประชาคมอาเซียน และมีเปูาหมายในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปี ค.ศ.2015 โดยมี 3 เสาหลักคือ ความร่วมมือทางด้าน
การเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ นับเป็นความก้าวหน้าในด้านความคิดและในด้านโครงสร้างที่จะท าให้อาเซียนพัฒนาไป
เหมือนสหภาพยุโรป (EU) อย่างไรก็ตามหากพิจารณากันในแง่ความเป็นจริงแล้วอาจต้องใช้เวลา
มากกว่า 15 ปี หากศึกษาจากพัฒนาการของสหภาพยุโรปพบว่าใช้เวลามากกว่า 50 ปี กว่าจะมีความ
เป็นปึกแผ่น และความม่ันคงร่วมมือกันอย่างจริงจัง ดังนั้นในส่วนนี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบเพ่ือน าไปสู่การทบทวนอย่างจริงจังในการท าความเข้าใจให้กระจ่างถึงปัจจัยที่เป็น
เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และความเหมือน และความแตกต่าง ทั้งในด้านโอกาสหรือศักยภาพ และด้าน
ข้อจ ากัด ในการรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป และประชาคมอาเซียน (สีดา สอนศรี, 2552: 28) 
 สหภาพยุโรป (European Union) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations)  มีพัฒนาการการก าเนิดขององค์การในระยะเวลาที่ไล่เลี่ย
กัน ซึ่งถ้าหากจะนับขวบปีของระยะเวลาที่ด าเนินงานมาแล้ว อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศพ่ีน้องกัน คือ สหภาพยุโรปนั้นมาเป็นรูปเป็นร่างและก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1957 หลังท าสนธิสัญญา
โรม 2 ฉบับ ส่วนอาเซียนนั้นเกิดขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967  แต่สหภาพ
ยุโรปมีการพัฒนาองค์การขึ้นมาอย่างรวดเร็วคือมีอัตราเร่งในการเจริญเติบโตขององค์การและเป็น
องค์การระหว่างประเทศที่มีความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากที่สุดในโลกองค์การหนึ่งในปัจจุบัน (High 
Accelerate, Solidarity and Stability Growth) (ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร, มปป: 1) 
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 เนื่องมาจากสหภาพยุโรปมีการวางกรอบและกลไกการด าเนินการขององค์การที่มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาการไปสู่ความก้าวหน้าในการบูรณาการของการรวมยุโรปมาตั้งแต่ 
Schumann Declaration 1950 ที่มีสาระส าคัญในการเตรียมการก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็ก
โดยข้อคิดท่ีส าคัญได้แก่ การจัดตั้งองค์การขึ้นมานั้น เพ่ือสร้างสันติภาพในยุโรปให้เกิดขึ้น โดยเริ่มจาก
การควบคุมและลดความตึงเครียดของสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยท่าทีของความหวาดระแวงระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน สืบเนื่องมาจากสงครามโลกที่เยอรมันเป็นผู้จุดฉนวนของสงครามโลกทั้ง
สองครั้งและได้ยึดครองฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยการรวบรวมเอาทรัพยากรที่มีผล
ส าคัญในการขับเคลื่อนยุโรปและเป็นยุทธปัจจัยที่ส าคัญในขณะนั้นให้เข้ามาอยู่ในความควบคุมของ
องค์การก็คือ ถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานส าคัญในการใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรไอน้ า และเหล็กซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องอุตสาหกรรมหนักและอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยองค์การที่จัดตั้งขึ้น
จะต้องมีสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ  (Supra-National International 
Organization) โดยมี High Authority ท าหน้าที่บริหารงานและตัดสินใจซึ่งมีผลผูกพันรัฐสมาชิกให้
ต้องปฏิบัติตามภายใต้ขอบอ านาจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันโดยรัฐสมาชิก และเมื่อมีข้อ
พิพาทก็จะตกลงมาระงับข้อพิพาทร่วมกัน ซึ่งในที่สุด Schumann Declaration ก็ได้พัฒนาและ
บรรลุผลโดยมีการก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็ก (European Coal and Steel Community : 
ECSC) ขึ้นในปี ค.ศ.1951 (ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร,มปป: 1-2) 
 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ASEAN แล้ว สามารถแยกให้เห็นเหตุผลที่แจ้งชัดหลายประการที่เป็น
ค าตอบของปัญหาว่าท าไมในระยะเวลาขององค์การที่มีอายุไล่เลี่ยกันแต่สหภาพยุโรปถึงมีวิวัฒนาการ
ไปรวดเร็วกว่า ASEAN อาทิ ในกรณีกลุ่มอาเซียนซึ่งแตกต่างจากประชาคมยุโรปทั้งในสภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากเป็นประเทศก าลังพัฒนายังมิได้พัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม
ที่มีความม่ันคงพอ จึงมีการพัฒนาการรวมตัวที่จ ากัดมาก การรวมกลุ่มของอาเซียนจึงมิได้เป็นลักษณะ
รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่เป็นการประสานนโยบายและเสาะ
แสวงหาแนวทางร่วมกันอันดับแรก ที่จะบรรลุถึงจุดหมายของกลุ่มตามแนวของ Cooperation 
system ไม่เคยมีความจ าเป็นหรือไม่เคยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเช่นกรณียุโรป
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งขณะนั้นได้มีการเสนอ Marshall Plan พร้อมๆ กับบรรษัทข้ามชาติของ
สหรัฐอเมริกา เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (สีดา สอนศรี, 2552: 28) 
 สภาพเศรษฐกิจของอาเซียนก็แตกต่างกับของประชาคมยุโรปซึ่งมีการพัฒนามากกว่า และมี
สถาบันการเงินที่มั่นคงกว่าพอที่จะบรรลุความส าเร็จในระดับอุตสาหกรรม แม้กระทั่งก่อนการรวมตัว
เสียอีก (สีดา สอนศรี, 2552: 28) 
 กลุ่มอาเซียนเป็นกลุ่มที่ก าลังพัฒนาจึงจ าเป็นอยู่เองที่จะต้องพ่ึงมหาอ านาจภายนอกในแง่
เงินทุน เท่าที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ละประเทศก็มีประเทศคู่ค้าภายนอกทั้งมหาอ านาจและไม่ใช่
มหาอ านาจ และประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นผลิตสินค้าพ้ืนฐานเหมือนกัน (ยกเว้นสิงคโปร์) เมื่อเป็น
ดังนี้ถ้าหากไม่ตกลงกันในเรื่องความต้องการของสินค้าพ้ืนฐานแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นภายในกลุ่มกันเอง 
ควรท าความเข้าใจกันภายในกลุ่มในเรื่องนี้เพ่ือจะด าเนินนโยบายกับประเทศภายนอกกลุ่ม (สีดา สอน
ศร,ี 2552: 29) 
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 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาอ านาจภายนอกมีอิทธิพลต่อประชาคมยุโรปจนกระทั่ง 
Deutsch ได้เสนอแนวคิด Security Community ขึ้นมา เพ่ือพัฒนากลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะ
นั้นก็มีรัสเซียเป็นฝุายตรงกันข้ามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีคอมมิวนิสต์รุกราน จึงมุ่งพ่ึงพิง
สหรัฐอเมริกามากกว่าพัฒนาภายในกลุ่ม และสหรัฐอเมริกาก็เสนอนโยบายสกัดกั้นในเอเชียเพ่ือ
ปูองกันคอมมิวนิสต์รุกราน หากพิจารณาตามสภาพการณ์ดังกล่าวแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
เพราะปัจจัยภายนอกทางการเมืองและเศรษฐกิจต่างกัน การเน้นการพัฒนาก็แตกต่างกัน และ
นอกจากนั้นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นชาตินิยมที่แรงกล้าอีกด้วย ไม่สามารถก้าวล้ า
ประชาธิปไตยของแต่ละชาติได้ (สีดา สอนศรี, 2552: 29) 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบสหภาพยุโรป (EU) กับอาเซียน (ASEAN) 
 

ประเด็น EU ASEAN 
1. การก่อตั้ง สนธิสัญญาปารีส 1951 

สนธิสัญญาโรม 1957 
ปฏิญญากรุงเทพ/ปฏิญญา
อาเซียน 1967 

2. ระเบียบโลกเม่ือก่อตั้ง สิ้นสงครามโลก 
เริ่มสงครามเย็นและการ
เผชิญหน้ากันระหว่างค่ายสหรัฐ-
สหภาพโซเวียต 

ระหว่างสงครามเย็น 
สหรัฐฯ ถอนตัวจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อิทธิพลคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ 

3. จ านวนสมาชิก เริ่ม 6 ปัจจุบัน 27 ประเทศ เริ่ม 5 ปัจจุบัน 10 ประเทศ 
4. เงื่อนไขการเข้า-ออกจาก
สมาชิกภาพ 

การเข้า : เงื่อนไขตามสนธิสัญญา
โรม 1957  
การออก : ไม่ระบุในสนธิสัญญา
โรม 1957 แต่ระบุไว้ใน
สนธิสัญญาลิสบอน 2007   

การเข้า : เงื่อนไขตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ 1967 เอกสารทาง
การเมืองเบื้องต้นต่างๆ และ
โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน 2007  
การออก : ไม่ระบุ 

5. ลักษณะการรวมตัว รวมกันแบบมุ่งบูรณาการ 
(Integration) นับแต่เริ่มต้น มี
นวัตกรรมทางระบบการอภิบาล 
(governance) โดยมีองค์กร
แบบเหนือชาติ 
(Supranationlism)ที่เป็น
เอกเทศซึ่งรัฐน าอธิไตยมารวมกัน
ใช้ (ECSC) 

รวมกันแบบไม่มุ่งบูรณาการนับ
แต่เริ่มต้นมีลักษณะเป็นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐในระดับ
ภูมิภาค (Regional 
Cooperation) 

6. วิธีการท างานร่วมกัน มีการใช้ “นโยบายร่วมกัน” 
(Common Policy) ในกิจการที่
ท าร่วมกันในระดับประชาคม 
บริหารจัดการโดยองค์กรที่มี

ไม่มีการก าหนดร่วมแบบมีการ
บริหารจัดการร่วมกันโดย
องค์การเป็นการประสานงาน 
(coordination) และความ
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ประเด็น EU ASEAN 
ความเป็นเอกเทศจากรัฐในด้านที่
ตกลงกัน มีระบบบริหารที่
เชื่อมโยงในลักษณะสามเส้า 
ระหว่างสถาบันหลักโดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการ 
(Commission)- คณะมนตรีแห่ง
สหภาพยุโรป (Council of the 
EU) และสหภาพยุโรป 
(European Parliament) 
ตลอดจนศาลยุติธรรมยุโรป 
(CJEU) มีการแบ่งกิจกรรมร่วม
ออกเป็น 3 เสาหลัก (pillars) 
แต่ละเสาหลักเป็นการแบ่ง
กิจกรรมและอ านาจระหว่างรัฐ
กับองค์การฯ ตามสนธิสัญญา
มาสทรชท์ 
1992 และสนธิสัญญา
อัมสเตอร์ดัม 1997 นับแต่
สนธิสัญญาลิสบอนมีผลใช้บังคับ
ในปี 2009 เปลี่ยนการแบ่งกลุ่ม
กิจกรรมและแบ่งอ านาจระหว่าง
รัฐสมาชิกกับองค์การฯ โดย
แบ่งเป็นอ านาจหน้าที่ 
(competence) 

ร่วมมือ (co-operation) 
ระหว่างรัฐ ซึ่งเพิ่มความใกล้ชิด
และสม่ าเสมอขึ้นโดยเฉพาะนับ
แต่กฎบัตรอาเซียน 
ไมม่ีองค์กรที่มีความเป็นเอกเทศ
เต็มที่ ส านักเลขาธิการและ
เลขาธิการปฏิบัติภารกิจในฐานะ
เป็น “ส านักเลขาธิการเชิง
เครือข่าย” (networked 
secretariat) 
มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 3 
กลุ่ม เรียกว่า 3 เสาหลัก หรือ 
pillars (การเมือง-ความมั่นคง
,เศรษฐกิจ,สังคม-วัฒนธรรม) 
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจัดให้มีคณะ
มนตรี (Council) ของแต่ละ
ประชาคมประชุมร่วมกันอย่ง
สม่ าเสมอ 
ไม่มีการแบ่งงานหรืออ านาจ
หน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์การฯ 
อย่างเด่นชัด ยกเว้นงานประจ าที่
มอบหมายให้ส านักเลขาธิการฯ 
ดูแล 

7. โครงสร้างทางสถาบัน
อย่างเป็นทางการ 

มีลักษณะเฉพาะตัวประกอบด้วย 
European Commission 
Council of the EU 
European Parliament 
Court of Justice of the EU 
(CJEU) 

โครงสร้างหลักอยู่ที่การประชุม
สุดยอดและการประชุมระดับ
รัฐมนตรีระหว่างรัฐสมาชิก 
มีส านักเลขาธิการที่กฎบัตร
อาเซียนให้พัฒนาขึ้นรองรับ
ประชาคมอาเซียนไม่มีองค์กร
ลักษณะศาลยุติธรรม 

8. การมีระเบียบวิธีปฏิบัติ
แบบประชาธิปไตย 

มีกระบวนการประชาธิปไตย มี
สภายุโรปซึ่งเลือกตั้งทางตรงนับ
แต่ปี 1979 

ไม่ปรากฏว่ามีกระบวนการที่สภา
มีความเก่ียวข้องโดยตรงอย่างมี
นัยส าคัญ 

9. บูรณาการทางกฎหมาย มีระบบศาลยุติธรรมแบบตรง คือ มีการก าหนดให้มี
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ประเด็น EU ASEAN 
CJEU และมีการพัฒนาระเบียบ
ทางกฎหมายแบบเหนือชาติ 

อนุญาโตตุลาการ (ยังไม่มีการให้
สัตยาบัน)มีการระงับข้อพิพาท
เป็นรายกรณี 

10. กระบวนการตัดสินใจ ผสมผสานระหว่างกระบวนการ
แบบเหนือชาติ 
(Supranational) เป็นเอกเทศ
จากการต้ดสินใจโดยรัฐ แบบ
รัฐบาลสัมพันธนิยม 
(Intergovernmentalism) 

ตัดสินใจโดยรัฐแต่อย่างเดียวไม่มี
กลไกการตัดสินใจแบบเหนือชาติ
โดยองค์การฯ ที่เป็นเอกเทศจาก
รัฐ  
มีแนวโน้มการท างานร่วมกันที่
กระชับและสม่ าเสมอขึ้นจนอาจ
เข้าลักษณะรัฐบาลสัมพันธนิยม 
(Intergovernmentalism) 

11. วิธีการตัดสินใจ QMV (Qualified Majority 
Voting) ใช้เสียงข้างมากแบบที่
ก าหนดเกณฑ์ไว้ รัฐไม่มีอ านาจ
ยับยั้ง (veto)  
การตัดสินใจต่างๆ ในกรณีนี้ 
มีการให้น้ าหนักคะแนนของแต่
ละประเทศจากน้อยสุดประเทศ
ละ 3 เสียง จนถึงมากสุด 29 
เสียง 

ใช้หลักฉันทามติ (Consensus) 
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
เท่ากับว่ารัฐมีอ านาจยับยั้ง 
(vote) การตัดสินใจต่างๆ ใน
กรอบอาเซียน 

12. วิวัฒนาการอนาคต
ระยะใกล้ 

การบังคับใช้สนธิสัญญาสิสบอน
ในปี 2009 วิกฤตเศรษฐกิจใน
เขตเงินยูโร (Eurozone) ของ 
17 ประเทศ วิกฤตระบบ 
Eurogovernance มีความ
พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และ
พยายามปฏิรูประบบ 
Eurogovernance ผลกระทบ
ทางจิตวิทยาของ Nobel Peace 
Prize 2012 ต่อบูรณาการยุโรป 
วิกฤตเศรษฐกิจโลก บทบาที่
เพ่ิมข้ึนของเอเชียในระดับโลก 
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือที่เก่ียวข้อง
กับประเทศเมดิเตอร์เรเนียน 
(“Arab Spring”)  

เปูาหมายประชาคมเศรษฐกิจ 
(ACE) ในปี 2015 หรือหลังจาก
นั้นยังคงต้องคะเนการณ์หรือ
ประเมิน ผลดี ผลเสียของ ACE 
ในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน ยัง
ไม่มีการคะเนการณ์หรือ
ประเมินผลกระทบของ AEC 
โดยเฉพาะในมิติที่สัมพันธ์กับอีก
สองเสาหลัก คือ ทางการเมือง
และความมั่นคง (APSC) และ
ทางสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) 
พยายามควบคุมสถาปัตยกรรม
ภูมิภาคในเอเชียตะวันออกด้วย
ยุทธศาสตร์ Centrality และ 
Connectivity และแนวทางใน 
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ประเด็น EU ASEAN 
การขยายตัวรับสมาชิกใหม่ 
(widening) เช่น โครเอเชีย 
กระบวนการบูรณาการทางลึก 
(deeping) ทางสถาบันเพ่ือตอบ
วิกฤตยูโร 
ยุทธศาสตร์ “ยุโรป 2020”  
(Europe 2020) เพ่ือให้ EU 
กลายเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
ชาญฉลาด ยั่งยืน และไม่มีการ
กีดกัน (smart,sustainable 
and inclusive economy) 

Bali Concord III  วิกฤต
เศรษฐกิจโลก  
บทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของเอเชียใน
ระดับโลก  
การพิพาทในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
ในทะเลจีนใต้ 
การด าเนินการตามปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน (AHRD) ที่เพ่ิง
ได้รับการรับรองการแข่งขัน
ระหว่างมหาอ านาจ 
การแข่งขันระหว่างกรอบความ
ร่วมมือใหม่ๆ เช่น Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), Trans-
Pacific Partnership (TPP) 
การขยายตัวรับสมาชิกใหม่ 
(widening) เช่น ติมอร์-เลสเต 
กระบวนการบูรณาการทางลึก 
(deeping) อันอาจจะมีเพ่ือ
จัดการเก็บ AEC และ 
APSC,ASCC 

 
ที่มา: ขจิต จิตตเสวี, 2555: 42-45 
 
 2.7.3 นโยบายทางสังคมของสหภาพยุโรป 
 
 ประเด็นทางสังคมท่ีสหภาพยุโรปให้ความส าคัญประการแรก คือ การว่างงานของคนหนุ่มสาว 
สหภาพยุโรปได้มีการเสนอโครงการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงสภาพการด ารงชีวิตและการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
โดยได้เร่งให้คนหนุ่มสาวจัดตั้งวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างงานสาธารณะ และท างาน
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน ประเด็นที่สองคือการส่งเสริมความเสมอภาคหญิ่งชาย ประเด็นที่สามคือ
การช่วยเหลือคนพิการให้ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพปกติอย่างเป็นอิสระ ประเด็นที่สี่คือการศึกษาฝึกอบรม
วิชาชีพให้แก่คนงานผู้อพยพและครอบครัวด้วย ได้ก าหนดสิทธิในด้านการสอนภาษา การอบรม
วิชาชีพ การประกันสังคม ที่พักอาศัย บริการทางสังคม การศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนสิทธิทาง
เศรษฐกิจและการเมือง  
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 สหภาพยุโรปได้มีการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการสังคมของยุโรป (European Social Fund – 
ESF) โดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาการท างานในภูมิภาคที่ยังล้าหลัง หรือก าลังอยู่ในภาวะเสื่ อมถอยทาง
เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางกองทุนยังให้ความช่วยเหลือบุคคลบางประเภทเพ่ือ
ฝึกอบรมตนเอง เช่น ผู้พิการที่เหมาะกับการประกอบอาชีพบางอย่างหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม 
หรือมีงบประมาณบางส่วนไว้ส าหรับให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพ่ือการศึกษา และโครงการ
การท างาน แต่เพ่ือควบคุมการใช้ข้อปฏิบัติต่างๆ นั้น รัฐบาลของประเทศสมาชิกต้องท ารายงาน
เกี่ยวกับสภาพของการใช้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ในประเทศตนเสนอต่อคณะกรรมมาธิการด้วย (อรณี นวล
สุวรรณ์, 2543: 180)  
 บทบาทสหภาพยุโรปในกิจกรรมทางสังคมท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ วิสัยทัศน์ที่ว่าด้วยเรื่อง 
ยุโรปสังคม (Social Europe) โดย Jacques Delors  ประธานกรรมาธิการประชาคมยุโรปในช่วงปี 
1988 – 1994 ได้ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน และเสถียรภาพขั้นพ้ืนฐานของชาวยุโรปด้วย
เช่นเดียวกัน โดยในวิสัยทัศน์นี้ Cannan (1992 อ้างถึงใน Swithinbank, 1996: 68) ตีความว่า
ประกอบไปด้วย 2 สิ่งที่ส าคัญ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรป และการตระหนักในผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุโรปที่จะต้องมีทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ และผู้สูญเสียผลประโยชน์ จึง
จ าเป็นต้องมีการคุ้มครองกลุ่มคนที่ถูกกีดกันจากการรับประโยชน์จากความมั่งคั่งที่เพ่ิมขึ้นในยุโรป 
หากจะตีความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยุโรปสังคม คือกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ (1)  การลดอัตราการว่างงาน 
และการจ้างงานเพ่ิมขึ้น (2) การพัฒนาและปกปูองสิทธิของคนงาน (3) การมีโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงการจ้างงานและการฝึกอบรมต่างๆ และ (4) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนกันในการสนทนา
ปรึกษาหารือในประเด็นทางสังคมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าประโยคที่ว่า
ด้วยเรื่อง “สังคม” แทบจะไม่มีการกล่าวถึงการให้การดูแลทางสังคม (Social Care) กับกลุ่มผู้พิการ
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเลย (Switinbark, 1996: 69)  
 ประเด็นด้านสังคมในประชาคมยุโรปได้ถูกอ้างถึงในสนธิสัญญาหรือเอกสารที่ส าคัญ คือ 
สนธิสัญญาปารีส สนธิสัญญาโรม กฎบัตรสังคม สนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) และ
สมุดปกขาวด้านนโยบายสังคมของยุโรป (The White Paper on European Social Policy)  
 สนธิสัญญาปารีส 
 สนธิสัญญาปารีสเป็นองค์การแรกที่ยินยอมให้คนงานขององค์การสัญจรไปมาในยุโรป ได้
อย่างเสรี โดยได้รับการสงเคราะห์ทางสังคมทุกประเภท และมีการห้ามการเลือกปฏิบัติทุกอย่าง
ส าหรับค่าจ้างและสภาพการท างานระหว่างคนงานของประเทศสมาชิก (อรณี นวลสุวรรณ์ , 2543: 
174-176) 
 สนธิสัญญาโรม 
 สนธิสัญญาโรมที่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นโยบายสังคมนี้มีจุดมุ่งหมายปูองกันการ
บิดเบือนความจริงจากการแข่งขันในตลาดแรงงน และยินยอมให้คนงานมีสิทธิที่จะสัญจรไปมา ใน
ระหว่างประเทศสมาชิกได้โดยเสรี พร้อมกับอนุญาตให้นายจ้างมีโอกาสที่ จะรับคนงานจากประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ และคนงานอ่ืนๆ ที่เคยท างานมา และปัจจัยส าคัญคือ กองทุนสังคมที่เน้นการเพ่ิมการ
เคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์และทางด้านอาชีพของคนงาน และปรับปรุงสภาพการท างานของคนงาน
เหล่านี้ให้ดีขึ้นด้วย (อรณี นวลสุวรรณ์, 2543: 174-176) 
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 กฎบัตรสังคม 
 กฎบัตรประชาคมยุโรปด้านสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางสังคมของคนงานได้รับการลงนามรับรองในปี 
ค.ศ. 1989 โดยผู้น าประเทศในยุโรปทั้งหมดยกเว้นอังกฤษ อย่างไรก็ตามกฎบัตรนี้ไม่ได้มีการระบุถึง
สิทธิของพลเมืองยุโรปทั้งหมดแต่กล่าวถึงสิทธิของคนงานเท่านั้น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้พิ การ 
คนชรา เด็ก และวัยรุ่น มีการระบุถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของกลุ่มคนเหล่านี้เท่านั้น 
 สนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) 
 สนธิสัญญามาสทริชท์หรือสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรปที่มีการลงนามกันในปี 1991 ได้มี
การน าเอาประเด็นนโยบายสังคมมาพิจารณาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองและประนีประนอม
ระหว่างประเทศสมาชิกในประเด็นทางเศรษฐกิจ และการเมือง โดยอังกฤษต่อต้านการก าหนดให้มี
นโยบายสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสนธิสัญญามาสทริชท์ ในท้ายที่สุดบทที่ว่าด้วยเรื่องนโยบาย
สังคมได้ถูกน าออกไปจากสนธิสัญญาเนื่องจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ กลัวว่าอังกฤษจะใช้ประเด็นทาง
สังคมนี้เป็นข้ออ้างในการไม่เข้าร่วมการใช้สกุลเงินยุโรป อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกที่เหลือทั้งหมด
ยกเว้นอังกฤษได้ตกลงในการลงนามพิธีสารนโยบายสังคม (Social Policy Protocol) โดยเนื้อหาส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนงานและการปกปูองแรงงาน เช่น สถานะการท างาน ความเท่าเทียมกัน
ของหญิ่ง-ชายในโอกาสในการท างาน เป็นต้น (Swithinbank, 1996: 70 – 71) 
 สมุดปกขาวด้านนโยบายสังคมของยุโรป (The White Paper on European Social 
Policy) 
 สมุดปกขาวเล่มนี้ท าขึ้นในปี 1994 โดยค าแถลงการณ์คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยเรื่อง
อนาคตของนโยบายสังคมในยุโรป โดยในแถลงการณ์ได้ระบุถึงการคุ้มครองทางสังคมแก่ทุก  ๆ คน 
โดยให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพความเป็นรัฐสวัสดิการในยุโรปการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคมเมือง การดูแลชุมชนชนบท ผู้พิการ และผู้สูงอ ายุ โดยในค า
แถลงการณ์สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวถึงการดูแลทางสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(Swithinbank, 1996: 70 – 71) 
 
2.8 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 2.8.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน 6 ยุทศาสตร์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560: 1) ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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  3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
   - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
   - การเสริมสร้างคนในมีสุขภาวะที่ดี 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 
   - การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   - การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคม    
สูงวัย 
   - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งชุมชน 
   - การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   - การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 
   - การพัฒนาระบบการให้บริการจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 
   - การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
   - การวางแผนบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   - การพัฒนาระบบบริหารจดการก าลังคมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
   - การต่อต้านการทุจริจและประพฤติมิชอบ 
   - การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนา
หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
  
 2.8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ
ไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
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เปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 63) ดังนี้ 
 
  วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที  ่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท 
างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลก 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 จาก 10 ยุทศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามี 2 ยุทศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2560: 1)  คือ  
  1) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ประเด็นการพัฒนา 
  - การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีความรู้ความสามารถ โดย กลุ่มวัยเรียน ปรับ
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาในลักษณะของสะเต็มศึกษา การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ทางปัญญา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองแต่ละช่วงวัย กลุ่มวัยแรงงาน มุ่งพัฒนา
ขีดความสามารถ/สมรรถนะของกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ (ทักษะด้าน IT ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล) การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการในแรงงาน
กลุ่ม Generation Y การขยายฐานการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
และสหกจิศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายการส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่า กลุ่มผู้สูงอายุ 
พัฒนาทักษะการท างานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (active ageing) และขยายโอกาสการสร้างงาน
ที่เหมาะสม 
   - การส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยควบคุม/ปูองกันปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ (Social determinant of health) สร้างความตระหนักและรอบรู้เรื่อง
สุขภาพ (Health literacy) พัฒนารูปแบบการกีฬาและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
   - การสร้างสภาพแวดล้อม/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย โดยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสังคมสูงวัย และพัฒนา
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
   - การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาให้เป็นฐานในการบ่มเพาะคน
ให้มีคุณภาพโดยสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบรรทัดฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม ฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม 
 
  2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ประเด็นการพัฒนา 
   - การสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้โอกาสในการประกอบอาชีพ และการส  ่งเสริม
การออมเพ่ือความมั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพในการผลิต การแปรรูป ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในการค้าและบริการ สนับสนุนการเงินฐานรากเพ่ือเป็นแหล่งทุนทางเลือกของชุมชน
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และผู้ประกอบการรายย่อยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 
   - การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเสริมสร้าง
กระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าของชุมชนและต่อยอดไปสู่เชิง
พาณิชย์การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิง
ทฤษฏีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
และการพัฒนาชุมชน 
   - การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดย (1) สนับสนุนการให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้
ที่ดินท ากินและยากจนมีสิทธิท ากินในที่ดิน (2) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม
ตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน
โดยมีแนวทางร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม (3) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสวัสดิการทางสังคม และ (4) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและ เข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 
   - การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพของกองทุนยุติธรรม
ในการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมและเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.8.3 ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2555 – 2559 (กอง
อาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) 
  
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  
  
  ภารกิจ  
  1) ส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศชั้นน าในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของอาเซียน  
  2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและมีบทบาทน าในการสร้าง
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมในอาเซียน  
  3) ส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิและมีบทบาทน าในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว
ในอาเซียน  
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  4) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีบทบาทน าในการสร้างความร่วมมือ
ดังกล่าวในอาเซียน  
  5) ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน  
  6) เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือลดช่องว่างระดับการพัฒนา โดยเฉพาะมิติทางสังคม
ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศและประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) และบางพ้ืนที่ในอาเซียนที่
โดดเดี่ยวและยังคงด้อยพัฒนา  
  7) ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านบุคลากรในด้านองค์กร ในด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
  ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนามนุษย์  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความส าคัญกับการศึกษา  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่า  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเชิงประยุกต์  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างทักษะในการประกอบการส าหรับสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจาก
ผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน์  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยด้านอาหาร  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มี
สุขภาพ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งมั่นสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความยุติธรรมและสิทธิ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับสตรี 
เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
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  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ และก าหนดมาตรการ
รองรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความร่วมมือภูมิภาคด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึก
ของการเป็นประชาคม  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
และส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงด้านประชาชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของไทยในด้านบุคลากร  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมความพร้อมของไทยในด้านองค์กร  

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมของไทยในด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก (focal point) ของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 
 
 2.8.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. 2560 – 
2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
 การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 มีการลงนามในปฏิญญาว่า
ด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Control II หรือ Bali Concord เห็นชอบให้มี
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การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม
ของผู้น าอาเซียนคือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์
กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่   
13 – 15 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตกลงให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554 ข้อ 7 นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความ
มั่นคง  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 รับทราบค าสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2554 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของไทยในการประสานการด าเนินงานตามแผนการจัดประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2555 ให้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี
ภารกิจในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บทดังกล่าว ทั้งนี้ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) มีจุดมุ่งหมายที่จะท า
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) โดยเน้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่
อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (2) การ
พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพ้ืนฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม (3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) 
การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปิน
ในภูมิภาค  
 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้น มีเปูาหมายการด าเนินงานที่ส าคัญคือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ
มั่นคงทางสังคมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวกัน
ทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มีส านึกความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ 
มรดกทางวัฒนธรรม และมีส านึกร่วมกันในอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพ่ือสร้างให้เกิดส านึกของการเป็น
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เพ่ือนบ้านที่ดี มีความรับผิดชอบ อันจะน าไปสู่การสร้างให้ประชาคมอาเซียนเป็นสังคมแห่งความเอ้ือ
อาทรกัน โดยมีแผนงานที่ส าคัญ ดังนี้  
  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชน เสริมทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น  
  2) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการยกระดับความ
เป็นอยู่ให้พ้นจากความยากจน เสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ือรับมือกับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกระบวนการพัฒนาและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร พัฒนา
ระบบสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ต่อต้านยาเสพติด และให้อาเซียนเป็น
สังคมที่พร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้  
  3) การส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ตลอดจนสวัสดิการของประชาชนและแรงงานอพยพ  
  4) การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการและการปูองกันปัญหา
มลพิษ ทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน เช่น มลพิษหมอกควันข้ามแดน มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน 
ฯลฯ  
  5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเกิดส านึกร่วมใน
เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างกันทั้ง
ในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  
  6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา  
  นอกจากนี้ จากผลการศึกษาความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม ASCC Blueprint 
ของประเทศไทย พบประเด็นร่วมที่ส าคัญในการด าเนินการตาม ASCC Blueprint ซึ่งข้อท้าทายที่
ส าคัญในการด าเนินการ พบว่า มาตรการต่างๆมีจ านวนมาก บางส่วนยังขาดความชัดเจน และ
บางส่วนมีความซ้ าซ้อนกัน มาตรการบางส่วนควรต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น และมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ  ASCC Blueprint 
ยังไม่สามารถสะท้อนถึงการพัฒนาเชิงสังคมภายในประเทศได้โดยตรง ตลอดจนความยากล าบากใน
การด าเนินงานข้ามหน่วยงาน (Cross – Cutting Issue)  
 ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2556 – 2559 โดยการระดม
ความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และพบว่าบุคลากร รวมถึงหน่วยงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านอาเซียน
โดยเฉพาะความเข้าใจแผนการจัดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงมาตรการที่ต้อง
ด าเนินการ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ พม. ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการผลักดัน และขับเคลื่อนเสาหลักทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน และ
ภารกิจรับผิดชอบกรอบความร่วมมือ 3 ด้าน กองอาเซียน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จึงเห็นควรจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการของกระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2560) 
 
 วิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 
  “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน”  
 
 พันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
  2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
  3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนา
สังคม 
  4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนมี
หลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  1) สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
  2) เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
เครือข่าย 
  3) ผนึกก าลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากเอกสารประกอบการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 16-17 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนราชการ/รัฐวสาหกิจในสังกัด มท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) มีข้อมูลที่ส าคัญ
ทั้งจากกลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยสรุปดังนี้ (กระทรวงมหาดไทย , 2556 อ้างถึงใน สุวิชา เปูาอารีย์, 
2557) 
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  1) ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ เรื่องของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 มีผลกระทบต่อมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนงานด้านเศรษฐกิจ 
(AEC) ดังนี้ ข้อ 11 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย มีผลกระทบ
ในเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (ROO) ในมาตรการ A.1 ข้อ 15.1 และข้อ 68 ให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลัก มีผลกระทบในเรื่องการขยายมาตรการไม่เลือก
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในมาตรการ A.3 การเปิดเสรีการลงทุน ข้อ 1 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ เพื่อให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อดังกล่าว
สอดคล้องกับมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนงานด้านเศรษฐกิจ (AEC) ส านักกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้เสนอให้แก้ไขระเบียบ ฯ ดังนี้ ยกเลิกข้อก าหนด
เกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย และยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ้างที่
ปรึกษาไทยเป็นหลัก 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ เนื้อหาและชื่อของ
กฎหมายแต่ละประเทศไม่ตรงกันท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่สามารถใช้งานได้  
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประสานกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือขอ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายขุด
ดินถมดิน และกฎหมายจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย และ/
หรืออาจน ามาปรับใช้ให้มีความเป็นสากลมากข้ึน โดยจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัย
เงื่อนไข และองค์ประกอบต่างๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย 
  การไฟฟูานครหลวง ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการลงทุนและกฎหมายการด าเนินธุรกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน  
ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ภาครัฐควรมีการสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมายการลงทุนและ
กฏหมายการด าเนินธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งในรูปของเอกสารหรือเว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืนๆ 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล จึงขอสนับสนุนในการช่วยประสานหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  2) ด้านความม่ันคง/เขตแดน  
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณด่านชายแดนในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ที่มีข้อพิพาทด้านเขตแดน หรือเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มั่นคง เช่น พ้ืนที่
ด่านชายแดนในบริเวณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงพ้ืนที่ และเป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงข้อมูล  
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ า
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ภูมิภาคอาเซียนให้ความช่วยเหลือ โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
โครงการพัฒนาด่านชายแดนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
การไฟฟูานครหลวง ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ ความมั่นคงปลอดภัยในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง อาชญากรรม โรคติดต่อ 
เป็นต้น   
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอการสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนในทุกๆ ด้าน อาทิ ข้อมูลความ
รุนแรงด้านอาชญากรรมในพ้ืนที่ การก่อการร้าย โรคติดต่อ เป็นต้น 
 

  3) ด้านการพัฒนาทุนชุมชนและอ่ืนๆ  
  กรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
พบว่าชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญและใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน (ประกอบด้วยทุน 5 ด้าน คือ ทุน
มนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน) อย่างเต็มที่ ซึ่งทุนชุมชนถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญและมีผลต่อการพัฒนาชุมชน/ประเทศ เป็นอย่างมาก การพัฒนาทุนชุมชน จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลต่ อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงเห็นความส าคัญของทุน
ดังกล่าว และได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนท าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และ
วิจัยด้านการพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุน และความ
ร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและวิธีการขยายกิจกรรมของชุมชน และประสานงานกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทุนชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ให้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มองค์กรในชุมชนได้มีการศึกษาดูงานการพัฒนาด้านทุนชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาทุนชุมชนระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน และน ามาปรั บใช้ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับประเทศไทย เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามแนวคิด 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  
  4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  การไฟฟูานครหลวง เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดข้อมูลที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ  
ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอการสนับสนุนในเรื่องช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
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  การไฟฟูาส่วนภูมิภาค เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา วางแผน 
และก่อสร้างระบบไฟฟูา อาจไม่ทันกับความต้องการดังกล่าว 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ เมื่อประเทศเพ่ือนบ้านมีแผนการพัฒนา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพ่ือที่จะได้แจ้งให้การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคเตรียมแผนงานที่เก่ียวข้องกับระบบจ าหน่ายไฟฟูารองรับต่อไป 
  การประปาส่วนภูมิภาค เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการระบบประปาระหว่างประเทศในภูมิภาคยังอยู่ในวงจ ากัด 
ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอรับการสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบประปาในภูมิภาค
อาเซียน 
  องค์การตลาด เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การมีจ านวนแรงงานไหลเข้า
ประเทศอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น จะท าให้เกิดปัญหากับแรงงานไทย โครงการ OTOP ขององค์การ
ตลาด เน้นการสร้างงานให้กับคนในชุมชน เน้นการขยายผลผลิตจากชุมชนนั้นๆ เพ่ือสร้างงานเสริม
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับการศึกษาการลงทุนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอ านวย
ความสะดวก ในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เสริมสร้างทักษะในการ
ประกอบการส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และการขจัดความยากจน เครือข่ายความ
ปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวกันของอาเซียน ส่งเสริม
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มี
สุขภาพ การเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ ปลอดยาเสพติด การสร้างรัฐที่พร้อมรับภัยพิบัติ
และประชาคมที่ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
 
   5) ด้านสินค้าและการบริการ  
  การไฟฟูานครหลวง เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับการ
น าเข้า ส่งออกพลังงานอุปกรณ์ระบบจ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟูา ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ควรขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการน าเข้า 
ส่งออกพลังงาน อุปกรณ์ระบบจ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟูา ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  การไฟฟูาส่วนภูมิภาค เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ขาย
กระแสไฟฟูาให้แก่จังหวัดเมียววดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริเวณชายแดนด้านอ าเภอ    
แม่สอด ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนี้ค่าไฟฟูาค้างช าระ ไม่สามารถงดจ่ายกระแสไฟฟูา เนื่องจากเกรงว่า
จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอความอนุเคราะห์เอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ประจ าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด าเนินการเจรจากับรัฐบาลและผู้ว่าราชาการจังหวัด
เมียววดี ด าเนินการช าระหนี้ค่าไฟฟูาให้แก่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การใช้ไฟฟูา
เกินสัญญาตามที่ตกลงซื้อขายกัน 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ หากมีการติดตั้งหม้อแปลงเพ่ิมให้แจ้งการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบทราบทุกครั้ง และหากมีการใช้ไฟมากกว่าสัญญาและเกินขนาดของเครื่องวัด
ควรให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบมีมาตรการปูองกันตนเอง เพ่ือมิให้อุปกรณ์ที่จ่ายไฟช ารุด
และกระทบต่อการจ่ายไฟ และหากมีแผนเพ่ิมการใช้ไฟระยะยาว ควรแจ้งให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่
รับผิดชอบจุดซื้อ-ขายไฟทราบ เพ่ือเตรียมแผนรองรับได้อย่างเพียงพอ 
  องค์การตลาด เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การควบคุมและสร้างมาตรฐานด้าน
ราคา (Pricing) ของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ โดยมากมักมีปัญหาในด้านต้นทุนของกระบวนการในห่วงโซอุปทาน 
(Suply Chain) ที่สูงขึ้น จึงท าให้กว่าจะถึงมือผู้บริโภคราคาของสินค้านั้นๆ ก็ทะยานสูงขึ้นไปตามกัน 
ดังนั้นควรมีการก าหนดให้สินค้านั้นๆที่จัดเข้าเป็นสินค้า OTOP มีการก าหนดราคาที่เป็นมาตรฐานทั่ว
ทั้งประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้อุปโภคบริโภค รวมถึงลดช่องว่างจากการเอารัดเอา
เปรียบของพ่อค้าคนกลาง 
 
  6) ด้านการศึกษาและภาษา  
  การไฟฟูานครหลวง เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมเพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาคอาเซียนให้การสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ขอรับการสนับสนุนในการช่วยประสานงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัด
หลักสูตรอบรม/สัมมนา เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  องค์การตลาด เสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและชนบท และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน (AEC) 
  ข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรม เพ่ือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ าภูมิภาค
อาเซียนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ เด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอาจถูกเอาเปรียบ
จากนายทุนอ่ืนๆ เนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ยังมีอยู่อย่างจ ากัด ภาครัฐ
ควรประสานกับสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ น าเทปบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังมากเปิดให้เยาวชนใน
ถิ่นชนบทได้ศึกษาและเรียนรู้กันในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ชุมชนกลางประจ าท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งน่าจะเป็น
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โอกาสในการพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้มีการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้ง
ควรมีการส่งเสริมให้มี Website สอนภาษาต่างประเทศแก่ประชาชนชาวไทยฟรีในรูปแบบวีดีโอ และ
การบรรยายต่าง ๆ ตั้งแต่พ้ืนฐานไปถึงขั้นสูง หรือเพ่ิมช่องฟรีทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก และ
ภาษาอ่ืนสอดแทรกเป็นบางช่วงเวลา 

  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงแรงงานร่วมกับ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2555: 10-1) ได้จัดท าโครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคม
อาเซยีน พบว่า การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านบวก ดังนี้ ผลกระทบด้านบวก คือ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานฝีมือได้ เนื่องจากจะมีแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาท างานในประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น 
และท าให้แรงงงานไทยต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น เพราะจะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น 
ส าหรับผลกระทบด้านลบ คือ แรงงานฝีมือไทยในสาขาวิชาชีพที่ส าคัญและมีความขาดแคลน รวมทั้ง 
7 สาขาวิชาชีพที่ได้ท าข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้ว อาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการท างานลง 
รวมทั้งการเข้ามาทดแทนของแรงงานที่มีค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าไทย เพราะข้อจ ากัดทางด้านภาษาและ
ค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศ จะก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรวิชาชีพ
บางส่วนของไทยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปท างานในต่างประเทศจ านวนมากข้ึน 
 สมชัย จิตสุชน (2555) ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง ‘Moving Towards ASEAN Single 
Community: Human Face Nexus of Regional Economic Development’  น าเสนอมิติทาง
สังคมของประชาคมอาเซียนที่จ าเป็นต่อการวางแผนเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความหลากหลายของสังคมอาเซียนในอนาคต โดยน าเสนอ 4 มิติส าคัญ ดังนี้ 
  ด้านสถิติประชากร (Population Demographic) ประเทศส่วนใหญ่ในแถบ
อาเซียนก าลังเผชิญกับอัตราขยายตัวของประชากรที่ต่ าลง จากกราฟข้างล่าง มีเพียงสิงคโปร์เท่านั้น
ที่มีอัตราขยายตัวของประชากรเกิน 5% ซึ่งมีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐานเป็นหลัก กลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ มีอัตราขยายตัวของประชากรต่ ากว่า 2 % เท่านั้น นอกจากนี้ ประชาคม
อาเซียนก าลังเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งจะกระทบต่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์ต่อไปในอนาคต จาก
งานวิจัย ประเทศท่ีมีจ านวนอัตราประชากรวัยท างานสูงเมื่อเทียบกับประชากรสูงวัยคือ บรูไน กัมพูชา 
ลาวและฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศเหล่านี้จะสามารถพัฒนาสมรรถภาพด้านการผลิตและเศรษฐกิจจาก
ประชากรวัยท างานได้ในอนาคต 
  มิติด้านสุขภาพ การศึกษาและความสามารถในการอ่านเขียน  (health, 
education and literacy) มิติด้านสุขภาพ – งานวิจัยพิจารณาตัวบ่งชี้ส าคัญสองประการ คือ 
    1) อัตราการเสียชีวิตของทารกซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับสุขภาพโดยรวมของ
ประเทศ ในบริบทของประชาคมอาเซียน ประเทศท่ีร่ ารวยกว่า (เช่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์) มีอัตรา
การเสียชีวิตของทารกน้อยกว่าประเทศท่ียากจนกว่า (เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เป็นต้น) 
   2) การจ่ายเงินของครัวเรือนเม่ือไปใช้บริการสุขภาพซึ่งวัดประสิทธิภาพ
และการครอบคลุมของประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแสดงให้เห็นถึงระบบประกันสุขภาพที่ดีกว่า 
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ซึ่งข้อมูลจากกราฟข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีฐานะปานกลางและสูงมักจะมีระบบประกัน
สุขภาพที่ดีกว่าประเทศท่ียากจน (กัมพูชา พม่าและเวียดนาม) 
  มิติด้านการศึกษา – ประเทศในแถบอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง
การศึกษา ประเทศที่มีรายได้สูงกว่า มีการสมัครเข้าเรียนในระดับอนุบาลและอุดมศึกษามากกว่า แต่
เมื่อเราเปรียบเทียบดูแล้ว แถบประเทศอาเซียนยังมีนักศึกษาเรียนในระดับอุดมศึกษาน้อยกว่า
ประเทศอย่างญี่ปุุน เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาอยู่มาก 
  มิติด้านการจ้างงาน ความยากจนและความเหลื่อมล้ า (Employment, Poverty 
and Inequality) มิติทางด้านการจ้างงานเป็นมิติที่น่าสนใจมากในประชาคมอาเซียน โดยรวมแล้ว 
ประเทศในแถบนี้มีอัตราการว่างงานต่ า (ยกเว้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) แต่อัตราการจ้างงานใน
วัยรุ่นมีต่ ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีความต้องการแรงงานอยู่สูง แต่วัยรุ่น
ในอาเซียนไม่สามารถสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ 
ในขณะเดียวกัน ประชากรที่มีการศึกษาสูงในประเทศที่ยากจน (ลาว กัมพูชา เวียดนาม) จะเดินทาง
ไปท างานนอกประเทศบ้านเกิดตนเอง แต่สถานการณ์นี้เริ่มดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศ
เหล่านี้ดีขึ้นมาก และท าให้ประชากรของประเทศเหล่านี้เลือกที่จะอยู่ท างานในประเทศบ้านเกิดมาก
ขึ้น 
  ในเรื่องของมิติความยากจนและความเหลื่อมล้ า งานวิจัยได้วัดความเหลื่อมล้ าจาก
อัตรารายได้ครอบครัวของผู้มีฐานะร่ ารวยที่สุด 10% เทียบกับรายได้ของคนที่ยากจนที่สุด 10% สิ่งนี้
ท าให้เห็นว่า อาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูงมาก (โดยเฉพาะในประเทศ
ไทยและฟิลิปปินส์) ในขณะที่ความยากจนอาจจะลดระดับลงไปในภูมิภาค ความเหลื่อมล้ าอาจจะเพ่ิม
สูงขึ้นได ้
  มิติด้านสังคมอ่ืน ๆ (สิ่งแวดล้อมและสถาบันทางการเมือง) 
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม – งานวิจัยใช้ตัวบ่งชี้สองประการเพ่ือเปรียบเทียบมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน คือ 1) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 2) สัดส่วนพื้นที่
ป่าในประเทศ ซึ่งประเทศที่ร่ ารวยกว่าในอาเซียนมีสถิติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สู้ดีนัก สิงคโปร์และ
บรูไนมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 สูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ และมีพ้ืนที่สัดส่วนของปุาในประเทศน้อยมาก 
มิติด้านสถาบันการเมือง –งานวิจัยวิเคราะห์ตัวบ่งชี้สองประการ คือ 1) สิทธิทางกฎหมาย และ 
2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง – เป็นที่น่าสนใจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลาว
และสิงคโปร์มีอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีอยู่ถึงร้อยละ 25 ซึ่งตัวเลขนี้ สูง
กว่าประเทศญี่ปุุน สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ แต่ในเรื่องของสิทธิทางกฎหมาย มีเ พียงประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซียที่ท าได้ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้ว แต่ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนยังท าได้ไม่ดีนัก 
ความแตกต่างที่ควรได้รับความสนใจพบว่า เมื่อพิจารณาตามมิติต่าง ๆ ทางสังคมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน จะเห็นได้ว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจจะส่งผลกระทบในทางบวกแก่มิติด้านสุขภาพ 
การศึกษาและความยากจน แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของประชาคมอาเซียน เพราะเมื่อเทียบ
ถึงการจ้างงานในวัยรุ่น ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี หรือมิติ
ทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเสมอ
ไป และปัจจัยหลักส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความแตกต่างสูงในประชาคมอาเซียนคือ อายุของประชากรใน
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ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป 
ดังนั้น ความแตกต่างของมิติที่หลากหลาย ควรได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
พัฒนาของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมที่เท่าเทียมและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนได้เข้าถึงประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการได้
ท าการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจได้แก่ เรื่องการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายในชุมชนเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคม
อาเซียน (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) ซึ่งได้สรุปผลกระทบ
ทางด้านสังคมจากการศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา
ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งหมด 14 ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.
1–12) สสว.ละ 1-2 พ้ืนที่ รวม 14 พ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่ในทั่วทุกภาค โดยแบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 1) พ้ืนที่ที่
ติดชายแดน 2) พ้ืนที่ไม่ติดชายแดน และ 3) พ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดน โดย
กลุ่มเปูาหมายในการศึกษาประกอบด้วย ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าที่เกี่ยวข้อง และ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในพ้ืนที่ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกด้านที่อาจเกิดผลกระทบทางสังคมได้ และเมื่อประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขมีดังนี้ 

1)   ปัญหายาเสพติด 
เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ 

นั่นคือ ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายและเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นข้อกังวลใจของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกับ
ปัญหาอื่น ๆ จ านวนมากที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกในชุมชน โดยกล่าวว่า “มีการขนย้ายและน าเข้ายาเสพ
ติดจากประเทศเพ่ือนบ้านได้ง่าย และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น” ซึ่งเป็นผลมาจากที่ว่า ในอดีตมีการใช้ยา
เสพติดเพ่ือช่วยในการใช้แรงงานประกอบอาชีพ แต่ในปัจจุบันมีการเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดและมี
การขยายเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการเสพและการค้าก็เพ่ิมมากข้ึน 

จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ทั้งสาม
ลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา นั่นคือ พ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติด
ชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากที่ชุมชน
ที่เป็นกรณีศึกษาเป็นพ้ืนที่รอยต่อกับเขตชายแดนไทย-ลาว อันเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้ามาของสิ่ง
เสพติดที่จะเข้าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ชุมชนต้องร่วมกันเฝูาระวัง และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ชุมชนต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือข่ายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
ภายใต้บรรทัดฐานและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตน ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในหมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เช่น มีการจัดเวรยาม ชุดรักษาความปลอดภัยร่วมกับหัวหน้า
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สายตรวจต าบล ซึ่งถือเป็นเกราะปูองกันที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองของชุมชน
ด้วยทุนของชุมชนเอง 

2)   ปัญหาอาชญากรรม ความมั่นคงและความปลอดภัย 
การเปิดประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่สะดวกมาก

ขึ้นและการน าเข้า-ส่งออกผลผลิตอย่างเสรี ซึ่งอาจเกิดช่องทางให้บรรดาโจรผู้ร้ายเข้ามาท ามาหากินใน
ชุมชน และเมื่อก่อเหตุลักขโมยแล้ว ผู้ก่อเหตุเหล่านี้สามารถหนีกลับประเทศไป เพ่ือรอให้เรื่องเงียบลง
จึงจะกลับเข้ามาก่อเหตุอีกครั้ง นับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้แก่การรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง  

จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ทั้งสาม
ลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติด
ชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : ภาครัฐต้องเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนให้มากขึ้น ชุมชนเองต้องเพ่ิมมาตรการตรวจตรา เฝูาระวัง ร่วมกัน โดย
สร้างเป็นเครือข่ายเฝูาระวังขึ้นในชุมชน 

 
3)   ปัญหาสุขภาพอนามัยและการระบาดของโรค  
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ท าให้ประชาชน แรงงาน และ

นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้า - ออกภายในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาระบาดวิทยา หรือปัญหาในการปูองกันโรคติดต่ออันเกิดจากขึ้น
การเดินทางเข้า-ออกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามประสิทธิภาพที่พึงประสงค์ ท า
ให้เกิดปัญหาระบาดวิทยาและปัญหาในการปูองกันโรคติดต่อภายในประเทศที่ไม่อาจสามารถควบคุม
ได ้

จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ติด
ชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : หน่วยงานภาครัฐที่ข้องเกี่ยว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน และผู้น าชุมชน รวมมือกันจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
หรือกลุ่มเสี่ยง ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปูองกันตนเองจากปัญหาระบาดวิทยา และปัญหาใน
การปูองกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยจะมี
การจัดโครงการ/กิจกรรมในชุมชนทุกเดือน ซึ่งได้รับความรวมมือจากกลุ่มผู้น าชุมชน อาสาสมัครใน
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่จะสลับผลัดเปลี่ยนกัน ในการลงพื้นตรวจสอบและให้ความรู้ด้าน
การสาธารณสุขตามความเหมาะสม 

 
4) ปัญหาด้านภาษา  
เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างประชาคมอาเซียน เด็กและเยาวชนในวัยเรียนของชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาขาด
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานศึกษา ในชุมชนขาดบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อีกทั้งตัวบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษานั้นยัง
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ขาดการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียนได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการ ท าให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสที่จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติหรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ ทั้งสาม
ลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติด
ชายแดน แต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กและเยาวชนในวัย
เรียนให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประชาคม
อาเซียนได้ 

5) ปัญหาการค้ามนุษย ์
ผลกระทบด้านสังคมที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น จังหวัดมุกดาหาร เป็นลักษณะกลุ่มนายทุนหรือผู้ที่เคยเข้ามาใช้แรงงาน 
เป็นผู้ชักชวนพวกที่ไม่มีงานท า การศึกษาน้อย ว่างงานในฤดูเก็บเกี่ยว ใน สปป.ลาว เข้ามาแสวงหา
โอกาสและรายได้ในฝั่งประเทศไทย โดยผู้ชักชวนจะอ านวยความสะดวกในการเดินทาง หาที่พักและ
หางานให้ท า กลุ่มคนเหล่านี้จะแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ต ใช้เวลาอยู่ ใน
ประเทศ 30 วัน เมื่อครบก าหนดจะต่ออายุพาสปอร์ตเพ่ือขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยต่อ บางส่วน
เข้ามาลักลอบค้าประเวณี โดยแอบแฝงในรูปของการประกอบอาชีพ เช่น นวดแผนโบราณ เด็กเสริฟ
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ หรือคาเฟุ เป็นต้น ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด สถานการณ์จะรุนแรงหรือเบาบาง
ขึ้นอยู่กับมาตรการและความเข้มงวดในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา ในส่วนของความพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงกับแขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาว เพื่อร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร, 2555) ซึ่งในส่วนของประชาคมอาเซียนเองได้มีการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นเสาหลักในเรื่องของการยกระดับให้คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสวัสดิการของ
ประชาชนประชาคมอาเซียนดีขึ้น  โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมความยุติธรรม และสิทธิของประชาชน 
โดยเน้นการปกปูองผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องสิทธิ รวมทั้งการส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม 
และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการด ารงชีวิต ส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ได้
ทัดเทียม เพ่ือลดปัญหาการค้ามนุษย์หรือการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้งสามลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาส
เกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : ชุมชนต้องมีความเข้มแข็งทางด้านทุนมนุษย์ โดยมีทุน
ทางสังคมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดระบบการเฝูาระวัง 
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การแจ้งเตือน และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา เป็นการน าทุนทางสังคมมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เพ่ิมมากข้ึน เป็นการรองรับผลกระทบการเปิดประชาคมอาเซียน 

6) ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน พบว่า ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นตกอยู่

กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปิดประชาคมอาเซียน ทุกกลุ่มจะได้รับผลกระทบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจหรือ
ปัญหาสังคมที่จะตามมานั่นเอง 

จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่
ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : ชุมชนจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้
ทักษะในการท าธุรกิจ การค านึงถึงส่วนร่วมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชุมชนต้องให้ความส าคัญ และต้องมี
จิตส านึกที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน รวมถึงต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมด้วย ไม่หวังเพียงเข้ามา
กอบโกยจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เน้นเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกัน ดังนั้น นอกจากที่ชุมชนจะต้องไปสร้างเครือข่ายกับประเทศในอาเซียน
แล้ว สิ่งส าคัญที่สุด คือ การสร้างกลุ่มที่มีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนและกระจายผลประโยชน์ให้
ทั่วทุกกลุ่มในชุมชน 

7)  ปัญหาสาธารณูปโภค 
เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี  พ.ศ.2558 คาดว่า การใช้

สาธารณูปโภคของชุมชนจะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรต่างชาติเข้ามาอาศัยในประเทศมากขึ้น 
ท าให้ชุมชนที่อยู่ติดชายแดนประสบปัญหาการแย่งใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา  ประปา กลายเป็น
ภาระของชุมชนที่ต้องมาดูแลรักษาและให้บริการแก่กลุ่มคนดังกล่าว 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้งสามลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาส
เกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลและเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณูปโภคให้เพิ่มมากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

8) วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยอาจถูกกลืนจนสูญหาย  
การเปิดเสรีอาเซียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย จากการ

หลั่งไหลเข้ามาของคนต่างชาติต่างภาษา โดยเฉพาะด้านของวัฒนธรรมที่ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย
ชุมชนมองว่า วัฒนธรรมไทยต้องรักษาไว้ ไม่ให้ถูกกลืนจนสูญหาย การรับวัฒนธรรมต่างชาติมาก็มีทั้ง
ผลดีผลเสีย แต่ควรมีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย และน าส่วนที่ดีของวัฒนธรรมอ่ืนมาปรับใช้กับวิถีชีวิต
ของคนไทยจะดีกว่า อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐเองต้องระวังในการให้ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะเป็นการเริ่มต้นที่จะท าลายวัฒนธรรม ท าลายความร่วมมือ 
ความสามัคคี ท าลายน้ าใจที่มีมาแต่โบราณอย่างไม่รู้ตัว 
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จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้งสามลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาส
เกิดผลกระทบดังกล่าว 

แนวทางการแก้ไข : ชุมชนควรมีการระดมความคิดระหว่างผู้น าและสมาชิก
ในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเป็นการล้อมรั้วปูองกันปัญหาให้แก่สมาชิกในชุมชน เป็น
การน าทุนทางสังคมอันดีงามของชุมชนมาช่วยส่งเสริมและรักษาขนบประเพณีท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า
ทุนทางวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ และด าเนินการเพื่อปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามนี้ ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในชุมชน และระหว่างหน่วยงงานที่
เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินการร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

9)  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชาติ 
 เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือประกอบ

อาชีพและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ถือเป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต เนื่องจากมีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น
สมาชิกในอาเซียนซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางภาษา วัฒนธรรม และหลักกฎหมายต่าง ๆ นอกจากนี้
การแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งกันได้ ทั้งเรื่องของทรัพยากร 
สวัสดิการ และการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ภายใต้ความรู้สึกที่แตกต่างกันของการเป็นพลเมืองอาเซียน
ซ่ึงยังเกิดความรู้สึกร่วมของคนในชุมชน 

 จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้งสามลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่ที่ติดชายแดน และไม่ติดชายแดน และพ้ืนที่ที่ไม่ติดชายแดนแต่ไม่ห่างจากชายแดนมีโอกาส
เกิดผลกระทบดังกล่าว 

 แนวทางการแก้ไข : สถาบันการศึกษาต้องให้ความรู้เรื่องความเสมอภาค 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และชุมชนต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ให้
เกิดข้ึนระหว่างชนชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในชุมชน เพ่ือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  

10) ปัญหาการแย่งใช้บริการและสวัสดิการสังคมจากรัฐ 
 เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน จะมีสมาชิกในประเทศอาเซียนเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือท างาน ท าให้รัฐต้องเข้าไปดูแลสวัสดิการทางด้านการศึกษา สาธารณสุข
ให้แก่แรงงานต่างชาติและครอบครัวที่เข้ามาอยู่ในชุมชน  

 จากการวิเคราะห์ พบว่า พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ติดชายแดน 
และไม่ติดชายแดน ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว 

 แนวทางการแก้ไข : ภาครัฐต้องเข้ามาจัดการและวางแนวทางในการจัด
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประชาชนในชุมชนและแรงงานที่เดินทางเข้ามาท างานใน
ประเทศ  

11) ปัญหาประชากรล้นเมือง  
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เนื่องจากมีแรงงานที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาท างานในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้นทั้งมีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  เกิดปัญหาการแย่งใช้สาธารณูปโภค การใช้ทรัพยากร 
และการรับสวัสดิการ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ 

จากการวิเคราะห์ พบว่า พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ คือ พื้นที่ท่ีติดชายแดน  
 แนวทางการแก้ไข : เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชนควรเปิด

โอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน และส่งเสริมและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของชุมชน 
เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของชุมชน ที่ส าคัญผู้น าชุมชน และเครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชนควรร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก 
 
 สุวิชา เป้าอารีย์ (2557) ผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน โดยท าการวิเคราะห์ ถึงโอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอในเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า โอกาสของสังคมไทยจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมีด้วยกัน 4 ประการ คือ (1) ลักษณะทางภูมิประเทศจะท าให้ประเทศไทยได้
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (2) ประเทศไทยจะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-Cultural Society) 
มากขึ้น (3) ได้รับความร่วมมือมากขึ้นจากประเทศเพ่ือนบ้านในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ 
ร่วมกัน อาทิ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แรงงานข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ (4) การเปิดเสรี
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ บวก 1 กลุ่มอาชีพจะท าให้คนไทยในสาขาวิชาชีพและ
กลุ่มอาชีพเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษและมีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับใน
ต่างประเทศมีโอกาสในการเดินทางไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะเดียวกันก็จะพบกับ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส าคัญด้วยกัน 6 ประการ คือ (1) 
สภาพภูมิประเทศที่เป็นเสมือนศูนย์กลางในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะท าให้ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่และปัญหาอ่ืนๆที่จะเกิดขึ้นมากมายเช่น ปัญหาการค้า
มนุษย์ ปัญหายาเสพติด (2) การเข้ามาของแรงงานอาเซียนจ านวนมากจะท าให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมีปัญหาในการเตรียมทรัพยากรให้
เพียงพอเพ่ือให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน (3) สังคมไทยจะประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้น 
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ และอาจจะท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมา (4) ความพร้อม
ของกระทรวงฯ ที่จะต้องดูแลกลุ่มเปูาหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อมีการเปิดประชาคม
อาเซียน (5) การกระจายผลประโยชน์จากการเปิดประชาคมอาเซียนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยคนที่จะได้
ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนคือ คนที่มีโอกาสอยู่แล้วหรือคนท่ีพร้อมเท่านั้นที่จะได้โอกาส (6) การ
เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ บวก 1 กลุ่มอาชีพจะท าให้ประเทศไทยอาจจะ
เกิดปัญหาสมองไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์และพยาบาล 
 นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาผละกระทบทางสังคมกับกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการโดย
พบว่า  
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 1) ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
ยาวชน 
  โอกาสของเด็กและเยาวชนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศอ่ืนในอาเซียน เด็กและเยาวชนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ทางสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multi-Cultural Society) 
  (2) การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้สังคมมีความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน  
  (3) หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแผนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมอาเซียน และมี
การเตรียมจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 
  อุปสรรคของเด็กและเยาวชนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) เด็กและเยาวชนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงในการด ารงชีวิตที่เกิด
จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุล  
  (2) เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจาก
โรคติดต่อที่มากับการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานและโรคที่เกิดจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
  (3) การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน การล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็ก การใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาส อาชญากรรมที่กระท าโดยเด็กและเยาวชน การบังคับเด็กมาเป็น
ขอทานและเด็กเร่ร่อนอาจจะมีแนวโน้มมากข้ึน  
  (4) การเปิดเสรีแรงงานมีทักษะ 7 สาขาวิชาชีพและ 1 กลุ่มอาชีพ จะท าให้เยาวชน
ไทยที่จบการศึกษาในสาขาเหล่านี้จ านวนหนึ่ง กลายเป็นผู้เสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการ
เป็นประชาคมอาเซียนเนื่องจากขาดทักษะด้านภาษา 
  (5) ความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยอันเนื่องมาจากชีวิตครอบครัว 
ลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก ท าให้เด็กและเยาวชนไทยขาดความมั่นใจและมีความสับสนในการ
ด าเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม 
  (6) การแข่งขันทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมที่สับสนและสภาพครอบครัวที่ต้องดิ้นรน 
เพ่ือความอยู่รอด จะท าให้เด็กถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพัง เกิดความสับสน และขาดทิศทางในการด าเนิน
ชีวิต 
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านเด็กและเยาวชน 
  มาตรการระยะสั้น 
  (1) โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกปูองคุ้มครองและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
  มาตรการระยะยาว 
  (1) นโยบายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเติมความอบอุ่นในครอบครัว โดยชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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  (2) นโยบายปลุกพลังบวกเด็กอาเซียน “คิดแบบเด็กก้าวแบบผู้ใหญ่” 
   (3) นโยบายการเข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยและเด็กและเยาวชนอาเซียนในไทย 
 2) ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรี
โอกาสของสตรีจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) ในการเปิดประชาคมอาเซียน กลุ่มสตรีที่มีทักษะจะได้รับประโยชน์  
  (2) การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของการค้า การลงทุน จะเป็นโอกาสของ
สตรีไทยที่มีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่มีการศึกษาสูง มีความสามารถในทางภาษาและ
เทคโนโลยี 
  อุปสรรคของสตรีที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) ท าให้กลุ่มสตรีที่ไม่มีทักษะเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสซ้ าซ้อนเพิ่มมากข้ึน  
  (2) ข้อตกลงการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 7 สาขาวิชาชีพ และ 
1 กลุ่มอาชีพจะท าให้สตรีไทยที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษและความสามารถทางวิชาชีพเพียงพอใน
ระดับนานาชาติต้องเผชิญกับการแข่งขันและการแย่งงานจากแรงงานที่มีฝีมือในประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาชีพพยาบาล และกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว 
  (3) การด ารงอยู่ของทัศนคติและค่านิยมที่ไม่มีความเสมอภาคทางเพศ อาจท าให้
สตรีไทยไม่สามารถก้าวหน้าได้  
  (4) ปัญหาความรุนแรงในสตรีรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และเพศพาณิชย์ 
 
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านสตรี 
  มาตรการระยะสั้น 
  (1) นโยบายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีท างานด้านสตรีให้สอดคล้องกับ
กรอบการท างานประชาคมอาเซียน 
  (2) นโยบายเตรียมการรองรับผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายสตรีและครอบครัว 
  มาตรการระยะยาว 
  (1) นโยบายสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานด้านสตรีตามกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน 
   (2) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพสตรีไทยและสตรีอาเซียน  
   (3) โครงการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากประชาคมอาเซียนและ
การเตรียมพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเน้นกลุ่มเปูาหมายสตรี 
 
 3)  ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอาย ุโอกาสของผู้สูงอายุจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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  (1) เศรษฐกิจที่จะเติบโตจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มี
ความพร้อมทั้งด้านกายภาพและภาษาสามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยอาจกู้ยืมเงิน
จากกองทุนผู้สูงอายุมาใช้ในการลงทุน 
  (2) การเปิดรับผู้สูงอายุจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและอาจช่วยแก้ไขปัญหาทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย 
  (3) เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว เศรษฐกิจเติบโตขึ้น เป็นโอกาสให้รัฐส่งเสริม
อาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเองของผู้สูงอายุ โดยรัฐควรหาจุดสมดุลระหว่างวัฒนธรรมไทยที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุกับผลิตผล (Productivity) ที่ได้จากการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
  (4) การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุระหว่างประเทศในอาเซียน 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุอาเซียน 
  อุปสรรคของผู้สูงอายุไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) ทัศนคติที่มีต่อประเทศเพ่ือนบ้านของผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับ
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย 
  (2) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ท าให้เป็น
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  (3) การใช้ทรัพยากรและสวัสดิการต่างๆ เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนมีความ
เป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุที่มาจากประเทศสมาชิกเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นและอาจจะท าให้ทรัพยากร
และสวัสดิการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านผู้สูงอายุ 
  มาตรการระยะสั้น 
  (1) นโยบายการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณค่า 
  (2) นโยบายการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  มาตรการระยะยาว 
  (1) นโยบายการปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้สูงอายุไทยและผู้สูงอายุที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
  (2) นโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้าง
คลังภูมิปัญญา  
 4) ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการ 
  โอกาสของสังคมไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) การมีงานท ามากขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้คนพิการมีงาน
ท าเพ่ิมมากข้ึน และสามารถไปท างานในต่างประเทศได้  
  (2) การเรียนรู้เทคโนโลยีและแบบอย่างของการพัฒนาจากประเทศต่างๆ โดยศึกษา
การสร้างเครือข่ายและเทคโนโลยีที่เจริญกว่าเพื่อน าสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาคนพิการในประเทศไทย 
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  อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) ปัญหาโรคติดต่อและการละเมิดสิทธิคนพิการด้วยสภาพร่างกายที่มีข้อจ ากัดบาง
ประการ คนพิการจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่อมากขึ้น 
  (2) จ านวนคนพิการที่เข้ามาในประเทศไทยจะเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
อาจมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะมีคนพิการอาเซียนถูกท้ิงไว้ในประเทศไทยมากข้ึน  
  (3) ปัญหาการรองรับบริการด้านสุขภาพของคนพิการ เนื่องจากการบริการด้าน
สุขภาพของคนพิการ จะไม่ได้มีเฉพาะคนพิการไทยแต่จะรวมถึงคนพิการอาเซียน คนพิการที่อยู่ ใน
ประเทศเพ่ือนบ้านจะเข้ามารับบริการมากข้ึน 
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านคนพิการ 
  มาตรการระยะสั้น 
  (1) นโยบายส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้คนพิการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านประชาคมอาเซียนอย่างทั่วถึง  
  (2) นโยบายส่งเสริมอาชีพของคนพิการไทยสู่อาเซียน 
  (3) โครงการการฝึกอาชีพและสร้างงานของคนพิการในระดับชุมชน 
  มาตรการระยะยาว 
  (1) นโยบายส่งเสริม ทบทวน และปรับปรุงการจัดสวัสดิการสังคมและกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิคนพิการ 
  (2) นโยบายการประสานงานเพ่ือการเสริมสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการเดินทางของคนพิการ 
 5) ผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส 
  โอกาสของผู้ด้อยโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาสจะมีการเร่งประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดสรรงบประมาณอาจจะมีมากข้ึน 
  อุปสรรคที่จะเกิดข้ึนกับผู้ด้อยโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (1) ผู้ด้อยโอกาสจะมีทั้งคนไทยและคนอาเซียนและจะท าให้ภาครัฐต้องใช้
งบประมาณสูงขึ้นในการจัดการปัญหา 
  (2) ผู้ด้อยโอกาสจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มากข้ึน 
  (3) ความเหลื่อมล้ าจะมีมากขึ้นและจะส่งผลต่อจ านวนของคนเร่ร่อนและคนไร้บ้าน
ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐยังไม่มีมาตรการที่จะจัดการปัญหานี้ 
  (4) ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะเพ่ิมขึ้น และเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามจาก
หน่วยงานรัฐ 
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบทางสังคมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านผู้ด้อยโอกาส 
  มาตรการระยะสั้น 
  (1) นโยบายการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสอาเซียนในประเทศไทย 
  มาตรการระยะยาว 
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  (1) โครงการสร้างระบบการคุ้มครองและปรับปรุงกฎหมายผู้ด้อยโอกาส 
 
 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ได้ท าการศึกษาการเตรียมการ
รองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอเซียน พบว่า  การเปิดให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานได้อย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 
กล่าวคือ ผลกระทบทางด้านบวกจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้เนื่องจาก
แรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาท างานในประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานไทยเนื่องจากมีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านลบที่ตามมาคือ
แรงงานฝีมือไทยในสาขาวิชาชีพที่ส าคัญ และมีความขาดแคลน รวมทั้งใน 7 สาขาวิชาชีพได้ท า
ข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้ว อาจถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการท างานลง รวมทั้งการเข้ามา
ทดแทนแรงงานที่มีค่าตอบแทนต่ ากว่าไทย เพราะข้อจ ากัดทางด้านภาษาและค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากัน
ของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดการขาดบุคลากรและบุคลากรวิชาชีพความส่วนของไทยอาจมีการ
เคลื่อนย้ายออกไปท างานในต่างประเทศจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างรูปธรรม คือ การที่ทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่างได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายจากแรงงานฝีมือเสรีโดยไม่แตกต่างกันมาก 
กล่าวคือทุกประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันแรงงานฝีมือทั้งภูมิภาคมีโอกาสหางานท าได้มากขึ้นเพราะ
ตลาดแรงงานไทยขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาการขาดแรงงานฝีมือของแต่
ละประเทศอีกด้วย ดังนั้น ควรมีการท าความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งจาก
หลายฝุายยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเช่นเข้าใจว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีคือการเดินเข้า
ออกในประเทศอาเซียนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรยุ่งยาก แท้ท่ีจริงแล้วการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แบบเสรีระบุไว้ใน AEC Blueprint คือการน าเอาความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นเท่านั้น 
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย ซึ่งจุดอ่อนของ
แรงงานไทยคือ ภาษา ระเบียบวินัย และเทคโนโลยี ฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงานในด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกกลุ่ม
อ่ืนควบคู่ไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และกมลชนก ข าสุวรรณ (2555: 208-218) ได้เขียนบทความ เรื่อง 
ใครคือผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป? ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 เพ่ือสะท้อนภาพ
อนาคต (Foresight) ในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความสัมพันธ์ทาง
ความคิดท่ีมีกระบวนการมองเป็นภาพเกี่ยวกับอนาคต (Scenario) เกี่ยวกับ “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” 
และแนวทางการดูแลและคุ้มครองจากผลกระทบเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 
พ.ศ.2558 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเอกสารของโครงการ 
“ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากการเป็นประชาคม
อาเซียน” โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย ส านักส่งเสริมและ 
พิทักษสิทธ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ให้ข้อมูล
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ส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง และพิทักษ์
สิทธิผู้ด้อยโอกาส อาทิ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ด้อยโอกาสรวมตัวอย่างท้ังสิ้น จ านวน 500 ราย 
ผลการสังเคราะห์พบว่า ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนท างาน 
ใน 8 สาขาอาชีพตามข้อตกลง MRAs ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ถูกเลือกปฏิบัติ
ในการเติบโตตามสายงาน สิ่งที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ได้แก่ สนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานศึกษาองค์ความรู้รับทราบและติดตาม ข้อมูลอาเซียน
ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตหลักสูตรการอบรมระดับนานาชาติ หรือพัฒนา
สร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเป็นแหล่งเพ่ิมพูนทักษะให้กับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ หรือคนท างาน 
สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน วัฒนธรรม ประเพณีของเพ่ือนบ้าน 
และสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการบริหารจัดการปัญหาที่จะ
เกิดส าหรับกลุ่มนี้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ผลกระทบทางด้านสังคมที่เห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ผลกระทบด้านการศึกษา ประเทศไทย 
หรือประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมีเด็กนักเรียนในประเทศอ่อน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนไม่สามารถใช้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เท่าที่ควรจะเป็นการเข้าถึงระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน หรือเด็กที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรซึ่งประสบปัญหามากอยู่แล้ว รวมทั้งเด็กทั่วๆ ไปที่มีความเหลื่อมล้ าทาง
โอกาสของการศึกษา เมื่อประเทศสมาชิกเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แนวโน้มการมีปัญหานี้จะ
ทวียิ่งขึ้น เด็กที่ได้รับความไม่เท่าเทียมโอกาสทางการศึกษามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้ด้อยโอกาสใหม่มี
แนวโน้มที่จะถูกชักจูง หรือน าพาไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ละเมิดสิทธิทางเพศ สิ่งเสพติด และ
ประกอบอาชญากรรมต่างๆจะเกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีการเปิดโรงเรียน
นานาชาติกันมากขึ้น เด็กที่มีโอกาสจะได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ก็จะมีสถานภาพทาง
สังคมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งจะมีโอกาสมากในการแข่งขันสมัครเข้า
ท างาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน ก็ยิ่งมีความแตกต่างและขยายความเป็นชน
ชั้นทางสังคมมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับเด็กที่มีโอกาสจะออกไปศึกษายังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องการให้เกิด
ทักษะภาษาอังกฤษ และอาจท างาน ณ ต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาสมองไหล เด็กที่เก่งจะออกไป
พัฒนาให้กับประเทศอ่ืน เด็กที่ด้อยโอกาสจะถูกซ้ าเติมจากการเป็นประชาคมอาเซียน และไปไหน
ไม่ได้ ต้องท างานในประเทศไทย มีโอกาสในการถูกเลือกปฏิบัติสูงจากทั้งนายจ้าง และระบบการ
พัฒนาสร้างเสริมบุคลากร 
 ดังนั้น ประเด็นคุณภาพชีวิตของแรงงาน จึงไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียว มีเรื่อง สังคม
วัฒนธรรม การเมือง เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาวิถีชีวิต ความสนใจ ความสามารถ ความฝันของ
คนงานไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย หรือมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถในการผลิตของแรงงาน  หรือผล
ก าไร ที่มีต่อนายจ้าง หรือเศรษฐกิจของประเทศเพียงอย่างเดียว ควรพูดถึงการมีตัวตน การได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะพลเมือง หรือในสถานะที่เป็นแรงงาน ส่วนแรงงานข้ามชาติต้องมี
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การพัฒนานโยบายที่คุ้มครองสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สามารถบังคับใช้มาตรฐานแรงงาน
อย่างเท่าเทียม โดยไม่อยู่ในลักษณะของการบีบบังคับ ไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง เพราะหากจะเป็น
ประชาคมเดียวกันย่อมต้องสร้างความไว้วางใจ และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
 เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ควรมีลักษณะการท างานแบบเป็นภาคีเครือข่าย รวมทั้งการประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน องค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครใน
ชุมชน และสื่อ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนดูแลกันเอง ควรลดบทบาทด้านการสงเคราะห์ มาเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีและมาถ่ายทอดไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ใช้ทุนทางสังคมเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ทางสังคมส่งเสริมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมบนพ้ืนฐานของความร่วมมือกันช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน
เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งจะส่งผลให้การท างานสามารถบรรลุผลส าเร็จได้มากขึ้น โดยการ
แก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากชุมชนขึ้นไปหาโครงสร้างส่วนกลาง เพราะออกมาจากความคิดของผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหาโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ควรให้ความส าคัญหรือเห็นประโยชน์ของงานที่ริเริ่มโดยชุมชนเข้ามาร่วมท า 
ร่วมสนับสนุน ขยายสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ท างานในลักษณะจิตอาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และระดับชาติที่ท างานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
การน าเสนอกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในสังคมออกสู่สาธารณะ เพ่ือลด
การตีตราและให้สังคมมีความคาดหวังในตัวผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมขึ้น โดยใช้รูปแบบการต่อยอดทุนทาง
สังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน เนื่องจากทุนทางสังคมด้านต่างๆ 
ในชุมชน สามารถช่วยรองรับการแก้ปัญหาจากภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  

 โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน ผลกระทบ
ทางสังคม โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลกรทบต่อประเด็นความมั่นคงของมนุษย์               
ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เป็น
คนไทย และชาวอาเซียนที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนไทยเป็นส าคัญ คณะผู้วิจัย เลือกใช้วิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีข้ันตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  3.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
  3.2 วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
  3.3 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
  3.4 การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
  3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   
3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีประเด็นหลักท่ีท าการศึกษา 3 ประเด็นหลักดังนี้ 
 
 3.1.1 สถานการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือ 

 ประเด็นที่ 1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย                   
(1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสัดส่วนประชากรในชุมชน และการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน รวมถึงประชากรแฝงและชาวอาเซียน (2) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ก่อนและหลัง 31 ธ.ค. 58)    

 ประเด็นที่ 2 ความครอบคลุมทางสังคม ประกอบไปด้วย (1) การยอมรับว่าทุกคนในชุมชน 
ทั้งคนไทยและชาวอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ (2) ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคนใน
ชุมชนทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาวอาเซียน 

 3.1.2 ผลกระทบทางสังคมของชุมชนเม่ือเข้าสู่อาเซียน (ด้านบวกและลบ) ต่อประเด็น
ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ใน 12 มิติ คือ 1) มิติที่อยู่อาศัย 2) มิติสุขภาพ 3) มิติ
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อาหาร 4) มิติการศึกษา 5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 6) มิติครอบครัว 7) มิติชุมชน และการ
สนับสนุนทางสังคม 8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 10) มิติ
สิทธิและความเป็นธรรม 11) มิติการเมือง และ 12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 
 
 3.1.3 มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม โดยจะท าการศึกษาในประเด็นที่
มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการ แนวทางการแก้ไขและป้องกันผลกระทบทางสังคมของชุมชนเมื่อเข้าสู่
อาเซียน ตลอดจนรูปแบบและวิธีการในการน ามาตรการลงสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะน า ไปสู่
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการสร้างภูมิคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 
  
    (ดังปรากฏในภาพที่ 3.1) 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ระดับชุมชน 

ระดับนโยบาย 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
(อดีต ปัจจบุัน อนาคต) 

1. สถานการณ์พื้นฐาน 
- โครงสร้าง- สัดส่วนประชากรในชุมชน รวมถึง

ประชากรแฝงและชาวอาเซียน (กอ่นและหลัง 31 
ธ.ค. 58) 

- การด าเนินชีวิตในชุมชน รวมถึงปัญหาอาชญากรรม
และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน (ก่อน 
และหลัง 31 ธ.ค. 58)    

2. ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 
- การยอมรับว่าทุกคนในชุมชนทั้งคนไทยและชาว

อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
- การไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหวา่งคนในชุมชนทั้งที่

เป็นคนไทยและชาวอาเซียน 
 
 

นโยบายของ พม. ด้านอาเซียน 
- ความครอบคลมุในเชิงนโยบายทีร่องรับต่อผลกระทบ
จากการรวมเป็นประชาคมอาเซยีน  

ผลกระทบทางสังคมของชมุชน 
เมื่อเข้าสู่อาเซยีน (ด้านบวก และลบ) 

ประเด็น ความมั่นคงของมนุษย ์(Human Security)  
 1) มิติที่อยู่อาศัย 
 2) มิติสุขภาพ 
 3) มิติอาหาร 
 4) มิติการศึกษา 
 5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 
 6) มิติครอบครัว 
 7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 
 8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 
 9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 
 11) มิติการเมือง (การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
                   ในชุมชน) 
 12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 

 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

มาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกัน
ผลกระทบทางสังคม 
 
- มาตรการ แนวทางการแกไ้ขและ
ป้องกันผลกระทบทางสังคม 
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3.2 วิธีที่ใช้ในการศึกษา 

 วิธีการที่ใช้ในการศึกษา คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) 
ซึ่งมีกระบวนทัศน์ความเชื่อพ้ืนฐานที่ผสมรวมแนวคิดทางวิจัยกลุ่มแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) 
ของแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ กับแนวคิดปรากฏการณ์นิยาม (Phenomenology) ของการวิจัยเชิง
คุณภาพเกิดเป็นกระบวนทัศน์การวิจัยแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ที่เน้นในการแสวงหาความรู้จาก
หลากหลายวิธี (Johnson and Onwuegbuzie, 2004) และในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานแบบรองรับภายใน (Embedded Design) (Creswell 2013: 69) 
  
3.3 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย   

 คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกชุมชนจากจังหวัดที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่มากที่สุด ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ สสว. 1-12 ตามข้อมูลสถิติจากส านักบริหารชาวอาเซียน กระทรวงแรงงาน หรือตาม
ความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ 
 
3.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ และกลุ่มตัวอย่าง 

 3.4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มท่ี 1 คนในชุมชน จ านวน 6-10 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1) ผู้น าหรือผู้แทนชุมชนคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เป็นต้น 
2) ผู้น าชุมชน/ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน (อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ ากว่า 5 ปี) 

 3) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัด อปท. เจ้าหน้าที่                         
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 4) ตัวแทนภาครัฐที่ด าเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (จ านวน 1 คน) เป็นต้น 
 5) NGO และองค์กรอิสระที่ด าเนินงานเกี่ยวกับชาวอาเซียน 

 กลุ่มท่ี 2 ชาวอาเซียน ประกอบไปด้วย จ านวน 6-10 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1) ผู้น าชุมชนชาวอาเซียนในพ้ืนที่ 
  2) อาศัยอยู่ในชุมชนไทยอย่างน้อย 1 ปี  
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 3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้สูตร
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane, Taro (1973) โดยมีการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรรวมของทั้ง 12 ชุมชน คือ 377,551 คน (ตารางท่ี 3.1)  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรของแต่ละพ้ืนทีจ่ าแนกตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ สสว.   

เขตพื้นที่ สสว.* 
ชุมชนที่ท าการศึกษา 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวนประชากร (N) 

สสว.1 
เทศบาลเมืองท่าโขลง 

ต าบลคลองหนึ่ง 
คลองหลวง ปทุมธานี 58,586 

สสว.2 ต าบลหนองกี่ กบินบุรี ปราจีนบุรี 14,725 

สสว.3 
เทศบาลนครเจ้าพระยา

สุรศักดิ์ 
ศรีราชา ชลบุร ี 128,664 

สสว.4 ต าบลท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 28,153 

สสว.5 ต าบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 12,577 

สสว.6 ต าบลส าราญ เมือง ขอนแก่น 9,885 

สสว.7 ต าบลมุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 5,574 

สสว.8 ต าบลวัดไทร เมือง นครสวรรค์ 18,709 

สสว.9 ต าบลแม่ปะ แม่สอด ตาก 15,768 

สสว.10 ต าบลศรีภูม ิ เมือง เชียงใหม่ 10,594 

สสว.11 ต าบลปากน้ า เมือง ระนอง 9,949 

สสว.12 เทศบาลนครสงขลา หาดใหญ่ สงขลา 64,367 

รวม (N) 377,551 

 
หมายเหตุ:  *สสว. ย่อมาจากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
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เมื่อทราบจ านวนประชากรรวมของทั้ง 12 ชุมชน (ตารางที่ 3.1) คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรฐานสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้อยู่ที่ ร้อยละ 2.5 หรือ             
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.025 ซึ่งมีสูตรในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

n        = N 
 1   +   Ne2 

โดย      n =  จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 

  
จากสูตรดังกล่าว สามารถแทนค่าได้ 
 

n        = 377,551 
 1   +   377,551 (0.25)2 

    n = 1,593 คน 
 
เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว (n) คณะผู้วิจัยได้ท าการกระจายจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการ

เก็บแบบสอบถามของทั้ง 12 ชุมชน ในจ านวนที่เท่าๆ กัน ซึ่งจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
ชุมชนที่จ านวน 133 คน  
 
3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.5.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document Study 
and Literature Review) ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ศึกษา โดยเฉพาะเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน 
ผลกระทบทางสังคม  

 3.5.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ 3 วิธี ดังนี้ 

 1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทและสภาพ
ทั่วไปของชุมชน 
 2) การจัดเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากคนในชุมชน (1 ครั้ง จ านวน 6-10 คน) 
 3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากชาวอาเซียนที่เป็นผู้รู้หรือผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-informant) เพ่ือช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองของชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนไทย (จ านวน 6-10 คน) โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือหลัก  
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 3.5.3 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน
ต่อการเตรียมความพร้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ กลไก 
เพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม ในมุมมองของคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนอาเซียน เพ่ือเป็นการน า
ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (การสนทนา
กลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก)  
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.6.1 เชิงคุณภาพ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกที่ได้
พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2) และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีด้วยกัน 2 กลุ่มหลัก คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาประเด็นการสัมภาษณ์
ขึ้นมา 2 ชุด ดังนี้ 

  3.6.1.1 ประเด็นสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับคนในชุมชนที่เป็นคนไทย ประกอบด้วย
ประเด็นการสัมภาษณ ์ดังนี้  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย  
- เพศ  

   - อายุ  
   - ศาสนา 
   - สถานภาพการสมรส  
   - จ านวนสมาชิกในครอบครัว หน้าที่หลักของท่านที่มีต่อครอบครัว 
   - ระดับการศึกษา  
   - อาชีพ 
   - รายได้ต่อเดือน 
   - ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน 
   - บทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน  

  ส่วนที่ 2 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

   1) สถานการณ์พ้ืนฐาน 

   - ท่านคิดว่าตั้งแต่หลัง 31 ธ.ค. 58 ประชากรชาวอาเซียนที่เข้ามาท างาน
หรือพักอาศัยในพ้ืนที่ชุมชนของท่านมีจ านวนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และกลุ่มชาวอาเซียนที่เข้า
มาท างานในพ้ืนที่ของท่านเป็นคนชาติใดบ้าง 
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   - กลุ่มชาวอาเซียนที่เข้ามาท างานหรือพักอาศัยในในชุมชนของท่านส่วน
ใหญ่เข้ามาท างานประเภทไหน และเป็นแรงงานกลุ่มใด (เยาวชน สตรี ชาย ฯลฯ)  
   - ระยะเวลาที่ชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพักอาศัยในชุมชนของท่านใน
แต่ละครั้ง จะอยู่นานเท่าไร  
   - หลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่กลุ่มชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพัก
อาศัยยาวนานขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร และท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
   - หลังจาก 31 ธ.ค. 58 การใช้ชีวิตในชุมชนของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ อย่างไร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวอาเซียนที่เข้ามาท างานหรือพัก
อาศัยอยู่ในชุมชนของท่านหรือไม่ และอย่างไร 
   - หลังจาก 31 ธ.ค. 58 ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของท่านมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น เท่าเดิมหรือลดลงหรือไม่ ส่วนใหญ่ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
มาจากสาเหตุใด  
   - ท่านคิดว่าปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดในชุมชนของท่านมีความเกี่ยว
พันธ์กับกลุ่มชาวอาเซียนหรือไม่ อย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนั้น 

   2) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion)  

   - เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธ.ค. 58) ชุมชนของ
ท่านมีความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ 
   - ท่านคิดว่ากลุ่มชาวอาเซียนในชุมชนของท่าน มีความแตกต่างจากพวก
ท่านหรือไม่ อย่างไร ท าไม่ถึงคิดเช่นนั้น (ถ้าหากแตกต่าง อะไรคือสิ่งที่แตกต่าง ท าไม่ท่านถึงคิด
เช่นนั้น)  
   - ท่านคิดว่ากลุ่มชาวอาเซียนในชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล รายได้ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ แตกต่างไปจาก
ท่านหรือไม่ อย่างไร ท าไม่ถึงเป็นเช่นนั้น  
   - ท่านให้การยอมรับกลุ่มชาวอาเซียนที่ท างานหรือพักอาศัยในชุมชนของ
ท่าน ว่าเป็นสมาชิกของชุมชนของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   - ท่านคิดว่ากลุ่มชาวอาเซียนเหล่านั้นเป็นภาระของชุมชนท่านหรือไม่ 
เพราะเหตุใด  
   - ท่านสามารถไหว้วานชาวอาเซียนที่ท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชนของท่าน 
ไปท าธุระส่วนตัวแทนท่านได้หรือไม่ (เช่น ไปซื้อของ ไปเบิก เงินธนาคาร ไปรับลูก ดูแลคนใน
ครอบครัว) เพราะเหตุใด 
   - เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน (เช่น คนใน
บ้านล้มป่วยกระทันหัน ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ) ท่านกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากชาวอาเซียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
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  ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่อาเซียน  

  เมื่อกลุ่มชาวอาเซียนเข้ามาท างาน หรือพักอาศัยในพ้ืนที่ของท่าน ส่งผลกระทบ
ทางบวกหรือทางลบต่อชุมชนของท่านหรือไม่ ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น (หากเป็นผลกระทบทางลบท่านคิด
ว่าควรจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร โดยเน้นผลกระทบในประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ) 

   1) มิติที่อยู่อาศัย    
    - ความเพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  
    - ความเพียงพอของที่อยู่อาศัย 
    - พ้ืนที่สาธารณะในชุมชน 
   2) มิติสุขภาพ   
    - ปัญหาโรคติดต่อ  
    - การเข้ารับการรักษาพยาบาล 
   3) มิติอาหาร   
    - ความหลากหลายในการบริโภค 
    - ความเพียงของอาหารที่ใช้บริโภคในชุมชน 
   4) มิติการศึกษา  
    - การเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลาย 
    - การเข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาวอาเซียน 
    - สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาวอาเซียน  
   5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 
    - การมีงานท าของคนในชุมชน 
    - สภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
   6) มิติครอบครัว 
    - ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 
    - การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน 
    - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน 
   8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 
    - การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน 
    - ภาษาและการสื่อสารในชุมชน 
    - ความหลากหลายทางศาสนา 
   9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 
    - ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน 
    - สิทธิและหน้าที่ (รวมถึงเรื่องจิตสาธารณะและจิตอาสา) 
   11) มิติการเมือง 
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    - การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
    - ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
   12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 
    - การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
    - การประหยัดพลังงาน 
    - การจัดการภัยพิบัติ 
    - สุขลักษณะ 
 
  ส่วนที่ 4 มาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

  ท่านมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ไข และป้องกันผลกระทบ (ส่วนที่ 3) อย่างไร 
และท่านคิดว่าจะท าให้อย่างไรให้แนวทางการแก้ไขและป้องกันผลกระทบดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้
จริงในชุมชนของท่าน  
 
  3.6.1.2 ประเด็นสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 ส าหรับชาวอาเซียน ประกอบด้วยประเด็นการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย  
   - เพศ  
   - อายุ  
   - ศาสนา 

   - เชื้อชาติ 
   - สถานภาพการสมรส (ถ้าสมรสแล้ว คู่สมรสของท่านอยู่ด้วยกันที่ชุมชน 
หรือไม่ อย่างไร ท าไม) คู่สมรสของท่านเป็นคนเชื้อชาติไหน  
   - จ านวนสมาชิกในครอบครัว (ครอบครัวอยู่ในชุมชนกับท่านหรือไม่ อยู่ที่
ไหน ท าไม)  
   - หน้าที่หลักของท่านที่มีต่อครอบครัว  
   - ระดับการศกึษา 

   - อาชีพ  
   - รายได้ต่อเดือน  
   - ท่านเข้ามาท างานในประเทศตั้งแต่เมื่อไร และท างานหรือพักอาศัยใน
ชุมชน (ปัจจุบัน) กี่ปี ใครเป็นคนชักจูงให้เข้ามาท างาน 

   - กิจกรรมที่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ท่านท างานและอาศัยอยู่ (มี /
ไม่มี ถ้ามี คือ กิจกรรมอะไร) 
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  ส่วนที่ 2 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

  1) สถานการณ์พ้ืนฐาน 

  - ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของท่านในชุมชนเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกับก่อน
การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 58 หรือไม่และอย่างไร 
  - ท่านคิดว่าหลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดให้ชาวอาเซียนขึ้นทะเบียนเข้าท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลต่อการตัดสินใจให้ประชากรชาวอาเซียนที่เข้ามาท างานและพักอาศัยใน
ชุมชน (ชุมชนเดียวกันท่าน) เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
  - การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ 31 ธ.ค. 58 เป็นต้นมา มีผลต่อการตัดสินใจ
ของทา่นในการเข้ามาท างานหรือพักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ หรือไม่ เพราะเหตุใด  
  - งานที่พวกท่านส่วนใหญ่นิยมเข้ามาท างานในชุมชนคืองานอะไร และท าไมถึงเลือก
ท างานนั้น และส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลุ่มใด (เยาวชน สตรี ชาย ฯลฯ) มีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย
หรือไม่ อย่างไร 
  - การเข้ามาท างานหรือพักอาศัยในชุมชนในแต่ละครั้ง ท่านจะอยู่นานเท่าไร          
(ก่ีเดือน) เพราะอะไร 
  - เมื่อประเทศไทยเปิดให้ชาวอาเซียนขึ้นทะเบียนเข้าท างานถูกกต้องตามกฎหมาย 
ท่านเข้ามาท างานและพักอาศัยในชุมชนได้นานกว่าเดิมหรือไม่ และท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
  - ท่านคิดว่าปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดในชุมชนของท่านมีความเกี่ยวพันธ์กับ
กลุ่มชาวอาเซียนหรือไม่ อย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนั้น 
  - ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับการเข้ามาท างาน หรือพักอาศัยในชุมชน 

  2) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion)  

  - ท่านสามารถเข้าถึงสวัสดิการข้ันพื้นฐาน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล รายได้ 
และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ในชุมชน (เมืองไทย) แตกต่างจากคนไทยหรือไม่ อย่างไร ท าไม่ถึงเป็น
เช่นนั้น  
  - ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ท่านที่ท างานหรือพักอาศัยอยู่หรือไม่ 
อย่างไร ท าไมถึงคิดเช่นนั้น 
  - ท่านสามารถไหว้วานคนไทยไปท าธุระส่วนตัวแทนท่านได้หรือไม่ (เช่น ไปซื้อของ 
ไปเบิกเงินธนาคาร ไปรับลูก ดูแลคนในครอบครัว) 
  - เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน (เช่น คนในบ้านล้ม
ป่วยกะทันหัน ไฟไหม้ รถชน ฯลฯ) ท่านกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนไทยหรือไม่ อย่างไร เพราะ
เหตุใด 
  - ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อพบเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  
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  ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่อาเซียน  

  ตั้งแต่ท่านเข้ามาท างานและพักอาศัยในชุมชน (ไทย) ท่านคิดว่าท่านได้รับ
หลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันคนไทยหรือไม่   

   1) มิติที่อยู่อาศัย 

    - ความเพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  
    - ความเพียงพอของที่อยู่อาศัย 

    - พ้ืนที่สาธารณะในชุมชน 

   2) มิติสุขภาพ 

    - ปัญหาโรคติดต่อ  
    - การเข้ารับการรักษาพยาบาล 

   3) มิติอาหาร 

    - ความหลากหลายในการบริโภค 

    - ความเพียงของอาหารที่ใช้บริโภค 

   4) มิติการศึกษา 

    - การเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลาย 

    - การเข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทย 

    - สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาวอาเซียน 

   5) มิติการมีงานท าและมีรายได ้

    - การมีงานท า 

    - สภาพทางรายได้ 
   6) มิติครอบครัว 

    - ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

   7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 

    - การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน 

    - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน 

   8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

    - การซึมซับในวัฒนธรรมไทย 

    - ภาษาและการสื่อสาร 

    - ความหลากหลายทางศาสนา 

   9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 

    - ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน 

    - สิทธิและหน้าที่ (รวมถึงเรื่องจิตสาธารณะและจิตอาสา) 
    



103 
 
   11) มิติการเมือง 

    - การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อชุมชน  
    - ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

   12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน 

    - การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 

    - การประหยัดพลังงาน 

    - การจัดการภัยพิบัติ 
 

  ส่วนที่ 4 มาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

  ท่านคิดว่าประเทศไทยควรมีนโยบาย กลไก มาตรการหรือแนวทางอะไรที่จะท าให้
ท่านสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข  
 
 3.6.2 เชิงปริมาณ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการส ารวจ
ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และระดับผลกระทบทางสังคมเมื่อ  
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพักอาศัยร่วมอยู่
ด้วย โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
หนา้ที่หลักของท่านที่มีต่อครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่
ในชุมชน และต าแหน่งต่างๆ ในชุมชน 

  ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย               
2 ข้อค าถามหลัก คือ  
  1) การเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียนของชุมชน 
  2) การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนหรือไม่ 

  ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นข้อค าถามในการ
ส ารวจระดับของผลกระทบต่อมิติความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ใน 12 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
  1) ด้านที่อยู่อาศัย  
   - ความเพียงพอของสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย 
   - การใช้พื้นท่ีสาธารณะในชุมชน 
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  2) ด้านสุขภาพอนามัย  
   - ปัญหาโรคติดต่อ 
   - การเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  3) ด้านอาหาร 
   - การมีความหลากหลายในการบริโภค  
   - ปัญหาความเพียงพอของอาหารที่ใช้บริโภคในชุมชน 
  4) ด้านการศึกษา 
   - การเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลาย 
   - การเข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาวอาเซียน 
   - สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาวอาเซียน 
  5) ด้านมีงานท าและรายได ้
   - การมีงานท าของคนในชุมชน 
   - สภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
  6) ด้านครอบครัว 
   - ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
  7) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 
   - การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน 
   - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน 
  8) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
   - การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน 
   - ภาษาและการสื่อสารในชุมชน 
   - ความหลากหลายทางศาสนา 
  9) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10) ด้านสิทธิและความเป็นธรรม 
   - ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน 
   - สิทธิและหน้าที่ (รวมถึงเรื่องจิตสาธารณะและจิตอาสา) 
  11) ด้านการเมือง 
   - การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
   - ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
  12) ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร/ พลังงาน 
   - การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
   - การประหยัดพลังงาน 
   - การจัดการภัยพิบัติ 
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  ส่วนที่ 4 ความครอบคลุมทางสังคม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการยอมรับว่า 
ชาวอาเซียนที่ท างานหรือพักอาศัยอยู่ในชุมชนของท่าน เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคนชุมชน 

  ส่วนที่ 5 มาตรการ เพื่อการควบคุมผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วย 2 ข้อค าถาม
หลัก คือ 1) ความคิดเห็นต่อมาตรการการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในรายด้าน ที่มีความจ าเป็นต่อชุมชนมากที่สุด และ 2) ความคิดเห็นต่อมาตรการกลไกที่มีความจ าเป็น
ต่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมในชุมชน   

  ส่วนที่ 6 ความเห็นเพิ่มเติม อ่ืน ๆ  
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 คณะผู้วิจัยแบ่งข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 3.7.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ตามแนวทางของ Diekelmann 
and Allen เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ คือ การค้นหาประเด็นที่ส าคัญ โดยการแยกข้อความ              
ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ตรวจสอบความเชื่อมโยงกันเป็นประเด็นหลัก หลังจากนั้นจ าแนก
ประเด็นหลัก ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของประเด็นหลัก เพ่ือเสนอผลการวิเคราะห์ (อัญญา              
ปลดเปลื้อง, 2554: 7) ดังนี้  

1) อ่านข้อความที่ได้จากการถอดเทปหรือเนื้อหาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
2) เขียนสรุปข้อความที่แปลความได้จากการสัมภาษณ์ 
3) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อความตามท่ีได้จากการสัมภาษณ์หรือจากเนื้อหา 
4) เมื่อตีความข้อมูลแล้ว พบว่า ไม่สอดคล้องให้ศึกษาเพ่ิมเติมจากต ารา หรือ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5) เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของเนื้อหา 
6) ค้นหาความสัมพันธ์ของประเด็นส าคัญเกิดขึ้น 
7) น าเสนอเค้าโครงของประเด็นส าคัญกับทีม เพ่ือรวมกันเป็นเค้าโครงสุดท้าย 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ มาช่วยในการ
บรรยายข้อมูล เพ่ือท าให้เห็นทิศทางและแนวโน้มต่อประเด็นข้อค าถามในรายข้อที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

3.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือรองรับผลกระทบ               
ทางสังคม คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาท าการวิเคราะห์
ผลการศึกษาในภาพรวม และท าการลงข้อสรุปผลการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการ และสถานการณ์ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ที่ค้นพบ 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย: มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ๎มกัน ผลกระทบทาง
สังคม คณะผู๎วิจัย เลือกใช๎วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยทําการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กับกลุํมเปูาหมายที่เป็นคนไทย และชาติอาเซียน ที่ทํางานหรืออาศัย
อยูํในพ้ืนที่ชุมชนไทยเป็นสําคัญ รํวมกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และใช๎เทคนิค วิธีการ
สนทนากลุํม และการสัมภาษณ๑เชิงลึก โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม เพ่ือให๎สอดคล๎อง
ตามวัตถุประสงค๑และผลลัพธ๑ที่ต๎องการ รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห๑ข๎อมูลในพ้ืนที่
ทําการศึกษาวิจัยของสํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 -12 (สสว.1-12) โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาที่นําสนใจของแตํละ สสว.ได๎ ดังนี้ 

1)  ผลการสํารวจข๎อมูลเชิงปริมาณ พ้ืนที่ สสว.1- 12 
2)  บริบทของพ้ืนที่ศึกษาของ  สสว.1-12 
3)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ สสว.1-12 จากกลุํมคนไทยและกลุํมชาติอาเซียน ประกอบด๎วย 

3.1) ข๎อมูลพื้นฐาน  
3.2) สถานการณ๑พ้ืนฐาน  
3.3) ความครอบคลุมทางสังคม  
3.4) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
3.5) มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม  

4) อภิปรายผล 
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 4.1 ผลการส ารวจเชิงปริมาณ   

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร๎อยละ ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
เพศ 

  
ชาย 741  46.31  
หญิง 859  53.69  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
อายุ 

  
น๎อยกวํา 20 ปี 65  4.06  
อายุ 21 - 30 ปี 269  16.81  
อายุ 31 - 40 ปี 351  21.94  
อายุ 41 - 50 ปี 393  24.56  
อายุ 51 - 60 ปี 306  19.13  
มากกวํา 60 ปีขึ้นไป 215  13.44  
ไมํระบุ 1  0.06  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
ศาสนา 

  
พุทธ 1548  96.75  
อิสลาม 32  2.00  
คริสต๑ 7  0.44  
ไมํระบุ 13  0.81  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
สถานภาพ 

  
โสด 454  28.38  
สมรส 949  59.31  
หม๎าย 115  7.19  
หยําร๎าง 72  4.50  
ไมํระบุ 10  0.63  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 

จ านวนสมาชิก 
  

น๎อยกวํา 3 คน 558  34.88  
จํานวน 4 - 7 คน 885  55.31  
จํานวน 8 - 11 คน 45  2.81  
จํานวนมากกวํา 12 คน 8  0.50  
ไมํระบุ 104  6.50  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
หน้าที่หลัก 

  
หัวหน๎าครอบครัว 654  40.88  
สมาชิกครอบครัว 838  52.38  
ไมํระบุ 108  6.75  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
ระดับการศึกษา 

  
ประถมศึกษา/ต่ํากวํา 464  29.00  
มัธยมศึกษา/เทียบเทํา 614  38.38  
อนุปริญญา/เทียบเทํา 133  8.31  
ปริญญาตรี/เทียบเทํา 336  21.00  
สูงกวําปริญญาตรี/เทียบเทํา 33  2.06  
ไมํระบุ 20  1.25  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
อาชีพ 

  
ข๎าราชการ/ลูกจ๎างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 200  12.50  
พนักงานบริษัทเอกชน 115  7.19  
เกษตรกรรม 149  9.31  
ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ 381  23.81  
ผู๎ใช๎แรงงาน/รับจ๎างทั่วไป 479  29.94  
พํอบ๎าน-แมํบ๎าน/เกษียณอายุ/วํางงาน 104  6.50  
นักเรียน/นักศึกษา 61  3.81  
ไมํระบุ 111  6.94  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 

รายได้ต่อเดือน 
  

ไมํมีรายได๎ 38  2.38  
น๎อยกวํา 5,000 บาท 227  14.19  
5,001 - 10,000 บาท 583  36.44  
10,001 - 15,000 บาท 312  19.50  
15,001 - 20,000 บาท 138  8.63  
20,001 - 25,000 บาท 39  2.44  
มากกวํา 25,000 บาทข้ึนไป 109  6.81  
ไมํระบุ 154  9.63  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

  
น๎อยกวํา 5 ปี 125  7.81  
6 - 15 ปี 331  20.69  
16 - 25 ปี 327  20.44  
26 - 35 ปี 258  16.13  
36 - 45 ปี 477  29.81  
ไมํระบุ 82  5.13  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
ต าแหน่งในชุมชน 

  
ไมํมี 1280  80.00  
มี 320  20.00  

อสม. 111  34.69  
คณะกรรมการหมูํบ๎าน 42  13.13  
คณะกรรมการชุมชน 33  10.31  
ประธานกรรมการชุมชน 21  6.56  
สมาชิกอบต./เทศบาล 19  5.94  
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 16  5.00  
ชรบ. 11  3.44  
ที่ปรึกษาชุมชน 9  2.81  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน     ร้อยละ 
ประธานกลุํมสตรี 9  2.81  
ผู๎ใหญํบ๎าน 8  2.50  
ตํารวจอาสา 7  2.19  
อพม. 5  1.56  
รองประธานชุมชน 4  1.25  
กรรมการกองทุนชุมชน 3  0.94  
ผู๎นําชุมชน 3  0.94  
ประธานประชาคม 2  0.63  
กรรมการกลุํมออมทรัพย๑ 1  0.31  
กรรมการผู๎พิการ 1  0.31  
กรรมการฝุายปูองกัน 1  0.31  
กรรมการไฟฟูา 1  0.31  
กู๎ภัย 1  0.31  
คณะกรรมการโรงเรียน 1  0.31  
เจ๎าหน๎าที่อนามัย 1  0.31  
ประธานกรรมการโรงเรียน 1  0.31  
ประธาน อสม.ประจําตําบล 1  0.31  
รองประธาน อสม. 1  0.31  
เลขานุการชุมชน 1  0.31  
เลขาประธานชุมชน 1  0.31  
ศูนย๑พัฒนาครอบครัว 1  0.31  
สมาชิกกลุํมเลี้ยงไหม 1  0.31  
สมาชิกในการทอผ๎า 1  0.31  
สารวัตรกํานัน 1  0.31  
หนํวยปูองกัน 1  0.31  

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
 
 



111 
 

จากผลการสํารวจ สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป ในตารางที่ 1 จํานวนและร๎อยละ ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม พบวํา มีผู๎ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,600 คน แยกเป็นเพศชาย 741 คน คิด
เป็นร๎อยละ 46.31 เพศหญิง 859 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.69  

โดยมีชํวงอายุ 41 - 50 ปี มากที่สุด จํานวน 393 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.56 รองลงมาคือมีชํวง
อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 351 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.94 และชํวงอายุ 51 - 60 ปี จํานวน 306 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 19.13 ตามลําดับ  

นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จํานวน 1,548 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.75 รองลงมาคือนับถือศาสนา
อิสลาม จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.00 และไมํระบุศาสนา จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.81 
ตามลําดับ 

สถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 949 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.31 รองลงมาคือโสด จํานวน 454 
คน คิดเป็นร๎อยละ 28.38 และเป็นหม๎าย จํานวน 115 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.19 ตามลําดับ 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวํา จํานวนสมาชิก 4 - 7 คน มากที่สุด จํานวน 885 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 55.31 รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิก น๎อยกวํา 3 คน จํานวน 558 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.88 และ
ไมํระบุจํานวนสมาชิก จํานวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.50 ตามลําดับ 

หน๎าที่หลักคือเป็นสมาชิกครอบครัวมากที่สุด จํานวน 838 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.38 รองลงมา
คือเป็นหัวหน๎าครอบครัว จํานวน 654 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.88 และไมํระบุหน๎าที่หลัก จํานวน 108 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6.75 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวํา อยูํในระดับชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเทํา มากที่สุด จํานวน 614 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 38.38 รองลงมาคือประถมศึกษา/ต่ํากวํา จํานวน 464 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.00 และปริญญาตรี/
เทียบเทํา จํานวน 336 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.00 ตามลําดับ 

อาชีพ พบวํา ผู๎ใช๎แรงงาน/รับจ๎างทั่วไปมากที่สุด จํานวน 479 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.94 
รองลงมาคือธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 381 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.81 และข๎าราชการ/ลูกจ๎างของ
รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 200 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.50 ตามลําดับ 

รายได๎ตํอเดือน พบวํา 5,001 - 10,000 บาทตํอเดือน มากที่สุด จํานวน 583 คน คิดเป็นร๎อยละ 
36.44 รองลงมาคือ 10,001 - 15,000 บาทตํอเดือน จํานวน 312 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.50 และน๎อย
กวํา 5,000 บาทตํอเดือน จํานวน 227 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.19 ตามลําดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบวํา 36 - 45 ปี มากที่สุด จํานวน 477 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.81 
รองลงมาคือ 6 - 15 ปี จํานวน 331 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.69 และ16 - 25 ปี จํานวน 327 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 20.44 ตามลําดับ 
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ตําแหนํงในชุมชน พบวํา ไมํมีตําแหนํงในชุมชน มากที่สุด จํานวน 1,280 คน คิดเป็นร๎อยละ 
80.00 รองลงมาตอบวํามีตําแหนํงในชุมชน จํานวน 320 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 โดยพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเป็นอาสาสมัครหมูํบ๎าน (อสม.)  จํานวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.69 รองลงมาคือ 
คณะกรรมการหมูํบ๎าน จํานวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.13 และคณะกรรมการชุมชน จํานวน 33 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 10.31 

 
ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ตารางท่ี 2 การเตรียมพร๎อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียนในชุมชน 

การเตรียมพร้อม จ านวน ร้อยละ 
มีการเตรียมพร้อม 1089 68.06 

ด๎านข๎อมูลประชากร 662 61.13 
ด๎านภาษา 668 61.68 
ด๎านสาธารณสุข 750 69.25 
ด๎านเทคโนโลยี 329 30.38 
อ่ืน ๆ   18   1.66 

ด๎านสังคม เชํน การอยูํรํวมกัน, การเฝูาระวังเหตุร๎ายและยาเสพติด 5 27.76 
ด๎านวัฒนธรรม เชํน มีการสอนเด็กให๎เรียนรู๎วัฒนธรรม 3 16.67 
ด๎านการทํองเที่ยว 2 11.11 
ด๎านการศึกษา 2 11.11 
ด๎านแรงงาน 2 11.11 
ด๎านการอุปโภคบริโภค 1 5.56 
ด๎านความพร๎อมและสามัคคีปรองดอง 1 5.56 
ด๎านภาษา มี พตส. และ อสต. ตํางด๎าวในพ้ืนที่เป็นลําม 1 5.56 
ด๎านเศรษฐกิจ 1 5.56 

ไม่มีการเตรียมพร้อม 181 11.31 
คนในชุมชนไมํให๎ความสนใจ 134 74.44 
ผู๎นําชุมชนไมํให๎ความสนใจ 70 38.89 
หนํวยงานท๎องถิ่นไมํให๎ความสนใจ 64 35.56 
อ่ืน ๆ 4 2.22 

ตํางคนตํางอยูํ 1 0.25 
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การเตรียมพร้อม จ านวน ร้อยละ 
ปกติ 1 0.25 
เป็นเรื่องไกลตัวของคนในชุมชน 1 0.25 
ไมํเห็นวํามีกิจกรรมใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ 1 0.25 

ไม่ทราบ 330 20.63 
รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 

 

จากผลการสํารวจ สํวนที่ 2 การเตรียมความพร๎อม และสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลง ในตารางที่ 2 
การเตรียมพร๎อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียนในชุมชน พบวํา มีการเตรียมพร๎อม จํานวน 
1,089 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.06 คือ การเตรียมพร๎อมด๎านสาธารณสุขมากที่สุด จํานวน 750 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 69.25 รองลงมาคือด๎านภาษา จํานวน 668 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.68 และด๎านข๎อมูลประชากร 
จํานวน 662 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.13 ตามลําดับ 

สํวนไมํมีการเตรียมพร๎อม จํานวน 181 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.31 คือ คนในชุมชนไมํให๎ความ
สนใจ มากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.44 รองลงมาคือผู๎นําชุมชนไมํให๎ความสนใจ จํานวน 
70 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.89 และหนํวยงานท๎องถิ่นไมํให๎ความสนใจ จํานวน 64 คน คิดเป็นร๎อยละ 
35.56 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ยังพบวํา มีผู๎ตอบวําไมํทราบ จํานวน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.63 
 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในชุมชนจากการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีผล ตั้งแตํวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 

การเปลี่ยนแปลง จ านวน ร้อยละ 
มีการเปลี่ยนแปลง 1208 75.50 

ด๎านเศรษฐกิจ 850 70.66 
ด๎านสังคม 643 53.45 
ด๎านสาธารณสุข 492 40.90 
ด๎านการศึกษา 482 40.07 
ด๎านการเมือง การปกครอง เชํน การปรับกฎระเบียบ หรือกติกาในการอยูํ
รํวมกันของคนในชุมชน 

446 37.07 

ด๎านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตําง ๆ ในชุมชน 351 29.18 
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การเปลี่ยนแปลง จ านวน ร้อยละ 
อ่ืน ๆ 9   0.75 

ชุมชนเริ่มแออัด, มีชาวตํางชาติเข๎ามาอยูํในชุมชนมาก 2 22.23 
ด๎านความปลอดภัย 2 22.22 
ปกติ 2 22.22 
ด๎านการสื่อสาร 1 11.11 
ด๎านแรงงาน 1 11.11 
ดีมาก 1 11.11 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 148 9.25 
ไมํได๎รับผลกระทบ คนในชุมชนยังใช๎ชีวิตปกติ เพราะข๎อจํากัดของการเข๎า
มาของแรงงาน, ชุมชนเป็นบ๎านจัดสรร 

53  35.81  

ไมํได๎ติดตํอสื่อสารกัน และไมํได๎ให๎ความสนใจ 9  6.08  
ไมํมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ไมํมีการเตรียมพร๎อม 9  6.08  
คนตํางชาติอาศัยในชุมชนไมํมาก 4  2.70  
มีชาวตํางชาติอยูํในชุมชนอยูํแล๎ว 4  2.70  
ยังไมํเข๎ามาอยูํในชุมชน 3  2.03  
แคํเข๎ามาทํางานแล๎วกลับบ๎าน 2  1.35  
ไมํมีผู๎นําในการเปลี่ยนแปลง 2  1.35  
เข๎ามาอยูํแบบเพ่ือนบ๎าน ชํวยเหลือกันในบางครั้ง 1  0.68  
ไมํระบุ 61  41.22  

ไม่ทราบ 224 14.00 
ไม่ระบุ 20 1.25 

รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
 

จากตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในชุมชนจากการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีผล
ตั้งแตํวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบวํา มีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 1,208 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.50 
คือ ด๎านเศรษฐกิจ มากที่สุด จํานวน 850 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.66 รองลงมาคือด๎านสังคม จํานวน 643 
คน คิดเป็นร๎อยละ 53.45 และด๎านสาธารณสุข จํานวน 492 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.07 ตามลําดับ  

สํวนไมํมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 148 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.25 คือ ไมํระบุการเปลี่ยนแปลง 
มากที่สุด จํานวน 61 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.22 รองลงมาคือไมํได๎รับผลกระทบ คนในชุมชนยังใช๎ชีวิต
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ปกติ เพราะข๎อจํากัดของการเข๎ามาของแรงงาน , ชุมชนเป็นบ๎านจัดสรร จํานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 
35.81 และไมํได๎ติดตํอสื่อสารกัน และไมํได๎ให๎ความสนใจ และไมํมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล ไมํมีการ
เตรียมพร๎อม เทํากัน จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.08 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ยังพบวํา มีผู๎ตอบวําไมํทราบ จํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.00 และไมํระบุการ
เปลี่ยนแปลง การดําเนินชีวิตในชุมชนจากการเป็นประชาคมอาเซียน จํานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.25
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ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตารางท่ี 4 จํานวนและคําร๎อยละของผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ประเด็น 
มีผลกระทบ
ทางบวก 

มีผลกระทบ
ทางลบ 

มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบเท่าๆ กัน 

ไม่มีผล 
กระทบใดๆ 

ไม่ระบุ 

ด้านที่อยู่อาศัย      
ความเพียงพอของสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ 279 296 418 602 5 

(17.44) (18.50) (26.13) (37.63) (0.31) 
ความเพียงพอของที่อยูํอาศัยในชุมชน 245 325 411 598 21 

(15.31) (20.31) (25.69) (37.38) (1.31) 
ความเพียงพอของการใช๎พื้นที่สาธารณะในชุมชน 242 317 445 581 15 

(15.13) (19.81) (27.81) (36.31) (0.94) 
ด้านสุขภาพอนามัย      
ปัญหาโรคติดตํอ 180 540 446 426 8 

(11.25) (33.75) (27.88) (26.63) (0.50) 
การเข๎าการรักษาพยาบาล 196 467 450 475 12 

(12.25) (29.19) (28.13) (29.69) (0.75) 
การรักษาความสะอาดของชุมชน 178 557 439 423 3 

(11.13) (34.81) (27.44) (26.44) (0.19) 
ด้านอาหาร      
การมีความหลากหลายในการบริโภค 440 174 489 489 8 

(27.50) (10.88) (30.56) (30.56) (0.50) 



117 
 

ประเด็น 
มีผลกระทบ
ทางบวก 

มีผลกระทบ
ทางลบ 

มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบเท่าๆ กัน 

ไม่มีผล 
กระทบใดๆ 

ไม่ระบุ 

ความเพียงพอของอาหารที่ใช๎บริโภคในชุมชน 360 234 473 524 9 
(22.50) (14.63) (29.56) (32.75) (0.56) 

ความสะอาดของอาหารที่บริโภค 290 322 522 440 26 
(18.13) (20.13) (32.63) (27.50) (1.63) 

ด้านการศึกษา      
มีการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย 547 140 481 404 28 

(34.19) (8.75) (30.06) (25.25) (1.75) 
การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติอาเซียน 367 212 555 462 4 

(22.94) (13.25) (34.69) (28.88) (0.25) 
ความเพียงพอของสถานศึกษาสําหรับเด็กไทย 319 221 506 548 6 

(19.94) (13.81) (31.63) (34.25) (0.38) 
ความเพียงพอของสถานศึกษาสําหรับเด็กตํางชาติ 285 231 539 538 7 

(17.81) (14.44) (33.69) (33.63) (0.44) 
สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียน 273 257 526 530 14 

(17.06) (16.06) (32.88) (33.13) (0.88) 
ด้านการมีงานท าและรายได้      
การมีงานทําของคนในชุมชน 220 431 524 418 7 

(13.75) (26.94) (32.75) (26.13) (0.44) 
ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 308 346 553 382 11 

(19.25) (21.63) (34.56) (23.88) (0.69) 
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ประเด็น 
มีผลกระทบ
ทางบวก 

มีผลกระทบ
ทางลบ 

มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบเท่าๆ กัน 

ไม่มีผล 
กระทบใดๆ 

ไม่ระบุ 

การเป็นเจ๎าของกิจการของชาติอาเซียนในชุมชน 223 
(13.94) 

380 
(23.75) 

528 
(33.00) 

453 
(28.31) 

16 
(1.00) 

ความอบอํุนในครอบครัว 218 149 505 721 7 
(13.63) (9.31) (31.56) (45.06) (0.44) 

การแตํงงานของคนไทยกับแรงงานชาติอาเซียน 193 194 558 643 12 
(12.06) (12.13) (34.88) (40.19) (0.75) 

ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม      
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 257 201 516 620 6 

(16.06) (12.56) (32.25) (38.75) (0.38) 
การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน 270 155 558 615 2 

(16.88) (9.69) (34.88) (38.44) (0.13) 
การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน 279 125 556 638 2 

(17.44) (7.81) (34.75) (39.88) (0.13) 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม      
การซึมซับวัฒนธรรมอาเซียนของคนไทยในชุมชน 430 160 459 551 0 

(26.88) (10.00) (28.69) (34.44) (0.00) 
การซึมซับวัฒนธรรมไทยของแรงงานชาติอาเซียน 403 167 520 507 3 

(25.19) (10.44) (32.50) (31.69) (0.19) 
การใช๎ภาษาและการสื่อสารในชุมชน 380 210 513 481 16 

(23.75) (13.13) (32.06) (30.06) (1.00) 
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ประเด็น 
มีผลกระทบ
ทางบวก 

มีผลกระทบ
ทางลบ 

มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบเท่าๆ กัน 

ไม่มีผล 
กระทบใดๆ 

ไม่ระบุ 

การเรียนรู๎และการยอมรับความแตกตํางระหวํางศาสนาในชุมชน 369 156 514 556 5 
(23.06) (9.75) (32.13) (34.75) (0.31) 

การทําภารกิจทางศาสนาของคนในพ้ืนที่ 316 
(19.75) 

 
 

168 
(10.50) 

457 
(28.56) 

628 
(39.25) 

31 
(1.94) 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
จํานวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 129 561 517 385 8 

(8.06) (35.06) (32.31) (24.06) (0.50) 
ความไว๎ใจกันระหวํางคนไทยกับแรงงานชาติอาเซียน 145 482 604 363 6 

(9.06) (30.13) (37.75) (22.69) (0.38) 
ด้านสิทธิและความเป็นธรรม      
การปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ตํอคนไทยและแรงงานชาติอาเซียนอยํางเทํา
เทียมกัน 

224 225 624 525 2 
(14.00) (14.06) (39.00) (32.81) (0.13) 

การบังคับใช๎กฎหมายของเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวกับคนชาติอาเซียน (แรงงาน
ชาติอาเซียน) 

222 234 626 513 5 
(13.88) (14.63) (39.13) (32.06) (0.31) 

ด้านการเมือง      
การมีสํวนรํวมทางการเมืองของคนในชุมชน 247 164 564 620 5 

(15.44) 
 

(10.25) (35.25) (38.75) (0.31) 
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ประเด็น 
มีผลกระทบ
ทางบวก 

มีผลกระทบ
ทางลบ 

มีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและลบเท่าๆ กัน 

ไม่มีผล 
กระทบใดๆ 

ไม่ระบุ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ 215 181 574 615 15 
(13.44) (11.31) (35.88) (38.44) (0.94) 

ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร/พลังงาน      
การใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา 204 295 543 552 6 

(12.75) (18.44) (33.94) (34.50) (0.38) 
การประหยัดพลังงาน  199 296 557 546 2 

(12.44) (18.50) (34.81) (34.13) (0.13) 
การจัดการภัยพิบัติ  175 

(10.94) 
278 

(17.38) 
559 

(34.94) 
580 

(36.25) 
8 

(0.50) 
การรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  178 353 543 519 7 

(11.13) (22.06) (33.94) (32.44) (0.44) 

โดยภาพรวมของการอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกับชาติอาเซียนส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

188 241 652 510 9 
(11.75) (15.06) (40.75) (31.88) (0.56) 
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จากผลการสํารวจ สํวนที่ 3 ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ในตารางที่ 4 
จํานวนและคําร๎อยละของผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ประกอบด๎วย ด๎านที่อยูํอาศัย 
ได๎แกํ ความเพียงพอของสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด 
จํานวน 602 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.63 รองลงมาคือ มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 
418 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.13 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 296 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.50 มีผลกระทบ
ทางบวก จํานวน 279 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.44 และไมํระบุ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.31 
ตามลําดับ 

ความเพียงพอของที่อยูํอาศัยในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 598 คน คิด
เป็นร๎อยละ 37.38 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 411 คน คิดเป็นร๎อยละ 
25.69 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 325 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.31 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 245 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 15.31 และไมํระบุ จํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.31 ตามลําดับ 

ความเพียงพอของการใช๎พ้ืนที่สาธารณะในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 
581 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.31 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 445 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 27.81 13 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 317 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.81 มีผลกระทบ
ทางบวก จํานวน 242 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.13 และไมํระบุ จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.94 
ตามลําดับ 

ด๎านสุขภาพอนามัย ได๎แกํ ปัญหาโรคติดตํอ พบวํา มีผลกระทบทางลบ มากท่ีสุด จํานวน 540 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 33.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 446 คน คิดเป็นร๎อยละ 
27.88 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 426 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.63 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 180 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 11.25 และไมํระบุ จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.50 ตามลําดับ 

การเข๎าการรักษาพยาบาล พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 475 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.69 รองลงมาคือมีผลกระทบทางลบ จํานวน 467 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.19 มีผลกระทบทั้งด๎านบวก
และลบเทําๆ กัน จํานวน 450 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.13 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 196 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 12.25 และไมํระบุ จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.75 ตามลําดับ 

การรักษาความสะอาดของชุมชน พบวํา มีผลกระทบทางลบ มากที่สุด จํานวน 557 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 34.81 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 439 คน คิดเป็นร๎อยละ 
27.44 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 423 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.44 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 178 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 11.13 และไมํระบุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.19 ตามลําดับ 

ด๎านอาหาร ได๎แกํ การมีความหลากหลายในการบริโภค พบวํา มีมากที่สุด 2 ด๎าน คือ               
มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 489 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.56 และไมํมีผลกระทบใดๆ 
จํานวน 489 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.56 รองลงมาคือมีผลกระทบทางบวก จํานวน 440 คน คิดเป็นร๎อยละ 
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27.50 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.88 และไมํระบุ จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 
0.50 ตามลําดับ 

ความเพียงพอของอาหารที่ใช๎บริโภคในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 524 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 32.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 473 คน คิดเป็นร๎อยละ 
29.56 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 360 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.50 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 234 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 14.63 และไมํระบุ จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.56 ตามลําดับ 

ความสะอาดของอาหารที่บริโภค พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด 
จํานวน 522 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.63 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 440 คน คิดเป็นร๎อยละ 
27.50 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 322 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.13 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 290 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 18.13 และไมํระบุ จํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.63 ตามลําดับ 

ด๎านการศึกษา ได๎แกํ มีการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย พบวํา มีผลกระทบทางบวก มากที่สุด 
จํานวน 547 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.19 รองลงมาคือ มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 
481 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.06 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 404 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.25 มีผลกระทบ
ทางลบ จํานวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.75 และไมํระบุ จํานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.75 ตามลําดับ 

การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติอาเซียน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบ
เทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 555 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.69 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 462 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 28.88 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 367 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.94 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.25 และไมํระบุ จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.25 ตามลําดับ 

ความเพียงพอของสถานศึกษาสําหรับเด็กไทย พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 548 คน       
คิดเป็นร๎อยละ 34.25 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 506 คน คิดเป็นร๎อยละ 
31.63 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 319 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.94 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 221 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 13.81 และไมํระบุ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.38 ตามลําดับ 

ความเพียงพอของสถานศึกษาสําหรับเด็กตํางชาติ พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน 
มากที่สุด จํานวน 539 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.69 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 538 คน          
คิดเป็นร๎อยละ 33.63 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 285 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.81 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 231 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.44 และไมํระบุ จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.44 ตามลําดับ 

สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 530 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 33.13 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 526 คน คิดเป็นร๎อยละ 
32.88 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 273 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.06 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 257 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 16.06 และไมํระบุ จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.88 ตามลําดับ 
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ด๎านการมีงานทําและรายได๎ ได๎แกํ การมีงานทําของคนในชุมชน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวก
และลบเทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 524 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 431 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.94 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 418 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.13             
มีผลกระทบทางบวก จํานวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.75 และไมํระบุ จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 
0.44 ตามลําดับ 

ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด 
จํานวน 553 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.56 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 382 คน คิดเป็นร๎อยละ 
23.88 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 346 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.63 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 308 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 19.25 และไมํระบุ จํานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.69 ตามลําดับ 

การเป็นเจ๎าของกิจการของแรงงานชาติอาเซียนในชุมชน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบ
เทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 528 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.00 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 453 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 28.31 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 380 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.75 มีผลกระทบทางบวก 
จํานวน 223 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.94 และไมํระบุ จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.00 ตามลําดับ 

ด๎านครอบครัว ได๎แกํ ความอบอุํนในครอบครัว พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 
721 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.06 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 505 คน       
คิดเป็นร๎อยละ 31.56 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 218 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.63 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.31 และไมํระบุ จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.44 ตามลําดับ 

การแตํงงานของคนไทยกับชาติอาเซียน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 643 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 40.19 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 558 คน คิดเป็นร๎อยละ 
34.88 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 194 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.13 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 193 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 12.06 และไมํระบุ จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.75 ตามลําดับ 

ด๎านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ได๎แกํ การให๎ความชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน พบวํา 
ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 620 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวก
และลบเทําๆ กัน จํานวน 516 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.25 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 257 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 16.06 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 201 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.56 และไมํระบุ จํานวน 6 คน             
คิดเป็นร๎อยละ 0.38 ตามลําดับ 

การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด 
จํานวน 615 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.44 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 558 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 34.88 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 270 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.88 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 155 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.69 และไมํระบุ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.13 ตามลําดับ 
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การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 638 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 39.88 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 556 คน คิดเป็นร๎อยละ 
34.75 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 279 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.44 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 125 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 7.81 และไมํระบุ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.13 ตามลําดับ 

ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม ได๎แกํ การซึมซับวัฒนธรรมอาเซียนของคนไทยในชุมชน พบวํา ไมํมี
ผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 551 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.44 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและ
ลบเทําๆ กัน จํานวน 459 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.69 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 430 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 26.88 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 160 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.00 ตามลําดับ 

การซึมซับวัฒนธรรมไทยของคนชาติอาเซียน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน 
มากที่สุด จํานวน 520 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.50 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 507 คน คิด
เป็นร๎อยละ 31.69 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 403 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.19 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 167 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.44 และไมํระบุ จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.19 ตามลําดับ 

การใช๎ภาษาและการสื่อสารในชุมชน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด 
จํานวน 513 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.06 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 481 คน คิดเป็นร๎อยละ 
30.06 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 380 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.75 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 210 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 13.00 และไมํระบุ จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.00 ตามลําดับ 

การเรียนรู๎และการยอมรับความแตกตํางระหวํางศาสนาในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มาก
ที่สุด จํานวน 556 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน 
จํานวน 514 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.13 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 369 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.06           
มีผลกระทบทางลบ จํานวน 156 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.75 และไมํระบุ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.31 
ตามลําดับ 

การทําภารกิจทางศาสนาของคนในพ้ืนที่ พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 628 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 39.25 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 457 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.56 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 316 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.75 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 168 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 10.50 และไมํระบุ จํานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.94 ตามลําดับ 

ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ได๎แกํ จํานวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พบวํา   
มีผลกระทบทางลบ มากที่สุด จํานวน 561 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.06 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎าน
บวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 517 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.31 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 385 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 24.06 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.06 และไมํระบุ จํานวน 8 คน คิด
เป็นร๎อยละ 0.50 ตามลําดับ 
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ความไว๎ใจกันระหวํางคนไทยกับคนชาติอาเซียน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน 
มากที่สุด จํานวน 604 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทางลบ จํานวน 482 คน               
คิดเป็นร๎อยละ 30.13 ไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 363 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.69 มีผลกระทบทางบวก 
จํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.06 และไมํระบุ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.38 ตามลําดับ 

ด๎านสิทธิและความเป็นธรรม ได๎แกํ การปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ตํอคนไทยและชาติอาเซียนอยํางเทํา
เทียมกัน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 624 คน คิดเป็นร๎อยละ 
39.00 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 525 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.81 มีผลกระทบทางลบ 
จํานวน 225 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.06 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.00 และ
ไมํระบุ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.13 ตามลําดับ 

การบังคับใช๎กฎหมายของเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวกับคนชาติอาเซียน (คนตํางชาติ) พบวํา มีผลกระทบทั้ง
ด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 626 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.13 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบ
ใดๆ จํานวน 513 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.06 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 234 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.63 
มีผลกระทบทางบวก จํานวน 222 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.88 และไมํระบุ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
0.31 ตามลําดับ 

ด๎านการเมือง ได๎แกํ การมีสํวนรํวมทางการเมืองของคนในชุมชน พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มาก
ที่สุด จํานวน 620 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.75 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน 
จํานวน 564 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.25 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 247 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.44 มี
ผลกระทบทางลบ จํานวน 164 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.25 และไมํระบุ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.31 
ตามลําดับ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 615 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 38.44 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 574 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 35.88 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 215 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.44 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 181 
คน คิดเป็นร๎อยละ 11.31 และไมํระบุ จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.94 ตามลําดับ 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมทรัพยากร/พลังงาน ได๎แกํ การใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา พบวํา ไมํมีผลกระทบ
ใดๆ มากที่สุด จํานวน 552 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50 รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ 
กัน จํานวน 543 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.94 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 295 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.44 มี
ผลกระทบทางบวก จํานวน 204 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.75 และไมํระบุ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 
0.38 ตามลําดับ 

การประหยัดพลังงาน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากท่ีสุด จํานวน 557 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 34.81 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 546 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.13 มี
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ผลกระทบทางลบ จํานวน 296 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.50 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 199 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 12.44 และไมํระบุ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.13 ตามลําดับ 

การจัดการภัยพิบัติ พบวํา ไมํมีผลกระทบใดๆ มากที่สุด จํานวน 580 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.25 
รองลงมาคือมีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน จํานวน 559 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.94 มีผลกระทบ
ทางลบ จํานวน 278 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.38 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 
10.94 และไมํระบุ จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.50 ตามลําดับ 

การรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 
543 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.94 รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 519 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.44               
มีผลกระทบทางลบ จํานวน 353 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.06 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 178 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 11.13 และไมํระบุ จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.44 ตามลําดับ 

โดยภาพรวมของการอยูํรํวมในชุมชนเดียวกับชาติอาเซียน  สํงผลกระทบตํอการดําเนินชีวิต 
พบวํา มีผลกระทบทั้งด๎านบวกและลบเทําๆ กัน มากที่สุด จํานวน 652 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.75 
รองลงมาคือไมํมีผลกระทบใดๆ จํานวน 510 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.88 มีผลกระทบทางลบ จํานวน 241 
คน คิดเป็นร๎อยละ 15.06 มีผลกระทบทางบวก จํานวน 188 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.75 และไมํระบุ 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.56 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 4 ความครอบคลุมทางสังคม 

ตารางท่ี 5 การยอมรับชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในการเป็นสมาชิกของชุมชน 

การยอมรับชาติอาเซียน จ านวน ร้อยละ 
ยอมรับว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน 625 39.06 

เข๎ากันได๎ดีในชุมชน และไมํสร๎างปัญหาให๎ชุมชน 72 11.52 
เป็นคนเหมือนกัน มีสิทธิและความเสมอภาคกัน 50 8.00 
อยูํกันมานานเหมือนสมาชิกครอบครัว 32 5.12 
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ชํวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎ดีขึ้น 31 4.96 
ชํวยเหลือชุมชนและคนในชุมชน 24 3.84 
มีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน เชํน กิจกรรมทางศาสนา 24 3.84 
มีทักษะการทํางาน ขยัน คําแรงต่ํา 20 3.20 
เข๎ามาเพ่ือทํางานเลี้ยงครอบครัว ชํวยเหลืองานดี 19 3.04 
ต๎องการใช๎แรงงานชาติอาเซียน 18 2.88 
ตํางคนตํางทํางาน 17 2.72 
คนที่อาศัยในชุมชนทุกคนคือสมาชิก 15 2.40 
ต๎องอยูํรํวมกันพ่ึงพากัน และอยูํในกฎระเบียบของชุมชน 15 2.40 
ทําให๎ชุมชนมีรายได๎ ขายของได๎เยอะ 12 1.92 
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันได๎ 9 1.44 
มีเพ่ือนเป็นชาวตํางชาติ 8 1.28 
แรงงานชาติอาเซียนเข๎ามาอาศัยอยูํนานแล๎ว 6 0.96 
ทํางานด๎วยกัน 4 0.64 
ยังไมํได๎รับผลกระทบ 3 0.48 
ยอมรับวัฒนธรรม ประเพณีไทย 2 0.32 
เปิดโอกาสให๎คนตํางชาติ 2 0.32 
มีลูกค๎าชาติอาเซียนเข๎ามาใช๎บริการ 1 0.16 
ไมํระบุ 241 38.56 

ไม่ยอมรับว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน 321 20.06 
เกิดความวุํนวายในชุมชน, ไมํยอมรับ, ปกครองยาก 51  15.89  
กลัวความปลอดภัย เชํน การกํออาชญากรรม, การขโมย 30  9.35  
ไมํใชํคนไทย, เข๎ากันยาก, ขนบธรรมเนียมตํางกัน 24  7.48  
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การยอมรับชาติอาเซียน จ านวน ร้อยละ 
มาแยํงอาชีพ แยํงทรัพยากร แยํงที่อยูํอาศัยคนในชุมชน 16  4.98  
กลัวโรคติดตํอ, สกปรก 15  4.67  
เข๎ามาอยูํชั่วคราว 15  4.67  
ไมํชํวยเหลือชุมชน 12  3.74  
ไมํไว๎ใจ 11  3.43  
ชาวตํางชาติมีสิทธิ์มากเกินไป ไมํรักชุมชน รวมตัวอยูํเฉพาะกลุํม
ชาวตํางชาติเอง 

7  2.18  

บางคนมาแบบผิดกฎหมาย 2  0.62  
ทํางานขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ 1  0.31  
ไมํระบุ 137  42.68  

เฉย ๆ 627 39.19 
ตํางคนตาํงอยู ํ 76  12.12  
ไมํทราบข๎อมูล 34  5.42  
ไมํมีผลกระทบ 31  4.94  
ไมํเก่ียวข๎องกัน 29  4.63  
แคํเข๎ามาทํางาน 14  2.23  
เข๎ามาอยูํชั่วคราว 12  1.91  
ไมํได๎พูดคุยกนั 12  1.91  
อยูํรํวมกันได๎ 11  1.75  
ไมํได๎สรา๎งความเดือดร๎อน 9  1.44  
ชาติอาเซียนมาอยูํนานแลว๎ 5  0.80  
ไมํมีแรงงาน 4  0.64  
จํานวนยังไมํมาก 3  0.48  
ถือวําเป็นเพื่อนรํวมชาติ 2  0.32  
บางคนนิสยัดี บางคนนิสัยไมํดี 2  0.32  
เป็นผลตาํงตอบแทน 1  0.16  
มีสิทธิเทําเทียมกัน 1  0.16  
สามารถจัดการแรงงานได ๎ 1  0.16  
ไมํระบ ุ 372  59.33  

ไม่ระบุ 27 1.69 
รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
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 จากผลการสํารวจ สํวนที่ 4 ความครอบคลุมทางสังคม ในตารางที่ 5 การยอมรับแรงงานชาติ
อาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในการเป็นสมาชิกของชุมชน พบวํา มีความรู๎สึกเฉยๆ มากที่สุด 
จํานวน 627 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.19 รองลงมาคือ ยอมรับวําเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จํานวน 625 
คน คิดเป็นร๎อยละ 39.06 และไมํยอมรับวําเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จํานวน 321 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.06  

ในกลุํมประชาชนมีความรู๎สึกเฉยๆ สํวนใหญํไมํระบุเหตุผล จํานวน 372 คน คิดเป็นร๎อยละ 
59.33 ตํางคนตํางอยูํ จํานวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.12 และไมํทราบข๎อมูล จํานวน 34 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 5.42  ในสํวนของผู๎ที่ยอมรับวําเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ให๎เหตุผลวํา เข๎ากันได๎ดีในชุมชน
และไมํสร๎างปัญหาให๎ชุมชน จํานวน 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.52 เป็นคนเหมือนกัน มีสิทธิและความ
เสมอภาคกัน จํานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.00 และอยูํกันมานานเหมือนสมาชิกครอบครัว จํานวน 32 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 5.12 สํวนในกลุํมที่ไมํยอมรับวําเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนให๎เหตุผลโดยระบุวํา               
เกิดความวุํนวายในชุมชน, ไมํยอมรับ, ปกครองยาก จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.89 กลัวความ
ปลอดภัย เชํน การกํออาชญากรรม, การขโมย จํานวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.35 และไมํใชํคนไทย,              
เข๎ากันยาก, ขนบธรรมเนียมตํางกัน จํานวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.48 ตามลําดับ 
 
 ส่วนที่ 5 มาตรการกลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

ตารางท่ี 6 ลําดับความสําคัญของมาตรการคุ๎มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

อันดับ มาตรการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม ร้อยละ 
1 มาตรการด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  18.13  
2 มาตรการด๎านที่อยูํอาศัย  16.51  
3 มาตรการด๎านการมีงานทําและรายได๎  13.93  
4 มาตรการด๎านสุขภาพอนามัย  13.39  
5 มาตรการด๎านการศึกษา  7.36  
6 มาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อม  7.28  
7 มาตรการด๎านอาหาร  6.41  
8 มาตรการด๎านสิทธิและความเป็นธรรม  4.12  
9 มาตรการด๎านการสนับสนุนทางสังคม  3.93  
10 มาตรการด๎านศาสนาและวัฒนธรรม  3.66  
11 มาตรการด๎านครอบครัว  2.91  
12 มาตรการด๎านการเมือง  2.35  

รวมทั้งสิ้น  100.00  
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 จากผลการสํารวจ สํวนที่ 5 มาตรการกลไกเพ่ือการคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ในตารางที่ 6 
ลําดับความสําคัญของมาตรการคุ๎มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งการ
จัดลําดับความสําคัญ 3 อันดับ พบวํา อันดับที่ 1 คือ มาตรการด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
คิดเป็นร๎อยละ 18.13 อันดับที่ 2 คือ มาตรการด๎านที่อยูํอาศัย คิดเป็นร๎อยละ 16.51 และอันดับที่ 3 คือ 
มาตรการด๎านการมีงานทําและรายได ๎คิดเป็นร๎อยละ 13.93 
 
ตารางที่ 7 มาตรการกลไกที่มีความจําเป็นตํอการคุ๎มกัน ผลกระทบทางสังคมจากการเข๎าสูํประชาคม

อาเซียน 

มาตรการกลไก ท าโดยด่วน ท าภายหลัง ไม่ควรท า ไม่ระบุ 
1) จัดทําฐานข๎อมูลประชากรไทยและแรงงาน

ชาติอาเซียนในตําบล 
1,350 212 29 9 
(84.38) (13.25) (1.81) (0.56) 

2) จัดระเบียบที่อยูํอาศัยของแรงงานชาติอาเซียน
ให๎ถูกสุขลักษณะ 

1,386 184 25 5 
(86.63) (11.50) (1.56) (0.31) 

3) จัดทําฐานข๎อมูลด๎านสวัสดิการสังคมของ
ประชากรไทยและชาติอาเซียนในตําบล 

1,323 238 33 6 
(82.69) (14.88) (2.06) (0.38) 

4) จัดทําระบบข๎อมูลการใช๎บริการด๎านสุขภาพ
ของประชากรไทยและอาเซียนในตําบล 

1,352 216 22 10 
(84.50) (13.50) (1.38) (0.63) 

5) ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให๎แกํ
คนในชุมชน 

1,234 320 38 8 
(77.13) (20.00) (2.38) (0.50) 

6) เฝูาระวังเด็กและสตรี ผู๎ด๎อยโอกาส เพื่อ
ปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย๑ 

1,431 144 22 3 
(89.44) (9.00) (1.38) (0.19) 

7) พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอยํางตํอเนื่อง
เพ่ือพร๎อมแขํงขันกับชาติอาเซียน 

1,337 228 27 8 
(83.56) (14.25) (1.69) (0.50) 

8) สํงเสริมความเข๎มแข็งให๎กับวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น 

1,231 323 32 14 
(76.94) (20.19) (2.00) (0.88) 

9) สร๎างเครือขํายชาติอาเซียนรํวมกับคนไทยเพ่ือ
เฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

1,277 284 33 6 
(79.81) (17.75) (2.06) (0.38) 

10) สนับสนุนให๎เอกชนมีสํวนรํวมในการจัด
สวัสดิการสังคมอาเซียน 

1,199 332 59 10 
(74.94) (20.75) (3.69) (0.63) 
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มาตรการกลไก ท าโดยด่วน ท าภายหลัง ไม่ควรท า ไม่ระบุ 

11) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมอาเซียน 
1,040 
(65.00) 

454 
(28.38) 

99 
(6.19) 

7 
(0.44) 

12) จัดตั้งศูนย๑ให๎ความชํวยเหลือฉุกเฉินแกํ
ประชาชนอาเซียน 

1,140 
(71.25) 

378 
(23.63) 

75 
(4.69) 

7 
(0.44) 

13) จัดเก็บภาษีชาติอาเซียนเพ่ือการพัฒนาด๎าน
สวัสดิการสังคม 

1,192 
(74.50) 

329 
(20.56) 

75 
(4.69) 

4 
(0.25) 

 

จากผลการสํารวจ สํวนที่ 5 มาตรการกลไกเพ่ือการคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ในตารางที่ 7  
มาตรการกลไกที่มีความจําเป็นตํอการคุ๎มกัน ผลกระทบทางสังคมจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พบวํา 
มาตรการกลไกที่ควรทําโดยดํวน ได๎แกํ เฝูาระวังเด็กและสตรี ผู๎ด๎อยโอกาส เพ่ือปูองกันการตกเป็นเหยื่อ
การค๎ามนุษย๑ จํานวน 1,431 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.44 รองลงมาคือจัดระเบียบที่อยูํอาศัยของชาติ
อาเซียนให๎ถูกสุขลักษณะ จํานวน 1,386 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.63 และจัดทําระบบข๎อมูลการใช๎บริการ
ด๎านสุขภาพของประชากรไทยและอาเซียนในตําบล จํานวน 1,352 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.50  

มาตรการกลไกที่ควรทําภายหลัง ได๎แกํ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมอาเซียน จํานวน 454 
คน คิดเป็นร๎อยละ 28.38 รองลงมาคือจัดตั้งศูนย๑ให๎ความชํวยเหลือฉุกเฉินแกํประชาชนอาเซียน จํานวน 
378 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.63 และสนับสนุนให๎เอกชนมีสํวนรํวมในการจัดสวัสดิการสังคมอาเซียนจํานวน 
332 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.75 

มาตรการกลไกที่ไมํควรทํา ได๎แกํ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมอาเซียน จํานวน 99 คน คิด
เป็นร๎อยละ 6.19 รองลงมาคือ จัดตั้งศูนย๑ให๎ความชํวยเหลือฉุกเฉินแกํประชาชนอาเซียน จํานวน 75 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 4.69 และจัดเก็บภาษีชาติอาเซียนเพ่ือการพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม จํานวน 75 คน คิด
เป็นร๎อยละ 4.69 
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ตารางที่ 8 มาตรการกลไกอ่ืน ๆ ที่มีความจําเป็นตํอการคุ๎มกัน ผลกระทบทางสังคมจากการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

มาตรการกลไกอ่ืน ๆ จ านวน ร้อยละ 
ระบุ 58 3.63 
ด๎านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย๑สิน ของคนในชุมชน 12 20.69 
ด๎านข๎อมูลสารสนเทศ ควรมีฐานข๎อมูล จํานวนชาติอาเซียน อาชีพ ที่อยูํ                 
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

6 10.34 

มาตรการด๎านที่อยูํอาศัย  5 8.62 
ทางรัฐต๎องคอยเข๎ามาเช็ครายชื่อและสํารวจที่อยูํอาศัย แล๎วเก็บข๎อมูลไว๎ใน
ระบบ และควรอัพเดตข๎อมูลตลอดเวลา 

4 6.90 

ด๎านการอยูํรํวมกันในสังคม 4 6.90 
จัดกิจกรรมให๎เกิดความรู๎จัก สามัคคี ผูกผัน กับคนในชุมชน 4 6.90 
พัฒนาการศึกษา ของประชากรไทย 3 5.17 
จัดการฝึกอบรมให๎คนในประชาคมอาเซียน เข๎าใจ วัฒนธรรม ประเพณี ระเบียบ 
และกฎหมาย 

3 5.17 

มีมาตรการคุ๎มครองชาติอาเซียน เกี่ยวกับปัญหาการค๎าชาติอาเซียนที่ผิด
กฎหมาย 

3 5.17 

ด๎านกฏหมายและความยุติธรรม ในการจัดการคนจากประเทศอาเซียน 2 3.45 
มาตรการด๎านอาชีพ การมีงานทํา และรายได๎ 2 3.45 
ด๎านการเมือง การปกครอง เชํน การปรับกฎระเบียบ หรือ กติกาในการอยูํ
รวมกันของคนในชุมชน 

2 3.45 

ควรออกกฎระเบียบหมูํบ๎าน และชํวยกันสอดสํองดูแลคนแปลกหน๎าที่เข๎ามาใน
หมูํบ๎าน  

2 3.45 

ควรปรับปรุงและเรํงรัด มาตรการด๎านสิทธิแรงงาน ในการเข๎าถึงสวัสดิการ 
ภาครัฐควรมีรูปแบบที่ชัดเจน 

1 1.72 

ควรเน๎นด๎านสุขภาพ เพ่ือให๎คนไทยและชาติอาเซียน มีสุขภาพแข็งแรงและ
พร๎อมกบัการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล๎อมในชุมชน 

1 1.72 

มาตรการด๎านการให๎ความรู๎ ด๎านสิทธิและเสรีภาพ 1 1.72 
มาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อม และการรักษาความสะอาด 1 1.72 
ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ๑ แจ๎งข๎อมูลขําวสาร และแนะนําข๎อมูลขําวสาร
อยํางถูกต๎องทั่วถึง ทุกครัวเรือน 

1 1.72 
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มาตรการกลไกอ่ืน ๆ จ านวน ร้อยละ 
มาตรการด๎านเศรษฐกิจ การค๎าขาย 1 1.72 
ไม่ระบุ 1,542 96.37 
รวมทั้งสิ้น 1,600 100.00 

 

จากผลการสํารวจ ตารางที่ 8 มาตรการกลไกอ่ืน ๆ ที่มีความจําเป็นตํอการคุ๎มกัน ผลกระทบ          
ทางสังคม จากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามไมํระบุมาตรการกลไกอ่ืนๆ จํานวน 
1,542 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.37 และระบุมาตรการกลไกอ่ืน ๆ จํานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.63 
ได๎แกํ ด๎านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย๑สิน ของคนในชุมชน มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.69 รองลงมาคือ ด๎านข๎อมูลสารสนเทศ ควรมีฐานข๎อมูล จํานวนชาติอาเซียน อาชีพ ที่อยูํ ที่ทันสมัย                 
เป็นปัจจุบัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.34 และมาตรการด๎านที่อยูํอาศัย จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
8.62 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 9 ข๎อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ระบุข้อเสนอแนะ 71 4.44 
อยากให๎รัฐบาล จัดกิจกรรมรํวมกัน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และการใช๎ชีวิต              
ในชุมชน การชํวยเหลือเกือกูลกัน  

10 12.99 

ความแตกตํางของภาษาและวัฒธรรมทําให๎เกิดการแบํงแยกกลุํม ควรมีการ
สํงเสริม ภาษา ประเพณี วัฒธรรม รํวมกัน ลดการแบํงแยก ให๎เกียรติกัน และ
อยูํรํวมกันอยํางสงบสุข 

5 6.49 

คนไทยสํวนใหญํ ยังไมํได๎เตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ภาครัฐควรเรํงประชาสัมพันธ๑ รวมถึงบอกข๎อดี และข๎อเสียให๎ประชาชนทราบ 

4 5.19 

คนจากประชาคมอาเซียน เข๎ามาแยํงงานคนไทย 4 5.19 
ควรมีการลงพื้นที่ ตรวจสอบคนในชุมชนที่เป็นคนตํางด๎าว ที่เข๎ามาอยํางผิด
กฎหมาย และควรมีกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการผู๎กระทําผิด 

4 5.19 

ควรเน๎นด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนคนไทยเป็นอยําง
แรก 

4 5.19 

ควรมีมาตรการ จัดโซนที่พักอาศัยให๎กับคนตํางด๎าวที่เข๎ามาทํางาน ในประเทศ
ไทย เมื่อคนตํางด๎าวได๎มาอยูํกันเป็นกลุํมก็จะสามารถ นํามาตรการอ่ืนๆ เข๎ามา
ควบคุมได๎ 

3 3.90 
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ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
เราต๎องรู๎วําประชากรอาเซียนที่เข๎ามาในประเทศไทย เข๎ามาทํางานเทําไร ทํา
อะไร ตอนนี้ย๎ายไปไหน ควรมีข๎อมูลที่ชัดเจน และจํากัดจํานวนที่จะเข๎ามาอยูํใน
ชุมชน เพื่อที่จะได๎ไมํมีผลกระทบ ตํอการดํารงชีวิตของคนไทย 

3 3.90 

ถ๎าคนตํางชาติมีรายได๎ ควรเสียภาษีเหมือนคนไทย เพ่ือนํามาบํารุงชาติ 3 3.90 
อยากให๎ภาครัฐเข๎ามาดูแลเรื่องสิ่งแวดล๎อม ในชุมชนโดยดํวน เชํน ขยะสํงกลิ่น
เหม็น และสกปรกมาก 

3 3.90 

ให๎รัฐบาลแก๎ไขปัญหาความเป็นอยูํและจัดระเบียบแรงงานตํางด๎าว โดยเรํงดํวน 3 3.90 
การอยูํรํวมกันในชุมชนเดียวกันกับชาติอาเซียนยํอมสํงผลกระทบตํอการดําเนิน
ชีวิต อยากให๎ภาครัฐเข๎ามาจัดการด๎านภาษา ด๎านสาธารณะสุข และด๎านการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

2 2.60 

ควรมีการควบคุมจํานวนประชากร ชาติอาเซียน ให๎พอเหมาะ พอควร ไมํให๎มา
อาศัยอยูํในชุมชนมากเกินไป จนคนไทยเป็นชนกลุํมน๎อย และควรมีผู๎นําชุมชนไว๎
ประสานงานกับภาครัฐ และกํากับดูแลคนในชุมชนของตนให๎ปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเครํงครัด 

2 2.60 

ควรเริ่มทํามาตรการในการรับมือกับประชาคมอาเซียน อยํางจริงจัง และ
เรํงดํวน 

2 2.60 

สร๎างองค๑ความรู๎เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให๎เทํากันทุกด๎าน พร๎อมๆ กัน 
ไมํใชํทําด๎านใดด๎านหนึ่ง 

1 1.30 

ควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษา และสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของจํานวนประชากร 

1 1.30 

ควรมีการจัดระเบียบคนตํางด๎าวให๎ชัดเจน และใช๎กฏหมายเดียวกับคนไทย จะ
ได๎ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํเจ๎าของประเทศ 

1 1.30 

ควรมีศูนย๑ที่คนในประชาคมอาเซียนเข๎าถึงได๎ด๎วยตนเอง สะดวก และเป็นศูนย๑
รวมการจัดเก็บข๎อมูล ทั้งด๎านที่อยูํอาศัย การทํางาน และสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือคนในประชาคมอาเซียนเวลามีเรื่องเดือดร๎อน 

1 1.30 

หากในชุมชน มีชาติอาเซียนเข๎ามาอยูํอาศัย ควรที่จะให๎หนํวยงานของรัฐเข๎ามา
ให๎ความรู๎ ในด๎านอาชีพ สุขภาพ เพื่อที่จะให๎คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

1 1.30 

ควรจะศึกษาผลกระทบระยะยาว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการอยูํรํวมกันของ
ประชาคมอาเซียน 

1 1.30 

การแบํงปันสวัสดิการตํางๆ แกํชาวตํางชาติ อาจสํงผลตํองบประมาณ ทําให๎คน
ไทยได๎รับประโยชน๑จากสวัสดิการน๎อยลง สํงผลตํอคุณภาพของคนในชาติระยะ

1 1.30 
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ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
ยาว 
อยากให๎จัดอบรมชาติอาเซียน ที่เข๎ามาประกอบอาชีพในไทย ให๎มีความรู๎
เกี่ยวกับกฎหมาย ขอบเขต และสิทธิ ของคนตํางชาติ โดยให๎ฝุายปกครองและ
ตํารวจจัดรํวมกัน 

1 1.30 

ชํวยกันสอดสํองดูแลคนในชุมชน เมื่อมีคนแปลกหน๎า หรือชาวตํางชาติ เข๎ามา
ชุมชน ควรแจ๎งผู๎ใหญํบ๎าน กํานัน ให๎รับทราบ 

1 1.30 

อยากให๎มีโครงการสํารวจ เพ่ือปรับปรุงที่อยูํอาศัยของคนในชุมชน 1 1.30 
ภาครัฐควรให๎การสนับสนุน เพ่ิมหลักสูตร ภาษาในกลุํมอาเซียน เข๎าไปใน
หลักสูตรการศึกษาของเด็กไทย และควรเปิดหลัก ภาษาในกลุํมอาเซียน สําหรับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจและควรเปิดการสอนฟรี 

1 1.30 

ควรมีข๎อมูลของชาวตํางชาติ ที่ชัดเจนถูกต๎อง และสมบูรณ๑ ทั้งทางด๎านตัวตน ที่
อยูํอาศัย เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เพื่อให๎สะดวกตํอการติดตาม 

1 1.30 

ควรจะเข๎มงวด เรื่องดํานตรวจคนเข๎าเมือง และกลุํมคนกลักลอบเข๎าเมืองอยําง
ผิดกฎหมาย 

1 1.30 

อยากให๎ภาครัฐตรวจเข๎ม เกี่ยวกับการขโมยตัดไม๎ประดูํ  ไม๎พยุง ของประเทศ
เพ่ือนบ๎าน (กัมพูชา) เนื่องจากมีการขโมยตัดไม๎ทุกวัน 

1 1.30 

ควรเปิดจุดลงทะเบียนชาติอาเซียนให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได๎มีแรงงานที่
ถูกต๎องตามกฎหมาย และมีข๎อมูลที่ชัดเจน 

1 1.30 

คนตํางชาติที่เข๎ามาอยูํในชุมชน ไมํคํอยเชื่อฟังผู๎ใหญํบ๎าน ไมํคํอยเชื่อฟังผู๎นําคน
ไทย และไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน 

1 1.30 

อยากให๎ทางภาครัฐ สํารวจจํานวนประชากร ของคนตํางชาติ วํามีตัวตนจริง ไมํ
แอบอ๎าง ไมํเข๎าเมืองมาอยํางผิดกฎหมาย และควรเป็นข๎อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

1 1.30 

ควรให๎ประชากรจากอาเซียน ได๎รับสิทธิเทําเทียมกับคนไทยในทุกด๎าน 
โดยเฉพาะด๎านสาธารณะสุข 

1 1.30 

อยากให๎เน๎นเรื่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให๎มาก ถ๎าคนในชุมชนรู๎และ
เข๎าใจ จะสามารถพ่ึงพาตนเองให๎ปลอดภัยได๎ เน๎นการศึกษาตั้งแตํวัยเด็ก 
ปลูกฝังให๎รักชาติ อาจชํวยชาติพัฒนาไปตํอได๎ 

1 1.30 

ไม่ระบุข้อเสนอแนะ 1529 95.56 
รวมทั้งสิ้น 1600 100.00 
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จากผลการสํารวจ ในตารางที่ 9 ข๎อเสนอแนะ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามไมํระบุข๎อเสนอแนะ 
จํานวน 1,529 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.56 และระบุข๎อเสนอแนะ จํานวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.44 
ได๎แกํ  อยากให๎ รั ฐบาล จัดกิจกรรมรํวมกัน เ พ่ือสร๎างความเข๎าใจ และการใช๎ชี วิตในชุมชน                                 
การชํวยเหลือเกือกูลกัน มากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.99 รองลงมาคือ ความแตกตํางของ
ภาษาและวัฒธรรมทําให๎เกิดการแบํงแยกกลุํม ควรมีการสํงเสริม ภาษา ประเพณี วัฒธรรม รํวมกัน ลด
การแบํงแยก ให๎เกียรติกัน และอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.49 และมี
ข๎อเสนอแนะที่มีจํานวนเทํากัน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.19 ได๎แกํ คนไทยสํวนใหญํ ยังไมํได๎เตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ภาครัฐควรเรํงประชาสัมพันธ๑ รวมถึงบอกข๎อดี และข๎อเสี ยให๎
ประชาชนทราบ, คนจากประชาคมอาเซียน เข๎ามาแยํงงานคนไทย, ควรมีการลงพ้ืนที่ ตรวจสอบคนใน
ชุมชนที่เป็นคนตํางด๎าว ที่เข๎ามาอยํางผิดกฎหมาย และควรมีกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการผู๎กระทําผิด , 
ควรเน๎นด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนคนไทยเป็นอยํางแรก ตามลําดับ  

 
4.2  ผลการศึกษาของ สสว.1  

4.2.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.1 

สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได๎แกํ ปทุมธานี  
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  ได๎คัดเลือกตําบลทําโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีแรงงานตํางด๎าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จํานวน
มากได๎เข๎ามาอาศัยในชุมชน จากข๎อมูลสถิติจํานวนคนตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตทํางาน ณ เดือนธันวาคม 
2559 ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ มกราคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 242,701 คน                    
โดยจําแนกได๎ ดังนี้  

1) แยกตามการจดทะเบียน  
 -  พิสูจน๑สัญชาติ        118,873 คน 
 - นําเข๎า MOU           44,788 คน 
 - ศูนย๑บริการแบบเบ็ดเสร็จ (มติ ครม. 3 สัญชาติ)      68,246 คน 
 - สัญชาติ อื่นๆ         10,794 คน 
2) แยกตามประเภทการทํางาน  
 - ทํางานในสถานประกอบการ       32,096 คน 
 - งานภาคเกษตร          6,751 คน 
 - งานบริการ       129,810 คน 
 - งานกํอสร๎าง          50,412 คน 
 - กิจการค๎าสํง ค๎าปลีก แผงลอย                 12,838 คน 
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ตําบลทําโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539                
โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด๎วย 31 ชุมชน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุํม              
เดิมนั้นมีอาชีพของประชากรสํวนใหญํ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แตํในปัจจุบันพ้ืนที่เดิมที่เคยเป็น
เกษตรกรรมคํอยๆเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่อาศัยของประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพสํวนใหญํ
เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูํคํอนข๎างหนาแนํน มีการขยายตัวอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยชุมชนอยูํใกล๎กับ “ตลาดไท” ซึ่งเป็นตลาดกลางค๎าสํงสินค๎าเกษตรครบวงจรที่ใหญํที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นศูนย๑กลางการค๎าขายสินค๎าเกษตรครบวงจร เพ่ืออํานวยความสะดวกทั้งผู๎ซื้อ 
ผู๎ขาย และเกษตรกรที่ต๎องการซื้อ-ขายสินค๎าเกษตรทั้งในและตํางประเทศ ผู๎ประกอบการกวํา 3,500 ราย 
โดยมีสินค๎าหลักที่สําคัญ อาทิ ผัก ผลไม๎ เนื้อสัตว๑ เนื้อปลา อาหารทะเล ข๎าวสาร ธัญพืช ดอกไม๎ อาหาร
แปรรูป สินค๎าอุปโภคบริโภค อุปกรณ๑สัตว๑เลี้ยง และพันธุ๑ไม๎ตํางๆ และผู๎ให๎บริการชั้นนําของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

แหลํงน้ําสําคัญภายในเขตเทศบาล ได๎แกํ คลองสํงน้ําของชลประทาน คือ คลองรพีพัฒน๑ คลอง
ระบายน้ําที่ 1 คลองระบายน้ําที่ 2 ประชาชนในเขตเทศบาลใช๎สําหรับอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร
ลักษณะของดินสํวนใหญํเป็นดินเหนียวสีดําอ๎ุมน้ําได๎ดี เหมาะแกํการเพราะปลูกพืชผล สภาวะแวดล๎อมใน
พ้ืนที่อยูํในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 4.2.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.1  

 4.2.2.1 กลุ่มคนไทย  

กลุํมตัวอยํางคนไทยที่รํวมเวทีสนทนากลุํม  (Focus  Group) มีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน 
เป็นเพศหญิงจํานวน 17 เพศชาย 13 คน สํวนใหญํมีอายุระหวําง 41 -50  ปี รองลงมาอายุ 31- 40 ปี 
กลุํมตัวอยํางทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  ด๎านสถานภาพการสมรส สํวนใหญํโสด รองลงมาสมรส มีสมาชิก
ในครอบครัว จํานวน 4-7 คนมากที่สุด กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํทําหน๎าที่เป็นสมาชิกของครอบครัว มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํามากที่สุด สํวนใหญํประกอบอาชีพทําธุรกิจสํวนตัวหรืออาชีพ
อิสระ มีรายได๎ประมาณเดือนละ 5,000-10,000 บาท นอกจากนี้สํวนใหญํมีระยะเวลาอาศัยในชุมชน เป็น
เวลา 16-25 ปี รองลงมาคือ 6-15  ปี   

 
1) สถานการณ๑พ้ืนฐาน  

   ตั้งแตํหลัง 31 ธ.ค. 58 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่ชุมชน
ไมํมีการเปลี่ยนแปลง “คนตํางด๎าวได๎เข๎ามากํอนที่จะมีการประกาศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน” โดยกลุํม
แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่เป็นชาวพมํา ลาว กัมพูชา และชาวไทยใหญํ โดยกลุํม
แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาจะเป็นวัยแรงงานสํวนใหญํมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีทั้งชายและหญิง เข๎ามาทํางาน
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รับจ๎าง กํอสร๎าง ทําโรงงาน เกษตรกรรม ขายของ (รวมถึงเป็นเจ๎าของร๎าน) และระยะเวลาที่เข๎ามาทํางาน
หรือพักอาศัยจะอยูํเป็นระยะเวลานาน (มากกวํา 2 ปี) จะไมํคํอยกลับบ๎านนอกจากชํวงเทศกาลถึงจะกลับ 
สํวนคนทีไ่มํมีใบอนุญาตก็จะไมํกลับบ๎านเลย เพราะกลัวที่จะโดนจับแล๎วสํงกลับประเทศ แตํจะฝากเงินกับ
เพ่ือนบ๎านกลับไปให๎ครอบครัวหรือญาติ  

หลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่กลุํมแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัย
ยาวนานขึ้นกวําเดิม มีปัจจัยมาจาก คําจ๎างที่สูงขึ้น ความสะดวกสบาย เนื่องจากมีการจดทะเบียนเป็น
แรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมาย “เขาก็จะทํางานเก็บเงินเพื่อสํงกลับให๎ครอบครัวสร๎างบ๎าน บางรายพอสร๎าง
บ๎านเสร็จก็กลับไปอยูํบ๎านเลยไมํกลับมาอีกก็มี” โดยการใช๎ชีวิตของแรงงานตํางด๎าวจะอยูํรวมกันเป็น
กลุํมๆ ไมํคํอยเข๎ามาวุํนวายกับคนไทยมาก ที่พักอาศัยของแรงงานตํางด๎าวจะเชําห๎องอยูํกันเป็นตึกๆเลยก็
มี บางรายก็จะอาศัยกับนายจ๎างโดยนายจ๎างสร๎างเป็นที่พักห๎องแถวให๎อยูํ  

ปัญหาด๎านอาชญากรรม เป็นที่ทราบกันดีวํา แรงงานตํางด๎าวบางสํวนวํางงาน จึงมัก
พบวํา บํอยครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนอีกประการที่เห็นได๎ชัดเจน คือ 
เรื่องสิ่งแวดล๎อม มีขยะมาก ชุมชนสกปรกขึ้นเพราะความไมํมีระเบียบของแรงงานตํางด๎าว  โดยกลุํม
ตัวอยํางได๎ให๎ความคิดเห็นวํา “ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นจากคนไทยเองมากกวําที่กํอคดี คนตํางด๎าวไมํ
กล๎ากํอเรื่องเพราะกลัวโดยจับแล๎วสํงกลับ”  

 
2) ความครอบคลุมทางสังคม  

เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธ.ค. 58) ชุมชนไมํมีความแตกตําง
จากเดิม ความหลากหลายทาง เชื้อชาติ วัฒนธรรม ไมํได๎มีมากขึ้นหรือลดลง “แตํมีบ๎างที่ฟังภาษาพมํา 
กัมพูชาไมํออก” แตํนั่นไมํใชํปัญหาใหญํเพราะมีการใช๎ทําทาง หรือให๎เพ่ือนที่พูดได๎เป็นตัวกลางในการ
สื่อสาร  

คนในชุมชนคิดวําแรงงานตํางด๎าวมีความแตกตํางจากคนในชุมชนมาก โดยเฉพาะ
ลักษณะทางกายภาพ ภาษา การแตํงกาย อาหาร และสุขอนามัย เชํน สํวนมากชาวตํางชาติกับเราก็จะ
กลมกลืนกัน แตํจะสังเกตเห็นได๎ชัดเวลาเขาเดินไปไหนเขาจะไปเป็นกลุํม เราแยกออกชัดเจน พมําจะนุํง
โสรํง ปะแปูงทานาคา ชาวกัมพูชาจะผิวดํา ผิวเข๎ม แตํถ๎าเป็นชาวลาวก็จะแยกไมํออก 

แรงงานตํางด๎าวในชุมชนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะแรงงาน              
ที่เข๎ามาแบบถูกกฎหมายเข๎ามาทํางานในโรงงานจะมีสิทธิ์ใช๎บัตรประกันสังคม ในด๎านการศึกษามีการสํง
บุตรหลานกลับประเทศบ๎านเกิดของตนเอง แตํถ๎ามีการแตํงงานกับคนไทยลูกก็จะเรียนในไทย             
กลุํมตัวอยํางให๎ข๎อมูลวํา “ถ๎าพํอเป็นคนไทย แมํเป็นแรงงานตํางด๎าว ก็จะแจ๎งแคํชื่อพํออยํางเดียวไมํใสํชื่อ
แมํ” ในการแจ๎งเกิดให๎กับเด็ก สาเหตุที่แรงงานเข๎ามาทํางานในชุมชนเพราะมีรายได๎ที่ดีกวําอยูํประเทศ
ตนเอง แตํถ๎าเกิดการถูกละเมิดสิทธิ์ก็จะมีการแจ๎งความโดยมีคนไทยเข๎ามาให๎ความชํวยเหลือแจ๎งความให๎ 
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แตํถ๎าเป็นแรงงานที่เข๎ามาแบบผิดกฎหมายก็จะไมํกล๎าไปแจ๎งความเพรากลัววําถ๎าแจ๎งแล๎วตัวเองก็จะโดน
จับไปด๎วยแล๎วสํงกลับประเทศ ทําให๎ไมํกล๎าไปแจ๎งความ 

การยอมรับแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาพักอาศัยในชุมชนสํวนใหญํยอมรับกลุํมแรงงาน
เหลํานี้เป็นสมาชิกของคนในชุมชน เพราะมีความคุ๎นเคย อยูํกันมานาน และต๎องใช๎แรงงานจากแรงงาน
ตํางด๎าวในการประกอบอาชีพ มีการแบํงโซนในการอาศัยอยํางชัดเจนไมํสร๎างความเดือดร๎อน จึงไมํคิดวํา
เป็นภาระของชุมชน แตํก็ยังไมํสามารถไว๎วางใจให๎แรงงานตํางด๎าวไปทําธุระแทนเพราะตํางคนตํางอยูํ 
“เวลาเจอหน๎ากันมียิ้มให๎กัน” แตํถ๎าในชุมชนมีงานหรือไหว๎วานให๎ชํวยยกของหรือชํวยงานอะไรก็ยินดีที่จะ
ชํวย แตํต๎องไมํใช๎เวลานาน แตํเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะเป็นบางกรณี เพราะการสื่อสารที่ไมํเข๎าใจกันทําให๎
ไมํสามารถร๎องขอความชํวยเหลือ 

 
3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

     (1) มิตทิี่อยูํอาศัย สํวนใหญํไมํคํอยมีปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย เพราะแรงงานตํางด๎าวจะ
เชําหอพักอยูํ มีการอยูํที่พักท่ีนายจ๎างจัดให๎ แตํจะเป็นประเด็นด๎านพื้นที่สาธารณะ ที่คนไทยไมํสามารถเข๎า
มาใช๎บริการได๎ แรงงานตํางด๎าวจะเข๎ามาเลํนกีฬามากกวําคนไทย “เขาจะรวมกันเป็นกลุํมๆมาเลํนฟุตบอล
ในศูนย๑การเรียนรู๎และสวนสาธารณะทําโขลง” เวลาเราเห็นแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาเลํนเราก็จะไมํเข๎าไปเลํน
แล๎ว  

   (2) มิติสุขภาพ แรงงานตํางด๎าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมาย จะได๎รับการ
ตรวจสุขภาพและค๎นหาโรคจากหนํวยงานสาธารณสุขของจังหวัด และได๎รับบัตรประกันสุขภาพ บัตร
ประกันสังคม แตํก็มีจํานวนน๎อยมาก โดยสํวนใหญํจะจํายเงินสดในการใช๎บริการของโรงพยาบาลเอกชน 
บางรายก็จะรักษาพยาบาลด๎วยตนเองตามความเชื่อที่มีมาแตํโบราณ เด็กรายหนึ่งไมํสบาย เป็นไข๎ตัวร๎อน 
เขาจะ “ใช๎ไม๎ขูดผิวที่แขนให๎เป็นรอยแดงๆแล๎วซื้อยาหมํองมาที่แขนเพ่ือเป็นการระบายความร๎อนในการ
ลดไข๎” 

(3) มิติอาหาร มีความหลากหลายในการบริโภค เชํน มีการเปิดร๎านขายอาหารของ
แรงงานตํางด๎าวเอง โดยเปิดร๎านค๎าที่ห๎องพักและนําเครื่องอุปโภคบริโภคมาจากประเทศของตนเอง และ
แรงงานตํางด๎าวนิยมซื้อสินค๎าจากร๎านค๎าของแรงงานตํางด๎าวกันเอง  

 (4) มิติการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานตํางด๎าวผิด
กฎหมายที่จะได๎รับการศึกษามีอยูํ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไมํเป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง ใน
กลุํมแรงงานตํางด๎าวและการได๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาของไทย แตํการที่ลูกของแรงงานตํางด๎าวเหลํานี้จะ
ได๎รับการศึกษาเหมือนเด็กไทยนั้น เป็นไปได๎ยาก เนื่องจากสถานศึกษาหลายแหํงอ๎างวําเด็กไมํมีสัญชาติ
ไทย และมีการ “จ๎างคนไทยสอนภาษาบุตรหลานของชาติอาเซียน ชั่วโมงละ 50 บาท” เพ่ือที่จะให๎บุตร
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หลานได๎รู๎ภาษาไทยจะได๎อํานออก เขียนได๎ แตํในพ้ืนที่ชุมชน “ไมํมีสถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติ
อาเซียน” จึงไมํมีผลกระทบ 

(5) มิตกิารมีงานทําและรายได๎ เป็นไปในทางที่ดี เศรษฐกิจดีรายได๎ การค๎าขายดีขึ้น            
ในปัจจุบันนายจ๎างนําเข๎าชาติอาเซียนจํานวนมาก เพราะแรงงานในประเทศไทยไมํพอ หากแตํเพราะคน
ตํางด๎าวไมํเลือกงาน ทํางานอะไรก็ได๎ขอให๎ได๎เงิน “แรงงานไทยไมํสู๎งาน เลือกงาน แรงงานตํางด๎าวไมํเลือก
หนักเอาเบาสู๎” เนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาเพ่ือมาหางานทําท่ีรายได๎และความสบายดีกวําประเทศตนเอง 
ในสํวนของแรงงานตํางด๎าวที่อยูํมานานก็ขยายโอกาสในการทํามาหากิน “เกิดการจ๎างคนไทยโดยใช๎ชื่อคน
ไทยในการเปิดร๎านขายของแตํการบริหารจัดการเป็นของแรงงานตํางด๎าว”  

(6) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม คนไทยโดยพ้ืนเดิมเป็นคนที่มีความเอ้ือ
อาทรตํอกันอยูํแล๎ว ทําให๎ชุมชนมี การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนบ๎างแตํยัง            
ไมํมากเทําไหรํนัก เพราะสํวนใหญํแรงงานตํางด๎าวจะอยูํกันเป็นกลุํมๆ มุํงหวังเพ่ือทํางานเพียงอยํางเดี ยว 
แตํถ๎าไหว๎วานให๎ชํวยเหลืออะไร เชํนมีงานบุญจะชํวยพัฒนาชุมชน ชํวยเหลืองานสังคมได๎ดี และ              
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมของคนไทย บ๎างแตํไมํมาก เชํน กิจกรรมวันเด็ก วันสงกรานต๑ และงานบุญ
ตํางๆ  

(7) มิตศิาสนาและวัฒนธรรม สํวนมากแรงงานตํางด๎าวใช๎ภาษาของตนเอง ทําให๎คน
ไทยไมํเข๎าใจในการสื่อสาร แตํอาจให๎แรงงานที่พูดภาษาไทยได๎เป็นตัวกลางในการสื่อสาร แตํชาวพมําจะ
ชอบทําบุญ ชอบเข๎าวัด “วันหยุดมีการนั่งรถไปทําบุญกันในกรุงเทพฯ” เขาจะมีวัดที่ชาวพมําชอบไป
ทําบุญกันในกรุงเทพฯ 

(8) มิติสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากร/ พลังงาน สภาพแวดล๎อมที่พักอาศัยของแรงงานตําง
ด๎าวสํวนใหญํสกปรกไมํถูกสุขลักษณะ ปัญหาด๎านขยะ สิ่งแวดล๎อม พื้นท่ีสาธารณะเชํนชายคลองโดนรุกล้ํา
พ้ืนที่รกร๎างของเอกชนโดนรุกล้ํา ซึ่งบางกรณีเป็นคนไทยปลูกที่พักแล๎วให๎แรงงานตํางด๎าวมาเชําอยูํ ชุมชน
แออัด ขาดการควบคุมดูแล และขาดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

 
4) มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม 

 กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นวํา ควรมีการจัดการสภาพแวดล๎อมที่พักอาศัยของแรงงาน
ตํางด๎าวให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย แบํงเป็นโซนให๎กับแรงงานตํางด๎าว เพราะสํวนใหญํสกปรก ไมํถูก
สุขลักษณะ อาจเสี่ยงตํอโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เชํน โรคไข๎เลือดออก วัณโรค เป็นต๎น ที่สําคัญ
ควรมีการจัดทําข๎อมูลผู๎พักอาศัยให๎เป็นปัจจุบัน  
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4.2.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

กลุํมตัวอยํางแรงงานตํางด๎าวที่ให๎สัมภาษณ๑เชิงลึก มีจํานวน 7 คน สํวนใหญํเป็น เพศ
หญิง มีอายุระหวําง 21-30 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และยังไมํได๎สมรส มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา สํวนใหญํทําอาชีพรับจ๎างทั่วไป มีรายได๎เดือนละ 10,001- 15,000 บาท กลุํม
ตัวอยํางทุกคนอาศัยในชุมชนนาน 6-15  ปี  

1) สถานการณ์พื้นฐาน  

ตั้งแตํหลัง 31 ธ.ค. 58 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่ชุมชน
ไมํมีการเปลี่ยนแปลง เพราะในปัจจุบันสามารถดํารงชีวิตได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการขึ้นทะเบียน
ชาติอาเซียนถูกกฎหมาย ทําให๎สามารถออกไปใช๎ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได๎ สามารถไปรักษาพยาบาลได๎ ซึ่ง
หลังจากที่ประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย มีผลทําให๎ชาติ
อาเซียนเข๎ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น เพราะไมํต๎องหลบซํอน หรือการจับกุมจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ 
และคําใช๎จํายน๎อยลงในการเข๎ามาทํางานแตํละครั้ง 

หลังจาก 31 ธ.ค. 58 การเข๎ามาทํางานของกลุํมแรงงานตํางด๎าวไมํมีผลกับชุมชน เพราะ
การเข๎ามาทํางานของกลุํมแรงงานจะทํางานคนละประเภทอยูํแล๎ว  และมีการหลั่งไหลํเข๎ามาทํางานของ
แรงงานตํางด๎าวตั้งแตํยังไมํมีการประกาศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาสํวนใหญํนิยม
ทํางานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ร๎านค๎าสํง - ค๎าปลีก เกษตรกรรม รับจ๎างทั่วไป  

การเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาในชุมชนในแตํละครั้ง สํวน
ใหญํจะเข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชนระยะเวลา ประมาณ 1 ปี โดยจะกลับบ๎านในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ โดยจะ
กลับบ๎านเป็นระยะเวลา 1-2 เดือนแล๎วกลับเข๎ามาทํางานอีกครั้ง และมีบางกลุํมที่เข๎ามาอาศัยอยูํนาน 2-5 
ปี และ กลุํมบางกลุํมเข๎ามาพักอยูํนาน 5-10 ปี 

ปัญหาอาชญากรรมตํางๆ ที่เกิดในชุมชนไมํเกี่ยวข๎องกับแรงงานชาวตํางชาติเนื่องจากไมํ
คํอยได๎มีสํวนรํวมกับชุมชน หรือคนไทยในพ้ืนที่อาชญากรรมเกิดจากคนไทยมากกวํา  และสํวนน๎อยใน
ชุมชนไมํมีปัญหาอาชญากรรม  

การเข๎ามาทํางาน หรือพักอาศัยในชุมชนสํวนใหญํรู๎สึกดีที่เข๎ามาทํางานในประเทศไทย 
เพราะได๎คําจ๎างดี คนไทยมีน้ําใจ และคนไทยใจดี  

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาอยูํในชุมชนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา 
การรักษาพยาบาล รายได๎ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ แต๎ต๎องเป็นแรงงานที่เข๎ามามาอยํางถูก
กฎหมาย แตํถ๎าเป็นแรงงานไมํข๎ามาไมํถูกกฎหมายก็จะรักษาพยาบาลโดยจํายเงินสดในการรักษาพยาบาลเอง 
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แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาอยูํนานเกิน 10 ปี จะรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน แตํถ๎าอยูํระยะ
สั้นไมํเกิน 2 ปี จะรู๎สึกเฉยๆ ไมํคํอยรํวมกิจกรรมของชุมชน นอกจากจะมีการบอกกลําว แตํถ๎าเป็นการเกิด
เหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอื่น กล๎าขอความชํวยเหลือจากคนไทย เนื่องจากต๎องการ
ความชํวยเหลือจริง ๆ และอาศัยอยูํด๎วยกันมานานกับคนในชุมชน แตํเมื่อแรงงานตํางด๎าวพบเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่จากภาครัฐ จะรู๎สึกกลัว เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ เนื่องจากกลัวโดนจับกุมและ
สํงกลับประเทศ (สาเหตุจากประสบการณ๑เดิมในอดีต) และคิดวําคนไทยมองวําแรงงานตํางด๎าวมองเป็น
สํวนหนึ่งของชุมชน เพราะมีการเข๎ามาอยูํในชุมชนมานานแล๎ว และเป็นความค๎ุนเคยของคนในชุมชน 

3) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนไมํเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากจังหวัดปทุมธานี 
มีการเข๎ามาของแรงงานตํางด๎าวอยูํแล๎ว ในสถานประกอบการที่มีแรงงานตํางด๎าวทํางานรํวมกับแรงงาน
ไทย พบวําแรงงานไทย สํวนใหญํมีการติดตํอสัมพันธ๑ (กับแรงงานตํางด๎าว ในเรื่องการทํางานรํวมกัน การ
สอนงาน การมอบหมายงาน มีปฏิสัมพันธ๑ (เก่ียวกับเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง โดยพบปัจจัยที่
เป็น อุปสรรคที่สําคัญ ได๎แกํการติดตอสื่อสาร สํงผลให๎เกิดปัญหาด๎านอ่ืนๆ ตามมา เชํน การละเมิดกฎ 
ข๎อบังคับ การทะเลาะวิวาท การเปลี่ยนงาน การหลบหนีสอดคล๎องกับข๎ออมูลจากนายจ๎าง ที่พบวํา
แรงงานขา๎มชาติระดับลําง มักมกีารศึกษาที่ไมํสูงมากนัก รายได๎คํอนข๎างต่ํา เมื่อเกิดความขัดสนจึงนําไปสูํ
การกํออาชญากรรม เชํน การลักทรัพย๑ ทะเลาะวิวาท เป็นต๎น 

(1) มิติการรักษาพยาบาล  
ถ๎าเป็นแรงงานนอกระบบหรือที่เข๎ามาแบบผิดกฏหมายจะจํายคํารักษาพยาบาล

เอง แตํถ๎าเป็นแรงงานที่เข๎ามาถูกกฏหมายมีทําในโรงงานจะได๎สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล แตํสํวนใหญํจะ
จํายคํารักษาพยาบาลเองเพราะสะดวกกวํา สํวนเรื่องอาหารไมํมีผลกระทบ เพราะในชุมชนมีแรงงานชน
ชาติเดียวกันอยูํเยอะ มีการนําอาหารในประเทศของตนเองมาโดยเปิดขายของในที่พักของตนเองเลย  

(2) มิติการศึกษา  
มีสถานศึกษาของไทยเปิดโอกาสให๎ลูกหลานเข๎ามาเรียนในโรงเรียน ไทยแตํไมํมี

สิทธิ์ในการรับใบวุฒิการศึกษา และการมีงานทําและรายได๎ ผลกระทบในทางบวก เพราะไมํเลือกงาน 
ทํางานทุกอยํางได๎ รายได๎มากข้ึน 

(3) มิติครอบครัวและชุมชน การสนับสนุนทางสังคม  
ไมํมีผลกระทบ เนื่องจากมีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีสํวนรํวมใน

ชุมชนและกิจกรรมในชุมชนตามปกติ ในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม มีการซึมซับในวัฒนธรรมไทย 
เพราะเราอยูํด๎วยกัน จึงซึมซับโดยไมํรู๎ตัว สามารถฟังได๎แตํพูดไมํได๎ และเข๎าใจสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาไทยได๎ สํวนในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ไมํมีปัญหา เพราะ ตํางฝุายตํางรักษา
ทรัพย๑สิน ของตนเอง ระมัดระวังทรัพย๑สินของตนเอง และมี กฎกติกา ข๎อบังคับชุมชนอยูํแล๎วการอยูํ
รํวมกัน 
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(4) มิติการเมือง  
มีการเรียกร๎องผลประโยชน๑จากนายจ๎างในเรื่องตํางๆ ในเรื่องของสิ่งแวดล๎อม 

ทรัพยากร/ พลังงานมีการใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคํา ประหยัดพลังงาน ชํวยเหลือกันในชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

  4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

    ยังคงมีแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมายทํางานในสถานประกอบการ และพักอาศัยใน 
ชุมชน จากข๎อมูลที่สอดคล๎องตรงกันระหวํางนายจ๎าง แรงงานไทย และชุมชน โดยพบวําในชุมชนมี
แรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อาศัยอยูํปะปนกันมากกวํา นอกจากนั้น ยังพบวํามีใน
ชุมชนมีแรงงานตํางด๎าวทํางานเป็นครั้งคราว มีแรงงานตํางด๎าวที่ไมํมีนายจ๎าง จ๎างงานแนํนอนอาศัยอยูํ
และมีการพบปะเพ่ือจ๎างงานเป็นครั้งคราวระหวํางแรงงานตํางด๎าวกับประชาชนใน จึงสรุปได๎วํานอกจาก
จะมีแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมายแล๎ว ยังมีแรงงานตํางด๎าวสํวนหนึ่งทํางานรับจ๎างทั่วไปโดยไมํมีนายจ๎าง 
หรือเป็นผู๎ประกอบการเปิดร๎านค๎าเอง จึงเห็นควรให๎มีการจัดโซนให๎เป็นระบบ และสภาพแวดล๎อมให๎นํา
อยูํอาศัย 

         อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.1  
1. ควรมีการออกกฎหมายควบคุมแรงงานตํางด๎าวไมํให๎ทําบางงาน 
2. ควรมีองค๑กรที่เข๎ามารับรู๎และเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับแรงงานตํางด๎าว 
3. ควรมีการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจัง 
4. ควรมีการจัดโซนนิ่งให๎กับแรงงานตํางด๎าว เพ่ือปูองกันไมํให๎เดือดร๎อนกับประชาชน 
5. ควรมีการจัดทําข๎อมูลแรงงานตํางด๎าว หรือบัตรประจําตัวแรงงานตํางด๎าว จัดทํา

บาร๑โค๎ดประจําตัวแรงงานตํางด๎าว 
6. อยากให๎มีการจัดอบรมภาษาให๎กับคนในชุมชน 
7. การประชาสัมพันธ๑ให๎นายจ๎างขึ้นทะเบียนแรงงานตํางอยํางถูกกฎหมาย 

 
4.3 ผลการศึกษาของ สสว.2 

 4.3.1 บริบทของพื้นที่  สสว.2  

 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็น  1 ใน 14 ตําบลในเขตอําเภอกบินทร๑บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขตติดตํอกับตําบลตํางๆ ดังนี้  คือ 

ทางทิศเหนือ           มีอาณาเขตติดตํอกับ     ตําบลทุํงโพธิ์      อําเภอนาดี 
ทางทิศใต๎               มีอาณาเขตติดตํอกับ     ตําบลเมืองเกํา    อําเภอกบินทร๑บุรี 
ทางทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดตํอกับ     ตําบลแกํงดินสอ   อําเภอนาดี 
ทางทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดตํอกับ     ตําบลสําพันตา     อําเภอนาดี 
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มีพ้ืนที่ จํานวน 68.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,667 ไรํ  ในตําบลหนองกี่มีศูนย๑กลาง
การค๎าขาย(ตลาดสด) และเป็นที่ตั้งของหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน (เขตอุตสาหกรรม
กบินทร๑บุรี) โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 67 โรง  

จากฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎรอําเภอกบินทร๑บุรี  ตําบลหนองกี่มีจํานวนประชากรทั้งหมด
โดยประมาณ 13,343 คน แยกเป็นชายประมาณ 6,603 คน แยกเป็นหญิงประมาณ 6,740 คน มี
ครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 6,358  ครัวเรือน ทั้งนี้มีจํานวนประชากรแฝงจํานวนประมาณ 40,000 คน   
โดยประชาชนสํวนใหญํในตําบลหนองก่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ดังนี้  

1) เกษตรกรรม   ประมาณร๎อยละ 30  ของประชากรทั้งหมดในตําบล 
2) อุตสาหกรรม  ประมาณร๎อยละ 30  ของประชากรทั้งหมดในตําบล 
3) รับจ๎างทั่วไป   ประมาณร๎อยละ 15  ของประชากรทั้งหมดในตําบล 
4) ค๎าขาย   ประมาณร๎อยละ 10  ของประชากรทั้งหมดในตําบล 
5) อ่ืน ๆ   ประมาณร๎อยละ 15  ของประชากรทั้งหมดในตําบล 

 
 4.3.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.2  

4.3.2.1 กลุ่มคนไทย  

1) สถานการณ์พื้นฐาน 

ผู๎เข๎ารํวมเวทีสนทนากลุํมในพ้ืนที่ตําบลหนองกี่ มีจํานวน 15 คน ประกอบด๎วย ตัวแทน
จากหนํวยงานภาครัฐ (องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น, โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล โรงเรียน) 
ผู๎นําชุมชน อาสาสมัคร และผู๎ประกอบการ  

ตําบลหนองกี่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยแรงงานชาวตํางชาติที่เข๎ามา
ทํางานในพ้ืนที่ ที่เป็นแรงงานในเกษตรกรรมและแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานสํวนใหญํที่เข๎า
มาเป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชา โดยในอดีตหลัง 31 ธันวาคม 2558 กํอนเปิดประชาคมอาเซียน 
ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานพ้ืนที่สํวนใหญํเข๎ามาเป็นแรงงานด๎านการเกษตร และเข๎ามาแบบผิด
กฎหมาย คือการลักลอบเข๎าประเทศตามบริเวณชายแดนธรรมชาติ 

แตํหลังจาก 31 ธันวาคม 2558 ที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนและมีกฎหมายคุ๎มครอง
แรงงานชาวตํางชาติ มีการเปลี่ยนด๎านชาติอาเซียนทั้งในด๎านจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น และการเข๎ามาอยําง
ถูกต๎องตามกฎหมายมากขึ้น โดยสํวนใหญํเป็นแรงงานประเภทกรรมกร รับจ๎างทั่วไป และเป็นแรงงานใน
การเกษตร ซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นประเทศที่อยูํใกล๎จังหวัด
ปราจีนบุรี ลําดับรองมาเป็นชาวพมํา และชาวลาวตามลําดับ 
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 การย๎ายเข๎ามาทํางานของชาติอาเซียนในพ้ืนที่ สํวนใหญํย๎ายเข๎ามาในลักษณะเป็นคูํสามี
ภรรยา โดยแรงงานที่มาจากประเทศกัมพูชา จะทําอาชีพกรรมกร รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างทําไรํ-สวน สําหรับ
เด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรของแรงงานชาวตํางชาติไมํคํอยพบในพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจากพอแรงงาน
ชาวตํางชาติมีบุตร จะสํงบุตรไปให๎ ปูุ-ยํา-ตา-ยาย เป็นผู๎เลี้ยงดู และแรงงานชาวตํางชาติแตํละประเทศก็
จะมีการประกอบอาชีพที่แตกตํางกัน โดยแรงงานชาวกัมพูชาจะทําอาชีพกรรมกร รับจ๎างทั่วไป รับจ๎างทํา
ไรํ-สวน แรงงานชาวพมําจะทําอาชีพรับจ๎างทั่วไป และทํางานโรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานชาวลาวจะ
ทําเข๎ามาทํางานในร๎านอาหาร งานบริหาร และโรงงาน 

 การอาศัยอยูํของแรงงานชาวตํางชาติในพ้ืนที่ สํวนใหญํอาศัยอยูํเป็นระยะเวลาประมาณ 
5-10 ปี แตํกลับบ๎านปีละ 1 ครั้ง ในชํวงเทศกาลวันสงกรานต๑ และกลับไปบ๎านเกิดเป็นระยะเวลา 1-2 
เดือน แล๎วจึงกลับมาทํางานในประเทศไทยใหมํอีกครั้ง ทั้งนี้การกลับมาทํางานของแรงงานชาวตํางชาติอีก
ครั้งอาจมีการเปลี่ยนนายจ๎างหรือทํางานกับนายจ๎างคนเดิม ขึ้นอยูํกับความสมัครใจ ความชอบพอกับ
นายจ๎าง หรือการชักชวนจากเพ่ือนๆแรงงานชาวตํางชาติด๎วยกันเป็นสําคัญ 

  การอาศัยอยูํในชุมชนของแรงงานชาวตํางชาติในชุมชน ในปัจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญของเมือง และการขยายของโรงงานอุตสาหกรรม ทําให๎แรงงาน
ชาวตํางชาติต๎องการเข๎ามาทํางานในพ้ืนที่ แตํก็ไมํได๎สร๎างปัญหาให๎กับพ้ืนที่มากนักเนื่องจากแรงงาน
ชาวตํางชาติจะรวมตัวกันอยูํใกล๎แหลํงที่ตนทํางาน ซึ่งปัญหาที่พบก็มักจะเป็นปัญหาสภาพแวดล๎อมเสื่อม
โทรมในแหลํงที่อยูํอาศัย แตํปัญหาการขาดแคลนอาหารยังไมํพบในพ้ืนที่ รวมถึงปัญหาอาชญากรรม
เชํนกัน  

  ทั้งนี้ในพ้ืนที่พบแรงงานชาวตํางชาติจํานวน 3 ชาติ คือ แรงงานชาวกัมพูชา แรงงานชาว
พมํา และแรงงานชาวลาว โดยคนในชุมชนมีทัศนคติกับแรงงานแตํชาติแตกตํางกัน โดยมีทัศนคติดังนี้ 
แรงงานชาวลาว “แรงงานชาวลาวมีความใกล๎เคียงกับคนไทย พูด-ฟังภาษาไทยได๎ และมีดูสะอาดสะอ๎าน” 
ตัวแทนจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล สํวนแรงงานชาวพมํา “แรงงานชาวพมําอดทน 
ทํางานหนักได๎ แตํไมํคํอยสะอาดและไมํคํอยรู๎มารยาทของประเทศไทย” ตัวแทนจากผู๎นําชุมชน 

  2) ความครอบคลุมทางสังคม 

  หลักจากประเทศไทยเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน คือมีแรงงานชาวตํางชาติเพิ่มมากข้ึน ทั้งแรงงานชาวกัมพูชา พมํา และลาว 
ทําให๎เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมอยํางมาก โดยสังเกตได๎จากการสิ่งของที่ขาย
ในตลาด มีสินค๎าของแตํละประเทศเข๎ามาขาย เชํน เครื่องเทศของประเทศกัมพูชา แปูงทาหน๎าพมํา เป็น
ต๎น  โดยเป็นคนไทยเป็นผู๎นําเข๎ามาขายในร๎านค๎า/ตลาด เพราะเนื่องจากแรงงานชาวตํางชาติที่อาศัยใน
ชุมชนมีความต๎องการสินค๎าประเภทดังกลําว 
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  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สังเกตได๎คือ ในตลาดของชุมชน หรือตลาดนัดใน
ชุมชน จะมีแรงงานชาวตํางชาติเดินจับจํายสินค๎าเป็นจํานวนมาก แตํคนไทยกลับไมํคํอยเดินจับจํายใน
ตลาด เพราะไปซื้อของใช๎ในห๎างสรรพสินค๎าแทน เชํน โลตัส บิ๊กซี ซึ่งก็ไมํได๎ทําให๎เศรษฐกิจของชุมชน
ย่ําแยํ เพราะมีแรงงานชาวตํางชาติเข๎ามาซื้อแทนคนไทย 

  สําหรับความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นในชุมชนระหวํางคนไทยกับแรงงานชาวตํางชาติ ยังมีการ
แบํงแยกกันอยูํ เพราะเนื่องจากแรงงานชาวตํางชาติจะรวมตัวกันอยูํ และคนในชุมชนไมํนิยมอาศัยอยูํ
รํวมกันกับแรงงานชาวชาติ ตัวอยํางเชํน นายจ๎างที่มีลูกจ๎าเป็นแรงงานชาวตํางชาติ จะจัดหาที่อยูํให๎
แรงงานชาวตํางชาติ ในบริเวณใกล๎เคียงกับบ๎านแตํแยกออกจากบริเวณบ๎านของตนเอง และความสัมพันธ๑
ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความสัมพันธ๑ระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างเทํานั้น ไมํเปรียบเสมือนเพื่อนหรือญาติพ่ีน๎อง  

  ความสัมพันธ๑ของแรงงานชาวตํางชาติกับคนในชุมชน โดยคนในชุมชมคิดวําแรงงาน
ชาวตํางชาติเป็นผู๎เข๎ามาอาศัยในชุมชนในชํวงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5-10 ปี) และก็จะย๎ายออกจาก
ชุมชนไป กลับไปประเทศของตนเอง ดังนั้นความผูกพัน หรือความเชื่อมโยงระหวํางชาติอาเซียนกับคนใน
ชุมชนจึงมีน๎อย แตํในกรณีที่ต๎องการความรํวมมือในการทํากิจกรรมทางสังคม เชํน การทําความสะอาด
ชุมชน การทําบุญภายในชุมชน เป็นต๎น ก็จะได๎รับความรํวมมือจากแรงงานชาวตํางชาติเป็นอยํางดี 

  คนในชุมชนคิดวําการอยูํอาศัยในพ้ืนที่ของแรงงานชาวตํางชาติภายในชุมชน จะอยูํอาศัย
ประมาณ 5-10 ปี และในทุกปีก็จะกลับไปยังประเทศของตนเองเพ่ือเยี่ยมครอบครัว แตํก็มีแรงงาน
ชาวตํางชาติบางคนอาศัยอยูํในชุมชนนาน และสามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ดี นายจ๎างหรือคนในชุมชนก็
จะเชื่อใจ เพราะความคุ๎นเคย และความเข๎าใจทางภาษา จึงให๎เป็นตัวแทนในการทําธุระเล็กๆน๎อยๆให๎ 
เชํน การไปซื้อของที่ตลาด แตํทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํกับลักษณะนิสัยของแรงงานชาวตํางชาติคนนั้นด๎วย และ
สําหรับธุระสําคัญ เชํน การทําธุระกรรมทางการเงิน ก็ยังไมํเชื่อใจให๎สามารถทําได๎ 

  ในด๎านสวัสดิการที่แรงงานชาวตํางชาติได๎รับ สวัสดิการที่สําคัญคือสวัสดิการด๎านการ
รักษาพยาบาล โดยในกรณีท่ีเป็นแรงานที่ถูกต๎องตามกฎหมาย สามารถเข๎าถึงสิทธิด๎านการรักษาพยาบาล
ได๎โดยการแสดงบัตรสีชมพู “บัตรประจําตัวคนซึ่งไมํมีสัญชาติไทย” เข๎าไปในสถานพยาบาล และใช๎สิทธิ
เหมือนสิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาทของคนไทย แตํถ๎าไมํมีบัตรดังกลําวในกรรีที่เจ็บปุวยนายจ๎างจะ
เป็นผู๎เสียคําใช๎จํายทั้งหมดเอง (ข๎อมูลจากผู๎แทนจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล) และในด๎าน
การศึกษาของลูกชาติอาเซียนก็สามารถเข๎าโรงเรียนได๎เชํนกัน แตํอาจต๎องเสียคําใช๎จํายเองบางสํวนเพราะ
ระบบการศึกษาของภาครัฐยังไมํรองรับการบุคคลที่เป็นตํางชาติ แตํถ๎าเป็นโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ ซึ่งมี
จํานวน 2 โรงเรียนก็อาจจะเรียนได๎ (ข๎อมูลจากผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 

  สําหรับสิทธิอ่ืนๆ เชํน การฝึกอาชีพ การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ยังไมํมีการ
ให๎โอกาสกับแรงงานชาวตํางชาติ เพราะปัญหาตํางๆ เชํน ระเบียบในการเบิกจํายงบประมาณ หรือการมี
ผู๎แทนของแรงงานชาวตํางชาติที่เชื่อใจได๎เป็นผู๎ดูแลผลประโยชน๑ให๎กับแรงงานชาวตํางชาติภายในชุมชน  
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    3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่อาเซียน  

  ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ในปัจจุบันมีเพียงผลกระทบด๎านสภาพแวดล๎อม 
ที่อยูํอาศัย ที่ไมํสะอาดและอาจจะนํามายังโรคติดตํอตํางๆเข๎ามาในชุมชน สําหรับในด๎านอ่ืนๆ เชํน อาหาร 
การมีงานทํา หรือวัฒนธรรม ยังไมํมีผลกระทบที่เป็นปัญหาของชุมชนมากนัก แตํมีข๎อกังวลที่ชุมชนคาดวํา
จะเป็นปัญหาในอนาคต คือ ด๎านสุขภาพท่ีแรงงานชาติอาจจะนําโรคติดตํอที่ประเทศไทยไมํมีเข๎ามาอีกครั้ง 
เชํน โรคเท๎าช๎าง โรคมาเรเลีย โรคไข๎ทรพิษ เป็นต๎น โดยเฉพาะการเข๎ามาของชาติอาเซียนที่ผิดกฎหมาย 
และการไมํรู๎ภาษาตํางชาติของคนในชุมชน ที่อาจจะทําให๎เสียเปรียบหรือทําให๎เสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ 

  4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

  มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ที่สามารถทําได๎ โดยเป็นแนวทางแก๎ไข
และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนี้ 

(1) การจัดทําฐานข๎อมูลชุมชน ระหวํางคนไทยกับชาติอาเซียน 
(2) การประชาสัมพันธ๑ให๎นายจ๎างขึ้นทะเบียนแรงงานตํางอยํางถูกกฎหมาย  
(3) ประชาสัมพันธ๑ให๎นายจ๎างชํวยควบคุมดูแลชาติอาเซียนไมํให๎กระทําผิดกฎหมาย 
หรือระเบียบของสังคม 
(4) ให๎ความรู๎เรื่องวัฒนธรรม และภาษาของคนไทยให๎ชาติอาเซียนได๎รู๎ และให๎คน
ไทยได๎รับรู๎ภาษาและวัฒนธรรมตํางชาติ 
(5) เฝูาระวังเหตุการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน 
(6) ให๎ชาติอาเซียนตรวจสุขภาพทุกคน เพ่ือปูองกันโรคติดตํอ 
 

 4.3.2.2 กลุ่มแรงงานชาติอาเซียน 

  1) สถานการณ์พื้นฐาน 

แรงงานชาวตํางชาติที่เข๎ารํวมเวทีสนทนากลุํมในพ้ืนที่ตําบลหนองกี่ มีจํานวน 10 คน 
ประกอบด๎วย โดยเป็นแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมด มีท้ังเพศชายและเพศหญิง แตํมีอาชีพที่แตกตํางกัน เชํน 
รับจ๎างคัดแยกขยะ เป็นธุรกิจภายในครัวเรือน รับจ๎างทําสวน เป็นแรงงานภาคเกษตร และรับจ๎างทํา
กํอสร๎าง เป็นธุรกิจขนาดยํอม  

แรงงานชาวตํางชาติที่เข๎ามาอยูํอาศัยในประเทศไทย กํอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มี
การเปิดประชาคมอาเซียน สํวนใหญํเข๎ามาอาศัยอยูํในประเทศไทยอยํางผิดกฎหมาย เพราะต๎องลักลอบ
เข๎าประเทศไทยเพ่ือมาทํางาน เนื่องจากความเป็นอยูํของตนภายในประเทศยากลําบาก ประกอบกับไมํมี
งานให๎ทํา จึงต๎องดิ้นรนมาประเทศไทยเพ่ือหางานทํา ให๎มีรายได๎เพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  
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ในการมาทํางานภายในประเทศไทยแตํในอดีตมีความยากลําบากมาก เพราะต๎องเดินเท๎า
เข๎ามาบริเวณชายแดนประเทศไทยและขึ้นรถตู๎รับจ๎าง ราคาหัวละ 4,000-5,000 บาท โดยในหนึ่งคันจะ
บรรทุกผู๎โดยสารประมาณ 30 คน แตํในปัจจุบันมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยแรงงาน
ชาวกัมพูชาไมํต๎องเดินเท๎าข๎ามายังฝั่งไทย จะมีรถตู๎ออกจากภายในชุมชนวิ่งมายังประเทศไทย และมี
คําใช๎จํายหัวละ 4,000-5,000 บาท โดยในหนึ่งคันจะบรรทุกผู๎โดยสารประมาณ 20 คน และปลายทาง
ของการสํงแรงงานชาวตํางชาติคือกรุงเทพมหานคร แตํถ๎าแรงงงานชาวกัมพูชาคนใดประสงค๑จะลง
ระหวํางทางก็สามารถทําได๎ โดยจังหวัดปราจีนบุรีจึงเป็นทางผํานที่แรงงานชาวกัมพูชาเลือกลงเพ่ือทํางาน
จังหวัดหนึ่ง 

  สําหรับแรงจูงใจในการเข๎ามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานชาวตํางชาติ คือ คําแรง
วันละ 300 บาท และไมํหํางไกลจากประเทศภูมิลําเนามากนัก สามารถเดินทางกลับประเทศได๎งําย ใน
การเข๎ามาทํางานของแรงงานชาวกัมพูชาครั้งแรกจะเป็นผู๎ชาย หรือผู๎นําครอบครัวเข๎ามาทํางานใน
ประเทศไทยกํอน เมื่อคิดวํางานที่ตนเองทําดีจึงชักชวนภรรยา ญาติพี่น๎อง ให๎เข๎ามาทํางานตามตนเอง โดย
สํวนมากนิยมทํางานประเภทกรรมกรใช๎แรงงาน หรือรับจ๎างทั่วไป เชํน คัดแยกขยะ ทํางานในสวน 
เนื่องจากไมํมีความรู๎ พูดภาษาไทยไมํได๎  

แตํก็จะมีแรงงานชาวกัมพูบางกลุํม มีนายหน๎าเป็นผู๎คัดเลือกเข๎ามาทํางานประเทศไทย 
โดยจะเป็นธุระในการพามาประเทศไทย และหางานให๎ทํา โดยนายหน๎าจะเก็บเงินจากแรงงานชาวกันพูชา
สํวนหนึ่งและจากผู๎ที่จะวําจ๎างอีกสํวนหนึ่ง ทั้งนี้จะเป็นกลุํมแรงงานภาคเกษตรกรรม และจะเปลี่ยนงาน
ตามท่ีนายหน๎ากําหนดไว๎ในสํวนนี้มักเป็นแรงงานที่ไมํถูกต๎องตามกฎหมาย 

สําหรับการอาศัยอยูํในประเทศไทยของแรงงานชาวตํางชาติ จะอาศัยอยูํในชุมชน
ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี โดยจะลับบ๎านในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ โดยกลับบ๎านเป็นระยะเวลา 1-2 เดือน 
เพ่ือเลํนน้ําชํวงเทศกาลสงกรานต๑ประมาณ 1 เดือน และพบปะญาติพ่ีน๎อง และเมื่อครบกําหนดเวลาจะ
กลับเข๎ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้ง 

ด๎านความเป็นอยูํของแรงงานชาวกัมพูในปัจจุบันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไมํ
ต๎องกลัวโดนจับกุมกลับประเทศ และยังมีเงินเพียงพอในการจับจํายซื้อของและสํงกลับบ๎านอีกด๎วย โดย
สํวนมากแรงงานชาวกัมพูชาจะเข๎ามาทํางานแบบคูํสามี-ภรรยา และให๎ปูุ-ยํา-ตา-ยาย ที่อยูํที่ประเทศ
กัมพูชาเป็นผู๎เลี้ยงดูบุตร โดยในทุกเดือนๆจะสํงเงินกลับไปให๎ประมาณ 3,000-5,000 บาท  

 
2) ความครอบคลุมทางสังคม 

การได๎รับสวัสดิการภายในประเทศไทย ชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานถูกกฎหมายได๎รับสิทธิ
ในเรื่องการรักษาพยาบาลเพียงอยํางเดียว ซึ่งสวัสดิการดังกลําวแรงงานชาวกัมพูชาก็รู๎สึกเพียงพอแล๎ว 
เพราะเนื่องจาก 
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- สวัสดิการด๎านการศึกษา แรงงานชาวกัมพูชาไมํต๎องการเนื่องจากต๎องการสํงบุตร
กลับไปเรียนที่ประเทศกัมพูชา  

- สวัสดิการด๎านการทํางานทําหรือกาฝึกอาชีก็ไมํต๎องการ เนื่องจากมีงานทําอยูํแล๎ว  
- สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยก็เชํนกัน เพราะแรงงานชาวกัมพูชามีบ๎านอยูํที่กัมพูชาแล๎ว 

และมีความต๎องการจะกลับไปอยูํบ๎านเมื่อสามารถทํางานเก็บเงินได๎เยอะหรือสร๎าง
บ๎าน 

- สวัสดิการด๎านสิทธิ ต๎องการเรื่องการแตํการจํายคําแรงอยํางเป็นธรรม และการจะ
ให๎ออกเสียงหรือการเรียกร๎องสิทธิ เสรีภาพ ยังไมํต๎องการ 

   โดยสิทธิที่แรงงานชาวตํางชาติต๎องการมีเพียงพอ ตามที่ประเทศไทยให๎จากการขึ้น
ทะเบียนแรงงานถูกกฎหมายแล๎ว แตํมีประเด็นในการทําบัตรสีชมพู “บัตรประจําตัวคนซึ่งไมํมีสัญชาติ
ไทย” นั้นแรงงานชาวตํางชาติจะต๎องเสียคําใช๎จํายเอง แตํนายจ๎างจะเป็นคนพาไปทําและสํารองเงินคําทํา
บัตรให๎กํอน โดยหักจากเงินเดือนที่ได๎รับ สําหรับคําทําบัตร มีคําใช๎จํายจํานวน 5,700 บาท/2 ปี ซึ่งอาจจะ
เป็นเงินจํานวนที่มากไป และเป็นการบังคับให๎ต๎องทํางานกับนายจ๎านคนนั้นเพียงคนเดียวตลอดระยะเวลา
ที่มีบัตรอยูํ 

  สําหรับด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางแรงงานชาวตํางชาติกับคนในชุมชน สํวนใหญํแรงงาน
จะมีความรู๎สึกผูกพันกับนายจ๎าง เพราะเนื่องจากนายจ๎างให๎ความเมตตา และคอยชํวยเหลือในเรื่องเครื่อง
อุปโภคบริโภคอยูํเสมอ แตํสําหรับความสัมพันธ๑กับคนในชุมชนยังไมํคํอยมีปฏิสัมพันธ๑กันมากนัก แตํจะ
ชอบชํวยเหลือกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชน เชํน งานทําบุญ กิจกรรมกีฬา เป็นต๎น 

  แรงงานชาวตํางชาติสํวนใหญํจะมีความสัมพันธ๑อันดีกับนายจ๎าง โดยให๎ความไว๎วางใน
การทําธุระที่สําคัญๆให๎ เชํน การโอนเงินไปยังบ๎านที่ตํางประเทศ การฝากบุตรไว๎ให๎ดูแล เป็นต๎น แตํ
สําหรับคนในชุมชนคนอ่ืนๆ ยังไมํมีการให๎ชํวยเหลือเรื่องใด 

  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานชาวตํางชาติที่เข๎ามาทํางานในประเทศไทย สํวนใหญํ           
มีความพึงพอใจที่ได๎ทํางานในประเทศไทย เนื่องจากได๎รับคําจ๎างที่สูงและได๎รับสวัสดิการด๎านการ
รักษาพยาบาล โดยสํวนใหญํเชื่อวําการรักษาของประเทศไทยดีกวําประเทศของตนเอง แตํก็อาจจะติ
ปัญหาเรื่องการสื่อสาร ที่ไมํสามารถบอกการเจ็บปุวยกับแพทย๑ได๎อยํางชัดเจน 

  สําหรับสวัสดิการในด๎านอ่ืนๆ เชํน การศึกษา สิทธิ ที่อยูํอาศัย ยังไมํต๎องการ หรือถ๎า
ต๎องการก็มีความเพียงพออยูํแล๎ว โดยสามารถหาได๎ภายในชุมชน โดยแรงงานชาวกัมพูชาสํวนใหญํเข๎ามา
ทํางานในประเทศอยํางมีจุดมุํงหมาย ที่ต๎องการสร๎างบ๎านที่กัมพูชา มีเงินไปประกอบอาชีพที่ประเทศ
กัมพูชาจํานวนหนึ่ง ไมํได๎คิดจะอยูํประเทศไทยตลอดไป จึงอาจจะยังไมํต๎องการสวัสดิการอะไรเพ่ิมเติม 
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  4) มาตรการ กลไกเพ่ือการค๎ุมกันผลกระทบทางสังคม  

  มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ที่สามารถทําได๎ โดยเป็นแนวทางแก๎ไข 
ปูองกันปัญหา และสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํแรงงานชาวตํางชาติในชุมชน สามารถทําด๎ดังนี้ 
  (1) ชํวยเหลือในการขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 
  (2) ชํวยเหลือในการเดินทางผํานแดนเพ่ือกลับบ๎าน 
  (3) ควรให๎เจ๎าหน๎าของสถานพยาบาลสามารถพูดภาษาตํางชาติได๎ 

4.4 ผลการศึกษาของ สสว.3  

4.4.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.3 

เทศบาลนครเจ๎าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอาณาเขต เขตการปกครอง              
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 276.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 6.35 ของพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลนครเจ๎าพระยาสุรศักดิ์เป็นเนินเชิงเขา สลับที่ราบลุํม ลาดลงสูํทะเลพ้ืนที่
สํวนใหญํจึงเหมาะแกํการเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีชุมชน  จํานวน 45 ชุมชน 
ปัจจุบันเทศบาลมีประชากรประมาณ 109,832 คน และประชากรแฝงอีกประมาณแสนกวําคน ที่โยกย๎าย
เข๎ามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมตํางๆ แตํคนพ้ืนที่ที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาลฯ จะมีอาชีพทําไรํ ทําสวน 
เป็นสํวนใหญํ เชํนไรํมันสําปะหลัง สับปะรด แก๎วมังกร เป็นต๎น และเนื่องจากมีผู๎คนหลั่งไหลเข๎ามาอยูํใน
อําเภอศรีราชา ในสํวนพ้ืนที่ของเทศบาลนครเจ๎าพระยาสุรศักดิ์ จึงทําให๎คนพ้ืนที่ ที่มีที่ดินลงทุนสร๎างห๎อง
แถว หอพัก และอาคารชุดให๎เชําเป็นจํานวนมาก กํอให๎เกิดการค๎าและการบริการหลากหลาย ทําให๎ 
ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได๎เพ่ิมมากขึ้น โดยประชาชนในพ้ืนที่สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 
95 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมีวัด จํานวน 32 วัด สํานักสงฆ๑ จํานวน 7 แหํง มีผู๎นับถือศาสนา
อิสลาม ร๎อยละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมีมัสยิด จํานวน 3 แหํง มีผู๎นับถือศาสนาคริสต๑ ร๎อย
ละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมีโบสถ๑ จํานวน 3 แหํง และมีผู๎นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร๎อยละ 1 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด ตามลําดับ  

 ด๎านวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นที่สําคัญ มีประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกองข๎าว และประเพณีลอย
กระทง เป็นต๎น ด๎านการศึกษา มีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 8 แหํง (สังกัดเทศบาลฯ 2 แหํง รับโอนภารกิจจาก 
สปช. เดิม 4 แหํง รับโอนภารกิจจากกรมการศาสนา 2 แหํง) และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาชลบุรี (สพท.) เขตที่ 3 จํานวน 20 โรงเรียน ด๎าน
สถานบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลโค๎งดารา โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
นาพร๎าว โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลหุบบอน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลไรํหนึ่ง โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลบํอวิน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลตลาดบึง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
หนองค๎อ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลเขาหิน และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สําหรับด๎าน
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การจราจร สภาพการจราจรในเขตเทศบาลนครเจ๎าพระยาสุรศักดิ์ ในเวลาเรํงดํวนจะมีปัญหาการจราจร
ติดขัดในถนนเกือบทุกสาย สาเหตุเนื่องจากมีการใช๎เส๎นทางในการจราจรในการเดินทางไปทํางาน รับ - สํง
นักเรียน และในชํวงเวลาจากเวลาเย็นถึงค่ําจะมีสาเหตุเพ่ิมขึ้นอีกเนื่องจากมีการจัดตลาดนัดจํานวนหลาย
จุดในถนนหลายสาย ยิ่งเพ่ิมให๎การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งในถนนบางสายต๎องรอให๎รถไฟวิ่งผํานไป
เสียกํอนจึงจะเดินทางได๎  นอกจากนั้น ยังมีการทําผิดกฎจราจร รวมทั้งขับรถเร็วทั้งที่การจราจรคับคั่ง 
และถนนมีตรอกซอกซอยเป็นจํานวนมาก ทําให๎มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบํอยครั้งอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งในเขต
อําเภอศรีราชา มีผู๎มาอาศัยเพ่ือประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก และเป็นทางผําน ไปสูํเมืองทํองเที่ยวและ
จังหวัดในภาคตะวันออก จึงทําให๎มีการจราจรคับคั่งตลอดท้ังปี 

4.4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.3 

 4.4.2.1 กลุ่มคนไทย  

  กลุมํตัวอยํางคนไทยที่เข๎ารํวมประชุมเวทีสนทนากลุํม มีจํานวน 12 คน เป็นเพศชายและ
เพศหญิง จํานวน 6 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 มีอายุระหวําง 41-50 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 33.33 รองลงมามีระหวํางอายุ 51-60 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.00 มีอายุระหวําง 31-40 ป ี
และมากกวํา 60 ปีขึ้นไป จํานวน 2 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ โดยกลุํมตัวอยํางนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 
83.33 และมีสถานภาพโสด จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 มีสมาชิกในครอบครัว 4-7 คน จํานวน 6 
คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวน๎อยกวํา 3 คน จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 
33.33 และมีสมาชิกในครอบครัว 8 - 11 คน จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ 

กลุํมตัวอยํางมีหน๎าที่หลักเป็นหัวหน๎าครอบครัว จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 
และเป็นสมาชิกครอบครัว จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา/ต่ํากวํา 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.67 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเทํา จํานวน 3 คน คิด
เป็นร๎อยละ 25.00 และปริญญาตรี/เทียบเทํา จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ โดยกลุํม
ตัวอยํางมีอาชีพเป็นข๎าราชการ/ลูกจ๎างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.34 
รองลงมามีอาชีพธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ ผู๎ใช๎แรงงาน/รับจ๎างทั่วไป จํานวน 3 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 
25.00 มีอาชีพเกษตรกรรม พํอบ๎าน-แมํบ๎าน/เกษียณอายุ/วํางงาน จํานวน 1 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 
8.33 ตามลําดับ กลุํมตัวอยํางมีรายได๎ตํอเดือน 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 
25.00 รองลงมามีรายได๎ตํอเดือนน๎อยกวํา 5,000 บาท มีรายได๎ 20,001 - 25,000 บาท มีรายได๎มากกวํา 
25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 2 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 และมีรายได๎ตํอเดือน 10,001 - 15,000 
บาท มีรายได๎ 15,001 - 20,000 บาท และไมํมีรายได๎ จํานวน 1 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 8.33 
ตามลําดับ 
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กลุํมตัวอยํางมีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 36 - 45 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 
58.33 รองลงมามีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 6 - 15 ปี และ 16 - 25 ปี จํานวน 2 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อย
ละ 16.67 และมีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 26 - 35 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.33 ตามลําดับ 
โดยกลุํมตัวอยํางมีตําแหนํงในชุมชน จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 โดยเป็นผู๎นําชุมชน และ
ราชการดูแลบริการประชาชน จํานวน 3 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 25.00 รองลงมาเป็น อสม. จํานวน 2 
คน คิดเป็นร๎อยละ 16.68 และเป็น รพ.สต. คณะกรรมการชุมชน ประธานกรรมการชุมชน เลขากองทุน
หมูํบ๎าน จํานวน 1 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 8.33 ตามลําดับ 

  1) สถานการณ์พื้นฐาน 

สถานการณ๑ประชากรชาติอาเซียนที่ เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอยํางรวดเร็วมีจํานวนกลุํมชาติอาเซียน เชํน กัมพูชา พมํา เขมร โดยตาม
สถานที่ตํางๆ จะพบแตํชาติอาเซียนอยูํปะปนทั่วไป มีทั้งชายและหญิงจํานวนมากเป็นสัดสํวนโดยประมาณ
เทํากัน สํวนมากอายุมากกวํา 30 ปีขึ้นไป โดยสํวนใหญํเป็นวัยแรงงาน สํวนคนที่อายุต่ํากวํา 30 ปี และ
ผู๎สูงอายุมีจํานวนน๎อย สํวนเด็กที่มากับครอบครัวชาติอาเซียนหรือรวมทั้งเกิดในประเทศไทยด๎วย โดย
สํวนมากกลุํมชาติอาเซียนมาจากประเทศกัมพูชามากที่สุด รองลงมาเป็นพมํา และบังคลาเทศ “แขกบัง
คลาเทศมาขายโรตี”  

นอกจากนั้นเป็นคนจีน ญี่ปุุน และลาว แตํมีจํานวนน๎อย และชาติอ่ืนๆ “มีฝรั่ง” รวมไป
ถึง “ฝรั่งที่มีเมียเป็นคนไทยบ๎าง” แตํไมํพบวํามีชาวมาเลย๑ ไมํมีอินโดนีเชียและบรูไน แตํมีชาวฟิลิปปินส๑ที่
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในบางแหํงเทํานั้น โดยกลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยใน
ชุมชน ซึ่งที่อยูํอาศัยมีหลายลักษณะ ได๎แกํ แคมป์คนงานในที่กํอสร๎าง คอนโดห๎องเชํา และอยูํตามไรํสวน 
ชาติอาเซียนเข๎ามาพักอาศัยอยูํในพื้นท่ี ในปัจจุบันยังไมํกํอให๎เกิดปัญหาเพราะชาติอาเซียนเหลํานี้พักอาศัย
ในพ้ืนที่จํากัดของนายจ๎าง โดยชาติอาเซียนบางสํวนได๎ทํางานตามบริษัทบ๎าง งานกํอสร๎างบ๎าง ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นเยาวชน สตรี ชาย 

การทํางานกํอสร๎างสํวนมากจะเป็นแรงงานกัมพูชา พมํา มีทั้งชายและหญิง รับจ๎างเป็น
คนงานกํอสร๎าง ทําไรํ ทําการเกษตร ซึ่งกัมพูชาเข๎ามาใช๎แรงงานเหมือนกับพมํา สํวนแรงงานพมํานั้นเข๎า
มาทํางานกํอสร๎าง ลูกจ๎างตามร๎านค๎า ทั้งชายและหญิงเป็นลูกจ๎างทําไรํ สํวนคนลาวสํวนใหญํเป็นผู๎หญิง
วัยรุํนที่เข๎ามากับรถ เข๎ามาค๎าขายหรือเป็นลูกจ๎างรับจ๎างค๎าขายตามตลาดสดแตํไมํใช๎แรงงานและบางคน
เข๎ามารับเลี้ยงดูแลเด็ก สํวนแขกบังกลาเทศสํวนใหญํเข๎ามาขายโรตี อาศัยอยูํในห๎องเชํา สํวนมากมาเป็น
ครอบครัว ทําโรตีเอง และเป็นเจ๎าของกิจการ นอกจากนี้ยังมีกลุํมตํางชาติชาวญี่ปุุนสํวนใหญํจะรับงานที่
ทําเป็น MC บริษัทและสตรีเป็นแมํบ๎าน ทั้งนี้แรงงานกัมพูชาโดยสํวนมากนั้นจะเข๎ามาทํางานกํอสร๎าง ซึ่ง
สํวนใหญํเป็นผู๎ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป  
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“.....สวนใหญคนกัมพูชาเขามาทํางานกอสราง และเป็นลูกจางไรมัน” (ผูนําชุมชน วันที่ 
8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

อีกทั้งชาติอาเซียนที่ทํางานในโรงงาน มักจะพักอยูํเป็นกลุํมตามแค๎มป์คนงานกํอสร๎าง 
และนายจ๎างจะเชําคอนโดให๎อยูํรวมกัน  

“.....จะเรียกวาสถานฑูตเลยก็วาได...เป็นที่ทําการตางชาติเพราะมีแตคนกัมพูชา” 
(คณะกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

 “.....เฉพาะในพ้ืนที่หนองคอ ประชากรพ้ืนที่มีประมาณ 4,000 คน แตมีตางชาตินาจะ
มากกวา 4,000 คน... เฉพาะหองที่คอนโดที่นายจางเขาเชาใหอยูมี 2,000 หอง หองละ 2 คน คูณแลว
เป็นเทาไหรหละ... ตองมากกวาสี่พันอยูแลว” (ผูนําชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

สํวนกลุํมชาติอาเซียนในพ้ืนที่หนองค๎อมีมากที่สุด อีกทั้งยังมีเด็กที่เกิดจากสามีภรรยาที่
เข๎ามาทํางานอาศัยอยูํในพ้ืนที่จํานวนมาก หากผู๎ใดที่มีอายุเยอะจะกลับประเทศของตนเอง แตํบางคนนั้น
หากยังคงอาศยัอยูํในชุมชน จะมีหน๎าที่เลี้ยงเด็กหรือลูกหลานที่อยูํอยูํในแค๎มป์ โดยพูดภาษาไทยพอได๎บ๎าง 
ทั้งนี้นอกจากการทํางานเป็นลูกจ๎างแรงงานแล๎ว ในพ้ืนที่ยังพบชาวกัมพูชาในพ้ืนที่หนองค๎อที่กลายเป็น
เจ๎าของกิจการโรงน้ําแข็ง และสามารถทํางานเก็บเงินจนสามารถซื้อตึกแถวได๎ โดยในปัจจุบันนายจ๎าง
นําเข๎าชาติอาเซียนจํานวนมาก เพราะแรงงานในประเทศไทยไมํพอ คนไทยไมํนิยมทํางานใช๎แรงงาน  

“.....คนไทยอยูในคุก... ถูกจับเสพยา” (เจาหนาที่เทศบาล วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

“.....คนไทยไมชอบทํางานหนัก ชอบสบาย” (อสม. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

“.....ลูกหลานของคนไทยละแวกนี้ไมจําเป็นตองทํางานก็มีกิน พอแมขายที่ดินไดไรละ 
10 ลาน ขายสัก 10 ไรก็ไดเป็นรอยลานแลว อยูไดสบาย ลูกหลานคนไทยจึงมีหนาที่เรียน รองานที่ตนเอง
ชอบ ไมทําก็อยูไดแลว” (เลขากองทนุหมูบาน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

ระยะเวลาที่ชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในแตํละครั้ง จะมีระยะเวลา
ไมํแนํนอน โดยสํวนใหญํจะมาอยูํในระยะยาวเป็นปี ประมาณ 1-2 ปี บางคนจะอยูํในชุมชนประมาณ 3-6 
เดือน บางคนอยูํเป็นปี บางคนก็อยูํเกิน 1 ปีขึ้นไป อาจเป็นรอบๆ ตามประมาณอายุบัตร พอหมดอายุจะมี
ผู๎รับเหมาตํออายุการพักอาศัย บางคนเป็นปี แตํคนขายโรตีสํวนใหญํ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะมาทีละสองคนเพ่ือ
ดูพ้ืนที่ครําวๆ จากนั้นจะทยอยตามกันเข๎ามา โดยหลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่เข๎ามาอยูํนานขึ้น
มากกวําเดิม เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเปิด ที่อยูํอาศัยสะดวกสบาย และคําแรงงานสวัสดิการดีมีสิทธิ
เทําคนไทย โดยเมื่อกํอนมีชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยยาวนานจะน๎อยกวํานี้ เพราะไมํมีบัตร
และบางคนอยูํแบบหลบๆ ซํอนๆ แตํหลังจาก 31 ธ.ค. 58 เพ่ิมจํานวนมากขึ้นพอมีบัตรอนุญาตการทํางาน
สามารถอยูํได๎นานมากขึ้น อีกทั้งอาจเพราะอาชีพที่ทํานั้น ทําให๎มีรายได๎มากกวําในประเทศของตนเอง 
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โดยกฎหมายของประเทศไทยให๎สิทธิตํางชาติพักอาศัยยาวนานเกินไป บางคนอยูํ 3 -6 เดือน กลับไปบ๎าน
แล๎วมาใหมํ บ๎างก็อยูํจนแล๎วแตํงานเสร็จ ซึ่งโดยรวมนั้นมีระยะเวลายาวขึ้นนานกวําเดิม  

จากสถานการณ๑ดังกลําว การใช๎ชีวิตในชุมชนกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํกลําววํา “ไมํมี
เปลี่ยนแปลง” กลุํมตัวอยํางบางคนกลําววํา “มีการเปลี่ยนแปลงบ๎างเล็กน๎อย”  

“.....เมื่อมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ก็ยอมมีทั้งคนดีและไมดี” (ผูนําชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน 
พ.ศ.2560)  

“.....มีการเปลี่ยนแปลงบางแตไมมีผลกระทบ” (ผูนําชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)   

ซ่ึงในชํวงนี้แม๎มีการเปลี่ยนแปลง แตํยังยังไมํมีผลกระทบจากชาติอาเซียน  

“.....เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ประชาชนในพ้ืนที่มีความหวาดระแวงขึ้นกับกลุมแรงงาน” 
(ประธานชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

การใช๎ชีวิตไมํเปลี่ยนแปลงมาก ไมํกระทบอะไร เพราะคนละอาชีพกันไมํได๎แขํงกัน แตํ
พ่ึงพาอาศัยกันได๎ นอกจากนี้ชาติอาเซียนบางรายสามารถพูดภาษาไทยได๎ โดยการเรียนรู๎จากคนไทย เปิด
ร๎านอาหารตามสั่ง กิจการของตัวเอง มีความเปลี่ยนแปลงในหมูํบ๎านมากขึ้น แตํปัญหาสํวนมากจะเกิดการ
ขโมยของของชาวบ๎าน เชํน  

“.....กลวยที่สวนหายประจําเขาตัดไปกินกอนเรา เขาขโมยผลไม กระทอนจนเกลี้ยงตน
เลย อาจเป็นเพราะไมเขาใจประเพณีของคนไทย และมีรถมอเตอร์ไซด์หายตามตลาดนัดแตจับไมได แตคิด
วานาจะเป็นฝีมือคนไทยมากกวา และเป็นกลุมวัยรุนที่ขโมย” (ผูนําชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

โดยชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานสํวนใหญํจะไมํกํอให๎เกิดปัญหา อาชญากรรม มักจะอยูํ
อยําง “.....เจียมเนื้อเจียมตัว” (ประธานกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

ชาติอาเซียนไมํกล๎าที่จะกํออาชญากรรม เพราะถ๎าถูกจับได๎จะต๎องโทษและถูกสํงกลับ ซึ่ง
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นวําไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมชาติอาเซียน เพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นได๎ทุกชาติ ไมํวํา
ไทยหรือชาติอื่นๆ แตํเคยมีกรณีคนงานกัมพูชาทะเลาะกันเองแตํไมํรุนแรงและมีหัวหน๎างานคอยคุม 

 2) ความครอบคลุมทางสังคม  

เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธ.ค. 58) ชุมชนมีความหลากหลาย
เพ่ิมข้ึนบ๎างเล็กน๎อย จากกลุํมตัวอยํางไมํมีใครสามารถพูดภาษากัมพูชาหรือพมําได๎เลย  

“.....พูดไมไดเลย แตเขาพูดภาษาของเราได” (เจาหนาที่เทศบาล วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.
2560)  
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เด็กๆ นักเรียนไทยพูดภาษากัมพูชาและพมําไมํได๎แม๎จะมีเด็กชาวกัมพูชามาเรียนด๎วย 
แตํเด็กตํางชาติพูดภาษาไทยได๎ สามารถสื่อสารกันได๎  

“.....เด็กที่มีพอแมเป็นแรงงานกัมพูชาบางคนยังพูดภาษากัมพูชาไมไดเลย พอแมเขาก็
พูดกันดวยภาษาไทย...ลองคิดดูวาเด็กกัมพูชาที่พูดภาษากัมพูชาไมไดจะเป็นอยางไร ถาเขากลับไปแลวจะ
เป็นอยางไร” (ประธานชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

ในด๎านเชื้อชาติสํวนมากชาติอาเซียนกับเรามีความกลมกลืนกัน แตํหากสังเกตจะเห็นได๎
ชัดเวลาเขาเดินไปไหนเขาจะไปเป็นกลุํม ซึ่งแยกออกอยํางชัดเจน โดยพมํานั้นจะนุํงโสรํง ทาแปูงทานาคา 
นอกจากนั้นสามารถสังเกตจากสีผิว กัมพูชาจะผิวดํา ผิวเข๎ม สํวนพมําจะผิวเหลือง คนลาวผิวขาว  หน๎า
สั้นๆ และสังเกตจากการพูด  

“.....กัมพูชาจะพูดมีลิ้นรัวรอเรือ สวนพมาจะพูดเหมือนลิ้นคับปาก” (อสม. วันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ.2560)  

ในด๎านวัฒนธรรมพมํามักอยูํกันเป็นกลุํม เมื่อถึงวันพระจะทําคล๎ายผ๎าปุาไปถวายพระที่
วัด และบําเพ็ญกุศลโดยอุทิศแรงงาน ชํวยเหลืองานวัด เชํน กํออิฐ ทําความสะอาด พัฒนาวัด กวาดลาน
วัด ทํารํวมกันกับคนไทย แตชําติอาเซียนเขาจะไปเป็นกลุํม ไปวัดเดียวกันกับคนไทย  

“.....ที่วัดหนองคอ เวลามีงานวัด ชาติอาเซียนกัมพูชาจะบริจาคน้ําแข็ง น้ําดื่มใหวัด” 
(ประธานกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

นอกจากนี้ชาติอาเซียนโดยสํวนใหญํจะประหยัด ทํางานเพ่ือเก็บเงินสํงไปบ๎าน เวลากิน
ข๎าวจะกินกับเพียงอยํางเดียว ไมํเหมือนกับคนไทยซึ่งต๎องกินกับข๎าวหลายอยําง อาจมากถึง 3-5 อยําง ใน
ด๎านอาหารการกินไมํเปลี่ยนแปลง อาหารยังเหมือนเดิม ซึ่งในชุมชนไมํมีร๎านอาหารพมํา หรือร๎านอาหาร
เขมร “.....มีแตรานลาบยโส” (อสม. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

“.....ในแคมปแรงงานพมาจะฟังเพลงลูกทุงไทย เขาจะเปิดทุกวัน บานผมเลยไดฟังไป
ดวย ผมไมไดเปิดเครื่องเสียงของผมนานแลวจนไมแนใจวายังใชไดหรือเปลา คนงานเขาจะเปิดเพลงเป็น
เวลาไมทําใหรําคาญ เปิดเพลงไมเกินสามทุม” (คณะกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

“.....พมามีวินัยมากกวากัมพูชา คนพมาเกรงใจเรามากกวาคนกัมพูชา ไมกอเรื่องและ
ระมัดระวังไมรบกวนเพื่อนบาน รวมไปถึงคุณภาพชีวิตดานสาธารณะสุขต่ําของชาติอาเซียนกวาคนไทยอีก
ดวย” (คณะกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

การสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของชาติอาเซียน  บางอยํางคล๎ายกับของคนไทย 
เชํน การเบิกประสังคมที่นายจ๎างทําให๎เบิกคําเลี้ยงดูบุตร 400 บาทเหมือนคนไทยมีบัตรแล๎วที่เบิกได๎แตํ
เด็กต๎องเกิดที่ไทยถ๎าเกิดที่ประเทศเขาแล๎วเข๎ามาเรียนที่ไทยได๎แตํจะเบิกเรื่องการศึกษาไทยไมํได๎ ซึ่งชาติ
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อาเซียนรับรู๎ได๎ดี ในสํวนของการรักษาพยาบาลนายจ๎างจะทําประกันให๎แรงงานตํางด๎าวเป็นประกัน
สุขภาพ โดยหักจากคําแรงที่ได๎ อีกทั้งในโรงเรียนแตํละแหํงจะดําเนินการเหมือนกัน โดยทําเป็นประกัน
อุบัติเหตุให๎เด็กนักเรียนทุกคนไมํวําจะเป็นคนตํางด๎าว แตํการรักษาพยาบาลคนบางกลุํมที่ยังไมํขึ้น
ทะเบียนแรงงานตํางด๎าวจะต๎องจํายเงินคํารักษาพยาบาลเอง และต๎องมีคนในชุมชนหรือผู๎ปกครองท๎องที่
ลงลายมือชื่อรับรองวําเป็นคนในพ้ืนที่จริง ในด๎านรายได๎ แรงงานตํางด๎าวมีรายได๎ที่ดีกวําอยูํประเทศตนเอง 
รายได๎แตํละคนแล๎วแตํงานที่ทํา สามารถเก็บเงินสํงกลับบ๎านได๎ แตํมีแรงงานชาติอาเซียนบางกลุํมเลือก
คําแรงที่ดีกวํา เชํน ถ๎ารู๎จากคนอื่นวําคําจ๎างถูกจะหนีนายจ๎างไปทํางานที่คําแรงแพงกวํา 

ด๎านการยอมรับกลุํมชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนวําเป็นสมาชิกของชุมชน 
เนื่องจากอยูํกันกลมกลืนอยูํนานจนชิน ไมํสร๎างความเดือดร๎อนบางคนสามารถพ่ึงพากันได๎เหมือน
ครอบครัวเดียวกัน เชํน ชํวยกํอปูนชํวยทําอะไรชาติอาเซียนก็ชํวยโดยไมํคิดคําแรง สํวนมากเขาจะเดินไป
เป็นกลุํมตามชุมชน ซึ่งเข๎ากันได๎ดีระดับหนึ่ง แตํบางกลุํมก็ตํางคนตํางอยูํ มีการแบํงปันอาหารการกินให๎
ชาติอาเซียนด๎วยกันได๎ อีกทั้งชาติอาเซียนยังชํวยเหลืองานสังคมได๎ดี แตํกลุํมตัวอยํางบางคนไมํคิดวําเป็น
สมาชิกในชุมชนเพราะคนที่เป็นสมาชิกชุมชนจะต๎องมีทะเบียนบ๎านอยูํในชุมชนเทํานั้น บางคนมีความ
หวาดระแวงขึ้นกับกลุํมชาติอาเซียน เนื่องจากกลัวเรื่องความสกปรก การลักขโมย อาชญากรรม หรือสร๎าง
ความเดือดร๎อนและแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาเพ่ือทํางานโดยหาเงินโดยเฉพาะโดยไมํคําถึงประเทศไทย และ
ความใกล๎ชิด ภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร และติดตํอประสานงาน อีกทั้งชาติอาเซียนเข๎ามาพักอาศัยอยูํใน
พ้ืนที่ ในปัจจุบันยังไมํมีปัญหาเพราะแรงงานเหลํานี้พักอาศัยในพ้ืนที่จํากัดของนายจ๎างไมํเป็นภาระกับ
ชุมชน ไมํสร๎างความเดือดร๎อน  

“.....เราอยูในแบบพ่ีนองกันเลย เขาก็ชวยเหลือเรา ถาเป็นคนเกานี้ใชงายเลย เขาก็ดูแล
ตัวเองไดแลวเลยไมเป็นภาระของเรา” (คณะกรรมการชุมชน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

โดยที่ชาติอาเซียนบางคนเข๎ามาทํางานเพ่ือหาเงินสํงกลับประเทศ จึงตํางคนตํางอยูํ แตํ
บางคนบอกวําเป็นภาระเพราะแรงงานตํางด๎าวพมําและกัมพูชากํอปัญหากํอเหตุนํารําคาญสร๎างปัญหา
ขยะเยอะ และใช๎ทรัพยากรของประเทศไทยไปวันๆ และกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํไมํกล๎าไหว๎วานชาติอาเซียน  

“.....คนไทยยังไวใจไมได แลวคนตางชาติจะไวใจไดอยางไร และถาหายไปตามตัวได
ยาก” (เจาหนาที่เทศบาล วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

คนไทยไมํคํอยจ๎างพ่ีเลี้ยงเด็ก หรือแมํบ๎าน ที่เป็นชาติอาเซียน หรือไหว๎วานให๎ไปรับ
ลูกหลาน เพราะยังไมํไว๎ใจ เว๎นแตํในกรณีฉุกเฉินไหว๎วานได๎แตํต๎องระมัดระวังและไหว๎วานได๎เป็นบางคน ที่
สามารถพ่ึงพากันได๎ เหมือนครอบครัวเดียวกัน หรือแม๎กระทั่งใช๎ทํางานสํวนตัวก็ได๎ หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
และจําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากชาติอาเซียนกล๎าที่จะขอความชํวยเหลือได๎ แตํต๎องเป็นคนกันเอง
เหมือนกันเป็นเพ่ือนกันได๎ ซึ่งสํวนใหญํชาติอาเซียนที่เข๎ามาจะอาศัยอยูํกันมานานสามารถพ่ึงพากันได๎ 

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่อาเซียน  
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(1) มิติที่อยู่อาศัย  

ยังไมํมีผลกระทบของสาธารณูปโภค มีน้ําประปา ไฟฟูา มีความพอเพียงแตํคําไฟ
แพงขึ้น คําครองชีพถูกลงต๎องเพ่ิมปริมาณการใช๎น้ําประปา ไฟฟูา ของประเทศไทย  

“.....ควรเพ่ิมคา hp ขึ้นเป็น 4-5 บาทหรือตองจาย คาความเป็นตางดาว” (เลขา
กองทุนหมูบาน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

เนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน๑ในประเทศไทย แรงงานตํางด๎าว
ควรจํายเพิ่มขึ้นมากกวําคนไทย สํวนความเพียงพอของที่อยูํอาศัยในปัจจุบันมีบ๎านเชําเพ่ิมขึ้นมาก เพ่ือให๎
เพียงพอตํอชาติอาเซียน จนปัจจุบันชาติอาเซียนบางรายกลับบ๎าน ทําให๎บ๎านเชําวํางหลายที่ ซึ่งที่อยูํอาศัย
มีหลายลักษณะ ได๎แกํ แค๎มป์คนงานในที่กํอสร๎าง คอนโดห๎องเชํา และอยูํตามไรํสวน ชาติอาเซียนเข๎ามา
พักอาศัยอยูํในพื้นท่ี ในปัจจุบันยังไมํมีปัญหาเพราะแรงงานเหลํานี้พักอาศัยในพ้ืนที่ จํากัดของนายจ๎าง ใน
สํวนของพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน ยังไมํมีผลกระทบแตํปัจจุบันมีคนใช๎เยอะขึ้น ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นคนไทย 
เนื่องจากคนตํางด๎าวจะทําแตํงานไมํคํอยมีวันหยุด และจะอยูํแตํที่พักของตนเอง 

(2) มิติสุขภาพ  

เกี่ยวกับปัญหาโรคติดตํอ ซึ่งที่ผํานมายังไมํเคยมีปัญหาเรื่องโรคติดตํอที่ร๎ายแรงแตํ
โดยสํวนมากชาติอาเซียนประเทศกัมพูชามักจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ และเคยมีถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้การ
เข๎ารับการรักษาพยาบาล นายจ๎างจะทําประกันให๎แรงงานตํางด๎าวเป็นประกันสุขภาพ โดยหักจากคําแรงที่
ได๎ และโรงเรียนแตํละที่จะทําเหมือนกัน โดยจะเป็นประกันอุบัติเหตุให๎เด็กนักเรียนทุกคนไมํวําจะเป็นคน
ตํางด๎าว แตํการรักษาพยาบาลคนบางกลุํมที่ยังไมํขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าวจะต๎องจํายเงินคํา
รักษาพยาบาลเอง แตํต๎องมีคนในชุมชนหรือผู๎ปกครองท๎องที่ลงลายมือชื่อรับรองวําเป็นคนในพ้ืนที่จริง แตํ
การให๎การรักษาพยาบาลในผู๎ปุวยชาติอาเซียนบางรายของโรงพยาบาลบางแหํงอาจไมํให๎การรักษาเพราะ
คํารักษาพยาบาลแพง จึงให๎นํากลับไปรักษาท่ีบ๎าน อีกท้ังในการตรวจหรือให๎การรักษาในชํวงวันจันทร๑จะมี
ผู๎ปุวยมากทั้งตํางด๎าวและไทย โดยสํวนมากตํางด๎าวจะเข๎าไปเจาะเลือด เชํน โรคไวรัสตับอักเสบ จึงอยาก
ให๎มีชํองแยกระหวํางคนไทยกับแรงงานตํางด๎าว เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(3) มิติอาหาร  

อาหารตํางชาติมีความคล๎ายคลึงกับอาหารไทย ไมํแตกตํางกันมากนัก แรงงาน
ตํางชาติสํวนใหญํมักจะชอบมาสอยไขํมดแดงหรือผลไม๎ในสวนบ๎างจะมีที่แตกตํางจากไทยคือ พมําจะไมํ
นิยมทานแมวหรือสุนัข แตํกัมพูชาชอบจับสุนัขไปทาน ทั้งนี้ในชุมชนจะมีร๎านอาหารเวียดนามญี่ปุุน เกาหลี 
ในพ้ืนที่มากขึ้นเป็นตัวเลือกให๎กับคนไทย ซึ่งเป็นของนายทุนตํางด๎าว มีรถเข็นโรตี มี “รถพํุมพวง หรือรถ
โตงเตง” ของนายทุนคนไทยแตํจ๎างชาติอาเซียนให๎ขี่มอเตอร๑ไซค๑ขายในพ้ืนที่ชุมชน โดยความเพียงพอของ
อาหารที่ใช๎บริโภคในชุมชน ชาติอาเซียนจะประหยัดในเรื่องของการกิน เพราะเขาทํางานเก็บเงินสํงไป
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บ๎าน เวลากินข๎าวจะกินกับข๎าวเพียงอยํางเดียวก็เพียงพอ ไมํเหมือนคนไทยต๎องกินกับข๎าวหลายอยํางซึ่ง
อาจมากถึง 3-5 อยําง อีกทั้งยังมีร๎านอาหารตามตลาดนัดซึ่งขายดี มีให๎เลือกบริโภคที่หลากหลายและ
เพียงพอ โดยคนไทยมีการแบํงปันอาหารการกินให๎ชาติอาเซียนในชุมชน 

(4) มิติการศึกษา  

การเรียนรู๎ภาษาท่ีหลากหลาย มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นบ๎างเล็กน๎อย โดยสํวนใหญํ
คนไทยผู๎ไมํมีใครพูดภาษากัมพูชาหรือพมําได๎เลย สํวนเด็กๆ นักเรียนไทยก็พูดภาษากัมพูชาและพมําไมํได๎
แม๎จะมีเด็กชาวตํางชาติมาเรียนด๎วย แตํเด็กตํางชาติพูดภาษาไทยได๎สื่อสารกันได๎ เพราะสํวนมากแรงงาน
ตํางด๎าวใช๎ภาษาของตนเอง จึงทําให๎คนไทยไมํเข๎าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารกัน และด๎วยความที่คนไทยคิดวํา
ประเทศเขาเป็นเมืองขึ้นประเทศของเขาเลยต๎องพยายามพูดภาษาอ่ืนให๎ได๎แตํประเทศไทยไมํได๎เป็น
เมืองขึ้นเลยเป็น “ความโชคดีในความโชคร๎าย” ที่คนไทยไมํพยายามที่จะพูดหรือเรียนรู๎ภาษาอ่ืนแตํคน
ไทยบางสํวนอยากมีเรียนภาษาตํางด๎าวเพ่ิมเติม และอยากให๎ลูกหลานเรียนภาษาตํางด๎าวเพ่ิมด๎วย 
เนื่องจากปัจจุบันเปิดอาเซียนจึงทําให๎มีคนตํางชาติเข๎ามาอาศัยอยูํมาก ซึ่งการเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทย
ของลูกหลานชาติอาเซียนนั้น มีเด็กตํางชาติจํานวนคํอนข๎างเยอะที่เข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทย และเข๎ากัน
ได๎ดีสามารถทํากิจกรรมรํวมกับเด็กไทยได๎เป็นอยํางดี โดยที่คุณครูผู๎สอนให๎ความรํวมมือไมํแบํงแยกวําเป็น
เด็กชาติใด ซึ่งเด็กบางคนคิดวําตนเองเป็นคนไทย เด็กตํางชาติบางคนพูดภาษากัมพูชาไมํได๎เพราะรู๎แตํ
ภาษาไทย แตํในโรงเรียนไทยนั้นไมมีครูที่สอนภาษากัมพูชา พมํา สํวนมากมีแตํภาษาจีน อีกทั้งมีคนไทย
บางคนมีโอกาสได๎เรียนภาษาเพ่ือใช๎ทํางานกับชาวตํางชาติ เกาหลี ญี่ปุุน ในสํวนของสถานศึกษาเฉพาะกับ
ลูกหลานชาติอาเซียน ยังไมํมีการเปิดสอน สํวนมากจะเรียนรวมกัน หรือเป็นศูนย๑เด็กเล็กที่รับเด็กตํางชาติ 
แตํมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุุนโดยเฉพาะ ที่ลูกหลานคนญี่ปุุนเข๎าไปเรียน 

(5) มิติการมีงานท าและรายได้  

การมีงานทําของคนในชุมชน โดยปัจจุบันนายจ๎างนําเข๎าชาติอาเซียนจํานวนมาก
เพราะแรงงานในประเทศไทยไมํพอ หากแตํเพราะคนตํางชาติไมํได๎แยํงงานจากคนไทย จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงด๎านแรงงานเกิดขึ้น เพราะคนไทยขี้เกียจ คนไทยไมํทํา จึงทําให๎คนไทยตกงานเยอะ คนไทย
ไมํนิยมทํางานใช๎แรงงาน เลือกงาน ไมํชอบทํางานหนัก ชอบสบาย เป็นงานที่ไมํลําบาก อีกทั้งลูกหลาน
ของคนไทยไมํจําเป็นต๎องทํางานก็มีกิน ลูกหลานคนไทยจึงมีหน๎าที่เรียน รองานที่ตนเองชอบ ไมํทําก็อยูํได๎
แล๎ว เพราะพํอแมํทําให๎หมด จนปัจจุบันมีผลกระทบเนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานในประเทศเยอะ
ขึ้น ซึ่งแตกตํางจากคนไทยคือตํางชาติมีความอดทนในการทํางาน โดยสํวนมากบริษัทรับแตํตํางชาติ หรือ
งานกํอสร๎างบ๎าง โดยทั่วไปจะมีทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นเยาวชน สตรี ชาย เหตุผลที่คนตํางชาติหลั่งไหลเข๎ามา
เพ่ือทํางานเพราะชาติอาเซียนมีรายได๎ที่ดีกวําอยูํประเทศตนเอง รายได๎แตํละคนแล๎วแตํงานที่ทํา สามารถ
เก็บเงินสํงกลับบ๎านได๎ แตํมีแรงงานตํางด๎าวบางกลุํมเลือกคําแรง ถ๎ารู๎จากคนอื่นวําคําจ๎างถูกจะหนีนายจ๎าง
ไปทํางานที่คําแรงแพงกวํา โดยคนตํางด๎าวบางคนสามารถพูดภาษาไทยได๎ เปิดกิจการเป็นของตนเอง 
เรียนรู๎จากคนไทย พอแรงงานตํางด๎าวเริ่มเกํงก็ไปเปิดกิจการเป็นของตนเอง แตํในบางกลุํมมองวําการ
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ทํางานนั้นเป็นคนละอาชีพกัน ไมํได๎แขํงกัน แตํพ่ึงพาอาศัยกันได๎ โดยสภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ดีขึ้น เป็นการกระจายรายได๎ ค๎าขายดีมากขึ้นกวําเดิม ซึ่งชาติอาเซียนบางคนรู๎จักอดออม และใช๎เงินให๎
เกิดประโยชน๑จริงๆ 

(6) มิติครอบครัว  

ในความสัมพันธ๑ในครอบครัวยังไมํมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น แรงงานตํางด๎าวไมํมีการ
ผิดลูกผิดเมียใคร มีแตํคนไทยด๎วยกันเอง แตํการสมรสระหวํางคนไทยและคนตํางด๎าวในปัจจุบันที่พบมี
มากขึ้น  

(7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม  

การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนมีบ๎างแตํยังไมํมากเทําไหรํนัก 
เพราะสํวนใหญํชาติอาเซียนจะอยูํกันเป็นกลุํมๆ มุํงหวังเพ่ือทํางานเพียงอยํางเดียว แตํถ๎าไหว๎วานให๎
ชํวยเหลืออะไร เชํน มีงานบุญจะชํวยพัฒนาชุมชน ชํวยเหลืองานสังคมได๎ดี โดยสํวนมากแรงงานพมําเป็น
คนพูดจารับปากตลอดแตํพอถึงเวลาจริงอาจไมํมาชํวย ในสํวนของแรงงานกัมพูชายัง ไมํคํอยให๎ความ
รํวมมือเทําไหรํ แตํไมํถึงขั้นขัดขืนหรือดื้อรั้นมาก การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน 
ตํางชาติที่รํวมทําบุญกับคนไทยสํวนมากจะไมํคํอยรํวมนอกเสียจากจะมีนายจ๎างที่มีตําแหนํงในชุมชนพามา
ชํวย เชํน  เมื่อถึงวันพระจะทําคล๎ายผ๎าปุาไปถวายพระที่วัด และบําเพ็ญกุศลโดยอุทิศแรงงาน ชํวยเหลือ
งานวัด เชํน กํออิฐ ทําความสะอาด พัฒนาวัด กวาดลานวัด โดยจะทํารํวมกันแตํเขาจะไปเป็นกลุํม ซึ่งไป
วัดเดียวกันกับคนไทย มีการบริจาคน้ําแข็งและน้ําดื่มให๎วัด หรือกลุํมเปูาหมาย เชํน เด็ก ผู๎สูงอายุ  คน
พิการ ผู๎มีรายได๎น๎อย ยังไมํได๎รับผลกระทบ เพราะคนไทยจัดให๎มีกิจกรรมในชุมชนอยํางตํอเนื่องทุกปี เชํน 
วันผู๎สูงอายุ วันเด็ก โดยคนตํางชาติบางคนจะเข๎ารํวมบ๎าง 

(8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  

การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน ศาสนาของคนตํางชาติ
ไมํแตกตํางจากคนไทย มีหลายศาสนาแตํโดยสํวนใหญํจะนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม มีการทําบุญใสํ
บาตรได๎เหมือนไทย อิสลามจะแยกออกไปถือของอิสลาม โดยในวันศุกร๑จะไปละหมาดที่มัสยิด ในสํวนของ
บทสวดของศาสนาพุทธจะเป็นบาลีเหมือนกันแตํตํางกันที่สําเนียงและทํานองในการสวด และกัมพูชามี
หมอดูลายมือ ทํานายโชคชะตา 

(9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

“.....เราไมไดเอาเขามาอยูในบาน ก็ตางคนตางอยูไมไดมีอะไร และคนตางดาวไม
กลาทําอาจเป็นเพราะ ไมรูทางหนีทีไร” (อสม. วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  
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มีบ๎างที่คนไทยเกิดความระแวงเนื่องจากไมํไว๎ใจ แตํสํวนมากจะเป็นการขโมยของ
ชาวบ๎าน เชํน ผลไม๎ มะมํวง มะขาม หนํอไม๎ กล๎วย กระท๎อน อาจเป็นเพราะไมํเข๎าใจประเพณีของคนไทย 
รถมอเตอร๑ไซด๑หายตามตลาดนัดแตํจับไมํได๎ แตํคิดวํานําจะเป็นฝีมือคนไทยมากกวํา และเป็นกลุํมวัยรุํนที่
ขโมย แตํบางสํวนคิดวําอาชญากรรมการขโมยหรือปล๎นไมํมี ตํางชาติที่เข๎ามาทํางานสํวนใหญํจะไมํ
กํอให๎เกิดปัญหา อาชญากรรม มักจะอยูํอยําง “เจียมเนื้อเจียมตัว” ไมํกล๎าที่จะกํออาชญากรรม เพราะถ๎า
ถูกจับได๎จะต๎องโทษและ ถูกสํงกลับ กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นวําไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมชาติอาเซียน
อาชญากรรมเกิดขึ้นได๎ทุกชาติ ไมํวําไทยหรือชาติอ่ืนๆ แตํเคยมีกรณีคนงานกัมพูชาทะเลาะกันเองแตํไมํ
รุนแรงและมีหัวหน๎างานคอยคุม 

(10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชนไมํเทํากันเทําไหรํ เพราะคนไทยชอบหักหัวคิวชาติ
อาเซียน ต๎องมีคนรับพาเข๎ามาทํางาน มีการหักหัวคิวและก็คําแรงไทย จะขึ้นอยูํกับความสามารถเทําไหรํก็
เทํานั้นแล๎วแตํเขาจะข้ึน  

“.....ไมเทาเทียมแตก็ไมไดเป็นการเอาเปรียบ แคเป็นความเทาเทียมที่ไมถูกตอง เรา
จะใหเขามาเทาเทียมกับเราไดไง ที่นี้ประเทศเรา อยูเมืองไทยคนไทยก็ใจดีอยูแลว” (คณะกรรมการชุมชน 
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

รวมไปถึงสิทธิและหน๎าที่ไมํเทํากันกับคนไทย ถ๎าให๎เทํากันก็ไมํได๎ เชํน เด็กที่เรียนวุฒิ
การศึกษาที่เขาเรียนในประเทศไทย ไมํสามารถเอาไปประกอบกับงานที่ประเทศเขาได๎ โดยประเทศไทยจะ
เขียนเป็นใบรับรองการศึกษา ไมํใชํใบสําเร็จการศึกษา แตํเป็นการเรียนเพื่อรู๎เหมือนรับรองการได๎เรียน ซึ่ง
คนตํางชาติที่เรียนภาษาไทย เพราะเขาอยูํเมืองไทย เขาก็ต๎องเรียนรู๎ภาษาไทย 

(11) มิติการเมือง  

ในการมีสํวนรํวมทางการเมือง สํวนใหญํตํางชาติเข๎ามาเพ่ือมาทํางานหาเงินสํงกลับ
ประเทศตามสิทธิเขา การให๎เข๎ามาทํางานได๎อยํางอิสระ จึงไมํควรเรียกร๎องขอคําแรงงานเพ่ิมขึ้นควรเคารพ
กฎหมายไทย โดยเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งของประเทศเขาชาติอาเซียนจะกลับไปเลือกตั้งท๎องถิ่น โดยสํวนใหญํ
ไปแล๎วกลับมาทํางานที่ประเทศไทยตํอ 

(12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร / พลังงาน 

การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคําด๎านพลังงานต๎องเพ่ิมคําปริมาณการใช๎งาน เนื่องจากคนตําง
ด๎าวเขามาทําให๎มีทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป น้ําประปาไฟฟูาต๎องพลังงานต๎องเพ่ิมขึ้นแนํนอน ซึ่งนําจะเพ่ิม
คํา hp ขึ้นเป็น 4-5 บาทมันหรือต๎องจํายเป็นคําตํางด๎าว เพราะเขามาหาเก็บเกี่ยวผลประโยชน๑ในประเทศ
ไทยคนตํางด๎าวก็นําจะเพ่ิมข้ึน จึงควรมีคําภาษีของแตํละอยํางมากกวําคนไทย เชํน เราซื้อแก๏สในประเทศ
พมําเพ่ือมาผลิตกระแสไฟฟูาในไทย แล๎วแรงงานตํางด๎าวก็เข๎ามาใช๎ไฟฟูาในไทย ในการจัดการภัยพิบัติ 
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จังหวัดชลบุรีในบางพ้ืนที่น้ําจะทํวมบํอย แตํจะไมํทํวมขัง มีการระบายที่รวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีการ
สร๎างบ๎านปิดทางระบายน้ํา โดยสํวนใหญํชาติอาเซียนไมํคํยชํวยเหลือ แตํจะขอให๎เทศบาลชํวยเหลือ
มากกวํา เว๎นแตํชํวยเก็บกวาดเล็กๆน๎อยๆ เพราะมีความยุํงยากในการประส านงานเมื่อเกิดเหตุ
สถานการณ๑ตํางๆ เรื่องสุขลักษณะคุณภาพชีวิตด๎านสาธารณะสุขของตํางชาติต่ํากวําคนไทย แตํคนพมําจะ
ดูแลเรื่องความสะอาดมากกวําคนกัมพูชา สํวนกัมพูชาก็ต๎องคอยบอกหรือเตือนตลอด 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

(1) ด๎านการรักษาพยาบาลควรมีชํองแยกระหวํางคนไทยกับชาติอาเซียน เพ่ือ
รองรับในกรณีที่เรํงดํวน 

(2) ด๎านพลังงานต๎องเพ่ิมคําปริมาณการใช๎งาน เนื่องจากคนตํางด๎าวเขามาทําให๎มี
ทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป น้ําประปาไฟฟูาต๎องพลังงานต๎องเพ่ิมข้ึนแนํนอน ต๎องจํายเป็นคําตํางด๎าว เพราะ
เขามาหาเก็บเกี่ยวผลประโยชน๑ในประเทศไทยคนตํางด๎าวก็นําจะเพ่ิมขึ้น จึงควรมีคําภาษีของแตํละอยําง
มากกวําคนไทย 

(3) ควรมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากห๎องแถวอยูํใกล๎กัน สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือเรื่องอาชญากรรม เชํน เด็กหาย 

(4) ภาษาที่ใช๎สื่อสารกันยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน เพราะไมํสามารถสื่อสารกันได๎ 
หรือต๎องมีลํามคอยสื่อสารเพ่ือให๎เข๎าใจกันมากขึ้น อีกทั้งควรมีการจัดอบรมการใช๎ภาษาท๎องถิ่นของ
อาเซียนเพ่ือให๎สะดวกแกํการติดตํอสนทนากัน และมีการแก๎ไขในระยะยาว ถ๎าเกิดเราไมํรู๎ภาษาเขา เขา
อาจเข๎ามามากํอการร๎าย หรือทําอันตรายในประเทศไทยได ๎

(5) ไมํควรมีโรงเรียนที่เป็นของชาติอาเซียน เพราะจะทําให๎สิ้นเปลืองงบประมาณ 

 4.4.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนที่ได๎ให๎สัมภาษณ๑เชิงลึก มีจํานวน 6 คน โดยกลุํมตัวอยํางเป็น
เพศชาย จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 มีอายุระหวําง อายุ 15 - 20 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.00 รองลงมามีอายุระหวําง 21 - 25 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 และมีอายุระหวําง อายุ 
25 - 30 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 100.00 มีเชื้อชาติกัมพูชา จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 รองลงมามีเชื้อชาติลาว จํานวน 2 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 33.33 และมีเชื้อชาติพมํา จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ มีสถานภาพโสด 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 และสมรส จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 โดยเชื้อชาติของคูํ
สมรส มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ซึ่งการอยูํด๎วยกันของคูํสมรสอาศัยอยูํด๎วยกัน จํานวน 1 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 16.67 กลุํมตัวอยํางมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
83.33 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67  
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กลุํมตัวอยํางมีหน๎าที่หลักที่มีตํอครอบครัว จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 มีระดับ
การศึกษาไมํได๎เรียนหนังสือ และจบประถมศึกษาปีที่ 7 จํานวน 2 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 
รองลงมาจบประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จํานวน 1 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 มีอาชีพรับจ๎างทั่วไป 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 และซํอมรถยนต๑ จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 มีรายได๎ตํอ
เดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 และ 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 ซึ่งระยะเวลาที่เข๎ามาทํางานในประเทศไทย 4 - 5 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 50.00 รองลงมา 0 - 1 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 และ 2 - 3 ปี จํานวน 1 คน คิด
เป็นร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนนี้ 0 - 1 ปี จํานวน 4 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 66.66 มีระยะเวลาที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนนี้ 2 - 3 ปี และ 4 - 5 ปี จํานวน 1 คน
เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 มีผู๎ชักจูงให๎เข๎ามาทํางานเป็นญาติ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 เป็น
เพ่ือน จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 โดยไมํมีกิจกรรมที่เข๎าไปมีสํวนรํวมกับชุมชนที่ทํางานและ
อาศัยอยูํ จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 และมีกิจกรรมที่เข๎าไปมีสํวนรํวมกับชุมชนที่ทํางานและ
อาศัยอยูํ จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67 

 1) สถานการณ์พื้นฐาน 

สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันการดําเนินชีวิตในชุมชนทั้งกํอนและหลังการเปิด
เป็นประชาคมอาเซียนโดยกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎สึกวําไมํแตกตํางแตํอยํางใด มีความคล๎ายกัน 
และเข๎ามาอยํางถูกกฎหมาย มีคือสวัสดิการดี อีกท้ังในปัจจุบันยังเดินทางเข๎าออกประเทศงํายขึ้น เพราะมี
พาสปอร๑ต  

“.....มีความเป็นอยูเป็นอยางดี รูสึกวาไมแตกตางทั้งกอนและหลังเปิดอาเซียน อีกทั้งยัง
ชอบประเทศไทยมากกวาเพราะประเทศไทยหางานงาย แตกัมพูชาหางานยากมากกวา” (ชาวกัมพูชา 
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

“.....ชุมชนเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ในไทยมีความเจริญมากกวาที่ชุมชนโพธิ์ไทรที่
ประเทศลาว” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

โดยหลังจากที่ประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตาม
กฎหมาย มีผลตํอการตัดสินใจให๎ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชนเพ่ิมมากขึ้ น
เพราะหากขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแล๎ว เวลาทําอะไรก็สะดวกขึ้นมาก ไมํต๎องกลัววําจะผิดกฎหมายการ
เข๎าเมืองเพ่ือมาอาศัยหรือทํางานอยูํในไทย  

“.....คิดวาเขามาทํางานเพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม มีคนอยูเยอะโอกาส
หรือทางเลือกในการทํางานมีมาก” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  
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แตํในเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานตํางด๎าวนั้นมีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง กลุํมคนบาง
กลุํมจึงยังไมํลงทะเบียนแรงงานตํางด๎าว  

“.....มีผลกระทบเรื่องคาใชจายการลงทะเบียนแรงงานตางดาวใชเงินคอนขางเยอะ แต
ไมไดรูสึกอะไรเพราะนายจางเป็นคนดําเนินการ” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

“.....ตอนนี้ตัวเองยังไมมีใบอนุญาตทํางาน แตคิดวาหลังจากที่ประเทศไทยไดเปิดใหชาติ
อาเซียนขึ้นทะเบียนเขาทํางานถูกตองตามกฎหมาย นาจะมีคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทยเพ่ิม
มากขึ้น” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

ผลตํอการตัดสินใจในการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยอยูํในชุมชนหลังเปิดประชาคม
อาเซียนของชาติอาเซียนไมํมีผล เพราะกลุํมตัวอยํางบางคนรู๎สึกวําการเข๎าประเทศไทยมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพมากวําอยูํในประเทศของตนเอง การเข๎ามาทํางานหารายได๎ซึ่งนําจะมีคนตํางชาติเข๎ามา
ทํางานในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  

“.....มีผลตอการตัดสินใจมาก เพราะมาที่ประเทศไทยมีงานทําและมีรายไดมากกวา
ประเทศพมาที่หางานทํายากมากและรายไดนอยกวาประเทศไทย” (ชาวพมา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2560)  

ซึ่งสํวนใหญํนิยมเข๎ามาทํางานในชุมชนมากที่สุดคืออาชีพกํอสร๎างและรับจ๎างทั่วไปเพราะ
เป็นอาชีพท่ีได๎เงินเยอะ  

“.....ทํางานอะไรก็ไดที่ไดเงิน แตที่ชอบที่สุดคืองานกอสราง เพราะไดเงินเยอะ มีโอทีให
ทํา” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

แตํบางคนเลือกทํางานที่ไมํใชํแรงงานมาก เชํน 

“.....ทํางานในโรงงาน ที่เลือกทําเพราะงานในโรงงานสบาย กวํางานกํอสร๎าง” (ชาวลาว 
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)   

“.....คิดวานิยมทํางานชางซอมเพราะเป็นความชอบสวนใหญก็จะมีแรงงานเยาวชนสตรี 
ชายเขามาหลากหลาย” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

สําหรับการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในแตํละครั้ง โดยสํวนใหญํจะเข๎ามาอาศัย
อยูํในพื้นท่ีเทศบาลนครเจ๎าพระยาสุรศักดิ์แตํเริ่มแรก เพ่ือเข๎ามาทํางานแล๎วสํงเงินกลับประเทศของตนเอง 
โดยจะใช๎เวลาอยูํในชุมชนที่แตกตํางกันออกไป โดยกลุํมตัวอยํางบางคนจะอยูํทํางานจนถึงชํว งเทศกาล
และลากลับประเทศของตนเองเพ่ือไปหาครอบครัว จากนั้นจึงเดินกลับเข๎ามายังประเทศไทยเพ่ือทํางานหา
รายได๎ตํอไป สํวนกลุํมตัวอยํางบางคนนั้นเข๎ามาอาศัยอยูํนานเป็นปีเนื่องจากสมรสหรือสร๎างครอบครัวที่
ไทย โดยใช๎ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี จึงเดินทางกลับไปหาญาติที่ประเทศของตนเอง  
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อีกทั้งเมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย
การเข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชนได๎นานมากขึ้น เนื่องจากโดยสํวนใหญํจะขึ้นทะเบียนถูกต๎องตาม
กฎหมาย  

“.....อยูนานกวาเดิมเพราะวาลงทะเบียนถูกตองตามกฎหมายแลวก็สบายใจไมตอง
หลบหนีทํางานไดอยางสบายใจ ไมตองกลัวหรือระแวงวาตํารวจจะมาจับ และไมคอยมีคนมาตรวจมาก
เหมือนเมื่อกอน” (ชาวลาว, ชาวพมา, ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

สําหรับปัญหาอาชญากรรมตํางๆ ที่เกิดในชุมชนชาติอาเซียนสํวนใหญํคิดวําไมํเกี่ยวข๎อง
กับชาติอาเซียน เพราะไมํกล๎าทําอะไรที่ไมํดีเนื่องจากไมํใชํประเทศของตนเองและเพียงเพ่ือเข๎ามาหางาน
ทํา และเป็นเพราะตัวบุคคลนั้นเอง  

“.....ชนชาติใดก็ทําผิดไดเหมือนกัน และตองถูกลงโทษ” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2560) 

ความรู๎สึกกับการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนซึ่งไมํมีความแตกตํางจากคนไทย 
รู๎สึกกลมกลืนและเป็นสํวนหนึ่งของประเทศไทย  

“.....ตนสามารถพูดภาษาไทยไดจึงทําใหรูสึกกลมกลืนไปกับคนไทย เพราะภาษามีความ
คลายกัน รูสึกชอบเพราะวาชุมชนที่นี้ทําใหมีอาชีพ มีรายไดและมีที่พักอาศัย” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2560) 

อีกท้ังในด๎านการเข๎ามาทํางานกลุํมตัวอยํางกลําววํา  

“.....รูสึกดีเพราะงานที่ทําคอนขางสบาย อยูแบบอิสระสบายใจ และมีที่อยูอาศัยหรือ
อาหารใหกินเพียงพอดี แตตอนนี้ยังทํางานรับจางทั่วไปซึ่งไดเงินนอยกวางานกอสราง (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ.2560) 

2) ความครอบคลุมทางสังคม  

การสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในชุมชน กลุํมตัวอยํางบางคนกลําววําไมํมีความ
แตกตําง เชํน การเข๎ารับการรักษาพยาบาลได๎ตามปกติ ลงทะเบียนตามกฎหมายอยํางถูกต๎ อง และขอ
ใบรับรองแพทย๑เพ่ือลางาน แตํโดยสํวนใหญํมักไปไมํโรงพยาบาล  

“.....เวลาปุวยจะหายาทานเอง หรือถาปุวยหนักจะใหนายจางพาไปหาหมดที่อนามัย แต
จะมีคาใชจายซึ่งนายจางจะเป็นคนจายคารักษาพยาบาลให” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

โดยความรู๎สึกของการเป็นสํวนหนึ่งในชุมชนกลุํมตัวอยํางบางคนยังไมํคิดวําตนเองเป็น
สํวนหนึ่งของคนในชุมชน เพราะไมํได๎ไปไหนอยูํแตํที่พัก และตํางคนตํางทํางาน (ชาวกัมพูชา, ชาวพมํา) 
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แตํในคนลาวสํวนใหญํ จะคิดวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของคนในชุมชน ด๎วยความที่พูดภาษาไทยได๎ จึงคิดวํา
ตนเองก็เป็นคนไทย อีกทั้งมีความผูกพัน อยูํไทยแล๎วมีความรู๎สึกสบายใจ สําราญใจ และไมํเจ็บปุวย (ชาว
ลาว) การไหว๎วานคนไทยไปทําธุระสํวนตัวแทนจะไหว๎วานได๎เฉพาะคนที่คุ๎นเคยหรือสนิทด๎วย เชํน 
นายจ๎าง และญาติพ่ีน๎อง (ชาวพมํา, ชาวลาว) โดยนายจ๎างจะไหว๎วานให๎สํงเงินกลับประเทศให๎ครอบครัว 
(กัมพูชา)  

“.....ไหววานคนไทยได มีความเชื่อใจกัน เชน เจาของรานยืมมอเตอร์ไซค์ ก็เอากลับมา
คืนทุกครั้ง” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

อีกทั้งเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอ่ืน โดยกล๎าที่จะขอความ
ชํวยเหลือจากนายจ๎างที่เป็นคนไทยเพราะคิดวําเป็นคนเหมือนกัน  

“.... .ไมกลัว เพราะตนไมไดทําอะไรผิด และตนก็เขามาในประเทศไทยอยางถูก
กฎหมาย” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

หรือโทรแจ๎งตํารวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และเมื่อพบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร หรือ
เจ๎าหน๎าที่จากภาครัฐ ชาติอาเซียนโดยสํวนใหญํมีความรู๎สึกกลัว แตํในกลุํมตัวอยํางบางคนมีความรู๎สึกกลัว
เนื่องจากเมื่อกํอนการเปิดอาเซียน มีการตรวจคนเข๎าเมืองที่เครํงครัด ซึ่งมีผลตํอมุมมองระหวํางชาติ
อาเซียนเจ๎าหน๎าที่รัฐของไทย 

“.....กลัวตํารวจเพราะเคยโดนทํารายรางกายมากอน เพราะโดนขอหาวาเป็นคนผอมติด
ยา แตความจริงนั้นไมไดติดยา ยังไมทันไดตรวจรางกายใดๆ ก็โดนทํารายรางกายเสียกอน” (ชาวกัมพูชา 
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่อาเซียน  

เมื่อเข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชน การได๎รับหลักประกันด๎านสิทธิ ความปลอดภัย 
การสนองตอบความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได๎รับโอกาสอยําง
เทําเทียมกันกับคนไทย  

(1) มิติที่อยู่อาศัย 

มีความเพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปา) มีการใช๎งานที่ดี มีความเพียงพอ
ของที่อยูํอาศัยที่ดี ไมํมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย อีกทั้งชาติอาเซียนยังมีความรู๎สึกรู๎สึกดีที่ได๎อยูํในชุมชนนี้ 
โดยกลุํมตัวอยํางบางคนอาศัยในบ๎านเชํา แค๎มป์คนงาน หรือสถานที่นายจ๎างจัดให๎  อยูํแบบพออยูํได๎ 
นอกจากนี้พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนชาติอาเซียนคิดวําเพียงพอแล๎ว เพราะโดยสํวนใหญํยังไมํคํอยได๎ไปไหน 
ทําแตํงานหรืออยูํกับที่พักของตนเอง และเพ่ิงเข๎ามาทํางานในประเทศไทย  

(2) มิติสุขภาพ  
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ด๎านปัญหาโรคติดตํอยังไมํเคยเป็นปัญหาหรือพบในชุมชน โดยการเข๎ารั บการ
รักษาพยาบาล สํวนใหญํยังไมํเคยเข๎ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากไมํเจ็บปุวย และเพ่ิงเข๎ามาทํางานใน
ไทยได๎ไมํนาน แตํถ๎าปุวยจะหายาทานเอง หรือถ๎าปุวยหนักจะให๎นายจ๎างพาไปหาหมอที่อนามัย แตํจะมี
คําใช๎จํายซึ่งนายจ๎างจะเป็นคนจํายคํารักษาพยาบาลให๎   

“.....ไมกินเนื้อสัตว์มาตั้งแตเด็กแลว และไมเคยเจ็บปุวยจนเขาโรงพยาบาล” (ชาว
พมา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

(3) มิติอาหาร  

ด๎านความหลากหลายในการบริโภค สํวนใหญํอาหารจะไมํแตกตํางกันมากนัก มี
ความคล๎ายคลังกันมาก โดยมีหาซื้อได๎ตามตลาดได๎อยํางสะดวกสบาย แตํในกลุํมตั วอยํางบางมักจะ
ทําอาหารทางเอง  

“.....เป็นคนไมเลือกกินสามารถกินอะไรก็ได กินไดทุกอยาง และสามารถทําอาหาร
กินเองได โดยที่ทําเป็นอาหารคลายๆ อาหารไทยแตเครื่องแกงและรสชาติเผ็ดกวา (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ.2560)  

โดยอาหารนั้นมีความเพียงพอในการบริโภค แตํราคาสํวนใหญํจะแพงกวําของ
ประเทศของแรงงานชาติ  

“.....มีอาหารที่เพียงพอแลว ซึ่งหุงขาวคนละหนึ่งหมอ เวลาทํากับขาวกินรวมกับคน
อ่ืน” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

(4) มิติการศึกษา  

มีการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลายโดยกัมพูชาและพมํานั้นกลุํมตัวอยํางบางคนพูด
ภาษาไทยได๎เล็กน๎อย อํานหนังสือไมํออก เขียนหนังสือไมํได๎ แตํมีความอยากเรียนรู๎ภาษาไทย ซึ่งบางคน
การเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยตนเองจากชีวิตประจําวันและคนรอบข๎าง สํวนกลุํมตัวอยํางที่เป็นคนลาวนั้น สํวน
ใหญํอํานหนังสือไมํออก เขียนหนังสือไมํได๎ แตํสามารถพูดคุยภาษาไทยและลาวได๎เพราะภาษาคล๎ายกัน 
(ชาวลาว) สํวนการเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยในระบบสํวนใหญํไมํคิดจะเรียนตํอ เนื่องด๎วยไมํมีเวลา และ
มีความต๎องการหางานทํามากกวํา เพ่ือสํงเงินกลับไปยังประเทศของตนเอง สําหรับสถานศึกษาเฉพาะกับ
ลูกหลานชาติอาเซียน กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นแตกตํางกันออกไป  

“.....อยากใหมีโรงเรียนสําหรับชาติอาเซียน แตถาไมมีก็อยากใหเรียนรวมกับคน
ไทย” (ลาว) “ไมอยากใหมีสถานศึกษาเฉพาะ อยากเรียนรวมกับคนไทยมากกวา” (ชาวกัมพูชา วันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ.2560) 

(5) มิติการมีงานท าและมีรายได้  
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การมีงานทําในไทยเป็นเป็นประเทศท่ีหางานทําได๎งําย ถ๎าไมํเลือกงาน มีความมั่นคง 
โดยชาติอาเซียนนั้นไมํได๎คิดวําแยํงงานคนไทย และสํวนใหญํมีนายจ๎างที่ดี มีสภาพทางรายได๎ สํวนใหญํได๎
วันละ 300 – 350 บาท (ยังไมํรวมโอที) ซึ่งเพียงพอตํอการดํารงชีวิตและมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสํงกลับ
ไปยังประเทศของตนเอง 

(6) มิติครอบครัว  

ด๎านความสัมพันธ๑ในครอบครัว มีความสัมพันธ๑ที่ดีในครอบครัว ไมํเคยมีปัญหากัน 
ถึงแมว๎ํากลุํมตัวอยํางบางคนจะไมํอยูํกับครอบครัว 

(7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม  

การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน มีการชํวยเหลือในชุมชนที่ดี 
ไว๎ใจได๎ แตํในกลุํมตัวอยํางบางคนกลําววํา  

“.....ตอนนี้ยังไมมีการขอความรวมมือในดานใด แตถาหากขอความรวมมือจะให
ความรวมมือเป็นอยางดี เพราะรูสึกวาตองตอบแทนที่เขามาอยูในประเทศไทย” (ชาวลาว วันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ.2560)  

สําหรับการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชนสํวนใหญํ ยังไมํมี
สํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน เนื่องจากทํางานทุกวัน มีแตํรํวมงานเทศกาลตํางๆ 
(ลาว) 

(8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  

การซึมซับในวัฒนธรรมไทย ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยกับตํางชาติมีความ
คล๎ายคลึงกัน มีการทําบุญตักบาตรพระ รํวมประเพณีสงกรานต๑ ลอยกระทง แหํเทียนพรรษา  

“.....เคยทําบุญตักบาตร รวมประเพณีไทย แตงานสงกรานต์ของพมาจะแตกตางกับ
งานสงกรานต์ของไทยคือ แตละบานที่พมาจะทําอาหารและขนมไวทุกบาน โดยสามารถไปกินอาหารของ
บานไหนก็ไดไมเสียเงิน โดยแตละบานตอนรับกันเสมอถึงแมจะไมรูจักกัน แตของประเทศไทยทําไมได ” 
(ชาวพมา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

ในด๎านภาษาและการสื่อสารสําหรับคนลาวมักจะสื่อสารกับคนไทยได๎ดี  เพราะ
เนื่องจากมีภาษาที่คล๎ายคลึงกัน แตํพมําและกัมพูชานั้นพูดภาษาไทยได๎บ๎าง โดยมีการเรียนรู๎ภาษาไทย
ด๎วยตนเองจากชีวิตประจําวันและคนรอบข๎าง สําหรับความหลากหลายทางศาสนา มีศาสนาคริสต๑ อิสลาม 
พุทธ เชํนเดียวกับไทย แตํกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 

(9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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มีเจ๎าหน๎าที่ตํารวจคอยตรวจตราความปลอดภัยในชุมชนอยูํตลอด ไมํเคยมีการปล๎น 
หรือทรัพย๑สินหาย แตํต๎องระมัดระวังตัวเองไว๎กํอน ซึ่งไมํเก่ียวกับคนชาติใดทํา 

 (10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน ชาติอาเซียนรู๎สึกไมํถูกเลือกปฏิบัติ อาจเป็น
เพราะมีความเทําเทียมกับเพ่ือนรํวมงานที่เป็นคนไทย มีความเสมอภาค เพราะเป็นคนเหมือนๆ กัน ไมํ
แบํงแยกชาติใด สําหรับสิทธิและหน๎าที่สํวนใหญํไมํเคยใช๎สิทธิอะไร ไมํเคยชํวยเหลือหรือไปเป็นจิตอาสา 
เพราะอยูํแตํที่พักและทํางานอยํางเดียว แตํกลุํมตัวอยํางบางคน ชํวยเหลือคนอ่ืนบ๎างเป็นบางครั้ง  

“.....เวลาเจออุบัติเหตุจะชวยเหลือคน เชนเคยเจอเหตุการณ์คนขี่มอเตอร์ไซค์ตก
คลอง เลยเขาไปชวยคนขึ้นมา และเรียกรถมูลนิธิใหพาสงโรงพยาบาล” (ชาวพมา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2560) 

(11) มิติการเมือง  

สํวนใหญํยังไมํมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นตํอชุมชน ในด๎านธรรมาภิบาลในการ
บริหารคิดวําเจ๎าหน๎าที่รัฐมีธรรมาภิบาลดีอยูํแล๎ว แตํตัวเองยังไมํกล๎าแสดงความคิดเห็นอะไร 

(12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร / พลังงาน 

การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคํา กลุํมตัวอยํางบางคนกลําววํา  

“.....ที่พักเป็นของนายจาง ซึ่งนายจางจายคาน้ําคาไฟ เสมือนวาใหเฝูาอะไหล
รถยนต์ เฝูาอูซอมรถ” (ชาวลาว วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560)  

อีกท้ังชาติอาเซียนนั้นใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มค๎า ไมํสิ้นเปลือง ในการประหยัดพลังงาน
จะใช๎เทําที่จําเป็น ชํวยกันประหยัดพลังงาน น้ํา ไฟฟูาเห็นไฟเปิดทิ้งไว๎จะเดินไปปิดตลอด สําหรับการ
จัดการภัยพิบัติสํวนใหญํยังไมํเคยชํวยเหลือแตํอยํางใด แตํหากมีเหตุการณ๑ภัยพิบัติ เชํน น้ําทํวม ไฟไหม๎ 
จะเข๎าไปชํวยเหลือ รวมทั้งทําความสะอาดเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ที่พักดีไมํให๎รก เพ่ือปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุไฟไหม๎ 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

(1) ด๎านการเดินทางกลับประเทศ ยังมีความยากลําบาก อยากให๎เดินทางไปกลับสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

(2) บุตรที่ของชาติอาเซียนที่เกิดในประเทศไทย เมื่อกลับประเทศของตนเองเด็กจะไมํ
สามารถเข๎าประเทศได๎ 
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(3) ด๎านการรักษาพยาบาล อยากให๎มีโรงพยาบาลหรือคลินิกตํางชาติ เพ่ือจะได๎ไมํต๎อง
ไปแยํงกับคนไทย 

(4) รายได๎ที่ทํางานในไทย อยากให๎เพิ่มเงินเดือนให๎มากขึ้นกวําเดิม 

(5) การลงทะเบียนแรงงานตํางด๎าวถูกต๎องตามกฎหมายมีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง ชาติ
อาเซียนบางคนจึงยังไมํได๎ขึ้นทะเบียน 

(6) การมีใบขับขี่ในประเทศไทย 

อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.3 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานเป็นจํานวนมาก เทศบาลนคร
เจ๎าพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีจํานวนชาติอาเซียนเข๎ามาอาศัย โดย
ในพ้ืนที่สํวนใหญํทําอาชีพการเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม มีชุมชนจํานวน 45 ชุมชน 
ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 109,832 คน และประชากรแฝงอีกประมาณแสนกวําคน ที่โยกย๎ายเข๎ามา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมตํางๆ เนื่องจากมีผู๎คนหลั่งไหลเข๎ามาอยูํในอําเภอศรีราชา จึงทําให๎คนพ้ืนที่ที่มี
ที่ดินลงทุนสร๎างห๎องแถว หอพัก และอาคารชุดให๎เชําเป็นจํานวนมาก กํอให๎เกิดการค๎าและการบริการ
หลากหลาย ทําให๎ ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได๎เพ่ิมมากขึ้น สําหรับด๎านการจราจรในเวลาเรํงดํวนจะ
มีปัญหาการจราจรติดขัดในถนนเกือบทุกสาย สาเหตุเนื่องจากมีการใช๎เส๎นทางในการจราจรในการ
เดินทางไปทํางาน รับ - สํงนักเรียน และในชํวงเวลาจากเวลาเย็นถึงค่ําจะมีสาเหตุเพ่ิมขึ้นอีกเนื่องจากมี
การจัดตลาดนัดจํานวนหลายจุดในถนนหลายสาย ยิ่งเพิ่มให๎การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งในถนนบาง
สายต๎องรอให๎รถไฟวิ่งผํานไปเสียกํอนจึงจะเดินทางได๎ นอกจากนั้น ยังมีการทําผิดกฎจราจร รวมทั้งขับรถ
เร็วทั้งท่ีการจราจรคับคั่ง และถนนมีตรอกซอกซอยเป็นจํานวนมาก ทําให๎มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบํอยครั้งอยําง
ตํอเนื่อง อีกทั้งในเขตอําเภอศรีราชามีผู๎มาอาศัยเพ่ือประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก และเป็นทางผําน ไปสูํ
เมืองทํองเที่ยวและจังหวัดในภาคตะวันออก จึงทําให๎มีการจราจรคับค่ังตลอดท้ังปี 

สถานการณ๑ประชากรชาติอาเซียนที่ เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอยํางรวดเร็วมีจํานวนกลุํมชาติอาเซียน ตามสถานที่ตํางๆ ปะปนทั่วไป มี
ทั้งชายและหญิงจํานวนมากเป็นสัดสํวนโดยประมาณเทํากัน สํวนใหญํเป็นวัยแรงงาน สํวนมากกลุํมชาติ
อาเซียนมาจากประเทศกัมพูชามากที่สุด รองลงมาเป็นพมํา และบังคลาเทศ กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามา
ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชน มีที่อยูํอาศัยมีหลายลักษณะ เชํน แคมป์คนงานในที่กํอสร๎าง คอนโดห๎องเชํา 
และอยูํตามไรํสวน ชาติอาเซียนเข๎ามาพักอาศัยอยูํในพ้ืนที่ ในปัจจุบันยังไมํกํอให๎เกิดปัญหาเพราะชาติ
อาเซียนเหลํานี้พักอาศัยในพ้ืนที่จํากัดของนายจ๎าง โดยชาติอาเซียนบางสํวนได๎ทํางานตามบริษัทบ๎าง งาน
กํอสร๎างบ๎าง โดยทั่วไปจะมีทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นเยาวชน สตรี ชาย ซึ่งสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันการดําเนินชีวิตในชุมชนทั้งกํอนและหลังการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนไมํแตกตํางแตํอยํางใด มี
ความคล๎ายกัน และเข๎ามาอยํางถูกกฎหมาย มีสวัสดิการดี อีกท้ังในปัจจุบันยังเดินทางเข๎าออกประเทศงําย
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ขึ้น เพราะมีพาสปอร๑ต และประเทศไทยหางานงําย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให๎คนชาติเข๎ามาประกอบ
อาชีพเป็นจํานวนมาก ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตาม
กฎหมาย ทําให๎มีผลตํอการตัดสินใจให๎ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้นเพราะหากขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแล๎ว เวลาทําอะไรก็สะดวกขึ้นมาก ไมํต๎องกลัววําจะผิด
กฎหมายการเข๎าเมืองเพ่ือมาอาศัยหรือทํางานอยูํในไทย แตํในเรื่องของการลงทะเบียนแรงงานตํางด๎าวนั้น
มีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง กลุํมคนบางกลุํมจึงยังไมํลงทะเบียนแรงงานตํางด๎าว และประเทศไทยมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพมากวําอยูํในประเทศของตนเอง การเข๎ามาทํางานหารายได๎จึงเพ่ิมมากขึ้น โดยการ
ทํางานกํอสร๎างสํวนมากจะเป็นแรงงานกัมพูชา พมํา มีทั้งชายและหญิง รับจ๎างเป็นคนงานกํอสร๎าง ทําไรํ 
ทําการเกษตร ซึ่งกัมพูชาเข๎ามาใช๎แรงงานเหมือนกับพมํา สํวนแรงงานพมํานั้นเข๎ามาทํางานกํอสร๎าง 
ลูกจ๎างตามร๎านค๎า ทั้งชายและหญิงเป็นลูกจ๎างทําไรํ เพราะคิดวําเป็นอาชีพที่ได๎เงินเยอะ สํวนคนลาวสํวน
ใหญํเป็นผู๎หญิงวัยรุํนที่เข๎ามากับรถ เข๎ามาค๎าขายหรือเป็นลูกจ๎างรับจ๎างค๎าขายตามตลาดสดแตํไมํใช๎
แรงงานและบางคนเข๎ามารับเลี้ยงดูแลเด็ก สํวนแขกบังกลาเทศสํวนใหญํเข๎ามาขายโรตี อาศัยอยูํในห๎อง
เชํา สํวนมากมาเป็นครอบครัว ทําโรตีเอง และเป็นเจ๎าของกิจการ นอกจากนี้ยังมีกลุํมตํางชาติชาวญี่ปุุน
สํวนใหญํจะรับงานที่ทําเป็น MC บริษัทและสตรีเป็นแมํบ๎าน ทั้งนี้แรงงานกัมพูชาโดยสํวนมากนั้นจะเข๎ามา
ทํางานกํอสร๎าง ซึ่งสํวนใหญํเป็นผู๎ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป อีกทั้งชาติอาเซียนที่ทํางานในโรงงาน มักจะพักอยูํ
เป็นกลุํมตามแค๎มป์คนงานกํอสร๎าง และนายจ๎างจะเชําคอนโดให๎อยูํรวมกัน อีกทั้งยังมีเด็กที่เกิดจากสามี
ภรรยาที่เข๎ามาทํางานอาศัยอยูํในพ้ืนที่จํานวนมาก หากผู๎ใดที่มีอายุเยอะจะกลับประเทศของตนเอง แตํ
บางคนนั้นหากยังคงอาศัยอยูํในชุมชน จะมีหน๎าที่เลี้ยงเด็กหรือลูกหลานที่อยูํอยูํในแค๎มป์ พูดภาษาไทยพอ
ได๎บ๎าง ทั้งนี้นอกจากการทํางานเป็นลูกจ๎างแรงงานแล๎ว ในพ้ืนที่ยังพบชาวกัมพูชาในพ้ืนที่กลายเป็น
เจ๎าของกิจการ และสามารถทํางานเก็บเงินจนสามารถซื้อตึกแถวได๎ โดยในปัจจุบันนายจ๎างนําเข๎าชาติ
อาเซียนจํานวนมาก เพราะแรงงานในประเทศไทยไมํพอ คนไทยไมํนิยมทํางานใช๎แรงงานเพราะชอบงานที่
สบายและถ๎าไมํทํางานก็ยังมีกินมีใช๎เนื่องจากมีที่ดินเป็นของตนเอง  

ระยะเวลาที่ชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในแตํละครั้ง จะมีระยะเวลา
ไมํแนํนอน โดยสํวนใหญํจะมาอยูํในระยะยาวเป็นปี ประมาณ 1-2 ปี บางคนจะอยูํในชุมชนประมาณ 3-6 
เดือน แตํคนขายโรตีสํวนใหญํ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะมาทีละสองคนเพ่ือดูพ้ืนที่ครําวๆ จากนั้นจะทยอยตามกัน
เข๎ามา บางคนจะอยูํทํางานจนถึงชํวงเทศกาลและลากลับประเทศของตนเองเพ่ือไปหาครอบครัว จากนั้น
จึงเดินกลับเข๎ามายังประเทศไทยเพ่ือทํางานหารายได๎ตํอไปโดยหลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่เข๎ามาอยูํ
นานขึ้นมากกวําเดิม เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเปิด ที่อยูํอาศัยสะดวกสบาย และคําแรงงานสวัสดิการดี
มีสิทธิเทําคนไทย ซึ่งเมื่อกํอนมีชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยยาวนานจะน๎อยกวํานี้ เพราะไมํมี
บัตรและบางคนอยูํแบบหลบๆ ซํอนๆ แตํหลังจาก 31 ธ.ค. 58 เพ่ิมจํานวนมากขึ้นพอมีบัตรอนุญาตการ
ทํางานสามารถอยูํได๎นานมากขึ้น เนื่องจากโดยสํวนใหญํจะขึ้นทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมาย อีกทั้งอาจ
เพราะอาชีพที่ทํานั้น ทําให๎มีรายได๎มากกวําในประเทศของตนเอง โดยเข๎ามาทํางานแล๎วสํงเงินกลับ
ประเทศของตนเอง อีกท้ังเมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียน  
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จากสถานการณ๑ดังกลําว การใช๎ชีวิตในชุมชนสํวนใหญํไมํเปลี่ยนแปลงมาก ไมํกระทบ
อะไร เพราะคนละอาชีพกันไมํได๎แขํงขันกัน แตํพ่ึงพาอาศัยกันได๎ นอกจากนี้ชาติอาเซียนบางรายสามารถ
พูดภาษาไทยได๎ โดยการเรียนรู๎จากคนไทย บางคนมีกิจการของตัวเอง มีความเปลี่ยนแปลงในหมูํบ๎านมาก
ขึ้น แตํปัญหาสํวนมากที่พบในชุมชนจะเกิดการขโมยของของชาวบ๎าน โดยชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางาน
สํวนใหญํจะไมํกํอให๎เกิดปัญหา อาชญากรรม มักจะอยูํอยํางเจียมเนื้อเจียมตัว เพราะถ๎าถูกจับได๎จะต๎อง
โทษและถูกสํงกลับ และเห็นวําเห็นวําไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมชาติอาเซียน เพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นได๎ทุก
ชาติ ไมํวําไทยหรือชาติอ่ืนๆ โดยความรู๎สึกกับการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนซึ่งไมํมีความ
แตกตํางจากคนไทย รู๎สึกกลมกลืนและเป็นสํวนหนึ่งของประเทศไทย เพราะชาติอาเซียนบางคนสามารถ
พูดภาษาไทยได๎จึงทําให๎รู๎สึกกลมกลืนไปกับคนไทย อีกทั้งยังรู๎สึกดีเพราะงานที่ทําคํอนข๎างสบาย อยูํแบบ
อิสระสบายใจ และมีที่อยูํอาศัยหรืออาหารให๎กินเพียงพอดี  

จากความครอบคลุมทางสังคม เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 
ธ.ค. 58) ชุมชนมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นบ๎างเล็กน๎อย ไมํมีใครสามารถพูดภาษากัมพูชาหรือพมําได๎เ ลย 
แตํคนชาติอาเซียนสามารถพูดภาษาไทยได๎ เด็กๆ นักเรียนไทยพูดภาษากัมพูชาและพมําไมํได๎แม๎จะมีเด็ก
ชาวกัมพูชามาเรียนด๎วย แตํเด็กตํางชาติพูดภาษาไทยได๎ สามารถสื่อสารกันได๎ ในด๎านเชื้อชาติสํวนมาก
ชาติอาเซียนกับเรามีความกลมกลืนกัน แตํหากสังเกตจะเห็นได๎ชัดเวลาเขาเดิน ไปไหนเขาจะไปเป็นกลุํม 
ซึ่งแยกออกอยํางชัดเจน โดยพมํานั้นจะนุํงโสรํง ทาแปูงทานาคา นอกจากนั้นสามารถสังเกตจากสีผิว 
กัมพูชาจะผิวดํา ผิวเข๎ม สํวนพมําจะผิวเหลือง คนลาวผิวขาว หน๎าสั้นๆ และสังเกตจากการพูด ในด๎าน
วัฒนธรรมพมํามักอยูํกันเป็นกลุํม เมื่อถึงวันพระจะทําคล๎ายผ๎าปุาไปถวายพระที่วัด และบําเพ็ญกุศลโดย
อุทิศแรงงาน ชํวยเหลืองานวัด นอกจากนี้ชาติอาเซียนโดยสํวนใหญํจะประหยัด ทํางานเพ่ือเก็บเงินสํงไป
บ๎าน เวลากินข๎าวจะกินกับเพียงอยํางเดียว ไมํเหมือนกับคนไทยซึ่งต๎องกินกับข๎าวหลายอยําง อาจมากถึง 
3-5 อยําง ในด๎านอาหารการกินไมํเปลี่ยนแปลง อาหารยังเหมือนเดิม ซึ่งในชุมชนไมํมีร๎านอาหารพมํา 
หรือร๎านอาหารเขมร และพมํามีวินัยมากกวํากัมพูชา คนพมําเกรงใจเรามากกวําคนกัมพูชา ไมํกํอเรื่อง
และระมัดระวังไมํรบกวนเพ่ือนบ๎าน รวมไปถึงคุณภาพชีวิตด๎านสาธารณะสุขต่ําของชาติอาเซียนกวําคน
ไทย  

การสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของชาติอาเซียน บางอยํางคล๎ายกับของคนไทย 
เชํน การเบิกประสังคมที่นายจ๎างทําให๎เบิกคําเลี้ยงดูบุตร 400 บาทเหมือนคนไทยมีบัตรแล๎วที่เบิกได๎แตํ
เด็กต๎องเกิดที่ไทยถ๎าเกิดที่ประเทศเขาแล๎วเข๎ามาเรียนที่ไทยได๎แตํจะเบิกเรื่องการศึกษาไทยไมํได๎ ซึ่ งชาติ
อาเซียนรับรู๎ได๎ดี ในสํวนของการรักษาพยาบาลนายจ๎างจะทําประกันให๎แรงงานตํางด๎าวเป็นประกัน
สุขภาพ โดยหักจากคําแรงที่ได๎ หากลงทะเบียนตามกฎหมายอยํางถูกต๎อง และขอใบรับรองแพทย๑เพ่ือลา
งาน อีกทั้งในโรงเรียนแตํละแหํงจะดําเนินการเหมือนกัน โดยทําเป็นประกันอุบัติเหตุให๎เด็กนักเรียนทุกคน
ไมํวําจะเป็นคนตํางด๎าว แตํการรักษาพยาบาลคนบางกลุํมที่ยังไมํขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าวจะต๎อง
จํายเงินคํารักษาพยาบาลเอง และต๎องมีคนในชุมชนหรือผู๎ปกครองท๎องที่ลงลายมือชื่อรับรองวําเป็นคนใน
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พ้ืนที่จริง ในด๎านรายได๎ แรงงานตํางด๎าวมีรายได๎ที่ดีกวําอยูํประเทศตนเอง รายได๎แตํละคนแล๎วแตํงานที่ทํา 
สามารถเก็บเงินสํงกลับบ๎านได๎ แตํมีแรงงานชาติอาเซียนบางกลุํมเลือกคําแรงที่ดีกวํา  

ด๎านการยอมรับกลุํมชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนวําเป็นสมาชิกของชุมชน 
เนื่องจากอยูํกันกลมกลืนอยูํนานจนชิน ไมํสร๎างความเดือดร๎อนบางคนสามารถพ่ึงพากันได๎เหมือน
ครอบครัวเดียวกัน สํวนมากเขาจะเดินไปเป็นกลุํมตามชุมชน ซึ่งเข๎ากันได๎ดีระดับหนึ่ง แตํบางกลุํมก็ตําง
คนตํางอยูํ มีการแบํงปันอาหารการกินให๎ชาติอาเซียนด๎วยกันได๎ อีกทั้งชาติอาเซียนยังชํวยเหลืองานสังคม
ได๎ดี แตํคนไทยบางคนมีความหวาดระแวงขึ้นกับกลุํมชาติอาเซียน เนื่องจากกลัวเรื่องความสกปรก การลัก
ขโมย อาชญากรรม หรือสร๎างความเดือดร๎อนและแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาเพ่ือทํางานโดยหาเงินโดยเฉพาะ
โดยไมํคําถึงประเทศไทย และความใกล๎ชิด ภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร และติดตํอประสานงาน อีกทั้งชาติ
อาเซียนเข๎ามาพักอาศัยอยูํในพ้ืนที่ ในปัจจุบันยังไมํมีปัญหาเพราะแรงงานเหลํานี้พักอาศัยในพ้ืนที่จํากัด
ของนายจ๎างไมํเป็นภาระกับชุมชน ไมํสร๎างความเดือดร๎อน อีกทั้งการไหว๎วานซึ่งกันและกัน คนไทยสํวน
ใหญํยังไมํกล๎าไหว๎วานชาติอาเซียน เพราะคิดวําคนไทยยังไว๎ใจไมํได๎ แล๎วคนตํางชาติจะไว๎ใจได๎อยํางไร แตํ
ชาติอาเซียนจะไหว๎วานคนไทยไปทําธุระสํวนตัวแทนจะไหว๎วานได๎เฉพาะคนที่คุ๎นเคยหรือสนิทด๎วย เชํน 
นายจ๎าง และญาติพ่ีน๎อง และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและจําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากชาติอาเซียนกล๎าที่
จะขอความชํวยเหลือได๎ แตํต๎องเป็นคนกันเองเหมือนกันเป็นเพ่ือนกันได๎ ซึ่งสํวนใหญํชาติอาเซียนที่เข๎ามา
จะอาศัยอยูํกันมานานสามารถพ่ึงพากันได๎ 

ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํอาเซียน ในมิติที่อยูํอาศัยยังไมํมีผลกระทบของ
สาธารณูปโภค มีน้ําประปา ไฟฟูา มีความพอเพียงแตํคําไฟแพงขึ้น คําครองชีพถูกลงต๎องเพ่ิมปริมาณการ
ใช๎น้ําประปา ไฟฟูา ของประเทศไทย แตํเนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน๑ในประเทศไทย 
แรงงานตํางด๎าวควรจํายเพ่ิมขึ้นมากกวําคนไทย สํวนความเพียงพอของที่อยูํอาศัยในปัจจุบันมีบ๎านเชํา
เพ่ิมข้ึนมาก เพื่อให๎เพียงพอตํอชาติอาเซียน แตํในปัจจุบันชาติอาเซียนบางรายกลับบ๎าน ทําให๎บ๎านเชําวําง
หลายที่ อีกทั้งชาติอาเซียนยังมีความรู๎สึกรู๎สึกดีที่ได๎อยูํในชุมชนนี้ โดยบางคนอาศัยในบ๎านเชํา แค๎มป์
คนงาน หรือสถานที่นายจ๎างจัดให๎ อยูํแบบพออยูํได๎ นอกจากนี้พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนชาติอาเซียนคิดวํา
เพียงพอแล๎ว เพราะโดยสํวนใหญํยังไมํคํอยได๎ไปไหน ทําแตํงานหรืออยูํกับที่พักของตนเอง 

มิติสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาโรคติดตํอ ซึ่งที่ผํานมายังไมํเคยมีปัญหาเรื่องโรคติดตํอที่
ร๎ายแรงแตํโดยสํวนมากชาติอาเซียนประเทศกัมพูชามักจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ และเคยมีถึงขั้นเสียชีวิต 
ทั้งนี้การเข๎ารับการรักษาพยาบาล นายจ๎างจะทําประกันให๎แรงงานตํางด๎าวเป็นประกันสุขภาพ โดยหักจาก
คําแรงที่ได๎ และโรงเรียนแตํละท่ีจะทําเหมือนกัน โดยจะเป็นประกันอุบัติเหตุให๎เด็กนักเรียนทุกคนไมํวําจะ
เป็นคนตํางด๎าว แตํการรักษาพยาบาลคนบางกลุํมที่ยังไมํขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าวจะต๎องจํายเงินคํา
รักษาพยาบาลเอง แตํต๎องมีคนในชุมชนหรือผู๎ปกครองท๎องที่ลงลายมือชื่อรับรองวําเป็นคนในพ้ืนที่จริง แตํ
การให๎การรักษาพยาบาลในผู๎ปุวยชาติอาเซียนบางรายของโรงพยาบาลบางแหํงอาจไมํให๎การรักษาเพราะ
คํารักษาพยาบาลแพงจึงให๎นํากลับไปรักษาที่บ๎าน  
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มิติอาหาร อาหารตํางชาติมีความคล๎ายคลึงกับอาหารไทย ไมํแตกตํางกันมากนัก โดยมี
หาซื้อได๎ตามตลาดได๎อยํางสะดวกสบาย แตํในกลุํมตัวอยํางบางมักจะทําอาหารทานเอง ทั้งนี้ในชุมชนจะมี
ร๎านอาหารเวียดนามญี่ปุุน เกาหลี ในพ้ืนที่มากขึ้นเป็นตัวเลือกให๎กับคนไทย โดยความเพียงพอของอาหาร
ที่ใช๎บริโภคในชุมชน ชาติอาเซียนจะประหยัดในเรื่องของการกิน เพราะเขาทํางานเก็บเงินสํงไปบ๎าน เวลา
กินข๎าวจะกินกับข๎าวเพียงอยํางเดียวก็เพียงพอ ไมํเหมือนคนไทยต๎องกินกับข๎าวหลายอยํางซึ่งอาจมากถึง 
3-5 อยําง อีกท้ังยังมีร๎านอาหารตามตลาดนัดซึ่งขายดี มีให๎เลือกบริโภคท่ีหลากหลายและเพียงพอ  

มิติการศึกษา การเรียนรู๎ภาษาท่ีหลากหลาย มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นบ๎างเล็กน๎อย โดย
สํวนใหญํคนไทยผู๎ไมํมีใครพูดภาษากัมพูชาหรือพมําได๎เลย เพราะสํวนมากแรงงานตํางด๎าวใช๎ภาษาของ
ตนเอง จึงทําให๎คนไทยไมํเข๎าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารกัน และด๎วยความที่คนไทยคิดวําประเทศเขาเป็น
เมืองขึ้นประเทศของเขาเลยต๎องพยายามพูดภาษาอ่ืนให๎ได๎แตํประเทศไทยไมํได๎เป็นเมืองขึ้นเลยเป็นความ
โชคดีในความโชคร๎ายที่คนไทยไมํพยายามที่จะพูดหรือเรียนรู๎ภาษาอ่ืนแตํคนไทยบางสํวนอยากมีเรียน
ภาษาตํางด๎าวเพ่ิมเติม และอยากให๎ลูกหลานเรียนภาษาตํางด๎าวเพ่ิมด๎วย เนื่องจากปัจจุบันเปิดอาเซียนจึง
ทําให๎มีคนตํางชาติเข๎ามาอาศัยอยูํมาก ซึ่งการเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติอาเซียนนั้น มี
เด็กตํางชาติจํานวนคํอนข๎างเยอะที่เข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทย และเข๎ากันได๎ดีสามารถทํากิจกรรมรํวมกับ
เด็กไทยได๎เป็นอยํางดี โดยที่คุณครูผู๎สอนให๎ความรํวมมือไมํแบํงแยกวําเป็นเด็กชาติใด ซึ่งเด็กบางคนคิดวํา
ตนเองเป็นคนไทย เด็กตํางชาติบางคนพูดภาษากัมพูชาไมํได๎เพราะรู๎แตํภาษาไทย แตํในโรงเรียนไทยนั้นไม
มีครูที่สอนภาษากัมพูชา พมํา สํวนมากมีแตํภาษาจีน อีกทั้งมีคนไทยบางคนมีโอกาสได๎เรียนภาษาเพ่ือใช๎
ทํางานกับชาวตํางชาติ เกาหลี ญี่ปุุน ในสํวนของสถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียน ยังไมํมีการ
เปิดสอน สํวนมากจะเรียนรวมกัน หรือเป็นศูนย๑เด็กเล็กที่รับเด็กตํางชาติ แตํมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุุน
โดยเฉพาะ ที่ลูกหลานคนญี่ปุุนเข๎าไปเรียน แตํชาติอาเซียนบางคนพูดภาษาไทยได๎เล็กน๎อย อํานหนังสือไมํ
ออก เขียนหนังสือไมํได๎ แตํมีความอยากเรียนรู๎ภาษาไทย ซึ่งบางคนการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยตนเองจาก
ชีวิตประจําวันและคนรอบข๎าง อีกทั้งการเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยในระบบสํวนใหญํไมํคิดจะเรียนตํอ 
เนื่องด๎วยไมํมีเวลา และมีความต๎องการหางานทํามากกวํา เพื่อสํงเงินกลับไปยังประเทศของตนเอง สําหรับ
สถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียน 

มิติการมีงานทําและรายได๎ การมีงานทําของคนในชุมชน โดยปัจจุบันนายจ๎างนําเข๎าชาติ
อาเซียนจํานวนมากเพราะแรงงานในประเทศไทยไมํพอ หากแตํเพราะคนตํางชาติไมํได๎แยํงงานจากคนไทย 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงด๎านแรงงานเกิดขึ้น เพราะคนไทยขี้เกียจ คนไทยไมํทํา จึงทําให๎คนไทยตกงานเยอะ 
คนไทยไมํนิยมทํางานใช๎แรงงาน เลือกงาน ไมํชอบทํางานหนัก ชอบสบาย เป็นงานที่ไมํลําบาก อีกทั้ง
ลูกหลานของคนไทยไมํจําเป็นต๎องทํางานก็มีกิน ลูกหลานคนไทยจึงมีหน๎าที่เรียน รองานที่ตนเองชอบ ไมํ
ทําก็อยูํได๎แล๎ว เพราะพํอแมํทําให๎หมด จนปัจจุบันมีผลกระทบเนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานใน
ประเทศเยอะขึ้น ซึ่งแตกตํางจากคนไทยคือตํางชาติมีความอดทนในการทํางาน โดยสํวนมากบริษัทรับแตํ
ตํางชาติ หรืองานกํอสร๎างบ๎าง โดยทั่วไปจะมีทุกกลุํม ไมํวําจะเป็นเยาวชน สตรี ชาย เหตุผลที่คนตํางชาติ
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หลั่งไหลเข๎ามาเพ่ือทํางานเพราะชาติอาเซียนมีรายได๎ที่ดีกวําอยูํประเทศตนเอง รายได๎แตํละคนแล๎วแตํงาน
ที่ทํา สามารถเก็บเงินสํงกลับบ๎านได๎ แตํมีแรงงานตํางด๎าวบางกลุํมเลือกคําแรง ถ๎ารู๎จากคนอ่ืนวําคําจ๎างถูก
จะหนีนายจ๎างไปทํางานที่คําแรงแพงกวํา โดยคนตํางด๎าวบางคนสามารถพูดภาษาไทยได๎ เปิดกิจการเป็น
ของตนเอง เรียนรู๎จากคนไทย พอแรงงานตํางด๎าวเริ่มเกํงก็ไปเปิดกิจการเป็นของตนเอง แตํในบางกลุํม
มองวําการทํางานนั้นเป็นคนละอาชีพกัน ไมํได๎แขํงกัน แตํพ่ึงพาอาศัยกันได๎ โดยสภาพทางเศรษฐกิจของ
คนในชุมชนดีขึ้น เป็นการกระจายรายได๎ ค๎าขายดีมากขึ้นกวําเดิม ซึ่งชาติอาเซียนบางคนรู๎จักอดออม และ
ใช๎เงินให๎เกิดประโยชน๑จริงๆ 

มิติครอบครัว ในความสัมพันธ๑ในครอบครัวยังไมํมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น แรงงานตําง
ด๎าวไมํมีการผิดลูกผิดเมียใคร ถึงแม๎บางคนจะอยูํหํางไกลจากครอบครัว มีแตํคนไทยด๎วยกันเอง แตํการ
สมรสระหวํางคนไทยและคนตํางด๎าวในปัจจุบันที่พบมีมากข้ึน  

มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกใน
ชุมชนมีบ๎างแตํยังไมํมากเทําไหรํนัก เพราะสํวนใหญํชาติอาเซียนจะอยูํกันเป็นกลุํมๆ มุํงหวังเพ่ือทํางาน
เพียงอยํางเดียว แตํถ๎าไหว๎วานให๎ชํวยเหลืออะไร เชํน มีงานบุญจะชํวยพัฒนาชุมชน ชํวยเหลืองานสังคมได๎
ดี การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกในชุมชน ตํางชาติที่รํวมทําบุญกับคนไทยสํวนมากจะไมํ
คํอยรํวมนอกเสียจากจะมีนายจ๎างที่มีตําแหนํงในชุมชนพามาชํวย เชํน เมื่อถึงวันพระจะทําคล๎ายผ๎าปุาไป
ถวายพระที่วัด และบําเพ็ญกุศลโดยอุทิศแรงงาน ชํวยเหลืองานวัด เชํน กํออิฐ ทําความสะอาด พัฒนาวัด 
กวาดลานวัด โดยจะทํารํวมกันแตํเขาจะไปเป็นกลุํม ซึ่งไปวัดเดียวกันกับคนไทย มีการบริจาคน้ําแข็งและ
น้ําดื่มให๎วัด หรือกลุํมเปูาหมาย เชํน เด็ก ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎มีรายได๎น๎อย ยังไมํได๎รับผลกระทบ เพราะ
คนไทยจัดให๎มีกิจกรรมในชุมชนอยํางตํอเนื่องทุกปี เชํน วันผู๎สูงอายุ วันเด็ก โดยคนตํางชาติบางคนจะเข๎า
รํวมบ๎าง 

มิติศาสนาและวัฒนธรรม การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน 
ศาสนาของคนตํางชาติไมํแตกตํางจากคนไทย มีหลายศาสนาแตํโดยสํวนใหญํจะนับถือศาสนาพุทธ และ
อิสลาม มีการทําบุญใสํบาตรได๎เหมือนไทย อิสลามจะแยกออกไปถือของอิสลาม โดยในวันศุกร๑จะไป
ละหมาดที่มัสยิด ในสํวนของบทสวดของศาสนาพุทธจะเป็นบาลีเหมือนกันแตํตํางกันที่สําเนียงและทํานอง
ในการสวด และกัมพูชามีหมอดูลายมือ ทํานายโชคชะตา 

มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีบ๎างที่คนไทยเกิดความระแวงเนื่องจากไมํไว๎ใจ 
มีการขโมยของชาวบ๎านบ๎าง เชํน ผลไม๎ในสวน อาจเป็นเพราะไมํเข๎าใจประเพณีของคนไทย แตํบางสํวน
คิดวําอาชญากรรมการขโมยหรือปล๎นไมํมี ตํางชาติที่เข๎ามาทํางานสํวนใหญํจะไมํกํอให๎เกิดปัญหา 
อาชญากรรม มักจะอยูํอยํางเจียมเนื้อเจียมตัวไมํกล๎าที่จะกํออาชญากรรม เพราะถ๎าถูกจับได๎จะต๎องโทษ
และ ถูกสํงกลับ โดยบางคนเห็นวําไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมชาติอาเซียนอาชญากรรมเกิดขึ้นได๎ทุกชาติ ไมํวํา
ไทยหรือชาติอื่นๆ แตํเคยมีกรณีคนงานกัมพูชาทะเลาะกันเองแตํไมํรุนแรงและมีหัวหน๎างานคอยคุม อีกทั้ง
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มีเจ๎าหน๎าที่ตํารวจคอยตรวจตราความปลอดภัยในชุมชนอยูํตลอด ไมํเคยมีการปล๎น หรือทรัพย๑สินหาย แตํ
ต๎องระมัดระวังตัวเองไว๎กํอน ซึ่งไมํเก่ียวกับคนชาติใดทํา 

มิติสิทธิและความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมในชุมชนไมํเทํากันเทําไหรํ เพราะ
คนไทยชอบหักหัวคิวชาติอาเซียน ต๎องมีคนรับพาเข๎ามาทํางาน มีการหักหัวคิวและคําแรงไทย จะขึ้นอยูํ
กับความสามารถเทําไหรํก็เทํานั้นแล๎วแตํนายจ๎าง รวมไปถึงสิทธิและหน๎าที่ไมํเทํากันกับคนไทย ถ๎าให๎
เทํากันก็ไมํได๎ เชํน เด็กที่เรียนวุฒิการศึกษาที่เขาเรียนในประเทศไทย ไมํสามารถเอาไปประกอบกับงานที่
ประเทศเขาได๎ โดยประเทศไทยจะเขียนเป็นใบรับรองการศึกษา ไมํใชํใบสําเร็จการศึกษา แตํเป็นการเรียน
เพ่ือรู๎เหมือนรับรองการได๎เรียน ซึ่งคนตํางชาติที่เรียนภาษาไทย เพราะเขาอยูํเมืองไทย เขาก็ต๎องเรียนรู๎
ภาษาไทย แตํในชาติอาเซียนความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน ชาติอาเซียนรู๎สึกไมํถูก เลือกปฏิบัติ อาจ
เป็นเพราะมีความเทําเทียมกับเพ่ือนรํวมงานที่เป็นคนไทย มีความเสมอภาค เพราะเป็นคนเหมือนๆ กัน 
ไมํแบํงแยกชาติใด สําหรับสิทธิและหน๎าที่สํวนใหญํไมํเคยใช๎สิทธิอะไร ไมํเคยชํวยเหลือหรือไปเป็นจิตอาสา 
เพราะอยูํแตํที่พักและทํางานอยํางเดียว 

มิติการเมือง ในการมีสํวนรํวมทางการเมือง สํวนใหญํตํางชาติเข๎ามาเพ่ือมาทํางานหาเงิน
สํงกลับประเทศตามสิทธิเขา การให๎เข๎ามาทํางานได๎อยํางอิสระ จึงไมํควรเรียกร๎องขอคําแรงงานเพ่ิมขึ้น
ควรเคารพกฎหมายไทย โดยเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งของประเทศเขาชาติอาเซียนจะกลับไปเลือกตั้งท๎องถิ่น 
โดยสํวนใหญํไปแล๎วกลับมาทํางานที่ประเทศไทยตํอ อีกทั้งชาติอาเซียนคิดวําในด๎านธรรมาภิบาลในการ
บริหารคิดวําเจ๎าหน๎าที่รัฐมีธรรมาภิบาลดีอยูํแล๎ว ซึ่งตัวเองยังไมํกล๎าแสดงความคิดเห็นอะไร 

มิติสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรและพลังงาน การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคําด๎านพลังงานต๎องเพ่ิมคํา
ปริมาณการใช๎งาน เนื่องจากคนตํางด๎าวเขามาทําให๎มีทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป น้ําประปาไฟฟูาต๎อง
พลังงานต๎องเพ่ิมขึ้นแนํนอน ซึ่งนําจะเพ่ิมคํา hp ขึ้นเป็น 4-5 บาทมันหรือต๎องจํายเป็นคําตํางด๎าว เพราะ
เขามาหาเก็บเกี่ยวผลประโยชน๑ในประเทศไทยคนตํางด๎าวก็นําจะเพ่ิมขึ้น จึงควรมีคําภาษีของแตํละอยําง
มากกวําคนไทย เชํน เราซื้อแก๏สในประเทศพมําเพ่ือมาผลิตกระแสไฟฟูาในไทย แล๎วแรงงานตํางด๎าวก็เข๎า
มาใช๎ไฟฟูาในไทย ในการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดชลบุรีในบางพ้ืนที่น้ําจะทํวมบํอย แตํจะไมํทํวมขัง มีการ
ระบายที่รวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันมีการสร๎างบ๎านปิดทางระบายน้ํา โดยสํวนใหญํชาติอาเซียนไมํคํอย
ชํวยเหลือ แตํจะขอให๎เทศบาลชํวยเหลือมากกวํา เว๎นแตํชํวยเก็บกวาดเล็กๆน๎อยๆ เพราะมีความยุํงยากใน
การประสานงานเมื่อเกิดเหตุสถานการณ๑ตํางๆ เรื่องสุขลักษณะคุณภาพชีวิตด๎านสาธารณะสุขของตํางชาติ
ต่ํากวําคนไทย แตํคนพมําจะดูแลเรื่องความสะอาดมากกวําคนกัมพูชา สํวนกัมพูชาก็ต๎องคอยบอกหรือ
เตือนตลอด โดยทุกภาคสํวนควรมีมาตรการกลไกเพ่ือการค๎ุมกันผลกระทบทางสังคม  

(1) ด๎านการรักษาพยาบาลควรมีชํองแยกระหวํางคนไทยกับชาติอาเซียน เพ่ือรองรับใน
กรณีท่ีเรํงดํวน หรือควรมีโรงพยาบาลหรือคลินิกตํางชาติ เพ่ือจะได๎ไมํต๎องแยํงกับคนไทย 
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(2) ด๎านพลังงานต๎องเพ่ิมคําปริมาณการใช๎งาน เนื่องจากคนตํางด๎าวเขามาทําให๎มี
ทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป น้ําประปาไฟฟูาต๎องพลังงานต๎องเพ่ิมข้ึนแนํนอน ต๎องจํายเป็นคําตํางด๎าว เพราะ
ชาติอาเซียนมาหาเก็บเก่ียวผลประโยชน๑ในประเทศไทยคนตํางด๎าวก็นําจะเพ่ิมขึ้น จึงควรมีคําภาษีของแตํ
ละอยํางมากกวําคนไทย 

(3) ควรมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากห๎องแถวอยูํใกล๎กัน สิ่งสําคัญที่สุด
คือเรื่องอาชญากรรม เชํน เด็กหาย 

(4) ภาษาท่ีใช๎สื่อสารกันยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน เพราะไมํสามารถสื่อสารกันได๎ หรือต๎อง
มีลํามคอยสื่อสารเพ่ือให๎เข๎าใจกันมากขึ้น อีกทั้งควรมีการจัดอบรมการใช๎ภาษาท๎องถิ่นของอาเซียนเพ่ือให๎
สะดวกแกํการติดตํอสนทนากัน และมีการแก๎ไขในระยะยาว ถ๎าเกิดเราไมํรู๎ภาษาเขา เขาอาจเข๎ามามากํอ
การร๎าย หรือทําอันตรายในประเทศไทยได๎ 

(5) ควรมีหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในแตํละด๎าน และบูรณาการการดําเนินงานรํวมกัน
ในการแก๎ไขปัญหาและทันตํอสถานการณ๑ 

4.5 ผลการศึกษาของ สสว.4  

4.5.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.4 

        สสว.4 ได๎คัดเลือก ตําบลทําทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพ้ืนที่ในการ
ศึกษาวิจัย เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนแรงงานตํางด๎าวสูงที่สุดในเขต 8 จังหวัดที่อยูํในความดูแล  
รวมทั้งตําบลทําทราย ยังมีจํานวนชาติอาเซียนสูงที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครอีกด๎วย ตําบลทําทรายมีพ้ืนที่
ประมาณ 25.85 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 16,156 ไรํ ประกอบด๎วย 8 หมูํบ๎าน สภาพทางเศรษฐกิจ
ขึ้นอยูํกับอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีอัตราการขยายตัวด๎านอุตสาหกรรมสูง เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑลและ
ชุมชน ทําให๎เหมาะแกํการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพของประชากรสํวนใหญํรับจ๎าง
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ค๎าขาย และการเกษตรเพียงเล็กน๎อย องค๑การบริหารสํวนตําบลทําทรายมี
รายได๎ประมาณ 200 ล๎านบาทตํอปี จากข๎อมูลจํานวนชาติอาเซียนที่ได๎รับอนุญาตทํางานในจังหวัด
สมุทรสาคร พบวํา ตําบลทําทรายมีชาติอาเซียนอาศัยอยูํมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 44,530 
คน เป็นชนชาติเมียนมํามากที่สุด 41,763 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 1,952 คน และชนชาติลาว 813 คน
ตามลําดับ (ข๎อมูลจากจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) แตํจากรายงานของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําทาย และการให๎ข๎อมูลของผู๎นําในพ้ืนที่พบวําตําบลทําทรายมีประชากรแฝง
เป็นชาวตํางชาติไมํน๎อยกวํา 100,000 คน ในขณะที่ประชากรไทยในพ้ืนที่มีจํานวน 28,902 คน (ข๎อมูล
จากงานทะเบียนราษฎรและบัตร อําเภอเมืองสมุทรสาคร ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)   
 4.5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.4 

 4.5.2.1 กลุ่มคนไทย  
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 กลุํมตัวอยํางคนไทยที่เข๎ารํวมสนทนากลุํมมี จํานวน 9 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย 
รองลงมาเป็นเพศหญิง อายุอยูํระหวําง 31-60 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สํวนใหญํสมรส รองลงมาคือ
โสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด  4-7 คน สํวนใหญํเป็นหัวหน๎าครอบครัว มีการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา รองลงมาเป็นระดับสูงกวําปริญญาตรีหรือเทียบเทํา สํวนใหญํประกอบ
อาชีพธุรกิจสํวนตัว รองลงมารับราชการและรับจ๎างทั่วไป  มีรายได๎สํวนใหญํ  15,001 - 20,000 บาท/
เดือน สํวนใหญํอยูํในชุมชนมาเป็นระยะเวลามากกวํา 46 ปี  มีบทบาทหน๎าที่ในชุมชนในฐานะผู๎ใหญํบ๎าน
มากที่สุด รองลงมาเป็นผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  

  1) สถานการณ์พื้นฐาน  

ตั้งแตํวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนประชากรตํางชาติไมํได๎เพ่ิมจํานวนขึ้น แตํชํวงนี้
จํานวนแรงงานก็ยังทรงๆเทําเดิมหรืออาจจะลดลง เพราะคําแรงสูงขึ้น โรงงานบางแหํงจึงต๎องลดจํานวน
คนงาน มีจํานวนมากตอนปี 2553-2554 เนื่องจากตอนนั้นความต๎องการแรงงานมีมาก ข๎อมูลแรงงานจด
ทะเบียนของสํานักงานจัดหางานกับจํานวนคนตํางชาติในพ้ืนที่นําจะไมํตรงกัน  โดยในรายงานของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําทราย และผู๎ใหญํบ๎านได๎กลําวถึงจํานวนชาติอาเซียนวํา “คาดวําในตําบล ทํา
ทรายนําจะมีเป็นแสนคน”  

ผู๎นําเห็นวํากลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานในพ้ืนที่ได๎งํายกวําเมื่อกํอนมาก “มีการนําเข๎า
แรงงานได๎งํายขึ้น โรงงานสามารถไปเจรจาที่ประเทศต๎นทางเลยวําจะเอาแรงงานกี่คน แล๎วทําpassportไว๎
กํอน จากนั้นก็พาแรงงานเข๎ามา” 

กลุํมชาติอาเซียนสํวนใหญํเข๎ามาทํางานโรงงาน โดยผู๎ใหญํบ๎านกลําววํา  ในชํวงแรกทํา
เฉพาะในโรงงานอาหารสัตว๑ เพราะเป็นประเภทงานที่คนไทยไมํคํอยทําเนื่องจากมีกลิ่นเหม็น แตํตอนนี้
ขยายมาทําในโรงงานทอผ๎า โรงงานห๎องเย็น “ทุกโรงงานมีตํางชาติหมดเลย” คนไทยลาออกหมด สู๎งาน
คนตํางชาติไมํไหว ไมํมีการลาหยุด รวมทั้งทํางานกํอสร๎าง มีชาติอาเซียนผู๎หญิงผู๎ชายพอๆกัน   

ระยะเวลาที่ชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในตําบลทําทราย จะอยูํในประเทศ
ไทยเป็นระยะเวลานาน  โดยหลังจาก 31  ธันวาคม  2558  ระยะเวลาที่กลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาทํางาน
หรือพักอาศัยไมํแตกตํางไปจากชํวงเวลากํอนหน๎านี้  สํวนใหญํจะอยูํอาศัยเป็นระยะเวลานาน โดยผู๎นํา
กลําววํา “อยูํนานประเทศไทยสบาย”  การใช๎ชีวิตในชุมชนจึงไมํเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

หลังจาก 31 ธันวาคม 2558 ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนไมํแตกตํางไปจากเดิม  ซึ่งสํวน
ใหญํ ผู๎กํอปัญหาอาชญากรรมถ๎าเทียบระหวํางคนไทยกับชาติอาเซียน ผู๎นํากลําววํา “คนไทยทําเยอะกวํา”  

2) ความคลอบคลุมทางสังคม  

  เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ในตําบลทําทรายมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม  ไมํเปลี่ยนแปลงไปจากกํอนหน๎านี้ แตํมีความแตกตํางเรื่องอาหารการกิน
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พอประมาณ โดยคนตํางชาติจะชอบรับประทานน้ํามันพืชมาก นํามาใช๎ปรุงอาหาร นอกจากนี้คนตํางชาติ
ขยันทํางาน ไมํคํอยลาไมํคํอยหยุดงาน และสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธเชํนเดียวกับคนไทย   

  ชาติอาเซียนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน  ถ๎าเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายจะมีสิทธิ
ประกันสังคม กลุํมแรงงานตํางด๎าวที่มีอยูํในชุมชน เข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล รายได๎ กระบวนการยุติธรรมได๎ครบถ๎วนไมํแตกตํางไปจากคนไทย ผู๎นํากลําววํา “ชาติ
อาเซียนรู๎สิทธิของตนเองมากขึ้น เค๎าจะมีสหภาพแรงงานพมํา  มีนายหน๎า ชํวยหางานให๎ทําดีกวําเราอีก  
ต๎องการแรงงานตรงไหนรู๎หมด” นอกจากนี้ยังให๎การยอมรับกลุํมชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยใน
ชุมชนวําเป็นสมาชิกของชุมชน โดยผู๎นําและคนในชุมชนบางหมูํ  สามารถพูดภาษามอญได๎เชํนเดี ยวกับ
แรงงานพมําด๎วย อยํางไรก็ดี ไมํได๎คิดวําชาติอาเซียนเป็นภาระของชุมชน เพราะชาติอาเซียนก็มาชํวย
ทํางานที่คนไทยไมํทํา “งานบางงานที่คนไทยไมํทํา งานที่มีกลิ่นเหม็นมากๆ แรงงานตํางด๎าวก็มีความ
จําเป็น”  

 ทั้งยังสามารถไหว๎วานชาติอาเซียนไปทําธุระสํวนตัวแทนได๎  โดยจะไหว๎วานเฉพาะธุระ
ที่ไมํสําคัญมาก เชํน ซื้อของ  แตํกับคนไทยก็เชํนเดียวกัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถขอความชํวยเหลือ
จากคนตํางชาติได๎ 

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

(1) มิติที่อยู่อาศัย   

แรงงานตํางด๎าวจะพักเชําห๎องแถวเพ่ือพักอาศัย ราคาประมาณ 2,000 บาท/เดือน 
แตํบริเวณหอพักมักมีปัญหาด๎านความสกปรก ขยะ และสํงเสียงดัง รวมทั้งมีการขยายตัวของการสร๎างห๎อง
เชําในพ้ืนที่บริเวณใกล๎โรงงานอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ชาติอาเซียนเชําพักอาศัย ผู๎นํากลําววํา คนตํางชาติจะ
ชอบ“บ๎วนน้ําหมาก คุยกันสํงเสียงดัง ถ๎าทําได๎อยากให๎มีการแบํงโซนของแรงงานตํางด๎าว”  

ในชุมชนมีการขยายตัวของการสร๎างห๎องเชํา  เพ่ือให๎ชาติอาเซียนเชําพักอาศัย
จํานวนมาก  และบริเวณที่คนตํางชาติพักอาศัยจะมีปัญหาขยะจํานวนมาก  องค๑การบริหารสํวนตําบล
ดําเนินการจัดเก็บไมํทัน ทําให๎มีปัญหาขยะล๎น “ตั้งถังเช๎าบํายก็เต็มแล๎ว” นอกจากนี้สภาพแวดล๎อมที่พัก
อาศัยของแรงงานตํางด๎าวสํวนใหญํจะไมํถูกสุขลักษณะ 

(2) มิติสุขภาพ 

มีผลกระทบด๎านสุขภาพในด๎านที่มีแรงงานตํางด๎าวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของ
รัฐเป็นจํานวนมาก ผู๎นํากลําววํา “โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ตํางด๎าวเยอะมาก การรักษาพยาบาล การฝาก
ครรภ๑ แทบจะยึดพ้ืนที่ 80-90% ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร  ทุกคนไมํอยากเดินเข๎าไป คนไทยเลยเลี่ยง
ไปฝากโรงพยาบาลเอกชนแทน” 
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นอกจากนี้ในด๎านการมีบุตรของชาติอาเซียน  ผู๎นําเห็นวําชาติอาเซียนมีบุตรหลาย
คน ไมํมีการคุมกําเนิด เพราะการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไมํเสียคําใช๎จําย “นําจะมีการปลูกฝังเรื่อง
การคุมกําเนิด บางคนอยูํ  4 ปี มีลูก  3  คน  อยูํบ๎านเขามีลูกคนเดียวมีคําใช๎จํายทุกอยําง  ถ๎ามีลูกใน
เมืองไทย  มีรถมารับไปโรงพยาบาล  ไมํมีคําใช๎จําย  เบิกประกันสังคมได๎อีก” 

ในด๎านของโรคระบาดที่มีการกลับมาอุบัติใหมํ ผู๎นําเห็นวําเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ “กวําประเทศไทยจะทําให๎ปลอดโรคระบาดใช๎ระยะเวลานับสิบปี แตํพอตํางด๎าวเข๎ามาอยูํไมํกี่ปีมีโรค
ระบาดกลับมาระบาดใหมํ เราไมํได๎ทําให๎เขาแข็งแรงเหมือนเรา ไมํมีการบังคับให๎ฉีดวัคซีนปูองกันโรค” 

 (3) มิติอาหาร   

ในด๎านอาหารมีผลกระทบบ๎างเล็กน๎อย  เนื่องจากชาวตํางชาติในพ้ืนที่  นิยมรับใช๎
น้ํามันพืชเป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหาร  ดังนั้นหากมีการลดราคาน้ํามันพืชในห๎างสรรพสินค๎า  
ชาวตํางชาติจะไปตํอคิวรอกันตั้งแตํห๎างเปิด  ทําให๎น้ํามันพืชหมดอยํางรวดเร็วคนไทยไปซื้อไมํทัน  แตํ
อยํางไรก็ดี  ในพ้ืนที่มีความหลากหลายด๎านอาหารมากขึ้น เชํน “มีก๐วยเตี๋ยวลูกชิ้นเกาลูนสูตรพมํา หอย
ทอดสูตรพมํา” เป็นต๎น 

(4) มิติการศึกษา 

การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติอาเซียน มีผลกระทบด๎านการ
สื่อสารระหวํางกัน จํานวนห๎องเรียนไมํเพียงพอ จํานวนครูไมํพอ “ครูและเด็กไทยไมํสามารถพูดภาษาพมํา
ได๎ ทําให๎การสื่อสารกันลําบาก จํานวนห๎องเรียน  จํานวนครู เทําเดิม  แตํมีนักเรียนพมํามาเรียนรํวมด๎วย”   

 (5) มิติการมีงานท าและรายได้ 

 ผู๎นําเห็นวําแรงงานตํางด๎าวสามารถหางํายกวําคนไทย เพราะมีนายหน๎าชํวยหางาน
ให๎  “แรงงานตํางด๎าว หางานงํายกวําคนไทย มีนายหน๎า หัวหน๎าฝุายบุคคลมีเปอร๑เซ็นต๑” นอกจากนี้ผู๎นํา
พูดตรงกันวําผู๎ประกอบการโรงงานมักนิยมรับคนตํางชาติเข๎าทํางานมากกวําคนไทย เพราะขยันทํางาน
มากกวํา “บางโรงงานไมํรับคนไทยเข๎าทํางาน และไมํรับคนในพ้ืนที่บอกวําคนในพ้ืนที่หัวแข็ง หัวดื้อ คน
ตํางด๎าวไมํลาหยุดเลย ใครก็อยากจ๎าง” นอกจากนี้บางโรงงานมีการมอบหมายให๎ชาติอาเซียนเป็นหัวหน๎า 
“คนไทยอยูํไมํได๎เพราะเอาพมําไปเป็นหัวหน๎า คนไทยออกหมด” 

นอกจากนี้มีการประกอบอาชีพอิสระและการเป็นเจ๎าของกิจการของแรงงาน
ตํางชาติมีเพ่ิมมากขึ้น โดยใช๎ชื่อคนไทยรับเป็นนายจ๎างให๎ “อาชีพพํอค๎า แมํค๎าแรงงานตํางด๎าวเริ่มยึด มี
คนไทยรับเป็นนายจ๎างให๎ ทั้งๆที่คนตํางด๎าวเป็นเจ๎าของที่แท๎จริง เปิดร๎านซํอมโทรศัพท๑ ขายอาหาร ขาย
ก๐วยเตี๋ยวลูกชิ้นเกาลูน ขายหอยทอดสูตรพมํา ขายของใช๎พมํา ขายไอติมตัก ขับวินมอเตอร๑ไซค๑  ในตลาด
คลองครุเยอะมาก คนตํางด๎าวจะมาอุดหนุนที่พวกเขาขาย อาชีพของคนในชุมชนลดลง”  
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  ผู๎นํากลําววําการที่คนตํางชาตินิยมอุดหนุนร๎านค๎าของคนตํางชาติด๎วยกัน  “อาจจะ
เป็นเพราะเค๎าคุยกันรู๎เรื่อง  ก็เลยอุดหนุนพวกเดียวกัน  ตลาดริมทางรถไฟเมื่อกํอนร๎อยละ 20 ตอนนี้
นําจะเพ่ิมเป็น  60-70% แล๎วที่ตํางด๎าวมาขายของ”  อยํางไรก็ตามผู๎นําเห็นวําชาติอาเซียนก็มีความ
จําเป็น  เพราะงานบางประเภทคนไทยไมํทํา   

 ในขณะเดียวกัน  โรงงานในพ้ืนที่ที่รับคนตํางด๎าวเข๎าทํางาน  ไมํมีการแจ๎งจํานวน
แรงงานตํางด๎าวให๎ผู๎นําชุมชนรับทราบ  ทําให๎ข๎อมูลจํานวนแรงงานตํางด๎าวในพ้ืนที่มีจํานวนไมํชัดเจน ไมํ
ทราบจํานวนที่แท๎จริง  

(6) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 

มีการขอความรํวมมือให๎คนตํางชาติเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทยในวัน
สําคัญตํางๆ  เชํน วันพํอ วันแมํ  โดยจะให๎ตัวแทนชาติอาเซียนมาประกาศเสียงตามสาย เพ่ือขอความ
รํวมมือแรงงานให๎มาชํวยพัฒนาความสะอาดในชุมชน  

(7) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

เนื่องจากชาติอาเซียนชอบทําบุญที่วัดเป็นประจํา  จนผู๎นําบางคนรู๎สึกวํา  “วัดโดน
ยึด”  นอกจากนี้ยังมีการเรี่ยรายเงินทําบุญจากคนชาติเดียวกัน  โดยนําเงินบริจาคทําบุญให๎กับวัดในพ้ืนที่  
อีกสํวนหนึ่งสํงกลับไปพมํา  แตํการเรี่ยรายเงินเชํนนี้ต๎องได๎รับอนุญาตจากอําเภอท๎องที่เสียกํอน  ผู๎นํา
ชุมชนจึงได๎ดําเนินการปูองปรามด๎วยการตักเตือนแจ๎งให๎แกนนําคนตํางชาติทราบวําการเดินเรี่ยรายเงิน
ทําบุญ  ผิดกฎหมาย หากจะดําเนินการต๎องขออนุญาตจากอําเภอท๎องที่เสียกํอน  ตอนนี้จึงมีการเดิน
เรี่ยรายลดน๎อยลง  “คนตํางด๎าวยืนเรี่ยรายในตลาด พอตักเตือนก็ลดจํานวนลง” 

  การจัดงานบุญตําง ๆ อาจมีความแตกตํางกันในด๎านพิธีกรรมทางศาสนา  ทําให๎บาง
กรณีสํงผลให๎คนไทยไมํอยากเข๎าวัด  “คนตํางด๎าวจะขอใช๎พ้ืนที่วัดหลายวัน  บางครั้งเปิดเครื่องเสียง
ด๎านหน๎าวัดเสียงดัง  มีการนิมนต๑พระดังๆ ในพมํา  หรือจากสังขละบุรี  มาจําวัดในพ้ืนที่ เจอสวดแบบ
แปลกๆ คนไทยเขาก็ไมํเข๎าวัด”    

 (8) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  คนตํางชาติจะขับขี่จักรยาน  และจักรยานยนต๑ ไมํเป็นระเบียบ  มีการขับย๎อนศร  
ทําให๎เกิดอุบัติเหตุความไมํปลอดภัยบนท๎องถนน “เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะแหํกันมายกรถกลับไปเลย ซึ่งการ
ขับรถสร๎างปัญหามาก” “ชํวงเช๎า ๆ จะข่ีรถจักรยานเยอะมาก เพื่อเข๎าโรงงาน  ทําให๎รถที่สัญจรบริเวณนั้น
ติดยาวเหยียด” สําหรับปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ คนไทยและตํางชาติกํอคดีพอๆ กัน   

  (9) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 
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  คนตํางชาติจะรู๎กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนเป็นอยํางมาก โดยจะมีแกนนําคน
ตํางชาติให๎ความชํวยเหลือเวลาเกิดปัญหา  “ตํางด๎าวรู๎กฎหมายมากกวําคนไทย  เพราะเขามีแกนนําคน
ตํางด๎าวคอยชํวยเหลือ” เชํน กรณีไฟไหม๎ห๎องแถวที่คนตํางด๎าวพักอาศัย  คนตํางด๎าวไปร๎องนักสิทธิ
มนุษยชนวําทําให๎ไมํมีที่พักอาศัย  ทรัพย๑สินเสียหาย  ทําให๎เจ๎าของห๎องแถวต๎องจํายเงินชดเชยให๎กับคน
ตํางด๎าว เป็นต๎น 
  อยํางไรก็ตาม  ยังมีเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐแสวงหาประโยชน๑จากแรงงานตํางด๎าวเชํนกัน  
“คนตํางด๎าวเป็นชํองทางทํามาหากินของเจ๎าหน๎าที่”  

4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

ผู๎นําชุมชนเสนอให๎มีมาตรการกลไก เพ่ือการค๎ุมกันผลกระทบทางสังคม ดังนี้ 

(1) ควรพัฒนาเครือขํายอาสาสมัครเพ่ือดูแลความเรียบร๎อยในชุมชน โดยประสาน
การทํางานกับแกนนําชาติอาเซียนในพื้นที่  เพื่อดูแลความสงบเรียบร๎อยของคนในชุมชนรํวมกัน 

(2) ควรจัดทําข๎อมูลแรงงานตํางด๎าวที่ชัดเจน  โดยให๎โรงงานหรือผู๎ประกอบการที่รับ
ชาติอาเซียนเข๎าทํางานต๎องแจ๎งผู๎นําในพ้ืนที่ด๎วย และโรงงานควรอบรมมารยาทคนตํางชาติในการอยูํ
รํวมกับคนไทย  

(3) ควรจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานตํางด๎าวให๎ถูกสุขลักษณะ   
(4) การปฏิบัติของผู๎นําในพื้นที่ควรแสดงให๎เห็นถึงความจริงใจ คนตํางชาติจะได๎รู๎สึก

ไว๎วางใจ  โดยให๎คนตํางด๎าวเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลความเรียบร๎อยของคนในชาติเดียวกัน โดยเอา
กิจกรรมทางศาสนา หรือสารณประโยชน๑มาเชื่อมความสัมพันธ๑ระหวํางกัน  โดยจัดทําเป็นคูํมือการใช๎ชีวิต
รํวมกับคนไทยแบบสองภาษา  เพ่ือให๎ชาติอาเซียนปฏิบัติตัวได๎อยํางถูกต๎อง “เราต๎องบอกให๎เขาเข๎าใจวํา
อะไรควรทําไมํควรทํา เวลาเราไปบ๎านทํานเรายังปฏิบัติตามเลย ทํานมาอยูํบ๎านเราทํานก็ต๎องทําตามเรา” 

(5) หนํวยงานภาครัฐที่มีอํานาจในการบังคับใช๎กฎหมาย  ควรมีการตรวจตรา
โรงงานอุตสาหกรรมอยํางจริงจัง เกี่ยวกับการใช๎แรงงานตํางด๎าวอยํางผิดกฎหมาย เพราะผู๎นําในพ้ืนที่ยังมี
ความกลัวผู๎มีอํานาจที่เป็นหุ๎มสํวน  หรือเป็นที่ปรึกษา ให๎กับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 4.5.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนที่ให๎สัมภาษณ๑เชิงลึก  มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน สํวนใหญํเป็นเพศ
ชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน อายุสํวนใหญํอยูํระหวําง 31-40 ปี รองลงมาอายุ 21 – 30 ปี และ 41-50 ปี 
ตามลําดับ กลุํมตัวอยํางทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เชื้อชาติพมํา สถานภาพการสมรส สมรสแล๎วทุกคน มี
สมาชิกในครอบครัวที่อยูํในประเทศไทย ไมํเกิน 3  คนตํอครอบครัว แตํมีบุตรที่อยูํในประเทศพมําด๎วย มี
หน๎าที่เป็นสมาชิกครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นหัวหน๎าครอบครัว  มีการศึกษาระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา สํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎างในโรงงาน มี 1 รายรับจ๎างขายของ
ตามบ๎านคนไทย และมี 1 รายวํางงานเพราะยังไมํได๎ตํอpassport รายได๎สํวนใหญํไมํเกินเดือนละ 10,000  
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บาท  รองลงมามีรายได๎ 10,001-15,000 บาท นอกจากนี้กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอาศัยอยูํในประเทศไทย
ต่ํากวํา 6 ปีมากที่สุด รองลงมาอาศัยในประเทศไทย นาน  6-15 ปี และ 16-25  ปีขึ้นไป  สํวนใหญํไมํได๎
รํวมกิจกรรมของชุมชน  มี 2 รายที่รํวมกิจกรรมของชุมชนและชํวยดูแลความเรียบร๎อยในโรงงาน 

1) สถานการณ์พื้นฐาน 

กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนให๎ข๎อมูลวํา  ปัจจุบันสามารถดํารงชีวิตได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมีการขึ้นทะเบียนชาติอาเซียนถูกกฎหมาย ทําให๎สามารถออกไปใช๎ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได๎โดย
ไมํต๎องกลัวเจ๎าหน๎าที่ตํารวจจับกุม  

“ไปไหนมาไหนสะดวกข้ึน  รู๎สึกวําปลอดภัยขึ้น  หลังจากท่ีมีการทํา  MOU  ทําให๎ 
เดินทางไปได๎ทั่วประเทศไมํต๎องกลัวตํารวจ”   

      “ดีกวําเมื่อกํอน สมัยกํอนจะเข๎ามาทํางาน ต๎องเรียกเงินเยอะ ต๎องหลบซํอน สมัยนี้ 
สบายมาก” 

หลังจากที่ประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานอยํางถูกต๎องตาม
กฎหมาย กลุํมตัวอยํางเห็นวํามีผลทําให๎ชาติอาเซียนตัดสินใจเดินทางเข๎ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น  
เพราะไมํต๎องกลัววําจะโดนตามจับกุม มีผลอยํางมากเพราะดีกวําเมื่อกํอน สมัยกํอนจะเข๎ามาทํางาน ต๎อง
เรียกเงินเยอะ ต๎องหลบซํอน สมัยนี้สบายมาก งํายขึ้น บางคนก็สามารถไปทํา passport ที่พมําให๎แล๎วมา
ลงทะเบียนที่นี่ สะดวกกวําเมื่อกํอน คําใช๎จํายไมํสูง” อีกรายกลําววํา “มีผลตํอการตัดสินใจมากเพราะเข๎า
มาไดง๎ําย อยูํอาศัยได๎งํายขึ้น” 

ประเภทงานที่กลุํมชาติอาเซียนนิยมเข๎ามาทํางานในชุมชน สํวนใหญํเป็นงานรับจ๎างใน
โรงงานอุตสาหกรรม รับจ๎างกํอสร๎าง รับจ๎างขายของและเป็นแมํบ๎านตามบ๎านเรือน สํวนใหญํไมํคํอย
เปลี่ยนงาน บางรายทํางานที่โรงงานแหํงเดิมเป็นระยะเวลาเกือบ  20  ปี แตํจะเดินทางกลับบ๎านปีละครั้ง  
หรือ 2 ปีครั้งตามชํวงเทศกาลสําคัญตําง ๆ  

เมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกกต๎องตามกฎหมาย ชาติ
อาเซียนเห็นวํา ระยะเวลาในการทํางานหรือพักอาศัยไมํเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   

สํวนปัญหาอาชญากรรมตําง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนเห็นวํา  
ไมํได๎เกี่ยวข๎องกับชาติอาเซียน สํวนใหญํในพื้นท่ีไมํคํอยมีปัญหาอะไร  สงบเรียบร๎อยดี   

“เวลาเกิดอาชญากรรม คนที่กํอเหตุสํวนใหญํเป็นคนไทยและพมํา แตํผู๎เสียหายจะเป็น
คนพมํามากกวํา” 

  ความรู๎สึกของกลุํมตัวอยํางกับการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชน กลุํมตัวอยํางทุก
คนรู๎สึกดีที่ได๎เข๎ามาทํางานในประเทศไทย เพราะได๎คําจ๎างดี คนใจดี มีน้ําใจ รู๎สึกวําอยูํกันแบบพ่ีน๎องกันหมด     
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2) ความคลอบคลุมทางสังคม  

       ในด๎านการเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานกลุํมชาติอาเซียนเห็นวํา  ได๎รับสวัสดิการด๎านการ
รักษาพยาบาลไมํแตกตํางกับคนไทย เพราะมีการประกันสังคม  อยํางไรก็ดี มีบางรายเห็นวําการ
รักษาพยาบาลต๎องรอนานกวําคนไทย และบางรายเห็นวําสวัสดิการด๎านอ่ืน ๆ เชํน  เรื่องรายได๎ คนไทยมี
สิทธิมากกวําชาติอาเซียน     

“ไปโรงพยาบาลไมํเสียตังค๑  แตํรู๎สึกวํารอนานกวําคนไทย ไปตั้งแตํเช๎ากวําจะได๎รักษา 
  ทีหลังเลย”  

       “สิทธิ์ก็ได๎เหมือนกัน คือการรักษาพยาบาล เพราะมีประกันสังคม แตํนอกเหนือจาก 
  นั้น แตกตํางจากคนไทย เชํน เรื่องรายได๎  

         ด๎านความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนที่ทํางานหรือพักอาศัย  ชาติอาเซียนสํวนใหญํรู๎สึก
เป็นสํวนหนึ่งของชุมชน “อยูํกันแบบพ่ีแบบน๎อง”   

ชาติอาเซียนเห็นวําสามารถไหว๎วานคนไทยไปทําธุระสํวนตัวได๎ เชํน เพ่ือนคนไทย  
ผู๎จัดการที่สนิทกัน “กล๎าขอความชํวยเหลือคนไทย เพราะที่ทํางานคนไทยที่อยูํโรงงานเดียวกันใจดีทุกคน”
รวมทั้งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอ่ืน ก็สามารถขอความชํวยเหลือจากคน
ไทยได๎    

        สําหรับความรู๎สึกเมื่อพบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ  ชาติอาเซียนบางสํวนยังมีความรู๎สึกกลัว 
แม๎วําจะเข๎ามาทํางานแบบถูกกฎหมายก็ตาม  

       “กลัวไมํมีเหตุผล รู๎แตํวํากลัว” “กลัว เพราะเราเป็นคนตํางด๎าว กลัวโดนจับ แตํจริงๆ 
เราก็มีบัตรครบ แตํใจจริงๆ ก็กลัว” 

3) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       (1) มิติที่อยู่อาศัย 

ชาติอาเซียนเห็นวําที่อยูํอาศัยมีเพียงพอ สํวนใหญํพักอาศัยอยูํกับญาติพ่ีน๎อง              
“มีห๎องเชําราคาไมํแพง” ไฟฟูาประปาเพียงพอบางคนโรงงานออกคําใช๎จํายให๎ด๎วย   

 (2) มิติสุขภาพ 

ได๎รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเพียงพอ ชาติอาเซียนสํวนใหญํเห็นวําได๎รับสิทธิไมํ
แตกตํางจากคนไทย “ไมํแตกตํางกัน เหมือนคนไทย บางอยํางได๎เร็วกวําด๎วย” 

(3) มิติอาหาร   
มีอาหารเพียงพอให๎รับประทาน “กินอาหารไทยได๎ทุกอยําง” 
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(4) มิติการศึกษา 
ไมํมีสถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียน แตํเด็กตํางชาติสามารถเข๎าเรียน

รํวมในโรงเรียนไทยได๎  

(5) มิติการมีงานท าและรายได้  
มีรายได๎เพียงพอเพราะในครอบครัวมีคนทํางานหลายคน  และมีรายได๎ไมํแตกตําง

จากคนไทย  

 (6) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 
 มีการชํวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมในชุมชน    

(7) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 
คนตํางชาติและคนไทยนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน  “ไปทําบุญที่วัดเป็นประจํา          

ดูละครไทยทุกวันทําให๎พูดภาษาไทยได๎” 

 4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 
 คือ คนตํางชาติเห็นวําควรสํงเสริมให๎มีการชํวยเหลือกันระหวํางชาติอาเซียนกับคนไทย 
 

อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.4  

จากการจัดเวทีสนทนากลุํมคนไทย  และสัมภาษณ๑เชิงลึกชาติอาเซียนจะเห็นได๎วํา  
จํานวนประชากรแรงงานตํางด๎าวที่แท๎จริงมีจํานวนไมํชัดเจน  โดยมีประชากรชาติอาเซียนแฝงในพ้ืนที่
มากกวําจํานวนที่ขึ้นทะเบียนอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย  ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
ชาติอาเซียนในพ้ืนที่  โดยการรับคนตํางชาติเข๎ามาทํางานของโรงงานอุตสาหกรรม  ไมํมีการแจ๎งให๎ผู๎นํา
ชุมชนในพ้ืนที่รับทราบ   

  อยํางไรก็ดี  กลุํมคนไทยไมํได๎คิดวําชาติอาเซียนเป็นภาระให๎กับชุมชน เพราะงานบาง
งานที่คนไทยไมํทํา ก็จําเป็นต๎องจ๎างชาติอาเซียน และชาติอาเซียนก็ไมํได๎กํอคดีที่รุนแรงในพ้ืนที่ แตํความ
แตกตํางของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนตํางชาติบางประการ ยังทําให๎คนไทยรู๎สึกมีผลกระทบตํอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันพอสมควร เชํน การประกอบอาชีพอิสระของชาติอาเซียน พฤติกรรมการสํงเสียงดัง 
การควบคุมโรคติดตํอ การรักษาความสะอาด การขับขี่ยวดยานพาหนะบนท๎องถนนอยํางไมํเป็นระเบียบ 
ความแออัดของชาติอาเซียนในสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งความหนาแนํนของห๎องเชําชาติอาเซียนใน
พ้ืนที่ เป็นต๎น  

  ในขณะที่ชาติอาเซียนมีความรู๎สึกปลอดภัยและใช๎ชีวิตได๎อยํางปกติในชุมชน โดยเห็นวํา
คนไทยให๎ความเป็นมิตรกับคนตํางชาติ การทํางานในประเทศไทยทําให๎มีรายได๎เพียงพอกวําการอยูํที่
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ประเทศของตน สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางสบาย แตํมีบางสํวนที่คนตํางชาติยังกลัวเกรงเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ
อยูํบ๎าง  

จากการเก็บข๎อมูลยังพบวํา ในบางหมูํบ๎านของตําบลทําทรายมีการจัดตั้ง “อาสาสมัคร
ตาสับปะรด” โดยผู๎ที่มีจิตอาสาจะรํวมเป็นหูเป็นตาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน จึงควรขยาย
ผลมาตรการดังกลําวให๎เป็นรูปธรรมทั้งตําบล นอกจากนี้การสร๎างความเข๎าใจในรูปแบบการดําเนิ นชีวิต
ของคนไทย วัฒนธรรมประเพณี ให๎ชาวตํางชาติได๎รับทราบ  เป็นมาตรการที่ควรกระทําอยํางตํอเนื่อง  
โดยให๎ชาวตํางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ รํวมเป็นแกนนําในการสร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ในชุมชน รํวมกับผู๎นําในชุมชน เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ผู๎ประกอบการ เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน
ระหวํางคนไทยและชาติอาเซียนในพ้ืนที่ตํอไป  

 
4.6 ผลการศึกษาของ สสว.5  

4.6.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.5 

 สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 หรือ สสว.5 (The Technical Promotion and 
Support Office, Region 5) ได๎คัดเลือกชุมชนตําบลดําน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร๑ เป็นพ้ืนที่ในการ
ศึกษาวิจัย  ตําบลดํานมีพ้ืนที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 87,578 ไรํ ผู๎วําราชการ
จังหวัดสุรินทร๑ ได๎กําหนดเขตตําบลภายในท๎องที่ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหํง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่ พ.ศ. 2457 โดยให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลดํานมีเขตการ
ปกครอง รวม 18 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งสิ้น 12,463 คน แยกเป็นชาย 6,293 คน หญิง 6,170 คน 
(ข๎อมูลจากทะเบียนอําเภอกาบเชิง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559) จํานวน 3,718 ครัวเรือน มีความ
หนาแนํเฉลี่ย 104 คน/ตารางกิโลเมตร  

มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดตํอกับบ๎านจารย๑ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร๑ ทิศใต๎ ติดตํอกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดตํอกับบ๎านตาตุม ตําบลตาตุม และทิศตะวันตก ติดตํอกับบ๎านรุน 
ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร๑ ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่เป็นเนินเขาบริเวณทางด๎านทิศใต๎ 
มีระดับความสูง 250 เมตร เป็นพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติ มีความอุดมสมบูรณ๑ของปุาไม๎และสัตว๑พอควรและ
มีความลาดเอียงมาทางทิศเหนือระดับความสูงประมาณ 190 เมตร เป็นที่ตั้งของหมูํบ๎านตํางๆ สํวนใหญํ
ใช๎ในการทําเกษตร ได๎แกํ ปลูกข๎าว อ๎อย มันสําปะหลัง และยางพารา เป็นต๎น เป็นพ้ืนที่ชายแดนติดตํอกับ
เขตพ้ืนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา มีการติดตํอซื้อขายสินค๎าและการบริการนักทํองเที่ยว “จุดผําน
แดนถาวร ชํองจอม” ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะร๎อนชื้น ฤดูร๎อน ระหวํางเดือนกุมภาพันธ๑ถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน ระหวํางชํวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาว ระหวํางเดือนตุลาคม ถึง
เดือนมกราคม สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเลี้ยงสัตว๑เพ่ือไว๎
ใช๎งานและเป็นอาหาร ได๎แกํ โค กระบือ สุกร เป็ด ไกํ ฯลฯ รับจ๎าง ค๎าขาย และอาชีพเสริม ในครอบครัว 



186 
 

เชํน ทองผ๎า ทอเสื่อกก เป็นต๎น มีหนํวยธุรกิจในเขตบริการ ได๎แกํ โรงสีข๎าวขนาดกลางและเล็ก ร๎านค๎า
ชุมชน ร๎านซํอมรถยนต๑/รถจักรยานยนต๑ ร๎านเสริมสวย โรงงานด๎ามจอบ ร๎านรับซื้อของเกํา และสถาน
บริการห๎องเชํา (ท่ีมา : ผู๎เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน กันยายน 2556 องค๑การบริหารสํวนตําบลดําน)  

สภาพทางสังคม ด๎านการศึกษา มีโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) โรงเรียนประถมศึกษา ที่
อํานหนังสือประจําหมูํบ๎าน ศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑ สถานีวิทยุชุมชน สถาบันและองค๑กรทางศาสนา มี
วัด/สํานักสงฆ๑  ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สํวนใหญํเป็นไปตาม
ครรลองทางพระพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวบ๎าน เชํน บุญบั้งไฟ การแหํเทียนเข๎าพรรษา พิธีแซน
โดนตา ประเพณีออกพรรษา เทศน๑มหาชาติ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ   ด๎านสาธารณสุขสถานบริการ
สาธารณสุข ได๎แกํ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบล (บ๎านดําน,บ๎านเกษตร) ศูนย๑สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
  
 4.6.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.5 

  4.6.2.1 กลุ่มคนไทย 

  กลุํมตัวอยํางมี จํานวน 11 คน พบวํา เป็นเพศหญิง จํานวน 6 คน เพศชาย จํานวน 5 
คน มีอายุระหวําง 41-50 ปี จํานวน 5 คน อายุระหวําง 51-60 ปี จํานวน 3 คน และอายุระหวําง 31-40 
ปี จํานวน 2 คน สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส จํานวน 10 คน และโสด จํานวน 1 คน มี
หน๎าที่หลักเป็นสมาชิกครอบครัว จํานวน 7 คน และเป็นหัวหน๎าครอบครัว จํานวน 4 คน มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 8 คน และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน อาชีพสํวนใหญํเป็นข๎าราชการ/
ลูกจ๎างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 8 คน และเกษตรกรรม จํานวน 3 คน ตามลําดับ 

 1) สถานการณ์พื้นฐาน   

  ในพ้ืนที่ของสํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 มีการค๎นพบวํา กํอนการเปิด
อาเซียน  มีการเข๎าออกของคนอาเซียนอยํางเสรีมาก และทําให๎เกิดความมั่นคงทางสังคมน๎อย ซึ่งสถิติเมื่อ
ปี พ.ศ. 2557 มีกลุํมคนอาเซียนหลั่งไหลข๎ามมาจํานวน 490,774 ราย และขาออกจํานวน 492,383 คน 
จากสถิติการเข๎า-ออกที่มีจํานวนไมํเทํากันอาจเป็นไปได๎วําจะมีคนอาเซียนที่หลบหนีเพ่ือมาทํางานในฝั่ง
ของไทยเรา เชํน กลุํมรับจ๎างทําไรํอ๎อย มันสําปะหลัง เป็นต๎น โดยมี  พ.ต.ท.บรรชิด หวังแทนกลาง 
สารวัตรตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดสุรินทร๑ ผู๎ให๎ข๎อมูล และนางสาวกานต๑กมล ชมพูทอง แรงงาน จังหวัด
สุรินทร๑  ให๎ข๎อมูลวําสถานการณ๑การเข๎าออกของแรงงานตํางด๎าวตามมาตรา 14 ที่เข๎ามาและสามารถไป-
กลับได๎ที่มีภูมิลําเนาและสัญชาติติดกัน เชํน ชาวกัมพูชา ที่เดินทางเข๎ามาประเทศไทย โดยมีหนังสือ
เดินทาง จํานวน 728 คน มีนายจ๎าง 195 คน มีประกันสังคม 74 ราย การทํา MOU ตามพระราช
กฤษฎีกาการนําคนตํางด๎าวเข๎ามาทํางานในประเทศ พ.ศ. 2559 เป็นกัมพูชา 8 คน เดิมมีจํานวน 70 คน 
และตามมติ ครม. ที่มีการพิสูจน๑สัญชาติมีบัตรเป็นของตนเอง เป็นชาวกัมพูชา 49 คน สํวนด๎านสาธารสุข
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พบวํา เดิมทีด๎านการรักษาพยาบาลไมํวําจะเป็น รพ.สต. สาธารสุขอําเภอ โรงพยาบาลประจําจังหวัด มีคน
ไทยเข๎ารับการรักษาเป็นจํานวนมากอยูํแล๎ว แตํเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนทําให๎มีกลุํมคนอาเซียนเข๎ามารับ
บริการเพ่ิมจํานวนมากขึ้น จึงจําเป็นต๎องมีการเบิก-จํายอุปกรณ๑ทางการแพทย๑เพ่ิมขึ้น แตํสํวนใหญํพบวํา
คนอาเซียนเข๎ารับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนมากกวํา 

  จากข๎อมูลสถานการณ๑การเข๎าออกของประชากรคนอาเซียนพบวํา พ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น และการเข๎ามาอยํางถูกต๎องตามกฎหมายมากขึ้น สํวนใหญํมี
ผลมาจากนโยบายของรัฐ ซึ่งสํวนใหญํคนตํางด๎าวที่เข๎ามาหลักๆ เป็นชาวกัมพูชา (กลุํมพํอค๎าแมํค๎า กลุํม
เข๎ามาเพ่ือรักษาพยาบาล และซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภค) บางสํวนมีการนอนค๎างตามหอพักของตลาด
ชายแดนที่เรียกวํา ตลาดชายแดนชํองจอม และยังมีบางกลุํมที่อาศัยอยูํเป็นระยะเวลานานมากกวํา 1 ปี
ขึ้นไป สํวนใหญํแล๎วจะเดินทางกลับไปยังบ๎านของตัวเองในชํวงเทศกาล ซึ่งปัจจัยที่ทําให๎แรงงานตํางด๎าว
เข๎ามาอยูํมากขึ้นคือเงินคําจ๎างที่สูง สภาพทางเศรษฐกิจ และความสะดวกสบาย อาจจะเนื่องจากมีการจด
ทะเบียนเป็นแรงงานตํางด๎าวที่ถูกกฎหมายนั่นเอง   

  2) ความครอบคลุมทางสังคม  

ในเรื่องของสวัสดิการที่กลุํมคนอาเซียนได๎รับจากคนไทย พบวํา ไมํได๎มีความแตกตํางกัน
แตํอยํางใด ทั้งคําจ๎างแรงงานที่ได๎รับ การศึกษาของลูกที่เกิดกับคนไทย ซึ่งไมํได๎มีการแบํงแยกและสามารถ
ใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับคนไทยเป็นอยํางดี จึงเกิดการยอมรับกลุํมคนอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและอาศัยอยูํใน
ชุมชนวําเป็นสมาชิกของชุมชนเพราะมีความเหมือนด๎านภาษา อยูํอาศัยมานาน จนเกิดความคุ๎นเคยตํอกัน 
ไมํสร๎างความเดือดร๎อน รวมถึงความไว๎วางใจในธุระที่ไมํสําคัญมากได๎ เชํน การฝากซื้อของอีกทั้งยังมีการ
เข๎ารํวมกิจกรรมกับทางชุมชนได๎เป็นอยํางดี 

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จากการค๎นพบทางสังคมที่เกิดจากประชาคมอาเซียน พบวํา มิติด๎านสุขภาพ เรื่องของ
โรคติดตํอ (อาจพบกับแรงงานที่หลบหนีมาอยํางไมํถูกต๎องตามกฎหมาย) และสํวนของการเข๎ารับการ
รักษาพยาบาล มีผลกระทบเชํน จํานวนกลุํมคนอาเซียนไปขอรับการรักษาบริการมากในบางพ้ืนที่ เชํน 
โรงพยาบาลของเอกชน เป็นต๎น มิติการมีงานทําและรายได๎ พบวํา งานบางประเภทที่คนไทยไมํทํา จึงถูก
มองวําเป็นการแยํงงานคนไทยทําเสียมากกวํา มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน สํวนใหญํจะ
เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุความปลอดภัยบนท๎องถนน เนื่องจากความไมํเข๎าใจในเรื่องกฎหมาย กฎจราจร 
และมิติสิ่งแวดล๎อมทรัพยากร/พลังงาน จะมีในสํวนของขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล๎อมในตลาดชายแดน 
“ชํองจอม”  

 กลําวโดยสรุป เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไมํได๎มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ตามที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎นวําตําบลดําน อําเภอกาบเชิง จังหวั ดสุรินทร๑     
เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับเขตชายแดนของประเทศกัมพูชา มีการเข๎าออกของกลุํมคนกัมพูชามานานกํอนการเปิด
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อาเซียน แตํเมื่อมีนโยบาย กฎหมายการเดินทางเข๎าออก ความเคลื่อนไหวตํางๆ จึงทําให๎มีมาตรการแก๎ไข
ปัญหาอยํางครอบคลุมพอสมควร จะเพียงปัญหาบางสํวนที่ยังอาจต๎องมีการแก๎ไขตํอไป   

                    4) มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

 (1) มาตรการการควบคุมคนตํางด๎าว 
       (2) การประชาสัมพันธ๑เรื่องกฎหมาย และสิทธิตํางๆ ของคนตํางด๎าว    
 
 4.6.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

  กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนผู๎ให๎ข๎อมูล จํานวน 13 คน พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
จํานวน 13 คน มีอายุระหวําง 31-40 ปี จํานวน 5 คน อายุระหวําง 41-50 ปี จํานวน 3 คน และจํานวนที่
เทํากัน อายุระหวําง 21-30 ปี และ อายุระหวําง 51-60 ปี จํานวน 2 คน สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มี
สถานภาพสมรส จํานวน 12 คน และโสด จํานวน 1 คน มีหน๎าที่หลักเป็นสมาชิกครอบครัว มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน และอยูํระหวํางการศึกษา จํานวน 1 คน มีอาชีพสํวนใหญํ
รับจ๎างทั่วไป จํานวน 5 คน ค๎าขาย จํานวน 4 คน และเกษตรกรรม จํานวน 3 คน ตามลําดับ 

  1) สถานการณ์พื้นฐาน   

  กลุํมชาติอาเซียนชาวกัมพูชาเข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชนตําบลดําน อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร๑ สํวนใหญํมาเป็นสะไภ๎ของคนไทยในชุมชน ด๎วยในอดีตได๎มีการติดตามพํอแมํที่มาค๎าขายทางฝั่ง
ของตลาดชายแดน “ชํองจอม” จึงพบกับคนไทย และบางรายพบกันที่โรงงานทางฝั่งจังหวัดชลบุรี และมี
ประเพณีผูกข๎อมือระหวํางชายไทยกับหญิงกัมพูชา  

  2) ความครอบคลุมทางสังคม  

พบวําคนกัมพูชาสามารถดํารงชีวิตประจําวันรํวมกันกับคนไทยอยํางพ่ีน๎องลูกหลาน 
เนื่องจากได๎มีการเข๎ามาอยูํในชุมชนเป็นเวลานานหลายปีกํอนจะมีการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งการเข๎ามา
นั้นมีหลักฐานการเข๎ามา อาทิเชํน พาสปอร๑ต และบอดี้พาร๑ท โดยมีอายุตั้งแตํ 7 วัน 1 เดือน และ 3 เดือน 
ทําให๎สามารถออกไปใช๎ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได๎  จึงทําให๎มี  ผลในการตัดสินใจเข๎ามาทํางานและอาศัยอยูํ
ในประเทศไทยมากขึ้น โดยรวมแล๎วมองวําประเทศไทย   มีสภาพทางเศรษฐกิจตํางๆ ที่ดีกวํา อาทิเชํ น 
การทํานาข๎าวทางประเทศไทยเราสามารถทําผลผลิตได๎มากกวํา เป็นต๎น ตลอดจนรวมไปถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินมีมากกวําทั้งเรื่องของอาชญากรรม  โจรขโมย รวมไปถึงสิทธิที่กลุํมคน
อาเซียนได๎รับไมํวําจะเป็นเรื่องของสิทธิด๎านการศึกษาของบุตรการรักษาพยาบาล และการมีสํวนรํ วมใน
กิจกรรมของชุมชน ทําให๎เกิดความรู๎สึกเหมือนเป็นสํวนหนึ่งในชุมชน ที่มองวําคนไทยไมํเคยแบํงแยกกัน มี
น้ําใจชํวยเหลือซึ่งกันและกัน กล๎าที่จะขอความชํวยเหลือเพราะความสัมพันธ๑ที่อยูํด๎วยกันมานาน 

  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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(1) มิติการศึกษา คนกัมพูชาเองไมํมีการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย และการศึกษา
สําหรับลูกของกลุํมคนอาเซียนมีผลกระทบถึงจิตใจเนื่องจากถูกเพ่ือนเด็กไทยล๎อเลียนวําเป็น ลูกเขมร  

 (2) มิติศาสนาและวัฒนธรรม พบวํา คนกัมพูชาสามารถสื่อสารด๎วยภาษาไทยได๎ แตํ
ไมํสามารถเขียนและอํานภาษาไทยได๎ 

  4) มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 
 (1) การได๎รับสัญชาติ  
 (2) สวัสดิการตํางๆ เชํน เบี้ยยังชีพเมื่อก๎าวสูํวัยผู๎สูงอายุ เบี้ยสวัสดิการชํวยเหลือ
ตํางๆ เป็นต๎น 
 (3) การศึกษานอกระบบ (กศน.) เน๎นการเขียนและอํานภาษาไทย 
 
4.7 ผลการศึกษาของ สสว.6  

4.7.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.6 

สสว.6 มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวนทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได๎แกํ ขอนแกํน หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี 
หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด และกาฬสินธุ๑ ซึ่งมีที่ตั้งอยูํในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มีพ้ืนที่ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเขตของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ   

การศึกษาครั้งนี้ ได๎เลือกพ้ืนที่ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกํนเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา 
เนื่องด๎วยเป็นพ้ืนที่ที่มีการรายงานจํานวนแรงงานตํางด๎าวสูงที่สุดในจํานวน 9 จังหวัด (การรายงานสถิติ
การจดทะเบียนแรงงานตํางต๎าว กระทรวงแรงงาน มีจํานวนแรงงานตํางด๎าวในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกํน 
จํานวน 4,160 ราย) จากการศึกษาสภาพการอยูํอาศัยและการอพยพแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาอาศัย พบวํา 
กลุํมแรงงานตํางด๎าวสํวนใหญํที่เข๎ามาทํางานในพ้ืนที่เป็นแรงงานฝีมือ ที่เข๎ามาโดยผํานการจัดหาคนงาน
ผํานนายหน๎าจัดหางานจากประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเฉพาะกลุํมคนพมํา  ซึ่งได๎เข๎ามารับจ๎างทํางานอยูํใน
โรงงานที่ตั้งอยูํในเขตของตัวเมืองจังหวัดขอนแกํน การอยูํอาศัยนั้นจะมีการรวมกลุํมกันอยูํอาศัยในโรงงาน
ที่ตนรับจ๎าง หรือการเชําพ้ืนที่พักอาศัยรวมกันเป็นกลุํมๆ  
 4.7.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.6 

4.7.2.1 กลุ่มคนไทย 

การศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเวทีสนทนากลุํม โดยได๎คัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลจาก
กลุํมผู๎นําชุมชน ได๎แกํ ผู๎ใหญํบ๎าน และกรรมการหมูํบ๎าน รวมไปถึงตัวแทนคนไทยเข๎าการสนทนากลุํม 
จํานวน 20 ทําน สํวนใหญํมีหน๎าที่ในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน และคอยเป็นกําลัง
ขับเคลื่อนสําคัญของเทศบาลตําบลในการดูแลลูกบ๎าน และรํวมจัดงานประเพณีสําคัญๆ ตํางในหมูํบ๎าน 
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กลุํมตัวอยํางที่ศึกษา สํวนใหญํเป็นคนพ้ืนถิ่นที่มีภูมิลําเนาเป็นคนในพ้ืนที่ชุมชน มีเพียง
บางสํวนที่ย๎ายมาอยูํอาศัยใหมํ(แตํงงานเข๎ามาเป็นเขย สะใภ๎ การย๎ายมาจากหมูํบ๎านอ่ืน เพ่ือสร๎างที่อยูํ
อาศัยในพ้ืนที่) การประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่สํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง ค๎าขาย เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ชุมชนเมือง จึงมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตํก็ยังคงมีบางสํวนที่ยัง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ทํานา ทําไรํ ในพ้ืนที่รอบนอกหมูํบ๎าน 

  1) สถานการณ์พื้นฐาน 

 สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จากการสนทนากลุํมทําให๎ทราบวํา ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกํนไมํได๎มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก เนื่องด๎วยมีการย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาทํางานของคนตํางด๎าวเป็นเวลานาน มากกวํา 30 ปี โดยกลําววํา 
“เมื่อเริ่มกํอตั้งโรงงานทําอวน (โรงงานผลิตอุปกรณ๑ประมง) ก็เริ่มมีแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาอยูํอาศัย 
โดยเฉพาะกลุํมคนพมําเข๎ามาทํางานในโรงงาน คนไทยก็มีบ๎าง แตํสํวนใหญํจะเอามาจากพมํา มีคนลาว
บ๎างแตํไมํเยอะเทําพมํา มีเขมรบ๎าง” 

  กํอนโรงงานมาตั้ง (30 กวําปีกํอนปีพ.ศ. 2558) คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเรียบงําย พอมี
คนตํางด๎าวเข๎ามาก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยกลําววํา “สมมุติวํา พ้ืนที่ที่ติดกับโรงงานจะกระทบในเรื่อง
ผลผลิตทางการเกษตรเพราะชํวงที่ยังไมํมีมาตรการอะไรเข๎ามา ก็มีการขโมยเอามะมํวงของชาวบ๎าน เอา
ไปทั้งต๎น ก็ต๎องให๎ตํารวจชํวยตามไลํจับกัน เอาไปหมดต๎น โดยไมํได๎ขอ ต๎นไม๎อยูํตามไรํนา หนํอไม๎ ปลาใน
สระ ก็เอาแหเอาอวนไปลงเลย คนพมํามาแตํตัว เอากระเป๋ามาใบเดียว แตํกํอนยังไมํมีการจํากัดพ้ืนที่
อาศัยของคนพมําท่ีมาอาศัยในพ้ืนที่ แตํอาศัยอยูํในโรงงาน แตํทีนี้มีผลกระทบมาวํา การขโมยของนี่แหละ 
ผู๎ใหญํบ๎านผู๎ชํวย ก็ตามจับกัน เมื่อเกิดเหตุ หลังจากนั้นผู๎ใหญํบ๎านก็เลยมีการตั้งระเบียบขึ้นมาวําห๎ามไมํให๎
ออกนอกพ้ืนที่เวลาเทําไร (ห๎ามคนพมํา) สํวนใหญํจะไมํเข๎าในหมูํบ๎าน แตํจะขโมยของในทุํงนามากกวํา 
พืชผลตามรอบทุํงนา เหตุการณ๑นี้เกิดขึ้นประมาณครั้งสองครั้ง คนนี้ก็มาแจ๎งคนมาขโมยของ  พมําก็
ยอมรับ พอโดนจับก็คุยกันวําจะไมํทําอีก” 

จากสถานการณ๑ดังกลําวทําให๎คนไทยสํวนใหญํมองวําหลังมีการเปิดเสรีอาเซียน ก็ไมํได๎มี
อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุํมคนตํางด๎าวมีการย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาอยูํในชุมชนเป็นเวลานานแล๎ว  มี
เพียงชํวงแรกๆ เทํานั้น ที่ยังไมํมีมาตรการในการอยูํรํวมกันทําให๎เกิดความเข๎าใจที่ไมํตรงกัน แตํตํอมาเนื่อง
ด๎วยมีการเข๎ามาอาศัยในพ้ืนที่ชุมชนเป็นเวลานานก็ได๎มีการเจรจาพูดคุยกันระหวํางผู๎นําชุมชนไทยและ
ชุมชนพมํา (ซึ่งเป็นชุมชนใหญํในโรงงาน) ได๎มีการตกลงเพื่อหาทางออกรํวมกัน โดยทางชุมชนพมําเองก็ได๎
มีการแก๎ไขปัญหา โดยการเริ่มต๎นมาตรการปูองกันปัญหาการลักขโมยกลําวคือ “เริ่มจากในหมูํบ๎านคน
ไทยกํอน ตอนแรกคุยกับกรรมการหมูํบ๎านกํอนวําจะแก๎ไขอยํางไร ตอนนั้น ก็ประชาคมรวมหลายเรื่อง แตํ
ก็บอกวํามีชาวพมํามาหากินที่เรามาขโมยของที่เรา เราจะทําอยํางไร เค๎าเข๎ามาเราจะจับเลยมั้ย ก็คุยกันวํา
ต๎องจับเลย และสํงตํารวจ ชํวงนั้นมีไมํมากเทําไร มีประมาณ 2 รายที่สํงตํารวจ และถูกสํงกลับพมําเลย 
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พวกที่อยูํก็เลยไมํกล๎าทําอีก เพราะกลัวไมํกล๎าทําอีก ก็เลยทําให๎ดีขึ้น ชํวงหลังพอรู๎วําเป็นของมีเจ๎าของ ก็
ไมํกล๎า แตํถ๎าเห็นเราอยูํในพื้นท่ีก็จะถามขอ “ขอหนํอยนะแมํ”   

จากวิธีการแก๎ไขปัญหาดังกลําว ก็ได๎ทําให๎ชุมชนพมํา เริ่มเรียนรู๎ในการปรับตัวให๎อยูํใน
ชุมชนได๎อยํางสันติ มีการสื่อสารกันระหวํางผู๎นําชุมชนไทยและพมํา เพ่ือรํวมกิจกรรมตํางๆ ด๎วยกันอยําง
ตํอเนื่อง โดยเฉพาะงานบุญ งานประเพณีตํางๆ ซึ่งพมํานั้นก็นับถือศาสนาพุทธ เชํนเดียวกับคนไทย จึงได๎มี
การใช๎ศาสนาเป็นสื่อกลางที่จะประสานกันระหวํางสองวัฒนธรรม กลําวคือ “คนในชุมชนก็ดําเนินชีวิต
ปกติ  ไมํได๎มีผลอะไรที่มีพมํามาอยูํในพ้ืนที่ตําบล แตํยังคงมองแยกอยูํวําเค๎าคือพมํา ไมํได๎คิดวําเป็นคนใน
ชุมชน แตํเมื่อเวลามีงานบุญเค๎าก็จะนิมนต๑พระไทยไป และเชิญเราไปเอาบุญ แตํในฝั่งไทยจะไมํเคยเชิญ
เค๎ามาทําบุญด๎วย มีงาน มีหมอลําอะไรก็ไมํได๎รับอนุญาตให๎คนพมําออกมารํวมงาน มีเวลาเข๎าออก แตํงาน
ของในโรงงานมีการเชิญคนไทยเข๎าไป (ผู๎ใหญํบ๎าน อสม. ผู๎นํา ผู๎สูงอายุ ตัวแทนระบุมาให๎ผู๎ใหญํบ๎านนําเข๎า
ไป)  วิถีชีวิตพมําในโรงงานก็อยูํเหมือนคนไทย มีร๎านค๎าข๎างใน ร๎านทั่วไป ผู๎ใหญํบ๎านพมําเป็นคนเปิด
ร๎านค๎าขายของเอง (หมูํบ๎านพมํา) ผู๎ใหญํบ๎านพูดภาษาไทยได๎” 

2) ความครอบคลุมทางสังคม  

ในเรื่องสวัสดิการที่คนตํางชาติได๎รับ พบวํา แรงงานที่เข๎ามาทํางานได๎รับสวัสดิการที่
ครบถ๎วนไมํแตกตํางจากคนไทย เนื่องจากมีบัตรประกันสังคมสามารถที่จะใช๎ในการรักษาพยาบาลได๎ เชํน 
“มีคนมาคลอดที่เรา แตํก็จํายคํารักษาพยาบาล รพ.สต.  หรือการสํงตํอโรงพยาบาลศูนย๑ขอนแกํนถ๎ามีเคส
หนัก” สําหรับด๎านการศึกษานั้น พบวํา “มีศูนย๑เด็กเล็กอยูํข๎างในโรงงาน พอโตก็จะสํงกลับพมํา ตอนนี้มี
คนนึงมาเรียนอนุบาลที่โรงเรียนในไทย (เอกชน) การแตํงงานกับคนไทยก็มี แตํไมํได๎โอนสัญชาติ จะใช๎ตํอ
พาสปอร๑ตเอา ในกรณีของคนลาว แตํตอนนี้กลับไปแล๎ว ผู๎หญิงตอนนี้กลับไปลาวแล๎ว แตํก็ไปๆมาๆ” 

  ในเรื่องสิทธิสวัสดิการ กลําวคือ “ อบต. หรือหนํวยงานตํางๆ ก็ไมํได๎ยุํงเกี่ยวกับเรา                                       
ก็มีแตํประกันสังคมของโรงงานของเขา จํายกับกระทรวงแรงงาน แล๎วสิทธิในการรักษาก็จะใช๎สิทธิ
ประกันสังคม แล๎วจะให๎รพ.สต.เข๎าไปดูแล ก็คือใช๎สวัสดิการรัฐของไทย แตํเรื่องอ่ืนๆ พมําไมํได๎เข๎ามาใช๎
รํวมกันไทย กลุํมผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ก็จะไมํคํอยมี เพราะให๎ทํางานที่นี้ได๎ถึงอายุ 55 (คือมาแตํวัย
แรงงาน)”  

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยรวมแล๎วคนไทยยังมองถึงการอาศัยอยูํรํวมกันอยํางไมํเป็นปัญหา โดยกลําววํา “ไมํมี
การแยํงงาน เพราะเค๎าก็รับคนไทยเหมือนกัน คําแรงให๎เทํากัน เค๎าตั้งหน๎าตั้งตามาทํางานอยํางเดียว แตํ
คนไทยจะมีงานหลายอยําง ทํางานเสร็จก็พัก แล๎วก็ทํางานตํอ” วิถีชีวิตของคนในชุมชนเมื่อมีแรงงานตําง
ด๎าวเข๎ามาอยูํอาศัยเป็นเวลานาน วิถีชีวิตไมํได๎เปลี่ยนไป “ เค๎าก็อยูํสํวนเค๎า เราก็อยูํสํวนเรา คนไทยก็มี
บ๎างในโรงงาน แตํสํวนใหญํก็เป็นพมํา” ซึ่งมุมมองในการเปิดเสรีอาเซียนตํอผลกระทบที่เกิด คนในชุมชน
มองวํา “แนวโน๎มในอนาคตจากการเปิดอาเซียน เราคิดย๎อนไปข๎างหลังก็ไมํคํอยดีเทําไร ถ๎ามองไปข๎างหน๎า
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ก็ต๎องไปตามยุคตามสมัยของเทคโนโลยี เราจะกีดกันก็ไมํได๎ โลกก็ไปไกลแล๎ว เราก็ต๎องมีมาตรการ ที่ขึ้นอยูํ
กับเทศบาล อําเภอวําจะทําอยํางไร ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก็คํอยๆ ปรับไป อนาคตข๎างหน๎า เรามีแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอยํางไร คิดวําเขาจะมาแยํงอาชีพเรา เราเสียสิทธิเยอะ แตํเมื่อเขาจะเปิด
เสรีอาเซียน เราก็ต๎องปรับไปตามเค๎า” 

(1) มิติสุขภาพ  
พบวํา ทางโรงงานเองได๎มีการประสานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎าไปชํวยดูแล

ในเรื่องของการควบคุมโรคติอตํอ ตั้งแตํเริ่มมีการกํอตั้งโรงงาน โดยกลําววํา “แตํกํอนมีหัวหน๎า รพ.สต. 
เข๎าไปดูแลในโรงงานเพื่อควบคุมโรค เคยมีโรคไข๎มาลาเลีย 1 คน แตํคุมได๎ มีโรคไข๎กาฬหลังแอํน อีก 1 คน 
เราก็คุมได๎ หลังจากนั้น อนามัยก็เข๎าไปดูแลในโรงงาน” ซึ่งปัจจุบันเมื่อมีคนในโรงงานเจ็บปุวยก็จะมีระบบ
การดูแลที่ทาง รพ.สต.สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปตรวจรักษาอาการในเบื้องต๎น แตํหากมีกรณีที่ต๎องการการรักษา
ทางการแพทย๑เฉพาะทางก็จะมีการสํงตัวเข๎ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย๑จังหวัดขอนแกํนตํอไป  ซึ่ง
คนงานในโรงงานมีสิทธิการเบิกคํารักษาจากการทําประกันสังคมของโรงงาน 

(2) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  
การสื่อสารแลกเปลี่ยน คนไทยในชุมชนมองวํา เรื่องวัฒนธรรมนั้นอาจมีเพียง

บางเรื่องที่มีความตํางกัน เชํน ภาษา ซึ่งก็ได๎มีแนวทางที่จะให๎ความรู๎ด๎านภาษาแกํคนในชุมชน และกลุํม
เด็กนักเรียน ที่มองวําเมื่อเปิดเสรีอาเซียนแล๎ว “ครู อาจารย๑ต๎องกระตุ๎นเกี่ยวกับภาษาอาเซียน มีสอน
ภาษาจีน และภาษาตํางๆ เชํน ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ก็มีการสอนภาษาอาเซียน มีการเตรียมความ
พร๎อมตํางๆ” สํวนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนั้น ชาวพมําสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธเชํนเดียวกับคน
ไทย จึงมีประเพณีตํางๆ คล๎ายๆกัน และได๎มีการนิมนต๑พระจากวัดไทยเข๎าไปรํวมในการประกอบพิธีกรรม
ตามวันสําคัญทางศาสนาตํางๆ เชํนเดียวกับคนไทย แตํจะตํางที่คนพมํามีเพียงบางคนที่อยูํอาศัยเวลานาน
หรือเป็นผู๎คุมคนงานก็จะเรียนรู๎ภาษาไทย แตํสํวนใหญํก็ยังคงใช๎ภาษาพมํา  

(3) มิตคิรอบครัว  
ในด๎านชุมชนคนไทยนั้น ยังคงอยูํในครอบครัวขยายที่อาศัยกันเป็นครอบครัว

ใหญํ ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งในสํวนคนพมําเองก็มีวิถี
ครอบครัวไมํตํางจากสังคมไทยมากนัก แตํในการเข๎ามาอาศัยเพ่ือทํางานในโรงงานก็จะมีบางสํวนที่มากัน
สองคนสามีภรรยา บางกลุํมมาทั้งครอบครัว บางกลุํมก็มาคนเดียว ซึ่งก็ต๎องอาศัยอยูํรวมกันในโรงงานซึ่งมี
การจัดพ้ืนที่อยูํอาศัยในลักษณะของการเชําที่อยูํรวมกัน จึงแยกไมํคํอยออกวํามีการดูแลกันในครอบครัว
อยํางไร  

(4) มิตชิุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  
คนไทยยังคงมองวําสังคมพมํากับสังคมไทยยังมีความแตกตํางกันหลายๆ เรื่อง 

โดยเฉพาะการอยูํอาศัย เพราะสังคมไทยจะมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ เป็นสังคมเครือญาติที่มีการปฎิสังสรรค๑
กันอยํางตํอเนื่อง แตํสังคมพมําที่เราสังเกตได๎คือสังคมกลุํมแรงงานที่มาเพ่ือทํางาน เมื่อทํางานเสร็จก็จะ
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แยกย๎ายกันพักผํอน ในมิติสังคมจึงยังไมํเห็นอะไรที่เดํนชัด แตํก็คงมีการประกอบพิธีกรรมตํางๆ คล๎ายๆ 
สังคมไทย 

กลําวโดยสรุปแล๎ว การเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการ ถือวํามีการเปลี่ยนแปลง
ไมํคํอยมากเนื่องด๎วยมีการย๎ายเข๎ามาทํางานในประเทศไทยมากกวํา 30 ปี การอยูํอาศัยจึงไมํคํอยเกิดผล
กระทบมากเทําไร เนื่องด๎วยมีการปรับพฤติกรรมและสร๎างมาตรการ กลไกในการอยูํอาศัยรํวมกัน มีการ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยูํเสมือ และมีการพูดคุยสื่อสารกันระหวํางผู๎นําคนไทยและคนพมํา ทําให๎สามารถที่
จะควบคุมปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได๎ดียิ่งข้ึน 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

        (1) การตั้งมาตรการในการอยูํรํวมกัน เพ่ือสร๎างความสงบสุขในการอยูํรํวมกัน 
ยกตัวอยํางประกาศและกฎระเบียบของชุมชนพมํา ในเรื่องเวลาเข๎า-ออก โรงงานจะมีการกําหนดเวลาให๎
ออกจากโรงงานได๎ไมํเกิน 1 ทุํม (เวลาตั้งกฎเขาจะตั้งเอง)  

(2) หนํวยงานรัฐ ท๎องถิ่น มีมาตรการในการดูแลคนตํางด๎าวที่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน 
โดยการเข๎ามาให๎ความรู๎และชํวยหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหารํวมกับชุมชน เชํนกรณีปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
โดยกลําววํา “เดี๋ยวนี้เค๎ามาอยูํก็คุยกันได๎ โรงงานมีน้ําเสียก็นําจะมีปัญหาตํอไป ก็ต๎องมีผลกระทบบ๎าง การ
ถมที่ปิดทางน้ําก็มีปัญหาอยูํวําให๎เทศบาลหาทางแก๎ไข เพราะหมูํบ๎านปิดทางไหลของน้ํา เราต๎องหาทาง
ปูองกันน้ําเสียจะลงไปทางไหน บําบัดอยํางไร แตํน้ําประปาหมูํบ๎านก็มีการตรวจโรคอยูํ เป็นน้ํามาจากลํา
ห๎วยแตํตอนนี้เลิกใช๎แล๎ว (ใช๎น๎อยลง) ปัจจุบันใช๎ประปาภูมิภาค”  

 4.7.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

                    1) สถานการณ์พื้นฐาน  

  จากการเปิดประชาคมอาเซียน ทําให๎กลุํมคนพมําที่เข๎ามาอาศัยทํางานในไทย มีความ
มั่นใจในการเข๎ามาทํางานมากขึ้น เนื่องด๎วยการเข๎ามานั้นถูกต๎องตามกฎหมาย และมีมาตรการหลายๆ 
อยํางที่ชํวยคุ๎มครองให๎คนพมําหรือกลุํมคนตํางด๎าว สามารถที่จะเข๎าถึงสิทธิในการให๎บริการหลายๆ อยําง
ในประเทศไทยมากขึ้น การทํางานก็ได๎รับอัตราคําแรงเทํากับคนไทย คือ 308 บาท (อัตราคําจ๎างขั้นต่ํา) 
ทําให๎มองวํา “ทํางานในไทยสามารถทําให๎มีรายได๎สํงกลับบ๎านได๎มากกวําทํางานที่พมํา เชํน ทําให๎ที่
เมืองไทย 2,000 บาท ถ๎าเทียบกับบ๎านเขาก็ได๎เงินเป็นแสน สามารถทําอะไรได๎หลายอยําง เพราะคําเงินที่
ไทยแพงกวํา” และคนพมําเองก็มองวําการมาทํางานในไทย เป็นทางหนึ่งที่จะสามารถหารายได๎ได๎มากกวํา
ในพมํา 

  การเปิดอาเซียนทําให๎คนพมําเอง ได๎โอกาสในการมีงานทําและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีก
อยํางคนไทยก็มีน้ําใจ การอยูํรํวมกันถึงจะตํางคนตํางอยูํ แตํก็สามารถพ่ึงพออาศัยกันได๎หากมีเรื่องงานบุญ
งานประเพณี คนไทยก็นับถือศาสนาพุทธเชํนเดียวกันก็มีวิถีชีวิตไมํได๎ตํางจากพมํามากนัก  แตํเรื่องอาหาร



194 
 

การกินคนพมําจะอยูํงํายกินงําย ไมํฟุุมเฟือย ไมํเหมือนคนไทยพอสิ้นเดือนก็กินเหล๎าซื้อของ แตํสําหรับคน
พมําเองก็จะเก็บเงินเพื่อสํงกลับบ๎านตัวเอง 

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

  ด๎านสวัสดิการ คนพมํามองวํา มาอยูํที่นี่ก็ได๎รับการบริการที่ดี มีหนํวยงานเข๎าไปดูแล
รักษาในโรงงาน โดยเฉพาะ รพ.สต. ในพ้ืนที่ที่เข๎าไปให๎ความรู๎และดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องต๎นได๎เป็น
อยํางดี แตํหากมีกรณีที่ต๎องรักษาอ่ืนๆ ก็ต๎องเข๎าโรงพยาบาลศูนย๑ ซึ่งก็มีการดูแลที่ดีเชํนกัน สํวนเรื่อง
การศึกษาก็มีโรงเรียนเด็กเล็กของเอกชนในพ้ืนที่ที่รับลูกของพมําเข๎าเรียนได๎ แตํเมื่อโตขึ้นก็จะสํงกลับไป
อยูํพมําเพ่ือเข๎าเรียนตามปกติ 

3) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ด๎านผลกระทบทางสังคม ไมํคํอยมีปัญหามากนักเนื่องด๎วยมีการวางมาตรการในการอยูํ
อาศัยภายในโรงงานเอง เชํน เวลาในการเข๎าออกโรงงาน (ที่พักอาศัยในโรงงาน) การกําหนดมาตรการทํา
โทษหากทําผิดในไทยก็จะถูกสํงกลับพมําเป็นต๎น ซึ่งหลังจากมีการเจรจากันในกรณีเริ่มแรกที่ย๎ายเข๎ามาอยูํ
ในโรงงาน แล๎วคนงานไปขโมยพืชผลทางการเกษตรของคนไทย ก็ถูกแจ๎งจับและถูกสํงกลับ จึงทําให๎ไมํมี
ใครกล๎ากระทําอีกเนื่องจากกลัวถูกเลิกจ๎างและสํงกลับประเทศตน 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

  เนื่องจากชุมชนในโรงงานเป็นชุมชนคํอนข๎างใหญํมีคนพมําอาศัยอยูํรวมกันจํานวนหลาย
พันคน จึงมีการตั้งเป็นหมูํบ๎านพมํา มีระบบการดูแลคนในชุมชน มีการตั้งผู๎ใหญํบ๎านคอยดูแลลูกบ๎าน การ
ตั้งมาตรการในการดูแลคนในหมูํบ๎านเพื่อไมํให๎ออกมาสร๎างความเดือดร๎อนหรือปัญหาให๎กับคนไทย และมี
การพูดคุยประสานงานกับผู๎นําทั้งสองฝุายอยํางตํอเนื่องตลอดมาก ทําให๎ลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นได๎เป็น
อยํางดี โดยคนในโรงงานเองก็เคารพในกฎระเบียบที่ตั้งข้ึน และถือปฏิบัติเชํนเดียวกันทุกคน  
 
4.8 ผลการศึกษาของ สสว.7  

4.8.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.7 

 สสว.7 มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวน 7 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม 
อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ซึ่งมีจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได๎แกํ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี และจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศกัมพูชา คือ ศรีสะเกษ ทั้งนี้นักวิจัยได๎เลือกชุมชนอาเซียนในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือวําเป็น
ชายแดนเชื่อมตํอทางการค๎าที่สําคัญกับประเทศลาว และยังถือวําเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล๎ประเทศ
เวียดนามแหํงหนึ่ง โดยมีพรมแดนเทศลาวกั้นอยูํ ซึ่งถือเป็นเส๎นทางการค๎าที่สําคัญของอาเซียน โดย
ประชาชนเวียดนามได๎เข๎ามาตั้งรกรากอยูํในไทยจํานวนมากและมีการไปมาหาสูํกัน  
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 ปัจจุบันชาวเวียดนามที่เข๎ามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยได๎รับสัญชาติเป็นคนไทยจํานวนมาก และ
มีชุมชนที่อาศัยอยูํหนาแนํน เป็นหลักแหลํง และปัจจุบันญาติพี่น๎องชาวเวียดนามที่ได๎รับสัญชาติ ได๎เข๎ามา
ติดตํอเยี่ยมเยียนและเข๎ามาทํางานในจังหวัดมุกดาหารอยํางถูกต๎องตามกฏหมาย อีกทั้งประชาชนชาวลาว
ยังสามารถข๎ามแดนเข๎ามาในไทยผําน สะพานมิตรภาพไทยลาว แหํงที่ 2 ทั้งที่เข๎ามาทํางานอยํางถูกต๎อง
ตามกฏหมาย เข๎ามาซื้อสินค๎าเพ่ืออุปโภคบริโภค เข๎ามาทํองเที่ยว รวมทั้งแอบเข๎ามาทํางานเป็นครั้งคราว 
เนื่องจากการเข๎าออกเข๎าไทยสามารถเข๎าได๎โดยงําย ซึ่งการศึกษาชุมชนอาเซียนของจังหวัดมุกดาหารมี
ประเด็นที่มุํงศึกษากลุํมชาวเวียดนาม และชาวลาวที่เข๎ามาทํางาน ชาวลาวโดยสํวนใหญํที่เข๎ามาอยํางถูก
กฏหมาย บางสํวนแตํงงานกับคนไทยจะมีการอยูํอาศัยที่กระจัดกระจายไมํได๎อยูํรวมกันเป็นกลุํม คือเชํา
ห๎องพัก บ๎านเชําในเขตตัวเมืองมุกดาหารทั่วไป ตํางกับชาวเวียดนามซึ่งสํวนใหญํจะเข๎ามาอาศัยอยูํกับญาติ
ที่ได๎รับสัญชาติไทยและคํอยเข๎ามาประกอบอาชีพ แตํต๎องกลับไปตํอวีซําตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 ด๎วยวัฒนธรรมที่ใกล๎เคียงมีภาษาพูดที่สามารถสื่อสารกันได๎ของไทยและลาว จึงทําให๎แทบจะไมํ
เห็นถึงความแตกตํางของรูปรําง หน๎าตา ของคนทั้ง 2 ตําจากชาวเวียดนามที่มีลักษณะที่สามรถสังเกตได๎
วําเป็นคยเวียดนาม แตํถึงยังไงยังมีลักษณะที่ใกล๎เคียง อีกทั้งอาหารการกินซึ่งมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมมาอยํางยาวนาน เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหาร คืออาหารเวียดนาม ทําให๎ลักษณะ
รวมทั่วไป ในตําบลมุดาหารรวมถึงตัวเมืองมุกดาหาร จะประกอบไปด๎วยแรงงานทั้งจากลาว และเวียดนาม
จํานวนมาก แตํก็สามารถอยูํด๎วยกันอยางกลมกลืน อีกทั้งบุคลิคของคนไทยภาคอีสานเป็นคนที่มีน้ําใจตํอ
กัน กับเพ่ือนบ๎านยิ่งขับเน๎นการอยูํรํวมกันอยํางผาสุก ของประชาชน ประเทศใกล๎เคียง ทั้ง ลาว และ
เวียดนามที่เข๎ามาทํางานในประเทศไทย 
 
 4.8.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.7 

 4.8.2.1 กลุ่มคนไทย  

นักวิจัยได๎จัดเวทีสนทนากลุํม โดยให๎ ประธาน อาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ อําเภอเมืองเป็นผู๎คัดเลือกตัวแทนคนไทยเข๎ารํวมประชุม จํานวน 15 ทําน ซึ่งทั้งหมดมีบทบาท
ด๎านอาสาสมัครด๎านตํางๆ เกือบทั้งหมด และอาศัยอยูํในชุมชนเป็นเวลานานมากกวํา 10 ปี หรือ มี
ภูมิลําเนาเดิมที่นี่ โดยเป็นเพศหญิงกวําร๎อยละ 80 และสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง และมีพ้ืนที่
เกษตรกรรม นอกเมืองบ๎างบางสํวน 

  1) สถานการณ์พื้นฐาน 

สถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 คนไทยโดยสํวนใหญํไมํเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหารนั้นถือเป็นเส๎นทางเข๎าออกของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ คือไทย ลาว และเวียดนาม โดย
ประชาชนลาวเข๎ามาทํามาค๎าขาย ทํองเที่ยวตามปกติอยูํและแล๎ว ซึ่งประชาชนลาวที่มีฐานะดีจะนํารถเข๎า
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มาทํองเที่ยว รวมถึงซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคในฝั่งไทยซึ่งมีราคาถูกกวํา กลับไปใช๎ หรือขายในประเทศ
ตนเอง ซึ่งการเดินทางเข๎าออกของประชาชนทั้งสองประเทศ เป็นไปด๎วยความปกติ แตํการเคลื่อนไหวของ
แรงงานอาจมีจํานวนมากขึ้นบ๎าง โดยลักษณะการเข๎ามาทํางานของชนชาติลาวนั้น จะเข๎ามาในระยะเวลา
ที่สั้นกวําประมาณ 3 – 6 เดือน หรือตามความพอใจ เนื่องจากสามารถเข๎าออกได๎สะดวกโดยมีพรมแดน
ติดกันโดยมีแมํน้ําโขงขวางกั้น ตํางจากคนเวียดนามการเข๎ามาทํางานในประเทศไทยจะอยูํ นานกวําอยําง
น๎อย 1 ปี หรือตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อกลับไปตํอวีซําและจึงกลับมาทํางานใหมํ 

จากสถานการณ๑ดังกลําวคนไทยสํวนใหญํจึงไมํรู๎สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านปัญหาสังคม 
ซึ่งคนไทยมองวํา คนลาวและเวียดนามมีลักษณะพ้ืนฐานที่ใกล๎เคียงกับคนไทย มีรูปรํางหน๎าตาที่คล๎ายกัน 
และบุคลิกของคนลาวซึ่งมีความอํอนน๎อมถํอมตนจึงไมํมีปํญหาทางการดําเนินชีวิต แตํลักษณะการทํางาน
ของคนลาวและเวียดนามมีลักษณะการทํางานที่ตํางกัน คือคนไทยมองวําคนเวียดนามขยันกวํา แตํในเรื่อง
การดูแลความสะดาดคนลาวจะสะอาดกวํา และเนื่องจากการเป็นคนที่อํอนน๎อมถํอมตนของชาติทั้งสองถึง
ทําให๎คนทั้ง 3 ประเทศสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางกลมกลืนโดนสิ่งที่ชี้ชัดคือเรื่องอาหารการกินซึ่ง อาหาร
เวียดนามเข๎ามาแพรํหลายและถือวําอาหารเวียดนามครองใจคนที่อยูํในจังหวัดมุกดาหาร ไมํวําจะเป็ น
แหนมเนือง ยําหัวปลี และยังมีแมํค๎าชาวเวียดนามที่เปิดร๎านขายอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งคนไทยได๎ไปซื้อ
อาหารกินกันตามปกติ อีกทั้งภาษาพูดของคนลาวกับคนไทยมีลักษณะที่ใกล๎เคียง สามรถสื่อสารกันได๎โดย
ไมํต๎องเรียนกันในหลักสูตรประจํา 

2) ความครอบคลุมทางสังคม  

ในเรื่องสวัสดิการที่คนตํางชาติได๎รับคนไทยเห็นวํา คนที่เข๎ามาทํางานล๎วนแล๎วแตํได๎รับ
สวัสดิการที่ครบถ๎วนไมํแตกตํางจากคนไทย ทั้งเรื่องการศึกษา ซึ่งลูกหลานสามารถเข๎ารับการศึกษาใน
โรงเรียนไทยได๎ตามปกติ ไมํมีการแบํงแยกหรือตั้งโรงเรียนเฉพาะของชาตินั้นๆ แตํสิ่งที่ยังถือวํายังได๎รับ
สวัสดิการที่ไมํเพียงพอคือเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งคนตํางชาติยังไมํสามารถรับบริการเทําคนไทย คือ
การใช๎สิทธิ์บัตรทอง แตํสามารถที่จะสมัครจํายเป็นรายปี จะสามารถรักษาได๎ตามสิทธิ์บัตรทอง ในด๎าน
รายได๎ถึงแม๎วําจะมีกฎหมายควบคุมรายได๎ขั้นต่ํา แตํผู๎ประกอบการบางสํวนใช๎การตกลงกันระหวําง
นายจ๎างกับลูกจ๎าง โดยอาจจะให๎สวัสดิการในการกินอยูํ หรือพักอาศัยกับชาติอาเซียน ขึ้นอยูํกับความ
พอใจของทั้งสองฝุาย  

ความรู๎สึกที่คนไทยยอมรับในการอยูํรํวมกันกับชนชาติทั้งสอง นั้น ถือวําให๎เกียรติซึ่งกัน
และกัน อยูํรํวมกันอยํางปกติสุข สามารถที่จะขอความชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสนิทกลม
เกลียวนั้นไมํได๎อยูํที่สัญชาติ แตํเป็นการอยูํรํวมกันหรือความสัมพันธ๑ของทั้งสองฝุายซึ่งต๎องอาศัย
ระยะเวลา ความคุ๎นชิน และการรู๎จักนิสัยใจคอ เชํน การไหว๎วานเรื่องเล็กๆน๎อยๆ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
แตํบางเรื่องที่มีความสําคัญ จะพิจารณาเป็นคนๆไปตามความใกล๎ชิด ระยะเวลาที่รู๎จักกัน 

3) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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โดยรวมแล๎วคนไทยยังมองถึงการอาศัยอยูํรํวมกันอยํางไมํเป็นปัญหา ทั้งเรื่องพ้ืนที่
สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถมาใช๎ประโยชน๑รํวมกัน เชํน ลานออกกําลังกาย ลานกิจกรรม ยังถือวําเพียงพอ
ตํอทุกคนไมํมีการแยํงกันใช๎ทรัพยากรมากนัก แตํมีบางสํวนที่มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือในเรื่องการจราจร 
แตํไมํได๎เกิดกับแรงงานงานตํางชาติเป็นผู๎กระทํา แตํเกิดจากนักทํองเที่ยวรวมถึงคนลาวที่เข๎ามาจับจํายซื้อ
สินค๎ามีจํานวนรถที่มากขึ้น ยังไมํมีการจัดระบบการจราจรที่ดีมากนัก และเนื่องจากรถที่เข๎ามาจากฝั่งลาว
ใช๎การเดินรถที่ตํางกัน คือไทยซิดซ๎าย และลาวชิดขวาจึงอาจทําให๎เกิดการสับสนได๎ 

(1) มิติสาธารณสุข 

คนไทยไมํได๎มองวําชาวตํางชาติจะนําโรคติดตํอเข๎ามา ผู๎ให๎ข๎อมูลบางสํวน เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน หรือ อสม. อธิบายให๎ฟังวํา สาธารณสุขทั้งสองประเทศได๎มีข๎อตกลงในการ
ชํวยการสอดสํองเฝูาระวังเรื่องอนามัย รวมถึงโรคติดตํอกันเป็นประจําทําให๎ เรื่องสุขภาพอนามัยไมํมี
ปัญหาสามารถควบคุมได๎ ซึ่งนั่นแสดงถึงการรับมือของหนํวยงานที่ตั้งอยูํชายแดนมีการทํางานเชิงรุกใน
การปูองกัน เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารถือเป็นประตูเข๎าออกของอาเซียน ซึ่งจําเป็นต๎องมีการทํางาน
รํวมกันของทุกฝุายเป็นประจํา 

(2) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

คนไทยมองวําถือวําเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรํวมกันแตํมองวําทางด๎าน
วัฒนธรรมตํางๆ ของทั้งไทย ลาว เวียดนาม ถือวํามีลักษณะที่ใกล๎เคียง แตํในด๎านภาษาไทยยังไมํสามารถ
สื่อสารภาษาเวียดนามได๎ แตํชาวเวียดนามสามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ ซึ่งคนไทยยังให๎ความสําตคัญใน
การที่จะทําความรู๎จักประเทศเพ่ือนบ๎านน๎อยอยูํ คือยังไมํแสดงออกที่จะเข๎าไปศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ๎าน อาศัยได๎จาก ภาษาเวียดนามซึ่งคนเวียดนามที่รวมกลุํมกันอยูํใช๎เป็นประจํา คน
ไทยสํวนมากยังไมํสามารถท่ีจะฟังหรือพูดได๎ 

(3) มิติครอบครัว  

การที่ชนชาติทั้งสองจะแตํงงานกันขึ้นอยูํกับทัศนคติสํวนตัวของครอบครัวนั้นๆ แตํ
การแตํงงงานระหวํางไทยลาว หรือไทยกับเวียดนาม นั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ แตํปัญหาในด๎านการเปลี่ยน
สัญชาตินั้นถือวําทําได๎ยาก เนื่องจากมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีคําใช๎จํายสูง ไมํวําจะเรื่องคําใช๎จํายการ
เดินทางกลับประเทศตน คําธรรมเนียม ซึ่งมองวําเป็นเรื่องยุํงยากและสิ้นเปลือง ทําให๎เมื่อมีการแตํงงาน
แล๎วบางสํวนยังไมํได๎รับสิทธิ์เทําคนไทย 

(4) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 

ชาวเวียดนามที่เข๎ามาตั้งรกรากนานจนได๎สัญชาติไทย และบางสํวนได๎มาอาศัยกับ
ญาติที่ตั้งเป็นชุมชนชาวญวณ มีการจัดตั้งสมาคมอยํางเป็นทางการ จัดงานประจําปีของชาวเวียดนาม มี
การให๎ความชํวยเหลือกันและยังประสานการทํางานรํวมกับชาวไทยที่ชัดเจนถือวํา มีการเข๎ารํวมทางสังคม
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และการสนับสนุนทางสังคมที่ชัดเจนกวํา เชํนการรํวมกันจัดงานทางศาสนาตํางๆ การรํวมกันจัดงาน
แสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งแตกตํางจากชาวลาวซึ่งไมํมีการรวมกลุํมกันอยํางชัดเจน และในกิจกรรรมที่ 
ต๎องอาศัยความรํวมมือของคนในชุมชน ชาวเวียดนามได๎เข๎ามาให๎ความรํวมมืออยํางจริงจัง 

กลําวโดยสรุปแล๎ว การเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการ ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ 
ในหลายด๎านคนไทยไมํถือวําเป็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก ตามที่กลําวไว๎วําจังหวัดมุกดาหารถือเป็นประตู
เข๎าออกทางการค๎าที่สําคัญของอาเซียน ทําให๎มีการเคลื่อนไหวทั้งแรงงาน การทํองเที่ยว การค๎าการขาย มี
มาอยํางยาวนาน ทําให๎คนไทยไมํเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมถึงผลกระทบตํางๆที่เกิดขึ้นถือวํา
น๎อยมาก และวัฒนธรรมของประชาชนทั้ง 3 ประเทศนั้นมีความกลมกลืน แตํอยํางไรก็ดีคนไทยมองวํา 
ภาครัฐรวมถึงชุมชนต๎องมีมาตรการที่สามารถจะทําให๎ คนทั้ง 3 ชาติที่เขามาอยูํด๎วยกันทั้งทํางาน 
ทํองเที่ยว มาเยี่ยมญาติควรต๎องมีการจัดระบบกันอยํางจริงจังมากขึ้น 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มครองผลกระทบทางสังคม 

(1) การตั้งกฎระเบียบชุมชน ในการให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกันอยํางชัดเจน 
ปัจจุบัน แรงงานรวมถึงคนไทยยังสามารถอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข แตํอนาคตต๎องมีการขยายตัวที่มากขึ้น 
ชุมชนควรต๎องออกระเบียบที่เป็ยบรรทัดฐานในการอยูํรํวมกันที่ชัดเจน ตั้งแตํระดับชุมชนหมูํบ๎าน จนถึง
ระดับจังหวัด 

(2) หนํวยงานรัฐ ท๎องถิ่นต๎องมีการทํางานเพ่ือรองรับแรงงานรวมถึงตํางชาติที่มาก
ขึ้น เชํนการจัดระเบียบจราจรให๎ดีขึ้น การสอดสํองดูแลแรงงานผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบทางสังคม
ด๎านตํางๆที่ค๎ุมครองทั้งคนไทย และตํางชาติให๎สามารถอยูํรํวมกันอยํางเป็นสุข เพราะคนไทยพร๎อมที่จะอยูํ
กับตํางชาติที่เข๎ามาอยํางถูกกฎหมายเพื่อรํวมพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 4.8.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

สถานการณ๑การเปิดประชาคมอาเซียนการเปิดประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการไมํมี
ผลกระทบมากนักแตํอาจทําให๎เกิดความเชื่อมั่นในการเข๎ามาทํางาน บุคคลที่ให๎ข๎อมูลมีทั้งชาวเวียดนามที่
อยูํมานานจนได๎สัญชาติ คนเวียดนามที่มีเชื้อสายพํอเป็นไทย แมํเป็นเวียดนาม รวมถึงคนลาวที่แตํง งาน
กลับคนไทยแตํยังไมํได๎สัญชาติ และแรงงานที่ถูกต๎องตามกฎหมาย ทุกคนให๎ความเห็นตรงกันวํา ขั้นตอน
การเข๎ามาทํางานไมํมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คนลาวจะเข๎ามาไปกลับมีระยะเวลาที่สั้นกวํา คนเวียดนาม 
เนื่องจากระยะทางการไปกลับ แตํคนเวียดนามชอบค๎าขายมากกวํา โดยคนเวียดนามที่ ให๎ข๎อมูลเธอ เปิด
ร๎านเย็บผ๎าเธอเข๎ามาอยูํกับสามีที่เป็นคนไทย จนมีลูกสาวหนึ่งคน ซึ่งลูกของเธอได๎รับสวัสดิการเทียบเทํา
คนไทย แตํตัวเธอเองยังไมํได๎เปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุํงยากตามความเห็นของเธอ และต๎อง
เดินทางไปกลับจึงทําให๎ เธอยังไมํได๎รับสวัสดิการทางด๎านการรักษาพยาบาล เธอต๎องเสียเงินมากกวําคน
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ไทยในการเข๎ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งเธอยอมรับได๎ แตํอยํ างไรก็ยังอยากได๎รับการรักษาพยาบาล
เทียบเทําคนไทย 

สํวนคนลาวมีการเคลื่อนไหวเดินทางเข๎าออกถี่กวํา บางคนเข๎ามาในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือ
เข๎ามาเที่ยว แตํเมื่อเห็นชํองทางการทํางาน อาจจะเริ่มทํางานรับจ๎าง งานบ๎าน ตามสถานประกอบการ
ร๎านอาหาร พวกเขามองวําคนไทยเป็นคนใจดี ไมํมีปัญหากับการใช๎ชีวิตของเขา แตํคนไทยบางสํวนยังมอง
ด๎วยสายตาแปลกแยกบ๎าง แตํไมํได๎เข๎ามาคุกคามการใช๎ชีวิตของพวกเขา  

โดยรวมถือวําการเปิดประชาคมอาเซียนเป็นแรงดึงดูดใจหนึ่งในการที่คนลาว หรือ 
เวียดนามจะเข๎ามาทํางานในไทยมากขี้น และเห็นโอกาสในด๎านรายได๎ที่ดีกวํา  

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

  สวัสดิการด๎านการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องที่ชาติอาเซียนยังมองวําเป็นปัญหาสําหรับเขา
อยูํ คือต๎องจํายคํารักษาพยาบาลเต็มตามจํานวน ถึงแม๎บางคนจะแตํงงานกับคนไทย แตํก็ยังไมํได๎รับสิทธิ์
การรักษาพยาบาลเทําคนไทย สํวนเรื่องการศึกษาของบุตรเขามองวําไทยเปิดโอกาสให๎เด็กที่เกิดในไทยได๎
เข๎ารับการศึกษาที่ไมํได๎แตกตํางจากคนไทย โดยสามารถเข๎าเรียนรํวมกับคนไทย และในด๎านความ
ปลอดภัยไมํเป็นปัญหา เจ๎าหน๎าที่รัฐให๎ความเป็นธรรมกับพวกเขา ที่เข๎ามาอยํางถูกกฎหมาย พวกเขา
พร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ ไมํได๎รู๎สึกหวาดกลัวในการ พบเจอเจ๎าหน๎าที่ ทหาร หรือตํารวจ 
ซึ่งพวกเขามองวําการเข๎ามาอยํางถูกกฎหมายเป็นเกราะคุ๎มกันพวกเขาได๎ ซึ่งการเข๎ามาทํางานในไทยเป็น
โอกาสที่ดีกวําการอยูํในประเทศตนเอง ไมํวําจะเป็นเรื่องรายได๎ ที่มากกกวําการทํางานในประเทศตน 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศไทย 

3) ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

  ประเด็นเรื่องการมีสํวนรํวมดังท่ีในกลําวไว๎ในเรื่องการมีสํวนรํวมทางสังคมของคนไทย ที่
คนเวียดนามจะมีการรวมกลุํมกันมากกวํา สามารถเป็นปากเป็นเสียงดูแลกัน แตํคนลาวยังมองตนเองเป็น
แรงงานชั่วคราวที่ไมํได๎มีสํวนรํวมกับชุมชนมากนัก แตํก็พร๎อมให๎ความรํวมมือหากมีการร๎องขอความ 
ชํวยเหลือ รํวมแรงตํางๆ เชํนงานบุญ งานพัฒนาชุมชน 

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มครองผลกระทบทางสังคม 

  ดังที่ได๎กลําวไว๎ ลักษณะคนเวียดนามจะอยูํนานกวําเพราะการเดินทางไปกลับยากวํา 
และการที่อยูํอาศัยนานกวํา ทําให๎เกิดการแตํงงานกับคนไทยบ๎าง และอยากที่จะทํางานอยํางมั่นคงถาวร 
และรู๎สึกถึงความมีสํานึกเป็นคนไทย และมองวําได๎ทําประโยชน๑ให๎ประเทศไทย ในด๎านการกระตุ๎น
เศรษฐกิจ จึงอยากได๎สวัสดิการที่มากขึ้น เชํนเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งถือวําเป็นปัญหาที่ประสบอยูํ
เนื่องจากมีคําใช๎จํายที่สูง 
 



200 
 

4.9 ผลการศึกษาของ สสว.8  

4.9.1 บริบทของพื้นที่ศึกษา สสว.8 

สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี (สสว.8) มีเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 8 
จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห๑บุรี อํางทอง นครสวรรค๑ กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ได๎
คัดเลือกพ้ืนที่ตําบลวัดไทรย๑ อําเภอเมอืงนครสวรรค๑ จังหวัดนครสวรรค๑ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย เนื่องจากสถิติ
ข๎อมูลแรงงานตํางด๎าวที่ขอรับใบอนุญาตทํางาน 3 สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ของสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดนครสวรรค๑ ณ  เดือนกุมภาพันธ๑ 2560  พบวําอําเภอเมืองนครสวรรค๑มีแรงงานตํางด๎าวสูงสุด 
จํานวนทั้งสิ้น 4,359 คน แยกเป็นแรงงานตํางด๎าวกลุํมที่ผํานการพิสูจน๑สัญชาติ จํานวน 1,586 คน  
แรงงานตํางด๎าวกลุํมแรงงานนําเข๎าตามระบบ (MOU) จํานวน 499 คน และแรงงานตํางด๎าวกลุํมประกาศ 
คสช. จํานวน 2,274 คน และเป็นแหลํงสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎   

องค๑การบริหารสํวนตําบลตําบลวัดไทรย๑ อําเภอเมืองนครสวรรค๑ จังหวัดนครสวรรค๑ ได๎รับการยก
ฐานะจากสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลวัดไทรย๑ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 30.60 ตารางกิโลเมตร มีแมํน้ํา
ปิงไหลผํานทําให๎พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมที่มีความอุดมสมบูรณ๑ สภาพสังคมผสมผสานระหวํางสังคม
เมืองและสังคมชนบท แบํงเขตการปกครองออกเป็น 15 หมูํบ๎าน  อาชีพในตําบลสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ๎างทั่วไป ลักษณะพ้ืนที่ดังกลําวทําให๎เป็นแหลํงที่พักอาศัย เกษตรกรรม สถาน
ประกอบการพาณิชยกรรม สถานประกอบการด๎านบริการ และอุตสาหกรรมและโรงงาน 

 
 4.9.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.8  

          4.9.2.1 กลุ่มคนไทย   

 คนไทยที่เข๎ารํวมสนทนากลุํมมีจํานวน 15 คน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 -40 ปี 
และ 51-60 ปีมากที่สุด ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สํวนใหญํสมรสแล๎ว มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4-6  
คน สํวนใหญํเป็นหัวหน๎าครอบครัว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํามากที่สุด ประกอบอาชีพ
ทําธุรกิจสํวนตัวหรืออาชีพอิสระ รองลงมารับราชการ  มีรายได๎ตํอเดือนประมาณ 5,001-10,000 บาท  
ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชนสูงสุด 6 – 15 ปี  รองลงมา 16- 25 ปี สํวนใหญํมีตําแหนํงในชุมชนโดยเป็น
ประธานหรือคณะกรรมการชุมชน  

  1)  สถานการณ๑พ้ืนฐาน  

ตั้งแตํหลังวันที่ 31 ธันวาคม  2558  พบวําประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพัก
อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน  จํานวนชาติอาเซียนไมํเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งแกนนําชุมชนบอกวํา “หลังวันที่ 31 
ธันวาคม  2560  ในพ้ืนที่ชุมชนจํานวนชาติอาเซียนยังไมํมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตยังปกติสุข  
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แตํคาดวําระยะตํอไปนําจะมีแนวโน๎มของชาติอาเซียนเพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองและชนบท
ผสมผสานกัน  เหมาะกับการอยูํอาศัย จัดตั้งสถานประกอบการ  จัดตั้งอุตสาหกรรม/โรงงาน)  ชาติ
อาเซียนเข๎ามาในลักษณะของการเคลื่อนย๎ายแรงงานในรูปแบบงานกํอสร๎าง งานรับใช๎ในบ๎าน งานสถาน
ประกอบการพาณิชยกรรม งานสถานประกอบการด๎านบริการ และงานอุตสาหกรรม/โรงงาน  สํวนใหญํ
เป็นกลุํมวัยแรงงาน  มีทั้งหญิงและชาย จะเชําบ๎านอยูํอาศัยเป็นครอบครัว รวมกลุํมเชําบ๎านอยูํอาศัย
ด๎วยกันเป็นญาติหรือเพ่ือน บางสํวนก็อยูํอาศัยกับนายจ๎าง ชาติอาเซียนจะอยูํอาศัยในพ้ืนที่มากกวํา  1 ปี
ขึ้นไป และเป็นชาติอาเซียนที่มีญาติหรือเพ่ือนแนะนําให๎เข๎ามาทํางานในพ้ืนที่ จากการที่มีชาติอาเซียนเข๎า
ทํางานและอาศัยอยูํในพื้นท่ียังพบวําไมํสํงผลกระทบกับวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน หรือกํอให๎เกิดมี
ปัญหาอาชญากรรมร๎ายแรง เนื่องจากตํางคนตํางอยูํและไมํมีปฏิสัมพันธ๑ตํอกันมากนัก แกนนําชุมชนให๎
ความเห็นวํา “ชาติอาเซียนเขาก็ทํางานของเขา  เขาก็ไมํได๎ทําอะไรให๎คนในชุมชนเดือดร๎อน  ตํางคนตํางก็
ทํางานกัน  และดีกับชุมชนที่เขาก็เป็นลูกค๎าของคนในชุมชน  สร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง”  

2)  ความครอบคลุมทางสังคม  

เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธันวาคม 2558) พบวําในพ้ืนที่
ชุมชน  มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  และมีภาษาที่ใช๎เพ่ิมขึ้น  สํวนทางด๎านวัฒนธรรมจะมีความ
คล๎ายคลึงหรือเหมือนกัน เนื่องจากชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและอยูํอาศัย  สํวนใหญํนับถือพุทธศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตที่ไมํแตกตํางกันมากนัก แกนนําชุมชนยังให๎ความเห็นวํา “กลุํมชาติ
อาเซียนในพ้ืนที่ชุมชนสามารถเข๎าถึงชํองทางสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานได๎  เชํน  การมีรายได๎ การ
รักษาพยาบาล  การศึกษา  นันทนาการ  หรือแม๎แตํกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งไมํได๎แตกตํางอะไรกับคนใน
ชุมชนเลย และคนในชุมชนสํวนใหญํก็ยอมรับชาติอาเซียน เพราะพวกเขาก็เป็นคนทํางาน  ไมํได๎สร๎าง
ความเดือดร๎อนให๎กับคนในชุมชน  แถมซ้ํายังเข๎ามารํวมกิจกรรมกับคนในพ้ืนที่ชุมชนได๎)  รวมทั้งมีการ
ยอมรับชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในพ้ืนที่ชุมชน สํวนใหญํจะยอมรับกลุํมแรงงานเหลํานี้
เป็นสมาชิกของคนในชุมชน เพราะมีความคุ๎นเคย บางคนอยูํกันมานาน และต๎องใช๎แรงงานจากแรงงาน
ชาติในการประกอบอาชีพ  ไมํคิดวําเป็นภาระของชุมชน แตํก็ยังไมํสามารถไว๎วางใจให๎ชาติอาเซียนไปทํา
ธุระแทนได๎ ซึ่งเจ๎าของสถานประกอบการบอกวํา “ปลอดภัยไว๎ดีกวํา และกันดีกวําแก๎”  

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

(1) มิติที่อยู่อาศัย  

พบวําสํวนใหญํไมํคํอยมีปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย เพราะชาติอาเซียนจะเชําบ๎านพัก
อาศัยอยูํเป็นครอบครัว รวมกลุํมเชําบ๎านอยูํอาศัยแบบญาติ/เพ่ือน หรืออยูํกับนายจ๎างสถานประกอบการ
จัดให๎ สภาพที่พักอาศัยของชาติอาเซียนที่เข๎ามาไมํถูกต๎องตามกฎหมายจะพบปัญหาสภาพแวดล๎อมของที่
พักอาศัยไมํถูกสุขลักษณะอนามัย ไมํเป็นระเบียบ หนํวยงานในพ้ืนที่ให๎ความสําคัญในเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
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(2) มิติสุขภาพ  

พบวําชาติอาเซียนที่ข้ึนทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมายกําหนดไว๎ เป็นผู๎มีสิทธิจะได๎รับ
การตรวจสุขภาพและค๎นหาโรคจากหนํวยงานของกระทรวงสาธารณสุข และได๎รับบัตรประกันสุขภาพ 
บัตรประกันสังคม แตํก็มีบางสํวนจะจํายเงินสดในการใช๎บริการของโรงพยาบาลเอกชน คลินิค บางรายก็
จะรักษาพยาบาลด๎วยการซื้อยาจากร๎านขายในพ้ืนที่ชุมชนรับประทานเอง ในการสํวนการรักษาความ
สะอาดของชุมชน ผู๎แทนองค๑การบริหารสํวนตําบลวัดไทรย๑ บอกวํา “ได๎มีการจัดกิจกรรมรณรงค๑จัด
ระเบียบบ๎านและชุมชนรักษ๑สะอาด เน๎นปลุกกระแสให๎คนไทยและชาติอาเซียนในพ้ืนที่รํวมกันดูแลความ
สะอาดในบ๎านเรือน การทิ้งขยะของเสียและปฏิกูล”   

(3) มิติอาหาร  

พบวําในพ้ืนที่ชุมชนมีตลาดรองรับที่เพียงพอ  และมีความหลากหลายในการเลือก
บริโภค และองค๑การบริหารสํวนตําบลวัดไทรย๑ให๎ความสําคัญกับความสะอาดของอาหารที่จะขายให๎กับ
ประชาชนทั่วไป 

(4) มิติการศึกษา  

พบวําในพ้ืนที่ชุมชมมีสถานศึกษาเพียงพอสําหรับเด็กไทยและรองรับให๎กับเด็กที่มี
พํอแมํเป็นชาติอาเซียน  ผู๎บริหารสถานศึกษาในพ้ืนที่ให๎ความเห็นวํา “สิทธิของเด็กยํอมได๎รับความ
คุ๎มครองและพัฒนา มีโอกาสเข๎าศึกษาในสถานศึกษา  ถ๎าชาติอาเซียนมีความประสงค๑จะให๎ลูกเข๎ารับ
การศึกษา” 

(5) มิติการมีงานท าและรายได้   

  พบวําชาติอาเซียนไมํสํงผลกระทบกับการมีงานทําของแรงงานไทย เนื่องจาก
ประเภทงานที่ชาติอาเซียนทําสํวนใหญํแรงงานไทยจะไมํทําในพ้ืนที่ชุมชน เจ๎าของสถานประกอบการให๎
ความเห็นวํา “ชาติอาเซียน เป็นแรงงานที่มีราคาถูก ไมํเก่ียงงาน สู๎งาน สํงผลทําให๎ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชุมชนเกิดการขับเคลื่อน ไมํทําให๎เกิดสภาวะขาดแรงงาน” แกนนําชุมชนบอกวํา “ประเด็นที่ชาติอาเซียน
เป็นเจ๎าของกิจการในพ้ืนที่ชุมชน  สํวนใหญํจะเป็นร๎านค๎าเล็กๆ หรือซื้อขายกันเองระหวํางชาติอาเซียน” 

(6) มิติครอบครัว  

 พบวําไมํมีผลกระทบตํอความสัมพันธ๑ในครอบครัว  และที่ครอบครัวคนไทยแตํงงาน
กับชาติอาเซียนไมํได๎เกิดข้ึนมากนัก อาสาสมัครให๎ความเห็นวํา “คนในพ้ืนที่ชุมชนแตํงงานกับชาติอาเซียน
มีน๎อยมากๆ สํวนใหญํชาติอาเซียนจะชอบกันเองมากกวํา หรือไมํก็แตํงงานมีครอบครัวกันมาแล๎ว” 

 (7) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม   
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     พบวําชาติอาเซียนที่เข๎ามาสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชนมีน๎อยมาก สํวนใหญํจะใช๎
เวลาไปกับการทํางาน  แกนนําชุมชนบอกวํา “ชาติอาเซียนในพ้ืนที่ชุมชน สํวนใหญํจะรํวมกิจกรรมเข๎าวัด
ทําบุญเฉพาะประเพณีท่ีสําคัญๆ  หรือไมํก็มากับนายจ๎างเป็นมากกวํา” 

 (8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม   

     พบวําแรงงานสํวนใหญํจะพูดภาษาไทยได๎แตํไมํชัดเจน  สํวนคนที่พูดไมํได๎จะใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา การซึบซับศาสนาและวัฒนธรรมไมํ
แตกตํางกัน นับถือศาสนาเดียวกัน และวัฒนธรรมที่สํวนใหญํจะคล๎ายหรือใกล๎เคียงกัน  แกนนําชุมชน
บอกวํา “ชาติอาเซียนพวกเมียนมา ลาว กัมพูชา ก็เข๎าวัดทําบุญเหมือนกับคนไทย” 

 (9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

    พบวําในพ้ืนที่ชุมชนไมํมีปัญหาคดีอาชญากรรมหรือปัญหาความรุนแรง  ระหวํางคน
ไทยและชาติอาเซียนในพ้ืนที่  แกนนําชุมชนบอกวํา “สํวนใหญํชาติอาเซียนในพ้ืนที่จะใช๎เวลาสํวนใหญํไป
กับการทํางาน  และมุํงหวังในเรื่องรายได๎) 

 (10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม   

    พบวําในพ้ืนที่ชุมชนชาติอาเซียนได๎รับการปฏิบัติและการบังคับใช๎กฎหมายจาก
เจ๎าหน๎าที่บ๎านเมืองเสมอกัน  ไมํมีความแตกตํางกัน  แกนนําชุมชนบอกวํา “ทุกคนก็ต๎องเคารพกฎหมาย
บ๎านเมือง  ใครละเมิดก็ต๎องรับผิด/ลงโทษ  และได๎รับสิทธิและความเป็นธรรมเสมอภาคกัน” 

(11) มิติการเมือง 

    พบวําในพ้ืนที่ชุมชนชาติอาเซียนไมํมีสํวนรํวมทางการเมืองและธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของภาครัฐแตํประการใด  แกนนําชุมชนบอกวํา “ชาติอาเซียนมุํงหวังเรื่องการมีงานทําและ
รายได๎เป็นหลักมากกวํา” 

(12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร / พลังงาน 

แกนนําชุมชนให๎ความเห็นวํา “ประเด็นด๎านสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ 
และพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน ไมํมีปัญหาสํงผลกระทบกับคนในพ้ืนที่ชุมชน  เพราะคําใช๎จํายผู๎ใช๎เป็น
ผู๎รับผิดชอบจําย สํวนพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนทุกคนมีสิทธิรํวมใช๎ รํวมรักษา และทําให๎เกิดความสามัคคี
ของคนชุมชนได๎  ทุกคนเป็นพี่น๎องกัน” 

4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

(1) ดําเนินการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตทํางานแกํชาติอาเซียนที่อยูํใน
ประเทศไทยให๎ถูกต๎องตามกฎหมายทั้งหมด  และจัดตั้งศูนย๑จดทะเบียนชาติอาเซียนในลักษณะคูํขนาน 
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                          (2) จัดโซนแหลํงที่พักอาศัยให๎กับชาติอาเซียนที่เข๎ามาอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย  
และท่ีพักอาศัยถูกสุขลักษณะ 
    (3) หนํวยงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดระเบียบที่พักอาศัยของชาติอาเซียนให๎
ถูกสุขลักษณะ 
    (4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจกับคนไทย วําเศรษฐกิจไทยยังมีความจําเป็นต๎องพึงพา
ชาติอาเซียน และรํวมรณรงค๑ปูองกันปัญหาตํางๆ ที่จะเกิดข้ึน 

 4.9.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

  ชาติอาเซียนที่ให๎สัมภาษณ๑เชิงลึก จํานวน 6 คน เป็นเพศชายและหญิงเทําๆ กัน สํวน
ใหญ๐มีอายุระหวําง 31 – 40 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสแล๎วและโสดจํานวนเทํากัน  
สํวนใหญํไมํจบการศึกษา ประกอบอาชีพผู๎ใช๎แรงงานและรับจ๎างทั่วไป สํวนใหญํมีรายได๎น๎อยกวํา 10,000 
บาท/เดือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 1-10 ปี ทุกคนไมํมีตําแหนํงในชุมชน 

1) สถานการณ์พื้นฐาน  

ตั้งแตํหลัง 31 ธันวาคม 2558 พบวําประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัย
ในพ้ืนที่ชุมชนไมํมีผลกระทบกับการดําเนินชีวิต เพราะในปัจจุบันชาติอาเซียนสามารถดํารงชีวิตได๎สะดวก
มากขึ้นกวําเดิม เนื่องจากมีการขึ้นทะเบียนชาติอาเซียนถูกกฎหมาย ทําให๎สามารถออกไปใช๎ชีวิตในพ้ืนที่
สาธารณะได๎ สามารถไปรักษาพยาบาลได๎  ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎า
ทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย มีผลทําให๎ชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น  ไมํต๎องหลบซํอน 
หรือกลัวการจับกุมจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ และคําใช๎จํายลดลงในการเข๎ามาทํางานแตํละครั้ง ทําให๎มีรายได๎  
และสิทธิตํางๆ ด๎านสวัสดิการเพ่ิมขึ้นมากกวําเดิม  ชาติอาเซียนสัญชาติเมียนมา บอกวํา “สาเหตุเข๎ามา
ทํางานในพ้ืนที่ประเทศไทย เพราะวํามีงานทําเยอะ ไมํต๎องใช๎ทักษะฝีมือขั้นสูง ได๎คําตอบแทนสูง การเข๎า
มาทํางานจะเป็นการชักชวนกันในหมูํญาติพ่ีน๎องหรือเพ่ือนฝูง  เข๎ามาทํางานต๎องการมีร ายได๎จะเก็บเงิน
เพ่ือกลับไปสร๎างอาชีพที่บ๎านเกิดตนเอง  การเข๎ามาทํางานแตํเดิมเป็นการลักลอบเข๎ามาทํางาน  ตอนนี้ไมํ
มีความกลัวได๎จดทะเบียนอยํางถูกต๎อง”  สํวนใหญํที่เข๎ามาทํางานบางรายอยูํอาศัยในพ้ืนที่เป็นเวลานาน  
แรงงานตํางสัญชาติกัมพูชาบอกวํา “มีความรู๎สึกพอใจที่เข๎ามาทํางานในพื้นที่ประเทศ  คนกัมพูชาต๎องการ
มีรายได๎  จะพักอาศัยอยูํในกลุํมเดียวกัน  ทํางานกันอยํางเดียว  จะไมํมีการสร๎างปัญหา และคนในพ้ืน
ชุมชนตํางคนตํางอยูํตํางก็ทําหน๎าที่ของตัวเอง”    

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

ชาติอาเซียนที่เข๎ามาอยูํในพ้ืนที่ชุมชน  พบวําชาติอาเซียนที่จดทะเบียนถูกต๎องตาม
กฎหมายสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตํางๆ ได๎ เชํน  การเข๎ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของรัฐ  
บุตรสามารถเข๎าศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน  มีรายได๎ที่เพ่ิมขึ้นกวําเดิม ชาติอาเซียนสัญชาติเมียนมา
บอกวํา “ถ๎าอยูํอาศัยเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไปจะมีความรู๎สึกวําเป็นสํวนหนึ่งของคนในพ้ืนที่ชุมชน แตํถ๎าอยูํ
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ระยะสั้นไมํเกิน 1 ปี จะรู๎สึกเฉยๆ” ชาติอาเซียนไมํคํอยรํวมกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากจะต๎องทํางาน
เกือบทุกวันให๎กับนายจ๎าง จะอยูํรวมกันมากกวํานอกจากเป็นประเพณีบุญที่สําคัญๆในพ้ืนที่ชุมชนหรือ
นายจ๎างพาไป ไมํกล๎าที่จะไหว๎วานคนไทยไปทําธุระสํวนตัวสํวนใหญํจะจัดการตนเองทําเองมากกวํา  
ยกเว๎นถ๎าเป็นกรณีฉุกเฉินสุดวิสัยจําเป็นจริงก็กล๎าพอที่จะขอรับความชํวยเหลือได๎ แรงงานสัญชาติกัมพูชา
บอกวํา “สํวนใหญํเราก็ไมํกล๎าพอที่จะขอไหว๎วานให๎เขาทําอะไรให๎เราหรอก ทําเองหรือให๎เพ่ือนสนิททําให๎
จะดีกวํา  ขึ้นทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมายแล๎ว  ไมํมีความจําเป็นต๎องกลัวตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ  ถ๎าเราไมํทําผิดกฎหมายของประเทศไทย ทําอะไรสะดวกกวําเดิม 

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ปชาติอาเซียนสะท๎อนวําได๎รับหลักประกันด๎านสิทธิ  ความ
ปลอดภัย การตอบสนองความจําเป็นขึ้นพ้ืนฐาน  สามารถดํารงชีวิตโดยปราศจากความกลัว  ได๎รับโอกาส
ที่ดีข้ึนกวําเดิม   

 (1) มิติที่อยู่อาศัย   

  ชาติอาเซียนไมํมีปัญหาเรื่องที่อยูํอาศัย และสาธารณูปโภคตํางๆ รวมทั้งพ้ืนที่
สาธารณะของชุมชนก็สามารถใช๎พ้ืนที่ได๎   

 (2) มิติสุขภาพ   

  แรงานตํางชาติสามารถเข๎าถึงบริการของรัฐได๎สะดวกขึ้นกวําเดิมมีบัตรประกัน
สุขภาพและได๎รับสิทธิการรักษาพยาบาล 

   (3) มิติอาหาร   

   ชาติอาเซียนสํวนใหญํจะซื้อวัตถุดิบที่ขายในตลาดชุมชน  มาประกอบอาหารกันเอง  
หรือบางสํวนก็ซื้อรับประทานมีอาหารให๎เลือกหลากหลาย 

 (4) มิติการศึกษา   
   ชาติอาเซียนสามารถเข๎ารํวมเรียนกับเด็กไทยในสถานการศึกษาของรัฐ   

(5) มิติการมีงานท าและมีรายได้   

 ชาติอาเซียนมีงานทําและมีรายได๎มากกวําอยูํประเทศของตนเอง สามารถทํางาน
เก็บเงินและสํงกลับบ๎านได๎ 

(6) มิติครอบครัว   

ไมํมีปัญหาความสัมพันธ๑ในครอบครัว 

(7) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม   
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ชาติอาเซียนจะอยูํเป็นครอบครัว หรืออยูํกันเป็นกลุํม หรืออยูํกับนายจ๎าง จะ
ชํวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สํวนใหญํจะไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมมากนัก เนื่องจากต๎องทํางานทุก
วัน ยกเว๎นงานประเพณีบุญที่สําคัญๆ ในพ้ืนที่ชุมชน หรือนายจ๎างพาไป 

(8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม   

  ชาติอาเซียนจะซึบซับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนโดยไมํรู๎ตัว  มีศาสนาเดียวกันและ
ขนมธรรมเนียมประเพณีก็คล๎ายคลึงกันหรือเหมือนกัน 

 (9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ชาติอาเซียนไมํพบปัญหากํอคดีอาชญากรรม 

 (10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

ชาติอาเซียนได๎รับสิทธิและความเป็นธรรมที่ดีขึ้นกวําเดิม 

(11) มิติการเมือง   

ชาติอาเซียนจะไมํยุํงเกี่ยวข๎องกับการเมือง  จะเน๎นแตํเรื่องการทํางานและมีรายได๎
ของตนเอง 

(12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน   

   แรงงานชาติอาเซียนให๎ความสําคัญกับการใช๎ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนและการ
ประหยัดพลังงาน จะมีการชํวยเหลือพ้ืนที่ชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

(1) ควรมีการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตทํางานแกํชาติอาเซียนที่อยูํในประเทศ
ไทยให๎ถูกต๎องตามกฎหมายที่กําหนดไว๎  และจัดตั้งศูนย๑ทะเบียนชาติอาเซียนในลักษณะคูํขนาน 

(2) ควรจัดโซนแหลํงที่พักอาศัยให๎กับชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานอยํางถูกต๎องตาม
กฎหมาย  และแหลํงพักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ 

(3) ควรใช๎มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานตํางด๎าวและสถาน
ประกอบการอยํางจริงจัง 

(4) ควรมีการจัดตั้งศูนย๑ให๎คําปรึกษากับชาติอาเซียนในระดับพ้ืนที่องค๑กรปกครอง
สํวนถ๎องถิ่น 

(5) สร๎างศูนย๑ข๎อมูลชาติอาเซียนในพ้ืนที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง 
(6) สร๎างเครือขํายอาสาสมัครแรงงานให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับตําบล และสร๎าง

ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวภารกิจชาติอาเซียน 
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4.10 ผลการศึกษาของ สสว.9  

4.10.1 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา สสว.9 

สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดได๎แกํ จังหวัดตาก สุโขทัย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ๑ และอุตรดิตถ๑  ซึ่งได๎คัดเลือกตําบลแมํปะ อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก  เป็นพ้ืนที่ใน
การศึกษางานวิจัยนี้ เนื่องจาก เป็นพ้ืนที่ที่มีชาวตํางชาติอาเซียน (พมํา) ได๎เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชน จาก
ข๎อมูลสถิติจํานวนคนตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตทํางานประจําเดือน ธันวาคม 2559 ของสํานักงานบริหาร
แรงงานตํางด๎าว จํานวน 21,308 คน 

ตําบลแมํปะ อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ผู๎คนที่มาอาศัยในหมูํบ๎านแถบนี้สํวนใหญํอพยพมาจาก
ดินแดนทางล๎านนา เชํน ลําปาง เชียงใหมํ และมีชาวบ๎านที่เป็นคนพ้ืนที่อยูํบ๎าง เชํน คนห๎วยส๎าน แมํแปบ 
(ปัจจุบันอยูํในประเทศพมํา) สันนิษฐานวํากลุํมคนที่อพยพมาครั้งแรกนําจะอพยพมาจากบ๎านแมํปะ 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และได๎ตั้งถิ่นฐานบริเวณบ๎านแมํปะเหนือ หมูํที่ ๑ ในปัจจุบัน จึงมีการตั้งชื่อตาม
ถิ่นฐานเดิมที่ย๎ายมา ตํอมาได๎มีการขยายชุมชนไปตามเส๎นทางของสายน้ําลําห๎วยจนเกิดเป็นหมูํบ๎านอ่ืนๆ 
เชํน บ๎านแมํปะกลาง บ๎านแมํปะใต๎ เป็นต๎น สําหรับชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คนในตําบลแมํปะนั้นเกี่ยวข๎อง
กับความเป็นแมํสอดอยํางแยกกันไมํออก มีการไปมาหาสูํค๎าขายกันโดยตลอด และเมื่อมีการประกาศใช๎
นามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 6 ชาวบ๎านที่อพยพมาอยูํตําบลแมํปะจึงนําเอาชื่อบ๎านของตัวเองที่อพยพมาตั้ง
เป็นนามสกุล จึงทําให๎คนตําบลแมํปะสามารถทราบรากเหง๎าของตนเองจากนามสกุลได๎ เชํน นามสกุล 
“ต๏ะทองคํา” ซึ่งมาจากครอบครัวที่ย๎ายมาจากอําเภอแมํทะ จังหวัดลําปาง สํวนนามสกุล “กาสมสัน” ซึ่ง
เป็นครอบครัวที่ย๎ายมาจากบ๎านกาดบ๎านสัน อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง 

ลักษณะภูมิประเทศตําบลแมํปะ อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ โดย
สภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร๑มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ ร๎อยละ 75 ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกนั้น
เป็นพื้นที่สูง มีสภาพอากาศเย็นชื้นตลอดทั้งปี ที่ตั้งหํางจากท่ีวําการอําเภอแมํสอด 3 กิโลเมตร อยูํหํางจาก
ตัวจังหวัดตากทางทิศตะวันตก 90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 198.325 ตารางกิโลเมตรหรือ 123,953 ไรํ 
โดยแบํงเป็นที่อยูํอาศัย 3,113 ไรํ, ที่นา 4,500 ไรํ, ที่ไรํ 86,215 ไรํ, ที่สวน 1,000 ไรํ และพ้ืนที่ปุา 
29,125  ไรํ 

ด๎านทิศเหนือเป็นพ้ืนที่หมวดบ๎านเมืองทอง หมูํที่ 2 บ๎านแมํปะกลาง มีพ้ืนที่ติดตํอกับบ๎านแมํกึ้
ดหลวง ตําบลแมํกาษา โดยมีลําห๎วยแมํปะแล๎งเป็นแนวแบํงเขตตามธรรมชาติ ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งได๎ใช๎
ประโยชน๑รํวมกันในเรื่องของแหลํงน้ําเพ่ือการเกษตร รวมถึงมีถนนเส๎นทางสาธารณะประโยชน๑ที่
ประชาชนใช๎สัญจรไปมา หรือขนสํงสินค๎าทางการเกษตรรํวมกันอยํางสะดวกถึง 2 เส๎นทาง คือ ถนนทาง
หลวง สายแมํสอด-แมํระมาด ซึ่งเป็นเส๎นทางหลัก และถนนทางหลวงชนบทสายบ๎านเมืองทอง-บ๎านแมํกึ้
ดหลวง ที่สํวนใหญํใช๎ในการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรมีการแลกเปลี่ยนการทํางานระหวํางกันของคนใน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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หมูํบ๎าน เชํน สหกรณ๑รวมน้ําบวกใจถวายในหลวง ที่มีที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่บ๎านแมํกึ้ด แตํมีสมาชิกเป็นทั้งคน
ตําบลแมํปะและตําบลแมํกาษาด๎วย เป็นต๎น 

ด๎านทิศใต๎มีพ้ืนที่ของตําบลแมํปะ จํานวน 3 หมูํบ๎านที่มีอาณาเขตติดตํอกับตําบลอ่ืน จําแนก
ออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนที่ 1 มีบ๎านแมํปะเหนือ หมูํที่ 1และ บ๎านรํวมใจพัฒนา หมูํที่ 10 ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอ
กับชุมชนสักทอง เขตเทศบาลนครแมํสอด มีเส๎นทางคมนาคมที่ประชาชนใช๎รํวมกันหลายเส๎นทาง เชํน 
ถนนทางหลวงสายแมํสอด-แมํระมาด และถนนโยธาธิการสายแมํสอด-บ๎านแมํปะใต๎ และเส๎นทางใหมํ 
ถนนทางหลวงสายนครแมํสอดพัฒนา อีกท้ังยังมีบํอกําจัดขยะท่ีตั้งอยูํในพ้ืนที่หมูํที่ 10 ตําบลแมํปะที่มีการ
ใช๎ในการเก็บ และกําจัดขยะรํวมกัน ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในบริเวณนี้จึงเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท  มีประชาชนจากเทศบาลนครแมํสอดได๎ขยายพ้ืนที่อยูํอาศัยเข๎ามาในพ้ืนที่ตําบลแมํปะจํานวนหนึ่ง
ด๎วย สํวนที่ 2  คือ บ๎านหนองบัว หมูํที่ 7 ที่มีอาณาเขตติดตํอกับพ้ืนที่บ๎านหัวฝาย ตําบลพระธาตุผาแดง 
โดยมีลําห๎วยหัวฝายเป็นแนวเขตธรรมชาติ ประชาชนสามารถใช๎ประโยชน๑ในการเกษตรรํวมกันได๎ รวมถึง
เส๎นทางคมนาคม 2 เส๎นทาง คือ ถนนทางหลวงสายแมํสอด-พบพระ และถนนทางหลวงชนบทสายบ๎าน
หนองบัว-อํางเก็บน้ําหัวฝาย  

ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ของบ๎านห๎วยหินฝน หมูํที่ 6 มีพ้ืนที่ติดตํอกับตําบลพะวอ ซึ่งสํวนใหญํเป็น
พ้ืนที่ปุาที่อยูํในเขตสวนปุาพะวอ  และพ้ืนที่ปุาดังกลําวก็ยังเป็นแหลํงอาหารของประชาชนทั้งในตําบลแมํ
ปะและตําบลพะวอ รวมถึงคนในพ้ืนที่ใกล๎เคียงอีกด๎วย เนื่องจากในแตํละฤดูกาลจะมีของปุาที่สามารถ
สร๎างรายได๎ให๎แกํคนในพ้ืนที่ได๎เป็นอยํางมาก เชํน หนํอไม๎ เห็ดเผาะหรือที่คนในพ้ืนที่เรียกวํา “เห็ดถอบ” 
ที่มีราคาสูง ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับคนในพื้นท่ีได๎ เป็นต๎น  

ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ของตําบลแมํปะ จํานวน 2 หมูํบ๎านที่มีอาณาเขตติดตํอกับตําบลอ่ืน คือ บ๎าน
ห๎วยกะโหลก หมูํที่ 4 ที่มีอาณาเขตติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑ โดยมีแมํน้ําเมย
เป็นแนวเขตแดนตามธรรมชาติ ซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งก็ใช๎เป็นเส๎นทางในการข๎ามไปมาเพ่ือติดตํอและ
ค๎าขายระหวํางกัน และมีทําเรือที่ใช๎ขนสํงสินค๎าระหวํางกันที่หมวดบ๎านวังแก๎ว สํวนอีกหมูํบ๎าน คือ บ๎าน
ปากห๎วยแมํปะ หมูํที่ 5 ที่มีพ้ืนที่ติดตํอกับบ๎านวังตะเคียน ตําบลทําสายลวด มีลําห๎วยแมํสอดและแนวสัน
ภูเขาเป็นเส๎นแบํงเขตแดน ซึ่งลําห๎วยดังกลําวประชาชนทั้งสองตําบลสามารถใช๎ในการเกษตรรํวมกันได๎ 
สํวนในพ้ืนที่ที่เป็นปุา ประชาชนทั้งสองตําบลก็สามารถเข๎าไปหาของปุ าเพ่ือนํามาอุปโภค-บริโภคได๎ 
ภายใต๎กฎกติกาของปุาชุมชนที่มีอยูํ ประชาชนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่แถบนี้จึงมีความเป็นเครือญาติกันทั้งฝั่ง
ประเทศไทยและประเทศพมํา เนื่องด๎วยจากการอพยพย๎ายถิ่นฐานมาตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษ และมาตั้งรกราก
อยูํทั้งสองฝั่งของแมํน้ําเมย แตํพอมีกฎหมายการแบํงแยกแนวเขตระหวํางประเทศชัดเจน จึงทําให๎คนไทย
ที่อาศัยอยูํบริเวณนี้ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเทศ ดังจะเห็นได๎จากคนในพ้ืนที่ตําบลแมํปะ และตําบลอ่ืนๆใน
อําเภอแมํสอด จะมีเครือญาติที่เป็นคนไทยสัญชาติพมําอยูํจํานวนมาก และยังมีการไปมาหาสูํ มีการ
ดําเนินชีวิตและความสัมพันธ๑ระหวํางกันดังเดิม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94
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หนํวยงานราชการที่มีที่ตั้งสํานักงานอยูํในพ้ืนที่ของตําบลแมํปะ คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
พ้ืนทีการศึกษาตาก (สพฐ.ตาก) จํานวน 5 แหํง, สังกัดสํานักงานกรมสามัญศึกษา จํานวน 1 แหํง, สังกัด
กรมอาชีวะศึกษา จํานวน 1 แหํง, สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) จํานวน 1 แหํง และ
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหํง  หนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบล) จํานวน 3 แหํง จากการบูรณาการงานรํวมกันของชุมชนและองค๑กรภาครัฐ สํงผลให๎ชุมชน
เกิดการเรียนรู๎รํวมกันด๎วย เชํน แหลํงเรียนรู๎กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมํปะ ที่เกิดจากการทํางาน
รํวมกันของ อบต. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล และประชาชนตําบลแมํปะ รวมถึงกลุํมเยาวชนสร๎าง
ศิลป์ (ซึงสะล๎อเสนาะเสียง) ที่ถํายทอดองค๑ความรู๎ที่มาจากการทํางานรํวมกันของชุมชน ท๎องถิ่น และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ 

กลุํมตํางๆ ในตําบลแมํปะ มีวิทยากร แกนนํา จํานวน  230 คนที่มีการทํางานหรือขับเคลื่อนงาน
ของตนเอง ตลอดจนรํวมกับชุมชน จนทําให๎คนในชุมชนสามารถจัดการตนเองได๎อยํางเป็นระบบ สร๎างการ
มีสํวนรํวมของคนในชุมชนให๎รู๎จักแก๎ไขปัญหาของตนเองหรือชุมชน เพ่ิมศักยภาพ มูลคําของทรัพยากรที่มี
อยูํในพืน้ที่ให๎สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํามากที่สุดจนเกิดเป็นองค๑ความรู๎หรือชุด
ความรู๎ที่สามารถถํายทอดให๎กับชุมชนได๎ จนทําให๎ตําบลแมํปะค๎นพบวําชุมชนของคนตําบลแมํปะเองนั้นมี
ความโดดเดํนในการจัดการสุขภาวะชุมชน  
 
 4.10.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.9 

           4.10.2.1 กลุ่มคนไทย  

 กลุํมตัวอยํางคนไทย จํานวน 10 คน เพศชาย จํานวน 6 คน เพศหญิง จํานวน 4 คน 
อายุชํวงอายุ 51-60 ปี จํานวน 6 คน  ชํวงอายุ 30-40 ปี จํานวน 2 คน และชํวงอายุ 41 จํานวน 2 คน 
สถานภาพสํวนใหญํสมรส จํานวน  7 คน รองลงมา โสด จํานวน 1 คน หยํา จํานวน 1 คน หม๎าย จํานวน 
1 คน จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 3-4 คน จํานวน 5 คน และจํานวน 5-7 คนจํานวน 5 คน  
หน๎าที่หลักในครอบครัว สํวนใหญํเป็นหัวหน๎าครอบครัว จํานวน 6 คน รองลงมา สมาชิกของครอบครัว 
จํานวน 4 คน สํวนใหญํจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน รองลงมาระดับประถมศึกษา 
จํานวน 3 คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน อาชีพสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 4 คน 
รองลงมาข๎าราชการและลูกจ๎างของรัฐ จํานวน 3 คน รองลงมาธุรกิจสํวนตัว ค๎าขาย จํานวน 2 คน รายได๎
ตํอเดือนสํวนใหญํมีรายได๎ 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 7 คน  รองลงมามากกวํา 25,000 บาทขึ้นไป 
จํานวน  2 คน รองลงมา รายได๎ 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 1 คน และรายได๎ 15,001 - 20,000 
บาท จํานวน 1 คน ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชน สํวนใหญํเข๎ามามากกวํา 51 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน 
รองลงมา 31- 40 ปี จํานวน 2 คน และ 41-50  จํานวน 2 คน 



210 
 

  บทบาทและหน๎าที่ตํอชุมชนสํวนใหญํ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 3 คน 
ผู๎ใหญํบ๎าน จํานวน 1 คน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน จํานวน 1 คน สมาชิต อบต. จํานวน 1 คนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประธานกลุํมเกษตรกรที่ปรึกษาชุมชนกลุํมสํงเสริมอาชีพ จํานวน 1 คน 

 1) สถานการณ์พื้นฐาน 

  ตั้งแตํหลัง 31 ธ.ค. 58 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่ตําบล
แมํปะ อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก สํวนใหญํจะเป็นพมํา และชนเผําอ่ืนๆ เชํน กะเหรี่ยง , ปะโอ, ตองสู๎/ยะ
ไขํ, คะฉิ่น, มอญ และไทยใหญํ ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในพ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น และการเข๎ามาอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย และผิดกฎหมาย
มากขึ้น  

  “โดยวิถีชีวิต ของคนแมปะเกิดมา 50-60 ปี แลว ที่ไปมาหาสูกับประเทศพมากันตลอด 
มีแคแมน้ําเมยกั่นระหวางประเทศ” ผู๎นําชุมชน กลําว 

  “เปิดการเสรี การขามแดนอยูไดถึง 2 ทุม” (เวลา 06.00น.-20.00 น.) ผอ. กอง
สวัสดิการสังคมตําแมํปะ กลําว 

  กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัย เข๎ามาในลักษณะเป็นคูํสามีภรรยามีเด็ก
ที่มากับครอบครัวแรงงานหรือรวมทั้งเกิดในประเทศไทย สํวนใหญํที่เข๎ามาเป็นวัยแรงงานมีทั้งชายและ
หญิงอายุ 20 ปี ขึ้นไปงานที่เข๎ามาทํางานสํวนใหญํเข๎ามาทํางานโรงงาน งานกํอสร๎างรับจ๎างเกษตรกรรม 
ร๎านอาหารงานบริการ ขายของ (รวมถึงเป็นเจ๎าของร๎านด๎วย) และรับจ๎างทั่วไป 

 “ ขายแรงาน  การมาอยูอยางถาวร แลวแปลงสัญชาติ” ผู๎นําชุมชน กลําว 

 “80 เปอร์เซ็นต์ จะมาอยูกอน อยูที่ไหนมั่งมีสีสุข เสรี ไดเงิน ก็จะชักชวนครอบครัวมา” 

  ระยะเวลาที่ชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชน มากกวํา 2 ปี ไมํคํอยกลับ
บ๎าน สํวนใหญํจะกลับชํวงเทศกาลสงกรานต๑ บางคนจะอยูํในชุมชนประมาณ 4-6 เดือน  

  หลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่กลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาหรือพักอาศัยยาวกวําเดิม 
เพราะคําจ๎างที่สูงขึ้น ความสะดวกสบาย เนื่องจากมีการจดทะเบียนแรงงานที่ถูกกฎหมาย การใช๎ชีวิตใน
ชุมชน มีการเปลี่ยนแปลง คนหลากหลายชนเผําเข๎ามาได๎งํายขึ้น จํานวนมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล๎อมก็
ตามมา เชํนขยะมากขึ้น  

  สํวนปัญหาอาชากรรม  เชํน การลักขโมยรถมอเตอร๑ไซด๑ ปัญหานี้จะลดลงเพราะใน
ตําบลมีกฎ ระเบียบ มีชุดรักษาความสงบในหมูํบ๎าน (ชรบ.)  

“มอเตอร์ไซด์คืนหนึ่งหายเป็น 10 คัน” ผู๎นําชุมชน กลําว 
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 2) ความครอบคลุมทางสังคม 

  เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธ.ค. 58) ในชุมชนไมํมีความ
แตกตํางจากเดิมในด๎านความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เนื่องจากกลุํมเหลํานี้มาอยูํ
กํอนที่จะเปิดประชาคมอาเซียนแล๎ว 

  กลุํมชาติอาเซียนที่มีอยูํในชุมชน เข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล รายได๎ กระบวนการยุติธรรมได๎ครบถ๎วนไมํแตกตํางไปจากคนไทยเพราะสังคมไทยเป็น
สังคมท่ีให๎ มีความโอบเอ้ือมอารี กับเพ่ือนมนุษย๑ (คนไทยใจดี) 

  คนในชุมชนตําบลแมํปะ ยอมรับกลุํมชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนวําเป็น
สมาชิกของชุมชน เพราะต๎องใช๎แรงงานความเป็นมนุษยธรรมเป็นวิถีชีวิตอยูํกันมานาน ต๎องพ่ึงพาอาศัยกัน 
และอยูํกันกลมกลืนอยูํนานจนชิน ไมํสร๎างความเดือนร๎อน บางคนสามารถพ่ึงพากันได๎เหมือนครอบครัว
เดียวกัน แตํมีผู๎เข๎ารํวมสนทนา 1 คน ไมํยอมรับในด๎านพฤติกรรม เชํนการทิ้งขยะ ไมํเป็นที่ การบ๎วนน้ํา
หมาก ไมํรักษาความสะอาด 

  “ยอมรับ เพราะเป็นวิถีชีวิต ขาดเขาไมไดตองใชแรงงานเขา” ผู๎นําชุมชน กลําว 

  “ไมยอมรับ บางอยาง เชน ดานพฤติกรรม” ตัวแทนจาหนํวยงานในพื้นท่ีทํานหนึ่ง กลําว 

  กลุํมผู๎รํวมสนทนามีความคิดเห็นตรงกันวํากลุํมชาติอาเซียนที่มาพักอาศัยในชุมชนเป็น
ภาระของคนในชุมชน ดังนี้ 
  1) ด๎านสาธารณะสุข การนําโรคติดตํอ เชํนโรคคอตีบ  
  2) ด๎านการศึกษา ต๎องรับภาระหรือต๎องเสียคําใช๎จํายให๎กับบุตรหลานชาวพมําเหลํานั้น 
  3) ด๎านสิ่งแวดล๎อม ทําให๎เกิดขยะมูลฝอย มากขึ้น 
  4) ปัญหาการทะเลาะวิวาท ลักขโมย 
  5) การกํออาชญากรรมข๎ามชาติ 

  การไหว๎วานชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยอยูํในชุมชนไปทําธุระสํวนตัวแทน
ผู๎เข๎ารํวมสนทนา จํานวน 4 คน ตอบวํา สามารถไหว๎วานให๎คนตํางชาติไปทําธุระสํวนตัวแทนได๎ ไปซื้อของ 
เนื่องจากเป็นคนชาติอาเซียนที่มารับจ๎างอาศัยและอยูํในความดูแลของตนเอง หากชาติอาเซียนไมํได๎อยูํ
ความดูแลของตนเอง เป็นเพียงแรงงานที่อาศัยที่อาศัยในชุมชน ก็ไมํสามารถไหว๎วานไปทําธุระสํวนตัวแทน
ได ๎ผู๎เข๎ารํวมอีก 6 คน ตอบวํา ไมํสามารถไหว๎วานได๎ให๎ไปทําธุระสํวนตัวแทนได๎ เนื่องจากไมํมีชาติอาเซียน
อยูํในความปกครองดูแล มีแตํแรงงานที่อยูํในชุมชนทั่วไป (ถ๎าเป็นการเบิกเงินธนาคาร ไมํสามารถไหว๎วาน
ได๎) 
  “ไหววานได เชนซื้อของ ดูแลคนแก ดูแลผูปุวย แตตองเป็นลูกนองคนสนิทเทานั้นนะ” 
ผู๎นําชุมชน กลําว 
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  “ไมไดเลยเรื่องเงิน ไมไวใจ กลัวเขาเชิดเงินหนี” ตัวแทน อสม. กลําว 

  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอ่ืนผู๎เข๎ารํวมสนทนา ให๎
ความเห็นตรงกันวํา การขอความชํวยเหลือ กรณีฉุกเฉิน ต๎องดูเป็นกรณีไป เชํนการเกิดไฟไหม๎ น้ําทํวม 
หรือภัยพิบัติ อ่ืนๆ ก็พอขอความชํวยเหลือได๎แตํกรณีเกิดอุบัติเหตุ รถชนได๎รับบาดเจ็บ ต๎องพ่ึงศูนย๑
ชํวยเหลือของไทย เพราะพ่ึงพมําเขาคงไมํมีความรู๎ในการจัดการหรือชํวยเหลือ 
 

  “อันนี้ไมไดเลย รถชน หรือเกิดอุบัติเหตุ ใหคนไทยชวยเรียกรถกูภัย” ผู๎นําชุมชน กลําว 

 3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  (1) มิติที่อยู่อาศัย  
 

สภาพแวดล๎อมที่พักอาศัยของแรงงานชาติอาเซียนสํวนใหญํสกปรกไมํถูกสุขลักษณะมี 
ปัญหาด๎านขยะ สิ่งแวดล๎อม 

  (2) มิติสุขภาพ  

เมื่อชาติอาเซียน เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชนก็จะนําโรคติดตํอเข๎ามา เชํน วัณโรค โรคคอตีบ 
และชาติอาเซียนก็จะเข๎ามาใช๎บริการด๎านสาธารณสุข ตามสถานบริการ เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลในชุมชน โรงพยาบาล ซึ่งมีผลกระทบทั้งด๎านงบประมาณที่ต๎องแบกรับ และการมีผู๎ใช๎บริการ
ที่มากข้ึนกวําเดิม 
  (3) มิติการศึกษา  

มีการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติ
อาเซียนมีผลกระทบทําให๎ไทยต๎องจัดสรรงบประมาณเป็นคําหัวลงไปให๎เด็กตํางชาติในโรงเรียน 

“โรงเรียนตางชาติ เฉพาะตําบลแมปะ มี 10 กวาแหง ประชากรตางชาติที่เรียนเยอะกวา
คนไทย” ตัวแทนจากหนํวยงานราชการ กลําว 

  (4) มิติการมีงานท าและรายได้  

แรงงานตํางด๎าวแยํงการประกอบอาชีพของคนไทย  

“เดี่ยวนี้คนพมา จะผันตัวเองมารับมาเป็นเจาของกิจการเอง เชนรับเหมากอสราง ราน
ขายของชําในหมูบาน” ผู๎นําชุมชน กลําว 

“รับเหมากอสราง ราคาถูกวาคนไทย” ผู๎นําชุมชน กลําว 

“อีก 20 ปีขางหนาคนไทยอาจเป็นลูกนองพมา” ตัวแทนจาก อปท. กลําว 

  (5) มิติครอบครัว  
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ประเด็นปัญหาความแตกแยกในครอบครัว (แรงงานสตรี-พมํามักมีปัญหาชู๎สาว) 

(6) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  

มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมของคนไทย บ๎างแตํไมํมาก 
เชํน กิจกรรมวันเด็ก วันสงกรานต๑ และงานบุญตําง ๆ 

(7) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  

สํวนมากแรงงานตํางด๎าวใช๎ภาษาของตนเอง ทําให๎คนไทยไมํเข๎าใจในการสื่อสาร แตํอาจ
ให๎แรงงานที่พูดภาษาไทยได๎เป็นตัวกลางในการสื่อสาร การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิก
ในชุมชน 

(8) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อุบัติเหตุความปลอดภัยบนท๎องถนน  (สํวนใหญํเกิดจากพฤติกรรมและไมํเข๎าใจ
กฎหมาย) มีปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเ พ่ิ มมากขึ้น เชํน ปัญหาการลักขโมย
รถจักรยานยนต๑ หรือโจรกรรมทรัพย๑สินอื่นๆ 

(9) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

คนตํางชาติรู๎กฎหมายมากขึ้น ชอบเรียกร๎องสิทธิ (เนื่องจาก ได๎รับ ข๎อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย เรียกคําแรง)    

 4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

 กลุํมตัวอยําง ได๎เสนอ มาตรการ กลไกเพ่ือคุ๎มกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน  
(1) ควรมีมาตรการควบคุมคนตํางด๎าว 
(2) ตั้งกฎระเบียบของชุมชน วําจะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบรํวมกัน

ทั้งหมดทุกฝุาย (หมายถึงคนไทยและชาติอาเซียน) 
(3) ควรมีการการควบคุมการทิ้งขยะ การบ๎วนน้ําหมาก การรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชน รวมถึงการปูองกันรักษาโรคติดตํอ  
(4) การให๎ความรํวมมือกันในการรักษาความสงบเรียบร๎อย การปูองกันแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม อ่ืนๆ ในชุมชน 

 4.10.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนที่ให๎ข๎อมูล จํานวน 6 คน เป็นเพศชาย จํานวน 3 คน และเพศ
หญิง จํานวน 3 คน ชํวงอายุสํวนใหญํ อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 2 คน อายุ 41 - 50 ปี จํานวน รองลงมา
อายุ 51 - 60 ปี จํานวน 1 คน และอายุ 61 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน ศาสนาสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
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จํานวน 5 คน รองลงมานับถืบศาสนาคริตส๑ จํานวน 1 คน สถานภาพสํวนใหญํสมรส คิด จํานวน 5 คน  
รองลงมาหม๎าย จํานวน 1 คน 

เชื้อชาติสํวนใหญํเชื้อชาติกะเหรี่ยง จํานวน 5 คน รองลงมาเชื้อชาติ จํานวน 1 คนเชื้อ
ชาติคูํสมสรสํวนใหญํชาติกะเหรี่ยง จํานวน 4 คน รองลงมาเชื้อชาติไทย จํานวน 1 คน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวสํวนใหญํ มีสมาชิก 3-4 คน จํานวน 4 คน รองลงมาจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน 
จํานวน 1 คน หน๎าที่หลักในครอบครัวสํวนใหญํเป็นสมาชิกครอบครัว จํานวน 4 คน  รองลงมาเป็น
หัวหน๎าครอบครัว จํานวน 2 คน  

ระดับการศึกษาสํวนใหญํ ประถมศึกษา จํานวน 4 คน รองลงมาปริญญาตรี (จบจาก
พมํา) จํานวน 1 คน และไมํได๎เรียน เทํากัน จํานวน 1 คน อาชีพสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎าง จํานวน       4 
คน รองลงมาอาชีพค๎าขาย จํานวน 1 คน และอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว๑ จํานวน 1 คน รายได๎ตํอเดือน
สํวนใหญํเดือนละ 5,000 - 10,000 บาท จํานวน 4 คน  รองลงมารายได๎ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 
1 คน 

ระยะเวลาที่ เข๎ามาทํางานในประเทศไทยสํวนใหญํอยูํ  15- 20 ปี จํานวน 4 คน  
รองลงมาอยูํ 31- 40 ปี จํานวน 1 คน  อยูํมากกวํา 41 ปีขึ้นไป จํานวน 1 คน   

คนที่ชักจูงเข๎ามาทํางานสํวนใหญํ เข๎ามาเอง จํานวน 4 คน  รองลงมาเข๎ามากับเครือ
ญาติ จํานวน 2 คน  การเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชนสํวนใหญํเข๎ารํวมงานทุกอยํางในชุมชน จํานวน 5 คน  
รองลงมาไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 1 คน   

1) สถานการณ์พื้นฐาน 

ปัจจุบันชาติอาเซียนที่เข๎ามาอยูํไทย สามารถดํารงชีวิตได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น ทําให๎
สามารถออกไปใช๎ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได๎ สามารถไปรักษาพยาบาลได๎ และไมํต๎องกลัวตํารวจ 

หลังจากท่ีประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย 
มีผลตํอการตัดสินใจทําให๎ ชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชน ต๎องการทํางานในประเทศ
ไทยมากขึ้น เพราะไมํต๎องหลบซํอน หรือการจับกุมจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ และคําใช๎จํายน๎อยลงในการเข๎า
มาทํางานแตํละครั้ง 

การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแตํ 31 ธ.ค. 58 เป็นต๎นมา ไมํมีผลตํอการตัดสินใจของ
ชาติอาเซียนในการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยอยูํในชุมชนนี้ เพราะการเข๎ามาทํางานของกลุํมแรงงานจะ
ทํางานคนละประเภทอยูํแล๎วงานสํวนใหญํที่นิยมทํา ผู๎ชายเป็นงานกํอสร๎าง สตรีเป็นงานโรงงานเย็บผ๎า 
โรงงานเย็บถุงเท๎า ภาคการเกษตร แตํถ๎าเป็นลูกจ๎างเกษตรกรรม ทํานา ทําไรํ หมดงานก็จะกลับประเทศ
การเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในแตํละครั้ง สํวนใหญํอยากอยูํตลอดไป ไมํอยากกลับ เพราะทํา
ให๎มีอาชีพ มีรายได๎เลี้ยงครอบครัว อยูํที่นี่สบาย และคนไทยในชุมชนมีน้ําใจชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 
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“ไมไปแลวประเทศพมา อยูที่ประเทศไทยสบาย ไมตองหนีสงคราม” ตัวแทนชาติ
อาเซียน กลําว 

“ที่พมา มีอาชีพเป็นครูรายไดไมคอยดี เลยมาหางานทําที่ไทยดีกวารายได” ตัวแทนชาติ
อาเซียน กลําว 

เมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมายชาติ
อาเซียนที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชน ระยะเวลาในการทํางานหรือพักอาศัยไมํเปลี่ยนแปลง 
เพราะเนื่องจากต๎องการกลับบ๎านไปหาญาติพ่ีน๎อง ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ของไทย 

ปัญหาอาชญากรรมตําง ๆ ที่เกิดในชุมชนมีความเกี่ยวพันกับกลุํมชาติอาเซียน สํวนใหญํ
มองวํามักจะเกิดจากพมํา แตํปัญหาลดลงจากแตํกํอนเยอะ เพราะมีการวางกฎ กติกา จากผู๎ใหญํบ๎าน 
กํานัน (การทะเลาะวิวาท การลักขโมย) 

ความรู๎สึกเม่ือการเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนตําบลแมํปะ 

“รูสึกดีเพราะไดคาจางท่ีดี คนไทยใจดี มีน้ําใจ” ตัวแทนชาติอาเซียน กลําว 

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

การเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การรักษาพยาบาล รายได๎ และ
กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ในชุมชน (เมืองไทย)  

“สามารถเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานได เชน สามารถไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไดเพราะ
ลูกทํางานท่ีโรงพยาบาลแมสอด” ตัวแทนชาติอาเซียน กลําว 

 “ลูกไปเรียนของไทย ไดสิทธิเทาเทียมกับคนไทย ตอนนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม” ตัวแทนชาติอาเซียน กลําว 

การเป็นสํวนของชุมชนที่ทํางานหรือพักอาศัยอยูํในชุมชน ทุกคนตอบตรงกันวํารู๎สึกเป็น
สํวนหนึ่งในชุมชน เพราะคนในชุมชนไมํเคยแบํงแยกกัน มีน้ําใจชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และทํากิจกรรม
รํวมกันในชุมชน 

“คนไทย มีน้ําใจ ใจดี” ตัวแทนชาติอาเซียน กลําว 

การไหว๎วานคนไทยไปทําธุระสํวนตัวแทนสามารถทําได๎เป็นบางเรื่อง เชํน ไปซื้อของ 
ดูแลคนในครอบครัว เฉพาะคนที่เป็นนายจ๎างเรา หรือวําที่เราสนิทเทํานั้นที่สามารถไหว๎วานได๎ (เรื่องเงิน
จะไมํไว๎วางใจกัน) 

  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอ่ืนหรือคนไทย ทุกคนให๎
ความเห็นตรงกันวํากล๎าขอความชํวยเหลือ เพราะสนิทกัน ทํางานด๎วยกัน 
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  “กลา ขอความชวยเหลือ ก็ทํางานดวยกัน สนิทกัน” ผู๎นําชุมชนชาติอาเซียน กลําว 

  เมื่อพบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่จากภาครัฐของไทย ทุกคนตอบวําไมํกลัว
ตํารวจ เพราะถ๎ามาแบบถูกกฎหมาย ก็ไมํจําเป็นต๎องกลัวอะไร แล๎วจะรู๎สึกอํุนใจ ที่เจอเจ๎าหน๎าที่ เพราะได๎
ดูแลความปลอดภัยของตัวเรา 

“ไมกลัว เพราะมีบัตร 10 ปีแลว” ตัวแทนชาติอาเซียน กลําว 

  “ไมกลัว ทํางานดวยกับ กํานัน กับผูนําชุมชน ชุดชรบ.” ผู๎นําชาติอาเซียน กลําว 

  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  (1) มิติที่อยู่อาศัย  

สาธารณูปโภคไมํเพียงพอ (กรณีเป็นลูกจ๎างภาคเกษตร เข๎าไมํถึงไฟฟูา น้ําประปา เพราะอยูํตาม
ไรํนาที่นายจ๎างจัดให๎อยูํ) 

“คิดวาคนไทยมองพมาเป็นตัวปัญหา เรื่องขยะ มูลฝอย ทําใหชุมชนสกปรก” ตัวแทน
ชาติอาเซียน กลําว 

 (2) มิติการศึกษา  

เด็กตํางชาติเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยได๎ มีการเรียนรู๎ภาษาท่ีหลากหลายด๎านบวก 

 (3) มิติครอบครัว  

ความสัมพันธ๑ในครอบครัว เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท ความไมํเข๎ากัน การสื่อสาร ที่ไมํ
เข๎าใจกัน การแตํงงานของคนไทยกับพมํา มีทั้งชายและหญิง สํวนใหญํผู๎หญิงพมํามาแตํงงานกับคนไทย   

(4) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  

มีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีสํวนรํวมในชุมชนและกิจกรรมในชุมชน
ตามปกติ 

(5) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  

ซึมซับในวัฒนธรรมไทย เพราะ เราอยูํด๎วยกัน จึงซึมซับ โดยไมํรู๎ตัวสามารถฟังได๎ แตํพูด
ไมํได๎ แตํเข๎าใจสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได๎ 

(6) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ไมํมีปัญหา เพราะ ตํางฝุายตํางรักษาทรัพย๑สิน ของตนเอง ระมัดระวังทรัพย๑สินของ
ตนเอง และมี กฎกติกา ข๎อบังคับชุมชนอยูํแล๎วการอยูํรํวมกัน 
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(7) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

มีผลกระทบทางบวก ด๎านการร๎องเรียนสิทธิตํางๆ 

 (8) มิติการเมือง  

(เชํน การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน หรือ เรียกร๎องสิทธิจากชุมชน การรวมกัน
เรียกร๎องผลประโยชน๑จากนายจ๎างในเรื่องตํางๆ) การรวมกันเรียกร๎องผลประโยชน๑จากนายจ๎างในเรื่อง
ตํางๆแสดงความคิดเห็นได๎ อยํางเสมอภาค มีสํวนรํวมตํอชุมชนเหมือนบุคคลทั่วไปในชุมชน 

4) มาตรการ กลไก เพื่อคุมกันผลกระทบทางสังคม 

กลุํมตัวอยํางชาติอาเซียนได๎เสนอให๎มีมาตรการ กลไก เพ่ือคุมกันผลกระทบทางสังคม 
ดังนี้ 

1) มีกฎ กติกา ระเบียบในชุมชน ให๎พมําเคารพกฎ หากไมํทําตามก็จะถูกสํงตัวกลับ 
ถ๎าปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว๎ก็สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข และจะไมํมีปัญหาเกิดขึ้น 

2) การแตํงงานมีลูกระหวํางคนไทยกับพมํา ลูกออกมาก็จะได๎รับสัญชาติไทย หรือ 
เมื่อมาอยูํประเทศไทยนาน 5-10 ปี อยากได๎รับสัญชาติไทย 

  อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.9 

ตําบลแมํปะ มีพ้ืนที่ด๎านทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร๑  โดยมีแมํน้ําเมย
เป็นแนวชายแดนทางธรรมชาติ   ประชาชนฝั่งไทย-พมําใช๎เป็นเส๎นทางในการข๎ามไปมา เพ่ือติดตํอและ
ค๎าขายระหวํางกันมีการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ๑ระหวํางกันมาตั้งแตํอดีต  ตํอมาอําเภอแมํสอด มี
ความเจริญด๎านเศรษฐกิจมากขึ้นและโดยเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลแมํปะ มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
ประมาณ 20 กวําแหํง ประกอบด๎วยการนําชาติอาเซียนงํายขึ้น มากขึ้น ตําแมํปะ จึงมีแรงงานชาวพมํา 
และชนเผําอ่ืนๆ เข๎ามาทํามาหากิน รับจ๎าง และดํารงชีวิตมากมาย จนทําให๎เกิดผลกระทบในชุมชน
มากมายได๎แกํ ผลกระทบในด๎านมิติสุขภาพ เชํนโรคติดตํอ วัณโรค โรคคอตีบ ซึ่งหายไปจากเมืองไทยแล๎ว
กลับมาอีก การใช๎บริการสาธารณสุขตามโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาลในพ้ืนที่ มิติ
การมีงานทําและรายได๎ อาจมองวําได๎รับทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ปัจจุบันคนในชุมชนตําบลแมํปะต๎องพ่ึงพา
ชาติอาเซียนเหลํานี้ เชํนแรงงานภาคการเกษตร แรงงานกํอสร๎าง และแรงงานรับจ๎างในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในระยะยาว (อนาคต)  อาจจะเป็นผลเสียเนื่องจากคนไทยถูกแยํงอาชีพ หรือกิจการ
บางอยํางคนพมําเป็นเจ๎าของกิจการ เชํนรับเหมากํอสร๎าง การรับจ๎างทํางานเชื่อมโลหะ มิติด๎านการศึกษา
มีเด็กพมําเรียนโรงเรียนในชุมชนและไทยเองก็ต๎องจํายคําหัวให๎กับเด็กเหลํานี้ มิติความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน เกิดปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย การทะเลาะเบาแว๎ง ระหวํางคนไทยและพมํา หรือ
พมํากับพมํา มิติด๎านสิ่งแวดล๎อม/ทรัพยากร/พลังงาน เกิดผลกระทบเชํนการใช๎ทรัพยากรและพลังงานที่
มากขึ้น และมีปัญหาสิ่งแวดล๎อมเสียตามมา เชํน ความสกปรก ขยะมูลฝอยในชุมชน 
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การศึกษาครั้งนี้ทําให๎ได๎ทราบถึงการจัดการตนเองของคนในชุมชน หมูํที่ 2 ตําบลแมํปะ ที่เรียกวํา 
“การจัดการชนเผํา” โดยการนําของผู๎นําแกนนํา และประชาชนในพ้ืนที่รํวมกันกําหนดกฎเกณฑ๑ กติกา 
การอยูํรํวมกันของคนในชุมชนทั้งคนไทยปละคนตํางชาติ เพ่ือให๎เกิดความสงบสุขของชุมชน ลดปัญหาการ
ขัดแย๎งของการอยูํรํวมกัน มีการประสานงานกันระหวํางผู๎นําชุมชนของคนไทยปละผู๎นําของคนตํางชาติ
ที่มาอาศัยอยูํในชุมชน มีการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท กรณีเกิดปัญหา มีบทลงโทษที่เป็นข๎อตกลงรํวมกัน และ
นอกจากนี้ยังมีกลุํมชายแดนเวรยามหมูํที่ 3 เพื่อลดปัญหาการโจรกรรม และอาชญากรรมในพ้ืนที่ กลุํมปุา
ชุมชนหมูํที่ 5,6 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
4.11 ผลการศึกษาของ สสว.10 

4.11.1 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา สสว.10 

สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ 
ลําพูน ลําปาง แมํฮํองสอน แพรํ นําน พะเยา และจังหวัดเชียงราย และได๎คัดเลือกจังหวัดเชียงใหมํ เป็น
พ้ืนที่ศึกษาวิจัย เนื่องจาก มีจํานวนแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาอาศัยเป็นจํานวนมาก จากข๎อมูลสถิติคนตํางด๎าว
ที่ได๎รับอนุญาตทํางาน  ของสํานักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหมํ แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาอาศัยอยูํใน
จังหวัดเชียงใหมํ จํานวนทั้งสิ้น 145,107 คน ซึ่งได๎คัดเลือกแขวงนครพิงค๑ ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ  เป็นพื้นที่ในการศึกษางานวิจัยนี้ 

ความเป็นมาของแขวงนครพิงค๑ เทศบาลนครเชียงใหมํ เดิมเป็นสุขาภิบาล ตั้งแตํปี พ.ศ. 2458 
และได๎รับการบกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมํ ขึ้นเป็นเทศบาลนครเชียงใหมํตามพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมํ พ.ศ. 2478 ได๎แบํงโครงสร๎างการบริหาร ออกเป็น 4 แขวง ได๎แกํ แขวงนคร
พิงค๑ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ 

แขวงนครพิงค๑ เป็น 1 ใน 4 ของเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่ง
ประกอบไปดว๎ย ตําบล 4 ตําบล ได๎แกํ ตําบลช๎างมํอย ตําบลปุาตัน ตําบลช๎างเผือกบางสํวน และตําบลศรี
ภูมิบางสํวน ซึ่งอยูํในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ แขวงนครพิงค๑   มีทั้งหมดจํานวน 21ชุมชน ซึ่งได๎คัดเลือก
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ 10 ชุมชน ประกอบไปด๎วย ชุมชนปุาตัน ชุมชนพัฒนาบ๎านกูํเต๎า ชุมชนปุาเปูา 
ชุมชนเชียงยืน ชุมชนศรีมงคล ชุมชนลํามช๎าง ชุมชนปุาแพํง-วังสิงห๑คํา ชุมชนอํุนอารีย๑ และชุมชนช๎างมํอย 
มีประชากร 36,000 คน  

 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป แขวงนครพิงค๑ ตําบลศรีภูมิ อําเมือง จังหวัดเชียงใหมํ  ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครเชียงใหมํ มีพ้ืนที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร เป็นแหลํงชุมชนที่มีความเจริญ และมีประชากรอาศัย
อยูํคํอนข๎างหนาแนํน มีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว มีความเจริญ ด๎านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีสถานที่
ประกอบการ โรงงาน ร๎านค๎า และสถานที่บริการเป็นจํานวนมาก รวมทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
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  ชุมชนเมืองเชียงใหมํตั้งอยูํบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ําปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมํน้ําปิงไหลผําน
ใจกลางเมืองในแนวเหนือ - ใต๎ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเกําตั้งอยูํทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปิง ตํอมา
เมื่อชุมชนได๎พัฒนาให๎มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข๎ามแมํน้ําปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลัง
จากที่ได๎มีการตัดถนนอ๎อมเมือง ชุมชนได๎พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส๎นทางคมนาคม และโครงขําย
สาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได๎ขยายตัวเป็นอยํางมาก สภาพ  ที่แท๎จริงของชุมชน
เมืองเชียงใหมํในปัจจุบันไมํได๎คงอยูํแตํเฉพาะในเขตเทศบาลเทํานั้น แตํได๎ขยายออกไปตามบริเวณชาน
เมืองและชนบทโดยรอบ  

สถานประกอบการด๎านการพาณิชย๑และการบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ ปี พ.ศ. 2556 
จํานวนทั้งสิ้น 2,536 แหํง จําแนกเป็นโรงพยาบาล 17 แหํง สถานพยาบาลและคลินิก 315 แหํง อาคาร
ชุด 50 แหํง ธนาคาร 37 แหํง โรงแรม 189 แหํง หอพัก 1,027 แหํง ศูนย๑การค๎า 14 แหํง ตลาด 22 แหํง 
ร๎านอาหาร 758 แหํง ปั๊มน้ํามัน 27 แหํง โรงเรียน 17 แหํง วัด 90 แหํง   

เทศบาลนครเชียงใหมํมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดตํอกับตําบลเมือง ตําบลสันผีเสื้อ และอําเภอ แมํริม 
   ทิศใต๎ ติดตํอกับตําบลหนองหอย และตําบลปุาแดด 
   ทิศตะวันออก ติดตํอกับตําบลหนองปุาครั่ง และตําบลฟูาฮํามบางสํวน 
   ทิศตะวันตก ติดตํอกับอุทยานแหํงชาติ ปุาดอยสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหมํ 

4.11.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.10 

 4.11.2.1 กลุ่มคนไทย  
  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ  55.00 รองลงมา เพศหญิง คิดเป็นร๎อย
ละ 45.00 ชายอายุสํวนใหญํ 50-59 ปี คิดเป็นร๎อยละ 20.00 รองลงมา ชํวงอายุ 60-69 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
15.00 และอายุ 71 ปี คิดเป็นร๎อยละ 10.00 

หญิงอายุสํวนใหญํชํวงอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร๎อยละ 25.00 รองลงมา ชํวงอายุ 60-69 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 15.00 อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร๎อยละ 10.00 และอายุ 70 ปี คิดเป็นร๎อยละ 5.00 ชาย
สถานภาพสํวนใหญํสมรส คิดเป็นร๎อยละ 75.00 รองลงมา  หยํา หม๎าย เทําๆ กัน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 
โสด คิดเป็นร๎อยละ 5.00  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน3 คน และจํานวน 10 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 
10.00 ครอบครัวละ 4 คนคิดเป็นร๎อยละ 35.00 ครอบครัวละ 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.00 ครบครัวละ 
6-7 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.00 หน๎าที่หลักในครอบครัว สํวนใหญํเป็นหัวหน๎าครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 
85.00 รองลงมา สมาชิกของครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 15 .00  
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ระดับการศึกษา สํวนใหญํจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา คิด
เป็นร๎อยละ 40.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น คิดเป็นร๎อยละ 35.00 ระดับอนุปริญญา คิดเป็น
ร๎อยละ 15.00 และระดับปริญญาตรี เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 10.00   

อาชีพสํวนใหญํมีอาชีพแมํบ๎านและค๎าขาย คิดเป็นร๎อยละ 50.00 รองลงมาอาชีพรับจ๎าง
ทั่วไป คิดเป็นร๎อยละ 20.00 อาชีพธุรกิจห๎องเชํา/ข๎าราชการ/ข๎าราชการบํานาญ คิดเป็นร๎อยละ 15.00 
และไมํมีอาชีพ คิดเป็นร๎อยละ 15.00  

รายได๎ตํอเดือนสํวนใหญํมีรายได๎ 4,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 40.00 รายได๎ 
11,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 25.00 รายได2๎0,000 – 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 15.00 
ไมํมีรายได ๎คิดเป็นร๎อยละ 10.00  รายได๎ 65,000 และรายได๎ไมํแนํนอน เทํากันคิดเป็นรอยละ 10.00  

ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชน สํวนใหญํเข๎ามาอาศัยนาน 1-10 ปี/1- 20 ปี/50 – 60 ป ี
คิดเป็นร๎อยละ 30.00 รองลงมาอาศัยอยูํ 20 – 30 ปี/60 – 70 ปี คิดเป็นร๎อยละ 30.00 อาศัยอยูํนาน 40 
- 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 25.00 และอาศัยอยูํนาน 6 เดือน - 1 ปี/ 30 – 40 ปี/70 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 
15.00 

บทบาทและหน๎าที่ตํอชุมชนสํวนใหญํ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คิดเป็นร๎อยละ 
30.00 รองลงมา ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านสมาชิก อบต.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานกลุํมเกษตรกรที่ปรึกษาชุมชนกลุํมสํงเสริมอาชีพ เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 10.00 

1. สถานการณ์พื้นฐาน 
 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในพ้ืนที่แขวงนครพิงค๑ ตําบลศรีภูมิ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ  มีการเปลี่ยนแปลงในการอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํเป็นจํานวนมากขึ้น กลุํม
แรงงานตํางชาติที่เข๎ามา สํวนใหญํจะเป็นชาวพมํา และไทยใหญํ การเข๎ามาอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 
และผิดกฎหมาย แรงงานตํางชาติที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎าน
จํานวนที่เพ่ิมมากข้ึน  

   “.......  หนีรอนมาพ่ึงเย็น เป็นประโยคที่ชาติอาเซียนพูดมาโดยตลอดเนื่องจากใน
ประเทศของชาติอาเซียนเกิดความไมสงบสุข เนื่องดวยปัญหาการเมืองภายในประเทศของเขาเองเกิด
ความเดือดรอน ความยากไรถูกขมเหงรังแกจากทหารพมา ไมไดรับความธรรม จึงพากันหลบหนีเขามาใน
ประเทศไทยพ่ึงพระบรมโพธิสมภารไดรับการดูแลคุมครอง มีอาชีพ ความเป็นที่ดีขึ้น  มีจิตสํานึกถวาย
ความจงรักภักดีถวายตอในหลวงรัชการที่ 9 ของประเทศไทยและไดขนานนามพระองค์ทานอีกพระนาม
หนึ่งวา เจาขุนหอคําหลวง ....”(นายเสกสรร  ขันธสีมา ประธานชุมชนแขวงนครพิงค์) 
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“........ชาติอาเซียนและกลุมชาติพันธ์บางชนเผา ไดเขามาพํานักอาศัยอยูในชุมชนตั้งแต
ดั้งเดิม ในสมัยอดีตยุคที่บานเมืองไดนําคนชาติอาเซียนเขามาอยูในประเทศไทย ตามสํานวนที่วา เก็บผัก
ใสซา เก็บขาใสเมือง หมายถึงทางบานเมืองไดนําเอาคนที่มีภูมิปัญญาและประสบการณ์ จัดใหมาอยูใน
เมืองหรือชุมชน เพ่ือถายทอดองค์ความรูใหแกคนในชุมชน เชน ชุมชนชางฆอง ก็จะใหผลิตและถายทอด
การทําฆอง ชุมชนชางปั้น ก็จะผลิตและถายทอดเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา หรือปั้นพระพุทธรูป ชุมชนชาง
เงิน ก็จะผลิตและถายทอดการทําเครื่องเงิน เป็นตน จะเห็นไดวากลุมคนอาเซียนเหลานั้น ไดเขามาอาศัย
ตั้งแตอดีตเป็นเวลานานแลว” (จากการสัมภาษณ์ นายวชิรา วชิรนคร ประธานชุมชนวัดกูเตา แขวงนคร
พิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560)  

กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนสํวนใหญํเข๎ามาทํางานประเภทใช๎
แรงงาน รับจ๎างงานกํอสร๎าง รับจ๎างร๎านอาหาร งานบริการ งานค๎าขาย อาชีพแมํบ๎าน นวดแผนโบราณ 
อาชีพหมอดูและรับจ๎างทั่วไป บางกลุํมมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุํมวัฒนธรรมเพ่ือประกอบเป็นอาชีพ โดย
จัดตั้งศูนย๑ศิลปวัฒนธรรมของคนอาเซียน เพ่ือทําธุรกิจรับจ๎างการแสดง และเปิดสอนการแสดงโดยได๎รับ
คําตอบแทน 

 “........นับวันคนอาเซียนจะเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในเขตชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการเขามาอยู
กอนเปิดประชาคมอาเซียนดวยซ้ําไป มีการแนะนําและชักชวนใหญาติพ่ีนองของคนอาเซียนเขามาอยูใน
ชุมชนเกิน 50% โดยเขามาทําการคาขายเปิดรานขายของชํา รานอาหารตามสั่ง การใชแรงงาน รวมทั้ง
งานบริการอ่ืนๆ จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีความเจริญดานสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็วมาก เป็น
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ติดลําดับตนๆของโลก จึงตองมีสถานที่รองรับนักทองเที่ยว การใหการบริการ ทํา
ใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานกันมาก มีการเคลื่อนยายแรงงานอยูตลอด เนื่องจากแรงงานเหลานั้นจะ
เสาะแสวงหางานที่มั่นคง” (จากการสัมภาษณ์ นายสมาน  สุราวาลย์ ประธานชุมชนอุนอารี แขวงนคร
พิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 ระยะเวลาที่แรงงานตํางชาติเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนแตํละครั้ง จะอยูํนาน
ครั้งละ 1 - 2 ปี หรือ 5 ปีขึ้นไป จนกวําจะเก็บเงินที่ทํางานเพ่ือสํงกลับภูมิลําเนา และจะกลับภูมิลําเนา 
หากมีเทศกาลวันหยุดของแตํละชาติอาเซียน  

 หลังจาก 31 ธ.ค. 58 ระยะเวลาที่กลุํมแรงงานตํางชาติเข๎ามาหรือพักอาศัย ปรากฏวํา
กลุํมแรงงานตํางชาติจะพักอาศัยโดยมีระยะเวลานานกวําเดิม เนื่องจากมีการจดทะเบียนแรงงานอยําง
ถูกต๎องตามกฎหมาย จึงเกิดความสะดวกสบาย ไมํต๎องหลบหนีกฎหมายในการถูกจับกุม 

 การใช๎ชีวิตในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในชุมชนมีแรงงานตํางชาติมากยิ่งขึ้น 
ทําให๎วิถีชีวิต การดํารงชีวิตต๎องเปลี่ยนไป เชํน เกิดความแออัดในชุมชน ความไมํเป็นระเบียบ และเกิด
ปัญหาเรื่องขยะในชุมชน 
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 สํวนปัญหาอาชญากรรม สํวนใหญํเกิดจากการทะเลาะวิวาท สาเหตุจากการดื่มสุรา 
ปัญหาชู๎สาว การลักขโมย การโจรกรรมทรัพย๑สิน ปัญหายาเสพติด จากชาติอาเซียนด๎วยกันเอง   

2. ความครอบคลุมทางสังคม 

 เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (31 ธ.ค. 58) ในชุมชนมีความ
หลากหลายจากเดิมทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากชุมชนอาเซียนในพ้ืนที่ได๎นํา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเข๎ามาในชุมชน และยังให๎เกิดความแตกตํางเนื่องจาก ไมํมีระเบียบ
วินัยในการพักอาศัยอยูํรํวมกันในชุมชน   

 กลุํมแรงงานตํางชาติมีการเข๎าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานเทียบเทําคนไทย เพราะในพ้ืนที่
ภาครัฐได๎จัดสวัสดิการให๎การชํวยเหลือด๎านการศึกษา การรักษาพยาบาลและในบางพ้ืนที่ มีมูลนิธิจาก
ตํางประเทศให๎การชํวยเหลือ ได๎รับการดูแลคุ๎มครองตามกฎหมายไทย ไมํตํางจากคนไทย 

  คนในชุมชนเกิดการยอมรับวําชาติอาเซียนเป็นสมาชิกของชุมชน เนื่องจากสํวนใหญํไมํ
กํอปัญหา และไมํถือวําเป็นภาระ แตํก็จะมีสํวนน๎อยที่กํอปัญหาซึ่งชุมชนจะต๎องเข๎ามาสอดสํงดูแล 

  เรื่องการไหว๎วานคนชาติอาเซียน ที่อาศัยอยูํในชุมชนไปทําธุระแทน หากเป็นธุระที่
สําคัญจะไมํไว๎วางใจ เนื่องจากยังเกิดความระแวง เพราะคนเหลํานั้นยังไมํมีที่อยูํเป็นหลักแหลํง และเป็น
การปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง กรณีให๎ไปทําธุระท่ีไมํสําคัญ ก็สามารถมอบหมายให๎ไปทําแทนได๎ 

  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอ่ืน  กล๎าที่จะขอความ
ชํวยเหลือจากชาติอาเซียน เนื่องจากเป็นเรื่องที่จะต๎องชํวยกันตามเหตุการณ๑สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่ง
แรงงานตํางชาติก็มีจิตสาธารณะในการชํวยเหลือ ซึ่งเคยปรากฏแล๎วในชุมชน 

3. ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคม 
 เมื่อกลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาทํางาน หรือพักอาศัยในพ้ืนที้ สํงผลกระทบดังนี้  

 1) มิติที่อยู่อาศัย    

 มีความเพียงพอด๎านสาธารณูปโภคและที่อยูํอาศัยชาติอาเซียนเข๎ามาอยูํรวมกันใน
รูปแบบเชําบ๎านเป็นรายเดือน   เกิดความสกปรกไมํถูกสุขลักษณะและไมํมีระเบียบ   เกิดผลกระทบใน
พ้ืนที่สาธารณะ เชํน ห๎องน้ํา ของโรงเรียน ของวัด ชาติอาเซียนจะเข๎ามาใช๎อยํางไมํถูกสุขลักษณะ ทําให๎
เกิดความสกปรก ปัญหาที่จอดรถ เนื่องจากแรงงานชาติอาเซียนมาอยูํรวมกันอยํางแออัด ทําให๎มีปัญหา
เรื่องท่ีจอดรถ กํอให๎เกิดปัญหาด๎านการกีดขวางทางจราจร  

 2) มิติสุขภาพ  

 ปัญหาโรคติดตํอ  ชาติอาเซียนเป็นพาหะนําเชื้อโรคเข๎ามาสูํชุมชน เนื่องจากการอพยพ
เคลื่อนย๎ายเข๎าออกระหวํางประเทศ เชํน โรควัณโรค,ไข๎เลือดออก,เหา, โรคผิวหนัง  เป็นจํานวนมาก โดย
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เข๎ามาใช๎บริการด๎านสาธารณะสุข การเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ชาติอาเซียนเมื่อมีการเจ็บปุวย เข๎ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลทําให๎คนไทย ที่ไปใช๎บริการเกิดปัญหาการรอคิว ทั้งยังเสียงบประมาณทางการ
รักษา กับชาติอาเซียนเหลํานี้ 

 3) มิติอาหาร   

   เกิดความหลากหลายในการบริโภค มีความเพียงพอของอาหารในการบริโภคของคนใน
ชุมชน ต๎องระวังเรื่องความสะอาด   

 (4) มิติการศึกษา  

 การเรียนรู๎ภาษาท่ีหลากหลาย การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยของลูกหลานชาติอาเซียน 
เด็กอยูํในโรงเรียนสํวนใหญํจะพูดภาษาไทย แตํเมื่อวันเสาร๑ - อาทิตย๑ จะไปเรียนภาษาถิ่นตนเองในวัดหรือ
โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาพมํา จึงทําให๎เด็กลูกหลาน มีผลการเรียนด๎านภาษาไทยบ๎าง เพราะผู๎ปกครองจะ
เน๎นให๎เด็กสนใจภาษาของตนเองมากกวําภาษาอ่ืน ในพ้ืนที่มีมูลนิธิ(NGO)ในประเทศและตํางประเทศเข๎า
มาสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจัดตั้งสถานศึกษาเฉพาะชาติอาเซียนแยกจากคนไทย 

 “........ตามสถานศึกษาเด็กชาติอาเซียนที่เขาศึกษาจะไดรับการยอมรับแตงตั้งใหเป็นผูนํา
ในหองเรียน เชน ใหเป็นหัวหนาหอง ตลอดจนไดเป็นผูนํากิจกรรมในโรงเรียน ที่เป็นเชนนี้เพราะพอแม
ผูปกครองไดใหความใสใจกับบุตรหลาน รวมตัวกันจางครูมาสอนพิเศษ พรอมกับสนับสนุนใหเด็กนักเรียน 
เรียนรูจากคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากเวลาเรียนทําใหเด็กเกิดความเฉลัยวฉลาดมากยื่ง
ขึ้น” จากการสัมภาษณ์ นายสมาน  สุราวาลย์ ประธานชุมชนอุนอารี แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 “........กลุมสมาคมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาไทยใหญ เปิดการเรียนการสอนโดยขอ
ใชสถานที่ ที่วัดกูเตาเป็นโรงเรียน โดยมี( NGO) ใหการสนับสนุน สอนการอานการเขียนภาษาไทยใหญ
ใหแกพ่ีนองชาติอาเซียน และผูสนใจทั่วไปสงเสริมใหชาติอาเซียนไดเรียนรูภาษาไทยจาก กศน.ควบคูกัน
ไป วัตถุประสงค์หากคนอาเซียนกลุมนี้กลับประเทศหรือกลับไปเยี่ยมบานของเขา จะไดใชภาษาถิ่นกําเนิด
ของเขาไดและจะไมเกิดความอับอาย ในชนชาติอาเซียนของเขา” (จากการสัมภาษณ์ นายวชิรา วชิรนคร 
ประธานชุมชนวัดกูเตา แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560)  

 (5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 

 สภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนชาติอาเซียนสํวนใหญํจะมีอาชีพการใช๎แรงงาน เชํน 
อาชีพการกํอสร๎าง อาชีพแมํบ๎านอาชีพรับจ๎างทั่วไป และผันตัวเองขึ้นเป็นผู๎ทําธุรกิจค๎าขาย เชํน ร๎านค๎า
ขายของชํา ทําให๎กระทบการมีอาชีพของคนไทย 

“........คนอาเซียนสวนใหญไมคอยใหความสนใจกับเพ่ือนบานในชุมชนมากนัก มุงแต
ทํางานและก็มีความขยันขันแข็งจึงมีคําพูดหนึ่งที่วา ไมมีไทยใหญคนไทยอดตาย เนื่องจากปัจจุบัน
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เศรษฐกิจในชุมชนชาติอาเซียน ไดยกฐานะตนเองขึ้นเป็นผูบริหารหรือเจาของ ยอมอดทนและไมยอทอ 
ไดแก รานคา รานอาหาร รานตัดเสื้อผา และเป็นผูบริหารตลาดแรงงาน คนไทยในชุมชนจึงตองไปใช
บริการของคนอาเซียน และหางานสบายๆทํา” (จากการสัมภาษณ์ นายสมาน  สุราวาลย์ ประธานชุมชน
อุนอารี แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

               “......คนอาเซียนเป็นนักลงทุนดานคาขาย เขาจะทํางานจะอดออมเก็บเงินที่ไดมาจากการ
รับจางมากพอที่จะลงทุน เขาก็จะเสี่ยงลงทุนทํามาคาขาย สวนใหญจะประสบความสําเร็จยกระดับตัวเอง
เป็นเจาของกิจการดวยเพราะความขยันขันแข็งและอดออม แตก็มีบางสวนที่ไมประสบความสําเร็จ แตเขา
เหลานั้นยอมท่ีจะเริ่มตนกับงานรับจางใหมเพ่ือเริ่มตนเก็บเงินไวในการลงทุนครั้งตอไปอีก นี้แหละชีวิตตอง
สูของคนอาเซียน.....”( นายเสกสรร  ขันธสีมา ประธานชุมชนแขวงนครพิงค์) 

 (6) มิติครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัว  

 ไมํมีผลกระทบ ชาติอาเซียนที่มีครอบครัวมีความมุํงม่ันในการประกอบอาชีพ และมีการ
แตํงงานของชาติอาเซียนกับคนไทย 

 (7) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 

  การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทาง
สังคมของสมาชิกในชุมชนกลุํมเปูาหมาย เชํน เด็ก ผู๎สูงอายุ  คนพิการ ผู๎มีรายได๎น๎อยชาติอาเซียนให๎ความ
รํวมมือและมีสํวนรํวมทํากิจกรรมทางสังคมในชุมชนคํอนข๎างดี เชํน กิจกรรมทางด๎านศาสนา กิจกรรมด๎าน
สาธารณะประโยชน๑ ทุกเพศวัยและกลุํมอายุในชุมชนที่มีชาติอาเซียน ไมํมีการควบคุมจํานวนประชากร ใน
การให๎กําเนิดบุตร กํอให๎เกิดปัญหาการได๎รับสัญชาติ ซึ่งแตํละครอบครัวจะมีบุตรมาก โดยขาดความรู๎ 
ความเข๎าใจ และการวางแผนครอบครัว       

  “......กินอยางมาน ตานอยางเงี้ยว  เป็นคนไทยในชุมชนไดกลาวถึงคนอาเซียน หมายถึง 
อัตลักษณ์คนอาเซียนทีมีความประหยัด อดออม คําวากินอยางมาน มานในในที่นี้หมายถึงคนพมา เวลา
รับประทานอาหารจะกินแบบประหยัด งายๆ ไมฟุุมเฟือย ทํานองแบบวากินเพ่ืออยู ไมไดอยูเพ่ือกิน คําวา
ตานอยางเงี้ยว คือการทําบุญทําทานอยางเงี้ยว เงี้ยวในที่นี้คือหมายถึงคนไทยใหญ เขาจะทําบุญทําทํา
ทานถวายพระสงฆ์  และจะจัดเลี้ยงแขกที่มารวมทําบุญอยางเต็มที่นั่นเอง....”(นายเสกสรร  ขันธสีมา หัว
ประธานแขวงแขวงนครพิงค์) 

  (8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

 การซึมซับทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชนภาษาและการสื่อสารใน
ชุมชน ความหลากหลายทางศาสนา ชาติอาเซียนได๎นําวัฒนธรรมที่หลากหลายติดตามมา จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข๎ามชาติ และเกิดการสื่อสารภาษาชาติอาเซียนในชุมชน  ไมํมีปัญหาทางด๎านศาสนา 
เนื่องจากชาติอาเซียนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธจึงทําให๎คนในชุมชนมีกิจกรรมด๎านศาสนารํวมกัน   
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 “........ชุมชนกูเตามีชาติอาเซียนอยูประมาณ 10 ครอบครัวและมีเครือขายพ่ีนองญาติ
อาเซียนอยูในบริเวณชุมชนใกลเคียง ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ มีความเลื่อมใสศรัทธา มีการเขาวัดทําบุญ รวม
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และที่สําคัญชาติอาเซียนไดมีความศรัทธาอยางสูงกับพระเกจิอาจารย์ชื่อ
ดัง ที่เป็นที่นับถือของคนทั่วไป คือทานพระครูจันทร์ต฿ะรังสี เจาอาวาทวัดกูเตา มีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาคลายคลึงกับวัฒนธรรมของไทย เชน ปอยสางลองหรือการบวชลูกแกว คือการบวชเณร ซึ่งคน
อาเซียนนี้จะนําลูกหลานของตนเองเขาศึกษาบวชเรียน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง” 
จากการสัมภาษณ์  นายวชิรา วชิรนคร ประธานชุมชนวัดกูเตา แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 “.. . . . . . .ชุมชนวัดกู เตา แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีสมาคม
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ มีที่ตั้งสมาคมฯ อยูในบริเวณวัดกูเตา มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ใหญ ใหแกคนชาติอาเซียนและผูสนใจทั่วไป เขารับการเรียนการสอนจะมี NGO และเครือขายของชาติ
อาเซียนในประเทศไทย ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ผูเรียนที่มีทุนทรัพย์ก็จะชวยจายเป็นคา
เรียน หากคนใดไมมีทุนทรัพย์ก็จะไดรับการเรียนฟรี ใชเวลาเรียน วันเสาร์และอาทิตย์ ในการดําเนินการ” 
(จากการสัมภาษณ์  นายวชิรา วชิรนคร ประธานชุมชนวัดกูเตา แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 (9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ชุมชนเกิดความรู๎สึกไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน เนื่องจากชาติอาเซียนเข๎ามาอยูํใน
ชุมชน จึงต๎องชํวยกันดูแลชีวิตและทรัพย๑สินของตัวเองกํอน มีการประสานงานกับผู๎นํากลุํมชาติอาเซียนใน
ชุมชนให๎ชํวยกําชับดูแลคนของตนเอง ให๎อยูํรํวมกับสังคมในชุมชนอยํางเครํงครัด เพ่ือปูองกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ให๎สถานประกอบการแจ๎งทางหนํวยงานและชุมชน ให๎ทราบถึงจํานวนชาติอาเซียนที่ทํางาน และ
ออกกฎข๎อบังคับภายใต๎กฎหมายไทยในการดูแลกลุํมชาติอาเซียนด๎วยกัน 

 “.......สังคมดั้งเดิมของคนในชุมชนไมเคยมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แตในสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  เริ่มมีเหตุการณ์ลักเล็กขโมยนอย ทะเลาะ
วิวาททํารายกันเอง ปัญาหาไมทราบกฎจารจร ขับมอเตอร์ไซค์เสียงดัง สรางความรําคาญใหชุมชน” (จาก
การสัมภาษณ์ นายสมาน  สุราวาลย์ ประธานชุมชนอุนอารี แขวงนครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 (10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 

 ให๎ความรู๎ด๎านกฏหมายเรื่องความเสมอภาคทางสังคมในชุมชน ด๎านสิทธิและหน๎าที่แกํ
คนในชุมชนและชาติอาเซียน ไมํให๎เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการทํางานและชํวยเหลือในกรณีที่ไมํดีรับ
ความเป็นธรรม โดยตระหนักถึงความเสมอภาคและสิทธิหน๎าที่ของตนเอง การสร๎างจิตสาธารณะในการ
ชํวยเหลือสังคมท้ังคนไทยและชาติอาเซียน   
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 (11) มิติการเมือง 

 รณรงค๑ให๎คนในชุมชนให๎มีสํวนรํวมทางการเมืองทุกระดับ การบริหารของผู๎นําท๎องถิ่นที่มี
สํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน ชาติอาเซียนต๎องรับรู๎และเข๎าใจถึงกฎหมายในด๎านสิทธิของชาติอาเซียนใน
ประเทศไทย   

 (12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 

 การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคํา การประหยัดพลังงานการจัดการภัยพิบัติ สุขลักษณะลดมลพิษ
ทางเสียง เชํน รถมอเตอร๑ไซค๑มีทํอไอเสียเสียงดัง การใช๎น้ําอยํางประหยัด รักษาความสะอาดในบ๎านเรือน
ที่อยูํอาศัย ชํวยกันดูแลสาธารณะประโยชน๑สถานที่ตํางๆในชุมชน รณรงค๑ลดมลพิษทางเสียงและ
สิ่งแวดล๎อม  ใช๎ทรัพยากร อยํางคุ๎มคํา การจัดการสุขลักษณะในชุมชนและชาติอาเซียนให๎มีความ
เหมาะสม  

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  
 1. จัดทําฐานข๎อมูลประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาอาศัยอยูํในชุมชน 
 2. จัดระเบียบที่อยูํอาศัยชาติอาเซียนให๎ถูกสุขลักษณะ 
 3. ออกกฎ ระเบียบ ควบคุมชาติอาเซียนโดยให๎ชาติอาเซียนมีสํวนรํวม 
4. เฝูาระวังความปลอดภัยชีวิตและทรัพย๑สิน คนในชุมชน 
5. ตั้งศูนย๑บริการคัดกรองโรคติดตํอ ชาติอาเซียนที่เข๎ามาอยูํในชุมชน 

 4.11.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

 กลุํมชาติอาเซียน  เป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ  30 และเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ70.00  
ชํวงอายุ  สํวนใหญํ อายุ 18 – 30 คิดเป็นร๎อยละ 30 ปี  อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 30.00 รองลงมา
อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 20 และอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 20.00 ศาสนาสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 รองลงมานับถืบศาสนาคริสต๑ คิดเป็นร๎อยละ 16.67สถานภาพสํวน
ใหญํสมรส คิดเป็นร๎อยละ 70.00 รองลงมาหม๎าย คิดเป็นร๎อยละ 20.00 หยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 10.00 

 เชื้อชาติสํวนใหญํเชื้อชาติไทยใหญํ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมาเชื้อชาติพมํา คิดเป็น
ร๎อยละ 40.00 จํานวนสมาชิกในครอบครัวสํวนใหญํ มีสมาชิก 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.00 รองลงมา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว  7 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 จํานวนสมาชิกในครอบครัว  7 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 10.00 

 หน๎าที่หลักในครอบครัวสํวนใหญํเป็นแมํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รองลงมาเป็น
หัวหน๎าครอบครัว คิดเป็นร๎อยละ 40.00  ระดับการศึกษาสํวนใหญํ ไมํได๎รับการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 
90.00 รองลงมา กศน.(มัธยมศึกษาตอนต๎น) คิดเป็นร๎อยละ 10.00 
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 อาชีพสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 50.00รองลงมาอาชีพค๎าขาย คิดเป็นร๎อย
ละ 30.00 และเป็นแมํบ๎านคิดเป็นร๎อยละ 20.00 รายได๎ตํอเดือนสํวนใหญํเดือนละ 6,000 - 10,000 บาท 
คิดเป็นร๎อยละ 90.00 รองลงมาไมํมีรายได๎ คิดเป็นร๎อยละ 10.00 

 ระยะเวลาที่เข๎ามาทํางานในประเทศไทยสํวนใหญํอยูํ 8 – 30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 100.00  
คนที่ชักจูงเข๎ามาทํางานสํวนใหญํ เข๎ามากับเครือญาติ คิดเป็นร๎อยละ 60.00 เข๎ามาอง คิดเป็นร๎อยละ 
20.00 เข๎ามาเอง คิดเป็นร๎อยละ 20.00  การเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชนสํวนใหญํ เข๎ารํวมวันสําคัญทาง
ศาสนา คิดเป็นร๎อยละ60.00 รองลงมาเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 

1) สถานการณ์พื้นฐาน 

 ปัจจุบันการดําเนินชีวิต ของชาติอาเซียนที่เข๎ามาอยูํในชุมชน สามารถใช๎ชีวิตในพ้ืนที่ได๎
สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น การเดินทางเข๎ามาทํางานในประเทศไทยสะดวกและถูกต๎องตาม
กฎหมาย มีงานทํา มีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน และมีอาชีพที่มั่นคง  

 หลังจากท่ีประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียน ขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย 
มีผลตํอการตัดสินใจให๎ประชากรชาติอาเซียน ที่เข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น เพราะเข๎า
มาทํางานอยํางถูกต๎องตามกฎหมายไมํต๎องหลบๆซํอนๆ ไมํต๎องกลัวถูกตํารวจจับทําให๎สามารถไปสมัครกับ
นายจ๎างงํายขึ้น ทําให๎เกิดรายได๎เลี้ยงครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเก็บเงินเพ่ือสร๎างอนาคตกับชาติ
อาเซียนได ๎

 การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแตํ 31 ธ.ค. 58 เป็นต๎นมา มีผลตํอการตัดสินใจ เข๎ามา
ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนนี้ เพราะผู๎นําและคนในชุมชนดุแลชาติอาเซียน มีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 

 งานสํวนใหญํนิยมเข๎ามาทํางานในชุมชนคือ อาชีพรับจ๎าง การใช๎แรงงาน งานบริการ 
เพราะไมํต๎องมีเงินลงทุนสํวนใหญํเป็นแรงงาน  สตรี และชาย หากได๎ทํางานแล๎วจะไมํมีการเปลี่ยนแปลง 
เพราะจะเกิดความยุํงยาก ในการหางาน 

 การเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนในแตํละครั้ง จะอยูํนาน เพราะการทํางานเกิด
ความมั่นคงในอาชีพ และสามารถเลี้ยงครอบครัวได๎ คนไทยในชุมชนและนายจ๎างมีน้ําใจชํวยเหลือเกื้อกูล
กับชาติอาเซียนเป็นอยํางดี 

 เมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย จะทําให๎
อยูํทํางานในชุมชนได๎นานกวําเดิม ทั้งนี้เพราะจากการขึ้นทะเบียนทํางานอยํางถูกต๎องตามกําหมาย จึงไมํ
ต๎องกลัวถูกจับ ในข๎อหาลักลอบเข๎าเมืองอยํางผิดกฎหมาย 
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ปัญหาอาชญากรรมตําง ๆ ที่เกิดในชุมชนชาติอาเซียนไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อง เนื่องจากชาติ
อาเซียนต๎องการอยูํอยํางสงบ และไมํอยากข๎องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะทําให๎เกิดความ
เดือดร๎อน มีความรู๎สึกดีใจและเป็นสุขในการที่คนในชุมชนถ๎อยที ถ๎อยอาศัย ชํวยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอยํางดี 

  2) ความครอบคลุมทางสังคม 

 ชาติอาเซียนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การรักษาพยาบาล 
รายได๎ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ในชุมชน โดยไมํมีความแตกตํางจากคนไทยทั้งนี้เพราะ รัฐบาลให๎
ความเมตตากับชาติอาเซียน 

 ชาติอาเซียนรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชุมชนมีสถานที่ทํางาน และบ๎านพักอาศัยในชุมชน 
เพราะคนในชุมชนไมํเคยแบํงแยกกัน ชาติอาเซียนพร๎อมที่ให๎ความรํวมมือในการทํากิจกรรมรํวมกันของ
คนในชุมชน  

 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ชาติอาเซียนกล๎าที่จะขอความชํวยเหลือจากคนในชุมชน เพราะเกิด
ความสนิทสนม มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งอยูํรํวมกันอยํางฉันท๑พ่ีน๎อง  

 ชาติอาเซียนเมื่อพบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่จากภาครัฐ สํวนใหญํจะมี
ความรู๎สึกไมํกลัว เพราะเข๎ามาอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย แตํมีบางสํวนมีความเกรงกลัว เพราะได๎เข๎ามา
อยํางผิดกฎหมาย 

3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่อาเซียน  

(1) มิติที่อยู่อาศัย 

 ความเพียงพอของที่อยูํอาศัย พ้ืนที่สาธารณะและสาธารณูปโภคในชุมชนไมํถือวําเป็น
ปัญหา เพราะได๎รับความสะดวกสบายในสาธารณูปโภคและที่อยูํอาศัย   

         “.......เราขอใหมีที่ซุกหัวนอน ฝนไมตกใส มีความปลอดภัยแคนี้ เราก็ดีใจแลว  ครอบครัว
เราตองการมีงานทํา เพื่อเก็บเงินใหไวเยอะๆ ไดสงกลับบานที่พมา เรามันยากจน ถาเราอยากกลับบานจะ
ไดมีความเป็นอยูที่ดี......” (นางทวย ชาติอาเซียน) 

(2) มิติสุขภาพ 

ปัญหาโรคติดตํอ การเข๎ารับการรักษาพยาบาล  พวกเราไมํได๎เป็นพาหะนําโรคติดตํอ
อยํางที่คนไทยในชุมชนมอง เพราะการทํางานหรือการประกอบอาชีพจะต๎องดูแลรักษาสุขภาพให๎แข็งแรง 
การที่เข๎าโรงพยาบาลแตํละครั้ง สํวนใหญํจะใช๎เงินของตนเอง ในการเป็นคํารักษาพยาบาล เพ่ือไมํต๎องการ
ให๎เป็นภาระ ของคนไทย 

(3) มิติอาหาร 
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ถือวําเกิดความหลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการบริโภค จะมีการนํา
อาหารจากประเทศอาเซียนเข๎ามาบริการจําหนํายให๎กับชาติอาเซียนในชุมชน อีกอยํางอาหารที่บริโภคก็มี
ลักษณะคล๎ายๆ กัน 

(4) มิติการศึกษา 

 การเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย การเข๎ามาศึกษาในโรงเรียนไทยและมีสถานศึกษาเฉพาะ
กับลูกหลานชาติอาเซียนลูกหลานชาติอาเซียนได๎รับโอกาสจากรัฐบาลไทยให๎เข๎าศึกษาในสถานศึกษา ซึ่ง
ทําให๎เกิดความรู๎กับลูกหลาน ทําให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎านภาษา และยังมีบางที่ได๎เปิดสอนภาษาพมํา ให๎กับ
เด็กนักเรียน ในวันเสาร๑และอาทิตย๑  

(5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 

 การมีงานทํา  ไมํเลือกงาน สภาพทางรายได๎ ชาติอาเซียนได๎ทํางานดี มีรายได๎เพียงพอ
เลี้ยงดูครอบครัว 

(6) มิติครอบครัว 

 ความสัมพันธ๑ในครอบครัว มีความรักความอบอํุนดี ไมํคํอยมีปัญหา  อาจมีการทะเลาะ
กันเป็นบางครั้งแตํไมํรุนแรง 

(7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 

 การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทาง
สังคมของสมาชิกในชุมชนสมาชิกในชุมชนชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมทุก
ครั้งในชุมชน 

(8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

 ได๎รับการศึกษาเรียนรู๎และซึมซับในวัฒนธรรมไทย  เชํน เข๎าวัดทําบุญในวันสําคัญทาง
ศาสนา หรือประเพณีในเทศกาลตํางๆ ภาษาและการสื่อสารสามารถใช๎ภาษาไทยสื่อสารกับคนในชุมชนได๎
ความหลากหลายทางศาสนาคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 

           “......พวกเราเป็นชาวพุทธ ชอบทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาหรือเทาที่มีเวลา  วัดที่นี่มี
มาก สะดวกที่จะทําบุญ มีความสบายใจเหมือนอยูที่บานในพมาเลย.......” (นางขิม ชาติอาเซียน) 

(9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ได๎รับความดูแลจากภาครัฐ ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินเหมือนกับคนไทย
ในชุมชน ไมํมีปัญหาเพราะเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายไทย 
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(10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 

 ได๎รับความเสมอภาคทางสังคมด๎านกฏหมายในชุมชนเรื่องสิทธิและหน๎าที่และการอยูํ
รํวมกัน มีจิตอาสาเข๎ารํวมกิจกรรมที่ชุมชนขอความรํวมมือ 

(11) มิติการเมือง 

 ได๎รับโอกาสในการมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นตํอชุมชนในการทํากิจกรรมตํางๆ  
เสมือนเป็นบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน พวกเราจะเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบของชุมชน 

(12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน 

 การใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคํา การประหยัดพลังงาน ชาติอาเซียนมีจิตสํานึกในการใช๎
ทรัพยากรและพลังงานอยํางคุ๎มคํา เนื่องจาก จะต๎องชํวยกันดูแล เปรียบเสมือนประเทศของตนเอง 
คํานึงถึงการอยูํรํวมกัน อยํางพอเพียง เรื่องการจัดการภัยพิบัติพร๎อมจะให๎ความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน   

4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

 ชาติอาเซียนอยากให๎ประเทศไทยควรมีนโยบาย กลไก มาตรการหรือแนวทาง ที่จะทําให๎
อยูํรํวมกับชุมชนได๎อยํางมีความสุข  

 (1) สิทธิความเสมอภาค และความเทําเทียมกัน 
 (2) สิทธิประโยชน๑ และการจัดสวัสดิการสังคม 
 (3) ให๎ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 (4) การมีสํวนรํวมระหวํางคนไทยและชาติอาเซียน 
 

อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.10 

 เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ จังหวัดเชียงใหมํ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญอยําง
รวดเร็ว เนื่องจากเป็นศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม  เป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย๑กลางการทํองเที่ยวในระดับต๎นๆของโลก ทําให๎เกิดการขยายตัวรองรับทั้งด๎าน  เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม  มีสถานทีประกอบการ ทีพักอาศัย โรงแรม ห๎างสรรพสินค๎าระดับใหญํ สิ่งปลูกสร๎างอาคาร 
สถานที่ขนาดใหญํ และการขยายตัวของเขตเมือง จึงเป็นสาเหตุจําเป็นที่ต๎องใช๎แรงงาน เป็นจํานวนมาก 
และแรงงานสํวนใหญํที่เข๎ามารับจ๎าง ก็มาจากชาติอาเซียน ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อาทิ พมํา 
กัมพูชา ลาว 

        แขวงนครพิงค๑ อยูํในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ เป็นเขตพ้ืนที่เมืองชั้นใน  เป็นพ้ืนที่ที่มี
แรงงานชาติอาเซียน เข๎ามาอยูํอาศัยเพ่ือมารับจ๎างขายแรงงานเป็นจํานวนมาก ทําให๎วิถีชีวิตคนในชุมชน
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เปลี่ยนไปจากเดิมบ๎าง มีผลกระทบกับคนชุมชนเรื่องความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
ด๎านสุขอนามัยในชุมชน มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น สํวนผลกระทบกับคนอาเซียนเรื่องความเสี่ยงการถูก
เอารัดเอาเปรียบ การค๎ามนุษย๑ จากการใช๎แรงงานในภาคการให๎บริการ   แรงงานกํอสร๎าง งานแมํบ๎าน 
และรับจ๎างทั่วไป   

 กลุํมคนอาเซียนที่ เข๎ามาพักอาศัยในชุมชนพ้ืนที่ เขตเมืองชั้นใน ได๎กํอตั้งสมาคม
ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาไทยใหญํ โดยขอความอนุเคราะห๑วัดเป็นสถานที่ดําเนินการ มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการศึกษาภาษาอาเซียนแกํคนอาเซียนที่เข๎ามาพํานักอาศัยอยูํใน
เมืองไทย ได๎เปิดโรงเรียนให๎แกํคนอาเซียนและผู๎ที่สนใจทั่วไปเข๎ามาศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยและ
สอนศิลปวัฒนธรรมใหญํในวันเสาร๑–วันอาทิตย๑ และได๎มีการรับจ๎างการแสดงเพ่ือเป็นรายได๎ให๎เด็กและ
เยาวชนโดยมี NGO ในประเทศให๎การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ  

หลังเปิดประชาคมอาเซียน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทย ได๎มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฏหมาย จัดระเบียบ กฏเกณฑ๑ กฎข๎อบังคับ ให๎เหมาะสม และเป็นธรรมกับคนอาเซียนที่เข๎า
มาในประเทศไทยเพ่ือมาทํางานและมาพักอาศัยในชุมชน คนอาเซียนมีความขยัน อดออม จะเก็บเงินที่ได๎
จากการรับจ๎าง นํามาลงทุนเงินที่ได๎ในไทย ทําธุรกิจค๎าขายตามประสบการณ๑ที่ได๎รับจ๎างจากคนไทย เริ่ม 
จากธุระกิจเล็กๆ ขยับก๎าวไปสูํระดับใหญํ และยกระดับตัวเองข้ึนเป็นเจ๎าของกิจการ  

วิถีชีวิตคนในชุมชน หลังเปิดประชาคมอาเซียน คนไทยและคนอาเซียน ในภาพรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงบ๎างเล็กน๎อย เพราะคนอาเซียนได๎เข๎ามาอยูํในชุมชนกํอนเปิดเป็นประชาอาเซียน ทําให๎เกิด
ความคุ๎นเคยกับคนไทยในชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วิถีชีวิต ก็ไมํคํอยมีการแตกตํางกันมาก
นัก เนื่องจากการที่มีการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล๎ายคลึงกับคนไทย 

ปัญหาทางสังคมของคนอาเซียนไมํคํอยมีความรุนแรงสํงผลกระทบกับคนในชุมชนมาก
นัก เชํนการลักขโมย การทะเลาะวิวาท ซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนอาเซียนด๎วยกันเองและเรื่องไมํรู๎จักกฏหมายกฎ
จารจรในการใช๎รถใช๎ถนนและขับรถเสียงดังสร๎างความลําคาญให๎คนไทยในชุมชน 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานกลุํมชาติอาเซียนในชุมชน ได๎รับการดูแลจากภาครัฐ เชํน การ
อํานวยความสะดวกในการรับจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าวให๎ถูกต๎องในการเข๎ามาทํางานในประเทศ การ
รักษาพยาบาล การศึกษา และการดูแลคุ๎มครองชีวิตและทรัพย๑สินเหมือนกับคนไทย คนอาเซียนมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คล๎ายคลึงกับคนไทย บางโอกาสมีการรํวมกิจกรรมทางศาสนา
และงานสังคมกับคนไทยในชุมชน จึงทําให๎เกิดความคุ๎นเคย   แตํในเขตชุมชนซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
จึงมีปัญหาเรื่องความไมํสะอาด และความไมํเป็นเป็นระเบียบเรียบร๎อยในชุมชน ในภาพรวมจึงแทบไมํมี
ผลกระทบทางสังคม    เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนมากนัก ทุกภาคสํวนควรมีแนวทางหรือมาตรการ เชิง
ปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 
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 1. การบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องกฏหมาย ให๎กับคนไทย
และคนอาเซียนในพ้ืนที่ชุมชน เชํน กฎหมายแรงงานตํางด๎าว การคุ๎มครองสิทธิ์ของลูกจ๎าง การค๎ามนุษย๑ 
เป็นต๎น 
  2. ด๎านสาธารณะสุข ตั้งศูนย๑ติดตามคัดกรองและให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎กับคนไทย
และคนอาเซยีนในชุมชน เรื่องการปูองกันโรคระบาด ที่อาจจะมากับคนชาติอาเซียน 
  3. มีมาตรการทางกฏหมายจัดทําฐานชัอมูล โดยให๎สถานที่ประกอบการ สถานที่พักพิง
ทุกประเภท ทีรับชาติอาเซียน ต๎องแจ๎งการเข๎า-ออก แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามกฏหมายกําหนด  
                   4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมทางสังคม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกันของคนไทยและคนอาเซียนในชุมชน 
 
4.12 ผลการศึกษาของ สสว.11  

 4.12.1 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา  สสว.11 

 จังหวัดระนอง เป็น 1 ใน 14 จังหวัดภาคใต๎ ตั้งอยูํฝั่งทะเลอันดามัน มีพ้ืนที่ 3,298.045 ตาราง
กิโลเมตร (อันดับที่ 59 ของประเทศ) จํานวนประชากร จํานวน 177,089 คน (ข๎อมูล ณ พ.ศ.2557) 
อันดับที่ 77 ของประเทศ ประชากร ตําบลปากน้ํา จํานวน 9,973 คน สํวนใหญํในเขตเทศบาล นับถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม สภาพภูมิประเทศ ของระนอง ประกอบด๎วยภูเขาสูงในทางทิศ
ตะวันออก และลาดลงสูํทะเลอันดามันในทางทิศตะวันตก มีแมํน้ําและคลองสําคัญหลายสาย และมีภูเขา
สูงสุดคือ ภูเขาพํอตาโชงโดง สภาพภูมิอากาศ จังหวัดระนองได๎ชื่อวําเป็นเมือง "ฝนแปด แดดสี่" นั่นคือมี
ฝนตก 8 เดือน และฝนแล๎งเพียง 4 เดือน นับวําเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจาก
อยูํติดกับทะเลอันดามัน ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎อยํางมาก 

 สํานักงานสํงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ดําเนินการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ตําบลปากน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง   ซึ่งประกอบด๎วย เทศบาลตําบลปากน้ํา และ เทศบาลตําบลปากน้ําทําเรือ  ตําบล
ปากน้ํา เป็นตําบลที่ตั้งอยูํในเขตการปกครองของอําเภอเมือง ประกอบไปด๎วย 6 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํ 1 
บ๎านปากน้ํา หมูํ 2 บ๎านเกาะคณฑี หมูํ 3 บ๎านหนช๎าง หมูํ 4 บ๎านเกาะสินไห หมูํ 5 บ๎านเขานางหงษ๑ หมูํ 6 
บ๎านเกาะเหลา  

อาณาเขตติดตํอ 
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลทรายแดง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ทิศใต๎ ติดกับ ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
ทิศตะวันตก ติดกับ แมํน้ํากระบุรี แนวเขตชายแดนไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมแหํง
สหภาพพมํา 
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 4.12.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พื้นที่ สสว.11 

   4.12.2.1 กลุ่มคนไทย  

 ผู๎เข๎ารํวมเวทีสนทนากลุํมในพ้ืนที่ตําบลปากน้ํา มีจํานวน 7 คน ประกอบด๎วย ตัวแทน
จากหนํวยงานภาครัฐ (องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น, สํานักงานดํานตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดระนอง , 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดระนอง, เกษตรอําเภอ) ผู๎นําชุมชน อาสาสมัคร 
เชํน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ (อพม.) 
ประธานสตรีตําบลปากน้ํา รวมทั้งมีการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมประมง และประมงตํอเนื่อง  
อดีตกํานันตําบลปากน้ํา  และเจ๎าหน๎าที่ตํารวจสถานีตํารวจตําบลปากน้ํา  เป็นเพศ ชาย 4 คน หญิง 3 คน  
อายุ อายุ 30-40 ปี จํานวน 1 คน  อายุ 41-50 ปี จํานวน 1 คน  อายุ 51-60 ปี จํานวน 4 คน  อายุ 61 
ปี ขึ้นไป จํานวน 1 คน  นับถือพุทธ 7 คน สถานภาพ สมรส 3 คน มําย 2 คน โสด 2 คน  การศึกษา
สูงสุด ประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. จํานวน 2 คน  ปริญญาตรี จํานวน 1 
คน  ปริญญาโท จํานวน 3 คน อาชีพ ข๎าราชการ/ ข๎าราชการท๎องถิ่น จํานวน 5 คน  อาสาสมัคร จํานวน 
2 คน  รายได๎/เดือน  10,000-20,000 บาท จํานวน 1 คน 20,001-30,000 บาท จํานวน 2 คน  30,001-
40,000 บาท จํานวน 4 คน  พ้ืนเพคนจังหวัดระนอง จํานวน 4 คน ตํางถิ่น จํานวน 3 คน ข๎อมูลจากการ
สนทนากลุํมยํอย และสัมภาษณ๑รายบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

1) สถานการณ์การพื้นฐาน 

ตําบลปากน้ําเป็นพ้ืนที่ธุรกิจอุตสาหกรรมประมง แพปลา ทําเรือ จุดข๎ามแดนระหวําง
จังหวัดระนอง และ เกาะสอง ประเทศพมํา ในอดีตคนระนองและคนพมําเกาะสอง  มีการข๎ามไปมาเพ่ือ
ค๎าขาย แลกเปลี่ยนสินค๎า แตํงงานระหวํางไทยและพมํา จนกลายเป็นความคุ๎นชินทางสังคม คนไทยข๎าม
ไปทํางาน และแตํงงานกับชาวเกาะสอง ชาวเกาะสองข๎ามมาทํางานและแตํงงานกับคนไทยจํานวนมากมา
ช๎านาน 

“....สมัยกอนตั้งแตกํานันจําความได เคาก็ขามไปขามมา คาขาย กันอยูแลว คนระนองก็
ขามไปเกาะสอง ไปทํางาน แตงงานอยูที่นั่นก็มีมาก คนเกาะสองเอง ขามมาทํางาน มาแตงงานกับคน
ระนองก็มากนะ กลืนกันไปแลวละ ไมเห็นวาจะแบงแยกแตกตางอะไรมาก” อดีตกํานันตําบลปากน้ํา นาย
จรูญ ขอสันติกุล กลําว 

กํอนการเปิดประชาคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558 พบวําคนพมําเข๎ามาอยูํอาศัยจํานวน
มาก ทั้งเข๎ามาแบบถูกกฎมาย เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมประมง ประมงตํอเนื่อง 
แรงงานในการกํอสร๎าง ลูกจ๎างร๎านอาหาร แมํบ๎าน เป็นที่ต๎องการ แรงงานคนไทยมีไมํเพียงพอ ทําให๎เกิด
การอพยพเข๎ามาในประเทศไทยของแรงงานพมํา ดังความคิดเห็นของนายตํารวจทํานหนึ่ง อีกทั้ง จังหวัด



234 
 

ระนองมีพ้ืนที่ชายแดนติดตํอกับประเทศพมํา ซึ่งมีเพียงแมํน้ํากระบุรีกั้นกลาง ระยะทางกวําร๎อยกิโลเมตร
จากเหนือสุดลงมาใต๎สุดของจังหวัดระนอง  

“….พ้ืนที่ของจังหวัดระนองยาวจากเหนือ อําเภอกระบุรีกั้นดวยแมน้ํากระบุรี ลงมาถึง
ปากน้ํา  มีจุดขามหลายจุด ตําบลปากน้ํา ตําบลบางแกว อําเภอละอุน ขามไปฝั่งพมาเป็นพ้ืนที่ชนบท มี
คนอาศัยรวมกลุมกัน บานมะลิวันของพมา เมื่อกอนขามไปมาไมถูกตอง ตอนหลัง ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) 
เปิดจุดผานแดนปี 59 มีชองทางเขามาถูกตอง คนพมาก็เขามาแบบมีบัตรถูกตองมากขึ้น เมื่อกอนลักลอบ
เขามา เมื่อเราเขาอาเซียน เริ่มจัดระบบการเขามาใหถูกตองมากยิ่งขึ้น เมื่อกอน คนพมาเขามาทางแมสอด 
จังหวัดตาก ดานสิงขร จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับจังหวัดระนอง เป็นสวนใตสุดที่ติดตอกับพมา คนพมามี
ญาติ พ่ีนองเขามากอน มาแบบถูกกฎหมาย แลวคนที่เขามาแบบไมถูกกฎหมาย จะ แฝงตัวอยูอาศัยกับ
ญาติที่เขามาถูกตอง พากันไปหางานทํา รับจาง แรงงานทั่วไป เป็นแรงงานไมมีคุณภาพ” นายตํารวจทาน
หนึ่งในตําบลปากน้ํา จังหวัดระนองกลาว 

การเข๎ามาอาศัยอยูํในพ้ืนที่ของแรงงานพมํา จากการศึกษาพบวํา มี 2 ลักษณะ คือ 1) 
การเข๎ามาเพ่ือไปตํอ และ 2) การเข๎ามาเพ่ือทํางานระยะเวลานาน 

1) การเข๎ามาเพ่ือไปตํอ เป็นลักษณะที่ญาติ พ่ีน๎อง ชาวพมําเข๎ามาทํางานในจังหวัด
ระนอง และสํงขําวให๎ญาติ พ่ีน๎อง ฝั่งพมําเข๎ามาในจังหวัดระนอง มีทั้งเข๎ามาแบบถูกต๎อง และลักลอบเข๎า
เมือง เมื่อเข๎ามาแล๎ว เข๎าไปพักอาศัยกับชาวพมําท่ีมีใบอนุญาตถูกต๎อง รอระยะเวลาปรับตัว หรือ ประสาน
กับนายหน๎าเพ่ือนําพาไปทํางานจังหวัดตํางๆ เชํน ภูเก็ต , จังหวัดพังงา อําเภอคุระบุรี (ทํางานประมง) 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี (ทํางานประมง อุตสาหกรรมโรงงาน) สมุทรสาคร (อุตสาหกรรมประมง และประมง
ตํอเนื่อง) เป็นต๎น 

“….เมื่อมีทางไปที่ดีเขาก็จะไปเรื่อยๆ คือเขามาจากฝั่งโนน แลวเริ่มมาทํางานในเมือง
ระนองกอน พอหลังจากนั้นเขามีแนวทางรูวาที่อื่นดีกวาเขาก็จะไป มีทั้งผูหญิง ผูชาย อยูกันเป็นครอบครัว 
ระนองตอนนี้แรงงานจะต่ํา เขาจะไปมหาชัย แรงงานเขาสูงกวาจากที่ระนอง ระนองวันละ 300 บาท พอ
ไปมหาชัยเขาจะได  500 – 700 บาท เขาก็จะยาย เขาจะไมอยู  เป็นพ้ืนฐานเลยของระนองเลยวามาปฺุบ 
เขาก็จะไปตอ”  

“…มีทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวมีทั้งสองอยางเลย บางคนอยูเดือน สองเดือน เขาก็ไป พอมี
ที่ไปเขาก็ไปเลย ไมไดกลับนะแตเขาไปตอ คลายๆเหมือนเขามาอยูตรงนี้เพราะรองาน พูดงายๆ เหมือนวา
ระนองเป็นที่พักของผูที่จะเดินทางไปทํางานตอ ไปตอสายสมุทรสาครก็มี ” ผู๎นําองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตําบลปากน้ํา กลําว 

2) การเข๎ามาเพ่ือทํางานระยะเวลานาน จากการศึกษาพบวํา แรงงานพมําจํานวนมาก 
เข๎ามาทํางานในจังหวัดระนองเมื่อหลายสิบปีที่ผํานมา ในยุคที่อุตสาหกรรมประมงเจริญก๎าวหน๎าและ
ขยายตัวอยํางรวดเร็ว เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในจังหวัดระนอง เนื่องจากประชากรของจังหวัดระนอง
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มีจํานวนน๎อย และไมํนิยมทํางานเป็นแรงงานประมง จึงมีการนําเข๎าแรงงานพมําเข๎ามาทํางานในโรงงาน 
นายจ๎างอาจจัดหาที่พักในบริเวณโรงงาน หรือ อาจจัดหาที่พักให๎เชําบริเวณนอกโรงงาน โดยให๎แรงงาน
พมําเชําอาศัยอยูํเป็นกลุํม เป็นครอบครัว ดังบทสัมภาษณ๑เจ๎าของโรงงานประมงและอุตสาหกรรมประมง
ตํอเนื่องทํานหนึ่ง  

“….ราวๆ กอนปี 2540 เริ่มมาตั้งโรงงานที่ปากน้ํา กอนนี้มีโรงงานที่สมุทรสงครามดาน
ประมงและประมงตอเนื่อง เมื่อมาตั้งโรงงานที่นี่ ตองการแรงงานจํานวนมาก คนระนอง ก็สงลูกหลานไป
เรียนนอกพ้ืนที่ กลับมาเป็นนายจาง ทําธุรกิจสวนตัว จําเป็นตองจางแรงงานพมาเขามาทํางาน สวนใหญ
เป็นผูชายก็พาแฟนมาอยูดวยกัน ในที่พักของโรงงาน มาฝึกทักษะ สอนทุกอยาง ทั้งชางไฟ ชางยนต์ 
ทํางานในกระบวนการผลิต จนมีลูก ก็ยังดูแลลูกตอๆ กันไป บางคนอยูมานานตั้งแตรุนพอ ถึงรุนลู ก อยู
กันไมมีปัญหาอะไร ถาไมมีเขา เราก็แย จะเอาแรงงานที่ไหนมาทํางาน เพราะระนองมีแรงงานพมานะ 
การคาขาย ตลาด อาหารการกิน คนคาขายถึงอยูได คนพมาขยันทํางาน สูงานหนัก” 

“.....ตั้งแตเรามีกฎหมายใหมออกมา สงผลกระทบมาก คาปรับสูงมาก แรงงานพมาก็
กลับพมาเยอะ เพราะนายจางก็กลัวถาถูกจับขึ้นมา กฎหมายแรง เอาจริงมาก กลัวกันไปหมด โดยเฉพาะ
คนที่จางแบบไมถูกกฎหมายนะ ตางชาติ นายทุนใหญๆ ก็หันไปเปิดโรงงานที่อ่ืน เชน กัมพูชา เวียดนาม 
ถามวาเรามีแรงงานพอไหม คนไทยไมทําหรอก เรายังตองพ่ึงแรงงานพมา โดยเฉพาะระนอง นี่เป็น
ผลกระทบสดๆ รอนๆ” 

หลังเปิดประชาคมอาเซียน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กลําวคือ คนพมําเข๎ามาแบบถูก
กฎหมาย มีเอกสาร บัตรประจําตัวแสดงตน มากขึ้น มีสิทธิ ได๎รับสวัสดิการตํางๆ มากขึ้น ทั้งด๎านการจ๎าง
งาน การศึกษา การรักษาพยาบาล ด๎านสุขภาพ  

“…เคาก็ใชสิทธิเหมือนคนไทย ไปโรงพยาบาล คลินิก ไดเรียนหนังสือ คาจางขั้นต่ําก็
เทากับคนไทย” อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลปากน้ํา กลําว 

ผู๎นําชุมชนบางทํานให๎ข๎อคิดเห็นวํา หากคนไทยในชุมชนเป็นเจ๎าของธุรกิจบ๎านเชํา จะมี
รายได๎มากข้ึน ในทางตรงข๎ามมีความกังวลเรื่องการรักษาความสะอาดของแรงงานพมําและครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น 

“…ถาเรามีบานเชา เป็นผูประกอบการ อาจจะรูสึกวาเปลี่ยนแปลง แตถาเป็นชาวบาน
ธรรมดาก็จะไมรูสึกเทาไหร จะมีความรูสึกเหมือนกับวา เขาอาจจะที่พักอาศัยทําใหสิ่งสกปรกมันมากขึ้น 
เพราะเขาไมรับผิดชอบ เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น แตความสกปรกมันก็เยอะตามมา ถาเขาไมชวยรักษาความ
สะอาด” 

ระยะเวลาในการพักอาศัยของคนพมําในชุมชนสํวนใหญํ มี 2 ลักษณะ คือ มาอยูํ 
ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อปรับตัว และหาที่ทํางานเพ่ือไปตํอ เชํน 1- 3 เดือน และลักษณะที่มาอยูํคํอนข๎างถาวร 
เกิน 10 ปี สัดสํวนหลังเปิดประชาคมอาเซียน มีแนวโน๎มเป็นไปในลักษณะที่  1 จํานวนมากกวํา เพราะ
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คําจ๎างในอัตราที่สูงตํอวันเป็นสิ่งดึงดูดให๎ตัดสินใจ สําหรับชุมชนที่มีแรงงานเมียยนมาร๑อาศัยอยูํจํานวนมาก 
เชํน ปากน้ํา ปากคลอง ทําเรือ (อุตสาหกรรมประมง และประมงตํอเนื่อง) บางริ้น บางนอน (โรงงาน
อุตสาหกรรม) 

ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ พบวํา สํวนใหญํเป็น คดียาเสพติด ยาบ๎า น้ํากระทํอม มีทั้ง
คนไทยและคนพมํา สัดสํวนผู๎กระทําผิดคนพมํามากกวําคนไทย คดีลักขโมยรถจักรยานยนต๑มีจํานวนไมํ
มาก พบปัญหาการจับกุมตัวผู๎กระทําผิดที่ทําได๎ยาก เนื่องจากบางรายเมื่อกระทําผิดแล๎วก็รีบเดินทางข๎าม
ไปพมํา ทําให๎ตามจับกุมตัวได๎ยาก ดํานตรวจคนเข๎าเมืองก็ไมํสามารถปฏิเสธการเข๎าออกได๎ หากยังไมํมี
การประสานจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ หรือมีการออกหมายจับ อีกทั้งมีความลําช๎าในระยะเวลาในกระบวนการ 
รวบรวมพยานหลักฐาน การสอบปากคํา การสํงฟูอง กวําจะดําเนินการแล๎วเสร็จใช๎เวลานานจนอาจไมํ
สามารถตามตัวผู๎กระทําผิดชาวพมําได๎ และชาวพมําบางราย อาศัยอยูํไมํเป็นหลักแหลํง ดังคําให๎สัมภาษณ๑
ของ พ.ต.ต.ลักษณ๑ปกรณ๑ ลูกรักษ๑ สารวัตรตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดระนอง ได๎ให๎สัมภาษณ๑ไว๎ดังนี้ 

“…นี่มันเป็นปัญหาระดับประเทศ การที่เราจะปูองกันไมใหเขาออกไป อยางแรกเลยพอ
เกิดคดีขึ้น พนักงานสอบสวนตองประสาน ขอเป็นออกหมายจับ พอออกหมายจับพนักงานสอบสวนจะลง
ในระบบตรวจสอบของเรา คือถามีหมายจับเรียบรอยมันจะขึ้นในระบบเลย เขามาแลวเราตรวจเอกสาร
เจอ พอคีย์ขอมูลเขาไปมันขึ้นมาวามีหมายจับ อันนี้โดนจับแนนอนไมมีรอด แตเรื่องของเรื่องคือบางทีพอ
เขาเกิดเหตุปฺุบ เขาไปเลย ในขณะที่เรายังไมไดสอบสวน ตรงนี้เราปูองกันไมไดเพราะวา ประการที่ 1 
กฎหมายเราไมไดเอ้ือ ที่เราจะล็อคตัวเขาไวได คือมันไมมีกฎหมาย เขาจะกลับประเทศแลวเราไมใหเขา
กลับ ถาเราไมใหเขากลับเราผิด ในฐานะ ตรวจคนเขาเมือง  ผิดเลย คือมันยังตรวจสอบไมไดวาเขามี
ความผิด ทุกวันนี้มีแรงงานไปกลับดวย แตสวนใหญเขาจะไมไปกลับทุกวันหรอก แตมันเป็นประเภทวีซา 
เรียกวาประเภทวีซาแรงงานไปกลับ ก็ไปๆ กลับๆ ได ภายในระยะเวลา ไดถึง 90 วัน หรือ 30 วัน ในชวง
นี้เขาไปๆ กลับๆ ได แตพวกกระทําความผิดเขามายื่นเอกสารแลวไปเลย บางทีก็ลักลอบไปเลยก็มี 
เพราะวาระนองพ้ืนที่มันติดตอ นั่งเรือขามไปได ลงตรงไหนก็ได” 

สําหรับคดีลักขโมยรถจักรยานยนต๑ กํอนหน๎าที่จะทําข๎อตกลงรํวมกับประเทศพมําในชํวง
ที่เปิดประชาคมอาเซียน พบวํามีคดีเกิดขึ้นและตามหาตัวผู๎กระทําผิดได๎ยากมาก เนื่องจากมีการลักลอบ
นํารถจักรยานยนต๑ข๎ามผํานแมํน้ํากระบุรี และลักลอบใสํในเรือข๎ามไปยังเกาะสอง ดังบทสัมภาษณ๑
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจตําบลปากน้ํา ทํานหนึ่งกลําวไว๎ดังนี้ 

“…รถที่หาย จะถูกพาไปทางแมน้ํากระบุรี ซึ่งเป็นแมน้ําแคบๆ ตรงนั้นไมมีเจาหนาที่
ตํารวจ ทหาร ตรงขามกับ ทางปากน้ําเขมงวดมาก มีทหาอยูที่เกาะสารภี ถามีเรือหางยาววิ่งไปมาขามฝั่ง 
พมา ระนอง จะตองผานที่เกาะสารภี ตองหยุดใหทหารตรวจสอบ คนที่ลักขโมยรถ มักจะนํารถไปจอดซุม 
ที่ แมน้ํากระบุรี บริเวณตนไมรกทึบ รอน้ําใหญ (ขึ้น 15 ค่ํา น้ําขึ้นสูง) เรือเขามารับรถสะดวก คนที่ขโมย
จะโทรเรียกพรรคพวกจากฝั่งพมาใหออกเรือมารับ ทางฝั่งพมา เมื่อกอน เอารถเขาไปก็ใชขับไดเลย ไมตอง
มีการตรวจสอบเอกสารอะไรทั้งนั้น ถาซื้อรถจดทะเบียนคาใชจายจะแพง คนก็เลยนิยมขโมยรถ หรือนํารถ
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ขามไปใชจากฝั่งระนอง ชวงหลังมีการประสานชายแดน เพราะมีเรื่องการขโมยรถขามไปบอย พมาเริ่ม
เขมงวดการนํารถไปใชมากข้ึน” 

อยํางไรก็ดีทางเจ๎าหน๎าที่ตํารวจมีการออกตรวจแบบบูรณาการเพ่ือปูองกันเหตุร๎าย คดี
อาชญากรรม ในพ้ืนที่รํวมกับ ชุมชน ดังบทสัมภาษณ๑เจ๎าหน๎าที่ตํารวจตําบลปากน้ําทํานหนึ่งกวําวไว๎ดังนี้ 

“….ตํารวจ ออกตรวจทุกคืน รานเหลา ตูเพลง คาราโอเกะ เมื่อกอนออกเรือ ขึ้นฝั่งมา ก็
มาเที่ยว แตตอนนี้คนพมาเที่ยวนอยลง รานนอยลง เขาตองเก็บเงินสงกลับไปบานใหญาติพ่ีนอง เขามา
ทํางาน” 

2) ความครอบคลุมทางสังคม 

  จังหวัดระนองมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมกํอนที่ประเทศไทยเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากมีจํานวนแรงงานพมําและครอบครัวเข๎ามา
ทํางาน อยูํอาศัยจํานวนมากมาอยํางยาวนาน จากการศึกษาพบวํา หนํวยงานภาครัฐ การศึกษา 
สาธารณสุข และชุมชนมีการตื่นตัวในการปรับตัว และเรียนรู๎วัฒนธรรมของชาติพมํามากขึ้น ข๎อมูลจาก
การสนทนากลุํมยํอยได๎เปิดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

 - มีการจ๎างครูชาวพมํามาสอนในโรงเรียนไทย เพ่ือสอนภาษาพมําให๎ทั้งเด็กนักเรียนไทย
และพมํา 
 - มีปูายประชาสัมพันธ๑ทั้งภาษาไทยและพมําในสถานที่ตํางๆ เชํน โรงพยาบาล คลินิก 
บริษัท ปูายโฆษณาตํางๆ 

 ความคิดเห็นเรื่องความแตกตํางระหวํางคนไทยและคนพมํา พบวํา ไมํมีความแตกตํางคน
ไทยที่หลงเหลือในฝั่งพมํา ยังคงมีจํานวนมาก ที่รอพิสูจน๑สัญชาติ โดยปกติแล๎วสังคม ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา อยูํแล๎ว ความคิดเห็นจากการสนทนากลุํม มีดังนี้ 

“…มีการเปลี่ยนแปลงกอนที่จะมีอาเซียน มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดอยูแลว เพราะวา
เวลาเขามาเขาก็เอาประเพณีของเขามา อยางวันสําคัญทางพุทธศาสนาเขาจะรวมกลุมกัน ไปเฉพาะของ
เขา เขาจะจัดของเขาเต็มที่เลยจะดีกวาคนไทยดวยซ้ํา หลายวัดในจังหวัดระนองจะมีที่เขาสรางเจดีย์ไว ซึ่ง
เวลามีงานเขาจะรวมกลุมไป ใหญกวาเราอีก  

“…จะมีวัดพมาอยูในจังหวัดระนองหลายแหลง ที่พมาเขาไปสรางไว  จริงๆ ตองพูดวาคน
ไทยที่ยังหลงอยูในฝั่งพมาก็ยังมีเกาะสองเคยเป็นของไทย คนไทยอยูที่นั่นก็มีมาก พอมีการพิสูจน์สัญชาติก็
เขามาเยอะ มีสัญชาติไทยอยูเยอะ” 

 การเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของแรงงานพมํา จากการศึกาพบวํา สามารถเข๎าถึง
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล รายได๎ คํอนข๎างเหมือนคนไทย  
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 การศึกษา มีโรงเรียนไทยจํานวนหลายแหํงเปิดรับสอนเด็กชาติพมํา และยังมีมูลนิธิมา
รีสท๑ ประเทศไทย (Marist Asia Foundation) เปิดการเรียนการสอนให๎เด็กพมํา ตั้งแตํชั้นอนุบาล ถึง 
อนุปริญญาตรี ใช๎ภาษาพมํา อังกฤษ และไทย 

 การรักษาพยาบาล แรงงานพมําใช๎สิทธิประกันสังคม 30 บาท เชํนเดียวกับคนไทย 
หลังจากท่ีได๎ขึ้นทะเบียนถูกต๎องตามกฎหมาย และชําระคําประกันสังคม 

 ความรู๎สึกการเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน พบวํา คนไทยในชุมชนยอมรับได๎ที่มีแรงงานพมํา
และครอบครัวพักอยูํอาศัยในชุมชน มาตั้งแตํกํอนมีประชาคมอาเซียนด๎วยซ้ําไป เพราะแรงงานพมําเข๎ามา
อยูํอาศัย ทํางานในพ้ืนที่มาหลายสิบปี 

 อยํางไรก็ดี ยังมีข๎อกังวลในเรื่องการบริโภค การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากร
ของพ้ืนที่มากเกินไป เชํน การเก็บหอย การใช๎บํอน้ําสาธารณะของชุมชนโดยไมํให๎ความเคารพตํอสถานที่ 
เชํน ตากผ๎าบริเวณปากบํอน้ํา การรักษาความสะอาด การปูองกันโรคติดตํอ เป็นต๎น 

 ความไว๎วางใจให๎ไปทําธุระสํวนตัว พบวํา ยังไมํมีการให๎ไปทําธุระสํวนตัวเพียงลําพัง 
เพราะยังมีความไมํไว๎ใจมากขนาดนั้น ควรทําด๎วยตัวเองจะดีกวํา 

 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พบวํา เมื่อเป็นเหตุการณ๑เฉพาะหน๎าไมํวําคนไทย หรือคนพมําก็ให๎
ความชํวยเหลือ ในขณะที่ผู๎นําชุมชนบางคนกลําววํา คนพมําอาจจะไมํกล๎าเข๎ามาชํวยเหลือ เพราะไมํใชํ
เรื่องของตนเอง 

  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  การมีแรงงานพมําและครอบครัวเข๎ามาอาศัย ทํางานในพ้ืนที่ตําบปากน้ํา เกิดผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบ อภิปรายได๎ดังนี้ 

1) มิติที่อยู่อาศัย  

พบวํา ไมํมีผลกระทบ เพราะแรงงานพมําอยูํอาศัยรวมกลุํมกันในบ๎านเชําเล็กๆ ไฟฟูา 
น้ําประปา มีใช๎ตามปกติ จํายตามอัตราที่ใช๎ สํวนพ้ืนที่สาธารณะ สํวนใหญํแรงงานพมํา เมื่อเลิกงานจะซื้อ
กับข๎าว นํากลับไปทําอาหารเองที่บ๎าน ไมํคํอยพบวําไปเดินเตร็ดเตรํ หรือไปสนามกีฬา มีบ๎างที่ไปนั่งเลํน 
จับกลุํมคุยในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนที่มีเพ่ือการออกกําลังกาย คนไทยบางคนเมื่อเห็นคนพมํานั่งจับกลุํม
จํานวนมาก ก็ไมํกล๎าเดินเข๎าไปใช๎อุปกรณ๑กีฬา หรือ ไปนั่งเลํนบริเวณนั้น 

2) มิติสุขภาพ  

พบวํา แรงงานพมําและครอบรัวไมํได๎ให๎ความสําคัญในการปูองกันโรคติดตํอ เมื่อพํอ
ปุวย คนในบ๎านมักจะติดโรค และปุวยตามๆ กันไปทุกคน ทั้งนี้มี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  คนไทย 
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และ อสม. คนพมําทํางานรํวมกันในการให๎ความรู๎ ขอความรํวมมือรักษาความสะอาด การรักษาพยาบาล 
พบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน ไปรักษาพยาบาลต๎องเข๎าแถวเหมือนกัน คนพมําสํวนใหญํที่มีเงิน จะไปรับ
การรักษาพยาบาลที่คลินิก เพราะโรงพยาบาลจังหวัดระนองจําเป็นต๎องรอการรักษานานมาก อีกทั้ง      
ศุภนิมิตได๎ให๎การชํวยเหลือ ดูแลเรื่องการรักษาสุขภาพแกํแรงงานพมําและครอบครัว 

3) มิติอาหาร  

พบวํา แรงงานพมํามีนิสัยประหยัด นิยมซื้อวัตถุดิบมาปรุงเองในครัวเรือน ไมํคํอยนิยมไป
รับประทานในร๎านอาหาร ร๎านอาหารตามสั่งที่มีแมํครัวเป็นชาวพมํามีจํานวนมาก บางร๎านเป็นเพียง
พนักงานเสิร๑ฟ บางร๎านเป็นแมํครัวปรุงอาหาร สําหรับพํอค๎าแมํค๎าที่ขาย อาหาร ผัก ปลา วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร ให๎ข๎อมูลวํา แรงงานพมําทําให๎เงินสะพัด ซื้องํายขายคลํองมากขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีเจ๎าของ
ร๎านคนพมําจ๎างคนไทย ออกหน๎าเป็นเจ๎าของร๎านเมื่อมีเจ๎าหน๎าที่ ทหารมาตรวจก็จะให๎คนไทยมานั่งเป็น
เจ๎าของร๎าน แตํในความเป็นจริง คนพมําเป็นเถ๎าแกํ เป็นเจ๎าของร๎านตัวจริง  

4) มิติการศึกษา  

เกิดการเรียนรู๎ภาษาพมํา  โรงเรียนไทยมีการเรียนการสอนทั้งสอนภาษาไทยและภาษา
พมําโดยการสอนภาษาพมําเป็นการจ๎างครูชาวพมํามาสอน โรงเรียนในจังหวัดระนองมีจํานวนมากที่
เปิดรับเด็กพมําเข๎ามาเรียนหนังสือ ทําให๎เด็กๆ ชาวพมําอํานออกเขียนภาษาไทยได๎เป็นอยํงาดี ลูกหลาน
แรงงานพมํามีโอกาสเรียนหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาพมํา และภาษาอังกฤษมากขึ้น มีสถานการศึกษา
เฉพาะสําหรับลูกหลานชาวพมํา โดย ได๎รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ตํางๆ เชํน มูลนิธิมาร๑ริสท๑ ประเทศ
ไทย เป็นต๎น 

5) มิติการมีงานท าและการมีรายได้  

สําหรับเจ๎าของบ๎านเชํา พํอค๎าแมํค๎าอาหาร ผัก หมู อาหารสด เสื้อผ๎า ของประดับ ร๎าน
ทอง ตํางๆ มีรายได๎เพ่ิมมากข้ึนเพราะกําลังซื้อของแรงงานพมํามีมาก อยํางไรก็ดี ยังมีหลายความคิดเห็นที่
สะท๎อนวํา คนพมํามาแยํงอาชีพตน เชํน วิน มอเตอร๑ไซค๑ ที่มีแรงงานพมํารับจ๎างรับ สํง โดยชาวพมําจะ
โทรเรียกให๎มารับที่บ๎าน หรือสถานที่หนึ่ง แล๎วไปสํง จํายคําโดยสาร หรือแม๎ชํางตัดผม ชํางยนต๑ ซึ่งเป็น
อาชีพที่สงวนสําหรับคนไทยเทํานั้น ก็ยังมีแรงงานพมําทํางานประเภทดังกลําว 

“…ปัจจุบันนี้หองแถวเริ่มวาง พมาเขาเริ่มกลับบาน  ที่ระนอง เริ่มหาคนงานยาก 
เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้ง นางออง ซาน ซูจี ชวงนี้หองแถวเริ่มประกาศลดราคา เหมือนกับวาเขามาเรียนรูที่ฝั่ง
ไทยหมดเลยนะ ไมวาอาชีพทําอะไร ชางซอม อะไรเขาเป็นหมดแลว เขากลับไปเขาเปิดรานไปไดเลย เขา
เป็นหมดแลว แตตอนนี้คนไทยทําอะไรไมเป็น เพราะวาใหพมาทําหมดเลย ตอนนี้ทําอะไรไมเป็นเถาแก ก็
เหมือนที่เขาบอกวากรีดยาง เจาของสวนยังกรีดไมเป็นเลย ใหพมากรีดหมด พอพมาไมมีแลวก็นั่งมองแต
ตนยาง เก็บข้ียางเอาตอนนี้” 
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“…ในระบบพมานะ พมาเขาฉลาด เขาคิดตื้นๆ สงลูกไปใหเรียนขางนอก ไมมีกฎเกณฑ์
อะไรมาก คุณอยากไปเรียนอะไรก็ไปเลย แมกระทั่งระบบรากหญาสุดยอด ระบบรากหญาคือที่อยูตรงนี้ 
พอเขาเป็นแลวก็กลับ พอเขากลับไปตองมีใบประกอบไหม ดร. ไหม ไมตอง มากอบโกยเอาวิชาจากไทยไป
บาน เด็กไทยเรียนไปอยางนั้น ตกเย็นก็เขารานคอม แตพมาไปทํางาน วางก็ทํางาน แบงเวลาเรียน ทํางาน 
ไมเขารานเกมส์ ไมนั่งเลนมือถือ เสียเวลา เอาเวาไปทํางานไดเงินดีกวา นี่ เคาคิดอยางนี้ ” ผูบริหาร
เทศบาลตําบลปากน้ํา กลาว 

6) มิติครอบครัว  

แรงงานพมําสํวนใหญํเข๎ามาทํางานโดยพาครอบครัวมาด๎วยกัน สัดสํวนผู๎หญิงพมําที่เข๎า
มาแตํงงานกับผู๎ชายไทย มีมากกวําผู๎ชายพมําแตํงงานกับผู๎หญิงไทย โดยมีคําพูดตํอๆ กัน ในกลุํมชาวพมํา 
วํา   

“… ผูหญิงพมาแตงงานกับผูชายไทย เอากลับบานไมได”  อดีตกํานันตําบลปากน้ํา นาย
จรูญ ขอสันติกุล กลําว อาจเพราะสาเหตุมาจากการยอมรับและผู๎ชายไทย ทํางาน มีบ๎าน ที่ดิน ทรัพย๑
สมบัติอยูํทางนี้หากย๎ายไปอยูํเกาะสอง พมํา ไมํสามารถทํางาน มีรายได๎มากทั่บที่อยูํที่ระนอง และเรื่องที่
ไมํสามารถพูดภาษาพมําด๎เชํนกัน  

7) มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 

มีการชํวยเหลือเกื้อกูลในระดับหนึ่ง ยังไมํได๎รับความรํวมมือในการรํวมทํากิจกรรมอง
ชุมชนมากนัก แตํหากประสานผํานทางนายจ๎าง แรงงานพมําให๎ความรํวมมือดีขึ้น แรงงานพมําฟังผู๎นํา 
และ NGO ที่ทํางานเพ่ือพิทักษ๑สิทธิและชํวยเลกือยากทุกข๑ยากของตนเองมาก หากมีการร๎องขอความ
รํวมมือจากหนํวยงานดังกลําว ยํอมได๎รับความรํวมมือดีขึ้น สํวนใหญํจะเป็นวัยแรงงาน เด็กและเยาวชนที่
เข๎ามาอยูํอาศัยในจังหวัดระนอง 

8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม  

แรงงานพมํามีความศรัทธา ตํอศาสนาพุทธ เครํงมากกวําคนไทย วันสําคัญทางศาสนาจะ
ไปวัดทําบุญกันจํานวนมาก วัดบางวัดเต็มไปด๎วยคนพมํา จํานวนมากกวําคนไทย 

9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

พบวํา คนที่กํอคดี ฉกชิงวิ่งราว สํวนใหญํเป็นคนไทยปัจจุบันแรงงานพมําเข๎ามาแบบถูก
กฎหมาย ตรวจสอบได๎ หากกํอคดียํอมเสี่ยงตํอการถูกเลิกจ๎าง ขาดรายได๎จึงไมํคํอยกล๎ากระทําความผิด 
ดังความคิดเห็นของผู๎บริหารเทศบาลตําบลปากน้ํา 

“…ไมคอยมีนะ เขาก็ไมกลา เฉพาะในชุมชนปากน้ํา ที่เกาะไมเป็นไรนะ ไมคอยมี
ปัญหา พ่ีไทยนากลัวกวาพ่ีพมา เด็กไทยนากลัวกวา เพราะยาเสพติด มีสื่ออะไรที่หนักกวาพมาแลว พมา
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จะแยกออกวาเวลานี้เวลาฉันเลน เวลานี้เวลาฉันทํางาน มันจะแยกของมันออกถึงเวลาทํางานมันจะทํา 
พอเสร็จงานแลวมันมานั่งเลน ถามีงานมันก็ไมเลน เขาลําบากเขาตองเอาตัวรอด แตพอแมคนไทยจะเลี้ยง
ลูกแบบสบายๆ  

“…ที่พมาไมเลนไมใชเพราะอะไรหรอก พมาถูกกําหนดดวยเงิน เพราะไปนั่ง ชั่วโมง 
20 บาท เดี๋ยวก็หมดแลว แตถาของพ่ีไทยนั่งไปเลยเดี๋ยวแมจายเอง ถูกสั่งสมมาในทางท่ีผิดๆ ถาไมใหเลนก็
ไมได ไมทันเพ่ือนอีก” 

10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

มีสิทธิ และความเสมอภาคคํอนข๎างมากกวําแตํกํอน ได๎รับความคุ๎มครองทางกฎหมาย 
มากขึ้น แตํยังมีเรื่องจิตสาธารณะ จิตอาสาน๎อยในการชํวยดูแลความสะอาด การให๎ความรํวมมือกับชุมชน 

11) มิติการเมือง  

มีผู๎นําของแรงงานพมํา มูลนิธิที่ทํางานเพ่ือดูแลสิทธิ การถูกเอารัดเอาเปรียบในการ
ทํางาน ชํวยเหลือกรณีไมํได๎รับความเป็นธรรม ชํวยเหลือการห๎องร๎อง การติดตามคดีความ และชํวยเหลือ
กรณีไมํมีเงินในการรักษาพยาบาล 

12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ / พลังงาน  

พบวําทรัพยากรในพ้ืนที่ถูกแรงงานพมํานําไปใช๎จํานวนมาก เชํน หอยตามริมทะเล บํอ
น้ําสาธารณะของชุมชน และแรงงานพมํายังไมํมีสุขลักษณะที่ดี อาจกํอให๎เกิดโรคติดตํอ สิ่งสกปรก
หมักหมม 

  4) มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 

  มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ที่สามารถทําได๎ โดยเป็นแนวทางแก๎ไข
และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนี้ 

1. ใช๎มาตรการชุมชนเป็นหลัก พูดคุย ตกลง ทําความเข๎าใจในการอยูํอาศัย 
2. ตรวจสอบที่มาที่ไปของแรงงานพมําให๎ชัดเจน ทํางานที่ไหน นายจ๎างชื่ออะไร 

เข๎ามาในพ้ืนที่เพ่ืออะไร หากตอบไมํได๎ ชุมชนก็มีสิทธิปฏิเสธการเข๎ามาได๎ 
3. มาตรการการขับขี่ รถจักรยานยนต๑  ให๎ถูกกฎหมาย ไมํขับรถอันตราย 

หวาดเสียว 
4. การรักษาความสะอาดของบ๎าน ชุมชน บริเวณรอบบ๎าน 
5. สํารวจข๎อเท็จจริงทั้งด๎านสาธารณสุข แรงงาน การศึกษา การออกใบอนุญาตขับ

ขี่ เพ่ือวางแผนประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในการพิจารณาการทํางานรํวมกัน 
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 4.12.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 

ผู๎เข๎ารํวมเวทีสนทนากลุํมชาวพมํามีทั้งที่อยูํอาศัยในพ้ืนที่ตําบลปากน้ํา ตําบลบางริ้น 
และตําบลบางนอน มีจํานวน 9 คน ประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาคประชาสังคม NGO, อาจารย๑ประสิทธิ์ 
รักกลิ่น มูลนิธิมารีสท๑ ประเทศไทย (Marist Asia Foundation) ทําหน๎าที่จัดการศึกษาแกํเด็กเยาวชน
พมํา มูลนิธิซาฟา ผู๎นํา และตัวแทนชาวพมํา เป็นเพศ ชาย 3 คน หญิง 6 คน  อายุ 15-20 ปี จํานวน 3 
คน  อายุ 21-30 ปี จํานวน 1 คน  อายุ 31-40 ปี จํานวน 1 คน อายุ 41-50 ปี จํานวน 3 คน  นับถือ
ศาสนาพุทธ 9 คน  เชื้อชาติ พมํา  9 คน  สถานภาพ สมรส 4 คน โสด 4 คน  การศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 คน  มัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน 1 คน  ประถมศึกษา จํานวน 2 คน  
อาชีพ ค๎าขาย จํานวน 2 คน  รับจ๎าง จํานวน 5 คน  ลําม IOM (International Organization for 
Migration) จํานวน 1 คน  ไมํได๎ทํางาน จํานวน 1 คน รายได๎/เดือน  5,000-10,000 บาท จํานวน 5 คน  
10,001-20,000 บาท จํานวน 3 คน ไมํมีรายได๎ จํานวน 1 คน  เกิดในประเทศไทย จังหวัดระนอง จํานวน 
2 คน   ย๎ายเข๎ามาอยูํจังหวัดระนอง กํอน ปี 2558 จํานวน 7 คน  (ชํวงอายุ กํอน 10 ขวบ จํานวน 2 คน  
ชํวงอายุ กํอน 20 ปี  จํานวน 1 คน  ชํวงอายุ กํอน 30 ปี  จํานวน 2 คน) ข๎อมูลจากการสนทนากลุํมยํอย 
และสัมภาษณ๑รายบุคคล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษาพบวํา การเข๎ามาทํางาน อยูํอาศัยของแรงงานพมําและครอบครัวใน
จังหวัดระนองมีมานานหลายสิบปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่อยูํใกล๎กับประเทศพมํา การข๎ามไปมาของ
คนเกาะสอง พมําและคนจังหวัดระนองมีมาตั้งแตํในอดีต จนเห็นเป็นเรื่องปกติ ในอดีตสํวนมากเข๎ามา
แบบไมํถูกกฎหมาย มีเพียงสํวนน๎อยที่เข๎ามาทํางานแบบถูกกฎหมาย ทั้งสองประเภทจะมีตามคําชักชวน
ของญาติพ่ีน๎องที่เข๎ามากํอนหน๎า และมีนายหน๎าประสานติดตํอไป โดยกลุํมเข๎ามาแบบไมํถูกกฎหมายจะ
ขอเข๎ามาพักอาศัยกับกลุํมที่เข๎ามาถูกกฎหมาย บางกลุํมจํานวนน๎อยเข๎ามาเพ่ือทํางานที่จังหวัดระนอง 
และจํานวนมากมาเพ่ือไปตํอ รอปรับตัวสักระยะ รองาน ตําแหนํงวํางในจังหวัดตํางๆ ของภาคใต๎ ภาค
กลาง ดังบทสนทนากลุํมยํอย ดังนี้  

“…ถาพูดถึงชาวพมาที่มาจังหวัดระนองเขาเขามาตั้งแตที่กอนเปิดอาเซียนดวยซ้ํา แตวา
หลังเปิดอาเซียนก็มีการเปิดจดทะเบียนก็เลยจะมีแรงงานที่เขาตองการทําบัตรก็เพ่ิมขึ้น จะเห็นวาจํานวนก็
เพ่ิมขึ้น แตวาสวนใหญแลวก็อยากมาทํางานเพ่ือที่จะมาสรางรายไดใหครอบครัว เลี้ยงชีพตนเอง    ทาง
ภาครัฐมีมาตรการมีการจดทะเบียนเพ่ือใหไดบัตรอาศัยอยูในเมืองไทยอยางถูกตอง แตวาถาพูดจริงๆ การ
เขามาอยูอาศัย ทํางาน มีมากตั้งแตกอนเปิดอาเซียนดวยซ้ํา” 

“…ระนองไมใชจังหวัดที่อยูนิ่ง คนไมวาจะมาจากไหน จะไปตอ คนพมามาอยูที่นี่ เพ่ือจะ
ไปอีกจังหวัดหนึ่ง คนพมาเขามาก็มาอาศัยอยูที่ระนองซักสอง สามเดือน แลวเขาก็ไปจังหวัดที่เขาจะไปตอ 
เชน สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สวนมากที่ไป เทาที่ผมเห็นไปกับนายหนากันเยอะ ที่ไปแบบถูกกฎหมาย



243 
 

นอยมาก แลวก็มีปัญหาเพราะนายหนาก็เยอะดวย ที่ระนอง นายหนาจะติดตอไปหาญาติเขาทํางานอยูที่
มหาชัยแลวนายหนาจะสอบถามวาที่ระนองมีญาติอยากมาทํางานที่สหาชัยไหม จะติดตอพามาให ไปเอา
รถไปรับที่ระนอง แลวรถแบบนี้โดนจับก็เยอะ ถาไปทางมหาชัยจะเป็นงานประเภทโรงงาน   สุราษฎร์ธานี 
มีทําสวนยาง กรีดยาง ทําประมง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาก็ออกเรือ” 

ทั้งนี้หลังจากมีการเปิดประชมคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558 มีการทําข๎อตกลงระหวําง
ประเทศ การจัดระบบการเดินทางเข๎าออกประเทศ มีเอกสาร หลักฐานมากขึ้นการปูองกันและปิดชํองโหวํ
ของการลักลอบนําคนเขาสูํกระบวนการค๎ามนุษย๑ กํอให๎เกิดผลดีตํอทั้งสองประเทศ ในการพิสูจน๑ทราบตัว
บุคคลและการไมํถูกเอาเปรียบจากนายหน๎า แรงงานพมํามีความรู๎สึก ปลอดภัยมากขึ้น 

การเปิดประชาคมอาเซียนมีผลตํอการเข๎ามาทํางานของแรงงานพมํา เนื่องจากมีการเปิด
ให๎ทําเอกสาร เพ่ือเข๎ามาทํางานและประกันสุขภาพถูกต๎องมากยิ่งข้ึน  

อาชีพที่สํวนใหญํแรงงานพมํานิยมเข๎ามาทํา ผู๎ชาย อุตสาหกรรมประมงและประมง
ตํอเนื่อง กํอสร๎าง ดูแลสวนยางสวนปาล๑ม ร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง ผู๎หญิงนิยมทํางานอุตสาหกรรมประมง
ตํอเนื่อง (คัดปลา คัดก๎ุง) รับจ๎าง แมํบ๎าน ร๎านอาหาร เป็นต๎น 

“… ผู๎หญิงรับจ๎างรีดผ๎า บางคนก็ทํากํอสร๎าง แล๎วก็แมํบ๎านด๎วย ผู๎ชายทํากํอสร๎างแล๎วก็
ทําสวนยาง อยูํในสวนครอบครัวก็ไปอยูํด๎วย ในชุมชนของหนูสํวนมากเขาจะทํางานที่โรงงานกันมากกวํา 
ทําปลา ทํากุ๎ง อะไรแบบนี้ สํวนผู๎ชายก็ทํางานร๎านขายวัสดุกํอสร๎างอะไรแบบนี้มากกวํา เพราะวําชุมชน
ของหนูสํวนมากคนจะน๎อย แล๎วคนไทยก็จะน๎อยเพราะวําอยูํใกล๎กับรีสอร๑ท คนพมําจะเยอะนิดหนึ่ง พมํา
มีอยูํที่โรงงาน แล๎วก็มีอยูํที่กํอสร๎างบ๎าง โรงงานบ๎าง บางทีก็ทํางานที่ตลาด ขายของ” ลําม IOM นางสาว
กะตอง กลําว 

“… สํวนมากจะทํากํอสร๎างเป็นกลุํมๆ  แล๎วก็มีเถ๎าแกํ ทํางานกรรมกรอะไรอยํางนี้ ทําคัด
ปลา คัดกุ๎ง คัดปลาหมึก อะไรอยํางนี้ สํวนมากจะเป็นอยํางนั้นมากกวํา”  

แรงงานที่ทํางานในจังหวัดระนองสํวนใหญํเป็นวัยแรงงานทั้งชายและหญิง เฉพาะกลุํมที่
ตั้งใจทํางานอยูํที่จังหวัดระนอง ไมํคํอยมีการเปลี่ยนแปลงงาน ยกเว๎นมีการติดตํอเพ่ือให๎ไปทํางานที่มี
รายได๎สูงขึ้น สํวนกลุํมที่มาเพ่ือไปทํางานตํอจังหวัดอ่ืนๆ มีทั้งผู๎ชายและผู๎หญิง 

การเข๎ามาอยูํชุมชนแตํละครั้งระยะเวลาขึ้นอยูํกับลักษณะงาน สํวนใหญํในชุมชนจะอยูํ
นานหลายปี เพราะตั้งทํางานที่จังหวัดระนอง และเดินทางกลับบ๎านที่เกาะสองได๎สะดวก ใช๎เวลาไมํนาน 
และค๎ุนเคยกับจังหวัดระนอง  

การที่ประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานได๎ถูกต๎องทําให๎เกิด
ความรู๎สึกปลอดภัย และรู๎สึกมีกฎหมายคุ๎มครอง ชํวยเหลือในยามที่ประสบปัญหา เชํน เจ็บปุวย ไมํสบาย  
เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัย 
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  “… เมื่อกอนเมื่อเขามา 20 ปีกอน ไมมีบัตรเราจะทําอะไรไมคอยอิสระ แลวก็เจอกับคน
ไทย เขาจะแบงแยกกัน เพราะชุดพมาก็พมา คนไทยก็แลวแต เขากลั่นแกลงกันเยอะ เชน พมาบานมีคน
เยอะๆ เขาแจงใหตํารวจจับ เราไมมีบัตรที่ถูกกฎหมาย แตพอเวลาหลังๆ มาเรามีสิทธิที่จะทําบัตร แลวก็มี
บัตรแลวเขาก็แจงไมไดอะไรอยางนี้ เราทําที่ไมผิดกฎหมายเราจะอยูได เวลาทํากิจกรรมเชน วันเกิดลูก ทํา
พิธีศาสนาพุทธ เราก็สามารถทําได แตกอนนี้ไมได เพราะตอนนี้เขาจะตรวจบัตรจะทําใหดีขึ้นหนอย” นาย
โกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

ผู๎หญิงชาวพมําที่เข๎ามาอยูํอาศัยทํางานเป็นแมํบ๎านในรีสอร๑ท จังหวัดระนองมากกวํา 20 ปี 
กลําวถึงเรื่องนี้วํา  

“… นายจางดี ผูรับเหมาก็ดี มาอยู 20 กวาปีแลว ทํากับนายจางคนเดิมมา 20 กวาปี
แลว เป็นกรรมกรกอสรางไดวันละ 300 บาท เคาดูแลดี กับลูกก็รัก เอ็นดู เจานายดีมาก” นางมะ เมียท  
มู  (Mrs.Ma Myet Mu)  

สําหรับปัญหาอาชญากรรม พบวํา แรงงานพมําและครอบครัวสํวนใหญํไมํกล๎ากํอเหตุ
อาชญากรรมเพราะเกรงกลัวกฎหมาย แตํสํวนใหญํจะเกิดปัญหา เด็กวัยรุํน คนไทยเข๎ามาขโมยของในบ๎าน 
โดยมีรถจักรยานยนต๑รอที่ปากทางชุมชนเมื่อขโมยแล๎วก็รีบวิ่งซ๎อนท๎ายขับอกไปอยํางรวดเร็ว เมื่อไปแจ๎ง
ความตํารวจขอหลักฐานภาพถําย แตํไมํสามารถหามาได๎  นานๆ ไป คดีก็ไมํคืบหน๎า  

“…ในชุมชนไมมี เพราะในชุมชนขางหนาเป็นโรงงาน แลวขางในเป็นหองพัก เป็นหอง
แถวเชา เวลาผานเขาไปจะผานกลองท่ีโรงงานเขาติดไว ก็เลยไมมีใครกลาเขาไปชิงทรัพย์อะไร” 

“….สําหรับที่พักของแรงงานพมา หากเป็นที่พักในบริเวณโรงงาน ซึ่งมีระบบความ
ปลอดภัย มักจะไมเกิดเหตุลักขโมย แตหากเป็นชุมชนดานนอก เชน ปากน้ํา ปากคลอง บางริ้ น บางนอน 
จําเป็นตองระมัดระวังกันเอง” ลําม IOM นางสาวกะตอง ผู๎แปล 

1) ความครอบคลุมทางสังคม 

การเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํนการศึกษาการรักษาพยาบาล กระบวนการยุติธรรม 
พบวํา แรงงานพมําและครอบครัวสํวนใหญํที่เข๎ามาอยํางถูกกฎมายสามารถเข๎าถึงสวัสดิการดังกลําวได๎ใน
ระดับดี เฉพาะด๎านการศึกษาที่แม๎ไมมีบัตร หรือเอกสสารใดๆ ก็สามารถเข๎าเรียนได๎  แตํในด๎านกา ร
รักษาพยาบาลจําเป็นต๎องมีการจํายประกันสังคม แล๎วจึงมีสิทธิใช๎บัตร 30 บาท ปัจจุบันมีสถานการศึกษา  
ชื่อ ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยพมํา จํานวน 11 แหํง เปิดรับเด็กและเยาวชนพมําเข๎าศึกษา อีก
ทั้ง เด็กพมําสามารถเข๎าเรียนในโรงเรียนไทยได๎ ตามกฎหมายการศึกษา และ พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก 
ตามมาตรา 22  

“การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ และ
ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรม” 
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กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให๎เด็กทุกสัญชาติที่อยูํในประเทศไทยได๎รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

“… ถาในเรื่องของการศึกษาสิทธิที่ลูกหลานแรงงานไดศึกษาทั้งโรงเรียนไทย และมีศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยพมา  จํานวน 11 แหง ในจังหวัดระนอง ตอนนี้ไมมีการกีดกั้นเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษา ตามที่ ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดพูดไววาเด็กทุกคนจะตองไดเรียน ไมวาเขาจะ
ไมมีเอกสารอะไรทั้งสิ้น แตขึ้นอยูกับวาเราจะสะดวกเรียนที่ไหน รับทุกคนมาเรียนที่มูลนิธิ ถาเด็กเล็ก
ตอนนี้โรงเรียนไทยก็รับอายุตั้งแต 4  ขวบ สวนมูลนิธิก็รับเหมือนกันอายุ  4 -7 ปี สวน เมื่ออายุ 7 ปี ก็เขา
ไปสูเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยก็รับ ศูนย์การเรียนของพมา ก็รับ ซึ่งมี 11 ศูนย์ ดวยกันใน
จังหวัดระนอง ชื่อวาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยพมา โรงเรียนไทยก็เป็นโรงเรียนที่กระจายอยูใน
ชุมชน ที่อยูใกลที่ไหนก็เรียนที่นั้น เรื่องการศึกษาทางเขตพ้ืนที่ยินดีรับนักเรียนทุกคนใหเขาเรียน ของมารี
สมีหลักสูตรเฉพาะมีหลักสูตรของไทยดวย ของพมา ดวย ใชปนกัน เพ่ือที่จะสงตอ เวลาที่นักเรียนจบแลว
เขาอาจจะไปเรียนตอในฝั่งพมาเขาก็สามารถกลับไปเรียนได สําหรับอนุปริญญาเป็นขอตกลงของประเทศ
ออสเตรเลียกับมูลนิธิมารีสเอเชีย ประเทศไทย (Marist Asia Thailand) ที่จัดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
กับนักเรียนที่ไมมีโอกาสไดไปเรียนที่ไหน เป็นเด็กผูดอยโอกาส หรืออาจจะไมมีงบประมาณที่จะเดินทางไป
ไหน มูลนิธิก็จัดใหเรียนแตมีโควตาใหจํากัด เพราะวามีงบประมาณจํากัด ทุกอยางฟรี มีคาใชจายในเรื่อง
การถายเอกสารบาง เรามีงบประมาณในการถายเอกสาร จํานวนหนึ่ง ซึ่งไมเพียงพอ ตองขอใหนักเรียน 
ชวยออกคาใชจายในการถายเอกสาร รถรับสงจะเป็นเด็กเล็ก ถาเด็กโตจะมาเอง กับมารถรับสง ตองจาย
คาเลาเรียนกับคารถเอง เด็กโต อายุ 12 ถึง 17 ปี มี ม.ตนอยางเดียว ถาเทียบคือ  ม.1  - ม. 4 ของไทย 
แตถาเทียบเกรดของพมาก็คือ เกรด 7 ถึง เกรด 10 อนุปริญญาตรีใชเทียบความรูเพ่ือไปเรียน ไมไดเทียบ
โดยอาศัยวุฒิ ถาเทียบกับวุฒิตองจบ ม. 6 แตวาของเราก็คือ การจัดหลักสูตร ม. 6 เทียบได การจบ ม.6 
ของไทยก็สอบเทียบภาษาอังกฤษไมได เราก็เลยจัดหลักสูตรเองเนนภาษาอังกฤษ ถาเด็กสอบไดก็ไปเรียน
อนุปริญญาแตไมมีวุฒิตรงนั้น จบแลวมีใบรับรองจากประเทศออสเตรเลีย” อาจารย์ประสิทธิ์ รักกลิ่น 
กลาว 

  “… โอกาสที่เขาไปเรียนหนูคิดวาดีคะ เพราะวาตัวหนูเองตั้งแตเล็กๆ หนูเรียนจบ ป. 6 
จากโรงเรียนไทย หนูก็มาตอ ม.ตนที่มารีส เอเชีย จนตอนนี้หนูก็จบปี 4 แลว เหมือนเรียนเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสอบเขาอนุปริญญาการเรียนการสอนก็ดี ความเขาถึงมันมีไดงาย เกิดที่ไทย จะพูด
ไทยไดชัดกวา เขียนไดชัดกวา เพราะวาตอนเด็กๆ หนูอยูกับคนไทยเยอะกวา อยูกับคนไทยเยอะกวาคน
พมาซะอีก จะอยูกับเถาแกเยอะกวา ตอนเด็กๆ จะไมคอยไดอยูกับพอ แมเลย อยูกับเถาแกมากกวา เขา
จะพาไปเลี้ยง ตอนนี้แมสุขภาพไมคอยดีอยูที่บาน พอทํางานกอสรางอยูที่รีสอร์ท” ลาม IOM นางสาวกะ
ตอง กลาว 
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  “… ทําใหไดรูสามภาษา พมา ไทย อังกฤษ ไดสามภาษา คาใชจายก็ไมไดจายมากทาง
โรงเรียนชวย เพราะวาหนูมีพี่นองเยอะ 4 คน แตวาทางมูลนิธิจายคาเรียนใหแคคนเดียว  (ชวย 1 คน/
ครอบครัว) ลาม IOM นางสาวกะตอง กลาว 

การรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน พบวําสํวนใหญํรู๎สึกวําที่นี่ จังหวัดระนองคือบ๎านอีกหลัง
ของตนเอง โดยเฉพาะเด็กท่ีเกิดในจังหวัดระนอง 

“… เราก็รูสึกเหมือนเป็นบานเรา เพราะเราไมคอยไดกลับพมาซักเทาไหร ในความคิดหนู 
ในชุมชนหนูเหมือนกับวาตางคนตางอยูกันมากกวา ตางคนไมคอยพูด คนหาเชากินค่ํา ไปตั้งแตเชามือ
กลับมาก็ค่ําแลวเหมือนกับวาตางคนตางอยู แตถามีงานบุญ งานอะไร เขาก็จะมาบอกวามีงานบุญนะ 
มารวมก็ได หรือวาจะมาชวยก็ได อะไรแบบนี้” ลาม IOM นางสาวกะตอง กลาว 

สําหรับคนที่ไมํได๎เกิดในประเทศไทย มีความสุขท่ีได๎อยูํทํางานที่ประเทศไทย 
  “…อยูเมืองไทยประมาณ 20 กวาปี แฟนก็เป็นคนไทย มีลูก 2 คน ก็เรียนอยูที่ภูเก็ต ลูก
สาวก็เขา ป. 4 แลว ผูชายก็ ป.2 บานอยูเกาะสองใกลๆนี้ ไปๆมาๆ พอแมก็อยูเกาะสอง เวลามีธุระก็ไป
ตลอด 20 กวาปี ก็อยูที่นี้มาตลอด อยูในเมืองไทยก็มีความสุข เมื่อกอนตอนเด็กๆ อยูพมา เวลากิน เวลา
อยู ทุกอยางมันก็ลําบาก อยูที่นี้เงินไทย 100 ไป พอใช อยูที่โนนเงิน 100 ก็ไมพอใช ถาพูดถึงเงินไทย 100 
หนึ่งวันครอบครัวนาจะโอเค” อาสาสมัครชาวพมา นาย อาว อาว ลวย (Mr.Aung Aung Lyw) กลาว 

  “… เถาแกใหบานอยู บานเชา ไมตองเสียคาบาน เถาแกก็ใจดี อยูกับเถาแกมาประมาณ 
20 กวาปีแลว สําหรับเขาคือเถาแกดี เขาอยากใหพ่ีๆไปถามผูที่ลําบากอยูที่สะพานปลา ที่ตองเปลี่ยน
นายจางบอย เพราะนายจางเขาไมรับแลวก็ไปทํากับนายหนาเหมือนโกงราคาอะไรประมาณนี้ นายหนา
คนไทยทําบัตรให และทําใหคนที่อยูเกาะสอง สวนมากคนพมาที่อยูเกาะสองเขาไมรูวาบัตรราคาเทาไหร 
ตองทําอยางไร แลวนายหนาจากเมืองไทยจะติดตอ ไปทางเกาะสอง วาฉันจะทําบัตรใหนะ ราคา....บาท ตี
ราคาไปสูง” อาสาสมัคร นายโซ กลาว 

เมื่อมีเหตุไหว๎วานทําธุระ หรือเหตุฉุกเฉิน พบวํา สามารถแจ๎งที่ผู๎นําชาวพมํา เพ่ือเคลียร๑
ปัญหา หรือชํวยเหลือในชุมชน หรือ ชํวยเหลือคนไทยในยามคับขัน  

“… ในชุมชนถามีอะไรก็จะมาแจงที่ผม ถาทะเลาะวิวาทแจงไปที่ตํารวจ ถาอันไหนที่เรา
เคลียร์ไดเราเคลียร์กอน กรณีเจ็บปุวย ไมสบาย ถาดูแลไดก็ดูแลกอน แตถาหนักก็ตองสงโรงพยาบาล ถา
ตองการออกซิเจนที่มูลนิธิมีพอชวยเหลือเบื้องตนกอนได แลวคอยสง รถมูลนิธิเรียกรถกูภัย ถาทะเลาะ
วิวาทกันเวลาถูกแทงเราก็สงไปโรงพยาบาล  ไฟไหมก็มี ในชุมชนบานคนไทย มีอยูหลังเดียว แลวไมไดอยู
ตลอด อาทิตย์หนึ่งมา เขาก็ฝากใหดูแล ถามีอะไรคนในชุมชนมาที่บานเลย โรงงานไมมีคนไทยอยู  ผูดูแล
หองแถวมีอยูหลังหนึ่ง หลังนั้นก็ไมอยู เขามาประมาณ 15 วันครั้งหนึ่ง เดือนครั้งหนึ่ง มีอะไรเขาก็โทรมา
หา คนในชุมชนมีอะไรก็มาแจงผม” 
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  “… บานเป็นหองแถว มีบานคนไทยแคหลังเดียว แลวปวดทองไมมีรถบานอยูในสวนแลว
เขาก็ไปขอรองใหคนไทยชวย คนไทยก็พาไปโรงพยาบาลพาไปกับรถ มีเพ่ือนคนไทยเยอะ ถาเกิดไฟไหม
เพ่ือนก็ชวย กลาที่จะพูด ทํางานเก่ียวกับดูแลพมา ชวยพมา” นายโกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

ความรู๎สึกเมื่อพบเจอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ พบวํา ไมํรู๎สึกกลั ว 
เพราะไมํได๎กระทําผิดอะไร เข๎ามาอยูํอยํางถูกกฎหมาย แตํมีบางคนก็ยังหวาดกลัว 

“… ธรรมดาไมวาจะเจอตํารวจ หรือเจอทหาร ถาเราไมทําความผิดไว เราไมกลัว สมมุติ
วาขับรถเขาไปในดานถาเราไมมีใบขับขี่ เราก็หลบ แตเรามีใบขับข่ีแลวเราก็ไปธรรมดา อยางเชนเขามาท่ี
ชุมชนก็เหมือนกันตํารวจเขามา เขาก็เขามาก็เรื่องของเขาธรรมดา คนไหนไมมีบัตรเขาก็วิ่งหนี อยูกันแบบ
ถูกกฎหมาย” นายโกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

บางรายถึงแม๎มีบัตร เข๎ามาทํางานแบบถูกกฎหมาย เมื่อพบเจอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร 
หรือเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ ก็ยังรู๎สึกหวาดกลัว 

 “… เจอตํารวจฉันกลัว ไมวาจะทําผิดหรือไมผิด เจอแลวก็กลัว  ไมเคยโดนจับแตเห็น
แลวกลัว มีบัตรแตก็ยังกลัวอยู” แมบานพมา ในรีสอร์ท นางมะ เมียท  มู  (Mrs.Ma Myet Mu)  กลาว 

2) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  จากการศึกษา สนทนากุํมยํอย ตามประเด็นมิติความมั่นคงของมนุษย๑ 12 มิติ ที่เป็น
หลักประกันด๎านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎อยําง
มีศักดิ์ศรี รายละเอียด ดังนี้ 

1) มิติที่อยู่อาศัย  

พบวํา มีการเก็บคําน้ํา คําไฟฟูาสูงกวําราคาตามมิเตอร๑ตามกฎหมาย โดยเจ๎าของบ๎านเชํา
จะนับจํานวนคนที่อยูํอาศัยในบ๎าน เชํน ในบ๎านมีคนอยูํอาศัย 6 คน ราคาน้ําประปา   ยูนิตละ 10 บาท ใช๎
จริง 5 ยูนิต เจ๎าของบ๎านเชํา เก็บคําน้ําประปา จํานวน 60 บาท คําไฟฟูาเชํนกันที่มีการเก็บสูงโดยไมํ
คํานึงถึงจํานวนยูนิตไฟฟูาที่ใช๎จริง แตํจะใช๎จํานวนคนบ๎านเป็นตัวคูณ 

“… ในชุมชนคอยขางจะลําบากนิดหนึ่ง มีคนมาเก็บเงิน สมมุติน้ําหนึ่งลิตรเก็บ 10 บาท 
ทางชุมชนจะมาเก็บ 50 บาท เก็บมากขึ้น สรางความลําบากใหคนในชุมชนเพราะวาทํางานหาเชากินค่ํา
เงินจะจายก็ลําบาก ซึ่งแตกตางกับอีกชุมชนหนึ่งจะแบงไวเป็นสองเขต สมมุติวาบานนี้อยูสิบคนใชหาลิตร 
บานนี้อยูหาคนใชหาลิตรเหมือนกัน แตเขาจะดูจํานวนคนถาจํานวนมากกวา 10 คนจะเก็บตามจํานวนคน
ไปเลย เป็นน้ําประปา แตไมไดคิดตามมิเตอร์คิดตามจํานวนคน ผูจัดการดูแลหองเชาแตเถาแกไมรู คาไฟก็
เหมือนกัน ปกติ 5 บาท แตเขาเก็บ 15 บาท เขาบวกไว 10 บาท” นาย โซ อาสาสมัครชาวพมา กลาว 



248 
 

 “… อยูสะพานปลา น้ํายูนิตหนึ่ง คนที่เก็บคาเชาบานเก็บยูนิตละ 50  บาท ตามหลักเก็บ
แบบนั้นไมได แลวคาไฟก็เหมือนก็ไฟของรัฐไมเกิน 130 ไมตองจาย แตของเขาเก็บเพ่ิม เก็บวันละ 8 บาท 
แลวคาเชาบานก็เหมือนกันถาจายชาก็เก็บดอกเบี้ย” จากการสนทนากลุมยอย  

 ด๎านพื้นที่สาธารณะ พบวําแรงงานพมําและครอบครัวสามารถเข๎าถึงได๎ไมํได๎ถูกกีดกัน 
“… ไปสะดวกถาจะไปเลนกีฬาก็สามารถไปได สนามฟุตบอลก็ได  เขาไมไดปิดบังวาพมา

หามเขา คนไทยหามเขา ไมมี ไปไดหมดจะไปที่ไหนก็ได แตกอนเขาจะปิด แตตอนนี้สบายจะไปไหนก็ได ที่
บานก็ซื้อฟุตบอล ตะกรอ ไวใครอยากเลนก็เขามาเลน” นายโกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

2) มิติสุขภาพ  

พบวําสามารถเข๎าถึงสวัสดิการด๎านนี้ได๎ มี อสม. ชาวพมําให๎ความรู๎ด๎านการดูแล สุขภาพ 
ควบคุมโรคติดตํอและยังมีมูลนิธิศุภนิมิต ให๎ความรู๎ ยารักษาโรคอีกเชํนกัน ชาวพมําสามารถใช๎บัตร 30 
บาท เข๎ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ และหากกรณีเรํงดํวน รีบเรํงและมีเงินเพียงพอในการจําย ก็จะ
นิยมไปคลินิก เนื่องจากไมํต๎องรอนาน ราคาไมํแพงโรงพยาบาลจังหวัดระนองมีลํามชาวพมําเพ่ือสื่อสาร 
และ หากผู๎ปุวยพมํามีเงินไมํพอในการชําระคํารักษาพยาบาล สามารถใช๎ชํองทาง สังคมสงเคราะห๑ เพ่ือ
ผํอนฟันการชําระเงิน และสามารถติดตํอมูลนิธิเพ่ือชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล หรือการนําศพมาประกอบ
พิธีทางศาสนา เชํนกัน  

“… มีใหความรู แจกหนังสือ สื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ มีโครงการตางๆ เขา
มา มีตูยาดวย ศุภนิมิตเขามาอบรมเกี่ยวกับโรคติดตอ ประมาณสองเดือน/ครั้ง  ถาไปทําบัตรตองมีการ
ตรวจสุขภาพกอนที่โรงพยาบาล พอกับแมทําบัตร แตลูกไมไดทํา จะมีบางชวงที่เปิดใหผูติดตามทําบัตร 
30 บาท” 

“… สวนมากไปหาหมอคลินิก เพราะวาคนไข เขาไมอยากไปโรงพยาบาล กลัว
โรงพยาบาล แลวอีกอยางภาษากลัวไมกลาไปโรงพยาบาล ถานิดๆ หนอยๆ ไมสบายเขาจะไปที่คลินิกกอน 
ถาคลินิกบอกวาไมไดนะจําเป็นตองไปโรงพยาบาล จําเป็นตองไปถึงจะไป ถาไมงั้นเขาไมไปโรงพยาบาล 
เขายอมจายเงินเอง” 

“… ในกรณีที่เจ็บปุวย หรือลูกเจ็บปุวย สวนมากจะไมไปโรงพยาบาล จะไปปคลินิก  
เพราะวาโรงพยาบาลตองรอคิวนาน สวนมากจะไปคลินิกมากกวา จะมีคลินิกหมอเด็ก หมอผูใหญ ราคาก็
ไมคอยแพง 300 กวาบาท” ลาม IOM นางสาวกะตอง ผูแปล 

“… ที่โรงงานจะไมคอยไปที่โรงพยาบาลเพราะวาตองไปตอคิว เชนปวดทองมาก เจ็บ
หนักมาก ตองเขารักษาเดี๋ยวนี้ ตองตอคิวรอ บางคนรอไมไหวอาจจะอาการหนักมากขึ้น ถึงแมจะจายแค 
30 ก็ตาม ก็ยอมเสี่ยงที่จะไปคลินิกมากกวา ซึ่งมันก็แพงกวาโรงพยาบาลอยูแลว เพราะวารักษาเร็วกวา ไป
ตอนนี้ก็รักษาตอนนี้ไดเลย ยอมเสี่ยงที่จะจายเยอะมากกวาที่จะตองไปรอคิวที่โรงพยาบาล ใบรับรอง
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แพทย์ที่โรงงานเขาจะรับแตใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเทานั้น จากคลินิกหรือวาจากไหนเขาจะไม
เอา เอาจากที่โรงพยาบาลเทานั้น ซึ่งมันก็ลําบากกับคนที่เขาทํางาน คนงานที่ทําโรงงาน หรือกอสราง 
อะไรพวกนี้ มารักษาที่โรงพยาบาล แตถาอยากไดใบรับรองแพทย์ทางโรงพยาบาลจะออกให แตวาถาเกิด
วาใบรับรองแพทย์ไปใหนายจางจากคลินิกอะไรไมได ตองโรงพยาบาลอยางเดียว ซึ่งสวนใหญถาฉุกเฉิน 
รอไมได หรือเป็นอะไร เล็กๆ นอยๆ จะไปรักษาที่คลินิก แตนายจางไมรับใบรับรองแพทย์จากคลินิก นี่คือ
ปัญหา” ลาม IOM นางสาวกะตอง ผูแปล 

3) มิติอาหาร  

 แรงงานพมําสํวนใหญํนิยมซื้อของสด มาปรุงอาหารด๎วยตัวเองในครอบครัว เพราะ
ประหยัด และได๎รสชาติที่ถูกใจ มีบ๎างท่ีรับประทานอาหารตามร๎านอาหารนอกบ๎าน 

4) มิติการศึกษา  

ได๎รับการศึกษาตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีสถาบันของมูลนิธิ ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชายแดนไทยพมํา จํานวน 11 แหํง ที่จัดการเรียนการสอนให๎ลูกหลานชาวพมํา รวมทั้งโรงเรียนไทยเปิดรับ
ลูกหลานชาวพมํา เข๎าเรียนด๎วยเชํนกัน 

“… ตอนนี้เขาอาเซียนแลวโรงเรียนไทยเขาก็จะจางครูพมามาสอนภาษาพมาใหกับ
เด็กไทยก็มีเยอะ ถาคนที่มีเงินพอเขาก็เรียนตอไปเลย ม.ตน ม.ปลาย จนจบ”   

 “… เรื่องการเรียนเป็นประเด็นหลักของกระทรวงเลยวาเด็กทุกคนจะตองไดเรียน ถา
ไมไดเรียนมันเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นเด็กไดเรียนตามความสามารถที่จะสงได เพราะตอนนี้เขาบอกวา
มันไมไดอยูที่ประถม หรือมัธยมตอนนี้ถาใครสามารถเรียนถึง ป.เอกก็เรียนแลว มีคนๆ หนึ่งที่เป็นเพ่ือนก็
เรียนจบ ป.เอกแลว ซึ่งเป็นพมาเหมือนกัน ตอนนี้เขาไปอยูท่ีประจวบ อ.สมเกียรติ แตวาปริญญาโทกับเอก
คุณตองใชเงินเยอะหนอย ถาคุณมีความสามารถคุณก็เรียนไป” นายโกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

5) มิติการมีงานท าและรายได้  

พบปัญหาหลายด๎าน เชํน การเสียคําใช๎จํายคํานายหน๎าในอัตราที่สูง การระบุบริษัท
นายหน๎าจากเจ๎าของกิจการ ทําให๎มีคําใช๎จํายสูงและไมํแนํนอน เพ่ือให๎ได๎มาทํางานในประเทศไทย การถูก
เก็บคําน้ํา คําไฟ คําเชําบ๎าน เมื่อไมํมีเงินจําย ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง งานบางงานหนักและชั่วโมง
ทํางานมากเกินกวํากฎหมายกําหนด แตํได๎คําจ๎างต่ํา หากต๎องเก็บเงินเพ่ือสํงให๎ญาติ พ่ีน๎อง ครอบครัวที่
พมําทําให๎แทบจะไมํพอจําย บาครอบครัวต๎องเก็บขยะขาย 

“… พอทํางานกอสราง แมรับจางรีดผา มีพ่ีนอง 4  คน แมก็สงเรียนหมดเลย บางครั้ง
รายไดแตละเดือนก็ไมพอที่คาใชจาย เราตองประหยัดใช หนูก็ชวยแมเวลานายจางของแมจางหนูก็ไปชวย
ดวยเขาก็ใหคาขนมดวย มีเงินเก็บแมก็เอาไปใชจายหมดเลย ใหแมหมดเลย”  
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 “… มีรานอาหารอยูรานหนึ่งตองนอนที่รานแลวก็ทํางานที่รานคา เขาใหเดือนละ 3,500 
บาท แตวาใชไมพอ ตองทํางานทั้งวัน ตองตื่นแตเชา 06.00 น. รานปิด 20.00 น. พอเก็บของเสร็จก็
ประมาณ 22.00 น. ไดแค 3,500 บาท ไมคุม ไมมีงานทําเลยทําไป ตอนนี้อยูบานชวยแมชวยแมทํางาน
บาน สวนก็เก็บของขาย เก็บขยะอะไรพวกนี้ อยูดวยกันหลายคนมีประมาณ 7 คน ถาใชเงินไมพอก็เก็บ
ของขาย”  

 “… ทํางานกรรมกรกอสรางไดวันละ 300 บาท แตถาเกิดวาลูกหลานอยูเมืองไทยหมด
เลยใชพอ แตวาจะสงลูกไปพมาไปเรียน ที่นี้ก็มีหลานมีลูก แลวก็สงไปที่โนนดวย ใชไมพอ ตองใชหนี้ดวย 
สงไปดวย แลวแตละปีๆก็ตองตอบัตร ใชไมพอ ตอบัตรจะมีปีละครั้ง บางทีก็ 6 เดือน ความแตกตาง
เหมือนบัตรโรงพยาบาลตองจาย ใบอนุญาตทํางาน ถาลูกหลานอยูที่นี้หมดจะใชพอ แตนี้ตองสงใหพมา
ดวยเลยไมพอ วิธีสงเงิน จะไปเกาะสอง แลวสงเงินไปทวาย หรือวาไปมะริด สงผานธนาคาร การฝาก
นายหนาไป แลวโทรเช็คกับที่โนน แตจะฝากเงินกับเฉพาะคนที่ไวใจ ถาคนที่ไมไวใจก็จะไมฝาก ทํางาน
สองคนแลวเอาเงินมารวมกันสงครั้งหนึ่งประมาณ 5,000 บาท สงใหลูก คาเรียน คาชุด” ลาม IOM 
นางสาวกะตอง กลาว 

 สอบถามถึงประเด็นการเก็บเงินเพื่อสร๎างบ๎านเพื่อกลับไปอยูํที่พมําบั้นปลายชีวิต พบวํา 
มีสํวนน๎อยที่สามารถสํงเงินกลับไปสร๎างบ๎านได๎ เพราะคําใช๎จํายในประเทศไทย มีมาก เชํน คําตํอบัตร คํา
กินคําอยูํ  ซึ่งแทบจะไมํเพียงพอตํอการดํารงชีวิต 

 “… มีแตมีนอย เนื่องจากพมามีคาใชจายสูงกวา อยางแรกคนไทยอาจจะมีบาน นี้เขา
ตองจายคาเชาบาน คาหนังสือเดินทาง คาวีซา คาทําบัตรอนุญาตทํางาน คาบัตรโรงพยาบาล ซึ่งปีตอปีที่
จะตองจาย แตคนไทยไมไดจาย คาใชจายจะสูงกวา สวนเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันมามาซอง 5 บาท 
คนไทยซื้อพมาก็ซื้อ 5 บาทเทากัน แตวาเรื่องเอกสารการอยูจะจายแพงกวา แตพมาบางคนก็เกงที่เก็บตัง 
อาศัยการประหยัด อาจจะกินอาหารที่คอยขางประหยัดแลวก็เก็บตังค์สง เพราะเขาคิดวาวันหนึ่งเขา
อาจจะตองกลับประเทศพมา คนที่ไปสรางบานที่พมาเป็นคนงานที่อยูในสวน ที่กลับไปซอมบาน แตถาอยู
ขางนอกไมมีสิทธิ” 

 “… ถาทํากับนายหนาจะหมดเยอะ หมดเป็นหมื่นเป็นแสน ในความเป็นจริง นาจะจาย
แคประมาณ 1,000 – 4,000 กวาบาท นายหนาเขาทําทุกอยางใหตั้งแตเริ่มตนจนไดบัตรเลย เราอยากให
ทําดวยตัวเอง ไมตองผานนายจาง นายหนา  ถาไปทําดวยตัวเองจายแคประมาณ 5,000 บาท แตนายจาง
เขาไมไปดวย เขาใหไปทํากับนายหนา นายหนาเขาเอา 10,000 กวาบาท ถาบัตรที่รัฐบาลเปิดใหทํา 
3,000 กวาบาท แตถาทํากับนายหนา 7,000 กวาบาท แลวทําบัตรโรงพยาบาลอีก  ก็ประมาณ 10,000 
กวาบาท ที่โดนกันก็เลยมีคาใชจายสูงตรงนี้” 



251 
 

 “… เรื่องนี้คอนขางจะเป็นเรื่องใหญในจังหวัดระนอง แกปัญหายาก ตองไปบังคับ
นายจางวาถาลูกจางไปทําบัตรตอบัตรตองใหนายจางเป็นผูทํา ใครเป็นผูที่มีอํานาจในมือตองสั่งใหคนนั้น
ไปทํา แตนี้ปัญหามันเกิดนายจางไมยอมทํา ผลักใหไปทํากับนายหนา” ขอมูลจากากรสนทนากลุมยอย 

6) มิติครอบครัว  

พบวํา สํวนใหญํพาครอบครัวมาอยูํด๎วยกันมักไมํคํอยมีปัญหา มีบางกรณีชายพมํารักหญิง
ชาวไทย แตํถูกญาติพ่ีน๎องฝุายหญิงกีดกัน แตํในที่สุดก็ได๎รับการยอมรับ 

7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม  

มีการรํวมมืออยํางดี ระหวํางคนไทยและคนพมําในการทํากิจกรรมของชุมชน 

“… ในชุมชนมีแตพมาแตเวลาเราทํากิจกรรมอยางเชนพระจากพมามา เราจะสวดมนต์ที่
ในชุมชน เราแจงใหผูดูแลผูจัดการใหเขาทราบ เขาก็รวมมือดี เขาไมมีการกีดกันใหทํา”  

 “… วิ่งมาราธอน หรือวาอะไรพวกนี้ คนไทยกับพมาก็ไปรวมดวยกันได กีฬา หรือไมก็
เหมือนปั่นจักรยานเพื่อพอ คนไทยมารวมพมาก็รวมไดเหมือนกัน ไมกีดกันหรือวาอะไร” 

8) มิติศาสนาและการมีส่วนร่วม  

ชาวพมํามีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาอยํางเข๎มข๎น และมีวิถีความคิด ความเชื่อ
บางอยํางที่แตกตํางจากคนไทยพุทธ เชํน การถอดรองเท๎าตั้งแตํเข๎าประตูวัด พระสงฆ๑สามารถแตะเนื้อ
ต๎องตัวหญิงสาวได๎ กอดแมํได๎ นั่งรถโดยสาร ติดกับผู๎หญิงได๎ วันสําคัญทางพุทธศาสนามีชาวพมําเข๎ารํ วม
กิจกรรมจํานวนมาก 

“… วัฒนธรรมก็คลายๆกัน แตมันมีบางชวงหนึ่งที่แตกตางกันไป อยางเชน ที่วัดพมาพระ
กับคนถูกตัวได แตคนไทยพระกับสีกาถูกตัวกันไมได พมาเวลาเขาวัดตองถอดรองเทา พมาเขาโบสถ์ผูหญิง
เขาไมได มีแตผูชายเขาได แตฝั่งไทยผูหญิงเขาในโบสถ์ได แลวเขาวัดไมตองถอดรองเทาใสเขาไปได พระ
พมาเวลาสวดเราตองนั่งพ้ืนไหว แตคนไทยนั่งเกาอ้ีไหวได มันแตกตางกันอยางนี้ บนรถโดยสารพระพมา
สามารถนั่งขางผูหญิงได พระพมาถาเป็นแมเขาไปกอดได แตถาเป็นเมียไมได วันสงกรานต์พมาหลังคน
ไทยหนึ่งวัน เขาพรรษาก็เหมือนกันพมาเขาพรรษากอนคนไทยหนึ่งวัน” นายโกตาจอ มูลนิธิซาฟา กลาว 

9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

พบวําต๎องชํวยกันดูแลกันเองในชุมชนเพราะเกิดเหตุมิจฉาชีพคนไทยบางกลุํมเข๎ามาลัก
ขโมยของในบ๎านเชํา 

“… ไดขาวมาเยอะในชุมชนผมไมมีนะ แตในชุมชนที่นองเขาอยู ขนาดเปิดหองไวไมนาน 
ไมกลาเปิดหองไวเลย ถาเปิดหองไว โทรศัพท์อะไรวางไว เขาจะเขาไปเอาเลย คนไทยวัยรุน แลวบางทีทุม
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กวาๆ ยังมองเห็นอยูแตเขาเด็กวัยรุนมากับรถเครื่องเขาก็มารออยูที่ปากทางชุมชน ใครออกมาเขาจะชิง
กระเปา โทรศัพท์ อะไรอยางนี้ ปลนก็มีเยอะ แจงความเยอะ ขนาดแมผมยังโดนเลย จับไมได ถาเราไป
ฟูองตํารวจตํารวจเอาตัวไปเป็นหลักฐานแลวใครจะไปถายรูปใหเขาได แลวเขาก็ถามวาคนไหนที่เห็น คน
เห็นก็ไมกลา ถาพูดแบบนี้ใครที่ไปบอกเขาจะมาหาถึงที่บานมาไลตีกัน ตอนนี้เวลานี้ยังมีอยู ประมาณกลับ
จากตลาดนัดกลางวันเลยก็โดน ประมาณ 16.30 น. – 17.00 น. ขนาดเดินมาเขาก็โดน คนเดียวสองคน
เขาไมกลาไปผูหญิงพมา แตรูนะวารถคันไหนๆ ชี้แลว แตตํารวจก็ไมกลาทําอะไร ตัวผมก็เคยแจงแลว แตมี
อยูชวงหนึ่ง ตํารวจเขาเขาไปจับแตตอนนั้นชี้ใหลูกนองไปแจง ผมไมไดไปผมไมอยู แลวลูกนองไปแจง แลว
อีกวันหนึ่งพวกนี้ก็มาถลมที่บานเลย ลูกนองก็หนีไป อยางนี้ที่ระนอง เป็นบางชุมชน ไมใชทุกชุมชน” 

 “… ชุมชนไมมีปลนหรือขโมย แตชุมชนอ่ืนเหมือนกับวาขโมยรูวาพมาโดยที่เขากลัว
ตํารวจอยูแลว เขาไมกลาแจงความ เหมือนจะเป็นคนพมาดวยกันขโมย หรือวาคนไทยขโมยของพมา หรือ
วาอะไร เขาก็ไมกลาแจงความตํารวจเหมือนกัน หรือวาจะมีบัตร เขากลัวตํารวจ” ขอมูลจากากรสนทนา
กลุมยอย 

10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม  

   การทํากิจกรรมเพื่อชุมชน มีการประสานผํานผู๎นําชุมชนพมํา และให๎ความรํวมมือ 

 “… ในชุมชนที่อยูมีโบสถ์ทางเทศบาลก็มี Big Cleaning Day มีโครงการเทศบาลบาง
ริ้นที่เขาจะมีโครงการ Big Cleaning Day เดือนหนึ่งประมาณครั้ง สองครั้ง เขาจะใหระดมชุมชนพมา ใน
เด็กนักเรียน หรือวาคนที่อยูในชุมชนชวยกันเก็บขยะ คนที่ไมไดทํางานหรือวาเด็กนักเรียนในศูนย์” 

 “… เชนวันพอ วันแม ไปปลูกปุา เขาก็แจงมาวากี่คน เราก็รวมนัดไว ซัก 10 คน 20 คน 
เราก็รวมไปปลูกปุา แลวตอนนี้อาสากูภัย แตกอนพมาเขาไมไดเดี๋ยวนี้เขาไดแลว เขาเวรเป็นลามให”  

 “… มีจากมะริด ก็ไปชวย เขาก็ประสานงานมาจากเทศบาลเราก็ไปชวยเก็บขยะ จาก 
กศน. ก็เขาคายธรรมะ ทําความสะอาดวัด ลางหองน้ําวัด”  

11) มิติการเมือง  
มีการรวมกลุํม และมูลนิธิตํางๆ เพื่อดูแลสิทธิความเป็นธรรมในการทํางานและสวัสดิการ

ตํางๆ ติดตาม ร๎องเรียนกรณีชาวพมําไมํได๎รับความเป็นธรรม 

 “… มีเครือขาย NGO ชวยเหลือ ถามีปัญหา เชนกรณีที่นองแอปเปิลถูกฆาโดย เคนพมา 
4 คน ตอนนี้โดนจับอยู คนพมาอาจเป็นแพะไมไดทําผิดแลวโดนอยางนี้ ก็ตองรองเรียน NGO การสื่อสาร
ก็ขอชวยจาก Marist Mission Ranong - MMR แลวถาเป็นคดีก็พ่ึงขอ Foundation for Education 
and Development -  FED ที่พังงา แลวถาเก่ียวกับสุขภาพขอที่ศุภนิมิต มีอีกหลายๆ NGO ที่รวมมือทํา
กันอยู ถามีอะไรเกิดข้ึนในชุมชนก็จะบอกหัวหนาชุมชน มีไลน์กลุม NGO และ CBO ดวย  สื่อสารกันดวย
ภาษาไทย” 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5tsKlkv7UAhVMtY8KHfFHD_YQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fbigcleaningday%2F&usg=AFQjCNEEKaEpbiW1tVDZ1grkMLdi7tyCcQ
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12) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร พลังงาน  

ชาวพมํารํวมกันประหยัดพลังงานทั้งไฟฟูา น้ําประปา และยังได๎บอกให๎เพ่ือน ญาติพ่ีน๎อง
รํวมกันใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 

“… ออกจากหองน้ําก็ปิดไฟ ประหยัดคาน้ําคาไฟ ถาเป็นคนอ่ืนในชุมชนเขาจะเปิดพัดลม
ทิ้งไว จะเตือน ที่บานมีทุกอยางแตคาไฟไมถึง 300 บาท บานคุณไมมีอะไรคาไฟ 700  – 1,000 บาท คุณ
จะจายคุณไมเสียดายหรอ เงินนี้เอาไปใชอยางอ่ืนดีไหม มีโอกาสชวงไหนจะบอกตลอด” 

 “… อยูกับนายจางทํากอสราง เหมือนคนงานเปิดน้ําก฿อกในหองน้ําแลวลืมปิดแลวไปเลย 
คาน้ําไมตองจาย ใชน้ําบอ แตวาเห็นคุณคาของน้ํา น้ํานี้เปิดไวเสียดายน้ําถึงเราไมตองใหตังก็ตาม ถาเรา
ปิดตอนนี้ยังมีน้ําเหลือใหเราใชไดอีกนาน ก็จะปิดน้ําให” 

3) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

  มาตรการ กลไก เพ่ือคุ๎มกันผลกระทบทางสังคม ที่สามารถทําได๎ โดยเป็นแนวทางแก๎ไข 
ปูองกันปัญหา และสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํแรงงานชาวตํางชาติในชุมชน สามารถทําได๎ดังนี ้

1. ต๎องการให๎ชาวพมําดําเนินการเรื่องเอกสารการทํางานด๎วยตนเอง ไมํผําน
นายหน๎า หรือถ๎าจําเป็นต๎องมีนายหน๎าควรมีรายการ List ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบเป็นภาษาพมํา วํามี
บริษัทใดบ๎าง ที่สามารถไปติดตํอได๎ และราคาคําบริการไมํควรเพิ่มแพงจนเกินเหตุ 

2. ควรให๎มีผู๎นําชุมชนพมําเข๎าไปรํวมประชุม เสนอความต๎องการ แนวทางการ
พัฒนารํวมกับผู๎นําชุมชนชาวไทย เพ่ือเป็นกระบอกเสียงในการพัฒนา การอยูํรํวมกัน เชํน เรื่องเพ่ิม
จํานวนถังขยะ  

3. อยากให๎ตํารวจกวดขัน มาตรวจในพ้ืนที่สะพานปลา เรื่อง ยาเสพติด คดี
อาชญากรรม 

4. ระยะเวลาการตํอวีซําขอให๎ผํอนปรนยืดเวลาให๎สอดคล๎องกับ MOU ระหวําง
ประเทษไทยและประเทศพมํา 

5. ประชาสัมพันธ๑ขั้นตอนการขอเข๎ามาทํางาน ทั้งแผํนพับ ไวนิล เป็นภาษาพมํา 
เผยแพรํ แจกจํายไปถึงเกาะสอง และบริเวณพ้ืนที่ที่มีชาวพมําอาศัยอยูํ   

อภิปรายผลการศึกษา 

จังหวัดระนอง เป็น 1 ใน 14 จังหวัดภาคใต๎ ตั้งอยูํฝั่งทะเลอันดามัน อาณาเขตติดตํอกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแหํงสหภาพพมํา ประชากรของจังหวัดระนองมีความคุ๎นเคยกับการไปมาหาสูํ การ
ข๎ามมาทํางานของแรงงานชาวพมําในอดีตมาอยํางยาวนาน  การผสมกลมกลืนระหวํางชาติพันธุ๑ไทยและ
พมํา ผํานการแตํงงาน การทํางาน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  และการค๎าขายระหวํางกัน 
ซึ่งปัจจัยเหลํานี้ มีอยูํในสังคมจังหวัดระนองมาอยํางยาวนาน เมื่อมีความตกลงในความรํวมมือตํางๆ ทั้ง
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ด๎าน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติอาเซียน กํอให๎เกิดผลกระทบเชิงองค๑รวมของสังคม  (Big 
Impact) การเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร๎างทางสังคม เชํน โครงสร๎างประชากร ที่อยูํอาศัย การสาธารณสุข 
ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบพ่ึงพิงแรงงานของชาวพมํา เชํน อุตสาหกรรมประมงและประมงตํอเนื่อง ธุรกิจ
บริการตํางๆ  สวัสดิการสังคมที่มีการปรับกฎหมาย ข๎อระเบียบ เพ่ือให๎สอดรับกับประชาคมอาเซียน และ
การเปน็หุ๎นสํวนการพัฒนาของประชาคมอาเซียน 

ในแงํของความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบระหวํางสังคมคน
ระนองและคนพมํา สามารถอธิบายได๎ ดังนี้ ด๎านมิติความมั่นคงของมนุษย๑ 12 มิติ จากการศึกษา พบวํา 
คนไทยในระนองคุ๎นชินกับการอยูํรํวมกันของชุมชนคนไทยและชุมชนคนพมํา อยํางไรก็ดียังคงมีความ
ต๎องการในการจัดทําข๎อตกลงในการอยูํรํวมกัน ความรํวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ือให๎
ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยควรมีการพูดคุยผํานผู๎นําชุมชนของชาวไทยและพมํา ซึ่งใน
ด๎านการมีงานทําและการมีรายได๎ ถือเป็นประเด็นที่สําคัญตํอการอยูํรํวมกัน มีความเห็นเป็นไปในทาง
เดียวกัน เพราะสภาพเศรษฐกิจ การลงทุน  จําเป็นต๎องพ่ึงพิงแรงงานพมําเป็นจํานวนมาก คนพมําเองที่
เข๎ามาทํางานในจังหวัดระนอง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในตําบลปากน้ํา ตําบลบางนอน ตําบลบางริ้น ได๎สะท๎อน
ถึงความรู๎สึกวําระนองคือบ๎านอีกหลังหนึ่งของพวกเขา การเปิดโอกาสให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเรื่อง
การจัดการด๎านเอกสารการเข๎าออก การทํางานที่ถูกกฎหมาย สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ได๎ดียิ่งขึ้น เข๎าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาล การได๎รับความคุ๎มครองทางกฎหมายในการจ๎างงาน ไมํวํา
จะเป็นกลุํมที่เข๎ามาเพ่ือไปตํอ หรือกลุํมที่ต๎องการอยูํอาศัย ทํางานในจังหวัดระนองก็ตาม สําหรับ
การศึกษา มีการยอมรับกันวํา มีลูกหลานชาวพมําจํานวนมากเข๎าสูํระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนไทย 
และโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับลูกหลานชาวพมํา ข๎อสังเกตของนักวิจัย คือ เด็กไทย หรือคนไทยมี
จํานวนน๎อยที่สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อําน เขียน เป็นภาษาพมําได๎ ตรงข๎ามกับเด็กพมําที่ได๎รับการศึกษา
ในรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาพมํา) สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อําน เขียนเป็นภาษาไทยได๎ 
ถึงแม๎วําสถานที่ราชการ ห๎าง ร๎านค๎า ตํางๆ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาพมําก็ตาม แตํภาษา คือ หน๎าตําง
ของการทําความรู๎จัก การสื่อสาร และความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ยํอมสํงผลกระทบตํอทัศนคติอยําง
หลีกเลี่ยงไมํได๎ ประเด็นมาตรการการสํงเสริมการอยูํรํวมกันนั้น นอกจากจะให๎ความสําคัญกับเรื่อง ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย การมีงานทําและการมีรายได๎ การศึกษาแล๎ว  สิ่งสําคัญ คือ การปรับชุดรูปแบบ
ความคิด หรือทัศนคติ (Mind Set) ที่ควรเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ ไมํดูถูก เหยียดหยามซึ่งกันและ
กัน ไมํมีทัศนคติเชิงลบ คนไทยและคนพมําตํางนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน อยูํอาศัยในจังหวัดระนอง
รํวมกันมาอยํางยาวนาน การพัฒนาความสัมพันธ๑ในการอยูํมกันเป็นชุมชนอาเซียนจะต๎องเคารพกฎ กติกา 
ข๎อตกลงของชุมชน และสร๎างการมีสํวนรํวมทุกๆ ด๎าน 
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4.13 ผลการศึกษาของ สสว.12 

 4.13.1 บริบทของพ้ืนที่ศึกษา สสว.12 

 สสว. 12 รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งพ้ืนที่ที่ดําเนินการ
จัดเก็บข๎อมูลคือพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีชาติอาเซียน
ทํางานเป็นจํานวนมาก 

 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานเป็นจํานวนมากเนื่องจากการเป็น
ศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต๎จากข๎อมูลสถานการณ๑แรงงานจังหวัดสงขลาในปี 2556 มีอัตราการจ๎าง
แรงงานตํางด๎าวประเภทที่ผํานการพิสูจน๑สัญชาติทั้งหมด 13 ,061 คนจําแนกเป็นสัญชาติพมําจํานวน 
11,991 คน (ร๎อยละ 91.81) สัญชาติกัมพูชาจํานวน 849 คน (ร๎อยละ 6.50)และสัญชาติลาวจํานวน 221 
คน (ร๎อยละ 1.69) แรงงานตํางด๎าวตามบันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐตํอรัฐ (MOU) ทั้งหมด 4,366 คน
จําแนกเป็นสัญชาติพมําจํานวน 2,212 คน (ร๎อยละ 50.66) สัญชาติกัมพูชาจํานวน 1 ,764 คน (ร๎อยละ 
40.40)และสัญชาติลาวจํานวน 390 คน (ร๎อยละ 8.93) (สํานักงานแรงงานจังหวัดสงขลา , 2557) อยํางไร
ก็ตามคําจ๎างของแรงงานดังกลําวก็มีความหลากหลายและแตกตํางกันไปตามประเภทและขนาดของ
กิจการ โดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กอาจไมํมีการกําหนดคําจ๎างแรงงานที่เป็นมาตรฐานขณะที่แรงงาน
ตํางชาติก็มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ๎างหรือสถานประกอบการ 

 จังหวัดสงขลามีทําเทียบเรือขนาดใหญํ เรือประมงจํานวนมากหมุนเวียนเข๎ามาเทียบทําเพ่ือขน
ถํายสินค๎าจากการประมงในปี 2555 มีปริมาณผลผลิตจากการประมง 88,047,774กิโลกรัม มูลคํา 
2,022,560,188 บาท มีแพปลาของเอกชนประมาณ 25 แพปลา ตั้งอยูํตลอดแนวทะเลสาบสงขลา จาก
รายงานระบบฐานข๎อมูลเรือประมงไทย ภายใต๎แผนแมํบทการจัดการเรือประมงทะเลไทย พ.ศ. 25547 
พบวํา จังหวัดสงขลามีการครอบครองรือประมงมากที่สุดจํานวน 5,421 ลํา ในจํานวนทั้งหมด 57,141 ลํา
จาก 22 จังหวัดติดชายทะเล (ระบบฐานข๎อมูลเรือประมงไทย , สืบค๎นเมื่อ 18 มกราคม 2559, จาก
ttp://www.platalay.com/boatsurvey2554/index.php.) ดังนั้น จึงมีการใช๎แรงงานภาคประมงเป็น
จํานวนมากและสํวนใหญํเป็นชาติอาเซียนทั้งบนเรือและสํวนของการคัดแยก จากข๎อมูลในเบื้องต๎นพบวํา 
การคุ๎มครองสิทธิประโยชน๑ของลูกจ๎างต่ํากวํามาตรฐานทั่วไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งลูกจ๎างที่ทํางานบน
เรือประมงนอกนํานน้ําเมื่อเรือกลับเข๎าฝั่งลูกจ๎างสํวนใหญํไมํอยากหวนคืนกลับมาทํางานอีกครั้งสํงผลให๎
เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคประมงอยํางตํอเนื่องจากสภาพการทํางานภาคประมงทะเลดังกลําว จะเห็น
ได๎วําลูกจ๎างประมงทะเลยังเข๎าไมํถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน๑ซึ่งเป็นสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญ
ของลูกจ๎างดังเชํนลูกจ๎างทั่วไป ประการสําคัญ มีข๎อจํากัดของกลไกภาครัฐในเรื่องการตรวจตราสภาพการ
ทํางานบนเรือประมง เนื่องจากมีหลายหนํวยงานที่มีบทบาทและหน๎าที่โดยตรงในการบังคับใช๎กฎหมาย
เกี่ยวกับกิจการประมง การบูรณาการของหนํวยงานที่บังคับใช๎กฎหมาย ความรู๎ ความเข๎าใจของ
ผู๎ประกอบการ เป็นต๎น ในการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องถึงสภาพปัญหาการใช๎แรงงานภาคประมง
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ทะเลในจังหวัดสงขลาและเป็นข๎อมูลสําคัญในการวางแผนการดําเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและ
ผู๎ประกอบการให๎มีความเหมาะสมในการแก๎ไขปัญหารวมทั้งให๎ความคุ๎มครองสิทธิลูกจ๎างในกิจการประมง
ทะเลตามกฎหมายได๎เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.13.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพื้นที่ สสว.12 

  4.13.2.1 กลุ่มคนไทย 

  ผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํมสํวนใหญํมีอายุระหวําง 51 – 60 ปี ร๎อยละ 40 รองลงมาอายุ 41 - 
50 ปี ร๎อยละ 26.67 และอายุ 41 – 50 ปีและมากกวํา 60 ปี ร๎อยละ 13.33 ตามลําดับ  สํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ  ร๎อยละ 93.33 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 6.67 ผู๎เข๎ารํวมสํวนใหญํสมรส ร๎อยละ 
73.33 รองลงมาเป็นโสด ร๎อยละ 20.00และหยําร๎าง ร๎อยละ 6.67 ตามลําดับ  มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 – 7 คน ร๎อยละ 73.33 รองลงมา น๎อยกวํา 3 คน ร๎อยละ 20.00สํวนใหญํ เป็นสมาชิก
ครอบครัว ร๎อยละ 66.67 รองลงมาเป็นหัวหน๎าครอบครัว ร๎อยละ 33.33  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ร๎อยละ 53.33 รองลงมาสูงกวําปริญญาตรี ร๎อยละ 26.67และมัธยมศึกษา ร๎อยละ 13.33 ตามลําดับ  
สํวนใหญํเป็นข๎าราชการ ร๎อยละ 60.00 รองลงมาเป็นพนักงานองค๑กรพัฒนาเอกชนและรับจ๎าง ร๎อยละ 
13.33  ค๎าขาย และแมํบ๎านร๎อยละ 6.67  มีรายได๎มากกวํา25,000 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 66.67 รองลงมามี
รายได๎ 5,001 - 10,000 บาท และ 10,001 - 15,000 บาท ร๎อยละ 13.33 ตามลําดับ  อาศัยในชุมชนเป็น
ระยะเวลา 6 – 15 ปี  ร๎อยละ 46.66 รองลงมาน๎อยกวํา 5 ปี ร๎อยละ 26.67 และ 36 – 45 ปี ร๎อยละ 
13.33 ตามลําดับ สํวนใหญํไมํมีตําแหนํงในชุมชน ร๎อยละ 80.00 และมีตําแหนํงในชุมชน ร๎อยละ 20.00 

  1)  สถานการณ์พื้นฐาน 

  ภายหลัง 31 ธันวาคม 25558 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยใน
พ้ืนที่ชุมชนมีจํานวนลดลงบ๎าง เนื่องจากภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการจัดระเบียบกฏเกณฑ๑
ข๎อบังคับท่ีต๎องใช๎เอกสารหลักฐานและความถูกต๎องของชาติอาเซียนมากขึ้น แตํก็ยังคงมีเข๎ามาในลักษณะ
ของการเคลื่อนย๎ายในรูปแบบงานกํอสร๎าง กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานในพ้ืนที่เป็นคนชาติกัมพูชา 
พมําและลาวตามลําดับ 

  กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยในในชุมชนสํวนใหญํเข๎ามาทํางานประเภท
ประมงตํอเนื่องซึ่งจะเป็นกัมพูชาสํวนใหญํและเป็นแรงงานชาย อาจจะมีผู๎ติดตามที่เป็นภรรยาและบุตร
บ๎าง  โดยภรรยาทํางานบนฝั่ง คัดแยก ตัดหัวปลา รับจ๎างทั่วไป ทํางานบ๎าน เป็นต๎น สํวนบุตรมีทั้งที่
ติดตามครอบครัว ตามมาภายหลังและเกิดในประเทศไทยบางคนต๎องมาฝึกภาษาของชาติที่มา 

  “สําหรับแรงงานที่เห็นอยู ก็มีจํานวนมากแลวก็สวนใหญแลวก็แถวๆ ทาเทียบเรือก็จะ
เป็นแรงงานกัมพูชา สวนมาก และจํานวนก็มาก และมีผูติดตามเหมือนเด็กๆ ก็เยอะ ถาเป็นบริเวณทา
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เทียบเรือผูติดตามสวนใหญ ก็คือ เด็กอยูที่ประมาณตัวเล็กๆ ตั้งแต 2 ขวบ 3 ขวบ ถึง 14 - 15 ปี” 
(ครูผู๎สอนศูนย๑สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลากลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  กํอนปี 2558 จะพักอาศัยอยูํประมาณ 5 – 10 ปี ไมํคํอยได๎กลับบ๎าน โดยระหวํางนั้นจะ
กลับบ๎านปีละครั้งชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ปีใหมํเป็นเวลา 1 สัปดาห๑ – 1 เดือนหรือชํวงที่ต๎องกลับไปทํานา
เป็นระยะเวลา 2 เดือน  ภายหลังปี 2558 แรงงานจะกลับบ๎านเกือบทุกปี เพื่อนําเงินไปให๎ครอบครัวลงทุน
ประกอบอาชีพและเป็นทุนการศึกษาของบุตร  

  หลังจาก 31 ธันวาคม 25558 ระยะเวลาที่กลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัย
ไมํได๎ยาวนานกวําเดิม สําวนใหญํจะอยูํประมาณ 2- 5 ปี หรือจนกระทั่งบัตรสีชมพูหมดอายุ เนื่องจากจาก
การที่มีข๎อบังคับที่เครํงครัดในการเดินเรือประมงทําให๎เรือออกทะเลลดลง ปริมาณงานลดลงโดยเฉพาะ
กิจการประเภทประมงตํอเนื่องที่ต๎องคัดปลา ตัดหัวปลาและแรงงานประมง บางรายสํงเงินกลับบ๎านเพ่ือ
สร๎างบ๎าน ลงทุนประกอบอาชีพค๎าขายก็จะไมํกลับมาทํางานที่ประเทศไทย 

  หลังจาก 31 ธันวาคม 2558 การใช๎ชีวิตในชุมชนไมํมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไมํได๎มี
ปฏิสัมพันธ๑กับชาติอาเซียนมากนัก ตํางคนตํางมีวิถีชีวิตของตนทั้งความเป็นอยูํและการทํางาน เนื่องจาก
ชาติอาเซียนบางคนทํางานท้ังวันและมีการทํางานลํวงเวลาถึงค่ํา หรือถ๎าเป็นแรงงานประมงก็จะใช๎ชีวิตอยูํ
บนเรือสํวนใหญํ สํวนใหญํแรงงานมักจะอยูํอาศัยรวมเป็นกลุํม พรรคพวกเดียวกัน 

  “ในเรื่องของการดูแลตอนนี้โดยความเขมขนก็จะเจาะจงมาที่กลุมประมงเป็นหลักใน
เรื่องของการดูแล แตถาในกลุมกอสรางก็ยังเจอประเด็น ในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบของ
ผูประกอบการ  เนื่องจากลักษณะของกอสรางจะมีการจางหลายชวงชั้น มีผูรับเหมารายใหญสงตอลงมา
ใหผูรับเหมารายยอยตออีก ก็เลยทําใหเกิดประเด็นในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบอะไรพวกนี้เยอะใน
เรื่องกอสราง” (เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑อภิบาลเดินทางทะเลกลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  หลังจาก 31 ธันวาคม 2558 ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนไมํมีการเปลี่ยนแปลง สํวน
ใหญํไมํมีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงในชุมชน มีเพียงทะเลาะวิวาท ลักเล็กขโมยน๎อย กํอความรําคาญบ๎าง
ในชํวงเย็นหลังจากนั่งกินเหล๎าเทํานั้น 

  ปัญหาอาชญากรรมตําง ๆ ที่เกิดในชุมชนคิดวําไมํมีความเกี่ยวพันธ๑กับกลุํมชาติอาเซียน 
เพราะกํอนที่จะมีชาติอาเซียนเข๎ามาก็มีปัญหาอยูํบ๎างแล๎วและอาจไมํได๎เกิดจากพวกเขาเหลํานั้น บางสํวน
ไมํกล๎ากระทําความผิดเกรงวําจะถูกจับสํงกลับประเทศ 

  2) ความครอบคลุมทางสังคม 
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  เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (ธันวาคม 25558) ชุมชนมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและภาษาเพ่ิมขึ้น สํวนด๎านวัฒนธรรมจะมีความคล๎ายคลึงกันเนื่องจากชาติ
อาเซียนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกับเรา 

  กลุํมชาติอาเซียนในชุมชนไมํมีความแตกตํางจากพวกเรา เนื่องจากทั้งกัมพูชา พมําตําง
นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล๎ายกับคนไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เก็บข๎อมูลสํวนใหญํเป็น
กัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลาม 

  “ชาวพมาชอบไปทํากิจกรรมสําคัญทางศาสนาที่วัดการแตงกายจะเหมือนคนไทย 
ตอเมื่อเราไปสื่อสารหรือพูดคุยจึงจะไดรูวาเป็นตางชาติ”  (นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ กลําวเมื่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  กลุํมชาติอาเซียนในชุมชนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล รายได๎ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ โดยภาพรวมไมํแตกตํางไปจากเรา เนื่องจากพวก
เขาสามารถให๎บุตรเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนของเราได๎ เหมือนคนไทยและสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพ
เพ่ือใช๎ในการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการชี้แจงให๎การแนะนําถึง
สิทธิที่พึงจะได๎รับจากหนํวยงานและองค๑กรตําง ๆ 

  สามารถให๎การยอมรับกลุํมชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนวําเป็นสมาชิก
ของชุมชน เพราะพวกเขาไมํได๎สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชุมชนและเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา งานบุญ
ประเพณี  

  ไมํคิดวํากลุํมชาติอาเซียนเหลํานั้นเป็นภาระของชุมชน เพราะตํางคนตํางอยูํ ไมํได๎สร๎าง
ความกังวล หรือความเดือดร๎อนให๎กับคนในชุมชน  โดยสามารถไหว๎วานชาติอาเซียนที่ทํางานหรืออาศัย
อยูํในชุมชนชนไปทําธุระสํวนตัวแทนเราได๎ในบางเรื่องที่ไมํสําคัญ เชํนไปซื้อของ ฝากดูแลร๎านขายของ
ชั่วขณะ 
  “มีเพ่ือนเปิดรานขายของชําเขาจะใหความไววางใจพมาใหอยูดูแลราน” (อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑กลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากคนอื่นก็คิดวํากล๎าที่จะขอความ 
ชํวยเหลือจากชาติอาเซียน เพราะเป็นเรื่องเรํงดํวนจําเป็นที่จะต๎องรีบแก๎ไข ณ ขณะนั้นที่จะต๎องได๎รับ
ความชํวยเหลืออยํางทันทํวงที 
 
  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

(1) มิติที่อยู่อาศัย    
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“นายจางที่รับแรงงงานตางดาวเขามาแลวควรจะจัดหาที่พัก แลวเราก็ควรควบคุม
นายจางที่จะหาที่พักใหตามมาตรฐานของที่พักที่นายจางหาใหแรงงานตางดาวอยู วาควรจะเป็นอยางไร 
ควรมีพื้นที่เทาใด และในที่พักควรมีอะไรบาง เขาควรจะมีที่พักใหกับแรงงานไมใชใหแรงงานไปหาที่อยูเอา
เอง โดยไมรูไปอยูที่ไหน หรือแมกระทั่งแรงงานประมงตอนที่อยูในเรือก็อยูในเรือไปแตเมื่อขึ้นฝั่งก็จะตองมี
ที่อยูใหบนฝั่ง” (เจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานประกันสังคมกลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  ความเพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปา) และความเพียงพอของที่อยูํอาศัยมี
เพียงพอ แรงงานกํอสร๎างมักจะอาศัยในสถานที่กํอสร๎าง สํวนแรงงานประมงตํอเนื่องอยูํบริเวณทําเทียบ
เรือ หรือบ๎านเชําบริเวณรอบๆกับแหลํงงานที่ทํา ซึ่งจังหวัดสงขลามีนโยบายจัดโซนนิ่งในเรื่องที่อยูํ อาศัย
ของชาติอาเซียน ตอนนี้อยูํในชํวงเวลาหาข๎อสรุปวําจะจัดระเบียบรูปแบบของที่อยูํอาศัย 3 รูปแบบ แบบ
แรกก็คือวําเข๎าไปจัดระเบียบสําหรับที่อยูํหรือชุมชนที่ชาติอาเซียนอาศัยอยูํมากแล๎ว สําหรับแบบที่ 2  ไป
หาที่เป็นที่วํางๆ ที่ไหนก็ได๎ที่ดูแล๎ววําเป็นที่วําง แล๎วก็ไปติดตํอของให๎ชาติอาเซียนเข๎าไปอยูํรวมตัวกันเป็น
ชุมชน เอาท่ีที่มีอยูํแล๎วให๎ชาติอาเซียนเข๎าไปอยูํ และแบบที่ 3 คือ สร๎างใหมํในพ้ืนที่วําง ให๎รงงานตํางชาติ
เข๎าไปอยูํท่ีนั้น ซึ่งข๎อสรุปเริ่มแรกที่เราทําได๎กํอนก็คงจะเป็นชํวยจัดระบบในที่ที่เราอยูํแล๎วเข๎าไปจัดกํอนนี้
คือเป็นแบบที่เราทําได๎เร็วที่สุด  

  พ้ืนที่สาธารณะในชุมชนบริเวณทําเทียบเรือประมงใหมํ เดิมมีพ้ืนที่วํางมีชาติอาเซียนที่
อยูํบริเวณนั้นมาออกกําลังกายเลํนฟุตบอล แตํตํอมามีการนําพ้ืนที่ไปใช๎เป็นปั๊มน้ํามัน ร๎านกาแฟ ทําให๎ไมํมี
สถานที่ในการออกกําลังกายที่เป็นลักษณะทีม เชํน ฟุตบอล วอลเลย๑บอล หรือตะกร๎อ เป็นต๎น 

   (2) มิติสุขภาพ   

  “ในสวนของประกันสุขภาพ แรกๆ ก็จะมีเพียงการประกันสุขภาพแรงงานตางดาวทั้งนั้น 
แตหลังจากนั้นมา อยางประกันสุขภาพติดตามเพ่ิมขึ้นมา ผูติดตามที่วานี้จะหมายถึงตางดาวที่ไมอยูในวัย
แรงงาน หมายถึงคนที่อายุต่ํากวา 15 ปี และก็มากกวา 55 ปี เชนกันจะพบแรงงานตางดาวที่วาเป็นโรค
ของคนที่กินดีอยูดี ในสวนของโรคแรกๆที่พบ ก็จะมีโรคในวัยทํางานในวัยแรงงานทั่วๆ ไป แตหลังๆ 
จากนั้นจะเริ่มพบในโรคของคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด” (อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑กลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  การทํางานของสาธารณสุขกับคนตํางด๎าวทุกคนต๎องตรวจสุขภาพและก็ขึ้นทะเบียนใน
การประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าว เพ่ือให๎มีหลักประกันสุขภาพ ปรากฏวํามีข๎อมูลแรงงานตํางด๎าวทั้ง 
58,000 คนที่ข้ึนทะเบียนประกันสุขภาพไปแคํ 30,000 คนเขาไมํขึ้นทะเบียนเพราะเขาอาจจะคิดวําเขาไมํ
ชอบที่จะเจ็บปุวย เขาไมํชอบที่จะรักษาโรงพยาบาลของรัฐก็ได๎ สะดวกที่จะเข๎ารับการรักษาที่คลินิก 
เอกชนก็ได๎ แตํในการที่ทําควบคูํกัน โดย 
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ที่เราจะต๎องมีหลักประกันทางด๎านโรงพยาบาลของรัฐ ควบคูํกับการขออนุญาตทํางาน
ของ แตํถ๎าพูดถึงการรักษาท่ีโรงพยาบาล ไมํวําจะมีคนเถื่อนเข๎ามา เจ็บปุายไมํสบายเข๎ามา ถามวําจะให๎จับ
หรือเปลํานั้นคํอยวํากัน แตํเราต๎องรักษากํอน เสร็จแล๎วคํอยวํากัน การเจ็บปุวยของแรงงานตํางด๎าวสํวน
ใหญํจะเจ็บปุวยรุนแรงบางที่รักษาเสร็จแล๎ว มีคํารักษาพยาบาลออกมาของทางแพทย๑ ก็ไมํสามารถเบิกได๎
ของแรงงานตํางด๎าว ตัวเลขในปีงบประมาณ 2559 ของโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดสงขลาอยูํที่ 
14,000,000 บาท    

  เรื่องโรคติดตํอ ในการตรวจสุขภาพกํอนที่จะขึ้นทะเบียนแรงงานตํางด๎าวได๎ต๎องมีการ
ตรวจสุขภาพกํอนการตรวจแรงงานตํางด๎าว เชํน เอ็กซเรย๑ปอด ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และยังมีการให๎
กินยาตัวหนึ่งเพ่ือที่จะให๎พยาธิเท๎าช๎างมันวิ่งออกมาในกระแสเลือดถึงจะเจาะแล๎วเอาไปตรวจเจอ ถ๎าไมํกิน
ยาตัวนี้ ถึงเจาะไปก็มองไมํเห็นให๎พยาธิตัวนั้นที่ทําให๎เป็นโรคเท๎าช๎าง เพราะฉะนั้นถ๎าแรงงานตํางด๎าวไป
ตรวจในคลินิกธรรมดา จะตรวจไมํเจอโรคนี้ สํวนโรคที่พบ เชํน วัณโรค โรคเท๎าช๎าง  และมีสารเสพติด 
สํวนใหญํปัญหาของโรงพยาบาลที่เจอคือไมํได๎ขึ้นทะเบียนมากํอน พอท๎องมาซื้อประกัน 1,600 บาท 
เพ่ือที่จะคลอดหรือวําเป็นโรค พอเป็นโรคที่ต๎องรักษาตํอเนื่อง เขาก็จะพากันมาประเทศไทยได๎เลยมาซื้อ 
1,600บาท เพราะท่ีนี่รักษาดี จํายแคํ 1,600 บาทก็รักษาได๎ตลอดเลย 

  ประเด็นของที่คนตํางชาติไปใช๎สิทธิประกันสังคมแล๎วไมํมีสิทธิอาจจะมีปัญหาตรงที่
แรงงานตางชาติในกรณีบัตรสีชมพูหมดอายุเข๎าก็กลับประเทศเข๎าไปแล๎วพอเข๎ามาใหมํ บ๎างครั้ งใน
พาสปอร๑ตที่มาใหมํจะมีชื่อไมํตรงกับของเกํากับการขึ้นทะเบียนสังคมไว๎แล๎วพอขึ้นพาสปอร๑ตใหมํมาชื่อไมํ
ตรง นามสกุลไมํตรง วันเดือนปีเกิดไมํตรง พอไมํตรงทางประกันสังคมพอขึ้นทะเบียนเมื่อชื่อสกุลไมํตรงกับ
ของเดิมประกันสังคมจะขึ้นเลขทะเบียนใหมํสิทธิประกันสังคมก็จะไมํตํอเนื่อง เมื่อกับตัวเขาจะมีเลข
ประกันสังคมสองเลขเพราะฉะนั้นทางประกันสังคม ต๎องให๎ประเทศหลักประเทศต๎นทางของเขาทําหนังสือ
บอกวําพาสปอร๑ตเกํากับอันใหมํเป็นบุคคลคนเดียวกันเราถึงจะมาโยงข๎อมูลตรงนี้ให๎เขาได๎ ถ๎ามันเป็นคน
ละเลขบัตรสิทธิของเขาตรวจนี้ก็จะใช๎สิทธิไมํได๎ ปัญหานี้ต๎องให๎ประเทศต๎นทางรับรองวําพาสปอร๑ตสองอัน
นี้เป็นบุคคลคนเดียวกัน  

  (3) มิติอาหาร   

  ในชุมชนมีตลาดที่มีวัตถุดิบที่เพียงพอที่ชาติอาเซียนสามารถนําไปประกอบเป็นอาหาร
ประจําถิ่นของตนเองได๎ และเขาก็สามารถทานอาหารไทยที่ขายในบริเวณนั้นได๎ 

  (4) มิติการศึกษา  

  ภายในชุมชนทําเทียบเรือประมงใหมํสํวนใหญํเป็นแรงงานประมงตํอเนื่องสัญชาติ
กัมพูชาที่นับถือศาสนาอิสลามและมีศูนย๑เรียนรู๎ เพ่ือเด็กและครอบครัวแรงงานเพ่ือนบ๎าน ชื่อ“ศูนย๑สวัสดิ
ภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” เป็นการบูรณาการทั้ง 5 หนํวยงาน ประกอบด๎วย องค๑การ
สะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัว
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แหํงประเทศไทยศูนย๑อภิบาลผู๎เดินทางทะเลสงขลา (บ๎านสุขสันต๑) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ๑อาหาร 
จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และได๎มีการลงนามในข๎อตกลง หรือเอ็มโอยู โดยศูนย๑แหํงนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
มุํงพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ถูกกฎหมายและครอบครัว  ภายในศูนย๑มีการจัดสรรพ้ืนที่
เป็น 4 สํวน เพ่ือให๎การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ คือห๎องเรียนสําหรับเด็กตํางด๎าว ห๎องละหมาด 
ห๎องพยาบาล ห๎องเอนกประสงค๑ซึ่งรวมถึงศูนย๑ติดตํอประสานงาน ห๎องประชุมและห๎องสมุด  

  “เด็กในศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาที่รับจะมีหลายชวงวัย 
ตั้งแต 4 ปี ถึง 14 ปี คือมีเด็กมาก็รับหมด ก็จะดูแลเขาดานการศึกษา ใหความรู เตรียมความพรอมกอน
เขาสูโรงเรียน สําหรับเด็กท่ีเขามา ถาผานเกณฑ์ และเขาจะมีความประสงค์ที่อยากจะเขาศึกษาตอ ก็สงไป
ยังโรงเรียน  ในปีนี้ก็สงไปศึกษาตอที่โรงเรียน 7 คน ศึกษาตอในระดับอนุบาล จํานวน 3 คน และก็ศึกษา
ตอในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 4 คน” (ครูผู๎สอนศูนย๑สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
สงขลากลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

  สิทธิของเด็กตํางด๎าวก็จะได๎รับสิทธิเหมือนกับเด็กไทยทุกอยําง เพียงแคํเด็กไมํมีสัญชาติ 
ไมํมีทะเบียนราษฎร๑ ถ๎าเด็กเข๎ามาในโรงเรียนในระบบก็รับหมด แตํปัญหาก็คือเด็กกลุํมไมํมีบัตรศึกษา
เหมือนกับเด็กของเรา ตรงนี้กระทรวงก็ให๎สิทธิกับเด็กกลุํมนี้ กําหนดเลขของเขามาจากเด็กตํางด๎าว 
เพ่ือที่จะรับสิทธิเหมือนเด็กของเรา เชํน พวกอาหารกลางวัน ก็เหมือนเด็กไทย เด็กตํางด๎าวคือเด็กตํางด๎าว
จะมี 2 กลุํม คือเด็กท่ีพํอแมํเข๎าเมืองมาถูกกฎหมายกับเด็กตํางด๎าวที่พํอแมํเข๎ามาปกติ ซึ่งแรงงานตํางด๎าว
เด็กเขาเรียกวําผู๎ติดตามซึ่งมีอายุไมํเกิน 15 ปี ก็จะได๎รับสิทธิตามพํอแมํ ทีนี่เด็กต๎องขึ้นทะเบียน พ.ร.บ. 
38/1 ต๎องมีฐานจดทะเบียนประวัติ เขาเรียกวํา พ.ร.บ. 38/1  ทีนี่พออยูํในเขตพ้ืนที่ไหนมันก็เป็นสิทธิ
พ้ืนฐานจะออกมาบอกวํายังไงก็ต๎องเรียน ถ๎าเค๎าประสงค๑ท่ีจะเรียน เป็นหน๎าที่ของรัฐบาลไทย ก็เป็นเหตุจูง
ใจอีกอยํางหนึ่งที่เข๎ามาบ๎านเราทีนี่มีปัญหาวําเด็กบางคนที่ขึ้นทะเบียน พ.ร.บ. 38/1 ไว๎จังหวัดสงขลา พอ
ย๎ายไปอําเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน ก็ย๎ายแบบไมํถูกต๎อง ซึ่งที่จริงการย๎ายแรงงานตํางด๎าวต๎องแจ๎งออกจาก
ทะเบียนราษฎรที่สงขลากํอน นายทะเบียนก็จะเซ็นแจ๎งออก เมื่อไหรํที่ไปเข๎าบ๎านเลขที่เกําของนายจ๎าง
ใหมํมันจะได๎ข๎อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ไปใช๎ข๎อมูลหลอก ทุกวันนี้มันไมํจริง เพราะเขาไมํได๎แจ๎งออก 
เพราะฉะนั้นพอเป็นอยํางนี้ เขาเลยกําหนดพระราชบัญญัติกลําวไว๎วําแตํเดิมไมํมีโทษ นายจ๎างก็ต๎องแจ๎ง
ออกภายใน 15 วัน ถ๎าไมํแจ๎งออกก็ปรับไมํเกิน 100,000 บาท  คือเอาปัญหาสภาพปัจจุบันมาบอกเป็น
พระราชกําหนด ข๎อมูลตัวนี้มันก็เหลื่อมล้ํากันอยูํ 

  ประเด็นการเรียนรู๎ภาษาที่หลากหลาย ตอนนี้จะรองรับเข๎าสูํอาเซียนก็จะมีครูตํางชาติ
เข๎ามาสอนภาษาไมํวําจะเป็นภาษาอังกฤษ สํวนใหญํจะจ๎างเข๎ามาสอนเด็ก โรงเรียนที่มีความพร๎อม
มากกวํานั้นก็จะเปิด 3 หลักสูตร เชํน ภาษาจีน อังกฤษ และภาษาอ่ืน เป็นความพร๎อมของแตํละโรงเรียน
โดยได๎รับการอุดหนุนจากท๎องถิ่น   

  (5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 
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  “มองวาชาติอาเซียนมาไมมีผลกับการทํางานของแรงงานไทย เนื่องจากสวนใหญชาติ
อาเซียนทํางานที่คนไทยจะไมคอยทํา ทําใหเป็นการขาดแคลนแรงงาน แลวคนตางดาวเป็นคนขยัน ไม
เลือกงาน งานบางอยางคนไทยไมชอบ เชน ทําเกษตรกรรม หรือทําสวน สวนใหญตอนนี้จะเป็นชาติ
อาเซียน แลวก็แรงงานประมง ซึ่งงานในลักษณะนี้คนไทยจะไมทํา เพราะคนไทยสวนใหญมีการศึกษาสูง 
สวนใหญก็เรียนหนังสือมากจึงเลือกงานกัน” (เจ๎าหน๎าที่จากเทศบาลนครสงขลากลําวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2560) 

  สํวนรายได๎ในชุมชนก็จะได๎รายได๎ตรงจากการขายของและก็บ๎านเชํา เกิดการมีงานของ
คนชุมชนมีการขายของได๎ และมีลูกค๎าเพ่ิมข้ึน 

  (6) มิติครอบครัว 

  ไมํมีผลกระทบตํอความสัมพันธ๑ในครอบครัว บางครอบครัวคนไทยก็มีการแตํงงานกับ
ชาติอาเซียน 

  (7) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 

  การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทาง
สังคมของสมาชิกในชุมชนของชาติอาเซียนด๎วยกันเองแตํละชาติจะมีมากหากเขาได๎อยูํรวมกัน สามารถ
รวมตัวกันได๎ ในสํวนกิจกรรมที่รํวมกับคนไทยในชุมชนยังมีน๎อย อาจจะเนื่องจากการที่เขาต๎องทํางาน
ตลอดทั้งวันเพ่ือที่จะหารายได๎ จึงไมํมีเวลา เว๎นแตํงานบุญ งานกุศล เข๎าวัดในวันพระใหญํ รํวมงานบวช 
งานศพของเพ่ือนคนไทย และทําอาหารใสํปิ่นโตฝากเพ่ือนบ๎านไปทําบุญ เป็นต๎น 

  (8) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

  สํวนใหญํชาติอาเซียนก็จะเป็นกัมพูชา พมํา พวกเขาอยูํในชุมชนมา 10 กวําปี บางคน
เข๎ามาแตํงงานกับคนไทย มีลูกหลานกันก็ไมํมีปัญหาอะไรกัน สํวนมากนับถือศาสนาเดียวกันทํากิจกรรม
รํวมกันได๎ เชํน สงกรานต๑เขาก็ทําบุญเหมือนกับเรา ทําบุญเป็นครอบครัว ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชน
กับแรงงานก็มีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน คุยกัน อยูํรํวมกันได๎ด๎วยการให๎ชาวตํางชาติที่พูดภาษาไทยได๎เป็นผู๎
สื่อสาร 

  (9) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ภายในชุมชนไมํมีปัญหาอาชญากรรม หรือปัญหารุนแรงทางสังคม มีเพียงการสํงเสียงดัง
ของชาติอาเซียนชํวงเย็นๆมักรวมตัวกินเหล๎าภายหลังเสร็จภารกิจจากงาน แตํไมํมีปัญหารุนแรงแตํอยํางใด 

  (10) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 
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  ชาติอาเซียนมีความเสมอภาคทางสังคมในชุมชนและมีจิตอาสา เชํน ในการรํวมรณรงค๑
การรักษาความสะอาดในชุมชน เก็บขยะ 

  (11) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 

  หนํวยงานที่รับผิดชอบควรมีมาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อมบริเวณของที่พักอาศัยของชาติ
อาเซียน มีการชี้แจง วางแนวทางการใช๎ทรัพยากรที่คุ๎มคําและถูกสุขลักษณะ เพื่อการอยูํรํวมกันที่ดีของคน
ในชุมชนและชาติอาเซียน ที่ผํานมาไมํมีการพูดคุยกันในประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 

  4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

(1)  ควรมีการตระหนักถึงความรับผิดชอบของนายจ๎างตํอการดูแลชาติอาเซียนทั้ง
ด๎านมนุษยธรรม ความเป็นอยูํ สุขภาพอนามัย รายได๎ การใช๎แรงงานและความเป็นธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

(2)  ภาครัฐโดยหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบแตํละด๎าน องค๑กรภาคเอกชน ประชา
สังคมต๎องมีแนวทาง มาตรการที่ชัดเจน บูรณการการทํางานรํวมกันสํงตํอข๎อมูลอยํางทันตํอสถานการณ๑ 
เพ่ือเป็นการปูองกนั แก๎ไขปัญหา 

 (3)  จัดกิจกรรมรํวมกันภายในชุมชนอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ชาติอาเซียนและคนใน
ชุมชนได๎รู๎จักกัน เอ้ืออาทรระหวํางกันกํอให๎เกิดสัมพันธภาพภายในชุมชน  
 
  4.13.2.2 กลุ่มชาติอาเซียน 
     

 ชาติอาเซียนที่ให๎การสัมภาษณ๑เป็นเพศชาย ร๎อยละ 83.33 รองลงมาเป็นเพศหญิง ร๎อย
ละ 16.67  สํวนใหญํ อายุ 41 - 50 ปี ร๎อยละ 50.00 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี ร๎อยละ 33.33 และ
มากกวํา 60 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 16.67 ตามลําดับ  ชาติอาเซียนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 66.66 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและคริสต๑ ร๎อยละ 16.67  เป็นชาวกัมพูชาและพมํา ร๎อยละ 50.00  สํวน
ใหญํสมรส ร๎อยละ 83.33 รองลงมาเป็นโสด ร๎อยละ 16.67  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3 - 7 
คน ร๎อยละ 66.67 รองลงมามีสมาชิกน๎อยกวํา 3 คน ร๎อยละ 33.33  ทําหน๎าที่เป็นหัวหน๎าครอบครัว ร๎อย
ละ 66.67 รองลงมาเป็นสมาชิกในครอบครัว ร๎อยละ 33.33  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 
66.67 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ร๎อยละ 33.33ประกอบอาชีพประมงตํอเนื่อง (คัดปลา)และผู๎ใช๎
แรงงาน/รับจ๎างทั่วไป ร๎อยละ 33.33 และอาชีพประมงและกํอสร๎าง ร๎อยละ 16.67  มีรายได๎ ในลําดับที่
เทํากัน 5,001 - 10,000 บาท และ10,001 - 15,000 บาท ร๎อยละ 50.00ระยะเวลาทํางาน/อาศัยใน
ชุมชน 5 – 15 ปี ร๎อยละ 50.00 รองลงมาน๎อยกวํา 5 ปี ร๎อยละ 33.33 และ16 - 25 ปีร๎อยละ 16.67 
ตามลําดับ  เข๎ามาทํางานในไทยโดยผํานนายหน๎า ร๎อยละ 66.67 รองลงมาญาติแนะนํา ร๎อยละ 33.33
ชาติอาเซียนสํวนใหญํเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา ร๎อยละ 83.33 และไมํเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมชน ร๎อยละ 
16.67  
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  1) สถานการณ์พื้นฐาน 

  “การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธ.ค. 58 การดําเนินชีวิตในชุมชนไมไดมี
ผลกระทบอะไรใชชีวิตไดเหมือนเดิม การดําเนินชีวิตไมไดมีความแตกตางกับกอนการเปิดเป็นประชาคม
อาเซียน เพราะตัวเองสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมือนเดิมตามปกติไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ” 
(แรงงานชาติพมํากลําวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560) 

  หลังจากท่ีประเทศไทยได๎เปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมาย  
ทําให๎ชาติอาเซียนต๎องการทํางานในประเทศไทยมากขึ้น เพราะไมํต๎องการจับกุมจากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ และ
คําใช๎จํายในการเข๎ามาทํางานน๎อยลง เพราะไมํต๎องผํานนายหน๎า  และไมํมีผลตํอการตัดสินใจของทํานใน
การเข๎ามาทํางานหรือพักอาศัยอยูํในชุมชนนี้ เพราะเป็นงานที่ ต๎องใช๎แรงงาน ไมํต๎องใช๎ทักษะที่เป็น
แรงงานมีฝีมือ 
  “สวนใหญถาเป็นกัมพูชาทั้งชายและหญิงจะทํางานในประเภทกิจการประมงตอเนื่อง 
เชน การคัดแยกปลา การตัดหัวปลา สวนพมาผูชายทํางานในประเภทกิจการประมง ผูหญิงทํางานรับจาง 
ทํางานบาน” (แรงงานชาติพมํากลําวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560) 

  ที่ผํานมาโดยสํวนใหญํเข๎ามาทํางานในประเทศไทย 2 – 10 ปีบางราย 20 ปี เพ่ือ
ต๎องการทํางานหารายได๎เลี้ยงครอบครัว สํงเงินกลับไปให๎ครอบครัว เพ่ือสร๎างบ๎าน เป็นทุนประกอบอาชีพ
ค๎าขายและสํงเป็นทุนการศึกษาของบุตร   

  เมื่อประเทศไทยเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนเข๎าทํางานถูกต๎องตามกฎหมายไมํได๎มีผล
ตํอระยะเวลาการเข๎ามาทํางานและพักอาศัยในชุมชนภายหลังเปิดให๎ชาติอาเซียนขึ้นทะเบียนถูกต๎อง แตํมี
ผลทําให๎งานน๎อยลงและรายได๎ก็ลดลงตามด๎วย เนื่องกิจการประมงไมํสามารถเดินเรือได๎ 

  “ปัญหาอาชญากรรมตาง ๆ ที่เกิดในชุมชน  ไมเกี่ยวของกับแรงงานชาวตางชาติ 
เนื่องจากชาติอาเซียนตองทํางานเกือบทั้งวัน ทํางานลวงเวลาเพ่ือหารายได จึงไมคอยไดมีสวนรวมกับ
ชุมชน หรือคนไทยในพื้นท่ีมากนัก ชาติอาเซียนมีความรูสึกดีที่ไดเขามาทํางานในประเทศไทย เนื่องจากมี
รายไดสงกลับประเทศ สวนที่พักอาศัยในชุมชนพวกตนจะอยูกันเป็นกลุมชาติเดียวกันเป็นสวนใหญ ”
(แรงงานชาติพมํากลําวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560) 

  2) ความครอบคลุมทางสังคม  

  ชาติอาเซียนสามารถเข๎าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานได๎ถ๎าได๎ขึ้นทะเบียนถูกต๎อง เชํน สามารถเข๎า
รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล บุตรสามารถเรียนรํวมกับคนไทยโดยทั่วไปได๎  โดยเมื่อถามถึง
ความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน กลุํมตัวอยํางรู๎สึกเฉยๆ เนื่องจากมักจะอยูํรวมกลุํมกับคนชาติเดียวกัน
มากกวําไมํคํอยได๎มีโอกาสรํวมกิจกรรมของชุมชน นอกจากเป็นงานบุญ ประเพณีตามหลักศาสนา 
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  “เราสามารถไหววานคนไทยไปทําธุระสวนตัวแทนทานไดเป็นบางเรื่อง เชน ไปซื้อของ 
ดูแลคนในครอบครัว เฉพาะคนที่เป็นนายจางเรา หรือวาที่เราสนิทเทานั้นที่สามารถไหววานไดแตถาหาก
เป็นเรื่องเงินก็ยังจะไมไววางใจกันหากมีเหตุสุดวิสัยก็กลาที่จะขอความชวยเหลือจากคนไทย เนื่องจาก
ตองการความชวยเหลือจริงๆ อยางทันที” (แรงงานชาติกัมพูชากลําวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560) 

  สําหรับความรู๎สึกเมื่อพบเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ทหาร หรือเจ๎าหน๎าที่จากภาครัฐ  ชาติอาเซียน
เห็นวํา หากได๎ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต๎องตามกฎหมายก็จะไมํกลัวตํารวจ เจ๎าหน๎าที่ 

  3) ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

     (1) มิติที่อยู่อาศัย 

     มีความเพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปา)และที่อยูํอาศัย แตํมีปัญหา
สุขอนามัยในบางแหํง เชํน แพปลาที่มีแรงงานชาติอาเซียนอาศัยกันมากซึ่งเป็นบริเวณเดียวหรือใกล๎กับ
แหลํงคัดแยกปลา อาจมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในหลํงน้ําบริเวณนั้น สํวนที่สาธารณะในชุมชนที่มีแรงงานชาติ
อาเซียนซึ่งยังต๎องการมีสนามใช๎ออกกําลังกายหลังเลิกงาน 

     (2) มิติสุขภาพ 

     หากขึ้นทะเบียนถูกต๎องยํอมสามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพและได๎รับสิทธิในการเข๎า
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตํางๆ และมีหนํวยงาน องค๑กรตํางๆให๎ความรู๎เรื่องโรคติดตํอ 
โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะการแพรํระบาดของโรคติดตํอ ซื่งอาจจะติดตํอกันได๎ในชุมชนที่อยูํกันอยํางแออัด ไมํ
ถูกสุขลักษณะ 

     (3) มิติอาหาร 

      ในชุมชนมีอาหารบริโภคที่มีความหลากหลายและเพียงพอตํอชาติอาเซียนในชุมชน 
ซึ่งสํวนใหญํจะซื้อวัตถุดิบที่ขายในตลาดชุมชนที่สามารถนําไปปรุงเพ่ือประกอบเป็นอาหารพ้ืนถิ่นกันเอง 
ซึ่งเค๎าจะทําอาหารที่ไมํหลากหลายหรือหลายอยํางในการบริโภคแตํละมื้อ ตํางจากคนไทยแตํละมื้อต๎องมี
อาหารหลากหลาย 

   (4) มิติการศึกษา 

    มีการเปิดโอกาสให๎เด็กตํางชาติสามารถเรียนรํวมกับเด็กไทย ในบางโรงเรียนมีการเรียน
การสอนที่มีภาษาท่ีหลากหลาย สํวนสถานศึกษาเฉพาะกับลูกหลานชาติอาเซียนไมํมี นอกจากนี้ใสนพ้ืนที่
ทําเทียบเรือประมงสงขลายังมีศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมแรงงานประมงและครอบครัวมีการสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องต๎น เพ่ือเตรียมความรู๎ให๎เด็กสามารถเข๎าเรียนตํอในโรงเรียนของรัฐบาลได๎
ตํอไป มีการสอนสอนภาษากัมพูชา และการสอนดนตรีจากครูอาสาเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะการอําน
ออกเขียนได ๎อยูํรํวมในสังคมได๎ 
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  (5) มิติการมีงานท าและมีรายได้ 

  แรงจูงใจที่ทําให๎อยากจะเข๎ามาทํางานที่ประเทศไทย เพราะเห็นวําประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีความเจริญจึงต๎องการเข๎ามาหางานทํา อยากมีรายได๎ที่สามารถสํงกลับไปให๎ครอบครัวได๎อยํางไมํ
ลําบากนักหากไมํเลือกงาน บางรายให๎ญาติซึ่งมาทํางานที่ประเทศไทยอยูํกํอนแล๎วให๎เขาชํวยหาแหลํงงาน
และชํวยติดตํอประสานงานด๎านเอกสารเพ่ือสามารถเข๎ามาประเทศไทยได๎ 

  (6) มิติชุมชน และการสนับสนุนทางสังคม 

  ในการใช๎ชีวิตรํวมกับคนไทยไมํได๎มีปัญหาอะไร มีการชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมี
สํวนรํวมในชุมชนตามแตํโอกาส เชํน การรณรงค๑ของเทศบาล เพ่ือนบ๎านคนไทยให๎ชํวยยกของ หรือชํวยตัด
ต๎นไม๎ภายในบริเวณบ๎าน บางรายเลําวํามีเพ่ือนคนไทยที่ทํางานอยูํด๎วยกันหลายคนก็มีสามีหรือภรรยาเป็นคน
เขมร สําหรับบางคนไมํคํอยรู๎จักกับคนไทยไมํได๎ทํากิจกรรมรํวมกับคนไทยเพราะต๎องทํางานตั้งแตํเช๎าจนถึงค่ํา 
สํวนใหญํจะใช๎เวลาอยูํกับพรรคพวกของตัวเองที่เป็นพมําและเห็นวําคนไทยเป็นคนมีน้ําใจและเคยให๎ความ
ชํวยเหลือกับคนพมําตัวเองเคยเห็นคนไทยชํวยคนพมําท่ีโดนรถชน ชํวยบอกเส๎นทางและให๎คํารถด๎วยก็มี สํวน
ทีเ่ป็นแรงงานกํอสร๎างจะมีแรงงานตํางชาติในไซท๑งานมาก แตํจะแยกกลุํมคนละชาติออกจากกันไมํยุํงเกี่ยวกัน 

  (7) มิติศาสนาและวัฒนธรรม 

 มีความซึมซับในวัฒนธรรมไทยโดยไมํรู๎ตัว  เนื่องจากมีความแตกตํางของศาสนา วัฒนธรรม
ของแตํละชาติไมํมากนัก ในบางวัดคนไทยและคนพมําจะนั่งรํวมทําพิธีกรรมทางศาสนาที่ศาลาเดียวกันโดยให๎
พระของไทยทําพิธีกรรมทางศาสนากํอนแล๎วตํอด๎วยพระของพมํา ชาวไทยและชาวพมําสามารถดํารงชีวิตได๎
อยํางไมํมีปัญหาอะไร ได๎รํวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนากับคนไทย เชํน ทําบุญเดือนสิบ วันสงกรานต๑ บ๎านสุข
สันต๑เคยนิมนต๑พระมาทําพิธีทางศาสนาให๎กับคูํบําวสาวของชาวกัมพูชา  

  แรงงานตํางชาติบางครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามจะพากันไปละหมาดที่มัสยิดบ๎านบน
ทุกวันศุกร๑เพราะเป็นวันละหมาดใหญํและมีการทํากิจกรรมรํวมกับครอบครัวในวันรายอซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางศาสนาอิสลาม โดยสามารถละหมาดรํวมกับคนไทยไมํได๎อยํางไมํมีปัญหา 

  (8) มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ไมํคํอยมีปัญหาเพราะตํางฝุายตํางระมัดระวังรักษาทรัพย๑สินของตนเองและเงินที่ได๎จาก
การทํางานบางคนจะเก็บไว๎ที่บ๎าน ซึ่งไมํมีเงินสูญหาย  

  (9) มิติสิทธิและความเป็นธรรม 
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  ได๎รับความเสมอภาคทางสังคมในชุมชนตามสิทธิและหน๎าที่ที่มีอยูํ หากเป็นเมื่อเข๎ามา
ทํางานครั้งแรกท่ียังเข๎ามาไมํถูกกฎหมายหากไปเดินตลาดจะโดนตํารวจเรียกเสียคําปรับบํอยมากประมาณ 
ตอนนั้นจะกลัวตํารวจมาก แตํหลังจากมีบัตรถูกต๎องตามกฎหมายก็ไมํมีความกลัวตํารวจเหมือนเมื่อกํอน 

  (10) มิติการเมือง 

  สามารถรํวมแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมภายในชุมชนได๎อยํางคนไทยทั่วไป มี
การให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายและสิทธิหน๎าที่โดยกระทรวงแรงงานและศูนย๑อภิบาลผู๎เดินทางทะเล 

  (11) มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน 

  มีการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนอยํางคุ๎มคําและมีการประหยัดพลังงาน เนื่องจากต๎อง
เสียคําน้ําคําไฟของที่พักอาศัย 

  4) มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  

(1) ให๎การชํวยเหลือชาติอาเซียนในการขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 
(2) ชํวยเหลือในการเดินทางผํานแดนเพื่อกลับบ๎าน โดยไมํต๎องรอให๎ถึงชํวงเทศกาล 
(3) การมีสํวนรํวมระหวํางคนไทยและคนอาเซียน และการสร๎างความเข๎าใจระหวําง

คนในชุมชน 
 

อภิปรายผลการศึกษาพื้นที่ สสว.12 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานเป็นจํานวนมาก ทั้งชาติ 
อาเซียนสัญชาติกัมพูชา พมําและลาว ประเภทที่ผํานการพิสูจน๑สัญชาติทั้งหมด แรงงานตํางด๎าวตาม
บันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐตํอรัฐ (MOU) เนื่องจากการเป็นศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต๎ ซึ่ง
แรงงานที่เข๎ามามีความหลากหลายและแตกตํางกันไปตามประเภทความต๎องการและขนาดของกิจการ 
จังหวัดสงขลามีทําเทียบเรือขนาดใหญํ เรือประมงจํานวนมากหมุนเวียนเข๎ามาเทียบทําเพ่ือขนถํายสินค๎า 
มีแพปลาของเอกชนตั้งอยูํตลอดแนวทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลามีการครอบครองเรือประมงมากที่สุด
ดังนั้น จึงมีการใช๎แรงงานภาคประมงเป็นจํานวนมากและสํวนใหญํเป็นชาติอาเซียนทั้งบนเรือและสํวนของ
การคัดแยก โดยเฉพาะอยํางยิ่งลูกจ๎างที่ทํางานบนเรือประมงนอกนํานน้ํายังเข๎าไมํถึงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน๑ซึ่งเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานเทําที่ควร  

  บริเวณพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพ้ืนที่แรงงานประมงอาศัยอยูํอยําง
หนาแนํน แบํงเป็น กลุํมลูกเรือประมง และแรงงานประมงตํอเนื่อง 3,500 คนกลุํมแรงงานที่เสี่ยงในการ
เข๎าสูํวงจรการค๎ามนุษย๑ อาทิ เชํน แรงงานกํอสร๎าง กลุํมผู๎ใช๎แรงในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เกือบ 20,000 คน 
นอกจากนี้บริเวณทําเทียบเรือยังมีกลุํมแรงงานสตรี 1,200 คน กลุํมแรงงานเด็กตํางด๎าวที่มีอายุระหวําง  
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4-15 ปี 50 คน และครอบครัวเด็กตํางด๎าว 320 คน จึงต๎องอาศัยการทํางานอยํางบูรณาการของทุกภาค
สํวนทั้งภาครัฐ เอกชน NGO และผู๎มีสํวนได๎เสียในภาคการประมงทั้งระบบ ประกอบด๎วย องค๑กรสะพาน
ปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแหํง
ประเทศไทย ศูนย๑อภิบาลผู๎เดินทางทะเลสงขลา (บ๎านสุขสันต๑) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหารจํากัด 
(มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได๎รํวมพิธีลงนามบันทึกความรํวมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการปูองกันการค๎า
มนุษย๑ในระดับจังหวัดและระดับท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิผล โดยรํวมมือกันกํอตั้ง "ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุํมแรงงานประมงและครอบครัวขึ้น ที่ทําเทียบเรือประมงสงขลา จังหวัดสงขลา" ระยะเวลาดําเนินการ 
เป็นเวลา 5 ปี(2558-2563)การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย๑ฯ แหํงนี้ มีองค๑การสะพานปลาเป็นประธาน โดย
มีวัตถุประสงค๑หลัก 5 ประการ ได๎แกํ1) การสร๎างเครือขํายอาสาสมัครแรงงานตํางด๎าวและสร๎าง
สภาพแวดล๎อมที่ดีเอ้ือตํอการให๎บริการ คุ๎มครอง ปูองกัน ผู๎ที่เสี่ยงหรือผู๎ที่ตกเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย๑ 2) 
รํวมสํงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการปูองกันการค๎ามนุษย๑ ในระดับจังหวัด และระดับ
ท๎องถิ่น 3) เป็นศูนย๑การเรียนเด็กตํางด๎าว แรงงานตํางด๎าวและครอบครัวได๎เรียนรู๎ อบรม และสํงเสริม
อาชีพ 4) เป็นศูนย๑ให๎การดูแล พยาบาล คัดกรองโรคเบื้องต๎นและประกอบศาสนกิจแกํกลุํมแรงงานประมง
ตํอเนื่องและครอบครัวของแรงงานตํางด๎าว และ 5) เป็นศูนย๑ประสานงานรับแจ๎งเรื่องร๎องทุกข๑ที่ไมํได๎รับ
ความเป็นธรรมของแรงงาน  

  โดยศูนย๑ดังกลําวแบํงเป็น 4 สํวนดังนี้ ศูนย๑ประสานงาน ห๎องพยาบาล ศูนย๑เรียนเพ่ือเด็ก
และครอบครัวแรงงานเพ่ือนบ๎านโดยนํามาเรียนหนังสือภายในศูนย๑ มีการสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น เพ่ือเตรียมความรู๎ให๎เด็กสามารถเข๎าเรียนตํอในโรงเรียนของรัฐบาลได๎ตํอไป มีการ
สอนสอนภาษากัมพูชา และการสอนดนตรีจากครูอาสาเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎ อยูํ
รํวมในสังคมได๎ ทั้งนี้ เด็กตํางชาติจากศูนย๑ฯ สามารถผํานเกณฑ๑และเริ่มเข๎าเรียนที่โรงเรียน เทศบาลในปี
การศึกษา 2560 ได๎ 5 คน  ศูนย๑ฯ จะเปิดให๎ทั้งเด็กและผู๎ปกครองมาเรียนรํวมกัน โดยจะสอนความรู๎ทั่วไป 
การกินอยูํ ความปลอดภัย รวมถึงการเสริมทักษะวิชาชีพ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเด็ก
บริเวณนี้สํวนใหญํจะเป็นชาวกัมพูชานับถือศาสนาอิสลาม และอีกสํวนหนึ่งเป็นศูนย๑ปฏิบัติทางศาสนกิจ
หรือห๎องละหมาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวให๎ดีขึ้น ยังสามารถปูองกัน
การค๎ามนุษย๑  และตัดวงจรการค๎าแรงงานเด็กได๎ในระดับหนึ่งด๎วย อีกทั้งเป็นศูนย๑กลางสําหรับสร๎าง
เครือขํายอาสาสมัครชํวยเหลือแรงงานตํางด๎าว และเพ่ือรองรับกิจกรรมชํวยเหลือและเยียวยา ให๎ แกํ
แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค๎ามนุษย๑และครอบครัวของแรงงาน รวมถึงปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  การรํวมกันตั้งศูนย๑ฯ นี้มีประโยชน๑หลายด๎าน ทั้งให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เนื่องจากคนกลุํมนี้เป็นกลุํมคนที่รอคอยโอกาส ทั้งด๎านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น นอกจากนี้ภายในศูนย๑ฯ มีห๎องพยาบาลให๎กับลูกเรือ แรงงานที่ได๎รับอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รวมถึงยาสามัญประจําบ๎าน ทั้งยังมีการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพแรงงาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงาน 
รับเรื่องร๎องเรียนการละเมิดสิทธิ คําจ๎าง การถูกกระทําจากนายจ๎าง ทําให๎ปัญหาตํางๆ ได๎รับการแก๎ไข
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อยํางรวดเร็ว แรงงานสามารถเข๎าถึงหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนได๎งําย ประกอบกับการที่ศูนย๑ฯ นี้
ตั้งอยูํติดกับทําเรือประมง ทําให๎เข๎าถึงแรงงานได๎งําย โดยศูนย๑จะมีลํามชาวพมํา และชาวกัมพูชามา
ชํวยกันสื่อสาร ทําให๎การสื่อสารเข๎าใจและงํายขึ้นแรงงานประมงไว๎วางใจศูนย๑ฯ ให๎เป็นที่พ่ึงพิงแรงงาน
อยํางแท๎จริง" 

         นอกจากนี้ได๎มีนําการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย๑ฯ ในปีแรก ไปใช๎เป็นข๎อมูลใน
การกําหนดกลยุทธ๑แผนงานของปีที่ 2 ที่จะมุํงเน๎นทํางานเชิงรุกมากขึ้น มุํงเน๎น 4 ประเด็นหลัก ได๎แกํ 1.) 
การสร๎างความรู๎ความตระหนักในหน๎าที่ของผู๎ประกอบการ และสิทธิของแรงงานข๎ามชาติในสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลามากขึ้น 2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ทั้งสภาพแวดล๎อมในที่
ทํางาน และท่ีอยูํอาศัย 3.) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานแรงงานให๎เข๎าสูํระบบการศึกษาของ
ไทย 4.)การสํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎และลดคําใช๎จํายในครัวเรือน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือสร๎างความ
ใกล๎ชิดระหวํางสมาชิกในครอบครัวของแรงงานข๎ามชาติ โดยมีเปูาหมายให๎แรงงานข๎ามชาติและครอบครัว
ดํารงชีวิตอยูํรํวมกับคนไทยอยํางมีความสุข และได๎รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 25558 ประชากรชาติอาเซียนที่เข๎ามาทํางานหรือพักอาศัย
ในพ้ืนที่ชุมชนมีจํานวนลดลงบ๎าง เนื่องจากภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการจัดระเบียบกฏเกณฑ๑
ข๎อบังคับที่ต๎องใช๎เอกสารหลักฐานและความถูกต๎องของชาติอาเซียนมากขึ้น กลุํมชาติอาเซียนที่เข๎ามา
ทํางานหรือพักอาศัยในในชุมชนสํวนใหญํเข๎ามาทํางานประเภทประมงตํอเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงงานชายชาว
กัมพูชา อาจจะมีผู๎ติดตามที่เป็นภรรยาและบุตรบ๎าง ระยะเวลาที่กลุํมชาติอาเซียนเข๎ามาทํางานหรือพัก
อาศัยไมํได๎ยาวนานกวําเดิม เนื่องจากจากการที่มีข๎อบังคับที่เครํงครัดในการเดินเรือประมงทําให๎เรือออก
ทะเลลดลง ปริมาณงานลดลงโดยเฉพาะกิจการประเภทประมงตํอเนื่องที่ต๎องคัดปลา ตัดหัวปลาและ
แรงงานประมง บางรายสํงเงินกลับบ๎านเพื่อสร๎างบ๎าน ลงทุนประกอบอาชีพค๎าขายก็จะไมํกลับมาทํางานที่
ประเทศไทย แรงงานจะกลับบ๎านเกือบทุกปี เพ่ือนําเงินไปให๎ครอบครัวลงทุนประกอบอาชีพและเป็น
ทุนการศึกษาของบุตร ตํางกับกํอนปี 2558 แรงงานดังกลําวไมํคํอยได๎กลับบ๎านจะกลับบ๎านปีละครั้งชํวง
เทศกาลสงกรานต๑เทํานั้น  

  การใช๎ชีวิตในชุมชนทั้งคนไทยและชาติอาเซียนภายหลังเปิดประชาคมอาเซียนไมํมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากไมํได๎มีปฏิสัมพันธ๑มากนัก ตํางคนตํางมีวิถีชีวิตของตนทั้งความเป็นอยูํและภาระการ
ทํางาน สํวนใหญํไมํมีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงในชุมชน มีเพียงทะเลาะวิวาท ลักเล็กขโมยน๎อย กํอ
ความรําคาญบ๎าง ในสํวนชุมชนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษาเพ่ิมขึ้น สํวนด๎านวัฒนธรรมจะมี
ความคล๎ายคลึงกันเนื่องจากชาติอาเซียนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึง
กับเรา กลุํมชาติอาเซียนในชุมชนไมํมีความแตกตํางจากพวกเรา เนื่องจากทั้งกัมพูชา พมําตํางนับถือ
ศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล๎ายกับคนไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เก็บข๎อมูลสํวนใหญํเป็นกัมพูชา
ที่นับถือศาสนาอิสลาม กลุํมชาติอาเซียนในชุมชนสามารถเข๎าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เชํน การศึกษา การ
รักษาพยาบาล รายได๎ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ โดยภาพรวมไมํแตกตํางไปจากคนไทย ทั้งคนไทย
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และชาติอาเซียนที่ทํางานหรือพักอาศัยในชุมชนตํางรู๎สึกเป็นปกติไมํได๎มีการแบํงแยก เพราะพวกเขาไมํได๎
สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชุมชนและเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณีเป็นบางโอกาส 
สามารถไหว๎วานชาติอาเซียนที่ทํางานหรืออาศัยอยูํในชุมชนชนไปทําธุระสํวนตัวแทนเราได๎ในบางเรื่องที่ไมํ
สําคัญ 

  จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนโยบายจัดโซนนิ่งในเรื่องท่ีอยูํอาศัยของชาติอาเซียน
โดยจะดําเนินการเข๎าไปจัดระเบียบสําหรับที่อยูํหรือชุมชนที่ชาติอาเซียนอาศัยอยูํมากกํอน มีความ
เพียงพอของสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปา)  การเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลชํวงแรกๆ
สํวนใหญํจะพบโรคในวัยแรงงานทั่วๆ ไป แตํตํอมาจะเริ่มพบโรคเรื้อรัง เชํน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส๎น
เลือด เป็นต๎น สิทธิของเด็กตํางด๎าวก็จะได๎รับสิทธิเหมือนกับเด็กไทย เพียงแตํเด็กไมํมีสัญชาติ ไมํมีทะเบียน
ราษฎร๑ ถ๎าเด็กเข๎ามาในโรงเรียนในระบบก็รับหมด ในภาพรวมพ้ืนที่จัดเก็บข๎อมูลของชาติอาเซียนจะไมํมี
ผลกระทบทางสังคมเมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน แตํทุกภาคสํวนควรมีแนวทางหรือมาตรการเชิงปูองกัน
ปัญหาที่จะสํงผลตามมา ดังนี้ 

 1) ควรมีการบูรณาการของหนํวยงานที่มีบทบาทและหน๎าที่ที่บังคับใช๎กฎหมาย ให๎การ
ชํวยเหลือชาติอาเซียนในการขึ้นทะเบียนให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํ
ภาครัฐและผู๎ประกอบการในการแก๎ไขปัญหารวมทั้งให๎ความคุ๎มครองสิทธิลูกจ๎างในกิจการประมงทะเลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 2) ควรมีการตระหนักถึงความรับผิดชอบของนายจ๎างตํอการดูแลชาติอาเซียนทั้งด๎าน
มนุษยธรรม ความเป็นอยูํที่เหมาะสม สุขภาพอนามัย รายได๎ การใช๎แรงงานและความเป็นธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

  3) ภาครัฐโดยหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบแตํละด๎าน องค๑กรภาคเอกชน ประชาสังคมต๎องมี
แนวทาง มาตรการที่ชัดเจน บูรณการการทํางานรํวมกันสํงตํอข๎อมูลอยํางทันตํอสถานการณ๑ เพื่อเป็นการปูองกัน 
แก๎ไขปัญหา 
  4) หนํวยงานด๎านสาธารณสุขในพ้ืนที่ควรมีการติดตามดูแลด๎านสุขภาพอนามัยแกํสมาชิกใน
ครอบครัวที่ติดตามของชาติอาเซียนทั้งเด็กและสตรีอยํางตํอเนื่อง 
  5) จัดกิจกรรมรํวมกันภายในชุมชนอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ชาติอาเซียนและคนในชุมชนได๎รู๎จักกัน
สร๎างความเข๎าใจระหวํางคนในชุมชน เอื้ออาทรระหวํางกันกํอให๎เกิดสัมพันธภาพภายในชุมชน  
 
  

 



บทท่ี 5 

สรุปและอภิปายผล 
 

 โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพ่ือการคุ้มกัน ผลกระทบ
ทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชน
อาเซียนอาศัยอยู่ และเพ่ือสร้างมาตรการ กลไกเพ่ือการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกัน
ของชาติอาเซียนในประเทศไทย โดยการศึกษาที่เน้นเฉพาะผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนไทยและชาวอาเซียน ที่ท างานหรือ
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนไทยเป็นส าคัญ คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methodology) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญทั้งคนในชุมชนและคนชาติอาเซียน เช่น ผู้น าหรือผู้แทนชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง NGO และ
องค์กรอิสระที่ด าเนินงานเกี่ยวกับคนชาติอาเซียน เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้เริ่มจากการศึกษาเอกสาร
เพ่ือท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย 
จากนั้นเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จ านวน 
1,600 คน โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้เข้าใจทัศนคติของคนไทยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยหรือ
ท างานอยู่ในพื้นท่ี ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การจัดเวที
การสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีประชากรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 258 คน แยกเป็น คน
ไทย 179 คน คนต่างชาติ 79 คน จากชุมชนที่จ าแนกตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละ สสว. 
ประกอบด้วย   

 สสว.1 ต าบลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 สสว.2 ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 สสว.3 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 สสว.4 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 สสว.5 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 สสว.6 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 สสว.7 ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 สสว.8 ต าบลวัดไทร อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 สสว.9 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 สสว.10 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 สสว.11 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 สสว.12 เทศบาลนครสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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5.1 สถานการณ์และผลกระทบทางสังคมที่เกดิขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาเซียนอาศัยอยู่ 

 5.1.1 สถานการณ์พื้นฐาน  

การย้ายถิ่นฐานของแรงงานมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยยะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นกัน จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว กรมการจัดหางาน (2559) พบว่ามีชาวอาเซียนพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 3.5 - 4 
ล้านคน โดยมีแรงงาน 2.7 ล้านคน มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และ
ลาว ซึ่งในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้จดทะเบียนแรงงานชาวอาเซียนและผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมายเป็น
จ านวนประมาณ 1.5 ล้านคน และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ จ านวนมากกว่า 1 ล้านคน 
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)  ทั้งนี้สถิติจ านวนชาวอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ชาว
อาเซียนที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร มีจ านวนทั้งสิ้น 1,476,841 คน และชาวอาเซียน 3 
สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ได้รับอนุญาตท างานตามมาตรา 9 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,290,574 คน 
ซึ่งภูมิภาคท่ีมีอาเซียนมากสุด คือ ปริมณฑล จ านวน 531,517 คน และจังหวัดที่มีชาวอาเซียนมากสุด 
คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 256,232 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์               
ชนกลุ่มน้อย/ชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ กระเหรี่ยง ปะโอ ตองสู้/ยะไข่ กะฉิ่น มอญ และไทยใหญ่ (เป็นวัย
แรงงาน อายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง) ประเภทการท างาน ได้แก่ รับจ้างทั่วไป คัดแยก
ขยะ ลูกจ้างแพปลา แม่บ้าน/ท างานบ้าน คนสวน พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเสิร์ฟอาหาร 
กรรมกร/ก่อสร้าง และค้าขาย ชาวอาเซียนจากส่วนใหญ่ไม่เลือกงาน สามารถท างานได้หลากหลาย
อาชีพ โดยจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาวอาเซียนตัดสินใจจากบ้านเกิดมาท างานที่
ประเทศไทยคือ รายได้/ค่าแรงสูงกว่าประเทศที่ตนอยู่  อีกทั้งประเทศไทยก็มีความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบาย และคนไทยส่วนใหญ่ นอกจากจะไม่รังเกียจชาวอาเซียนแล้ว ยังมีการหยิบยื่นน้ าใจ
ช่วยเหลือกูลซึ่งกันและกัน ในขณะที่ระยะเวลาที่ชาวอาเซียน เข้ามาท างาน ส่วนใหญ่มากกว่า 2 ปี  
แต่ก็มีบางส่วนที่มาท างานแบบเข้าๆ ออกๆ ประมาณ 3-6 เดือน ชาวอาเซียนอาเซียนมักจะกลับ
ภูมลิ าเนาเดิมในช่วงเทศกาลส าคัญ คือ เทศกาลสงกรานต์ เป็นเวลา 1-2 เดือน 

จากผลส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ก่อนการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธ.ค. 58 
กลุ่มเป้าหมายชุมชนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน 
เช่น การเตรียมการด้านข้อมูลประชากร การเตรียมพร้อมด้านภาษาและสาธารณสุข เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 พบว่า การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ส่งผลโดยตรง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินชีวิตของคนไทยในชุมชน รวมถึงไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิม
จ านวนชาวอาเซียนและ ไม่ส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาที่กลุ่มชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือพักอาศัย 
เนื่องจากชาวอาเซียนเข้ามาก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเปิด
เป็นประชาคมอาเซียนพบว่า บางพ้ืนที่มีชาวอาเซียนเพ่ิมขึ้น ชาวอาเซียนเข้ามาแบบถูกกฎหมาย            
มีเอกสาร/บัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงตนมากยิ่งขึ้น ชาวอาเซียนที่ถูกกฎหมายเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการต่าง ๆ และการคุ้มครองมากขึ้น ทั้งด้านการค่าจ้างขั้นต่ าที่เท่าเทียมกับแรงงานไทย บุตร
หลานได้สิทธิในการเข้ารับการศึกษา และการรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ปัจจัยหลักในการเข้ามา
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ท างานในประเทศไทยของชาวอาเซียนไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลเพียงแค่ในเชิงความรู้สึกว่าเมื่อเป็นประชาคมแล้วก็จะสามารถไปมา
หาสู่กันได้สะดวกมากขึ้น เศรษฐกิจการค้าจะเติบโตขึ้นและจะมีการจ้างแรงงานมากขึ้น และอาจจะมี
ชาวอาเซียนมากขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกัน แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
มีชาวอาเซียนเพ่ิมขึ้นคือการเปิดจดทะเบียนชาวอาเซียนเป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแรงงานที่มาจดทะเบียน จะได้รับอนุญาตท างานตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (กรมการจัดหางาน, 2559) กลุ่มชาวอาเซียนที่จดทะเบียน
ได้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีบัตรสีชมพูและกลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ คือ 1) ตรวจสุขภาพ 2) ช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน 3) ขออนุญาตท างาน 
ณ OSS /ได้รับใบอนุญาตท างานทันที ทั้งนี้ชาวอาเซียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้ก็ไม่จ าเป็นต้อง
หลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกต่อไป สามารถได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมมากขึ้นและเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆที่จ าเป็น 
ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจกล่าวได้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นเหมือนแนวทางแห่งความร่วมมือ เป็น
ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก าหนดกรอบความร่วมมือ เป้าหมาย หลักการ และ
กลไกส าคัญต่าง ๆ ภายในอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2555) ที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเปิดจดทะเบียนแรงงานชาวอาเซียนคือกลไก
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความร่วมมือต่อการเป็นประชาคมอาเซียน  

แม้ชาวอาเซียนเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่การเปิดประชาคมอาเซียน แต่เป็นการเปิดจดทะเบียนชาว
อาเซียนที่ส่งผลโดยตรงท าให้พวกเขาอยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายขึ้น สามารถออกไป
ใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต ารวจอีกต่อไป ชาว
อาเซียนมีความรู้สึกพอใจที่ได้เข้ามาท างานในประเทศไทยและเข้ามาพักอาศัยในชุมชน เพราะงาน
ส่วนใหญ่ที่ชาวอาเซียนท า เป็นงานของผู้ใช้แรงงาน และเป็นงานที่คนไทยไม่ค่อยชอบท ากันแล้ว เช่น
ในพ้ืนที่ สสว. 11 จังหวัดระนองพบว่าเนื่องจากลูกหลานคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้นจึงไม่สนใจงานที่ต้อง
ใช้แรงงานมาก ด้วยเหตุนี้เองแรงงานประมงและแรงงานประมงต่อเนื่องจึงเป็นงานที่ไม่สามารถหา
แรงงานไทยได้ และจ าเป็นต้องจ้างชาวอาเซียนแทน จึงเป็นเหตุให้ความต้องการชาวอาเซียนในสถาน
ประกอบการต่าง ๆมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่อาจยกเว้นบางพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ สสว. 7 พบว่า หลังการ
เปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารถือเป็นเส้นทางเข้าออกของประชาชนทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว 
และเวียดนาม โดยชาวลาวเข้ามาท ามาค้าขาย ท่องเที่ยวตามปกติ แต่จ านวนแรงงานที่ถูกกฎหมาย
อาจมีจ านวนมากขึ้น โดยลักษณะการเข้ามาท างานของชาวลาว จะเข้ามาในระยะเวลาที่สั้นกว่า
ประมาณ 3–6 เดือน หรือตามความพอใจ เนื่องจากสามารถเข้าออกได้สะดวกโดยมีพรมแดนติดกัน
โดยมีแค่แม่น้ าโขงขวางกั้น แตกต่างจากคนเวียดนาม ซ่ึงการเข้ามาท างานในประเทศไทยจะอยู่นาน
กว่าอย่างน้อย 1 ปี หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อกลับไปต่อวีซ่าและจึงกลับมาท างานใหม่ 

ในส่วนของการใช้ชีวิตในชุมชนของคนไทยที่มีชาวอาเซียนท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชน 
พบว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่ชาว
อาเซียนจะอยู่กันเป็นกลุ่ม โดยในบางชุมชนนายจ้างจะเช่าบ้านให้ชาวอาเซียนอยู่กันเป็นกลุ่ม หรือใน
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บางพ้ืนที่เช่นในพ้ืนที่ สสว. 6 จังหวัดข่อนแก่นมีการจัดโซนที่พักอาศัยชาวอาเซียน การพักอาศัยของ
ชาวอาเซียนในชุมชนจึงดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกัน แต่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันบ้าง เช่น การ
ยิ้มให้กันหรือทักทายกันบ้างเวลาเจอหน้ากัน การร่วมในงานเทศกาลประเพณีที่ส าคัญทางศาสนาพุทธ  
อย่างไรก็ตามในบางพ้ืนที่พบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่ารื่นรมย์ เช่น บางพ้ืนที่พบการลักขโมยผลไม้จาก
ต้นไม้ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์การไม่เข้าใจธรรมเนียม วัฒนธรรม
และกฎหมายไทยที่การเก็บผลไม้จากต้นไม้ของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นสิ่งผิด ในขณะที่บาง
พ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่ สสว. 10 คนไทยในชุมชนเป้าหมายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่พิสมัย กล่าวคือ 
เมื่อชาวอาเซียนเข้ามาพักอาศัยเพ่ิมข้ึน ความสกปรกของชุมชนมีมากข้ึน เช่นการมีจ านวนขยะมากขึ้น 
การไมร่ักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยู่อาศัยของชาวอาเซียน การเกิดความแออัดในชุมชน และความไร้
ระเบียบของชุมชน เป็นต้น ในประเด็นนี้ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่ สสว. อ่ืน ๆ จะพบปัญหาความสกปรกที่
คล้ายเคียงกัน แต่ก็ไม่ได้ท าให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ประเด็นด้านความสกปรกไม่ได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อคนในชุมชน แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเด็น
ด้านการรักษาความสะอาดอาจเกี่ยวพันกับพฤติกรรมดั่งเดิมของชาวอาเซียน หรือความไม่มีจิต
สาธารณะของชาวอาเซียนว่าสิ่งที่กระท าจะท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนในชุมชน 

 ในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อชาวอาเซียนค่อนข้างจะเป็นไป
ในทางลบ เช่น  “ไม่กลัวเหรอ เขาชอบฆ่านายจ้าง ชิงทรัพย์ น่ากลัวนะ คนไทยชอบจ้างแรงงานต่าง
ด้าว อันตราย" หรือ "หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แย่งงานคนไทย แพร่เชื้อโรคร้าย ภัยต่อความ
มั่นคง" หรือแม้กระทั่งค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในอดีต เช่น หลังเวลา 20.00 น. ห้าม
แรงงานข้ามชาติออกนอกสถานที่ท างานหรือสถานที่พักอาศัย หากมีความจ าเป็นต้องท างานหลังเวลา
ห้ามหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง (อดิศร เกิดมงคล, 
2550) แม้ว่าในปัจจุบันแนวคิดอคติในเชิงชาติพันธุ์ ที่มองชาวอาเซียนว่าเป็นอันตรายต่อสังคมจะเริ่ม
ลดลง แต่ก็ไม่ได้หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดอาชญากรรมในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ 
ชาวอาเซียนเหล่านี้อาจจะถูกตีตราว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า 
ในปัจจุบันคนไทยมองปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างมีเหตุผลมากขึ้น โดยไม่ไปกล่าวหาชาว
อาเซียนอย่างไร้หลักฐาน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าประเด็นปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมีมาก่อนที่
จะมีชาวอาเซียนเข้ามาอาศัยอยู่ ในขณะที่ชาวอาเซียนจะไม่ค่อยกล้ากระท าความผิดเพราะกลัวถูก
ส่งกลับและบางคนก็เข้ามาแบบผิดกฎหมาย แต่ถ้าถามว่าชาวอาเซียนก่อปัญหาอาชญากรรมบ้างไหม 
ค าตอบคือมีบ้างที่เป็นอาชญากรรมที่รุนแรง เช่นคดีฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าเมื่อปี 2559   
แต่ส่วนใหญ่ชาวอาเซียนจะกระท าความผิดเล็ก ๆ ซึ่งมีให้ได้ยินได้ฟังบ่อยครั้ง เช่น การทะเลาะวิวาท 
การลักเล็กขโมยน้อย การไม่เคารพกฎจราจร เป็นต้น ในขณะที่ชาวอาเซียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดพูด
เป็นท านองเดียวกันว่า ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่เกี่ยวกับพวกเขา แต่คนไทยชอบมอง
ว่าเกิดจากการกระท าของชาวอาเซียน อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ลดลงจากแต่ก่อนเยอะ เพราะหลาย
ชุมชนได้มีการวางกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียน แต่นั้นก็ไม่ได้
หมายความว่าชาวอาเซียนจะไม่ถูกตีตราในประเด็นอื่น ๆ เช่น การถูกมองว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมาย เข้ามาแย่งงานคนไทย เป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นตัวแพร่เชื้อโรคร้าย เป็นต้น (อดิศร 
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เกิดมงคล, 2550) นอกจากนั้นแล้วชาวอาเซียนยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากการถูกกระท ารุนแรงและ
อาชญากรรม จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับแม่สอด ซึ่งจัดท าโดย International Rescue 
Committee และ Tufts University พบว่าในรอบปีที่ผ่านมา หนึ่งในห้าของแรงงานข้ามชาติถูก
ริดรอนสิทธิ หนึ่งในสิบถูกท ารา้ยร่างกาย และหนึ่งในหกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ขณะที่มากกว่าหนึ่งใน
สามของชาวอาเซียนมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัย รายงานอ่ืน ๆ ระบุว่า ชาว
อาเซียนมักถูกบังคับให้ท างานกับกระบวนการค้ายาเสพติดขนาดย่อม พวกลักลอบค้าอาวุธ และ
อาชญากรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ท างานข้ามชายแดน จึงเป็นเหตุผลท าให้ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเฝ้าระวัง (ระดับ 2) ด้าน
การค้ามนุษย์ โดยระบุว่า มีการบังคับใหแรงงานข้ามชาติท างานบนเรืออวนลาก ในโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล และโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปราคาถูก (บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, อดิศร เกิดมงคล และ
เสถียร ทันพรม. 2550) 
 

5.1.2 ความครอบคลุมทางสังคม 

แนวคิดเกี่ยวความครอบคลุมทางสังคมเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญมากที่สุดในสภาวะการณ์
ของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องการยอมรับเป็นสมาชิก
ของสังคม เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการปฏิบัติต่อกัน รวมถึงการปฏิบัติในฐานะที่เป็น
พลเมือง รวมถึงพ้ืนที่ทางสังคมที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ยังเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมอง
จากการที่มองประชาชนเป็นผู้รับมากกว่าผู้ปฏิบัติ มาเป็นการมองประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความ
กระตือรือร้น มีความเป็นอิสระและมีความรู้สึก จึงท าให้เกิดการมองภาพที่เป็นองค์รวมมากขึ้น โดย
ขอบข่ายของการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมประกอบด้วย  สิทธิพลเมือง การบริการของรัฐ 
ตลาดแรงงานและเครือข่ายสังคม เป็นต้น (Beck et al.,1997, 1998; Beck et al., 2001; ถวิลวดี 
บุรีกุล, 2553; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553)  

จากการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2553) และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (2554) กล่าวว่า ส าหรับในประเทศไทย การยอมรับเป็นสมาชิกชองสังคมเป็น
สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับหลักของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่จะก่อให้เกิด
สภาพการณ์ของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเป้าหมายหลักของมิติการยอมรับเป็นสมาชิกของ
สังคมนี้ คือการครอบคลุมถึงบริการ ซึ่งจะเป็นผลจากการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี สถานการณ์แรงงาน 
และลักษณะบริการหรือการสนองตอบทางวัตถุที่เป็นส่วนรวม โดยเฉพาะการดูแลเกี่ยวกับกลไกที่จะ
ก่อให¬เกิดการกีดกันหรือขัดขวางหรือลดระดับของการเอาเปรียบทางสังคมให้น้อยที่สุด เนื่องด้วย
รูปแบบของการกีดกันทางสังคมที่มีความหลายหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีดกันทางสังคมในเชิง
ของสถาบันและวัฒนธรรม หมายความว่า กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้ง/กีดกัน เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะความ
แตกต่างจากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคม (คนกลุ่มใหญ่) โดยจะมีลักษณะทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมที่
แตกต่างจากคนอื่น หรือคนหมู่มากในสังคม ซึ่งความแตกต่างนี้ถือได้ว่าเป็นความแตกต่างที่คนหมู่มาก
ในสังคมไม่ได้ยอมรับว่าคนเหล่านี้คือ พลเมืองของสังคม ดังนั้นจึงท าให้ชนกลุ่มน้อยของสังคมไม่ได้รับ
การดูแล (Uma Kothari and Martin Minogue, 2002: 74-75) 
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ความครอบคลุมทางสังคมคือ การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมเ โดยสามารถพิจารณาได้จาก
การเขาถึงการบริการทางสังคมของสมาชิกในสังคม และผู้ที่มีความขาดแคลนหรือผู้ ด้อยโอกาส
สามารถเขาถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน หรือการสนองตอบทางวัตถุที่เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะการดูแล
เกี่ยวกับกลไกที่จะก่อใหเกิดการกีดกันหรือขัดขวางการเข้าถึงบริการสาธารณะ และการลดระดับของ
การเอาเปรียบทางสังคม ความครอบคลุมทางสังคมในการศึกษานี้มุ่งเน้นในเรื่องของการยอมรับว่าทุก
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยสามารถพิจารณาได้จากความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันระหว่างคนในชุมชน และชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 จากการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ยอมรับว่า 
กลุ่มชาวอาเซียนที่ท างานหรือพักอาศัยในชุมชน ว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ในขณะที่ผลการศึกษาเชิง
คุณภาพก็ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถอธิบายได้จากเหตุผล 5 ประการคือ  

 (1) ต้องใช้แรงงานจากชาวอาเซียนเป็นส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ หมายถึง ภาวะที่อุปสงคแรงงานมีมากกวาอุปทาน
แรงงานภายใตคาจางและเงื่อนไขการจางงาน ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ หรือ การขยายตัวของอุปสงคใน
ตลาดแรงงานสูงกวาการขยายตัวของอุปทาน นอกจากการขาดแคลนในเชิงปริมาณแลวยังมีการขาด
แคลนในเชิงคุณภาพ กลาวคือ ผูประกอบการไมสามารถหาแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการได
(Qualified worker) เนื่องจากทักษะของแรงงานไมตรงตอความตองการ ภายใตเงื่อนไขการจางงาน
หนึ่งๆ ตลาดแรงงานไทยประสบปญหาแรงงานตึงตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องอยางเห็นไดชัด สะทอนจากอัตรา
การวางงานในไทยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 (เสาวณี จันทะพงษ์และกรวิทย          
ตันศรี, 2554) รวมถึงเกิดจากทัศนคติในทางลบของแรงงานไทยตอการท างานประเภทที่ใชทักษะต่ า 
ค่านิยมการท างานของแรงงานไทยที่ไม่นิยมท างานหนักแต่ชอบเรียกร้องค่าจ้างสูงและสวัสดิการที่มาก
ขึ้น เมื่อเทียบกับชาวอาเซียนที่ไม่ค่อยเรียกร้องอะไรมากมายนัก ส่งผลให้นายจ้างนิยมจ้างชาวอาเซียน
มากกว่าจ้างแรงงานไทย ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า เจตคติของคนไทยที่มีต่อชาวอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น แต่อาจไม่ใช่เพราะทักษะของชาวอาเซียนดีกว่าแรงงานไทยแต่อาจเป็นเพราะภาวะจ า
ยอมจากการขาดแคลนแรงงานไทยที่จะท างานภายใต้เงื่อนไขการจ้างงานของนายจ้างไทย 

 (2) ความเป็นมนุษยธรรม กล่าวคือ มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในฐานะของการเป็น
มนุษย์ในสังคมเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง คนไทยจึงไม่ค่อยคัดค้านการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของ
กลุ่มชาวอาเซียนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ใน
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การได้รับการศึกษาของบุตรหลาน การรักษาพยาบาล (โดยแสดงบัตรสีชมพู) 
หรือการเบิกประกันสังคมจากการท างานกับนายจ้าง และการได้รายได้ตามประกาศค่าแรงขั้นต่ าที่ไม่
แตกต่างไปจากคนไทย อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งที่อาจท าให้ลักษณะของความครอบคลุม
ทางสังคมไม่สมบูรณ์แบบ คือ การศึกษาของเด็ก/บุตรหลานชาวอาเซียน ที่ถึงแม้ว่าจะสามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนไทยได้ แต่จะได้รับใบรับรองผลการเรียน ไม่ใช่วุฒิการศึกษา ส าหรับสิทธิอ่ืน  ๆ เช่น 
การฝึกอาชีพ การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ยังไม่มีการให้โอกาสกับชาวอาเซียน เพราะ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 (3) เป็นวิถีชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน ที่ต้องพบปะ/ท างานร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา งานบุญประเพณีร่วมกัน เช่น การเข้าวัดท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ รวมถึงประเพณีวัน
สงกรานต์ ซึ่งชาวอาเซียน ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก โดยจะหยุดยาวเพ่ือกลับภูมิล าเนาทุกปีเป็น
ระยะเวลา 1-2 เดือน ทั้งนี้เนื่องด้วยชาวอาเซียน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีประเพณีและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย จนเกิดความรู้สึกกลมกลืนกับคนไทย อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างทางลักษณะทางกายภาพ อาหาร เครื่องส าอาง และสุขอนามัย พบว่า ยังมีความแตกต่างอยู่
บ้าง เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร มักจะรับประทานรสจัดและมีส่วนผสมของน้ ามันพืชในปริมาณมาก มี
ทั้งแบบปรุงสุกและดิบ ซึ่งไม่ค่อยถูกสุขอนามัยหรือมีโภชนาการอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อีกทั้ง ชาว
อาเซียน ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพม่าและกัมพูชา จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าตัว 
คือ แป้งทะนาคา ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกได้คร่าว ๆ ว่าใครคือแรงงานไทย ใครคือชาวอาเซียน 

 (4) อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน อยู่ร่วมกันจนเกิดความกลมกลืน ความเคยชิน 
โดยเฉพาะลูกจ้างกับนายจ้าง จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยบางคนสามารถพ่ึงพากันได้เหมือน
ครอบครัวเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คนไทยกับชาวอาเซียนมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันในระดับหนึ่ง โดยคนไทยกล้าที่จะไหว้วานชาวอาเซียนให้ท าธุระที่ไม่ส าคัญ เช่น การไปซื้อของ/ไป
จ่ายตลาด ไปเติมน้ ามันรถมอเตอร์ไซด์ ไปบอกข่าวญาติบ้านใกล้เคียงหรือไปรับลูกหลานกลับจาก
โรงเรียน ในขณะเดียวกันชาวอาเซียนก็ให้ความไว้วางใจคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้าง ในการท า
ธุระแทนชาวอาเซียนได้ เช่น การฝากส่งเงินให้ญาติ การฝากเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือ การฝากบุตร
หลานไว้ชั่วคราว การฝากซื้อของใช้จ าเป็นบางประเภท หรือการฝากส่งจดหมาย/เอกสารต่าง ๆ เป็น
ต้น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะในระดับหนึ่งก็ตาม เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ความครอบคลุมทางสังคมในชุมชนที่มชีาวอาเซียนอาศัยอยู่หรือท างานอยู่ในพ้ืนที่  

 (5) ชาวอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนร าคาญใจให้คนในชุมชน จึงไม่ถูกมองว่า
เป็นภาระของชุมชน ในขณะเดียวกันชาวอาเซียน ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเช่นกัน โดยชาว
อาเซียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าคนในชุมชนไม่เคยแบ่งแยกกัน มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และท า
กิจกรรมร่วมกันในชุมชนเสมอมาจนท าให้เกิดการซึมซับในวัฒนธรรมชุมชนอย่างไม่รู้ตัว  

 อย่างไรก็ตามบางพ้ืน เช่น พ้ืนที่ สสว. 9 ถึงแม้ว่าคนในชุมชนจะยอมรับว่าชาวอาเซียนที่อยู่
อาศัยในชุมชนเป็นสมาชิกของชุมชน แต่ก็มีคนไทยบางส่วนไม่สามารถยอมรับได้ในพฤติกรรมของชาว
อาเซียน และมองกลุ่มคนชาวอาเซียนเหล่านี้ว่าเป็นภาระของชุมชนด้านต่าง ๆ ได้แก่  

 (1) ด้านสาธารณสุข คือ ชาวอาเซียนถูกมองว่าเป็นพาหะของโรคบางอย่างที่กระทรวง
สาธารณสุขปราบหมดสิ้นไปจากประเทศแล้วกลับเข้ามาสู่สังคมไทยอีก เช่น มาเลเรีย เท้าช้าง วัณโรค
ท าให้เป็นภาระด้านงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขปีละหลายล้านบาท (อดิศร เกิดมงคล, 
2550)  

 (2) ด้านการศึกษา การที่โรงเรียนไทยอนุญาติให้ลูกหลานชาวอาเซียนเข้าเรียนร่วมกับ
เด็กไทยหรือแม้แต่การจัดห้องเรียนพิเศษให้กับลูกหลานชาวอาเซียน ท าให้ภาครัฐต้องแบกภาระ
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ค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานเหล่าชาวอาเซียนเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลท าให้งบประมาณของรัฐในการ
พัฒนาการศึกษาเด็กไทยไม่เพียงพอ 

 (3) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การไม่รักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่
อาศัย ที่ท างานและสถานที่สาธารณะบางแห่ง การมีวิถีชีวิตมีการเป็นอยู่ที่แออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การทิ้งขยะเกลือนกลาด ท าให้เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น จ าพวกเศษ
อาหาร ถุงพลาสติกและน้ าหมาก เป็นต้น 

 (4) ปัญหาการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าและ การก่ออาชญากรรมตั้งแต่ขั้นไม่นรุนแรงจนถึง
การก่อคดีร้ายแรง เช่น การฆาตรกรรม การค้า/เสพสารเสพติด เป็นต้น ซึ่งเป็นผลท าให้คนไทยใน
ชุมชนบางส่วนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาว
อาเซียน  

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงลักษณะความครอบคลุมทางสังคมในชุมชนที่มีแรงงานอาเซียน
อาศัยอยู่ พบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากยังขาดประเด็นการมีส่วนร่วมสาธารณะของ
แรงงานอาเซียนในชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่มักจะมองข้าม Beck et al. 
(2001) ได้กล่าวว่า ในมิติของการยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ เมื่อพิจารณาค าว่า การรวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่ง (inclusion) กับค าว่า การกีดกันออกไป (exclusion) มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด 
ในบริบทของคุณภาพสังคมเป็นการให้ความส าคัญกับสถานะของความเป็นพลเมือง ซึ่งความเป็น
พลเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเข้าไปมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ระบบ วัฒนธรรมและสถาบัน การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะนี้ ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ 1) 
ความสามารถในการมีปากเสียงและปกป้องความสนใจของตนเองซึ่งเป็นปัจจัยทางกายภาพ 2) 
หลักประกันของพลเมืองในการแสดงออกในพ้ืนที่สาธารณะ 3) การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล เป็นต้น 

หากจะยอมรับแรงงานอาเซียนว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน ก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้
แรงงานอาเซียนเหล่านี้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึง
การมีส่วนร่วมในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพ่ือ
แก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจ ากัดในความเป็นพลเมือง แรงงานอาเซียนจะไม่สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมือง  

 
5.1.3 ผลกระทบทางสังคมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เมื่อมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและมีการอนุญาติให้แรงงานอาเซียนสามารถท างานใน
ประเทศไทยได้ ย่อมไม่สามารถที่จะหลีกหนีปัญหาที่ เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาและภาษาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเลื่อมล้ า ปัญหา
การเข้าถึงสิทธิ์บริการขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ในท้ายที่สุด อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
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พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ในภาวการณ์
ต่าง ๆ รอบด้าน 

การวิจัยฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ ในปี พ.ศ. 2554 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  (2556: 4) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ส านักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556: 3) ท าการศึกษา
มาตรฐานและพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ โดยการทบทวนประมวลองค์ความรู้ กรอบแนวคิด
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ก าหนดนิยามกรอบแนวคิดมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีองค์ประกอบ 12 มิติ มาเป็นฐานใน
การศึกษาผลกระทบทางสังคม อันหมายถึงความปลอดภัยของมนุษย์ หรือสมาชิกในสังคมที่ได้รับการ
คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้สมาชิกในสังคมหลุดพ้นจากความกลัวและ
อันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในองค์ประกอบ 12 มิติด้านความมั่นคงของ
มนุษย ์มีประเด็นผลกระทบทางสังคมที่มีนัยส าคัญ 5 มิติ ดังนี้ 

(1) มิติที่อยู่อาศัย หมายถึง การมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในการถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และสิทธิในการครอบครอง มีการจัดระบบสาธารณูปโภคให้แก่สมาชิกใช้ร่วมกันได้อย่างเพียงพอ มี
ความคงทนเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จากการศึกษา พบว่า ทุกชุมชนเป้าหมายก าลัง
เผชิญกับปัญหาสุขอนามัยบริเวณท่ีพักอาศัยของชาวอาเซียน ที่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูก
สุขลักษณะ มีความแออัด มีขยะมูลฝอยนานาชนิด สร้างความสกปรกให้แก่ที่พักอาศัย รวมถึงการบุก
รุกพ้ืนที่รกร้างของเอกชนและพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ชายคลองถูกชาวอาเซียนรุกล้ า เพ่ือสร้างประโยชน์
แก่ตนเองและครอบครัวคนงานในการสร้างเพิงที่พักอาศัยชั่วคราว ในขณะที่ผลส ารวจเชิงปริมาณก็
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ระบุว่าชุมชนมีปัญหาด้านความสะอาด 
หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการมชีาวอาเซียนมาอาศัยอยู่ในชุมชน 

(2) มิติด้านสุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีหลักประกันด้านสุขภาพที่เหมาะสม 
เข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตมีความเสี่ยงน้อยต่อการเจ็บป่วยต่อร่างกาย
และจิตใจ จากการศึกษา พบว่า ชาวอาเซียนมีปัญหาด้านสุขอนามัย เช่น เรื่องโรคติดต่อที่เกิดจากการ
ขาดการดูแลสุขอนามัยที่ดี ไม่สนใจในการป้องกันโรค อาทิ การฉีดวัคซีน การคุมก าเนิด การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการกังวลของคนในชุมชน ว่าชาวอาเซียนอาจจะเป็นพาหะ
น าโรคต่าง ๆ มาสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจเชิงปริมาณ โดยพบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ มองว่าปัญหาโรคติดต่อเป็นผลกระทบที่เกิดจากประชาคมอาเซียนและการเข้ามาของชาว
อาเซียน ในขณะเดียวกัน ชาวอาเซียนบางส่วนมักจะนิยมดูแลรักษาโรคด้วยตัวเองตามความเชื่อดั่ง
เดิม หรือ ซื้อยาจากร้านขายยาหรือร้านขายของช ามารับประทานเอง ซึ่งอาจไม่ตรงกับอาการของ
ผู้ป่วย โรคที่เป็นจึงไม่หายขาดและเรื้อรัง  
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การอภิปรายผลจากงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันสอดคล้องกันว่า แรงงานข้ามชาติที่เจ็บป่วยเพียง
เล็กน้อยมักซื้อยากินเอง ยกเว้นเมื่อเจ็บป่วยหนัก หรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จึงจะใช้บริการจาก
สถานพยาบาลของรัฐ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วชาวอาเซียนนิยมที่จะไปรักษาที่คลินิก โดยจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งด้านสุขภาพคือ เรื่องสถานพยาบาล
ของรัฐไม่เพียงพอในบางพ้ืนที่ ท าให้โรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง เช่น ในจังหวัดสมุทรสาครที่ 80-90 
เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ป่วยชาวอาเซียน ส่งผลให้คนไทยหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
รัฐเหล่านั้น และตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแทน  

นอกจากนั้นแล้ว จากการประมวลผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในสถานบริการของรัฐ พบว่ามีดังนี้ (1) บุคลากรไม่เพียงพอ
ในการให้บริการทั้งคนไทยและชาวอาเซียน (2) ปัญหาการสื่อสารกับชาวอาเซียน (3) อัตราการครอง
เตียงของผู้ป่วยในของชาวอาเซียนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ป่วยเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 
โรงพยาบาลก็จะไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ป่วยเหล่านี้ไดเ้พราะไม่มีหลักประกันสุขภาพ (4) ชาวอาเซียน
ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาลและการใช้สิทธิ์  (5) 
การพบทั้งโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังในแรงงานข้ามชาติ เช่น วัณโรคที่ดื้อยา โรคเท้าช้าง มาลาเรีย 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเอดส์ เป็นต้น (6) ปัญหาอนามัยแม่และเด็กของชาวอาเซียนที่
พบว่า ทารกแรกคลอดต้องเข้าไปอยู่ในห้องดูแลพิเศษจ านวนมาก และมารดาจ านวนหนึ่งก็ต้องอยู่ ใน
ห้องดูแลพิเศษเช่นกัน เพราะติดเชื้อบาดทะยัก (ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. 2556)  

(3) มิติด้านการมีงานท าและรายได้ หมายถึง การได้งานท าที่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการ
ใช้ชีวิต ไม่ก่อให้เกิดหนี้สินที่ไม่มีคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว มีการออมที่เพียงพอต่อการด าเนิน
ชีวิต มีความพึงพอใจต่อรายได้และงานที่ท า จากการศึกษา พบว่าการที่ชาวอาเซียนเข้ามาท างานหรือ
พักอาศัยในชุมชน ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม เจ้าของกิจการ
หอพัก/บ้านเช่า พ่อค้าแม่ค้า (อาหารสด ผัก เนื้อหมู เสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านทอง) มีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น เพราะชาวอาเซียนมีก าลังซื้อมากขึ้นจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจเชิง
ปริมาณที่พบว่า หลัง 31 ธันวาคม 2558 ประชากรเป้าหมายในชุมชน 70.66 เปอร์เซ็นยอมรับว่า
เศรษฐกิจในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางลบก็มีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นความคิดเห็นที่สะท้อนว่า ชาวอาเซียนเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย เช่น เป็นวินมอเตอร์ไซค์ 
โดยให้บริการโทรเรียกรับ-ส่ง การเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต่าง ๆ โดยอาศัยการจ้างคนไทยเป็น
เจ้าของบังหน้า อาทิเช่น เปิดร้านซ่อมโทรศัพท์ เปิดร้านขายอาหารตามสั่ง (เช่น หอยทอดสูตรพม่า) 
ร้านจ าหน่ายของใช้พม่า อาชีพช่างตัดผม ช่างยนต์ ซึ่งคนในพ้ืนที่มองว่าเป็นอาชีพที่สงวนส าหรับคน
ไทยเท่านั้น แตก่็ยังมีชาวอาเซียนท างานอาชีพดังกล่าวได้อย่างเสรีโดยไม่มีการเรียกกับภาษี ซึ่งต่างกับ
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่นิยม
รับแรงงานคนไทยเข้ามาท างาน แต่กลับนิยมจ้างชาวอาเซียนมากกว่า ท าให้ชาวอาเซียนสามารถหา
งานได้ง่ายกว่าคนไทย ประกอบกับการมีนายหน้าช่วยหางานให้โดยตรง ในขณะเดียวกันโรงงานในเขต
พ้ืนที่ที่รับชาวอาเซียนเข้าท างานไม่มีการแจ้งจ านวนชาวอาเซียนให้ผู้น าชุมชนรับทราบ ท าให้ข้อมูล
จ านวนชาวอาเซียนในพ้ืนที่มีจ านวนไม่ชัดเจน ไม่ทราบจ านวนที่แท้จริง  
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(4) มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การมีกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ และส่งเสริมให้เห็นคุณค่า รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สิ่งส าคัญที่เป็น
หัวใจของวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศคือภาษา ถ้าปราศจากจากหัวใจคือภาษา
เสียแล้ว วัฒนธรรมก็สืบทอดไม่ได้และต้องสูญหายไปโดยเร็ว ภาษามีประโยชน์มากมาย ได้แก่ (1) 
ภาษาช่วยธ ารงสังคม กล่าวคือ ภาษาใช้แสดงความสัมพันธ์ของบุคคล และใช้แสดงกฎเกณฑ์ของสังคม
เพ่ือให้มนุษยส์ามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (2) ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การ
แสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างกันไป (3) ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา เพราะภาษา
ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ สืบเนื่องกันมาท าให้ความรู้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้น (4) ภาษาช่วยก าหนด
อนาคตในรูปแบบต่างๆ เช่น ท าแผน ท าโครงการ ค าสั่ง สัญญา เป็นต้น (5) ภาษาช่วยจรรโลงใจ คือ 
ค้ าจุนจิตใจให้มั่นคง ไม่ตกอยู่ในอ านาจฝ่ายต่ า (ภาษากับการสื่อสารของมนุษย์, 2560) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ภาษาเป็นอุปสรรคส าคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาว
อาเซียนกับคนไทยในชุมชน เนื่องด้วยส่วนมากชาวอาเซียนจะใช้ภาษาของตนเองในการพูดคุยระหว่าง
กัน ในขณะที่การพูดคุยสื่อสารระหว่างชาวอาเซียนกับนายจ้างคนไทยหรือคนไทยอ่ืนๆ ในชุมชนพบ
กับปัญหาในการท าเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งในบางชุมชนจ าเป็นต้องหาชาวอาเซียนที่สามารถพูด
ภาษาไทยได้เป็นตัวกลางการสื่อสาร หากจะให้ชาวอาเซียนกับคนไทยในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อุปสรรคแรกที่ต้องก าจัดคืออุปสรรคด้านภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

(5) มิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การมีวิถีชีวิต และการด ารงชีวิตที่
ปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบจากภัยทาง
สังคม และภัยธรรมชาติ จากการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มองว่าการ
เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนของชาวอาเซียนก่อให้เกิดผลกระทบด้านจ านวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงหรือเล็กน้อย ในขณะที่ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า มีประเด็นที่
ส าคัญ คือเรื่องความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยส่วนใหญ่ชาวอาเซียนจะขับขี่รถจักรยานยนต์และ
รถจักรยานเพื่อไปท างาน แต่พบว่าชาวอาเซียนใช้ยานพาหนะอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่เคารพกฎจราจร 
ท าให้เกิดอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนได้ง่าย  สาเหตุของการไร้ระเบียบในการขับขี่
ยานพาหนะอาจเกิดจากการไม่เข้าใจกฎจราจรของไทยหรือการลอกเรียนแบบพฤติกรรมของคนไทย
บางคนที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจร เมื่อเห็นว่าคนไทยท าได้ ชาวอาเซียนจึงท าตาม อีกประเด็นหนึ่งใน
มิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนระหว่างชาว
อาเซียนและคนไทยคือปัญหาการลักขโมยผลไม้ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการลักขโมยผลไม้อาจเกิด
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติด้านมารยาทของคนไทย โดยควรจะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของก่อนจึงจะสามารถเก็บผลไม้นั้นๆ ได ้ 
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5.2 มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการอยู่ร่วมกันของชาติ
อาเซียนในประเทศไทย 

 5.2.1 เสริมสร้างกลไกเพื่อการสื่อสารระหว่างกันในชุมชน 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และเครื่องมือส าคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของการอยู่ร่วมกันคือการสื่อสาร 
เพราะองค์ประกอบส าคัญบางอย่างภายในสมอง ท าให้มนุษย์มี “ต้นทุนพิเศษ” ที่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน 
ๆ ในโลก คือ ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาจิตหรือการฝึกสมาธิและสติ  หากต้นทุน
ดังกล่าวนี้ถูกน าไปผนวกเข้ากับทักษะการด ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ แล้ว ก็จะยิ่งเติมเต็มคุณภาพในการ
ท างาน ช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพและความสุขในการด าเนินชีวิตได้  หากกล่าวถึงหลักพ้ืนฐานของ
การสื่อสาร จะพบว่าทุกคนเป็นคู่สื่อสารโดยเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันเสมอ และสารที่
ถูกส่งออกไปนั้นเป็นได้ทั้งวัจนภาษา (ภาษาที่เป็นถ้อยค า) และอวัจนภาษา (ภาษาท่าทาง ได้แก่ 
สายตา สีหน้า น้ าเสียง ท่าทาง ระยะห่างและสัมผัสต่าง ๆ ฯลฯ) ความเข้าใจจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
ในขณะที่เราเป็นผู้ฟัง ก็ยังเป็นผู้ส่งสารออกไปด้วยซึ่งก็คือ อวัจนภาษาต่าง ๆ ขณะเดียวกันผู้พูดก็จะ
รับสารจากผู้ฟังด้วยเช่นกันว่ามีการตอบสนองอย่างไร แต่ความเป็นจริงอาจไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไป 
เพราะแม้จะเข้าใจพ้ืนฐานดี แต่หลายครั้งการส่งและรับสารนั้นต้องล้มเหลว สาเหตุเพราะถูกอารมณ์
และความรู้สึกต่าง ๆ เข้ามาสอดแทรก ท าให้เกิดความเข้าใจผิด โต้เถียง และบางครั้งอาจรุนแรงใน
ที่สุด (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าภาษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การอยู่ร่วมกันได้ของคนในสังคม  

ด้วยเหตุนี้เอง ภาครัฐควรส่งเสริมการอบรมภาษาไทยให้กับชาวอาเซียนหรืออาจก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตท างาน ในขณะเดียวกัน คนไทยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ก็ควร
ได้รับการฝึกอบรมภาษาอาเซียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน 
ในส่วนของสถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชนควรมีป้ายประกาศที่เป็นภาษาชาวอาเซียนด้วย
เช่นเดียวกัน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาอาเซียน ในสื่อที่ชาวอาเซียนสามารถเข้าถึงได้
สะดวก ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ เช่น การการที่ชาวอาเซียนต้องการจะเข้ามาท างานในประเทศไทย 
ในการเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยบอกในรายละเอียดว่ามี
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จ่ายด้วยวิธีใดได้บ้าง มีช่องทางใดที่จ่ายได้สะดวกบ้าง ทั้งนี้พบว่าบางบริษัทเริ่มจัด
อบรมภาษาไทยให้แก่แรงงานของตัวเอง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานพม่าท างานและ
อาศัยอยู่จ านวนมาก (ศูนย์สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

 
 5.2.2 พัฒนาระบบสุขอนามัยใหช้าวอาเซียน 

การเสริมสร้างมาตรการพัฒนาระบบสุขอนามัยให้ชาวอาเซียน อาทิ การป้องกันโรค การ
รักษาโรค การดูแลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ในประเด็นนี้กระทรวงสาธารณสุข
ไดว้างมาตรการส าหรับประชากรข้ามชาติ 2 ด้าน คือ จัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในกลุ่มชาวอาเซียน  
และจัดบริการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดชายแดนและจังหวัดชั้นในที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ชัดเจน การให้บริการต่าง ๆ รวมถึง
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สมาชิกในครอบครัวของชาวอาเซียน และครอบคลุมทั้งแรงงานที่มีและไม่มีใบอนุญาตท างาน การ
เสริมสร้างมาตรการพัฒนาระบบสุขอนามัยให้ชาวอาเซียน เกี่ยวกับพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว 
อาสาสมัคร สาธารณสุขต่างด้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของการบริการ (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 อ้างถึงใน ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2556) 
 
 5.2.3 พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่ส าคัญ  

มาตรการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยให้ชาวอาเซียน  กล่าวคือ 
วัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา เป็นมรดกอันล้ าค่าของคนไทยทุกคนที่สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตของคนไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอ่ืน มีลักษณะ
เฉพาะที่แสดงชี้ชัดถึงความเป็นไทย เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงออกมาทางพิธีกรรม 
ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้เองชาวอาเซียนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทย รวมถึงสิ่ง
ที่ท าได้และห้ามท าในสังคมไทย ในขณะเดียวกันภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดท าระเบียบ
การจ้างงาน กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคมและสัญญาต่าง ๆ เป็นภาษาอาเซียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกันที่ชัดเจน และ ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านกฎหมายที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายจราจรให้ชาวอาเซียน ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย สภาทนายความ กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นต้น  
 

5.2.4 จัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนในชุมชน 

 มาตรการส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
นายจ้างด าเนินการจดทะเบียนแรงงานชาวอาเซียนให้ถูกกฎหมาย รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลชาว
อาเซียนในชุมชน และควรเพ่ิมการจัดท าฐานข้อมูลของผู้ติดตามชาวอาเซียนด้วย ในที่นี้หมายถึง พ่อ
แม่ พ่ีน้อง บุตร หลาน ญาติ เป็นต้น เพ่ือควบคุมและดูแลความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งผลจากการ
จัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนในชุมชนสามารถน ามาตอยอดพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพ่ือประโยชนของ
ผูใชแรงงานโดยรวม อันเป็นการพัฒนาทุนมนุษยใหมีความแข็งแกรง ในประเด็นนี้ กระทรวงแรงงาน 
โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้เปิดให้แรงงานชาวอาเซียน รวมทั้งผู้ติดตาม (บุตรอายุไม่เกิน 15 ปี)          
มาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS: One Stop Service) จ านวน 
1,626,235 คน แบ่งเป็น พม่า 664,449 คน, กัมพูชา 738,947 คน, ลาว 222,839 คน ซึ่งใบอนุญาต
ท างานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 (คมชัดลึก, 2558) ทั้งนี้ การจดทะเบียนดังกล่าวได้รวมถึงการ
จัดท าฐานข้อมูลแรงงานชาวอาเซียนและผู้ติดตามไว้ด้วย  
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 5.2.5 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียน ในชุมชน 

 มาตรการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียนในชุมชน เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่น การจัดเวทีการประชุมเสวนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน กิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและชาวอาเซียน ในชุมชน นอกจากนี้การส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อ
กันระหว่างคนไทยและชาวอาเซียน ในชุมชนยังสามารถกระท าผ่านการมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือการจัดงานประเพณีประกวด
ชุดแต่งกายประจ าท้องถิ่น รวมถึงการจัดงานประเพณีแข่งขันด้านทักษะต่าง  ๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้
ทุกเพศทุกวัย  
 
 5.2.6 สนับสนุนการจัดระเบียบด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่  

แหล่งที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  สืบเนื่องมาจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 (กระทรวงแรงงาน, 2560) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวง
แรงงานเร่งรัดด าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยในระยะแรกให้ด าเนินการในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดระนอง โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ ดูแลการจัดระเบียบแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข และจัด
เขตพ้ืนที่เฉพาะ (Zoning) ให้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับแรงงาน โดยการจัดระเบียบจะต้องด าเนินการตาม
แนวทาง Function Area เนื่องด้วยแต่ละจังหวัดจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ความต้องการ และการใช้
แรงงานมีความแตกต่างกัน เรื่องที่พักอาศัย จะพิจารณาตามสภาพพ้ืนที่เป็นอันดับแรก เนื่องจากจะ
ท าให้มีทะเบียนชื่อ ที่อยู่ รัฐจะสามารถควบคุมดูแล และขยายไปเรื่องอ่ืนๆ ได้ เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข การจ้างงาน สวัสดิการ การย้ายที่อยู่หลักแหล่งอาศัย โดยขอให้ส่วนกลางก าหนดแนวทาง
เชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการด าเนินงานให้กับจังหวัด อาทิ ระบบจัดท าทะเบียน ระบบจัดเก็บภาษี
แรงงานชาวอาเซียน แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ าให้กระทรวง
แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวไปสู่จังหวัดที่มีชาวอาเซียน
มากกว่า 50,000 คน จ านวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี 
เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และตาก โดยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ด้วยเหตุนี้เอง การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ด าเนินการจัดระเบียบด้านที่อยู่อาศัยให้ชาว
อาเซียนพักในเขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยการขายแฟลตเอ้ืออาทรให้นายจ้างเพ่ือให้แรงงานอาเซียน
เช่าอยู่อย่างเป็นระเบียบ มีการจัดแบ่งแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน และมีศูนย์การบริการภายในส าหรับ
แรงงานต่างด้าวด้วย กล่าวคือ ศูนย์เอ้ืออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) มี 56 อาคาร ซึ่ง 29 อาคารเป็นการ
จัดโซนนิ่งให้กับแรงงานต่างด้าว ส่วน 27 อาคารเป็นแรงงานไทย โดยเป็นที่พักให้เช่าบริหารจัดการ
โดย กคช. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ หากโครงการนี้ได้ผลดีก็จะขยายไปยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีแรงงานจ านวนมาก เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนและสุขอนามัยที่ถูกต้อง
ในที่อยู่อาศัยของชาวอาเซียน  
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จากการเปิดเวทีเพ่ือชี้แจงพระราชก าหนด การบริหารจัดการการท างานของชาวอาเซียนใน
จังหวัดสมุทรสาครและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชาวอาเซียน โดยมีนายจ้างที่มีการจ้างแรงงาน
ชาวอาเซียน สถานประกอบการที่อยู่อาศัย หอพัก บ้านเช่า และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด
สมุทรสาคร เข้าร่วม โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยสวัสดิการต่าง ๆ
ให้เหมาะสม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดน าร่องในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย
(มหาชัยเคเบิลดิจิตอลทีวี, 2560) เพ่ือพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะให้ชาวอาเซียนได้เช่าอาศัยอยู่  
และ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ชาวอาเซียน อย่างไรก็ตาม
โครงการนี้สมควรที่จะมีการขยายผลต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอาศัยอยู่ในเขตชุมชนที่ปะปนกับคนไทย ควรมีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยไม่ให้สร้างผลกระทบต่อ
คนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 5.3.1 ควรมีมาตรการในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขอนามัยที่ถูกต้องในที่อยู่อาศัยของชาว
อาเซียน โดยการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการเสริมสร้างมาตรการพัฒนาระบบ
สุขอนามัยให้ชาวอาเซียน อาทิ การป้องกันโรค การรักษาโรค การดูแลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย
ให้ถูกสุขลักษณะ จัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในกลุ่มชาวอาเซียน และจัดบริการวางแผนครอบครัว 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนและจังหวัด
ชั้นในที่มชีาวอาเซียนอาศัยอยู่อย่างชัดเจน  

 5.3.2 ควรด าเนินการเชิงบูรณาการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าฐานข้อมูลชาวอาเซียนและผู้ติดตามที่
ท างานหรืออาศัยอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ มาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ 
(OSS: One Stop Service) นอกจากนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนต่าง ๆ ที่มีชาวอาเซียนอาศัยอยู่ เพ่ือประโยชน์ด้านการควบคุม ติดตามและ
ช่วยเหลือในด้าน ต่าง ๆ แก่ชาวอาเซียน ในขณะเดียวกันหากมีกรณีการย้ายเข้า-ออก หรือปัญหา   
อ่ืน ๆ เช่น อาชญากรรม โรคติดต่อ ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ เป็นต้น อปท. และผู้น า
ชุมชนจะได้รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที  

 5.3.3 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม.  ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (อพม.) พัฒนาเครือข่ายร่วมกับชาวอาเซียนในพ้ืนที่ และ ให้มีการประสานงานเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างเครือข่ายชาวอาเซียนในพ้ืนที่กับเครือข่ายคนไทยในพ้ืนที่  เพ่ือประโยชน์ในการดูแล 
ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชาวอาเซียน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างชาว
อาเซียนและคนไทยในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และใน
ภาวะฉุกเฉิน 
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 5.3.4 ควรมีนโยบายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) 
รณรงค์เสริมสร้างเจตคติที่ดีและความเข้าใจระหว่างกันของคนไทยและชาวอาเซียน เพ่ือเสริมสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถจัดกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วม
ในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือการจัด
งานประเพณีประกวดชุดแต่งกายประจ าท้องถิ่น รวมถึงการจัดงานประเพณีแข่งขันด้านทักษะต่าง ๆ            
ที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย ภายใต้กติกาของความสมเหตุสมผล  

 5.3.5 ควรมีนโยบายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ด าเนินการ
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในชุมชนที่มีชาวอาเซียนอาศัยหรือท างานอยู่  ในรูปแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือให้ส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมในชุมชนและการมี
ชุมชนเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่สัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคนไทยกับชาวอาเซียนในการยอมรับทางสังคม
ก่อเกิดซ่ึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 5.3.6  ควรมีนโยบายให้การเคหะแห่งชาติ พัฒนาที่อยู่อาศัยเฉพาะเพ่ือให้ชาวอาเซียนได้เช่า
อาศัยอยู่ โดยการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เอ้ืออาทร” เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโซน
นิ่งส าหรับชาวอาเซียน ทั้งยังให้บริการด้านต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่จังหวัดอ่ืน ๆ  

 5.3.7 ควรมีนโยบายให้หน่วยงาน พม. มีการด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัด เช่น แรงงานจังหวัด กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สภาทนายความ วัฒนธรรมจังหวัด
และมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ประเทศไทยให้แก่ชาวอาเซียนในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น กฎจราจร ประเพณีการประพฤติปฏิบัติที่ควรท า
ในสังคมไทยรวมถึงพฤติกรรมที่ท าได้และห้ามท า/ ไม่สมควรท าในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างชาวอาเซียนและคนไทยในชุมชน สมควรที่จะมีให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมชาว
อาเซียนแก่คนไทยในชุมชนด้วย 
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