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บทคัดย่อ

 การย้ายถิ่น เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มประชากรโลกที่เกิดขึ้น เพื่อการอพยพโยกย้าย 

ถิ่นที่อยู่ที่ท�ามาหากิน ท่ีท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และหมู่คณะมายาวนานนับพันปี  

อาจจะด้วยเหตผุลหลากหลายประการ จากการสภาพการผันแปรทางธรรมชาติ ความรุนแรงทางการเมอืง 

การปกครองด้วยลทัธคิวามเชือ่ และทางภาวะขาดแคลน กดดันทางเศรษฐกจิ ดังเช่นท่ีเกดิกบักลุ่มชาติพันธุไ์ต 

ในรฐัฉาน ประเทศเมยีนมา ซึง่เกดิการย้ายถิน่ข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ง จนถึงปัจจุบนั  

ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมติดตามมาในหลายๆประเด็นและหลายระดับทั้งในพื้นที่ต้นทาง ชุมชน

ชาติพันธุ์ไตในรัฐฉานเอง ชุมชนทางผ่าน ชายแดนจังหวัดเชียงรายและเมืองปลายทางเช่นจังหวัดเชียงราย 

และมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�า 

แนวทางยุทธศาสตร์ นโยบายการป้องกันแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบแบบแผน งานวิจัยครั้งนี้  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทและผลกระทบจากการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉานเข้าสู่

ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย และเพื่อจัดท�าแนวทางบูรณาการความปลอดภัยในการย้ายถิ่น 

ของกลุม่ชาตพินัธุไ์ตจากรฐัฉานเข้าสูป่ระเทศไทยทางชายแดนจังหวดัเชยีงราย เกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม

*E-mail: sompop.depdc@gmail.com
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กบักลุม่ตวัอย่างผูย้้ายถิน่ชาตพินัธุไ์ต การสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิจ�านวน 50 ราย สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

กับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 30 ราย และ จัด โครงการอบรมแกนน�าเยาวชนชนไตเพื่อการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย 

(Shan Youth Safety Training to End Risky Migration ) 

  ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ชาตพินัธุไ์ตส่วนมากเป็นคนไร้สญัชาต ิเมือ่ต้องการเดนิทางข้ามแดนต้องใช้

วิธีเดนิหลบหลกี จ้างรถ จ้างคนน�าทาง เดนิทางลดัเลาะป่า ภเูขา หลบด่านตรวจ ข้ามเรอื ข้ามน�า้ มอีนัตราย

สงู รวมถงึอาจถกูท�าร้ายจนถงึชวีติ ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนมผีลต่อชมุชนชายแดนในอ�าเภอแม่สายท่ีต้องรับรอง 

ผูย้้ายถิน่ทีผ่ดิกฎหมาย เกดิปัญหาเดก็ท่ีเคลือ่นย้ายตดิตามครอบครวัมา หรอืเกดิใหม่ในชมุชนจะขาดเอกสาร

หลกัฐาน ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงสทิธิข้ันพืน้ฐาน และการบรกิารของรฐั เป็นเดก็ไร้รฐัไร้สญัชาต ิด้านแนวทาง 

บรูณาการความปลอดภยัในการย้ายถิน่ได้มโีครงการน�าร่องป้องกนักลุม่เสีย่ง (SYSTERM) ด้วยการมตีวัแทน

เยาวชนคดัเลอืกจาก 19 องค์กรในพืน้ท่ีต้นทางรฐัฉาน ด้วยการพยายามน�าแนวทางทีส่อดคล้องกบัหลกัการ

สากลมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไตและผู้ย้ายถิ่นทุกๆคนจากรัฐฉาน ประเทศ

เมียนมา ที่ข้ามแดนเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ค�าส�าคัญ: การย้ายถิ่น ความปลอดภัยในการย้ายถิ่น ชาติพันธุ์ไต รัฐฉาน ชายแดนประเทศไทย

ABSTRACT

 Migration has long been a social phenomenon of global population for a thousand 

years involving several reasons such as change of residence, employment opportunities, 

natural change, political conflicts, shortage of resources, financial pressure, safe and secure 

shelter suitable for oneself, family, and group. Like the case of the Tai ethnic group in Shan 

State, Burma, who has still migrated across the border into Thailand until now, leading to 

social conflicts in many aspects and in all levels from the origin country, transition area, 

bordering and destination area in Chiang Rai. The problems have intensified and became 

more complicated. Therefore, the strategies, prevention and problem-solving policies 

should be systematically studied, analyzed, and implemented.

 The purposes of this research were to study the phenomena including its form and 

the effect of migration from Shan State into Thailand border in Chiang Rai province and 

to implement the integral guidelines into the pilot project for Tai people’s safe migration. 

The research Instruments used questionnaire for data collection from 50 Tai immigrants 

by accidental sampling population study. The research also used structured interview 

methodology to collect the 30 Tai purposive sampling structured interview migrants and 

to implement the pilot project for safe Shan migration focusing on Shan Youth safety 

training to end risky migration. 
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 The research findings revealed that most of the Tai were stateless people without 

official documents. Consequently, legal border crossing was impossible for them. Most 

the Tai people, therefore, escaped from the checkpoint by walking through the shortcut 

of uphill or rivers. Their illegal migration led to confront with most dangerous events 

when being arrested, seriously punished, or victimized by the troops or the officers at the 

checkpoints. 

 Not only facing to their safety problems, but it would also affect the border 

community at the transition area like in Mae Sai district. When they wanted to temporally 

settle, more numbers of the immigrants would increase because their children or more 

family members from homeland followed them. Those children had no official documents. 

They were non nationality status and become trouble stateless children or under privileged 

which made them unable to access to any official social welfare. Therefore, the result 

of research based on these main findings leading to the network of 19 organizations 

designed the pilot integral plan of actions to prevent the at risk for Tai immigration from 

19 local partners in original Shan state. The integral guidelines would be planed based on 

local situation based on the international standard to support the project for prevention 

migration from the Shan state to be safe when crossing into Thailand border in Chiang 

Rai province. 

Keywords: Migration, Safe Migration, Tai Ethnic, Shan State and Thailand border.

บทน�า 

 การศึกษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาให้ความส�าคญักบั

การอพยพหลั่งไหลเข้ามาของคนกลุ่มชาติพันธุ์ไต 

อนัประกอบไปด้วย กลุม่คนทีเ่รยีกตนเองว่า ไตยอง  

ไตเขิน ไตลื้อและไตใหญ่ โดยอาศัยความสัมพันธ์ 

เชงิเครอืญาต ิเพือ่นบ้าน ความเป็นเผ่าพนัธุเ์ดยีวกนั 

คนหมู่บ้านเดียวกัน หรือโดยการชักน�า น�าพา หรือ 

รบัจ้างขนคนข้ามแดนทัง้ผดิกฎหมายและถกูกฎหมาย 

(Smuggling) จากพื้นท่ีต้นทางในรัฐฉานกับคน 

เครอืไตทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีป่ลายทาง ตามรอยตะเขบ็

ชายแดน จงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัอืน่ ๆ  ในภาคเหนือ 

ของประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้าน

สังคมหลายประการ ทั้งต่อประชากรและชุมชน

ดัง้เดมิปลายทาง และต่อกลุม่ประชากรกลุม่ผูอ้พยพ

เข้ามาใหม่ เช่นเกิดความแออัดจากการขยายตัว 

ของชุมชนชายแดนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ซึง่ส่วนใหญ่มพีืน้ที่

ติดต่อกับรัฐฉานโดยท่ียังขาดมาตรการควบคุม

และการจัดการที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการ

จัดผังเมือง การจัดระเบียบโครงสร้างชุมชนย่อย 

และโครงสร้างเมืองโดยรวมทั้งระบบ เช่นการ 

ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ขาดการวางแผน

ควบคุมมาตรฐาน และจัดระเบียบสังคมด้าน 
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การคุ้มครองสวัสดิภาพ สิทธิการถือครองทรัพย์สิน 

ทีด่นิ และสทิธมินุษยชนพลเมอืง คณุภาพ สวัสดภิาพ 

ชวีติ ของสมาชิกในชมุชนหมูบ้่าน ในด้านการศกึษา 

สขุอนามัย ทกัษะการประกอบอาชพี ปัญหาเหล่านี้  

ก�าลังสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(Ramingwong, 

2015; Assawarangseekul, 2019)

 ในพื้นที่ต ้นทาง ในชุมชนชาติพันธุ ์ไต 

ในรัฐฉานเอง ก็ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่น 

ของ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน 

และวัยเจริญพันธุ ์ ความอ่อนแอลงของสถาบัน

ครอบครัว ในด้านพลังการผลิต และการสืบสาน

ต่อวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และบทบาทภารกิจ

ครอบครัว ในด้านวัฒนธรรมศาสนาและกิจกรรม

ทางประเพณีก็ขาดพลังการขับเคลื่อนและขาด

สีสันแห่งความงดงามสดใสจากคนวัยหนุ่มสาว  

ด้านการเมืองการปกครองรัฐฉาน ซึ่งยังต้องการ 

คนหนุ่มสาวอีกเป็นจ�านวนมากเพื่อปกป้องตนเอง

จากการถูกเอาเปรียบ กดขี่ และการถูกครอบง�า

จาก กลุ่มก�าลังทหารพม่าอันเนื่องมาจากนโยบาย

การผสมกลมกลืนของรัฐบาลพม่าที่เริ่มน�ามาใช ้

ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในรัฐฉานทั้งการท�าร้าย 

การทุบตีท�าให้ผู้คนจ�านวนมากกลายเป็นผู้อพยพ

ข้ามแดนมายงัประเทศไทย (Ramingwong, 2015)

เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่า มีปัญหาอื่น ๆ อีก 

หลายประเด็นที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเติบโตของ

ชุมชนทางผ่าน และปลายทาง นั่นคือ เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยการแอบอ้าง 

การกระท�าผดิกฎหมาย อาศยัช่องว่างทางกฎหมาย

การเข้าเมือง การฉ้อราษฎร์บังหลวง และความ 

ไม่โปร่งใสในการปกครอง ในการใช้อ�านาจลักษณะ

ขาดความเป็นธรรมเท่าเทียม ต่อผู้อพยพย้ายถิ่น 

รายใหม่ เรียกค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการอยู่ 

อาศัย เหมือนค่าเช่าประเทศ ค่าเช่าแผนดิน  

การคุกคามละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอ ่อนแอ  

ด้อยโอกาส ในขณะที่แก๊งค์อาชญากรรม อาศัย

แฝงตัวเข ้ามาอยู ่ปะปนกับชุมชนจนแยกแยะ 

ไม่ออก คนดี คนร้าย คนเหล่านี้มีส่วนพัวพันกับ 

การก่อคดีอาชญากรรม และกิจกรรมผิดกฎหมาย 

เช ่นการลักลอบขนคนเข ้าเมือง การต้ังบ ่อน 

การพนันเถื่อน การเตรียมเอกสารปลอม เพื่อการ 

เข้าเมอืงผดิกฎหมาย การน�าพาคนเพือ่การค้ามนษุย์ 

การพักเหยื่อการค้ามนุษย์ในชุมชนก่อนการส่งต่อ 

ธุรกิจยาเสพติด ก่อให้เกิดความรุนแรงในชุมชน 

ความปลอดภยัในการด�ารงชวีติจากกลุม่อาชญากรรม 

ลักขโมย ฯลฯกลายเป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาชีวิต

ประจ�าวันของผู้คน ชุมชนชายแดนและชุมชน

ปลายทางของการย้ายถิ่น เช่น เมืองชายแดน

อย่างอ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดแม่ฮ ่องสอน จังหวัดสมุทรสาคร และ 

เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ เมืองในเขตท่องเท่ียว

ชายทะเล เช่น เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

 นอกจากนี้  ในพื้นที่ที่มีการอยู ่อาศัย 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไต และกลุ่มอื่น ๆ พบว่ายังมี 

กลุ่มเด็กเกิดใหม่ เด็กอพยพติดตามครอบครัวอีก

เป็นจ�านวนมาก ปัญหาใหม่ที่ติดตามมา คือเด็ก 

ไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ใด ๆ 

ติดตัวเพ่ือพิสูจน์หรือยนืยนัสถานะบคุคลกลายเป็น

เด็กกลุ่มไร้สัญชาติ ไร้หลักฐานในขณะที่มีกลุ่มใหม่

ทยอยย้ายถิ่นเข้ามาใหม่อย่างไม่ขาดสาย เป็นการ

อพยพรายวัน ของกลุ่มคนด้อยโอกาส และในที่สุด

กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งโดยสถานะ โดยพฤติกรรม 

โดยสภาพแวดล้อมปัญหาสังคมที่มีอยู่แล้ว จนยาก 

ที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบได้ทันการและ
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ครอบคลุมทั่วถึงได้ ท�าให้มีแนวโน้มจะรุนแรงและ

ยากล�าบากขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อประชาคม

อาเซียนขยายตัวเต็มรูปแบบ

 จากปรากฏการณ์และความซับซ้อนของ

ปัญหาดงักล่าว การแก้ไขปัญหาจงึต้องมอีงค์ความรู้

และอาศยัระบบฐานข้อมลูทีผ่่านการศกึษารวบรวม

อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการ จัดท�านโยบาย แผน 

ทัง้เชงิยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารเชงิบรูณาการ 

(integral) จึงเป ็นที่มาของความส�าคัญและ 

ความสนใจในการศึกษาเรื่องการย้ายถิ่น โดยมุ่ง

สนใจเป็นพิเศษในกลุ ่มชาติพันธุ ์ชาวไตซึ่งเป็น 

กลุ่มที่ย้ายถิ่นมากที่สุดจากรัฐฉานสู่ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาบริบทและผลกระทบจาก

การย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉาน เข้าสู่

ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย

 2. เ พื่ อ จั ด ท� า แ น ว ท า ง บู ร ณ า ก า ร 

ความปลอดภัยในการย้ายถ่ินของกลุ่มชาติพันธุ์ไต 

จากรัฐฉาน เข้าสู่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัด

เชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประเดน็เนือ้หาและรปูแบบ 

ปัญหาการย้ายถิ่นของกลุ ่มชาติพันธุ ์ไต ศึกษา

บรบิทชมุชนชาตพินัธุใ์นพืน้ทีต้่นทาง ศกึษาตวัแปร

ด้านสภาพแวดล้อมทางวิถีเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ด้านเหตุผลการย้ายถิ่น มุ่งเน้นศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถ่ินท้ังท่ีเป็นปัจจัยผลักดัน

ต้นทาง และปัจจัยดึงจากปลายทาง 

 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยอยู ่ใน  

รัฐฉานประเทศเมียนมา และพื้นท่ีประเทศไทย 

ด้านชายแดนจังหวัดเชียงราย มุ่งศึกษาขอบเขต 

ทางภูมิศาสตร ์ท�าเลที่ตั้ งเมือง การเชื่อมโยง 

เขตติดต่อชายแดน เส้นทางทั้งทางธรรมชาติ 

และด่านข้ามพรมแดนทางการ ซ่ึงใช้การเรียก 

รวม พ้ืนท่ีในรัฐฉานว่าเป็นพ้ืนท่ีต้นทาง ส่วนพ้ืนท่ี

ชุมชนอ�าเภอแม่สายเมืองชายแดนประเทศไทย 

เรียกวา่พื้นทีท่างผ่านส่วนพื้นที่อืน่  ๆ   เรยีกว่าพื้นที่

ปลายทางเป็นหน่วยพื้นที่ส�าหรับการศึกษา

 3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชากร

ท่ีศึกษาคือ กลุ ่มชาติพันธุ ์ไตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังต้นทางและและพ้ืนท่ีทางผ่านหรือพ้ืนท่ีปลายทาง 

โดยมุง่ศกึษาเฉพาะกลุม่ผูอ้พยพทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ 

ชาวไตเป็นหลัก ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อยคือ  

ไตใหญ่ ไตเขิน ไตลื้อ และไตยอง รวมทั้งกลุ่มผู้ที่

เกี่ยวข้องเช่น สมาชิกชุมชนทางผ่านและปลายทาง 

หรือต้นทางอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

ทบทวนแนวคิด

 1. ทฤษฏีการย้ายถิ่น (Theory of 

Migration) Everett S. Lee ได้มีการวิเคราะห์

ถึงขนาด (volume) กระแส (stream) และการ 

ทวนกระแส (counter stream) ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับบริบทของพื้นที่ต้นทาง (origin) และพื้นที่ 

ปลายทาง (destination) ท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

ปัจจัยดึง (pull) ซึ่งในฐานคิดของ Lee ถือเป็น 

ปัจจัยบวก (positive force) ซึ่งปะทะกับแรงผลัก 

(push) ปัจจัยลบ แต่ทั้งสองแรงก็ส่งผลต่อการ 

ย้ายถ่ินบนเง่ือนไขของ บุคลิกภาพ อายุ เพศ  

ระดับการศึกษา ระดับความช�านาญ (skill) และ 

ยังเชื่อว่า เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่ง

ทีม่อีทิธพิลต่อการย้ายถิน่ในฐานะทีเ่ป็นส่วนก�าหนด

บุคลิกภาพ
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  การย้ายถ่ินฐานมีบริบทท่ีมีความสัมพันธ์ 

ทั้งในแง่ต�าแหน่งภูมิศาสตร์กายภาพ (Geographical 

position) ในฐานะเป็นชมุชนต้นทาง มปีรากฏการณ์

ที่เป็นท้ังแรงผลักและแรงดึงเช่นเดียวกับปลายทาง 

ในแง่ของอุปสงค์อุปทาน ท่ีเกิดช่องว่างในด้าน

อัตราค่าจ้างแรงงาน โดยให้น�้าหนักกับตัวแปร 

ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นตัวการส�าคัญ 

ทีก่่อให้เกดิการหลัง่ไหลของแรงงานทัง้สองภาคและ

ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับบทบาทของพื้นที่ทางผ่าน (transition) และ

กล่าวถงึสิง่ทีเ่รยีกว่า อุปสรรคท้ังหลายท่ีขวางกัน้อยู่

ระหว่างพื้นที่ต้นทางและปลายทาง (Intervening 

Sets of Obstacles) ซึง่ส่วนใหญ่หมายถึงค่าใช่จ่าย 

ที่พัก อาหาร ระหว่างการย้ายถิ่น 

 2. ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ Ernst Georg 

Ravenstien “กฎแห่งการย้ายถิน่” (The laws of 

migration) ดงัน้ี (1) กระแสการย้ายถิน่หลกัแต่ละราย 

จะมีกระแสการย้ายถ่ินย้อนกลับชดเชยเสมอ  

(2) ผู ้ที่อาศัยอยู ่ในเมือง มีโอกาสที่จะย้ายถิ่น 

น้อยกว่าผูท้ีอ่ยู่ในชนบท (3) ผูห้ญิงจะย้ายถิน่มากกว่า 

ผู้ชายในระยะทางใกล้ ๆ  (4) เมื่อมีการพัฒนา

ทางเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

ปัจจัยให้เกิดการย้ายถิ่น (5) สภาพเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิด 

การย้ายถิ่น ทฤษฎีนี้เห็นว่า การย้ายถิ่นเกิดข้ึน 

เพือ่ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิให้สงูขึน้ ส่วนใหญ่

เป็นการย้ายถิน่ในพืน้ทีย่ากจน ไปสูพ่ืน้ทีท่ีใ่ห้โอกาส

ทางเศรษฐกิจ ที่จะท�าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 3. ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative 

Theory) 

   3.1 Gusztav Names, (2005) ได้

ใช้แนวคิดของการบูรณาการเพื่อเสนอทางออก 

ของระบบการบริหารจดัการของรัฐท่ีเป็น Top-Down 

มาเป็น Bottom-up ซ่ึงกล่าวว่าการบูรณาการ 

สามารถกระท�าได้ทั้งการบูรณาการโดยน�าสิ่งที ่

มีอยู ่จริงมาบูรณาการ (Factual integration) 

หรือการบูรณาการความคิด 21 (Conception 

integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ 

  3.2 เ ก รี ย ง ศั ก ดิ์  เ จ ริ ญ ว ง ศ ์ , 

(Charernwongsak, 2003) ได้ให้ความหมาย  

การบู รณาการคือ  การผนวกการประสาน  

การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน เป็นต้น 

ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุ่งที่จะท�าให้

องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมอืนครอบครวัใหญ่

ครอบครวัหนึง่ โดยมปีระเทศสมาชกิเปรยีบเสมอืน

สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และได้เสนอในวิธีคิด

แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1  

ถอดกรอบ เพือ่ทีจ่ะให้หลดุจากกบัดกัทางความคดิ 

ทางวัฒนธรรม ทางความรู้ทางประสบการณ์ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 ขยายกรอบโดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง 

องค์รวม สหวิทยาการคิด โดยวิธีอุปนัยการมอง

ประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ  

ขัน้ที ่3 คมุกรอบซึง่เป็นขัน้กลบัมาบรูณาการอกีครัง้ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย

 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางบูรณาการ 

เพื่อความปลอดภัยในการย้ายถิ่นชาติพันธุ์ไตจาก 

รัฐฉานเข้าสู ่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัด

เชียงราย สาเหตุเกิดจากสองประการหลัก คือ  

1. วิกฤติด้านเศรษฐกิจ ความยากจน ความขาดแคลน

ความล�าบากในการด�ารงชีวิตเป็นปัจจัยส�าคัญท่ี 

ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาสภาพชีวิต

ความเป็นอยูท่ีด่กีว่า (Economic Migrant) 2. วกิฤต ิ

ความขัดแย้งด้านการเมือง การปกครอง เกิดความ
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รุนแรง สงครามการใช้ก�าลังอาวุธ เกิดอันตราย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน น�าไปสู่การสร้างมาตรการ

ความปลอดภัยทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านชุมชน

และวฒันธรรม เกดิความร่วมมอืตัง้แต่ พืน้ท่ีต้นทาง 

ทางผ่านและพื้นที่ปลายทาง ที่จะร่วมกันก�าหนด

แนวทางเชงิบรูณาการเพ่ือความปลอดภัยต่อผูย้้ายถ่ิน 

ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ กระบวนการ

ป้องกัน การจัดการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

ผ่านกระบวนการตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ 

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นต่อผู ้ย้ายถิ่น 

อย่างแท้จริงดังแนวคิดของการวิจัยดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช ้ กระบวนการวิ จั ย 

เชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น  

5 กลุ่ม ประกอบด้วย

   1.1 กลุ ่มผู ้ย ้ายถิ่นชาติพันธุ ์ชาวไต  

อันประกอบด้วยชาติพันธุ์ย่อยซึ่งเป็นประชากรหลัก 

ในพื้นที่รัฐฉาน 4 กลุ่ม คือ ไตใหญ่ ไตเขิน ไตยอง  

และไตลื้อ การก�าหนดคุณสมบัติกลุ่มประชากร 

การวิจัย ในคร้ังนี้ใช้หลักการเดียวกันท้ังต้นทาง 

และปลายทาง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

The integral Guideline for Tai Ethnic Safe Migration 

from Shan State to Thailand through Chiang Rai Province Border
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   1.2 กลุม่ผูน้�าและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการ 

ย้ายถิ่น ก�าหนดโดยพิจารณาด้าน บทบาท หน้าที่  

ความรับผิดชอบ ทั้งในแง่ที่เป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติ 

ระเบียบ กฎหมาย เช่นกลุ่มผู้น�าท่ีมีต�าแหน่งทาง 

การเมอืงการปกครอง ต�ารวจ ทหาร ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ  

และหน้าที่ความรับผิดชอบตามอุดมคติและความเชื่อ

เช่น พระบาทหลวง นกัพัฒนาสงัคม นกัสทิธมินษุยชน  

เป็นต้น ส่วนผูเ้กีย่วข้องอืน่ ๆ  เช่นนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ 

นักวางแผนยุทธศาสตร์

  1.3 กลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบการย้ายถ่ิน 

ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการย้ายถ่ินและ 

ผู้ย้ายถิ่นเช่นกลุ่มเด็กเยาวชน วัยแรงงาน และ 

ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่น

จ�านวนมาก หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ต้อง

เพิ่มภาระหน้าที่โดยไม่ได้ระบุไว้ให้ต้องกระท�าเช่น

การสงเคราะห์คนต่างด้าวในด้านต่าง ๆ 

  1.4 ผูต้กเป็นกลุม่เสีย่งและอาจตกเป็น

ผู้เสียหายของขบวนการค้ามนุษย์

  1.5 ผูแ้สวงหาผลประโยชน์ ขบวนการ 

นายหน้าจัดหางาน ผู ้ฉกฉวยเอาประโยชน์จาก 

ผู้ย้ายถิ่น

 2. กลุ่มตัวอย่าง

  2.1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

   2.1.1 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�านวน 50 รายเป็นผู้อพยพกลุ่มชาติพันธุ์ไตทั่วไป

ทั้งที่ปัจจุบันกลับไปอาศัยอยู ่ในชุมชน หมู ่บ้าน

ต้นทางรัฐฉาน หรือยังคงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชน 

โดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนชาวไตตามพื้นที่ชายแดน

จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

โดยตรวจสอบความเข้าใจในความส�าคัญของ 

การให้ข้อมูลและโดยสมัครใจเนื่องจากมีความ

ละเอียดอ่อนต่อการให้ข้อมูล

   2.1.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง จ�านวน 30 ราย เน้นประเด็น 

ข้อมูล ภูมิล�าเนาเดิม สภาพปัญหา สาเหตุและ 

รปูแบบการย้ายถิน่ สภาพชวีติความเป็นอยูป่ลายทาง 

ความคดิการอพยพกลบัรฐัฉานใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่าง

แบบเจาะจงโดยคัดเลือกจากประชากร 6 กลุ่ม 

จากกลุ่ม ๆ  ละ 5 คนได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

    2.1.3 กลุ่มผู้เข้าร่วม เวทสีนทนา

กลุ่มย่อย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

โดยการคัดเลือกตามคุณสมบัติความรู้ความเข้าใจ

และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ

จากการย้ายถิน่รวม จ�านวน 30 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือกลุ่มเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้นทางและ

ปลายทาง กลุ่มละ 15 คน 

    2.1.4 กลุ่มผู้เข้าร่วม ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ แนวทางบูรณาการความปลอดภัย

ในการย้ายถิ่นกลุ ่มชาติพันธ์ชาวไตจากรัฐฉาน 

สู ่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย  

รวมจ�านวน 30 คน ประกอบด้วย 5 ประเด็น

    1) น�าเสนอแนวคิดการจัดท�า 

โครงการป้องกนัการย้ายถิน่ชาติพันธุไ์ตจากรัฐฉาน

    2) น�าเสนอบริบทชาติพันธุ์ไต

กบัการย้ายถิน่ และสภาพปัญหาต้นทาง-ปลายทาง

     3) เครือข่ายองค์กรท่ีท�างาน 

เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่น 

น�าเสนอแนวทาง ความร่วมมือ ในการจัดท�า

โครงการน�าร่องเชิงบูรณาการ SYSTERM

     4) ความสอดคล้องเหมาะสม 

ของโครงการบูรณาการกับ สถานการณ์ปัญหา

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากลกับประเด็น 

ความมั่นคงปลอดภัย จากการย้ายถิ่น ปัญหา 

การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานย้ายถิ่น
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     5) นโยบายการพฒันาเขตพืน้ท่ี

เมืองชายแดน การเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษช่วง

ประชาคมอาเซียน

 3. เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

  3.1 ใช ้ข ้อมูลจากการค้นคว้าด ้าน

เอกสาร ข ้อมูลด ้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ ์  

การอพยพย้ายถิ่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

รายงานการประชุมสัมมนาของกลุ่มองค์กรด้าน 

สทิธมินษุยชน รายงานการค้ามนษุย์ซึง่เกีย่วโยงกบั

การย้ายถิ่น หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ  

แต่เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร 

ที่ เป ็นงานวิจัยค่อนข้างมีอยู ่จ�ากัด เนื่องจาก 

มีปัญหาด้านความปลอดภัยในพืน้ท่ีรฐัฉาน ท่ีผ่านมา  

นักวิจัยส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสเข้าไปศึกษาข้อมูล

ในพื้นที่จริง

  3.2 ใช ้ แบบสอบถาม เก็บข ้ อมู ล 

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังกลุ ่มผู ้อพยพชาติพันธุ ์ไต 

จากรัฐฉาน ด้านขั้นตอนการอพยพ ทัศนคติ 

เกี่ยวกับสภาพปัญหาครอบครัวปัญหาที่พบตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทาง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การย้ายถิ่น ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหา

หรือผลกระทบที่ได้รับ 

  3.3 การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 

เกบ็ข้อมลูเชงิลกึทีเ่กีย่วข้องทางสงัคม เกบ็รายละเอยีด

ถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งต้นทางและปลายทาง 

ป ัญหาและปัจจัยในการย ้ายถ่ิน ความกังวล  

ความต้องการ รวมทั้งความคิดเห็นด้านวัฒนธรรม 

การเมือง การปกครอง และแนวโน้มการย้ายถิ่น

ในอนาคต

  3.4 การสนทนากลุ่มย่อย ในประเด็น

ด้านความรนุแรงของสถานการณ์ปัญหา ข้อคดิเหน็

และข้อเสนอแนะต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ระดับเชงิโครงสร้าง ปัญหา ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเป็นผู้ท่ี 

มบีทบาทหน้าท่ีเกีย่วข้องกบัผู้ย้ายถ่ิน ได้แก่ พระสงฆ์  

ผู้น�าชุมชน ตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและ

หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

  3.5 ก า ร ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  

เพื่อจัดท�าร ่างแผนและแนวทางเชิงบูรณาการ  

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเส่ียงและอนัตราย

ทีเ่กดิจาก การย้ายถิน่ของกลุม่ชาตพินัธุไ์ตจากรฐัฉาน

เข้าสู่ประเทศไทย โดยอาศัยฐานข้อมูลท่ีผู้ศึกษา 

ได้สังเคราะห์มาจากการศึกษาในระดับต่าง ๆ   

ด้วยรูปแบบและเครื่องมือในประเด็นเดียวกัน  

เพื่อน�าแนวคิดข้อเสนอแนะ แนวทางเชิงบูรณาการ

ไปพัฒนา

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบไปด้วย

วิธีการดังนี้

  4.1 ผลการเก็บรวบรวมข ้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ ต้นทาง กลุ่มชาติพันธุ์ไต

ทั้ง 4 กลุ่ม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ความขัดแย้ง 

ทางการเมอืง ทศันคติต่อการย้ายถิน่ ปัจจัยส่งเสริม 

การย้ายถ่ินท้ังต้นทางและปลายทาง จัดเป็น 

ชุดวิ เคราะห์ชุดหน่ึงโดยใช ้ค ่า สถิติ ร ้อยละ  

วิเคราะห์อธิบายแจกแจงค่าความถ่ีต่าง ๆ จาก

แบบสอบถาม ส่วนข้อมูลที่ปรากฏในการสรุป 

รายละเอียดจากการสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นนี้ก็จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

  4.2 การท�ากลุ ่มสนทนา และการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจดัท�ายุทธศาสตร์แนวทางบูรณาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายถ่ินของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉานสู่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
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สรุปเป็นมติของท่ีประชุม ข้อค้นพบท่ีเป็นข้อสรุป

จากเวทีโดยวิเคราะห์ความถ่ีของข้อมูลเชิงคุณภาพ

ที่ปรากฏในเอกสารรายงานโดยอาศัยเครื่องมือ

โปรแกรมส�าเร็จ MAXQDA11

  4.3 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

ความสอดคล้องและความเหมาะสมของแนวทาง

เชิงบูรณาการฯ 

ผลการวิจัย 

 1. บริบทและผลกระทบจากการย้ายถิ่น

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉานเข้าสู่ประเทศไทย

ทางชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า จากกลุ ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุอยู่ระหว่าง 19-35 ปี ไม่เคยได้รับการศึกษา 

อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิก 4-6 คน  

ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปผู ้ท่ีว่างงาน 

เป็นนักบวช นักเรียน เป็นเด็กเยาวชน ฐานะ

ครอบครัวพอกินพอใช้ ปัญหาที่หนักที่สุดของ

ครอบครัวคือการท�ามาหากินยากล�าบาก เพราะ

ส่วนใหญ่ขาดบัตรหลักฐานประจ�าตัว และยังคง 

มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

 การย้ายถิ่นพบว่า ชุมชนภูมิล�าเนาเดิม

ส่วนใหญ่ผู ้อาศัยอยู ่เป็นชาวไตใหญ่ รองลงมา 

เป็นชาวไทลื้อ และมีส่วนน้อยที่ปะปนโดยคนจีน 

คนปะหล่อง และชาวเขาเผ่าอาข่า อ�านาจการ

ปกครองหมู่บ้าน อยู่ใต้ผู้น�าผู้ใหญ่บ้าน และเกือบ

ครึ่งหนึ่งอยู่ใต้อ�านาจกองทัพทหารพม่า มีบางส่วน

อยูใ่ต้อ�านาจปกครองทหารไต และ กองก�าลงัอืน่  ๆ   

อีกหลายกลุ่ม ปัญหาหลักในชุมชนเดิมส่วนใหญ่

คือความยากจน ไม่มีรายได้ ไม่มีงานท�า เมื่อเกิด

ความอดอยากก็ยังถูกเรียกเก็บส่วยและถูกเกณฑ ์

ทั้งก�าลังแรงงานและก�าลังรบ บางส่วนจึงย้ายหน ี

ออกจากหมู ่บ้านเดิม การย้ายหนีสถานการณ์

สงคราม ถือเป ็นป ัญหาส�าคัญของการเมือง 

การปกครอง เน่ืองจากถูกไล่เกณฑ์เป็นทหาร  

เป็นลูกหาบ นอกจากนี้ยังพบว่า มีปัญหาสังคม

ด้านการศกึษา ไม่มโีรงเรยีนไม่มกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 

คนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยไม่มี 

โรงพยาบาล ขาดหมอ ขาดยารักษา มีปัญหาเรื่อง

ยาเสพติดที่ระบาดในหมู ่ประชาชน รวมไปถึง

ปัญหาอาชญากรรม เมือ่ยามท่ีประสบปัญหาต่าง  ๆ  

บทบาทของหน่วยงานที่ชาวบ้านสามารถพึ่งพา

อาศัยได้มากที่สุดในพื้นที่คือวัด ส�านักสงฆ์ พระ 

ชาวพุทธและรองลงมาคือผู้น�าชุมชน แต่มีบางส่วน

ต้องพึ่งตนเอง ในขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มที่สร้าง

ความเดือดร้อนสูงสุด คือทุกกลุ่มกองก�าลัง รวมถึง

กลุ่มกองทัพรัฐฉานของตนเองด้วย 

 ด ้านความรู ้และความเข ้าใจเกี่ยวกับ 

เรือ่งการย้ายถิน่ ส่วนใหญ่ตอบว่ารูแ้ละเข้าใจเพราะ

เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วหากต้องการย้ายถ่ิน

ก็เป็นสิ่งที่สามารถไปได้เลย มีบ้างที่ต้องแจ้งผู้ใหญ่

แต่ส่วนใหญ่ต้องหนีออกไปกรณีที่อยู่ในภาวะสู้รบ

และไม่มเีวลาเตรียมตัว ต้องรีบย้ายออกจากรัฐฉาน

เพราะเหตุอันตรายถึงชีวิต ทรัพย์สิน สภาพกดดัน 

มีการคุกคาม มีความอดอยากยากจน ไม่สามารถ

ออกไปท�าการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  

ส่วนใหญ่มคีวามคิดอยากย้ายถ่ินเข้ามายังประเทศไทย

เพราะเจริญกว่า ปลอดภัยกว่า และรู้ว่าชาวไต

ตั้งแต่อดีตหลายรุ ่นแล้วได้ย ้ายถิ่นจากรัฐฉาน 

มาที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แล้วจึงย้ายไป 

ที่อื่น เช่นเชียงใหม่ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน หรือ 

กรุงเทพมหานคร

 รูปแบบขั้นตอนของการย้ายถิ่น พบว่า 

ลักษณะการย้ายถิ่นจะมากับครอบครัว มีบางคน
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ที่มาคนเดียว เพราะมีพ่อแม่ย้ายมารอล่วงหน้า  

หรือเตรียมการที่จะย้ายตามมาภายหลังเมื่อม ี

ความพร้อมก่อนออกเดินทาง ส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูล 

วธิกีารเดนิทางจากญาติคนรูจ้กั ก่อนการออกเดินทาง 

มีการนัดหมายปลายทางกับญาติอยู่บ้าง มีเพียง

บางรายได้มีการนัดหมายกับนายหน้ากลุ่ม หางาน  

มีการจ่ายเงินรายทางให้ด ่านตรวจ นายหน้า  

ค่าเหมารถผ่านด่านผ่านทาง หากเป็นคนจาก 

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่มีหลักฐานอะไรอาจถูกเรียกเงิน

ถึง 6 หมื่นบาท ถึงมีบัตรมีใบเอกสารก็ยังอาจต้อง

จ่ายถึง 3 หมื่นบาท ค่านายหน้าติดต่อประสานงาน 

มากถึง 500,000 จ๊าด (12,500 บาท) บางคน 

บอกว่าหากผิดพลาดอันตรายอาจถึงชีวิต ผู้ย้ายถิ่น 

มีความรู้สึกความกังวล ความกลัวเรื่องที่พัก ที่ท�างาน 

กลัวเรื่องถูกจับ กลัวต�ารวจกลัวทหาร ช่วงเดินทาง

จึงต้องเปลี่ยนยานพาหนะ ด้วยหลายเหตุผล และ

ใช้เวลาเดินทาง 1-2 วัน บ้างต้องเหมารถมืออาชีพ

เป็นผู้ขับรับมาส่งซึ่งต้องใช้เวลา 1-3 วัน ต้องลง 

และเปลี่ยนรถหลายครั้ ง ต ้องเดินหลบด ่าน  

เดินข้ามเขาบ้าง ต้องพักระหว่างทางท�าให้ใช้เวลา

กว่า 2-4 วัน ด้วยความตั้งใจให้มาถึงเป้าหมาย 

ปลายทางคืออ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

แล้วทุกอย่างก็จะประสบความส�าเร็จ

 วธีิการข้ามแดนเมือ่มาถงึอ�าเภอท่าขีเ้หลก็ 

เพ่ือย้ายถิ่นเข้ามายังอ�าเภอแม่สาย พบว่าเกือบ 

ครึ่งหนึ่งใช้บัตรพม่า ท�าบอเดอร์พาส ที่อนุญาต

ให้อยู่ได้เพียง 7 วัน มีบางส่วนท่ีไม่ใช้บัตรอะไร

เลยแต่มีผู้ที่รับจ้างเดินเรื่องให้หมด ซึ่งอาจเข้าข่าย 

การลักลอบน�าคนเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหรือ

เป็นการค้ามนุษย์ (smuggling or human 

trafficking) มีบางกรณีที่เดินข้ามทางน�้า คือ 

แม่น�้าสายช่วงน�้าแล้ง แต่กรณีที่ต้องเดินข้ามทาง

สะพานข้ามแดน ช่วงข้ามด่านจ่ายค่าผ่านด่าน 

นิดหน่อย ข้ามทางน�้าจ่ายค่าแพ 40 บาท แล้วจะ 

อยู่ฝ่ังไทย 7 วัน มกีลุม่ท่ีไม่ได้ใช้บัตรอะไรเป็นหลกัฐาน 

ในการข้ามแดนเลย กลุ่มนี้สามารถอยู่ได้ตลอดไป

หากไม่ถูกตรวจพบและจับกุม

 ผลกระทบของการย ้ าย ถ่ิน  พบว ่ า 

ผู ้ย ้ายถ่ินจ�านวนคร่ึงหน่ึงท่ีเข้ามาประเทศไทย

ครั้ งแรกไม ่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้ เลย 

ที่ส�าคัญคือเมื่อมาถึงปลายทางอาจไม่ได้พบเจอ

คนที่นัดหมาย หลายรายใช้ค�าว่าการย้ายถิ่นคือ 

การไปเสี่ยงดวงไปตายเอาดาบหน้า สภาพชีวิต 

ที่มาอยู่ในประเทศไทยแม้ได้ค่าแรงน้อย ถูกกดขี่

ค่าแรง มีความเส่ียงในกลุ่มงานก่อสร้าง มีความ

รู้สึกอึดอัดน้อยใจในความเป็นคนต่างชาติ ถูกดูถูก

เหยียดหยามว่าเป็นชนชาติอื่น ถูกด่าว่าเป็นพม่า 

อึดอัดที่ขาดเสรีภาพ ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้  

รู ้สึกไม่เท่าเทียม ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ 

มปัีญหาด้านสุขภาพ แต่กย็งัมคีวามยนิดีทีไ่ด้ย้ายถิน่

มาอยูใ่นประเทศไทยเพราะความเป็นอยูด่ขีึน้ พออยู่

พอกิน มีความ ปลอดภัย

 2. แนวทางบูรณาการความปลอดภัย 

ในการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ ์ไต จากรัฐฉาน  

เข้าสู ่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย  

โดยใช้โครงการน�าร่อง การสร้างกลุ ่มเยาวชน  

เพื่ อหยุดความเสี่ ยงการย ้ายถิ่นจากรัฐฉาน 

(Shan Youth Safety Training to end Risky  

Migration: SYSTERM) พบว่า

  2.1 มีความสอดคล้องบริบทชุมชน

ต้นทาง

   ภายในชุมชนต้นทาง มีเยาวชน

แกนน�าจากโครงการ SYSTERM และกลุ่มองค์กร

เครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งท�างานด้านการป้องกันแก้ไข
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ปัญหาการค้ามนุษย์ ท�างานเชิงรุกในพื้นที่ ร่วมกับ

แกนน�าพระภกิษตุามวดัต่าง  ๆ   ในเขตรฐัฉาน ในการ 

ให้การศึกษาและการพัฒนาแก่เด็กและเยาวชน 

ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งม ี

ส่วนในการช่วยป้องกันปัญหาที่ต้นทาง

  2.2 ความสอดคล้องบริบทชุมชน

ปลายทาง

   ชุมชนปลายทาง ได้ตระหนัก 

และเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาการอพยพ

เคลื่อนย้ายแรงงานของพี่น้องไตจากรัฐฉาน จึงได้ 

มกีารก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  ออกมาเพือ่การป้องกนั 

แก้ไขปัญหา ซึ่งมีนโยบายในระดับพื้นที่เอง เช่น  

การให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงาน การสร้างเครือข่าย

ในการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่กลุ่ม

แรงงาน ส่วนนโยบายกลไกระดบัชาต ิเช่น การจดัตัง้

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ซึ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเหยื่อและผู้เสียหาย

จากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 

  2.3 ความสอดคล้องกบับรบิทต้นทาง 

ปลายทางและหลักสากล

   มีการประสานความร่วมมือกัน 

ขององค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ในการสร้างข้อตกลง ความร่วมมือ  

เพื่อการหาแนวทางว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นที่ปลอดภัย

เป็นระเบียบและปกติ เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทาง

การปฏิบัติต่อผู้อพยพย้ายถิ่นตามหลักกฎหมาย

ท้องถิ่นและหลักปฏิบัติสากล เป็นปัจจัยส�าคัญ 

ต่อความเป็นไปได้ในการน�าสู่ กลไกผู้น�าการปฏิบัติ 

มีการป้องกันในพืน้ท่ีซึง่เป็นได้หากรฐับาลมนีโยบาย

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัวซึ่งก็จะเป็นการลดปัญหาการออกนอก

พืน้ทีไ่ด้ประเดน็ส�าคญัท่ีสดุคอืการใส่ใจพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความส�าคัญ

ต่อการพัฒนามากที่สุดการมีระบบสาธารณูปโภค 

น�้าดื่มน�้าใช ้ไฟฟ้าถนนหนทางและการสื่อสาร 

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศพื้นที่ซ่ึงมี

ระบบสาธารณูปโภคที่ดีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่

ท่ีดีได้ส่วนหน่ึงนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นส่วนส�าคัญ

ต่อการพัฒนาคนในพื้นที่ด้วย

  2.4 การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในสังคม 

โดยทุกภาคส่วนต้องให้ร่วมมือกันในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ “ภายใต้หลักการเสริม

สร้างธรรมาภิบาล ส�าหรับการโยกย้ายถิ่น” คือ 

การที่ทุกคนในสังคมทั้งพื้นที่ต้นทางทางผ่านพื้นที่

ปลายทางได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเป็นคน

เหมือนกันของผู้อพยพย้ายถิ่นไม่มีการแบ่งแยก 

ซึง่ความคดิว่าคนกค็อืคนม ี“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์” 

จะท�าให้เกดิการสนใจทีจ่ะดูแลซ่ึงกนัและกนัการให้ 

ความใส่ใจผู้อพยพย้ายถิ่นผู้ขายแรงงานโดยการ 

ให้สทิธกิารไม่กดขีข่่มเหงหรอืการเอาเปรยีบแรงงาน

รวมถงึการให้โอกาสในการพฒันาทกัษะฝีมอืความรู ้

และโอกาสการเข้าถึงสิทธิสุขภาพของกลุ ่มคน 

ดังกล ่าวในที่นี้ยังรวมถึงความเป ็นธรรมและ 

ความจริงใจในนโยบายการรักษาเยยีวยาแก่ผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากอุบัติเหตุการท�างานซ่ึงควรที่จะ

ด�าเนินไปตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

  2.5 การได้รับการสนับสนุนแนวทาง

เชงิบรูณาการสู่แผนปฏบิติักลไกต่าง  ๆ   จากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิ่นส�าหรับ 

ยคุปัจจบุนัต้องเป็นการท�ารปูแบบแนวทางของการ 

บูรณาการเพื่อการป้องกันซึ่งท�าในพื้นที่ต้นทาง 

ดูจะเหมาะสมที่สุดท�าอย่างไรให้มีการอพยพ 

เคลื่อนย้ายน้อยที่สุดหรือจะอพยพเคลื่อนย้าย
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อย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดการอพยพ 

มาอย่างปลอดภัยต้องเป็นการมาอย่างมีความรู้

ความเข้าใจและควรเดินทางมาอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อก�าหนดต่าง ๆ 

เช่นการไม่เข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายการมใีบอนุญาต

ท�างาน จากผลการวิจัยสามารถน�าเสนอได้ดังภาพ

ที่ 2 ดังนี้

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 บริบทและผลกระทบจากการย้ายถิ่น 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉาน เข้าสู่ประเทศไทย

ทางชายแดนจงัหวดัเชยีงราย พบว่าสภาพด้านสงัคม

การเมืองการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ไตต้นทาง

ส่วนใหญ่ เนื่องจากยังมีความขัดแย้งกับรัฐบาล 

เมียนมาสูงอันเน่ืองจากรัฐบาลเมียนมาร์ยังใช้

ภาพที่ 2 ภาพรวมบริบทและผลกระทบจากการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉาน
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นโยบายส่ีตัด (Ramingwong, 2015) และยังมี

การสู้รบกันอยู ่ และสืบทอดมายาวนาน การมี 

พื้นที่ทับซ้อนกันในเรื่องการใช้พื้นที่ทรัพยากร 

และการตั้งชุมชน การบริหารอ�านาจและยังคงม ี

กองก�าลงัตดิอาวุธ ท�าการเคลือ่นไหวอยูใ่นหลายเมอืง 

กลุม่ชาตพินัธุไ์ตกจ็งึถกูปฏบิตัแิตกต่างจากชาวพม่า

ในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

จงึเหมอืนชนกลุม่น้อยในรฐัเช่นเดยีวกบัแนวคดิของ  

Sai Sin (2009) ที่พบว่า ความยากจนข้นแค้น 

ในเมียนมาร์เกิดขึ้นจากสถานการณือันเลวร้าย 

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาร์  

สิทธิและการดูแลปกป้องคุ้มครองก็ย่อมแตกต่างกัน 

ในช่วงการสู้รบถ้าเกิดมีการสูญเสียกองก�าลังก็ย่อม 

ส่งผลต่อสภาพทางสงัคมต่อกนัอย่างยิง่ กลุม่ชาตพินัธุไ์ต 

ต้องตกอยูใ่นสภาวะถกูคกุคามกดดนั และหลายกรณ ี

ถกูละเมดิสทิธมินษุยชน ในการใช้ความรนุแรงทีป่รากฏ 

ออกมาจากข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างได้บอกเล่าเช่น  

การถกูเกณฑ์แรงงานโดยทหารโดยกองก�าลงับังคบั

ให้ท�างาน การล่วงละเมดิทางเพศต่อสตรชีาตพินัธุไ์ต 

ที่อื้อฉาวเรื่อง RAPE LICENCE การไม่ได้รับความ

เป็นธรรมในกระบวนการทางตุลาการ เม่ือเกิดคดีความ 

ยิ่งถ้าเป็นในพื้นที่ ๆ ก�าลังมีการสู้รบก็ใช้ศาลทหาร 

การเวนคนืยดึคนืพืน้ทีใ่นเขตทีท่�ากนิทีอ่ยูอ่าศยัหรอื 

การสั่งย้ายออกจากเขตพื้นที่กลายเป็นคนแปลกหน้า 

ในรัฐชาตขิองตนเองเช่นเดยีวของผลการศกึษาวจิยั

ของ Boonlert (2009) ซึ่งพบว่า การได้รับการ

กดดันจากรัฐบาลเมียนมาร์ที่หนักขึ้นนั้นจะส่งผล

ต่อการเป็นคนไร้รัฐและไม่สมารถกลับไปยังบ้านเกิด

ของตนเองได้อีก ส่วนในทางการสู้รบ ท�าให้กลุ่ม

ชาติพันธุ์ไตต้องสูญเสียพื้นที่ถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง 

เช่นนโยบาย RE LOCATION ท่ีเกิดข้ึนในรัฐฉาน 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

 ด้วยเหตดุงักล่าวจงึเป็นแรงผลกัดันให้เกิด 

การแสวงหาความปลอดภยักว่า ทีท่�ากนิทีม่ัน่คงกว่า 

ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่งบสุขกว่า ดังทีก่ลุ่มตัวอย่างหลายคน

ได้ให้ข้อมลูว่า “การย้ายถิน่คอืความเสีย่งเพือ่ไปตาย

เอาดาบหน้า” ดงันัน้การดิน้รนเพือ่การหาทีอ่ยูใ่หม่

และการทิง้ถิน่ฐานของชาวไตจงึเกดิขึน้จากเงือ่นไข 

สภาพปัญหา ความกดดันท่ีท�าให้ต้องตัดสินใจ 

โยกย้ายท้ิงถ่ินท่ีอยู่อาศัยกลายเป็นคนต่างด้าว 

ในรัฐไทยโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Boonlert 

(2009) ท่ีพบว่า เมือ่มกีารกดดันหนกัข้ึนจากรัฐบาล

เมียนมาร์ กลุ่มช่าติพันธุ์ไตจะปรับเปลี่ยนตัวเอง 

ให้หาทางลอดโดยการ “ลอดรัฐ” มีอยู ่ตลอด 

ทุกพรมแดนของประเทศไทย-เมียนมาร์ ต้องกลาย

เป็น “คนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืง” เนือ่งจากรฐัไทย 

ปฏเิสธ การให้ความช่วยเหลอืในฐานะผูล้ีท้างการเมอืง 

แต่กลับถูกยอมรับและ เป็นที่ต้องการในฐานะ

แรงงานราคาถูกที่ เข ้ามาสนับสนุนการเติบโต 

ทาง เศรษฐกิจของประเทศ ทดแทนการขาดแคลน

แรงงานไทยในภาคธุรกิจ บางส่วน ซึ่งบางพื้นที่  

เช ่น จังหวัดภูเก็ตถึงขนาดแย่งลักพาแรงงาน 

ต่างด้าวโดยเอารถมารับกันเลยทีเดียว เป็นไปตาม 

ทฤษฎีการย้ายถิ่นที่กล่าวไว้ว่าการย้ายถิ่นมีความ

สัมพันธ ์กับบริบทของพ้ืนท่ีต ้นทางและพ้ืนท่ี 

ปลายทาง ท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยดึงดูดและ 

ป ัจจัยผลักดัน ( Everett S. Lee, 1966; 

Chatrakhom S. 1980, 38 – 48) และชาวไต 

ที่ย้ายถิ่นจากรัฐฉานมาที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย จะมีการขยับขยายย้ายไปที่อื่นเพื่อหา

รายได้เลี้ยงดูครอบครัว ดังที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง

ท่านหนึง่กล่าวว่า “เมือ่ย้ายถิน่มาแล้วต้องหางานท�า 

บางทีไม่มงีานท�าจนต้องยอมท�างานขายตัว” บางคน 

ต้องการออกไปนอกเขตอ�าเภอแม่สายก็สามารถ
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ท�าได้โดยการว่าจ้างคนในพืน้ท่ีให้ไปส่งนอกพืน้ท่ีได้ 

มีบางรายจ้างให้คนไปส่งที่กรุงเทพฯ สอดคล้องกับ

ที่ Revenstein (1885 : pp.79 cited in Panyoy, 

2010) อธิบายพฤติกรรมของการเลือกพื้นท่ี 

ปลายทางของผู ้ ย้ายถิ่น ว่ามักมีแนวโน้มที่จะ

เคลือ่นทีค่รัง้แรกไปยงัเมอืงใกล้ ๆ  และจะขยบัขยาย 

ไปยังเมืองใหญ่ และยอมรับว่า แรงกระตุ้นทาง

เศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญและมีบทบาท 

ต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นในลักษณะทีละขั้นตอน  

ของประชากร ในขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาต ิ

หรือแรงงานต่างด้าวก็ยังถูกขูดรีดจากนายหน้า 

หางานในระหว่างการขนย้ายข้ามประเทศทั้งใน 

ส่วนของพื้นที่ต้นทางและปลายทาง ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ International Organization 

for Migration (2013) ซึ่งพบว่า การหลบหน ี

เข้าประเทศไทยเพื่อไปยังพื้นที่ต้นทางนั้นยังต้อง

พึ่งพานายหน้าทั้งในส่วนที่เป็นคนเมียนมาร์หรือ

คนไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเอาเปรียบและขูดรีด 

จากนายหน้าเสมอ

 แนวทางบูรณาการความปลอดภัยในการ 

ย้ายถิ่นของกลุ ่มชาติพันธุ ์ไต จากรัฐฉาน เข้าสู ่

ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยใช้

โครงการน�าร่อง การสร้างกลุ่มเยาวชน เพื่อหยุด

ความเสี่ยงการย้ายถ่ินจากรัฐฉาน (Shan Youth 

Safety Training to end Risky Migration: 

SYSTERM) พบว่า การท�างานด้านการป้องกัน

แก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถ่ินของชาติพันธุ ์ไต 

ในรฐัฉานต่างก็ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญั 

ในการป้องกันปัญหาในพื้นที่ต ้นทางมากกว่า 

การแก้ไขปัญหาทีป่ลายทาง การท�างานให้บรรลผุล 

ด ้วยการป ้องกันแก ้ไขป ัญหาแบบบูรณาการ 

คือการส่งเสริมด้านทักษะความรู้การให้การศึกษา

เพื่อสร ้างกระบวนการคิดพิจารณาโดยการมี 

ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้สามารถมองเห็นถึง

ปัญหาและการป้องกันแก้ไขโดยคนในชุมชนและ

เพื่อคนในชุมชนเองเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 

ภายในเปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันปัญหาได้  

การท�างานในเชิงบูรณาการสรุปได้ว่า ต้องมีการ 

บูรณาการเชิงเชิงพื้นที่ ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง 

ในการประสานความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

โดยเร่ิมในระดับชุมชนหมู ่บ้านโดยการส่งเสริม 

ความรู้ให้เยาวชนในพ้ืนท่ีรวมท้ังการใช้เครือข่าย

แกนน�าพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีแม่ขาวซ่ึงเป็น 

ที่เคารพได้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นเดียวกับผลการศึกษา

วิจัยของ Bunrueang (2008) ซึ่งพบว่าพระสงฆ์ 

จาก เมื อง เชี ย งตุ ง เมื่ อ ได ้ รั บการศึ กษาจาก 

ประเทศไทยแล้วมักจะกลับไปพัฒนาเยาวชน

ในพื้นที่ทั้งโดยวิธีการส่งเสริมให้บวชเรียนหรือ 

ให้การศึกษาเพ่ือน�าไปสู ่การบูรณาการและการ

แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การบูรณาการ

เชิงประเด็นการศึกษา มีการเสริมทักษะ การให้

โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนทั้งชายหญิง 

โดยใช้วดัเป็นศนูย์กลางในการจดัการเรยีนการสอน 

ที่ไม่ขัดต่อหลักการเมืองการปรกครองเพื่อให้ม ี

พื้นที่ส�าหรับเด็กเยาวชนในการเข้ามาศกึษาหาความรู้ 

โดยในหลักสูตรมีการเสริมและสอดแทรกความรู้ 

ในเรือ่งการป้องกนัตนเองไม่ให้ตกเข้าสูก่ระบวนการ

ค้ามนุษย์มีการสอนเสริมทักษะอาชีพเพื่อให้มี 

งานท�ามรีายได้ส�าหรบัเลีย้งดคูรอบครวัท�าให้ไม่ต้อง 

ด้ินรนไปแสวงหาอาชีพต่างถิ่นในจุดนี้ภาครัฐ 

ควรเข้ามาส่งเสริมทักษะเพิ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนา

ฝีมือและหาตลาดรองรับผลผลิตงานฝีมือเพื่อสร้าง 

ความมั่นคงในอาชีพ และการบูรณาการเชิง

กลุ ่มเป ้าหมาย แบบมีส ่วนร ่วมในการสร ้าง 
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ความตระหนักรู ้แก่กลุ ่มเด็กเยาวชนครอบครัว

และชุมชนโดยเฉพาะครอบครัวที่ตระหนักรู  ้

ย ่อมจะมีส ่วนในการช่วยลดปัญหาการอพยพ 

ย้ายถิน่การท�างานในการส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวชุมชนที่ประกอบขึ้นด้วยครอบครัว

หลาย ๆ ครอบครัวที่เข้มแข็งจะมีส่วนในการดูแล

ซึ่งกันช่วยสอดส่องปัญหาเพื่อการแก้ไขป้องกัน 

การที่คนในชุมชนมีความรู้มีการเก็บประสบการณ์

จากคนที่เคยอพยพย้ายถิ่นไปท�างานจะท�าให้ 

มข้ีอมลูในการตดัสนิใจแก่คนรุน่หลงั ๆ   ได้โดยเฉพาะ 

ประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึนจริงจะเป็นกรณีศึกษา

ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับ ทฤษฎ ี

การบูรณาการที่หมายถึงการท�าให้หน่วยย่อย ๆ   

ท้ังหลายท่ีสัมพันธ์องิอาศยัซ่ึงกนัและกนั เข้ามาร่วม 

ท�าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว 

ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวการบูรณาการนั้น 

ด้วยการเชื่อมโยงการรวมกัน มุ่งที่จะท�าให้องค์การ 

ระหว ่างประเทศเป ็นเสมือนครอบครัวใหญ ่

ครอบครวัหนึง่ โดยมปีระเทศสมาชกิเปรยีบเสมอืน

สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เน้นความเคร่งครัด

ในขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของชุมชน

แนวคิดของการบูรณาการไม่พ้นความสัมพันธ์กับ

ระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ  

ซึง่เป็นฐานคดิทีส่�าคญั (Charernwongsak, 2003 ;  

Gusztav Names, 2005)
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