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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาการจัดการแรงงานตางดาวและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

ปญหาแรงงานตางดาวโดยใชลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนามและการหาขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีวิธีการรวบรวม
ขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การจัดกิจกรรมกลุมและการสังเกตประกอบเขาดวยกัน ผลการวิจัย พบวา 
ชุมชนและองคการภาครัฐไดมองเห็นปญหาในการดำเนินการจัดการปญหาแรงงานตางดาว คือ การขาดการประสานงาน  
การสรางความรูความเขาใจ การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ การทราบขอบเขตของอำนาจหนาที่ แลววิเคราะหเพื่อสรางแนวทาง 
ในการมีสวนรวมในการดำเนินงาน โดยการสรางรูปแบบการจัดระเบียบแรงงานตางดาวโดยอาศัยอำนาจหนาท่ีขององคการ
ภาครัฐในเบ้ืองตน จากน้ันจึงสรางกระบวนการเรียนรูวิธีการทำงานไปพรอมๆ กันกับชุมชนและประสานเอาอำนาจดังกลาวไว
เพือ่การปฏิบตังิาน โดยมกีารกำหนดบทบาทหนาที ่ใชศกัยภาพของชุมชนเอง เปนการผสานอำนาจจากภายนอก ในขณะเดยีวกนั
มีการผสานอำนาจอยางไมเปนทางการจากภายในชุมชนผานสถาบันศาสนาในรูปแบบของการขัดเกลา ควบคุมโดยใชจารีต 
ศีลธรรม วิถีประชา ซึ่งการผสานบรรทัดฐานและรูปแบบการควบคุมท่ีหลากหลายจากภาคสวนตางๆ ที่สามารถดำเนินงาน
สนับสนุน เอื้อประโยชนกันได จะทำใหการจัดการปญหามีความยั่งยืนรอบดานมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นการบูรณาการวิธีการ
จากภาคสวนตางๆ ในการทำงานทัง้หมดตัง้อยูบนการใชพืน้ทีเ่ปนฐานพิจารณาส่ิงตางๆ ทีเ่กิดข้ึนจรงิกบัผูมสีวนไดสวนเสยีหลัก 
ในชุมชน  
คำสำคัญ: การจัดการปญหาแรงงานตางดาว การมีสวนรวมของชุมชน การผสานอำนาจ  

 
 



ABSTRACT 
 
The objective of this qualitative research is to study a community’s participation in the management  

of migrant workers. It is also a field research and the secondary data was collected by using an in-depth 
interview, a focus group, group activities and an observation. It is found that the community and  
the government sectors cooperatively perceived operational problems of the management of the migrant 
workers which are a lack of cooperation, building up knowledge and understanding, communication and 
interaction as well as a lack of perception of boundaries of power and authorities. It is then analyzed to 
create participatory strategies for the operation by creating a model of regularization of migrant workers 
by virtue of the government sectors basically. After that, a learning process and a method of operation 
are set by the government sector and the community. The power is collaborated for the operation by 
defining roles and duties with the community’s own potentiality. This is the external power collaboration. 
In the meantime, there is the informal internal power collaboration within the community, through 
socialization, controlling with mores, morality and folkways. The collaboration of various norms and  
the model of controlling from other sectors, that can operate, support and subserve each other, can lead 
to more sustainable problem management. Furthermore, an integration of the sectors’ operations is 
area-based in order to inquire some occurrence and main stakeholders in the community.  
Keywords: Problem Management of Migrant Workers, Community Participation, Power Collaborative  

 
 

บทนำ 
 
สาเหตุสำคัญของการลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางดาวคือ การขาดแคลนแรงงานระดับลางซึ่งมีสวนทำใหมี 

การนำแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายมาทำงานในหลายกิจการโดยเฉพาะอยางย่ิงในธุรกิจกอสรางท่ีตองใชแรงงาน 
เปนจำนวนมาก งานแมบาน งานการเกษตร บริการเสิรฟ เปนตน ผลจากการใชแรงงานตางดาวที่มิไดคำนึงถึงกฎหมาย 
และกฎเกณฑของหนวยงานท่ีหลากหลาย มีสวนทำใหการบริหารจัดการดานแรงงานตางดาวเปนไปดวยความยากลำบาก 
สำนักบริหารแรงงานตางดาวไดสรุปขอมูลเม่ือป 2555 วา แรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 
ทั้งหมด 1,133,851 คน เปนแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองโดยถูกกฎหมายจำนวน 940,531 คน และเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จำนวน 193,320 คน (สำนักบริหารแรงงานตางดาว, 2556) และเมื่อจำแนกตามสัญชาติพบวา 3 ลำดับแรกที่เขามาทำงาน 
ในประเทศไทยมากที่สุดไดแก เมียนมาร กัมพูชา และลาว ตามลำดับ โดยมีแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารที่ถูกกฎหมาย 
รอยละ 68.28 และผิดกฎหมายรอยละ 34.01 จึงทำใหรัฐบาลไทยต้ังแต พ.ศ.2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ไดดำเนิน 
นโยบายผอนผนัใหแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง จดทะเบยีนแรงงานตางดาว ทำงานในกจิการบางประเภทและในบางจงัหวดั
โดยอางเหตุผลดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรมและบริการของไทย อันสงผลกระทบตอประเทศไทย 
ในดานตางๆ คือ ดานความม่ันคง ดานความสัมพันธระหวางประเทศ สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม โดยมีหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของในการดำเนินการหลายฝาย อาทิ ฝายปกครองและความมั่นคง (กระทรวงมหาดไทย) ฝายรักษาความมั่นคง 
ควบคุมปองกัน ปราบปราม (กองกำลังทหารบกเฉพาะกิจกระทรวงกลาโหม) ฝายควบคุม ปองกันปราบปราม (ตำรวจ 
ตรวจคนเขาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจภูธร สำนักงานตำรวจแหงชาติ) ฝายแรงงาน (จัดหางาน แรงงาน
กระทรวงแรงงาน) ฝายควบคุมโรคติดตอและดูแลสุขภาวะ (กระทรวงสาธารณสุข) และผูประกอบการธุรกิจ (ลือชัย วงษทอง, 
2555) โดยมีการดำเนินงานในระดับนโยบายและปฏิบัติการที่สะทอนในวิธีการ ไดแก การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สกัดกั้น
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และปองปราม การส่ือสารสรางความรูประชาสัมพันธ รวมถึงการรักษาปองกันสุขอนามัย การใหบริการทางดานสาธารณูปโภค  
อยางตอเนื่อง หากแตยังเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพในดานการสื่อสาร การประสานงาน  
การไมสามารถจดทะเบียน ตรวจสอบควบคุมได การไมสามารถเขาถึงขอมูลของแรงงานตางดาว การขาดความชัดเจน 
ในการดำเนินงานจากภาคสวนตางๆ ทำใหเกิดความเกรงกลัวการดำเนินงานท่ีละเมิดอำนาจหนาที่หนวยงานอ่ืน ซึ่งตาม 
ความเปนจริงแลว การดำเนินงานจัดการปญหาแรงงานตางดาวน้ันมุงใหเกิดการดำรงอยูรวมกันในสังคม มีการควบคุม 
ทางสังคม ซึ่งอาจทำไดใน 2 ลักษณะคือ การควบคุมจากสังคมภายใน (internal social controls) การควบคุมเกิดจากการท่ี
สังคมพยายามที่จะขัดเกลาสมาชิกของตน เพื่อใหประพฤติปฏิบัติตามท่ีสังคมตองการ และการควบคุมจากสังคมภายนอก  
(external social controls) เมื่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมลมเหลว และบุคคลไมสามารถปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังคม 
กลไกการควบคุมทางสังคมภายนอกก็จะถูกนำมาใชเพื่อรักษาบรรทัดฐานใหคงอยูตอไป (จุฑารัตน เอื้ออำนวย, 2551)  
โดยในกระบวนการควบคุมจัดการดังกลาวของชุมชนควรเปดใหมีสวนรวมที่หลากหลาย กลาวคือ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ใหทราบขอมูล สรางการยอมรับในการทำงานอันนำไปสูความไวเนื้อเชื่อใจ ทำใหเกิดความเขาใจกันของคนในพื้นที่  
สรางคณะทำงาน กรรมการในรูปแบบของอาสาสมัครและมอบอำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน กิจกรรม  
การแสดงใหเห็นซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดจากสิ่งที่ปฏิบัติ กิจกรรม มีการติดตอประสานงานสรางความรูจัก ตลอดถึง 
การสรางเปนเครือขายความรวมมือ โดยในกรณีศึกษาการจัดการแรงงานตางดาวท่ีเปนกลุมคนไต บานตนโชค อำเภอ 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจ เนื่องดวยบริบทชุมชนที่สามารถผสานองคกรและทรัพยากรตางๆ  
ไดอยางเหมาะสม มุงเนนการพิจารณา สรางความเขาใจภายใตแนวคิดการควบคุมทางสังคม แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมโดยใช
พ้ืนท่ีเปนฐาน (area based approach) อันถือเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาความเปนอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร  
ในขณะท่ีเปาหมายของวิธีการตองการใหเกิดผลกระทบท่ีดีในชุมชน มีความตองการท่ีจะติดตาม อำนวยความสะดวกใหกับ
สถาบันทางสังคมตางๆ และยกระดับภาคสวนตางๆ ในทองถิ่นใหเกิดบทบาทมากขึ้น (Ferris and others, 2006) ซึ่งจะนำ 
ไปสูการบูรณาการ กระบวนการทำงาน วิธีการทำงานดานการจัดการปญหาแรงงานตางดาวในพื้นท่ีดังกลาวอยางยืดหยุน  
และหลากหลาย  

 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาปญหาในการดำเนินงานการจัดการแรงงานตางดาวโดยชุมชนในเขตพ้ืนที่บานตนโชค ตำบลหนองบัว 

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
2. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนบานตนโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ ในการจัดการปญหาแรงงาน

ตางดาว 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสาร และการวิจัย 

ภาคสนาม (field research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1. การศึกษาจากเอกสาร (documentary study) เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน โดยศึกษา

รวบรวมจากเอกสารวิชาการตางๆ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส บทความ วารสารวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับการจัดการแรงงานตางดาว โดยการนำเอกสารในสวนท่ีตองการมาเรียบเรียงเพื่อหาขอมูลสวนท่ีขาดหรือ 
ไมทันสมัยในภาคสนาม 
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2. การวิจัยภาคสนาม (field research) เปนการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากภาคสนาม เครื่องมือที่ใช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากผูใหขอมูลหลัก (key informant) ซึ่งเกี่ยวของกับชุมชนกับการจัดการปญหา 
แรงงานตางดาว บานตนโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเพ่ือใหไดขอมูลและขอเท็จจริงในการตอบคำถามการวิจัย ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการ

เก็บขอมูล 4 วิธี คือ 
1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) ผูวิจัยเปนผูดำเนินการสัมภาษณจากผูบริหารของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว จำนวน 5 คน คือ 1) นายอำเภอไชยปราการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 2) นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหนองบัวหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 3) ผูอำนวยการโรงเรียนบานตนโชค 4) หัวหนาสำนักงานตำรวจ 
ตรวจคนเขาเมืองอำเภอฝาง 5) ผูบังคับการกองบังคับการทหารฯ 

2. การสนทนากลุม (focus group) ผูวิจัยเปนผูดำเนินการจัดประชุมกลุมยอยจากผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน 
เจาอาวาสและรองเจาอาวาสวัดตนโชค ผูสูงอายุ คณะครูและเยาวชนโรงเรียนบานตนโชค เพื่อสนทนาถึงการมีสวนรวม 
ของชุมชนบานตนโชค ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (40-45 คน) 

3. การจัดกิจกรรมกลุม ดำเนินการกับกลุมเยาวชนรักการอาน โดยนักเรียนโรงเรียนบานตนโชค กลุมผูสูงอายุ  
แพทยพื้นบานชนเผา โดยผูสูงอายุในหมูบานตนโชค กลุมอาสาพัฒนาชุมชน โดยคณะครูและประชาชนในหมูบานตนโชค  
เพ่ือศึกษาถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนบานตนโชค ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการแรงงานตางดาว 
ไรฝมือในเขตพ้ืนที่บานตนโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (50-60 คน) 

4. การสังเกตในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งในรูปแบบของการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรม และการสังเกต 
แบบไมมีสวนรวม  

ประชากรที่ใชในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับแรงงานตางดาวในอำเภอไชยปราการ 

ประชาชน ผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน เจาอาวาสและรองเจาอาวาสวัดตนโชค ผูสูงอายุ คณะครูและเยาวชน 
โรงเรียนบานตนโชค อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 
 

ผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย บริบทของพ้ืนท่ี สภาพการณของปญหาการจัดการแรงงานตางดาว  

และการบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
บริบทของพื้นที่ สภาพการณของปญหาการจัดการแรงงานตางดาว 
หมูบานตนโชคมีแรงงานตางดาวท่ีเปนชนกลุมไต (ไทยใหญจากประเทศเมียนมาร) มีทั้งหมด 60 ครัวเรือน จำนวน

ประชากรทั้งหมด 370 คน หากเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดในพื้นท่ีแลวคิดเปนรอยละ 37 ถือไดวาเปนสัดสวน 
ที่มีมากอยูพอสมควร โดยลักษณะของการเขามาอยูอาศัยสวนใหญเขามาอาศัยเพื่อการประกอบอาชีพอันไดแก การรับจาง 
ในภาคการเกษตร การกอสรางและรับจางใชแรงงานโดยทั่วไป ลักษณะการอาศัยในหมูบานมีเพียง 2-3 รายเทานั้นที่มีบาน
เปนของตนเองเนื่องจากเขามาอยูอาศัยในพ้ืนที่เปนระยะเวลากวา 10 ป อยางไรก็ตาม การมีบานเปนของตนเองในที่นี้ ยังไมมี
กรรมสิทธิ์หรือเจาของตามกฎหมาย ใชวิธีการซื้อขายแบบปากเปลาไมมีสัญญาใดๆ เปนลายลักษณอักษร นอกเหนือจากนั้น
เปนไปในลักษณะของการเชาบานของคนในพื้นท่ี โดยในบาน 1 หลังจะมีคนอยูอาศัยกันมากกวา 1 ครอบครัวและพบวา 
ในบางบานมีชื่อเพียงที่ปรากฏในท่ีอยูอาศัยเทานั้นแตตัวบุคคลของแรงงานตางดาวไปทำงานตางทองที่ ซึ่งขึ้นอยูกับฤดูกาล
เก็บเกี่ยว นอกจากน้ันยังมีการไปศึกษาในพื้นที่อื่นๆ อีกดวย 
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ในความเปนจริงแลวเดิมทีในหมูบานตนโชคมีการอยูรวมกันระหวางกลุมคนไทยหรือคนพ้ืนเมืองเดิมและกลุมคนไต 
จากประเทศเมียนมารที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตความเปนอยูไดเปนอยางดีจนเกิดเปนชุมชนตัวอยางของการอยูรวมกันในระดับ
อำเภอไชยปราการ ซึ่งสาเหตุนี้เปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูดใหแรงงานตางดาวในหมูบานอื่นหรือพื้นที่อื่นๆ อยากเคล่ือนยาย 
เขามาอาศัยอยางสงบสุขรมเย็น ถอยทีถอยอาศัย จนมีปริมาณผูเขามาอยูอาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหไมสามารถควบคุมและ
ระบุไดวา มีบุคคลใดเขามาอาศัยอยูบาง ซึ่งเหตุการณที่ชาวบานพบเจอกับคนแปลกหนาบอยครั้งทำใหเกิดความหวาดระแวง
เกรงจะเกิดเหตุการณที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยูตลอดเวลา 

ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นคือ ชุมชน หมูบานขาดการจัดการการควบคุมท่ีเปนระบบ ไมทราบถึงอำนาจหนาท่ี 
ในการจัดการที่ชัดเจน การเกรงกลัววาหากดำเนินงานไปแลวจะเกิดการกาวกายในหนาที่ของสวนงานอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น
ยังขึ้นอยูกับกลุมนายหนา กลุมผลประโยชนหรือนายทุนตางๆ ที่มีสวนไดสวนเสียกับการจางงานแรงงานตางดาวคนไต  
จนกลายเปนความรูสึกที่สุมเสี่ยงที่จะจัดการหรือบริหาร ซึ่งชาวบานมีความเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความละเอียดออนเปราะบาง 
ควรขึ้นอยูกับอำนาจหนาที่ของหนวยงานดานความมั่นคง คือกองบังคับการควบคุมที่ 2 หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 4 
ฐานปฏิบัติการบานรองธาร หมู 6 ตำบลศรีดงเย็นและฝายปกครอง สำนักงานอำเภอไชยปราการ ที่จะตองจัดการจัดระเบียบ 
และปองปรามให โดยชุมชนบานตนโชคเองตองการจัดการอยางประนีประนอมเพราะอาศัยอยูรวมกันมาเปนเวลายาวนาน 
มีความรูสึกผูกพันและสำนึกถึงความเปนเจาของ (sense of belonging) ชุมชนรวมกัน 

การบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
จากการวิเคราะหปญหารวมกันของชุมชนและหนวยงานเกิดเปนกระบวนการในการจัดการท่ีมุงเนนการจัดระเบียบ 

การจัดการขอมูลของบุคคลที่เปนแรงงานตางดาวใหเกิดความทันสมัยและเปนระบบ ซึ่งเปนข้ันตอนที่ดำเนินการปฏิบัติจริง 
ทัง้ในสวนขององคกร ชมุชนและคณะผูวจิยั โดยมกีระบวนการทีเ่กิดจากพืน้ฐานบรบิทในพืน้ทีเ่ดมินำไปสูการตอยอดประยกุตใช
ตามแผนภาพ 
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• การนำรองสรางระเบียนประวัติโดยกองกำลังทหาร เกิดจากการประสานงานระหวางทีมนักวิจัย กองกำลังฯ และ
คณะกรรมการหมูบานตนโชค ซึ่งทั้งหมดมีความพรอมท่ีจะรวมกันดำเนินการ โดยเบ้ืองตนผูนำและคณะกรรมการ 
มกีารประชาสัมพนัธใหกลุมคนไตไดทราบถึงการปฏิบตังิาน โดยกลุมแรงงานตางดาวใหความรวมมอืดมีาก จดัเตรยีมเอกสารตางๆ 
ในการระบุตวัตน ภาพถายแสดงตัวตนของสมาชิกในครัวเรอืนทีอ่อกไปรับจางตางหมูบานหรือไปศึกษาตอในเมือง ซึง่ในสวนของ
แรงงานตางดาวเองมีความเห็นวาหากใหความรวมมือในการสรางระเบียนประวัติแลวจะเกิดผลดีกับตนเอง เชน การไดรับ
ความชวยเหลือตางๆ จากหมูบาน (เสมือนเปนสมาชิกของหมูบาน) เทศบาล หนวยงานราชการตางๆ และมีความปลอดภัย 
ในการดำรงชีวติ อยางไรกด็ทีาทขีองการดำเนินงานของเจาหนาทีจ่ะแสดงออกในเชิงบวก สภุาพและใหเกยีรตแิกแรงงานตางดาว 
โดยในขัน้ตอนนีถ้อืเปนการบกุเบกิใหกองกำลงัฯ ดำเนนิการแลวชมุชนมสีวนรวมในการเรยีนรูวธิ ี เทคนคิดานการปฏบิตังิานจรงิ 
เพื่อนำไปดำเนินการตอในขั้นตอนตอไป 

• การสรางระเบียนประวัตโิดยคณะกรรมการหมูบาน ชดุกองกำลังรกัษาความปลอดภัยของหมูบาน ชรบ. ในขัน้ตอนนี้
เสมือนเปนการเรียนรูพรอมกับการสงผานอำนาจ (power transfer) ซึ่งสมมติฐานที่เกิดขึ้นในข้ันตอนน้ีคือ ชุมชนควรจะมี
ความรูหรือทราบวิธีการจัดการตามรูปแบบที่ชุมชนมีความเชื่อมั่นวามีประสิทธิภาพและควรที่จะดำเนินการเองไดหากทราบ 
วิธีการปฏิบัติแลวจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการในอนาคต กลาวคือ คลายกับการสอนแนะใหทราบวิธีการ 
หากกองกำลงัทหารยังไมสามารถดำเนนิการเองไดชมุชนกส็ามารถตระเตรยีมการหรอืดำเนนิการในเบือ้งตนเพือ่ทนัตอเหตกุารณ
หากมกีารเปลีย่นแปลงทีจ่ะสงผลกระทบตอชาวบานตนโชคและกลุมแรงงาน อยางไรกด็ใีนสถานการณจรงิกลุมแรงงานตางดาว 
ยงัใหความรวมมอืเปนอยางด ีหากแตการดำเนนิงานยงัเปนไปดวยความลาชา เนือ่งจากคณะทำงานยงัเขาถึงกลุมแรงงานไดยาก 
โดยตองทำความเขาใจ การช้ีแจงวัตถุประสงคการดำเนินงาน ที่มาท่ีไป เพื่อแสดงความนาเช่ือถือ สรางความไวเนื้อเช่ือใจ 
ซึ่งทำใหใชระยะเวลาที่มากขึ้น 20-30 นาทีตอครอบครัวโดยเฉลี่ย 

• การสรางระเบียนประวัติ กลุมแรงงานตางดาว โดยกลุมครู นักเรียน เด็ก เยาวชนบานตนโชค ในข้ันตอนนี้พบวา 
การสรางอำนาจการจัดเก็บไดผานจากสองข้ันตอนขางตนจนเปนท่ีทราบ เขาใจและยอมรับกันโดยท่ัวไปในหมูบาน จึงทำให 
ขั้นตอนนี้งายขึ้น ประกอบกับกลุมของผูปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกลาวมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ ทำใหเกิดการไวเนื้อเช่ือใจ 
ไมหวาดกลัว ระแวงหรือตื่นตระหนก สิ่งที่คนพบประการสำคัญคือ กลุมเด็กและเยาวชนถือเปนกำลังท่ีคอยสอดสองชวยเหลือ
ไดเปนอยางดีมีความเห็นวาเปนงานท่ีมีประโยชนตอชุมชนและสนุกท่ีจะไดทำสิ่งแปลกใหม 

รูปแบบการบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวโดยการมีสวนรวมของชุมชนหมูบานตนโชค 
ในการบูรณาการงานดังกลาวตั้งอยูบนฐานมุมมองของการใชพื้นที่เปนฐาน (area based) ดังนั้นหนวยงานที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่แลวสามารถเห็นผลจากการปฏิบัติจะขึ้นอยูกับโครงสรางการบริหารงานตามระบบราชการสวนภูมิภาค ยกตัวอยางเชน 
สำนักงานจัดหางาน หนาที่การควบคุมแรงงานไมมีหนาที่ตรงท่ีจะดำเนินงานในหมูบาน ตำบล หรือแมแตในระดับอำเภอ 
ไชยปราการ โดยพิจารณาการจัดการที่มุงฐานจากพ้ืนที่ แลวมีการปฏิบัติงานที่ใหน้ำหนักมากนอยตางกันไปตามหนาท่ี ภายใต
การผสมกลมกลืนในวัฒนธรรม ทัศนคติ ศาสนาที่มีพื้นฐานรวม ตางกันเพียงรายละเอียดปลีกยอย รายละเอียดในสวนของ
พิธีกรรม อันไมสงผลใหเกิดความขัดแยงใด สวนสำคัญหลักท่ีทำใหการจัดระเบียบสามารถดำเนินการไดนั้น คือการสราง
บรรทัดฐานและเคารพบรรทัดฐานท่ีมีอยู ไดแก วิถีประชา จารีต กติการวม ไปจนถึงกฎหมาย ผานกลุมตางๆ ทั้งท่ีเปนกลุม 
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงกลุมที่เปนลักษณะของสถาบันทางสังคม (institute) กลุมท่ีเปนทางการ ไดแก  
กองกำลังทหาร อำเภอไชยปราการ เทศบาล กลุมผูนำและคณะกรรมการหมูบาน โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพระดับตำบล 
โรงเรียนบานตนโชค กลุมที่ไมเปนทางการ ไดแก กลุมหมอเมืองชนเผาผูสูงอายุ กลุมเยาวชน กลุมคนไตและชาวบานโดยทั่วไป 
กลุมที่มีลักษณะเปนสถาบัน ไดแก กลุมศาสนา เหลานี้ลวนมีสวนผลักดันบรรทัดฐานตางๆ หลายวิธีการไดแก 
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• การสรางความรูความเขาใจผานพ้ืนฐานของการศึกษารวมกัน เพื่อสรางการยอมรับกติกาการอยูรวมกันของ 
กลุมคนในพื้นที่ ผสานความตางผานศีลธรรมที่คลายคลึงกัน ผานประเพณีปอยสางลอง การสงเสริมและปฏิบัติกิจกรรม 
ทางศาสนารวมกัน เพื่อยอมรับกันและกันตามจารีตท่ีตองปฏิบัติ หรือโรงเรียนบานตนโชค ไดดำเนินงาน “โครงการ 
รักการอาน” เพ่ือใหนักเรียนและกลุมเยาวชนคนไตท่ีเขารวมมีความรูและทัศนคติท่ีดีรวมกันในการดำเนินชีวิต ผสานบรรทัดฐาน 
และรูปแบบการอยูรวมกันอยางไมแปลกแยกโดยใหนักเรียน 40 คน อานขาวสารความรูใหกับชาวไต 40 ครัวเรือน ที่ตองการ
รับทราบขาวสาร ความรู เร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณสำคัญในปจจุบัน และความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การสาธารณสุข 
ฟงตามกลุมตางๆ ที่ไดแบงกลุมเอาไว ในชวงเวลาวางตอนเย็นหรือวันหยุดเสาร อาทิตย  

• การรวมกลุมและประสานเครือขายเพื่อดำเนินงานรวมกัน และสรางความเขาใจผานการส่ือสารระหวางสังคมอื่นๆ 
การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาตางๆ ที่เปนภัยตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สนับสนุนคุณภาพชีวิตความเปนอยูพื้นฐาน 
ดังเชนการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบลหนองบัวรวมกับหมอเมืองสมุนไพร สรางและย้ำใหเกิดความนาเชื่อถือ 
ในองคความรูดานการแพทยแผนไทย เชน กลุมผูเฒาคนไตที่เปนหมอพื้นบาน จะผานการฝกอบรมฟนฟูองคความรู การแพทย
ชนเผาไตใหญ สาขาหมอยาสมุนไพร จากวิทยาลัยการแพทยพื้นบานและแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สรางความนาเชื่อถือและความไววางใจแกบุคคลทั่วไปที่จะเขารวมกิจกรรม
การรักษาหรือบรรเทา รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการแพทยทางเลือกในหมูบานตนโชค โดยเปดศูนยหมอเมืองสมุนไพร  
ณ วัดตนโชค การใหบริการประชาชนทั้งในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบลและในงานตางๆ ที่ทางตำบล 
ไดจัดขึ้น เชน งานกีฬาของหมูบานหรือตำบล เปนตน  

นอกจากน้ีหากพิจารณาปจจัยทีก่ำหนดทิศทางการดำเนินงานทีเ่อือ้ตอการบูรณาการไดจรงิในพืน้ทีแ่ลวตองทำความเขาใจ
เรื่องนโยบายความม่ันคงของประเทศท่ีสวนกลางเปนผูกำหนดความตองการของชุมชนในพ้ืนที่ หากตองการอยูรวมกัน  
การมีแบบแผนการดำเนินชีวิต ครรลอง หลักการใชชีวิตที่ไมแปลกแยกกัน จนทำใหเกิดความแตกตางมากเกินไป 

ทายที่สุดผลจากการวิจัยที่สามารถแสดงใหเห็นถึงลักษณะการสรางรูปแบบการมีสวนรวมท่ีอาจสงผลสืบเนื่องไปถึง 
การบูรณาการ การปฏิบัติการ การจัดการปญหาแรงงานตางดาวของชุมชนบานตนโชคโดยคำนึงถึงการใชพื้นที่เปนฐานนั้น 
ไมไดหมายถึง การเกิดการปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณแบบไมมีขอเสียหรือจุดบกพรองเลย หากแตเปนการสรางแนวทางที่มี 
ความเปนไปไดจากรองรอยและหลักฐานการปฏิบัติ ดำเนินงานจริงอันมีขอจำกัดจากหลายองคประกอบ อาทิ บุคลากร 
งบประมาณ นโยบาย หรือแมกระทั่งการมีสวนรวม ความตระหนักในหมูบานที่สามารถเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางไมหยุดนิ่ง  
อาจมีการปรับเปลี่ยนไดในอนาคต  
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การอภิปรายผล 
 
สำหรับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในชุมชนบานตนโชคสะทอนถึงการใชบรรทัดฐานตางๆ ในการควบคุมสังคม ชุมชน 

ใหคนสามารถอยูรวมกันได โดยมีทั้งการควบคุมท่ีเกิดจากความตองการหรือพื้นฐานเดิมท่ีมีของชาวบานแบบไมรูตัว  
หากแตปฏิบัติตามความเคยชิน ตามความคาดหวังและชุมชนท่ีมีมาชานาน แตเมื่อปญหาแรงงานตางดาวมีความเปนพลวัต 
ตามจำนวนของการเคล่ือนยายเขามาในพ้ืนที่มากข้ึน จึงมีความจำเปนในการสรางหรือแสวงหารูปแบบการควบคุมที่ชัดเจน  
มีการทำหนาที่ที่เปนรูปธรรมมากข้ึน นั่นแสดงถึงการควบคุมทางสังคมท่ีเกิดจากท้ังภายในและภายนอกชุมชนควบคูกันไป
สอดคลองกับงานของ จุฑารัตน เอื้ออำนวย (2551) ไดกลาวถึงการควบคุมทางสังคมท่ีเกิดจากการควบคุมจากภายในคือ 
สังคมพยายามท่ีจะขัดเกลาสมาชิกของตน เพ่ือใหปฏิบัติตามท่ีคนในชุมชนตองการถากระบวนการขัดเกลามีประสิทธิภาพ 
บุคคลก็จะกระทำการตางๆ โดยไมตองคิดวาอะไรถูกผิดเพราะเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งยังมีการควบคุม 
จากภายนอกประกอบเขาดวยกัน คือ เมื่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไมสามารถทำใหคนปฏิบัติตามบรรทัดฐานกลไก 
การควบคุมจากสังคมภายนอกก็จะถูกนำมาใช เชน กฎหมาย กติกาตางๆ ที่ทำใหเกิดการยับยั้งชั่งใจกอนท่ีจะกระทำผิด 
นอกจากน้ียังมีการศึกษาท่ีเก่ียวของของ สุภางค จันทรวนิช และคณะ (2545) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง การติดตาม 
ผลการจดทะเบียนแรงงานตางดาวป พ.ศ.2544 กระบวนการและปญหา พบวา การใหทหารเขามามีสวนรวมในการตรวจจับ
อาจจะทำใหเกิดปญหาในระยะยาว เพราะไมใชภารกิจหลักของทหาร การดำเนินการตรวจสอบควรเปนหนาที่ของกระทรวง
แรงงานมากกวา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาหากมีการดำเนินงานตามหนวยงานทางทหารที่เปนการควบคุมจากหนวยงานภายนอกชุมชน
เพียงอยางเดียวยอมทำใหการควบคุมทางสังคมในเร่ืองแรงงานตางดาวเปนไปในลักษณะของการบังคับท่ีไมใชระยะยาว  
ซึ่งในความเปนจริงควรจะเปนการหนุนเสริมจากสังคมภายในจึงจะทำใหเกิดความยั่งยืนได 

 -
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รูปแบบการบูรณาการจัดการแรงงานตางดาวโดยการมีสวนรวมของชุมชนหมูบานตนโชค 
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ในสวนการอภิปรายเพ่ือสรางความรูในการใชชุมชนเปนฐานและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปญหาแรงงาน
ตางดาวนั้น ทำความเขาใจไดวาการมีสวนรวมในเรื่องดังกลาว เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนทำการจัดการปญหา 
ของตนเอง ดังที่ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2546) ไดกลาวถึงนัยของการมีสวนรวมวาเปนลักษณะท่ีชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ 
ของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันกอใหเกิด
กระบวนการ และโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับผลประโยชน 
จากการพัฒนา โดยมีการสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงานระหวางกลุมคนจากหนวยงาน ทหาร จากกลุมครู เยาวชน 
สาธารณสุข ศาสนา และชาวบานเปนไปในทิศทางที่คลายกับ Burns and others (2004) ไดใหวิธีการสรางกระบวนการ 
มีสวนรวมในขั้นแรกวาตองแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนรวมกัน เนื่องจากสมาชิกของชุมชน 
มคีวามหลากหลาย นอกจากน้ีการสรางการมีสวนรวมในพื้นที่ หรือการเริ่มจากการใชพื้นที่เปนฐาน (area based approach) 
ในการจัดการปญหาแรงงานตางดาวยังเนนการสรางความรวมมือในการดำเนินงานซ่ึงสอดคลองกับ สัญญา สัญญาวิวัฒน  
(2546) กลาวถึงวิธีการสรางความรวมมือในกิจการการพัฒนาสังคม ไดแก ทำความรูจักกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รูหนาที่ 
โครงสราง แผน นโยบาย บุคลากร การประชาสัมพันธหนวยงาน โครงการใหเปนที่ทราบ เพื่อเปดโอกาสใหองคกรอื่นๆ เขามา
รวมงานดวย ติดตอกบัหนวยงานโดยตรงเพ่ือชักชวน ขอความชวยเหลือ แสดงประโยชนที่จะเกิดขึ้นของการรวมมือกันทำงาน
ใหกับหนวยงานที่ตองการใหเกิดความรวมมือ พรอมทั้งชี้ใหเห็นผลรายท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคมที่ไมไดรับการพัฒนา  
หากพิจารณาการใชพื้นที่เปนฐานประกอบเขาดวยกันแลวจะพบวิธีการของ Harfst (2012) ที่กลาวไววาการพัฒนาในพื้นที่ตอง
พจิารณาความเชือ่มโยงระหวางพืน้ทีก่บัปญหา ดปูญหาตามความเปนจรงิวามขีนาดเลก็หรอืใหญอยางไรแลวเนนการมสีวนรวม 
ในการแกไขโดยผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งชุมชนบานตนโชคที่มีการดำเนินงานจะเริ่มทำความเขาใจจากเหตุการณหรือผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจริงกับชุมชนเปนหลักแลวจึงสืบเสาะตามหาที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสียหลัก โดยเนนย้ำที่ทั้งหมดในแตละภาคสวน
ตองเปนผูมีสวนไดสวนเสียเปนที่ตั้ง 

 
 

บทสรุป 
 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปภาพรวมที่สำคัญในลักษณะของการสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการปญหาแรงงาน

ตางดาวอยางมีสวนรวมโดยการบูรณาการแบบใชพื้นที่เปนฐาน แบงเปนองคประกอบยอยใน 4 สวนดังนี้ 
1. วิธีการควบคุมแรงงานตางดาวของชุมชนบานตนโชค สามารถสรางไดจาก 2 สวนทั้งจากการสรางอำนาจท่ีมอบผาน

องคกรตางๆ ที่เปนทางการมีอำนาจในการบังคับใชกฎหมายและสวนท่ีตอเนื่องกันคือการแทรกซึมและสรางความเขาใจกับ
กลุมแรงงานตางดาวผานคณะครู นักเรียนเยาวชน พระสงฆ ผูสูงอายุในหมูบานตนโชค โดยเริ่มจากการระดมสมอง 
เพื่อวิเคราะหปญหาแลวเกิดความเห็นรวมตามหลักการวิธีการของกองกำลังทหารใหความสำคัญกับอำนาจหนาที่ในการจัดการ
หากแตเปนการจัดทำโดยผูนำ กลุมครู เด็กเยาวชน เกิดเปนลักษณะงานประสานอำนาจระดับนโยบายและอำนาจระดับ
ปฏิบัติการของทองถิ่น จนทำใหเกิดการยอมรับในวิธีการควบคุมอยางกลมกลืนไมขัดแยงแปลกแยก 

2. บรรทัดฐานการควบคุมแรงงานตางดาว จากบริบทท่ีเกิดภายใตวิธีการควบคุมแรงงานตางดาวในขางตนทำใหเกิด
บรรทัดฐานท่ีเปนรูปธรรมในชุมชนคือการเกิดการนำรองสรางระเบียนประวัติโดยกองกำลังทหาร ซึ่งเกิดจากการประสานงาน
ใหกลุมตางๆ ของชาวบานมาเรียนรูในวิธีปฏิบัติงานแลวสามารถดำเนินการเองไดในเบ้ืองตน สำหรบัอนาคต 

3. การสรางความรวมมือในการจัดการปญหาแรงงานตางดาว พิจารณาพ้ืนฐานของการทำใหเกิดการมีสวนรวมคือ 
การที่กลุมคนในพื้นที่มีความคลายคลึงกันในการดำเนินชีวิต อาทิ ศาสนา จารีต ครรลองการปฏิบัติ การมีความเกี่ยวพัน 
ทางครอบครัว เหลานี้ทำใหเอื้อตอการมีสวนรวมโดยสงผลใหเกิดการรวมคิดและตัดสินใจวาจะดำเนินงานไปในทิศทางใด  
ซึ่งแนวทางที่เลือกคือการสรางระเบียนประวัติรวมกัน เนนการสรางพันธสัญญา กฎระเบียบ การสรางกติการวม สรางความรู 
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ความเขาใจผานระบบการศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนารวมกัน การใหความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาตางๆ โดยวิธีการ
สรางการมีสวนรวมนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเด็นรวม 
ที่สามารถทำรวมกันได หากสามารถดำเนินงานไดดีก็จะมีการตอยอดขยายกิจกรรมและเช่ือมประสานเครือขาย สรางเปน
กิจกรรมที่ทำใหเกิดความสำนึกของความเปนเจาของได 

4. บทบาทการจัดการปญหาแรงงานตางดาว การกำหนดบทบาทหนาท่ีของแตละภาคสวนรวมกันจะทำใหแตละสวน
เขาใจถึงขอบเขตและความสามารถที่แตละกลุมจะมีสวนรวมมากนอยเพียงใดแลว หลังจากนั้นควรสรางกิจกรรมที่เหมาะสม
กับอำนาจหนาท่ีของตน การดำเนินงานมีความมากหรือนอยตางกันไป หากแตตองสรางใหเกิดความกลมกลืนภายใตวัฒนธรรม 
ทัศนคติ โดยคำนึงถึงการจัดการที่มุงเนนผลประโยชนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เปนหลัก  

การบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเนนใหความสำคัญกับรองรอยหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี ผลการดำเนินงานของชุมชน
ชาวบานที่มีจริงในพื้นที่บานตนโชค ประกอบเขาดวยกันทั้งบริบทความสัมพันธของชาวบาน การเมืองการปกครอง การจัด
ระเบียบตางๆ โดยมุงเนนการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมคือ บรรทัดฐานรูปแบบตางๆ ที่มีอยูแลวเดิมกับวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุม 
เหลานี้เกิดเปนแนวทางการปฏิบัติงานจัดการปญหาแรงงานตางดาวของชุมชนที่เกิดจากการรวมวิเคราะหปญหา พัฒนา
แนวทางการแกไขปญหา ประสานงานสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กำหนดบทบาทหนาที่ 
ความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ และดำเนินงานจัดการ จัดรูประเบียบโดยใชระเบียนประวัติชุมชน กิจกรรมกลุม 
กิจกรรมทางศาสนา ประกอบเขาดวยกัน 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. การดำเนินการจัดการปญหาแรงงานตางดาวโดยชุมชนน้ันควรเปนแนวทางท่ีลดความขัดแยง แปลกแยก แตกตาง 

ไมสามารถบังคับไดอยางสมบูรณ ควรหาแนวทางการประนีประนอม ดวยกฎ กติกา บรรทัดฐานที่เคารพซึ่งกันและกัน  
จะทำใหเกิดทัศนคติที่เขากัน อยูรวมกันได อันจะสงผลดีในระยะยาว 

2. กระบวนการสื่อสารถือเปนเรื่องสำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน ควรมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ กับกลุมคน
ตางๆ กับเปาหมายท่ีเปนแรงงานตางดาวจะสงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติตน แนวคิดตางๆ ที่ควรเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการสรางหรือจัดหาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม การแปลและการสื่อใหเกิดความเขาใจภายใตภาษา 
ที่หลากหลาย 

3. แนวคิดพื้นฐานเร่ืองการจัดการปญหาแรงงานตางดาวของคนในพื้นท่ีมีความเช่ือวาเปนหนาท่ีขององคการภาครัฐ 
ซึ่งในความเปนจริงแลว ไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงในระดับชุมชนทองถ่ินทำใหไมสามารถดำเนินงานตางๆ ไดตามที่ควร 
จะเปน จึงควรเปนหนาที่ของชุมชนที่ควรริเริ่มแกไขปญหาโดยการนำเสนอความตองการและหาภาคีรวม ประสานเปน 
ความรวมมือในการจัดการ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 
 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
 - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  
3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 
การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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