
HIGHLIGHTS
• ศตวรรษที่่� 21 ม่ีการเปลี่่�ยนแปลี่งที่่�รวดเร็วอย่�ตลี่อดเวลี่า ที่ำาให้้

ความีร่้แบบที่�องจำำามี่อายุสั้้�นลี่ง ซึ่่�งท้ี่าที่ายการศ่กษาให้้ต้อง
สั้ามีารถถ�ายที่อดที่ก้ษะท่ี่�ใช้ไ้ดจ้ำรงิในอนาคต ซึ่่�งห้ลี่ายประเที่ศ
เริ�มีปร้บเปลี่่�ยนนโยบายการศ่กษาให้้เห้มีาะสั้มีก้บบริบที่ใน
ปัจำจำุบ้นมีากขึ้่�น โดยเน้นสั้ร้างสั้ภาวะแวดลี่้อมีที่างการเร่ยนร่้
องค์รวมีที่่�ครอบคลีุ่มีที่้�งในแลี่ะนอกห้้องเร่ยน โดยเฉพาะ 
การสั้ร้างพ้�นที่่�ซึ่่�งเอ้�ออำานวยให้้เกิดการเร่ยนร่้นอกห้้องเร่ยน

• องค์ประกอบสั้ำาค้ญที่่�จำะช้�วยให้้เกิดการเร่ยนร่้ภายนอก
ห้อ้งเรย่นได ้ค้อ พ้�นที่่� ให้้เดก็ที่ำากจิำกรรมีต�างๆ ห้รอ้ แลี่กเปลี่่�ยน
พด่คยุกบ้คนอ้�นๆ ได ้พ้�นที่่�สั้าธารณะเปน็ห้น่�งในพ้�นที่่�เห้ลี่�าน้�น 
แต�ด่เห้มี้อนว�าประเที่ศไที่ยจำะมี่พ้�นที่่�สั้าธารณะไมี�มีาก เพราะ
จำากผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 โดยคิด for คิดสั้์ พบว�าเยาวช้น
ไที่ยสั้�วนมีากไมี�เคยไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้ จำำานวนไมี�น้อยไปไมี�บ�อย 
เพราะแห้ลี่�งเร่ยนร่้ที่่�สั้นใจำอย่�ห้�างไกลี่ เดินที่างลี่ำาบาก 

• แนวที่างนโยบายด้านการเร่ยนร่้ขึ้องประเที่ศไที่ยควรท่ี่�จำะ 
ห้้นมีาสั้นใจำมีากกว�าเพย่งแค�การเพิ�มีปรมิีาณแห้ลี่�งเรย่นร่ ้ห้รอ้
การปร้บร่ปแบบให้้ที่้นต�อการใช้้งานแลี่ะความีช้อบ แต�ต้องให้้
ความีสั้ำาค้ญก้บการสั้ร้างว้ฒนธรรมีแห้�งการเร่ยนร่้ด้วยเช้�นก้น

พลวััตครอบครัวัในสัังคมไทย
ในสัถานการณ์์โควัิด–19:
การปรับตัวัของครัวัเรือนเปราะบาง  
และข้อเสันอเชิิงนโยบายด้านเด็กและครอบครัวั

สร้อยมาศ รุ่งมณี 
วาสนา ละอองปลิว 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
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คณะนักวิจัย 

สร้อยมาศ รุง่มณี  

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม 

ณัชพล เมธเมาลี 

ธนพร ศรีสุขใส 

พิชญ์นรี มณีศรี 

ลักษมี แก้ววงศ์ใหญ่ 

วัชรารินทร์ วงศ์ษานติิ 



 

บทคัดย่อ 

โครงการวิจยั พลวตัครอบครวัในสงัคมไทยในสถานการณ์โควิด–19: การปรบัตัวของ
ครวัเรอืนเปราะบาง และข้อเสนอเชงินโยบายด้านเด็กและครอบครวั มุ่งศึกษาความซบัซ้อนของ
ครอบครวัทีม่คีวามเปราะบางในสงัคมไทยผ่านการศกึษาครอบครวัในสงัคมไทยรปูแบบต่างๆ รวมถงึ
ครอบครวัของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยเน้นที่ครอบครวัที่ไม่เป็นไปตามนิยามของ
ครอบครวัสมบูรณ์ เช่น เป็นครอบครวัแหว่งกลาง ครอบครวัพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว หรอืแม้กระทัง่เป็น
ครอบครวัไรน้ิยามทีอ่าจเป็นการอยู่ร่วมกนัของคนทีไ่ม่ไดม้คีวามสมัพนัธท์างสายเลอืดเลย รวมถงึยงั
มคีวามเปราะบางไมว่่าจะทางร่างกาย จติใจ ฐานะทางเศรษฐกจิ และเปราะบางเพราะอตัลกัษณ์ความ
เป็นชาติพนัธุ์ (เช่น กลุ่มแรงงานข้ามชาติ) รวมถึงถูกตีตราจากสงัคม (เช่นผู้มอีดตีเป็นผู้ต้องขงั)     
ซึ่งความเปราะบางเหล่านี้สามารถทบัซ้อนกนัในระดบัปัจเจกบุคคลหรอืในระดบัครอบครวัได้ ทัง้นี้ 
ผูว้จิยัเลอืกกรณศีกึษาผ่านพืน้ทีภ่าคสนามใน 5 พืน้ที ่พืน้ทีล่ะ 7-14 ครอบครวั ไดแ้ก่ 1) ครอบครวัมง้
สญัชาตไิทยในอ าเภอชาตติระการ และครอบครวัในพืน้ทีช่ายขอบของอ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
2) ครอบครวัในหมู่บ้านในอ าเภอหนองววัซอ และอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 3) ครอบครวัใน
หมู่บ้านในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 4) ครอบครัวแรงงานข้ามชาติในเทศบาลเมือง             
จงัหวดัเชยีงราย 5) ครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ข้อค้นพบจากงานภาคสนามของงานวิจยันี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความไม่
สมบูรณ์ (dysfunction) ของคนที่อยู่ร่วมในชายคาเดียวกันและสะท้อนลักษณะของครอบครัวที่         
ไม่สามารถใหค้ าจ ากดัความไดว้่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งและสภาพนัน้ๆ ไม่ไดค้งอยู่ตลอดเวลา หากแต่
มกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ เช่น ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มกีารยา้ยถิน่กลบัภูมลิ าเนาของ
สมาชกิในครอบครวั แต่เมือ่สถานการณ์เริม่คลีค่ลายกม็กีารยา้ยไปท างานถิน่อื่นต่อ หรอืบางครวัเรอืน
ไม่ได้มกีารย้ายถิ่น แต่เมื่อเผชญิกบัปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าให้
สมาชกิในครวัเรอืนตดัสนิใจยา้ยไปท างานต่างประเทศ ยิง่ไปกว่านัน้ ขอ้มลูภาคสนามสะทอ้นให้เห็น
พลวตัครอบครวัทีบ่างช่วงเวลาอาจมหีลายลกัษณะทบัซอ้นกนัดว้ย เช่น เป็นครอบครวัแหว่งกลางทีม่ ี
การหย่าร้างโดยผู้หาเลี้ยงครอบครวัเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเงนิให้กบัปู่ ย่าตายาย หรอืเป็น
ครอบครวัพ่อ/แมเ่ลีย้งเดีย่วชัว่ขณะแลว้ไปสรา้งครอบครวัใหม ่เป็นตน้ ลกัษณะของครอบครวัจงึขึน้อยู่
กบัการให้ค านิยามและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลว่าครอบครวันัน้อยู่ ในสถานการณ์ใด นอกจากนี้    
ค านิยามของครอบครวัแหว่งกลางโดยมากจะหมายความถงึครอบครวัที่พ่อแม่ยา้ยไปท างานถิ่นอื่น 
แต่เดก็อาศยักบัปู่ ย่าตาตาย แต่งานวจิยันี้พบว่ายงัมคีวามแหว่งกลางเกดิขึ้นอกีหลายลกัษณะ เช่น  
พ่อหรอืแม่ต้องคดอีาชญากรรมท าใหต้้องถูกจ าคุก ตดิยาเสพตดิเรือ้รงั และตดิพนัน เป็นต้น ทีท่ าให้
พ่อแมข่องเดก็ไมส่ามารถเลีย้งดเูดก็ได ้

ครอบครัวเปราะบาง  ที่พบในการศึกษาภาคสนามของงานวิจัยนี้ม ักจะมีสมาชิกที่มี       
ความเปราะบางทางร่างกายและจติใจ เช่น มอีาการป่วยเป็นโรคทีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการรกัษาต่อเนื่อง



 

อย่างโรคมะเรง็หรอืมอีาการป่วยทางจติ และยงัมคีวามเปราะบางจากอัตลกัษณ์และสถานภาพทาง
เศรษฐกจิสงัคม เช่น ความยากจน และการเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ทีไ่ม่ได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย
ท าใหถู้กเลอืกปฏบิตัแิละเขา้ไมถ่งึสวสัดกิารรวมถงึการด ารงชพีในมาตรฐานเดยีวกบัคนอื่นๆ ในสงัคม 
ความเปราะบางดงักล่าวเกิดขึ้นก่อนที่โควดิ-19 จะแพร่ระบาดและด ารงอยู่มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
ดงันัน้เมือ่เกดิการแพรร่ะบาด ครวัเรอืนเปราะบางเหล่านี้จงึยิง่ทวคีวามเปราะบางในเรือ่งการหารายได้
เลีย้งชพีและการด ารงชวีติที่จะป้องกนัตนเองและครอบครวัให้รอดพน้จากการตดิต่อของโรค เดก็ใน
ครอบครวัเปราะบางนอกจากจะเผชญิกบัภาวะถดถอยทางการเรยีนรู ้(learning loss) มอุีปกรณ์การ
เรยีนไม่เพยีงพอในช่วงของการเรยีนออนไลน์ โรงเรยีนปิด เดก็ในพืน้ทีต่่างจงัหวดัขาดการเขา้ถงึการ
เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ มมีาตรฐาน และขาดการตดิตามตรวจสอบ การทีม่ผีูดู้แลทีเ่ป็นคนรุ่นปู่  ย่า ตา
ยาย ที่อายุมาก มโีรคประจ าตัว และมีรายได้ไม่เพยีงพอท าให้ขาดการเตรยีมพร้อมและการดูแล       
ในชวีติประจ าวนั เช่น ไมม่คีนไปส่งเดก็ไปโรงเรยีนเพราะปู่ ย่าตายายมรี่างกายไมพ่รอ้ม พ่อแมท่ างาน
รบัจา้งท าใหต้อ้งเขา้-ออกงานตามเวลา สภาพทีอ่ยูอ่าศยัท าใหเ้ดก็ไปโรงเรยีนไมไ่ดเ้พราะน ้าท่วมบ้าน
ในช่วงฝนตก ขอ้คน้พบเหล่านี้สะทอ้นว่าโควดิ-19 ไม่ใช่ตวัแปรทีท่ าใหเ้กดิปัญหาการดูแลเดก็อย่างมี
นัยส าคญั แต่ปัญหาการขาดการดูแลเกิดขึ้นก่อนอย่างต่อเนื่องจากความเปราะบางทบัซ้อนของ
สมาชกิในครอบครวั หลงัการแพรร่ะบาดของ โควดิ-19 เดก็ในครอบครวัเหล่านี้บางคนตอ้งมาโรงเรยีน
ทัง้ทีม่สีมาชกิในครอบครวัตดิโควดิเพราะไม่มคีนดูแล ส่วนโรงเรยีนต้องรบัภาระหนักในการคดักรอง
เดก็ทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งแลว้มาโรงเรยีนรายวนั ส่งผลกระทบต่อการจดัการการเรยีนการสอนและคุณภาพ
ของการเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรู ้

ในส่วนของครอบครวัแรงงานขา้มชาตเิมยีนมา งานวจิยันี้พบว่าปัญหาความเปราะบางและ
การเขา้ถงึสวสัดกิารผูกพนักบัสถานะความเป็นพลเมอืง หากแรงงานมคีวามพกิารทางกายจนท างาน
ไม่ได ้จะถูกกนัออกจากการคุม้ครองโดยกฎหมายสวสัดกิารแรงงาน ซึง่เป็นสถานการณ์ทีย่ากล าบาก
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ท างานมคีรอบครวัอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมถงึสถานการณ์
ในเมยีนมาท าให้การอพยพกลบัประเทศต้นทางเป็นไปไดย้าก และแมร้ฐัไทยจะปฏบิตัติามนโยบาย
การให้การศกึษากบัเดก็ทุกคนโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิแต่ก็ยงัพบปัญหาการเขา้ไม่ถงึการศกึษาของเดก็
กลุ่มนี้หากพ่อหรอืแมข่องเดก็ไมม่สีถานะทางกฎหมายหรอืเขา้เมอืงผดิกฎหมาย  

ในส่วนสุดท้าย โครงการนี้ทดลองน าเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกี่ยวกบัสวสัดกิารและ
การดแูลโดยสงัเคราะหจ์ากขอ้มลูภาคสนามดงักล่าว โดยเน้นการประสานความรว่มมอืของผูม้บีทบาท
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บทท่ี  1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ครอบครวัเป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน่วยเล็กที่สุด นิยามทางการของครอบครัวตาม
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและ
หมายความรวมถงึลูกดว้ย แต่ในยุคปัจจุบนัโครงสรา้งครอบครวัไทยก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
จากการส ารวจระหว่างปี 2530 - 2556 ครอบครวัไทยมคีวามเปลี่ยนแปลง เช่น ครอบครวัคนเดยีว
เพิม่ขึน้จาก 8.8% เป็น 20.5% ของครอบครวัไทยทัง้หมด ส่วนครอบครวัเดีย่วกลบัมจี านวนลดลงใน
รอบเกอืบสามทศวรรษคอืลดลงจาก 66.7% เหลอื 49.9% (ยเูอน็เอฟพเีอ - UNFPA, 2558) ครอบครวั
ไทยหลายลกัษณะดงักล่าวในปัจจุบนัไม่เป็นไปตามนิยามครอบครวัของราชบณัฑติยสถานที่เหน็ว่า
ครอบครวัประกอบด้วยพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ครอบครวัเดี่ยวอาจมหีลากหลายลกัษณะ 
ได้แก่ ครอบครวัแบบคู่สามี-ภรรยาที่ไม่มีบุตร ครอบครวัเดี่ยวแบบมีทัง้สามี-ภรรยา และบุตร 
ครอบครวัเลีย้งเดีย่วแบบมลีกูกบัพ่อ และครอบครวัเลีย้งเดีย่วแบบมลีกูกบัแม ่เป็นตน้ (ชาย โพธสิติา, 
2552)  

จากสถติขิา้งตน้ ความเปลีย่นแปลงของครอบครวัทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งไดแ้ก่ แนวโน้มการ
เพิม่ขึน้ของครวัเรอืนทีส่มาชกิมาจากคนรุ่นปู่ ย่าตายายและรุ่นหลานในวยัเดก็ซึง่ถูกเรยีกว่าครวัเรอืน
ข้ามรุ่นหรือครัวเรือนแหว่งกลาง (skipped-generation households) โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท       
(กติตภิมู ิวเิศษศกัดิ,์ 2564; เนื้อแพร เลก็เฟ่ืองฟู และธญัมชัฌ สรงุบุญม,ี 2561; อนนัต ์ภาวสุทธไิพศฐิ, 
2559) มกีารประเมนิว่าในปี 2552 ประมาณ 2.1% ของครอบครวัไทยหรอื 1.4 ล้านครวัเรอืนเป็น
ครอบครวัแหว่งกลาง ท าให ้21% ของเดก็ไทยไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัพ่อแม่ (นิพนธ ์พวัพงศกร และคณะ, 
2556) ซึ่งการยา้ยถิน่เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบครอบครวั
ไทยเพราะท าให้เกิดการแยกกันอยู่ของคนในครอบครวัเดียวกัน (Living Apart Together: LAT)    
จากสาเหตุต่างๆ ทัง้เรื่องเศรษฐกจิและการงาน (มิง่สรรพ์ ขาวสอาด, 2564; อนันต์ ภาวสุทธไิพศฐิ, 
2559; Poapongsakorn, 2013) ขณะเดยีวกนักม็อีตัราการหย่ารา้งเพิม่สูงขึน้จนท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้
ของครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ลกัษณะครอบครวัดงัทีก่ล่าวมานี้มคีวามแตกต่างจากนิยามค าว่าครอบครวั
แบบดัง้เดมิทีห่น่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเคยเขา้ใจ และใชใ้นการก าหนดนโยบายต่างๆ 

นอกเหนือจากลกัษณะครอบครวัทีเ่ปลีย่นแปลง วถิชีวีติของคนในครวัเรอืนกเ็ปลีย่นตามไป
ดว้ย ในกลุ่มครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ ภาระการเลีย้งดูบุตรหลานอาจตอ้งเป็นหน้าทีข่องปู่ ย่าตายายซึง่มกัจะ
เป็นผูสู้งวยัทีส่ภาพร่างกายของตนเองกเ็ริม่เสื่อมถอยแต่ต้องท าหน้าที่แทนบดิามารดา และในหลาย
กรณยีงัพบว่าผูส้งูวยัเองกย็งัคงตอ้งท างานหารายไดอ้ยู ่สภาวะดงักล่าวกระทบกบัความอยู่ดมีสีุขของ
ครวัเรอืนและสะทอ้นปัญหาความเหลื่อมล ้า และท าใหเ้ดก็ไม่สามารถเตบิโตไดเ้ตม็ศกัยภาพ งานวจิยั
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ของอาร ีจ าปากลายและคณะ (2559) ชีว้่าเดก็ทีแ่ยกกนัอยูก่บัพ่อและแม่มกัจะมพีฒันาการชา้ มภีาวะ
ทุพโภชนาการเรือ้รงั มผีลการเรยีนแยก่ว่า และรูส้กึว่ามคีวามสุขน้อยกว่าเพื่อนรว่มชัน้เทยีบกบัเดก็ที่
อยู่กับทัง้พ่อและแม่ ในส่วนของผู้ดูแลเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นทัง้คู่ที่มอีายุมากก็มกัจะมีปัญหาจิตใจ      
แต่กรณีทีค่รวัเรอืนไดร้บัเงนิส่งกลบัมากขึน้ ผูดู้แลเดก็จะมปัีญหาด้านจติใจน้อยลง (อาร ีจ าปากลาย 
และคณะ, 2556) หรอืงานของ กติตภิูม ิวเิศษศกัดิ ์(2564) ทีเ่สนอว่าปัจจยัทีท่ าใหเ้ดก็ออกจากระบบ
การศกึษาอนัหนึ่งคอืการยา้ยถิน่ไปท างานต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดัของพ่อและแม่ รวมถงึการแยก
ทางกนัของพ่อแม่ และการเสยีชวีติของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งไป ในขณะที่การศกึษาของเนื้อแพร 
เล็กเฟ่ืองฟู และธัญมชัฌ สรุงบุญมี (2561) พบว่าผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของเด็กที่เติบโตใน
ครอบครวัขา้มรุ่นมแีนวโน้มต ่ากว่าเดก็ที่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ แมว้่าครวัเรอืนของพวกเขาอาจได้รบั
เงนิส่งกลบัมากกว่าครวัเรอืนที่ไม่มกีารอพยพ ทัง้นี้ ยงัพบว่างานที่ศึกษาครวัเรอืนผู้ย้ายถิ่นและ
ประเดน็ทีก่ล่าวมาเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณหรอืงานวจิยัทีใ่ชว้ธิกีารแบบผสม (mixed methods) ซึง่ให้
ภาพรวมของเดก็หรอืผูด้แูลในครอบครวัผูย้า้ยถิน่โดยใหค้วามส าคญักบัมติเิศรษฐกจิและผลกระทบต่อ
สมาชกิในครอบครวัในลกัษณะขอ้มูลเชงิปรมิาณมากกว่าการวเิคราะห์ระดบัครอบครวัและบอกเล่า
ประสบการณ์ของครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ในเชงิคุณภาพ ซึง่จะสามารถสะทอ้นโครงสรา้งครอบครวัไทยใน
สงัคมปัจจุบันที่มกีารเคลื่อนไหวทัง้ในเชิงการมคีวามสัมพันธ์ของคนในครอบครวัข้ามพื้นที่ และ
ลักษณะของครอบครวัยงัไม่มีความตายตัวในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากในบางครัง้การย้ายถิ่น         
หรอืการแยกกนัอยู่ของครวัเรอืนมลีกัษณะชัว่คราว หรอืในบางกรณีการเป็นครอบครวัแหว่งกลางมี
การส่งต่อขา้มจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก ซึง่งานวจิยัในเชงิคุณภาพจะท าใหภ้าพครอบครัวเหล่านี้มมีติแิละ
มพีลวตั 

งานวจิยันี้จงึมุ่งพจิารณาพลวตัครอบครวัในสงัคมไทยด้วยวธิกีารเชงิคุณภาพผ่านมุมมอง
สงัคมวทิยามานุษยวทิยาว่าด้วยการยา้ยถิน่เพื่อชี้ให้เหน็ความซบัซ้อนของครอบครวัลกัษณะต่างๆ 
ซึง่ไมไ่ดม้ลีกัษณะสอดคลอ้งกบันิยามครอบครวัดัง้เดมิ โดยมุง่เน้นท าความเขา้ใจครอบครวัเปราะบาง 
ไดแ้ก่ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ครอบครวัทีม่ลีกัษณะขา้มรุ่น/ แหว่งกลาง และครอบครวัแรงงานขา้มชาต ิ
ซึ่งสภาวะดงักล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งของครวัเรอืนผู้ย้ายถิ่น เมื่อมกีารย้ายถิ่นแบบ
ชัว่คราวหรอืมกีารยา้ยถิน่กลบั การวจิยันี้มุ่งท าความเข้าใจว่าครวัเรอืนเปราะบางเหล่านี้จดัการกับ
ความท้าทายในเรื่องการดูแลและการอยู่ร่วมกนัอย่างไร รวมถึงการเข้าถึงการสนับสนุนภายนอก
หรอืไม ่การท าความเขา้ใจสถานการณ์ ความเสีย่ง และการปรบัตวัของครวัเรอืนเปราะบางเหล่านี้ดว้ย
วธิวีจิยัเชงิคุณภาพจะช่วยเปิดพื้นที่ให้มุมมอง ประสบการณ์ และเสยีงของครวัเรอืนเหล่านี้ในสงัคม  
และน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับครอบครัวและเด็กที่ครอบคลุมต่อความ
หลากหลายของครวัเรอืน 

การศกึษานี้พจิารณาพลวตั ความเสี่ยง และการปรบัตวัของครวัเรอืนทัง้ก่อนและหลงัการ
ระบาดของโควดิ-19 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบกบัผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศซึ่งเคยหารายไดใ้นพืน้ที่เมอืงหรอือุตสาหกรรมการถูกพกังานหรอืบอกเลกิจา้งท าให้
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แรงงานยา้ยถิน่จ านวนมากต้องเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาที่เป็นพื้นที่ภาคเกษตร โดยเฉพาะในช่วงการ
ระบาดระยะแรกของปี 2563 ทีม่แีรงงานยา้ยถิน่กลบับา้นมากถงึ 2 ลา้นคน (เสาวณี จนัทะพงษ์ และ 
วรศิ ทศันสุนทรวงศ์, ม.ป.ป.) ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหาทางเศรษฐกจิที่สมัพนัธ์
และกระทบกับสมาชิกในครอบครวั และความจ าเป็นในการปรบัตัวของครวัเรือนในเวลาต่อมา 
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของครอบครวัในมิติของโครงสร้าง
ครวัเรอืนและในมติอิื่นๆ เช่น ความเสีย่ง การดแูล การอยูร่ว่มกนั และการเขา้ถงึสวสัดกิารของรฐัและ
ทรพัยากรอื่นๆ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อท าความเขา้ใจพลวตัและความซบัซอ้นของลกัษณะครวัเรอืนทีม่คีวามเปราะบาง
ในสงัคมไทย โดยเฉพาะครอบครวัทีไ่มเ่ป็นไปตามนิยามของครอบครวัสมบูรณ์ 

1.2.2 เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา การจดัการกบัความทา้ทายในเรื่องการดูแล การอยู่ร่วมกนั 
เขา้ถงึการสนบัสนุนทางทรพัยากรจากภายนอกของครวัเรอืนเปราะบางดงักล่าว  

1.2.3 เพื่อเสนอสถานการณ์เบื้องต้นและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อการจดัการของรฐัใน
การใหก้ารสนับสนุนดา้นการดแูลเดก็ ผูสู้งอายุ หรอืกลุ่มเปราะบาง (vulnerable) ในครอบครวัทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 

1.3 ประชากรและครอบครัวเปราะบาง 

1.3.1 ความหมายและสาเหตุของความเปราะบาง   

งานวิจยัทางประชากรศาสตร์ของภูเบศร์ สมุทรจกัรและคณะ (2564) ให้ความหมายว่า 
ความเปราะบางในระดบับุคคลเป็นสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรอืมวีิกฤตการณ์ มติิที่จะก่อให้เกิดความเปราะบางมทีัง้เศรษฐกิจโดยเฉพาะความ
ยากจนและมติเิกีย่วกบัสุขภาพซึง่เป็นความเปราะบางทีพ่บมากทีสุ่ดในประชาชนระดบัล่าง นอกจากนี้
ความเปราะบางยงัเกดิได้จากมติสิงัคม สิง่แวดลอ้ม ภยัพบิตั ิรวมไปถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิ
ในครอบครวัดว้ย  

ส่วนปัจจยัเชงิบรบิททีท่ าใหค้นบางกลุ่มตกอยู่ในภาวะเปราะบางทีม่กีารระบุไวโ้ดยโครงการ
สุขภาพคนไทย โดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม (2560) ไดแ้ก่  

1) ลกัษณะทางธรรมชาตแิละสุขภาพรา่งกายซึง่ในบางกรณ ีความเปราะบางเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจ
หลกีเลี่ยงได้ เช่น การเป็นผู้พกิารแต่ก าเนิด ผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ เป็นต้น แต่ในบางครัง้ 
ความปราะบางทางร่างกายอาจะเกดิจากปัจจยัอื่น เช่น การประสบอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วยทัง้ทางการ
และทางจติ   
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2) การเป็นกลุ่มชาตพินัธุ ์ชนกลุ่มน้อย ผูอ้พยพ คนไรร้ฐัทีไ่ม่มสีถานะบุคคลตามกฎหมาย 
คนกลุ่มนี้มกัถูกตีตราว่าเป็นคนอื่น ถูกเลอืกปฏบิตัิและเข้าไม่ถึงสวสัดกิารรวมถึงการด ารงชีพใน
มาตรฐานเดยีวกบัคนอื่นๆ ในสงัคม  

3) ผู้ต้องขงัหรอืผู้ที่ถูกกกัขงัจองจ าเพราะต้องโทษซึ่งท าให้ถูกตีตราและเข้าไม่ถึงโอกาส
ต่างๆ เช่นเดยีวกบัคนอื่นๆ ในสงัคม  

4) ความยากจนที่มกัจะเป็นต้นเหตุของความเปราะบางในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
เปราะบางของครวัเรอืนยากจนทีส่่งต่อถงึคนรุ่นต่อไป หรอืความยากจนท าใหส้มาชกิในครวัเรอืนตอ้ง
ท างานหนักที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าคนกลุ่มอื่น ไม่สามารถเขา้ถงึโภชนาการทีด่ไีด้เท่ากบัคนกลุ่ม
อื่น รวมไปถงึโอกาสต่างๆ ดว้ย  

5) โครงสร้างทางสงัคมที่ไม่เป็นธรรมที่ท าให้คนบางกลุ่มที่มสีถานะได้เปรยีบคงความ
ไดเ้ปรยีบในทุกดา้น กลุ่มคนทีเ่หลอืกลายเป็นกลุ่มทีเ่สยีเปรยีบ   

สาเหตุแห่งความ “เปราะบาง” ทัง้ 5 ขอ้ เป็นสาเหตุทีท่ าใหม้ปีระชากรกลุ่มเปราะบางเกดิขึน้
หลายกลุ่ม เช่น เดก็ ผู้สูงอายุ ผู้หญงิ เดก็ คนเร่ร่อน/คนไร้บ้าน กลุ่มผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ     
ผู้พกิารทางกายและจติ กลุ่มชาติพนัธุ์คนที่มปัีญหา สถานะบุคคล คนไร้รฐัไร้สญัชาติ คนพลดัถิ่น 
ผู้ต้องขงั คนยากจน แรงงานขา้มชาต ิเป็นต้น  (เรื่องเดยีวกนั, หน้า 157) ยิง่ไปกว่านัน้ ในบางครัง้
ความเปราะบางของบุคคลและอตัลกัษณ์ยงัสามารถซอ้นทบั (intersectionality) และส่งผลต่อการถูก
ท าให้เป็นชายขอบ การถูกกดขี ่การเขา้ถงึทรพัยากร รวมถงึการได้รบัอภสิทิธิใ์นบางประการด้วย 
(Crenshaw, 1991) เช่น การเป็นสตรีผิวด าที่เป็น LGBT  การเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนา
อสิลาม หรอืการเป็นผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีเ่ป็นแรงงานเพื่อนบา้น   

1.3.2 ครัวเรือนเปราะบางที่เกิดจากการย้ายถิ่น 

เป็นเวลากว่าห้าทศวรรษที่ภาคชนบทไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านจากการขยายตวัของเมอืง 
และโอกาสในการรายได้หลากหลายหนทาง คนชนบทต่างปรบัตัวในหลายมติิ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม การเป็นแรงงานยา้ยถิน่และแรงงานรบัจา้งในพืน้ทีค่วบคู่กนั (อานันท ์ 
กาญจนพนัธุ์, 2553) งานวจิยัของ Gandstaff et al (2012) ชีใ้หเ้หน็ว่ารายไดส้่วนใหญ่ของประชากร
ไทยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดจากกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะเงิน
ส่งกลบับา้นจากแรงงานที่ไปท างานต่างถิน่ แมก้ารยา้ยถิน่จะถูกโยงเขา้กบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
การยกระดบัฐานะของครวัเรอืนต้นทาง เช่น ใน World Migration Report (2018: 6) ชีใ้หเ้หน็ว่าผูย้า้ย
ถิ่นในระดบัระหว่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศยากจนจะมรีายได้สูงขึ้นประมาณ 15 เท่า 
เทยีบกบัรายไดเ้ฉลีย่ในประเทศตน้ทาง และบุตรหลานยงัมโีอกาสในการเขา้เรยีนต่อสงูขึน้ถงึสองเท่า 
เมื่อเชื่อมโยงกบัเรื่องทกัษะแรงงาน แรงงานทีผ่่านประสบการณ์การยา้ยถิน่ไปท างานในต่างประเทศ
ยงัอาจจะไดเ้พิม่พนูทกัษะการประกอบการ และเมือ่กลบัมาพรอ้มกบัรายไดจ้ากการยา้ยถิน่กย็งัอาจจะ
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สามารถลงทุนในภาคเกษตรกรรมได้ดว้ย แต่การยา้ยถิน่ก็มผีลกระทบด้านลบในบางมติ ิโดยเฉพาะ
การท าให้เกิดสภาวะการแยกกนัอยู่ของครวัเรอืน ท าให้เกิดครวัเรอืนข้ามรุ่น ครวัเรอืนเลี้ยงเดี่ยว 
ครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว ครวัเรอืนหย่ารา้งและอื่นๆ เพิม่มากขึน้ การทีส่มาชกิในครอบครวัอยู่กนัคนละ
ทีอ่าจส่งผลถงึระยะห่างของความสมัพนัธแ์ละความสามารถในการดแูลซึง่กนัและกนัในครอบครวั 

เมื่อพิจารณางานวิจยัเกี่ยวกับความเปราะบางของครวัเรอืนผู้ย้ายถิ่นและผลกระทบต่อ
สมาชิกในครอบครวั จะพบว่าระยะแรกในทศวรรษ 2550 เมื่อประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่ส ังคม
ผูสู้งอายุในช่วงแรก มกีารศกึษาเกี่ยวกบัการเสรมิศกัยภาพผูสู้งอายุให้สามารถมบีทบาทในการดูแล
บุตรหลานซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ หรือที่เรียกกันว่า 
“โครงการต้วมเตี้ยมเลีย้งเตาะแตะ” (เพญ็แข ประจนปัจจนึก, 2545) ทีพ่ยายามจะเสรมิสรา้งบทบาท
ผูสู้งอายุในฐานะอาสาสมคัรในการอบรมเลีย้งดูเดก็เลก็ เช่น มาร่วมสอนกบัครใูนโรงเรยีนของชุมชน 
การเป็นอาสาสมคัรสูงอายุท ากจิกรรมกบัเดก็ เป็นต้น แต่ก็ขึน้อยู่กบับรบิทแวดล้อมของชุมชนที่จะ
สามารถจดักิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวได้ นอกจากนี้ยงัพบการศึกษาของ วณิชชา ณรงค์ชยั และ
ดุษฎ ีอายวุฒัน์ (2011) เรือ่งการอยูร่ว่มกนัของสมาชกิในครอบครวัขา้มรุน่ พบว่าบทบาทของผู้สงูอายุ
ในครอบครวัจะเป็นผู้ให้การดูแลอบรมลูกหลานในครอบครวัแทนพ่อและแม่ที่ไปท างานต่างถิ่นหรอื
ขายแรงงานในต่างประเทศ บางครวัเรอืนผูส้งูอายเุองกจ็ะตอ้งหารายไดไ้ปดว้ยท าใหไ้ม่มเีวลาเอาใจใส่
เดก็เท่าที่ควร ผู้สูงอายุในบางครวัเรอืนมขีอ้จ ากดัทางด้านสุขภาพท าให้ต้องแบกรบัภาระที่มากขึ้น
กว่าเดมิ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกจิและความรูใ้นการเลี้ยงดูเดก็ที่บางครัง้มจี ากดัท าใหใ้นบางครัง้
เดก็ขาดทกัษะจากการเลีย้งด ู 

งานวจิยัในต่างประเทศจ านวนมากที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ยา้ยถิน่ กบัลูกที่
อาศยัอยู ่ณ บา้นเกดิ ว่าพวกเขาเหล่านัน้รกัษาความสมัพนัธใ์กลช้ดิ (intimacy) ขา้มเวลา (time) และ
พืน้ที ่(space) อยา่งไรบา้ง เช่น การตดิต่อผ่านโทรศพัท ์การรกัษาความเป็นครอบครวัผ่านการส่งเงนิ
ค่าแรงจากแดนไกลให้กับครอบครวัต้นทาง (Parrenas, 2015)  หรอืบทความของ Lam & Yeoh 
(2018) ตัง้ค าถามถงึบทบาทของเพศสถานะในฟิลปิปินส์และอินโดนีเซยีในกรณีที่แม่เป็นผู้ย้ายถิ่น 
ผูห้ญงิไดส้ลบับทบาทเป็นผูห้าเลีย้งครอบครวั ส่วนพ่อและญาตถิูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูท้ าหน้าทีแ่ทนแม่
ซึ่งไม่ได้ราบรื่นเสียทีเดียว โดยเฉพาะพ่อในฐานะสามีที่ถูกคาดหวงัให้เป็นผู้ดูแลครอบครวัทาง
เศรษฐกจิ แต่กลบัตอ้งเป็นผูด้แูลลกูและพึง่พาเงนิส่งกลบับา้นจากภรรยา และความหมายของการเป็น
พ่อทีด่ไีดถู้กจ ากดัความใหม่เป็นพ่อทีส่ามารถดูแลลูก ท ากบัขา้ว ท างานบา้นได ้เป็นต้น มกีารศกึษา
ประเดน็คลา้ยกนัในประเทศจนีในเรื่องแรงงานขา้มรุ่น โดย Pan (2018) ชีว้่า รฐัและทุนเป็นตวัท าให้
เกิดการผลิตซ ้าแรงงานข้ามรุ่น ระบบการศึกษาเป็นกลไกส าคญัที่ผลกักนัแรงงานย้ายถิ่นวยัเด็ก     
กบัเดก็ทีถู่กทิง้ไวข้า้งหลงัทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนใหเ้ขา้สู่การเป็นแรงงานเมอืง แมว้่าเดก็
เหล่านี้จะแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ตรงความคาดหวังเรื่องงาน ทางเลือกในอาชีพ แต่ก็ยังอยู่ใน
ตลาดแรงงานระดบัล่างอยูด่แีละการทีเ่ดก็ๆ เตบิโตมาพรอ้มกบัวฒันธรรมการยา้ยถิน่ของชุมชนท าให้
มองว่าการยา้ยถิ่นเป็นเรื่องปกต ิขอ้แตกต่างของรุ่นลูกกบัรุ่นพ่อแม่ เช่น รุ่นลูกได้ไปโรงเรยีน และ
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ไม่ได้ผูกพันกับกิจกรรมทางการเกษตรเท่ากับรุ่นพ่อแม่ และมอ งว่าไม่ได้อยากท างานภาค
เกษตรกรรม ในขณะที่รุ่นพ่อแม่ย้ายถิ่นออกเพราะว่าหารายได้ รุ่นลูกก็มทีี่ย้ายเพราะไม่อยากท า
การเกษตร  ส่วนในประเทศไทย ปัญหาหนึ่งทีส่ าคญัทีผ่ลติซ ้าแรงงานขา้มรุ่น ไดแ้ก่ ความเหลื่อมล ้า
ของการพฒันาและข้อจ ากดัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่องว่างในเชงิอาชพีและทกัษะ ยิง่ไปกว่านัน้    
แมก้ารไปต่างประเทศจะน ามาซึง่ทกัษะเพิม่เตมิต่างๆ แต่กลบัไม่สามารถน ามาปรบัใชใ้นหมู่บ้านต้น
ทางได้ ดงันัน้ แมค้นรุ่นหนึ่งจะกลายเป็นแรงงานคนืถิน่ แต่สภาวะดงักล่าวผลติซ ้าผู้ยา้ยถิน่ที่ส่งต่อ
จากรุน่สู่รุ่น และก่อใหเ้กดิสภาพครวัเรอืนทีไ่ม่เคยสมบูรณ์พรอ้มเพราะจะมบีุคคลใดบุคคลหนึ่งท างาน
และอยูอ่าศยัต่างถิน่เสมอ 

ในประเทศไทยงานวจิยัของ Rungmanee (2021) ซึง่พจิารณาการยา้ยถิน่กลบัของแรงงาน
ไทยที่ไปท างานต่างประเทศ การด ารงชพี และบรบิทเชงิครอบครวัชี้ให้เหน็ว่าการ “กลบับ้าน” หรอื
การ “คนืถิน่” ของแรงงานทีผ่กูกบัการกลบับา้นมาอยูก่บัครอบครวั หรอืการจนิตนาการถงึความอบอุ่น 
การอยู่พรอ้มหน้า จะพบว่ากลายเป็นเรื่องยากที่ในครวัเรอืนจะได้อยู่พรอ้มหน้ากนัจรงิๆ เพราะการ
ย้ายถิ่นถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้เทคโนโลยจีะทดแทนความห่างไกลของครอบครวัได้แต่หลาย
ครอบครวักม็กัมเีหตุการณ์ทีค่วบคุมไมไ่ดเ้มือ่พ่อแมไ่มไ่ดเ้ป็นผูเ้ลีย้งดูบุตรหลานดว้ยตนเอง เช่น บุตร
หลานไม่ไปเรยีนหนังสอื บุตรหลานตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควร หรอืพ่อและแม่เหน็ว่าไม่จ าเป็นต้องเรยีน
เพราะสามารถไปเป็นแรงงานขา้มชาตไิดแ้ละสามารถหารายไดไ้ดม้ากกว่าการเรยีนจบปรญิญาตรใีน
ประเทศไทย เป็นตน้   

1.3.3 ครอบครัวเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (2560) ใหน้ิยามครวัเรอืนเปราะบาง
ไวว้่าเป็นครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยและมบีุคคลทีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิทีต่้องการได้รบัความช่วยเหลอื เช่น 
ครอบครวัยากจนทีม่เีดก็เลก็ แมเ่ลีย้งเดีย่ว ผูส้งูอาย ุคนพกิาร โดยสามารถแบ่งระดบัความเปราะบาง 
ดงันี้ 

1) ครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยและมปัีญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั 
2) ครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อยโดยเฉลีย่ต่อปีรายไดไ้มเ่กนิหน่ึงแสนบาท/ครวัเรอืน 
3) ครวัเรอืนทีร่ายไดน้้อยและอยูใ่นภาวะพึง่พงิทีต่อ้งไดร้บัการดแูล 
4) ครวัเรอืนที่มีแต่ผู้สูงอายุและไม่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้พิการ/ไม่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ    

และอยูใ่นภาวะพึง่พงิทีต่อ้งไดร้บัการดแูล 

ส่วนเกณฑค์รวัเรอืนเปราะบางและนิยามภาระทีก่รมการพฒันาชุมชน (ม.ป.ป.) ก าหนดไว้ 
ไดแ้ก่ 

1) เป็นครวัเรอืนทีอ่าชพีเกษตรกรจากขอ้มลู จปฐ. และไม่ไดล้งทะเบยีนเกษตรกร (หวัหน้า
ครวัเรอืนแจง้ว่าเป็นเกษตรกร และในครวัเรอืนไมม่ผีูใ้ดขึน้ทะเบยีนเกษตรกร ฯ) หรอื 
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2) รายได้ต ่ากว่า 100,000 บาท และไม่ได้รบัเงนิสวสัดิการผู้มรีายได้น้อย (รายได้เฉลี่ย   
ต่อคนต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท และไมม่ใีครในบา้น ไดร้บับตัรสวสัดกิารรฐั) 

โดยครวัเรอืนดงักล่าวมภีาระต่อไปนี้ 

1) ไมม่คีวามมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยั (ตกตวัชีว้ดัที ่8 ตามเกณฑ ์จปฐ) 
2) มเีดก็ยากจนตามเกณฑ ์ศธ. (ตามฐานขอ้มลู ศธ.) 
3) มเีดก็ (อายรุะหว่าง 3 – 14 ปี) 
4) มผีูส้งูอาย ุและไมไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี (เบีย้ตามฐานขอ้มลู สถ. 62) 
5) มผีูพ้กิาร และไมไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี (เบีย้ตามฐานขอ้มลู สถ. 62) 
6) มผีูป่้วยเรือ้รงัทีช่่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด้ 

อย่างไรก็ตาม หากดูสถานการณ์ในสงัคมไทย ครอบครวัไทยประสบกบัความเปราะบาง  
ทบัซอ้นหลายมติ ิโดยทีม่ติคิวามเปราะบางที่มอียู่อย่างต่อเนื่องและพบมากทีสุ่ดคอืมติเิศรษฐกิจและ
สุขภาพ  รายงานสถานการณ์ประชากรไทยโดย UNFPA (2558) ระบุว่าครอบครวัอยู่คนเดียวใน
ประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ในปี 2559 มมีากถงึ 3.8 ลา้นครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 
ของครอบครวัไทยทัง้หมด ครอบครวัเลีย้งเดีย่วหรอืครอบครวัที่มบีุตรอายุต ่ากว่า 18 ปี อาศยัอยู่กบั
พ่อหรือแม่โดยล าพังมีประมาณ 1.4 ล้านครอบครวั ขณะที่ครอบครวัข้ามรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ครอบครวัทีพ่่อแม่วยัท างานยา้ยถิน่ไปท างานทีอ่ื่น หย่ารา้ง หรอืเสยีชวีติมเีพยีงผูสู้งอายุและหลานที่
ย ัง เ ป็นเด็กอาศัยอยู่ด้วยกัน คาดว่ามีอยู่ ราว 400,000 ครอบครัว  เกือบครึ่งอยู่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เมื่อน าแนวคดิเรื่องความเปราะบางมาวเิคราะหส์ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิจนถงึ
ปัจจบุนั งานวจิยัจ านวนหนึ่งชีใ้หเ้หน็ว่าการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ส่งผลกระทบรนุแรงต่อครวัเรอืน
ไทยไมเ่ท่ากนั ครวัเรอืนทีม่ตี้นทุนทางเศรษฐกจิและสงัคมมากจะไดร้บัผลกระทบทีม่คีวามรนุแรงน้อย
กว่าครวัเรอืนทีม่ตีน้ทุนดอ้ยกว่า โดยเฉพาะครวัเรอืนเปราะบางที่มกัเป็นครวัเรอืนทีม่เีดก็เลก็ ผูส้งูอายุ 
ผูป่้วยตดิเตยีงและผูป่้วยโรคเรือ้รงัอาศยัอยู่ 

การส ารวจของ จริาภรณ์ แผลงประพนัธ ์และสมชยั จติสุชน (2560) พบว่ามากกว่ารอ้ยละ 
80 ของครวัเรอืนเปราะบางโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงหนือได้รบัผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมของรฐั  เนื่องจากเป็นครวัเรอืนที่เปราะบางเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ 
ผลกระทบแรกที่ส่งผลหนักที่สุดคอืการมรีายได้ลดลงเพราะครวัเรอืนเหล่านี้มกัมสีมาชกิที่ท างาน
รบัจ้างไม่ประจ า หรอืมคีนที่ต้องช่วยดูแลคนที่เปราะบางในบ้าน สมาชกิในครวัเรอืนเปราะบางจงึ
มกัจะเป็นกลุ่มแรกๆ ทีต่กงานหรอืถูกพกังานจากผลของโควดิ และหากในครวัเรอืนมเีดก็เลก็อยู่ก็จะ
พบว่ามคี่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้นจากการที่เด็กไม่สามารถศูนย์เด็กเล็กหรอืโรงเรยีนได้    
และแมว้่ารฐัจะมเีงนิสวสัดกิารเยยีวยาครวัเรอืนยากจน แต่ขัน้ตอนการขอรบัเงนิผ่านแอปพลเิคชัน่   



8 

ท าให้เกดิความสบัสน บางครวัเรอืนไม่สามารถเขา้ถงึการลงทะเบยีนได้ด้วยตนเองต้องจ่ายเงนิจ้าง
ผูอ้ื่นใหล้งทะเบยีนใหท้ าใหเ้กดิปัญหาการตกหล่นของผูค้วรไดร้บัความช่วยเหลอื 

1.3.4 เด็กในครอบครัวเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ และ สมชัย จิตสุชน (2560) ชี้ว่าครอบครวัที่มีเด็กเล็กได้ร ับ
ผลกระทบทางเศรษฐกจิในสดัส่วนทีสู่งกว่าครอบครวัทีไ่ม่มเีดก็เลก็ โดยผลการส ารวจออนไลน์ที่เป็น
การด าเนินการร่วมกนัระหว่างสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยและส านักงานสถติิแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (จ านวนตัวอย่าง 27 ,986 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจากทุกจงัหวดัในประเทศไทย) พบว่าครอบครวัที่มเีด็กเล็กถูกกระทบจากโควิด-19 
มากกว่าครอบครวัที่ไม่มเีดก็เลก็ในเกอืบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ที่ลดลง รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น 
การมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง เช่น 
เคอรฟิ์ว ปิดรา้นคา้ จ ากดัรา้นอาหาร และหา้มเดนิทาง กย็งัคงพบว่าครวัเรอืนทีม่เีดก็เลก็ไดร้บักระทบ
มากกว่า 

ยิง่ไปกว่านัน้ สถานการณ์โควดิและการปิดสถานศกึษาท าใหเ้ดก็ขาดคนดแูล บางครอบครวั
ต้องพาเดก็ออกไปท างานดว้ย หรอืต้องทิง้เดก็เลก็ไวต้ามล าพงั เดก็บางคนทีเ่คยอยู่ในศูนยเ์ดก็เลก็ที่
จะไดร้บัอาหารตามเวลาเมือ่ผูป้กครองไม่มเีวลาดแูลท าใหเ้กิดปัญหาดา้นโภชนาการ นอกจากนี้ยงัพบ
ปัญหาดา้นพฒันาการของเดก็เพราะการไม่ไดไ้ปโรงเรยีน ขาดกจิกรรมเสรมิทกัษะ ขาดการเขา้กลุ่ม
กบัเพื่อนท าใหเ้ดก็จ านวนมากใช้เวลากบัโทรศพัท์มอืถอื  ขอ้มลูจากองคก์าร UNICEF ประเทศไทย 
(2563) พบว่า ครอบครวัเกอืบครึง่หนึ่งในประเทศไทยไม่พรอ้มให้ลูกเรยีนออนไลน์ โดยรอ้ยละ 51  
ไม่มคีอมพวิเตอร ์โน้ตบุ๊ก หรอืแทบ็เลต็ทีบ่า้น ทีส่ าคญัรอ้ยละ 26 ไม่มสีญัญาณอนิเทอรเ์น็ต และรอ้ย
ละ 40 กงัวลว่าไมม่เีวลาคอยช่วยสอนลกูเรยีนออนไลน์ ขอ้มลูจากส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2564) พบว่าเดก็นักเรยีนไทยมภีาวะถดถอยทางการเรยีนรู้ จากการท าวจิยัใน
กลุ่มผู้เรยีนระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานทัง้ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไม่ว่าจะสถานศกึษาขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ พบว่าโดยรวมผูเ้รยีนมี
การรบัรูภ้าวะถดถอยทางการเรยีนรูท้ ัง้หมดโดยไมม่นียัแตกต่างกนัทางสถติ ิ 

1.4 การให้การดูแล (care-giving) และการรับการดูแล (care-receiving) 

การให้การดูแล (care-giving) และการรบัการดูแล (care-receiving) เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพ
ชวีติของประชาชนในทุกระดบั บางครัง้การดูแลเป็นเรื่องของความรกัใคร่ผกูพนัหรอืบางครัง้เป็นเรือ่ง
ของการผูกมดัโดยหน้าทีจ่นกลายเป็นภาระเหนื่อยยากทีต่้องการผูใ้หก้ารดูแลทีเ่ป็นผูเ้ชี่ยวชาญ เช่น 
การดแูลคนสงูอายหุรอืผูป่้วยทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ดแ้ละตอ้งการการออกแบบการดแูลทีเ่หมาะสม  

การดูแลเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายระดับตัง้แต่ระดับปัจเ จกบุคคลไปจนถึงระดับรัฐ 
พระราชบญัญัติส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสงัคม 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 (กฎหมาย
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เกีย่วกบัการพฒันาสงัคมและมนุษย,์ ม.ป.ป.) ใหค้วามหมายของสวสัดกิารสงัคมไวว้่า หมายถงึ ระบบ
การจดับรกิารทางสงัคมซึ่งเกี่ยวกบัการป้องกนั การแก้ไขปัญหา การพฒันาและส่งเสรมิความมัน่คง
ทางสงัคมเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขัน้พื้นฐานของประชาชนให้มคีุณภาพชวีติที่ดแีละพึ่งตนเองได้
อยา่งทัว่ถงึ เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานทัง้ทางดา้นการศกึษา สุขภาพอนามยั ทีอ่ยู่
อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทัว่ไป        
โดยค านึงถึงศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รบั และการมสี่วนร่วมในการจดั
สวสัดกิารสงัคมทุกระดบั ส่วน อภญิญา เวชยชยั และศิรพิร ยอดกมลศาสตร์ (2547) กล่าวไว้ว่า
สวสัดกิารสงัคมเป็นกระบวนการหรอืวธิกีารใหบ้รกิารส าหรบัประชาชนเพื่อป้องกนัเงื่อนไขอนัไม่พงึ
ประสงค์ต่างๆ หรอืเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ได้แก่ การสงัเคราะห์ 
(Assistance) และการประกัน ( Insurance) การสร้างความมัน่คงทางสังคม (Social security)         
และการนันทนาการ (Recreation) เป็นต้น ซึ่งสวสัดิการในที่นี้ เป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานของทุกคนและ
เกีย่วพนักบัโครงสรา้งทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ในช่วงทศวรรษ 1980 มกีารน าเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการผสมผสานของสวสัดกิารสงัคม 
กล่าวคอืสวสัดกิารไม่ควรจะเป็นเรื่องของการจดัหาโดยรฐัเท่านัน้แต่ควรมหีลายองคป์ระกอบ (Ochiai 
2014) เกดิชุดแนวคดิหลากหลายที่กล่าวถงึบทบาทของสถาบนัและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการดูแลซึ่ง
ประกอบดว้ยรฐั ตลาด องคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร และครอบครวั เช่น แนวคดิสามเหลีย่มของการดูแล 
(the welfare triangle) แนวคดิสถาปัตยกรรมสวสัดกิาร (welfare architecture) และเพชรสวสัดกิาร
(welfare diamond)  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวคดิสามเหลี่ยมของการดูแลจะขยายความการดูแล
ไปสู่พื้นที่ที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากรฐั ตลาด และครอบครวั ได้แก่การดูแลของชุมชน การเป็น
อาสาสมคัร การดูแลจากภาคส่วนทีไ่ม่ใช่ระบบตลาดและไม่ไดม้ผีลก าไรเป็นตวัตัง้ เช่น มลูนิธอิงคก์ร
การกุศล หรอืแมแ้ต่ปัจเจกบุคคลกส็ามารถใหก้ารดูแลโดยปราศจากค่าตอบแทนผ่านการดูแลคนใน
ครอบครวั เครอืญาติ ชุมชนและผ่านสถาบนัต่างๆ เช่น การเป็นอาสาสมคัรโดยเฉพาะในประเทศ
ก าลงัพฒันาที่มกัจะอยู่ในรูปแบบขององค์กรการกุศล กลุ่มศาสนา และองค์กรที่มชีุมชนเป็นฐาน  
(Jenson and Saint-Martin 2003 อ้างถึงใน Razavi, 2007)) การดูแลในที่นี้จงึไม่ใช่ความหมายเชงิ
บวกแบบอุดมคตวิ่าเป็นเรื่องของการใหค้วามรกัทีบ่รสิุทธิ ์เช่น ความรกัของแม่ทีท่ าใหแ้ม่ดูแลลูกและ
ครอบครวั หากแต่เป็นเรื่องที่ต้องพจิารณาว่าการดูแลควรจะมหีน้าตาอย่างไร  ในส่วนนี้จะกล่าวถงึ
บทบาทของตวัละครทีส่ าคญัไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน และรฐั ขอ้ถกเถยีงถงึบทบาทของตวัละครเหล่านี้
ในการเป็นผูด้แูลและเกีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารสงัคม 

1.4.1  การดูแลในระดับครอบครัว (care relations in the family)  

- ควำมหมำยและโครงสร้ำงหน้ำท่ีของครอบครวั 

  ในส่วนนี้ เป็นการทบทวนแนวคิดด้านการดูแลในระดับครอบครัว ( family) หรือ
ครวัเรอืน (household) ซึ่งทัง้ 2 ค าเป็นแนวคิดที่มกีารอธิบายโดยนักวิชาการด้านครอบครวัและ
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ประชากรศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในรายงานนี้ขอกล่าวถึงการนิยามและค าอธิบายของ 2 แนวคิด
ดงักล่าวพอสงัเขปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของกรอบแนวคดิดงักล่าวกบัการดูแลในระดบั
ครอบครวั บทความของ Bender (1967) ที่ตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยาอเมริกัน (American 
Anthropologist) อธิบายความหมายของค าว่าครอบครวัและครวัเรอืนในระดบัขัน้พื้นฐานที่สุดว่า 
ครอบครวัสมัพนัธ์กบัความเป็นเครอืญาต ิ(kinship) ส่วนครวัเรอืนสมัพนัธ์กบัความใกล้ชดิหรอืการ
อาศยัอยู่ร่วมกนั (co-residence) แน่นอนว่ามนีักวชิาการบางส่วนเหน็ว่าความเป็นเครอืญาตอิาจไม่
จ าเป็นต้องอาศยัอยู่ดว้ยกนัเสมอไป ขณะเดยีวกนัครอบครวักส็ามารถเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีน่ าไปสู่
ความเป็นครวัเรอืนได้ และครวัเรอืนส่วนใหญ่กก่็อร่างขึน้มาจากครอบครวั และเราก็พบครวัเรอืนที่
ไมไ่ดป้ระกอบขึน้จากครอบครวัซึง่หมายถงึเครอืญาตเิดยีวกนัเสมอไป เช่นพบว่าครวัเรอืนหน่ึงเป็นได้
ทัง้สมาชกิทีเ่ป็นเครอืญาตเิช่นพ่อ-ลกู และครวัเรอืนทีม่สีมาชกิทีไ่มไ่ดเ้ป็นเครอืญาตกินั หรอืความเป็น
ครอบครวัไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน (co-residential) เสมอไป  เช่นผู้เป็นพ่อต้องเดินทางไป
คา้ขายหรอืไปอยู่ในสนามรบเมื่อมสีงคราม หรอืในหลายสงัคมทีลู่กไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัพ่อแม่ ขณะทีใ่น
หลายสงัคมครวัเรอืนเกดิจากพื้นฐานความเป็นเครอืญาตเิป็นหลกั ซึ่งลกัษณะนี้พบได้ในสงัคมไทย
เช่นเดยีวกนั  

ลกัษณะการอยู่ร่วมกันในท้องที่ ( locality) ใดท้องที่หนึ่งสะท้อนความเป็นครวัเรอืนและ
ความคดิพื้นฐานของความเป็นครอบครวั และลกัษณะส าคญัของสถาบนัครอบครวัคอืการท าหน้าที่
ภายในสถาบัน (domestic function) นัน่คือการอยู่ร่วมกัน (common resident) ความร่วมมือกัน
ในทางเศรษฐกิจ (economic cooperation) ในชวีติประจ าวนั เช่นการหารายได้หรอือาหารมาเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง และการเลี้ยงดูกล่อมเกลาเดก็หรอืลูกหลาน (children socialization) ดงันัน้ความเป็น
ครวัเรอืนจงึหมายถงึการอยู่ร่วมกนัของคนกลุ่มหนึ่งและร่วมกนัสร้างลกัษณะพื้นฐานทัง้ 3 ประการ
ขา้งต้น (Bohannan, et al, 1960; as citied in Bender, 1967, p.495; Bohannan, 1963, as cited in 
Bender, 1967, p.495) ทัง้นี้  ในหลายสังคมนั ้นระดับการอยู่ร่วมกันนั ้นก็มีความหลากหลาย            
และเขา้ข่ายค าจ ากดัความของครอบครวัขยายด้วยในขณะเดยีวกนั ดงันัน้หน้าที่ภายในสถาบนัของ
ครวัเรอืนจงึสมัพนัธก์บัโครงสรา้งของครอบครวั (structure of family) ทีเ่ชื่อมกบัแนวคดิเกี่ยวกบัการ
แต่งงาน หรอืสญัญาจากการแต่งงาน ความเป็นพ่อแม่/ ผู้ปกครอง (parenthood) ความสมัพนัธ์ต่าง
ตอบแทนระหว่างสามแีละภรรยา และรปูแบบการอยู่ร่วมกนัของสามี-ภรรยา-ลกู รวมทัง้สมาชกิอื่นใน
ครอบครวั (Weigel, 2008) 

งานศึกษาของ Weigel (2008) ชี้ให้เห็นถึงแนวคดิครอบครวัผ่านการวเิคราะห์หน้าที่ของ
ครอบครวัอย่างน้อย 3 ด้านดงันี้ 1) หน้าที่ในเชงิโครงสร้าง (structural function) ที่ประกอบขึ้นจาก
สมาชกิครอบครวัอย่างน้อย 2 คนท าใหเ้กดิประเภทของโครงสรา้งของครอบครวัพืน้ฐานคอืครอบครวั
เดี่ยว หรอืหน้าที่ในเชงิการเป็นสถาบนัหนึ่งในสงัคมคอืการสบืพนัธุ์และสร้างสมาชกิ 2) หน้าที่ทาง
สงัคม (social function) เช่นการจดัการครวัเรอืน เลีย้งดูกล่อมเกลาเดก็ ใหก้ารสนับสนุนดา้นอารมณ์
และวตัถุแก่สมาชกิในครอบครวั และการที่ครอบครวัเปิดโอกาสให้สมาชกิแสดงบทบาททางสงัคม 



11 

โดยเฉพาะสมาชกิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ 3) หน้าทีเ่ชงิขา้มการกระท า (transactional function) ซึง่หมายถงึกลุ่ม
คนที่มคีวามใกล้ชดิผ่านพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถงึอตัลกัษณ์ร่วมกนัที่เชื่อมกบัเส้นใยทางอารมณ์ 
(emotional tie) และการมปีระสบการณ์ในอดตีและการสรา้งอนาคตร่วมกนั รวมถงึการแสดงออกถึง
ความรกั การดูแลเอาใจใส่ ความสมัพนัธ์ และค ามัน่สญัญา (commitment) ค าอธิบายพอสงัเขป
ดงักล่าวของ Weigel แสดงใหเ้หน็ถงึค านิยามและการใหค้วามหมายของครอบครวัทีห่ลากหลายจาก
นักวชิาการ ขณะทีเ่ขาเสนอแนวคดิครอบครวัจากคนธรรมดาสามญั ( laypeople) เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึ
การให้ความหมายของครอบครวัด้วยคุณลกัษณะ (feature) ที่คนนึกถงึ เช่นความรกัความเอาใจใส่ 
ความผูกพนั หรอืต าแหน่งหรอืหน้าที่ของครอบครวั และรูปแบบ (form) ครอบครวัในชวีติประจ าวนั
ของคน เช่นพ่อ-แม่-ลูก, ปู่ ย่าตายายกบัหลาน, พ่อแม่กบัลูกบุญธรรม พ่อหรอืแม่เลี้ยงเดี่ยวกบัลูก  
เป็นต้น รวมถงึแนวทางการศกึษาทีใ่หค้นตอบทัง้คุณลกัษณะและรปูแบบของครอบครวัผสมผสานกนั 
โดยขอคน้พบของงานนี้คอืการเสนอรปูแบบตวัอย่างของแนวคดิครอบครวัจากคนทีไ่มใ่ช่นกัวชิาการที่
อาจใชเ้ป็นมาตรวดัความเป็นครอบครวัไดอ้กีทางหนึ่ง 

- กรณีศึกษำกำรดแูลของครอบครวัในสงัคมไทย 

  ทีผ่่านมามงีานศกึษาที่น าเสนอถงึการดูแลของครอบครวัในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ลกัษณะครอบครวัขา้มรุ่นหรอืแหว่งกลางทีเ่ป็นรปูแบบครอบครวัทีพ่บเหน็ไดจ้ากการทีส่มาชกิรุ่นพ่อ
แม่ยา้ยถิน่ และมอบบทบาทการเลี้ยงดูหรอืดูแลให้คนในรุ่นปู่ ย่าตายาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรา้งประชากรทีม่ปีระชากรสงูวยัเพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงปี 2007 เป็นตน้มา ควบคู่ไปกบัประชากร
วัยแรงงานที่ เพิ่มขึ้น ในขณะนั ้นหรือการเกิดขึ้นของช่องว่างประชากร ( population divide) 
(Wongboonsin & Tan, 2018) ขณะที่โครงสร้างครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
กล่าวคือขนาดของครอบครวัหรอืจ านวนสมาชิกในครอบครวัมแีนวโน้มเล็กลง ครอบครวัเดี่ยวมี
แนวโน้มเพิม่มากขึน้ตัง้แต่ช่วงปี 1980 ควบคู่ไปกบัการเตบิโตของครอบครวัขยายทีม่กีารอตัราชา้ลง 
(Wongboonsin et al., 2018) ตลอดจนรปูแบบการอยู่ดว้ยการของครวัเรอืนทีม่คีวามหลากหลายมาก
ขึน้ เช่น การอยูค่นเดยีว การไมไ่ดอ้ยู่กบัลกู หรอืพ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว ขณะทีป่ระชากรสงูวยักว่ารอ้ย
ละ 70 เป็นผูอ้ยูใ่กลช้ดิเดก็หรอือาศยัอยูใ่กลก้นั ซึง่เป็นสมาชกิทีต่อ้งการดแูลทัง้ทางจติใจและวตัถุโดย
สมาชกิในครอบครวั ส่วนประชากรในวยัสงูอายเุองกต็อ้งการการดูแลและการสนับสนุนจากสมาชกิใน
ครอบครวัเช่นกนั ดงันัน้ สมาชกิรุ่นพ่อแม่จงึเป็นก าลงัส าคญัในการใหค้วามเป็นอยู่ทีด่ใีหก้บัสมาชกิที่
เป็นลูกและพ่อแม่ของตนเองในขณะเดยีวกนั (Knodel & Chayowan, 2009) สอดคลอ้งกบัผลและขอ้
ค้นพบของงานวจิยัฉบบันี้ที่พบครวัเรอืนที่ปู่ ย่าตายายเป็นผู้ให้การดูแลหลกัลูกหรอืเด็กที่เกิดมาก  
จากทัง้การย้ายถิ่นไปท างาน หรือไปมีครอบครัวหรือความสัมพันธ์ใหม่ ต ลอดจนสาเหตุอื่นๆ            
ทีไ่มส่ามารถอยูเ่ลีย้งดหูรอืใหก้ารดแูลลกูของตนเองได ้ 

งานศึกษาของ Knodel and Chayowan (2012) สรุปว่าการย้ายถิ่นภายในและระหว่าง
ประเทศในทวปีเอเชยีเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลที่ลูกหลานของผู้ย้ายถิ่นถูกทิ้งไว้กบัสมาชกิปู่ ย่าตา
ยาย ขณะที่ผู้สูงอายุตัง้แต่อายุ 60 ปีขึน้ไปประมาณรอ้ยละ 88 ในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถาม



12 

สามารถดูแลตวัเองได้ มเีพยีงร้อยละ 1 ที่ต้องการการดูแลแต่ไม่มใีครให้การดูแล ผลการศึกษาใน
ระดบัที่ลึกลงไปเสนอว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในชีวติประจ าวนันัน้       
มคีู่ชวีติหรอืคู่สมรสและเดก็หรอืหลานทีอ่าศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นผูใ้หก้ารดูแลหลกั แมบ้างครอบครวัจะมี
ลูกอาศยัอยู่ดว้ยเพื่อช่วยดูแล แต่แนวโน้มคอืเมื่อลกูของพวกเขาแต่งงานกม็กัจะยา้ยออกและไม่ไดใ้ห้
การดูแลเหมอืนลูกที่ยงัเป็นโสด โดยภาพรวมสถานการณ์ที่เด็กต้องอยู่กับปู่ ย่าตายายมกัพบใน
ครอบครวัชนบทมากกว่าครอบครวัในเมอืงโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นัน้เป็น
ผลพวงจากความเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งประชากรดว้ย 

Wongboonsin et al. (2018) พยายามชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลต่อโครงสรา้งและขนาดของครอบครวั และน าไปสู่การดูแลของครอบครวัและครวัเรอืนทีม่พีลวตั
มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2007 เป็นต้นมาที่ครอบครวัมขีนาดเล็กลงหรอืพ่อ-แม่-ลูกเป็นหลัก 
แนวโน้มครอบขยายลดลงแต่ขณะเดยีวกนัจ านวนครอบครวัขา้มรุ่นหรอืแหว่งกลางก าลงัอยู่ในอตัราที่
เติบโต เนื่องด้วยการพฒันาของประเทศไทยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น รวมถึงสมาชิกรุ่นพ่อแม่
เสยีชวีติ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบมาก  ในครอบครวัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และผู้ที่ท าหน้าที่
ดูแลเดก็คอืปู่ ย่าตายายหรอืญาตขิองผู้ยา้ยถิน่ ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัอตัราการเจรญิพนัธุท์ีต่ ่าลงและการ
ตดัสนิใจมลีูกจ านวนน้อยลง ท าใหข้าดสมาชกิครอบครวัที่ช่วยในการดูแลเช่นพี่น้องทีค่อยช่วยเหลอื
ดูแลน้องที่อายุน้อยกว่าในครอบครวั รวมถงึความเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมที่เดก็เลก็ต้องเขา้พฒันา
ทกัษะหรอืส่งเสรมิการเจรญิเติบโตในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขณะที่การดูแลผู้สูงวยัในครอบครวัก็มี
สถานการณ์ใกลเ้คยีงกนัคอื การอพยพยา้ยถิน่ของประชากรวยัท างาน ท าใหข้าดสมาชกิในการดูแล  
ผู้สูงวยัและต้องพึ่งพงิการสนับสนุนจากลูกของตนเองในการดูแลทัง้ตนเองและหลานด้วย ยกเว้น
ครอบครวัที่ปู่ ย่าตายาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางการเงนิ  มแีนวโน้มที่อาจแยกไปอยู่ต่างหาก    
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบไม่มากนัก เนื่องจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ   ในปี 2007  
เสนอว่าผูสู้งอายุไทยรอ้ยละ 49.1 มรีายไดไ้ม่เพยีงพอ และมแีนวโน้มพึง่พงิลูกที่ท างานได้และมงีาน
ท า ซึ่งคดิเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ที่พวกเขาได้รบั ส่วนรายได้อกีรอ้ยละ 30 มาจากการท างานของ
ผูส้งูอายเุอง 

เนื่องดว้ยงานวจิยัไดศ้กึษาพลวตัครอบครวัของแรงงานขา้มชาตจิากเมยีนมาทีอ่าศยัอยู่ใน
เขตเทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย และอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก คณะวจิยัไดท้บทวนงาน
ศกึษาของ Kusakabe and Pearson (2013) ทีศ่กึษาการจดัการครวัเรอืนโดยเฉพาะการเลีย้งดเูดก็ใน
ครอบครวัของผู้หญิงที่เป็นแรงานข้ามชาติในโรงงานใน 3 พื้นที่หลกัคอืกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ  
ด่านเจดยีส์ามองค ์อ าเภอสงัขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ีและอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ครอบครวัใน
พื้นที่ดงักล่าวมเีด็กที่อาศัยอยู่กบัครอบครวัในประเทศไทย ซึ่งมกีารคาดการณ์ว่าจ านวนเด็กของ
ครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินไทยทัง้หมด (โดยเฉพาะ 3 สญัชาตหิลกัคอื ลาว กมัพูชา และเมยีนมา) 
ที่อายุต ่ ากว่า 15 ปี อยู่ที่ประมาณ 377,000 คน ซึ่ง เ ป็นตัวเลขที่ประมาณการณ์ในปี 2008 
(Jamplaklay 2011 as cited in Kusakabe & Pearson, 2012, p.964) สถานการณ์นี้ เป็นเพียงส่วน
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หนึ่งของแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่ไดส้่งลูกหลานกบัไปยงัต้นทางการยา้ยถิน่ เนื่องดว้ยส่วนหนึ่งแรงงาน
ข้ามชาติเหล่านี้มสีถานะเปราะบางของการเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มเีอกสารรบัรองด้านการเป็น
แรงงานและสถานะเขา้เมอืง นอกจากนี้ หากส่งลูกกลบัไปยงับา้นเกดิ พวกเขากถ็ูกคาดหวงัใหส้่งเงนิ
กลบับา้นทีม่ากขึน้ส าหรบัเป็นค่าเลีย้งดหูรอืดแูลของสมาชกิในครวัเรอืนตน้ทางการยา้ยถิน่  

งานศกึษาของ Kusakabe anand Pearson จงึใหภ้าพกลยุทธข์องแรงงานขา้มชาตใินไทยที่
ต้องเตรยีมการดูแลและการจดัการครวัเรอืนที่มเีดก็เป็นสมาชกิส าหรบัแรงงานในอ าเภอแม่สอด เช่น
การใช้บรกิารคลินิกขององค์กรพฒันาเอกชนในการคลอดลูกแทนการกลบัไปคลอดที่ต้นทางคือ
ประเทศเมยีนมาเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย ส าหรบัคนที่ท างานบรเิวณด่านเจดยีส์ามองค์ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานที่เดินทางไปกลับรายวนัในโรงงานไทย พวกเขามกัเลือกที่จะคลอดลูกในโรงพยาบาล        
ในเมยีนมา และฝากให้คนหรอืศูนยเ์ลี้ยงเดก็เลก็ฝัง่เมยีนมาดูแล ขณะที่ตนเองเดนิทางมาท างานใน
ไทย เมื่อลูกหลานโตขึน้ พวกเขามแีนวโน้มพึง่พงิโรงเรยีนหรอืการบรกิารด้านสาธารณสุขฝัง่ไทยได้
บ้าง เนื่องจากความช่วยเหลือที่รฐัไทยที่เริม่ขยายโอกาสให้กับเด็กหรอืแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
ชายแดน ตลอดจนหน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืจากต่างประเทศ องคก์รพฒันาเอกชน และศูนยก์าร
เรยีนรู ้โดยเฉพาะในแม่สอด ขณะที่การเขา้ถงึบรกิารเหล่านี้ในบรเิวณด่านเจดยีส์ามองค์มน้ีอยกว่า 
ส่วนการเข้าถึงความช่วยเหลอืของรฐัไทยหรอืองค์กรความช่วยเหลอืที่ไม่ใช่รฐัในกรุงเทพฯ หรอื
สมุทรปราการยิง่มขีอ้จ ากดัมากกว่า และสถานการณ์เกดิขึน้คลา้ยคลงึกบักรณีแรงงานทีเ่ขา้ถงึความ
ช่วยเหลอืหรอืโอกาสดงกล่าวไม่ได ้ทัง้นี้ ยงัพบแรงงานแรงงานในแม่สอดและที่ด่านเจดยีส์ามองค์ที่
เขาถงึบรกิารหรอืความช่วยเหลอืของรฐัไทยไม่ได้ ก็มกัพึ่งพาสมาชกิในครอบครวัที่อยู่ฝัง่เมยีนมา 
เช่นการส่งลกลบัไปเลีย้ง ซึง่แมส่อดนัน้มรีะยะทางการและการเดนิทางทีส่ะดวกกว่าด่านเจดยีส์ามองค ์
ท าใหก้ารพึง่พาความช่วยเหลอืจากสมาชกิในครอบครวัต้นทางการยา้ยถิน่เป็นไปไดม้ากกว่า แต่การ
เข้าถึงความช่วยเหลือจากสมาชิกต้นทางการย้ายถิ่นของแรงงานที่ท างานในกรุงเทพฯหรือ
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมอืงชัน้ในของประเทศไทย ยิง่พบขอ้จ ากดั เนื่องจากสถานะของตนเองซึ่งมี
ความเสีย่งทีจ่ะถูกจบัโดยเจา้หน้าทีร่ฐัไทย ส่วนอกีแนวทางคอืการน าลูกในวยัเดก็หรอืยงัเขา้โรงเรยีน
ไม่ได้มายงัที่ท างานด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กบัความยดืหยุ่นของนายจ้าง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้ในกรณี
โรงงานในแมส่อดมากกว่าแหล่งท างานอกี 2 แห่งเช่นกนั  

1.4.2 การให้การดูแลโดยชุมชน 

ชุมชนเป็นค าที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงัคมไทยและมกัจะถูกใช้ไปในมุมมองเชงิคุณค่า 
(normative perception) ถงึสงัคมที่พงึปรารถนา (Hirsch, 1993) ทศวรรรษ 1990s เป็นยุคที่องค์กร
พฒันาระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกได้หนัมาสนับสนุนแนวคิดการพฒันาที่มชีุมชนเป็นฐาน 
(community-based development) โดยมุ่งหวังจะน าคุณลักษณะของความเป็นชุมชนเข้ามาช่วย
เปลีย่นแปลงใหก้ระบวนการพฒันามปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามยัง่ยนื รฐับาลหลากหลายประเทศ
ต่างน าเอาแนวคดิเกี่ยวกบัชุมชนเข้ามาเป็นส่วนส าคญัของนโยบายของตน เช่น สหราชอาณาจกัร    
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ที่หยบิยกแนวคิดชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Big Society อันต้องการให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาททางสวสัดกิารแทนทีร่ฐั (ธร ปีตดิล, ม.ป.ป.) เกดิแนวคดิเกี่ยวกบัการดูแลทีใ่หค้วามส าคญักบั
บทบาทของชุมชน ในการดแูลเดก็ คนพกิาร คนชรา โดยเน้นย า้ทุนทางสงัคมทีอ่ยูใ่นระดบัชุมชน 

ในประเทศไทย แนวคดิทีเ่กี่ยวกบัชุมชนและการพฒันาที่เกดิจากการมสี่วนร่วมของชุมชน
ถูกน ามาใช้โดยรฐัและองค์กรพฒันาเอกชนและแพร่หลายในทศวรรษ 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สวสัดกิารและการดูแล มกีารเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัสวสัดกิารชุมชนโดยผูกโยงกบัวฒันธรรมหมู่บ้าน
ไทยในอดตีทีค่นในชุมชนมคีวามใกลช้ดิเกือ้กูลกนัในระดบัเพื่อนบา้น เครอืญาต ิและมสีถาบนัคอืบ้าน
และวดัคอยดูแลผูต้กทุกขไ์ดย้ากซึง่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยและแตกต่างจากรฐัสวสัดกิารในแบบ
ของตะวนัตก (พทิยา ว่องกุล, 2541 อา้งถงึใน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2546) ซึง่เป็นฐานคดิจาก
แนวคดิวฒันธรรมชุมชนที่มองว่ารฐั ตลาด และทุน เขา้มารุกรานชุมชน และต้องสรา้งอ านาจต่อรอง
ดว้ยการท าใหชุ้มชนเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดม้ากทีสุ่ด  ยิง่ไปกว่านัน้ ประกอบกบัสวสัดกิารทีร่ฐัจดัให้
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ การสร้างบ้านพักคนชรา         
ศูนยส์งเคราะหเ์ดก็ ตลอดจนการสงเคราะหผ์ูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสในรปูแบบต่างๆ ทัง้ทีด่ าเนินการ
โดย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ     
ซึง่เป็นสวสัดกิารในลกัษณะสงเคราะหท์ีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องใชง้บประมาณจ านวนมากแต่ไม่
ทัว่ถึงประชาชนอย่างถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มคนจนที่อยู่นอกเหนือสวสัดกิาร องค์กรภาคประชา
สงัคมและองคก์รเอกชนในประเทศไทยจงึสนับสนุนแนวคดิการจดัสวสัดกิารชุมชนเพื่อชุมชน และเน้น
ย ้าว่าสวสัดกิารชุมชนจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมัน่คงของชุมชนในระดบัฐานราก 
เพื่อใหส้ามารถด ารงอยูใ่นท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ไดอ้ย่างมศีกัดศิรแีละเป็นตวัของตวัเองดว้ยการ
ลดการพึง่พาภายนอก แต่เน้นการพึง่พาตนเองของชุมชนในทุกดา้นซึง่สวสัดกิารชุมชนทีเ่กดิขึน้นัน้มี
รปูแบบต่างๆ หลากหลาย ท าใหส้ามารถดแูลวถิชีวีติของสมาชกิในชุมชนไดอ้ย่างครอบคลุมตัง้แต่เกดิ
จนกระทัง่ตาย (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน, 2552 หน้า 4) แนวคดิดงักล่าวท าให้เกิดงานพฒันา
ชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลกนัเองของชุมชนในแง่มุมต่างๆ ในลกัษณะของการรวมตวักนัของคนใน
ชุมชนโดยใชว้ฒันธรรมชุมชนแก้ปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนนัน้โดยไม่
ตอ้งรอความช่วยเหลอืจากรฐับาลเพยีงอยา่งเดยีว 

กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์ (2550) จ าแนกรูปแบบของสวสัดกิารชุมชนโดยใช้ฐานทุนของ
ชุมชน  และฐานการจดัสวสัดกิารชุมชนที่มหีน่วยงานเข้าไปสนับสนุนต่อยอดจากฐานทุนเดิมของ
ชุมชน เป็นเกณฑใ์นการจ าแนก 7 รปูแบบ ไดแ้ก่   

1) จากฐานองคก์รการเงนิชุมชนและการบูรณาการกองทุน เป็นสรา้งกลุ่มออมทรพัยแ์ล้วน า
ผลก าไรมาจดัสวสัดกิาร   

2) สวสัดกิารฐานวสิาหกจิชุมชน เป็นการใชว้สิาหกจิชุมชนทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อลดการพึง่พาจาก
ภายนอกและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้ลผลติ แลว้น าผลก าไรมาจดัเป็นสวสัดกิาร  
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3) สวสัดิการฐานทรพัยากรธรรมชาติ เป็นการใช้ทุนทรพัยากรของชุมชนมาจดัตัง้เป็น
สวสัดกิารความมัน่คงดา้นอาหาร  

4) สวสัดกิารฐานศาสนา วฒันธรรม และประเพณี เป็นการใช้หลกัคาสอนทางศาสนาหรอื
ขนบของวฒันธรรมและประเพณมีาจดัตัง้เป็นกองทุน แลว้น าผลก าไรมาจดัเป็นสวสัดกิาร  

5) สวสัดกิารฐานชุมชนเมอืง เป็นการใช้กลุ่มออมทรพัย์ของชุมชนแออดัซึ่งชาวบ้านส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบและขาดโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งสวสัดกิารต่างๆ มาจดัตัง้เป็นสวสัดกิาร
ด้านที่อยู่อาศยัที่ม ัน่คงแล้วขยายกจิกรรมเป็นสวสัดกิารด้านอื่นๆ ที่หลากหลายขึน้ทัง้ที่เป็นกองทุน
สวสัดกิารโดยตรงและการจดับา้นกลางส าหรบัผูส้งูอายหุรอืผูพ้กิารทีไ่ม่มผีูเ้ลีย้งด ู  

6) สวสัดกิารฐานผู้สูงอายุ เป็นการใช้กองทุนสวสัดกิารผู้สูงอายุจงัหวดัละ 1 ล้านบาทมา
จดัเป็นกองทุนหมนุเวยีนใหผู้ส้งูอายหุรอืลกูหลานกู้ยมืไปลงทุน แลว้น าผลก าไรมาจดัตัง้เป็นสวสัดกิาร 
ท าใหผู้ส้งูอายไุดร้บัทัง้ประโยชน์โดยตรงและประโยชน์โดยออ้มในฐานสมาชกิเครอืขา่ย  

7) สวสัดกิารฐานผู้ยากล าบาก เป็นการใช้กองทุนของผู้ยากล าบากหรอืกองทุนชุมชนโดย
เครือข่ายองค์กรชุมชน ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (social investment fund: SIF) มาจัดเป็น
สวสัดกิารทัง้ทีเ่ป็นการใหเ้ปล่าและเป็นกองทุนหมนุเวยีน  

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ทีชุ่มชนและสงัคมไทยก าลงัเปลีย่นไปไดก่้อใหเ้กดิความท้าทาย
ต่อการดูแลและการจดัสวสัดิการโดยชุมชน งานวิชาการที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมไทย
จ านวนหนึ่งกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติของภาคชนบท ขยายตวัของเมอืง และการ
ย้ายถิ่นได้ท าให้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่เกี่ยวเนื่องกบัการผลติ ตลอดจนค่านิยมและวฒันธรรมที่
เชื่อมโยงอยู่กบัวถิกีารผลติเปลีย่นแปลงไป (ดู Rigg, 2020; อานันท ์กาญจพนัธุ์, 2554) คนรุ่นหนุ่ม
สาวในชนบททีเ่ลอืกท าอาชพีเกษตรกรรมมแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และยา้ยถิน่สู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการในเมืองก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับครวัเรือนที่อาจกลายเป็นครวัเรือนข้ามรุ่น 
ครวัเรอืนเลี้ยงเดี่ยว ครวัเรอืนที่ผู้สูงอายุต้องอยู่อาศยัคนเดยีวซึ่งในบางครัง้พึ่งพาตนเองไม่ได้จน
กลายเป็นครวัเรอืนเปราะบางซึ่งท าให้ชุมชนรบัภาระการดูแลกนัเองและพึ่งตนเองไม่ได้ท าให้จนิต
ภาพของความสมัพนัธอ์นัเป็นทีถ่วลิหาของชุมชนก าลงัค่อยๆ เลอืนลางไปและแนวคดิการพฒันาที่มี
ชุมชนเป็นฐานก าลงัถูกทา้ทาย อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(อา้งแลว้) ยงัวเิคราะหว์่าการทีช่วีติของชาวบ้าน
ถูกดงึให้เขา้มาอยู่ในเศรษฐกจิฐานทุนมากขึน้ท าให้พวกเขามคีวามเป็นปัจเจกชนสูงขึน้เพราะแต่ละ
ครอบครวัตอ้งดิน้รนเพื่อหาเลีย้งชพี  

ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อกองทุนสวสัดกิารชุมชน
ด้วย เช่น วรเวศม ์สุวรรณระดา (2550) ศกึษากองทุนสวสัดกิารภาคประชาชนจงัหวดัสงขลาพบว่า
เมือ่สมาชกิกองทุนกลายเป็นผูส้งูอายุทีต่อ้งรบัเงนิบ านาญหรอืสทิธปิระโยชน์ชราภาพมเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
เนื่องจากการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุแต่สมาชกิวยัแรงงานกลบัมจี านวนลดลงท าใหก้องทุนประสบกบั
ปัญหาการมเีงนิไมพ่อจ่ายบ านาญ นอกจากนี้ ในบางพืน้ทีท่ีม่กีารจดักองทุนในลกัษณะดงักล่าวยงัพบ
ปัญหาการจดัการกองทุนระดบัชุมชนซึง่อาจเกดิได้จากการขาดฐานความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบการจ่าย
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สวสัดกิาร ความไม่ซื่อสตัยข์องกรรมการ เป็นต้น1 รวมถงึกองทุนชุมชนยงัต้องการการสนับสนุนเงนิ
สมทบผ่านสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ซึง่มกีารสมทบให ้ตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มา  และต่อมาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น อบต. เทศบาล จงึร่วมสมทบดว้ย ในอตัรา 1 : 1 : 1 เช่น กองทุนฯ มเีงนิ
สมทบจากสมาชกิจ านวน  100,000 บาท  รฐับาลและองคก์รปกครองทอ้งถิน่สมทบรายละ  100 ,000  
บาท เพื่อท าใหเ้กดิความยัง่ยนื  

ความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านทางสงัคมเศรษฐกจิดงักล่าวท าให้นักวชิาการเช่น Harris 
(2001 อ้างถึงใน ธร ปีติดล, อ้างแล้ว) เสนอว่าแนวคิดที่เน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงชุมชนกับสงัคมในระดับที่อยู่สูงขึ้นซึ่งจะให้ประโยชน์กับคนยากไร้
มากกว่าการกระจายอ านาจให้ชุมชนไปจัดการตนเองทัง้หมด ระบบสวัสดิการโดยเฉพาะด้าน
สาธารณสุขและประกนัสงัคมควรจะอยู่ในระดบัทีใ่หญ่กว่าชุมชนเพื่อใหร้ะบบดงักล่าวมปีระสทิธภิาพ
สูงขึน้ในการกระจายความเสี่ยงและมคีวามสามารถดขีึน้ในการกระจายทรพัยากร ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะต้องเน้นบทบาทภาครฐัไปพรอ้มๆ กบัความร่วมมอืกนัของคนในชุมชน และการทีม่องว่า
ชุมชนมคีวามพึง่พากนัอย่างใกลช้ดิและปลกีตวัออกจากปฏสิมัพนัธก์บัระบบตลาดอาจไมส่ะทอ้นภาพ
ความเป็นจรงิในปัจจบุนัของชุมชนทีม่คีวามตอ้งการจะไดร้บัผลประโยชน์จากระบบตลาดและรฐั 

1.4.3 รัฐกับการดูแลเด็ก  

ในประเทศรฐัสวสัดกิาร เช่น ประเทศในแถบสแกนดเินเวยีนัน้ การดแูลกลุ่มคนเปราะบางถูก
มองว่าเป็นความรบัผดิชอบของรฐั และระบบกลไกในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยรฐัจึงได้รบัการ
พฒันาขึน้อย่างเป็นระบบ ในขณะทีภ่าระในการดูแลกลุ่มเดก็ ผูสู้งอายุในประเทศก าลงัพฒันาถูกมอง
ว่าเป็นเรื่องของครอบครวั (Milligan & Wiles, 2010) โดยคนรุ่นปู่ ย่าตายายไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญั
ในการดแูลสมาชกิรุ่นเดก็ของครอบครวั การศกึษาจ านวนหนึ่ง (Arber & Timonen, 2012; Herlofson 
& Hagestad, 2012) ไดช้ีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัของภาระทีค่นรุ่นปู่ ย่าตายายต้องแบกรบั
ในการดูแลเดก็และระบบการดูแลเดก็ของรฐั กล่าวคอื ในสงัคมทีร่ะบบการดูแลเดก็ของรฐัไม่เพยีงพอ
นัน้ ปู่ ย่าตายายต้องท าหน้าที่หลกัในการดูแลเด็กแทนพ่อแม่ เพื่อให้คนรุ่นพ่อแม่สามารถออกไป
ท างานได้ ส่วนในสงัคมที่รฐัมีระบบและกลไกในการดูแลมากพอนัน้ ปู่ ย่าตายายท าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลอืในการดแูลเดก็เท่านัน้  

การศกึษามุมมองของประชากรในกรงุเทพมหานครเกี่ยวกบับทบาทของครอบครวัและรฐัใน
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (Wongboonsin & Sukontamarn, 2018)  พบว่าประชากรวยักลางคนมี
ความคาดหวงัให้รฐัเขา้มามบีทบาทในการดูแลผูสู้งวยัและเดก็สูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น นอกจากนัน้
ลกัษณะการอยูอ่าศยัยงัมคีวามสมัพนัธก์บัความคาดหวงัต่อบทบาทของรฐัในการใหก้ารดแูล กล่าวคอื 

                                         
1 ดูตัวอย่างจากข่าว เช่น มติชน (25 พฤษภาคม 2561); โพสทูเดย์ (16 กนัยายน 2560); โพสทูเดย์ (6 ตุลาคม 

2561). 



17 

กลุ่มผูท้ีอ่าศยัอยู่คนเดยีว หรอืครอบครวัทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิเพยีงรุ่นเดยีวมคีวามคาดหวงัใหร้ฐัเข้า
มามบีทบาทในการดูแลเดก็มากกว่าผู้ที่อาศยัอยู่ในครอบครวัที่ประกอบด้วยสมาชกิหลายรุ่น ซึ่งให้
ความส าคญักบัครอบครวัในการดแูลเลีย้งดเูดก็      

บทบาทของรฐัไทยในการดูแลเด็กนัน้ พบตัง้แต่นโยบายให้แม่สามารถลาคลอดได้เป็น
ระยะเวลา 90 วนั การดูแลสุขภาพของเดก็ผ่านระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ครอบคลุมทัง้การ
รกัษาพยาบาล วคัซนี การป้องกนัโรค และการส่งเสรมิสุขภาพของเดก็ การจดัสรรเงนิอุดหนุนราย
เดือนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดการดูแลด้านการศึกษาผ่านศูนย์พฒันาเด็ก เล็ก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ภายใตก้ารดแูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ชยัยุทธ ปัญญสวสัดิส์ุทธ ิและคณะ, 2559; ธราดล เป่ียมพงศ์สานต์ และ
คณะ, 2560) 

หนึ่งในการดูแลเดก็ทีเ่ป็นรปูธรรมของรฐัคอื การใหเ้งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกดิ 
ซึ่งจ่ายให้กบัผู้ปกครองของเด็กเดอืนละ 600 บาท ตัง้แต่เดก็แรกเกดิจนอายุครบ 6 ปี เงนิอุดหนุน
ดงักล่าวจดัสรรให้ส าหรบัครวัเรอืนที่มรีายได้น้อยเท่านัน้ (ครวัเรอืนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 
100,000 บาทต่อปี) การจดัสรรเงนิอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิเป็นประเดน็ถกเถยีงว่าควรเป็น
การอุดหนุนในลกัษณะใด สถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย (ธราดล เป่ียมพงศ์สานต์ และคณะ, 
2560) เสนอให้อุดหนุนเฉพาะเด็กในครอบครวัที่มรีายได้น้อยเพื่อหลกีเลี่ยงภาระด้านงบประมาณ 
ในขณะที่สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) เหน็ว่าควรให้การอุดหนุนในลกัษณะ
ถ้วนหน้า (universal) โดยไม่ค านึงถงึฐานะของครอบครวัเพื่อป้องกนัปัญหา “ภาวะตกหล่น” ของเดก็
ทีม่คีุณสมบตัทิีค่วรได้รบัเงนิอุดหนุนแต่ไม่สามารถเขา้ถงึเงนิอุดหนุนดงักล่าว การศกึษาของทดีอีาร์
ไอ ระบุว่าในระยะ 3 ปี แรกของการจดัสรรเงนิอุดหนุนดงักล่าวซึ่งจดัสรรให้เฉพาะเดก็ในครวัเรอืน
ยากจนนัน้ มเีดก็จากครวัเรอืนยากจนทีต่กหล่นจากสวสัดกิารดงักล่าวสงูถงึ 30 เปอรเ์ซน็ต ์ (จริาภรณ์ 
แผลงประพนัธ,์ 2561) 

เงนิอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิเดอืนละ 600 บาทนัน้ เป็นจ านวนเงนิทีค่่อนขา้งน้อย
เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครวัเรอืนไทยในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 21,616 บาท ต่อเดือน 
(ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2565 ข) อยา่งไรกต็าม เงนิอุดหนุนดงักล่าวไดม้สี่วนช่วยใหเ้ดก็เขา้ถงึภาวะ
โภชนาการที่ดขี ึน้  สามารถเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมและสาธารณสุขได้ดขีึน้ ช่วยให้การดูแลสุขภาพ
ของแม่ดขีึ้น  สถานะอ านาจการต่อรองของแม่มเีพิม่มากขึ้น สร้างก าลงัใจให้กบัแม่ในการดูแลเดก็   
และลดปัญหาการทอดทิ้งเด็กในกลุ่มแม่ที่มีฐานะยากจน (Thailand Development Research 
Institute, 2019; จริาภรณ์ แผลงประพนัธ์, 2561; ระพพีรรณ ค าหอม และธนัยา รุจเิสถียรทรพัย์, 
2560; ศรเีสดจ็ กองแกน และ ภกัด ีโพธิส์งิห,์ 2563) 

การจดัสวสัดกิารและการดูแลเดก็ของรฐันัน้พบว่ามชี่องว่างระหว่างเป้าหมายของนโยบาย
และผลที่เกดิขึน้ หนึ่งในนัน้คอืสวสัดกิารด้านการศกึษาแก่เดก็ รฐัไทยได้ด าเนิน “โครงการเรยีนฟร ี 
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15 ปี” ภายใต้นโยบายดังกล่าว รัฐอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนส าหรับค่าอุปกรณ์การเรียน                
ค่าเครื่องแบบ ค่าจดัการเรยีนการสอน และค่าจดักจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน นโยบายดงักล่าวมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึการศกึษาขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทยีมของเดก็ และลดภาระรฐัช่วยลด
ภาระค่าใชจ้่ายของผูป้กครองส าหรบัการศกึษาของบุตรหลาน อย่างไรกต็าม นโยบายเรยีนฟร ี15 ปี 
มขีอ้จ ากดัในการดงึดดูใหเ้ดก็คงอยูใ่นระบบการศกึษา โดยพบว่าเดก็ราว 2.4 ลา้นคน จากครอบครวัที่
มฐีานะยากจนมากเป็นพเิศษอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศกึษา (กองบรรณาธกิาร 
TCIJ, 2565) 

การเขา้ถงึการศกึษาและการดูแลของส าหรบัเดก็ทีต่้องการการดูแลเป็นพเิศษยิง่มขีอ้จ ากดั 
ข้อมูลจากกรมสุขภาพจติ (Hfocus เจาะลกึระบบสุขภาพ, 2561ข) ระบุว่าเด็กที่มคีวามพกิารทาง
สตปัิญญาและออทสิตกิ เป็นกลุ่มทีข่าดโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาและบรกิารสาธารณสุขมากทีสุ่ด 
โดยเดก็กลุ่มนี้นัน้มเีพยีงรอ้ยละ 25.33 เท่านัน้ที่เขา้ถงึระบบการศกึษา ส่วนเดก็ที่เขา้ถงึบรกิารทาง
สาธารณสุขนัน้มเีพยีงรอ้ยละ 5.59 เท่านัน้ ส่วนการศกึษาของโชษิตา ภาวนาสุทธไิพศิฐ และคณะ 
(2561) ซึง่ศกึษาสถานการณ์ของเดก็พกิาร หรอืเดก็ทีต่อ้งการการดแูลเป็นพเิศษ จาก 9 ต าบล จาก 9 
จงัหวดัของไทยพบว่ามเีดก็พกิารจ านวนมากทีไ่ม่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐั และเขา้ไม่
ถงึการดูแลจากรฐั โดยพบว่าจ านวนของเดก็พกิารในพื้นที่ศกึษานัน้สูงกว่าจ านวนเดก็พกิารที่อยู่ใน
ฐานขอ้มลูของหน่วยงานรฐัทีร่บัผิดชอบดูแลเดก็และผูพ้กิาร ไดแ้ก่ กระทรวงศกึษาธกิาร กรมส่งเสรมิ
และพฒันาคุณภาพคนพกิารแห่งชาติ และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยจ านวนเด็ก
พกิารในพื้นที่มมีากกว่าฐานข้อมูลของหน่วยงานดงักล่าวเป็น 10.6 เท่า 24.6 เท่า และ 27.3 เท่า 
ตามล าดบั การศกึษาดงักล่าวยงัชี้ให้เหน็ปัญหาการเขา้ถงึการดูแลที่เดก็พกิารเผชญิ เนื่องจากการ
ขาดแคลนผูเ้ชีย่วชาญ (เช่น แพทย ์นักจติวทิยา บุคลากรทางการศกึษาพเิศษ ฯ) ท าใหเ้ดก็ไม่ได้รบั
การคดักรองและการช่วยเหลอืในระยะแรกเริม่อย่างเหมาะสม นอกจากนัน้ กลไกของรฐัในการดูแล
เดก็พกิารยงัขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรฐั และขอ้จ ากดัของการช่วยเหลอืภายใต้
กลไกของรฐั ซึ่งพบทัง้ในระบบการศึกษา (โรงเรยีนไม่สามารถจดัการศึกษาส าหรบัเด็กที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได)้ ระบบความช่วยเหลอืดา้นสงัคมและสวสัดกิาร (เดก็ทีม่าจากครอบครวั
ยากจนไม่ได้รบัการช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึและเพยีงพอเพื่อให้เขา้ถงึการดูแล) และระบบบรกิารทาง
การแพทย ์(การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์นพื้นที่ซึ่งท าหน้าที่ดูแลเดก็และจ าเป็นต้องส่งต่อ
เด็กไปรบับรกิารทางการแพทย์นอกพื้นที่ ซึ่งอาจอยู่ห่างไกล และมคี่าใช้จ่ายสูง       ในการไปรบั
บรกิาร) เงื่อนไขดงักล่าวได้เป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึการดูแลจากรฐัของกลุ่มเดก็พกิารหรอืเด็กที่
ตอ้งการการดแูลเป็นพเิศษ 

1.5 วิธีการและขอบเขตของการศึกษา 

งานวจิยัชิน้น้ีในวธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากมุง่เน้นท าความ
เข้าใจ ตีความและให้ความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสงัคม และใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลาย
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รปูแบบ เช่น การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการโดยใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
การสงัเกตการณ์ การเกบ็ขอ้มลูจากเอกสาร เป็นตน้ 

คณะผู้วจิยัด าเนินการศึกษาในระยะเวลา 7 เดอืน (ระหว่างกุมภาพนัธ์ - สงิหาคม 2565) 
โดยเริม่จากการทบทวนวรรณกรรม และการส ารวจภาคสนามในพืน้ที ่โดยประกอบดว้ย 3 จงัหวดัที่
มุง่ศกึษาพลวตัครอบครวัไทยหรอืสมาชกิทีม่สีญัชาตไิทยในจงัหวดัพษิณุโลก อุดรธานี ล าปาง และอกี 
2 พื้นที่คอื จงัหวดัตากที่อ าเภอแม่สอด และเขตเทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ซึ่งให้ภาพ
โครงสรา้งครอบครวั พลวตัความสมัพนัธ์ และการดูแลของครวัเรอืนแรงงานขา้มชาต ิโดยเฉพาะที่
สมาชกิครวัเรอืนมาจากประเทศเมยีนมา ดงัทีแ่สดงในแผนภาพ 1.1  

แผนภาพ 1.1: พืน้ทีก่ารศกึษา 5 จงัหวดั 

 

คณะวจิยัเลอืกพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นพื้นที่วจิยั เนื่องจากเป็น
พืน้ทีซ่ึง่มกีารยา้ยถิน่สูง โดยรายงานการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิ(2564) ระบุว่าในปี 2563 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นพื้นที่ต้นทางการย้ายถิ่นที่ส าคญัของผู้ย้ายถิ่นไปยงั
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กรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยร้อยละ 59 ของผู้ ย้ายถิ่นสู่พื้นที่ดังกล่าวมีภูมิล าเนาอยู่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ การยา้ยถิน่ของประชากรจากพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือส่งผลต่อโครงสรา้งครวัเรอืนในภูมภิาคดงักล่าว โดยเป็นพืน้ทีซ่ึง่มสีดัส่วนของครวัเรอืนขา้ม
รุน่สงูกว่าภูมภิาคอื่น (นิพนธ ์พวัพงศกร และคณะ, 2556) โดยงานวจิยันี้เลอืกท าการศกึษาครอบครวั
ของประชากรกลุ่มต่างๆ ดงันี้  

1) ครอบครวัไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่หมู่บ้านในจงัหวดัล าปาง โดยจงัหวดัล าปางมี
ลกัษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มกีารเตบิโตของเมอืงน้อย ตลาดแรงงานจงึอยู่ในภาค
เกษตรกรรมเป็นหลกัซึง่ไมส่ามารถตอบสนองต่อความมัน่คงในการด ารงชพีของครวัเรอืน การยา้ยถิน่
ไปท างานนอกพื้นที่ทัง้การย้ายถิ่นชัว่คราวตามฤดูกาลและการย้ายถิ่น “ถาวร” ได้กลายเป็น
ยุทธศาสตรท์ี่ส าคญัของการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิให้กบัครวัเรอืน  (อมรศกัดิ ์วงศ์ปราชญ์, 
2539; พรรณภทัร ปลัง่ศรสีุข, 2551; วาสนา ละอองปลิว, 2561) ทัง้การย้ายถิ่นในประเทศ เช่น     
การเดนิทางไปท างานในเขตนิคมอุตสาหกรรมล าพูน หรอืการเดนิทางไปท างานในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และเขตอุตสาหกรรมในภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นต้น และการเดินทางไปท างานยัง
ต่างประเทศ ซึ่งเริม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงต้นทศวรรษ 2520 โดยในช่วงปี 2524 -2542 จงัหวดัล าปางมสีถติิ
การเดนิทางไปท างานต่างประเทศสูงสุดของภาคเหนือ (พรรณภทัร ปลัง่ศรเีจรญิสุข, 2551) แมว้่า
จ านวนผูเ้ดนิทางไปท างานต่างประเทศลดน้อยลงในปัจจุบนั แต่ในพืน้ทีชุ่มชนชนบทโดยทัว่ไปมกัมี
คนในชุมชนที่ท างานอยู่ต่างประเทศ สถิติของกระทรวงแรงงานระบุว่าในปี 2564 แรงงานไทยที่
เดนิทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากจงัหวดัล าปางนัน้มจี านวนมากเป็น
อันดบัสองของภาคเหนือ (กระทรวงแรงงาน , 2565)  การที่ล าปางเป็นพื้นที่ซึ่งมปีระวตัิศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นมากว่า 4 ทศวรรษ และการย้ายถิ่นยงัคงด าเนินอยู่จนถึงปัจจุบันท าให้
ครอบครัวในพื้นที่น่าสนใจ กล่าวคือมีปรากฏการณ์ครอบครัวข้ามรุ่นมาเป็นระยะเวลานาน มี
ครอบครวัซึง่มกีารยา้ยถิน่กลบัของสมาชกิทีเ่คยอาศยัในพื้นทีอ่ื่น ครอบครวัซึง่มทีัง้สมาชกิที่ย้ายถิ่น
กลบัและสมาชกิรุ่นใหมย่า้ยถิน่ออก ล าปางจงึเป็นจงัหวดัทีค่ณะวจิยัสามารถเลอืกครอบครวัทีล่กัษณะ
หรอืโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องสมาชกิไดอ้ย่างหลากหลายและสะทอ้นถงึพลวตัของครอบครวัใน
สงัคมไทยสมยัใหมไ่ด ้

2) ครอบครวัไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่หมู่บ้านในจังหวัด อุดรธานี        
ซึ่งเป็นจงัหวดัที่มแีรงงานย้ายถิน่มากไปต่างประเทศมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2562  มจี านวนแรงงาน
ทัง้หมดทีไ่ดร้บัอนุญาตไปท างานในต่างประเทศรวมทัง้สิน้ 113,801 คน หา้อนัดบัแรกของจงัหวดัทีม่ ี
แรงงานยา้ยถิน่ไปต่างประเทศ คอื อุดรธานี (14,789 คน) นครราชสมีา (8,254 คน) ชยัภูม ิ(7,574 
คน) ขอนแก่น (5,620 คน) และบุรรีมัย ์(4,178 คน) ตามล าดบั และพบว่าแรงงานจากจงัหวดัอุดรธานี
เพยีงจงัหวดัเดยีวคดิเป็นสดัส่วนถงึ 10% ของจ านวนแรงงานทัง้หมดที่ได้รบัอนุญาตไปท างานใน
ต่างประเทศ  กองบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสงัคม, 2563) และเมื่อพิจารณาแนวโน้มระหว่างปี 2555-2562 พบว่าจ านวนผู้ที่ได้รบั
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อนุญาตให้เดนิทางไปท างานในต่างประเทศจากจงัหวดัอุดรธานีมจี านวนมากที่สุดมาโดยตลอดตาม
ด้วยจงัหวดันครราชสมีาและชยัภูม ิและภาคอสีานยงัเป็นภูมภิาคที่มผีู้ใช้แรงงานเดนิทางไปท างาน
ต่างประเทศผ่านการลงทะเบยีนทีถู่กตอ้งทัง้หมดคดิเป็น 60% จากทัว่ทัง้ประเทศ (กรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม, อา้งแลว้)    

3) ครอบครวัไทยในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่าง/ภาคกลางตอนบน ไดแ้ก่พืน้ทีก่ึง่เมอืงกึ่งชนบท
และหมูบ่า้นในจงัหวดัพษิณุโลก เนื่องจากเป็นพืน้ทีม่พีลวตัและลกัษณะความหลากหลายของการยา้ย
ถิ่น ไม่ว่าจะเป็นจากอ าเภอชนบทเข้าสู่เมอืงพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการบรหิารราชการ 
การศึกษา และเศรษฐกิจ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) ซึ่งเป็นทัง้คนไทยและกลุ่มชาติพนัธุ์ที่
อาศยัอยบูนพืน้ทีส่งูเช่นกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ ตลอดจนคนจากจงัหวดัอื่นทีย่า้ยถิน่ทัง้ชัว่คราวและถาวรเขา้
มาอาศยัในตวัอ าเภอเมอืงพษิณุโลกดว้ยแรงตลาดงานทีใ่หญ่กว่าในจงัหวดัในภูมภิาคเหนือตอนล่าง/
ภาคกลางตอนบน และทีส่ าคญัคอืเป็นพื้นทีส่ าคญัอกีแห่งที่รองรบัการอพยพเขา้มาของแรงงานข้าม
ชาตจิากฝัง่ตะวนัตกคอืประเทศเมยีนมา  

4) ครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินภาคเหนือและภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ เขตเทศบาล
นครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย และอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่มชีายแดนติด
กบัประเทศเมยีนมาซึ่งมปีระชากรที่มสีถานะเป็นแรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่สุดในประเทศไทย 
ส านักงานบรหิารแรงงานต่างดา้วได้รายงานในปี 2562 (ก่อนสถานการณ์โควดิ-19) จ านวนแรงงาน
ขา้มชาตทิี่สูงเป็น 3 อนัดบัแรกได้แก่ 1) สญัชาตเิมยีนมาจ านวนประมาณ 1.2 ล้านคน 2) สญัชาติ
กมัพูชาประมาณ 4.3 แสนคน และ 3) สญัชาตลิาวประมาณ 2.3 แสนคน (ส านักงานบรหิารแรงงาน
ต่างดา้ว, 2562) นอกจากนี้ การเลอืก 2 พืน้ทีด่งักล่าวสอดคลอ้งกบัสถานการณ์รฐัประหารยดึอ านาจ
โดยกองทพัเมยีนมาในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 ที่ส่งผลให้มกีารเคลื่อนย้ายและการอพยพระหว่าง
ประเทศอนัเน่ืองมาจากสาเหตุการปะทะระหว่างกองก าลงัทหารของรฐับาลและกองก าลงัต่อต้านอย่าง
ต่อเนื่อง การเมอืงของประเทศเพื่อนบา้นจงึส่งผลต่อการเคลื่อนยา้ยของผูค้นและพลวตัของโครงสรา้ง
ครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยในมติต่ิางๆ เช่น การส่งเงนิกลบับา้นไปยงัสมาชกิทีถู่กทิง้ไว้
ขา้งหลงั และการเดนิทางกลบัไปเยีย่มบา้นของสมาชกิทีเ่ป็นแรงงานในประเทศไทย เป็นตน้ 

ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่สนอตารางที ่1.1 ดงัต่อไปนี้  

ตารางที ่1.1:  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในแต่ละพืน้ที่ 

จงัหวดั ผูใ้ห้ข้อมลู 
พษิณุโลก - ครวัเรอืน 12 ครวัเรอืน 

- อดตีผูใ้หญ่บา้นนาจาง ต าบลบ่อภาค ต าบลชาตติระการ 
- เจา้หน้าทีอ่นามยัโรงพยาบาลสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมูบ่า้นนาจาง ต าบล
บ่อภาค อ าเภอชาตติระการ 
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จงัหวดั ผูใ้ห้ข้อมลู 
- ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์(อบต.ท่า
โพธิ)์ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

- ครศููนยเ์ดก็เลก็ในพืน้ที ่อบต.ท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก  
- ครโูรงเรยีนโรงเรยีนประถม 2 โรงในพืน้ที ่อบต.ท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีนประถม 2 โรงในพืน้ที ่อบต.ท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง
พษิณุโลก 

- หวัหน้าบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัพษิณุโลก 
- มลูนิธศิูนยว์จิยัและตดิตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 

อุดรธานี - ครอบครวัในหมูบ่า้นนาสนุกและหมูบ่า้นสว่างรวม 14 ครอบครวั 
- นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
- ครปูระจ าศูนยเ์ดก็เลก็ 
- ผูใ้หญ่บา้นนาสุก 
- ผูใ้หญ่บา้นสว่าง 
- ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาการประถมศกึษา จงัหวดัอุดรธานี  
- ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันามธัยมศกึษา จงัหวดัอุดรธานี  
- เจา้หน้าทีใ่นส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอุดรธานี  
- ครใูนโรงเรยีนประจ าต าบล  

ล าปาง - ครอบครวัจากหมูบ่า้นหวัทุ่ง อ. เกาะคา รวม 13 ครอบครวั 
- ผูใ้หญ่บา้น 
- อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 
- รองนายกองคก์ารบรกิารส่วนต าบลใหมพ่ฒันา 
- พฒันาชุมชนประจ าองคก์ารบรกิารส่วนต าบล 
- ครปูระจ าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
- ครโูรงเรยีนประถมศกึษา 

เชยีงราย - ครอบครวัแรงงานขา้มชาต ิ8 ครอบครวั 
- ครโูรงเรยีนบา้นน ้าลดั ทีร่บัเดก็แรงงานขา้มชาตเิขา้โรงเรยีน 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัป่ายางมน 
- เจา้หน้าทีศู่นยป์ระสานงานใหค้วามช่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดั
เชยีงราย 

- เจา้หน้าทีใ่นส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
เชยีงราย 

- เจา้หน้าทีใ่นส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย 
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จงัหวดั ผูใ้ห้ข้อมลู 
- เจา้หน้าทีใ่นส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัเชยีงราย 
- เจา้หน้าทีใ่นส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงราย 

ตาก - ครวัเรอืน 9 ครวัเรอืน 
- ปลดัอ าเภอแมส่อดฝ่ายทะเบยีนและบตัร 
- เจา้หน้าทีก่รมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัตาก 
- นายแพทยโ์รงพยาบาลแม่สอด 
- เจา้หน้าทีม่ลูนิธสิายใยเยาวชน (Youth Connect Foundation) 
- ครศููนยก์ารเรยีนรูศู้นยก์ารเรยีนรูซ้่าทเูหล่ (Hsa Thoo Lei School)  
- ครโูรงเรยีนอสิลามศกึษา 
- ครศููนยก์ารเรยีนรูซ้ดีซี ี(Child Development Center) 

1.6 นิยามศัพท์ 

1) ครอบครวัแหว่งกลาง หมายถงึ ครอบครวัทีม่สีมาชกิรุ่นปู่ ยา่ตายายและรุ่นหลานโดยขาด
สมาชกิรุน่พ่อ-แม ่

2) ครอบครวัเปราะบาง หมายถงึ ครวัเรอืนที่มรีายได้น้อยและมบีุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพงิ  
ที่ต้องการได้รบัความช่วยเหลอื เช่น ครอบครวัยากจนที่มเีดก็เลก็ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
เป็นตน้ 

3) ผู้สูงอายุในครอบครวัเปราะบาง หมายถึง ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
ครวัเรือนที่ผู้สูงอายุจะต้องดูแลตนเอง ดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน หรือจะต้องดูแลผู้อื่นที่อาศัยอยู่ใน
ครวัเรอืนเดยีวกนั ทัง้ในดา้นรา่งกาย จติใจ เศรษฐกจิ และสงัคม 

4) ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว หมายถงึ ครอบครวัทีพ่่อหรอืแม่เป็นผูด้แูลเลีย้งดลูกูเพยีงคนเดยีว 

1.7 องค์ประกอบของรายงาน  

รายงานวจิยัฉบบันี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท โดยบทที ่1 กล่าวถงึทีม่าและความส าคญัของ
การท าวจิยั รวมไปถงึช่องว่างขององค์ความรูใ้นเชงิวชิาการในเรื่องการศกึษาครอบครวัจากมุมมอง
เชงิสงัคมวทิยาด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ บทที่ 2-6 เป็นผลการเก็บขอ้มูลภาคสนามกบัครอบครวั
เปราะบางในพื้นทีต่่างๆ ไดแ้ก่ ครอบครวัไทยในจงัหวดัพษิณุโลก (บทที ่2) ครอบครวัไทยในจงัหวดั
อุดรธานี (บทที ่3) ครอบครวัไทยในจงัหวดัล าปาง (บทที ่4) ครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาล
นครเชยีงราย (บทที ่5) และครอบครวัแรงงานขา้มชาตใิน อ. แมส่อด จ. ตาก โดยในแต่ละบทกล่าวถงึ
บรบิทเชงิพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ภาคสนาม สถานการณ์ครอบครวัและสถานการณ์ความเปราะบางที่
ผู้วจิยัท าการศึกษาโดยสงัเกตและสมัภาษณ์เชิงลกึสมาชกิในครอบครวัดงักล่าว และสถานการณ์
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เกี่ยวกบัการดูแลซึ่งผู้วจิยัรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์หน่วยงานราชการในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารในระดบัชุมชน ครศููนยเ์ดก็เลก็ ครโูรงเรยีนประถม และเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน
ราชการด้านสวสัดกิารในระดบัจงัหวดั ส่วนบทสุดทา้ย (บทที ่7) เป็นบทสงัเคราะห์และขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบาย 
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บทท่ี 2 

ครอบครัวในพิษณุโลก: สลายวาทกรรมแหว่งกลางจากการย้ายถิ่น 

2.1  ความน า  

บทนี้น าเสนอพลวตัครอบครวัและการดูแลที่เกดิจากความเปราะบางทบัซอ้น ตลอดจนเขา้
การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารของครอบครวัไทยทัง้หมด 12 ครอบครวั แบ่งเป็นครอบครวัที่อาศยัใน
หมูบ่า้นนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาตติระการ จ านวน 3 ครอบครวั ซึง่เป็นหมูบ่า้นชุมชนชาตพินัธุ์
ม้งที่ได้รบัสญัชาติไทย โดยทัง้ 3 ครอบครวัเป็นตวัแทนของการย้ายถิ่นของสมาชกิใปท างานเป็น
แรงงานขา้มชาตใินต่างประเทศ (ประเทศเกาหลใีตแ้ละอสิราเอล) ส่วนอกี 9 ครอบครวัอยู่ในเขตพืน้ที่
กึ่งเมอืงกึ่งชนบทในต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ซึง่เป็นครอบครวัทีม่ถีิน่ฐานดัง้เดมิในจงัหวดั
พษิณุโลกเกอืบทัง้หมด แต่มกีารยา้ยถิน่แบบถาวรไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีงรวมทัง้กรุงเทพฯ ในช่วงเวลา
หนึ่งของกระบวนการการย้ายถิ่น สมาชิกที่ส ัมภาษณ์นัน้เป็นกลุ่มเปราะบางที่คณะวิจัยได้ร ับ          
การสนับสนุนด้านขอ้มลูเบือ้งต้นและการประสานงานจากมลูนิธศิูนยว์จิยัและตดิตามความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ ตัง้อยู่ในต าบลท่าโพธิ ์ที่ได้ให้ความช่วยเหลอืด้านปัจจยัยงัชพีกบัครอบครวัดงักล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ จ านวน 9 ครอบครวัทีง่านวจิยัท าการศกึษานัน้จงึไม่ไดเ้ป็นการเลอืกหมู่บ้านใด
หมู่บ้านหนึ่งเป็นหลัก แต่คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสถานะ    
ความเปราะบางที่ทางครอบครวัได้รบัการช่วยเหลือจากมูลนิธิศูนย์วิจ ัยฯ และองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลท่าโพธิ ์(อบต.ท่าโพธิ)์ รวมทัง้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ านวน 2 ครอบครวัจาก
หมูบ่า้นวงัสม้ลิม้, 1 ครอบครวัจากหมู่บา้นวงกลม, 1 ครอบครวัจากหมูบ่า้นยางโอน, 1 ครอบครวัจาก
หมูบ่า้นครก, 2 ครอบครวัจากหมูบ่า้นหว้ยหนองใหญ่ และ 2 ครอบครวัจากหมูบ่า้นเขาควาย 

ทัง้นี้ ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดมทีัง้ที่เป็นหวัหน้าครอบครวั สมาชกิครอบครวั ผู้ที่เกี่ยวขอ้งที่
เป็นทัง้ญาต ิตลอดจนผูท้ีส่ามารถให้ขอ้มลูประกอบเช่นเจา้หน้าที่มลูนิธศิูนยว์จิยัฯ ครขูองโรงเรยีนที่
บุตรหลานของครอบครวัไปศกึษาอยู่ เจา้หน้าทีอ่บต.ท่าโพธิ ์และเจา้หน้าทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั
จังหวัดพิษณุโลก โดยข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกที่มีการสัมภาษณ์ของแต่ละครอบครัวปรากฏ             
ในตาราง 2.1 รวมทัง้หมด 25 คน เป็นผู้ชาย 5 คน และผู้หญงิ 20 คน โดยผู้ที่ให้สมัภาษณ์ที่มอีายุ
มากสุดเป็นหญงิอายุ 83 ปี ซึง่เป็นยายทวดของเดก็จากครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนัของสมาชกิ 4 รุ่นรวม
ทัง้หมด 5 คน (ยายทวด ยาย แม ่และหลานชาย 2 คน) ส่วนผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์อายุน้อยทีสุ่ดเป็นผูห้ญงิ
อายุ 14 ปี ซึ่งมาจากครอบครัวของเธอที่อยู่กับป้าวัย 57 ปี ที่พ่อของเด็กสาวที่ให้สัมภาษณ์               
มคีรอบครวัใหม่ท าให้บทบาทการเลี้ยงดูเด็กหญงิตกอยู่กบัป้าคนเดยีว ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา   
ซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลงัจากที่ยายหรอืแม่ของป้าเสียชวีติไปด้วยโรคชรา สถานการณ์ดงักล่าวท าให้
เห็นว่าครอบครวันี้เป็นตวัอย่างหนึ่งที่เด็กอาศยัอยู่กับญาติที่รบัผดิชอบในการเลี้ยงดู ที่มลีกัษณะ     
เขา้ขา่ยครอบครวัแหว่งกลางหรอืครอบครวัขา้มรุ่นไดเ้ช่นกนั 
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ตารางที ่2.1:  ครอบครวัและจ านวนสมาชกิทีส่มัภาษณ์ 

หมำยเลข
ครอบครวั 

จ ำนวนสมำชิกท่ี
อำศยัอยู่ด้วยกนั
ในประเทศไทย 

จ ำนวนผู้ท่ีได้มีกำร
สมัภำษณ์ 

อำยขุอง
ผู้ให้

สมัภำษณ์ 

อำชีพ 

ครอบครวัจำกหมู่บำ้นนำจำง ต ำบลบอ่ภำค อ ำเภอชำติตระกำร 
1 6 1. ลกูชาย (หวัหน้า

ครอบครวั) 
34 
 

- เกษตรกร 
- เปิดรสีอรท์รบันกัทอ่งเทีย่ว  
- กอ่นหน้านี้ไปท างานที่
เกาหล ี

2. แม ่ 63 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพีจรงิจงั 
อยูบ่า้นเลีย้งหลาน 

2 4 1. สาม ี 31 เพิง่กลบัจากไปท างานที่
อสิราเอล และสรา้งบา้นของ
ตนเองจากเงนิเกบ็ 

2. ภรรยา 30 - เกษตรกร 
- รบัจา้งในภาคเกษตร 

3 6 1. บดิาผูไ้ปเป็นแรงงาน
ขา้มชาต ิ

57 เกษตรกร 

2. มารดาผูไ้ปเป็นแรงงาน
ขา้มชาต ิ

52 เกษตรกร 

ครอบครวัจำกหมู่บำ้นในต ำบลท่ำโพธ์ิ อ ำเมืองพิษณุโลก 
4 4 1. มารดา 69 ไมม่อีาชพีเป็นกจิจะลกัษณะ 

ตอ้งดแูลพีส่าวและลกูชาย
ของตนเองทีพ่กิาร 

5 5 1. ยาย 55 ไมไ่ดท้ างาน เพราะอาการ
ป่วย อยูบ่า้นเลีย้งหลาน 

2. สามขีองยาย 42 เรข่ายของเกา่ตามตลาดนดั 
3. น้องสาวของยาย 50 ขายของตามตลาดนดั 

6 6 1. ยายทวด 83 อยูบ่า้นดแูลหลาน 
2. ยาย 57 รบัจา้งทัว่ไป 
3. พดั-แม่ของเดก็ (และใน
ฐานะป้าของลูกน้องสาวที่
อาศยัอยูด่ว้ย) 

24 - ดแูลบา้น 
- ปลกูผกัหรอืท าสวนยงัชพี 

4. พมิ-น้องฝาแฝดของพดั 24 - พนกังานในซุปเปอรม์าเกต็ 
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7 3 1. แมข่องเดก็ 34 - เสริฟ์อาหาร  
- รบัรดีผา้ 

2. ยายของเดก็ 75 เกบ็ของเกา่ขาย 
8 4 1. แมข่องเดก็ 30 - แมค่รวั  

- รบัจา้งท าโต๊ะจนี  
- ขายอาหาร 

9 2 1. พอ่ของเดก็ 34 ขบัรถเรข่ายอปุกรณ์
โทรศพัท ์

2. ยา่ 64 - เผาถ่าน  
- ขายผลติภณัฑป์ลาถนอม
อาหาร (ปลารา้ ปลาจ่อม) 

10 5 1. ผู้รบัเลี้ยงเด็ก (ไม่ได้มี
สมัพนัธก์นัทางเครอืญาต)ิ 

52 - ท านาท าสวน  
- รบัจา้งทัว่ไป 

2. ย่าของเด็ก (อยู่คนละ
บา้น ไมไ่ดช้ว่ยเลีย้งดเูดก็) 

50 - ท านา 
- คา้ขาย 

11 3 1. ป้าของหลาน 57 แมบ่า้นท าความสะอาด 
2. หลานสาว 14 นกัเรยีน 
3. เพือ่นของป้า 40 ขายอาหารตามสัง่ 

12 5 1. ผูร้บัเลีย้งเดก็ (ไมไ่ดม้ี
ความสมัพนัธท์างเครอื
ญาต)ิ 

50 - แมบ่า้นท าความสะอาด  
- ขายอาหาร 

2.2 บริบทพื้นที่วิจัย 

บทนี้เลอืกศกึษาครอบครวัจ านวน 12 ครอบครวั จาก 2 พื้นที่หลกัดงัที่กล่าวไปขา้งต้นคอื 
บ้านนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ และหมู่บ้านในต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.2.1 บ้านนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ 

บ้านนาจางตัง้อยู่ในต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ ที่แยกมากจากอ าเภอนครไทยใน      
ปีพ.ศ. 2517 ในพืน้ทีด่า้นตะวนัออกของอ าเภอมอีาณาเขตตดิภาคอสีานทีอ่ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 
และประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หรอืสปป.ลาว บรเิวณเมอืงบ่อเตน็ แขวงไซยะบุร ี
อย่างไรก็ตาม จงัหวัดพิษณุโลกไม่มีด่านชายแดนหรือช่องทางการเข้าออกอย่างเป็นทางการสู่     
สปป.ลาว ประชากรที่ศึกษาในบ้านนาจางเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ม้ง ประวตัิศาสตร์การอพยพของม้ง      
ในพื้นที่นี้สืบต่อจากม้งในอ าเภอนครไทย ซึ่งดัง้เดิมเป็นม้งจากดอยปัวหรือภูแว จังหวัดน่าน          
การอพยพของม้งกลุ่มนี้คอืเพื่อหาที่ท ากินใหม่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสม
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ส าหรบัการปลูกข้าว และที่ส าคญัคอืปลอดภยัจากโรคไข้ป่าหรอืมาลาเรยี จนได้พบแหล่งท ากินที่มี
ลกัษณะดงักล่าวจนตัง้รกรากอยู่ที่บรเิวณภูหินร่องกล้า อ าเภอนครไทยในเวลาต่อมา (ปรารถนา 
มงคลวถวชั, 2541)  

จ านวนประชากรของบา้นนาจางทีม่กีลุ่มชาตพินัธุม์ง้อยูเ่ป็นหลกันัน้อยูใ่นหมู ่13 ภายใตก้าร
บรหิารงานของอบต.บ่อภาค จากการส ารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีพ.ศ.2557 
หมู่บ้านน ้าจางมีประชากรรวม 1,115 คน เป็นผู้ชาย 454 คน และผู้หญิง 570 คน และครวัเรอืน
ทัง้หมด 273 หลงั หมู่บา้นนี้มเีขตตดิต่อกบัหมู่บา้นน ้าจางใต ้(หมู่ 16) ซึง่เป็นประชากรกลุ่มชาตพินัธุ์
ม้งเช่นเดียวกันที่ก่อนหน้านี้อยู่รวมกันมาก่อน จนมีการแยกออกเป็นหมู่บ้านเนื่องจากจ านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ หมูบ่า้นน ้าจางใตม้ปีระชากรรวม 994 คน เป็นผูช้าย 494 คน ผูห้ญงิ 500 คน จาก 
185 ครวัเรอืน (องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อภาค, ม.ป.ป.) อาชพีหลกัของประชากรของหมู่บ้านนา
จางคอืเกษตรกรรม นอกเหนือจากการปลูกขา้วเพื่อบรโิภคในครวัเรอืนแลว้ หมู่บา้นนี้ปลูกขงิเป็นพชื
เศรษฐกจิหลกั บางหลงัคาเรอืนปลูกยางพาราและขา้วโพด และเลีย้งสตัวค์อืไก่และหมเูป็นหลกั บาง
บ้านเลี้ยงววัประกอบ นอกจากนี้ชาวบ้านยงัหารายได้ด้วยการรบัจ้างในหมู่บ้านในภาคเกษตรและ
ขนส่งผลผลิต ตลอดจนเป็นแรงงานรบัจ้างในงานก่อสร้างและงานทัว่ไป ด้วยราคาขงิมคีวามไม่
แน่นอน ท าให้คนในหมู่บ้านเริม่หาทางออกด้วยการย้ายถิ่นไปท างานนอกหมู่บ้าน เช่นการย้ายไป
ท างานทีใ่นเมอืงใหญ่ในจงัหวดัอื่น ทีส่ าคญัคอืยา้ยไปแสวงหาโอกาสทีม่ากกว่าในกรุงเทพฯ และการ
ย้ายถิ่นไปท างานในต่างประเทศผ่านกรมการจดัหางาน ผนวกกับข้อมูลสัมภาษณ์ในช่วงเดือน
พฤษภาคมและมถุินายน 2565 พบว่า   มกีารยา้ยถิน่ของคนหนุ่มสาวชาวมง้ทีม่ปัีจจยัดา้นการศกึษา 
การหางานท าทีม่แีหล่งงานทีห่ลากหลายกว่าอยู่ในหมู่บา้น ตลอดจนการโหยหาอสิระจากพนัธนาการ
ประเพณแีละวฒันธรรมชาตมิง้ในหมู่บา้นและความทนัสมยัในเมอืงใหญ่ในภูมภิาคและเมอืงหลวงเป็น
ปัจจยัสนบัสนุน 

นิรนัดร ์ลวีฒันะกุล วยั 43 ปี อดตีผูใ้หญ่บา้นนาจางและด ารงอาชพีเกษตรกร และประธาน
การท่องเทีย่วชุมชนในการรวมกลุ่มคนในพืน้ทีส่รา้งแหล่งการท่องเทีย่ว ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่าเนื่องจาก
พืน้ทีใ่นส่วนทีศ่กึษาสมัพนัธก์บัประวตัศิาสตรก์ารเมอืงระดบัชาต ิคอืการทีม่สีมาชกิพรรคคอมมวินิสต์
แห่งประเทศไทย (พคท.) เขา้มาตัง้ฐานที่ม ัน่อกีแห่งหนึ่งที่เรยีกว่า “ทบั 4” ในช่วงหลงัปีพ.ศ. 2516 
เป็นต้นมา เนื่ องด้วยสภาพภูเขาที่มีความสูงชันและยังไม่มีถนนตัดขึ้นมาที่ท าให้การเดินทาง
โดยสะดวก จงึท าใหร้ฐัไทยพจิารณาว่าพืน้ทีน่ี่เป็นพืน้ทีส่แีดงส าคญัพืน้ทีห่นึ่ง โดยมสีมาชกิคนส าคญั
คือพันโทพโยม จุลานนท์ บิดาของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน              
เป็นผู้บญัชาการกองทพัปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) ที่มาประจ าการในพื้นที่นี้ด้วย 
ปัจจุบันประวัติศาสตร์พื้นที่นี้ ได้ถูกแปรสภาพเพิ่มเรื่องเล่าและมูลค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว             
เชงิประวตัิศาสตร์ผสานกบัแหล่งธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะการเดินป่าชมน ้าตกซึ่งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาตนิ ้าตกชาตติระการ และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูเมีย่ง-ภูทอง บวกกบัการจดัแต่งพืน้ที่
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ให้มคีวามสวยงามเช่นการขุดบ่อ ปลูกสวนดอกไม ้และที่พกับนไหล่เขาเพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวจาก
แดนไกล และกลายเป็นอกีอาชพีหนึ่งส าหรบัการหารายไดข้องคนในพืน้ที่ 

จากการสมัภาษณ์สมาชกิทัง้ 3 ครอบครวัจากบา้นนาจางที่มสีมาชกิยา้ยถิน่ไปท างานนอก
หมู่บ้านตัง้แต่รุ่นพ่อหรอืแม่ของผู้ให้สมัภาษณ์ พี่น้องในครอบครวัแทบทุกคนเคยออกจากบ้านไป
ท างานที่กรุงเทพฯ หรือในจงัหวัดอื่นแทบทัง้สิ้น ทัง้ที่ไปรบัจ้างหรือเป็นลูกจ้างในกิจการต่างๆ        
หรอืท าการค้าขายขนาดเล็กโดยเฉพาะการขายไก่ทอดหาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาชพีที่ได้รบัความนิยม   
โดยคนทีป่ระกอบอาชพีเหล่านี้ใชสู้ตรเดยีวกนัทีส่่งต่อกนัมาเพื่อไปเปิดกจิการในกรุงเทพฯ หรอืเมอืง
อื่นๆ ในประเทศไทย เช่นสมทุรปราการ สมทุรสาคร และชลบุร ี

2.2.2 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

พืน้ทีต่ าบลท่าโพธิ ์อ าเมอืงพษิณุโลก มพีืน้ทีร่วมประมาณ 51 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 
11 หมู่บา้น ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีต่ดิต่อกบัตวัเมอืงพษิณุโลก โดยต าบลท่าโพธิม์รีะยะห่างจากเมอืงพษิณุโลก
ประมาณ 12 กโิลเมตร (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ,์ ม.ป.ป.) ส าหรบัประชากรของต าบลท่าโพธิ ์
ทีร่ายงานบนหน้าเวบ็ไซต์ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์(ม.ป.ป.) ระบุว่ามทีัง้หมด 25,223 คน 
แยกเป็นชาย 9,994 คน และหญงิ จ านวน 15,229 คน จากครวัเรอืนทัง้หมด 8,815 ครวัเรอืน ส่วน
ประชากรทัง้จงัหวดัพษิณุโลกทีส่ ารวจโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี 2561 มจี านวน 
866,981 คน ขณะที่ส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานการส ารวจส ามะโนประชากรไว้ครัง้ล่าสุดในปี 
2553 ระบุว่าต าบลท่าโพธิม์ปีระชากรรวม 18,789 คน เป็นชาย 7,730 คน และหญงิ 11,059 คน จาก
ครวัเรอืน 7,368 ครวัเรอืน ขณะที่จงัหวดัพษิณุโลกทัง้จงัหวดัมปีระชากร 849,692คน และครวัเรอืน 
296,807 ครวัเรอืน  

พื้นที่ต าบลท่าโพธิม์สี่วนหนึ่งเป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลยันเรศวร สถาบนัอุดมศึกษาระดบั
ภาคกลางตอนบน/ภาคเหนือตอนล่างที่ส าคญั ส่งผลให้พื้นที่เดิมของต าบลท่าโพธิท์ี่เป็นที่นาและ
การเกษตรอื่นๆ ถูกพัฒนาให้มีความเป็นเมืองในช่วงกว่า 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากที่
มหาวทิยาลยัไดเ้ริม่นโยบายยา้ยวทิยาเขต ซึง่เริม่ตน้จากวทิยาลยัวชิาการศกึษาพษิณุโลก ในปี 2510 
จากในตัวเมืองพิษณุโลกมาอยู่ที่ต าบลท่าโพธิต์ ัง้แต่ปี พ.ศ.2533 (วิติยา ปิดตังนาโพธิ,์ 2555)     
ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ส่งผลต่อเศรษฐกจิของพื้นที่และในระดบัครวัเรอืนด้วย จากที่ท านาหรอื
เกษตรกรรม ประมง และเลีย้งสตัวเ์ป็นอาชพีพืน้ฐาน งานวจิยัน้ีพบว่าประชากรทีศ่กึษาจากครอบครวั
ตวัอย่างท าอาชพีหลากหลาย โดยเฉพาะการรบัจา้งและเป็นลูกจา้งในสถานบรกิารต่างๆ เช่นอาชพี
แม่บ้านท าความสะอาดในมหาวทิยาลยั หอพกั และอาคารพาณิชยอ์ื่นๆ ส่งผลให้มกีารเดนิทางจาก
ประชาชนในพื้นที่นอกต าบลหรอืจากจงัหวดัใกล้ๆ มาท าอาชพีเหล่านี้ด้วย เช่นคนงานก่อสรา้งจาก
จงัหวดัพจิติร สุโขทยั หรอืก าแพงเพชร หรอืแม่บ้านที่เดินทางประมาณ 20 กิโลเมตรจากอ าเภอ     
บางกระทุ่มหรอือ าเภอวงัทอง เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.1: แผนทีห่มูบ่า้นทีท่ าการศกึษาในต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

 
 ที่มา: กูเกิ้ล เอริธ์ (Google Earth) โดยการลงพกิดัโดยคณะวจิยัในช่วงเดอืนกรกฎาคม 

2565 

งานศึกษาของวิติยา ปิดตังนาโพธิ ์ (2555) ที่วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายตัวของ
มหาวทิยาลยันเรศวรในฐานะเมอืงมหาวทิยาลยัต่อการใชพ้ืน้ทีโ่ดยรอบ ไดเ้สนอขอ้คน้พบว่าการก่อตัง้
มหาวิทยาลัยบนพื้นที่ 1,280 ไร่นัน้เป็นไปอย่างการขาดการวางแผนและส่งผลต่อการใช้ที่ดินที่
ก่อให้เกดิความขดัแยง้และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการอพยพของจ านวนประชากรจาก
พืน้ทีอ่ื่น การก่อสรา้งอาคารทีพ่กัและอาคารพาณิชยจ์ านวนมากเพื่อตอบรบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นประชากรที่
อพยพเขา้มาท างาน เรยีนหนงัสอื และโอกาสทางธุรกจิและอาชพี ส่งผลใหก้ารใชท้ีด่นิเพื่อเกษตรกรรม
ลดลงอยา่งต่อเนื่อง การเตบิโตของอาคาร บา้นจดัสรร และโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ ไมไ่ดเ้กดิจาก
การเตรยีมความพรอ้มในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น น ้าเสยี ขยะ หรอืสิง่ปฎกิูลอื่นๆ อกีทัง้ยงัท า
ใหส้ภาพจราจรบรเิวณโดยรอบตดิขดั และเกดิความหนาแน่นของทีอ่ยูอ่าศยัและจ านวนประชากร 

ในช่วงเวลาทีม่กีารศกึษางานนี้มปีระชาคนมหาวทิยาลยัทัง้ทีเ่ป็นบุคลากรมหาวทิยาลยัและ
นิสตินักศกึษารวมกนัจ านวน 42,385 คน เป็นนิสติ 38,793 คน ซึง่จ านวนประมาณ 32,000 คนอยู่ใน
ระดับชัน้ปริญญาตรี เเละเจ้าหน้าที่บุคคลากรจ านวน 3,592 คน ขณะที่มีประชากรโดยรอบ
มหาวิทยาลัยประมาณ 50,000 คน ที่ครอบคลุมเพียง 4 หมู่บ้านในต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งเป็นอัตรา
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการส ารวจในปี 2541 จนถึงปี 2551 หรือในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี            
จากจ านวน 8,844 คน ในปี 2541 เป็นจ านวน 17,119 คน ในปี 2551 หรอืคดิอตัราเพิม่อยู่ที่รอ้ยละ 
6.6 โดยเฉพาะในช่วงปี 2548 และ 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเริ่มย้ายวิทยาเขตมาที่           
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ต าบลท่าโพธิ ์อัตราการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือจากจ านวน 9,626           
เป็น 13,511 คนในปี 2549 และจ านวน 15,218 ในปี 2550 และ 17,119 คนในปี 2551 (วติยิา ปิดตงั
นาโพธิ,์ 2555) ทัง้นี้ จ านวนของประชากรที่เพิม่ขึน้ในระบบทะเบยีนราษฎรเป็นผลมาจากนโยบาย
ของมหาวทิยาลยัดว้ยทีใ่หน้ิสติชัน้ปีที ่1 ตอ้งยา้ยทะเบยีนบา้นเขา้มาอยูใ่นหอพกัมหาวทิยาลยันเรศวร 
ซึ่งเป็นนโยบายสบืเนื่องจนถงึเกดิการระบาดของสถานการณ์โควดิ-19 ที่มหาวทิยาลยัท าการเรยีน
การสอนดว้ยระบบออนไลน์ ท าใหน้ิสติไม่ไดย้า้ยมาเขา้หอพกัในมหาวทิยาลยัตามนโยบายทีก่ าหนด
ก่อนหน้าน้ี ดงันัน้แล้วการเตบิโตกลายเป็นเมอืงของอบต. ท่าโพธิเ์ป็นผลส าคญัมาจากการขยายตวั
ของเมอืงมหาวทิยาลยั ท าใหค้นอพยพเขา้มาอยู่อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั (อาจมบีางช่วงทีจ่ านวน
ประชากรลดลงอันเนื่ องจากการแยกตัววิทยาเขตและไปตัง้มหาวิทยาลัยพะเยา จงัหวัดพะเยา       
และการยกเลกิหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาจ านวนมากลง) (วติยิา ปิดตงันาโพธิ,์ 2555)  

ทัง้น้ี อบต.ท่าโพธิไ์ด้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องประเด็นเกี่ยวกบัสถานศึกษาในระดบัที่ต ่ ากว่า
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่  ซึ่ ง เ ป็นส่วนหนึ่ งของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการส ารวจ                  
ถึงการให้บรกิารการศึกษากบัสมาชกิครอบครวัที่เป็นกรณีศึกษา โดยกองการศึกษาของอบต.ได้
รายงานล่าสุดไวใ้นเดอืนพฤศจกิายน 2559 ว่าพืน้ทีต่ าบลท่าโพธิม์ศีูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน 5 แห่ง 
โรงเรยีนประถมศกึษา 4 แห่ง และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 2 แห่ง หนึ่งใน 2 แห่งนี้เป็นโรงเรยีน
ขยายโอกาส ส่วนบรกิารด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข มโีรงพยาบาล 1 แห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โรงพยาบาลสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 1 แห่ง และศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานชุมชนจ านวน 11 แห่ง ใน 11 หมูบ่า้นของต าบลท่าโพธิ ์

2.3 สถานการณ์ครอบครัว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกครอบครวัทัง้ 12 ครอบครวั โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม     
กลุ่มแรกคอืครอบครวัจากบ้านนาจาง 3 ครอบครวั ซึ่งเป็นชาตพินัธุ์มง้ กลุ่มที่ 2 คอื 9 ครอบครวัใน
เขตต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งทัง้ 2 พื้นที่มคีวามแตกต่างในเรื่องประวตักิารย้ายถิ่นฐานเพื่อไปท างาน โดย
ผู้วิจยัเลือกศึกษาครอบครวัที่มปีระวตัิการย้ายถิ่นไปท างานที่ต่างประเทศ เพื่อท าการส ารวจว่า
ครอบครวัย้ายถิ่นในลักษณะนี้มีการด ารงความสัมพันธ์ทางครอบครวัและมีการดูแลสมาชิกใน
ครอบครวัอย่างไร จากการสมัภาษณ์สมาชกิทัง้ 3 ครอบครวัจากบ้านนาจาง พบว่าสมาชกิที่ย้ายถิ่น
นัน้เป็นผูช้ายอายุก่อนหรอืใกลว้ยั 30 ปี ก่อนการยา้ยถิน่ไปท างานต่างประเทศ ทัง้ 3 คนแต่งงานและ
มคีรอบครวัแล้ว การยา้ยถิน่ของพวกเขาจงึไม่ได้เป็นการยา้ยไปทัง้ครอบครวั หากได้ให้ภรรยาเป็น
ก าลงัหลกัในการดแูลลูก ภรรยาจาก 2 ครอบครวัอาศยัอยู่กบัครอบครวัสามตีามประเพณีของคนมง้ที่
แต่งงานเขา้บา้นฝ่ายชาย ยกเวน้ครอบครวัของสุรศกัดิ ์(หมายเลข 2, ตารางที ่2.1) ทีร่ะหว่างการยา้ย
ถิน่ของสุรศกัดิ ์ภรรยาของเขาไดพ้าลูกไปอยู่กบัครอบครวัตนเองทีอ่ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
เน่ืองจากตอ้งการท างานหาเงนิและรบัจา้งในภาคเกษตรทีบ่า้นเกดิ และเหน็ว่าพ่อแม่ของสุรศกัดิก์็มพีี่
น้องคนอื่นๆ ช่วยดแูลอยูแ่ลว้  
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ตารางที ่2.2:  ลกัษณะการยา้ยถิน่ของครอบครวั 

ลกัษณะกำรยำ้ยถ่ิน จงัหวดัพิษณุโลก 

จ ำนวนผูย้ำ้ยถ่ิน 
(รำย ) 

ครอบครวัที่มสีมาชกิย้ายถิ่นไปท างานนอกพื้นที่ (ทัง้ในและต่างประเทศ) และไม่ได้
กลบัมาบา้นเกดิเมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

3 

ครอบครวัที่มสีมาชกิยา้ยถิ่นไปท างานนอกพื้นที่ (ทัง้ในและต่างประเทศ) แต่กลบัมา
บา้นถาวรเกดิเมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19  

1 

ครอบครวัทีม่สีมาชกิยา้ยถิน่ไปท างานนอกพืน้ที ่(ทัง้ในและต่างประเทศ) แลว้กลบัมา
บา้นเกดิเมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และออกไปท างานนอกพืน้ทีอ่กีครัง้เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 คลีค่ลาย  

- 

ครอบครวัทีเ่พิง่ตดัสนิใจยา้ยถิน่ไปท างานนอกพื้นทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 คลีค่ลาย  

 

รวม 4 

หมำยเหต:ุ บางครอบครวัมสีมาชกิทีอ่ยูใ่นรปูแบบการยา้ยถิน่มากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

ส าหรบัครอบครวัของอภชิยั (หมายเลข 1) เขาไปท างานในโรงงานทีเ่กาหลใีตอ้ยู่เกอืบ 3 ปี 
ดว้ยความทีเ่ขาตอ้งการเกบ็เงนิกอ้นเพื่อน ามาลงทุนในอาชพีเกษตรกรรมและธุรกจิดา้นการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านที่เริม่ได้รบัความนิยม เพื่อให้มรีายได้เสรมิแทนการพึ่งพาผลผลติและการขายสนิค้า
เกษตรเพยีงอย่างเดียว ก่อนอภชิยัจะไปท างานในโรงงานเกาหล ีเขาเคยไปท างานเป็นช่างซ่อม
รถยนต์ในตัวเมืองจงัหวดัพิษณุโลกอยู่เกือบ 7 ปี หลังจากเห็นว่ารายได้จากภาคเกษตรอาจไม่
เพยีงพอและมเีสถียรภาพพอส าหรบัการสร้างครอบครวัในระยะยาว และต่อมาก็ประสบกบัปัญหา
ราคาขงิผนัผวนจนต้องตดัสนิใจไปแสวงโชคในต่างแดน อภชิยัในฐานะผู้น าครอบครวัมสีมาชกิที่เขา
ต้องดูแลทัง้หมด 6 คน (รวมทัง้ตวัเขาดว้ย) ประกอบดว้ยภรรยาคนมง้จากจงัหวดัน่าน ลูกสาว 2 คน 
อาย ุ9 และ 6 ขวบ ตามล าดบั แมใ่นวยั 63 ปี ทีท่ าหน้าทีช่่วยดแูลบา้นและเลีย้งหลาน ส่วนพ่อของเขา
เสยีชวีติในปี พ.ศ.2561 ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้ขาคดิไปท างานหาเงนิทีเ่กาหล ีและสมาชกิคนสุดทา้ย
คอืน้องชายวยั 30 ปี ที่มปีระสบการณ์ไปท างานในเขตเมอืงพษิณุโลกและกรุงเทพฯ ก่อนกลบัมา
ปักหลกักบัครอบครวัช่วงหลงัการระบาดใหญ่ของโควดิ-19 (ดแูผนผงั 2.1 ประกอบ) 
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แผนผงั 2.1: ครอบครวัของอภชิยั 

 

อภชิยัส่งเงนิกลบับา้นเป็นระบบโดยการใหน้ายจา้งทีโ่รงงานเกาหลหีกัเงนิเดอืนแลว้โอนเขา้
บญัชภีรรยาทีป่ระเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เขาไดเ้งนิเดอืนสูงถึง 70,000-90,000 บาท ขึน้อยู่กบัชัว่โมง
การท างานมากน้อยแตกต่างกนัไปหรอืการท างานล่วงเวลา ดงันัน้ในช่วง 3 ปีของการไปท างานต่าง
แดนท าใหเ้ขาสามารถเกบ็เงนิไดม้ากถงึ 1-2 ลา้นบาท ในช่วงแรกของการท างานในฐานะแรงงานขา้ม
ชาต ิเขาต้องสะสมเงนิใชห้นี้ซึง่เกดิจากกระบวนการสมคัรงานและเตรยีมตวัเพื่อไปท างานในเกาหลทีี่
ต้องด าเนินการผ่านกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และเตรยีมตวัในด้านภาษาเกาหลใีนชวีตี
ประจ าวนั และค่าใช้ในการลงทุนอื่นๆ ดงันัน้เงนิก้อนแรกราว 2 แสนบาทในช่วงไม่กี่เดอืนของการ
ท างานจงึส่งมาใช้หนี้ที่เมอืงไทย จากนัน้จงึเป็นการเก็บเงนิเพื่อการสร้างอาชีพและอนาคตอื่นๆ     
เพื่อครอบครวั เช่นการเลีย้งไก่ชนหรอืการสะสมทุนเพื่อเปิดรา้นซ่อมมอเตอรไ์ซคใ์นหมูบ่า้น เนื่องจาก
เป็นทกัษะทีไ่ดจ้ากการยา้ยถิน่ไปท างานทีอู่่ซ่อมรถในตวัจงัหวดัพษิณุโลก  

เป้าหมายและรูปแบบการย้ายถิ่นของอภชิยัใกล้เคยีงกบัสุรศกัดิ ์(ครอบครวัหมายเลข 2) 
และครอบครวัของสุมติร (หมายเลข 3) ที่เดนิทางไปใช้แรงงานที่ประเทศอสิราเอล สุรศกัดิต์้องการ
เก็บเงนิก้อนโตมาสร้างบ้าน ซื้อรถกระบะ และลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากอาชีพและรายได้       
ในภาคเกษตร ทัง้สุรศักดิแ์ละสุมิตรไม่ได้ถูกส่งจากกรมจดัหางานไปท างานในเมืองเดียวกันใน
อสิราเอล ขึน้อยูก่บัแหล่งงานและบรษิทัจดัหางานในฝัง่อสิราเอลทีจ่ะน าเสนองานและโควต้าแรงงานที่
ต้องการในช่วงเวลาทีต่่างกนั แต่ทัง้คู่กลบัมายงัประเทศไทยหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 
คลีค่ลายมากขึน้ สุรศกัดิเ์ล่าว่าการควบคุมโควดิ-19 ของรฐับาลอสิราเอลมปีระสทิธภิาพ ท าใหเ้ขาไม่มี
ความกงัวลเรื่องการตดิเชือ้หรอืไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด แต่เขากไ็ดต้ดัสนิใจกลบัประเทศ
ไทยก่อนสญัญาการท างาน 7 ปี จะเสรจ็สิน้ลง คอืท างานเพยีง 3 ปีกว่า (พ.ศ.2561-2564) เนื่องจาก
เหน็ว่าไดเ้กบ็เงนิในการใชห้นี้ สรา้งบา้น และท ากจิการอื่นๆ เพยีงพอแลว้ และดว้ยความรูส้กึไม่อยาก
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ห่างไกลครอบครวัเป็นระยะเวลาทีน่านเกนิไป ในระหว่างทีเ่ขาอยูอ่สิราเอลนัน้ ภรรยาของเขาไดพ้าลูก 
2 คน คนโตเป็นผูห้ญงิอายุ 10 ขวบ และคนเลก็เป็นชายอายุ 6 ขวบ ไปอยู่กบับา้นของฝ่ายภรรยาที่
อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เพื่อท าเกษตรและรบัจา้งในจงัหวดับา้นเกดิ  

ปัญหาความห่างไกลนัน้เกิดขึ้นกบัสุมติรผ่านการบอกเล่าของพ่อแม่ของเขา (สมชยัและ
อารณี-ครอบครวัหมายเลข 3) เนื่องจากในระหว่างที่เขาท างานในอสิราเอลนัน้ เขายงัไม่มบี้านเป็น
ของตนเองในหมู่บ้านนาจาง ภรรยาของเขาจงึต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของเขา และดูแลลูก       
2 คน อายุ 10 และ 5 ปีในขณะที่งานวจิยันี้ศกึษา เมื่อยอ้นไปในช่วงที่สุมติรไปท างานใหม่ๆ ลูกทัง้    
2 คนยงัเลก็ ขณะทีล่กูสาวคนน้องกย็งัไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีน ภรรยาของสุมติรจงึท าหน้าทีด่แูลลกูเป็นหลกั 
โดยมพี่อแม่ของเขาเป็นก าลงัเสรมิอกีแรงในการดูแล ทัง้นี้บา้นของพ่อแม่สุมติรยงัมหีลานของลกูชาย
คนโตหรอืพี่ชายของสุมติร อาศยัอยู่ด้วย 2 คน ซึ่งเป็นวยัที่ดูแลตวัเองไดแ้ลว้คอืหลานชายวยั 17 ปี
และหลานสาววยั 15 ปี ที่ปัจจุบนัก าลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนมธัยมประจ าหมู่บ้าน ขณะที่พ่อแม่ของ
หลาน 2 คนนี้หรอืพีช่ายคนโตของสุมติรในวยั 35 ปีนัน้ยา้ยถิน่ไปเปิดรา้นขายไก่ทอดสูตรหาดใหญ่ที่
กรุงเทพฯ เขาอยู่กบัภรรยาและลูกคนเลก็วยั 4 ปี ครอบครวัของสุมติร (ผูย้า้ยถิน่) จงึมคีวามซับซอ้น
เพราะมเีด็กอยู่ในความดูแลของผู้เป็นแม่ และเป็นหลานของปู่ ย่า ซึ่งอยู่ร่วมกับลูกพี่ลูกน้องด้วย 
(แผนผงั 2.2) การตดัสนิใจกลบับา้นของสุมติรนัน้กเ็กดิขึน้  ก่อนสญัญาจา้งงานจะสิน้สุดลง ทัง้ทีเ่ขายงั
ต้องการทีจ่ะท างานสะสมเงนิต่อแต่เนื่องจากมปัีญหากบัภรรยา จงึท าใหเ้ขารอ้นใจและเดนิทางกลบั
บา้นเพื่อมาแก้ปัญหาในช่วงทีส่ถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลาย เมื่อกลบัมาเขาน าเงนิเก็บมาสรา้งบา้น
เป็นของตนเองเช่นเดยีวกบัสุรศกัดิ ์ซึง่เป็นการท าตามวถิขีองวฒันธรรมมง้ ตรงที่ลูกชายที่แต่งงาน
แล้วต้องออกมาสร้างบ้านเป็นของตนเอง เมื่อสร้างบ้านส าเรจ็สุมติรกบัภรรยาจงึย้ายไปกรุงเทพฯ  
เพื่อหาทางหารายไดใ้หม่ โดยฝากลูกสาว 2 คนใหพ้่อกบัแม่ของเขาดูแล หากเขาไดง้านท าเป็นหลกั
แหล่งแน่นอนแลว้กม็แีนวโน้มทีจ่ะรบัลกูไปอยูร่ว่มกนัทีก่รงุเทพฯ   

แผนผงั 2.2: ครอบครวัของสมชยัและอารณีทีม่ลีกูชายไปท างานทีอ่สิราเอล 
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โครงสรา้งครอบครวัและความสมัพนัธ์ของทัง้ 3 ครอบครวัซึ่งมสีมาชกิย้ายถิน่ จงึมคีวาม
คลา้ยคลงึกนัตรงทีภ่รรยาของผูย้า้ยถิน่ท าหน้าทีห่ลกัในการดูแลลูก โดยมพี่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ช่วยเหลือดูแล จงึไม่ถือว่าเป็นครอบครวัแหว่งกลางหรอือยู่กันข้ามรุ่นแบบถาวรจากการย้ายถิ่น
เหมอืนงานศกึษาทีผ่่านมาเสนอไว ้(Knodel & Chayowan, 2009, 2012; Wongboonsin et al., 2018) 
เนื่องจากชายไทยเชือ้สายมง้เหล่านี้ต่างใชก้ารยา้ยถิน่ชัว่คราวไปเป็นแรงงานขา้มชาตใินการหารายได้
จากการท าเกษตรทีไ่มม่คีวามแน่นอน หรอืประสบปัญหาส่วนตวัเช่นหวัหน้าครอบครวัคนเดมิเสยีชวีติ 
เช่นกรณีของอภชิติที่พ่อของเขาเสยีชวีติลง ดงันัน้ตวัเขารวมถงึสุรศกัดิแ์ละสุมติรจงึต้องการแค่เกบ็
เงนิก้อนช่วงเวลาหนึ่งเพื่อลงทุนในอนาคต และทัง้ 3 คนมรีปูแบบการไปท างานในต่างแดนใกล้เคยีง
กนั คอืไปท างานผ่านกรมการจดัหางาน เมื่อเดนิทางไปท างานแลว้ก็จะเกบ็เงนิช่วงแรกในการใช้หนี้  
ที่เกดิจากการหยบิยมืจากญาตหิรอืคนใกล้ชดิเพื่อเตรยีมตวัไปท างานต่างประเทศ บางคนอาจมหีนี้
อื่นๆ ดว้ย จากนัน้กเ็กบ็เงนิเพื่อสรา้งบา้นหรอืซือ้รถกระบะเพื่อใชใ้นการท างานเกษตรหรอือื่นๆ ต่อไป 
และผูย้า้ยถิน่กพ็ยายามทีจ่ะกลบัมาอยูก่บัครอบครวัพรอ้มหน้าพรอ้มตาพ่อแมล่กูในทา้ยทีสุ่ด 

สถานการณ์ของครวัเรอืนในหมู่บา้นนาจางต่างจาก 9 ครอบครวัทีง่านวจิยันี้เลอืกศกึษาใน
ต าบลท่าโพธิ ์ที่พบว่าครอบครวัทัง้หมดไม่มีครอบครวัใดเลยที่มีสมาชิกพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ร่วมกัน 
จ านวน 5 ครอบครวันัน้มลีกัษณะแหว่งกลางทีเ่กดิจากพ่อแม่แยกทางกนั และไดท้ิง้ภาระการเลี้ยงดู
เดก็ไวก้บัสมาชกิทีเ่ป็นปู่ ย่าตายาย บางส่วนของจ านวนนี้เป็นแม่เลีย้งเดี่ยว มเีพยีงครอบครวัเดยีวที่
เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว (ตารางที่ 2.3) สะท้อนโครงสรา้งของสงัคมไทยที่ผู้เป็นแม่ต้องรบัเลี้ยงดูลูกหากมี
การรา้งลากบัสาม ีท าใหค้รอบครวัส่วนใหญ่ในงานศกึษานี้ผูท้ ีเ่ป็นดูแลเดก็จะเป็นพ่อแม่ของฝ่ายหญงิ
หรอืคนทีเ่ป็นตายายมากกว่าทีเ่ป็นพ่อแม่ของฝัง่สาม ีซึง่มกีรณีเดยีวคอืครอบครวัของบุญน่านและแม่
ของเขาหรอืย่าของเดก็ชื่อน ้าน่านอายุ 9 ขวบ (ครอบครวัหมายเลข 8) ที่แม่ของเดก็หนีหายจากไป
ตัง้แต่คลอดลกูไดเ้พยีง 10 วนั ซึง่เป็นช่วงทีบุ่ญน่านผูเ้ป็นพ่อตดิเกณฑท์หารในช่วงต้นปี 2556 ท าให้
น ้าน่านต้องอยู่กบัย่าเป็นหลกัตัง้แต่คลอดมาจนถงึปัจจุบนั ครอบครวัทัง้ 9 ในต าบลท่าโพธิจ์งึท าให้
เหน็ถงึความเขา้ใจใหม่ทีม่ต่ีอการศกึษาครอบครวัแหว่งกลางหรอืครอบครวัขา้งรุ่น ทีม่กัใหค้ าอธบิาย
ว่าเกดิจากการยา้ยถิน่ทัง้ในและต่างประเทศเป็นหลกั  

ตารางที ่2.3:  สถานการณ์การของครวัเรอืน 

ประเภท ลกัษณะครอบครวั 
พิษณุโลก  

(12 ครอบครวั) 
1 ครอบครวัพ่อแมล่กูพรอ้มหน้า 3 
2 ครอบครวัแหว่งกลาง (พ่อแมย่า้ยถิน่ ไมไ่ดห้ย่า

รา้ง) เดก็อยูใ่นการดแูลของปู่ ยา่/ตายาย 
3 

(เกดิขึน้ชัว่คราวในช่วงการ
ยา้ยถิน่ของผูน้ าครอบครวั) 
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ประเภท ลกัษณะครอบครวั 
พิษณุโลก  

(12 ครอบครวั) 
3 ครอบครวัแหว่งกลางและพ่อแมแ่ยกทางกนั เดก็อยู่

ในการดูแลของปู่ ย่า/ตายาย 
5 

4 ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว:  แมเ่ลีย้งเดีย่ว 4 
5 ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว:  พ่อเลีย้งเดีย่ว 1 
6 ครอบครวัทีพ่่อแมแ่ยกทางกนั เดก็อยูใ่นการดแูล

ของญาต ิ(ไมใ่ช่ปู่ ย่า/ตายาย) 
3 

7 ครอบครวัทีพ่่อแมผู่ส้งูอายอุยูก่บัลกูทีห่ย่ารา้ง 1 

8 ครอบครวัทีเ่ดก็อยูใ่นความดแูลของผูใ้หญ่โดยที่
ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์างเครอืญาต ิ

2 

 รวม 19 

หมำยเหต:ุ จ านวนรวมมากกว่าครอบครวัทีส่มัภาษณ์ เนื่องจากบางครอบครวัมสีถานการณ์ที่
สามารถระบุไดม้ากกว่าหนึ่งสถานการณ์   

ส่วนอกีครอบครวัหนึ่งคอืดารา อายุ 34 ปี และแม่ของเธอวยั 75 ปี (ครอบครวัหมายเลข 7)  
ทีล่กูสาวของดาราวยั 3 ขวบ ณ ปัจจบุนั ตอ้งเตบิโตหลงัคลอดมาโดยมยีายเป็นผูเ้ลีย้งดหูลกั เนื่องจาก
ผูเ้ป็นแม่หรอืดาราถูกตดัสนิให้จ าคุกในช่วงเดอืนตุลาคม 2562 จากคดพีวัพนัในขบวนการค้ายาเสพ
ตดิ ส่วนสามขีองดารายงัช่วยดูแลลูกร่วมกบัแม่ยายอยู่และไปเยีย่มดาราอย่างน้อยเดอืนละครัง้และ    
ใหเ้งนิใชส้่วนตวัในเรอืนจ าบา้ง แต่ต่อมาในเดอืนพฤศจกิายน 2563 เขาเสยีชวีติลง ท าใหลู้กสาวของ
ดาราต้องอยู่ล าพังกับยายจนกระทัง่ดาราพ้นโทษในเดือนตุลาคม 2564 ก่อนหน้านัน้ยายผู้จบ
การศกึษาระดบัชัน้ประถมปีที ่4 จงึต้องใหน้มหลานแบบตามมตีามเกดิ และไดร้บัความช่วยเหลอืจาก
มลูนิธศิูนยว์จิยัฯ ทีบ่รจิาคปัจจยัพืน้ฐานใหทุ้กเดอืน นอกจากนี้ ยายยงัท าหน้าทีด่แูละกล่อมเกลา เช่น
การหดัให้ท่องอกัษรไทยและตวัเลขไปตามยถากรรม จงึท าให้เกดิสถานการณ์ครอบครวัแหว่งกลาง
อยูป่ระมาณ 2 ปี 

ทัง้น้ี งานวจิยัน้ีพบว่าลกัษณะครอบครวัแหว่งกลางของกรณีศกึษาในพืน้ทีต่ าบลท่าโพธิน์ัน้
ไม่ได้เกดิจากการที่พ่อแม่ยา้ยถิน่ไปท างานต่างพื้นที่หรอืต่างประเทศเหมอืนกบักรณีของครอบครวั
จากบ้านนาจาง แต่เกดิจากการที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่มเีหตุที่ท าให้อยู่ร่วมกนัแบบพ่อแม่ลูกไม่ได้ เช่น
กรณีของดาราดงัที่กล่าวไป นอกจากนี้ ความแหว่งกลางเกดิจากสมาชกิรุ่นพ่อรุ่นแม่ประสบปัญหา
ด้านความสมัพนัธ์ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างในเวลาต่อมา บางรายอาจไปมคีวามสมัพนัธ์และสร้าง
ครอบครวัใหม่ ขณะทีลู่กทีเ่กดิจากความสมัพนัธเ์ดมิต้องตกอยู่ในความดูแลของคนทีเ่ป็นตายาย เช่น
กรณีของยายแป้น อายุ 55 ปีและตุ๊กตุ่นอายุ 38 ปี ลูกสาวทีเ่กดิจากสามคีนแรกของยายแป้น ตุ๊กตุ่น
ได้รบัโทษและต้องขงัในเรอืนจ าจากคดยีาเสพตดิ ท าให้เธอต้องผลกัภาระการเลีย้งดูลูกสาว 2 คนที่
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เกดิกบัสามคีนที ่2 และ 3 ใหก้บัผูเ้ป็นแมห่รอืยายของเดก็ เธอมคีวามสมัพนัธก์บัชาย 3 คน และมลีูก
กบัชายทัง้ 3 คน เธอมลีูกสาว 1 คนกบัสามคีนแรก (อายุ 20 ปี) ต่อมาลูกสาวของเธอมลีูกสาวซึ่ง
ปัจจุบนัอายุ 4 ขวบ จงึท าใหตุ๊้กตุ่นมศีกัดิเ์ป็นยายแลว้ในปัจจุบนั จากนัน้เธอมคีวามสมัพนัธ์กบัสามี
คนที ่2 และมลีกูสาวอาย ุ6 ขวบ ณ เวลาปัจจบุนั และมลีกูสาวอาย ุ3 ขวบกบัสามคีนที ่3 ตุ๊กตุ่นเลกิรา
กบัสามทีัง้ 3 คนแลว้ แต่ลูกสาว 2 คนทีเ่กดิกบัสามคีนที ่2 และ 3 อยู่ในความดูแลของเธอและผู้เป็น
แมค่อืยายแป้น (แผนผงั 2.3) 

แผนผงั 2.3:  ครอบครวัยายแป้นและตุ๊กตุ่น  

 

อกีครอบครวัหนึ่งที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัคอืครอบครวัพดั อายุ 24 ปี (หมายเลข 6) ทีเ่ดก็
หรอืลูกของเธออยู่กับคนรุ่นทวดหรอืยายแพง (อายุ 83 ปี) และยายหรอืแม่ของพดั (อายุ 57 ปี)       
ในครวัเรอืนเดยีวกนั นอกจากลกูชายวยั 8 ขวบของพดัแลว้ ยงัมเีดก็ชายอกีคนอาย ุ7 ขวบซึง่เป็นลูก
ของน้องสาวฝาแฝดของพดัทีช่ื่อพมิอาศยัอยูด่ว้ย เดก็คนน้ีเป็นลกูตดิกบัสามคีนแรกของพมิ ต่อมาพมิ
มคีวามสมัพนัธ์ใหม่กบัชายอกีคนและมลีูกสาวด้วยกนั แต่หลงัจากนัน้ก็เลกิกบัชายคนนี้โดยลูกสาว
ของเธออยู่กบัแม่สาม ีปัจจุบนัเธอมคีวามสมัพนัธก์บัชายคนใหม่และใช้ชวีติอยู่ดว้ยกนัโดยยา้ยไปอยู่
ในตวัเมอืงพษิณุโลกและท างานเป็นพนักงานในซุปเปอร์มารเ์ก็ต ดงันัน้ครอบครวันี้จงึมสีมาชิกอยู่
ร่วมกนัทัง้หมด 5 คนซึง่เป็นสมาชกิ 4 รุ่นทีอ่ยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนั โดยทีลู่กชายของพมิถอืว่าอยู่ใน
สถานการณ์ครอบครวัแหว่งกลางเนื่องจากไมไ่ดอ้ยูก่บัพ่อและแม ่แต่อยูก่บัยายทวด ยาย และป้าหรอื
น้าคอืพดัซึง่เป็นพีน้่องฝาแฝดของพมิ (แผนผงั 2.4) 
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แผนผงั 2.4:  ครอบครวัพดัและยายแพง 

 

สถานการณ์ของบางครอบครวัเพิม่ความซบัซ้อนที่สะท้อนภาพของสงัคมสมยัใหม่ที่ส่วน
ใหญ่ญาติของฝ่ายแม่จะเป็นผู้รบัภาระเลี้ยงและดูแลเด็กหรือลูกหลานที่เกิดมาจากลูกสาว เช่น
ครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่วอย่างครอบครวัของดาราตามที่กล่าวไปขา้งต้น ครอบครวัของจิบ๊ (หมายเลข 
8) เป็นอีกครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูก 2 คนต่างบดิา ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงอายุ 13 ปี ซึ่งจิบ๊     
พบกบัพ่อของเดก็ตอนทีไ่ปเยีย่มแม่ของเธอทีข่ณะนัน้ท างานทีก่รุงเทพฯ ส่วนคนทีส่องเป็นผูช้ายอายุ 
6 ขวบ เกดิจากสามคีนที ่2 และไดเ้ลกิรากนัไป เธอมคีวามสมัพนัธค์รัง้ใหม่ในเวลาต่อมาแต่ไม่ได้ลูก
ด้วยกันและเลิกกันไปในที่สุดโดยที่ไม่ได้มทีายาทด้วยกัน ส่วนแม่ของจิบ๊ปัจจุบันอายุ 40 ปีกว่า        
กอ็ยู่ช่วยเหลอืจิบ๊ในการดูแลหลาน ครอบครวันี้จงึเป็นครอบครวั 3 รุ่นทีอ่ยู่ดว้ยกนั แม่ของจิบ๊หรอืยา
ยของเดก็กอ็ยูค่นเดยีวโดยเลกิรากบัสามคีนเดมิก่อนหน้านี้ 

นอกจากครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยว สถานการณ์ที่ญาตฝ่ิายหญิงต้องรบัผดิชอบเดก็ที่เกิดมา
จากพีน้่องทอ้งเดยีวกนัเป็นอกีตวัอย่างของพลวตัครอบครวัไทย ป้าสา แม่บา้นท าความสะอาดวยั 57 
ปีที่ต้องดูแลหลานสาววัยรุ่นชื่อพลอย อายุ 14 ปีที่เป็นลูกของน้องชายคนที่ 7 ของครอบครวั 
(ครอบครวัหมายเลข 11) ก่อนหน้านี้ป้าสายา้ยถิน่ไปท างานหาเงนิในหลายจงัหวดั เช่น เพชรบูรณ์ 
อ่างทอง และพจิติร อกีทัง้มลีกูกบัผูช้าย 2 คนทีเ่ธอมคีวามสมัพนัธด์ว้ย เธอไดม้อบภาระการเลีย้งดูลูก
คนแรกใหก้บัผูเ้ป็นอดตีสาม ีส่วนลกูคนที ่2 เป็นผูห้ญงิเสยีชวีติในวยั 22 ปี ป้าสาไดก้ลบัมายงัหมู่บา้น
วงกลมบ้านเกิดของเธอในปีพ.ศ. 2559 เนื่ องจากประสบปัญหาที่ดินเก่าที่เคยอยู่กับอดีตสามี          
ในเพชรบูรณ์ถูกยดึ เพราะเอาไปค ้าน าเงนิกู้ออกมาใช้ซือ้รถกระบะลงทุนขายของเร่ตามตลาดนัดกบั
แฟนทีค่บอยู่ในขณะนัน้ แต่ไม่นานหลงัจากนัน้ป้าสาได้เลกิรากบัชายคนนี้ ท าใหไ้ม่มใีครช่วยผ่อนรถ
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จงึท าให้ที่ดนิที่มบี้านปลูกสร้างอยู่ด้วยถูกยดึไปด้วย เหตุการณ์นี้ท าให้เธอต้องกลบัมาปลูกบ้านใน
ที่ดนิของพี่ชาย เนื่องด้วยในเวลานัน้พี่ชายต้องการให้เธอมาช่วยดูแลแม่ซึ่งอายุ 81 ปี ที่ต้องการคน
ดูแลเนื่องจากความชราและมอีาการอัลไซเมอร์ อีกทัง้ ป้าสายงัช่วยดูแลพลอยซึ่งในเวลานัน้อายุ
ประมาณ 8-9 ขวบแล้ว แต่พ่อแม่ทิ้งไปโดยที่ป้าสาเองก็ไม่ได้รบัการตดิต่อหรอืความช่วยเหลอืใดๆ 
ภาระดังกล่าวท าให้ป้าสาต้องท างานหนักดูแลทัง้ แม่และหลานสาวจนถึงเดือนเมษายน 2565            
ที่เป็นช่วงที่แม่ของเธอเสยีชวีติ ก่อนหน้านัน้เธอต้องท างานเพื่อพาแม่ไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง             
และส่งหลานสาวเรยีน โดยพลอยต้องช่วยดูแลปรนนิบตัรยายหลงัจากกลบัจากโรงเรยีนดว้ย ป้าสาว
จงึมหีนี้สนิมากมายในการส่งเสยีหลานสาวทีม่คี่าใชจ้่ายจปิาถะ แมจ้ะไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อน
บา้นบา้งแต่กไ็มเ่พยีงพอ เพราะเป็นหน้ีสนิรงุรงัต่อเนื่องทีใ่ชไ้ม่จบไมส่ิน้  

โครงสร้างครอบครวัไทยที่ยึดโยงกันด้วยระบบเครือญาติอาจไม่สามารถน ามาอธิบาย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยในปัจจุบันได้ทัง้ หมด  (ดู Bender, 1967) ในงานศึกษานี้ มี                 
2 ครอบครวัทีเ่ดก็ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ทางสายเลอืดกบัผูเ้ลีย้งดู แต่ไดร้บัความเมตตาและความ
ผูกพนัจากคนรูจ้กัที่อยู่ในชุมชน กรณีของป้าดา (52 ปี) และสาม ี(48 ปี) ที่เลี้ยงดูเดก็สาวชื่อปันปัน
อายุ 8 ปีมาตัง้แต่แรกเกดิ (ครอบครวัหมายเลข 10) โดยทีพ่่อและแม่ของปันปันในขณะนัน้อายุเพยีง 
20 และ 18 ปีตามล าดบั ไดม้าฝากลูกใหเ้ธอช่วยเลี้ยงในเดอืนเมษายน 2557 เนื่องจากเธอรูจ้กักบัผู้
เป็นแมข่องพ่อปันปันผูซ้ึง่มศีกัดิเ์ป็นย่า จากนัน้ปลายเดอืนพฤษภาคมปีเดยีวกนั ทัง้พ่อแมข่องปันปัน
ถูกจบัขอ้หาค้ายาเสพติด โดยที่แม่ของเดก็ถูกตดัสนิจ าคุก 1 ปี 9 เดอืน ขณะที่พ่อของเดก็หลุดคดี
เนื่องจากไม่มขีองกลางในมอื เหตุการณ์นี้จงึท าให้พ่อแม่ของปันปันตัดขาดความสมัพนัธ์กับลูก       
ของตนเอง จนกระทัง่พ่อของปันปันไปเกณฑท์หาร เมื่อเสรจ็สิน้ภารกจิรบัใช้ชาตใินปี 2559 เขากลบั
ถูกจบัจากคดยีาเสพติดจนถึงปัจจุบนั ขณะที่แม่ของปันปันเมื่อออกจากคุกก็มสีามใีหม่ โดยที่ทัง้คู่
ไม่ไดเ้คยเลีย้งดูหรอืส่งเสยีปันปันเลย ขณะทีป้่าดาสงัเกตความผดิปกตขิองปันปันทีพ่บภายหลงัว่ามี
ความพกิารทางสายตาและการได้ยนิเนื่องจากตดิเชือ้ในสมองในช่วงอยู่ในครรภ ์จนท าใหต้้องพาไป
พบแพทยท์ี่กรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงนี้ป้าดาต้องเฝ้าเด็กอย่างใกล้ชดิ ขณะที่พ่อแม่ของเด็กมาช่วยดูแล
เพียง 2 วันและจากนั ้นก็หายหน้าไปจนถูกจับกุมจากคดียาเสพติดตามที่กล่าวไปข้างต้น             
จนถงึทุกวนันี้ป้าดาจงึต้องดูแลเดก็น้อยพิการร่วมกบัสามขีองเธอดว้ยอาชพีท านาท าสวนและรบัจา้ง
ทัว่ไปและได้รบัความช่วยเหลอืจากอบต.ท่าโพธิ ์มูลนิธศิูนย์วจิยัฯ และหน่วยงานอื่นๆ ตามแต่ละ
โอกาส จนปันปันมอีาการดขีึน้ 

อกีครอบครวัทีส่ะทอ้นความสมัพนัธน์อกสายเลอืดของเดก็และผูเ้ลีย้งด ูหรอืป้าพร แมห่มา้ย
วยั 50 ปี จากที่สามเีธอเสยีชวีติเมื่อ 3 ปีที่แล้ว (ครอบครวัหมายเลข 12) ป้าพรมลีูกทัง้หมด 3 คน   
คนโตเป็นผูห้ญงิอายุ 30 ปี คนกลางเป็นลูกสาวอายุ 21 ปี และลูกชายคนเลก็อายุ 18 ปี ทัง้ 3 คนยงั
ไมไ่ดม้อีาชพีทีม่ ัน่คง โดยลกูสาวคนโตว่างงาน ส่วนลกูสาวคนที ่2 อยูใ่นช่วงสมคัรงาน ขณะทีลู่กชาย
คนเลก็รบัจา้งจดัโต๊ะจนีเมื่อมกีารว่าจา้งเป็นครัง้คราว ท าใหภ้าระความรบัผดิชอบของการหารายได้
เข้าบ้านตกอยู่กบัป้าพรและสามอียู่ แต่ภาระที่เพิม่ขึ้นมาคอืการเลี้ยงดูเด็กสาววยั 11 ขวบที่ไม่ใช่
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หลานของเธอโดยสายเลอืดทีช่ื่อน้อยหน่า น้อยหน่าเกดิจากแฟนของลูกสาวคนโตของเธอทีเ่ป็นทอม
บอย ทัง้คู่มคีวามสมัพนัธ์กนัในช่วงปีพ.ศ.2554 และได้ยา้ยเข้ามาอยู่ในบ้านของป้าพรและเปิดเผย
ภายหลงัว่าตัง้ครรภ์ได้ 8 เดือน แม่น้อยหน่าและลูกสาวของป้าพรอยู่ด้วยกันจนน้อยหน้าคลอด       
แต่หลงัจากนัน้เพยีง 7 เดอืน ทัง้คู่แยกทางกนั ท าใหแ้ม่น้อยหน่าต้องออกจากบา้นไป แต่ในเวลานัน้
ป้าพรไม่ยอมใหแ้ม่ของน้อยหน่าพาลูกไปดว้ยเพราะรูว้่าแม่ของน้อยหน้าไม่มศีกัยภาพในการเลี้ยงดู
เด็ก จนกระทัง่เวลาล่วงเลยจนน้อยหน่าเข้าชัน้ประถม 3 ที่แม่น้อยหน่าเริม่ที่จะโทรศัพท์มาถาม
สารทุกข์สุกดิบของลูกสาวและส่งเงินเดือนละ 500-800 บาทมาช่วยป้าพรเลี้ยงดูเด็กบ้างเท่านัน้ 
ระยะเวลาหลายปีท าให้ป้าพรผูกพนักบัน้อยหน่า ซึง่กเ็ป็นเดก็น่าสงสารในขณะเดยีวกนัในความเห็น
ของป้าพร เนื่องดว้ยเป็นโรคสมาธสิัน้จนไมส่ามารถเรยีนรว่มกบัเดก็ในชัน้เรยีนปกตไิด้ 

ส่วนอีกครอบครัวที่ยากต่อการจัดประเภทคือครอบครัวหมายเลข 4 (แผนผัง 2.5)              
ทีม่สีมาชกิ 4 คนอยู่ในบา้น 2 หลงัคาเรอืนทีส่รา้งอยู่บนทีด่นิเดยีวกนั หลงัแรกเป็นของป้าเฉลยีวอายุ 
69 ปี ปัจจุบนัสามเีสียชีวิตไปแล้ว อาศัยอยู่กับลูกชายอายุ 41 ปีชื่อชยัซึ่งประสบอุบตัิเหตุรถชน      
บนถนนในปี 2559-2560 จนปัจจุบนักลายเป็นผูพ้กิารต้องอยู่กบับา้น หารายไดด้ว้ยการเก็บของเก่า
ขายเลก็ๆ น้อยๆ จากทีเ่คยเป็นช่างเชื่อมทีอู่่ซ่อมรถยนต์ ชยัเลกิกบัภรรยาทีเ่ป็นคนชยัภูมใินปี 2545 
ส่วนลูกชายทัง้ 3 คนของเขาที่ปัจจุบนัอายุ 18 17 และ 15 ปีอยู่กบัภรรยา และเขาได้ขาดการติดต่อ
กบัอดตีภรรยาและลูกทัง้ 3 อย่างสิ้นเชงิ จงึท าให้เขาไม่มสีมาชกิครอบครวัดูแลในยามที่เขาหากนิ
ไม่ได้แบบเดมิ ส่วนอีกหลงัคาเรอืนคอืพี่สาวของป้าเฉลยีวชื่อป้าฉลวยในวยั 75 ปีที่พกิารเดนิเหนิ
ไมไ่ด ้เธอเคลื่อนยา้ยดว้ยการถดัรา่งกายกบัพืน้ไปมาภายในบา้นและระหว่างบา้นของเธอและน้องสาว 
สามขีองป้าฉลวยเสยีชวีติไปแลว้เช่นกนั เธออยู่กบัลูกชายบุญธรรมชื่อเอีย๊มอายุ 20 ปี ซึง่เธอกบัสามี
รบัจ้างเลี้ยงเอี๊ยมจากพ่อแม่ที่มาส่งให้ดูแลตัง้แต่แบเบาะในราวปีพ.ศ.2543-2544 แต่หลงัจากนัน้      
2 เดอืนพ่อแม่ของเดก็ก็หายไป ท าให้เธอต้องเลี้ยงดูเดก็คนนี้เรื่อยมาจนกลายเป็นวยัรุ่นในปัจจุบนั 
เอีย๊มจบการศกึษาระดบัประถม 6 และรบัจา้งขนของทีเ่ดนิทางไปกบัรถบรรทุกส่งของ ท าใหเ้ขาไม่ได้
อยู่บ้านกบัป้าฉลวยตลอดเวลา แม้ว่าป้าฉลวยจะได้รบัเบี้ยยงัชพีส าหรบัผู้สูงอายุและเบี้ยคนพกิาร 
เนื่องจากเกดิอุบตัเิหตุล้มในช่วงปี 2560 จนต้องมกีารผ่าสมอง แต่เธอกต็้องเป็นภาระใหก้บัน้องสาว
คอืป้าเฉลยีวในการปรนนิบตัร ป้อนขา้วป้อนน ้า และอาบน ้าเชด็ตวัให ้เพราะลกูชายและลกูสาวของป้า
ฉลวยกไ็ดเ้สยีชวีติไปแลว้ ภาระทีเ่กดิขึน้ตามมาอกีคอืเธอยงัต้องมนีัดพบแพทยเ์ป็นระยะๆ โดยต้อง
จ้างให้รถมารับมาส่งไปโรงพยาบาล โดยสรุปแล้วครอบครัวนี้มี 2 ครัวเรือนที่เชื่อมกันด้วย
ความสมัพนัธพ์ีน้่องของป้าฉลวยและป้าเฉลยีวในการประกอบสรา้งความเป็นครอบครวัไทยในปัจจุบนั 
ซึ่งเป็นลักษณะครอบครวัที่นิยามได้ยากว่าเป็นครอบครวัเดี่ยวหรือครอบครวัขยายตามการจดั
ประเภทของครอบครวัโดยทัว่ไป 
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แผนผงั 2.5:  ครอบครวัป้าเฉลยีว 

 

2.4 สถานการณ์ความเปราะบางของครัวเรือน 

ภาพรวมของสถานการณ์ความเปราะบางของครอบครัวที่ส ัมภาษณ์อย่างเจาะจง            
โดย 3 ครวัเรอืนจากบา้นนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาตติระการ และ 9 ครอบครวัในต าบลท่าโพธิ ์
อ าเมอืงพษิณุโลก (ตารางที ่2.4) พบว่ามคีวามเปราะบางอย่างน้อย 5 ประเภท ความเปราะบางทีพ่บ
มากทีสุ่ด 7 รายคอืสมาชกิในบา้นป่วยเป็นโรคเรือ้รงัทีต่้องพบแพทยเ์ป็นระยะๆ รองลงมา 5 ราย คอื
สมาชกิในครอบครวัเป็นคนพกิารหรอืทุพลภาพทางร่างกาย ตามด้วยทุพลภาพทางสมองจ านวน       
3 ราย และมสีมาชกิอายุเกิน 60 ปีที่ทัง้ดูแลตวัเองได้และต้องได้รบัการดูแลจ านวน 3 รายเท่ากัน   
ส่วนความเปราะบางด้านอาการป่วยเรื้อรงัม ี1 รายและที่ติดยาเสพติดอีก 1 ราย (จ านวน 2 ราย       
ในประเภทที ่4) และครอบครวัทีม่คีวามรนุแรงเกดิขึน้ 1 ราย  

โดยกรณีศกึษาจากบา้นนาจางนัน้ มคีรอบครวัของอภชิยั (หมายเลข 1) ทีม่สีมาชกิอายุ 60 
ปีขึน้ไปทีต่อ้งการการดแูล นัน่คอืแมข่องเขาทีอ่าย ุ63 ปีทีเ่กดิป่วยเป็นโรคในตบัอ่อน  ทีท่ าใหต้อ้งเขา้
โรงพยาบาลผ่าตดักะทนัหนั การผ่าตดัผ่านไปดว้ยดี  ดว้ยแพทยจ์ากโรงพยาบาลเอกชนทีค่รอบครวั
ยอมลงทุนด้วยเงนิจากการไปท างานของอภิชยัที่เกาหลี  ในการจ่ายค่ารกัษาพยาบาลทุกอย่าง       
แต่ปัญหาอวยัวะภายในทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้ธอท างานหนักไม่ได้ และเลกิการท าไร่มาเลีย้งดูหลานที่บ้าน
เป็นหลกั สถานการณ์นี้เกดิขึน้คลา้ยคลงึกบัครอบครวัทีม่สีมาชกิเป็นผูส้งูอายุ เช่นยายแพงอาย ุ83 ปี 
(ครอบครวัหมายเลข 6) ทีม่อีาการความดนั ไขมนัในเลอืดสูง และไมเกรน อกีทัง้ไดร้บัการวนิิจฉัยว่า
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เป็นคนพิการ หูหนวก จึงมีสิทธิได้ร ับเบี้ยคนพิการจากรัฐเดือนละ 800 บาท และกรณีย่าของ         
น้องน ้าน่าน (ครอบครวั 9) ทีม่โีรคและอาการใกลเ้คยีงกัน ทีต่้องไปพบแพทยท์ุกๆ 6 เดอืนเพื่อรบัยา
มากนิเพื่อลดความดนัและเบาหวาน ผูส้งูอายดุงักล่าวในครอบครวัพษิณุโลกจงึตอกย า้สถานการณ์ทีผู่้
สูงวยัมจี านวนมากขึ้น และต้องได้รบัการดูแลจากคนในครอบครวัโดยเฉพาะจากสมาชิกรุ่นลูกที่
ท างานและมรีายได้ (Wongboonsin, 2018) แต่ส่วนใหญ่รายได้เหล่านัน้ก็ไม่เพยีงพอต่อการดูแลที่
บางครัง้การเจบ็ป่วยตอ้งใชค้่าใชจ้า่ยสงูหรอืการดแูลทีพ่เิศษ 

ตารางที ่2.4:  สถานการณ์ความเปราะบางของครวัเรอืน 

ประเภท สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครวัเรอืน จ ำนวน 

(รำยกรณีจำก 12 
ครอบครวั) 

1 มผีูส้งูอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ 3 

2 มผีูส้งูอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่ตอ้งไดร้บัการดแูล 3 

3 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางร่างกาย 5 

4 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางสมอง 5 

5 สมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรครือ้รงั เช่น ซมึเศรา้ ตดิยาเสพตดิ 
เบาหวาน มะเรง็ โรคไต 

7 

6 ความรุนแรงในครอบครวั 1 

รวม 24 

หมำยเหต:ุ บางครอบครวัประสบกบัภาวะเปราะบางซบัซอ้น จงึท าใหจ้ านวนมากกว่าจ านวน
ครอบครวัทีท่ าการศกึษา 

สถานการณ์ความเปราะบางเกดิขึน้ชดัเจนกบัครอบครวัที่งานวจิยัน้ีศกึษาในต าบลท่าโพธิ ์
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้ว่ากรณีศึกษาทัง้ 9 ครอบครวัมาจากการให้ขอ้มลูของศูนยว์จิยัฯ ทีท่ างานร่วมมอื
กบักองสวสัดกิารสงัคม อบต.ท่าโพธิ ์โดยครอบครวัที่ผู้สูงอายุและทุพพลภาพได้แก่ครอบครวัป้า
ฉลวยและป้าเฉลยีว (หมายเลข 1) ที่ป้าฉลวยมอีาการทุพลภาพทางสมองประกอบด้วย ท าให้แทบ
ดแูลตวัเองไมไ่ด ้ตอ้งใหน้้องสาวหรอืป้าเฉลยีวช่วยดแูล ขณะทีล่กูชายของป้าเฉลยีวกป็ระสบอุบตัเิหตุ
จนไปท างานไม่ได้ ท าให้ขาดรายได้ ครอบครวันี้ได้รบัเบี้ยยงัชพีส าหรบัผู้สูงอายุและเบี้ยคนพกิาร  
ต่างกบัครอบครวัของยายแป้น อายุ 55 ปี (หมายเลข 5) ทีป่่วยเดนิไม่ไดเ้นื่องจากโรคประจ าตวัจาก
อาการเสน้เลอืดสมองตบี อกีทัง้โรคเบาหวานและความดนัทีรุ่มเรา้ ซึง่เธอยงัมอีายุทีไ่ม่ถงึเกณฑท์ี่จะ
ได้รบัเบี้ยยงัชีพ เธอจึงอาศัยการไปพบแพทย์เพื่อรับยามารกัษาที่บ้านโดยรายได้จากตาแม้น        
สามคีนปัจจบุนัของเธอทีม่อีาชพีรบัซือ้ของเก่าไปขายตามตลาดนดั ซึง่เป็นรายไดแ้หล่งเดยีวทีแ่บกรบั
สมาชกิทัง้หมด 5 คน ขณะที่ยายแป้นต้องอยู่บ้านเป็นหลกัและช่วยดูแลหลาน ส่วนตุ๊กตุ่นผู้เป็นแม่     
กย็งัไมม่งีานท าหลงัจากพน้โทษตดิคุกจากคดคีา้ยาเสพตดิ 
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ความเปราะบางทีค่รอบครวัประสบจงึไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กบัสมาชกิผูสู้งอายุที่มโีรคภยั
ไขเ้จบ็ทีร่มุเรา้เมือ่แก่เฒา่เท่านัน้ สมาชกิครอบครวับางคนในงานศกึษานี้ยงัอายไุม่มากทีเ่ผชญิกบัโรค
เรือ้รงั เช่นแม่ของจิบ๊ (ครอบครวั 8) ที่อายุเพยีง 40 กว่าที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไตที่ต้องไปฟอกไต 3 
ครัง้ต่อสปัดาห์ หรอืโรคที่เป็นมาแต่ก าเนิด เช่นพดัที่มอีายุเพยีง 24 ปี (ครอบครวั 6) กลบัป่วยเป็น
โรคหวัใจรัว่ หรอืกรณีตุ๊กตุ่นซึง่เป็นแม่วยัเพยีง 38 ปีของลูกสาว 2 คน วยั 6 และ 3 ขวบ (ครอบครวั 
5) ไม่สามารถดูแลลูกน้อยทัง้ 2 ไดเ้พราะตดิยาเสพตดิคอืยาบา้มากว่า 8 ปี ก่อนทีจ่ะไดร้บัโทษจ าคุก 
เธออยู่ในเรอืนจ าถงึ 3 ปี แต่เมื่อพน้โทษแลว้กย็งัไม่สามารถเลกิยาเสพตดิได ้มอีารมณ์ฉุนเฉียวจาก
การเสพยา ส่งผลใหเ้ธอไมส่ามารถรบัผดิชอบเลีย้งดลูกู ไมพ่าลกูสาวไปส่งโรงเรยีนซึง่อยูไ่กลจากบ้าน
ประมาณ 1 กโิลเมตร อกีทัง้ยงัพาเดก็หายไปจากบ้านอยู่หลายครัง้หลายครา ซึง่ทางยายแป้นกบัตา
แมน้เองก็หมดความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกดิขึน้เนื่องจากต้องดิ้นรนหารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้องในแต่ละวนั ความเปราะบางด้านนี้จงึท าให้เกดิปัญหาทางสงัคมในแง่ที่เดก็อยู่ในภาวะเสีย่งของ
การเขา้ไปพวัพนักบัการคา้ยาเสพตดิโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

ความเปราะบางทีดู่หนักหนาสาหสัเกดิขึน้กบัเดก็หรอืบุตรหลานของครอบครวัที่มขีอ้จ ากดั
ด้านทุนทรพัย์ในการดูแล ลูกชายของจิบ๊อายุ 6 ขวบ (ครอบครวั 8) เด็กชายน ้าน่าน อายุ 9 ขวบ 
(ครอบครวั 9) และน้อยหน้าวยั 11 ปี (ครอบครวั 12) ประสบปัญหาเดียวกันคอืเป็นเด็กสมาธิสัน้     
ท าให้โรงเรยีนต้องมคีรูพเิศษคอยให้การดูแล โดยเดก็ 2 คนหลงัขอรบัสทิธถิอืบตัรคนพกิารที่ได้รบั
การสนับสนุนเดอืนละ 1,000 บาท สถานการณ์น่ากงัวลเกดิขึน้เมื่อโรงเรยีนไม่สามารถหาครูมาดูแล
แบบใกลช้ดิกบัเดก็สมาธสิัน้เหล่านี้ ท าใหโ้รงเรยีนต้องตดัสนิใจไม่ใหเ้ดก็มาเรยีนทีโ่รงเรยีนตามปกติ
เช่นทีเ่กดิขึน้กบัน ้าน่านทีค่รอูตัราจา้งลาออก ท าใหโ้รงเรยีนไม่สามารถรบัมอืกบัเดก็ที่มปัีญหาสมาธิ
สัน้ได ้การดูแลจงึตกอยู่กบัสมาชกิในครอบครวั จนท้ายที่สุดท าให้ครอบครวัของน ้าน่านหรอืผู้เป็น
ย่าต้องตดัสนิใจส่งบุตรหลานไปเรยีนที่โรงเรยีนพษิณุโลกปัญญานุกูลซึ่งเป็นโรงเรยีนพเิศษในพื้นที่
และมศีูนยก์ารศกึษาส าหรบัเดก็ออทสิตกิ ซึ่งเป็นค าแนะน าจากอบต.ท่าโพธิ ์แต่ย่าของน ้าน่าน
ปฏเิสธก่อนหน้านี้เพราะไม่อยากให้หลานอยู่ห่างตวั เนื่องจากโรงเรยีนพเิศษเป็นโรงเรยีนประจ าที่
นกัเรยีนตอ้งไปกนินอน ส่วนกรณสีุดทา้ยคอืปันปัน เดก็หญงิวยั 8 ขวบทีพ่่อแมท่ิง้ไวด้ว้ยอาการพกิาร
ตามองไมเ่หน็และหฟัูงไมไ่ดย้นิมาตัง้แต่ก าเนิด  การดแูลและความรบัผดิชอบตกอยูก่บัป้าดา ซึง่ไมไ่ด้
มคีวามสมัพนัธ์กนัทางสายเลอืด แต่ได้เลี้ยงดูปันปันและพาไปรกัษาจนอาการดขีึ้น คอืสายตาเริม่
มองเหน็ แต่การกนิ ขบัถ่าย หรอืการลุกเดนิเหนิต่างๆ ยงัเป็นไปดว้ยความล าบาก 

ขณะที่ครอบครวัของป้าสาและพิม (หมายเลข 11) ที่ก่อนหน้านี้มแีม่ของป้าสาหรอืยาย
ของพมิทีเ่ป็นอลัไซเมอรท์ีต่อ้งไดร้บัการดแูล แต่ปัจจบุนัคุณยายไดเ้สยีชวีติไปแลว้ แต่ความเปราะบาง
ยงัคงอยู่กบัครอบครวันี้อย่างต่อเนื่อง คอืทีอ่ยู่อาศยัของทัง้คู่ที่น ้าท่วมเขา้บ้านทุกครัง้ที่มฝีนตกหนัก 
ทัง้คู่ตอ้งมาวดิน ้าทีเ่ขา้บา้นและยกของทุกอยา่งใหอ้ยูส่งูกว่าพืน้ ซึง่เป็นปัญหาทีค่าราคาซงัไม่สามารถ
แก้ไขได้ เพราะถนนในบรเิวณใกล้กบับ้านพกัอาศยัอยู่สูงกว่าระดบัพื้นบ้านของทัง้สอง และป้าสา       
ก็ไม่มเีงนิจ านวนมากพอในการที่น ามาซ่อมแซมบ้านให้พ้นสภาพดงักล่าว ตลอดจนความรุนแรงที่
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เกดิขึน้ในครอบครวั โดยเฉพาะครอบครวัของจิบ๊ (หมายเลข 8) ทีแ่ฟนใหมข่องจิบ๊มกัเมาอาละวาดอยู่
ช่วงหนึ่ง จนสุดทา้ยต้องเลกิรากนัไป ขณะทีจ่ ิบ๊เองกม็ปัีญหาส่วนตวัทีม่หีนี้สนิมากมาย ท าใหต้้องไป
หลบอยู่ที่อื่นชัว่คราว เพื่อหนีเจา้หนี้ ปัญหาทางสังคมเหล่านี้ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเดก็และบุตรหลาน
ทัง้สิน้ 

สถานการณ์ความเปราะบางของครวัเรอืนทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัทีเ่ลอืกศกึษาในพื้นที่ต าบล
ท่าโพธิจ์งึถือได้ว่าน่าเป็นห่วงเพราะมคีวามซ ้าซ้อนของปัญหาหรอืความเปราะบางที่มากกว่าหนึ่ง
สถานการณ์ อีกทัง้พบว่าความเปราะบางเกิดขึ้นกบัเด็กหรอืบุตรหลานในครวัเรอืนที่มรีายได้น้อย   
การหารายได้เพื่อมาเลี้ยงดูสมาชกิในครอบครวัเป็นไปด้วยความยากล าบาก อีกทัง้มหีนี้สนิทัง้ใน
ระบบและนอกระบบแทบทุกครวัเรอืน ยกเวน้ครอบครวัยายแป้นกบัตุ๊กตุ่น (หมายเลข 5) ทีเ่คยเป็น
หนี้จนไดข้ายทีน่าเพื่อใชห้นี้จนปลอดหนี้แลว้ในปัจจบุนั แต่อกี 8 ครอบครวัมหีนี้จ านวนตัง้แต่หลกัรอ้ย
ไปจนถึงหลักหมื่นบาท และมีหลากหลายประเภทตัง้แต่การยืมเงินจากญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน         
คนในหมู่บ้าน ไปจนถงึหนี้สนิจากบรษิทัให้กู้เงนิเอกชน บตัรเครดติ และหนี้สนิจากการซื้อของหรอื
บรกิาร เช่นจกัรยานยนต์ ตลอดจนการเอาทรพัยส์นิไปจ าน าหรอืจ านองเพื่อเอาเงนิมาใชใ้นการลงทุน
ด้านอาชีพ เช่น ครอบครวัดารา (หมายเลข 7) ที่เอาที่ดินไปฝากให้คนในชุมชนขายและเสียค่า
นายหน้าเดอืนละ 2,500 บาท และมปีระวตักิูเ้งนิไปลงทุนเลีย้งหมตูัง้แต่ปี 2545-2546 จ านวน 40,000 
บาท จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัจ่ายหนี้ในส่วนนี้ไม่หมดสิ้น เนื่องจากดอกเบี้ยเงนิกู้สูงถงึ 3,500 บาทต่อปี 
คล้ายคลงึกบัครอบครวับุญน่าน (หมายเลข 9) ที่แม่ของเขากู้ธนาคารออมสนิมาลงทุนในการท านา
และเลี้ยงหมูถึง 60,000 บาท รวมถึงหนี้กองทุนหมู่บ้านจ านวน 30,000 บาทที่ยมืต้นปีและใช้คืน
ในช่วงปลายปี ซึ่งครอบครวันี้ท าเป็นวงจรการกู้ยมืกองทุนนี้มาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบนั 
ครอบครวัทีม่หีนี้สนิค่อนขา้งสูงคอืครอบครวัป้าดา (หมายเลข 10) จ านวน 100,000 – 150,000 บาท 
จากสหกรณ์วดัจนัทร ์จงัหวดัพษิณุโลก เพื่อมาลงทุนในการท านาและเป็นการกูต่้อเนื่อง อกีครอบครวั
คอืจิบ๊ (หมายเลข 8) ที่เป็นหนี้นอกระบบร่วมแสนบาท ส่วนหนึ่งน ามาใช้ในการรกัษาแม่ของเธอ      
ทีต่อ้งฟอกไตอยา่งต่อเนื่อง   

2.5 การดูแลและการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการในระดับต่างๆ 

การดแูลส าหรบัครอบครวัไทยในจงัหวดัพษิณุโลกเป็นไปตามสทิธทิี่ไดร้บัการรบัรองในฐานะ
ทีเ่ป็นพลเมอืงสญัชาตไิทย โดยรายงานนี้แบ่งการอธบิายออกเป็น 3 ระดบัดงันี้ 1) การดูแลในระดบั
ครอบครวัและเครอืญาต ิซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยได้แก่ หนึง่ การดูแลด้านการเลี้ยงดูกล่อมเกลา
เด็กที่เกิดมา และสอง การดูแลพ่อแม่วัยชรา 2) การดูแลโดยชุมชนและองค์กรท้องถิ่น และ              
3) การดูแลและใหส้วสัดกิารโดยรฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่สมัพนัธก์บั 2 ประเดน็หลกัคอื หนึง่ 
การเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสุขและการแพทย ์และ สอง การเขา้ถงึการบรกิารดา้นการศกึษา โดยมี
เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นกรอบเวลาในการอธบิายสถานการณ์การเขา้ถงึ
สทิธทิีเ่กดิขึน้  
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2.5.1 การดูแลในระดับครอบครัวและเครือญาติ 

การดูแลในระดับครอบครวัและเครือญาติแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกได้แก่      
การเลี้ยงดูกล่อมเกลาเด็กหรอืบุตร ซึ่งสอดคล้องกบัสถานการณ์การย้ายถิ่นและรูปแบบโครงสร้าง
ครอบครวั พบว่าม ี3 ครอบครวัที่มผีู้เป็นผู้น าครอบครวัได้เดนิทางย้ายถิ่นไปเป็นแรงงานข้ามชาติ   
ในต่างประเทศ คอืครอบครวัหมายเลข 1–3 ซึง่เป็นครอบครวัของชายไทยชาตพินัธุ์มง้อายุประมาณ 
30 กว่า แต่งงานมลีูกอยู่ในวยัอนุบาลถงึชัน้ประถมต้น พวกเขาใหภ้รรยาท าหน้าทีห่ลกัในการเลี้ยงดู
และกล่อมเกลาลูกในระหว่ างที่อยู่ห่ างไกลกัน ใช้ อุปกรณ์มือถือผ่ านสื่ อโซเชียลในการ                  
เชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวัโดยเฉพาะกบัลูก ทัง้อภชิติและสุรศกัดิต่์างยอมรบัว่า
โทรศพัทห์าภรรยาเกอืบทุกวนั รวมถงึการถามไถ่สมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวัดว้ย ทางดา้นภรรยา
ต่างกย็อมรบัว่าไม่ไดม้ปัีญหาอะไรในการเลีย้งดูลูกฝ่ายเดยีวขณะทีส่ามไีปท างานต่างประเทศ เพราะ
ถอืเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิทีแ่ต่งงานทีต่อ้งดแูลลกูอยูแ่ลว้ ส่วนภรรยาอภชิตินัน้กต็อ้งดแูลแมส่ามไีปดว้ย
นอกจากลกูของตนเอง เพราะเป็นธรรมเนียมทีผู่ห้ญงิตอ้งแต่งงานเขา้บา้นผูช้าย โดยผูเ้ป็นภรรยาต้อง
ช่วยดแูลบา้นช่องของพ่อแมส่ามดีว้ย เช่นเดยีวกบักรณีของสุมติร (หมายเลข 3) ทัง้นี้ทัง้ 3 ครอบครวั
มปีระสบการณ์การยา้ยถิน่ในประเทศมาก่อน ดงันัน้พวกเขาจงึมปีระสบการณ์การสื่อสารกบัพืน้ที่ต้น
ทาง โดยเฉพาะพ่อกบัแม่ฝ่ายชายในกิจการต่างๆ และมกีารส่งเงนิกลบับ้านเพื่อช่วยเหลอืในเรื่อง
การเกษตรหรอืการลงทุนในการปลูกพชืเศรษฐกิจในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนการกลบัมาเยี่ยมบ้าน
ในช่วงประเพณสี าคญัของกลุ่มมง้ เช่นปีใหมม่ง้ในช่วงตน้ปี ทีม่กีารวมตวักนัของสมาชกิครอบครวัและ
เครอืญาต ิ

ส าหรบัครอบครวัในต าบลท่าโพธิน์ัน้ ไมพ่บครอบครวัทีม่พี่อแมล่กูอยูก่นัพรอ้มหน้าพรอ้มตา 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัทีเ่ดก็อยู่กบัญาตหิรอืครอบครวัฝ่ายแม ่โดยเฉพาะผูเ้ป็นยายจะเป็นสมาชกิคน
ส าคญัในการเลีย้งดูเดก็แทบทัง้สิน้ จากตวัอย่างครอบครวัยายแป้น ครอบครวัพดักบัยายแพงทีม่ยีาย
ทวดที่มบีทบาทในการเลี้ยงดูเด็กด้วย ครอบครวัดารา และครอบครวัจิบ๊ (หมายเลข 5-8) มเีพยีง
ครอบครัวของน ้ าน่านที่อยู่ในความดูแลของพ่อและย่า (หมายเลข 9) ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก
ความสมัพนัธ์ของพ่อแม่ของเด็กที่เลกิกนัหรอืแยกกนัอยู่ เช่นเดยีวกบักรณีของพมิน้องสาวฝาแฝด
ของพดัทีค่วามสมัพนัธก์บัสามคีนแรกนัน้เกดิจากความไมต่ัง้ใจทีจ่ะมลีกู และฝ่ายชายเองกป็ฏเิสธทีจ่ะ
รบัผดิชอบ ซึง่แม่ของพดัและพมิเล่าว่าความสมัพนัธช์ัว่คราวทีเ่กดิขึน้ท าใหก้ารแจง้เกดิมกีารทกัท้วง
จากทางอ าเภอ เพราะเธอและผู้เป็นแม่เดก็ไม่ต้องการใส่ชื่อบดิาของเด็กลงไป จนปลดัอ าเภอที่ดูแล
เรื่องนี้ให้ค าแนะน าว่าการไม่ระบุชื่อบดิาอาจจะท าให้เด็กโตมาขาดโอกาสในการท างานรบัราชการ    
แต่ผูเ้ป็นยายกลบัเหน็ว่าเดก็อาจไมไ่ดม้อีนาคตไปไกลถงึขัน้นัน้ 

ปลดัเคา้ไม่ใหเ้วน้ว่างชือ่พ่อ เรากบ็อกว่าเราจะตามพ่อเคา้ยงัไง ปลดักบ็อกว่าแลว้แต่
ยาย เรากบ็อกไมห่รอกค่ะ เราจะมเีงนิเรยีนถงึขัน้นัน้เลยเหรอ มนักแ็ค่จบ กห็างานท า 
ไมถ่งึขา้ราชการหรอก 
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจอธบิายได้ว่าปัญหาของความสมัพนัธ์ส่งผลต่ออนาคตของเด็ก     
ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการศกึษาหรอืการหางานท าโดยเฉพาะงานในระบบราชการ สะทอ้นถงึการที่ เดก็ไม่
สามารถเลื่อนชัน้ทางสงัคม (social mobility) ไดใ้นขณะเดยีวกนัเพราะถูกตดัโอกาสดว้ยกฎเกณฑข์อง
ระบบราชการ หากพจิารณาในแง่บทบาทของครอบครวัขยาย กพ็บว่าสมาชกิทีน่อกเหนือจากพ่อหรอื
แมแ่สดงบทบาทหลกัเทยีบเท่าในการเลีย้งดกูล่อมเกลาเดก็  

นอกจากนี้ ยงัมคีรอบครวัที่ญาตมิบีทบาทในการเลี้ยงดูหลาน กรณีของป้าสา (ครอบครวั 
11) ที่เลี้ยงดูลูกสาวของน้องชายเพยีงล าพงัมาหลายปี ปัญหาที่เกดิตามมาคอืสภาพทางเศรษกิจที่
ต้องดิน้รนในการเลีย้งชพีและรบัผดิชอบค่าเล่าเรยีนดา้นอื่นๆ ท าใหเ้ธอและหลานสาวมคีวามสมัพนัธ์
ทีไ่ม่ค่อยราบรื่น มกีารโต้เถยีงกนัเมื่อฝ่ายป้าต้องการตกัเตอืนหลานในเรื่องความประพฤตต่ิางๆ เช่น
การช่วยเหลอืงานบา้น 

เขา(พลอย) ก็ท า แต่บางครัง้ถ้าเขาดื้อขึ้นมาเขาก็ไม่เอา บางครัง้เขาเอาแต่ใจ          
เราปล่อยเขา บงัคบัเขากไ็ม่ไดค้่ะ...บางครัง้เรากเ็หนือ่ยงานมา เหน็มนักข็วางหูขวาง
ตา เหนือ่ยมาแลว้ค่ะ เราทุกอยา่ง... 

ความเปราะบางที่เกิดขึ้นกบัเด็ก โดยเฉพาะที่พกิารทางร่างกาย รวมถึงปัญหาสมาธิสัน้     
ทีเ่กดิขึน้กบั 3 ครอบครวั ท าใหเ้กดิภาระการดแูลทีส่มาชกิในครอบครวัตอ้งรบัผดิชอบ ซึง่พบว่าแต่ละ
ครอบครวันัน้อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในทางการเงินในการดูแลเด็กที่มีความเปราะบางดังกล่าว 
เนื่องจากการด ารงชพีในชวีติประจ าวนัทีต่อ้งหารายไดป้ระทงัชวีติกห็นกัหนาสาหสัอยู่แลว้ ขณะทีบ่าง
ครอบครวั ผูดู้แลกม็ปัีญหาสุขภาพส่วนตวั เช่นป้าพรทีต่้องดูแลเดก็สมาธสิัน้ซึง่ไม่ใช่เลอืดเนื้อเชื้อไข
ของตนเองแลว้ เธอยงัต้องดูแลตนเองเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเรง็ปากมดลูกอยู่ช่วงหนึ่ง ท าให้ต้อง
เขา้รบัการรกัษาอยา่งจรงิจงัจนอาการดขีึน้ในเวลาต่อมา 

ส าหรบัการดูแลผูสู้งอายุในครอบครวันัน้ บทบาทการดูแลเป็นสมาชกิของครอบครวัทีเ่ป็นลูก
หรอืหลานทีอ่าศยัอยู่ดว้ยกนั เช่นกรณีแม่ของอภชิติทีต่้องเขา้รบัการรักษาพยาบาล หรอืยายแพงที่มี
อายุมากถึง 83 ปีที่มหีลายโรครุมเร้า โดยเฉพาะโรคเส้นเลือดอุดตันที่ต้องเข้ารบัการรกัษาตัวที่
กรงุเทพฯ ซึง่การเดนิทางจากพษิณุโลกเขา้กรงุเทพฯ เป็นอุปสรรคในการเขา้รบัการรกัษา 

ชัน้ไปรกัษาถงึกรุงเทพฯ เลยนะ เคา้บอกยายเสน้เลอืดแขง็นะ เสน้เขียวแขง็ หมอเคา้
ใหย้าไปกนิ เสน้เลอืดมนัอุดตนัแลว้เลอืดจะไม่ไป ใหย้ามากนิขวดแค่น ้ าดืม่ บอกหมอ
เราขึ้นรถหลายต่อ เลยขอต ารายามาท าใส่หมอ้เอง หมอกเ็ตอืนอย่ากนิมากเกนิเดีย๋ว
เป็นเลอืดจาง 

โรคที่มากบัคนในวยัชรา  จงึหนีไม่พ้นเบาหวาน ความดนั และไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด      
ที่ผู้มสีูงอายุในครอบครวัในพื้นที่การศกึษาสามารถใช้สทิธปิระกนัสุขภาพถ้วนหน้าในการพบแพทย์
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และเขา้รบัการรกัษาได ้อย่างไรกต็าม ปัญหาไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารพบแพทยต์ามระยะเวลาทีก่ าหนดแลว้น า
ยามารบัประทาน แต่อยู่ที่การดูแลในชวีติประจ าวนัที่ต้องอาศยัเวลาและแรงงานในการปรนนิบตัร    
ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของสมาชกิรุ่นถดัมาของครอบครวั เช่นกรณีแม่ของป้าสากับ
พลอยหลานสาว ที่บางครัง้ป้าสาต้องหยุดงานและขาดรายได้เพื่อพาแม่ไปหาหมอ ส่วนพลอยกต็้อง
ดแูลยายหลงัจากทีก่ลบัจากโรงเรยีน โดยทีย่ายตอ้งอยูเ่พยีงล าพงัในช่วงกลางวนั ซึ่งการดแูลยายของ
พลอยเป็นส่วนหนึ่งทีป้่าสาเหน็ว่ามสี่วนท าใหก้ารเรยีนของเธอตกลงตดิต่อกนัถงึ 2-3 ภาคการศกึษา 

ส่วนกรณีที่น่าเป็นห่วงคอืป้าฉลวยที่พกิารทัง้สมองและร่างกาย (หมายเลข 4) มเีพยีงป้า
เฉลยีวน้องสาวที่อยู่ในวยัชราเช่นกนัที่ต้องดูแลลูกชายที่พกิารจากอุบตัิเหตุรถยนต์ กลายเป็นว่าป้า
เฉลยีวต้องท าหน้าที่ดูแลคนในบ้านทัง้ที่เธอเองกต็้องการการดูแลเช่นกนั แต่เนื่องจากสมาชกิรุ่นลูก  
ก็มคีรอบครวัของตนเองและอยู่ต่างที่ ส่วนป้าฉลวยก็ไม่มบีุตรเหลอือยู่อยู่เนื่องจากเสยีชวีติ มเีพยีง
บุตรบุญธรรมที่รบัจ้างทัว่ไป ไม่สามารถที่จะมาดูแลแม่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากภาระใน
ชวีติประจ าวนัแล้ว ป้าฉลวยจงึต้องจา้งคนรบัส่งเวลาที่ป้าฉลวยมนีัดไปพบแพทย ์ท าให้ต้องมภีาระ
ดา้นค่าใชจ้า่ยตามมา 

2.5.2 การดูแลโดยชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน 

ความช่วยเหลอืเกื้อกูลในระดบัชุมชนนัน้ปรากฏไม่ชดันักในกรณีศกึษาทัง้ทีบ่า้นนาจางและ
ในต าบลท่าโพธิ ์กรณีครอบครวัม้งบ้านนาจางนัน้ การดูแลถูกจดัการหรือเกิดขึ้นภายใต้ระบบ      
เครอืญาตหิรอืการนบัถอืสกุลเดยีวกนั ซึง่เป็นประเพณีของกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ ดงันัน้เราจะเหน็ภาพของ
การช่วยเหลอืผ่านครอบครวั เครอืญาต ิหรอืคนในตระกูลที่มแีซ่เดยีวกนัเป็นพื้นฐานมากกว่ากรอบ
แนวคดิความเป็นชุมชนเข้มแขง็ ส่วนกรณีศกึษาในต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งเมอืงกึ่งชนบทนัน้ 
การดูแลในระดับชุมชนก็ไม่ชัดเจนเช่นกัน ความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นที่พอจะเห็นได้ คือ
ประสบการณ์ของป้าสาและพลอย (ครอบครวั 11) ซึง่เป็นครอบครวัเดยีวทีส่ะทอ้นถงึความช่วยเหลอื
ทีท่ ัง้สองไดร้บันอกเหนือจากความเป็นครอบครวัหรอืเครอืญาต ิเพื่อนบา้นของป้าสาช่วยกนัระดมทุน
และลงไม้ลงมอืในการสร้างบ้านให้ป้าสาบนที่ดินของพี่ชายตอนที่เธอกลบัมาอยู่ที่หมู่บ้านวงกลม 
หลงัจากถูกยดึที่ดนิและบ้านในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ทัง้ยงัใหค้วามช่วยเหลอืในยามที่ทัง้ 2 ต้องประสบ
ปัญหาน ้าท่วมบ้านในฤดูฝนที่ต้องมกีารขนยา้ยขา้วของเป็นระยะๆ เมื่อประสบภยั อกีทัง้เพื่อนบ้าน
คอยเป็นหเูป็นตาในช่วงกลางวนัเวลาทีป้่าสาวไปท างานและพลอยไปเรยีนหนงัสอื 

หากพจิารณาในระดบัทอ้งถิน่จากพืน้ทีบ่า้นนาจาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลบ่อภาคนัน้มโีรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านน ้าจาง (รพ.สต.บ้านน ้าจาง) เป็นรพ.สต.
สาขาย่อยของต าบลบ่อภาคที่รบัผดิชอบ 2 หมู่บ้านหลกัคอืหมู่บ้านนาจาง (หมู่ 13) งานวจิยันี้เลอืก
ศกึษา และหมู่บา้นนาจางใต้ (หมู่ 16)  ดูแลใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบางหลกั 2 กลุ่มคอืผูสู้งอายุ
และคนพกิาร โดยตวัเลขทีส่ ารวจล่าสุด (ช่วงเดอืนมถุินายน 2565) 2 หมูบ่า้นน้ีมจี านวนผูส้งูอาย ุ140 
คน และคนพกิาร 43 คน แบ่งเป็นหมูบ่า้นนาจาง 23 คน และนาจางใต ้17 คน  
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ส าหรบัพื้นที่ต าบลท่าโพธิ ์คณะวจิยัพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างอบต.ท่าโพธิ ์
เป็นหน่วยงานหลกัทีป่ระสานกบัภาครฐัในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสทิธแิละสวสัดกิารทีเ่ขา้ถงึกลุ่ม
คนเปราะบางตามเงื่อนไข (ดูแผนผงั 2.6) เช่น อบต.ท่าโพธิท์ีเ่ป็นหน่วยงานประสานความช่วยเหลอื
ไปยงักลุ่มคนเปราะบางโดยการสนับสนุนจากส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดัพษิณุโลก ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชนหรอืองคก์รไมแ่สวงหาก าไร เหมอืนกบัทีอ่บต.ท่าโพธิ ์
ท างานร่วมกบัมูลนิธศิูนยว์จิยัฯ ที่จะมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างต่อเนื่อง โดยเจา้หน้าที่
อบต.ท่าโพธิแ์ละมูลนิธิศูนย์วิจ ัยฯ จะนัดรับประทานอาหารกลางวันเดือนละครัง้เพื่อรายงาน
สถานการณ์และท างานรว่มกนั นอกจากน้ี การช่วยเหลอืหรอืการดูแลกลุ่มเปราะบางของอบต.ท่าโพธิ ์
ยงัท างานร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมก านันผูใ้หญ่บ้าน ทีผู่น้ าชุมชนในทาง
การเมอืงเหล่านี้มขีอ้มูลของประชาชนในพื้นที่และสามารถให้เบาะแสได้เป็นอย่างด ีหรอืการได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารจากผู้ที่มจีติสาธารณะ หรอืผู้ประสบปัญหาสามารถรอ้งขอความช่วยเหลอืดว้ยตนเอง 
ซึง่ทางอบต.กจ็ะตอ้งด าเนินการพสิจูน์ว่าเขา้ตามหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืไม่ 
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แผนผงั 2.6: โครงสรา้งการเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารในระดบัต าบลผ่านองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

 
 

ถงึกระนัน้ คุณสมภพ ขวญัเงนิ ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม อบต.ท่าโพธิ ์กล่าวว่าการ
ให้ความส าคญัและช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบางนัน้ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลกัของทุกอบต.หรอืองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) ขึน้อยู่การก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ของผูน้ าองคก์ร และงบประมาณที่
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ได้รบัการจดัสรรและการหารายได้ของอบต. ตลอดจนการก าหนดทิศทางในการให้ความช่วยเหลอื 
โดยสถติลิ่าสุดของการให้ความช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพกิาร และเดก็แรกเกดิ 
ของปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ดงันี้ 

ตารางที ่2.5:  จ านวนกลุ่มเปราะบาง ในความรบัผดิชองของอบต.ท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลกปี   
พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 

ประเภทกลุ่มเปรำะบำง ปี 2564 (คน) ปี 2565(คน) เพ่ิมขี้น/ลดลง(ร้อยละ) 

ผูส้งูอายุ 2,337 2,370 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.41 

คนพกิาร 421 414 ลดลงรอ้ยละ 1.66 

เดก็แรกเกดิ 336 495 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.56 

คุณสมภพยงัได้เล่าทศิทางสถานการณ์ความเปราะบางจากประสบการณ์การท างานเสรมิ
ขอ้สงัเกตของนักวจิยัทีว่่าปัจจุบนัครอบครวัหรอืเครอืญาตอิาจไม่ได้ช่วยเหลอืกนัอย่างที่เขา้ใจกนัอกี
ต่อไป กลายเป็นว่าพลงัชุมชนตอ้งยืน่มาเขา้มาช่วย อยา่งกรณขีองป้าสาและพลอยหลานสาว 

ญาตพิีน้่องไม่ถูกกนัเริม่มากขึ้น เรือ่งทีด่นิเป็นประเดน็ทีพ่บเหน็มากขึ้น ปัญหามรดก
ทีด่นิไม่ลงตวั ทะเลาะกนั หลายเคสใหเ้ราเป็นตวักลาง พีน้่องไม่ดูแลกนั เรยีกว่าเป็น
พฤติกรรมส่วนตวัด้วย สมยัก่อนการให้เบี้ยผู้สูงอายุนัน้ ต้องดูพฤติกรรมด้วยว่ามี
ศีลธรรมหรอืไม่ ติดเหล้า และต้องถามเพือ่นบ้านด้วยว่าเขามีส่วนร่วมกับชุมชน
หรอืไม ่

ผู้อ านวยการกองสวสัดกิารสงัคมกล่าวว่าสถานการณ์ปัญหาสงัคมสงเคราะห์ในปัจจุบัน      
มมีากขึน้ ตัง้แต่มกีองสวสัดกิารสงัคมของอบต. ดา้นหน่ีงเหมอืนท าใหค้นเหน็ว่าพวกเขามทีีพ่ึง่ เวลามี
ปัญหาเลก็ๆ น้อยๆ ที่แก้ไขเองได้เขาก็ไม่ได้พยายามจะแก้ไข ดูเหมอืนเขาอ่อนแอลงและเขา้มาขอ
ความช่วยเหลือมากขึ้น เพราะประชาชนเชื่อว่าข้าราชการอย่างไรก็ต้องไปดูแล ด้านทางอบต.           
กพ็ยายามท างานเชงิรกุ เช่นการฝึกอาชพี และใหค้วามช่วยเหลอืทีก่ต็อ้งช่วยต่อไปเรือ่ยๆ 

2.5.3 การเข้าถึงดูแลและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 

- กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสขุและกำรแพทย ์

  กรณีศกึษาทัง้ 12 ครอบครวัเป็นสญัชาตไิทยทัง้หมด ต่างจากงานศกึษาในบทที่ 4 
และ 5 ทีเ่ป็นครอบครวัแรงงานขา้มชาต ิดงันัน้การเขา้ถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดา้นสุขภาพหรอืสาธารณสุข
และการแพทย์ จงึเป็นไปตามสถานะและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ประชาชนในบ้านนาจางจึง
สามารถใช้บรกิารสุขภาพผ่าน “บตัรทอง” หรอื บตัรสวสัดิการถ้วนหน้าตามหลกัประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ (สปสช.) เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่สามารถเข้ารบับริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือที่
ลงทะเบยีนไว ้นอกจากหากต้องการเขา้รบัการรกัษาผ่านคลนิิกหรอืโรงพยาบาลเอกชน เช่นกรณีการ
ผ่าตดัโรคตบัอ่อนของแม่อภชิยัที่ในตวัเมอืงพษิณุโลก ทัง้นี้ ในจ านวนครอบครวัทัง้หมดแทบไม่พบ
สมาชกิคนใดมสีทิธปิระกนัสงัคม เนื่องจากอาชพีทีพ่วกเขาท าส่วนใหญ่ไมเ่ป็นเกษตรกรกร็บัจา้งทัว่ไป 
ทีเ่ป็นการจ้างงานนอกระบบที่ประกนัสงัคมไม่ครอบคลุมหรอืลกัษณะที่นายจา้งจะสนับสนุนการจ่าย
ประกนัสงัคมรว่มกบัลกูจา้งได ้มเีพยีงป้าสา (ครอบครวั 11) คนเดยีวทีเ่คยเขา้ถงึสทิธปิระกนัสงัคมได ้
แต่เนื่องจากขาดส่งประกนัจงึท าให้ขาดคุณสมบตั ิจนเธออายุเกนิ 55 ปี ทางส านักงานประกนัสงัคม
ก าหนดใหห้ยดุส่ง และใหเ้ธอรอจนอาย ุ60 ปี ถงึจะสามารถถอนเงนิทีส่ะสมก่อนหน้านี้มาใชไ้ด ้ 

ในส่วนของการรกัษาจากการตดิเชื้อโควดิ-19 นัน้เป็นไปตามสทิธกิารรกัษาที่รฐับาลไทย
ออกมาตรการในแต่ละช่วงเวลา และพวกเขายงัลงทะเบยีนรบัความช่วยเหลอืเช่น “เราไม่ทิ้งกัน”    
“คนละครึง่” และ “ไทยชนะ” นอกจากบางครอบครวัทีเ่ป็นผูสู้งอายุหรอืไม่มเีครื่องมอืสื่อสารตลอดจน
ทกัษะในการใช้อุปกรณ์และแอพลิเคชันในการลงทะเบียน รวมถึงสมาชิกครอบครวัที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีนบตัรผู้มรีายได้น้อยหรอืที่เรยีกว่า “บตัรคนจน” แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่
รฐับาลประกาศในช่วงการระบาดของโควดิ-19 ได ้ส่วนการรบับรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสันัน้ ในช่วง
แรกที่มกีารเปิดให้ลงทะเบยีนและรบับรกิารฉีดวคัซนี ชุมชนบ้านน ้าจางมแีนวทางปฏเิสธรบัวคัซีน 
เนื่องจากกงัวลว่าวคัซนีจะเป็นอนัตรายต่อร่างกายและลดทอนศกัยภาพในด้านต่างๆ จนต้องมกีาร
ประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิการป้องกนัอย่างทัว่ถงึ ในปัจจบุนัจากการสมัภาษณ์ครอบครวักรณศีกึษาพบว่า
ประชาชนในหมูบ่า้นส่วนใหญ่ไดร้บัการฉีดวคัซนี 2 เขม็ขัน้พืน้ฐานแลว้เกอืบทุกคน 

ส่วนครอบครวัตัวอย่างในต าบลท่าโพธิโ์ดยพื้นฐานมสีิทธิการเข้าถึงการรกัษาพยาบาล
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านนาจาง รวมถึงสิทธิในการรับการสนับสนุนด้านการเงินหากสมาชิกใน
ครอบครวัพิการทัง้ทางร่างกายและสมอง ตามที่ได้อธิบายไปในหัวข้อที่แล้ว นอกจากนี้ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 รฐับาลได้ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับคนที่มีรายได้น้อย สมาชิกบาง
ครอบครวัในต าบลท่าโพธิล์งทะเบยีนรบัสทิธบิตัรสวสัดกิาร (บตัรผู้มรีายได้น้อย) เช่นครอบครวัป้า
ฉลวยและป้าเฉลยีว (ครอบครวั 4) ทีม่สีมาชกิลงทะเบยีน 3 คนรวมทัง้ลูกชายที่พกิาร และไดร้บัเงนิ
เขา้บญัชธีนาคาร 300 บาทต่อเดอืน 

ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลของครอบครวัทีม่คีวามเปราะบางทบัซอ้นที่
อยู่ในต าบลท่าโพธิก่์อนและหลงัโควดิ-19 นัน้ไม่แตกต่างกนัมากนัก ผู้สูงวยั คนที่โรคเจบ็ป่วยเรือ้รงั 
หรอืทุพพลภาพทางร่างกายและสมองสามารถเขา้รบัการรกัษาได้จากสทิธบิตัรทองหรอืสทิธอิื่นๆ และ
ไดร้บัความช่วยเหลอืเช่นได้รบัเบีย้ยงัชพีหรอืเบี้ยคนพกิารตามการพสิูจน์ ท าใหก้ารแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ไม่ได้เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญต่อปัญหาที่พวกเขามีมาก่อนหน้านี้  หรือการเผชิญกับ     
ความเปราะบางทบัซอ้นทีเ่ป็นทุนเดมิของปัญหาของครอบครวัในจงัหวดัพษิณุโลก 
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- กำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 

  สทิธดิา้นการศกึษาของบุตรหลานของครอบครวัในจงัหวดัพษิณุโลกไม่ใช่ปัญหาหลกั 
เนื่องจากสถานะของการเป็นพลเมอืงไทย ผูป้กครองจงึสามารถส่งบุตรหลานเขา้ศูนย์พฒันาเด็กเลก็
หรอืใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนในพืน้ทีท่ีม่ทีะเบยีนบา้นตามสทิธ ิแต่ปัญหาส่วนใหญ่ทีเ่กดิจากครอบครวัที่
ท าการศกึษาคอืการเตรยีมตวัเขา้โรงเรยีนทีม่คี่าใช้จ่ายค่อนขา้งมาก เช่นชุดนักเรยีนหรอืชุดทีต่้องใส่
ไปโรงเรยีนตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน ค่าใช้จ่ายในการไปรบัส่งบุตรหลานของครอบครวัที่ต้อง
ท างานรบัจา้งในตอนกลางวนั เช่นกรณขีองครอบครวัยายแป้นและตุ๊กตุ่น (หมายเลข 5) ทีไ่มส่ามารถ
ส่งหลานสาววยั 6 ขวบไปโรงเรยีนใกล้บ้าน และหลานสาว 3 ขวบเข้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่อบต.
รบัผดิชอบได้ เนื่องจากยายแป้นมปัีญหาในการเดนิที่ต้องใช้เครื่องค ้ายนัในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ส่วนตุ๊กตุ่นผูเ้ป็นแม่ของเดก็หญงิทัง้ 2 กม็ปัีญหาตดิยาเสพตดิจนไม่สามารถรบัผดิชอบในการพาลูก
ไปส่งโรงเรยีนที่ห่างจากบ้านเพยีงกิโลเมตรกว่าได้ ขณะที่เด็กหญิงทัง้สองก็อายุน้อยเกินไปที่จะ
เดนิทางไปโรงเรยีนและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดว้ยตนเอง เนื่องจากเสน้ทางจากบา้นไปยงัโรงเรยีนมสีุนัข
ดุทีค่อยเห่าใหเ้ดก็เกดิความกลวัจนไมก่ลา้เดนิไปโรงเรยีน หรอืครอบครวัของน ้าน่าน (หมายเลข 9) ที่
จะมปัีญหากบัการไปโรงเรยีนในฤดูฝนหรอืวนัที่ฝนตกหนัก เนื่องจากถนนหน้าบ้านไม่ได้ปูซเีมนต์
หรอืลาดยางมะตอย ท าใหพ้่อหรอืย่าขบัรถออกจากบ้านมาส่งน ้าน่านเรยีนไม่ได้จนต้องขาดเรยีนไป
โดยปรยิาย รวมถึงความเห็นของวจิติรา สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวดัคุ้งวาร(ีอ าพนัอุปถมัภ์)     
ทีเ่ล่าถงึปัญหาการไปโรงเรยีนของเดก็ โดยเฉพาะกรณีผูป้กครองทีร่บัจา้งทัว่ไป ทีไ่ม่มเีวลารบัส่งเดก็
เขา้โรงเรยีน หรอืมาส่งเขา้โรงเรยีนตอนเชา้ได ้แต่มปัีญหามารบัตอนเลกิเรยีน  

มคีนหนึง่ แม่เป็นยาม เชา้มาส่งไม่มปัีญหา แต่เยน็ไม่มคีนมารบั ตอนนัน้น้องอยู่ ป.3 
ไม่ค่อยมารบัตรงเวลา บางทอียู่ถงึ 1 ทุ่มหนึง่มคีรอูยู่เป็นเพือ่นจนเยน็ ครหูายกลบัไป
เพราะคดิว่าเด็กกลบับ้านไปแล้ว แต่จรงิๆ เด็กเล่นอยู่หน้าโรงเรยีน แล้วเขาก็แว่บ 
กลบัมาอีก ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราจะห่วง แล้วแม่เขาก็ไม่เคยฝากฝังลูกกบัใครเป็น
กจิจะลกัษณะ คุณครกูม็าปรกึษาว่าท ายงัไงด ีผอ.กเ็ลยโทรหาแม่เขาว่าช่วยมารบัลูก
ตรงเวลาหน่อยได้ไหม ก็คงเพราะด้วยความเครยีดของภาวะในชวีติของคนด้วยมัง้ 
เขากเ็ลยระเบดิอารมณ์ใส่ผอ.เลย กเ็ลยฟังเขาพูด เขากพ็ดูว่า มใีครเขา้ใจหนูบา้งไหม
ผอ. จ าค าพดูเขาไดเ้ลย หนูออกไปรบัลกูเจา้นายกด็่า หนูออกไปรบัลกูชา้ครกูด็่า แลว้
หนูจะท ายงัไง 

นอกจากนี้ ปัญหาน่ากงัวลของการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็พเิศษ สมาธสิัน้ หรอืออทสิตกิ
ส าหรบัโรงเรยีนเลก็ๆ ในต่างจงัหวดัเป็นขอ้ทา้ทายและรอรบัการสนับสนุนจากภาครฐั โดยเฉพาะการ
จดัการเรยีนทีเ่หมาะสมและบุคลากรทีม่ทีกัษะเฉพาะ โดยปัญหาการจดัสรรงบประมาณใหก้บัโรงเรยีน
ขนาดเลก็เป็นไปตามจ านวนของเดก็นักเรยีน  แทนทีก่ารพจิารณาถงึสภาพของโรงเรยีนและนักเรยีน 
เช่นการที่โรงเรียนขนาดเล็กได้ร ับงบประมาณเพียงแค่ ใช้ในการบริหารจัดการ และจ่าย                   
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ค่าสาธารณูปโภคพืน้ฐานหรอืค่าน ้าค่าไฟ แทบจะไม่มงีบประมาณในจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ
หรอืประสทิธภิาพได้ บางโรงเรยีนจงึต้องใช้เงนิโรงเรยีนในการจ้างครูมาดูแลเดก็พเิศษโดยเฉพาะ   
แต่กด็ าเนินการไดไ้ม่ยัง่ยนืเพราะงบประมาณไม่เพยีงพอต่อการจา้งในระยะยาว การจ่ายค่าตอบแทน
ทีไ่มแ่น่นอนเป็นอกีปัจจยัทีค่รเูองกไ็มต่อ้งการท างานต่อ  

นอกจากนี้ จากการเกบ็ขอ้มลูของคณะวจิยักบัครทูีศู่นย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนในชุมชน
พบว่าบางโรงเรยีนมคีรไูม่เพยีงพอจนต้องเอานักเรยีนบางชัน้มาสอนรวมกนั ขณะทีม่เีดก็พเิศษเรยีน
ในชัน้ธรรมดาหรอืรวมกบัชัน้เรยีนอื่นดว้ย เช่นลูกชายของจิบ๊ (ครอบครวั 8) และน ้าน่าน (หมายเลข 
9) กรณีลูกชายจิบ๊นัน้ต้องไปเรยีนรวมกับนักเรยีนชัน้ประถม 3 ทัง้ที่เพิง่ขึ้นชัน้เรยีนมาจากระดับ
อนุบาล เนื่องจากจ านวนครูไม่เพียงพอต่อการแบ่งชัน้เรยีนหรอืมคีรูที่ดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะ 
เนื่องจากโรงเรียนที่ลูกชายจิ๊บเรียนนัน้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีถึงระดับชัน้ประถม 6 เท่านัน้      
ส่วนน ้าน่านก็มปัีญหาเช่นเดยีวกนั ตรงที่แม่และครอบครวัไม่มเีวลาเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้
เขามคีรดููแลโดยเฉพาะ แต่เป็นเพยีงครอูตัราจา้งโดยเงนิรายได้ของโรงเรยีน จงึไม่ใช่เป็นการจา้งใน
ระยะยาว และปัญหาทีค่รทูีดู่แลตัง้แต่ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เองกเ็หน็ว่าเขามพีฤตกิรรมทีรุ่นแรง ทีท่ าให้
ครเูองกข็ยาดไมก่ลา้ใหก้ารดแูล 

เขากจ็ะมปัีญหาอยู่เรือ่ยๆ แกลง้กบัเดก็อืน่ และเป็นเดก็ตกซ ้าชัน้นะคะ เพราะฉะนัน้
อายุเขามากกว่าชัน้เรยีน พอเขามาอยู่อนุบาล เขาก็จะซนแบบนี้ตลอด วนัทีคุ่ณครู
อนุบาลเขามคีวามสุขทีสุ่ดคอืวนัทีฝ่นตก เพราะน ้าน่านจะมาโรงเรยีนไม่ได ้ตอนทีเ่ขา
อยู่บา้นหลงัเก่า ทางบา้นเขาจะเละดว้ยโคลน จะออกมาไม่ได.้..ถ้าเขามา จะป่วนมาก
เลย แล้วตอนเล็กๆ นีเ่ขาจะก้าวร้าวมากเลย แค่คุณครูท าท่าจะเงื้อมอืนะเขาตีเลย  
บางทพีูดดกี็แล้ว พูดเพราะก็แล้ว เขาก็ด่ากลบัเลยนะถ้าครูท าท่าจะตีเขา และก็ด่า
คุณครทูีต่อนอยู่อนุบาล ขึ้นมาอยู่ป. 1  อยู่กบัครอูกีท่านหนึง่ ตอนนี้ครเูขาเกษียณไป
แล้วก็เลยบอกย่าว่าควรจะพาน ้ าน่านไปหาหมอ เพราะเราต้องมีการสอบอาร์ที 
(Reading Test: RT) ในช่วง ป.1 สอบเอน็ท ี(National Test) ตอนป.3 และโอเน็ต (O-
Net) ตอนป.6 ถ้าเราไม่มกีารคดักรองเดก็ออกมา เราต้องเอาคะแนนเดก็คนนี้ไปคดิ
เป็นค่าเฉลีย่รวม ซึง่เขากเ็รยีนไมไ่ด้ 

ปัญหาของเดก็พเิศษกบัครอบครวัที่มขีอ้จ ากดัในการดูแลเกดิขึน้ก่อนที่จะเกิดการระบาด
ของโควดิ-19 แต่มาตรการควบคุมการระบาดยิง่ท าให้ปัญหาที่มอียู่แล้วมคีวามหนักหน่วงมากขึ้น
ตามที่มกีารส ารวจหรอืศกึษาประเดน็นี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่กระทรวงศกึษาประกาศให้
เรยีนออนไลน์ ส่งปัญหาอย่างทัว่ถึงส าหรบัเด็กในโรงเรยีนห่างไกลหรอืโรงเรยีนระดบัท้องถิ่นที่
โครงสรา้งพื้นฐานการเรยีนออนไลน์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรอืมอุีปกรณ์รองรบัที่มปีระสทิธิภาพ 
อาจารยว์จิติรา สมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวดัคุ้งวาร ีซึ่งเป็นโรงเรยีนหน่ึงในพื้นที่ต าบลท่าโพธิ ์
และอดตีผูอ้ านวยการโรงเรยีนเลก็ระดบัประถมในพืน้ทีอ่กีแห่งหนึ่ง  เปิดเผยว่านักเรยีนเกดิภาวะการ
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เรยีนถดถอยหรอื learning loss ซึ่งโรงเรยีนใหญ่ในเมอืงที่มคีวามพร้อมด้านงบประมาณสามารถ    
ท าการเรยีนการสอนออนไลน์ได้ ประกอบกบัผู้ปกครองมกี าลงัซื้ออุปกรณ์และเครื่องไมเ้ครื่องมอืใน
การเรยีนที่ไม่เท่ากนั จงึท าใหเ้กดิปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ในโรงเรยีนต่างจงัหวดั แมว้่าท่าโพธิจ์ะเป็น
พื้นที่ส่วนหนึ่ งของอ าเภอเมืองพิษณุโลกก็ตาม เธอเปิดเผยว่าก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นั ้น                
ทางส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (สพฐ.) ไดใ้หแ้ต่ละโรงเรยีนส ารวจกล่องรบัสญัญาณสื่อสารทางไกล
ขึน้ แต่การส ารวจดงักล่าวกไ็ม่ทนัการณ์กบัมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงต้น
ปี 2564 ทางสพฐ.สัง่ใหส้ ารวจความพรอ้มดา้นโทรศพัทม์อืถอืของนกัเรยีนแทน โดยทีโ่ครงการส ารวจ
กล่องรบัสญัญาณกไ็มม่อีะไรคบืหน้า 

กล่องทีเ่คยใหเ้ราส ารวจกพ็กัไป กเ็ปลีย่นมาใหเ้ราส ารวจโทรศพัท ์เดก็มโีทรศพัทไ์หม 
เดก็ใชส้ญัญาณของอะไร โอโ้ห บรษิทัโทรศพัทน์ี้โทรหาผอ.เป็นว่าเล่นเลย คดิว่าจะให้
ฟร ีเปล่า ใหไ้ปซื้อซมิ ไปซื้อโทรศพัท ์ถามว่าผูป้กครองเขาจะเอาเงนิทีไ่หนไปซื้อ เอา
เงนิไหนไปซื้อคอมพวิเตอร ์ไปซื้อทวี ีบางบา้นลูกหลาน 4-5 คน มคีนแก่ทีจ่ะต้องดแูล
อกี เขาไม่มแีน่นอน ชาวบา้นเขาไม่ใชก้นัหรอกคอมพวิเตอร ์เพราะว่ามนัแพง   เขาก็
จะใช้แค่โทรศัพท์ แล้วโทรศัพท์ทีไ่หนมันจะนัง่เรียนกันได้เป็นวันๆ ตาพังหมด           
มนัเป็นปัญหาทีค่่อนขา้งเยอะแหละเทอมนัน้ทัง้เทอม 

นอกจากนี้ ผอ.วจิติรายงัสะทอ้นอกีว่าปัญหาทีต่้องเผชญิคอืการทีเ่ดก็นักเรยีนต้องมาเรยีน
หนังสอืทัง้ที่ตดิโควดิ-19 หรอืเป็นกลุ่มเสี่ยง  ที่ควรจะกกัตวัตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข   
ซึง่เกดิขึน้ไดย้ากมากส าหรบัครอบครวัทีพ่่อแม่ยากจนหรอืรบัจา้งทีต่อ้งออกไปท างาน แลว้คนเหล่านี้
เอาเชือ้มาตดิใหก้บัคนในบา้น แต่เดก็กต็อ้งมาโรงเรยีนเพราะพ่อแมก่ต็อ้งไปหารายไดแ้ละไม่มคีนดแูล  

ท าไมโควดิมนัถงึระบาด เพราะถ้าให้เขางอมอืงอเท้าเขาก็อยู่ไม่ได้หรอก เพราะเขา
ต้องกิน บางคนก็กลวัเสีย่ง แรกๆ ทีก่ลวักัน โรงเรยีนก็รู้ คนรอบข้างเขาก็รู้ อ้าว        
เดก็มาโรงเรยีนทัง้ทีพ่่อแม่เป็นโควดิ พ่อแม่เสีย่งสูง เดก็เสีย่งสูงมนัเป็นอะไรทีวุ่่นวาย
มากเลยในช่วงแรกๆ ทีเ่รายงักลวัและยงัแพนิคกนัอยู่มนัก็เลยแตกตืน่มาก เด็กมา
โรงเรยีนแลว้มาบอกเพือ่นว่า พีเ่ราเป็นโควดิ เพือ่นลุกหนีกนัหมดแบบน้ี เรากต็อ้งโทร
หาผูป้กครองวนัๆ นึงกว่าเราจะจดัการเรยีนการสอนไดน่้ะ 

แน่นอนว่าปัญหานี้ส่งผลต่อครอบครวัที่มเีด็กสมาธสิัน้และพิการทางสมองค่อนข้างมาก 
เพราะผูดู้แลต้องหยุดใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ขณะทีอ่ยู่บา้นและการเรยีนออนไลน์ ท าใหข้าดรายได้มา
จนุเจอืครอบครวั สรา้งปัญหาลกูโซ่ใหเ้กดิขึน้และตอกย ้าความเปราะบางทบัซอ้นของครอบครวัไทยใน
พืน้ทีศ่กึษาในจงัหวดัพษิณุโลก  
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2.6 บทสรุป 

บทน้ีน าเสนอโครงสรา้งครอบครวัและรปูแบบความสมัพนัธข์องครอบครวัไทย 12 ครอบครวั 
ซึ่งอยู่บ้านนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จ านวน 3 ครอบครวั และ 9 ครอบครวัในเขต
ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืงพษิณุโลก ทีโ่ดยมุ่งท าความเขา้ใจการดูแลของสมาชกิทีม่ต่ีอบุตรหลานและ
สมาชกิในครอบครวัคนอื่นๆ รวมถงึผูสู้งอายุ พบว่าครอบครวัทีม่กีารยา้ยถิน่ไปท างานทีต่่างประเทศ
ซึง่มลีกัษณะครอบครวัทีม่สีมาชกิพ่อแม่ไม่ไดอ้ยู่พรอ้มหน้าพรอ้มตากบัลูก โดยมสีมาชกิปู่ ย่าตายาย
ช่วยดแูล ท าใหเ้กดิลกัษณะกึง่ครอบครวัแหว่งกลางขึน้ช่วงระยะหนึ่ง การดแูลของครอบครวัยา้ยถิน่จงึ
เน้นทีก่ารสื่อสารผ่านสื่อและอุปกรณ์ทีส่ามารถใชส้ื่อโซเชยีลไดเ้พื่อด ารงความสมัพนัธ์ของครอบครวั 
ตลอดจนการส่งเงนิกลบับา้นเพื่อเป็นเงนิออมของสามซีึง่เป็นผูย้า้ยถิน่  

ส่วนครอบครวัที่ท าการศกึษาในต าบลท่าโพธิน์ัน้ถอืว่ามลีกัษณะเปราะบางกบัทุกครอบครวั 
และไม่มคีรอบครวัใดเลยที่มพี่อแม่อยู่กนัพรอ้มหน้าพรอ้มตากบัสมาชกิรุ่นลูก อนัเนื่องมาจากปัญหา
ความสมัพนัธแ์ละแยกกนัอยู่ของพ่อและแม่ ท าใหลู้กหรอืบุตรหลานต้องอยู่ในการดูแลของคนรุ่นปู่ ย่า
ตายาย ซึง่ในงานศกึษานี้พบว่าญาตฝ่ิายหญงิจะรบับทบาทหลกัในการดูแลเดก็ และบางครอบครวัมี
ลกัษณะเป็นครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีผู่เ้ป็นแม่ต้องรบับทบาทในการเลีย้งดูเดก็จากปัญหาความสมัพนัธ์ 
และมคีรอบครวัทีม่ญีาตเิป็นผูด้แูลเดก็ทีเ่กดิจากการทิง้ภาระการดแูลของผูเ้ป็นพ่อทีเ่ลกิกบัแม่ของเดก็ 
นอกจากนี้ กรณีศกึษาของครอบครวัในพื้นที่นี้ยงัท าให้เห็นพลวตัครอบครวัไทยที่ไม่ได้ยดึโยงหรอื
ผูกพนัผ่านสายเลอืด มี 2 ครอบครวัที่ผู้ดูแลรบัเลี้ยงเด็กที่เกิดจากสภาพความไม่พร้อมของพ่อแม่   
เช่นพ่อแม่ที่มลีูกตัง้แต่อายุยงัน้อย  หรอืพ่อแม่ประสบปัญหาที่ท าให้ต้องทิ้งลูกให้คนอื่นดูแล เช่น         
การไดร้บัโทษจนและไดร้บัโทษใหจ้ าคุกเป็นระยะเวลาหนึ่ง บางรายถงึกบัตอ้งคลอดลกูขณะทีย่งัอยู่ใน
เรอืนจ าและส่งออกมาใหญ้าตขิองตนเลีย้ง ท าใหเ้หน็ว่าครอบครวัดงักล่าวมลีกัษณะขา้มรุ่นหรอืแหว่ง
กลางเช่นกนั แต่ไม่ได้เกิดจากการย้ายถิ่นของสมาชกิวยัท างานที่ปรากฏในงานศึกษาก่อนหน้านี้ 
โครงสรา้งและรูปแบบที่เกดิขึน้จงึสลายวาทกรรมครอบครวัแหว่างกลางที่เกดิจากการย้ายถิ่นอย่าง
สิน้เชงิ 

สถานการณ์และรปูแบบของครอบครวัไทยเหล่านี้ส่งผลต่อการเกดิความเปราะบางทบัซ้อน
ในครอบครวั โดยเฉพาะครอบครวัทีพ่่อแม่ไม่สามารถเลีย้งดูลูกของตนเองไดด้งัทีก่ล่าวไป และท าให้
ภาระตกกบัปู่ ย่าตายายที่มรี่างกายไม่พรอ้มในการดูแลอย่างเต็มที่ ความเปราะบางที่เกดิขึน้ในงาน
ศกึษานี้คอื สมาชกิครอบครวัที่ร่างกายทุพพลภาพและสร้างภาระด้านการดูแลให้กบัสมาชกิคนอื่น 
และภาระค่าใชจ้่ายในการไปพบแพทยแ์ละรบัการรกัษาพยาบาล แมว้่าสมาชกิในครอบครวัเหล่านี้จะ
ไดร้บัสทิธใินการเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลผ่านสทิธใินฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงไทยกต็าม การเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นการศกึษาเป็นอกีประเดน็ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการเขา้โรงเรยีนทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัอาจ
ไมเ่พยีงพอต่อการสนับสนุนใหเ้ดก็ไทยไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพ ปัญหาของครอบครวัไทยที่พบคอื
การเตรยีมตวัส่งลูกหลานเข้าโรงเรยีนและการดูแลในชวีติประจ าวนั เช่นการรบัส่งลูกเข้าโรงเรยีน 
นอกจากนี้ ความเปราะบางทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้กบับางครอบครวัคอืการมทีี่มลีูกหลานเป็นเดก็สมาธสิัน้
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หรอืพกิารทางสมอง ปัญหาเหล่านี้ต้องการการความเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิของภาครฐัในการจดัการ
ปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาการจดัการของโรงเรยีนระดบัเลก็ที่ได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณน้อย และขาดครทูีม่คีวามเชีย่วชาญทีม่กีารจา้งงานทีเ่ป็นแรงจูงใจในการประกอบ
อาชพีที่ต้องใช้ทกัษะสูงและความอดทน ซึ่งการขาดแคลนองค์ประกอบเหล่านี้ในระดบัท้องถิ่นหรอื
ชุมชน จงึท าให้เกดิปัญหาคุณภาพการศกึษาที่มาจากโครงสร้างของครอบครวัและความเปราะบาง  
ทบัซอ้นทีส่มัพนัธเ์กาะเกีย่วกนัอยา่งแยกไมอ่อก  
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บทท่ี  3 

ครอบครัวไทยจังหวดัอุดรธานี: ครอบครัวแหว่งกลางที่เติมไม่เต็มและ

ความเปราะบางจากการย้ายถิ่น 

3.1 ความน า  

บทนี้น าเสนอบรบิทเชงิพื้นที่และสถานการณ์เกี่ยวกบัครอบครวัและความเปราะบางของ
ครวัเรอืนในสองหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ศกึษาในจงัหวดัอุดรธานี ได้แก่ บ้านนาสนุก อ าเภอเมอืง และ  
บ้านสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานีซึ่งทัง้สองหมู่บ้านห่างกันเป็นระยะทางประมาณ      
12 กโิลเมตร โดยใชก้ารสมัภาษณ์ครอบครวัอยา่งเป็นทางการโดยใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณ์
เชิงลึกจ านวน 14 ครอบครวั รวมถึงสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน อาสาสมคัร กรรมการหมู่บ้าน และ
หน่วยงานภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อท าความเขา้ใจระบบสวสัดกิาร
และการดแูลในชุมชนท่ามกลางสถานการณ์ความเปราะบาง โดยเฉพาะการจดัการของครวัเรอืนและ
ชุมชนระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเมื่อการแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย ผู้วิจยัพบว่า       
การยา้ยถิน่กลบัในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในสองหมู่บ้านดงักล่าวที่ชาวบ้านจ านวนมาก
นิยมยา้ยถิน่ไปท างานต่างประเทศเกดิขึน้ค่อนขา้งน้อยเนื่องจากการปิดประเทศท าใหเ้ดนิทางกลบั
ได้ยากล าบาก และเมื่อสถานการณ์เริม่คลี่คลาย ชาวบ้านบางส่วนที่เคยยา้ยถิน่และวางแผนจะตัง้
รกรากในหมู่บา้นเผชญิกบัปัญหาเศรษฐกจิจนยา้ยถิน่อกีครัง้ สะทอ้นใหเ้หน็พลวตัของครวัเรอืนและ
ผลกระทบต่อเดก็ในครอบครวัทีอ่าจจะไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อและแม่เป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ การเกบ็
ขอ้มูลครวัเรอืนดงักล่าวท าให้พบว่าเดก็จ านวนมากที่อาศยัอยู่กบัปู่ ย่าตายายเป็นลูกของพ่อแม่ที่มี
บุตรอายุน้อยที่หย่ารา้งกนั สถานการณ์การยา้ยถิน่และการหย่ารา้งเกดิขึน้ในแทบจะทุกครอบครวั 
และครอบครวัจะเปราะบางเพิม่ขึน้เมือ่คนสงูอายุรุ่นปู่ ย่าตายายมปัีญหาสุขภาพโดยเฉพาะทีป่่วยเป็น
โรคเรือ้รงั พกิารทางร่างกาย หรอืมปัีญหาทางจติและต้องการการดูแลแต่กลบัต้องกลายเป็นผู้ดูแล
เดก็ 

3.2  บ้านนาสนุกและบ้านสว่าง: ชุมชนศึกษา  

3.2.1 บ้านนาสนุก  

บา้นนาสนุกตัง้อยู่ในต าบลหนองไฮ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี เป็นเขตตดิต่อกบัอ าเภอ
หนองวัวซอ ในปี พ.ศ.2515 มีชาวบ้านอพยพจากหลายพื้นที่  เช่น อ า เภอหนองวัวซอ              
จงัหวดัอุดรธานี และมาจากจงัหวดัร้อยเอ็ดเพื่อแสวงหาที่ดินท ากิน และพบว่าพื้นที่บ้านนาสนุก      
มคีวามอุดมสมบูรณ์มแีหล่งน ้า จงึจบัจองแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศยัและใช้เป็นพื้นที่ท า
การเกษตร  
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ปี พ.ศ. 2517 เกดิหมู่บา้นนาสนุกอย่างเป็นทางการ หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2551 บา้นนา
สนุกไดถู้กแบ่งออกเป็นสองหมูบ่า้นโดยใชถ้นนทีผ่่ากลางหมู่บา้นเป็นตวัแบ่งเขต ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา
จนถงึปัจจุบนั บา้นนาสนุก หมู่ 9 ทีผู่ว้จิยัเน้นศกึษาในงานวจิยัชิน้นี้ ประกอบดว้ย 139 หลงัคาเรอืน  
มจี านวนประชากรทัง้หมด 504 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 210 คน เพศหญงิ 294 คน (ขอ้มลูตวั เลข
จากผูใ้หญ่ บา้นนาสนุก) แต่กระนัน้ใน 139 ครวัเรอืน  มคีรวัเรอืนทีไ่ม่มผีูอ้ยู่อาศยัจ านวนประมาณ 
10 ครวัเรอืน บางครวัเรอืนเป็นบ้านของผู้ที่ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่น ไปท างานจงัหวัดอื่นหรือไป
ต่างประเทศ หรอืเป็นบ้านของผู้หญงิที่สมรสกบัชาวต่างชาต ิและอาจจะกลบัมาอยู่ที่บ้านปีละครัง้ 
ครัง้ละหนึ่งถงึสามเดอืน บ้านเรอืนส่วนใหญ่ตัง้อยู่ตามรมิถนนตลอดเส้นทางที่ตดัผ่ากลางหมู่บ้าน 
ส่วนดา้นหลงับา้นโดยมากจะเป็นสวนดอกไม ้ไร่นาของชาวบา้นที่ประกอบอาชพีเกษตรกรโดยเน้น
การปลูกดอกไมส้่งขาย และมกัจะมทีี่นาท าการเกษตรเพื่อบรโิภคในครวัเรือนดว้ย รวมทัง้มพีื้นที่ที่
เป็นอ่างเก็บน ้าและล าห้วยในเขตหมู่บ้าน คนในชุมชนบ้านนาสนุกมกีารประกอบอาชพีที่หลกัคอื
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกดอกไม ้และในชุมชนเองมกีารจ้างงานเกดิขึ้นในชุมชนก่อให้เกิด
รายได้ตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ในครวัเรอืนที่มคีนในครอบครวัไปท างานในต่างประเทศ รายได้
เฉลีย่ของครวัเรอืนดงักล่าวจะเพิม่ขึน้อกีประมาณ 10,000-30,000 บาทต่อเดอืน แต่หากการยา้ยถิน่
ไม่ประสบความส าเรจ็ ครวัเรอืนก็จะต้องรบัภาระหนี้สนิที่เกดิจากการกู้ยมืเพื่อที่จะไปท างานเมอืง
นอกดงักล่าวมากน้อยแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัทีห่มายและค่าใชจ้า่ยเริม่ตน้ในการยา้ยถิน่   

ภาพที ่3.1: แผนทีด่าวเทยีม บา้นนาสนุก อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
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ชาวบ้านนาสนุกหมู่  9 ผูกพันกับการย้ายถิ่นไปต่างประเทศมากกว่าการย้ายถิ่น
ภายในประเทศไทย ครวัเรอืนส่วนใหญ่ไม่นิยมย้ายถิ่นเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานครหรอืนิคม
อุตสาหกรรมเพราะมองว่าการยา้ยถิน่ในประเทศไดค้่าแรงน้อยกว่าการ “ไปนอก” และคนในจงัหวดั
อุดรธานีในอ าเภออื่นก็นิยมไปต่างประเทศท าให้หาบรษิทัจดัหางานได้ไม่ยาก จากการสมัภาษณ์
พบว่ามผีูเ้ร ิม่ไปท างานต่างประเทศตัง้แต่ปี 2528 จดุหมายปลายทางแรกอยู่ที่ประเทศซาอุดอิาระเบยี 
ในยุคนัน้มแีรงงานชายจ านวน 3 คนไปท างานก่อสรา้งและปีเดยีวกนั มแีรงงานหญงิ 1 รายไปเป็น
คนรบัใช2้ 

เมื่อเกดิคดโีจรกรรมเพชรซาอุฯ ในปีพ.ศ. 2532 ซึ่งกระทบความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบั
ซาอุดอิาระเบยี ต่อเนื่องดว้ยสงครามอริกั-คเูวต ในปีพ.ศ. 2533 แรงงานจากบา้นนาสนุกจงึเปลี่ยนที่
หมายสู่ประเทศเอเชยีตะวนัออกโดยเฉพาะไตห้วนัและสงิคโปร ์ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2543 เป็นช่วง
ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานชายเลอืกไปท างานในแถบกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
ไดแ้ก่ อสิราเอล  การต์า บาหเ์รน อุซเบกสิถาน และกลุ่มเอเชยีตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้บางประเทศเนื่องจากเพิง่มกีารเปิดรบัแรงงานเขา้ประเทศ ไดแ้ก่ ไตห้วนั เกาหลใีต ้มาเลเซยีและ
สงิคโปร ์ในขณะที่แรงงานชายย้ายไปท างานก่อสร้าง ประเทศอย่างไต้หวนัและเกาหลใีต้ต้องการ
แรงงานหญิงเพื่อไปท างานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและงานเกษตรกรรม ดงันัน้ จากยุคแรกที่เป็น      
การเคลื่อนยา้ยของผูช้ายในฐานะหวัหน้าครอบครวั ยคุนี้เป็นยคุที ่ผูห้ญงิเริม่มบีทบาทในการยา้ยถิน่
เพื่อหารายไดใ้หค้รอบครวั ใหท้างรุ่นพ่อ แม่ เป็นผูท้ีเ่ลีย้งบุตรหลานอยู่ทีบ่้านแทน รวมทัง้การเป็น
ผูร้กัษาเกบ็ออมเงนิของผูท้ีไ่ปท างาน  

ยุคหลงัปี 2550 เริม่เขา้สู่การยา้ยถิน่ของคนรุ่นลูกหลานของคนรุ่นทีห่นึ่งและสองซึง่มกัจะ
ความรูม้กีารศกึษาที่ดกีว่ารุ่นปู่ ย่าพ่อแม่และมทีุนทางสงัคมที่ดกีว่า แต่ด้วยความต้องการยกระดบั
ฐานะและหารายไดท้ีเ่ป็นเงนิเกบ็กอ้นใหญ่ รวมถงึหาประสบการณ์ชวีติโดยทางครอบครวัโดยเฉพาะ
รุ่นพ่อแม่เอง  ก็สนับสนุนรวมถึงค่านิยมของคนในชุมชนในเรื่องการไปท างานต่างประเทศด้วย       
การที่ไม่ต้องการเป็นนักลงทุนต้องการเพียงลงแรงอย่างเดียวก็สามารถเกิดรายได้จ านวนมาก 
เหล่านี้เป็นปัจจยัผลกัดนัทีท่ าใหค้นรุ่นใหม่ไปท างานเมอืงนอก ซึง่ประเทศทีน่ิยมไปท างานกนัในรุ่น
นี้ คอื อสิราเอล ไตห้วนั เกาหลใีต้ 

3.2.2 บ้านสว่าง  

บา้นสว่างตัง้อยู่ในพื้นทีต่ าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ประกอบด้วย
จ านวนครวัเรอืน 161 ครวัเรอืน ประชากร 430 คน เป็นเพศชาย 216 คน และหญงิ 214 คน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร โดยเฉพาะการท านา โดยเฉลีย่การครอบครองทีด่นิท ากนิต่อครวัเรอืน

                                         
2 ผูเ้ขยีนมโีอกาสสมัภาษณ์แรงงานยา้ยถิน่รุ่นแรกเพศชายจ านวน 3 คน เนื่องจากอกี 3 คนทีเ่หลอืเสยีชวีติไปแลว้ 
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ประมาณ 5 – 10 ไร ่แต่ไมเ่กนิ 50 ไรต่่อครอบครวั (กรมพฒันาชุมชน, 2562) สภาพภมูปิระเทศของ
บา้นสว่างเป็นหมู่บ้านทีต่ ัง้อยู่กลางหุบเขาจงึเป็นหมู่บ้านที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ มคีลองน ้าไหลผ่าน
หมูบ่า้น มอ่ีางเกบ็น ้า 2 แหล่งทีส่ าคญัต่อการท าการเกษตรของชาวบา้น 

บา้นสว่างก่อตัง้เมือ่ประมาณพ.ศ. 2476 ตามค าเล่าของผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ในหมูบ่า้น  ชาวบา้นจาก
บ้านหนองแวงฮปีระมาณ 8 ครอบครวัมาตัง้บ้านที่บ้านสว่างเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ หลงัจาก
การตัง้บ้านเริม่มีมผีู้อพยพตามมาจากการชกัชวนและส่งข่าวต่อๆ กัน หลงัจากนัน้มผีู้เดินทาง       
มาจากอุบลราชธานีมาตัง้บ้านถางป่าถางไร่จนหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ลกัษณะบ้านเรอืนใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นไมส้องชัน้ด้านบนเป็นไม ้และด้านเป็นปูน ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าส่วนใหญ่เป็น
บา้นทีม่กีารต่อเตมิ ชาวบา้นส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ยา้ยถิน่มาแลว้ หรอืก าลงัอยูใ่นกระบวนการยา้ย
ถิน่  เนื่องจากอาชพีและแหล่งรายได้บา้นสว่างยงัคงมวีถิชีวีติของเกษตรกรรม และรายไดห้ลกัของ
ครอบครวัจ านวนมากจงึมาจากการยา้ยถิน่ไปออกท างานนอกชุมชนรวมถงึท างานในต่างประเทศ
ด้วย  หลงัจากหมู่บ้านได้รบัโครงการสรา้งอ่างเก็บน ้าพระราชทานฯ ท าให้มนี ้าเพยีงพอต่อการท า
การเกษตร คนในหมู่บ้านเริม่ท าการเกษตรไดต้ลอดปีโดยมพีชืเศรษฐกจิที่ปลูกหลงัฤดูท านาที่เป็น
พชืระยะสัน้ ไดแ้ก่ ถัว่ลสิง ขา้วโพด และถัว่เหลอืง ซึง่เพาะปลูกหลงัจากเสรจ็สิน้ การเกบ็เกี่ยวขา้ว
แลว้ จงึท าการเพาะปลกูทนัท ีเพยีง 3 – 4 เดอืนเท่านัน้ไดผ้ลผลติสามารถส่งขายที ่ตลาดหรอืพ่อคา้
คนกลางที่เข้ามารบัได้ แต่การท าเกษตรเช่นนี้ก็ยงัคงไม่ได้รบัความนิยมมากนัก และหมู่บ้านยงั
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร วยัแรงงานส่วนใหญ่เดนิทางออกไปท างานนอก
ชุมชน   

เนื่องจากบา้นสว่างเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ การยา้ยถิน่เริม่จากช่วง พ.ศ. 2510 ชาวบา้นสว่าง
นิยมเดนิทางไปท างานที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานรบัจา้งทัว่ไป แม่บ้านประจ าบ้านหรอืบรษิัท
ต่างๆ และรบัจา้งขบัรถแทก็ซี ่ในช่วงหลงัการเพาะปลูกแลว้เสรจ็ และเดนิทางกลบัมาในช่วงฤดูการ
เก็บเกี่ยว  ส่วนการยา้ยถิน่ไปท างานต่างประเทศคล้ายกบับ้านนาสนุกโดยเริม่ในช่วง พ.ศ. 2528   
เริม่จากซาอุดอิาระเบยีซึ่งเป็นการเดนิทางของแรงงานชาย จนกระทัง่ พ.ศ. 2533 การเดนิทางไป
ต่างประเทศซาอุดอิาระเบยีหยุดชะงกัเนื่องจากปัญหาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจากคดี
โจรกรรมเพชรจากประเทศ รวมถงึเกดิปัญหาทางการเมอืงระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศ
ลเิบยี และสงครามอ่าวเปอรเ์ซยี ชาวบา้นสว่างจงึเริม่เปลีย่นแปลงเสน้ทางมายงัประเทศแถบเอเชยี 
เช่น ไต้หวนัและเริม่มผีู้หญงิที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมากขึ้น หลงัปี พ.ศ. 2540 จงึเริม่เดนิทางไป
เกาหลใีต้ เพราะได้รบัค่าตอบแทนสูง ซึ่งในช่วงแรกเป็นการย้ายถิ่นอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมทีัง้ผู้หญิงและ ผู้ชายที่เดินทางไป อีกทัง้ยงัมรีูปแบบการเดินทางด้วยกันสามีและภรรยา 
เดนิทางเป็นคู่เพื่อเพิม่รายได้ให้กบัครอบครวั  เป็นภาระความรบัผดิชอบของปู่ ย่าตายายที่ต้องท า
หน้าทีด่แูลลกูหลานแทน   
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ภาพที ่3.2:  บา้นนาสนุก (ซา้ย) 
ภาพที ่3.3:  บา้นสว่าง (ขวา) 

  

3.3  สถานการณ์ครอบครัว   

ผู้วิจ ัยสัมภาษณ์ครัวเรือนในหมู่บ้านนาสนุกและบ้านสว่างรวมทัง้สิ้น 14 ครัวเรือน 
ครวัเรอืนโดยส่วนใหญ่ท าอาชพีเกษตรกรและรบัจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืนผูใ้หข้อ้มลูอยูท่ี ่
10,000-20,000 บาท และแทบจะทุกครวัเรอืนมหีนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) หนี้กองทุนหมู่บ้าน หนี้สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์อยู่ในช่วง 150,000 – 
400,000 บาท มหีนึ่งครวัเรอืนเดยีวทีเ่ป็นหนี้เฉพาะเพยีงกองทุนหมู่บา้นจ านวน 20,000 บาท และมี
เพยีงครวัเรอืนเดยีวทีใ่หข้อ้มลูว่าไมม่หีนี้สนิใดๆ รายละเอยีดของครวัเรอืนดงัตาราง 3.1 

ตารางที ่3.1:  รายละเอยีดครวัเรอืนทีใ่หส้มัภาษณ์  

ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

1 อาภรณ์ ญ 54 ป.4 - รบัจา้ง/เกษตรกร 
สามใีหม ่  ช 60  ผูพ้กิารทางสายตา  - 
ภากร(ลกูของ
อาภรณ์) 

ช 37 ป.6 ตดิยาเสพตดิ, 
ซมึเศรา้ 

ไปท างานอสิราเอล 
2556-2561 

ด.ช.ภเูขา(ลกูของ
ภากร) 

ช 6  พอ่แมห่ยา่รา้งกนั ก าลงัเรยีนอนุบาล 
3 

2 สมใจ ญ 43 ป.6 ปัญหาความรนุแรง
ในครอบครวั 

เกษตรกร 

ชวนิ ช 51 ป.2 ตดิเหลา้ ซมึเศรา้ เกษตรกร 
พรีะ(ลกูของชวนิ
กบัสมใจ) 

ช 28 ปวส. - ไปท างานทีญ่ีปุ่่ นปี 
2562-ปัจจุบนั 
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ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

ยพุา(ลกูของชวนิ
กบัสมใจ) 

ญ 25 ม.6 - ว่างงาน 

แมข่องสมใจ ญ 77 ป.4 - - 
ด.ช.บอล(ลกูของ
พรีะ) 

ช 7 ก าลงั
เรยีนป.2 

พอ่แมห่ยา่รา้งกนั  

3 ยา่จนั ญ 52 ป.6 - รบัจา้ง 
กร(ลกูยา่จนั) ช 21 ป.6 พกิารกระดกูสนั

หลงัแตกจากการ
ท างาน 

- 

กนั(ลกูยา่จนั) ช 29 ม.3 - ท างานที ่จ. ชลบุร ี
ด.ญ.โหระพา(ลกู
ของกนั) 

ญ 10  พอ่แมห่ยา่รา้ง 3 ปี
กอ่นจงึมาอยูก่บัยา่ 

ก าลงัเรยีน ป.5 

4 ชยั ช 40 ม.6 - ท างานโรงงานที่
ไตห้วนั ทัง้สองเพิง่
ออกเดนิทางชว่ง
กรกฎาคม 2565 

น ้า ญ 30 ม.6 - 

ด.ช.ออโต(้ลกูของ
น ้ากบัชยั) 

ช 9 ก าลงั
เรยีนป.4 

- - 

ด.ช.โมบาย(ลกู
ของน ้ากบัชยั) 

7 ช ก าลงั
เรยีนป.2 

- - 

5 สวย 63 ญ ป.4 - - 
เสก 66 ช ป.4 - - 
ศร(ีลกูพอ่เสกแม่
สวย) 

42 ญ ม.3 หยา่กบัสาม ีไมเ่คย
ตดิต่อลกูๆ และ
ครอบครวัมา 5 ปี 

ท างานทีก่รงุเทพฯ 

สนัต(์ลกูพอ่เสก
แมส่วย) 

39 ช ปวช. - ท างานทีก่รงุเทพฯ  

นิก(ลกูของศร)ี 17 ช ก าลงัเรยีน 
ม.6 

ลกูของศร ีไมเ่จอ
พอ่และแมม่า 5 ปี  
พอ่แมห่ยา่รา้งกนั 

- 

ด.ญ.นุก (ลกูของ
ศร)ี 

11 ญ ก าลงัเรยีน 
ป.5 

- 

ด.ญ.แน้ต(ลกูของ
ศร)ี 

9 ช ก าลงัเรยีน 
ป.5 

- 
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ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

ด.ญ.มนิ (ลกูของ
สนัต)์ 

11 ญ ก าลงัเรยีน 
ป.3 

- - 

6 พติ  ญ 52 ม.3 - เกษตรกร  
นาจ  ช 55 ม.3 - ท างานทีไ่ตห้วนั  

2546-2550  
ท างานทีอ่สิราเอล 
2551-2556 

นทั (ลกูแมพ่ติพอ่
นาท) 

ช 25 ม.2 - ก าลงัท างานที่
อสิราเอล  

ด.ญ. อุ๋ง (ลกู
แมพ่ติพอ่นาท) 

ญ 10  - ก าลงัเรยีน ป.4 

7 ค า  ช 66 ป.4 - เกษตรกร 
ม ี ญ 62 ป.4 - แมบ่า้น 
แบงค ์(ลกูของ
นาง) 

ช 17 ก าลงัเรยีน 
ปวช. 

พอ่แมห่ยา่รา้งกนั   - 

ครมี (ลกูของนาง) ญ 15 ก าลงัเรยีน
ม.3 

- 

นาง (ลกูพอ่ค า
ยายม)ี 

ญ 42 ปรญิญาตร ี - ท างานในโรงงาน 

8 หม ู ญ 50 ม.6 - แมบ่า้น  
ตาทวด ช 81 ป.4 - ไมม่ ี
ยายทวด ญ 80 ป.4 - ไมม่ ี 
สทิธ ิ(สามแีมห่ม)ู ช 56 ม.6 - รบัจา้งทัว่ไป, 

เกษตรกร  
นาท (ลกูของแม่
หม)ู 

ช 33 ปวช - ท างานโรงงาน
เกาหล ี

วชัร ี(ลกูสะใภ)้ ญ 28 ปวช - ท างานโรงงาน
เกาหล ี 

วนัฤด ี(ลกูของแม่
หม)ู 

ญ 24 ปรญิญาตร ี - ลกูจา้งชัว่คราว 
เทศบาลโนนสงู 
(อดุร) 

ด.ช.พ ี(ลกูของ
นาท) 

ญ 5  - ก าลงัเรยีนอนุบาล 3 
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ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

9 ว ี ช 64 ป.4 - เคยไปท างานซาอฯุ
, ไตห้วนั ยาวนาน 
9 ปี ปัจจุบนัเป็น
เกษตรกร  

สขุ ญ 63 ป.4 - เกษตรกร 
ไพ(ลกูสะใภ)้ ญ 37 ม.2 - เกษตรกร 
ไก(ลกูพอ่วยีาย
สขุ) 

ช 37 ม.3 - ไปท างานเกาหลใีต ้
2548-2556 
ปัจจบุนัเป็น
เกษตรกรทีบ่า้น 

กา(ลกูพอ่วยีาย
สขุ) 

ช 38 ม.3 - ไปท างานเกาหลใีต ้
2549-2556 
ปัจจบุนัเป็น
เกษตรกรอยูก่บั
ครอบครวัทีบุ่รรีมัย ์ 

ไอซ(์ลกูของไพ
กบัไก) 

ช 20 ม.6 - ก าลงัจะไปท างานที่
เกาหลใีต ้  

อิก๊ (ลกูของไพกบั
ไก) 

ช 17 ม.2 - ไมท่ างาน   

10 กลิน่ ญ 50 ป.6 - คา้ขาย และการท า
เกษตรใชบ้รโิภคใน
ครวัเรอืน* 

แมข่องกลิน่ ญ 70  - เกษตรกร 
ภา(ลกูของกลิน่) ญ 33 ปรญิญาตร ี - ท างานบรษิทัใน

กรงุเทพฯ 
มนตร ี(ลกูของ
กลิน่) 

ช 31 ปวส.ชา่ง
กล 

- ท างานเกษตรที่
ประเทศอสิราเอล 

จกัร (ลกูของ
กลิน่) 

ช 27 ม.3 - ท างานทีโ่รงงานมนั
โนนสะอาด 

ด.ญ.พ ี(ลกูของ
มนตร)ี 

ญ 10 ก าลงัเรยีน 
ป.4 

- - 

ด.ช.หนึ่ง (หลาน
หา่งๆ) 

ช 11 ก าลงัเรยีน 
ป.5 

เป็นลกูของลกูน้า
สาว (พีข่องแม)่ 

- 
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ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

ด.ช.สอง (หลาน
หา่งๆ) 

ช 9 ก าลงัเรยีน 
ป.3 

ของกลิน่ พอ่แม่
หยา่รา้งกนั กลิน่จงึ
รบัมาดแูล  

- 

ด.ช.สาม (หลาน
หา่งๆ) 

ช 7 ก าลงัเรยีน 
ป.1 

- 

11 แมจ่ติ ญ 54 ป.4 - รบัจา้ง 
พอ่เสอื ช 62 ม.6 

(กศน.) 
- รบัจา้ง 

ปิต ิ ช 35 ม.6 - เกษตรกร 
มนุี ญ 25 ม.6 - พนกังานโรงงาน 
ด.ญ.ภา (ลกู
ของปิต)ิ 

ญ 11 ก าลงัเรยีน 
ป.5 

พอ่แมห่ยา่รา้ง พอ่
แต่งงานใหม ่ 

- 

ด.ญ.พร (ลกูของ
มนุี) 

ญ 10 ก าลงัเรยีน 
ป.4 

พอ่แมห่ยา่รา้ง - 

12 กญั ญ 48 ป.6 - เกษตรกรและรบัจา้ง
ดแูลคนป่วย 

ด.ช.บอย ช 13 ก าลงัเรยีน 
ม.1 

- - 

ด.ญ.เบส (ลกู
ของนี) 

ญ 9 ก าลงัเรยีน 
ป.3 

- - 

ด.ช.บาร ์(ลกู
ของนี) 

ช 2 ยงัไมไ่ด้
เขา้

โรงเรยีน 

- - 

นี (ลกูของกญั) ช 30 ม.3 - รบัจา้ง 
นาง (ลกูของกญั) ช 22 ป.6 - พนกังานโรงงาน 

เพิง่ไปท างานที่
ชลบุร ี 
ปี 2563 

13 วทิย ์ ช 55 ป. 4 - ท างานทีอ่สิราเอล
โดยอยูแ่บบผดิ
กฎหมาย 

ศจ ี ญ 58 ป. 4 - เกษตรกร  
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ล ำดบั สมำชิก เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ควำมเปรำะบำงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

อำชีพ 

พดั (ลกูพอ่วทิย์
แมศ่จ)ี 

ช 25 ม. 6 - เพิง่ไปท างานที่
อสิราเอลตน้ปี 
2565 

ด.ญ.พาย (ลกูพอ่
วทิยแ์มศ่จ)ี 

ญ 10 ก าลงัเรยีน 
ป.4 

- - 

14 แมช่อ้ย ญ 48 ม.6 - - 
พอ่ของแมช่อ้ย ช 72 ป.4 - - 
แมข่องแมช่อ้ย ญ 72 ป.4 - เกษตรกร 
จิบ๊ (ลกูสาวแม่
ชอ้ย) 

ญ 27 ปวช. - ไปท างานที่
มาเลเซยี กลบัมา
คลอดลกู 3 ปีกอ่น 
ปัจจบุนัท างานใน 
อ.เมอืง จ.อดุรธานี 

จบี (ลกูหลงของ
แมช่อ้ย) 

ญ 8 ก าลงัเรยีน 
ป.2 

- - 

จนี (ลกูของจิบ๊) ญ 3  ไมเ่คยรูจ้กัพอ่ แม่
(จิบ๊) แต่งงานกบั
คนมาเลเซยีแลว้
หยา่รา้ง 

- 

 

บ้านนาสนุกและบ้านสว่างมีความคล้ายคลึงในแง่ที่การย้ายถิ่นไม่ว่าจะไปท างาน
ต่างประเทศหรอืในประเทศเป็นตัวแปรส าคญัที่ท าให้เกิดครวัเรอืนที่ซับซ้อน จากรายงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564) สถานการณ์โควดิ19 ท าให้แรงงานยา้ยคนืถิน่กลบัภูมลิ าเนาเพื่อ
ความอยูร่อด และยงัพบว่าแรงงานยา้ยคนืถิน่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายไดน้้อย ลกูจา้งรายวนั ท างานใน
ภาคบรกิาร โรงแรม และภตัตาคาร แต่ในกรณีบ้านนาสนุกและบ้านสว่างพบว่ากลุ่มแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศในครวัเรอืนที่เป็นกรณีศกึษาแทบจะไม่มใีครกลบัมาที่บ้านเกดิในช่วงโควดิ 19 
แพร่ระบาดเลย มเีพียง 1 ครอบครวัในบ้านนาสนุกและ 2 ครอบครวัในบ้านสว่างที่มสีมาชิกใน
ครวัเรอืนกลบัมาในช่วงโควดิ 19 แต่กก็ลบัไปท างานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิารอกีครัง้เมือ่
สถานการณ์คลีค่ลาย (ดตูารางที ่3.2) 
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ตารางที ่3.2: ลกัษณะการยา้ยถิน่ของครอบครวัในบา้นนาสนุกและบา้นสว่าง 

ลกัษณะกำรย้ำยถ่ิน 
บ้ำนนำสนุก 

(7) 
บ้ำนสว่ำง 

(7) 
รวม  
(14) 

• ครอบครวัที่มสีมาชิกย้ายถิ่นไปท างานนอกพื้นที่  
(ทัง้ในและต่างประเทศ) และไม่ไดก้ลบัมาบา้นเกดิ
เมือ่เกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

4 5 9 

• ครอบครวัที่มสีมาชิกย้ายถิ่นไปท างานนอกพื้นที่  
(ทัง้ในและต่างประเทศ) แต่กลบัมาบ้านถาวรเกดิ
เมือ่เกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

1 - 1 

• ครอบครวัที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปท างานนอกพื้นที่  
(ทัง้ในและต่างประเทศ) แล้วกลบัมาบ้านเกิดเมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และออกไป
ท างานนอกพื้นที่อีกครัง้เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 คลีค่ลาย  

1 2 3 

• ครอบครัวที่เพิ่งตัดสินใจย้ายถิ่นไปท างานนอก
พื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
คลีค่ลาย  

1 - 1 

จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามพบลกัษณะการยา้ยถิน่ของครวัเรอืนทีน่่าสนใจ เช่น ครวัเรอืน
ที่เพิง่ตดัสนิใจย้ายถิ่นออกไปท างานนอกพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 คลี่คลาย  
ซึ่งในความเป็นจริงการอธิบายลักษณะการย้ายถิ่นของครวัเรือนว่า “เพิ่ง” จะตัดสินใจย้ายถิ่น          
ก็ไม่ถูกต้องเสยีทเีดยีวนัก เช่น ครอบครวัหมายเลข 4 ของน ้า (อายุ 30 ปี) และชยั (อายุ 40 ปี)     
น ้าเป็นลูกสาวที่เตบิโตมาในครวัเรอืนที่แม่ไปท างานต่างประเทศโดยให้น ้าอยู่กบัพ่อเพยีงสองคน 
เมื่อน ้าเรยีนจบชัน้มธัยมก าลงัจะเขา้มหาวทิยาลยัเมื่อปี 2550 แม่ของน ้าไปท างานรา้นอาหารไทย  
ในประเทศแอฟรกิาใต้และหายไปไม่ติดต่อกลบัมาอีกเลยท าให้น ้าไม่มเีงนิจะเรยีนต่อและพ่อก็มี
ปัญหาหนี้สนิไมส่ามารถส่งน ้าเรยีนได ้ในช่วงเวลาดงักล่าว ชยัเพิง่กลบัมาจากเกาหลใีตพ้รอ้มเงนิสด
หลายแสนบาท ชยัจงึแต่งงานกับน ้าสร้างครอบครวัโดยยดึอาชพีท าสวนบนที่ดินของชยัโดยชยั 
ในขณะนัน้คดิว่าจะไม่ยา้ยถิน่ไปที่ใดอกีต่อไปแลว้ ทัง้สองคนมลีูกชาย 2 คน เรยีนอยู่ชัน้ ป.2 และ  
ป.4 อาย ุ7 และ 9 ปี ตามล าดบั 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สวนของน ้ากบัชยัได้ผลผลติไม่ด ีราคาผลผลติตกต ่าลง
แต่ตน้ทุนการท าการเกษตรมรีาคาสงูขึน้ และก่อนหน้านี้ทัง้สองคนไดกู้เ้งนิมาลงทุนท าใหไ้ม่มเีงนิไปใช้
หนี้ได้ทนัเวลา ชยัซึ่งกลบัมาอยู่บ้านเกนิสบิปีแล้วได้ตดัสนิใจจะไปท างานที่ประเทศไต้หวนักบับรษิทั
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จดัหางาน ในขณะที่ผู้วจิยัเก็บข้อมูลภาคสนาม ชยัเดนิทางไปไต้หวนัแล้วตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2565 
ส่วนน ้ าเดินทางตามไปช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเพียง 6 เดือน             
ของการท างานวิจัยนี้  ครัวเรือนของชัยกับน ้ าเปลี่ยนผ่านจากครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้า             
ไปสู่การเป็นครอบครวัแมเ่ลีย้งเดีย่วเมือ่ชยัออกเดนิทางและน ้าต้องดูแลลูกทัง้สองเพยีงผูเ้ดยีวเป็นเวลา 
3 เดอืน และครอบครวันี้เปลีย่นผ่านสู่การเป็นครวัเรอืนแหว่งกลาง เมื่อน ้าออกเดนิทางและทิง้ลูกชาย
ใหส้องใหพ้่อของน ้า (ตาของหลาน) เป็นผูด้แูล  

ผูว้จิยัไดส้นทนากบัน ้า ก่อนทีจ่ะถงึวนัเดนิทางหนึ่งสปัดาห ์น ้ากล่าวว่าอยากจะไปเกบ็เงนิ
สกั 3 ปี ตอนนี้ลูกยงัเรียนชัน้ประถม เป็นเด็กดีที่ค่อนข้างเชื่อฟัง น ้าคิดว่าสนทนาผ่านไลน์ใช้      
วดีโีอคอลนัดเวลากับลูกได้ และยงัมเีพื่อนบ้านที่คุ้นเคยช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาด้วย แต่อีกสามปี
ขา้งหน้าลูกชายคนโตจะขึน้ชัน้มธัยมเริม่เป็นเดก็วยัรุ่น น ้าคดิว่าจะต้องกลบัมาอยู่บ้านกบัลูกเพราะ
กลวัลูกจะถูกเพื่อนชกัจูงไปในทางที่ผดิ และถงึเวลานัน้ตาของเดก็ๆ ก็คงจะดูแลไม่ไหวรวมถึงวยั
ต่างกนัเกนิไป 

ตารางที ่3.3:  ลกัษณะการอยู่รว่มกนัของครอบครวัในบา้นนาสนุกและบา้นสว่าง 

ลกัษณะครอบครวั บ้ำนนำสนุก บ้ำนสว่ำง 
รวม 

(บำงครอบครวัมี
หลำยลกัษณะ) 

• ครอบครวัพ่อแมล่กูพรอ้มหน้า 1 - 1 

• ครอบครวัพ่อแมล่กูแต่ไมไ่ดอ้ยูพ่รอ้มหน้า 1 - 1 

• ครอบครวัแหว่งกลาง (พ่อแม่ยา้ยถิน่ ไม่ได้
หยา่รา้ง) เดก็อยูใ่นการดแูลของปู่ ยา่/ตายาย 

1 1 2 

• ครอบครวัแหว่งกลางและพ่อแม่แยกทางกนั 
เดก็อยูใ่นการดแูลของปู่ ยา่/ตายาย 

5 4 9 

• ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว: แมเ่ลีย้งเดีย่ว 1 - 1 

• ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว: พ่อเลีย้งเดีย่ว - - - 

• ครอบครวัทีพ่่อแม่แยกทางกนั เดก็อยูใ่นการ
ดแูลของญาต ิ(ไมใ่ช่ปู่ ยา่/ตายาย) 

1 - 1 

หรอืแมแ้ต่ในครวัเรอืนทีใ่นปัจจบุนัอยู่รว่มกนัพรอ้มหน้าพ่อแม่ลกู แต่ค าว่าพรอ้มหน้าไม่ได้
หมายความว่าพรอ้มหน้าตลอดเวลา เช่น ครอบครวัหมายเลข 9 ของพ่อว ี(อายุ 64 ปี) แม่สุข (อายุ 
63 ปี) พ่อวีเป็นคนในหมู่บ้านรุ่นแรกๆ ที่ไปท างานต่างประเทศ มีประสบการณ์ไปท างาน
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ซาอุดอิาระเบีย และไต้หวนัรวมเวลายาวนาน 9 ปี โดยแม่สุขเป็นผู้ดูแลลูกๆ คนเดยีว เมื่อพ่อวี
กลบัมา ลูกชายทัง้สองคนไม่ยอมเรยีนหนังสอื ลูกชายคนโต (ไก) มคีรอบครวัตัง้แต่อายุ 17 ปี เพื่อ
สร้างครอบครวัตัวเอง เมื่อไกอายุ 20 จงึตัดสินใจไปท างานที่เกาหลีใต้ก่อนในปี 2548 ปีถัดมา 
น้องชายของไกตามไปด้วย ไพภรรยาของไกจึงเป็นผู้ดูแลลูกคนเดียวเหมอืนกับแม่สุข ไกและ
น้องชายท างานทีเ่กาหลใีต้จนหมดสญัญา 4 ปีแต่ตดัสนิใจอยูต่่อในฐานะผน้ีอยจนกระทัง่โดนทางการ
ตรวจจบัและถูกส่งกลบัประเทศไทยในปี 2556 เมื่อกลบัมาอยู่บ้าน ทัง้สองกลายเป็นเกษตรกร
เหมอืนพ่อแม่ ส่วนลูกชายคนเลก็ตดิยาเสพตดิและไม่ยอมเรยีนหนังสอื ไกวางแผนจะส่งลูกชายทัง้
สองคนไปท างานทีเ่กาหลใีตเ้หมอืนกบัตนเองตัง้แต่ก่อนสถานการณ์โควดิ-19 จะรนุแรงเพราะเหน็ว่า
เป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ดในการสรา้งรายไดส้ าหรบัคนทีก่ารศกึษาไมส่งู แต่สามารถท ารายไดม้ากกว่าคน
จบปรญิญาตรใีนประเทศไทย  

ลกัษณะครวัเรอืนทีน่่าสนใจอกีรปูแบบหนึ่งคอืครอบครวัพ่อแม่ลูกทีไ่ม่ได้มปัีญหาหย่าร้าง
แต่ไมไ่ดอ้ยูพ่รอ้มหน้าอนัเกดิจากการผลติซ ้าการยา้ยถิน่ขา้มรุน่จนในปัจจุบนักลายเป็นครอบครวัแม่
เลีย้งเดีย่วเพราะพ่อไปท างานต่างประเทศกบัลกูชายคนโต เช่น ครอบครวัหมายเลข 13 ของพ่อวทิย ์
(อายุ 55 ปี) และแม่ศจ ี(อายุ 52 ปี) ทัง้สองคนไปท างานทีป่ระเทศไตห้วนัปี 2541-46 ในขณะนัน้ได้
ฝากลูกชายคอืพดั (ปัจจุบนัอายุ 25 ปี) ซึ่งยงัเล็กมากไว้กับตายายที่อยู่จงัหวดัสุรนิทร์ให้เลี้ยงดู       
แต่กรณีของครอบครวันี้แม่ศจเีป็นผู้ต้องการที่จะไปและออกเดนิทางล่วงหน้าไปก่อน ส่วนพ่อวทิย์   
ไม่อยากเดินทางไปท างานต่างประเทศเนื่องจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เคยรบัรู้จากรอบตัว เช่น       
การถูกหลอกจากนายหน้า  การถูกโกงค่าแรง แต่หลงัจากทีศ่จไีปแลว้เพราะคดิว่าต้องท าอะไรเพื่อ
ครอบครวัเนื่องจากหวัหน้าครอบครวัคอืพ่อวทิยไ์ม่กล้าตดัสนิใจ พ่อวิทยจ์งึตามไปอกีหลายเดอืน
ต่อมา แม่ศจกีลบัมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนเพราะพ่อเสยีชวีติจงึต้องกลบัมาดูแลลูก ส่วนพ่อวทิยไ์ป
ท างานทีอ่สิราเอลระหว่างปี 2546-2555 แบบมสีญัญาจา้งตามกฎหมาย แต่เมือ่หมดสญัญา พ่อวทิย์
ยงัคงท างานอยู่ต่อแบบไม่มสีถานะและยงัไม่คดิจะกลบัประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควดิ-19 ก็ยงัคงท างานอยู่ตามปกติเพราะเกรงว่าหากกลบัมาประเทศไทยจะไม่ได้
กลบัไปอสิราเอลอกีเลยเนื่องจากการอยูท่ างานโดยไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย  
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แผนผงั 3.1: ครอบครวัของพ่อวทิย ์

 

ในปัจจบุนัแมศ่จจีงึเป็นแม่ทีต่อ้งดแูลลกูคนเลก็อาย ุ10 ขวบคนเดยีว เพราะลกูคนโตคอืพดั
เพิง่จะตามพ่อไปท างานที่อสิราเอลหลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 คลี่คลาย แม่ศจตี้องการให้ชวีติ
ความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้ โดยมองว่าการท าการเกษตรท าใหค้รอบครวัมชีวีติไดแ้ต่ไมไ่ดม้ชีวีติ
ทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ  

แม่ศจีเห็นว่าการท างานที่ไต้หวันและอิสราเอลท าให้พ่อวิทย์มีบทบาทของหัวหน้า
ครอบครวัมากขึน้ ในการส่งเงนิกลบับา้น เป็นผูห้ารายไดใ้หก้บัครอบครวั การเดนิทางอย่างยาวนาน
จงึท าใหร้ายไดห้ลกัของครอบครวัมาจากพ่อวทิย ์ซึง่ส่งเงนิกลบัทุกเดอืน เฉลีย่ราว 30,000-40,0000 
บาทต่อเดือน โดยแม่ศจีเป็นผู้บริหารจดัการทัง้หมด  แม่ศจีมองว่าพ่อวิทย์ขยนัเมื่อไปท างาน
ต่างประเทศ แต่พอกลบัมาอยู่บ้านดว้ยกนั กข็ีเ้กยีจไม่ท างานอะไร ไปไร่ไปนาก็ท าได้ไม่นานแล้วก็
พกัท าใหต้อ้งทะเลาะกนัเพราะงานไมเ่สรจ็ ในขณะทีอ่ยูไ่กลกนัมคีวามสุขกว่าเพราะมเีงนิใช ้และมอง
ว่าการเลีย้งดูลูกขา้มประเทศโดยใชไ้ลน์ในการสทนาไม่ไดม้ปัีญหา เงนิส่งกลบับา้นขนองพ่อวทิยท์ า
ให้แม่ศจมีเีงนิซื้อที่ดินเพิ่ม ปรบัปรุงบ้านใหม่ มรีถยนต์ใช้ และยงัสามารถส่งลูกคนเล็กให้เรยีน
โรงเรยีนเอกชนซึง่ค่าใชจ้า่ยสงูแต่มรีถรบัส่งและมกีารใหเ้รยีนพเิศษ  

อย่างไรก็ตาม ครวัเรอืนไม่พรอ้มหน้าของแม่ศจสี่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยซ์ึ่งสะท้อน
จากประสบการณ์ของพดัที่เติบโตมากบัตายายในช่วงเวลาที่แม่ศจกีบัพ่อวทิย์ไปท างานที่ไต้หวนั 
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และการไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัช่วงระยะเวลาหนึ่งท าใหข้าดความสนิทสนมระหว่างพ่อแมล่กู แมศ่จอียากให้
ลูกชายได้เรยีนสูงๆ จะได้ไม่ล าบากเหมอืนกบัพ่อแม่ที่ต้องดิ้นรนกนัอยู่ตลอดเวลา แต่พดัออกจาก
โรงเรียนตั ้งแต่ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 แม่ศจีเล่ าว่ าได้ไปคุยกับคุณครูและคุยกับลูกแล้ว                   
เป็นการตดัสนิใจของลูกทีไ่ม่อยากจะไปเรยีน ตดิเพื่อนและตดิยาเสพตดิ เมื่อออกจากโรงเรยีนแล้ว
พดัจงึไปหางานท าที่กรุงเทพฯ  2 ปี และหลงัจากนัน้ช่วงหลงัโควดิ-19 แพร่ระบาดจงึไดท้ าเรื่องให้
พดัไดไ้ปท างานทีต่่างประเทศกบัพ่อเพื่อไปเกบ็เงนิกลบัมาสรา้งฐานหรอืต่อยอดอาชพีของตวัเองได้
ต่อไป ส าหรบัความคาดหวงัต่อลูกสาวคนที่สอง แม่ศจเีล่าว่าไม่กล้าคาดหวังเพราะลูกคนแรกที่
ค่อนขา้งลม้เหลวไปแลว้ เพยีงแต่ตอ้งการใหล้กูไดเ้รยีนจบขัน้พืน้ฐาน แต่จากบทเรยีนของลกูคนแรก
ท าให้แม่ศจใีช้เวลากบัลูกคนที่สองมาก และเนื่องจากเป็นผู้หญิงเหมอืนกนัและแม่ศจเีลี้ยงลูกเอง   
ท าใหส้นิทสนมกนัมากกว่าลกูคนแรก 

การยา้ยถิน่ของสมาชกิในครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะการอยู่รว่มกนัของครอบครวั
ในบา้นนาสนุกและบา้นนาสว่าง (ตารางที ่3.3) พบว่าครวัเรอืนแหว่งกลางทีใ่หข้อ้มลูในงานวจิยัชิ้นนี้
ส่วนใหญ่มเีดก็ที่เกดิจากพ่อแม่แยกทางกนั โดยอาศยัอยู่กบัปู่ ย่าตายายตัง้แต่แรกเกดิ ปู่ ย่าตายาย
เป็นผูจ้ดัหาอาหาร เสือ้ผา้ พาไปส่งทีโ่รงเรยีน ในหลายครวัเรอืนเดก็เรยีกปู่ ย่าตายายว่าพ่อแม่ เดก็
ในครวัเรอืนผู้ให้ขอ้มูลมเีพยีง 2 ครวัเรอืนที่พ่อแม่ไม่ได้แยกทางกนัแต่อยู่ในความดูแลของปู่ ย่าตา
ยายเนื่องจากพ่อและแม่ไปท างานต่างประเทศ (เกาหล ีไต้หวนั) กรุงเทพฯ ระยองและชลบุรแีละ
น ามาฝากไว้ที่บ้านเพราะต้องท างานไม่มเีวลาเลี้ยงดู อีกทัง้ค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่บ้านเกิดถูกกว่า
พืน้ทีท่ีย่า้ยถิน่ไปท างาน เดก็กลุ่มนี้จะมกีารตดิต่อกบัพ่อแม่ผ่านโปรแกรมไลน์ และพ่อแม่จะส่งเงนิ
มาใหค้รอบครวัสม ่าเสมอ บางครอบครวัส่งน้อยลงในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เพราะโรงงาน
ปิดท าใหข้าดเงนิจากการท างานล่วงเวลา แต่จากการสมัภาษณ์พบว่าครวัเรอืนทีพ่่อแมไ่มไ่ดแ้ยกทาง
กนัสามารถส่งเงนิกลบับา้นไดส้ม ่าเสมอกว่าเพราะถงึอยา่งไรกม็คีนสองคนท างาน จาก 2 ครวัเรอืนที่
พ่อแมย่า้ยถิน่แต่ไมไ่ดห้ยา่รา้ง ไมม่คีรวัเรอืนใดทีพ่่อแมถู่กออกจากงานพรอ้มๆ กนั ทัง้สามครวัเรอืน
ให้สมัภาษณ์ว่าได้รบัเงนิที่ส่งมาน้อยลงในช่วงโควดิแต่ไม่ถงึกบัไม่มเีลย เทยีบกบัครอบครวัแหว่ง
กลางทีพ่่อแม่แยกทางกนัและใหเ้ดก็อยู่กบัปู่ ย่าตายายซึง่ในกลุ่มนี้มปัีญหา เช่น ครอบครวัเดก็ไม่ได้
พบกบัแม่และครอบครวัไม่เคยได้รบัเงนิส่งกลบับ้านมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว หรอืพ่อหรอืแม่ของเด็ก
แต่งงานมคีรอบครวัใหม่ท าให้มภีาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จนไม่สามารถส่งเงนิมาใหค้รอบครวัเดมิของ
ตนไดส้ม ่าเสมอ 

น่าสงัเกตว่าเดก็ในครอบครวัแหว่งกลางของทัง้บา้นนาสนุกและบา้นสว่างมกัเกดิจากพ่อแม่
ที่มีปัญหาหย่าร้างท าให้ปู่ ย่าตายายต้องรับหน้าที่ในการเลี้ยงดูหลานอย่างปฏิเสธไม่ได้ เช่น
ครอบครวัหมายเลข 5 ของแม่สวย (อายุ 63 ปี) และพ่อเสก (อายุ 66 ปี) ทัง้สองคนยงัแขง็แรงไม่มี
โรคประจ าตวั เป็นเกษตรกรในบา้นสว่างแต่มภีาระตอ้งดแูลหลานๆ ถงึ 4 คน ไดแ้ก่ หลานทีเ่กดิจาก
ลูกสาวคนโตจ านวน 3 คน (นิก อายุ 17 ปี, ด.ญ. นุก อายุ 11 ปี, และ ด.ช. แน้ต อายุ 8 ปี) และ
หลานทีเ่กดิจากลกูชายคนเลก็ (ด.ญ.มนิ อาย ุ11 ปี) เดก็ๆ อยูก่บัพ่อเสกและแมส่วยมาตัง้แต่เกดิ   
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แผนผงั 3.2: ครอบครวัของสวย 

 

ส่วนตวัของแมส่วยนัน้เคยเป็นแมท่ีต่อ้งเลีย้งดลูกูสองคนเพยีงล าพงัเพราะพ่อเสกไปท างาน
ที่เกาหลชี่วงปี 2529-2531 และไปไต้หวนัปี 2532-2534 โดยมรีายได้ส่งกลบับ้านเฉลี่ยเดือนละ 
15,000 บาทในช่วงนัน้ แต่แมส่วยมองว่าการเลีย้งลกูคนเดยีวไมไ่ดม้คีวามล าบากมากเพราะมญีาตพิี่
น้องช่วยกนัดูแล ท าการเกษตรก็พาลูกไปด้วยได้  แม่สวยส่งลูกสาวคนโตเรยีนมหาวทิยาลยัแห่ง
หนึ่งในเมอืงขอนแก่นแต่ลูกเรยีนไม่จบจงึออกไปท างานที่กรุงเทพฯ ส่วนลูกชายคนเลก็เรยีนจบชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ลูกสาวคนโตของแม่สวยท างานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบนัขาดการตดิต่อไปแล้ว
ประมาณ 5 ปี คาดน่าจะเป็นเพราะหย่ารา้งกบัสามคีนเดมิและแต่งงานมคีรอบครวัใหม่ ท าให้ขาด
การตดิต่อจากลูกทัง้ 3 คน ส่วนลูกชายคนเลก็ท างานอยู่กรุงเทพฯ กบัภรรยาแต่ยงัส่งค่าใช้จ่ายใน
การเลีย้งดู ด.ญ. มนิ มาใหอ้ย่างสม ่าเสมอ แม่สวยกบัพ่อเสกไม่ไดเ้หน็ว่าการทีห่ลานๆ ไม่ไดอ้ยู่กบั
พ่อแมเ่ป็นสิง่ทีม่ปัีญหา เพราะตนเองใหค้วามรกัและดแูลหลานๆ เหมอืนกบัเลีย้งลกูของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์นิก หลานชายคนโตของแม่สวยซึ่งเล่าว่าตัง้แต่เดก็จนโต
อาศยัอยูก่บัตาและยาย  ยายจะเป็นคนดแูลในทุกๆ เรือ่งในครอบครวั  นิกก าลงัจะขึน้ชัน้ ม.6 โดยเรยีน
หนังสอืในโรงเรยีนใกล้บา้นมาตลอด ระดบัประถมเรยีนทีโ่รงเรยีนบ้านหนองแสง ระดบัมธัยมนิกเรยีน
ต่อที่โรงเรยีนประจ าอ าเภอ การเรยีนออนไลน์ในช่วงโควดิ-19 แพร่ระบาดท าให้แทบไม่ได้พบคุณครู  
บางวชิาไม่ได้เรยีน ยิง่วชิาแนะแนวนัน้ไม่เคยมกีารเรยีนการสอนเลยแต่จะปล่อยให้เป็นชัว่โมงว่าง 
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เนื่องจากการเรยีนต้องใช้อนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัท์ และในครอบครวัของนิกก็มน้ีองๆ ที่ต้องเรยีน
ออนไลน์เหมอืนกนัอีก 3 คน ท าให้อุปกรณ์ไม่เพยีงพอ เมื่อจบชัน้มธัยมแล้วนิกอยากไปท างานที่
ประเทศอเมรกิาเพราะคดิน่าจะไดเ้งนิเดอืนเยอะว่าการท างานแถวบา้น  

นิกคดิว่าตนเองมปัีญหาในการใชช้วีติในตอนนี้คอื ทะเลาะกบัน้องๆ บ่อย เพราะน้องเริม่จะ
โตแลว้ท าใหด้ือ้และไม่ยอมเชื่อฟัง ยายใหช้่วยดูแลบา้นและน้อง เวลามปัีญหาทัง้เรื่องการเรยีนและ
การใชช้วีติต่างๆ ส่วนใหญ่จะคดิแก้ปัญหาดว้ยตวัเอง มปีรกึษาเพื่อนบา้งบางครัง้ แต่จะไม่ไดเ้ล่าให้
ยายกบัตาฟัง เพราะคดิว่าสามารถทีจ่ะแกไ้ขปัญหาเองได ้นอกจากนี้ นิกยงัไดเ้ล่าถงึ            ความ
ยากล าบากในการผ่านช่วงวยัเดก็โดยไม่มพี่อกบัแม่ โดยเล่าว่าเวลาคุณครหูรอืเพื่อนพดูหรอืถามกนั
เรื่องพ่อกบัแม่กไ็ม่รูจ้ะตอบค าถามเหล่านัน้อย่างไร ท าใหห้ลกีเลีย่งที่จะพูดถงึเรื่องพ่อกบัแม่ แต่จะ
พูดถงึและเรยีกยายในฐานะแม่แทน นิกเหน็ว่า“ครอบครวัจะต้องมพี่อแม่ลูกอยู่ดว้ยกนั ถ้าตอนเป็น
เดก็มพี่อแมอ่ยูด่ว้ยกน่็าจะดกีว่า...”  

ยงัมคีรวัเรอืนอกีแบบทีเ่ลีย้งดูเดก็ทีพ่่อแม่แยกทางกนัซึง่มสีายสมัพนัธเ์พยีงเป็นญาต ิโดย
ไมไ่ดเ้ป็นปู่ ยา่ตายายทีแ่ทจ้รงิไดแ้ก่ครวัเรอืนหมายเลข 10 ของแมก่ลิน่ (อาย ุ50 ปี) สามขีองแมก่ลิน่
เสยีชวีติไปแลว้ แม่กลิน่อาศยัอยู่กบัแม่ซึง่อายุ 70 ปี มโีรคประจ าตวัเบาหวาน ความดนั และไตรัว่ที่
ตอ้งไดร้บัการดแูล และยงัมหีลานๆ อกีจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ ด.ญ. บ ี(10 ขวบ) ซึง่เป็นลกูของลกูชาย
คนทีส่อง (มนตร ีอายุ 31 ปี) ปัจจุบนัท างานอยู่ทีป่ระเทศอสิราเอลแต่หย่ากบัภรรยาจงึน าลกูมาฝาก
ใหย้า่เลีย้งดตูัง้แต่เกดิ และยงัมเีดก็อกี 3 คนทีต่อ้งดแูล ไดแ้ก่ ด.ช. หนึ่ง (7 ขวบ) ด.ช. สอง (9 ขวบ) 
และ ด.ช. สาม (11 ขวบ) เดก็ชายทัง้สามเป็นลูกของน้าซึ่งเป็นน้องสาวของแม่ แม่กลิน่รบัมาเลี้ ยง
เพราะพ่อแม่ของเด็กหย่าร้างกัน พ่อของเด็กๆ ไปท างานต่างประเทศไม่มโีอกาสได้เลี้ยงดูลูก      
ส่วนแมข่องเดก็ไปมคีรอบครวัใหม ่เดก็ๆ จงึถูกส่งไปอาศยักบัญาตพิีน้่องเปลีย่นเวยีนกนัไปไม่มทีีอ่ยู่
เป็นหลกัแหล่งจนแมก่ลิน่รบัมาดแูลเมือ่สามปีก่อน 
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แผนผงั 3.3: ครอบครวัของกลิน่ 

 

แม่กลิน่มรี้านขายของเล็กๆ แต่ก็มทีี่ดนิในการท าการเกษตรด้วย อย่างไรก็ตามการหา
รายได้ของแม่กลิน่ไม่เพยีงพอเพราะมหีลายชวีติที่ต้องพึ่งพาแม่กลิน่ รายได้อกีทางจงึมาจากเงนิ
ส่งกลบับ้านของลูกสาวคนโตที่ส่งมาทุกเดอืน เดอืนละ 5,000 บาท แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของ   
โควดิ-19 ลูกสาวมงีานน้อยลงจงึส่งเงนิกลบัมาเพยีง 2,000-3,000 บาทต่อเดอืน ส่วนลูกชายคนที่
สองทีอ่ยู่อสิราเอลส่งเงนิค่าเลีย้งดู ด.ญ. บ ีใหเ้ดอืนละ 5,000 บาท ในขณะทีพ่่อของหลานอกี 3 คน 
ทีแ่มก่ลิน่รบัเลีย้งดสู่งเงนิมาช่วยเดอืนละ 3,000 บาท ส่วนแมข่องเดก็ส่งเงนิมานานๆ ครัง้ 

ครวัเรอืนของแม่กลิน่สะท้อนความซบัซ้อนของครอบครวัไทยในแง่ที่ผู้ที่มสีายสมัพนัธ์
ค่อนข้างห่างกัน กล่าวคือ ไม่ได้เป็นปู่ ย่าตายายโดยตรง   แต่จ าเป็นต้องรบัภาระเลี้ยงดูเด็กๆ         
ที่ต้องการการดูแลเพราะครอบครวัต้นทางของเดก็ๆ หย่ารา้งกนั แม่กลิน่ดูแลหลานอย่างดใีนเรื่อง
สุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ และอาหารการกิน แต่อาจช่วยเหลอืในเรื่องการเรยีนของหลานๆ      
ไดไ้มม่ากนกั ในช่วงของการเรยีนออนไลน์ในช่วงโควดิ-19 แพรร่ะบาด เดก็ๆ จะตอ้งเรยีนทีบ่า้นโดย
การท าใบงานส่งคร ูเมือ่ผูว้จิยัไดส้นทนากบัหลานๆ ของแมก่ลิน่ ไดแ้ก่ ด.ญ.บ ีและ ด.ช. สอง น้องๆ 
เล่าว่าบางวิชาก็เรียนทันเพื่อน บางวิชาก็ไม่รู้เรื่อง ส่วนสถานการณ์ครอบครัวนัน้จริง ๆแล้ว            
ทีโ่รงเรยีนกม็เีพื่อนทีพ่่อแมไ่ดอ้ยูด่ว้ยและตอ้งอยูก่บัปู่ ยา่ตายายเหมอืนๆ กนัหลายคน จงึไมไ่ดค้ดิว่า
ครอบครวัของตนเองไม่เหมอืนเพื่อน เพยีงแต่จะรูส้กึเสยีใจเวลาโรงเรยีนจดักจิกรรมวนัพ่อ  วนัแม่ 
และคดิถงึพ่อกบัแม่บ้างบางครัง้และไม่ได้อยากอยู่กบัใครเป็นพเิศษแต่อยากอยู่ร่วมกนัพรอ้มหน้า
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พรอ้มตาเป็นครอบครวัทีส่มบูรณ์จรงิๆ ถงึกระนัน้ ทัง้สองคนยงัไม่ไดรู้ส้ ึกว่าตนเองมคีวามเดอืดรอ้น 
หรอืมคีวามทุกขใ์จกบัชวีติครอบครวัเพราะคดิว่าแมก่ลิน่ดแูลเป็นอย่างดอียูแ่ลว้  

ภาพที ่3.4:  แมก่ลิน่ขายของทีห่น้าบา้น 

 

3.4 สถานการณ์ความเปราะบางของครัวเรือน 

จากสถานการณ์ความซบัซ้อนของครอบครวัตามที่กล่าวมาข้างต้น การเป็นครอบครวั
แหว่งกลางที่เดก็ต้องอยู่กบัผูป้กครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ และบางส่วนยงัอยู่ในสถานการณ์ที่พ่อแม่แยก
ทางกนัท าใหผู้ส้งูอายใุนครวัเรอืนตอ้งท าหน้าทีเ่หมอืนกบัพ่อแมบ่างครัง้อาจมปัีญหาไม่มากนกั หาก
ผู้สูงอายุยงัมกี าลงัและสุขภาพร่างกายแขง็แรงรวมถึงมีฐานะทางเศรษฐกิจหรอืได้รบัเงนิเลี้ยงดูที่
เพยีงพอต่อการดูแลเด็กๆ แต่ความเปราะบางของครวัเรอืนจะเกิดขึ้นทนัท ีเมื่อปู่ ย่าตายายเริม่มี
ช่องว่างระหว่างวยักบัเดก็ โดยเฉพาะกบัเดก็ที่เริม่โตเขา้วยัมธัยมที่เริม่จะมชีวีติและความคดิของ
ตนเอง และยิง่ปู่ ย่าตายายต้องท างานเลี้ยงปากท้อง หรอืด ารงชีพด้วยเงินสวัสดิการ เช่น เบี้ย
ผูส้งูอาย ุหรอืเบีย้คนพกิาร ความเปราะบางกจ็ะยิง่เพิม่เป็นทวคีูณเพราะการไดร้บัสวสัดกิารดงักล่าว
ไมไ่ดช้่วยสนบัสนุนครวัเรอืนอยา่งเพยีงพอ  

ตารางที ่3.4:  สถานการณ์เปราะบางของครวัเรอืนในบา้นนาสนุกและบา้นสว่าง (บางครอบครวัมี
หลายสถานการณ์ซอ้นทบักนั) 

สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครวัเรือน  
(ในหน่ึงครวัเรือนสำมำรถมีควำมเปรำะบำงได้หลำยชนิด) 

บ้ำนนำสนุก บ้ำนสว่ำง 

มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ 5 6 
มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่ตอ้งไดร้บัการดแูล 2 1 
มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางรา่งกาย 1 1 
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สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครวัเรือน  
(ในหน่ึงครวัเรือนสำมำรถมีควำมเปรำะบำงได้หลำยชนิด) 

บ้ำนนำสนุก บ้ำนสว่ำง 

สมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรครือ้รงั เช่น ซมึเศรา้ ตดิยาเสพตดิ  
มะเรง็ 

3 1 

ความรุนแรงในครอบครวั 1 - 

แมค้รวัเรอืนที่ให้ขอ้มูลกบังานวจิยันี้ส่วนใหญ่ในบ้านนาสนุกและบ้านสว่างที่มผีู้สู งอายุที่
ดูแลช่วยเหลอืตนเองได้ดงัตารางที ่3.4 ขา้งต้น แต่กม็บีางครวัเรอืนที่มคีวามเปราะบางซอ้นทบักนั
หลายเรื่องและยงัหาทางแก้ปัญหาไม่ได ้ยกตวัอย่าง เช่น ครอบครวัหมายเลข 3 ของ ด.ญ.โหระพา 
(อาย ุ10 ปี) ซึง่อาศยัอยูก่บัยา่จนั (อาย ุ52 ปี) ซึง่มลีกูชายสองคนคอืพ่อของโหระพาปัจจุบนัอาย ุ29 
ปี และน้าชายของโหระพา (อายุ 21 ปี) ทัง้พ่อและน้าชายเรียนจบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่ได้เรยีนต่อเพราะขณะนัน้ปู่ เสียชวีติ ย่าของโหระพาจงึให้ลูกชายสอง
คนท างานช่วยครอบครวั ทัง้สองคนท างานในโรงงานถงัแก๊สในกรุงเทพฯ ส่วนย่าของโหระพาไป
ท างานทีโ่รงงานในจงัหวดัชลบุรจีนถงึปี 2564 จงึกลบัมาเป็นเกษตรกรทีบ่า้นเพราะพ่อของโหระพา
หย่ากบัแม่ และน้าชายประสบอุบตัเิหตุจากการท างานท าใหม้ปัีญหากระดูกสนัหลงัแตกต้องกลบัมา
พกัอาศยัที่บ้าน และยายจนัเป็นผู้ต้องคอยดูแลลูกชายคนเลก็กบั ด.ญ.โหระพาไปพรอ้มกนัทัง้หา
อาหารและดแูลชวีติความเป็นอยูส่่วนอื่นๆ 

ภาพที ่3.5:  บา้นของโหระพากบัย่าจนั (ซา้ย)  
ภาพที ่3.6:  หอ้งน ้าทีอ่ยูน่อกตวับา้น (ขวา) 

   

พ่อกบัแม่ม ีด.ญ.โหระพาตัง้แต่อายุเพยีง 19 ปี แต่งงานไดไ้ม่นานนักกเ็ลกิกนั ก่อนหน้านี้ 
ด.ญ.โหระพา จงึถูกส่งไปอยู่กบัแม่และยายซึง่ยา้ยไปท างานทีจ่งัหวดัชลบุร ีเมื่อย่าตดัสนิใจกลบัมา
อยู่บา้นในปี 2564 จงึรบั ด.ญ. โหระพากลบัมาอยู่ดว้ยกนัเพราะแม่ไม่มเีวลาดูแล ส่วนพ่อแต่งงานมี
ครอบครวัใหม่ ภรรยาใหม่ของพ่อมลีูกตดิที่ก าลงัเรยีนในระดบัมธัยมมคี่าใช้จ่ายสูง พ่อจงึไม่ค่อยส่ง
เงนิมาใหย้่า ท าไดแ้ต่เพยีงโทรศพัทไ์ปขอเป็นครัง้คราวซึง่ตัง้แต่ครอบครวักลบัมาอยู่ทีบ่้านนาสนุก
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พ่อของ ด.ญ.โหระพาส่งเงนิกลบัมาบา้นเพยีงสองครัง้ ครัง้แรกหนึ่งหมื่นบาท และครัง้ทีส่อง 1,500 
บาท ยา่ของ ด.ญ.โหระพาไมไ่ดม้ทีีด่นิท ากนิของตนเองแต่ปลกูบา้นอยูใ่นทีด่นิของญาตแิละประกอบ
อาชพีรบัจา้งรายวนั ตัง้แต่ทีม่กีารระบาดโควดิ-19 งานรบัจา้งในหมู่บา้นกน้็อยลง หมูบ่า้นทีเ่คยมคีน
มาเทีย่ว มาดสูวนดอกไมแ้ละสวนเกษตรกซ็บเซา สนิคา้เกษตรโดยเฉพาะผลติภณัฑด์อกไมส้ด เช่น 
พวงมาลยัทีเ่คยส่งตามตลาดกข็ายไม่ค่อยดที าใหย้่าขาดรายได ้ครอบครวันี้จงึอยู่ไดด้ว้ยเงนิเยยีวยา
จากทางบริษัทของน้าชายที่ส่งมาให้ทุกๆ เดือนซึ่งเงินตรงนี้ก็เป็นรายได้หลักของครอบครวั        
ส่วนอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขา้วสารไดร้บัแบ่งปันมาจากญาตทิีค่อยดแูลช่วยเหลอื เมือ่ถามถึงย่าจนั
ถึงสวสัดกิารส่วนอื่นๆ จากรฐั ย่าจนัเล่าว่าตนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่การจะใช้ก็ค่อนข้าง
ล าบากที่จะต้องเดนิทางไปหมู่บ้านอื่น ไปรา้นค้าที่ใช้ได้ซึ่งไม่คุ้มกบัค่าน ้ามนัท าให้บางครัง้ก็ปล่อย
สทิธิน์ัน้ไป 

แผนผงั 3.4: ครอบครวัของโหระพา 

 

ส่วน ด.ญ.โหระพา ซึ่งเพิง่จะย้ายมาอยู่ที่บ้านนาสนุกได้ไม่นานเล่าให้ผู้วิจยัฟังว่าเรยีน
ออนไลน์ไม่ค่อยเขา้ใจนัก ผลการเรยีนออกมาไม่ด ีและอยากไปโรงเรยีนเพราะไม่มเีพื่อน มเีพื่อน
บา้นทีม่าเล่นดว้ยกนับา้งสองคน แต่ถา้เพื่อนไมม่ากจ็ะเล่นโทรศพัทอ์ยูค่นเดยีว เมือ่สอบถามว่าเวลา
ทีน้่องไดคุ้ยโทรศพัท์กบัพ่อนัน้สามารถช่วยให้หายคดิถงึไดห้รอืไม่ น้องก็บอกว่าหายคดิถงึแต่ก็ยงั
ไมห่ายทัง้หมดเพราะไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั 

อกีสองครวัเรอืนทีม่คีวามเปราะบางซ ้าซอ้นกว่าครวัเรอืนอื่นๆ ไดแ้ก่ ครอบครวัหมายเลข 
2 ของสมใจ (อายุ 43 ปี)  เรียนจบชัน้ ป.6 ส่วนสาม ี(อายุ 51 ปี) เรยีนจบชัน้ ป.2 ทัง้สองเป็น
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เกษตรกร สมใจป่วยเป็นมะเรง็เต้านมและเพิง่จะได้รบัการรกัษาจนอาการดขีึน้ สามขีองสมใจป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า ติดเหล้า และไม่รบัรู้ช่วยเหลือสถานการณ์ในครอบครวั สมใจต้องไปรบัยาที่
โรงพยาบาลเดอืนละครัง้ สมใจจงึต้องท าหน้าที่หวัหน้าครอบครวัดูแลแม่ของตนเอง (อายุ 77 ปี)    
ซึง่มโีรคประจ าตวัเป็นความดนัสูงตอ้งพาไปหาหมอทีค่ลนิิก ทุก 3 เดอืน และดแูลหลานคอื ด.ช.บอล 
ซึ่งสมใจเลี้ยงมาตัง้แต่เกดิจนปัจจุบนัอายุ 7 ขวบแล้วและเรยีกสมใจว่าแม่ ด.ช.บอลเป็นลูกของลูก
ชายคนโตอาย ุ28 ปี ทีห่ยา่กบัภรรยา ปัจจบุนัลกูชายท างานโรงงานอยูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยเพิง่จะออก
เดนิทางเมือ่เดอืนสงิหาคม 2562 เมือ่เกดิการระบาดของโควดิ-19 กย็งัไมไ่ดก้ลบับา้น ยงัคงท างานที่
ญี่ปุ่ นต่อ และวางแผนไวว้่าเมื่อหมดสญัญาในปี 2565 จะเดนิทางไปเกาหลเีพื่อหางานต่อไป รายได้
หลกัของครวัเรอืนจงึมาจากเงนิส่งกลบับา้นของลกูชายทีอ่ยูญ่ี่ปุ่ นเดอืนละ 15,000 บาท แต่เมือ่มงีาน
น้อยลงในช่วงโควดิ-19 กส็่งเงนิน้อยลงเหลอืเดอืนละ 2,000-3,000 บาท   

แผนผงั 3.5: ครอบครวัของสมใจ 

 

เนื่องจากครอบครวัมสีมใจเป็นก าลงัหลกัในการดูแลทุกคน และมลีูกชายคนโตช่วยเหลอื
ทางการเงนิ จงึมกีารตดิต่อกนัแทบทุกวนัผ่านช่องทางไลน์ โดยลกูชายจะขอสนทนากบั ด.ช.บอลทุก
วนั ส่วนแม่ของน้องบอลไปแต่งงานมคีรอบครวัใหม่แลว้ สมใจอายุยงัไม่มาก จงึสามารถดูแล ด.ช.
บอลแทนพ่อและแม่ได ้แต่กระนัน้ การที ่ด.ช.บอลไม่ไดไ้ปโรงเรยีนในช่วงโควดิ-19 ท าให ้ด.ช.บอล
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ติดเล่นโทรศพัท์  สมใจมองว่าครวัเรอืนของตนเองที่ผู้หญงิจะต้องเป็นผู้น าเพราะสามไีม่สามารถ
พึ่งพาได้พบเห็นได้ทัว่ไปในหมู่บ้าน การท างานหนักของสมใจในฐานะเสาหลกัของครอบครวั      
เพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหก้บั ด.ช.บอลซึง่เป็นหลานดว้ย ด.ช.บอล ถูกส่งไปเรยีนที่โรงเรยีนอนุบาล
หนองววัซอ ซึง่มรีะยะทางทีไ่กลจากบา้นพอสมควรโดยสมใจเป็นคนไปรบัไปส่งเอง ทีส่่งไปโรงเรยีน
ดงักล่าวเพราะสมใจมองว่า ด.ช.เก่งเคยเรยีนโรงเรยีนใกลบ้้านแลว้คุณครูไม่เอาใจใส่ให้แต่เดก็เล่น 
ไมเ่หมอืนกบัโรงเรยีนปัจจุบนัทีม่กีารเรยีนการสอนทีเ่ขม้ขน้กว่า   

ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ ด.ช.บอล ในเรื่องชวีติประจ าวนั ด.ช. บอลชอบเล่นเกมส์ในโทรศพัท์ 
อยากเป็นเดก็ผูห้ญงิและไม่ชอบเล่นกบัเพื่อนผูช้ายเพราะเพื่อนผู้ชายชอบเล่นแรง ส่วนใหญ่จะมแีต่
เพื่อนผู้หญงิ ด.ช.บอลมองว่าผู้หญงิเก่งกว่าผู้ชาย เมื่อสอบถามถงึความรูส้กึที่ไม่ได้อยู่กบัพ่อเป็น
เวลา 3 ปี น้องตอบว่ารูส้กึธรรมดา คดิถงึบา้ง แต่สนิทกบัย่ามากกว่า ไม่ค่อยไดคุ้ยกบัพ่อเพราะว่า
ช่วงเวลาที่พ่อโทรมาก็เรยีนอยู่ หรอืไม่โทรมาหลงัจากที่หลบัแล้ว ด.ช.บอล ยงัเล่าต่อว่าเมื่อโตขึน้
อยากไปประเทศองักฤษ มแีฟนเป็นคนต่างชาต ิเมือ่ถามว่าไดค้วามคดินี้มาอยา่งไร ด.ช.บอลตอบว่า
ยา่บอกใหม้แีฟนฝรัง่ถงึจะรวย  

อกีครอบครวัทีม่คีวามเปราะบางไม่ต่างกนัคอืครอบครวัหมายเลข 1 ของอาภรณ์ (อายุ 54 
ปี) จบการศกึษาป.4 อาชพีรบัจา้งทัว่ไปและมทีีน่าเลก็ๆ 2 ไร่พอปลูกขา้วเลีย้งครอบครวัได ้รายได้
ต่อวนัเพยีง 300 บาท สามเีสยีชวีติไปนานแลว้จงึมสีามใีหม่ (อายุ 60 ปี) ซึง่ในปัจจุบนัเป็นผู้พกิาร
ทางสายตา อาภรณ์ต้องดูแลสาม ีลูกชายคนโตคอืภากร (อายุ 37 ปี) ซึง่เพิง่กลบัจากอสิราเอลเมือ่ปี 
2561 มอีาการป่วยเป็นโรคซมึเศรา้และตดิยาเสพตดิซึ่งหย่ากบัภรรยาไปแล้ว กับ ด.ช.ภูเขา อายุ    
6 ปี ก าลงัเรยีนชัน้อนุบาล 3 ลูกชายของภากรทีอ่าภรณ์เลี้ยงมาตัง้แต่เกดิเหมอืนกบัลูกของตนเอง
เพราะแม่ของ ด.ช.ภูเขายา้ยไปอยู่ทีอ่ื่นและไม่กลบัมาอกีเลย ภากรปลูกกระท่อมเป็นทีอ่ยู่อาศยัเสพ
ยาโดยไมยุ่ง่เกีย่วกบัใคร 
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แผนผงั 3.6: ครอบครวัของอาภรณ์ 

 

อาภรณ์เล่าว่า ภากรไปท างานที่อิสราเอลตัง้แต่ปี 2556-2561 โดยไม่กลับบ้านเลย       
ก่อนจะไปอาภรณ์น าที่นาไปจ านองเป็นค่าใช้จ่ายให้ไปท างานที่อสิราเอล แต่เมื่อภากรไปแล้วไม่มี
การส่งเงนิให้ครอบครวั มเีพยีงที่ส่งมาเดอืนละ 13,000 บาท เพื่อใช้หนี้ ช่วงการแพร่ระบาดของ    
โควดิ-19 ทุกคนในครอบครวักลายเป็นผู้ป่วยท าให้ขาดรายได้ต้องใหญ้าตใินหมู่บ้านคอยส่งอาหาร
ให ้   

อาภรณ์เล่าว่าจรงิๆ แลว้ตนไม่มเีวลามากนักเพราะต้องออกไปรบัจา้งหารายได ้หาเชา้กนิ
ค ่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 หลานไปอยูท่ีศู่นยเ์ดก็เลก็ไม่ได ้อาภรณ์ฝากใหส้ามซีึง่พกิาร
ทางสายตาเป็นผูดู้แลหลานในตอนกลางวนัท าใหบ้างครัง้กบ็กพร่องในเรื่องอาหารการกนิ ครวัเรอืน
ของนางอาภรณ์จงึถือว่าค่อนข้างจะล าบากเพราะด ารงชพีด้วยการหารายได้ของนางอาภรณ์คน
เดยีวกบัเงนิผูส้งูอายขุองสามนี ามาเป็นค่าใชจ้่ายในบ้าน เช่น ค่าน ้าค่าไฟฟ้า ส่วนอาหารกอ็าศยัผกัที่
ปลกูไวร้อบๆ บา้น หรอืถา้ขาดเหลอืจรงิๆ กจ็ าเป็นตอ้งพึง่พาเพื่อนบา้นทีเ่ป็นญาต ิ  

ส่วนครอบครวัสุดท้าย ได้แก่ ครอบครวัหมายเลข 11 ของพ่อเสือซึ่งสถานการณ์ไม่
แตกต่างจากครวัเรอืนเปราะบางอื่นๆ นัก พ่อเสืออายุ 62 ปี มอีาชีพรบัจ้าง มภีรรยาอายุ 54 ปี     
พ่อเสอืป่วยเป็นโรคประจ าตวั ไดแ้ก่ โรคความดนั โรคล าไส ้และเสน้เลอืดโป่งพอง ตอ้งไปพบแพทย์
บ่อยๆ เช่น เดอืนที่แล้วต้องไปหาหมอถงึ 3 รอบเพื่อตรวจภายในร่างกาย ต้องเหมารถไปหาหมอ
ครัง้ละ 500 บาท  ขณะทีผู่ว้จิยัสมัภาษณ์พ่อเสอืนัน้อาการเริม่ดขีึน้กเ็ริม่เปลีย่นเป็น 3 เดอืนจงึไปรบั
ยา นอกจากนี้พ่อเสอืยงัมอีาการนิ้วลอ็คท าให้ไม่สามารถท างานรบัจา้งได้มากนัก มเีพยีงเงนิเดอืน
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ประจ าในฐานะ อสม.หมู่บา้นเดอืนละหนึ่งพนับาท ภรรยาของพ่อเสอืจงึเป็นผูห้ารายไดเ้ขา้มาใชจ้า่ย
ในครอบครวัเพยีงล าพงั ออกไปรบัจา้งทัว่ไป พ่อเสอืมลีูกสองคนทีท่ างานอยู่ต่างถิน่คอืลูกชายคนโต
ท างานอยู่จงัหวดัอุตรดติถ์ และลูกสาวคนสุดท้องท างานอยู่กรุงเทพฯ ลูกทัง้สองคนหย่าร้างจาก
ครอบครวัเดมิไปมคีรอบครวัใหม่และน าลูกสาวมาฝากพ่อเสอืและภรรยาที่มสีถานะเป็นปู่ ย่าตายาย
ใหช้่วยดูแล ปัจจุบนัหลานสาวทัง้สองอายุ 10 ขวบและ 11 ขวบ ก าลงัเรยีนโรงเรยีนประถมในต าบล 
ลูกสาวของพ่อเสอืจะส่งเงนิใหทุ้กเดอืน เดอืนละ 1,000 - 2,000 บาท ทางดา้นลูกชายจะนานๆ ครัง้
ส่งเงนิมาเพราะอาชพีทีล่กูชายท าใหจ้ะตอ้งกูย้มืเพื่อมาท าการเกษตรท าใหม้หีนี้สนิเยอะ 

แผนผงั 3.7: ครอบครวัของพ่อเสอื 

 

เหตุผลของการที่ลูกทัง้สองไปท างานที่ต่างถิ่น เพราะทางครอบครบัไม่มทีี่ท ากิน ที่ใน
บรเิวณบา้นกไ็ม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถท ากนิจนเลีย้งครอบครวัได ้จงึเป็นเหตุใหต้้องไปท างานที่ต่าง
ถิน่เพราะการไปท างานทีต่่างถิน่เป็นในรปูแบบของเงนิเดอืนมรีายไดม้ัน่คง แต่การรบัจา้งอยูท่ี่บ้านมี
รายไดไ้ม่แน่นอนเพราะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาและฤดูกาล เช่น ช่วงปีใหม่ระยะเวลา 3 เดอืน จะเป็นการ
ปลูกดอกไมเ้มอืงหนาว ช่วงนัน้จะมงีานไปใหไ้ปรบัจา้งเยอะแต่พอหลงัจากจบช่วงเวลาดงักล่าวกจ็ะ
ไม่ค่อยมงีาน ต้องรอให้ถึงช่วงปลูกดอกไม้เมอืงหนาวในอีกปีหน้าถึงจะมงีาน ท าให้ลูกทัง้สองจงึ
ตดัสนิใจไปท างานที่ต่างถิน่ การส่งเงนิกลบับ้านก็จะเป็นนานๆ ครัง้ส่งกลบัมาเพราะลูกทัง้สองก็มี
ครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบ และการส่งเงนิมากเ็พยีงเพื่อใหลู้กทีอ่ยู่กบัปู่ ย่าตายาย พอไดซ้ือ้ของใชท้ี่
จ าเป็น อย่างไรก็ตามในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกสาวต้องกักตัวท าให้ไม่มีเงิน  
หลงัจากผ่านช่วงโควดิสถานการณ์กเ็ริม่ดขีึน้ กเ็ริม่กลบัมาส่งเงนิใหก้บัพ่อแมแ่ลว้ และนอกจากเงนิที่
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ส่งมากจ็ะเป็นซือ้ของใชเ้สือ้ผ้า รองเทา้ ของเล่นมาใหลู้ก ในสวนของลูกชายนัน้กไ็ด้มกีารส่งของใน
ลกัษณะของอาหารกลบัมาใหท้างบา้น เป็นเหด็ หน่อไม ้ส่งทางไปรษณยีอ์ยูเ่รือ่ยๆ ไมข่าด 

ภาพที ่3.7:  หลานของพ่อเสอืก าลงัท าการบา้น (ซา้ย)  
ภาพที ่3.8:  หลงับา้นของพ่อเสอื (ขวา) 

   

พ่อเสอืเล่าถงึพ่อแม่ของหลานว่า หลานของลูกชายคนแรกนัน้ปู่ ย่าเลี้ยงมาตัง้แต่เกดิโดย 
ส่งเรยีนที่ศูนยเ์ดก็เลก็ในหมู่บ้าน ลูกชายคนโตซึ่งเป็นพ่อของหลานไปท างานที่เกาหลตีัง้แต่หลาน
อายเุพยีงขวบเดยีว เมือ่ไปเป็นระยะเวลานานจนหมดสญัญากลายเป็นแรงงานผดิกฎหมายไปเรื่อยๆ 
จงึตกลงแยกทางกนักบัภรรยา พอกลบัมากแ็ต่งงานใหม่ไปอยู่ จ.อุตรดติถ์ ส่วนหลานอกีคนก็เลี้ยง
มาตัง้แต่เกิดและส่งเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กเช่นกันแต่เมื่อพ่อแม่หลานมีปัญหากันจึงพาลูกไปอยู่ที่
กรงุเทพฯ เมือ่เลกิกนักน็ าลกูมาฝากไวต้ามเดมิซึง่ตอนนัน้หลานเขา้ชัน้ ป.1 ทีโ่รงเรยีนในต าบล   

พ่อเสอืมองว่าตนเองและภรรยาสามารถดูแลและให้ความอบอุ่นกบัหลานได้ พ่อแม่ของ
หลานกต็ดิต่อมาผ่านช่องทางไลน์สอบถามถงึเรือ่งกจิวตัรประจ าวนั หลานทัง้สองคนกไ็มใ่ช่เดก็ดือ้ว่า
นอนสอนงา่ย เป็นเดก็รา่เรงิมคีวามสุข ไมเ่หงาเพราะตายายกส็ามารถใหค้วามอบอุ่นหลานทัง้สองได้
ดอียู ่และตายายกพ็ยายามเป็นทัง้พ่อและแมใ่หก้บัหลานทัง้สอง เวลามปัีญหาอะไรกใ็หค้ าปรกึษากนั 
ส่วนเรื่องของความรู้สึกเด็กทัง้สองตายายจะดูแลและไม่ทะเลาะกันให้หลานเห็น ไม่มีการใช้       
ความรุนแรงในครอบครบั อย่างไรกต็าม สิง่ทีก่งัวลทีสุ่ดของครอบครวัคอืความสามารถในการดูแล
หลานทัง้สองเพราะตนเองในฐานะผู้ปกครองสภาพร่างกายกไ็ม่แขง็แรงเหมอืนเดมิแลว้ และยงักลวั
ว่าเมือ่หลานโตขึน้เป็นวยัรุน่จะไมเ่ชื่อฟัง 

ผูว้จิยัมโีอกาสสนทนากบัหลานสาวของพ่อเสอืทัง้สองคนพบว่าทัง้สองเป็นดรี่าเรงิกล้าพูด
กลา้สนทนา ทัง้สองดใีจเวลาพ่อแมก่ลบัมาเยีย่ม อยากใหอ้ยูด่ว้ยนานๆ แต่ถา้ใหไ้ปอยูด่ว้ย หลานคน
หนึ่งตอบว่าไม่ไป ส่วนอกีคนที่อายุน้อยกว่าตอบว่าอยากไปอยู่กบัพ่อแต่ก็อยากให้ตายายอยู่ด้วย    
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กค็อือยากใหอ้ยู่ครบกนัทุกคนทัง้ตายายและพ่อแม่ เดก็ทัง้สองเรยีนไดค้ะแนนด ีแต่ในช่วงโรงเรยีน
ปิดเพราะโควดิ-19 กช็อบเล่นโทรศพัท ์เล่น tiktok จนมผีูต้ดิตาม 600 กว่าคนแลว้   

ครวัเรือนเปราะบางที่ยกตัวอย่างข้างต้นทัง้หมดเป็นครวัเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัว       
เป็นผู้สูงอายุ สตร ีมปัีญหาการหย่ารา้ง เดก็ไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่หรอืบางครอบครวัอยู่กบัคนที่ไม่ได้
เป็นแม้แต่ปู่ ย่าตายายแต่เป็นญาติห่างๆ แต่เมื่อสนทนากับครวัเรือนเหล่านี้ถึงความต้องการ        
การสนับสนุนจากภาครฐั พวกเขาตอบว่า เขาได้รบัสวสัดิการ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ      
เงนิเดก็แรกเกดิ ครบถ้วนดอียู่แล้ว แต่ปัญหาของหมู่บ้านเป็นเรื่องของการไม่มอีาชพีอื่นนอกจาก
ภาคเกษตรกรรม ท าใหต้อ้งไปท างานต่างประเทศ และไมม่งีานทีจ่ะส่งเสรมิรายไดใ้หก้บัผูเ้ปราะบาง
ทางร่างกายรวมถงึผูพ้กิารมแีต่อาชพีเกษตรกรรมและรบัจา้งในภาคเกษตร สิง่ทีต่้องการน่าจะเป็น
ท าอย่างไรที่จะให้มทีางเลอืกอาชพีเพิม่ขึ้น มรีายได้ที่มากกว่าเดมิ ในช่วงก่อนโควดิ -19 ชุมชนทัง้
บา้นสว่างและบา้นนาสนุกไดเ้ขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นท่องเทีย่วนวตัวถิทีีท่ าใหห้มู่บา้นเริม่เป็นทีรู่จ้กั 
แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การท่องเที่ยวหยุดชะงักลง ชาวบ้านขายผลผลิตได้
ยากล าบาก ท าให้เกดิปัญหาขาดรายได้ ดงันัน้ สวสัดกิารที่ชาวบ้านคดิว่าส าคญัจงึเป็นเรื่องการมี
รายไดท้ีม่ ัน่คง การท าใหบุ้ตรหลานเขา้ถงึการศกึษาทีด่ ีและการเขา้ถงึระบบสุขภาพถว้นหน้า 

3.5 สถานการณ์เกี่ยวกับการดูแลในชุมชน  

3.5.1 การดูแลกันในหมู่บ้าน  

บ้านนาสนุกและบ้านสว่างคล้ายกบัหมู่บ้านในพื้นที่เกษตรกรรมทัว่ไปที่ชาวบ้านรู้จกักัน
ใกล้ชดิและบางส่วนเป็นญาตกิัน อย่างไรก็ตามการที่คนในชุมชนยา้ยไปท างานต่างถิน่มาถงึ 3 รุ่น
ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาท าให้การใช้ชวีติในชุมชนมคีวามเปลี่ยนแปลงไป ปฏสิมัพนัธ์ของ
ครอบครวัที่มต่ีอชุมชนและสงัคมมแีนวโน้มลดลง มลีกัษณะต่างคนต่างอยู่มากขึน้ สมาชกิในสงัคม
อาจรว่มมอืกนัเท่าทีค่วร คงเหลอืแต่กลุ่มและกองทุนทีภ่าครฐัสนับสนุนเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บา้น กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนฌาปนกจิสงเคราะห ์
กองทุนสวสัดกิารชุมชน เป็นต้น ส่วนการรวมกลุ่มดา้นอาชพี เช่น กลุ่มแม่บา้น แมจ้ะยงัคงอยู่ แต่ก็
เป็นการรวมกลุ่มของผูห้ญงิกลุ่มเลก็ๆ ในหมูบ่า้น  ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการจะเป็นกลุ่มอสม. กลุ่มแมบ่า้น
ทีม่คีวามคุน้เคยกบักจิกรรมเหล่านี้อยูแ่ลว้ ชาวบา้นทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิดว้ยเนื่องจาก ระยะเวลาว่างไม่
ตรงกนั รายไดจ้ากอาชพีเหล่านัน้ตอ้งมเีงนิทีล่งทุนจ านวนมาก จงึยงัไมต่อบสนองความตอ้งการของ
ชาวบา้นเท่าทีค่วร 

อกีหนึ่งกลุ่มคอืคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ดูแลงานต่างๆ ในชุมชน ความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้คนในชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มและกองทุนอกีมากมาย ทีเ่กดิขึน้ในวาระ
ต่างๆ เช่น กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผ้าฝ้าย กองทุนขยะฌาปนกิจ กองทุนสวสัดกิาร กองกลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว ์กลุ่มโฮมสเตย ์ทีบ่างกลุ่มอาจไม่มกีารด าเนินการแลว้ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
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ของโควดิ-19 ทีห่มูบ่า้นไมไ่ดม้นีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มเยอืนและชาวบา้นเริม่หาทางไปท างานต่างประเทศ
อกีครัง้เมือ่โควดิ-19 เริม่คลีค่ลาย 

อย่างไรก็ตาม จากการสมัภาษณ์กับคนในหมู่บ้านสว่างและบ้านนาสนุก และจากการ
สงัเกตระหว่างการเก็บขอ้มูล ชาวบ้านเล่าว่าในชุมชนมกีารสอดส่อง ช่วยกนัในชุมชน ดูแลเดก็คน
สงูอายกุนัอยู ่แต่ท าไดแ้ค่เป็นหเูป็นตาใหก้บัปู่ ย่าตายายมากกว่าทีจ่ะเป็นฝ่ายเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพราะแต่ละครวัเรอืนก็มคีวามเป็นเอกเทศมากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ -19     
ที่ลูกหลานต้องเรยีนออนไลน์ ก็มกีารรวมตวักนัมาเรยีนที่บ้านที่มเีครื่องคอมพวิเตอร ์การดูแลกนั
ภายในหมู่บา้นมกัช่วยกนัในกลุ่มญาตขิองตนเอง หากครวัเรอืนไหนไม่มอีาหารรบัประทานกแ็บ่งปัน
กนัได้ อสม. มกีารส ารวจความเปราะบางของครวัเรอืนและมขีอ้มูลในเรื่องเดก็ คนสูงอายุและคน
พกิาร แต่การช่วยเหลอืทีท่ ากนัเองในชุมชนท าไดแ้ค่เพยีงการดแูลกนัตามอตัถภาพ มปัีญหาจ านวน
หนึ่งทีค่นในชุมชนจดัการเองไมไ่ด ้เช่น ปัญหายาเสพตดิทีแ่พร่ระบาดอย่างหนักแต่ผูเ้สพยงัไมไ่ด้ก่อ
ความรุนแรง และท าไดเ้พยีงช่วยกนัสอดส่องป้องกนัลูกหลานของตนเองไม่ให้เขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัยา
เสพติดเท่านัน้ เพราะถึงจะร้องเรยีนหน่วยราชการในพื้นที่ ถึงจะมกีารตรวจจบั แต่เมื่อปล่อยตวั
ออกมากก็ลบัไปตดิยาเสพตดิใหม่อยู่ด ีผูท้ีเ่สพยาเสพตดิในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชายวยัท างาน และ
ส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันในพื้นที่นา หรอืป่าที่ไกลออกไปจากบรเิวณพื้นที่ชุมชน ส่วนปัญหาใน
ครอบครวัทีเ่กดิขึน้จากผลของยาเสพตดิ หากเกดิความรุนแรงในครอบครวั ผูใ้หญ่บา้นและกรรมการ
ชุมชนจะประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้มาช่วยจดัการ แต่การจดัการในชุมชนบางครัง้เป็น
เรื่องละเอยีดอ่อนของความสมัพนัธ์ในครอบครวั เพราะเมื่อมปัีญหาเรื่องยาเสพตดิเกดิขึ้น คนใน
ครอบครวันัน้ๆ มกัจะไม่กล้าที่จะแสดงตวั หรอืขอความช่วยเหลอืใดๆ เนื่องจากความอบัอายของ
พฤตกิรรมของลกูหลาน 

เมื่อสอบถามถึงกลุ่มกองทุนสวสัดกิารต่างๆ ของชุมชน แม่ตาซึ่งเป็นผู้จดัการกองทุน
สวสัดกิารชุมชนทีบ่า้นสว่างใหข้อ้มลูว่าสมาชกิกองทุนกว่าครึง่เป็นผูสู้งอายุเพราะคนรุ่นใหม่ยา้ยไป
ท างานที่จงัหวดัอื่น หรอืไปท างานต่างประเทศ ในช่วงที่โควดิ-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก สมาชกิ
กองทุนเสยีชวีติและเขา้โรงพยาบาลพรอ้มๆ กัน 35 คนจนเงนิสะสมร่อยหรอเพราะต้องจ่ายสมทบ 
กองทุนในลกัษณะนี้มกีารอุดหนุนโดยรฐัผ่านกระทรวงความมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคมตามจ านวน
สมาชกิ แมต่าตอ้งไประดมคนเขา้มาเป็นสมาชกิเพื่อทีจ่ะไดร้บัเงนิอุดหนุนมากทีสุ่ดเพื่อใหก้องทุนยงั
อยูไ่ด ้ 

น่าสงัเกตว่าแนวคดิของกองทุนสวัสดกิารในลกัษณะนี้เกิดขึ้นจากฐานคดิว่าคนในพื้นที่
ชนบทเขา้ถงึสถาบนัทางการเงนิได้ยากล าบาก จงึมกีารก่อตัง้กลุ่มกองทุนโดยใชทุ้นทางสงัคมเป็น
พื้นฐานในการระดมทุนเพื่อสวสัดกิารของคนในชุมชน แต่เมื่อสอบถามคนในชุมชนถึงการเขา้ถงึ
แหล่งทุนต่างๆ พบว่า ชาวบา้นเป็นสมาชกิเกอืบทุกกองทุนทีม่เีท่าทีพ่วกเขาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์
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กบัครอบครวั และครวัเรอืนบางส่วนยงัซือ้ประกนัชวีติจากบรษิทัเอกชนทีม่ตีวัแทนขายอยู่ในหมู่บ้าน
ดว้ย  

3.5.2 การดูแลโดยองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพืน้ทีเ่ป็นหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ทีใ่กลช้ดิกบัชาวบา้นมากที่สุด 
และมหีน้าทีจ่ดัสวสัดกิารต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัเดก็และผูส้งูอายุ อย่างไรกต็าม แมส้ถานการณ์
ความเปราะบางของครวัเรอืนจะเกดิจากการยา้ยถิน่ การไม่ได้อยู่ด้วยกนัของครอบครวั และความ
เปราะบางเรือ่งสุขภาพ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท าไดเ้พยีงจดัสวสัดกิารทีค่ลอบคลุมเรือ่งเบีย้ยงัชพี
คนสูงอายุ คนพกิารและเงนิอุดหนุนเดก็แรกเกดิถงึ 6 ปี รวมถึงดูแลศูนย์เดก็เล็กในพื้นที่ ในส่วน
สวสัดกิารอื่นๆ นอกจากนี้อาจจะพน้อ านาจหน้าทีแ่ละความสามารถในการจดัการได ้ 

จากการสมัภาษณ์กองสวสัดิการในองค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่ของบ้านนาสนุก
พบว่า  โครงการต่างๆ ทีร่ฐัมใีนปัจจุบนั เช่น การอบรมเกี่ยวกบัการเกษตร การรวมตวัพฒันาชุมชน 
จะค่อนขา้งสรา้งความร่วมมอืได้ยากเพราะพวกเขาต้องท างานหาเงนิ แต่หากเป็นโครงการที่มกีาร
แจกของใหช้าวบา้นจงึจะมารว่ม กองสวสัดกิารชุมชนกล่าวถงึการใหค้วามช่วยเหลอืกบัชาวบา้นกลุ่ม
เปราะบางว่าทาง อบต. ไม่ได้มงีบประมาณ โดยปกตกิารขอความช่วยเหลอืชาวบ้านจะตดิต่อศูนย์
ด ารงธรรม และไปสู่พฒันามนุษยแ์ละสงัคมจงัหวดัอุดรธานี หลงัจากนัน้เรื่องจงึกลบัมาที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลที่จะท าหน้าที่ส ารวจและลงภาคสนามให้ หรอืตวัองค์การบรหิารส่วนต าบลเอง      
กจ็ะต้องส ารวจคนไรท้ีพ่ ึ่ง คนยากไร ้เอดส ์พกิาร ท าเรื่องไปขอพฒันามนุษยแ์ละสงัคมจงัหวดัเพื่อ
ของบประมาณช่วยเหลอืซึ่งในแต่ละปีก็มจี านวนจ ากดั น่าสงัเกตว่ากองสวสัดกิารอยู่กบัพื้นที่และ
ใกล้ชดิประชาชนในท้องถิน่แต่อ านาจในการให้ความช่วยเหลอืประชาชนและงบประมาณกลบัรวม
ศูนยอ์ยูท่ีร่ะดบัจงัหวดั  

ส่วนปัญหายาเสพตดิในชุมชน กองสวสัดกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลจะด าเนินการ
ตามการเรยีกรอ้งของชาวบ้าน แต่โดยมาก เรื่องจะมาจากเจา้หน้าที่ต ารวจ กองสวสัดกิารฯ จะรูท้ี
หลงั เช่น กรณีของตายาย หรอืพ่อแม่ ของกลุ่มวยัรุ่นที่มพีฤตกิรรมตดิยาเสพตดิ ใหผู้ใ้หญ่บา้นเขา้
มาช่วยเหลอื หรอืใหไ้ปแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต ารวจ จติแพทย ์หรอืส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้า
ไปบ าบดั พาตวัออกไปจากทีบ่า้น  หากมกีารขายหรอืกระท าผดิกฎหมายจนถูกจบักุม กองสวสัดกิาร
ฯ จะท าหน้าที่ตดิตามเมื่ออดตีผู้ต้องขงักลบัสู่ชุมชน แต่เท่าที่ผ่านมาผู้ต้องขงัคนเดมิก็จะท าผดิซ ้า
อยา่งเดมิ และครอบครวักไ็มอ่ยากจะรอ้งเรยีนเพราะอบัอายเนื่องจากในชุมชนคนรูจ้กักนัหมด  

สวสัดกิารอีกอย่างที่มกีารจดัหาในระดบัชุมชน โดยองค์การบรหิารส่วนต าบล คอื ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ทีร่บัดแูลเดก็อาย ุ3-5 ปี โดยไมไ่ดเ้กบ็ค่าใชจ้่าย จากการสมัภาษณ์ครปูระจ าศูนยเ์ดก็
เล็กพบว่าเด็กๆ ประมาณครึ่งหนึ่งในศูนย์เด็กเล็กที่มปีู่ ย่าตายายเป็นผู้ปกครองโดยพ่อกบัแม่ไป
ท างานถิ่นอื่น ครูสังเกตว่าผู้ปกครองส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจริงๆ แล้วในบาง
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สถานการณ์ การอยู่กบัปู่ ย่าตายายทีอ่าจจะดกีว่าพ่อแม่จรงิๆ เพราะพ่อแม่ของเดก็จ านวนมากเป็น
พ่อแม่วยัใสและยงัต้องท างานหาเลี้ยงครอบครวัหรอืไปมคีรอบครวัใหม่ไม่ค่อยมเีวลาดูแลลูกๆ     
ส่วนปู่ ย่าตายายเป็นเกษตรกรที่สามารถพาลูกหลานไปท านาท าไร่ด้วยกันได้ ในช่วงโควิด -19        
ทีศู่นยเ์ดก็เลก็ปิด ครกูไ็ปเยีย่มตามบา้นและเมือ่พบเดก็บางบา้นทีอ่าจไม่มอีาหารกลางวนั ครกูน็ าไป
ส่งให ้ 

อย่างไรก็ตาม ครูสงัเกตว่าเดก็ที่อยู่ในครอบครวัแหว่งกลางค่อนขา้งมพีฒันาการช้ากว่า
ครอบครวัที่มพี่อและแม่อยู่ด้วยกนัครบ เพราะจากประสบการณ์ที่เคยได้ดูแลเด็กมา อาจจะด้วย
ช่องว่างระหว่างวยั เดก็ที่อยู่กบัพ่อและแม่ที่เป็นครอบครวัสมบูรณ์จะช่างพูด เพราะผู้ปกครองจะมี
การท ากจิกรรมร่วมกบัเดก็อยู่ตลอดเวลา เช่น เล่านิทาน พาไปเทีย่ว แต่ในส่วนของครอบครวัทีเ่ดก็
อยู่กับผู้สูงอายุนัน้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรท าให้หลงัจากที่กลบัจากการ      
ท าสวนท าไร่แล้ว เกดิความเหนื่อยล้าและไม่สามารถสอนการบ้านเดก็หรอืให้เวลากบัเดก็ได้อย่าง
เพยีงพอ ซึง่ในปัจจุบนัเมื่อผูสู้งอายุไม่มเีวลาใหก้บัเดก็ก็จะใหเ้ดก็เล่นโทรศพัท ์ซึง่การปล่อยใหเ้ดก็
อยูโ่ทรศพัทม์ากเกนิไปและไมไ่ดม้กีารใหค้วามแนะน ากบัเดก็ในการเสพสื่อประเภทต่างๆ อยา่งดพีอ 
อาจจะท าให้เด็กเกิดภาวะเสี่ยงทางอารณ์ เด็กจะเกิดความรุนแรง เมื่อไม่ได้ดัง่ใจจะกรดีและร้อง 
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่อเด็กมาโรงเรียนว่าเด็กคนไหนมีภาวะเสี่ยงทางอารมณ์             
โดยเดก็กลุ่มนี้เมือ่ถูกขดัใจบางครัง้อาจใชค้วามรนุแรงกบัเพื่อน   

ส่วนครูในโรงเรยีนประถมในต าบลหนองอ้อที่ตัง้ของบ้านสว่างให้ข้อมูลคล้ายกนัว่าเดก็
จ านวนหนึ่งอยู่อาศยักบัผูป้กครองทีไ่ม่ใช่พ่อแม่ แต่เนื่องจากเดก็ๆ ยงัคงอยู่วยัประถม เดก็เองยงัไม่
มปัีญหาเท่าทีค่วร เดก็ทีม่ปัีญหามากจะอยู่ในช่วงมธัยมทีเ่ริม่จะเขา้วยัรุ่นแลว้ ดังนัน้ในระดบัประถม 
ครยูงัสอนเรื่องทัว่ไป สอนใหใ้ชช้วีติ ทกัษะในชวีติ การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น ซึง่การเขา้มาปรกึษาปัญหา
หรือเส้นทางในอนาคตของตัวเอง ค่อนข้างน้อย จากสามสิบคนอาจจะมีนักเรียนมาปรึกษา       
ปัญหาครอบครวั 1-2 คนเท่านัน้ ครจูงึมกัจะท างานกบั ผูป้กครองทีเ่ขา้มาหามากกว่าเดก็ๆ เนื่องจาก
ปู่ ยา่ตายายมคีวามห่วงใยและมกัจะฝากฝังใหคุ้ณครดูแูลอย่างด ีใหส้ัง่สอนใหเ้ดก็เป็นคนด ีเป็นเดก็ด ี
และเชื่อฟังคุณครู บอกครูว่าดื้อก็ตีได้เลย สอนได้เลยเต็มที่ ในทัศนะของครู ความไว้ใจของ
ผูป้กครองต่อคุณครใูนการดแูลลกูหลานของพวกเขาเป็นเรือ่งส าคญั  

ส่วนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นรูปแบบ       
on hand เนื่องจากอยู่ในพืน้ทีค่่อนขา้งชนบท นักเรยีนทุกคนไม่สามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กคน 
อกีทัง้ความพรอ้มของพ่อแม ่ผูป้กครองในการดแูลเดก็กบัการเรยีนทีบ่า้น ซึง่ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ตา
ยาย การท างานของเดก็ในวยัที่ยงัต้องพึง่พาผูป้กครอง ป.1 - ป.3 ยงัคงไดร้บัการเรยีนรูท้ี่ไม่เต็มที่ 
พบว่าการบ้านที่ง่ายมากบางครัง้ตายายก็ท ามาให้เพราะกลวัหลานไม่มงีานส่งคุณครู ซึ่งบางครัง้
เนื้อหาของการเรยีนการสอนตอ้งยอมรบัตามทีน่ักเรยีนส่งงานมา เพราะคุณครทูีโ่รงเรยีนไมส่ามารถ
เขา้ถงึนกัเรยีนไดทุ้กคน 
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นอกจากการใหเ้อกสารการเรยีนกลบัไปท าแบบฝึกหดัทีบ่า้น ยงัมกีารเยีย่มบา้นเดก็ๆ ทุก
สปัดาห์โดยจะเน้นไปที่เด็กๆ ที่น่าจะพบปัญหาในการเรยีนและในการใช้ชีวิตประจ าวนั ซึ่งทาง
โรงเรยีนไดร้บัการสนับสนุนทุนการศกึษาบางส่วน เช่น ทุนการศกึษาของเดก็ยากจน ทุนการศกึษา
จากวดั ทุกคนการศกึษาอบต. และจากแหล่งอื่นๆ ทีจ่ะสามารถเขา้มาจุนเจอืนักเรยีน และแบ่งเบา
ภาระผูป้กครองไดบ้า้งเลก็น้อย  

3.6 สรุป 

รายงานการวจิยับทนี้สะท้อนให้สถานการณ์ครอบครวัและความเปราะบางของครวัเรอืน
จ านวนหนึ่งในบ้านนาสนุกและบ้านสว่าง รวมถึงความพยายามที่จะดูแลกนัในระดบัหมู่บ้านและ   
การดูแลโดยองคก์รภาครฐัส่วนทอ้งถิน่ ขอ้มลูภาคสนามสะทอ้นใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงของชุมชน
ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เริม่จะมคีวามสมัพนัธ์แบบบปัจเจกเพิม่มากขึน้ แมจ้ะยงัคงความสมัพนัธก์นั
แบบเครอืญาตแิละรว่มมอืในกจิกรรมต่างๆ กนัอยูบ่า้ง และความเป็นชุมชนในพืน้ทีเ่กษตรกรรมมจีุด
แขง็ตรงทีเ่มื่อเกดิวกิฤต ิคนในชุมชนสามารถช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัไดต้ามอตัถภาพ แต่กย็งัต้องการ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัในปัญหาที่ชุมชนจดัการเองไม่ได้ทัง้หมด เช่น ปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหาทุพลภาพ และสวสัดิการผู้สูงอายุ นอกจากนี้ สถานการณ์เด็กในครอบครวัเปราะบางใน
หมูบ่า้นสว่างและบา้นนาสนุกยงัสะทอ้นใหเ้หน็ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา ทีทุ่กครวัเรอืนที่
พอมศีกัยภาพจะส่งลูกหลานไปเรยีนในโรงเรยีนที่มชีื่อเสยีงกว่า ใหญ่กว่า พร้อมกว่าโรงเรยีนใน
ชุมชนของตนเองแมจ้ะต้องมภีาระรบัส่งและมคี่าใช้จ่ายมากกว่าเดมิ ชุมชนจงึยงัต้องการโครงสรา้ง
พื้นฐานที่ท าให้เดก็ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้เปราะบางสามารถอยู่อาศยัได้และมอีาชพีที่พอจะมรีายได้   
ท าใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้นอกเหนือจากสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิทีร่ฐัจดัสรรใหอ้ยูแ่ลว้ 
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บทท่ี  4 

ครอบครัวไทยจังหวดัล าปาง: พลวัตและความเปราะบาง 

ของครอบครัวเลี้ยงเด่ียวและครอบครัวแหว่งกลางในชนบท 

4.1 ความน า  

เนื้อหาในบททนี้น าเสนอสถานการณ์ของครอบครวั ความเปราะบาง และการดูแลกลุ่ม
เปราะบางในบรบิทของสงัคมชนบท โดยเลอืกศกึษาจากชุมชนบ้านหัวทุ่ง (ชื่อสมมติ) ต าบลใหม่
พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง นักวจิยัเก็บขอ้มูลจากครอบครวัเปราะบางที่เป็นกรณีศึกษา
จ านวน 13 ครอบครวั (ตารางที ่4.1) การคดัเลอืกครอบครวัทัง้ 13 ครอบครวั เป็นการหารอืร่วมกนั
ระหว่างนักวจิยั ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในการเกบ็ขอ้มลูจาก
ครอบครวัทัง้ 13 ครอบครวัเป็นการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ (เช่น รายได้ หนี้สนิ การถือครองที่ดิน 
สวสัดกิารทีไ่ดร้บั เป็นตน้) ดว้ยแบบสอบถาม และเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (เช่น ประสบการณ์การยา้ย
ถิ่นของสมาชิกครอบครัว สถานการณ์เปราะบางที่เผชิญ การดูแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัผู้ดูแล ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิครอบครวัที่ยา้ยถิน่และสมาชกิที่
ไม่ได้ย้ายถิ่น เป็นต้น) ผ่านการสมัภาษณ์เชงิลกึ นอกจากนี้ ยงัรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์
ผูใ้หญ่บา้น อสม. ครขูองโรงเรยีนประถมศกึษา ครปูระจ าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลใหมพ่ฒันา (อบต. ใหมพ่ฒันา) ผูบ้รหิารและนกัพฒันาชุมชนของอบต. ใหมพ่ฒันา 

ตารางที ่4.1: ขอ้มลูครอบครวัและผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ครอบครวั
ท่ี 

จ ำนวนสมำชิก
ท่ีอยู่ร่วมกนั 

ผู้ให้สมัภำษณ์และ
ควำมสมัพนัธ์ 

อำย ุ
(ปี) 

อำชีพ 

1 5 1.1 พรนภา 
1.2 แสงเดอืน (แม ่1.1) 
1.3 พรชติา (ลกูสาว 1.1) 

33 
63 
15 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
นกัเรยีน 

2 6 2.1 วภิา 
2.2 อ าภา (แม ่2.1) 

46 
65 

เกษตรกรรม 
ขายขา้วซอย 

3 5 3.1 ค ามา 60 เกษตรกรรม 
4 4 4.1 บุญยนื 

4.2 วทิยา (ลกูชาย 4.1) 
68 
44 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
รบัจา้งทัว่ไป 

5 4 5.1 จติรา 
5.2 สมพงษ์ (สาม ี4.1) 

50 
50 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
รบัจา้งทัว่ไป 

6 5 6.1 สมพร 
6.2 สมาพร (ลกูสาว 6.1) 

58 
36 

รบัจา้งทัว่ไป 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี/ป่วย 
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ครอบครวั
ท่ี 

จ ำนวนสมำชิก
ท่ีอยู่ร่วมกนั 

ผู้ให้สมัภำษณ์และ
ควำมสมัพนัธ์ 

อำย ุ
(ปี) 

อำชีพ 

7 4 7.1 พรพรรณ 
7.2 ทองค า (สาม ี7.1) 

34 
46 

รบัจา้งทัว่ไป 
รบัจา้งทัว่ไป 

8 5 8.1 ดวงกมล 
8.2 กมลวรรณ (ลกูสาว 8.1) 

59 
38 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
คา้ขาย 

9 6 9.1 กรกนก 59 รบัจา้งทัว่ไป 
10 6 10.1 นุชนารถ 

10.2 ญาณี (แม ่10.1) 
32 
58 

เสมยีน 
รบัจา้งทัว่ไป 

11 5 11.1 รุง่นภา  
11.2 รุง่ทวิา (ลกูสาว 11.1) 

38 
15 

เกษตรกรรม 
นกัเรยีน 

12 2 12.1 ชลลดา 62 ท านา 
13 3 13.1 วราภรณ์ 65 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอถึงบริบทของชุมชนบ้านหัวทุ่ง  ซึ่งการเกษตรยงัเป็นกิจกรรม     
ทางเศรษฐกจิหลกัของคนในชุมชน แต่กจิกรรมนอกภาคการเกษตรไดก้ลายเป็นทีม่าของรายไดข้อง
ครวัเรอืนมากกว่าภาคเกษตร เนื้อหาในส่วนนี้น าเสนอถงึบรบิทของการเคลื่อนยา้ยออกไปท างาน
ต่างถิ่นของคนในชุมชน เนื้อหาส่วนถดัไปน าเสนอสถานการณ์ของครอบครวัซึ่งเป็นกรณีศึกษา 
ลกัษณะการอยูร่ว่มกนัของครอบครวั หลงัจากนัน้น าเสนอสถานการณ์ความเปราะบางของครอบครวั 
ครอบคลุมประเด็นความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจของครอบครวั และการที่ครอบครวัประกอบด้วย
สมาชกิทีม่ลีกัษณะเปราะบางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การพึง่พงิการดแูลจากผูส้งูวยั การมสีมาชกิผูม้ปัีญหา
สุขภาพ ผู้พกิาร เป็นต้น เนื้อหาในส่วนสุดท้ายน าเสนอสถานการณ์การดูแลใน 4 ลกัษณะได้แก่    
การดูแลของครอบครวัและเครอืญาต ิการดูแลของชุมชน การดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และการดแูลของหน่วยงานรฐั 

4.2 พื้นที่ศึกษา: บ้านหัวทุ่ง 

บา้นหวัทุ่ง ตัง้อยู่ในพืน้ทีต่ าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  บา้นหวัทุ่งตัง้อยู่
ห่างจากตวั อ าเภอเกาะคาประมาณ 18 กโิลเมตร และห่างจากตวัเมอืงล าปางประมาณ 40 กโิลเมตร 
โดยมทีางหลวงชนบท 4007 ล าปางเชื่อมการเดนิทางระหว่างชุมชนไปยงัตวัอ าเภอเกาะคา รายงาน
การส ารวจส ามะโนประชากรของอบต. ใหมพ่ฒันาระบุว่าบา้นหวัทุ่งมคีรวัเรอืนจ านวน 205 ครวัเรอืน 
ประชากร 695 คน (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหม่พฒันา, 2565) อย่างไรกต็าม จ านวนผูท้ีอ่ยู่อาศยั
ที่แท้จรงินัน้น้อยกว่ารายงานการส ารวจส ามะโนประชากรของภาครฐั ผู้ใหญ่บ้านประเมนิว่ามบี้าน
ราว 140 หลงัคาเรอืนเท่านัน้ที่มคีนอาศยัอยู่จรงิ ในขณะที่บ้านบางส่วนถูกปิดไว้เนื่องจากสมาชกิ
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ยา้ยไปท างานต่างถิน่ หรอืเป็นบา้นทีลู่กหลานไดย้า้ยไปตัง้ถิน่ฐานในพืน้ที่อื่นและไมไ่ดก้ลบัมาอาศยั
ในชุมชนหลงัการเสยีชวีติของพ่อแม ่ 

บา้นเรอืนของชาวบา้นส่วนใหญ่ตัง้เรยีงรายอยู่ระหว่างทุ่งราบขนาดใหญ่ซึง่เป็นพืน้ทีท่ านา
ของชาวบ้าน และล าน ้าแม่ยาว ด้านหลงัของชุมชนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว (ภาพ 4.1) 
ชาวบ้านมองว่าชุมชนชนของตนเองเป็นชุมชนเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่การเกษตร 1,482 ไร่ 
(ประมาณรอ้ยละ 80 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของชุมชน) พชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของชุมชนไดแ้ก่ ขา้ว โดยใน
ปีการผลติ 2564 มพีื้นที่ปลูกขา้วนาปีทัง้สิ้น 1,023 ไร่ (ประมาณรอ้ยละ  69  ของพื้นที่การเกษตร
ทัง้หมด ) ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 200 ไร่ ยางพารา 110 ไร่ ไม้ผล (ล าไย) 115 ไร่ และผกั 14 ไร่ 
(องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหมพ่ฒันา, 2565) ทัง้นี้ชาวบา้นครอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิโดยสมบูรณ์ใน
ส่วนของพืน้ทีน่าเท่านัน้ ในขณะทีส่่วนใหญ่ของพืน้ทีไ่รแ่ละสวนเป็นพืน้ที ่ส.ป.ก. 4-01 ซึง่ไมส่ามารถ
ซือ้ขายได ้ 

ภาพที ่4.1:  ลกัษณะทางภูมศิาสตรข์องชุมชนหวัทุ่ง 

 
 ทีม่า: Google 

แมว้่าชาวบา้นหวัทุ่งมองว่าชุมชนของตนเองเป็นชุมชนเกษตรกรรม การเกษตรไม่ไดเ้ป็น
แหล่งทีม่าของรายไดท้ีส่ าคญัทีสุ่ดของครวัเรอืน รายไดน้อกภาคการเกษตร เช่น การรบัจา้ง ค้าขาย 
เงนิส่งกลบัจากสมาชกิทีท่ างานต่างถิน่เป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของครวัเรอืนส่วนใหญ่ โดยชุมชนหวั
ทุ่งเป็นชุมชนที่มลีกัษณะร่วมกบัชุมชนชนบทของล าปาง คอื เป็นชุมชนที่มปีระวตัศิาสตรข์องการ
อพยพไปท างานที่ต่างประเทศมายาวนาน ขอ้มูลจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านระบุว่าราวร้อยละ 50 
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ของหลงัคาเรอืนทัง้หมดนัน้มสีมาชกิที่เคยท างานหรอืก าลงัท างานอยู่ต่างประเทศ โดยในช่วงก่อน
วิกฤติการณ์ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย  และกรณีการโจรกรรมเครื่องเพชรของราชวงศ์
ซาอุดอิาระเบยีนัน้ ชายหนุ่มวยัท างานจากบ้านหวัทุ่งนิยมไปท างานในแถบตะวนัออกกลาง อาท ิ
ลเิบยี ซาอุดอิาระเบยี การต์้า บารเ์รนห์ ฯลฯ ในระยะเวลาต่อมาประเทศทีช่าวบา้นหวัทุ่งเดนิทางไป
ท างานไดแ้ก่ อสิราเอล ไตห้วนั สงิคโปร ์และเกาหลใีต ้ซึง่มทีัง้แรงงานชายและแรงงานหญงิเดนิทาง
ไปท างานในประเทศเหล่านี้ 

แมค้รวัเรอืนจ านวนมากเคยมสีมาชกิเดนิทางไปท างานต่างประเทศ แต่ครวัเรอืนทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ในการสะสมความมัง่คัง่มไีม่มากนกั ในยคุบุกเบกิของการเดนิทางไปท างานต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง เป็นการเดินทางผ่านนายหน้าซึ่งมคี่าใช้จ่ายหลกัแสน ชาวบ้าน
บางส่วนถูกหลอกจากบริษัทนายหน้าจัดหางานให้ช าระเงินค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถเดินทาง         
ไปท างานได ้ส่วนผูท้ีเ่ดนิทางไปท างานต้องถูกหกัรายไดเ้พื่อช าระค่านายหน้า รายไดท้ีเ่หลอืมกัถูก
ส่งกลบัมาส าหรบัการช าระนี้สินของครอบครวัที่มอียู่ก่อนการเดินทาง การศึกษาของบุตรหลาน   
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และการปลูกบ้าน ทัง้นี้มแีรงงานส่วนน้อยเท่านัน้ที่สามารถส่งเงิน
กลับมาเพื่อสะสมที่นา หรือลงทุนเพิ่มเติม ครวัเรือนกลุ่มนี้มกัเป็นครวัเรือนที่พอมีฐานะก่อน        
การเดนิทางไปท างานต่างประเทศ   

ในปัจจุบนั จ านวนแรงงานจากบ้านหวัทุ่งที่เดินทางไปท างานต่างประเทศลดน้อยลงมี
แรงงานจากบา้นหวัทุ่งราว 20 คนเท่านัน้ทีก่ าลงัท างานอยู่ต่างประเทศ ประเทศทีเ่ป็นทีน่ิยมส าหรบั
แรงงานได้แก่ ไต้หวนั และเกาหลใีต้ แรงงานที่ท างานที่ไต้หวนัเป็นการเดินทางไปท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแรงงานทีเ่ดนิทางไปท างานทีเ่กาหลใีตส้่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีเ่ดนิทางเขา้ไป
ยงัเกาหลใีต้ด้วยวซี่านักท่องเที่ยวและท างานโดยไม่ได้รบัอนุญาต ในปัจจุบนันี้ ผู้คนในวยัแรงงาน
จากบา้นหวัทุ่งมกัยา้ยออกไปท างานต่างถิน่ โดยเฉพาะในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก
และภาคกลาง คนวยัท างานบางส่วนท างานในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมล าพูน หรอืในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ซึง่มโีอกาสในการจา้งงานสงูกว่าในพืน้ทีจ่งัหวดัล าปาง ส่วนคนวยัหนุ่มสาวทีย่งัพกัอาศยัอยูใ่นชุมชน
นัน้นิยมเดินทางไปท างานในโรงงานเซรามิก ทัง้ในพื้นที่อ าเภอเกาะคา และอ าเภอห้างฉัตร     
จงัหวดัล าปาง   

4.3  สถานการณ์ครอบครัว   

ขนาดของครอบครวัในหมูบ่า้นหวัทุ่งมแีนวโน้มลดลง ขอ้มลูจากผูใ้หญ่บา้นและอสม.ระบุว่า
ครอบครวัขยายที่ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครวั 3 รุ่นซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้ามี      
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครอบครวัทัง้หมด การที่ประชากรวยัแรงงานเคลื่อนย้ายออกไปท างาน   
ต่างถิ่นส่งผลต่อลกัษณะของครอบครวัในชุมชน ในชุมชนยงัพบครอบครัวที่มกีารอยู่ร่วมกนัของ
สมาชกิ 3 รุ่น แต่ไม่ใช่การอยู่พรอ้มหน้าของสมาชกิทัง้ 3 รุ่น กล่าวคอื ครอบครวัทีป่ระกอบไปด้วย
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สมาชกิรุน่ที ่1 ไดแ้ก่ ปู่ ยา่หรอืตายาย รุน่ที ่3 รุน่หลาน ส่วนสมาชกิรุน่ที ่2 รุน่ลกู อาจเป็นพ่อหรอืแม่
ของเดก็เพยีงคนใดคนหนึ่งเท่านัน้ทีอ่าศัยอยู่ดว้ย โดยสมาชกิรุ่นนี้ไม่ไดอ้าศยัอยู่ร่วมกนัดว้ยเหตุผล
ของการท างาน หรอืการหย่ารา้ง นอกจากนี้ ยงัพบแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของครวัเรอืนแหว่งกลางทีม่ ี
เพยีงสมาชกิรุ่นปู่ ย่าหรอืตายายอาศยัอยู่กบัหลาน ในขณะทีพ่่อแม่ของเดก็พกัอาศยัอยู่ทีอ่ื่น ขอ้มลู
จากครโูรงเรยีนประถมศกึษาในหมูบ่า้นระบุว่าในจ านวนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ซึง่มทีัง้หมด 
10 คนนัน้ มนีักเรยีนจ านวน 6 คน ที่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ เนื่องจากพ่อหรอืแม่เดินทางไป
ท างานต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั เดก็เหล่านี้มกัอยูใ่นความดแูลของปู่ ยา่ตายาย  

ในการศกึษานี้ ได้รวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ของครอบครวัจ านวน 13 ครอบครวั โดยมี
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจ านวน 6 ครอบครัว รับจ้างจ านวน               
6 ครอบครวั และคา้ขาย จ านวน 1 ครอบครวั โดยมคีรอบครวัจ านวนมากถงึ 9 ครอบครวัทีร่ะบุว่า
รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวันัน้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน ในขณะทีม่เีพยีง 2 ครอบครวัทีร่ะบุว่ามี
รายไดต่้อเดอืนมากกว่า 25,000 บาท โดยรายไดส้่วนหนึ่งมาจากเงนิส่งกลบัของสมาชกิครอบครวัที่
ท างานอยู่ต่างประเทศ ขอ้สงัเกตประการหนึ่งกค็อืในขณะทีม่คีรอบครวัจ านวน 6 ครอบครวัทีร่ะบุว่า
การเกษตรเป็นอาชพีหลกัของครอบครวั แต่มเีพยีงครอบครวัเดยีวเท่านัน้ที่ระบุว่ารายได้ส่วนใหญ่
ของครอบครวัมาจากการเกษตร ในขณะที่ครอบครวัจ านวน 10 ครอบครวัระบุว่าการรบัจ้างเป็น
แหล่งรายไดห้ลกัของครอบครวั  

เมื่อพจิารณาประสบการณ์การย้ายถิ่นของสมาชกิครอบครวัพบว่ามเีพยีง 1 ครอบครวั
เท่านัน้ทีไ่ม่เคยอพยพออกไปท างานต่างถิน่ โดยเป็นครอบครวัทีม่ฐีานะยากจนมากทีสุ่ดจากจ านวน
ครอบครวัทัง้หมดในการศกึษานี้ ครอบครวัทีเ่หลอืจ านวน 12 ครอบครวันัน้ ลว้นมสีมาชกิอย่างน้อย 
1 คน เคยท างานหรอืก าลงัท างานอยู่นอกชุมชน เมือ่พจิารณาสถานการณ์การยา้ยถิน่ของครอบครวั
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19 พบว่า การระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลมากนัก          
ต่อการยา้ยถิน่กลบัของสมาชกิของครอบครวั (ตารางที ่4.2 ) 

ตารางที ่4.2:  สถานการณ์การยา้ยถิน่ของครอบครวัในสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 

ลกัษณะกำรย้ำยถ่ิน จ ำนวนครอบครวั 
• ครอบครวัทีม่สีมาชกิยา้ยถิน่ไปท างานนอกพืน้ที ่(ทัง้ในและต่างประเทศ) 

และไมไ่ดก้ลบัมาบา้นเกดิเมือ่เกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
7 

• ครอบครวัทีม่สีมาชกิยา้ยถิน่ไปท างานนอกพืน้ที ่(ทัง้ในและต่างประเทศ) 
แต่กลบัมาบา้นถาวรเกดิเมือ่เกดิการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

1 

• ครอบครวัทีม่สีมาชกิไปท างานนอกพืน้ทีซ่ึง่ยา้ยถิน่กลบัในชว่งของการ
ระบาดของโควดิ-19 โดยการยา้ยถิน่กลบัไมเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ- 19 (เหตุผล
เรือ่งสขุภาพ และถกูจบั-สง่ตวักลบัจากเกาหลใีต ้) 

2 
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ลกัษณะกำรย้ำยถ่ิน จ ำนวนครอบครวั 
• ครอบครวัทีเ่พิง่ตดัสนิใจยา้ยถิน่ไปท างานนอกพืน้ทีส่ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควดิ-19 คลีค่ลาย 
1 

• ครอบครวัทีเ่คยยา้ยถิน่ท างานนอกพืน้ทีแ่ละยา้ยกลบัมากอ่นการระบาดของ
โควดิ-19 

1 

• ครอบครวัทีไ่มม่กีารยา้ยถิน่ในชว่งกอ่นและหลงัการระบาดของโควดิ-19 1 
รวม 13 

จากตารางที่ 4.2 พบว่ามเีพยีง 1 ครอบครวัเท่านัน้ที่สมาชกิของครอบครวัสูญเสยีงาน
เนื่องจากการระบาดของโควดิ- 19 คอื ครอบครวัของบุญยนื (หมายเลข 4) หญงิวยั 68 ปี ซึง่อาศยั
อยู่ร่วมกบัสามอีายุ 72 ปี และภทัรวทิย ์หลานชายอายุ 8 ปี บุญยนืมลีูกชายชื่อวทิยาซึ่งแยกทาง   
กับภรรยาและน าภัทรวิทย์มาให้พ่อกับแม่ของเขาเป็นผู้ดูแล ส่วนเขาไปท างานที่ต่างจังหวัด       
ก่อนการระบาดของโควดิ-19 วทิยาท างานเป็นพนักงานขายทีห่า้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่ง เขามรีายได้
จากค่าจ้างรายวนัและค่าตอบแทนพนักงานขาย (ค่าคอมมชิชัน่) รวมประมาณ 20,000 บาท ต่อ
เดอืน โดยส่งเงนิใหแ้ก่ครอบครวัเดอืนละ 3,000 – 4,000 บาท หลงัการระบาดของโควดิ วทิยาถูกให้
ออกจากงาน โดยไม่ไดร้บัค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากเขาเป็นพนักงานจา้งรายวนัของหา้งสรรพสนิค้า 
หลงัออกจากงานเขากลบัมาอยู่ที่หมู่บ้านและเลี้ยงชพีด้วยการรบัจา้งทัว่ไป แต่งานที่ท าไม่มคีวาม
แน่นอน บางเดอืนมรีายไดไ้ม่ถงึ 10,000 บาท ซึง่ส่งผลกระทบต่อครอบครวัค่อนขา้งมาก เนื่องจาก
ครอบครวัพึง่พารายไดจ้ากเขาเป็นหลกั 

ส่วนครอบครวัที่ไม่ได้ย้ายถิ่นกลบัหลงัการระบาดของโควดินัน้พบว่าครอบครวับางส่วน
ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงักรณีของครอบครวัของชลลดา (หมายเลข 12) หญงิวยั 62 ปีทีอ่าศยัอยู่
กบัวชัรพงศ์หลานชายวยั 14 ปี วรญา ลูกสาวของชลลดาและเป็นแม่ของวชัรพงศ์ เคยท างานที่
ร้านอาหารในกรุงเทพฯก่อนย้ายไปท างานร้านอาหารไทยที่กัมพูชา เมื่อโควิด-19 ระบาดท าให้
รายไดข้องรา้นอาหารลดลง วรญาจงึถูกลดค่าแรง วรญาไมเ่พยีงแต่ไมส่ามารถส่งเงนิมาใหแ้มแ่ละลูก
ชายของเธอเท่านัน้ หากในบางครัง้ชลลดาผูเ้ป็นแมต่อ้งส่งเงนิไปใหว้รญาใชด้ว้ย   

ส่วนครอบครวัของญาณ ี(หมายเลข 10) นัน้ นุชนารถ ลกูสาววยั 32 ปี ไดเ้ดนิทางกลบัมา
ยงัหมู่บ้านในปี 2564 หลังจากไปท างานที่เกาหลีใต้โดยไม่มีวีซ่าท างานได้ประมาณ 1 ปีเศษ       
การกลบับ้านของนุชนารถไม่ได้เป็นผลจากการระบาดของโควดิ หากแต่เธอถูกเจา้หน้าที่ตรวจคน
เขา้เมอืงของเกาหลใีตจ้บักุมจากการทีเ่ธออยูใ่นประเทศเกนิกว่าระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตและท างาน
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต นุชนารถเดนิทางไปท างานเกาหลใีต ้โดยเสยีค่าใชจ้่ายใหก้บันายหน้าประมาณ 
60,000 บาท งานที่เธอท ามทีัง้งานโรงงานอุตสาหกรรม งานในภาคเกษตร ซึ่งเป็นงานที่แรงงาน
เกาหลใีตไ้มน่ิยมท า ขณะท างานทีเ่กาหลใีตเ้ธอมรีายไดป้ระมาณ 50,000 บาทต่อเดอืน หลงัจากจ่าย
ค่านายหน้าครบแล้ว เธอส่งเงินกลับมาให้ครอบครวัเดือนละประมาณ 10,000 -15,000 บาท        
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เงนิดงักล่าวถูกน าไปใชห้นี้ทีย่มืเงนิญาตไิปส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการไปท างานทีเ่กาหล ีค่ากนิอยู่
ของครอบครวั และค่าใช้จ่ายของลูกๆ ในขณะที่เธอท างานอยู่เกาหลีใต้ ลูกทัง้สองคนของเธอ         
อยู่ในการดูแลของญาณีผู้เป็นยาย ครอบครวัมคีวามหวงัว่ารายได้ที่เกาหลีใต้จะช่วยให้สามารถ  
ปลดหนี้ของครอบครวัซึง่มปีระมาณ 350,000 บาทได ้อย่างไรกต็าม นุชนารถถูกจบัและส่งตวักลบั
ก่อนที่จะช าระหนี้ได้ทัง้หมด ปัจจุบนัเธอท างานเป็นเสมยีนที่ท่าทรายแห่งหนึ่ง ได้รบัค่าแรงวนัละ 
350 บาท  

การถูกส่งตวักลบัของนุชนารถไม่ได้ท าให้ความต้องการยา้ยถิน่ไปท างานที่เกาหลใีต้ของ
คนบา้นหวัทุ่งลดน้อยลง ดงักรณขีองกนกพร (หมายเลข 9) แมเ่ลีย้งเดีย่ววยั 35 ปี ซึง่เพิง่เดนิทางไป
ท างานที่เกาหลใีต้เมื่อเดอืนมถุินายน 2565 หลงัสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 คลี่คลายลง 
และรฐับาลเกาหลใีต้อนุญาตให้มกีารเดนิทางได้ กนกพรจบการศกึษาชัน้มธัยมต้น เธอมลีูก 2 คน 
อายุ 12 และ 6 ปี ก่อนการเดนิทางไปยงัเกาหลใีต้เธอมรีายไดจ้ากการรบัจา้งทัว่ไปในหมู่บ้านวนัละ
ประมาณ 200 บาท แต่งานในหมูบ่า้นมไีม่มากนัก กนกพร ไดร้บัสวสัดกิารจากบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
ซึ่งได้รบัวงเงนิในการซื้อสนิค้าเดอืนละ 200 บาท ซึ่งไม่เพยีงพอแก่ความต้องการของสมาชกิใน
ครอบครวั กนกพรยมืเงนิญาตปิระมาณ 50,000 บาท เป็นเงนิตดิตวัส าหรบัการไปท างานทีเ่กาหลใีต้ 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางนัน้ นายหน้าออกให้ก่อน และจะหกัจากรายได้ของเธอ        
ลกูทัง้สองคนของกนกพรอยูใ่นความดแูลของยายหลงักนกพรเดนิทางไปท างานทีเ่กาหลใีต ้ 

การเดนิทางไปท างานต่างถิน่ของคนรุ่นพ่อแมส่่งผลต่อความเป็นครอบครวั ลกัษณะการอยู่
ร่วมกนั และการดูแลเดก็ของครอบครวั งานวจิยันี้พบว่ามคีรอบครวัเพยีง 1 ครอบครวัเท่านัน้ทีเ่ดก็
ไดอ้ยู่พรอ้มหน้าพ่อแม่ (ตาราง 4.3 ) คอื ครอบครวัของพรพรรณ (หมายเลข 7) หญงิวยั 34 ปี ซึง่
อาศยัอยูก่บัทองค า สามวียั 46 ปี และ ลกูสองคน (อาย ุ12 และ 17 ปี ตามล าดบั) ทัง้พรพรรณ และ
ทองค าไมเ่คยยา้ยถิน่ไปท างานในพืน้ทีอ่ื่น ปัจจบุนัทัง้คู่ท านาในพืน้ที ่2 ไร ่ซึง่ไดข้า้วเพยีงพอส าหรบั
การบริโภคของสมาชิกในครอบครัวเท่านัน้ นอกจากการท านา ทัง้คู่ร ับจ้างทัว่ไปในหมู่บ้าน          
โดยได้ค่าแรงวนัละประมาณ 200 -300 บาท แต่งานในพื้นที่ไม่ได้มมีากนัก พรพรรณให้เหตุผล
ส าหรบัการไม่ออกไปท างานต่างถิน่ว่าการไปท างานต่างถิน่นัน้ต้องใช้ทุน ทัง้ เธอและสามเีรยีนจบ
ระดบัประถมศกึษาเท่านัน้ หากไปท างานทีอ่ื่นกค็งเป็นงานใชแ้รงงานซึง่รายไดค้งไม่มากนกั ในขณะ
ทีก่ารไปท างานต่างประเทศนัน้ใหค้่าตอบแทนสงูกว่าแต่มคี่าใชจ้่ายสงู เธอประเมนิว่าหากตอ้งการไป
ท างานทีเ่กาหลใีตน่้าจะตอ้งมเีงนิอย่างต ่า 100,000 บาทส าหรบัจา่ยค่านายหน้า ค่าเดนิทาง และเป็น
เงนิส ารองจ่ายในระหว่างรองาน ในมุมมองของพรพรรณ การไปท างานต่างประเทศนัน้จึ งเป็น
ช่องทางส าหรบัคนทีพ่อมทีุนเท่านัน้ ไมใ่ช่ส าหรบัคนจนเช่นครอบครวัของเธอ   
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ตารางที ่4.3: ลกัษณะการอยูร่ว่มกนัของครอบครวัในบา้นหวัทุ่ง 

 ลกัษณะครอบครวั จ ำนวนครอบครวั 
1) ครอบครวัพอ่แมล่กูพรอ้มหน้า 1 
2) ครอบครวัพอ่แมย่า้ยถิน่ เดก็อยูก่บัปู่ ยา่/ตายาย (ครอบครวัแหว่งกลาง) 1 
3) ครอบครวัทีพ่อ่แมแ่ยกทางกนั เดก็อยูใ่นการดแูลของปู่ ยา่/ตายาย 

(ครอบครวัแหว่งกลาง) 
5 

4) ครอบครวัทีพ่อ่แมแ่ยกทางกนั เดก็อยูร่ว่มกบัปู่ ยา่/ตายาย และญาต ิ 2 
5) ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว:  แมเ่ลีย้งเดีย่ว 3 
6) ครอบครวัทีพ่อ่แมแ่ยกทางกนัและเดก็อยูใ่นการดแูลของญาต ิ 1 

รวม 13 

ลกัษณะที่ส าคญัของครอบครวัและการอยู่ร่วมกนัของสมาชกิครอบครวัคอืครอบครวัที่มี
ลกัษณะแหว่งกลาง โดยพบว่ามจี านวน 6 ครอบครวัจากจ านวนครอบครวัทีเ่กบ็ขอ้มลู 13 ครอบครวั 
อยา่งไรกต็าม ในจ านวนครอบครวัแหว่งกลาง 6 ครอบครวันี้ มเีพยีงครอบครวัเดยีวเท่านัน้ทีส่มาชกิ
รุน่พ่อแมย่งัไมไ่ดห้ยา่รา้งกนั   

ลกัษณะเด่นของครอบครวัในการศกึษานี้คอื ครอบครวัทีพ่่อแม่หย่ารา้งซึง่มจี านวนมากถงึ 
11 ครอบครวั เดก็จาก 7 ครอบครวัอาศยัอยู่ร่วมกบัปู่ ย่าหรอืตายาย ในขณะทีเ่ดก็ซึง่อยู่ในการดูแล
ของแมโ่ดยตรงนัน้มเีพยีง 3 ครอบครวัเท่านัน้ และครอบครวัทีพ่่อแมแ่ยกทางกนัซึง่มญีาตเิป็นผูดู้แล
เดก็จ านวน 1 ครอบครวั จากการสมัภาษณ์ครอบครวัเหล่านี้พบว่าหลงัจากพ่อแม่แยกทางกนั เดก็
มกัอยู่ในความดูแลของแม่หรอืญาติข้างแม่ และไม่ค่อยได้ติดต่อกับพ่อมากนัก ดงัเช่นกรณีของ
ครอบครวัของดวงกมล (หมายเลข 8) (แผนผงั 4.1)  

  



 

96 

แผนผงั 4.1: ครอบครวัของดวงกมล 

 

ดวงกมล อายุ 59 ปี เธอแยกทางกับสามีและเลี้ยงดูลูกสาวทัง้ 3 คนของเธอได้แก่ 
กมลวรรณ (38 ปี) กนกวรรณ (33 ปี) และ ศศวิมิล (27 ปี)  ดวงกมลไม่มทีีด่นิท ากนิ เธอหารายได้
จากการรับจ้างในหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูลูกทัง้ 3 คนของเธอ ลูกทัง้สามคนของ เธอเรียนจบ                
ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ลูกสาวทัง้ 3 คนของดวงกมลแต่งงานแล้ว แต่มเีพียงลูกสาวคนที่ 2 
(กนกวรรณ) เท่านัน้ทีย่งัไม่ไดแ้ยกทางกบัสาม ีกนกวรรณท างานอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่  นานๆ ครัง้
จงึกลบัมาเยีย่มแม ่และแทบไมไ่ดส้่งเงนิใหก้บัแม ่ส่วนกมลวรรณลกูสาวคนโตของดวงกมลนัน้อาศยั
อยู่ร่วมบ้านกับดวงกมล กมลวรรณมีลูกสาว 1 คน ซึ่งเคยสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ          
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของโรงเรยีนมธัยมประจ าจงัหวดัล าปาง แต่ตัดสิน ใจไปเรยีนใน
ห้องเรยีนปกติของโรงเรยีนบุญวาทย์วทิยาลยัแทนเนื่องจากค่าใช้จ่ายห้องเรยีนพเิศษสูงเกินกว่า
ครอบครวัจะรบัผดิชอบได ้การทีลู่กไปเรยีนในตวัเมอืง ท าใหก้มลวรรณต้องแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายที่
เพิ่มขึ้นทัง้ค่ารถรบัส่งนักเรียนเดือนละ 1,200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรม และ
ค่าอาหาร  ค่าขนมของลูก โดยเธอเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสาวทัง้หมด ในขณะที่
อดตีสามขีองกมลวรรณไม่ได้ติดต่อกับเธอและลูกเลย ปัจจุบนักมลวรรณมรีายได้จากการน ้าดื่ม 
น ้าแขง็ไสในหมูบ่า้น โดยมรีายไดป้ระมาณวนัละ 100 -200 บาท ส่วนศศวิมิล ลูกสาวคนเลก็ของดวง
กมลนัน้ แยกทางกบัสามตีัง้แต่ก่อนศศวิมิลคลอดลูก หลงัคลอดลูกศศวิมิลเดนิทางไปท างานที่นิคม
อุตสาหกรรมล าพูน โดยดวงกมลเป็นผู้รบัภาระในการเลี้ยงดูภทัรพล (7 ปี) ลูกชายของศศิวิมล 
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ศศวิมิลตดิต่อครอบครวัเป็นระยะๆ แต่เธอไม่สามารถส่งเงนิกลบัมาให้ครอบครวัได้อย่างเพยีงพอ 
เธอเคยส่งเงนิใหด้วงกมลประมาณ 1,000 -2,000 บาทต่อเดอืน แต่ในระยะหลงัจ านวนเงนิทีส่่งกลบั
บา้นลดน้อยลง บางเดอืนไมไ่ดส้่งเงนิใหค้รอบครวัเลย ส่วนพ่อของภทัรพลนัน้ไมไ่ดต้ดิต่อและไม่เคย
ส่งเสยีเลีย้งดลูกูแต่อยา่งใด  

การศึกษานี้ย ังพบครอบครัวที่แม่ตัง้ครรภ์ในขณะเรียนหนังสือจ านวน 2 ครอบครวั       
เดก็ถูกส่งใหค้รอบครวัของแม่เป็นผูเ้ลี้ยงดูแทบจะทนัทหีลงัคลอด ความสมัพนัธร์ะหว่างแม่และเดก็
ค่อนขา้งห่างเหนิ ดงัเช่นครอบครวัของวชิติพงศ ์เดก็ชายวยั 9 ปี ซึง่อาศยัอยูก่บัจติรา (50 ปี) ผูเ้ป็น
ยายและสมพงษ์ (50 ปี) ผูเ้ป็นตา วจิติราตัง้ครรภข์ณะเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ขณะนัน้เธอมอีายุ
เพยีง 15 ปี เธอไม่ยอมบอกครอบครวัว่าใครคอืพ่อของเดก็ หลงัคลอดเธอน าลูกมาใหพ้่อและแม่ของ
เธอเลีย้งด ูในขณะทีเ่ธอเดนิทางไปท างานทีจ่งัหวดัสมุทรสาคร ความสมัพนัธร์ะหว่างวชิติพงศ์กบัแม่
นัน้ค่อนข้างห่างเหนิ แม่ของเขาเดนิทางมาเยี่ยมเขาประมาณปีละ 1 ครัง้เท่านัน้ และแทบไม่ได้      
ส่งเงนิกลบัมาใหเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในการเลีย้งดเูขา ตายายจงึเป็นผูร้บัผดิชอบเขาทัง้ในแง่การเลีย้งดูและ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ของเขา ในปัจจุบนั แม่ของวชิติพงศไ์ดแ้ต่งงานใหม่และมลีกูอีก 1 คน แม่ของเขาจงึ
ไมม่เีวลามาเยีย่มเขาไดบ้่อยๆ ในขณะทีว่ชิติพงศเ์องกไ็มต่อ้งการเดนิทางไปเยีย่มแม ่เขาไมเ่คยถาม
ถงึแม ่ไมเ่คยแสดงความดใีจเมือ่แมโ่ทรศพัทม์าหา  

4.4 สถานการณ์ความเปราะบางของครอบครัว 

4.4.1 ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

ครอบครวักรณีศกึษาของการศกึษานี้ทุกครอบครวัเผชญิกบัความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิ 
ขอ้มลูการส ารวจ (ตาราง 4.4) พบว่าทุกครอบครวัมสีมาชกิทีไ่ดร้บับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรคนจน) 
รายได้เฉลี่ยของครวัเรอืนทัง้หมด คอื 14,230 บาท ต่อเดอืน ตวัเลขดงักล่าวต ่ากว่ารายได้เฉลี่ย
ครวัเรอืนของจงัหวดัล าปางในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 19,857.63 บาทต่อเดอืน (ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ
2565) มคีรวัเรอืนจ านวนมากถงึ 9 ครวัเรอืนทีร่ะบุว่ารายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืนต ่ากว่า 10,000 บาท
ต่อเดอืน ในขณะทีม่เีพยีง 2 ครอบครวัที่ระบุว่ามรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 25,000 บาท โดยรายได้
ส่วนหนึ่งของครวัเรอืนทัง้สองมาจากเงินส่งกลับของสมาชิกครอบครวัที่ท างานอยู่ต่างประเทศ 
ครอบครวัส่วนใหญ่เผชญิกบัความไม่แน่นอนของรายได ้เนื่องจากรายได้หลกัมาจากการรบัจา้งใน
หมู่บ้านซึ่งมกัเป็นการรบัจ้างในภาคการเกษตร และความต้องการแรงงานมมีากเฉพาะในช่วงฤดู 
การผลติเท่านัน้ ครอบครวับางส่วนไดร้บัเงนิส่งกลบัจากสมาชกิของครอบครวั  ที่อพยพไปท างาน
ต่างถิ่น แต่ครอบครวัส่วนใหญ่ระบุว่าเงนิส่งกลบัจากสมาชกิของครอบครวันัน้ไม่มคีวามแน่นอน        
บางครอบครัวได้ร ับเงินจากลูก 2- 3 เดือนครัง้ ครัง้ละ 1,000 – 3,000 บาทเท่านัน้ มีเพียง              
2 ครอบครวัเท่านัน้ที่ระบุว่าไดร้บัเงนิจากสมาชกิครอบครวัที่ท างานอยู่ไต้หวนัอย่างสม ่าเสมอเกอืบ
ทุกเดอืน เดอืนละประมาณ 5,000 -15,000 บาท   
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ตารางที ่4.4: สถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั 

สถำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครวั 
จ ำนวนครอบครวัท่ีศึกษำ 

(รวม 13 ครอบครวั) 
1. รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 

- ไมเ่กนิ 10,000 บาท 
- 10,001 – 20,000 บาท 
- มากกว่า 20,000 บาท 

 
9 
2 
2 

2. หนี้สนิของครอบครวั 
-  ไมเ่กนิ 100,000 บาท 
- 100,001 – 200,000 บาท 
- 200,001 – 300,000 บาท  
- มากกว่า 300,000 บาท 

 
6 
3 
1 
3 

3. ทีด่นิท ากนิของครอบครวั 
- ไมม่ทีีด่นิท ากนิ 
- ไมเ่กนิ 1 ไร่ 
- ไมเ่กนิ 2 ไร่ 
- ไมเ่กนิ 3 ไร ่ 
- มากกว่า 3 ไร่ 

 
2 
4 
3 
2 
2 

3. ครอบครวัทีม่สีมาชกิไดร้บับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรคนจน) 13 

ครอบครวัในการศกึษานี้ยงัเผชญิกบัขอ้จ ากดัเรือ่งทีด่นิส าหรบัท าการเกษตร  ครอบครวั 2 
ครอบครวัไม่มทีีด่นิส าหรบัการเกษตร ครอบครวัส่วนใหญ่มทีีด่นิไม่เกนิ 2 ไร่ ท าใหไ้ม่สามารถสรา้ง
รายได้อย่างเพียงพอจากการท าการเกษตร แม้แต่ครอบครวัที่มทีี่ดนิมากถึง 7 ไร่  ก็ไม่สามารถ   
สรา้งความมัน่คงดา้นรายไดจ้ากทีด่นิดงักล่าว ดงักรณขีองชลลดา (หมายเลข 12) ครอบครวัของเธอ
ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม 7 ไร่ ที่ดินผืนดังกล่าวเคยใช้ปลูกอ้อยมาก่อน            
แต่การท าไร่อ้อยก็มตี้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านแรงงานในขณะที่ราคาอ้อยไม่แน่นอน ชลลดา
ระบุว่าเธอไม่รู้สกึว่าได้ก าไรจากการท าไร่อ้อยเลย เมื่อ 7 ปีก่อนเธอปลูกมนัส าปะหลงัแทนอ้อย     
แต่กพ็บว่าการปลูกมนัส าปะหลงันัน้มตี้นทุนสงู โดยเฉพาะค่าปุ๋ ยทีต่อ้งใส่ถงึ 2 ครัง้เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ
ด ีในแต่ละปีเธอตอ้งลงทุนในการท าไรม่นัส าปะหลงัไปไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และขายไดป้ระมาณ 
50,000 บาทเท่านัน้ ชลลดาเหน็ว่าการท าเกษตรไมส่ามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บัเธอได ้เธอมองว่า
การไปท างานต่างถิ่นสร้างรายได้และความมัน่คงให้ได้ดกีว่า ชลลดาเคยไปท างานที่สงิค์โปรแ์ละ
ไต้หวันมาก่อน เธอปลูกบ้านและซื้อรถด้วยเงินจากการไปท างานต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม       
ดว้ยวยั 62 ปี และภาระในการดแูลหลานชายท าใหเ้ธอไมส่ามารถไปท างานต่างถิน่ไดอ้กีต่อไป 
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การศกึษานี้พบว่าปัญหาหนี้สนิเป็นปัญหารว่มทีทุ่กครอบครวัเผชญิ โดยหน้ีครวัเรอืนเฉลี่ย
คอื 175,000 บาทต่อครวัเรอืน จ านวนหน้ีครวัเรอืนน้อยทีสุ่ดคอื 50,000 บาท ในขณะทีค่รวัเรอืนทีม่ ี
หนี้สูงสุดนัน้มหีนี้มากถึง 500,000 บาท แหล่งเงนิกู้ที่ส าคญัได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บา้น  ครวัเรอืนส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในขณะยืน่กู้
เงนิว่าต้องการน าเงนิไปลงทุนในการเกษตร เช่น ซื้อเมลด็พนัธุ์ ซื้อปุ๋ ย ซื้อปศุสตัว์ ฯลฯ แต่เกอืบ    
ทุกครวัเรอืนยอมรบัว่า  เงนิทีกู่้มานัน้ถูกใชเ้พื่อการลงทุนทางการเกษตรเพยีงบางส่วนเท่านัน้ เงนิกู้
ทีเ่หลอืถูกน าไปใชส้ าหรบัค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั เช่น ค่าอาหาร การศกึษาของลกูหลาน สุขภาพ 
ฯลฯ  ครอบครวั 1 ครอบครวัตัง้ใจกู้เงนิมาเพื่อเป็นทุนส าหรบัการเดนิทางไปต่างประเทศ แต่ไม่ได้
เดนิทาง และเงนิทีกู่้มากถ็ูกน าไปใชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคของครอบครวั  ครวัเรอืนจ านวนหนึ่งระบุ
ว่ามปัีญหาในการช าระหนี้ และมองไม่เหน็อนาคตว่าจะสามารถช าระหนี้ทัง้หมดไดเ้มื่อไหร่ ดงัเช่น 
ครอบครวัของบุญยนื (หมายเลข 4) ซึง่กูเ้งนิประมาณ 300,000 บาท จาก ธ.ก.ส. ตัง้แต่ปี 2559 เพื่อ
ลงทุนท าสวนล าไยและเป็นค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั อย่างไรก็ตาม การปลูกล าไยนัน้ต้องใชเ้วลา
ประมาณ 5 ปี กว่าที่ล าไยจะให้ผลผลติ ในระหว่างรอผลผลติของล าไยบุญยนืจงึต้องพึ่งพงิรายได้ 
จากการรับจ้างในหมู่บ้าน และรายได้จากการเป็นพนักงานที่ห้างสรรพสินค้ าของลูกชาย       
นอกจากการเป็นหนี้ ธ.ก.ส. แลว้ บุญยนืยงักูเ้งนิจากกองทุนหมู่บา้นจ านวน 30,000 บาท ครอบครวั
ของเธอกู้มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560 เธอใชเ้งนิกู้จากกองทุนหมู่บา้นเพื่อใชส้อยในชวีติประจ าวนั
และเพื่อช าระหนี้ใหก้บัธ.ก.ส. แต่เธอแทบไม่ไดช้ าระเงนิต้นทีกู่้ยมืจากธ.ก.ส. เลย เธอสามารถช าระ
ได้เพียงดอกเบี้ยบางส่วนเท่านั ้น จ านวนหนี้ของครอบครัวที่มีกับธ.ก.ส.จึงเพิ่มพูนขึ้นทุกปี 
สถานการณ์ทางการเงนิของครอบครวัวกิฤตมิากขึน้เมื่อลูกชายของเธอถูกใหอ้อกจากงานหลงัการ
ระบาดของโควดิ -19 และไมส่ามารถส่งเงนิใหเ้ธอไดอ้กีต่อไป 

4.4.2  สมาชิกที่เปราะบางของครอบครัว 

นอกจากความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจที่ทุกครอบครวัเผชิญแล้ว ความเปราะบางของ
ครอบครวัยงัซ้อนทบัไปด้วยการมสีมาชกิของครอบครวัที่มลีกัษณะเปราะบาง ได้แก่ สมาชกิสูงวยั  
ผูพ้กิาร ผูเ้จบ็ป่วยเรือ้รงั และตดิการพนนั (ตารางที ่4.5) 

ตารางที ่4.5: สถานการณ์เปราะบางของครอบครวั 

สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครอบครวั จ ำนวนครอบครวัรวม: 13 
1) มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ 8 
2) มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่ตอ้งไดร้บัการดแูล 3 
3) มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางรา่งกาย 2 
4) มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางสมอง 2 
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สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครอบครวั จ ำนวนครอบครวัรวม: 13 
5) สมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั เช่น ซมึเศรา้ ตดิยา

เสพตดิ  มะเรง็  
6 

6) สมาชกิในครอบครวัตดิการพนนั 1 
หมำยเหต:ุ จ านวนครอบครวัมกีารนับซ ้า เนื่องจากบางครอบครวัมลีกัษณะของความเปาะบาง

มากกว่า 1 ลกัษณะ 

แมว้่าผูสู้งวยัในครอบครวัเหล่านี้ยงัสามารถช่วยเหลอืดูแลตนเองได ้แต่พบว่ามคีรอบครวั 
4 ครอบครวัทีผู่สู้งวยั (อายุ 60 ปี ขึน้ไป) เป็นก าลงัหลกัในการดูแลครอบครวั นอกจากนี้ ยงัพบว่ามี
ครอบครวัอีก 4 ครอบครวัอยู่ในการดูแลของผู้ดูแลหลกัซึ่งมอีายุเกิน 50 ปี ครอบครวัเหล่านี้จึงมี
ภาวะพึง่พงิผูสู้งอายุ (ซึง่ไม่มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ และก าลงัเขา้สู่วยัทีต่อ้งการดูแล) นอกจากนี้ 
ครอบครวัส่วนใหญ่มกัมสีมาชกิทีม่คีวามเปราะบางหลายลกัษณะอยูด่ว้ยกนั ทัง้สมาชกิสงูวยั สมาชกิ
ผูพ้กิาร สมาชกิทีม่โีรคประจ าตวัเรือ้รงั และการตดิการพนนั 

- ครอบครวัท่ีพ่ึงพำผูส้งูวยั 

  หนึ่งในครอบครวัที่ผู้สูงวยัเป็นก าลงัหลกัในการดูแลครอบครวัคือครอบครวัของ    
ชลลดา (หมายเลข  12) หญิงหม้ายวัย 62 ปี  เธออาศัยอยู่กับวัชรพงศ์หลานชายวัย 14 ปี         
ในขณะที่วรญา ผู้เป็นแม่ของวชัรพงศ์ท างานอยู่ที่กมัพูชา ในวยั 62 ปี ชลลดามีอาการปวดเข่า     
เธอไมส่ามารถยนืหรอืเดนิอย่างต่อเนื่องไดเ้กนิครึง่ชัว่โมง เธอเล่าว่าเธอเคยเดนิไปดูไรม่นัส าปะหลงั
ของตนเอง แต่ไม่สามารถเดนิกลบัมาเองไดเ้นื่องจากปวดขา เธอไม่สามารถไปรบัจา้งในไร่สวนหรอื
นาของชาวบา้นไดเ้นื่องจากอาการปวดขาของเธอ ปัจจุบนัเธอไม่ได้รบัการรกัษาจากทีใ่ด เวลาส่วน
ใหญ่ของชลลดาหมดไปกับการดูแลวัชรพงศ์หลานชาย เธอเลี้ยงวัชรพงศ์ตัง้แต่แรกเกิด             
เนื่องจากวรญา แม่ของวชัรพงศ์ต้องกลบัไปเรยีนหนังสอืหลงัคลอด และมอบภาระในการดูแลวชั
รพงศ์ให้กบัเธอ    ชลลดามคีวามกงัวลกบัหลานชาย เนื่องจากหลานชายของเธอเริม่มพีฤติกรรม
ก้าวร้าว ไม่ใส่ใจการเรยีน ในขณะที่เขาเรยีนชัน้ป.5 เธอได้รบัค าแนะน าจากครูประจ าชัน้ให้น า
หลานชายไปพบจติแพทย์ที่โรงพยาบาลล าปาง แพทย์วนิิจฉัยว่าเขามอีาการสมาธสิัน้ และให้การ
รักษาด้วยยา แพทย์แนะน าให้ชลลดาพาหลานไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการเป็นระยะๆ           
การรบัประทานยาส่งผลขา้งเคยีง วชัรพงศ์มอีาการคลื่นไส้ อาเจยีนทุกครัง้หลงัการรบัประทานยา 
เขาจงึหยุดยาด้วยตวัเอง ในระยะต่อมาเขาก็ไม่ยอมไปพบแพทย์ เขาให้เหตุผลกบัชลลดาว่าเขา    
ไม่ต้องการถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนบ้าจากการไปพบจติแพทย์ ในขณะที่แพทย์ไม่สามารถให้การ
รกัษาไดห้ากวชัรพงศไ์มไ่ปพบแพทย ์ 
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แผนผงั 4.2: ครอบครวัของชลลดา 

 

หลงัเรยีนจบชัน้ประถมศึกษา วชัรพงศ์เข้าเรยีนระดบัมธัยมศึกษาที่โรงเรยีนรฐับาลใน
อ าเภอเกาะคา แต่เขามกัไม่ไปเรยีนหนังสอื ชลลดาก็ไม่สามารถบงัคบัให้หลานชายไปโรงเรยีนได้ 
ในท้ายที่สุดวชัรพงศ์จงึถูกให้ออกจากโรงเรยีน หลงัจากนัน้  ชลลดาส่งเขาไปเรยีนที่โรงเรยีน
เอกชนในอ าเภอเกาะคา แต่วชัรพงศ์ก็ถูกให้ออกจากโรงเรยีนอกีครัง้  ชลลดาพยายามหว่านล้อม
ใหห้ลานชายไปเรยีนการศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) แต่เธอกไ็มม่คีวามมัน่ใจว่าหลานชายจะยอมไป
เรยีน 

ชลลดาค่อนข้างเป็นทุกข์กับวชัรพงศ์ เธอพบว่าหลานชายไม่สามารถควบคุมอารมณ์     
ของตนเองไดค้ าพูดค าสอนของเธอสามารถกระตุ้นอารมณ์โกรธใหห้ลานชายได ้เธอเคยเผชญิหน้า
กบัหลานชายทีเ่ปิดประตูหอ้งออกมาพบเธอพรอ้มมดีในมอื เธอกงัวลว่าหลานชายจะพลัง้มอืท ารา้ย
ร่างกายเธอ เช่นเดียวกับกังวลว่าหลานชายจะท าร้ายตนเอง หลานชายของเธอเคยใช้มีดฟัน       
ราวบนัไดและท าลายขา้วของในบา้น เขาเคยรวมกลุ่มกบัวยัรุ่นต่างหมู่บา้นขีร่ถจกัรยานยนต์แขง่กนั
ในเวลากลางคืนบนถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจงัหวดัล าปางและจงัหวดัตาก       
เขาเคยถูกต ารวจจบัเนื่องจากการรวมตวักนัขีร่ถจกัรยานยนต ์โชคดทีีต่ ารวจเพยีงเรยีกตวัผูป้กครอง
ไปรบัและก าชบัใหด้แูลบุตรหลานของตนโดยไมไ่ดด้ าเนินคดกีบัวชัรพงศแ์ละเพื่อนๆ แต่นัน่ไมใ่ช่ครัง้
เดยีวทีช่ลลดาถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจเรยีกตวัใหไ้ปรบัหลานชาย เธอเคยถูกตามตวักลางดกึให้ไปรบัตวั
หลานชายจากสถานีต ารวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจพบอาวุธมดีซุกซ่อนไว้ที่ใต้เบาะ
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รถจกัรยานยนต์ที่หลานชายของเธอขบัขี่ เจา้หน้าที่ต ารวจเกรงว่าอาวุธมดีจะถูกน าไปใช้ในการท า
รา้ยร่างกายวยัรุ่นกลุ่มอื่น ชลลดาบอกว่าเธอทุกข์มากกบัหลานชาย ไม่มวีนัไหนเลยที่ เธอจะนอน
หลบัอยา่งสบายใจ เธอกงัวลว่าหลานชายจะไปก่อเรือ่งหรอืไม ่ 

ชลลดาเล่าว่ าหลานชายของเธอชอบถอดรื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทัง้พัดลม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ รวมทัง้รถจกัรยานยนต์ ชลลดาน ้าตาคลอเมื่อเล่าว่ารถจกัรยานยนต์ที่บ้านถูก
หลานชายรือ้ไปแล้วถงึ 3 คนั (ภาพที่ 4.2) วชัรพงศ์ไม่สามารถประกอบรถจกัรยานยนต์เขารื้อให้
กลบัมาใช้งานได้ เธอไม่สามารถห้ามปรามเขาได้ เพราะจะกระตุ้นให้เขาโมโหและท าลายขา้วของ
มากกว่าเดมิ ชลลดาเครยีดกบัสถานการณ์ทีเ่ธอเผชญิ เธอรูส้กึว่าเธอเผชญิกบัความเครยีดดงักล่าว
โดยล าพงั ในขณะทีว่รญา ผูเ้ป็นแมข่องวชัรพงศก์ไ็มส่ามารถช่วยเธอแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ชลลดายงั
กงัวลเกี่ยวกบัอนาคตของวชัรพงศ์  หากเธอเสยีชวีติหรอืป่วยหนักจนไม่สามารถดูแลวชัรพงศ์ได้ 
เธอไม่มคีวามมัน่ใจว่าวรญาผู้เป็นแม่ของวชัรพงศ์จะสามารถดูแลลูกชายของตนเองได้ ในขณะที่
กลัยา ลูกสาวคนโตของเธอมคีรอบครวัและภาระของตนเองคงไม่สามารถดูแลวชัรพงศ์ได ้ชลลดามี
ลกูสาวคนเลก็ชื่ออรยาซึง่เป็นครอูยูโ่รงเรยีนมธัยมในตวัเมอืงล าปางและเป็นผูท้ีม่คีวามมัน่คงทางการ
งานและรายได้มากที่สุด แต่ชลลดาไม่คิดว่าอรยาจะรบัเป็นภาระในการดูแลวชัรพงศ์แทนเธอ 
เนื่องจากในปัจจุบนัอรยาเองก็พยายามหลกีเลี่ยงการพบปะวชัรพงศ์เพื่อหลกีเลี่ยงการทะเลาะกนั 
อนาคตของวชัรพงศจ์งึผกูตดิอยูก่บัชลลดาผูเ้ป็นยาย 

ภาพที ่4.2:  รถจกัรยานยนตท์ีถู่กถอดชิน้ส่วน 
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- ครอบครวัท่ีอยู่ในภำวะพ่ึงพิงเน่ืองจำกปัญหำสขุภำพ 

  ลกัษณะเปราะบางของครอบครวัที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การที่ครอบครวัมี
สมาชิกที่เจ็บป่วยเรื้อรงัหรอืมสีมาชิกผู้พิการและอยู่ในภาวะพึ่งพงิ หนึ่งในนัน้คือครอบครวัของ     
พรนภา (หมายเลข 1 - แผนผงั 4.3)  พรนภาในวยั 33 ปี ปัจจุบนัอาศยัอยู่กบัแสงเดอืนผู้เป็นแม่   
พรชติา ลูกสาววยั 15 ปี ทศันัย ลูกชายวยั 6 ขวบ เดก็ทัง้คู่เป็นลูกของเธอกบัอานนท์ อดตีสามทีี่
เลกิรากนัไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ปัจจุบนัเธอแต่งงานใหม่กบัศกัดิช์ยั ชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้เคยีงที่มี
อาชีพรบัจ้างตัดไม้ พรนภาเรียนจบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เธอเคยท างานเป็นพนักงานขายที่
ห้างสรรพสนิค้าที่จงัหวดัเชยีงใหม่เช่นเดยีวกบัอดตีสามขีองเธอ หลงัคลอดลูกคนแรก เธอส่งลูก
กลบัมาใหแ้มข่องเธอเลีย้ง ในขณะทีเ่ธอและสามยีงัคงท างานทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ในช่วงเวลานัน้เธอมี
รายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน ส่งเงนิกลบับ้านประมาณ 2,000 -3,000 บาท ต่อเดือน      
หลงัมลีูกคนที่ 2 พรนภาและสามยีา้ยกลบัมาท างานที่จ ังหวดัล าปาง เธอและสามเีช่าบ้านอยู่ในตวั
เมอืงและรบัลูกทัง้สองคนไปอยู่ดว้ย นัน่เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ ทีลู่กทัง้สองของเธอไดอ้ยู่พรอ้มหน้าพ่อ
แม่ ต่อมาเธอแยกทางกบัอดตีสามี และพาลูกทัง้สองกลบัมาอยู่กบัแสงเดอืนผู้เป็นแม่ที่บ้านหวัทุ่ง 
เธอยงัคงท างานที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองล าปางโดยเดินทางไปท างานด้วยรถจกัรยานยนต์      
ในช่วงเวลานัน้ พรนภาคอืผูห้ารายไดเ้พยีงคนเดยีวของครอบครวัซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิรวม 4 คน 

แผนผงั 4.3: ครอบครวัของพรนภา 
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พรนภาแต่งงานกบัศกัดิช์ยั ชายหนุ่มจากหมู่บา้นใกลเ้คยีงหลงัจากแยกทางกบัสามคีนแรก
ไดป้ระมาณ 2 ปี ศกัดิช์ยัมอีาชพีรบัจา้งเลื่อยไมส้ าหรบัส่งใหโ้รงงานเฟอรนิ์เจอร ์ศกัดิช์ยัไดช่้วยออก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนของครอบครวั แต่พรนภาซึ่งในขณะนัน้ยงัคงท างานที่ห้างสรรพสนิค้ายงัคงเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่ของครอบครวั ราวปี 2560 พรนภาป่วยดว้ยโรคมะเรง็ เธอตอ้งเขา้รบั
การรกัษาดว้ยเคมบี าบดัที่โรงพยาบาลศูนยล์ าปางโดยใช้สทิธิป์ระกนัสงัคม หลงัการรกัษาประมาณ  
1 ปีเศษ อาการป่วยของเธอดีขึ้น มะเร็งของเธออยู่ในระยะที่ควบคุมได้ แต่ต้องพบแพทย์เพื่อ
ตรวจเชค็ปีละ 2 ครัง้  

สถานการณ์ทางการเงนิของครอบครวัเผชญิกบัภาวะวกิฤตเิมือ่พรนภามอีาการป่วยอกีครัง้
ในปี 2563 แพทยแ์จง้ว่าเธอเป็นโรคไตซึง่ตอ้งรบัการรกัษาอยา่งต่อเนื่องและควบคุมอาหาร การป่วย
ครัง้นี้ท าใหเ้ธอตอ้งลางานบ่อย และในทา้ยทีสุ่ดตอ้งออกจากงาน รายไดท้ีเ่คยไดร้บัเดือนละประมาณ 
15,000 บาทหายไป ในขณะทีเ่ธอมภีาระค่าใชจ้่ายทัง้ในส่วนการดูแลลูกทีก่ าลงัอยูใ่นวยัเรยีนทัง้สอง
คน การดูแลแม่ที่เป็นผู้พิการทางการเรยีนรู้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรกัษาโรคไตของเธอ 
ตลอดจนหนี้สนิของครอบครวั ในปัจจุบนั ครอบครวัของเธอจงึมแีต่เพยีงศกัดิช์ยัสามขีองเธอเท่านัน้
ทีส่ามารถท างานได ้โดยเขามรีายไดเ้ดอืนละประมาณ 20,000 บาท ในขณะทีแ่สงเดอืนแม่ของเธอ
ซึ่งอยู่ในวยั 62 ปีนัน้บางครัง้ออกไปรบัจ้างท างานเล็กๆ น้อยๆ ในหมู่บ้านเพื่อแลกข้าวสารหรอื
อาหาร แต่สภาพร่างกายและความพกิารของแม่ท าให้แสงเดอืนไม่สามารถท างานรบัจา้งอย่างเป็น
กจิจะลกัษณะได ้นอกจากรายไดจ้ากการท างานของศกัดิช์ยัแลว้ รายรบัของครอบครวัในปัจจุบนัมา
จากเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุของแสงเดอืน 600 บาทต่อเดอืน เบีย้ผูพ้กิาร 800 บาทต่อเดอืน และวงเงนิ
สนบัสนุนค่าครองชพีภายใตบ้ตัรบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัของแสงเดอืน 300 บาทต่อเดอืน   

ความเจ็บป่วยของพรนภาและการตกงานของเธอ ส่งผลกระทบต่อลูกทัง้สองของเธอ     
พรชติาลูกสาวของพรนภา ตดิต่อกบัพ่อบา้งเป็นระยะ พ่อของเธอส่งเงนิใหเ้ธอบา้งเดอืนละประมาณ 
500 -800 บาท แต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนัของเธอนัน้อยู่ในความ
รับผิดชอบของแม่ หลังจากพรชิตาเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เธอสอบเข้าเรียนระดับ
มธัยมศึกษาที่โรงเรยีนประจ าจงัหวดั ครอบครวัของเธอต้องน ารถจกัรยานยนต์ของพ่อเลี้ยงไป
จ านองกบับรษิัทไฟแนนซ์เพื่อให้มเีงนิเพยีงพอส าหรบัค่าชุดนักเรยีน ค่าอุปกรณ์การศึกษา และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เมื่อพรนภาไม่มรีายไดเ้ธอจงึต้องพึง่พงิรายไดจ้ากศกัดิช์ยัทัง้ค่ากนิอยู่ของสมาชกิใน
ครอบครวัและค่าใชจ้่ายในการไปโรงเรยีนของลกูทัง้สอง ในแต่ละเดอืนพรนภาต้องพึง่พงิรายไดจ้าก
ศกัดิช์ยัมาเป็นค่ารถรบัส่งนักเรยีนของพรชติาเดอืนละ 1,200 บาท ค่าอาหารกลางวนัและค่าใชจ้่าย
รายวนัเมื่อไปโรงเรยีนเดอืนละประมาณ 2,200 บาท ค่าขนมและเงนิออมทรพัยน์ักเรยีนของลูกชาย
คนเลก็อกีเดอืนละประมาณ 700 บาท และค่ากบัขา้วของครอบครวัวนัละประมาณ 200 -300 บาท 
พรนภามคีวามกงัวลเรื่องทีเ่ธอป่วยจนไม่สามารถท างานได้ท าใหท้ัง้ครอบครวัต้องพึง่พารายได้จาก
สามเีท่านัน้ เธอไม่แน่ใจว่าสามจีะแบกรบัภาระนี้ไปได้นานเพยีงไร หากในอนาคตเธอแยกทางกบั
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สาม ีเธอคงไมส่ามารถส่งใหล้กูทัง้สองไดเ้รยีนสงูๆ ได ้ส่วนการส่งลกูไปอยูใ่นการดแูลของอดีตสามกี็
ไมใ่ช่ทางเลอืกทีท่ าใหเ้ธอคลายกงัวล เนื่องจากอดตีสามไีดแ้ต่งงานใหมแ่ลว้  

- ครอบครวัซ่ึงมีสมำชิกเป็นผูพิ้กำร 

  ความเปราะบางของครอบครวับางส่วนเชื่อมโยงกบัการมสีมาชกิของครอบครวัเป็น
ผู้พกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีผู้ที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได้ หนึ่งในนัน้คือครอบครวัของดวงกมล 
(หมายเลข 8)  ซึ่งต้องดูแลภทัรพล หลานชายวยั 7 ขวบ ภทัรพลได้รบัการวินิจฉัยว่า  มภีาวะ     
ออทสิติกและมปัีญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ภทัรพลสามารถสื่อสารกบัผู้อื่นได้ แต่ค่อนข้างช้า เขามี
ขอ้จ ากดัในการช่วยเหลอืตวัเอง เช่น การแต่งกาย การรบัประทานอาหาร  และอื่นๆ ภทัรพลเข้า
เรยีนชัน้ป.1 ที่โรงเรยีนประถมศึกษาในหมู่บ้าน โดยเรยีนร่วมกบัเด็กทัว่ไป ดวงกมลเห็นว่าการ
เรยีนรูข้องหลานชายนัน้ค่อนข้างช้า “พอเขยีนได้ แต่ไม่ค่อยรูเ้รื่องเท่าไหร่ ตามเพื่อนไม่ทนั ตอน
อยู่ป.1 แต่ความคดิสมองของแกเท่ากบัอนุบาล เรยีนกบัเพื่อนก็ตามประสา ตามคนอื่นไม่ค่อยทนั 
เพราะไม่ค่อยรู้” ในขณะที่ครูประจ าชัน้ของภทัรพลมองว่าภทัรพลมขี้อจ ากดัในการเรยีนร่วมกับ
เพื่อนๆ  

“ไมไ่ดเ้ลยค่ะ แต่อยูร่ว่มได ้แต่เรยีนดว้ยไมไ่ด ้วดัผลแบบนกัเรยีนทัว่ไปไมไ่ด ้ทางครู
ประจ าชัน้จะท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล (  Individual Education Planning: IPE)  
ถ้าเราจะเน้นตวัชี้วดั อย่างเช่น ตอนเขาอยู่ป.1 กลา้มเนื้อมอืเขาเขยีนไม่ได ้แต่เขารู ้
สมมติว่าเราจะวดัผล ก.ไก่ ถ้าเขาชี้ถูก นี ่ก.ไก่ เราก็ให้ผ่าน สมมติเราเรยีนเรือ่ง
สิง่มชีวีติ สิง่ไม่มชีวีติ เพือ่นบอกว่า ‘ประตู’ เคา้บอกว่า ไม่มชีวีติ เคา้เรยีนรู ้เคา้ตอบ
ได ้เวลาพดู ‘หม’ู เขาบอกว่า มชีวีติ มนัวดัผลได ้ แต่การเขยีนไมไ่ด ้อ่านหนงัสอื อ่าน
โจทยเ์ยอะไมไ่ด”้ 

ในปัจจุบนัภทัรพลได้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลศูนยล์ าปางซึง่เป็นการรกัษาด้วยยา โดย
ดวงกมลต้องพาหลานไปพบแพทยท์ุก 2-3 เดอืน นอกจากนี้ภทัรพลยงัได้รบัการรกัษาผ่านการท า
กจิกรรมบ าบดัเพื่อเสรมิพฒันาการและฝึกการใชก้ลา้มเนื้อมอืทีโ่รงพยาบาลเวชชารกัษ์ อ าเภอเกาะ
คา ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านราว 15 กิโลเมตร โดยนักกิจกรรมบ าบัดนัดให้เธอพาภัทรพลไปท า
กจิกรรมบ าบดัทุก 2 สปัดาห ์เธอไดร้บัค าแนะน าว่าการท ากจิกรรมบ าบดับ่อยๆ และต่อเนื่องจะช่วย
แกไ้ขปัญหาพฒันาการของหลานชายไดไ้วขึน้ แต่จ านวนเดก็ทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเวชชารกัษ์
มจี านวนมากท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถจดัตารางฝึกกิจกรรมบ าบดัให้ภทัรพลได้บ่อยกว่านี้  
ครอบครวัของภทัรพลไดร้บัการแนะน าใหพ้าภทัรพลไปฝึกกจิกรรมบ าบดัเพิม่เติมทีค่ลนิิกพฒันาการ
เด็กของเอกชนซึ่งสามารถฝึกกิจกรรมบ าบดัได้ต่อเนื่องกว่า แต่ดวงกมลไม่สามารถพาภทัรพล      
ไปฝึกกจิกรรมบ าบดัที่คลนิิกดงักล่าวได้เนื่องจากค่าบรกิารของคลนิิกดงักล่าวนัน้ครัง้ละประมาณ 
500 -1,000 บาท ซึ่งค่อนข้างสูงส าหรบัเธอ คลินิกดังกล่าวยงัตัง้อยู่ห่างจากบ้านของเธอราว         
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30 กิโลเมตร ดวงกมลไม่มรีถยนต์และหมู่บ้านของเธอนัน้ไม่มรีถโดยสารสาธารรณะวิง่ผ่าน การ
เดนิทางไปยงัโรงพยาบาลหรอืตวัเมอืงจงึต้องไหวว้านญาตพิี่น้องหรอืเหมารถของคนในหมู่บ้านไป 
แมเ้หน็ว่าการท ากจิกรรมบ าบดัเสรมิทีค่ลนิิกเอกชน  จะช่วยแกไ้ขปัญหาพฒันาการของหลานชายได้
ไวขึน้        แต่เงื่อนไขในชวีติและปัจจยัทางเศรษฐกจิท าใหด้วงกมลไม่มทีางเลอืกอื่นนอกจากการ
พาภทัรพลไปท ากิจกรรมบ าบดัที่โรงพยาบาลเวชชารกัษ์ทุก 2 สปัดาห์ ครูประจ าชัน้ของภทัรพล
สงัเกตว่าภทัรพลมพีฒันาการและการใชก้ลา้มเนื้อมอืทีด่ขี ึน้หลงัจากท ากจิกรรมบ าบดัทีโ่รงพยาบาล
เวชชารกัษ์ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของเขาชะงักลงในช่วงการระบาดของโควิด เนื่องจาก
โรงพยาบาลปิดการใหบ้รกิารงานกจิกรรมบ าบดั   

เงื่อนไขสุขภาพของภทัรพลสร้างความเครยีดให้กบัดวงกมลซึ่งตกอยู่ในภาวะจ ายอมใน
การเลีย้งหลาน เธอเคยมรีายไดจ้ากการรบัจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น แต่หลงัจากศศวิมิลลูกสาวเธอคลอด
ภทัรพล เวลาทัง้หมดของเธอหมดไปกบัการดูแลภทัรพล เธอแทบไม่ไดอ้อกไปรบัจา้งเลย ค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ทัง้ของเธอและค่าใชจ้่ายในการดูแลภทัรพลนัน้ต้องพึง่พากมลวรรณ ลูกสาวคนโตของเธอซึง่
อยูร่ว่มบา้นกนั ในขณะทีศ่ศวิมิลผูเ้ป็นแมข่องภทัรพลนัน้ส่งเงนิมาใหด้วงกมลไดเ้พยีงเดอืนละ 1,000 
– 2,000 บาทเท่านัน้ เงนิจ านวนดงักล่าวไมเ่พยีงพอส าหรบัการดแูลภทัรพล โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อ
เขาต้องไปท ากจิกรรมบ าบดั ดวงกมลเครยีดเรื่องการไม่มรีายได ้ รวมทัง้ภาระหนี้สนิของครอบครวั
ราว 100,000 บาท ซึง่สะสมมาตัง้แต่รุ่นพ่อแม่ ดวงกมลต้องพึง่พาทางการเงนิจากลูกสาวคนโตซึ่ง
ไม่ไดม้รีายไดม้ากนัก กมลวรรณลูกสาวคนโตของเธอนัน้มรีายไดจ้ากการขายน ้าดื่ม น ้าเขง็ไสวนัละ
ประมาณ 100 -200 บาทเท่านัน้ กมลวรรณเองกเ็ป็นแมเ่ลีย้งเดีย่วทีต่อ้งเลีย้งดลูกูสาววยั 14 ปีโดยที่
อดตีสามไีมไ่ดร้ว่มรบัผดิชอบใดๆ นอกจากสถานการณ์ทางการเงนิแลว้ ความเครยีดของดวงกมลยงั
เป็นผลจากการต้องทุ่มเทเวลาทัง้หมดส าหรบัการดูแลภทัรพล เธอน ้าตาคลอเมื่อพูดถึงการดูแล
หลาน  

“เครยีด เครยีดมากๆ น้องไม่ไดด้ัง่ใจเรา ไม่เหมอืนคนอืน่ จะท าอะไรกต็้องคอยดูแล
คอยช่วยเหลอื เขา้ห้องน ้ า ก็เขา้คนเดยีวไม่ได้ ต้องช่วยตลอด ไปไหนไม่ได้เลย มี
การมงีาน งานศพ งานบุญ ก็ไม่ได้ไป ... ทิ้งไปไหนไม่ได้ ยงัไงก็หลานเรา แม่เขาก็
เอาไปเลี้ยงไมไ่ด ้ตวัเองกย็งัแทบไมร่อด” 

โดยภาพรวมสถานการณ์ความเปราะบางของครอบครวัในพืน้ทีศ่กึษาทบัซอ้นกนัในหลาย
ลกัษณะ ทัง้ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจของครอบครวั ความเปราะบางอนัที่เกี่ยวเนื่องกบัความ
เปราะบางของสมาชกิในครอบครวัในหลายลกัษณะได้แก่ การเป็นครอบครวัที่พึ่งพงิการดูแลจาก
ผูสู้งอายุ การมสีมาชกิของครอบครวัทีม่ปัีญหาสุขภาพ และเจบ็ป่วยเรือ้รงั ลกัษณะความเปราะบาง
ดงักล่าวส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครอบครวั ความเสีย่งของเดก็ทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของครอบครวั  
และลกัษณะการดแูลกนัภายในครอบครวั ซึง่จะน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป  
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4.5  สถานการณ์เกี่ยวกับการดูแล 

ในพื้นที่บ้านหัวทุ่ง การดูแลเด็กและกลุ่มเปราะบางอาจจ าแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่        
การดูแลของครอบครวัและเครอืญาต ิการดูแลของชุมชน การดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
และการดแูลของหน่วยงานรฐั  

4.5.1 การดูแลของครอบครัวและเครือญาติ 

การศกึษาการดูแลเด็กในครอบครวัซึ่งเป็นกรณีศกึษาจ านวน 13 ครอบครวัพบว่ามเีด็ก
จาก 1 ครอบครวัเท่านัน้ทีอ่ยู่ในการดูแลของพ่อและแม่ ในขณะทีเ่ดก็จากครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่วอกี 
3 ครอบครวัมแีม่เป็นผู้ดูแล ในขณะที่เดก็จากอกี 10 ครอบครวั อยู่ในการดูแลของญาตซิึ่งมกัเป็น  
ตายายหรอืปู่ ยา่ (ตารางที ่4.6) 

ตารางที ่4.6: ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็และผูด้แูล 

ผูด้แูลเดก็ จ ำนวนครอบครวั 
พ่อและแม ่ 1 
แม ่(แมเ่ลีย้งเดีย่ว) 3 
ปู่ -ยา่/ตา-ยาย 8 
ป้า 1 

รวม 13 

ในบรรดาเดก็และเยาวชนซึ่งเป็นกรณีศกึษาในงานนี้ พบว่ามเีพยีงวรรณภา (อายุ 17 ปี) 
และณัฐพงศ์ (อายุ 12 ปี) สองคนพี่น้องเท่านัน้ที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ วรรณภาเรยีนชั ้น ม.6     
ที่โรงเรยีนมธัยมของรฐัในอ าเภอเกาะคา ส่วนน้องชายของเธอเรยีนชัน้ป.6 ที่โรงเรยีนในหมู่บ้าน    
พ่อและแม่ของเธอไม่ไดอ้พยพไปท างานทีอ่ื่นเนื่องจากไม่มเีงนิทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและ
ค่าใช้จ่ายระหว่างการหางาน  พ่อแม่ของทัง้คู่ยงัมีความกงัวลว่า วรรณภาและณัฐพงศ์ก าลงัเขา้สู่
วยัรุ่นซึง่ต้องการการดูแลอย่างใกลช้ดิ พรพรรณผูเ้ป็นแม่มองว่าการอยู่ทีห่มู่บ้านท าใหส้ามารถดูแล
ลูกได้ดกีว่าฝากลูกไว้กบัญาต ิการอยู่ที่บ้านท าให้เธอไม่ต้องกงัวลเรื่องลูกมากนัก เนื่องจากลูกๆ    
ยงัอยู่ในสายตาของพ่อแม่ แต่พรพรรณยอมรบัว่าเธอไม่สามารถดูแลลูกได้เทยีบเท่าครอบครวัที่มี
ฐานะ เช่น ครอบครวัของเธอไม่มเีงนิใหล้กูเรยีนพเิศษ หรอืครอบครวัเลอืกใหว้รรณภาเรยีนโรงเรยีน
มธัยมของรฐัในอ าเภอเกาะคาแทนการไปเรยีนในตวัเมอืงล าปางซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีงมากกว่า 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรยีนในตัวเมอืงสูงกว่าการเรยีนในอ าเภอเกาะคา เป็นต้น พยาบาลคอื
อาชพีในฝันของวรรณภา เธอมุ่งมัน่ในการสอบเข้าวทิยาลยัพยาบาลหลงัเรยีนจบชัน้มธัยมปลาย 
พรพรรณมองว่าแม้ว่าครอบครวัของเธอมฐีานะยากจนและอาจไม่สามารถดูแลหรอืส่งเสรมิลูกๆ    
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ไดเ้ทยีบเท่าครอบครวัทีม่ฐีานะ แต่ครอบครวัของเธอเป็นครอบครวัทีลู่กๆ ไมม่ปัีญหา ไมส่รา้งความ
หนักใจให้กับพ่อแม่ เธอบอกว่าลูกๆ สนิทกับพ่อแม่และมกัพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆ       
กบัพ่อแมเ่สมอ  

การศกึษานี้พบว่าครอบครวัทีปู่่ ย่าหรอืตายายเป็นผูดู้แลเดก็มจี านวน 8 ครอบครวั โดยใน
จ านวนนี้เป็นครอบครวัที่มลีกัษณะแหว่งกลางจ านวน 6 ครอบครวั (โปรดดูตารางที่ 4.3 และ 4.6 
ประกอบ) ส่วนครอบครวัทีเ่ดก็อยู่ในการดูแลของแม่เลีย้งเดีย่วมจี านวน 3 ครอบครวั อย่างไรกต็าม 
ครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่วทัง้ 3 ครอบครวันัน้ เดก็ลว้นเคยอยู่ในความดูแลของตายายในบางช่วงเวลา
ขณะที่ผู้เป็นแม่เดนิทางไปท างานต่างถิ่น ดงันัน้ เราอาจกล่าวได้ว่าคนรุ่นปู่ ย่าตายายเป็นผู้ที่ต้อง
รบัภาระในการดูแลเด็กแทนพ่อแม่ การตดิต่อระหว่างพ่อแม่ของเดก็และเด็กของแต่ละครอบครวัมี
ความแตกต่างกนั ในกรณีของหทัยา (หมายเลข 3) เดก็หญงิวยั 8 ปี เธออยู่ในความดูแลของปู่ ย่า 
(อายุ 68 ปี และ 60 ปี ตามล าดบั) ตัง้แต่อายุได้ 2 เดอืน เนื่องจากในช่วงที่เธอเกดินัน้ปราโมทยผ์ู้
เป็นพ่อท างานอยูท่ีจ่งัหวดัชลบุร ีส่วนนภาพรแมข่องเธอตอ้งรบีกลบัไปท างานหลงัคลอด  ในปี 2561 
พ่อของเธอเดนิทางไปท างานที่ไต้หวนั ส่วนแม่ยงัคงท างานที่จงัหวัดชลบุร ีทัง้พ่อและแม่ของเธอ
ไมไ่ดแ้ยกทางกนั พ่อแมข่องหทัยาตดิต่อลกูประมาณ 2 ครัง้ต่อสปัดาหผ์่านแอปพลเิคชนัไลน์ ก่อนที่
พ่อของเธอจะไปท างานที่ไต้หวนั พ่อแแม่เดนิทางเยีย่มลูกบ่อยๆ เมื่อมวีนัหยุดยาวในช่วงเทศกาล 
หลงัจากปราโมทยไ์ปท างานทีไ่ตห้วนั นภาพรยงัคงเดนิทางมาเยีย่มลูกเป็นระยะๆ พ่อแม่ของหทัยา
ส่งข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า และของเล่นต่างๆ มาให้เธอบ่อยๆ แต่การเติบโตมากบัปู่ ย่าก็ท าให้     
หทัยาผกูพนักบัยา่มากกว่าพ่อแม ่เธอนอนกบัยา่ทุกคนื แมแ้ต่ในช่วงทีพ่่อแมม่าเยีย่มหทัยากไ็ม่ยอม
นอนกบัพ่อแม่ ปู่ ย่าของหทัยามองว่าการดูแลหลานไม่ใช่เรื่องล าบากอะไร ย่ามองว่าหทัยาเธอเป็น
เดก็ดชีอบช่วยเหลอืย่าท างานบา้น ลา้งจาน กวาดพืน้ ชอบเอาใจปู่ กบัย่า เรื่องทีส่รา้งความหงดุหงดิ
ใจให้ย่ามเีพยีงการงอแงเรื่องการไปโรงเรยีน และการให้ความสนใจกบัการเล่นมากกว่าการตัง้ใจ    
ท าการบา้น ย่าบ่นเรื่องทีต่้องก ากบัใหห้ทัยาท าการบา้นตลอดเวลา แต่ย่ากไ็ม่สามารถสอนการบ้าน
หรอืช่วยทบทวนเนื้อหาการเรยีนให้กบัหทัยาได้ ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ -19 โรงเรยีน
หยุดเรยีนและให้นักเรยีนเรยีนอยู่ที่บ้านผ่านโทรทศัน์3 หทัยาเรยีนไม่รู้เรื่อง เธอไม่เข้าใจเนื้อหา      
ที่เรยีนจากโทรทศัน์ ในขณะที่ย่าก็ไม่สามารถช่วยอธบิายได้ การเรยีนคนเดยีวจากโทรทศัน์ทัง้วนั
เป็นเรื่องน่าเบื่อส าหรับเด็กวัย 8 ขวบ เนื้อหาที่ยากและไม่มีคนอธิบายเมื่อไม่เข้าใจยิ่งเพิ่ม         
ความเบื่อหน่ายต่อการเรยีน หทัยาไม่สามารถจดจ่ออยู่กบัการเรยีนได้ เวลาจงึหมดไปกบัการเปิด
โทรทศัน์และนัง่เล่น ย่าจงึแก้ปัญหาด้วยการพาเธอไปเรยีนที่บ้านของเพื่อนร่วมชัน้เรยีน หทัยามี

                                         
3 กระทรวงศกึษาธกิารได้ด าเนินโคงการ “การจดัการศกึษาทางไกลผ่านโทรทศัน์ระบบดจิทิลัในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019” ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล จนถึงอาชวีศกึษา รวมทัง้การศกึษา
นอกโรงเรยีน โดยนักเรยีนสามารถเรยีนผ่านช่องทวีดีจิทิลัของมูลนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม หรอืแอป
พลเิคชนัของมลูนิธฯิ ดงักล่าว 
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ความสุขกบัการเรยีนกบัเพื่อนมากขึน้ เธอเหน็ว่าแมเ้นื้อหาบางส่วนเธอและเพื่อนกย็งัไม่ค่อยเขา้ใจ 
แต่การมเีพื่อนเรยีนดว้ยกนักส็นุกกว่าการเรยีนคนเดยีว  

ในจ านวนเดก็ที่พ่อแม่แยกทางกนัทัง้หมด 11 ครอบครวันัน้  ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเดก็คอืแม่
หรอืญาตขิา้งแม่ซึ่งมมีากถึง 9 ครอบครวั โดยในจ านวนนี้มเีพยีงพรชติา (หมายเลข 1) เท่านัน้ที่
ยงัคงตดิต่อกบัพ่ออย่างสม ่าเสมอ ในขณะทีเ่ดก็จ านวน 7 คน (จาก 6 ครอบครวั) ขาดการตดิต่อกบั
พ่อ  ส่วนเดก็ทีพ่่อแมแ่ยกทางกนัและอยูใ่นการดแูลของญาตขิา้งพ่อมเีพยีง 2 รายเท่านัน้ โดยมเีพยีง
นนท์ (หมายเลข 2) เด็กวยั 6 ขวบที่อาศยัอยู่กบัป้าและย่าเท่านัน้ที่ได้รบัการติดต่อจากแม่อย่าง
สม ่าเสมอ  

ในภาพรวมแลว้ คนรุน่ปู่ ยา่ตายายทีท่ าหน้าทีด่แูลเดก็แทนพ่อแมเ่ลีย้งเดีย่วเหน็ว่าเป็นเรื่อง
ปกตทิีค่นรุ่นตนต้องช่วยดูแลหลานในขณะทีพ่่อแม่ของเดก็ไปท างานทีอ่ื่น “พ่อแม่เสมอืน” ส่วนใหญ่
มองว่าแมเ้ดก็ไม่ไดเ้ตบิโตมาพรอ้มหน้าพ่อแม่ เดก็กเ็ตบิโตไดอ้ย่างไม่มปัีญหา ในขณะทีค่รโูรงเรยีน
ประถมศกึษาในหมู่บา้นเหน็ว่าการทีเ่ดก็ไม่ไดอ้ยู่พรอ้มหน้ากบัพ่อแม่ไม่ไดเ้ป็นปัญหาในตวัของมนั
เองตราบใดที่ผู้ดูแลเดก็ดูแลเอาใจใส่เดก็อย่างด ีอย่างไรก็ตาม อสม. ตัง้ขอ้สงัเกตุว่าผู้ดูแลเดก็รุ่น
ปู่ ย่าตายายบางส่วนมองว่าการดูแลเด็กมคีวามหมายเท่ากับการดูแลให้เด็กได้กินอิ่มนอนหลับ     
การดแูลเดก็จงึเป็นเรือ่งอาหารการกนิมากกว่าการส่งเสรมิพฒันาการดา้นอื่นๆ ของเดก็ การดแูลเดก็
ในลักษณะดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาด้านพัฒนาการของเด็ก ดังเช่นในกรณีของพิมลวรรณ 
(หมายเลข 13) ซึง่พ่อแมท่ างานอยูต่่างประเทศ เธออยูใ่นความดแูลของผูเ้ป็นยายซึง่ดแูลเรือ่งอาหาร
การกนิ และชวีติประจ าวนัของเธออย่างด ีแต่เธอไม่ได้รบัการดูแลในเชงิอารมณ์ (emotional care) 
จากผูเ้ป็นยายผูซ้ึง่มภีาวะอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหรา้ย พมิลพรรณเตบิโตขึน้เป็นเดก็ทีม่คีวามสามารถ
ในทางวชิาการ เธอเรยีนด ีแต่เธอมปัีญหาในการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ เนื่องจากมอีารมณ์ฉุนเฉียว     
ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้นอกจากนัน้ ชวีติประจ าวนัของผูด้แูลเดก็ทีต่อ้งดิน้รนท ามา
หากินส่งผลต่อการดูแลเด็กเช่นกัน ครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของอบต.ใหม่พฒันาตัง้
ขอ้สงัเกตว่าเดก็บางส่วนทีม่าเรยีนทีศู่นยพ์ฒันาเดก็เลก็มปัีญหาเรื่องพฒันาการเนื่องจากผูดู้แลไม่มี
เวลาในการดูแลเดก็อย่างใกลช้ดิ  “น้องอายุ 3 ขวบมาเรยีนทีน่ี่ แต่เขายงัพูดไม่ไดเ้ลย ค าว่าแม่กพ็ดู
ไม่ได ้แต่เขาไม่ไดเ้ป็นใบน้ะ เขาไดย้นิ แต่เขาไม่รูว้่าจะพูดอย่างไร เขาอยู่กบัแม่กบัยาย แต่ทุกคนก็
ยุ่ง พอยุ่งกย็ื่นมอืถอืใหเ้ขาใช ้เพื่อใหเ้ขาสงบ เขาเลยโตมากบัมอืถอื ไม่รูว้่าต้องมปีฏิสมัพนัธก์บัคน
อื่นอยา่งไร เพราะอยูบ่า้นไมม่คีนคุยกบัเขา” 

ความตงึเครยีดของผูป้กครองยงัพบมากเป็นพเิศษในกรณีทีเ่ดก็ภายใตก้ารดแูลเป็นเดก็ที่มี
ลกัษณะพเิศษซึ่งต้องการการดูแลมากเป็นพเิศษ ในกรณีของดวงกมล (หมายเลข 8 ดูแผนผงั 4.1 
ประกอบ) หญงิหมา้ยวยั 59 ปี ซึง่ตอ้งดูแลภทัรพล หลานชายวยั 7 ปี ภทัรพลเป็นเดก็พเิศษ มคีวาม
บกพร่องทางพฒันาการและมปัีญหากลา้มเนื้ออ่อนแรง ดวงกมลจงึต้องทุ่มเทเวลาและความใส่ใจกบั
การดูแลหลานมากเป็นพิเศษ ดวงกมลพาหลานชายไปท ากิจกรรมบ าบัดเพื่อฝึกการท างาน        
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ของกลา้มเนื้อ เธอไดร้บัค าแนะน าใหฝึ้กการใชม้อืของหลานดว้ยการปัน้ดนิน ้ามนั แต่เมือ่กลบัมาบา้น
เธอไม่สามารถฝึกให้ภทัรพลปั้นดนิน ้ามนัได้ ดวงกมลมองว่าตนเองพยายามท าดทีี่สุดในการดูแล
ภทัรพล แต่อสม. ประจ าหมูบ่า้นมองว่าดวงกมลนัน้ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลเดก็พเิศษ หรอื
ในกรณีของชลลดา (หมายเลข 12) ทีต่้องดูแลวชัรพงศ์ หลานชายวยั 14 ปี ทีม่ปัีญหาสมาธสิัน้และ
ปัญหาพฤตกิรรม ชลลดาพบว่าเธอไม่สามารถรบัมอืกบัความเครยีดจากการดูแลหลาน ในขณะที่     
ผูเ้ป็นแมข่องเดก็ไมไ่ดม้สี่วนรว่มหรอืใหก้ารสนับสนุนในการดแูลวชัรพงศเ์ลย  

การศกึษานี้พบว่าความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิของครอบครวัส่งผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบั
การดูแลเด็กในอนาคต การศึกษาจ านวนหนึ่ ง (Osaki 2003, Porst and Sakdapolrak 2020)        
ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึบทบาทของเงนิทีแ่รงงานยา้ยถิน่ส่งกลบัไปจุนเจอืครอบครวัทีอ่ยู่ขา้งหลงั ในกรณีของ
บา้นหวัทุ่งนัน้พบว่า ในจ านวนครอบครวัทีม่สีมาชกิที่ก าลงัท างานอยู่ต่างถิน่จ านวน 7 ครอบครวันัน้ 
มผีู้ยา้ยถิน่จาก  2 ครอบครวัเท่านัน้ที่สามารถส่งเงนิกลบัมาดูแลครอบครวัได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
กรณีของมงคล (หมายเลข 2) และปราโมทย ์(หมายเลข 3) ทัง้คู่ท างานอยู่ทีไ่ต้หวนั มงคลมลีูกชาย
วยั 6 ขวบซึ่งอยู่ในการดูแลของพี่สาวและแม่ของเขา มงคลส่งเงนิกลบัมาดูแลครอบครวัทุกเดอืน 
เดอืนละ 5,000 – 10,000 บาท ส่วนปราโมทยน์ัน้ เดนิทางไปท างานทีไ่ต้หวนัในปี 2561 ในขณะที่
ลูกสาววยั 8 ปีของเขาอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ ปราโมทย์ส่งเงินกลับมาให้ครอบครวัเดือนละ
ประมาณ 10,000 -15,000 บาท ส่วนแรงงานยา้ยถิน่ในประเทศซึง่ทุกคนมสีถานะแม่เลีย้งเดีย่วและ
ลูกๆ ของพวกเธออยู่ในการดูแลของพ่อแม่ที่หมู่บ้านนัน้ส่งเงนิกลบับ้านน้อยกว่าแรงงานที่ท างาน
ต่างประเทศ แรงงานบางคนส่งเงนิกลบับ้านได้ประมาณเดือนละ 1,000 – 2,000 บาทเท่านัน้ 
นอกจากนี้ยงัมแีม่เลีย้งเดีย่ว 1 ราย (จากครอบครวัหมายเลข 5) ซึง่แทบไม่เคยใหก้ารสนับสนุนทาง
การเงนิแก่ครอบครวัที่ช่วยดูแลลูกของเธอเลย พ่อของเธอเป็นเพยีงผู้เดยีวในครอบครวัที่มรีายได้
จากการรบัจ้างทัว่ไปในหมู่บ้าน รายได้ดงักล่าวซึ่งไม่มคีวามแน่นอนถูกใช้เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกอีก       
4 คนของครอบครวั ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิของพ่อแม่เลีย้งเดีย่วท าใหพ้วกเขาไม่สามารถดูแล
เลีย้งดูและแบกรบัภาระดา้นค่าใชจ้่ายในการดูแลลูกของตนเอง การส่งลูกใหพ้่อแม่ดูแลจงึถูกมองว่า
เป็นแนวทางที่ดีที่สุด คนรุ่นปู่ ย่าตายาย (ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและต้องการการดูแล) จงึต้อง     
แบกรบัภาระในการดูแลเดก็ทัง้การดูแลในชวีติประจ าวนัและรบัภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั
เดก็ แมว้่าไมไ่ดอ้ยูใ่นสถานะทีพ่รอ้มในการแบกรบัภาระดงักล่าว 

4.5.2 การดูแลของชุมชน 

การดูแลกลุ่มคนเปราะบางในระดบัชุมชนนัน้ไม่ได้เด่นชดัมากนัก การช่วยเหลอืดูแลกนั
ของคนในชุมชนมกัเกดิขึน้ในระดบัเครอืญาตใิกลช้ดิกนัมากกว่าเป็นการช่วยเหลอืกนัของสมาชกิอื่น
ในชุมชน พรนภา (หมายเลข 1) ระบุว่าครอบครวัของเธอเผชิญปัญหาไม่มีข้าวกินแทบทัง้ปี       
ฐานะที่ยากจนของครอบครวัท าให้ต้องซื้อข้าวสารได้ครัง้ละ 5 - 10 กิโลกรมัเท่านัน้ ข้าวสารใน
ปรมิาณดงักล่าวเพยีงพอส าหรบัการบรโิภคประมาณ 1 สปัดาหเ์ท่านัน้ ครอบครวัเธอตอ้งซือ้ขา้วสาร
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ล่อยๆ และซือ้ทลีะนิดๆ ท าใหต้อ้งจา่ยค่าขา้วสารในราคาทีแ่พงกว่าการซือ้ในปรมิาณมาก เธอระบุว่า
ในบางครัง้เธอไมม่ขีา้วสารตดิบา้น และไมม่เีงนิส าหรบัไปซือ้ขา้ว แต่เธอไมส่ามารถไปขอยมืขา้วสาร
จากเพื่อนบา้น ไมส่ามารถขอซือ้ขา้วสารดว้ยเงนิเชื่อจากรา้นคา้ในหมูบ่า้น แมข่องเธอซึง่เป็นผูพ้กิาร
ทางสมองตอ้งไปขอท างานเลก็ๆ น้อยๆ ในหมูบ่า้นเพื่อแลกกบัขา้วสารหรอือาหาร หรอืการเกบ็ผกัที่
ขึน้ตามทุ่งนาหรอืชายป่ามาท าอาหาร   

วดัในชุมชนมบีทบาทในระดบัหนึ่งในการช่วยให้ชาวบ้านยากจนเขา้ถงึอาหารในราคาถูก 
ในวนัพระซึง่มคีนน าอาหารไปท าบุญเยอะเกนิกว่าทีพ่ระจะฉันหมดนัน้ อาหารเหลอืบางส่วนถูกแบ่ง
ใหก้บัคนทีไ่ปท าบุญน ากลบัไปรบัประทานที่บา้น นอกจากนัน้คณะกรรมการวดัยงัจดัอาหารทีเ่หลอื
ใส่กะละมงัขนาดใหญ่ใหค้นน ากลบับา้นแลกกบัการท าบุญใหว้ดั 50 บาท กลุ่มคนทีท่ าบุญแลกอาหาร
มกัเป็นคนยากจนในหมู่บ้าน ในช่วงหลงัฤดูเก็บเกี่ยวบ้านหวัทุ่งมปีระเพณี “ต๋านขา้วใหม่” ซึ่งเป็น
การน าขา้วเปลอืกมาท าบุญถวายทีว่ดั วดัจงึมขีา้วเปลอืกจ านวนมาก วดัไดน้ าขา้วเปลอืกออกมาให้
ชาวบ้านได้ร่วมท าบุญ โดยคดิราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดนิดหน่อย ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ท านา
สามารถเข้าถึงข้าวในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ครอบครวัที่มฐีานะยากจน (เช่นครอบครวัของ   
พรนภา) มกัไม่มเีงนิเกบ็มากพอที่จะน ามาท าบุญแลกขา้ว และยงัคงต้องทยอยซือ้ขา้วจากรา้นค้าที
ละนิดตามก าลงัทรพัยท์ีม่ ี

การดูแลของชุมชนในอีกลักษณะคือการดูแลผ่านโครงสร้างที่ เ ป็นทางการของ
คณะกรรมการหมู่บ้านภายใต้การน าของผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนมขี้อมูลของกลุ่มเปราะบางแต่มี
ศกัยภาพทีจ่ ากดัในการแกไ้ขปัญหา โดยส่วนใหญ่แลว้ผูน้ าชุมชนท าหน้าทีใ่นการประสานงานและส่ง
ขอ้มูลกลุ่มเปราะบางให้กบัหน่วยงานอื่นมากกว่ามบีทบาทในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบาง
โดยตรง ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ประสานงานกับอบต.ใหม่พัฒนา เพื่อขอการ
สนบัสนุนจากอบต. ในการสรา้งบา้นใหก้บัครอบครวัของทองค า (หมายเลข 7) ซึง่มฐีานะยากจนและ
ไม่มบีา้น โดยทางอบต. ไดส้นับสนุนกระเบือ้งมุงหลงัคา อฐิบลอ็ค ปนูและทราย โดยคณะกรรมการ
หมูบ่า้นไดร้ะดมชาวบา้นไปช่วยในการก่อสรา้งทีพ่กัใหก้บัครอบครวัของทองค า  

4.5.3 การดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บ้านหวัทุ่งอยู่ในพื้นที่ของอบต.ใหม่พฒันา ซึ่งอบต. มบีทบาทในการดูแลเด็กผ่านศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต. เป็นผู้สนับงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งทัง้การจดัรถบรกิารรบั-ส่งนักเรยีน 
การดูแลเรื่องอาหารกลางวนั นม ของเล่นเสรมิพฒันาการต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ของอบต.ใหม่พฒันามคีรแูละพีเ่ลีย้งรวม 4 คน นักเรยีน 16 คน นักเรยีนทีม่าเรยีนทีศู่นยพ์ฒันาเดก็
เล็กมกัมาจากครอบครวัที่มฐีานะค่อนข้างยากจน ในขณะที่นักเรยีนที่ครอบครวัมฐีานะมกัฝาก
ลูกหลานให้เนอสเซอรี่เอกชนเป็นผู้ดูแล โดยทัว่ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับดูแลนักเรียนตัง้แต่         
อาย ุ3 -5 ปี แต่ผูป้กครองบางส่วนกข็อรอ้งใหศู้นยพ์ฒันาเดก้เลก็รบัดูแลบุตรหลานของตนทีม่อีายุต ่า
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กว่า 3 ปี เนื่องจากไม่มผีูดู้แลเดก็ที่บ้าน เดก็ในการดูแลของศูนย์พฒันาเดก็เลก็จงึมอีายุตัง้แต่ 2 ปี
เศษ ไปจนถึง 5 ปี การดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็กมุ่งเน้นกิจกรรมเสรมิพฒันาการของเด็ก
มากกว่าการเรยีน เช่น กจิกรรมทีฝึ่กการใชก้ลา้มเนื้อมอืของเดก็ การฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย
กิจกรรมที่ฝึกด้านอารมณ์ การฟังนิทาน เป็นต้น ครูประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กยงัมสี่วนในการให้
ค าแนะน าแก่ผูป้กครองในการดูแลเดก็เพิม่เตมิ เช่น การฝึกการใชก้ลา้มเนื้อมอืของเดก็ดว้ยการปั้น
ดนิน ้ามนั การวาดรปู การพบักระดาษ เป็นตน้  

นอกจากการดูแลเด็กผ่านศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แลว้ อบต. ใหม่พฒันามบีทบาทในการดูแล
กลุ่มเปราะบางในพืน้ที ่โดยมนีกัพฒันาชุมชนเป็นผูร้บัผดิชอบ แต่อบต.มขีอ้จ ากดัทัง้ในดา้นบุคลากร
และงบประมาณในการช่วยเหลอืดูแลกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงสรา้งของอบต.งานด้านสวสัดกิาร
สงัคมถูกจดัไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานพฒันาชุมชนซึง่ด าเนินการภายใต้การดูแลของส านักปลดัอบต. 
โดยอบต. ใหม่พฒันามนีักพฒันาชุมชนจ านวน 1 อตัรา ภารกิจด้านสวสัดกิารและการดูแลกลุ่ม
เปราะบางจงึถูกจดัไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานพฒันาชุมชน และมลีกัษณะเป็นงานประจ า (routine) 
มากกว่าการท างานเชิงรุก โดยภารกิจหลักในการจดัสวัสดิการให้กับกลุ่มคนเปราะบางได้แก่        
การจา่ยเบีย้ยงัชพีใหก้ลุ่มเปราะบางในพืน้ที ่ไดแ้ก่ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดส ์ภารกจิดงักล่าว
เป็นภารกจิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัการถ่ายโอนมาจากรฐับาล โดยในจ านวนครอบครวั
เปราะบางซึง่เป็นกรณีศกึษาของงานวจิยันี้นัน้มผีูสู้งอายุจ านวน 13 ราย (จาก 10 ครอบครวั) ไดร้บั
เงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและมผีูพ้กิารจ านวน 2 รายไดร้บัเงนิสงเคราะหเ์บีย้ผูพ้กิาร   

งานพฒันาชุมชนของอบต. ใหม่พฒันามขี้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณ์ของกลุ่มเปราะบาง
ค่อนขา้งด ีแต่อบต. ไมส่ามารถจดัการดแูลกลุ่มเปราะบางไดอ้ย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ ทัง้จากการขาด
แคลนบุคลากรและขาดแคลนงบประมาณ โดยงบประมาณของอบต. ถูกจดัสรรส าหรบัการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีเ่ป็นหลกั (ราวรอ้ยละ 50 ของงบประมาณทัง้หมด - ตารางที ่4.7) การดแูล
กลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชนจดัอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสงัคม ซึ่งได้รบัการจดัสรร
งบประมาณคดิเป็นรอ้ยละ 43.77 ของงบประมาณทัง้หมด อย่างไรกต็าม งบประมาณส่วนใหญ่ของ
ยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ถูกจดัสรรส าหรบัภารกิจเชิงรุกในการดูแลเด็ก เยาวชน หรอืกลุ่มเปราะบาง    
โดยรอ้ยละ 31.25 ของงบประมาณทัง้หมดเป็นงบประมาณที่อยู่ในแผนงานงบกลาง ซึ่งใช้ส าหรบั
จ่ายเบีย้ยงัชพีให้กบักลุ่มเปราะบาง (ผูป่้วยเอดส ์ผูสู้งอายุ และผูพ้กิาร)  ในขณะทีง่บประมาณด้าน
การศึกษา ซึ่งใช้ส าหรบัการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวนัของ
นักเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษาในพื้นที่ และการจดักิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัเด็กนัน้คดิเป็นร้อยละ 
5.16 ส่วนงบประมาณด้านงานสงัคมสงเคราะหไ์ด้รบัการจดัสรรน้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของงบประมาณ
ทัง้หมด โดยงบประมาณส่วนใหญ่ด้านสังคมสงเคราะห์นัน้จัดสรรเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม           
ทีอ่ยู่อาศยัของผู้ยากไร ้โดยครอบครวัของทองค า (หมายเลข 7) เป็นหนึ่งในผูท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน
งบวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบา้นจากอบต. (ภาพที ่4.3) 
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ตารางที ่4.7:  การจดัสรรงบประมาณของอบต. ใหมพ่ฒันา ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ยทุธศำสตร ์
งบประมำณ 

(บำท) 
ร้อยละของ

งบประมำณทัง้หมด 
หมำยเหตุ 

1. กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 21,941,200 49.56  
2. กำรพฒันำ กำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

450,000 1.02  

3.กำรพฒันำสงัคม/ชุมชนและกำรรกัษำ
ควำมสงบเรียบร้อย  
3.1 แผนงานงบกลาง 

19,378,598 
 

13,836,400 

43.77 
 

31.25 งบประมาณสว่น
ใหญ่ของ
แผนงานงบ
กลางเป็น

งบประมาณเบีย้
ยงัชพีกลุ่ม
เปราะบาง 

3.2 แผนงานการศกึษา 2,284,448 5.16 

3 . 3  แ ผ น ง า น ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นนัทนาการ 

823,000 1.86 

3.4 แผนงานสาธารณสขุ 500,000 1.13 
3.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 537,000 1.21 
3.6 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 249,250 0.56 

3.7 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,148,000 2.59 

4.กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 680,000 1.54  
5.พฒันำส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรท่ีดี
และกำรพฒันำองคก์ร 

1,826,000 4.12  

รวม 44,275,798 100  
 ทีม่า: องคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหมพ่ฒันา (2565) 

ภาพที ่4.3:  บา้นของทองค าหลงัไดร้บัการปรบัปรุงดว้ยการสนับสนุนจากอบต. ใหม่พฒันา 
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รองนายกอบต. ใหม่พฒันามองว่าข้อจ ากดัของงบประมาณท าให้อบต. ไม่สามารถดูแล
กลุ่มเปราะบางไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

“เขตเรามีคนเปราะบางเยอะ อบต. อยากช่วยทุกคน แต่เราช่วยไม่ได้ เ ราไม่มี
งบประมาณ ทีช่่วยไปก็ช่วยได้แค่บรรเทาความเดือดร้อน ถามว่าพอไหม                    
กไ็มพ่อหรอก เขากย็งัเดอืดรอ้นอยู ่ แต่จะใหช้่วยจนเขาหายเดอืดรอ้นกท็ าไมไ่ด ้มนั
ยงัมคีนอืน่ทีก่็เดอืดรอ้นแล้วรอให้เราช่วยอกี ถ้าเราช่วยแต่ครอบครวัเดมิ คนอืน่ที ่
เขาเดอืดรอ้นเรากไ็ปช่วยไมไ่ด”้    

เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและงบประมาณ อบต. จงึมบีทบาทอย่างจ ากดัในการดูแล
กลุ่มเปราะบางในพืน้ที ่อบต.ไม่สามารถด าเนินการดูแลกลุ่มเปราะบางในเชงิรุกได ้ภาระหน้าทีห่ลกั
ในการดูแลกลุ่มเปราะบางของอบต. คอื การด าเนินการเรื่องการขึน้ทะเบยีนและจ่ายเบี้ยยงัชพีแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์ เมื่อมสีถานการณ์ความเปราะบางในลกัษณะอื่นเกดิขึน้ในพื้นที่ 
อบต. จงึท าได้แต่เพยีงการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานอื่นๆ อาท ิส านักงาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัล าปาง (พมจ. ล าปาง) บ้านพกัเด็กและครอบครวั
จังหวัดล าปาง ฯลฯ การเข้าถึงความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางจึงขึ้นอยู่กับนโยบายและ
งบประมาณของหน่วยงานเหล่านี้ เช่น ในปีที่ผ่านมา อบต. ได้ประสานงานกับบ้านพกัเด็กและ
ครอบครวัฯ เพื่อใหเ้ขา้มาดแูลเดก็ทีเ่กดิจากแมว่ยัรุ่น เป็นตน้ นอกจากนี้ อบต. มบีทบาทเสมอืนเป็น
กลไกหนึ่งของราชการส่วนภูมภิาคในการใหก้ารดแูลกลุ่มเปราะบาง เช่น การคดัเลอืกกลุ่มเปราะบาง
ที่ควรได้รบัความช่วยเหลอืจากส านักงานพมจ. ล าปาง ดงัที่นักพฒันาชุมชนของอบต. ให้ข้อมูล 
“เวลาพมจ.มโีครงการ มงีบช่วยเหลอืเขากแ็จง้มาทางอบต. เช่น เขามโีควตาสงเคราะหเ์ดก็ยากไร ้10 
ทุนนะ ให้อบต. ส่งรายชื่อไปให้เขา เราก็ส่งรายชื่อไปให้เขา หรือมีโควตาสงเคราะห์ผู้สูงวัย            
ในครอบครวัยากจน 10 ทุนนะ เรากส็่งชื่อไปใหเ้ขา”  

4.5.4 การดูแลของภาครัฐ 

การดูแลจากภาครฐัที่ครอบครวัเปราะบางบ้านหวัทุ่งได้รบัที่เป็นรูปธรรมที่สุด คอื เงนิ
ช่วยเหลอืค่าครองชพีผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั สมาชกิของครอบครวัทีศ่กึษาทัง้ 13 ครอบครวัไดร้บั
สวสัดกิารดงักล่าว ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ 19 นัน้ ครอบครวัจ านวน 10 ครอบครวัไดร้บั
เงนิเยยีวยาเกษตรกรจากรฐับาลจ านวน 15,000 บาท ในปี 2563  ส่วนครอบครวัอกี 3 ครอบครวันัน้
ไมไ่ดร้บัเงนิเยยีวยาดงักล่าว เนื่องจากไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเกษตรกร และมคีรอบครวัเพยีง 1 ครอบครวั
เท่านัน้ทีส่มาชกิของครอบครวัไดร้บัเงนิเยยีวยาจ านวน 15,000 บาทผ่านโครงการ “เราไมท่ิง้กนัของ
รฐับาล”  ครอบครวัจ านวน 13 ครอบครวั มสีมาชิกที่สามารถลงทะเบียนรบัสวสัดิการโครงการ    
“คนละครึ่ง” แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่พบว่าพวกเขาแทบไม่ได้ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเลย   
เนื่องจากรา้นคา้ในหมูบ่า้นทีเ่ขา้รว่มโครงการมน้ีอย  



 

115 

หน่วยงานรฐัที่มภีารกจิโดยตรงในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยตรงได้แก่ ส านักงานพมจ.  
ล าปาง ซึ่งได้ร ับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะกิจแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น            
เงนิสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อยและผูไ้รท้ีพ่ ึง่ เงนิสงเคราะหผ์ูส้งูอายุในภาวะยากล าบาก เงนิสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร ทุนสงเคราะหเ์ดก็ในครอบครวัอุปถมัภ ์เป็นต้น ในจ านวนครอบครวั
จ านวน 13 ครอบครวัในการศึกษานี้ ไม่มคีรอบครวัใดได้รบัความช่วยเหลอืดงักล่าว ข้อมูลจาก
รายงานสถานการณ์ทางสงัคมของจงัหวดัล าปาง (ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดัล าปาง, 2564) ระบุว่าในปี 2563 นัน้ จงัหวดัล าปางมผีูส้งูอายทุัง้สิน้ 170,029 คน โดยรอ้ยละ 
89.73 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ(โดยรบัผ่านองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่) แต่มผีูส้งูอายเุพยีงรอ้ยละ 
0.09 เท่านัน้ทีไ่ดร้บัเงนิสงเคราะหผ์ูสู้งอายุในภาวะยากล าบาก ส่วนผูพ้กิาร จ านวน 35,158 คนนัน้ 
ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารคดิเป็นรอ้ยละ 1 ของผูพ้กิารทัง้หมด และมเีดก็
จ านวน 34 คนไดร้บัการจดัสรรทุนครอบครวัอุปถมัภ ์เจา้หน้าทีพ่ฒันาชุมชนของอบต.ใหม่พฒันาซึง่
เป็นผูจ้ดัท ารายชื่อกลุ่มเปราะบางทีค่วรไดร้บัความช่วยเหลอืส่งใหก้บัส านกังานพมจ.ล าปางใหข้อ้มลู
ว่าจ านวนทุนช่วยเหลอืที่ส านักงานพมจ. จดัสรรให้กบัแต่ละพื้นที่นัน้ค่อนข้างน้อย การจดัสรรทุน
สงเคราะห์ของส านักงานพมจ.ล าปางเป็นการจดัสรรโดยพยายามเกลี่ยโควตาทุนช่วยเหลือให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่ในขณะที่ระดบัความเปราะบางและความเร่งด่วนของการได้รบัความช่วยเหลอื
เป็นเกณฑใ์นล าดบัรองลงมา   

หน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ซึ่งมคีวามส าคญัในการดูแลเดก็ไดแ้ก่โรงเรยีน โรงเรยีนบ้านหวั
ทุ่ง เปิดสอนในระดบัชัน้อนุบาล (1-3) และประถมศกึษา (ป.1- ป.6) มนีักเรยีนรวมทัง้สิ้น 86 คน    
ครรูวมทัง้สิน้ 9 คน โดยเป็นขา้ราชการจ านวน 4 คน ครอูตัราจา้งจ านวน 4 คน ครมูบีทบาทส าคญั
ในการดูแลเด็กทัง้ ในด้านความรู้ทางวิชาการ และการส่ง เสริมพัฒนาการของนักเรียน                    
ครจูดัท าแผนการเรยีนรูร้ายบุคคลของนักเรยีน (IPE)  ซึง่ครอบคลุมขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบัเดก็ ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลสุขภาพ  สถานการณ์ของครอบครวั การศกึษา และแนวทางในการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ
ของเดก็ โรงเรยีนก าหนดใหค้รอูอกเยีย่มบา้นเดก็เป็นระยะๆ ครจูงึมขีอ้มลูต่างๆ ของเดก็ค่อนขา้งด ี
นักเรียนราว 80 %  ได้ถูกฝากให้ครูช่วยดูแลสอนการบ้านให้เพิ่มเติมหลังเลิกเรียน เนื่องจาก
ผูป้กครองของเดก็ส่วนใหญ่ไมส่ามารถสอนการบา้นใหก้บัเดก็ในความดแูลของตนเอง 

โรงเรยีนมบีทบาทในการช่วยส่งเสรมิหรอืร่วมแก้ไขปัญหาพฒันาการของเดก็ เมื่อพบเดก็
ทีน่่าจะมปัีญหาพฒันาการหรอืมปัีญหาดา้นพฤตกิรรม เช่น พฤตกิรรมกา้วรา้ว การหนีเรยีน เป็นต้น 
โรงเรยีนหารอืกบัผู้ปกครองเพื่อร่วมกนัหาทางแก้ไขปัญหาให้กบัเด็ก หนึ่งในกรณีที่โรงเรยีนร่วม
แก้ไขกับผู้ปกครองคือ กรณีของพิมลวรรณ  (หมายเลข 13) พ่อแม่ของพิมลวรรณท างานอยู่
ต่างประเทศ เธออยู่ในความดูแลของยายและป้า แต่เนื่องจากป้าท างานอยู่ในตวัเมอืงล าปาง พมิล
วรรณจงึอยู่กบัยายสองคน ในสายตาของคร ูเธอเป็นเดก็เรยีนด ีมนี ้าใจ มลีกัษณะของผู้น า เธอมกั
เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน เป็นคนเอาจรงิเอาจงัและเข้มงวดกับเรื่องต่างๆ        
ในภาวะปกตพิมิลวรรณคอืลกูศษิยท์ีน่่ารกัของคร ูรุน่พีท่ีน้่องๆ ชื่นชม แต่เมือ่ถูกขดัใจ พมิลวรรณไม่
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สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได ้เธอด่ากราดทุกคนรอบตวั ครปูระจ าชัน้คุยกบัพมิลวรรณ
เพื่อพยายามปรบัพฤตกิรรมของเธอ แต่พมิลวรรณยงัไม่สามารถควบคุมอารมณ์เวลาโกรธได ้ครไูป
พบยายเพื่อหาทางออก แต่ยายแนะน าให้ครูปรกึษากบัป้าของเธอแทน ครูตัง้ข้อสงัเกตว่าการด่า
กราดด้วยค าหยาบคายเมื่อไม่ได้ดัง่ใจอาจเป็นสิ่งที่พิมลวรรณซึมซับมาจากยายที่เธออยู่ด้วย        
ครเูสนอกบัป้าของเธอว่าต้องการตดิต่อใหน้ักจติวทิยามาประเมนิปัญหาของพมิลวรรณ เมื่อป้าเหน็
ด้วย โรงเรียนได้ติดต่อไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 เพื่อขอให้ส่งนักจิตวิทยามาท าการประเมินปัญหาของพิมลวรรณ 
นักจติวทิยาได้ให้ค าแนะน าแก่ครูและผู้ปกครองในการดูแลพิมลวรรณ หลงัได้รบัค าแนะน าจาก
นักจติวทิยา ยายของพมิลวรรณปรบัตวัโดยพยายามลดความฉุนเฉียวและการด่าทอลง พมิลวรรณ
เขา้พบนักจติวทิยาเป็นระยะๆ ครูตัง้ขอ้สงัเกตว่าพฤตกิรรมของเธอค่อยๆ ดขีึน้ ครูให้ขอ้มูลว่าใน
ระยะ 2 -3 ปีทีผ่่านมานัน้ โรงเรยีนไดส้่งนักเรยีนประมาณ 3-4 คน เขา้รบัการประเมนิพฤตกิรรมจาก
นกัจติวทิยา ครเูหน็ว่าพฤตกิรรมของนกัเรยีนมแีนวโน้มดขีึน้ อยา่งไรกต็าม เมือ่นกัเรยีนกลุ่มนี้ส าเรจ็
การศกึษา โรงเรยีนไม่ได้มมีาตรการในการตดิตามหรอืการส่งต่อขอ้มูลของเดก็ให้กบัสถานศึกษา
แห่งใหมท่ีน่กัเรยีนไปเรยีน ดงันัน้โรงเรยีนจงึไมม่ขีอ้มลูว่าพฤตกิรรมในปัจจบุนัของเดก็เป็นเช่นไร  

4.6 สรุป 

ครอบครวัในพืน้ทีบ่า้นหวัทุ่งซึ่งเป็นชุมชนชนบทในจงัหวดัล าปางมปีระวตัศิาสตรก์ารยา้ย
ไปท างานต่างถิน่ของสมาชกิในครอบครวัมายาวนานกว่าสามทศวรรษ ครอบครวัเกอืบทุกครอบครวั
มสีมาชกิทีก่ าลงัท างานอยูต่่างถิน่ และการอยูอ่าศยัรว่มกนัของครอบครวัส่วนใหญ่เป็นการอยูร่่วมกนั
ของคนรุ่นปู่ ย่า ตายาย และคนรุ่นหลาน ลกัษณะแหว่งกลางของครอบครวัในพืน้ทีศ่กึษานัน้ทบัซอ้น
ไปดว้ยสถานการณ์การหย่ารา้งของคนรุ่นพ่อแม่ซึ่งมกัส่งลูกของตนเองกลบัมาอยู่ในความดูแลของ
ตายายของเด็ก สถานการณ์ครอบครวัดงักล่าวส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ที่อยู่
ทางไกล ครอบครวัของเด็กในครอบครวัแหว่งกลางซึ่งพ่อแม่ย้ายถิ่นแต่ไม่ได้หย่าร้างยงัคงรกัษา
ความสมัพนัธ ์การตดิต่อ การสนับสนุนทัง้ทางการเงนิและทางอารมณ์ระหว่างสมาชกิทีอ่ยู่ต่างพื้นที่
กนั ส่วนเดก็ในครอบครวัแหว่งกลางซึ่งพ่อแม่หย่ารา้งและอยู่ในการดูแลของญาตขิา้งแม่นัน้ มกัไม่
สามารถรกัษาความผูกพนักบัพ่อ ความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็ทีอ่ยู่ในการดูแลของญาตขิา้งพ่อกบัแมก่็
มลีกัษณะท านองเดยีวกนั  

ครอบครวับ้านหวัทุ่งล้วนเป็นครอบครวัที่มลีกัษณะเปราะบาง ครอบครวัทุกครอบครวั
เผชญิกบัความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิ และความเปราะบางยงัทบัซ้อนไปกบัการเป็นครอบครวัที่มี
แนวโน้มพึ่งพิงผู้สูงอายุในการดูแลสมาชิกในครอบครวั การมสีมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรงั สมาชิกใน
ครอบครวัเป็นผู้พิการ หรือติดการพนัน ความเปราะบางที่ทับซ้อนกันในหลายลักษณะท าให้
ครอบครวัและเดก็ที่อยู่ในครอบครวัเหล่านี้เผชญิกบัความเสี่ยงสูง และยากที่จะหลุดพ้นจากความ
เปราะบางดงักล่าว  
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การดแูลกลุ่มเปราะบางในพืน้ทีบ่า้นหวัทุ่งปรากฏใน 4 ลกัษณะ คอื การดแูลของครอบครวั
และเครอืญาต ิซึง่เป็นรปูแบบการดูแลหลกัทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา การศกึษานี้พบขอ้จ ากดัของการดแูล
ของครอบครวั เนื่องจากผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการดูแลมกัเป็นผูเ้ปราะบาง (ผูสู้งอายุ) ซึง่ในดา้นหนึ่งกเ็ป็น
กลุ่มทีต่้องการการดแูล แต่จ าเป็นต้องแบกรบัภาระในการดแูลสมาชกิรุ่นเดก็ของครอบครวั โดยขาด
การสนับสนุนที่เพยีงพอ นอกจากนี้ สถานการณ์เด็กที่มลีกัษณะเฉพาะ (เช่น เด็กพเิศษ เด็กที่มี
ปัญหาพฒันาการ ปัญหาดา้นพฤตกิรรม เป็นต้น) ครอบครวัและเครอืญาตมิศีกัยภาพทีจ่ ากดัในการ
แก้ไขหากไม่ได้รบัการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น  การดูแลลกัษณะที่ 2 เป็นการดูแลของชุมชน       
ซึง่พบว่ากลุ่มเปราะบางมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึการดูแลจากชุมชนเช่นกนั เนื่องจากชุมชนมลีกัษณะ
เป็นชุมชนทีพ่ึง่พากนัน้อยลง และมลีกัษณะต่างคนต่างอยู่มากขึน้ การดแูลลกัษณะที ่3 เป็นการดูแล
ผ่านอปท. ซึ่งพบว่าอปท. มขี้อมูลเกี่ยวกบัคนเปราะบางค่อนข้างด ีแต่มขี้อจ ากดัในการดูแลคน
เปราะบาง โดยภารกจิในการดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ไดถู้กจดัไวเ้ป็นภารกจิหลกัของอปท. ซึง่สะทอ้น
ผ่านจ านวนบุคลากรและการจดัสรรงบประมาณของอปท. นอกจากนี้ยงัพบว่าการดูแลของอปท. มกั
เป็นการดแูลเสมอืนอปท. เป็นกลไกหนึ่งของราชการส่วนภมูภิาค   

การดูแลในลกัษณะที่ 4 เป็นการดูแลผ่านกลไกราชการส่วนภูมภิาค ซึ่งพบว่าการดูแลที่
ส าคญัคอื การดแูลผ่านส านกังานพมจ.ล าปาง ซึง่มภีารกจิในการดแูลกลุ่มเปราะบางโดยตรง อยา่งไร
ก็ตาม การดูแลภายใต้ส านักงานพมจ. มกัเป็นการดูแลในลกัษณะการให้เงนิสงเคราะห์ ช่วยเหลอื  
อยา่งไรกต็าม การใหเ้งนิสงเคราะหแ์ต่เพยีงอย่างเดยีวไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีค่รอบครวัเปราะบาง
ในพื้นที่ประสบได้ นอกจากนี้ การช่วยเหลอืดูแลของส านักงานพมจ. นัน้ผูกติดกบังบประมาณที่
ไดร้บัการจดัสรรร และการเกลีย่งบประมาณในการช่วยเหลอืใหค้รอบคลุมทัง้จงัหวดั ซึง่น าไปสู่การ
จดัสรรโควตากลุ่มเปราะบางทีค่วรไดร้บัการช่วยเหลอืในแต่ละพื้นที่มากกว่าการใหค้วามช่วยเหลอื
ตามระดบัปัญหาและความเร่งด่วนที่กลุ่มเปราะบางเผชญิ  นอกจากส านักงานพมจ. แล้ว โรงเรยีน
ประถมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเด็ก โรงเรียนมีบทบาทที่ค่อนข้าง
กระตอืรอืรน้ในการร่วมแก้ไขปัญหาของเดก็ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น เดก็ทีม่ปัีญหา
พฒันาการ เดก็ทีม่ปัีญหาพฤตกิรรม เป็นต้น โดยการประสานกบัผู้ปกครองและส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาล าปาง เขต 2 เพื่อให้ความช่วยเหลอืเดก็ บทบาทดงักล่าวท าให้เดก็ได้รบั
การดูแลแก้ไขปัญหาตัง้แต่เขายงัเลก็  อย่างไรกต็าม โรงเรยีนยงัขาดมาตรการตดิตามเดก็และขาด
การส่งต่อขอ้มูลของเดก็ไปยงัสถาบนัการสกึษาอื่นหลงัเดก็ส าเรจ็การศกึษา ซึ่งอาจท าให้การดูแล 
การช่วยเหลอืเดก็ขาดความต่อเนื่อง 
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บทท่ี 5 

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติในเชียงราย:  

แหว่งกลางข้ามพรมแดนและความเปราะบางของการเข้าถงึสิทธิ 

5.1 ความน า  

บทนี้น าเสนอพลวตัครอบครวัและการดูแล ตลอดจนเขา้การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารของ
แรงงานขา้มชาตจิ านวน 8 ครอบครวัทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชยีงราย โดยพวกเขาอาศยัอยูใ่น
พืน้ทีต่่างๆ ทีอ่ยูใ่น 4 ต าบลหลกั ไดแ้ก่ต าบลเวยีงทัง้ต าบล ต าบลรอบเวยีง (หมูท่ี ่1-26 ต าบลรมิกก 
(บางส่วนของหมู่ที่ 1-6) และต าบลสนัทราย (บางส่วนของหมู่ที่ 6 และ 13) ครอบคลุมพื้นที่รวม
ทัง้สิ้น 60.85 ตารางกโิลเมตร (เทศบาลนครเชยีงราย, ม.ป.ป.) ทัง้นี้คณะวจิยัได้สมัภาษณ์สมาชกิ
ครอบครวัของแรงงานขา้มชาตทิี่มปีระเทศต้นทางจากเมยีนมา มเีพยีงภรรยาของแรงงานขา้มชาติ
ชายคนหนึ่งที่เป็นคนจนียูนนานที่เกิดในจงัหวดัเชยีงราย มสีถานะทางทะเบยีนอยู่ในชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน4 นอกจากนัน้ผูใ้หส้มัภาษณ์เป็นคน
กลุ่มชาตพินัธุพ์มา่ (Bamar/Burmese) และไทใหญ่  

ผู้ให้สัมภาษณ์ทัง้หมดมีทัง้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว สมาชิกครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่สามารถให้ขอ้มูลเนื่องจากอยู่ในชุมชนเดยีวกนั รวมทัง้หมด 17 คน เป็นผู้ชาย 6 คน 
และผูห้ญงิ 10 คน โดยผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์ทีม่อีายุมากสุดเป็นหญงิอายุ 52 ปี เป็นแม่ของแรงงานทีเ่ป็น
หวัหน้าครอครวั ส่วนที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้หญงิอายุ 14 ปี เป็นลูกสาวของผู้ให้สมัภาษณ์หลกัทีท่ า
หน้าทีดู่แลแม่ที่ป่วย ซึง่คณะวจิยัเหน็ว่าเป็นสมาชกิคนส าคญัคนหนึ่งของครอบครวัที่ท าหน้าที่ผู้ให้
การดูแล จากจ านวนผู้ให้ขอ้มูลทัง้หมด ผู้ที่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรกคอืในพ.ศ.2539 
หรอืมปีระวตักิารอพยพและโยกยา้ยเขา้ประเทศไทยรวมเป็นเวลา 26 ปี และทีเ่ขา้มาในประเทศไทย
หลงัสุดคือในพ.ศ.2562 หรอืมปีระวตัิการอพยพเข้าไทยเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นเด็กสาวที่ตามแม่
กลบัมาจากการไปเยี่ยมบ้านเกิดในประเทศเมยีนมาและเดินทางกลบัมาประเทศไทยพร้อมกัน     
ส่วนประวตัแิละประสบการณ์ในอพยพของแรงงานขา้มชาต ิญาต ิและคนตดิตามทีส่มัภาษณ์ทัง้หมด
มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14-15 ปี โดยนับจากการเดนิทางเข้าประเทศไทยครัง้แรก ซึ่งอาจจะมกีาร

                                         
4 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพนัธุ์ที่อพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ที่มีการส ารวจจดัท าทะเบยีน
ประวตัริะหว่างปี พ.ศ. 2550  ถงึวนัที ่2 พฤศจกิายน 2554 ซึง่เป็น การส ารวจตามยุทธศาสตรก์ารจดัการปัญหา
สถานะและสทิธิของบุคคล ตามมติคณะรฐัมนตรีวนัที่ 18 มกราคม 2548 กลุ่มนี้จะมีเลขประจ าตัว 13 หลกั
เรยีกว่า “บตัรประจ าตวับุคคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน” ทีบ่ตัรขึน้ตน้หลกัแรกเป็นเลข 0 และมขีอ้ความก ากบัวา่ 
“บุคคลตามยุทธศาสตร ์(กลุ่มชาตพินัธุต์กส ารวจ)”  
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เดนิทางกลบัไปยงัเมยีนมาหลงัจากเขา้มาครัง้แรก แต่งานวจิยันี้ถอืว่าเป็นจ านวนปีทีม่ปีระสบการณ์
เดนิทางหรอือพยพเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรก 

ตารางที ่5.1: ครอบครวัแรงงานขา้มชาตแิละจ านวนสมาชกิทีส่มัภาษณ์ 

หมำยเลข
ครอบครวั 

จ ำนวนสมำชิก
ท่ีอำศยัอยู่
ด้วยกนัใน
ประเทศไทย 

จ ำนวนผูส้มัภำษณ์ 
อำยขุอง
ผูใ้ห้

สมัภำษณ์ 

ปีท่ีอพยพเข้ำมำ
ในประเทศไทย
ครัง้แรก (พ.ศ.) 

1 6 1. สาม ี(หวัหน้าครอบครวั) 28 2550 
2. ภรรยา 30 2551 
3. แมส่าม ี(ย่า) 52 2543 

2 2 1. สาม ี 43 2539 
2. ภรรยา 42 2542 

3 2 1. ภรรยา 37 2556 
2. สาม ี 33 2559 

4 3 1. ภรรยา 40 2552 
2. สาม ี 45 2552 
3. ลกูสาว 14 2562 

5 6 1. สาม ี 36 2549 
2. ภรรยา 27 2552 

6 4 1. ภรรยา 48 2548 
2. ลกูสาว 19 2556 
3. ลกูชาย 16 2556 

7 4 1. แมเ่ลีย้งเดีย่ว(หยา่กบั
สาม)ี 

38 2547 

8 1 1. ภรรยา(แยกทางกบัสาม)ี 34 2554 

5.2 บริบทเขตเทศบาลนครเชียงราย 

แรงงานขา้มชาตใินงานศกึษานี้อาศยัอยูใ่นพืน้ทีห่ลกัของเทศบาลนครเชยีงรายประกอบขึน้
จาก 4 ต าบลที่กล่าวไปในบทน า บางส่วนของต าบลถูกรวมเป็นเขตเทศบาลเพราะมเีขตตดิต่อกบั
พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเทศบาล ทัง้นี้ เทศบาลนครเชยีงราย ยงัมกีารแบ่งย่อยลงไปอกีดว้ยระบบชุมชนทีม่ ี
ทัง้หมด 65 ชุมชนย่อย เทศบาลนครเชยีงรายมลีกัษณะทางภูมศิาสตรท์ี่ เอื้อต่อการตัง้บ้านเรอืนใน
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อดตีคอืมแีม่น ้ากกและแม่น ้ากรณ์ไหลผ่าน และส่งเสรมิต่อการประกอบอาชพีส าคญันอกเหนือจาก
เกษตรกรรม คืออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ (เทศบาลนครเชียงราย, ม.ป.ป.) 
เชยีงรายเป็นจงัหวดัที่ได้รบัการพฒันาในระดบัภูมภิาค เพราะมชีายแดนติดกับประเทศเมยีนมา     
ในตอนเหนือของจังหวัด และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)           
ทางตอนเหนือและตะวนัออก มอี าเภอทีต่ดิชายแดนทัง้หมด 4 อ าเภอ ไดแ้ก่อ าเภอเชยีงของติดต่อ
กบัแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว อ าเภอเชยีงแสนติดกับรฐัฉาน (ประเทศเมยีนมา) และแขวงบ่อแก้ว 
(สปป.ลาว) อ าเภอแม่สายตดิกบัรฐัฉาน (เมยีนมา) และอ าเภอเวยีงแก่นตดิกบัเมอืงห้วยทรายและ
เมอืงปากทา แขวงบ่อแกว้ สปป.ลาว  

ด้านประชากร จากการส ารวจส ามะโนประชากรล่าสุดในปี 2553 อ าเภอเมอืงเชยีงราย
ทัง้หมดมปีระชากร 223,725 คน จากจ านวนประชากรรวมของจงัหวัดทัง้หมด  1,198,218 คน 
(ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2553) หลงัจากนัน้ประมาณ 10 ปี เชยีงรายมจี านวนประชากรในอ าเภอ
เมอืงเพิ่มขึ้นเป็น 223,725 คน (คณะกรรมการเลือกตัง้จงัหวดัเชียงราย, ม.ป.ป.) และมจี านวน
ประชากรรวม 1,298,425 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) โดยมปีระชากรเขตเทศบาลเมอืง
เชยีงรายทัง้หมด 77,545 คน (การเคหะแห่งชาต,ิ 2563) ซึง่เขตเทศบาลเมอืงเป็นพืน้ทีท่ีค่รอบครวั
แรงงานขา้มชาตทิี่เป็นผู้ให้ขอ้มูลหลกัอาศยัและท างานกระจดักระจายอยู่ในพืน้ที่ชุมชมที่อยู่ในเขต
เทศบาล โดยครอบครวัที่เป็นกรณีศกึษานัน้อยู่ในชุมชนวดัศรเีกดิ ชุมชนบ้านน ้าลดั ชุมชนสนัโค้ง
หลวง (ต าบลสนัทราย) ชุมชนป่าตงึ ชุมชนแมก่รณ์ (โรงงานขา้วโพด) และชุมชนป่ายางมน  

ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ จงัหวดัเชยีงรายมเีศรษฐกิจด้านอุปทานที่มกีารผลติทัง้ในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และการบรหิาร ในภาคเกษตร มพีชืเศรษฐกจิหลกัคอืขา้ว ขา้วโพดเลี้ยง
สตัว ์ถัว่เหลอืง ล าไย ลิน้จี ่ยางพารา และพชืผกั ประกอบกบัการขยายตวัของพชืเศรษฐกจิตวัใหม่ที่
เตบิโตอย่างก้าวกระโดดคอื ชา กาแฟ สบัปะรด ยางพารา และมนัส าปะหลงั (นิตยา บตัรวเิศษ และ
คณะ, 2561) ทีผ่ลผลติขยายตวัจากการส ารวจในไตรมาสแรกของปี 2565 ทีร่อ้ยละ 122.9 เมือ่เทยีบ
กบัไตรมาสสุดท้ายในปี 2564 ที่อยู่ที่รอ้ยละ 55.6 ส่วนภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลติ
อาหารและแปรรปูสนิคา้เกษตร เช่น โรงงานผลติชาและกาแฟ โรงงานสบัปะรดกระป๋อง โรงงานผลติ
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ และภาคบรกิาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนัน้ มาตรการเปิดประเทศหลังก าร
ระบาดของโควดิ-19 ท าใหภ้าคการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงรายฟ้ืนขึน้เป็นล าดบั ในส่วนของพืน้ที่
เทศบาลเมอืงจงัหวดัเชยีงราย ได้รบัการส่งเสรมิให้มกีิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี เช่นเทศกาล
เชียงรายอาร์ต (Chiang Rai Art Festival) และงาน “เที่ยวเชียงราย จิบชากาแฟ” (Chiang Rai 
Coffee & Tea Season) ภายใต้ธมีการท่องเที่ยวหลกัของจงัหวดัคอื “บานสะพรัง่เชยีงราย” หรอื 
Booming Chiang Rai (EBELS, 2561) 

ศกัยภาพทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะการผลติในหลายภาคส่วน ท าใหจ้งัหวดัเชยีงรายมกีาร
พฒันาในด้านโครงสรา้งพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทัง้ในระดบัประเทศและภูมภิาคมา
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ตัง้แต่ในอดตี ณัฐกร วทิติานนท์ (2562) แบ่งการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นพี่เฉพาะของเมอืง
เชยีงรายไว ้2 ยุคคอื ยุคก่อนการวางผงัเมอืงสมยัใหม่ (พ.ศ.1825- พ.ศ.2529) และหลงัวางผงัเมอืง
สมยัใหม่ (พ.ศ.2530-พ.ศ.2557) ในยุคก่อนการวางผงัเมอืงสมยัใหม่ มกีารขยายถนนเชื่อมระหว่าง
ล าปางกบัเชยีงรายหลงัจากมกีารขยายเสน้ทางรถไฟมาถงึจงัหวดัล าปาง ส่งผลใหเ้กดิส่วนต่อขยาย
จากเขตเมอืงไปสู่อ าเภออื่นรอบนอก เช่นถนนเสน้อ าเภอเมอืงไปสู่อ าเภอแม่สายทีม่ชีายแดนตดิกบั
เมยีนมา ส่วนภายในจงัหวดัมกีารตดัถนนใหม่ใหม้ลีกัษณะเหมอืนตารางหมากรุกตามแบบตะวนัตก 
ส่วนหลงัการวางผงัเมอืงสมยัใหม่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานถูกแบ่งไปตามยุคที่มปัีจจยัทาง
การเมอืงและเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศมาก ากบั เริม่จากช่วงทศวรรษพ.ศ. 2530 
เป็นต้นมาทีร่ฐับาลเปลีย่นทศิทางสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นจาก “สนามรบเป็นสนาม
การคา้” จงึท าใหเ้มอืงเชยีงรายถูกพฒันาเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว มกีารสรา้ง
โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ และธุรกจิอื่นๆ รองรบัปัจจยัดงักล่าว ในช่วงเขา้สู่ยคุวกิฤตเศรษฐกจิในพ.ศ. 
2540 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ท าให้เกิดฟองสบู่แตกหลังจากการเก็งก าไรที่ดนิในพื้นที่เมอืงและใน
พื้นที่ที่ท าเลด ีหลงัจากเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ประเทศไทยเลอืกกู้ยมืเงนิจากกองทุนการเงนิระหว่าง
ประเทศ (IMF) เพื่อท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวัและเศรษฐกจิมกีารขยายตวัอกีครัง้ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
กลบัมาเฟ่ืองฟูส่งผลใหท้ีด่นิในพืน้ทีเ่มอืงมรีาคาสูงขึน้อกี ท าใหก้ารลงทุนทางธุรกจิเลีย่งไปหาพื้นที่
นอกเมอืงหรอืต่างอ าเภอในการลงทุนในราคาทีด่นิทีย่งัพอสรา้งก าไรไดใ้นอนาคต  

การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการลงทุนยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่เริม่ทศวรรษ 
2550 ที่เศรษฐกจิของประเทศจนีรุ่งเรอืงสูงสุด คนจนีได้ระดบักลุ่มหรอืบุคคลมองหาช่องทางท ามา
กนิดว้ยการยา้ยออกสู่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีม่อีาณาเขตตดิต่อกนัหรอืเชื่อมต่อกนัโดย
การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมในระดบัภูมภิาคโดยการลงทุนของรฐับาลจนี โดยเฉพาะการ
สร้างถนนสายส าคญัคอืสาย R3A (สุมาล ีสุขดานนท์, 2561) ในช่วงนี้มกีารขยายการลงทุนด้าน
การค้าและบรกิารอย่างต่อเนื่อง เช่นเกดิห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั พลาซ่า และคอนโดหรอือาคาร
ขนาดสูงจ านวนมาก และการเติบโตดงักล่าวได้ขยายไปยงัพื้นที่รอบนอก เช่นในต าบลท่าสุดที่มี
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงตัง้อยู่ ตลอดจนพืน้ทีใ่นอ าเภอแม่จนัและอ าเภอแม่สายทีม่กีารพฒันาก่อน
หน้านี้มาอยา่งต่อนเน่ือง (ณฐักร วทิติานนท,์ 2562) 

พืน้ทีเ่ทศบาลนครเชยีงรายและบรเิวณใกลเ้คยีงจงึมแีหล่งงานและเป็นพื้นทีด่งึดูดคนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหางานท า ประกอบกับลกัษณะเฉพาะของจงัหวดัเชียงราย ที่เป็นพื้น ที่
ชายแดนตดิต่อกบัสปป.ลาวและเมยีนมา ท าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยของประชากรสูง เป็นปลายทางของ
การยา้ยถิน่ของคนลาวและเมยีนมาที่เขา้มาท างานในประเทศไทย และหนีภยัการสู้รบในกรณีของ
คนเมยีนมา ท าใหม้แีรงงานขา้มชาตเิขา้มาอยู่ในจงัหวดัจ านวนมาก ทัง้ทีเ่ขา้มาถูกกฎหมายและผดิ
กฎหมาย รวมถงึเสน้ทางในการคา้และขนส่งยาเสพตดิ ทางสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงรายจงึมกีารตัง้
งานสาธารณสุขชายแดนขึ้นมาป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามแนวชายแดนด้วย (งาน
สาธารณสุขชายแดนจงัหวดัเชยีงราย, ม.ป.ป.) 
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ส านักงานแรงงานจงัหวดัเชยีงรายไดร้ายงานจ านวนแรงงานและคนต่างดา้วทีส่ ารวจล่าสุด
ในไตรมาสแรกของปี 2565 ว่ามแีรงงานถูกต้องตามกฎหมายทีม่กีารจดทะเบยีนในจงัหวดัตามกลุ่ม
ประเภทต่างๆ อยูท่ี ่28,556 คน (ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย, 2565) โดยใชห้ลกัการแบ่งจาก
มิติคณะรัฐมนตรีที่มีการผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติหลักได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ลงทะเบยีนและท างานได้ตามกฎหมาย ซึ่งคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบเป็นระยะๆ (ดูแผนภาพ 
5.1 ประกอบ) จ านวนแรงงานลงทะเบยีนในปีล่าสุดนัน้ไม่ต่างมากนักกบัจ านวนแรงงานในปี 2562 
ก่อนเกดิสถานการณ์โควดิ-19 ซึ่งอยู่ที่ 28,473 คน (ส านักแรงงานจงัหวดัเชยีงราย, 2562) ขณะที่
การรายงานสถติแิรงงานที่ผดิกฎหมายหรอืไม่ได้มกีารขึน้ทะเบยีนเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่งานศกึษา
ของ สมเดช มุงเมอืง (2557) ระบุว่าเชยีงรายมคีนหลบหนีเข้าเมอืงและเข้าสู่การท างานแบบไม่
ถูกต้องตามกฎหมายนัน้มถีงึ 30,000 คน ขณะทีร่ายงานของประชาไท (2565) ทีส่มัภาษณ์สบืสกุล 
กจินุกร อาจารยป์ระจ าส านักนวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซึง่เป็นผูก่้อตัง้ศูนยป์ระสาน
ช่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดัเชยีงรายในช่วงสถานการณ์ระบาดโควดิ-19 ระลอกแรก กร็ะบุ
ไปในทิศเดียวกันว่าจ านวนแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบอยู่ที่ 30,000-40,000 คน แต่ใน
จ านวนนี้เป็นแรงงานสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพูชา อยู่ที่ 13,000 คน ส่วนที่เหลอืเป็นแรงงาน
ชาตพินัธุ์กลุ่มอื่นๆ ที่อาศยัและท างานอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งคนเหล่านี้
อาจจะมสีถานะที่ได้รบัเลขประจ าตวั 13 หลกัจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ออกให้
โดยฝ่ายทะเบยีนของอ าเภอ ตลอดจนสมาชกิครอบครวัคนอื่นๆ ทีต่ดิตามมาหรอือยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ได้
ท างาน 

แผนภาพ 5.1:  จ านวนแรงงานขา้มชาตจิดทะเบยีนทีม่กีารจดัประเภทในช่วงไตรมาส 1 พ.ศ.2565 

 
  ทีม่า: ส านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงราย (2565) 
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จากการเกบ็ขอ้มลูของคณะวจิยัในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 2565 พบสถานการณ์
ของแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงรายในชุมชนต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานขององอาจ 
เดชา (2565)  ส านักข่าวประชาไท ที่สรุปว่าแรงานข้ามชาติได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล    
นครเชยีงราย โดยอาศยัและท างานอยูอ่ย่างกระจดักระจายตามพืน้ทีต่่างๆ องอาจสรปุว่าพวกเขาพกั
อาศยัอยู่ใน 3 รปูแบบคอื 1) อาศยัอยู่ตามหอพกัและหอ้งเช่าใกลก้บัย่านแหล่งธุรกจิใจกลางเมอืง 2) 
อาศยัอยู่ในแคมป์คนงานก่อสรา้งทีก่ าลงัด าเนินโครงการทีอ่ยู่ทัง้ในใจกลางเมอืงและพืน้ที่ชานเมอืง 
และ 3) อาศยัอยู่ตามพื้นที่สวนเกษตรทีอ่ยู่นอกเขตเมอืงออกไป และพวกเขาได้เขา้ไปเป็นแรงงาน
ส าคญัในการผลติของทุกภาค ไมว่่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบรกิาร 

ภาพที ่5.1:  แผนทีด่าวเทยีมแสดงพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืบรเิวณทีแ่รงงานขา้มชาตอิาศยัอยู่ 

 
  ทีม่า: คณะวจิยั (สงิหาคม 2565) 
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ภาพที ่5.2:  (ซา้ย) ทีพ่กัอาศยัของแรงงานขา้มชาตใินต าบลบาออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชยีงราย 
ภาพที ่5.3:  (ขวา) หออภสิแควรซ์ึง่ปรบัมาจากหา้งสรรพสนิค้าเก่าในใจกลางเมอืงเชยีงราย 

   
 ทีม่า: คณะวจิยั (เมษายน, 2565) 

5.3  สถานการณ์ครอบครัว   

จากการสมัภาษณ์แรงงานขา้มชาตแิละสมาชกิของครอบครวัทัง้ 8 ครอบครวั (ดูตารางที่ 
5.1) ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีเ่ป็นผูใ้หญ่ในวยัท างานนัน้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานรบัจา้งทัง้ในระบบหรอืที่มีการ
จดทะเบยีนและขึ้นเป็นแรงงานประกนัตนด้วยหลกัประกนัสงัคมซึ่งนายจา้งลงทะเบยีนให้ เช่นเป้ 
(นามสมมต)ิ วยั 28 ปี ทีท่ างานเป็นช่างขดัสรีถยนต์ให้กบับรษิทัรถยนต์สญัชาตญิี่ปุ่ นชื่อดงั เขาได้
ทัง้เงนิเดอืนประจ าและเงนิค่าขดัสรีถเป็นคนัๆ ประกอบ หรอืจ่อโซววยั 43 ปีทีท่ างานเป็นเจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยั และยงัท างานต่อเอกสารใหก้บัแรงงานคนอื่นๆ เป็นอาชพีเสรมิ ขณะทีแ่รงงาน
อกีจ านวนมากเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้มกีารจดทะเบยีน เป็นการรบัจา้งรายวนัทัง้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนเกษตร และพืน้ทีโ่ครงการก่อสรา้ง หรอืจา้งโดยผูป้ระกอบการขนาดเลก็ทีม่กีจิการ
ขนาดเล็ก ตลอดจนกลุ่มที่ท างานแบบไม่มนีายจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นการรบัจ้าง
ทัว่ไปในภาคบรกิาร เช่นการเป็นผู้ช่วยแม่ครวัในรา้นอาหาร พนักงานเสริฟ์ หรอืงานอื่นๆ ในรา้น 
ตลอดจนท างานอิสระเช่นเก็บของเก่าขาย หรือขายของบางประเภทตามที่มีการสั ง่มา ทัง้นี้            
ในจ านวนนี้ม ีแรงงานชาย 2 คนที่มรีะดบัภาษาไทยด ีจงึสามารถหารายได้ด้วยการช่วยต่ออายุ
เอกสารและเป็นล่ามภาษาในยามที่มอีงคก์รหรอืบรษิทัเอกชนรอ้งขอหรอืว่าจา้งมาด้วย ทัง้นี้มผีู้ให้
สมัภาษณ์ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาตชิาย 2 รายที่เคยเป็นแรงงานก่อสร้าง แต่ท างานไม่ได้เนื่องจาก
ประสบอุบตัเิหตุในทีท่ างาน และแรงงานหญงิอกีรายทีต่อ้งหยุดงานเพราะมปัีญหากลา้มเนื้ออ่อนแรง
กะทนัหนั 
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ตารางที ่5.2:  อาชพีของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ประเภท อำชีพ จ ำนวน* 
1 พนกังานบรษิทั (นายจา้งจดทะเบยีน) 1 
2 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 1 
3 รบัจา้งในโรงงานเป็นรายวนั (นอกระบบ) 2 
4 รบัจา้งในสวนเกษตร 1 
5 แรงงานก่อสรา้ง 2 

6 
รบัจา้งทัว่ไป เช่น ตระเวนซือ้ของใหร้า้นคา้ที่
ว่าจา้ง 

1 

7 รบัจา้งต่อเอกสาร/ ล่ามภาษา 2 
8 แมบ่า้น/ ท าความสะอาด 3 

9 
ท างานในรา้นอาหาร เช่นพนักงานเสริฟ์ ผูช้่วยแม่
ครวั 

3 

10 เกบ็ของเก่าขาย 1 
11 ตกงาน/ ว่างงาน (ทุพลภาพทางร่างกาย) 1 

 รวม 18 
* จ านวนอาชพีมมีากกว่าจ านวนผูใ้หส้มัภาษณ์เนื่องจากหลายคนท ามากกว่าหนึ่งอาชพี 

ส่วนรายไดใ้นครวัเรอืนนัน้ หากครอบครวัใดมสีมาชกิทีท่ างานไดม้าก รายไดก้จ็ะมากกว่า
ครอบครวัที่มคีนท างานได้อยู่คนเดียว โดยเฉพาะครอบครวัที่มสีมาชิกในเครอืญาติมาอาศัยอยู่
ด้วยกนั รวมถงึบางครอบครวัที่ต้องส่งเงนิเพื่อสร้างการดูแลข้ามแดน จงึมอีตัราการพึ่งพงิอยู่ที่ 1   
ต่อ 2.25 คน โดย 3 ใน 8 กรณมีรีายไดอ้ยูท่ีร่ะหว่าง 10,000-15,000 ต่อเดอืน ม ี2ครอบครวัมรีายได้
ระหว่าง 15,000-20,000 บาทต่อเดอืน ม ี1 กรณีมรีายไดเ้กนิ 20,000 บาท เพราะมสีมาชกิช่วยกนั
หารายได้ และมี 2 ครอบครวัที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ด้านหนี้สินนัน้ จ านวน 4 ใน 8 
ครอบครวัระบุว่าไมม่หีนี้สนิใดๆ ส่วนอกี 4 ครอบครวัทีม่หีนี้สนินัน้ส่วนหน่ึงเป็นการหยบิยมืจากญาต ิ
เจา้นาย เพื่อนบา้น หรอืองคก์รทีไ่ม่แสวงผลก าไรเช่นโบสถ ์ทีเ่ป็นแหล่งพึง่พงิใหก้บัพวกเขา รวมถงึ
หนี้นอกระบบหรอืไม่ใช่การกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิในประเทศไทย เนื่องดว้ยสถานะทีเ่ป็นแรงงาน
ดว้ยส่วนหนึ่งทีอ่าจท าใหก้ารกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นไปไดย้าก ขณะทีแ่รงงานรายหนึ่งตอ้งกู้ยมื
จากประเทศเมยีนมา และบางรายเป็นหน้ีจากการผ่อนรถมอเตอรไ์ซค์ 
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ตารางที ่5.3: สถานการณ์การของครวัเรอืนขา้มชาตใินพืน้ทีเ่มอืงเชยีงราย 

ประเภท ลกัษณะครอบครวั 
จ ำนวน 

(8 ครอบครวั) 

1 พ่อแมล่กูอยูด่ว้ยกนั 4 

2 พ่อแมส่่งลกูกลบัไปใหค้นรุ่นปู่ ยา่ตายายและญาตใิหช้่วยดแูล 2 

3 
ครอบครวัแมเ่ลีย้งเดีย่ว (single-mother family) จากการหย่ารา้ง/
แยกกนัอยู/่เสยีชวีติ 

1 

4 
ครอบครวัพ่อเลีย้งเดีย่ว (single-father family) จากการหยา่รา้ง/
แยกกนัอยู/่เสยีชวีติ 

- 

5 พ่อแมแ่ยกทางกนั เดก็อยูก่บัอกีฝ่าย (ฝ่ายพ่อ) 1 

6 พ่อแมแ่ยกทางกนั เดก็อยูก่บัญาต ิ - 

7 
ครอบครวัทีพ่่อแมห่ยา่รา้งกนัและลกูอยูก่บัพ่อหรอืแม่ของฝ่ายพ่อ
หรอืฝ่ายแม่ 

- 

 รวม 8 

ส าหรบัรูปแบบครอบครวัของแรงงานข้ามชาติทัง้หมด งานวิจยันี้จดักลุ่มออกเป็น 7
ประเภท (ตารางที่ 5.3) และพบว่าครึง่หนึ่งเป็นครอบครวัที่มสีมาชกิครอบครวัอยู่ดว้ยกนัคอืพ่อ แม่ 
และลกู ซึง่เป็นทัง้ครอบครวัเดีย่วและครอบครวัทีม่พี่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาอยู่ดว้ยเพื่อช่วยดูแล
ครอบครวัและหลาน เช่นครอบครวัเป้ (ครอบครวัหมายเลข 1) ที่สามหีรอืพ่อของลูกวยั 28 ปี เป็น
ก าลงัหลกัของครอบครวัในขณะทีศ่กึษา เนื่องจากภรรยาของเขาก าลงัตัง้ครรภล์ูกสาวคนที ่2 ท าให้
เธอไมไ่ดท้ างานมาอย่างต่อเนื่อง เพราะตอ้งเลีย้งดลูกูสาวคนโตวยั 5 ขวบ ทัง้คู่อยูก่บัพ่อแมข่องฝ่าย
สามหีรอืปู่ ย่าที่เช่าแฟลตอยู่กนัคนละห้องในอาคารเดยีวกนัย่านวดัศรเีกิด ผู้ที่เป็นปู่ และย่าวยั 62 
และ 52 ปีตามล าดบันัน้ไดเ้ขา้มาอาศยัและท างานในประเทศไทยก่อนหน้า โดยฝ่ายปู่ ท างานตัง้แต่
สวนผลไม ้รบัจา้งทัว่ไป และเป็นเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในปัจจุบนั ส่วนผูเ้ป็นย่าท างานเป็น
แม่คา้ขายของในเมอืงท่าขีเ้หลก็ ฝัง่เมยีนมา ก่อนยา้ยมาประเทศไทยและรบัจา้งและเป็นแม่บ้านท า
ความสะอาดในปัจจบุนั (ดแูผนผงั 5.1) 
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แผนผงั 5.1: ครอบครวัทีม่คีน 3 รุน่อาศยัอยูด่ว้ยกนั 

 

อกีครอบครวัที่สมาชกิรุ่นพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา (ครอบครวัหมาย 5) 
แต่ก็เป็นไปด้วยความล าบาก เนื่องจากสามหีรอือู่แม วยั 36 ปี ที่เคยท างานเป็นช่างกอสร้างเกดิ
ประสบอุบตัเิหตุรถยนต์ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ปี 2565 ระหว่างเดนิทางจากที่ท างานทีอ่ าเภอเชยีง
แสนกลบัมายงัตวัเมอืงเชยีงราย อุบตัเิหตุครัง้นัน้ท าให้แขนซ้ายเขาใชก้ารไม่ไดเ้ช่นเดมิและเดนิไม่
ถนัดจนกลายเป็นคนตกงานหรอืว่างงานในที่สุด ขณะที่ซูอู ภรรยาวัย 26 ปี ผู้เป็นภรรยาก็ไม่
สามารถออกไปหางานท าเพื่อทดแทนรายได้ที่เสยีไปได้ เนื่องจากทัง้คู่มลีูกที่ยงัต้องการดูแลอย่าง
ใกล้ชดิถงึ 4 คน คอืลูกชายวยั 10 และ 6 ขวบ และลูกสาวอายุ 8 และ 3 ขวบ (แผนผงั 5.2) ท าให้
ครอบครวันี้ต้องกู้หนี้ยมืสินจากเจ้านายและแม่ค้าในไซต์งานก่อสร้างมาใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั 
อย่างไรกต็าม อู่แมเองมพีีช่ายอกี 2 คน อายุ 46 ปี ทีอ่าศยัและท างานก่อสรา้งอยู่ทีก่รุงเทพฯ ส่วน
คนที่ 2 อายุ 43 ปี ท างานขบัรถแมค็โครในงานก่อสร้างเช่นกนัที่อ าเภอเชยีงแสนเช่นกนั แต่ต่าง
พืน้ทีก่บังานทีอู่่แมท าก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากพีช่ายทัง้คู่เองกม็คีรอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบ จงึท าให้
อู่แมไมไ่ดค้ดิทีจ่ะรบกวนเรือ่งเงนิทองกบัพีน้่องของตนเอง 
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แผนผงั 5.2:  ครอบครวัทีม่คีน 2 รุน่อยูด่ว้ยกนั 

 

ครอบครวัอาซงิ (หมายเลข 6) เป็นอกีครอบครวัที่อยู่ด้วยกนัพ่อแม่ลูก อาซงิหรอืภรรยา 
อายุ 48 ปี มอีาชพีเป็นแม่บ้านท าความสะอาดในมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง ส่วนสามขีองเธอวยั 50 ปี 
หารายไดด้ว้ยการเกบ็ของเก่าขาย ทัง้คู่มลีูกสาวและลูกชายอายุ 19 และ 16 ปี ตามล าดบั เรยีนอยู่
ในระดบัชัน้มธัยมปลายทีด่แูลตวัเองได ้อกีทัง้ลกูของเธอยงัใชเ้วลาว่างในการช่วยพ่อแม่ท างานเสรมิ 
อยา่งลกูสาวเมือ่ไม่มเีรยีนกไ็ปช่วยแม่ท าความสะอาดทีม่หาวทิยาลยัส าหรบัผูส้งูอายุในเชยีงราย ลกู
ชายก็ท างานรา้นอาหารช่วยผ่อนแรงพ่อแม่ไปได้มาก ถงึกระนัน้ ทัง้คู่เปิดเผยว่าแทบไม่ค่อยไดส้่ง
เงนิกลบับา้นมากนกั เนื่องจากมภีาระทีต่อ้งเลีย้งดลูกูทัง้ 2 คน รายจา่ยจงึหมดไปกบัค่าเทอมของลูก
ในวยัมธัยม ตกเทอมละประมาณ 4,000 จนเกอืบถงึ 6,000 บาท บวกกบัค่าเช่าบ้าน ค่าน ้า ค่าไฟ 
อาหาร และของใชใ้นชวีติประจ าวนั ท าใหเ้ป็นหน้ีสนิโบสถ ์เพื่อนบา้น และรา้นค้าทีใ่หกู้น้อกระบบอยู่
ประมาณ 20,000-30,000 บาท  

ส่วนอกี 2 ครอบครวั ครอบครวัแรกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว คอืมะผิว่วยั 38 ปี (หมายเลข 7) ที่
หยา่รา้งกบัสามตีัง้แต่ลกูสาวคนโตของเธออายไุดเ้พยีง 3 เดอืน (ปัจจบุนัอาย ุ11 ปี) ส่วนอกีกรณีคอื
อาแหง่วยั 34 ปี (หมายเลข 8) ทีเ่ลกิกบัสามทีีม่อีายุห่างกบัเธอประมาณ 19 ปี หลงัจากอยู่กนิกนัมา
ไดเ้กอืบ 20 ปี จนมลีูกสาวดว้ยกนั 2 คน อายุ 17 และ 5 ปี ลูกสาวคนโตกลบัไปใชช้วีติอยู่ฝัง่เมยีน
มาที่จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ตรงขา้มอ าเภอแม่สายแลว้ ส่วนลูกสาวคนเลก็วยั 5 ขวบที่ขณะนี้อยู่ในความ
ดแูลของสาม ีทีม่คีวามเขม้งวดและหา้มไมใ่หเ้ธอไปพบลกูแมแ้ต่น้อย จงึท าใหเ้ธอกลายเป็นแม่หมา้ย
หย่ากบัสามใีนปัจจุบนั ส่วนอีกประเภทคอืครอบครวัเป็นสามภีรรยาหรอืจ่อจ่อและโซวโซวที่อยู่
ดว้ยกนัทีเ่ชยีงราย (หมายเลข 2) แต่ไดส้่งลกูสาวและลูกชายกลบัไปอยู่ในความดแูลของยายหรอืแม่
ของภรรยาทีย่่างกุ้ง ซึง่เป็นบา้นเกดิของทัง้คู่ รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิเป็นครัง้คราวกบั
ญาตฝ่ิายสามใีนเมอืงมถิลิา และญาตฝ่ิายภรรยาในเมอืงตองจ ี(แผนผงั 5.3) 
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แผนผงั 5.3:  แผนผงัครอบครวัแรงงานขา้มชาตทิีส่่งลกูกลบัไปอยูก่บัปู่ ยา่ตายายและญาตทิีเ่มยีนมา 

 

ส่วนอกีครอบครวัเป็นสามภีรรยาวยั 30 กว่าทีอ่ยู่ดว้ยกนั (หมายเลข 3) แต่เนื่องจากสามี
เกิดทุพพลภาพทางร่างกาย ท าให้เดินไม่ได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ฝ่ายภรรยาจงึต้องท างานและ        
หารายไดค้นเดยีว ก่อนทีจ่ะประสบอุบตัเิหตุนัน้ ฝ่ายสามที างานเป็นช่างก่อสรา้ง จนเกดิลูกสาวคน
แรกและเลีย้งไดเ้พยีง 2-3 เดอืนเท่านัน้ในปี 2556 ก่อนทีเ่ขาจะตดัสนิใจส่งแม่กบัลูกสาวกลบัไปอยู่
ยา่งกุง้ ในปี 2564 ซึง่เป็นปีทีส่ามปีระสบอุบตัเิหตุไม่มใีครดูแล ท าใหภ้รรยาตอ้งกลบัมาประเทศไทย
อกีครัง้และทิง้ลกูไวก้บัยายและป้าช่วยดแูล โดยเบือ้งตน้จะเหน็ไดว้่าสถานการณ์โครงสรา้งครอบครวั
แรงงานข้ามชาติที่งานวิจยันี้น าเสนอนัน้มีพลวัต แม้ว่าจะได้แบ่งกลุ่มไว้เพื่อให้เห็นลักษณะที่
หลากหลายของครอบครวั แต่เมื่อศกึษาลงในรายละเอยีดเกี่ยวกบัความสมัพนัธแ์ละการดูแลนัน้ยงั
แตกต่างและมคีวามซบัซอ้นในหลายระดบั และเป็นความสมัพนัธท์ีข่า้มพรมแดนและเปลีย่นแปลงไป
ในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

5.4 สถานการณ์ความเปราะบางของครัวเรือน 

สถานการณ์ของครอบครวัแรงงานขา้มชาตดิา้นความเปราะบางนัน้ จากการแบ่งออกเป็น 
7 ประเภทในตารางที ่5.4 พบว่ามเีพยีง 1 ครอบครวัคอืครอบครวัเป้ทีม่สีมาชกิในครวัเรอืนมผีูสู้งอายุ
อาศยัอยู่ด้วย ซึ่งเป็นพ่อของเป้ในวยั 62 ปี (ครอบครวัหมายเลข 1) แต่พ่อของเป้ก็ยงัท างานเป็น
ผูด้แูลอาคารหอพกัอภสิแควรใ์นย่านวดัศรเีกดิ ทีม่แีรงงานขา้มชาตจิากเมยีนมาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน
มาก ส่วนผู้เป็นแม่หรือย่าของเด็กๆ ก็ยังอยู่ในวัยที่ท างานหารายได้ช่วยดูแลครอบครวัด้วย 
สถานการณ์ความเปราะบางทีน่่ากงัวลคอืครอบครวัทีม่คีนพกิารหรอืทุพพลภาพทางร่างกายทีอ่าศยั
อยูร่ว่มกนั และคนรว่มชวีติอกีฝ่ายไมม่งีานทีเ่ป็นหลกัแหล่ง แต่ยงัตอ้งเลีย้งดบูุตรหลาน 



 

130 

ตารางที ่5.4:  สถานการณ์ความเปราะบางในครวัเรอืน  

ประเภท สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครวัเรือน 
จ ำนวน 

(8 ครอบครวั) 
1 มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ 1 
2 มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่ตอ้งไดร้บัการดแูล - 
3 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางรา่งกาย 3 
4 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางสมอง  
5 สมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรครือ้รงั เช่น ซมึเศรา้ ตดิยา

เสพตดิ เบาหวาน มะเรง็ 
2 

6 ความรุนแรงในครอบครวั - 
รวม 7 

 
ส าหรบัครอบครวัหมายเลข 3 ที่กล่าวถงึไปขา้งต้น โกวแยในวยั 33 ปี ต้องนอนตดิเตยีง

ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2564 เป็นต้นมา เขาเดนิไม่ได ้มแีผลใหญ่ขนาดใหญ่ทีศ่รีษะ และมอืหงกิงอ 
เขาพอสื่อสารไดด้ว้ยการฟังแต่กพ็ูดตอบกลบัได้ช้า และต้องการการรกัษาที่โรงพยาบาลตลอดและ
ต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์ดงักล่าวจึงท าให้ภรรยาต้องท างานคนเดียว แต่ก็มรีายได้ไม่แน่นอน 
เนื่องจากเป็นแรงงานรายวนัตามแต่จะมกีารว่าจา้ง เช่นไปท างานในสวนเหด็ บางวนักไ็ปท างานใน
โรงงานผลติขา้วโพด และงานอื่นๆ โดยเป็นการเลอืกท างานใกลท้ีพ่กัเพื่อทีเ่ธอสามารถกลบัมาดูแล
สามไีดใ้นช่วงพกักลางวนัและหลงัเลกิงาน นอกจากนี้ สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้ธอต้องไปกู้เงนิที่
เมยีนมาประมาณ 2 แสนจตั (ประมาณ 6,000 บาท) และจากคนเมยีนมาดว้ยกนัในเชยีงราย เพื่อมา
ใชส้อยในระหว่างทีส่ามที างานไม่ได ้ส่วนความเปราะบางซอ้นทบัทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวันี้คอืการทีม่ ี
แม่ของภรรยาหรอืยายอายุ 70 ปี อาศยัอยู่ในกรุงย่างกุ้ง ซึง่ต้องเลีย้งลูกสาววยั 9 ขวบของทัง้คู่เป็น
หลกั การเป็นผู้ป่วยติดเตียงขาดรายได้จงึส่งผลกระทบต่อการส่งเงนิกลบับ้าน ก่อนหน้าที่เขาจะ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตยีง ในช่วงปี 2561-2564 หลงัจากที่ส่งลูกกบัภรรยาไปอยู่ย่างกุ้ง เขาส่งเงนิ
กลบับา้นและตวัเขาเองกก็ลบับา้นไปเยีย่มภรรยาและลกูสาวค่อนขา้งบ่อย และเพื่อกลบัไปสรา้งบ้าน
ทีน่ัน่ แต่สถานการณ์พลกิผนั ท าใหภ้รรยาต้องเดนิทางกลบัมาไทยเพื่อดูแลเขา เขาจงึไม่มแีผนการ
ใดๆ ในการกลบัประเทศบ้านเกดิ กลบัตัง้ใจปักหลกัในประเทศไทยเสยีมากกว่า เพราะหากกลบัไป
เมียนมาด้วยสภาพติดเตียงเช่นนี้คงไม่ได้รบัการรกัษาจากรัฐบาลอย่างแน่นอน ประกอบกับ
สถานการณ์การเมอืงในประเทศหลงัรฐัประหารจงึยิง่ท าใหก้ารกลบับ้านนัน้แทบไม่ใช่ทางเลอืกก็ว่า
ได ้ซึง่เขาไดเ้ปรยีบเทยีบชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงทีน่างอองซาน ซจูอีดตีทีป่รกึษาแห่ง
รฐัของเมยีนมาหรอืผูน้ าประเทศในทางปฏบิตั ินัน้แตกต่างจากปัจจบุนั รฐับาลเมยีนมาในเวลานัน้ให้
สวสัดกิารกบัประชาชน ซึง่นโยบายดงักล่าวไมม่ทีางเกดิขึน้ไดใ้นช่วงทีท่หารปกครองประเทศ 
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อองซานช่วยเหลอืคนจน เบี้ยเพิง่ขึ้นมาตอนอองซานขึ้นมา แต่ก่อนไม่มเีพราะเขา
ดูแลประชาชน คนจนแบ่งกันกิน แล้วก็อายุ 60 ขึ้น ช่วยเท่าไหร่ อายุ 70 ก็ช่วย
เหมอืนเมอืงไทย เรยีนกเ็รยีนฟรดีว้ย ตัง้แต่โควดิมา 1 ปีแทบจะบ่ไดจ้่าย (ไมไ่ดจ้า่ย) 
เลย อองซานดูแลหมด มะเดวนี้  (ตอนนี้ ) ทหารขึ้นมาเก็บเงินย้อนหลงัด้วย 3-4 
แสนจตั บา้นผมโดนไป 5 แสนครบั 

ส่วนอกีรายคอืครอบครวัทีก่ล่าวถงึไปบ้างคอืครอบครวัอูแม (หมายเลข 5) ทีภ่รรยากต็้อง
รบับทหนักในการดูแลสามทีี่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเช่นกนัโดยภรรยา แต่สถานการณ์
แตกต่างตรงทีค่รอบครวันี้มลีูกเดก็เลก็ทีต่้องการดูแลถงึ 4 คนทีเ่กดิในประเทศไทย ซึง่คนเลก็ยงัไม่
ถงึวยัเขา้โรงเรยีน ครอบครวันี้เคยคดิจะเอาลูกชายคนโตไปฝากไวก้บัวดัในบรเิวณใกลเ้คยีงเพื่อที่จะ
ได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งไปเพราะอยากให้อยู่ด้วยกันครบสมาชิกครอบครวั
มากกว่า โดยเฉพาะผูเ้ป็นแม่ทีไ่มอ่ยากอยูห่่างกบัลกู และคดิว่าลกูๆ สามารถอยูก่นัเองไดใ้นหอ้งพกั 
โดยเฉพาะช่วงทีเ่ธอตอ้งพาสามไีปพบหมอเพื่อเชค็อาการและท ากายภาพบ าบดัเป็นระยะๆ โดยฝาก
ใหค้นในชุมชนชว่ยกนัดแูลหากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ครอบครวัสุดท้ายที่มคีวามเปราะบางในแง่ที่สมาชิกครอบครวัทุพลภาพคือครอบครวั
หมายเลข 4 ทีม่สีมาชกิอยู่กนัพ่อแม่ลูก โซฉุ่ยหรอืสามวียั 45 ปีท างานรบัจา้งตระเวนซือ้ของให้กบั
รา้นคา้ ส่วนมะอู ภรรยาอายุ 40 ปี ณ ปัจจุบนัท างานไม่ไดเ้นื่องจากเป็นอมัพาตครึง่ซกีตัง้แต่ 4 ปีที่
แลว้ (ราวปี 2561) เธอเกดิอาการกลา้มเนื้ออ่อนแรงขึน้มากะทนัหนั ท าใหเ้ดนิไม่ถนัดและแขนซ้าย
ใชก้ารไมไ่ด ้และมผีลต่อการใชส้มอง เธอตอ้งใชเ้วลาคดินานในการตอบสนอง เช่นพดูชา้ลง หลงัจาก
ที่เป็นอาการนี้ในช่วงแรก โซฉุ่ยพยายามที่จะช่วยหลือภรรยาให้หายโดยพาเข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลในไทยถงึ 2 แห่ง แห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เสยีค่าใช้จ่ายสูงหลกัหมื่น ท าให้   
โซฉุ่ยแบกรบัค่ารกัษาที่จ่ายอยู่ในตอนนัน้ราว 30,000 บาทไม่ไหว จงึได้ส่งภรรยากลบัไปรกัษาที่
บ้านเกิดเมอืงมถิิลา (Meiktila) ใกล้กบัมณัฑเลย์ จนอาการดขีึ้น ในปี 2562 จงึได้เดนิทางกลบัมา
เมอืงไทยพร้อมลูกสาววยั 14 ปีที่ก่อนหน้านี้เรยีนหนังสืออยู่ในชัน้ประถม 6 ของระบบเมยีนมา    
ส่วนหนึ่งทีพ่าลูกสาวกลบัมาดว้ยเพื่อใหม้าดูแลแม่ทีย่งัไม่แขง็แรงดแีละยงัท างานหารายไดไ้ม่ได ้แต่
การยา้ยถิน่ของลูกสาวกลบัท าใหเ้ธอไม่ไดเ้รยีนต่อในชัน้สูงขึน้ไป จงึท าใหลู้กสาวตดัสนิใจหางานท า
ในไทย แต่กย็งัพบอุปสรรคเนื่องจากอายุยงัน้อยเกนิไปทีค่นจะจา้งเธอท างานได ้และเธอกต็ดัสนิใจ
ไมก่ลบัไปเรยีนต่อเนื่องดว้ยสถานการณ์บา้นเมอืงหลงัรฐัประหารของเมยีนมาเป็นอกีปัจจยัส าคญั 

ส่วนสถานการณ์ความเปราะบางในครวัเรอืนอีกประเภทคอืการสมาชกิในครวัเรอืนเป็น
ผู้ป่วยเรือ้รงัจากโรคที่ต้องการรกัษาและเสยีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่นครอบครวัที่ 6 ที่ผู้เป็นแม่
อาย ุ38 ปี อาชพีแมบ่า้นท าความสะอาดเป็นโรคเบาหวานมาไดส้กั 5 ปี การเป็นเบาหวานท าใหต้้อง
ไปพบแพทย์เป็นระยะๆ ด้วยสทิธปิระกนัสงัคมที่ได้จากบรษิัทท าความสะอาด การไปพบแพทย์     
ท าให้เธอขาดงาน จึงต้องให้ผู้เป็นลูกสาววัย 19 ปีไปท างานแทนเธอ อีกครอบครัวคือมะผิ่ว 
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(หมายเลข 7) มลีกูสาววยั 11 ขวบ ซึง่เกดิในจงัหวดัพะเยาและอาศยัอยูใ่นไทยจนถงึ 9 ขวบ แต่ป่วย
เนื่องจากมกีอ้นเน้ืองอกทีบ่รเิวณปากมาตัง้แต่เกดิและพุงโตมากกว่าปกต ิแมว้่าไดพ้ยายามพาไปพบ
แพทยใ์นการรกัษาทัง้ที่โรงพยาบาลในจงัหวดัพะเยา และในเมอืงเชยีงรายภายหลงัจากยา้ยมาอยู่ 
ซึง่เธอไดร้บัค าแนะน าจากแพทยจ์ากทัง้ 2 โรงพยาบาลว่าไมไ่ดเ้ป็นโรครา้ยแรง สภาพทอ้งโตเหมอืน
โรคตาลขโมยจะหายไปเมือ่เดก็โตขึน้ แต่อาการกย็งัคงเดมิจนถงึปัจจุบนั ส่วนอาการเน้ืองอกบรเิวณ
ปากนัน้มกีารผ่าตดัไปเมื่อปี 2561 โดยมะผิว่ไดพ้าลูกสาวกลบัไปรกัษาที่บา้นเกดิเมอืงมถิลิา ท าให้
ตอ้งเดนิทางออกจากประเทศไทยกลบับา้นและอยูด่แูลลกูสาวอยูเ่กอืบ 2 เดอืนทีเ่มยีนมา 

สถานการณ์เปราะบางจากครอบครวัแรงงานข้ามชาติที่ส ัมภาษณ์ในโครงการวิจัยนี้          
ที่น่ากงัวลน่าจะมาจากการที่ผู้น าครอบครวัโดยเฉพาะฝ่ายชายที่กลายเป็นคนทุพพลภาพ อมัพาต 
หรอืเป็นผู้ป่วยตดิเตยีง อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุในการท างาน และเกดิปัญหาตามมาทัง้ในแง่ขาด
รายได้หลักในการดูแลครอบครวัในฝัง่ประเทศไทยและการส่งเงินกลับบ้านในเมียนมา ที่บาง
ครอบครวัใช้เพื่อการดูแลบุตรที่ส่งไปอยู่กบัปู่ ย่าตายายหรอืญาต ิขณะที่บางครอบครวั การป่วยไข้
ของสมาชกิหลกัท าให้เกดิภาระเพิม่ในการดูแล เช่นภรรยาของผู้ที่ทุพลภาพทางร่างกายต้องดูแล
สามทีีป่่วยตดิเตยีง ท าใหข้าดรายไดล้งอกีเช่นกนั หรอืกรณีทีต่้องใหส้มาชกิทีอ่ยู่ในเมยีนมาเดนิทาง
มาใหก้ารดูแลทีป่ระเทศไทย เช่นกรณลีกูสาวของโซฉุ่ยทีต่้องมาดูแลแม่ทีม่อีาการกลา้มเนื้ออ่อนแรง 
สภาพความเปราะบางด้านร่างกายของสมาชกิจงึส่งผลกระทบด้านสงัคมอื่นๆ ตามมา ลูกสาวของ 
โซฉุ่ยไม่ได้เรียนต่อในเมียนมา เมื่อมาอยู่ประเทศไทยก็ยงัท างานหาเงินเพิ่มรายได้ไม่ได้อีก          
ซึ่งการเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารทางสงัคมจงึเป็นเรื่องส าคญัที่รฐัไทยอาจจะยงัไม่เห็นปัญหาตรงนี้ 
เนื่องจากคนเหล่านี้ไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบลงทะเบยีนของแรงงาน จงึเขา้ไมไ่ดถ้ึงสทิธดิา้นการรกัษาตามที่
กฎหมายไทยก าหนด 

5.5 การดูแลและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 

ประเดน็การดูแลส าหรบัครอบครวัแรงงานขา้มชาตนิัน้มหีลายประเดน็โดยรายงานนี้แบ่ง
การอธบิายเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 1) การดูแลในระดบัครอบครวัและเครอืญาต ิซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
ย่อยไดแ้ก่ หนึง่ การดูแลดา้นการเลี้ยงดูกล่อมเกลาเดก็ทีเ่กดิมา และสองการดูแลพ่อแม่วยัชราของ
แรงงานขา้มชาต ิ2) การดูแลโดยชุมชนแรงงานขา้มชาตดิ้วยกนั และ 3) การดูแลและให้สวสัดกิาร
โดยนายจา้ง รฐั และหน่วยงานเอกชน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 3 ประเดน็ หนึง่ สถานะในฐานะแรงงานหรอื
บุคคลเขา้เมอืง สอง การเขา้ถงึบรกิารด้านสาธารณสุขและการแพทย ์และ สาม การเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

5.5.1 การดูแลในระดับครอบครัวและเครือญาติ 

ประเดน็แรกที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลกล่อมเกลาเดก็หรอืบุตรนัน้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ครอบครวัของแรงงานขา้มชาตทิี่ปรากฏในตาราง 5.3 กล่าวคอืหากแรงงานขา้มชาตมิลีูกอยู่ดว้ยกนั
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ในประเทศไทย ซึง่มทีัง้หมด 4 ครอบครวั บทบาทการเลีย้งดูทางกายภาพและด้านจติใจจะตกอยู่ที่
พ่อแม่ แต่บางครอบครวัแบ่งหน้าที่ชัดเจนหากผู้น าครอบครวัซึ่งเป็นผู้ชายสามารถท างานได้ 
บทบาทหลกัในการดูแลจะตกกบัผู้เป็นแม่ ในจ านวน 8 ครอบครวั มเีพยีงครอบครวัของเป้ที่มปีู่ กบั
ยา่อาศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกนั ท าใหค้รอบครวันี้อยูด่ว้ยกนัแบบ 3 รุน่เพยีงครอบครวัเดยีว ซึง่แม่
ของเป้ไดม้โีอกาสช่วยลูกสะใภเ้ลีย้งดูหลานในช่วงทีค่ลอดใหม่ๆ เนื่องจากเป้ต้องออกไปท างานทุก
วนั แต่โดยรวมภรรยาของเป้ก็รบับทบาทหลกัเรื่อยมาในการเลี้ยงดูลูกคนแรก และในเวลาต่อมา 
เนื่องจากเธอไม่ได้ไปท างานนอกบ้านจากการตัง้ครรภ์ลูกคนที่ 2 ท าให้มโีอกาสอยู่กบัลูกสาววยั      
5 ขวบ เกือบทัง้วนั ฝ่ายภรรยาก็ยอมรบัว่าเธอควบคุมพฤติกรรมลูกสาวอย่างใกล้ชดิ ทัง้เป้และ
ภรรยาเหน็ตรงกนัว่าสถานการณ์ของครอบครวัท าใหลู้กที่เกดิมาได้เรยีนรูจ้ากคนหลายรุ่น รวมถงึ
ญาตคินอื่นๆ ทีพ่กัอยูใ่นแฟลตเดยีวกนัและบางส่วนทีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอแมส่าย 

เป้เขาหาเงนิอยู่คนเดยีวตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว ถงึเราจะได้ท างานก็ไม่ได้ท าทัง้ปี เพราะพอ 
โควดิมาเราก็ต้องหยุด ลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรยีนเราก็ต้องหยุดมาดูแลลูก มนัก็ล าบาก
เหมอืนกนั แต่ยงัดทีีเ่รามญีาตพิีน้่องช่วยเหลอืกนั ถา้ไมม่จีรงิๆ เรากไ็ปกูไ้ปยมืเคา้ 

ทัง้นี้ มหีนึ่งครอบครวัทีผู่เ้ป็นสามแีละหรอืพ่อของลูกมปัีญหาด้านสุขภาพ เช่นพกิาร เป็น
อมัพาต หรอืเป็นผู้ป่วยตดิเตยีง ท าให้ผู้เป็นแม่ต้องออกไปหางานท าและสรา้งรายได้ บทบาทการ
ดูแลจงึตกอยู่กบัผู้เป็นพ่ออย่างปฏเิสธไม่ไดด้งัที่กล่าวถงึขา้งต้น และมคีรอบครวัที่เจอสถานการณ์
เดยีวกนั แต่พ่อแม่ตดัสนิใจนส่งลูกกลบัไปยงัเมยีนมาเพื่อให้ย่าหรอืยายพรอ้มกบัญาตใิห้การดูแล  
ท าใหเ้กดิโครงสรา้งครอบครวัขา้มรุ่นขึน้ในประเทศต้นทางของการยา้ยถิน่ ซึง่มทีัง้หมด 2 ครอบครวั 
ท าใหค้รอบครวัแรงงานขา้มชาตติอ้งดแูลทางไกลผ่านการส่งเงนิกลบับา้น ซึง่ช่วงก่อนเกดิรฐัประหาร
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 แรงงานเมยีนมาในไทยไดเ้ริม่ส่งเงนิแบบระบบไรเ้งนิสดดว้ยการโอนผ่าน
บรษิทัรบัโอนเงนิที่ใช้เวลารวดเรว็ แทนการโอนเงนิผ่านคนรู้จกัหรอืเครอืข่ายที่มบีญัชธีนาคารใน
พืน้ทีเ่พื่อโอนและใหเ้จา้ของบญัชนีัน้ไปถอนเงนิสดใหก้บัคนทีฝ่ากเงนิต้องการโอนให ้ซึง่ระบบหลงั
ต้องใช้ระบบความเชื่อถือ ( trust) ที่สูงและมกัเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจการโอนเงินมาค่อนข้างนาน         
แต่หลงัจากเกดิรฐัประหาร ระบบธนาคารในประเทศควบคุมโดยผูบ้รหิารประเทศทีม่าจากผูน้ าทหาร 
การโอนเงนิในรูปแบบนี้เริม่ไม่มัน่คงเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรและความเรว็ลดลง 
แรงงานขา้มชาตเิมยีนมาจงึกลบัไปพึง่พงิระบบหลงัอกีครัง้ แต่ค่าบรกิารอนิเทอร์เน็ตและการบรกิาร
ส่งเงนิระหว่างประเทศกม็รีาคาสูงมากขึน้หลงัจากรฐัประหารดว้ย ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ
ที่ย ่าแย่ เงนิเฟ้อราคาข้าวของเพิม่สูงขึ้น และค่าเงนิจตัอ่อนตวัลงอย่างต่อเนื่อง (Myanmar Now, 
2021) ขณะที่ธนาคารกลางของประเทศกลบัมนีโยบายก าหนดอตัราแรกเปลี่ยนเงนิจตัต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ ใหอ่้อนลงไปอกี (Bangkok Post, 2022) 

การส่งเงนิของแรงงานขา้มชาตคิอืการส่งเงนิใหก้บัพ่อแม่ของตนเองหรอืปู่ ย่าตายายของ
เด็กๆ ไปในตัว ซึ่งเป็นการดูแลรูปแบบที่สองในหวัข้อนี้ ส่วนใหญ่การดูแลคือการโอนเงนิให้ใน
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รูปแบบที่อธบิายไปขา้งต้น แรงงานขา้มชาตเิกอืบทัง้หมดส่งเงนิกลบับ้านเพื่อดูแลพ่อแม่ของตนที่
ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัผูส้งูอายหุรอืเกนิ 60 ปี บางรายพ่อหรอืแมเ่สยีชวีติแลว้ เช่นกรณจีอ่จอ่และโซวโซว
ทีต่้องส่งลกู 2 คน ลูกสาวอายุ 20 ปี และลูกชาย 13 ปีไปอยู่กบัยายหรอืแม่ของโซวโซวทีก่รุงยา่งกุง้ 
ตอ้งส่งเงนิเป็นค่าใชจ้่ายรายเดอืนประมาณ 1 แสนจตั (ประมาณ 3,000 บาท) ขณะทีก่ต็อ้งส่งเงนิไป
ใหพ้่อของจ่อจ่อและญาติๆ  ประมาณ 5 แสนจตั ทีม่ถิลิาบา้นเกดิของจ่อจ่อดว้ย จ านวนหลกัของเงนิ
ที่ส่งให้ครอบครวัของเขาที่มถิลิาคอืเพื่อส่งให้น้องของจ่อจ่อที่ก าลงัเรยีนหนังสอือยู่ (แผนผงั 5.3) 
อย่างไรก็ตาม สามภีรรยาคู่นี้ยอมรบัว่าแมก้ารยา้ยถิน่มาท างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน 
ท าใหค้รอบครวัไม่ไดอ้ยู่กนัพรอ้มหน้าพรอ้มตา แต่กท็ าใหค้รอบครวัมรีายได ้มกีนิมใีชไ้ม่ขาดแคลน 
ที่ส าคญัคอืส่งเสยีลูกเรยีนได้ในระดบัสูงและสามารถเรยีนพเิศษด้วย อกีทัง้ยังมเีงนิออมเพื่อสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัครอบครวั และการซือ้ทรพัยส์นิหรอือสงัหารมิทรพัยส์ะสมไวอ้ยา่งทีด่นิและบา้นเช่า  

มเีพยีงบางครอบครวัเช่นโกวแย (ครอบครวัหมายเลข 3) ที่ไม่ได้ส่งกลบับ้านทัง้ที่ส่งลูก
กลบัไปเรยีนหนงัสอืทีเ่มยีนมา เนื่องจากประสบอุบตัเิหตุจนรา่งกายท างานต่อไมไ่ดม้าเป็นระยะเวลา
ปีกว่าแลว้ แต่ตอนทีท่ างานส่งเงนิได ้ครอบครวันี้กส็่งเงนิใหย้าย ภรรยา (ทีก่ลบัไปอยู่บา้นเกดิเพื่อ
ดแูลลกู) และลกูสาวใชจ้า่ยไมเ่คยขาดประมาณเดอืนละ 2 แสนจตั (ประมาณ 6,000 บาทไทย) อกีทัง้
ซื้อโทรศพัท์ให้ลูกสาวเพื่อใช้สื่อสารขา้มพรมแดน และมอเตอรไ์ซค์ให้ขบัขี ่เช่นเดยีวกบัครอบครวั
หมายเลข 4 ที่มะอู ฝ่ายภรรยาเป็นอมัพาตอยู่ช่วงหนึ่งจนต้องกลบับ้านไปรกัษาตวั แมจ้ะมอีาการ   
ดีขึ้นและกลบัประเทศไทยมาอยู่ร่วมกับสามอีีกครัง้ แต่ก็ยงัไม่สามารถกลบัไปท างานหาเงนิได้
เหมอืนเดมิ ท าใหต้้องขาดรายไดส้่งเสียกลบัไปยงับา้นเกดิเหมอืนทีเ่คยท าก่อนลม้ป่วย ทีเ่ธอท างาน
ในร้านหมูกระทะได้รายได้พอส่งกลับไปให้แม่ที่เมืองมัณฑเลย์ประมาณเดือนละ 3,000 บาท         
แต่ปัจจุบนัเธอไม่มรีายได้ในส่วนนี้ และอกีครอบครวัคอืซูอู (หมายเลข 5) ที่แทบไม่ได้ส่งเงนิกลบั
บ้านเลยหลงัจากแต่งงานและตัง้ครอบครวัและมลีูกทัง้หมด 4 คนที่ยงัอยู่ในวยัที่ต้องการการดูแล
อย่างใกลช้ดิ และทัง้สองกไ็ม่ไดส้่งลูกกลบัไปอยู่กบัพ่อแม่ของตนเอง ท าใหม้ภีาระทีต่้องรบัผดิชอบ
ในพืน้ทีป่ลายทางการยา้ยถิน่ และเมื่อซูอูประสบอุบตัเิหตุรถชนจนท าใหก้ลายเป็นคนที่เคลื่อนไหว
ไมไ่ดเ้ช่นเดมิ กย็ิง่ท าใหข้าดรายได ้ค่าแรงทีไ่ดจ้ากภรรยาในการรบัจา้งทัว่ไปส่วนหนึ่งกน็ ามาใชเ้ป็น
การเดนิทางไปพบแพทยแ์ละเขา้รบัการรกัษาพยาบาล 

การติดต่อสื่อสารของแรงงานข้ามชาติกับคนที่บ้านเกิดส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์หรอืสื่อ
โซเชยีลในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ เฟสบุ๊คเป็นแพลตฟอรม์ที่ได้รบัความนิยมของแรงงานข้าม
ชาตจิากเมยีนมา เพราะผู้คนในเมยีนมาใช้กนัอย่างแพร่หลายมากที่สุด (Pat, 2016) และเป็นการ
สื่อสารแบบวดิโีอคอลสามารถเหน็หน้ากนัได้ระหว่างพูดคุย หากคนต้นทางการยา้ยถิน่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลกใ็ชก้ารโทรศพัทท์ีร่าคาถูกลงกว่าแต่ก่อน ตกทีน่าทลีะ 3-4 บาท ต่างจากแต่ก่อนทีค่่าบรกิาร
เคยสูงถงึนาทลีะ 10 บาทหรอืมากกว่า ดงันัน้การตดิต่อสื่อสารทางไกลดว้ยรปูแบบปัจจุบนัจงึไม่ได้
เป็นอุปสรรคส าหรบัครอบครวัทีส่่งลูกไปอยู่กบัคนรุ่นปู่ ย่าตายายหรอืญาตใินเมยีนมา เช่นจ่อจ่อกบั
โซวโซวทีบ่อกว่าครอบครวันัน้มคีวามสมัพนัธก์นัดแีละมคีวามใกล้ชดิกนั “โทร (วดิโีอคอล)  หากนั
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ทุกวนั ส่งเงนิทุกเดอืน ส่งเสือ้ผา้ ของใชใ้หก้นัเสมอๆ” นอกจากนี้ เมื่อถงึช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ลูก
ของทัง้สองกจ็ะเดนิทางมาเยีย่มหาทีเ่มอืงไทยพรอ้มกบัยายและใชเ้วลาอยูก่นัครบถว้นเป็นเวลา 3-4 
เดอืน “พวกเขาไม่ไดรู้ส้กึว่าขาดพ่อหรอืแม่ และพวกเขากม็ยีาย น้า อา ทีค่อยช่วยดูแลใหค้ าปรกึษา
อกีทางหนึ่ง และมลีูกพีลู่กน้องใชช้วีติอยู่ดว้ยกนั” กบัยายซึง่ถอืเป็นการใช้ชวีติแบบขา้มรุ่นนัน้ โซว
โซวในฐานะลูกสาวก็บอกว่า “แม่ดูแลหลาน 2 คนนี้มานาน ยงัไม่เคยมปัีญหาอะไร ไม่มีปัญหา
ช่องว่างระหว่างวยั หลานโตและเชื่อฟังคุณยาย คุยกบัยายทุกเรื่อง ตอนนี้หลานก็ช่วยกนัดูแลยาย
ดว้ย” สถานการณ์นี้ใกลเ้คยีงกบัครอบครวัของมะอู (หมายเลข 4) ในช่วงทีส่่งลูกกลบัไปอยู่กบัยาย
และน้านัน้กไ็ม่ไดค้ดิว่าลูกสาวจะขาดความอบอุ่นหรอืขาดคนค่อยสัง่สอน เพราะเชื่อว่าการมผีู้ใหญ่ 
ทีบ่า้นคอยเป็นหเูป็นตาช่วยท าใหพ้วกเขาสบายใจขึน้แมว้่าจะอยูห่่างกนั 

5.5.2 การดูแลโดยชุมชนแรงงานข้ามชาติด้วยกัน 

การช่วยเหลอืในชุมชนแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงรายยดึโยงกบัพืน้ทีอ่าศยัที่
อยู่ในบรเิวณเดยีวกนัหรอืแฟลตเดยีวกนั ซึง่แต่ละครอบครวัจะรบัรูข้อ้มลูต่างๆ ของแต่ละครอบครวั
จนสามารถใหข้อ้มลูกบัคณะวจิยัว่าใครมสีถานการณ์ครอบครวัอย่างไร เช่นครอบครวัของเป้ทีอ่าศยั
อยู่ในหออภสิแควรท์ี่มชีุมชนแรงงานข้ามชาตอิยู่กนัจ านวนมาก เนื่องจากเป็นอาคารที่อยู่ใจกลาง
เมอืงที่แวดล้อมไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวกและการเดนิทางไปท างาน ภรรยาของเป้กล่าวว่า
ครอบครวัแรงงานทีม่จี านวนมากในทีพ่กัแห่งนี้กท็ าใหม้จี านวนเดก็มากขึน้ไปดว้ย ซึง่เธอนับครา่วๆ 
ได้ว่าจะมเีด็กอาศัยกับครอบครวัในที่พกัแห่งนี้มากถึง 70 คน รวมถึงบุตรของเธอด้วย ซึ่งเธอ
ค่อนขา้งมัน่ใจถงึความปลอดภยัและวางใจชุมชนในการช่วยเหลอืและดแูลกนัหากมใีครคนใดคนหนึ่ง
เดอืดรอ้นหรอืตอ้งการความช่วยเหลอื 

แต่หากอยูค่นละพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั การพึง่พายดึโยงกนัดว้ยความเป็นเครอืญาต ิเช่นครอบครวั
เป้สมัพนัธ์กบัอาเหม่ (ครอบครวัหมายเลข 8) และให้ความช่วยเหลอืกนั เพราะอาเหม่เป็นน้า เช่น
ช่วงทีอ่าเหม่แยกกนัอยู่กบัสามกี็มาอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ของเขาทีแ่ฟลตเดยีวกบัเป้ชัว่คราว ก่อนทีจ่ะ
ได้งานท าเป็นแม่บ้านที่รา้นขายวสัดุก่อสรา้ง เธอจงึไดไ้ปพกัอาศยัอยู่ในที่ท างานแทน ดงันัน้ความ
ช่วยเหลอืระหว่างแรงงานจงึเป็นการช่วยเหลอืในเครอืญาตเิป็นจุดเริม่ต้น ทัง้นี้พบว่าบางครอบครวั 
ที่มกีารสมัภาษณ์ได้รบัความช่วยเหลอืจากเพื่อนบ้านด้วยการกู้ยมืเงนิ ท าให้เข้าใจได้ว่ามกีารให้
ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิกนัในชุมชนแรงงานดว้ยกนั เช่นกรณีของโกแยทีอุ่บตัเิหตุท าใหเ้ขาตอ้ง
กลายเป็นคนที่ท างานไม่ได้และขาดรายได้ ต้องหยบิยมืจากคนเมยีนมาด้วยกนัประมาณ 20,000 
บาทเพื่อมาซือ้ของกนิของใชป้ระทงัชวีติ 

นอกจากนี้ งานวจิยันี้ยงัใหค้วามสนใจการช่วยเหลอืและการดูแลของชุมชนแรงงานในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 ว่าส่งผลต่อการเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารของรฐัไทยอย่างไร ปรากฏกว่าในการ
ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงต้นปี 2563 หรอืการระบาดระลอกแรกนัน้ รฐับาลไทยแทบไม่ได้มุ่งให้
ความช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตมิากนัก เนื่องจากรฐับาลไทยก็ประสบปัญหาในการรบัมอืกบัการ
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ควบคุมโรคระบาดและให้ความช่วยเหลอืคนไทย ดงันัน้แล้วในช่วงแรกของการระบาด จงึมกีาร
รายงานข่าวถึงการเข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาลอย่างเห็นได้ชดั ท าให้
แรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายมกีารรวมตวักนัผ่านความช่วยเหลอืจนมกีาร
จดัตัง้ศูนยป์ระสานงานใหค้วามช่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดัเชยีงรายในกลางเดอืนมนีาคม 
2563 ซึง่เริม่ต้นโดยสบืสกุล กจินุกร อาจารยป์ระจ าส านักนวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
เป็นผูร้เิริม่และประสานงานรวบรวมหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท างานร่วมกบัแรงงานจ านวนหนึ่งในการ
ท าหน้าทีช่่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงราย ดว้ยการน าสิง่ของเครื่องใชจ้ าเป็น
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นหน้ากากอนามยัและเจลลา้งมอื ของกนิและของใชอุ้ปโภคบรโิภค
ต่างๆ ก่อนทีจ่ะพฒันามาใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นสทิธกิารเขา้ถงึสวสัดกิารของแรงงานและผูอ้พยพ 
อกีทัง้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านเพจเฟสบุ๊คด้วยภาษาแรงงานขา้มชาต ิ10 ภาษา 
โดยตัง้เป้าให้ความช่วยเหลอืแรงงานขา้มชาตกิว่า 20 ชุมชนหรอืประมาณเกอืบ 3 หมื่นคนซึ่งเป็น
ตวัเลขประมาณการณ์ของจ านวนแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงราย (มหาวทิยาลยัแม่ฟ้า
หลวง, 2563) ศูนย์นี้จงึกลายเป็นแหล่งความช่วยเหลอืส าคญัที่ท าให้แรงงานเกิดการรวมตวักนั
ระหว่างแรงงานขา้มชาตใินชุมชนต่างๆ ด้วยในขณะเดยีวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้แรงงานขา้มชาตแิต่ละ
ชุมชนอาจไมไ่ดส้มัพนัธก์นัมากนกั 

5.5.3 การดูแลและให้สวัสดิการโดยนายจ้าง รัฐ และหน่วยงานเอกชน 

- ด้ำนสถำนะและกำรถือบตัรต่ำงๆ   

  เนื่องดว้ยสถานะทีแ่รงงานขา้มชาตไิดร้บัมคีวามซบัซอ้นกบัสถานะของกลุ่มคนชาติ
พนัธุใ์นจงัหวดัเชยีงรายทีไ่ม่มสีถานะ จงึท าใหก้ารจดัประเภทสถานะบุคคลซอ้นทบักบักลุ่มแรงงาน
ขา้มชาตทิี่เดนิทางเขา้ประเทศมาหลายช่วงเวลา ผู้ที่ให้สมัภาษณ์จาก 8 ครอบครวัและประวตักิาร
เดนิทางเขา้มาและอาศยัในประเทศไทยเป็นตวัอย่างตามทีก่ล่าวแลว้ในส่วนความน า และสถานะของ
คนเหล่านี้เชื่อมโยงกับสิทธิและสวสัดกิารที่พวกเขาได้รบัในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
แรงงานและสทิธใินการเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสุข  

งานวจิยันี้พบว่าแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดัเชยีงรายนัน้มทีัง้ที่เป็นบุคคลที่มสีถานะต่างๆ 
ตามการนิยามของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่นเป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ีม่กีารส ารวจเพื่อให้
ออกบตัรประจ าตวัที่มเีลข 13 หลกั ตวัเลขที่ขึน้ต้นนัน้เป็นตวับ่งบอกสถานะที่รฐัไทยให้การรบัรอง
ตามกฎหมายหลกัอย่างน้อย 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ.2522 (มาตรา 11 และ 
17) พระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร พ.ศ.2534 (แกไ้ข 2551 และ 2552) และพระราชบญัญตัสิญัชาต ิ
พ.ศ. 2551 รวมถงึมตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวที่เป็นไปตาม
บนัทกึความเข้าใจหรอืเอ็มโอยู (MOU) ที่ออกอย่างต่อเนื่องจากการประชุมคณะรฐัมนตร ีท าให้
แรงงานหลายคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีแ่ตกต่างกนั บางคนจดทะเบยีนตามเงื่อนไขของเอม็โอย ูท าให้
ต้องใช้หนังสอืเดนิทางหรอืพาสปอรต์ในการด ารงสถานะที่ถูกต้อง ซึ่งต้องมกีารต่ออายุตามกรอบ
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เวลา กรณีของเป้ซึ่งอยู่และท างานในไทยด้วยการถือหนังสือเดินทาง เขาเล่าว่าอัตราค่าต่อ
ใบอนุญาตหนังสอืเดนิทางนัน้ล่าสุดขึน้มาอยู่ที ่1,900 บาทต่อปี ซึง่เป็นอตัราที่ขึน้มาในช่วงที่มกีาร
ระบาดของโควดิ-19 เกอืบเท่าตวัจากอตัราเดมิ ก่อนหน้าการระบาดอยู่ที่ 2 ปี 1,900 บาท โดยทีเ่ขา
กไ็ม่ทราบเหตุผลที่แน่ชดั บวกกบัใบอนุญาตท างานอกี 1,900 บาท และตวัหนังสอืเดนิทางที่มอีายุ  
5 ปีทีต่อ้งเสยีเมือ่หมดอายทุีอ่ตัรา 6,500 บาท  

- สิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสขุและกำรแพทย ์ 

  สิทธิในด้านนี้รวมถึงการมีประกันสุขภาพหรือประกันสังคมตามกฎหมายของ
กระทรวงแรงงาน หากแรงงานเขา้สู่การจา้งงานโดยมนีายจา้งรบัรองและลงทะเบยีนก็จะได้รบัการ
คุ้มครองตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 ที่จะได้รบัความคุ้มครอง 7 กรณี 
ไดแ้ก่ 1) ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย 2) คลอดบุตร 3) ทุพพลภาพ 4) เสยีชวีติ 5) สงเคราะหบ์ุตร 
6) ชราภาพ และ 7) ว่างงาน  

ดงันัน้ แรงงานที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ประกันสงัคมฯ จงึได้รบัความ
คุ้มครองตามเงื่อนไขดงักล่าว กรณีโกแยที่ได้รบัอุบตัเิหตุจากการท างานท าให้ต้องเขา้โรงพยาบาล
อยู่ถงึ 3 เดอืนกว่า ซึง่ตอนนัน้เขาไดร้บัการจดทะเบยีนโดยนายจา้งเดมิทีเ่ขาเรยีกว่า “แม่เลีย้ง” จงึ
ได้ใช้สทิธปิระกนัสงัคมในการรกัษาช่วงแรก โดยที่นายจ้างช่วยหาคนพาเขาไปโรงพยาบาลหลงั
ออกมารักษาด้วยตนเอง และก่อนที่ภรรยาเขาจะเดินทางกลับมาให้การดูแล อย่างไรก็ตาม         
สทิธปิระกนัสงัคมทีเ่ขาได้จากเจบ็ป่วยและต่อมาว่างงานนัน้ไม่เป็นไปตามยอดเงนิหรอืระยะเวลาที่
เขาสะสมมา เนื่องจากปัญหาทีท่างนายจา้งไม่ไดส้่งเงนิเขา้ระบบกนัสงัคมเขา้รฐัอย่างสม ่าเสมอตาม
เงื่อนไขการจา้งงาน สถานการณ์ดงักล่าวเป็นปัญหาทีลู่กจา้งจะไม่สามารถทราบได้จนกว่าจะพบว่า
เมื่อต้องการสทิธปิระกนัตนตามหลกัประกนัสงัคมยามป่วยหรอืได้รบัอุบตัิเหตุแล้วไม่ได้รบัความ
ช่วยเหลอืหรอืเขา้ถงึสทิธไิดเ้ตม็ที ่นอกจากสทิธทิีไ่ดจ้ากประกนัสงัคมจ านวนหนึ่งแลว้ โกแยยงัไดร้ ับ
ความช่วยเหลอืจากศูนยป์ระสานงานแรงงานขา้มชาตใินการขบัรถพาไปตรวจร่างกายเวลาที่มกีาร
พบแพทย ์แต่ปัจจุบนัใบอนุญาตท างานเขาหมดอายุไปเพราะไม่ได้มกีารจา้งงานหรอืมนีายจา้งใหม่ 
ท าใหเ้ขาตกอยูใ่นสถานะทีข่าดการคุม้ครองไปโดยปรยิาย เรือ่งนี้แรงงานขา้มชาตคินหนึ่งเปิดเผยว่า 
การอยู่โดยไม่มใีบอนุญาตของคนที่อพยพมาจากเมยีนมานัน้มอียู่จ านวนมาก หากเจอเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมอืงก็อาจจะถูกจบั ปรบั หรอืตามกฎหมายคอืการส่งกลบั เนื่องจากเป็นการท าผิด
กฎหมายพ.ร.บ.คนเขา้เมอืงฯ แต่แน่นอนว่าหากมกีารใหเ้งนิสกัเลก็น้อย กท็ าใหพ้วกเขายงัอยูต่่อใน
ประเทศไทยได ้ 

ส่วนซูอู ซึ่งเป็นอกีคนที่ได้รบัอุบตัิเหตุจากการท างานจนกลายเป็นบุคคลทุพลภาพนัน้มี
ความแตกต่างตรงทีเ่ขาไม่มสีทิธปิระกนัสงัคมในช่วงทีไ่ดร้บัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล เขาไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากนายจา้งในการออกเงนิค่ารกัษาในโรงพยาบาลและเงนิจากประกนัภยัที่ซือ้ไวใ้นวงเงนิ 
30,000 บาท และในเวลาต่อมาเขาเลอืกรกัษากบัแพทย์ทางเลอืกและการไปคลนิิกเอกชนเพื่อใช้
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ไฟฟ้าในการกระตุ้นร่างกายใหเ้กดิความรูส้กึจากการเป็นอมัพาต รวมถงึการได้รบัความช่วยเหลอื
จากศูนยป์ระสานงานฯ เช่นกนัในการไปรบัไปส่งในช่วงแรกทีอ่าการยงัหนักสาหสั ต่อมาภรรยาและ
เขาต้องเดนิทางไปเองโดยเสยีค่าเหมารถครัง้ละ 50-60 บาท ซึ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เบกิจากสทิธอิะไรได ้เพราะเขากลายเป็นคนว่างงานและไมไ่ดอ้ยูใ่นระบบจดทะเบยีนโดยนายจา้ง 

ประเดน็น้ี ประกนัสงัคมจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่าตามกฎหมายแลว้ แรงงานต่างชาตทิุกคน
ต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพหรอืประกันสงัคมขึ้นอยู่กับสถานะการจ้างงาน การตัดสินใจของ
นายจา้ง และปัจจยัอื่นๆ เช่นบางอาชพีทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในการคุ้มครองของประกนัสงัคมเช่นแรงงานภาค
เกษตรและในภาคการก่อสรา้ง ซึง่ปัจจบุนัการเขา้ถงึสทิธต่ิางๆ รวมถงึดา้นสุขภาพและสาธารณสุขมี
อยู ่3 ประเภทไดแ้ก่ 1) การท าประกนัสุขภาพก่อนเขา้ประกนัสงัคม มรีะยะเวลาตัง้แต่ 3 เดอืน อตัรา 
500 บาท/ 1 ปี อัตรา 1,600 บาท/ 2 ปี อัตรา 3,200 บาท ซึ่งเป็นการก าหนดที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาทีร่ฐัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรและระยะเวลาทีม่ชีื่อในระบบการลงทะเบยีนทีต่อ้งมกีาร
ต่ออายุเป็นระยะๆ  2) การซื้อประกนัเอกชน 4 เดอืน ในอตัรา 990 บาท เมื่อครบก าหนดแล้วก็
สามารถเข้าสู่ระบบประกันสงัคมได้ แต่หากท างานโดยไม่เข้าสิทธิประกันสงัคม การซื้อประกัน
สุขภาพในขอ้ 1 จะท าให้สถานะแรงงานขา้มชาตใินประเทศถูกต้องตามเงื่อนไขส่วนหนึ่งและอาศยั
อยู่ในประเทศไทยต่อได้ และ 3) เข้าสู่ระบบประกนัสงัคมที่ต้องม ี3 ฝ่ายน าเงนิเข้าสู่ระบบได้แก่
ลกูจา้งสมทบรอ้ยละ 5 นายจา้งรอ้ยละ 5 และรฐัสมทบอกีรอ้ยละ 2.75 

ทัง้นี้ นักวชิาการแรงงานช านาญการพเิศษ ส านักงานจดัหางานเชยีงราย ยอมรบัว่าการ
จา้งงานและการเขา้สู่หลกัประกนัสุขภาพหรอืประกนัสงัคมไม่ไดเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดเสมอ
ไป  

ช่องโหว่มนัเกิดจากทัง้ตวันายจ้างและคนต่างด้าว เป็นปัญหาจากทัง้คู่ บางกรณี
ไม่ไดถู้กบงัคบัดว้ยสญัญาจา้งเนือ่งดว้ยเขา้มาท างานในระยะเวลาสัน้ หากเขา้มาใน
ระบบประกนัสงัคม หมายถงึการต้องเข้าสู่ระบบลูกจ้างแบบระยะเวลานานๆ เป็น
สถานการณ์แบบนี้มาตลอด เพราะนายจา้งกไ็มอ่ยากเขา้สู่ระบบประกนัสงัคม ขณะที ่
ลูกจา้งไม่อยากใหโ้ดนหกัเงนิ สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้นจงึต้องอาศยัการท างานร่วมกนั
ระหว่างส านักงานจดัหางาน ส านักงานประกนัสงัคม และโรงพยาบาลทีอ่ยู่ในระบบ
ประกนัสงัคมด้วยว่า หากมแีรงงานเขา้มาแล้วควรจะเขา้สู่ระบบไหน ระบบประกนั
สุขภาพหรอืระบบประกนัสงัคม 

แรงงานจงัหวดัเชยีงรายกล่าวเสรมิจากประสบการณ์การท างานของเขาว่า คนท างานทีไ่ม่
อยู่ในระบบหรอืไม่มใีบอนุญาตก็ถอืว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมอืง ซึ่งมอียู่จ านวนมากใน
หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรอืปรมิณฑล ซึ่งเขามองว่าแรงงานน่าจะซื้อหลกัประกัน
สุขภาพไว ้แต่หากเขาไมซ่ือ้กย็งัอยูแ่ละท างานไดน้อกระบบ โดยเฉพาะคนทีม่าจากชายแดนและเดนิ
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ทางเขา้สู่พืน้ทีช่ ัน้ของประเทศ ซึง่มสีถานการณ์ทีเ่ขาเขา้ไปอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าวได ้2-3 เดอืน แลว้เกดิ
เจ็บป่วยซึ่งหากเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียเงินค่ารกัษาด้วย แต่ทางโรงพยาบาลเองก็ไม่รู้จะท า
อยา่งไร กต็อ้งใหก้ารสงัคมสงเคราะหห์รอืใหก้ารรกัษาเท่านัน้ 

ทัง้นี้ คณะวจิยัได้ติดต่อขอพูดคุยและข้อเสนอแนะจากส านักงานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(พม.) จงัหวัดเชยีงรายด้วย แมจ้ะมขีอ้มูลว่าหน่วยงานนี้ให้ความช่วยเหลอืด้าน
สทิธแิละสวสัดกิารต่างๆ กบัคนกลุ่มเปราะบางหรอืผู้ที่เข้าข่ายได้รบัสทิธต่ิอผู้ที่มสีญัชาตไิทยเป็น
พืน้ฐานกต็าม (ดูโครงสรา้งการบรหิารงานและภารกจิของพม. ในภาพ 5.4) นักพฒันาสงัคมช านาญ
การ จงัหวดัเชียงราย รายหนึ่งได้อธิบายถึงการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีสถานะ
เปราะบางซึง่เป็นหน้าทีห่ลกัของพม. ทีท่ างานตดิตามชุมชนเป็นระยะ โดยจดุเริม่ตน้คอืการพจิารณา
ถงึสถานะบุคคลและสทิธทิี่เขาพงึได้ตามเกณฑข์องพม. จงึเหน็ได้ว่าสถานะความเป็นแรงงานขา้ม
ชาตทิี่ไม่ใช้คนสญัชาตไิทยเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึความช่วยเหลอื ดงันัน้หากพบกรณีคนพกิาร
หรอืผู้ป่วยตดิเตยีงที่ต้องการความช่วยเหลอื ก็จะมกีารประสานไปยงัหน่วยงานด้านแรงงาน หาก
เป็นแรงงานข้ามชาติที่ต้องการได้รบัความช่วยเหลือ รวมถึงการประสานขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนหรอืประชาสงัคมในพื้นที่ เช่นศูนยส์งเคราะห์คามลิเลยีน เชยีงราย (Camillian Social 
Center Chiang Rai) หรอืหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเขามาจากไหน หากเป็นคนหลบหนี
เขา้เมอืง กส็่งศูนยพ์กัตวัชัว่คราวแลว้ใหต้ ารวจตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) พจิารณา 
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ภาพที ่5.4 โครงสรา้งการบรหิารงานและภารกจิของหน่วยงานดา้นพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์

 
 ทีม่า: ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชยีงราย5 

                                         
5 ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชยีงราย. (ม.ป.ป.). โครงสรา้งหน่วยงาน. เขา้ถงึเมื่อ 28 
สงิหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3AWrEXz 
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ส่วนการเขา้ถงึสทิธใินช่วงการระบาดของโควดิ-19 นัน้ ผู้ที่ให้สมัภาษณ์ในงานวจิยันี้หรอื
สมาชกิคนใดคนหนึ่งของครอบครวัตดิเชือ้โควดิ-19 นัน้ไดร้บัความช่วยเหลอืทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่
สถานะและเครอืข่ายการดูแลที่พวกเขาได้รบั รวมถงึช่วงเวลาที่ตดิโควดิด้วย หากเป็นการตดิเชื้อ
ในช่วงระลอกแรกของการระบาดการเขา้ถงึความช่วยเหลอืต่างๆ จากรฐัในดา้นนี้กเ็ป็นไปไดย้าก ซึง่
แตกต่างจากช่วงการระบาดตัง้แต่กลางปี 2564 เป็นต้นมาที่สามารถเขา้ไปขอรบัยาหรอืการรกัษา
จากโรงพยาบาลได้ และในช่วงเวลาที่มกีารสมัภาษณ์ ผู้ที่ท างานในระบบมกีารฉีดวคัซนีโดยการ
จดัการโดยนายจ้างที่ติดต่อให้มกีารน าแรงงานไปฉีดตามจุดให้บรกิาร เช่นโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล (รพสต.) ตลอดจนการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) ประชาสมัพนัธใ์หไ้ป
ฉีดวคัซนีควบคุมการระบาดของโรค 

- สิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 

  ลูกหลานและเยาวชนแรงงานขา้มชาตทิีเ่กดิหรอือาศยัอยู่ในจงัหวดัเชยีงรายทัง้หมด
นัน้ไดร้บัสทิธกิารเขา้ถงึการศกึษาในโรงเรยีนไทยรวมถงึศูนยเ์ดก็เลก็ของทอ้งถิน่ตามเกณฑท์ีไ่ดร้บั
อนุญาต โดยพวกเขาต้องจ่ายเงนิใหโ้รงเรยีนไทยทีต่้องการน าเขา้บุตรหลานเขา้เรยีนดว้ยจ านวนที่
แตกต่างกนัออกไป ทีผ่่านมาทางรฐับาลพยายามประชาสมัพนัธว์่ามกีารสนบัสนุน “นโยบายเรยีนฟร ี
15 ปี” ทีร่เิร ิม่ในสมยัที่นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นนายกรฐัมนตร ีในวนัที ่13 มกราคม 2552 เป็น
ต้นมา แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่แรงงานข้ามชาติหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบยีนทีส่่งลูกเขา้โรงเรยีนบางรายไม่เคยได้ยนินโยบายทีว่่า หรอืพบว่านโยบายดงักล่าวไม่ได้ฟรี
จรงิตามชื่อนโยบาย เช่นกรณีของเป้และแสงจนัทรท์ีบ่อกเล่าว่านโยบายนี้ไม่เคยเกดิขึน้จรงิ ทัง้สอง
ส่งลกูสาววยั 5 ขวบเขา้โรงเรยีนอนุบาล 1 ปีแรกกเ็สยีค่าใชจ้่ายเกอืบหนึ่งหมื่นบาท เทอมต่อๆ มาก็
เสยีอกีราว 3,000-4,000 บาท เช่นเดยีวกบักรณขีองซูอูทีม่ลีูกตอ้งเขา้โรงเรยีนถงึ 3 คน ภรรยาบอก
ว่าตอ้งเตรยีมเงนิไวส้ าหรบัจา่ยใหโ้รงเรยีนสงูถงึ 8,000 บาท ขณะทีล่กูสาวคนเลก็วยั 3 ขวบสามารถ
เขา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในพืน้ทีไ่ดแ้ลว้ แต่กต็ดิตรงทีต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมอกี ท าใหเ้ธอตดัสนิใจเลีย้ง
ลกูดว้ยตนเองไปก่อน  

ประเดน็นี้ทางผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัป่ายางมน กลบัเหน็ต่างว่า แรงงานจ านวนมากรบัรู้
กน็ าลกูหลานเขา้มาเรยีนจ านวนมากขึน้เรือ่ยๆ  

แลว้แรงงานเขาเขา้มากบันายจา้งส่วนใหญ่กม็คีวามรู ้เขารูว้่ามนีโยบายเรยีนฟร ี15 
ปี เขากจ็ะมาบอกโรงเรยีนว่าตอ้งรบัเดก็เขา้เรยีนนะ เรากเ็ลีย่งไมไ่ด ้บางทนีายจา้งก็
เป็นคนทีรู่้จกักันบ้าง บางทีก็เป็นนายต ารวจทีเ่ขาเอาแรงงานมาเฝ้าสวน มทีีน่า     
อยู่แถวนี้เยอะ หลงัๆ ก็จะเป็นพวกแรงงานก่อสรา้งเขา้มาช่วงปีหลงัๆ เยอะ เพราะ
นายจ้างเขารบัแรงงานมาเยอะ ก็มลีูกเต้าตามมาเยอะเช่นกัน มามลีูกทีน่ี้ก็ด้วย     
บางครอบครัวมีลูก 3-4 คน ก็หอบหิ้วเดินกันมา ก็ไกลอยู่นะจากทีเ่ขาพักอยู่          
ตอนหลงัก็มมีอเตอรไ์ซค์ทีน่ายจ้างซื้อให้แล้วหกัเงนิเดอืนมาส่งลูกเขาบ้าง เขาก็มี
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ฐานะมากพอทีจ่ะดูแลลูกได้ และยงัได้เงนิอุดหนุนจากรฐับาลอกี เขาก็แทบไม่ต้อง
จ่ายอะไรแล้วนะ พอเอาลูกมามอีาหารกลางวนักิน มนีมแจก อุปกรณ์การเรียน 
เสื้อผา้กไ็ดฟ้ร ี

 
อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบในการเข้าเรียนคือขัน้ตอนการยื่นเอกสารให้กับทางโรงเรียน

เพื่อทีจ่ะใหบุ้ตรเขา้เรยีนทีท่างโรงเรยีนต้องประสานไปกบัทางอ าเภอและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น
นายจา้ยและส านักงานแรงงาน และส านักงานพื้นฐานการศกึษา (สพฐ.) ที่ต้องได้รบัตวัเลขสถานะ
ของบุคคลจากทางอ าเภอนัน้ เป็นเงื่อนไขทีท่ าใหลู้กหลานแรงงานขา้มชาตทิีไ่ม่มสีูตบิตัรรบัรองการ
เกดิในประเทศเขา้เรยีนได้ เนื่องจากประเดน็เหล่านี้สมัพนัธ์กบัการจดัสรรงบประมาณของจ านวน
เดก็ทีต่้องน าเสนอไปยงัส่วนกลางก่อนเปิดการศกึษา ทีเ่กี่ยวพนักบังบประมาณในการจดัสรรอาหาร
กลางวนั นมโรงเรยีน และอุปกรณ์การเรยีนทีโ่รงเรยีนตอ้งใหก้บัเดก็ ซึง่ในความเป็นจรงิพบว่าเดก็ที่
จะเขา้เรยีนไดน้ัน้ตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัว่าเขาไดเ้กดิทีป่ระเทศไทยและมสีตูบิตัรหรอืใบเกดิยนืยนัดงัที่
กล่าวไป ซึ่งท าให้กระบวนการพสิูจน์เอกสารใช้เวลามากกว่าระยะเวลาปกต ิหากเป็นบุตรหลานที่
ไม่ได้เกดิในประเทศไทย หากต้องการเขา้เรยีนก็สามารถเข้าเรยีนได้ แต่นัน่หมายถงึการจ่ายเงนิ
พเิศษในการเขา้ ซึง่กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ท าใหบ้างโรงเรยีนปฏเิสธไม่รบัเดก็ทีม่ผีูป้กครองเป็น
แรงงานขา้มชาตหิรอืบุคคลที่ไม่มสีถานะทางทะเบยีนเข้าเรยีนเลยก็ได ้ท าให้เกดิปัญหาตามมาคอื
โรงเรยีนที่รบัเด็กเข้าเรยีนมกีารจ ากดัจ านวนนักเรยีนตามเกณฑ์ที่สพฐ. ก าหนด สถานการณ์ที่
เกดิขึน้ตามมาคอืเดก็ไมส่ามารถเขา้เรยีนไดต้ามช่วงเทอมของการเรยีนหากโรงเรยีนรบัเดก็ครบตาม
จ านวนแล้ว ผู้ปกครองจึงต้องรอส่งเด็กเข้าเรียนในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งก็เป็นปัญหาส าหรับ
ผู้ปกครองที่ต้องท างานและไม่มคีนดูแลในตอนกลางวนั หรอืถ้าต้องการให้เรยีนก็อาจจะต้องจ่าย
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีโ่รงเรยีนด าเนินการเอง 

ครูคนหนึ่งของโรงเรยีนบ้านน ้าลดัเล่าว่าโรงเรยีนนี้ก็รบัเดก็จ านวนมากทัง้ที่เป็นเดก็กลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีถ่อืบตัรขึน้ต้นดว้ยเลข 0 หรอื 00 เป็นหลกัก่อน รวมถงึเดก็ทีเ่กดิจากแรงงานขา้มชาตใิน
ไทยดว้ย อย่างไรกต็ามพบว่าในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 มเีดก็ประมาณ 10 กว่าคนทีก่ลบัมาเยีย่ม
พ่อแม ่แต่เมือ่จดุผ่านแดนถาวรปิดท าใหก้ลบับา้นไมไ่ด ้เลยท าใหพ้่อแมต่อ้งส่งเขา้มาเรยีนที่โรงเรยีน 
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกบัการเก็บข้อมูลของโครงการวจิยัที่มเีด็กจ านวนมากที่เป็นบุตรหลาน
แรงงานขา้มชาตทิีเ่กดิในไทยและมใีบเกดิทีแ่สดงหลกัฐานในการพสิูจน์กบัทางอ าเภอได ้แต่พ่อแม่
อาจส่งกลบัไปเรยีนอยู่ที่บ้านเกิดในฝัง่เมยีนมา ดงันัน้ก็มสีทิธใินการเข้าเรยีนในโรงเรยีนไทยได้    
แต่ปัญหาตกอยูท่ีค่่าใชจ้า่ยทีต่อ้งเตรยีมในการเขา้โรงเรยีนทีเ่ป็นภาระกบัผูป้กครอง เช่น ชุดนกัเรยีน
ที่นอกเหนือจากชุดนักเรยีนทัว่ไปอย่างชุดพละหรอืชุดส่งเสรมิวฒันธรรมท้องถิน่ และอุปกรณ์การ
เรยีนบางอยา่ง 
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5.6  สรุป 

บทนี้น าเสนอโครงสร้างครอบครวัและรูปแบบความสมัพนัธ์ของแรงงานข้ามชาติในเขต
เทศบาลนครเชยีงรายจ านวน 8 ครอบครวั ตลอดจนการดแูลของสมาชกิทีม่ต่ีอบุตรหลานและสมาชกิ
ในครอบครวัคนอื่นๆ รวมถงึผูสู้งอายุ พบว่าครอบครวัแรงงานขา้มชาตโิดยรวมมลีกัษณะครอบครวั
แหว่งกลางทีต่้นทางการยา้ยถิน่ นัน่หมายความว่าแรงงานขา้มชาตสิ่วนใหญ่จากจ านวนทีศ่กึษาส่ง
บุตรหลานกลบัไปปู่ ย่าตายายหรอืญาตดิูแล เพื่อทีผู่ท้ ีเ่ป็นพ่อแม่ของบุตรหลานสามารถที่จะใช้เวลา
ในการหารายไดแ้ละส่งเงนิกลบัไปเลีย้งดแูบบขา้มพรมแดนรฐั-ชาตแิทน อยา่งไรก ็มบีางครอบครวัที่
ดูแลลูกหลานทีเ่กดิมาในไทยดว้ยตนเองซึง่ท าใหต้้องมภีาระและไม่เหลอืเงนิเก็บส าหรบัส่งไปยงัต้น
ทางการยา้ยถิน่เหมอืนที่เคยปฏบิตัก่ิอนมลีูกทีเ่กดิในไทย ทัง้นี้พบว่าครอบครวัที่มคีวามเปราะบาง
อย่างมากคอืสมาชกิในครอบครวัไม่สามารถหารายไดเ้หมอืนเดมิ เนื่องจากผูน้ าครอบครวัหรอืผู้หา
รายไดห้ลกัประสบอุบตัเิหตุ ซึง่ม ี2 กรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุในระหว่างการท างาน แต่กเ็ขา้ถงึสทิธใินการ
รกัษาตามเงื่อนไขการจ้างงานได้ไม่เต็มที่ จนปัจจุบนัสมาชกิเหล่านี้ได้กลายเป็นคนอัมพาตหรอื
ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นภาระให้กับสมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ นอกจากขาดรายได้ที่จะใช้ดูแล
ครอบครวั ทัง้นี้อุปสรรคหรอืปัญญาทีเ่กดิขึน้เชื่อมโยงกบัสถานะและการถอืบตัรต่างๆ ของแรงงาน
ขา้มชาตเิหล่านี้ หากเป็นแรงงานในระบบและเขา้สู่หลกัประกนัสงัคมหรอืประกนัสุขภาพตามเงื่อนไข
และกรอบเวลา ตลอดจนการส่งเงนิเขา้ระบบอย่างต่อเนื่องของนายจา้ง กจ็ะไมเ่กดิปัญหาทีเ่ขา้ไม่ถงึ
สทิธแิละสวสัดกิารดา้นการสาธารณสุขหรอืการแพทยท์ีพ่วกเขาควรจะไดร้บั สทิธแิละสวสัดกิารด้าน
การศกึษานัน้ แมว้่ารฐับาลไทยไดด้ าเนินนโยบายเรยีนฟรใีหก้บัทุกคนไม่ว่าจะเป็นสญัชาตใิดก็ตาม
ตามที่กฎหมายระบุ แต่ในทางปฏบิตักิารส่งบุตรหลานเข้าเรยีนฟรไีด้นัน้ ต้องมพีสิูจน์หลักฐานว่า
บุตรหลานแรงงานขา้มชาตเิกดิในประเทศไทยและไดร้บัสถานะบางประการทีอ่ าเภอและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรบัรอง ดงันัน้การปฏบิตัติามนโยบายจงึไมไ่ดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายเสมอไป 
หรอืการที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องเสยีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการส่งบุตรหลานเข้า
เรยีน นอกเหนือจากการสนบัสนุนชุดนกัเรยีนทัว่ไป อาหารกลางวนั นม และอุปกรณ์การเรยีน ซึง่สิง่
เหล่านี้เป็นภาระในการส่งเสยีบุตรหลานของแรงงานขา้มชาตทิี่นโยบายเรยีนฟรสีนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพยีงบางส่วนเท่านัน้ 

 

 



 

144 

บทท่ี 6 

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติในแม่สอด: ความเปราะบางของครอบครัว

เด่ียวกับปัญหาเรือ้รงัของสถานะทางทะเบียน 

6.1 ความน า  

บทนี้น าเสนอพลวตัครอบครวัและการดูแล ตลอดจนเขา้การเขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิารของ
แรงงานขา้มชาตทิัง้หมด 9 ครอบครวัในอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก แบ่งเป็นครอบครวัทีอ่าศยัในเขต
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 7 ครอบครวั ในจ านวนนี้ ม ี2 ครอบครวัอาศยัอยู่ในชุมชนบ้านทุ่ง     
ซึง่อยู่ไม่ไกลจากตลาดพาเจรญิหรอืตลาดหลกัใจกลางเมอืงแม่สอด ส่วนอกี 3 ครอบครวัอาศยัอยูใ่น
หอ้งเช่าในอาคารและบรเิวณทีเ่พงิพกัอาศยับนถนนถุงทอง ชุมชนวดัหลวงซึง่อยูต่ดิกบัชุมชนอสิลาม 
หรอืเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่าบรเิวณหลงัโรงพยาบาลแม่สอด และอกีครอบครวัอาศยัอยู่ในเขต
บ้านชุมชนบ้านเหนือสามคัค ีส่วน 2 ครอบครวัสุดท้ายอาศยัอยู่ในบรเิวณหมู่บ้านตะบอื เทศบาล
ต าบลท่าสายลวด สมาชกิทัง้หมดมปีระเทศต้นทางจากเมยีนมา บางคนมสีถานะทางทะเบยีนอยู่ใน
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์พม่า (Bamar) มอญ กะเหรีย่ง เมยีนมามุสลมิ และที่เป็นผสมผสานระหว่างชาตพินัธุ์ดงักล่าว 
เช่นผูใ้หส้มัภาษณ์คนหนึ่งมพี่อเป็นคนมอญและแมเ่ป็นกะเหรีย่ง แต่เธอไมส่ามารถพูดภาษามอญได ้
สื่อสารดว้ยภาษาเมยีนมาเป็นหลกั 

ทัง้นี้ ผู้ให้สมัภาณ์ทัง้หมดมทีัง้ที่เป็นหวัหน้าครอบครวั สมาชกิครอบครวั ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูดว้ย เนื่องจากอยู่ในชุมชนเดยีวกนั (ตารางที ่6.1) รวมทัง้หมด 14 คน 
เป็นผูช้าย 6 คน และผูห้ญงิ 8 คน โดยผูท้ีใ่หส้มัภาษณ์ทีม่อีายุมากสุดเป็นหญงิอาย ุ56 ปี ซึง่เป็นแม่
ของแรงงานทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวั ส่วนทีอ่ายุน้อยทีสุ่ดเป็นผูช้ายอายุ 18 ปี ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผู้ดูแล
ครอบครวัคู่กบัมารดาหลงัจากที่ผู้เป็นพ่อเสยีชวีติจากโควดิ-19 และอกี 2 คนเป็นผู้หญงิอายุ 19 ปี 
ซึ่งหนึ่งในนัน้เป็นล่ามภาษาให้กับผู้วิจยั ส่วนอีกคนเป็นเพื่อนชัน้เรยีนในเมอืงของคนที่เป็นล่าม 
จ านวนผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดผูท้ีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรกคอืในพ.ศ.2536 หรอืมปีระวตักิาร
อพยพและโยกย้ายเข้าไทยรวมเป็นเวลา 29 ปี และที่เข้ามาในประเทศไทยหลงัสุดคือในเดือน
เมษายน 2564 หรอืประมาณ 1 ปี 4 เดอืน ซึ่งเป็นเดก็สาวที่แม่และน้าสาวส่งมาอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อใหดู้แลหลานซึง่เป็นลูกของน้าทีส่่งมาเรยีนในฝัง่ไทยหลงัจากทีโ่รงเรยีนทีเ่มยีนมาปิดตัง้แต่ช่วง
สถานการณ์ระบาดของโควดิ-19 และแม่ของเธอไดส้่งใหน้้องอกี 2 คนมาอยู่กบัเธอดว้ย เพราะไม่มี
คนดูแลในฝัง่เมยีนมา ส่วนประวตัแิละประสบการณ์ในอพยพของแรงงานขา้มชาต ิญาต ิและคนตดิ
ตามทีส่มัภาษณ์ทัง้หมดมคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 19-20 ปี โดยนับจากการเดนิทางเขา้ประเทศไทยครัง้
แรก พวกเขาอาจจะมกีารเดนิทางกลบัไปยงัเมยีนมาหลงัจากเข้ามาครัง้แรก รวมถึงคนที่เกิดใน
ประเทศไทย หากงานวจิยันี้ถอืว่าเป็นจ านวนปีทีม่ปีระสบการณ์เดนิทางหรอือพยพเขา้มาในประเทศ
เป็นครัง้แรก 
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ตารางที ่6.1:  ครอบครวัแรงงานขา้มชาตแิละจ านวนสมาชกิทีส่มัภาษณ์ 

หมำยเลข
ครอบครวั 

จ ำนวนสมำชิกท่ี
อำศยัอยู่ด้วยกนั
ในประเทศไทย 

จ ำนวนผู้ท่ีได้มี
กำรสมัภำษณ์ 

อำยขุองผู้ให้
สมัภำษณ์ 

ปีท่ีอพยพเข้ำมำใน
ประเทศไทยครัง้แรก 

(พ.ศ.) 
1 3 1. พอ่ (หวัหน้า

ครอบครวั) 
49 
 

2537 

2. ลกูสาวคนโต 19 เกดิทีแ่มส่อด (ไทย) กลบัไป
อยูเ่มาะล าไย (เมยีนมา) 2-3 
ปี เพือ่ไปเรยีนต่อระดบั
มธัยมปลาย และกลบัมาไทย
ในปี 2563 

2 5 1. ภรรยา 44 2539 
2. ลกูสาวคนโต 19 เกดิทีแ่มส่อด (ไทย) กลบัไป

อยูเ่มาะล าไย (เมยีนมา) 
ตอนจบอนุบาล 2 และ
กลบัมาไทยในปลายปี 2564 

3 3 1. สาม ี 44 2530 
2. ภรรยา 39 2538 

4 5 1. สาม ี 35 2553 
5 6 1. แม ่(ยา่/ยาย) 56 2547 

2. ลกูชายคนโต 37 2536 
6 5  

(รวมบุตรทีอ่ยูใ่น
ครรภ)์ 

1. ภรรยา 33 2547 

7 5 1. ลกูสาว/ น้าของ
หลานๆ 

19 เมษายน 2564 

8 2 1. สาม ี 37 2554 
2. ภรรยา 42 2551 

9 5 1 .  พี่ ช า ย ค น โ ต 
(บดิาเสยี) 

18 2550 

6.2 บริบทพื้นที่วิจัย 

บทนี้เลอืกศกึษาครอบครวัจ านวน 9 ครอบครวัในเขตอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ่งเป็น
จังหวัดชายแดนที่มีนัยส าคัญในทางการเมืองของเมียนมา นัยส าคัญในทางเศรษฐกิจคือมี
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อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานจ านวนมากในการผลติ และการค้าชายแดนที่มจีุดผ่านแดนถาวรที่
รฐับาลไทยประกาศเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 นอกจากนี้ จงัหวดัตากได้ถูกยกระดบัให้เป็น
เมอืงเศรษฐกจิชายแดนที่ส าคญัของไทยโดยรฐับาลน าโดยพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ในพ.ศ.2557 
อ าเภอแม่สอดตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500กโิลเมตร 
ขณะทีห่่างจากกรุงย่างกุ้ง อดตีเมอืงหลวงและเมอืงส าคญัทางเศรษฐกจิของเมยีนมา 441 กโิลเมตร 
ก่อนจะเขา้ตวัแม่สอดจะผ่านอ าเภอเมอืงซึง่ห่างกนัประมาณ 90 กโิลเมตรโดยมเีทอืกเขาตะนาวศรี
กัน้ทัง้ 2 อ าเภอไว ้การเดนิทางแมส่อดก่อนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตอ้งขึน้ถนนบนเสน้ภูเขาที่
มคีวามลาดชนัและเป็นเลนสวน ซึ่งค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ท าให้การค้าและ     
การขนส่งไมไ่ดม้คีวามรวดเรว็เท่าในปัจจุบนัทีม่ถีนนสองดา้น ดา้นละ 3 เลน ประชากรส่วนใหญ่กว่า 
1.2 แสนคนอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้และการบรกิารต่างๆ นอกจากนี้ แม่สอด
ยงัมสีนามบนิพาณิชยท์ี่พฒันามาจากสนามบนิที่อยู่ในการดูแลของกองทพัอากาศ สรา้งขึน้ในสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่1 และมกีารใชใ้นการปฏบิตักิารรบโดยญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้ที ่2 ดว้ย (เทศบาล
นครเชยีงราย, 2563) 

ด้วยความที่แม่สอดเป็นเขตตดิต่อชายแดนกบัเมยีนมา ท าให้คนขา้มจากเมยีนมามาเป็น
แรงงานขา้มชาตทิี่ทัง้อาศยัและเดนิทางไปกลบัมาท างานในโรงงานในฝัง่ไทยจ านวนมาก จากสถติิ
รายงานว่ามจี านวนแรงงานข้ามชาติที่ในพื้นที่มากถึง 200,000 - 300,000 คน จากจ านวนดงักล่าว 
จ านวน 60,000-80,000 คนท างานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและประมง รอ้ยละ 70 อยูใ่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ
เป็นผูห้ญงิ แต่การจดทะเบยีนแรงงานขา้มชาตนิัน้ต ่ากว่าจ านวนจรงิอยู่มาก ในปี พ.ศ.2551  มแีรงงาน
เพยีง 25,000 คนจดทะเบยีนกบัส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก ปี พ.ศ.2555 จ านวน 35,984 คน เป็น
ผูห้ญงิ 23,062 คน ส่วนในปี พ.ศ.2556 ลดลงเหลอื 9,700 ทีจ่ดทะเบยีนพรอ้มมหีนังสอืเดนิทางและ
ใบอนุญาตท างาน ส าหรบัสถานการณ์ก่อนโควดิ-19 ระบาด มแีรงงานเมยีนมาจดทะเบยีนในปีพ.ศ. 
2562 จ านวน 62,540 คน จากจ านวนแรงงาน 3 สญัชาตหิลกั (กมัพูชา ลาว และเมยีนมา) ทัง้หมด 
62, 839 คน ส่วนในปี 2563  นัน้เป็นปีที่มตคิณะรฐัมนตรขียายเวลาให้แรงงานต่างด้าวลงทะเบยีน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยอดลงทะเบยีนแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ
อยู่ที่ 172,051 คน มแีรงงานเมยีนมาจ านวน 170,823 คน ส่วนปี 2564 มแีรงงาน 3 สญัชาติจด
ทะเบยีน 57,815 คน มแีรงงานเมยีนมา 57,593 คน จนกระทัง่สถานการณ์ล่าสุดในปี 2565 ไตรมาส 
2 มแีรงงานเมยีนมาอยูท่ี ่50,321 คน จากจ านวน 3 สญัชาต ิจ านวน 50,506 คน (ส านกังานแรงงาน
จงัหวดัตาก, 2562, 2563, 2564, 2565) โดยส านักงานแรงงานจงัหวดัตาก (2565) แบ่งประเภท
แรงงานต่างด้าวทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทพสิูจน์สญัชาติเดมิ จ านวน 38,186 คน 2) 
ประเภทต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลกัษณะไป-กลบัหรอืตามฤดูกาล 8,866 คน 3) ประเภทน าเข้า
ตาม MOU 3,286 คน 4) ประเภททัว่ไป 800 คน และ 5) ประเภทส่งเสริมการลงทุน 86 คน 
(แผนภาพ 6.1 ประกอบ) 
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แผนภาพ 6.1: ประเภทและจ านวนของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัตากในปี 2565 ไตรมาส 2 

 
 ทีม่า: ส านกังานแรงงานจงัหวดัตาก (2565) 

เมื่อศกึษาผ่านประวตัศิาสตร ์แม่สอดไม่ได้เพิง่ได้รบัความส าคญัในการพฒันาเพื่อสร้าง
ความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคเช่นในปัจจุบนัเท่านัน้ แม่สอดเป็นพื้นที่ส าคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลาง
หรอืชุมทางการค้าตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึอยุธยา และเป็นเมอืงหน้าด่านที่ส าคญัชื่อว่า “ด่านแม่ละ
เมา” ของอยุธยาจนถึงรตันโกสินทร์ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 18 หรอืในสมยัรชักาลที่ 5 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทางตะวนัตกกบัเมอืงส าคญัคือเมาะล าไย/มะละแหม่ง (Mawlamyine/ 
Moulmein) และอาณาจกัรลา้นนา ส าหรบัแม่สอดในฐานะเมอืงนัน้เดมิคนเรยีกว่า “เมอืงฉอด” ตัง้แต่
สมยัสุโขทยั (จกัรพนัธ ์ขดัชุมแสง, 2543) มขีุนสามชนเป็นเจา้เมอืงปรากฏอยู่ในหลกัฐานในสมยันี้ 
และมพีะวอหรอืนักรบชาวกะเหรีย่งหรอืปกาเกอะญอช่วยในการต่อสูก้บัพม่าในสมยัพระเจา้ตากสนิ 
(ไทยรฐัออนไลน์, 2560)  

แม่สอดยงัขึ้นเชื่อว่ามคีวามเป็นพหุวฒันธรรมสูงมากตัง้แต่ในอดตีจากการเป็นศูนย์กลาง
ส าคญัในหลายดา้นและเป็นเมอืงบนเส้นทางการค้า และยิง่คกึคกัเมื่อเมยีนมาตกอยู่ภายใต้อาณานิคม
ขององักฤษทีป่กครองพม่าในนามบรติชิ ราช (British Raj) ทีม่กีารท าธุรกจิคา้ไม ้ซึง่อาณาจกัรล้านนา
ในเวลานัน้กไ็ดร้บัอทิธพิลการคา้ไมจ้ากอนิเดยีดว้ย ท าใหพ้ืน้ทีแ่มส่อดและตากในเวลานัน้ใชเ้งนิรูปีเป็น
สกุลหลกั จนกระทัง่เขา้สู่สมยัรชักาลที ่5 ทีม่กีารปฏริปูระบบราชการในปี 1898 หรอืพ.ศ.2441 เพื่อรวม
ศูนยอ์ านาจ ในเวลานัน้เริม่มกีารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในตวัอ าเภอเมอืงตากเพื่อเชื่อมกบักรงุเทพฯ 
ส่วนการพัฒนาถนนระหว่างเมืองตากกับแม่สอดเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2513 การพัฒนาถนนและ
โครงสรา้งพืน้ฐานน้ีจงึดงึดดูใหค้นหลากหลายเขา้มาตัง้รกรากในแมส่อด (Balcaite, 2018)  
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อรรคณัฐ วนัทนะสมบตั ิ(2561) ได้ศกึษาพฒันาการการรกลายเป็นเมอืงการค้าชายแดน
ของแม่สอด  โดยเริ่มจากการเมืองและความขดัแย้งในเมียนมา  หลังจากเกิดรัฐประหารโดย       
นายพลเนวนิ น าไปสู่การปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศสู่ “แนวทางสงัคมนิยมพม่า” (Burmese Way 
to Socialism) รฐับาลทหารไดเ้ขา้มาควบคุมเศรษฐกจิ และยดึธุรกจิคนืจากชาวต่างชาต ิขณะทีเ่กดิ
การสูร้บของกองก าลงัทหารของรฐับาลกบัชนกลุ่มน้อยบรเิวณชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กดิ
การสะสมก าลังและทุนเพื่อต่อสู้กับทหารเมียนมา ในพื้นที่ตรงข้ามแม่สอด กองก าลังติดอาวุธ
กะเหรีย่งนาม “เคเอน็ยู” หรอื “สหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง” (Karen National Union-KNU) คุมพื้นที่ 
ที ่ณ เวลานัน้ยงัมคีวามเป็นพื้นที่ห่างไกลจากศูนยก์ลางอ านาจรฐั ขณะทีก่ารสูร้บเป็นอานิสงค์ของ
การท าให้เกดิการค้าทางไกลจากพื้นที่ส่วนในของเมยีนมาเนื่องจากต้องการสนิค้าที่จ าเป็นส าหรบั
ความอยู่รอด และความต้องการสนิค้าอุปโภคบรโิภคจากฝัง่ไทย ท าให้เกิดการค้านอกระบบหรอื
ตลาดมดืขึน้ ตลาดมดืทีช่ื่อว่า “วงัขา่” อยูภ่ายใตก้ ากบัของเคเอ็นย ูในเวลานัน้มกีารน าเขา้สนิค้าจาก
เมยีนมาเป็นไม ้เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้อญัมณ ีทองค า บุหรี ่วสิกี ้และสนิคา้ทะเล ในรปูแบบของการค้าทีไ่ม่
เป็นทางการ หรอือาจผดิกฎหมายหรอืนอกระบบ รวมทัง้การคา้ขนาดเลก็ (small-scale trade)  

จนในช่วงทศวรรษ 1980 ทีร่ฐับาลไทยเปลีย่นนโยบายจากสนามรบเป็นสนามการคา้ พลกิ
พื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นพื้นที่โอกาสทางเศรษฐกิจ และเป็นปีที่เริม่สนับสนุนให้มกีารท่องเที่ยว 
ขณะที่เมยีนมาเองก็ต้องการเปิดประเทศเพื่อการลงทุน หลงัจากที่รฐับาลบรหิารจดัการเศรษฐกิจ
ลม้เหลว และการนโยบายถูกโดดเดีย่วทางการเมอืงจากประเทศตะวนัตก ในเวลานัน้แม่สอดจงึเกดิ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3 ประเภท ได้แก่การค้าชายแดน เขตอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
(เดินทางป่า คาสิโนฝัง่เมียวดี) จนเข้าสู่ทศวรรษ 1990 แม่สอดก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนา
อุตสาหกรรมเต็มตัวจากนโยบายส่วนกลางของประเทศที่เปลี่ยนโครงสร้าง เกษตรกรรมสู่
อุตสาหกรรม และมคีวามต้องการแรงงานราคาถูก อย่างไรกต็าม การเมอืงภายในและสงครามกลาง
เมอืงในเมยีนมายงัเกิดการสู้รบของทหารเมยีนมากบักองก าลงัชนกลุ่มน้อยอย่างต่อเนื่อง รวมถงึ
ระหว่างชนกลุ่มน้อยด้วยกนัเอง เช่นระหว่างกลุ่มเคเอ็นยู และดเีคบเีอ (KNU-DKBA: Democratic 
Karen Buddhist Army) หรอืเป็นการต่อสูก้นัระหว่างกลุ่มกะเหรีย่งครสิต์และกะเหรีย่งพุทธ ซึง่เป็น
ความแตกต่างในความเชื่อทางศาสนาของทัง้สองกลุ่ม 

ในปี 1995 ทหารเมียนมาได้สลายของฐานที่ม ัน่ของเคเอ็นยูหรือในชื่อมาเนเปอ 
(Manerplaw) ท าให้เกิดการอพยพของผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากสงคราม และจ านวนผู้ลี้ภัยทาง
การเมอืงและผูอ้พยพเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เหล่านี้บางส่วนได้กลายเป็น
แรงงานอพยพเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม เช่น ผกั กุหลาบ (อ าเภอพบพระ) และแรงงานภายในบ้าน 
(domestic worker) ขณะที่แม่สอดได้กลายเป็นพื้นที่ของการท างานขององค์กรระหว่างประเทศใน
ด้านต่างๆ เช่นด้านสิทธิมนุษยชน สาธารณสุข แรงงาน และการศึกษา เป็นต้นเมอืงแม่สอดมี
ลกัษณะเป็นนานาชาตหิรอืความหลากหลายในแง่นี้ ดงัทีก่ล่าวแลว้ว่ารฐัไทยมแีนวคดิพฒันาแมส่อด
ให้เป็นเมอืงชายแดนส าคญัทางเศรษฐกิจมาตลอด จนเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 2000-2010 แม่สอดถูก
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สรา้งต าแหน่งแห่งที่ให้เป็นประตูหรอืช่องทางส าคญัในการสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค และ
นโยบายหน่ึงในนัน้คอืการเขตเศรษฐกจิพเิศษในสมยัรฐับาลคสช. ดงัทีก่ล่าวไปในตอนตน้ 

ดงันัน้ แม่สอดจงึมสีถานะและเปลี่ยนผ่านดว้ยความหลากหลายตัง้แต่เป็นช่องทางการค้า
สมยัสุโขทยัและอยุธยา สู่ความเป็นเมอืงส าคญัท าการค้าขายกบัองักฤษในช่วงที่ปกครองพม่าใน
นามบรติชิ ราช (British Raj) และเป็นที่ตัง้ส าคญัของกองก าลงัชนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้กบัรฐับาลทหาร
พม่าในยุคสงครามกลางเมอืงหรอืทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา หลงัจากนัน้ในช่วงทศวรรษ 1980 
รฐับาลไทยด าเนินนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา้ โดยพล.อ.ชาตชิาย ชุณหวณั แม่สอด
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพฒันาดงักล่าวด้วย และได้กลายเป็นเมอืงศูนย์กลางทางภูมิภาค 
เปลีย่นมมุมองในเชงิภมูศิาสตรจ์ากชายขอบของรฐัสู่ศูนยก์ลางของความรว่มมอื  

แน่นอนว่าแม่สอดจะเตบิโตไม่ได ้หากไม่มเีมอืงแฝดหรอืเมอืงคู่ขนานทีเ่ชื่อมโยงและเป็น
เครือข่ายในการพัฒนาหรือส่งเสริมการค้าในด้านอื่นๆ อย่างเมียวดี เมืองที่ตัง้อยู่ในรฐัคะยิน 
(กะเหรีย่ง) ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 400 กโิลเมตร หรอื 170 กโิลเมตรจากเมอืงเมาะล าไย เมยีวดมีี
ประชากรประมาณ 1.2 แสนคน มกีะเหรีย่งเป็นชาตพินัธุท์ีม่จี านวนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืมอญ ทีม่า
จากรฐัใกล้เคยีง รวมถงึพม่า ไทใหญ่ และชาตพินัธุ์ที่มาอยู่ก่อนหน้านัน้ เช่น อนิเดยี โรฮงิยา จนี 
ผ่านการคา้ในช่วงประวตัศิาสตรก่์อนหน้า เมยีวดกีบัแม่สอดเป็นพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์องการเป็นจดุพกั
ในการขนส่งสินค้า (hub of transit) และมคีวามเติบโตทางเศรษฐกิจหลงัแม่สอดในช่วงทศวรรษ 
1980 หลงัจากที่ฝัง่ไทยเริม่สร้างอุตสาหกรรมในแม่สอดรองรรบั ท าให้เมยีวดีมพีฒันาการอย่าง
รวดเรว็ ในปี 2015 เมยีวดมีมีลูการคา้สงูเป็นอนัดบั 2 จากด่านชายแดน 15 แห่งในเมยีนมา มมีลูค่า
ส่งออก 6.18 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และมลูค่าน าเขา้ 122.74 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (Balcaite, 2018) 

6.2.1 เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด 

บทนี้เลอืกศกึษาครอบครวัสญัชาตเิมยีนมา 7 จาก 9 ครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาล
นครแม่สอด และอกี 2 ครอบครวัจากหมู่บา้นตะบอื ในพืน้ทีก่ารบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลท่าสายลวด โดยนครแม่สอด และอบต.ท่าสายลวดได้เคยถูกเสนอให้ยกฐานะเป็น “นครแม่
สอด” ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นพเิศษ เพื่อให้เกิดอ านาจบรหิารจดัการที่เป็นอิสระและหา
รายได้เพื่อรองรบัการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก คล้ายคลงึกบัเมอืงพทัยา โดยเนื้อหานี้
ระบุในร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ….ที่เข้าสู่การพจิารณาของ
รฐัสภาแต่ก็ไม่ได้มกีารท าให้เกดิเป็นรูปธรรมหรอืผลต่อเนื่อง จงึท าให้ไม่เกดิการปกครองท้องถิ่น
พเิศษขึน้ทีแ่มส่อด (นครเทศบาลเชยีงราย, 2563) 

ทัง้นี้ ในรายงานขอ้เสนอดงักล่าวทีเ่สนอต่อคณะอนุกรรมาธกิารการบรหิารราชการรปูแบบ
พเิศษและการกระจายอ านาจในคณะกรรมาธกิารการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
การบรหิารราชการรูปแบบพเิศษ สภาผูแ้ทนราษฎร ไดร้ะบุขอ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัเทศบาลนครแม่
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สอดและอบต.ท่าสายลวด โดยเขตเทศบาลแม่สอดมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 27.2 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร 
68,620 คน และประชากรแฝง 161,567 คน ส่วนเทศบาลต าบลท่าสายลวดมพีื้นที่ 10.1 ตาราง
กโิลเมตร ประชากร 24,400 คน เมื่อรวมเทศบาลนครแม่สอดกบัเทศบาลต าบลท่าสายลวด และยก
ฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ “นครแม่สอด” แลว้จะท าใหม้พีืน้ที ่37.2 ตาราง
กโิลเมตร ประชากร 93,020 คน ประชากรแฝง 161,567 คน 

หากอกีรายงานหนึ่งอธบิายด้วยว่าเทศบาลนครแม่สอดมกีารแบ่งการบรหิารออกเป็น 20 
ชุมชน (ภาพ 6.1) มกีารส ารวจประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนทัง้หมดในเดอืนพฤศจกิายน 2564 อยูท่ี ่
41,580 คน และ 19,699 ครวัเรอืน ชุมชนทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดคอืชุมชนอสิลามจ านวน 6,049 คน 
รองลงมาคอืชุมชนวดัหลวง 2,678 คน ถดัมาคอืชุมชนที่มปีระชากรอยู่ระหว่าง 2,000-2,500 คน
ได้แก่ชุมชนร่วมแรงและชุมชนบวัคูณ ส่วนชุมชนที่มปีระชากรอยู่ระหว่าง 1,500-2,000 คน ได้แก่
ชุมชนสนัต้นปิน ชุมชนดอนไชย และชุมพลพฒันา ชุมชนที่มปีระชากรระหว่าง 1,000-1,500 คน 
ได้แก่ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนอินทร์คีรี ชุมชนสองแคว  2 ชุมชนร่วมใจ ชุมชน      
ประชารกัษ์ ชุมชนบา้นเหนือสามคัค ีชุมชนปู่ แดง นอกจากนัน้เป็นชุมชนทีม่ปีระชากรต ่ากว่า 1,000 
คน โดยชุมชนที่มปีระชากรน้อยทีสุ่ดคอืชุมชนสองแคว 1 มปีระชากรอยู่ที ่813 คน นอกจากนี้ยงัมี
คนทีก่ระจดักระจายไมส่ามารถระบุชุมชนไดม้ากถงึ 9,445 คน (เทศบาลนครเชยีงราย, 2564) 

ภาพที ่6.1:  แผนทีชุ่มชนในเทศบาลนครแมส่อด 

 
 ทีม่า: เทศบาลนครแมสอด (ม.ป.ป.)6  

                                         
6 เ ท ศ บ า ลน ค ร แ ม่ ส อ ด .  ( ม . ป . ป . )  ชุ ม ช น  20 ชุ ม ช น .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  18 สิ ง ห า ค ม  2565, จ า ก

https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/grouppage/1/detail-news/N0000045.html 
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ภาพที ่6.2:  ภาพถ่ายดาวเทยีมแสดงพืน้ทีห่รอืแหล่งอาศยัของแรงงานขา้มชาตใินงานวจิยัน้ี 

 
 ทีม่า: คณะวจิยั (สงิหาคม, 2565) 

6.3 สถานการณ์ครอบครัว 

จากการสมัภาษณ์แรงงานขา้มชาตแิละสมาชกิของครอบครวัทัง้ 9 ครอบครวั (ดูตารางที่ 
6.2) ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในวัยท างานนัน้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ตัง้แต่เป็นลูกจา้งในรา้นซ่อมจกัรยานยนต์ และรบัจา้งทัว่ไป เช่น ตดัหญ้าหรอืท าสวน 
เดด็พรกิ แลว้แต่จะมคีนว่าจา้ง นอกจากนี้ 2 ครอบครวัทีอ่ยู่ในชุมชนบา้นทุ่งหรอืแถวตลาดพาเจรญิ 
เป็นลูกจา้งในรา้นขายผ้าถุงหรอืโสร่งพม่ามาหลาย 10 ปี ซึ่งเป็นกจิการขนาดกลางที่มเีจา้ของเป็น
คนอินเดียจากกรุงเทพฯ ส่วนผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านรบัจ้างท าความสะอาดบ้านในส านักงานและ
บ้านเรอืนของผู้คน บางคนรบัเอาผ้าจากร้านซกัรดีมารดีหารายได้เพิม่อกี ทัง้นี้ มสีมาชกิ 1 คนมี
รถสามล้อรบัจ้างขนส่งคนและของในบรเิวณตลาดและใจกลางเมอืง หรอืว่าจ้างให้รบัส่งเด็กไป
โรงเรยีนเป็นรายเดอืน บางคนทีเ่ป็นลูกจา้งรายวนัหารายไดเ้สรมิดว้ยทกัษะทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น 
โบโบ่ ชายจากเมอืงพะสมิ (Pathein) เมอืงท่าส าคญัในเขตอริวด ีห่างจากกรุงย่างกุ้ง 190 กโิลเมตร 
เขาจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรดี้านเคม ีแต่เลอืกทีจ่ะมาประเทศไทยเพื่อมาเยีย่มแม่เมื่อเรยีนจบ
ใหม่ๆ จนปัจจุบนัได้ตัง้รกรากที่แม่สอด เขาท างานเป็นช่างตดัต่อเหล็ก ในยามว่างเพื่อหารายได้
เสรมิ เขารบัซ่อมโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรแ์ละออกแบบการด์ต่างๆ ใหค้นทีว่่าจา้งใหเ้ขาท า  

ทีน่่าสนใจคอืลูกหลานแรงงานขา้มชาตหิรอืวยัเยาวชนทีเ่กดิที่ประเทศไทยเป็นผูใ้หข้อ้มูล
หลกัในงานวจิยันี้ดว้ย เช่นหญงิทีม่คีวามสามารถในด้านภาษาไทยในระดบัดเียีย่ม ไดเ้ขา้ท างานใน
มลูนิธอิงคก์รพฒันาเอกชนทีม่อียู่จ านวนมากในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงแม่สอด เธอมหีน้าทีฝึ่กทกัษะ
ด้านภาษาและการใช้ชวีติในประเทศไทยให้กบัเยาวชนลูกหลานที่ต้องการใช้ชวีติในประเทศไทย   
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อกีทัง้ความรูค้วามสามารถในดา้นภาษาท าใหเ้ธอรบังานล่ามและงานแปลเป็นแหล่งรายไดเ้สรมิดว้ย 
ส่วนอกี 2 คนซึง่เป็นผูห้ญงิในวยัเดยีวกนัเริม่เขา้สู่อาชพีใหม่คอืการขายสนิค้าออนไลน์ ทัง้คู่มาจาก
เมอืงเมาะล าไยทีเ่หน็โอกาสดา้นการค้า เนื่องจากสถานะเขา้เมอืงของทัง้คู่ถอืว่าผดิกฎหมาย ท าให้
เดนิทางไปไหน่ในแม่สอดไม่สะดวก รายแรกรบัเสื้อผ้าที่ผลติในเมยีนมาที่ส่งมาขายในเมอืงไทย 
โดยเฉพาะใหก้บัคนเมยีนมาทีอ่าศยัและท างานในทีต่่างๆ ในประเทศ ส่วนอกีคนมเีชือ้สายกะเหรีย่ง 
จงึโพสต์ข้อความขายเสื้อผ้าชาติพนัธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ผ้าทอจากแม่บ้านหรอืผู้สูงอายุ
ผูห้ญงิในหมูบ่า้นตะบอืทีเ่ธออยูน่ัน่เอง ซึง่รายหลงัเพิง่จะเริม่ท าขายของออนไลน์ไดไ้ม่นาน เนื่องจาก
ตอ้งการมรีายไดเ้พิม่ขึน้ระหว่างรอเขา้สถานทีฝึ่กอาชพีและทกัษะในแมส่อด 

ตารางที ่6.2:  อาชพีของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ประเภท อำชีพ จ ำนวน* 
1 เจา้หน้าทีอ่งคก์รไมแ่สวงหาก าไร 1 
2 ลกูจา้งของผูป้ระกอบการขนาดกลาง 2 
3 ช่างตดัต่อเหลก็  1 
4 รบัซ่อมมอืถอืและคอมพวิเตอรท์ีห่อพกั 1 
5 ขบัรถสามลอ้ 1 
6 งานอาสาสมคัรชุมชน 1 
7 แมบ่า้น/ ท าความสะอาด 2 
8 รบัจา้งทัว่ไปแลว้แต่มกีารว่าจา้ง 3 
9 ขายของออนไลน์ 2 
10 เรยีนหนงัสอืและท างานไปดว้ย 1 
11 รบัรดีเสือ้ผา้จากรา้นซกัรดี 1 

 รวม 16* 
* จ านวนอาชพีมมีากกว่าจ านวนผูใ้หส้มัภาษณ์เนื่องจากหลายคนท ามากกว่าหนึ่งอาชพี 

ส่วนรายไดแ้ละรายจ่ายของครวัเรอืนนัน้ พบว่ามเีพยีงครอบครวัหมายเลข 2 หมายเลข 4 
และหมายเลข 8 ที่สามภีรรยาหรอืพ่อแม่ของลูกที่มงีานท าหรอืสามารถหารายได้ทัง้คู่ ครอบครวั
หมายเลข 2 นัน้สามแีละภรรยาท างานให้กบัคนอนิเดยีทีก่จิการขายผา้ถุงและผา้โสรง่ใหก้บัคนเมยีน
มา และมลีูกสาวคนโตวยั 19 ปีขายเสือ้ผา้ออนไลน์เป็นรายไดเ้สรมิอกีทางหนึ่ง ท าใหค้รอบครวันี้มี
รายไดร้วมกนัประมาณเดอืนละ 20,000 บาท ส่วนครอบครวัหมายเลข 4 โบโบ่ท างานเป็นช่างตดัต่อ
เหล็ก ได้รายได้ประมาณเดือนละ 9,000 บาท บวกกับรายได้เสรมิจาการซ่อมคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มอืถือ และออกแบบการ์ดเชิญ ที่อาจเริม่ให้บางเดือนมรีายได้เพิ่มขึ้นบ้างอีกเล็กน้อย     
ส่วนภรรยาของเขาท างานรบัจา้งทัว่ไปอยู่กบัทีพ่กั งานหลกัคอืการรบัพรกิจากตลาดแม่สอดทีส่่งมา
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จากเมยีนมามาตากแหง้และเดด็ขัว้พรกิออก โดยคดิเป็นกโิลกรมัทีข่ ึน้อยูก่บัขนาดของพรกิ หากพรกิ
เมด็ใหญ่อยู่ทีก่โิลกรมัละ 7 บาท ขนาดเลก็กโิลกรมัละ 14 บาท ส่วนพ่อตาและแม่ยายของโบโบ่ซึ่ง
อาศยัอยู่ด้วยกนัก็รบัจา้งทัว่ไป รวมถงึเดด็พรกิด้วยเช่นกนั แต่โบโบ่ไม่ได้นับรวมรายได้ครอบครวั
ของเขากบัครอบครวัพ่อตาแมย่าย ส่วนครอบครวัหมายเลข 8 เป็นสามภีรรยาทีผ่่านการแต่งงานและ
มลีูกตดิมาใช้ชวีติร่วมกนั ฝ่ายชายมาจากเมอืงก่อกะเรก็ (Kawkoreik) ฝ่ายหญงิมาจากเมอืงผะอนั 
โดยฝ่ายสามรีบัจา้งทัว่ไป ส่วนฝ่ายภรรยาเป็นแม่บา้นท าความสะอาดและรบัจา้งอื่นๆ เพื่อส่งเสยีลกู
ที่อยู่ในฝัง่เมยีนมา ทัง้คู่มรีายได้สม ่าเสมอแต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะเก็บออมหรอืให้ความช่วยเหลือ
ครอบครวัตน้ทางการยา้ยถิน่ไดต้ลอด 

ขณะทีอ่กี 6 ครอบครวัมเีพยีงสมาชกิคนใดคนหนึ่งหนึ่งหรอืบางคนในครอบครวัทีเ่ป็นผูห้า
รายไดห้ลกั เช่นครอบครวัหมายเลข 1 ทีม่พี่อกบัลกูสาวคนโตหารายไดห้ลกัในปัจจุบนั โดยผูเ้ป็นพ่อ
เป็นลูกจ้างคนอินเดียเช่นเดยีวกบัครอบครวัหมายเลข 2 จงึท าให้มเีงนิเดือนต่อเนื่องและมัน่คง   
ก่อนหน้านี้ภรรยาของเขากท็ างานอยูท่ีเ่ดยีวกนัดว้ย แต่ในช่วงทีง่านวจิยันี้เขา้ไปศกึษา ผูเ้ป็นภรรยา
ต้องกลบัไปอยู่เมอืงพะอนัตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2565 เพื่อไปดูแลแม่ของตนเองทีต่้องการคนดูแล 
ท าใหเ้ธอขาดรายไดใ้นส่วนนี้ไป แต่หญงิ ลกูสาวคนโตวยั 19 ปีมรีายไดป้ระจ าจากการเป็นเจา้หน้าที่
มูลนิธไิม่แสวงผลก าไรได้ประมาณ 3 เดอืน จงึอยู่ในระหว่างการทดลองงานที่ได้เงนิเดอืนเดอืนละ 
8,000 บาท หากผ่านการทดลองงาน เธอน่าจะไดเ้งนิเดอืนเพิม่ขึน้อกี ส่วนครอบครวัพโูล (หมายเลข 
3) มเีพยีงภรรยาของเขาที่ท างานมรีายได้หลกั เนื่องจากอุบตัิเหตุท าให้เขาท างานต่อไม่ได้ ส่วน
ครอบครวัหมายเลข 5 ทีง่านวจิยันี้ใหม้ะหน่วยวยั 56 เป็นศูนยก์ลางหลกัในการอธบิายสถานการณ์
ครอบครวัในฐานะที่ต้องรบัผดิชอบดูแลลูกและหลานๆ รวมสมาชกิ 7 คนในครอบครวั เธอท างาน
รบัจ้างเล็กๆ น้อยๆ ขณะที่มจีอรนิ ลูกชายคนโตวยั 37 ปี ที่ยงัไม่ได้แต่งงานเป็นผู้หาเลี้ยงหลกั 
ขณะทีล่กูวยั 15 ปีจากสามคีนที ่2 และหลานอกี 4 คนนัน้ต่างเป็นภาระและค่าใชจ้า่ยในดา้นการเลีย้ง
ดแูละการศกึษาทัง้สิน้  

ส่วนครอบครวัหมายเลข 6 ทีม่เีพยีงสามขีองพมิวยั 33 ปีเท่ากบัเธอ ท างานหลกัดว้ยการ
เป็นช่างปะยางรถยนต์ที่ร้านอู่ซ่อมรถบริเวณริมแม่น ้ าเมย ห่างออกไปจากหมู่บ้านตะบือราว           
3 กโิลเมตร เขาไดร้ายไดว้นัละ 200 บาท ส่วนเธอก าลงัตัง้ครรภล์ูกคนที ่2 จงึไม่มรีายได้ทีแ่น่นอน 
แม่ของเธอเชือ้ชาตกิะเหรีย่งไดเ้งนิบา้งเป็นครัง้คราวจากผา้ทอมอืกะเหรีย่งทีเ่ป็นอาชพีเสรมิส าหรบั
แม่บ้านและผู้สูงอายุผู้หญิงในละแวกหมู่บ้าน และครอบครัวหมายเลข 7 และหมายเลข 9                
มสีถานการณ์ทีแ่ตกต่างไปจากครอบครวัทัว่ไป ครอบครวั 7 มเีหมกะดา เดก็สาววยั 19 ปี ท าหน้าที่
ดูแลน้อง 2 คนและหลานอกี 2 คน เธอต้องท าหน้าทีพ่าหลานเดนิไปโรงเรยีนทีอ่ยู่ใกลก้บัทีพ่กั ส่วน
น้องของเธอยงัไม่ได้เขา้โรงเรยีน จงึท าให้เธอต้องดูแลน้องในช่วงกลางวนั เหมกะดาไม่มรีายได้ที่
แน่อนอน เธอได้รบัเงนิช่วยเหลอืจากน้าสาว ซึ่งเป็นแม่ของหลาน 2 คนที่เธอดูแล เดอืนละ 7,000 
บาท ที่ต้องใช้ในการจ่ายค่าเช้าห้องแถวเดอืนละ 1,700 บาท ไม่รวมค่าน ้าไฟ และเธอต้องใช้เงนิที่
เหลือเป็นค่ากินอยู่อื่นๆ เธอต้องการมรีายได้เป็นของตัวเอง จงึเริม่ขายเสื้อผ้าทอกะเหรี่ยงบน
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แพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ก็เพิ่งท าได้ไม่นาน จงึยงัไม่สามารถบอกได้ว่ามรีายได้จากการขายของ
ออนไลน์มากน้อยแค่ไหน ส่วนครอบครวัของอ่อง (หมายเลข 9) เดก็หนุ่มวยั 18 ปีจากเมอืงพะโค 
(Bago) ที่ขึน้มาเป็นหวัหน้าครอบครวั เนื่องจากครอบครวัสูญเสยีพ่อไปจากการตดิโควดิ -19 ฝ่าย
ภรรยาหรอืแม่ของอ่องนัน้ท างานประจ าทีร่า้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในตลาดพาเจรญิ แต่อ่องเปิดเผยว่า
แม่ของเขามกัเอารายไดไ้ปเล่นหวยและใชเ้งนิไปในทางความเชื่อและศาสนาจนเกนิพอด ีและไม่พอ
เลีย้งดลูกูของเธอทัง้ 4 คน  

สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิโดยรวมของทัง้ 9 ครอบครวัแสดงใหเ้หน็ว่า หากครอบครวัใดมี
สมาชกิโดยเฉพาะคนทีเ่ป็นพ่อและแม่ของเดก็ท างานไดท้ัง้คู่ กจ็ะมคีวามมัน่คงทางการเงนิมากกว่า 
นัน่คอืไม่มหีนี้สนิ บางครอบครวัต้องส่งเงนิกลบับา้นทีฝั่ง่เมยีนมาดว้ย หรอืครอบครวัทีพ่่อแม่อพยพ
เขา้มาในไทยเนิ่นนาน มงีานท าทีเ่ป็นหลกัแหล่งมัน่คงแล้ว กท็ าใหไ้ม่ค่อยมหีนี้สนิ รวมถงึปัจจยัใน
ด้านที่อยู่อาศัย เช่นครอบครวัหญิงและครอบครวัหมายเลข 2 นัน้ไม่ต้องเสียค่าที่พกั อีกทัง้ยงั
สามารถเอาลูกมาอยู่เป็นครอบครวัได้ ก็ท าให้ไม่มรีายจ่ายในส่วนนี้ จงึท าให้สามารถเก็บเงนิได้
มากกว่า ต่างจากครอบครวัที่มสีมาชกิท างานคนเดยีวเช่นครอบครวัพูโล (หมายเลข 3) ที่เขาและ
ภรรยาเป็นหนี้สนิคนในชุมชนหรอืเจ้านาย ส่วนใหญ่ภรรยาของเขาจะเบกิเงนิจากเจ้านายออกมา
ก่อนและท างานหกัเงนิค่าจา้งในภายหลงั หรอืครอบครวัของมะหน่วยทีลู่กชายคนโตเป็นก าลงัหลกั
เพยีงคนเดยีว ท าให้ต้องไปกู้หนี้ยมืสนิจากคนเมยีนมาด้วยกันเพื่อด ารงชวีติ หรอืบางครอบครวั
สามารถหยบิยมืญาตพิีน้่องไดก้จ็ะไดเ้ปรยีบกว่าคนทีต่อ้งเป็นหนี้สนินอกระบบ 

ส าหรบัโครงสรา้งครอบครวัและรปูแบบความสมัพนัธใ์นครวัเรอืนนัน้ก็มคีวามหลากหลาย
และมคีวามเป็นพลวตัที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา และเป็นความสมัพนัธ์ที่ต้องท าความเข้าใจ
สถานการณ์ทางการเมอืงของเมยีนมาควบคู่กนัไป จากตารางที่ 6.3 ทัง้หมด 9 ครอบครวั จ านวน
เกอืบครึง่หรอื 4 ครอบครวันัน้มรีูปแบบที่พ่อแม่อยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนั 2 ครอบครวัจากจ านวนนี้
เป็นครอบครวั 2 รุน่คอืรุน่พ่อแมแ่ละรุน่ลกูทีเ่กดิในไทย ส่วนใหญ่คนเป็นพ่อแมอ่ยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 
25-45 ปีทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี และมาพบกบัคู่รกัหรอืสามภีรรยาในไทย จน
ได้สรา้งครอบครวัที่ประเทศไทยในเวลาต่อมา เช่นครอบครวัพูโลกบัภรรยาและลูกสาววยั 7 ขวบ 
(หมายเลข 3) พโูลเขา้ประเทศไทยครัง้แรกตัง้แต่อาย ุ9 ขวบเพื่อมาอยู่กบัแม่ของเขาทีม่าอยู่แม่สอด
ก่อนหน้านัน้แลว้ แม่เขาเลกิกบัพ่อของเขาทีอ่ยู่ในเมยีนมา ส่วนตวัเขาเดนิทางมากบัญาตเิพื่อมาหา
แม่ เวลานัน้จนถึงปัจจุบนัเขาใช้ชวีติอยู่ในแม่สอดจนสื่อสารภาษาไทยได้คล่องจนไม่จ าเป็นต้อง
สื่อสารโดยใชล้่าม ปัจจบุนัเขาท าหน้าทีเ่ลีย้งดลููกสาวเป็นหลกั ดว้ยความทีต่อ้งอยู่บา้นเพราะประสบ
อุบตัเิหตุจากการท างาน เขาตกจากทีส่งูระหว่างไปเชื่อมต่อสายไฟตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ต อุบตัเิหตุท าให้
เขามปัีญหาเกี่ยวกบัหลงัจนท างานหนักไม่ได ้หรอืเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ ไม่ได ้ท าไดเ้พยีงดูแล
บา้นเลก็ๆ น้อยๆ และขีจ่กัรยานไปมสัยดิซึง่ห่างจากบา้นที่เขาอยู่ไปไม่กี่นาท ีสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้
จงึท าใหเ้ขากลบับทบาทเพศภาวะกบัภรรยา นัน่คอืเขาอยู่บา้นดูแลลูกสาวและงานเลก็น้อยอื่นๆ ใน
บ้าน ส่วนภรรยาวยั 38 ปี ออกไปหาเงนิด้วยการเป็นแม่บ้านท าความสะอาดและเอาผ้ามารดีหา
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รายไดเ้พิม่ในช่วงทีไ่ม่ต้องไปท าความสะอาดบา้น ทัง้คู่อาศยัอยู่ในบา้นซึง่เป็นพืน้ทีแ่ออดัมบีา้นเพงิ
และตกึแถวที่คนจากเมยีนมาอาศยัอยู่เป็นหลกั ในบรเิวณหลงัโรงพยาบาลแม่สอดที่มคีนเมยีนมา
มสุลมิอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก   

ตารางที ่6.3:  สถานการณ์การของครวัเรอืนขา้มชาติ 

ประเภท ลกัษณะครอบครวั 
จ ำนวน  

(9 ครอบครวั) 
1 พ่อแมล่กูอยูด่ว้ยกนั 2 
2 พ่อแมล่กูอยูด่ว้ยกนัและมปีู่ ยา่ตายายอาศยัอยูด่ว้ย 2 
3 พ่อแมส่่งลกูกลบัไปใหค้นรุ่นปู่ ยา่ตายายและญาตใิหช้่วยดแูล 2 
4 พ่อแมแ่ยกกนัอยู ่เนื่องจากฝ่ายหน่ึงตอ้งกลบัไปดแูลบุพการทีีช่รา

ภาพ 
1 

5 ครอบครวัอยูก่นัหลายรุ่นโดยมผีูเ้ป็นย่า/ยายเป็นศูนยก์ลาง   
ในการดูแลคนรุ่นลกูและหลานในขณะเดยีวกนั 

1 

6 สมาชกิรุน่ลกูอยูด่ว้ยกนัตามล าพงั เนื่องจากบดิามารดาเสยีชวีติ 1 
7 ครอบครวัการดแูลทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัเป็นพีส่าวและหลานของเดก็ 1 
8 ครอบครวัทีท่ ัง้สามภีรรยามลีกูตดิจากความสมัพนัธค์รัง้ก่อน และได้

ส่งใหญ้าตขิองต่างฝ่ายดูแลในเมยีนมา 
1 

 รวม 11* 
หมำยเหต:ุ จ านวนรวมมากกว่าครอบครวัทีส่มัภาษณ์ เนื่องจากบางครอบครวัมสีถานการณ์ที่

สามารถระบุไดม้ากกว่าหนึ่งสถานการณ์ 

ส่วนอกีครอบครวัเป็นครอบครวัเดีย่วทีอ่าศยัร่วมกนัในทีพ่กัของเจา้ของรา้นขายผา้ถุงและ
โสร่งทีเ่ป็นคนอนิเดยีจากกรุงเทพฯ (หมายเลข 2) ครอบครวันี้มคีวามสมัพนัธข์องสมาชกิผนัแปรไป
ตามช่วงเวลา โซอ่าวและชอซูผูเ้ป็นพ่อและแม่ อายุ 41 และ 44 ปี ตามล าดบั ท างานใหก้บัเจา้นาย
อนิเดยีคนนี้มาตัง้แต่เขา้มาอยู่ในไทยตัง้แต่ครัง้แรกในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ทัง้คู่พบรกักนัในที่
ท างานแห่งนี้ และสรา้งครอบครวัโดยมลีกูสาว 2 คนทีเ่กดิในแมส่อด ปัจจบุนัอาย ุ19 และ 14 ปี และ
อาศยัอยู่ในทีพ่กัซึง่เป็นอาคารพาณิชยท์ี่เป็นโกดงัผ้าถุงและโสร่งและเป็นทีพ่บัและตดัสนิค้าส าหรบั
ส่งไปขายในเมยีนมา ผู้เป็นพ่อและแม่ของครอบครวันี้เลี้ยงดูลูกและส่งเข้าโรงเรยีนหรอืศูนย์การ
เรยีนรูซ้่าทูเหล่ (Hsa Thoo Lei School) ทีพ่ฒันาหลกัสูตรโดยคนกะเหรีย่ง แต่มสีอนภาษาเมยีนมา
และภาษาไทยด้วย จนลูกสาวคนโตจบอนุบาล 2 จงึได้ส่งกลบัไปเรยีนที่เมยีนมาที่เมอืงเมาะล าไย   
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายภรรยา ลูกสาวคนที่ 2 ก็เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัคอืส่งกลบัไปเรยีนที่
เมยีนมา จนกระทัง่ลูกสาวคนทีส่องอายุได ้11 ปี จบชัน้ประถมที่โรงเรยีนเมยีนมา จงึไดก้ลบัมาอยู่
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กบัพ่อแม่อกีครัง้ทีแ่ม่สอด และเมื่อลูกสาวคนโตจบชัน้มธัยมปลายในเมยีนมา หรอืราว 2 ปีทีแ่ลว้ ก็
เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติกลบัมาอยู่เป็นครอบครวัพร้อมหน้าพร้อมตาในแม่สอด 
ครอบครวันี้จงึสะทอ้นพลวตัครอบครวัและความสมัพนัธข์า้มพรมแดนระหว่างไทยและเมยีนมา โดย
ช่วงที่อยู่ในเมยีนมา โซอ่าวและชอซูต้องพึ่งพาตายายและญาติๆ ในเมาะล าไยดูแลลูกทัง้ 2 คน 
จนกระทัง่เกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และรฐัประหารในเมยีนมาในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 จงึ
ไดต้ดัสนิใจใหลู้กสาวกลบัมาอยู่ในไทย โดยลูกสาวคนโตพยายามหารายได้ช่วยครอบครวัท าอาชพี
ขายเสื้อผ้าสไตล์เมยีนมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เธอเริ่มมาตัง้แต่อยู่มธัยมปลายที่เมียนมา 
ระหว่างทีม่าอยูท่ีแ่มส่อดเธอช่วยงานเลก็ๆ น้อยๆ ในครอบครวั เช่นดแูลบา้นและท ากบัขา้ว แบ่งเบา
ภาระพ่อแมข่ณะทีเ่ธอออกจากแมส่อดไปไหนไมไ่ดม้ากนกั ดว้ยสถานทีเ่อกสารหรอืผดิกฎหมาย 

อกี 2 ครอบครวัทีม่พี่อแมอ่ยู่พรอ้มหน้าพรอ้มตากบัลกูนัน้มคีนรุน่ปู่ ย่าตายายอาศยัอยู่ดว้ย
หรอืในบรเิวณเดยีวกนั เช่นครอบครวัของโบโบ่อายุ 28 ปี (ครอบครวัหมายเลข 4) ทีม่พี่อตาแม่ยาย
ของเดก็ๆ ซึง่อาย ุ56 และ 52 ปีตามล าดบั อาศยัอยูอ่กีหอ้งในตกึแถวเดยีวกนั ท าใหเ้ป็นอกีหนึ่งแรง
ทีช่่วยดูแลหลานในเวลาผูเ้ป็นแม่ตัง้ทอ้งหรอืคลอดลกูใหม่และในยามทีท่ ัง้พ่อและแม่ไม่อยู่บา้น ดว้ย
ความทีค่รอบครวัฝ่ายภรรยาของโบโบ่เดนิทางเขา้มาในไทยก่อนแทบจะทัง้ครอบครวั และเปิดรา้น
ขา้ยผลไมใ้นตวัเมอืงแมส่อดมาหลายปี ส่วนอกีครอบครวัคอืครอบครวัของพมิ (หมายเลข 7) ซึง่เป็น
คนกะเหรีย่งจากเมอืงก่อกะเรก็ (Kawkareik) ตัง้อยูร่ะหว่างเมยีวดแีละผะอนั หรอืระยะทางจากเมอืง
นี้ไปเมยีวดปีระมาณ 1 ชัว่โมง ก่อกะเรก็เป็นเมอืงหลกัของอ าเภอก่อกะเรก็ที่พฒันาเป็นศูนยก์ลาง
ส าคญัทางเศรษฐกจิและการพฒันาอุตสาหกรรม7 ครอบครวันี้มยีายอาย ุ56 ปี มาอยูก่บัพมิประมาณ 
4 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2561) หลงัจากที่สามหีรอืพ่อของพิมเสียชวีติและต้องเริม่อยู่คนเดียว อีกทัง้พมิ
ต้องการให้เธอมาช่วยเลี้ยงหลาน จึงได้มาอยู่ร่วมกันในบ้านเช่าที่บ้านตะบือ นอกจากแม่แล้ว 
ครอบครวันี้จงึมเีธอ สาม ีและลูกชาย วยั 7 ขวบที่เกิดที่คลนิิกแม่ตาว ซึ่งเป็นคลนิิกในพื้นที่ที่รบั
รกัษาคนเมยีนมามาหลายทศวรรษ ก่อนทีพ่มิจะกลบัไปเลีย้งดลูกูชายทีบ่า้นเกดิ และต้องจากบา้นมา
เมื่อต้องกลับมาหางานเป็นแม่บ้านและดูแลคนชราทัง้ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เช่น
สมุทรปราการ พจิติร และพษิณุโลก ปัจจุบนัเธอก าลงัตัง้ครรภ์และคาดว่าจะคลอดที่คลนิิกแม่ตาว
เช่นเดมิ ซึง่เป็นคลนิิกทีอ่อกสตูบิตัรไปขอเลขทะเบยีนกบัทางอ าเภอแมส่อดต่อไปได ้เธอจงึมแีมค่อย
ช่วยเลีย้งลกูคนที ่2 หลงัจากทีค่ลอดออกมา 

                                         
7 ก่อกะเร็กยงัเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาถนนเส้นทางทางหลวง Eindu-Kawkareik ภายใต้ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) บนเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิสาย
ตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) รวมถึงถนนเสน้นี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง
ไตรภาคีอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2564) 



 

157 

ครอบครวัที่ถือว่าซบัซ้อนในการจดัการความสมัพนัธ์และการดูแลคอืครอบครวัของมะ
หน่วย เธอมพีื้นเพดัง้เดมิเป็นคนเมยีวด ี(ครอบครวัหมายเลข 5, แผนผงั 6.1) เธอเป็นย่าและยาย
ของหลาน 5 คนทีเ่กดิจากลูกชายและลูกสาวของเธอ เธอมลีูกทัง้หมด 5 คน 4 คนแรกเกดิจากสามี
คนแรกจากเมยีวด ีเธอเลกิรากบัเขาหลงัจากมลีกูแลว้ 4 คน และตดัสนิใจเดนิทางมาประเทศไทยใน
ตอนอาย ุ38 ปี ปัจจบุนัสามคีนแรกของเธอเสยีชวีติแลว้ ส าหรบัลกูทัง้ 4 คนนัน้กเ็ตบิโตและแต่งงาน
และมหีลานดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ ลกูคนแรกหรอืจอ่รนิวยั 37 ปี อาศยัอยูใ่นบา้นหลงัคาเดยีวกนักบั
มะหน่วย ปัจจุบนัยงัมสีถานะเป็นโสดแต่เป็นก าลงัหลกัต่อครอบครวัดงัทีอ่ธบิายไปแลว้เบือ้งต้น ลูก
ชายคนที ่2 วยั 34 ปี แต่งงานแลว้และมลีูกอายุ 3 ปี ทัง้หมดอาศยัอยู่ทีเ่มยีวด ีลูกชายคนที ่3 อายุ 
32 ปี แต่งงานแล้วเช่นกัน มลีูกชายวยั 10 ขวบ ที่อยู่ในความดูแลของมะหน่วย ลูกคนที่ 4 เป็น
ผูห้ญงิ ปัจจุบนัอายุ 27 ปี แต่งงานและมคีวามสมัพนัธก์บัผูช้าย 4 คน และมลีูกกบัทัง้ 4 คน เป็นลูก
ชายอายุ 11 ขวบกบัสามคีนแรก ต่อมาเธอมลีูกชายอกีคนกบัสามคีนที ่2 ปัจจุบนัอายุ 7 ขวบ คนที ่
3 เป็นลูกสาววยั 6 ขวบ จากสามคีนที ่3 ปัจจุบนัเธอมคีวามสมัพนัธใ์หม่และมลีูกกบัเขาเป็นผู้หญงิ
อายปุระมาณ 1 ขวบครึง่ ลกู 3 คนแรกจากสาม ี3 คนทีเ่ลกิรากนัไปแลว้ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลและ
เลีย้งดโูดยมะหน่วยผูเ้ป็นยาย ส่วนหลานยายคนสุดทอ้งนัน้มาอยูก่บัมะหน่วยเป็นครัง้คราวเวลาทีลู่ก
สาวและลกูเขยของเธอไมส่ะดวกในการดแูล เนื่องจากทัง้คู่ท างานในโรงงานและมวีนัหยดุเพยีง 1 วนั
ต่อสปัดาห ์นอกจากนี้ ช่วงทีม่ะหน่วยไดย้า้ยมาอยู่แม่สอดแลว้เธอมคีวามสมัพนัธก์บัชายอกีคนและ
มลีูกด้วยกนัเป็นผู้ชาย ปัจจุบนัอายุ 15 ปี ที่ยงัอยู่เรยีนอยู่ในระดบัประถม 4 ในโรงเรยีนไทยชื่อ 
คา้งภบิาลในต าบลพระธาตุแดง อ าเภอแมส่อด  

แผนผงั 6.1:  ครอบครวัมะหน่วย 
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ครอบครวัที่มีสถานการณ์น่าสนใจคือหมายเลข 7 (แผนผัง 6.3) เนื่องจากไม่ได้เป็น
ครอบครวัทีม่แีรงงานขา้มชาตยิา้ยมาท างานแลว้ส่งเงนิกลบัไปยงัฝั ง่เมยีนมา เหมกะดา เดก็สาววยั 
19 ปี กลายมาเป็นผู้ดูแลเด็ก 4 คนที่เป็นทัง้น้องและหลาน ภายในห้องแถวราคาเช่าตกเดือนละ 
1,700 บาทในหมู่บ้านตะบอื เทศบาลต าบลท่าสายลวด เหมกะดาอยู่ห้องเช่าและบรเิวณใกล้เคยีง
ของหมู่บา้นซึง่อยู่ห่างจากถนนหลวงสาย 12 เพยีงไม่กี่รอ้ยเมตร และใกลก้บัจุดผ่านแดนถาวรหรอื
สะพานมติรภาพไทย-เมยีนมาแห่งที่ 1 เพยีงไม่กี่กโิลเมตร สถานการณ์ของเธอคอืต้องรบัผดิชอบ
และดูแลเดก็ 4คนทีดู่เหมอืนเป็นงานทีใ่หญ่โตเกนิอายุ แต่เธอบอกกบัผูว้จิยัว่ามน้ีาสาวอกีคนอยู่ใน
หอ้งเช่าใกล้ๆ  กนัดว้ย แม่ของเธอซึง่เป็นพีค่นโตอายุ 45 ปี มพีีน้่องทัง้หมด 5 คน คนถดัมาเป็นน้า
สาวทีส่องอาย ุ39 ปีทีม่ลีกูฝาแฝด คนที ่3 เป็นน้องสาวอาย ุ37 ปีทีย่า้ยมาอยูแ่ม่สอดก่อนหน้านี้และ
อยู่กบัสามแีละลูกชายอกี 4คน อายุ 17, 14, 12 และ 8 ปีตามล าดบั และน้าชายอกี 2 คน ทัง้หมด
ยกเวน้น้องสาวคนที ่2 ของแมท่ีม่ลีกูชาย 4 คน ต่างอาศยัอยูแ่ละท างานในเมยีวด ี

เหมกะดายงัหารายไดไ้ม่ได ้แต่ไดร้บัความช่วยเหลอืจากน้าสาวทีต่้องการส่งลูกฝาแฝด 2 
คน อายุ 10 ปีมารบัการศึกษาในไทย เนื่องจากโรงเรยีนและการศึกษาในเมยีนมาแถบชายแดน
หยุดชงกัตัง้แต่สถานการณ์โควิด-19 มาตรการหยุดโรงเรยีนและให้เด็กนักเรยีนอยู่กบับ้านด้วย
โครงสรา้งพืน้ฐานในการเรยีนออนไลน์ยงัไม่ใช่ค าตอบส าหรบัเมยีนมาในภาพใหญ่ ท าใหเ้ดก็จ านวน
มากหลุดออกจากการศกึษาหรอืไดร้บัการศกึษาทีไ่ม่มคีุณภาพมากพอ น้าสาวของเหมกะดาซึง่เป็น
น้องสาวของแม่ของเธอจงึได้ส่งให้เธอและหลาน 2 คนมาอยู่ที่ฝัง่แม่สอด และได้ส่งให้เข้าเรยีนที่
โรงเรยีนภทัรวทิยา โรงเรยีนเอกชนที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่เธออยู่ การส่งลูกเขา้โรงเรยีนเอกชน
ไม่ใช่เป้าหมายของน้าเหมกะดาในตอนแรก หากแต่เป็นโรงเรียนแม่ตาวที่เป็นโรงเรียนรฐั แต่
เนื่องจากในช่วงทีน้่าของเธอต้องการส่งลูกโรงเรยีนนัน้ จ านวนนักเรยีนทีโ่รงเรยีนแม่ตาวนัน้โควตา
เตม็ไปเสยีก่อน ส่วนน้องของเธออกี 2 คนวยั 11 และ 6 ปีนัน้ยงัไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีนทีใ่นไทย เนื่องจาก
พ่อแม่ของเหมกะดายงัขาดทุนรอนในการส่งลูกเขา้โรงเรยีน และน้องของเธอในวยั 11 ปีในช่วงที่มี
การเกบ็ขอ้มลูวจิยันัน้ยงัมคีวามรูแ้ค่ระดบัชัน้อนุบาลเท่านัน้ ยงัไม่ทนัไดเ้ขา้เรยีนระดบัประถมศกึษา 
กเ็กดิสถานการณ์โควดิ-19 จนท าใหก้ารเรยีนหยดุชงกัไป ส่วนน้องสาววยั 6 ขวบในเวลานัน้กย็งัอายุ
น้อยไปทีจ่ะไปโรงเรยีนได ้สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จงึท าใหเ้หมกะดาต้องกลายเป็นครสูอนหนังสอืน้อง
ไปโดยปรยิาย เธอเล่าว่าได้สอนให้น้องเริม่อ่านออกเขยีนได้เบื้องต้น และหวงัว่าหากโรงเรยีนเปิด
และสามารถเตรยีมค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ได ้เธอกจ็ะพาน้อง 2 คนไปเรยีนทีโ่รงเรยีนแมต่าว  

ส่วนครอบครวัหมายเลข 9 ไดก้ล่าวไปเบือ้งต้นว่ามสีมาชกิครอบครวัทัง้หมด 5 คน โดยผู้
เป็นพ่อเสยีชวีติจากโควดิ-19 ท าใหอ่้องตอ้งกลายมาเป็นก าลงัหลกัของครอบครวัในวยัเพยีง 18 ปี ที่
ต้องดูแลน้องอกี 3 คนอายุ 17 ปี 16 ปี และ 3 ขวบตามล าดบั ส่วนแม่ของอ่องอายุ 45 ปีแมว้่าจะ
ท างานแต่ก็ฝักใฝ่ในการซื้อหวยและใช้เงนิไปกบัความเชื่อทัง้ทางศาสนาและปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาต ิจนท าใหร้ายไดท้ีไ่ด้มาจากการท างานไม่สามารถน ามาใชส้นับสนุนการดูแลในครอบครวั
ได ้
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6.4 สถานการณ์ความเปราะบางของครัวเรือน 

ภาพรวมของสถานการณ์ความเปราะบางในเขตเทศบาลนครแมส่อดจาก 9 ครวัเรอืนนัน้ ม ี
3 ประเภทหลกั คอืม ี1 ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายทุีไ่ดต้อ้งการการดแูล สถานการณ์นี้เกดิขึน้กบัครอบครวั
ของหญงิ (ครอบครวัหมายเลข 1, แผนผงั 6.2) ทีแ่มข่องเธอตอ้งกลบัดแูลแมอ่ายทุีอ่าย ุ65 ปี ซึง่เกดิ
อาการเดนิไม่ได้หรอืพกิารขึน้มากะทนัหนั และต้องการการดูแลจากลูกสาวในการปรนนิบตัรดูแล
อย่างใกล้ชดิโดยเฉพาะช่วยอาบน ้าและแต่งตวัให้ ท าให้บทบาทนี้ตกอยู่กบัลูกสาว ซึ่งแม่ของหญงิ
เป็นลูกสาว 1 ใน 2 คนจากพีน้่องทัง้หมด 4 คน เมื่อเกดิเหตุการณ์นี้แม่ของหญงิเป็นลูกสาวทีพ่รอ้ม
จะเดนิทางไปช่วยเหลอืแม่มากทีสุ่ด ขณะทีลู่กสาวอกีคนซึง่เป็นคนเลก็ท างานอยู่ทีก่รุงเทพฯ ซึง่ไม่
สะดวกเดนิทางในทนัท ีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจงึท าให้ครอบครวัของหญิงต้องแยกกนัอยู่เป็นการ
ชัว่คราวตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 เป็นต้นมา และส่งผลกระทบต่อการท างานและส่งเงนิของคนที่
อยู่ในแม่สอดกลับไปยงัเมียนมาด้วย ก่อนหน้านี้ที่พ่อกับแม่ของหญิงยังท างานด้วยกันและมี
เงนิเดอืนประจ าจากการเป็นลกูจา้งรา้นขายผา้ถุงและโสรง่พมา่นัน้ ทัง้คู่ส่งเงนิกลบัไปทีเ่มาะล าไยซึง่
มลีกูชายคนโตหรอืพีช่ายของหญงิใหเ้รยีนหนงัสอื ปัจจบุนัพีช่ายอาย ุ23 ปีและเรยีนอยูช่ ัน้ปีที ่2 โดย
อยู่ในความดูแลของย่าอายุ 84 ปี และพี่ชายของพ่อหรอืลุงอกี 2 คน พร้อมด้วยลูกๆ ของลุงที่ได้
กลายเป็นเพื่อนกบัพีช่ายของหญงิในช่วงทีไ่มไ่ดอ้ยูก่บัพ่อแม่ 

ตารางที ่6.4:  สถานการณ์ความเปราะบางของครวัเรอืน 

ประเภท สถำนกำรณ์เปรำะบำงของครวัเรือน 
จ ำนวน(9 
ครอบครวั) 

1 มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่สามารถช่วยเหลอืตวัเอง
ได ้

- 

2 มผีูส้งูอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป แต่ตอ้งไดร้บัการดแูล 1 (ผูส้งูอาย ุ2 คนใน
ครอบครวัเดยีว) 

3 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางรา่งกาย 2 
4 มคีนพกิารหรอืทุพลภาพทางสมอง  
5 สมาชกิในครอบครวัป่วยดว้ยโรครือ้รงั เช่น ซมึเศรา้ ตดิ

ยาเสพตดิ เบาหวาน มะเรง็ 
1 

6 ความรุนแรงในครอบครวั - 
รวม 4 

ต่อมารฐัประหารในเมยีนมาท าให้พี่ชายของหญงิต้องออกจากการเรยีนกลางคนั และได้
ออกมาช่วยพ่อท างานดว้ยการโอนเงนิจากคนทีท่ างานในไทยส่งใหก้บัคนทีอ่ยู่ทีเ่มาะล าไยตัง้แต่นัน้
เป็นต้นมา ปัญหาการเมอืงไม่ได้ส่งผลกระทบกบัการเรยีนของพี่ชายของหญงิเท่านัน้ แต่ยงัส่งผล
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กระทบต่อการธุรกจิของลุงทัง้ 2 คนและขาดรายไดใ้นการเลีย้งดคูรอบครวั กลายเป็นว่าพ่อของหญงิ
จงึต้องส่งเงนิไปช่วยเหลอืพี่ชายหรอืลุงของหญงิด้วยทัง้ 2 ครอบครวั ครอบครวัละ 1 แสนจตัหรอื
ประมาณ 3,000 บาท ขณะทีแ่มข่องหญงิซึง่อยูท่ีบ่า้นกต็อ้งการใชเ้งนิในการดแูลแม่หรอืหรอืยาย ท า
ใหเ้งนิเดอืนทีห่ญงิท างานไดถู้กส่งไปเป็นความช่วยเหลอืแม่และยายทีเ่มอืงผะอนัดว้ย ดงันัน้จะเหน็
ได้ว่าความเปราะบางที่เกิดขึ้นในเมยีนมาคอืผู้สูงอายุ 65 ปีซึ่งเป็นยายที่เกิดป่วยกระทนัได้ส่งผล
กระทบต่อการดูแลจากสมาชกิทีท่ างานอยู่ฝัง่ไทย บวกกบัปัจจยัต้นทางการยา้ยถิ่นเช่นนโยบายการ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อและปัญหาทางการเมอืงของเมยีนมาทีท่ าใหค้วามเปราะบางถูก
ซ ้าเตมิมากยิง่ขึน้ 

แผนผงั 6.2:  ครอบครวัหญงิและการส่งเงนิกลบับา้นจากแมส่อดสู่ครอบครวัและญาตใินเมยีนมา 

 

ส่วนความเปราะบางทีเ่กดิขึน้คลา้ยคลงึกบัแรงงานขา้มชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงรายคอื
ผูท้ีเ่กดิอุบตัเิหตุจากการท างาน จนรา่งกายไมส่ามารถท างานไดอ้กีหรอืท างานไดเ้หมอืนเดมิ ซึง่เกดิ
ขึ้นกับพูโลที่พลัดตกจากที่สูงในระหว่างที่ไปติดตัง้สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ครอบครวั
หมายเลข 3) ท าใหเ้ขากลายมาเป็นคนดูแลบา้นแทนภรรยาทีต่้องออกไปท างานนอกบา้นแทน และ
ดูแลลูกสาววยั 7 ขวบแทน หากเปรยีบเทยีบสถานการณ์ความเปราะบางในครวัเรอืนของแรงงาน
ขา้มชาตใินเทศบาลนครเชยีงรายกบัพืน้ทีเ่ทศบาลนครแมส่อดและเทศบาลต าบลท่าสายลวด จงัหวดั
ตาก พบว่าตวัอย่างครวัเรอืนในพื้นที่แม่สอดมคีวามเปราะบางมากกว่า จากการเปรยีบเทยีบสิทธิ
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และการดูแลจากการเป็นแรงงานขา้มชาตขิองทัง้ 2 พืน้ทีจ่ากตวัอย่างทีเ่ลอืกศกึษา แรงงานคนหนึ่ง
ในพื้นที่เชยีงรายมบีตัรประกนัสงัคม ส่วนอกีรายได้เงนิค่าชดเชยจากอุบตัเิหตุรถยนต์ที่ยงัพอช่วย
เยยีวยาการรกัษาและค่าเขา้โรงพยาบาลได้บา้ง แต่พูโลไม่ไดม้สีทิธหิรอืสามารถเป็นผูป้ระกนัตนได้
จากประกนัสงัคม ก่อนหน้านี้เขามบีตัรสชีมพูหรอืบตัรประจ าตวัคนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย ทีส่ามารถใช้
ในการท างานไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย แต่กต็อ้งมกีารต่ออายุเป็นระยะๆ โดยเงือ่นไขหนึ่งคอืการที่ผูถ้อื
บตัรต้องซือ้ประกนัสุขภาพเพื่อใหเ้ขาถงึสทิธหิากเกดิเจบ็ป่วยหรอืไดร้บัอุบตัเิหตุจากการท างาน แต่
เนื่องจากเขาไม่ไดไ้ปต่ออายุบบตัรนี้จงึท าใหเ้ขาเขา้ไม่ถงึสทิธใินการรกัษาหรอืเยยีวยาใดๆ สถานะ
ในขณะนัน้เขาเป็นเพยีงลูกจา้งที่ได้รบังานจากผู้รบัเหมาหรอืที่เขาเรยีกว่า “เถ้าแก่” มาอกีต่อหนึ่ง  
ไดค้่าจา้งวนัละ 200 บาท จงึเรยีกไดว้่าเป็นการท างานนอกระบบทีน่ายจา้งไม่ต้องมาจ่ายสมทบเป็น
เงนิประกนัสะสม เจา้ของงานทีว่่าจา้งเพยีงแต่น าตวัเขาส่งโรงพยาบาล และไดโ้ทรหาภรรยาว่าเกดิ
อะไรขึน้กบัเขา จากนัน้เขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ 3 คนื ก่อนทีต่้องออกจากโรงพยาบาลเพราะสู้
ค่าใชจ้่ายไม่ไหว แต่หลงัจากนัน้มาเขากลายเป็นคนหลงัเจบ็ทีต่้องไปพึง่หมอคลนิิก รวมถงึซือ้ยาแก้
ปวดจากรา้นขายยา ทีค่่าใชจ้่ายในส่วนนี้ครัง้หนึ่งตกอยู่ 400 บาท แลละสามารถกนิต่อเนื่องได ้15 
วนั 

ส่วนครอบครวัที่มสีมาชกิเป็นโรคเรือ้รงันัน้ มเีพยีงครอบครัวหญงิครอบครวัเดยีวที่มพี่อ
เป็นโรคเบาหวาน ท าใหเ้ขารบัประทานอาหารแบบเดมิโดยไม่ควบคุมปรมิาณน ้าตาลไม่ได ้และต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายไปกบัโรคประจ าตวัที่เกดิขึ้นด้วยการไปพบแพทย์ที่คลนิิกประจ าโดยที่ไม่สามารถใช้
สทิธกิารรกัษาใดๆ อกีทัง้เจา้ของกจิการกไ็มไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื 

6.5 การดูแลและการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการในระดับต่างๆ 

การดูแลส าหรบัครอบครวัแรงงานขา้มชาตนิัน้มหีลายประเดน็โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดบัดงันี้ 
1) การดแูลในระดบัครอบครวัและเครอืญาต ิซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภทยอ่ยไดแ้ก่ หนึง่ การดแูลดา้นการ
เลีย้งดูกล่อมเกลาเดก็ทีเ่กิดมา และสองการดูแลพ่อแม่วยัชราของแรงงานขา้มชาต ิ2) การดูแลโดย
ชุมชนแรงงานข้ามชาติ และ 3) การดูแลและให้สวสัดกิารโดยนายจ้าง รฐั และหน่วยงานเอกชน      
ที่เกี่ยวขอ้งกบั 3 ประเดน็ หนึง่ สถานะในฐานะแรงงานหรอืบุคคลเขา้เมอืง สอง การเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นสาธารณสุขและการแพทย ์และ สาม การเขา้ถงึการบรกิารดา้นการศกึษา รายละเอยีดดงันี้ 

6.5.1 การดูแลในระดับครอบครัวและเครือญาติ 

การดูแลในระดบัครอบครวัและเครอืญาตแิบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ ประเดน็แรกได้แก่การ
เลีย้งดกูล่อมเกลาเดก็หรอืบุตร ซึง่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และรปูแบบโครงสรา้งครอบครวั พบว่าม ี
4 ครอบครวัที่สมาชิกรุ่นลูกได้อยู่กับพ่อแม่คือครอบครวัหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ส่วนอีก         
2 ครอบครวัในจ านวนน้ีมคีนรุ่นปู่ ยา่ตายายอาศยัอยูด่ว้ยหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงทีช่่วยแบ่งเบาภาระการ
เลีย้งดู ซึง่สะทอ้นการอยู่ร่วมกนัแบบ 3 รุ่นในครอบครวั อย่างไรก็ตาม ครอบครวัหมายเลข 2 หรอื
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โซอ่าวและซูซู ที่ทัง้คู่ให้ก าเนิดลูกที่แม่สอดและส่งลูกเรยีนจนถงึระดบัอนุบาล 2 ที่ศูนยเ์รยีนรูซ้่าทู
เหล่ ซึ่งเป็นโรงเรยีนที่ใช้หลกัสูตรเมยีนมาในการสอน ก่อนที่ทัง้คู่จะส่งลูกกลบัไปโรงเรยีนในเมาะ
ล าไยเพื่อเขา้สู่ระบบการศกึษาแบบเมยีนมาอย่างเตม็รปูแบบ ลกูสาวคนโตของซซูเูล่าใหฟั้งว่าเธอได้
เขา้โรงเรยีนประจ าเพื่อตัง้ใจสอบใหผ้่านระดบัมธัยมปลาย ส่วนผูเ้ป็นพ่อแม่กเ็ป็นผูส้่งเงนิผ่านตากบั
ยายใหช้่วยกนัดแูล โดยซซูเูล่าว่า “กส็่งเงนิใหเ้ดอืนละ 2 แสนจตัประจ า จะส่งเพิม่หากลกูไมส่บาย”  

ซูซูในตอนนัน้ยงัมคีวามหวงัว่าจะกลบัไปใชช้วีติในเมยีนมา แต่หลงัจากเกดิโควดิ-19 ตาม
ดว้ยรฐัประหาร ความคดินัน้กต็้องลม้พบัไป ท าใหลู้กสาวทัง้ 2 คนกลบัมาอยู่แม่สอดแบบพรอ้มหน้า
พรอ้มตาอกีครัง้ ขณะทีค่รอบครวัของหญงิกลบัมปีระสบการณ์ทีพ่่อแม่ลูกไม่เคยอยู่ดว้ยกนัเสยีด้วย
ซ ้า โดยเฉพาะพีช่ายทีเ่กดิในเมาะล าไย ขณะทีเ่ธอกบัน้องสาวยงัได้เกดิทีแ่ม่สอดและใช้ชวีติกบัพ่อ
แม่ช่วงหนึ่ง จนปัจจุบนัแม่กต็้องกลบัไปบา้นเกดิทีผ่ะอนัเนื่องจากตอ้งกลบัไปดแูลยายทีป่่วยขยบัตวั
ไม่ได ้ซึง่ท าใหท้ัง้พ่อและลูกสาว 2 คนคดิถงึชวีติทีอ่ยู่ร่วมกนัเป็นอย่างมาก อกีประการคอืการทีพ่่อ
ของหญงิตอ้งท างานบางอยา่งแทนแมด่ว้ยในการดแูลครอบครวั 

เมือ่ก่อนถา้แมอ่ยูไ่ปซื้อของหรอืท ากบัขา้วแมก่เ็ป็นคนท า แมไ่มอ่ยูพ่่อกต็อ้งท าแทน 
อยา่งทีโ่รงเรยีนของน้องมกีารเรยีกผูป้กครองไป พ่อกต็อ้งไปแทน ตอนทีห่นูกบัน้อง
ชอบทะเลาะกนั ตอนทีแ่ม่อยู่แม่ก็จะช่วยไกล่เกลีย่ แล้วพ่อเป็นคนทีไ่ม่ค่อยพูด จะ
บอกว่าใหพ้อไดแ้ลว้ พ่อกจ็ะเครยีดแทน 

ครอบครวัพโูลสะทอ้นความคล้ายคลงึตรงทีผู่เ้ป็นสามหีรอืพ่อตอ้งมาดูแลลูก เนื่องจากพูโล
ไม่สามารถท างานหนักได ้รวมถงึการส่งลูกสาวไปโรงเรยีนบา้นคา้งพบิาลทีห่่างจากทีท่ีเ่ขาอาศยัอยู่
ประมาณ 3 กิโลเมตร เขาเคยพยายามขี่จกัรยานไปส่งลูกสาวแต่ก็ไม่เป็นส าเรจ็ ด้วยระยะทางที่
ค่อนข้างไกลท าให้เขาขี่จกัรยานด้วยการปรบัเปลี่ยนอิรยิาบถขนาดนัน้ไม่ได้ เขาจงึเหมาจ่อรนิ 
(สมาชกิครอบครวัหมายเลข 5) ขบัรถ 3 ล้อไปส่งลูกสาวของเขาไปโรงเรยีนทุกวนัแทน เขามแีม่   
หรอืย่าของเด็กอาศยัอยู่ในแม่สอดด้วย ตัง้แต่เขาแยกกนัอยู่กบัแม่และต่อมาได้ตัง้ครอบครวัของ
ตนเองแลว้ เขาไปเยีย่มแม่บ้างเป็นครัง้คราวเท่านัน้ เขายอมรบัว่าไม่ไดดู้แลแม่ในดา้นการเงนิมาก
นกั เนื่องจากเขากบัภรรยากล็ าบากจนตอ้งยมืผูค้นหรอืนายจา้งของภรรยาอยู่ 

ครอบครวัที่มพี่อแม่ลูกอยู่ครบถ้วนอกี 2 ครอบครวัมตีายายของหลานเป็นคนดูแลอย่าง
กรณีของโบโบ่ (หมายเลข 4) และพมิ (หมายเลข 6) ที่ขอให้แม่ของตนมาช่วยดูแลลูกของเธอดว้ย
การเดินไปส่งที่โรงเรยีนแม่ตาวทุกวนั และช่วยเตรยีมความพร้อมให้เธอในการคลอดลูกอีกคน      
ในไมก่ีเ่ดอืนขา้งหน้า ช่วงทีเ่ธอมบีุตรคนแรกกฝ็ากไวก้บัแมด่แูลในเมยีนมา เพราะตอ้งท างานในบา้น
ของเจา้นายในฐานะแม่บา้นและคนดแูลผูส้งูวยั สถานการณ์คลา้ยคลงึกบัจอ่อูและสุหร่าย (ครอบครวั
หมายเลข 8) ทีท่ ัง้คู่ส่งลกูทีต่ดิจากความสมัพนัธค์รัง้ก่อนกลบัไปยงับา้นเกดิ จอ่อูมลีกูสาววยั 14 ปีที่
ส่งกลบัไปอยู่กบัปู่ และย่าที่เมอืงก่อกะเรก็ ส่วนสุหร่ายส่งลูกชายอายุ 18 ปีไปอยู่กบัตายายในเมอืง 
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ผะอัน ทัง้สองเล่าว่าไม่ได้ส่งเงนิกลบับ้านแบบเป็นประจ าในการเลี้ยงดูบุตรทัง้ 2 คน เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัของพวกเขาเองในเรื่องรายได้ แต่ด้วยความที่ทัง้ปู่ ย่าและตายายของหลานพอเลีย้งดูบุตร
ของทัง้ 2 ไดแ้ละไดร้บัความช่วยเหลอืจากญาตใินการดแูล จงึท าใหไ้มล่ าบากมากนกั 

ในภาพรวม การดูแลขา้มพรมแดนดว้ยการส่งเงนิกลบับ้านจงึยงัเป็นรูปแบบส าคญัในการ
รกัษาความสมัพนัธข์า้มพรมแดนระหว่างแรงงานขา้มชาตกิบัญาตใินต้นทางการยา้ยถิน่ เพราะบาง
คนยงัตอ้งดแูลพ่อแมท่ีอ่ายเุริม่แก่ชราดว้ย แต่แนวโน้มการส่งเงนิกลบัไปช่วยทีบ่า้นจะลดลงหรอืแทบ
ไมไ่ดส้่งเลย เมือ่คนยา้ยถิน่หรอืทีท่ างานฝัง่ไทยมคีรอบครวัและมลีกูทีต่อ้งมคี่าใชจ้่ายจ านวนมากขึน้ 
เช่นโบโบ่ (ครอบครวัหมายเลข 4) ที่บอกว่าเขาและภรรยาต้องดูแลลูกสาว 2 คน อายุ 10 และ        
8 ขวบ ทีอ่ยูใ่นวยัเขา้โรงเรยีนแลว้ เขาตดัสนิใจใหลู้กเรยีนไทยชื่อบา้นหวัฝายแทนโรงเรยีนหลกัสูตร
เมยีนมาและโรงเรยีนอสิลามศกึษา  

มสี่งบา้ง ไมม่บี่อยครัง้เพราะแลว้แต่ว่ามมีากน้อยแค่ไหนถา้มเียอะกส็่งมาก ประมาณ 
1-1.5 ลา้นจตัต่อครัง้ บางทีถ่้าไม่มกี็ขอจากทางบ้านบ้างแบบนี้ แต่ตัง้แต่ลูกสาวคน
โตเกดิก็ไม่ได้มกีารตดิต่อกบัทางบ้านอกีเลยประมาณ 8 ปี และกลบัมาตดิต่ออกีที
เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว...และถ้าเราไม่มเีงนิใช้ทางบ้านก็จะส่งกลบัมาให้ประมาณครัง้ละ 9 
แสน-1 ลา้นจตั...หรอืในวนัเกดิหลานๆ พ่อกส็่งเงนิค่าขนมมาให ้พ่อผมเขาเป็นช่าง
ท าอุปกรณ์ เวลาไม่ผมเงนิไม่พอใช ้ผมกข็อเขาไปเหมอืนกนั แต่ไม่บ่อย เงนิทีผ่มให้
ไปพ่อก็ไม่นับและเงนิทีพ่่อส่งกลบัมาพ่อก็ไม่นับเหมอืนกนั ไม่เหมอืนหนี้สนิทีย่มื 
เพราะผมไมย่มื ผมขอ 

ครอบครวัของมะหน่วย (หมายเลข 5, แผนผงั 6.1) ที่ต้องดูแลทัง้ลูกชายคนเล็กวยั 15 ปี
และหลานถงึ 4-5 คนนัน้ มจี่อรนิหรอืลูกชายคนโตวยั 37 ปีที่รบัผดิชอบเลี้ยงดูสมาชกิทัง้หมดเป็น
หลกั เขาไดร้ายไดป้ระมาณ 6,000-7,0000 บาทต่อเดอืน โดยเงนิไดท้ัง้หมดตอ้งรบัผดิชอบทัง้ค่าเช่า
บ้าน ค่าน ้ามนัรถ และอื่นๆ จปิาถะ ที่ส าคญัคอืการเตรยีมเงนิประมาณ 3,000 บาทในแต่ละเดอืน
ใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐัไทยทีเ่ป็นต ารวจสายตรวจดา้นการขบัขีแ่ละการจราจร ไมร่วมกบัค่าอาหารรายวนั
ของสมาชกิทัง้หมด 7-8 คนที่เฉลี่ยวนัละ 300 บาท ขณะที่หลานของมะหน่วยจากลูกชายคนที่ 3     
วยั 10 ขวบ และหลานทีเ่กดิจากลูกสาวกบัอดตีสามทีัง้ 3 คนนัน้กอ็ยู่ในความดูแลของมะหน่วยและ
การสนบัสนุนทางการเงนิของจอ่รนิโดยทีไ่มไดร้บัความช่วยเหลอืใดๆ จากน้องชายและน้องสาวทัง้ 2 
คนเลย อดตีสามขีองลูกสาวของมะหน่วยทัง้ 3 คนกไ็ม่ไดใ้หเ้งนิช่วยเหลอืใดๆ บางคนใหบ้า้งไม่ให้
บา้ง ส่วนตวัลูกสาวกใ็หก้ารเลีย้งดูลูกสาวของตนวยั 1 ขวบครึง่ทีเ่กดิจากสามคีนล่าสุดเป็นหลกั ถงึ
กระนัน้เวลาที่ลูกสาวและสามตี้องท างานก็จะพาเด็กมาฝากให้มะหน่วยเลี้ยง ท าให้บางครัง้ความ
รบัผดิชอบดา้นอาหารและการดูแลอื่นๆ ตกเป็นภาระของจ่อรนิและมะหน่วยอกี ขณะทีน้่องชายต่าง
บดิาคนเลก็กย็งัเรยีนหนังสอืและยงัไม่สมคัรใจไปท างานเสรมิช่วยหารายได ้สถานการณ์ทีม่ะหน่วย



 

164 

และจ่อรนิประสบอยู่ท าใหจ้่อรนิไม่กลา้มคีรอบครวัทัง้ทีอ่ายุ 37 ปีแลว้ และหลายคราเขาถงึกบัทอ้ใจ
กบัภาระทีแ่บกรบัถงึขัน้อยากตายหรอืหนีไปอยูท่ีอ่ ื่นเพื่อหลุดใหพ้น้จากบ่วงภาระเหล่านี้  

มนักห็ลายอย่าง ผูห้ญงิมคีรอบครวัแต่งงานกอ็ยากไดเ้งนิ ถา้ไมม่เีงนิใหเ้ขา เขากไ็ม่
ทนอยู่กบัเรา...บางครัง้เราเองก็ไม่อยากอยู่แล้ว อยากตาย เพราะมนัมอีะไรต้อง
รบัผดิชอบเยอะ มนัเครยีดเพราะเป็นหวัหน้าครอบครวัตอ้งดแูลทุกอย่าง แต่กย็งัห่วง 
ตายไปพวกเขาจะอยูย่งัไง 

ครอบครวัหมายเลข 7 หรอืเหมกะดา (แผนผงั 6.3) ที่รบัผิดชอบเลี้ยงน้องและหลาน      
ฝาแฝดรวมเป็น 4 คน และไดร้บัเงนิเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 7,000 บาทต่อเดอืนจากเมยีวด ีสะทอ้นให้
เหน็อกีดา้นของความสมัพนัธแ์ละการดูแลในระดบัครอบครวัและเครอืญาตขิา้มแดนระหว่างประเทศ
ไทยและเมยีนมา ขณะทีก่รณีศกึษาส่วนใหญ่ในในรายงานวิจยันี้คอืการส่งเงนิกลบับ้านจากแรงงาน
ขา้มชาตหิรอืจากปลายทางยา้ยถิน่สู่ต้นทางยา้ยถิ่น แต่กรณีนี้เป็นการส่งเงนิจากต้นทางยา้ยถิ่นสู่
ปลายทางยา้ยถิน่ เนื่องจากผู้รบัผดิชอบหลกัยงัหารายได้ไม่ได้ เหมกะดาเพิง่ยา้ยมาอยู่ในแม่สอด
เพยีงปีกว่าและยงัไม่มคีวามรู้ภาษาไทยดีพอที่จะหางานได้ แต่เรื่องภาษาในการหางานอาจไม่ใช่
ประเดน็หลกั ภารกจิของการยา้ยถิน่คอืการดแูลเดก็ทีต่อ้งไปโรงเรยีนและช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ที่
ต้องท างานรา้นอาหารช่วยเหลอืน้องสาวเจา้ของกจิการซึ่งเป็นมารดาของหลานฝาแฝดทีเ่หมกะดา
ใหก้ารดแูลทีแ่มส่อด 

แผนผงั 6.3: โครงสรา้งการดแูลในระดบัครอบครวัและเครอืญาตทิีม่เีหมกะดาเป็นศูนยก์ลาง 
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เนื่องดว้ยสถานการณ์การครอบครวัทีเ่มยีวดขีองเหมกะดาเองกค็่อนขา้งล าบาก ปัจจบุนัแม่
ของเธอวยั 45 ปีช่วยน้องสาวท ากจิการรา้นอาหาร แมข่องเธอมลีกูทัง้หมด 5 คน คนโตคอืเหมกะดา
อาย ุ19 ปี คนถดัๆ มาเป็นผูช้ายอาย ุ16 ผูห้ญงิอาย ุ13 ผูช้ายอาย ุ11 และคนสุดทอ้งเป็นผูห้ญงิอายุ 
6 ขวบ ก่อนหน้าที่เหมกะดาจะย้ายมาอยู่แม่สอด เธอเองเรยีนจบชัน้มธัยมปลายในโรงเรยีนของ
เมยีนมาแล้วและท าหน้าที่ดูแลน้องและหลานๆ แต่ที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าสถานการณ์โควดิ-19 
และรฐัประหารท าใหโ้รงเรยีนในเมยีนมาส่วนใหญ่ปิดตวั การเรยีนออนไลน์ไม่สามารถเกดิขึน้ได้อนั
เนื่องมาจากโครงสรา้งพื้นฐานที่ไม่พรอ้ม ท าให้เดก็ที่ควรอยู่ในโรงเรยีนต้องมาอยู่ที่บ้านเป็นภาระ
การดูแลใหก้บัพ่อแม่ผูป้กครอง เหมกะดาเองเมื่อจบการศกึษาระดบัมธัยมแลว้กเ็รยีนต่อในระดบัสูง
ไม่ได้และยงัไม่มงีานท า การยา้ยถิ่นมายงัประเทศไทยจงึเป็นทางออกส าหรบัครอบครวัและเครอื
ญาตนิี้ในหลายเรื่อง ทัง้เรื่องการศกึษา การแบ่งเบาภาระการดูแลเดก็ และอาจรวมถงึการหารายได้
เพิม่เตมิเพื่อความเป็นอยู่ทีด่กีว่าในอนาคต ดงันัน้ การพาน้อง 2 คนเลก็มาดว้ยจงึช่วยแบ่งเบาภาระ
แม่ของเหมกะดา แม่ของเธอจงึดูแลลูกคนที ่2 และ 3 ทีพ่อดูแลตวัเองได ้ส่วนพ่อของเหมกะดาอายุ 
43 ปีนัน้ปัจจุบนัไม่ได้อยู่กบัแม่ของเธอ เนื่องจากมปัีญหาเป็นโรคหอบและเหนื่อยง่าย ท าให้ไม่
สามารถท าอะไรได้นาน แม้กระทัง่เดนิก็เกดิอาการเหนื่ อยหอบ เขาจงึย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดที่เป็น
หมู่บ้านนอกเมืองเมียวดีกับพี่ชาย เนื่องจากหากอยู่ในเมืองเมียวดีก็ไม่มีคนช่วยดูแล สมาชิก
ครอบครวัของเหมกะดาทัง้ 7 คนจงึไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั กระจดักระจายทัง้ในประเทศและขา้มประเทศ 

ส่วนครอบครวัของอ่อง (หมายเลข 9) เป็นอกีกรณทีีเ่ขาในฐานะลกูชายคนโตตอ้งลุกขึน้มา
รบัผดิชอบดูแลพี่น้อง หลงัจากที่พ่อของเขาเสยีชวีติในวัย 40 ปีต้นดว้ยโรคโควดิ-19 และก่อนหน้า
นัน้เป็นโรคพษิสุราเรือ้รงัไปเมื่อเดอืนสงิหาคม 2564 ส่วนแม่ของเขาแมว้่าจะมงีานท าและมรีายได้
ประจ าในรา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า แต่รายได้ทีไ่ดม้ากห็มดไปกบัการเสีย่งโชคซือ้หวยและการบนบาน
ศาลกล่าวกบัความเชื่อด้านไสยศาสตร ์อ่องซึ่งเรยีนหนังสอืผ่านระบบการศกึษานอกโรงเรยีนของ
ไทยในระดบัประถม 3 จงึต้องท างานรบัจ้างเพื่อหารายได้มาประคบัประคองครอบครวั เช่นงาน
สาธารณะกู้ภัยพิบัติ งานผู้ช่วยงานศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant 
Education Coordination Center-MECC) รบัจา้งทัว่ไป และขายของเลก็ๆ น้อยๆ  

6.5.2 การดูแลโดยชุมชนแรงงานข้ามชาติด้วยกัน 

การช่วยเหลอืในชุมชนแรงงานข้ามชาตใินเขตอ าเภอแม่สอดมคีวามคล้ายคลงึกบัชุมชน
แรงงานขา้มชาตใินพื้นที่เทศบาลนครเชยีงราย ที่ยดึโยงกบัพื้นที่อาศยัที่อยู่ในบรเิวณเดยีวกนัหรอื
แฟลตเดยีวกนั ซึง่แต่ละครอบครวัจะรบัรูข้อ้มลูต่างๆ ในบรเิวณทีต่นเองอาศยัอยู่ แต่พืน้ทีแ่ม่สอดมี
ความเป็นชุมชนเมยีนมาที่ค่อนขา้งหลากหลายและเป็นเมอืงต้นทางของการเขา้มายงัประเทศไทย
โดยตรง จงึท าให้แม่สอดกลายเป็นเมอืงของคนเมยีนมาขนาดใหญ่ดงัที่กล่าวไปในตอนต้น ซึ่งต่าง
จากเทศบาลนครเชยีงรายที่ยงัไม่ใช่พื้นที่ใกล้ชดิในทางกายภาพของการขา้มแดนมาจากเมยีนมา
โดยตรง เนื่องจากการเดนิทางจากเมยีนมาฝัง่ท่าขีเ้หลก็ตอ้งผ่านอ าเภอแมส่ายและอ าเภอแม่จนัก่อน
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ถงึตวัอ าเภอเมอืงเชยีงราย อย่างไรกต็าม งานศกึษานี้ไดเ้ลอืกพืน้ทีบ่างชุมชนในการน าเสนอขอ้มูล 
โดยเฉพาะชุมชนวดัหลวง ซึง่เป็นแหล่งทีม่หีอ้งแถวและบา้นลกัษณะเพงิอยู่จ านวนหนึ่งทีม่คีนเมยีน
มาจากหลากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และมทีัง้วดัและ
มสัยดิตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้สถานทีส่ าคญัทางราชการไดแ้ก่อ าเภอแม่สอดและโรงพยาบาล
แม่สอด ความเป็นชุมชนแห่งนี้คอืคนในชุมชนรู้จกักนับ้าง และมกีารพึ่งพาอาศยักนั เช่นพูโลชาย
หลงัเจบ็ (ครอบครวัหมายเลข 3) ผูซ้ึง่ไปส่งลกูสาววยั 7 ขวบไปโรงเรยีนทีห่่างไป 3 กโิลเมตรไดด้ว้ย
ตนเอง ว่าจา้งใหจ้่อรนิ (ครอบครวัหมายเลข 5) ทีม่สีามลอ้รบัจา้งไปส่งโรงเรยีนเป็นรายเดอืน ทัง้นี้
ยงัพบความสมัพนัธ์ที่ยดึโยงด้วยศาสนาหรอืความเชื่อ เช่นในวนัที่ผู้วจิยัเจอมะหน่วยและต้องการ
สมัภาษณ์ เธอเพิง่กลบัจากงานแต่งเพื่อนบา้นในชุมชนทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม หรอืการที่มะหน่วยใน
ฐานะทีเ่ป็นผูอ้าวุโสและพอทีจ่ะสื่อสารภาษาไทยได ้ท างานเป็นอาสาสมคัรชุมชนประสานงานกบัคน
ในพืน้ทีใ่นการรบัการฉีดวคัซนีจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุขหรอือนามยั เป็นตน้   

ในส่วนของชุมชนบ้านตาบอื เทศบาลต าบลท่าสายลวดนัน้ เป็นพืน้ทีท่ี่มคีนกะเหรีย่งจาก
เมอืงเมยีวดแีละผะอนัมาอาศยัอยู่เป็นชุมชนเลก็ๆ คนในบรเิวณนัน้จงึสื่อสารกนัดว้ยภาษากะเหรีย่ง 
ทัง้นี้บรเิวณดงักล่าวยงัใกลก้บัแม่ตาวคลนิิก สถานใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขโดยเฉพาะดา้นอนามยั
แม่และเดก็ ทีเ่ริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 1988 หรอืพ.ศ.2531 เป็นต้นมาจากสถานการณ์ทางการเมอืงใน
เมยีนมาในเดอืนสงิหาคมปีเดยีวกนัในการใหก้ารรกัษาผูล้ ีภ้ยัและผูอ้พยพจากภยัการเมอืงในประเทศ 
ทัง้นี้ แม่ตาวคลนิิกยงัเป็นสถานที่ส าคญัในการบรกิารคลอดบุตรและออกใบรบัรองการเกดิเพื่อไป  
ขอสตูบิตัรทีอ่ าเภอแมส่อด น าไปสู่การขอพสิจูน์สถานะและสญัชาตติามกฎหมายของไทยต่อไป  

6.5.3 การดูแลและให้สวัสดิการโดยนายจ้าง รัฐ และหน่วยงานเอกชน 

- สถำนะในฐำนะแรงงำนหรือบคุคลเข้ำเมือง  

  จากการสมัภาษณ์สมาชกิครอบครวัทัง้หมด 9 ครอบครวั พบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วน
ใหญ่มสีถานะทีแ่ตกต่างกนัไปตามเงือ่นไขของการใหส้ถานะและพสิูจน์สญัชาต ิจ านวนเกอืบทัง้หมด
สถานะทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย เนื่องจากบตัรต่างๆ ทีเ่คยถอือยูน่ัน้อยูใ่นระบบการจดัประเภทสถานะ
แบบเก่าและไมไ่ดม้กีารต่ออายใุหม ่หรอืแมก้ระทัง่ไมไ่ดถ้อืบตัรใดๆ ในระหว่างทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศ
ไทย แต่อาศยัการเขา้เมอืงมาด้วยความช่วยเหลอืของเครอืญาต ิคนรูจ้กั และกลุ่มคนที่ทางรฐัอาจ
เรยีกว่าขบวนการคา้มนุษย ์จากการเปิดเผยของผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมด 15 คน ท าใหเ้หน็ว่าแม่สอด
เป็นพื้นที่คนจากเมยีนมานัน้มสีถานะและการถอืบตัรที่หลากหลายดงันี้ คนที่ถอืบตัร 10 ปี 2 คน 
บตัรนี้เป็นบตัรประจ าตวัส าหรบัผู้ที่ไม่มสีถานะทางทะเบยีนแต่มสีิทธใินการยื่นขอสญัชาตไิทยได้ 
หนังสอืเดนิทางหรอืพาสปอรต์ 2 คน หนึ่งในนัน้มหีนังสอืเดนิทางทีห่มดอายุแลว้ ใบอนุญาตท างาน
หรอืเวริค์เพอรม์ทิ (work permit) 1 ราย บตัรสชีมพหูรอืบตัรประจ าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย 3 ราย 
หนึ่งในนัน้ถอืบตัรหมดอาย ุขณะที ่1 รายท าบตัรสชีมพหูายจงึตอ้งใหผู้ใ้หญ่บา้นหรอืผูน้ าชุมชนออก
เอกสารแบบรบัรองรายการทะเบยีนประวตัทิี่มเีลขประจ าตวัคนต่างด้าว บตัร 10 ปี 2 ราย และอยู่
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แบบลกัลอบหรอืไม่มบีตัรใดๆ เลย 3 ราย และอกี 1 รายทีถ่อืทัง้บตัรสชีมพู ในอนุญาตท างาน และ
พาสปอรต์ซไีอ (passport CI: Certificate of Identity) หรอืหนังสอืเดนิทางเล่มสเีขยีวที่ทางรฐับาล
เมยีนมาออกให้ในฐานะเป็นหนังสอืรบัรองสถานะบุคคลให้กบัแรงงานเมยีนมาชัว่คราวเพื่ออยู่และ
ท างานในประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สถานการณ์ที่เกิดขึน้คอืการด าเนินการเพื่อให้ได้บตัรต่างๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายที่ออกมาในแต่ละช่วงของรฐัไทย จากแต่เดมิที่กรมการปกครองมรีะบบการให้สถานะและ
สญัชาตคินทีไ่ม่มสีญัชาตริวมถงึคนทีเ่ขา้มาเป็นผูห้นีภยัการสูร้บนัน้ใชร้ะบบบตัรทีม่สีต่ีางๆ ปัจจุบนั
ไดเ้ปลีย่นไปใชร้ะบบการออกเลข 13 ตวัดว้ยการขึน้ตวัเลขทีแ่ตกต่างกนัออกไปเพื่อบ่งบอกสถานะที่
ต่างกนัออกไปของคนที่ไม่มสีญัชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการสถานะและประเภทของ
แรงงานขา้มชาตทิี่เขา้มาด้วยหนังสอืเดนิทางและตามเงื่อนไขของบนัทกึความเขา้ใจ ตลอดจนมติ
คณะรฐัมนตรทีีใ่หม้กีารลงทะเบยีนแรงงานขา้มชาตหิรอืการท าใหแ้รงงานขา้มชาตทิีไ่ม่มสีถานะหรือ
บตัรหมดอายุเขา้สู่ระบบและลงทะเบยีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏบิตัติามเงื่อนไขทีถู่กต้อง 
โดยทางอ าเภอแม่สอดในรายงานจ านวนผู้ถือสถานะต่างๆ อย่างเป็นทางการในเดอืนกรกฎาคม 
2565 ดงันี้ 

ตารางที ่6.5: จ านวนคนไรส้ญัชาตใินอ าเภอแมส่อดทีท่างกรมการปกครองไดจ้ดัท าทะเบยีนประวตัิ
ไว ้

ประเภท 

เลข 0 
เลข 00 
(38  

วรรค 2) 

เลข 0 มีใบ
เกิด 

กลุ่มท่ี 1 
(อพยพฯ) 

กลุ่มท่ี 2 
(เดก็นักเรียน) 

กลุ่มท่ี 3 
(ไร้

รำกเหง้ำ) 

กลุ่มท่ี 4 (ท ำ
คณุประโยชน์) 89 00 

จ ำนวน 5,939 2,702 2 0 3,206 22 7,999 
จ ำนวนรวม 8,643 3,206 8,021 

 ทีม่า: อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ตารางที ่6.6: จ านวนคนไรส้ญัชาตใินอ าเภอแมส่อดทีก่รมการปกครองไดจ้ดัท าทะเบยีนประวตัไิว้ 

ประเภท 
เลข 

3 
เลข 6 
(ทัว่ไป) 

เลข 6 (ชนกลุ่มน้อย) เลข 7 
(บตุรเลข 6) 

เลข 7 
(ทัว่ไป) 50 54 55 56 66 67 71 72 

จ ำนวน 4 42 193 31 56 275 38 31 304 57 159 807 
จ ำนวนรวม 4 42 985 966 
ท่ีมำ: อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก   
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ปลดัหวัหน้าทะเบยีนและบตัร อ าเภอแม่สอด ถงึกบัยอมรบัว่าการให้สถานะดว้ยการออก
ตวัเลขและพสิจูน์สถานะของคนในจงัหวดัตากนัน้มกีารด าเนินการตามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรี
ทีส่มัพนัธก์บัการอนุญาตจดทะเบยีนแรงงานต่างดว้ยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอ าเภอแมส่อดที่
น่าจะมีด าเนินการมาหลายหมื่นคนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส าหรับคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย        
หากจบักุมแลว้กผ็ลกัดนัออกนอกประเทศ รวมถงึกลุ่มแรงงานทีเ่ขา้มา ไมว่่าจะเป็นมตคิรม.ทีอ่อกมา
อยา่งต่อเนื่อง 

ก็จ าไม่หวาดไม่ไหวว่ากลุ่มไหนท าอะไร ฝ่ายปกครองมีหน้าทีค่ ือการให้บัตร 
อุปสรรคใหญ่คอืจดัหางานหรอืกระทรวงแรงงาน ทีก่ าหนดว่าปีนี้จะท าเอม็โอยู่กบัฝัง่
โน้น เขา้มาก็มารบัตรวจโรค แล้วก็มาส ารวจตวัเลข 13 หลกั ผมท าตวัเลขตัง้แต่ปี 
2557 ทีเ่ปิดประหอประชุมอ าเภอด าเนินการ เนือ่งจากคนจ านวนมากทีเ่ขา้มาถงึแม่
สอดแล้วไม่สะดวกเดินทางข้ามภูเขาไปท าได้ทีใ่นส่วนจงัหวดัตาก เพราะฉะนัน้       
ก็เริม่ต้นทีอ่ าเภอแม่สอด จงึท าให้มตีวัเลขเยอะมาก ทัง้คนเกดิตาย คนไรส้ญัชาติ 
และแรงงาน 

สถติคินต่างดา้วทีม่กีารจดทะเบียนโดยอ าเภอแม่สอดล่าสุดในเดอืนกรกฎาคม 2565 อยูท่ี ่
9,601 คน เป็นชายจ านวน 4,806 คน หญงิ 4,795 คน โดยมจี านวนทีอ่ายุระหว่าง 18-55 ปีหรอืวยั
ท างานมากสุดอยู่ที่จ านวน 7,619 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 3,813 คน และหญงิจ านวน 3,806 คน 
ท าใหเ้หน็ว่ากลุ่มคนในวยัดงักล่าวสามารถเขา้มาท างานหรอืรบัจา้งในเมอืงแม่สอดและมแีนวโน้มที่
จะเป็นแรงงานนอกระบบหรอืในระบบการจา้งงานทีไ่มเ่ป็นทางการ 

- กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสขุและกำรแพทย ์

  ดงัทีก่ล่าวแลว้ว่าสทิธใินการเขา้ถงึบรกิารด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองสมัพนัธ์
กบัสถานะและบตัรประจ าตวัที่พวกเขาถอืและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ท าให้เขาอยู่อาศยัอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่นการซือ้หลกัประกนัสุขภาพหรอืหลกัประกนัสงัคม อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้
ท าให้แรงงานบางคนที่ไม่มเีงนิหรอืทุนรอนมากพอในการซื้อประกนัสุขภาพต้องอาศยัระบบการให้
ประกนัสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ เช่นประกนัสุขภาพทีอ่อกโดยคนเมยีนมาดว้ยกนัทีไ่ม่สามารถ
เรยีกรอ้งสทิธไิดอ้ย่างเตม็ทีห่ากเกดิเจบ็ป่วยหรอือุบตัเิหตุ ดงักรณีของพูโลผูต้กจากทีสู่งจากการไป
ต่อเสาสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ขาไม่สามารถเคลมหรอืเรยีกรอ้งสทิธิใ์ดๆ เน่ืองจากถอืบตัรสชีมพูที่
หมดอายุ อีกทัง้ยงัต้องเป็นหนี้สินหยิบยืมคนอื่นเพื่อไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน 
นอกจากพูโลแล้ว แรงงานในแม่สอดส่วนใหญ่ที่มีสถานะไม่ถูกต้องหรือเป็นแรงงานที่ไม่มี
หลกัประกนัสุขภาพใดๆ จงึต้องพึง่พาคลนิิกเอกชนส าหรบัคนทีม่อีาการป่วยไม่หนักมาก แต่ส าหรบั
แรงงานทัว่ไปที่ไม่สิทธอิะไรเลยหรอืที่เข้าเมอืงผิดกฎหมายก็จะใช้บรกิารโรงพยาบาลรฐั ดงันัน้
โรงพยาบาลแม่สอดจงึเป็นที่พึ่งส าหรบัคนเหล่านี้มาตลอด รวมทัง้ช่วงที่เกดิสถานการณ์โควดิ -19 
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ระบาดดว้ยทีโ่รงพยาบาลรฐัตอ้งรบัรองคนทุกประเภทและใหก้ารรกัษาเท่าทีก่ าลงัและทรพัยากรจะม ี
หนึ่งในแพทยท์ีป่ระจ าการในโรงพยาบาลแมส่อดไดเ้ล่าสถานการณ์ใหฟั้งว่า 

จรงิๆ แมส่อดเนีย่คนไมม่บีตัรเยอะมากนะ ทีไ่มโ่ดนจบัเยอะเลย เพราะ ใหจ้บักค็งจบั
กนัไม่ไหวหรอก นอกจากจะมกีารขอตรวจบตัรเป็นรายๆ ไป แต่ช่วงโควดิจะบอกว่า
ทุกคนก็ต้องเข้ารบับริการในโรงพยาบาลหมด น่าจะใช้ค าว่าหน่วยบริการทาง
การแพทยม์นัมจี ากดั อย่างโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่รบัอยู่แลว้ เขาเอาแต่คนมเีงนิ 
คลนิิกก็ปิดหมดเพราะหมอก็กลวัตดิโควดิกนัทุกคนแหละ เพราะฉะนัน้คนทุกคนก็
ต้องมุ่งมาทีโ่รงพยาบาลแม่สอดหมด เราไม่สนหรอกมบีตัร ไม่มบีตัร เพราะมนัไม่
เหลอืทีอ่ืน่ใหค้นเขา้ ทุกคนป่วยกต็อ้งมุง่หน้ามาทีเ่รา 

- กำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ 

  การเขา้ถงึการบรกิารศกึษาของเยาวชนและลูกหลานแรงงานขา้มชาตหิรอืบุคคลไร้
สถานในอ าเภอแม่สอดนัน้แตกต่างจากกรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตรงที่แม่สอดมี
ทางเลอืกในการเรยีนมากกว่าที่เชยีงรายที่แรงงานขา้มชาตสิ่งลูกหลานของตนเองเข้าโรงเรยีนรฐั
ไทยในชุมชนใกล้บ้านหรอืโรงเรยีนที่ยอมรบัเดก็นักเรยีนที่มตีวัเลข 13 หลกัที่ออกโดยอ าเภอหรอื
ยนืยนัได้ว่าเกิดและมสีูติบตัรว่าเกิดในประเทศไทย ขณะที่แม่สอดนัน้เป็นพื้นที่ที่มกีารให้บรกิาร
ศกึษาหลากหลายหลกัสูตร นอกเหนือจากโรงเรยีนไทยแลว้ ยงัมศีูนยก์ารเรยีนรู ้(learning center) 
ที่มสีถานะจดทะเบยีนกบัส านักงานพื้นฐานการศึกษา (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธกิาร และสามารถ
จดัการและบรหิารหลกัสูตรได้ค่อนขา้งมอีสิระ เช่นหลกัสูตรโรงเรยีนที่ด าเนินการโดยคนกะเหรี่ยง 
โรงเรยีนหลกัสูตรเมยีนมา และโรงเรยีนหลกัสูตรที่ยดึกบัหลกัของศาสนาอสิลาม เป็นต้น จากการ
รายงานของศูนยป์ระสานงานการจดัการศกึษาโรงเรยีน นัน้โรงเรยีนทีจ่ดัว่าเป็นศูนยก์ารเรยีนรู้จาก
การส ารวจในปีการศกึษาล่าสุดมจี านวน 65 แห่ง (Migrant Educational Coordination Center, n.d.)  

โรงเรยีนเหล่านี้ได้กลายเป็นที่พึ่งให้กบัเดก็ที่ไม่ใบเกดิหรอืสถานะยนืยนัตวัตนว่าเกิดใน
ประเทศไทยหรอืเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติหรอืคนที่ไม่ได้รบัการรบัรองสถานะใดๆ ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคญัที่ทางโรงเรยีนอาจไม่รบัเข้าเรยีนเนื่องจากไม่สามารถนับจ านวนเด็กเหล่านี้หรอืใ ช้
กระบวนการที่ยุ่งยากในการตัง้งบประมาณเบกิค่าอาหารกลางวนัตามจ านวนนักเรยีนกบัรฐับาล    
ท าใหโ้รงเรยีนรฐัและเอกชนในหลายโรงเรยีนไดเ้สนอแนวทางแก้ไขดว้ยการออกหมายเลข G ก่อน 
ซึง่เป็นนโยบายทีอ่อกโดยกระทรวงศกึษาธกิารและเป็นมตคิณะรฐัมนตรใีนวนัที ่5 กรกฎาคม 2548 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหกบัเดก็ที่ไม่มสีถานะ และต่อมารหสัดงักล่าวออกขึ้นเพื่อให้เด็ก
ไดร้บัการศกึษาในระหว่างทีอ่ยู่ในระหว่างกระบวนการพสิูจน์สถานะและไดเ้ลขทะเบยีนทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 
0 หรอื 00 ตามมา นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสทิธขิอง
บุคคล เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2548 ตามที่สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ โดยในปี 2558     
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มกีารส ารวจและพบว่ามเีดก็ทีไ่มส่ถานะและตอ้งออกหมายเลข G มากถงึ 67,443 คน ซึง่ในเวลานัน้
เด็กเหล่านี้ ไม่สิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุขหรือวัคซีนเพราะตัวเลขที่ได้ร ับจาก
กระทรวงศกึษาธกิารไม่ไดค้รอบคลุมการเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสุข (สรอ้ยแก้ว ค ามาลา, 2560) 
จนในปี 2559 มกีารส ารวจตวัเลขอกีครัง้และพบ 78,893 คนที่อยู่แบบไม่มสีถานะ ซึ่งเป็นจ านวนที่
มากขึน้กว่าปีก่อนหน้าทีม่กีารรายงานในสื่อมวลชน (HFocus เจาะลกึระบบสุขภาพ, 2562) อย่างไร
กต็าม นโยบายดงักล่าวยงัคงด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั เนื่องจากทางโรงเรยีนที่รบั
เด็กไร้สถานะดงักล่าวนี้สามารถขอจดัสรรงบประมาณสนับสนุนด้านอาหารกลางวนั นมโรงเรยีน 
หรอือุปกรณ์การเรยีนอื่นๆ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563) 

ศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อเดก็ดอ้ยโอกาสหรอืซดีซี ี(Children Development Center-CDC) เป็น
หนึ่งใน 65 แห่งที่เปิดการเรยีนการสอนด้วยหลกัสูตรพเิศษต่างจากกระทรวงศึกษาธกิาร โดยใช้
ภาษาอื่นเช่นเมยีนมา ภาษาองักฤษ หรอืกะเหรีย่งในการสอนดว้ย อกีทัง้ผนวกหลกัสูตรการศกึษา
จากประเทศต่างๆ เพื่อให้มคีวามสากล เช่นหลกัสูตรจากสงิคโปรแ์ละออสเตรเลีย รวมถงึหลกัสูตร  
ที่ครูที่โรงเรียนนี้ ไปศึกษาต่อตามประเทศต่างๆ และได้น ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน            
ศูนยก์ารเรยีนรูน้ี้ได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศหรอืผู้ให้บรจิาคหลกั และงบประมาณ
อาหารกลางวนัจากทางรฐัไทย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็กในโรงเรยีนซึ่งปัจจุบันมี
ประมาณ 800 คน จากระดบัชัน้อนุบาลถงึมธัยมปลายอยูท่ี ่8,000 ต่อหวัต่อปี ท าใหโ้รงเรยีนตอ้งเกบ็
ค่าธรรมเนียมกบัผู้ปกครองด้วย ซึ่งอยู่ระหว่าง 2,800 และ 3,400 บาทต่อปี แตกต่างกนัไปแต่ละ
ระดบัชัน้การเรียน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครอบคลุมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ     
ส่วนค่าชุดนกัเรยีนผูป้กครองเป็นผูร้บัผดิชอบ 

นอกจากนี้ ยงัมโีรงเรยีนทีอ่ยู่ในสงักดัสพฐ. ทีเ่ป็นแหล่งทีใ่หค้วามช่วยเหลอืเดก็ทีม่ปัีญหา
สถานะ เช่นโรงเรยีนอสิลามศกึษาทีห่ลกัสตูรทัว่ไปเหมอืนโรงเรยีนรฐัหรอืเอกชนอื่นๆ ของไทย แต่มี
เนื้อหาเพิม่เตมิคอืการเรยีนหลกัอสิลามและคมัภรีอ์ลักุรอาน แต่โรงเรยีนนี้กไ็มไ่ดร้บัเฉพาะเดก็มุสลมิ
เท่านัน้ เดก็ทีม่คีวามเชื่อหรอืนับถอืศาสนาอื่นกร็บัเขา้เรยีนดว้ย เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กดิการศกึษาเท่า
เทยีมอย่างแท้จรงิและช่วยเหลอืเดก็ที่ไม่มสีถานะทางทะเบยีนหรอืใบเกิด ตามที่รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ โรงเรยีนอิสลามศึกษา ที่เปิดด าเนินมาเกือบ 75 ปี ได้ให้สมัภาษณ์กบั
คณะวจิยั 

โรงเรยีนอืน่เขาจะรบัเดก็ทีม่บีตัรก่อน ตอนนี้เป้าหมายของผูป้กครองเขากจ็ะมองว่า
ไปเรียนทีไ่หนทีโ่รงเรียนจะท าบัตรให้เขา โรงเรียนอืน่เขาไม่รบั แต่โรงเรียนนี้
ค่อนขา้งเปิด เป็นเหมอืนบา้นอกีหลงัของเขาเลย แต่เรากเ็จอปัญหาเหมอืนกนัว่าพอ
ท าบัตรให้ เขา  พอได้บัตรปุ๊ บ เขาก็ออกไปเลยก็มี แ ต่ เราไม่รู้จะท ายังไง                  
เพราะสถานศกึษาต้องเปิดโอกาสให้เดก็ทุกคน เราจะไปไม่รบัก็ไม่ได้ นอกจากว่า
หอ้งมนัเตม็จรงิๆ หอ้งหนึง่จะหายใจไมอ่อกแลว้จรงิๆ แบบนัน้เรากห็ยดุรบั 
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ปัญหาทีเ่กดิตามมาคอืหากมคีวามจ าเป็นต้องรบัเดก็เกนิจ านวนทีส่พฐ.ก าหนดคอื 45 คน
ต่อห้องเรยีน จ านวนนักเรยีนที่เกินมาทางโรงเรยีนไม่สามารถขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวนัจากรฐัได ้ทางโรงเรยีนจงึต้องการรบับรจิาคเงนิจากคนทีม่จีติศรทัธาหรอืเรยีกว่า 
“ซะกาต” (zakat) ในศาสนาอสิลาม รวมถงึค่าธรรมเนียมทีผู่ป้กครองต้องจ่ายดว้ย โดยอตัราแรกเขา้
อยูท่ี ่4,000 บาทต่อปี ปีถดัไปอยูท่ี ่3,600 บาท โดยรวมค่าอาหารกลางวนัอยูใ่นอตัรานี้ดว้ย 

ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ทีร่ฐับาลประกาศลอ็กดาวน์และมกีารปิดจุดผ่านแดนถาวรของ
จงัหวดัตาก โดยเฉพาะมาตรการหา้มไมใ่หม้กีารเดนิทางขา้มประเทศของคนทีย่งัส่งผลจนถงึปัจจุบนั 
(ช่วงเดอืนกรกฎาคม 2565) โรงเรยีนเหล่านี้ไดร้บัผลกระทบจากเดก็นกัเรยีนทีส่่วนใหญ่มาจากเมยีน
มาหรอืเกดิจากลูกหลานแรงงานขา้มชาตทิี่ยงัคงเดนิทางไปมาระหว่าง 2 ประเทศ การหา้มเดนิทาง
ท าให้เดก็นักเรยีนบางส่วนที่เรยีนในศูนยก์ารเรยีนรูใ้นอ าเภอแม่สอดไม่สามารถเดนิทางกลบัมายงั
ประเทศไทยได ้เช่นศูนยก์ารเรยีนรูซ้ดีซีมีนีกัเรยีนประมาณ 250 คนทีต่กคา้งอยูใ่นเมยีนมา ซึง่ท าให้
เดก็เหล่านัน้ไม่ได้รบัการศึกษาเนื่องจากโรงเรยีนในเมยีนมาเองก็ไม่ได้ท าการเรยีนการสอนปกติ 
บางโรงเรยีนที่เคยปิดช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ต้องประสบปัญหาช่วงสถานการณ์เมอืงใน
ประเทศทีไ่มส่งบกต็อ้งปิดยาวต่อเนื่อง และเมือ่รฐับาลทหารเมยีนมาเขา้มาบรหิารประเทศและเขา้มา
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท าให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรยีนโต
จ านวนมากทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการยดึอ านาจ โดยเฉพาะคนกลุ่มชาตพินัธุต์ามแนวชายแดน ทีป่ฏเิสธที่
จะเขา้ไปเรยีนต่อท าใหเ้ลกิเรยีนกลางคนั บางครอบครวัตดัสนิใจเดนิทางมาไทยและรบัการศกึษาใน
โรงเรยีนหรอืศูนยก์ารเรยีนรูใ้นอ าเภอแมส่อดแทน 

จากการส ารวจเอกสารและเก็บขอ้มลูภาคสนาม คณะวจิยัไดอ้อกแบบการเขา้ถงึสทิธแิละ
สวสัดกิารของแรงงานขา้มชาต ิและการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติและ
บุคคลกลุ่มสถานะต่างๆ ในพืน้ทีอ่ าเภอแมส่อด ดงัแผนภาพ 6.2 
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แผนภาพ 6.2: หน่วยงานทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัแรงงานขา้มชาตแิละบุคคลสถานะต่างๆ ในอ าเภอ 
แมส่อด 

 
 ทีม่า: คณะวจิยั (สงิหาคม 2565) 
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6.5  บทสรุป 

บทนี้น าเสนอโครงสร้างครอบครวัและรูปแบบความสมัพนัธ์ของแรงงานข้ามชาติในเขต
เทศบาลนครแมส่อดจ านวน 7 ครอบครวั และทีเ่ทศบาลต าบลท่าสายลวดอกี 2 ครอบครวั โดยมุ่งท า
ความเขา้ใจการดูแลของสมาชกิที่มต่ีอบุตรหลานและสมาชกิในครอบครวัคนอื่นๆ รวมถงึผู้สูงอายุ 
พบว่าครอบครัวแรงงานข้ามชาติโดยรวมมีลักษณะครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก 4 
ครอบครวั 2 ครอบครวัในจ านวนนี้มคีนรุ่นปู่ ยา่ตายายอาศยัอยู่ดว้ยหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกนั หรอืเป็น
ครอบครวั 3 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัทีส่มาชกิบางคนอยู่ทีเ่มยีนมา เนื่องดว้ยเหตุผลบางประการ 
เช่นครอบครวัทีผู่เ้ป็นแม่ต้องกลบัไปดูแลแม่ของตนเองเนื่องจากเคลื่อนไหวตวัเองไม่ได ้นอกจากนี้
ยงัมคีรอบครวัทีส่่งลกูไปใหอ้ยู่ในความดูแลของปู่ ย่าตายายหรอืญาตติัง้แต่ก่อนสถานการณ์โควดิ-19 
ต่อเนื่องจนเกดิรฐัประหารในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 จงึใชก้ารสื่อสารผ่านสื่อโซเชยีลและการส่งเงนิ
กลบับ้านเป็นทัง้การเชื่อมความสมัพนัธ์และการเลี้ยงดูข้ามพรมแดน อย่างไรก็ มบีางครอบครวัที่
ดูแลลูกหลานทีเ่กดิมาในไทยดว้ยตนเองซึง่ท าใหต้้องมภีาระและไม่เหลอืเงนิเก็บส าหรบัส่งไปยงัต้น
ทางการยา้ยถิน่เหมอืนที่เคยปฏบิตัก่ิอนมลีูกทีเ่กดิในไทย ทัง้นี้พบว่าครอบครวัที่มคีวามเปราะบาง
อย่างมากคอืสมาชกิในครอบครวัไม่สามารถหารายไดเ้หมอืนเดมิ เนื่องจากผูน้ าครอบครวัหรอืผู้หา
รายได้หลกัประสบอุบตัิเหตุ กรณีที่เกดิอุบตัเิหตุในระหว่างการท างาน และเขา้ไม่ถงึสทิธไิด้อย่าง
เต็มที่เพราะเป็นแรงงานรรบัจา้งที่ไม่เป็นทางการ ท าให้ต้องเสยีเงนิในการรกัษาและเยยีวยาด้วย
ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง หรอืบางครอบครวัทีผู่เ้ป็นยายซึง่ไม่มรีายไดป้ระจ าต้องเลีย้งดูลูกและหลาน
จ านวนมาก หรอืครอบครวัที่เสียผู้น าครอบครวัและลูกชายคนโตต้องลุกขึ้นมาหารายได้หลักใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่ผู้เป็นแม่ไม่สามารถรบับทบาทผู้น าแทนได้ ในส่วนของการเข้าถึงสิทธิและ
สวสัดกิารต่างๆ นัน้พบว่าในพื้นที่อ าเภอแม่สอดโดยรวมนัน้มแีรงงานจากเมยีนมาที่มสีถานะไม่
ถูกต้องเป็นจ านวนมาก ทัง้ๆ ที่ภาครฐัเองก็พยายามที่จะรบัลงทะเบยีนเพื่อให้แรงงานเหล่านี้เขา้สู่
ระบบที่ได้รบัการคุ้มครองด้านสุขภาพ แต่จ านวนคนเมยีนมาที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องทาง
ช่องทางต่างๆ กท็ าใหก้ารเขา้สู่ระบบของแรงงานเกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการจา้งงานนอกระบบหรอืแบบ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นความต้องการทัง้ตัวนายจ้างที่ไม่ต้องรับผิดชอบในการเข้าสู่ ระบบ
ประกนัสงัคม ขณะเดยีวกนัคอืลกัษณะของงานและการจา้งงานทีม่คีวามไมเ่ป็นทางการทีเ่อือ้ต่อกลุ่ม
คนทีม่สีถานะเขา้เมอืงไมถู่กตอ้ง  

ส่วนของการเขา้ถงึบรกิารการศกึษา แม่สอดถอืเป็นพื้นที่ที่มกีารศกึษาทีห่ลากหลายด้วย
ความทีเ่ป็นพืน้ทีร่องรบัผูอ้พยพและผูล้ ีภ้ยั ตลอดจนลกูหลานแรงงานขา้มชาตมิาเนิ่นนาน ท าใหเ้กดิ
ศูนยก์ารเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะองคก์รระหว่างประเทศ จงึท าใหม้กีาร
ใช้หลกัสูตรที่หลากหลาย ทัง้ระบบเมยีนมา ไทย และนานาชาต ิรวมถงึบางแห่งใช้ภาษาชาตพินัธุ์
สอนดว้ย ซึง่การเรยีนการสอนเหล่านี้เป็นทางเลอืกของผูป้กครองทีเ่คยมคีวามคดิกลบัไปยงัประเทศ
เมยีนมา จงึได้เตรยีมความพร้อมของบุตรหลานด้วยระบบที่สอดคล้องกบัการศึกษาในเมียนมา 
รวมถึงความตัง้ใจที่จะกลบัไปยงับ้านเกิดที่เมียนมา แต่หลังจากเกิดการรฐัประหารเป็นต้นมา 
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การศึกษาในโรงเรยีนไทย การเรยีนภาษาไทย และโรงเรยีนการศึกษานอกโรงเรยีน กลายเป็น
ทางเลอืกของทัง้ตวัเดก็และเยาวชนและพ่อแม่ เนื่องจากมองสถานการณ์ชวีติของตนเองทีน่่าจะตอ้ง
อยู่ในไทยอย่างต่อเนื่อง ความหวงัทีจ่ะกลบัไปยงับ้านเกดิท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมอืงทีไ่ม่สงบ
จงึไมใ่ช่ค าตอบ 
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บทท่ี  7 

บทสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

7.1 ความน า 

ในบทนี้ คณะผู้วจิยัจะสงัเคราะห์ความเป็นพลวตัครอบครวัในสงัคมไทยซึ่งในที่นี้รวมถึง
ครอบครวัของแรงงานข้ามชาติที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยด้วย และงานศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ความเปราะบางของครอบครวัผ่านข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่วจิยัทัง้ 5 พื้นที่ในจงัหวดัพษิณุโลก 
อุดรธานี ล าปาง และชุมชนแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย และ
อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ในส่วนสุดท้าย เป็นการวเิคราะห์ช่องโหว่ของสวสัดกิารที่เกี่ยวกับเด็ก 
ครอบครวั และสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาติ รวมไปถึงสร้างข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกบั
ความอยูด่มีสีุขของเดก็ทีอ่ยูใ่นครอบครวัเปราะบางในแบบต่างๆ 

7.2 พลวัตครอบครัวในสังคมไทย 

ตามค าจ ากัดความของค าว่าครอบครัวโดยพื้นฐาน หมายถึง ระบบของเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกนัโดยทางสายเลอืดหรอืการแต่งงาน (นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ, 
ม.ป.ป.) ทัง้นี้ขอ้ค้นพบจากงานภาคสนามของงานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ถงึความซบัซ้อนและความไม่
สมบูรณ์ (dysfunction) ของคนที่อยู่ร่วมในชายคาเดยีวกนัและสะท้อนลกัษณะของครอบครวัที่ไม่
สามารถใหค้ าจ ากดัความไดว้่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งและสภาพนัน้ๆ ไมไ่ดค้งอยูต่ลอดเวลา หากแต่มี
การเปลีย่นแปลงหรอืมพีลวตัขึน้อยู่กบัเงื่อนไขหลายประการ เนื่องจากการเกบ็ขอ้มูลเน้นไปที่กลุ่ม
ครอบครวัเปราะบางหรอืครอบครวัทีไ่ม่สมบูรณ์ทัง้ในกลุ่มครอบครวัไทยและครอบครวัแรงงานข้าม
ชาติ ข้อมูลภาคสนามสะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ทางสงัคมในระบบครอบครวัที่ไม่อาจสรุปได้
ชัดเจนว่าครอบครวัไทยมีลักษณะเป็นครอบครวัเดี่ยว ครอบครวัขยาย ครอบครวัแหว่งกลาง 
ครอบครวัพ่อ/แม่เลีย้งเดีย่ว หรอืครอบครวัไม่สมบูรณ์ อกีทัง้บางครอบครวับางช่วงเวลาอาจมหีลาย
ลกัษณะทบัซอ้นกนัดว้ย เช่น เป็นครอบครวัแหว่งกลางที่มกีารหย่ารา้ง เป็นต้น ขึน้อยู่กบัการให้ค า
นิยามและช่วงเวลาในการเกบ็ขอ้มลูว่าครอบครวันัน้ๆ อยูใ่นช่วงใดในวฎัจกัรของครอบครวั อกีทัง้ยงั
พบครอบครวัที่ไม่ได้ยึดโยงกันทางสายเลือดหรือผ่านการแต่งงานตามค านิยามข้างต้น แต่มี
ความสมัพนัธห์รอืผกูพนักนัผ่านการเลีย้งดูมาเป็นระยะเวลานาน  (แผนภาพ 7.1) 
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แผนภาพ 7.1:  พลวตัครอบครวัไทย  

 

7.2.1 ครอบครัวแหว่งกลาง 

งานวชิาการเกี่ยวกบัครวัเรอืนแหว่งกลางหรอืครวัเรอืนทีต่อ้งดูแลเดก็ทีเ่ตบิโตมาโดยคนใน
ครอบครวัแหว่งไปหนึ่งรุ่นคอืรุ่นพ่อรุ่นแม่ให้ขอ้เสนอว่า การทีภ่าระการดูแลตกเป็นของปู่ ย่าตายาย
เพราะพ่อแมอ่าจไปท างานถิน่อื่นท าใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะอยู่กบัพ่อแม่น้อยกว่าเดก็คนอื่นอาจส่งผลต่อ
พฒันาการและการเตบิโตของเดก็ (เนื้อแพร เลก็เฟ่ืองฟู และธญัมชัฌ สรงุบุญม,ี 2561) รวมถงึเดก็ที่
แยกกนัอยูก่บัพ่อและแมม่กัจะมพีฒันาการชา้ มภีาวะทุพโภชนาการเรือ้รงั มผีลการเรยีนแยก่ว่า และ
รูส้กึว่ามคีวามสุขน้อยกว่าเพื่อนร่วมชัน้เรยีนเมื่อเทยีบกบัเดก็ทีอ่ยู่กบัทัง้พ่อและแม่ ผูดู้แลเดก็ทีพ่่อ
แม่ยา้ยถิน่ทัง้คู่ที่มอีายุมากก็มกัจะมปัีญหาจติใจ (อาร ีจ าปากลาย และคณะ , 2559) อย่างไรก็ตาม 
งานที่ศึกษามาแล้วดงักล่าวไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมติิในเรื่องพื้นที่และเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่
ครวัเรอืนแหว่งกลางที่เกดิจากการย้ายถิ่นหรอืการแยกกนัอยู่ของครวัเรอืนที่มทีัง้แยกกนัอยู่แบบ
ชัว่คราว หรอืแยกกนัอยู่แบบถาวรกรณีทีพ่่อและแม่ของเดก็ในครอบครวัแหว่งกลางไปมคีรอบครวั
ใหม่โดยแทบจะไม่ไดดู้แลลูกจากครอบครวัเดมิ หรอืในบางกรณีการเป็นครอบครวัแหว่งกลางมกีาร
ส่งต่อข้ามจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกเนื่องจากการย้ายถิ่นไปท างานนอกถิ่นที่อยู่อาศยัทัง้การย้ายแบบ
ชัว่คราวหรอืการยา้ยไปเป็นเวลาหลายปี ซึง่งานวจิยัชิน้นี้ชีใ้หเ้หน็พลวตัครอบครวัทีซ่บัซอ้นดงักล่าว 
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การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามในจงัหวดัพษิณุโลก อุดรธานี และล าปางสะทอ้นใหเ้หน็บรบิททีแ่ตกต่างกนั 
ระหว่างครวัเรือนแหว่งกลางในพื้นที่ที่ยงัคงมีรายได้จากภาคเกษตรกรรมแต่การย้ายถิ่นเป็น
ยุทธศาสตร์หลกัในการหารายได้ในช่วงเวลาหนึ่ งของครวัเรอืนกบัครวัเรอืนแหว่งกลางที่เกดิจาก
ปัจจยัอื่น เช่น การหย่ารา้ง หรอืปัญหาครอบครวัอื่นๆ เช่น พ่อหรอืแม่กลายเป็นผูต้้องขงัท าให้ต้อง
ฝากลกูหลานไวก้บัคนรุน่ปู่ ยา่ตายาย 

ในพื้นที่จงัหวดัพษิณุโลก ผู้วจิยัเลอืกศึกษาครอบครวัที่มปีระวตักิารย้ายถิ่นไปท างานที่
ต่างประเทศในบ้านนาจาง ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ ซึ่งเป็นครอบครวัชาติพนัธุ์ม้งที่มี
สญัชาตไิทย 3 ครอบครวั พบว่าผู้ชายหวัหน้าครอบครวักลุ่มชาตพินัธุ์มง้มกีารยา้ยถิน่ไปท างานที่
ประเทศเกาหลใีตแ้ละอสิราเอลโดยมภีรรยาเป็นก าลงัหลกัในการดูแลลกูรว่มกบัครอบครวัตนเองหรอื
ครอบครวัสาม8ี  การไปท างานต่างประเทศของหวัหน้าครอบครวัเป็นการไปแบบชัว่คราว เมื่อเกบ็
เงินได้ก้อนหนึ่งจนสามารถน ามาเป็นทุนที่บ้านเกิดได้แล้วก็ย้ายถิ่นกลับมา สภาพความเป็น
ครอบครวัแหว่งกลางหรอือยูก่นัขา้มรุ่นของครวัเรอืนมง้จงึเป็นสถานการณ์ชัว่คราว นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ยังเก็บข้อมูลภาคสนามกับครอบครัวในพื้นที่ ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมืองพิษณุโลก จ านวน               
9 ครอบครวั และพบครอบครวัแหว่งกลางทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการทีพ่่อแมย่า้ยถิน่ไปท างานต่างพืน้ทีห่รอื
ต่างประเทศ  แต่เกิดจากการที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่มเีหตุที่ท าให้อยู่ร่วมกันแบบพ่อแม่ลูกไม่ได้  เช่น 
ปัญหาหย่ารา้งและการสรา้งครอบครวัใหม่ท าให้ลูกที่เกดิจากความสมัพนัธ์เดมิต้องตกอยู่ในความ
ดูแลของคนทีเ่ป็นตายาย หรอืการทีพ่่อหรอืแม่ไดร้บัโทษและตอ้งขงัในเรอืนจ าท าใหภ้าระการเลีย้งดู
ลูกต้องอยู่กบัปู่ ย่าตายายของเด็ก9 การศึกษาภาคสนามของงานวิจยันี้สะท้อนให้เห็นบรบิทของ
ครอบครวัแหว่งกลางทีไ่ม่ได้มาจากการยา้ยถิน่เพยีงอย่างเดยีวแต่เป็นความแหว่งกลางจากสาเหตุ
อื่นๆที่ท าให้ครอบครวัทวีความซับซ้อนซึ่งงานวิจยัเกี่ยวกับครอบครวัแหว่งกลางอื่นอาจไม่ได้
กล่าวถงึมากนกั 

ในพืน้ทีท่ีป่ระชากรยงัมอีาชพีอยู่ในภาคเกษตรกรรม เช่น พืน้ทีภ่าคสนามในบ้านนาสนุก 
อ าเภอเมอืง และบา้นสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ครวัเรอืนแหว่งกลางเกดิจากการยา้ย
ถิน่โดยเฉพาะการไปท างานต่างประเทศซึง่เป็นภาวะการแหว่งกลางแบบชัว่คราวเช่นกนั ระยะเวลา
การไปท างานต่างประเทศของพ่อแมเ่ดก็มกัจะอยูใ่นช่วงเวลา 1-9 ปี ตามสญัญาการจา้งงานและการ
ตดัสนิใจว่าจะอยู่เป็นแรงงานผดิกฎหมายต่อในประเทศนัน้ๆ หรอืไม่ แต่กระนัน้ ช่วงเวลาของการ
ห่างจากครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัการเติบโตของเด็ก พ่อแม่ของเด็กบางครอบครวัในจงัหวดั
อุดรธานีมองว่าหากจะห่างจากลกูไปควรจะเป็นช่วงทีลู่กยงัเลก็หรอืเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษา

                                         
8 ครอบครวัของอภชิยัและสมชยั บา้นนาจาง อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 
9 ครอบครวัของยายแป้นและตุ๊กตุ่น ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
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เพราะยงัสามารถดูแลสัง่สอนใหเ้ชื่อฟังไดม้ากกว่าลูกทีเ่ริม่เตบิโตเป็นวยัรุ่น10 นอกจากนี้ ผูใ้หข้อ้มลู
บางส่วนในพื้นที่ภาคสนามยงัเชื่อว่าเทคโนโลยสีามารถท าให้ตนเองและครอบครวัไม่ห่างกันมาก  
พ่อแม่จ านวนหนึ่งสื่อสารกบัครอบครวัผ่านโปรแกรมไลน์ ส่วนปู่ ย่าตายายทีต่้องเป็นผูดู้แลลูกหลาน
หากยงัมสีุขภาพแข็งแรงก็ยงัท าหน้าที่แทนพ่อแม่ได้ไม่ล าบาก โดยเฉพาะหากพ่อแม่ของเด็กมี
รายได้ส่งมาให้อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพการเป็นครอบครวัแหว่งกลางในบาง
ครวัเรอืนอาจไม่ไดเ้กดิขึน้อย่างถาวรในกรณีทีค่นรุ่นพ่อแม่ไปท างานต่างประเทศและหมดสญัญาจน
ตดัสนิใจกลบัมาพ านักทีห่มู่บา้นต้นทาง ขอ้มลูจากภาคสนามในจงัหวดัอุดรธานีชีใ้หเ้หน็ว่าการกลบั
บา้นของพ่อและแม่หลงัจากไปท างานต่างประเทศกไ็ม่ได้ท าใหค้รอบครวัดขีึน้เสมอไป สภาพที่เคย
แหว่งกลางที่ต่อมาไม่ได้แหว่งเพราะมกีารคนืถิ่นแต่ในบางครัง้อาจมปัีญหามากกว่าเดมิ เช่น  พ่อ
หรอืแม่กลบัมาแลว้ไม่ประสบความส าเรจ็ในการหารายไดท้ าใหม้หีนี้สนิเรือ้รงั หรอืกลบัมาพรอ้มกบั
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาโรคซมึเศร้าและติดยาเสพติด การกลบับ้านในลกัษณะนี้ท าให้สถานการณ์
ครวัเรอืนแย่ลง11 และกรณีทีพ่บมากทีสุ่ดคอืปัญหาการหย่ารา้งที่เกดิจากการแยกกนัอยู่โดยเฉพาะ
ในช่วงทีพ่่อในฐานะหวัหน้าครอบครวัไปท างานต่างประเทศ ส่วนแมไ่มไ่ดไ้ปดว้ยจนสุดทา้ยเลกิรากนั 
และต่างฝ่ายต่างมคีรอบครวัใหมท่ าใหปู้่ ยา่ตายายยงัจ าเป็นตอ้งเป็นผูด้แูลหลานไปโดยปรยิาย12  

ครวัเรอืนแหว่งกลางอกีลกัษณะเป็นการแหว่งกลางแบบเกอืบถาวร โดยเฉพาะครวัเรอืนที่
พ่อแม่เด็กหย่าร้างกัน ทัง้พ่อและแม่ไปท างานถิ่นอื่นและมีครอบครัวใหม่ กรณีนี้ปู่ ย่าตายาย
จ าเป็นต้องท าหน้าทีเ่ป็นผูป้กครองเต็มตวั มขีอ้สงัเกตว่าครวัเรอืนทีพ่่อแม่เดก็หย่ารา้งกนัจะเห็นว่า
เป็นครวัเรอืนของพ่อหรอืแมท่ีม่บีุตรตัง้แต่อายยุงัน้อย (อาย ุ14-23 ปี) เดก็บางคนแทบไมเ่คยเจอพ่อ
แม่และได้รบัการเลี้ยงดูโดยปู่ ย่าตายายตัง้แต่แรกเกดิ13 ในกรณีนี้ ครูศูนย์พฒันาเด็กเล็กและผู้น า
ชุมชนต่างมองว่าการที่เดก็อยู่กบัปู่ ย่าตายายอาจจะได้รบัความเอาใจใส่มากกว่าอยู่กบัพ่อแม่ที่ย ัง
อายุน้อย อกีทัง้การอยู่อาศยัในครวัเรอืนกลางชุมชนเกษตรกรรมทีย่งัมคีวามใกลช้ดิกนัและแวดลอ้ม
ด้วยญาตพิี่น้องเป็นขอ้ดขีอ้หนึ่ง โดยเฉพาะบางชุมชนที่ยงัพอจุนเจอืช่วยเหลอืกนัได้ ฝากกนัดูแล
เดก็ได ้แต่อาจไมส่ามารถช่วยเหลอืกนัถงึขนาดจดัหาอาหารพึง่พากนัเพราะแต่ละครอบครวัต่างต้อง
เอาตวัรอด นอกจากนี้ยงัพบว่ากรณทีีปู่่ ย่าตายายดูแลเดก็เลก็ในวยัอนุบาลหรอืประถมตน้อาจไมพ่บ
ปัญหามากเท่ากบัครอบครวัทีม่เีดก็ย่างเขา้สู่วยัรุ่นทีม่กัจะมปัีญหาช่องว่างระหว่างวยัเกดิขึน้ แต่ครกู็
ยงัสงัเกตว่าเดก็ในครวัเรอืนแหว่งกลางเทยีบกบัเดก็ทีอ่ยูก่ ับพ่อแมท่ีเ่อาใจใส่ดูแลจะมพีฒันาแตกต่าง
กนั เดก็ทีอ่ยูก่บัพ่อแมท่ีเ่อาใจใส่จะพดูเก่งและไวกว่าเดก็ทีอ่ยูก่บัปู่ ยา่ตายาย 

                                         
10 ครอบครวัของน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
11 เช่น ครอบครวัของอาภรณ์ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
12 เช่น ครอบครวัของอาภรณ์ สมใจ และพ่อเสอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
13 เช่น ครอบครวัของกลิน่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี  และสวย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี  
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ส่วนในพื้นที่ภาคสนามที่บ้านหัวทุ่ง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พบสถานการณ์
คล้ายคลงึกนักบัพื้นที่ในจงัหวดัอุดรธานีคอืเป็นพื้นที่ที่มปีระชากรยา้ยถิน่ไปท างานต่างถิ่นทัง้การ
ยา้ยถิน่ในประเทศ และการยา้ยถิน่ไปท างานต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ครวัเรอืนทีใ่ห้
ขอ้มูลกว่าครึง่ที่มสีมาชกิไปท างานนอกพื้นที่ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้กลบัมาบ้าน
เกดิเมื่อโควดิ-19 แพร่ระบาด แรงงานบางส่วนกลบับา้นในช่วงการระบาดของโควดิ -19 แต่เป็นการ
กลบับ้านด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกบัโรคระบาด ได้แก่ การถูกส่งกลบัเพราะอยู่ท างานอย่างผดิ
กฎหมายในเกาหลใีต้ และการออกจากงานดว้ยเหตุผลเรื่องสุขภาพ  สถานการณ์ครอบครวัและการ
อยู่ร่วมกนัของสมาชกิครอบครวัในพื้นทีศ่กึษาไม่เพยีงเป็นผลจากการยา้ยถิน่ไปท างานต่างถิ่นของ
คนรุ่นพ่อแม่ ในขณะที่ให้เดก็อยู่ในการดูแลของคนรุ่นปู่ ย่าตายายเท่านัน้ ลกัษณะแหว่งกลางของ
ครอบครวัยงัทบัซ้อนไปด้วยสถานะครอบครวัของคนรุ่นพ่อแม่ โดยพบว่ามคีรอบครวัที่พ่อแม่แยก
ทางกันมากถึง 11 ครอบครวัจากครอบครวัทัง้หมด 13 ครอบครวั ในปัจจุบัน เด็กกลุ่มนี้จาก              
8 ครอบครวั  อาศยัอยู่กบัปู่ ย่าตายายหรอืญาต ิขณะทีเ่ดก็ซึง่อยู่ในความดูแลของแม่โดยตรงมเีพยีง 
3 ครอบครวัเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาที่แม่ไปท างานต่างถิน่ เดก็จากทัง้ 3 ครอบครวั
ลว้นเคยอยูใ่นการดแูลของปู่ ยา่ตายายและญาต ิ ลกัษณะของครอบครวัแหว่งกลางในพืน้ทีศ่กึษาจงึมี
ทัง้การแหว่งกลางที่พ่อแม่ยา้ยไปท างานต่างถิน่โดยไม่ได้แยกทางกนั การแหว่งกลางซึ่งพ่อแม่ทัง้
ย้ายถิ่นและแยกทางกัน ซึ่งส่งผลต่อความเป็นครอบครวั การอยู่ร่วมกัน  ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกและการดูแล ในครอบครวัแหว่งกลางที่พ่อแม่ย้ายถิ่นและไม่ได้หย่าร้างนัน้มีการรกัษา
ความสมัพนัธ ์การตดิต่อ และการสนับสนุนดูแลครอบครวัมากกว่าครอบครวัแหว่งกลางทีค่นรุ่นพ่อ
แมย่า้ยถิน่และหย่ารา้ง ส่วนใหญ่ของเดก็ในครอบครวักลุ่มหลงันี้อยูใ่นความดูแลของญาตขิา้งแม่และ
มกัขาดการตดิต่อกบัพ่อและญาตขิา้งพ่อ ส่วนเดก็ทีอ่ยู่ในความดแูลของญาตขิา้งพ่อกข็าดการตดิต่อ
กบัแม ่ 

ครอบครวัแหว่งกลางยงัเกี่ยวพนักับการตัง้ครรภ์ของแม่ในขณะที่ยงัเรียนหนังสืออยู่     
โดยพบว่าเดก็จาก 2 ครอบครวัซึง่ผูเ้ป็นแม่ตัง้ครรภข์ณะยงัเรยีนหนังสอือยู่ โดยหนึ่งในนัน้ตัง้ครรภ์
ขณะมอีายเุพยีง 15 ปี หลงัคลอดเดก็ถูกส่งใหอ้ยูใ่นความดแูลของตายาย ในขณะทีผู่เ้ป็นแมไ่ม่ไดใ้ห้
การดแูล การสนบัสนุนทางเศรษฐกจิการดแูลเชงิอารมณ์ต่อเดก็มากนกั เดก็จงึถูกเลีย้งและเตบิโตมา
ในครอบครวัแหว่งกลางและไมค่่อยมคีวามรูส้กึผกูพนักบัแม่ 

ในขณะที่ครอบครวัแหว่งกลางเป็นปรากฏการณ์ทัว่ไปในพื้นที่ศกึษา ลกัษณะแหว่งกลาง
ของครอบครวัมคีวามเป็นพลวตั ครอบครวับางส่วนได้เปลีย่นจากครอบครวัที่ประกอบด้วยสมาชกิ  
3 รุ่น ไปสู่ครอบครวัแหว่งกลางหลังการย้ายถิ่นไปท างานนอกพื้นที่ของคนรุ่นพ่อแม่ 14  หรือ
ครอบครวับางส่วนเคยมลีกัษณะแหว่งกลาง คือมแีต่สมาชกิรุ่นปู่ ย่าตายายอยู่ร่วมกนักบัสมาชกิรุ่น

                                         
14 เช่น ครอบครวัของกรกนก (หมายเลข 9) ซึง่กนกพร ลูกสาววยั 39 ปีของเธอเพิง่เดนิทางไปท างานทีเ่กาหลใีต้ 
โดยทีล่กูทัง้ 2 คน ของกนกพรอยู่ในการดแูลของกรกนก 
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หลาน แต่ในปัจจุบนัเป็นครอบครวัที่ประกอบดว้ยสมาชกิ 3 รุ่น หลงัการยา้ยถิน่กลบัของคนรุ่นพ่อ
แม่15  แต่การกลบับา้นของคนรุ่นพ่อแม่ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าสภาวะแหว่งกลางของครอบครวัจะ
ไม่เกดิขึน้ในอนาคต การกลบับ้านในขณะที่ปัญหาความขาดแคลนทางเศรษฐกจิของครอบครวัยงั
ด ารงอยู่อาจน าไปสู่การยา้ยถิน่ในอนาคตของคนรุ่นพ่อแม่อกีครัง้ และครอบครวัวนกลบัไปสู่ภาวะ
แหว่งกลางอกีครัง้  ลกัษณะของครอบครวัในพื้นที่ทัง้ลกัษณะครอบครวัที่สมาชกิ 3 รุ่นอยู่ร่วมกนั 
และครอบครวัแหว่งกลางจงึไมไ่ดห้ยุดนิ่ง 

ดงันัน้ จากทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นค าว่าครอบครวัแหว่งกลางจากงานวจิยันี้ นอกจากจะเกดิจาก
การยา้ยถิน่ของคนรุ่นพ่อแม่แลว้ยงัเกดิจากปัจจยัอื่นๆ ทีท่ าใหพ้่อและแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้ด้วย
ตนเอง ความแหว่งกลางเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลาแต่อาจไมไ่ดเ้กดิขึน้ถาวร และกรณนีี้อาจไม่ใช่
เรื่องของการอยู่หรอืไม่อยู่ของคนรุ่นพ่อแม่ แต่เป็นเรื่องการไปและการอยู่อย่างมคีุณภาพของทัง้ผู้
ออกจากครอบครวัและผูท้ีถู่กทิง้ไวข้า้งหลงั รวมถงึปัญหาเรื่องการหย่ารา้ง การขอ้งเกี่ยวกบัยาเสพ
ตดิจนต้องโทษคุมขงั ตลอดจนการมลีูกเมื่อยงัไม่พรอ้มเป็นลกัษณะครอบครวัหลกัทีพ่บในพืน้ทีว่จิยั 
และจ าเป็นตอ้งมกีลไก มาตรการในการรองรบัปัญหาเหล่านี้  

ในส่วนของกลุ่มครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินพืน้ทีเ่ทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ไม่พบครัวเรือนแหว่งกลางในพื้นที่ดังกล่าวชัดเจนมากนัก 
เนื่องจากบุตรของแรงงานถูกบางครอบครวัเกิดและเติบโตจนเข้าโรงเรยีนในประเทศไทยและอยู่
ดว้ยกนัแบบพรอ้มหน้าพรอ้มตา ขณะทีบ่างครอบครวั แต่กพ็บว่าในบางครอบครวันัน้ เพื่อต้องการ
ให้ลูกของตนเองได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของเมยีนมา (ก่อนการรฐัประหารในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 
2564) ได้ตดัสนิใจส่งลกูกลบัไปยงัเมยีนมา ท าใหเ้กดิสภาวะการทีพ่่อแม่และลกูอยู่ต่างพืน้ทีก่นั และ
เกดิสภาพแหว่งกลางขึน้ทีบ่า้นเกดิ เนื่องจากลูกของครอบครวัเหล่านี้กลบัไปอยู่ภายใต้การดูแลของ
ปู่ ย่าตายายหรอืญาติฝัง่พ่อหรอืแม่ก็ตาม สถานการณ์นี้ใกล้เคียงกับครอบครวัที่พ่อแม่ได้ส่งลูก
กลบัไปยงัหมู่บา้นหรอืเมอืงต้นทางทีป่ระเทศเมยีนมาตัง้แต่เกดิ หรอืผูเ้ป็นแม่เดนิทางกลบัไปคลอด
ลกูทีเ่มยีนมา และอยูเ่ลีย้งดโูดยความช่วยเหลอืของผูเ้ป็นยายสกัพกัหนึ่ง กเ็ดนิทางกลบัมาท างานหา
รายไดท้ีป่ระเทศไทยโดยทิง้ลูกไวใ้หก้บัคนทีเ่ป็นคนรุ่นปู่ ย่าตายายดูแล เนื่องจากไม่สะดวกต่อการมี
ลูกอยู่ด้วยในการท างาน เช่นครอบครวัของพมิที่ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในหมู่บ้านตะบอื อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก ทีเ่ธอท างานเป็นแม่บา้นและดูแลผูสู้งอายุของคนในบา้นในกรุงเทพฯ หรอืเมอืงอื่นทีเ่ธอ
ยา้ยไปท างาน ดงันัน้ จงึเกดิลกัษณะครอบครวัแหว่งกลางในพืน้ทีต่้นทางการยา้ยถิน่ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งเช่นกนั ในกรณีครวัเรอืนแรงงานขา้มชาตใินไทยนัน้จงึมแีนวโน้มพบเพยีงครวัเรอืนที่อยู่

                                         
15 เช่น ครอบครวัของบุญยนื (หมายเลข 4) ซึง่ลูกชายยา้ยกลบับา้นหลงัถูกใหอ้อกจากงานในช่วงการระบาดของ
โควดิ-19 และครอบครวัของนุชนารถ (หมายเลข 10)  ซึง่ถูกทางการเกาหลใีต้สง่ตวักลบัเนื่องจากท างานโดยไม่
มวีซี่าท างาน 
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ร่วมกนัหลายรุ่น ครวัเรอืนพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว และครวัเรอืนที่ไม่สมบูรณ์แบบดงัจะกล่าวถงึในส่วน
ต่อไป  

7.2.2 ครอบครัวไม่สมบูรณ์ (dysfunctional family) 

ค าว่าไม่สมบูรณ์แบบในที่นี้  หมายถึง ครอบครวัที่ไม่ปกติตามความหมายของค าว่า
ครอบครวั หรอืเป็นครอบครวัที่นิยามไม่ได้จนอาจต้องใช้ความหมายว่า “เป็นผู้ที่อยู่ร่วมชายคา
เดยีวกนั” ซึง่อาจผูกพนัทางสายเลอืดหรอืไม่กไ็ด ้แต่มคีวามสมัพนัธต่์อกนัและดูแลซึง่กนัและกนัใน
ลกัษณะความเป็นครอบครวั ความไม่สมบูรณ์ที่เป็นลกัษณะส าคญัของทุกพื้นที่วจิยัเกดิจากปัญหา
การหย่ารา้งหรอืเลกิรากนัของพ่อแม่ และยงัพบว่าในบางกรณีโครงสรา้งครอบครวัไทยที่ยดึโยงกนั
ดว้ยระบบเครอืญาตอิาจไมส่ามารถน ามาอธบิายความสมัพนัธข์องคนในครอบครวัได ้ในพืน้ทีจ่งัหวดั
พษิณุโลกพบว่าม ี2 ครอบครวัทีเ่ดก็ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ทางสายเลอืดกบัผูเ้ลีย้งด ูแต่เป็นเพยีง
คนรูจ้กักนัในชุมชน แต่เลี้ยงดูเดก็มาด้วยความผูกพนัที่เหน็กนัมาตัง้แต่แรกเกดิ เช่น พ่อแม่น ามา
ฝากเลีย้งไว ้แต่ เมือ่พ่อแมข่องเดก็มเีหตุทีท่ าใหเ้ลี้ยงดลููกดว้ยตนเองไมไ่ดเ้พราะว่าถูกจบักุมดว้ยคดี
ยาเสพตดิเพื่อนบ้านที่เลีย้งดูเดก็มาก็รบัเลีย้งเดก็ไวด้้วยความเมตตา หรอือกีครอบครวัหนึ่งทีม่ลีูก
เป็นทอมบอยซึ่งมเีพื่อนหญงิที่ตัง้ครรภ์อยู่ยา้ยเขา้มาอยู่ร่วมบ้านด้วย และผู้เป็นแม่เห็นเพื่อนหญงิ
ของลูกสาวหรอืแม่ของเดก็มาตัง้แต่ตอนที่ทอ้งแก่ใกลค้ลอด เมื่อคลอดแลว้กเ็ลกิรากบัลูกสาวที่เป็น
ทอมบอยโดยทิ้งเดก็เอาไว้ ครอบครวัของลูกสาวที่เลกิกบัทอมบอยก็รบัเลีย้งดูเดก็คนนี้จนปัจจุบนั
อายุ 11 ปี ทัง้ทีไ่ม่ไดม้คีวามสมัพนัธท์างสายเลอืดต่อกนั16 หรอือกีกรณีเป็นครอบครวัทีร่บัจา้งเลีย้ง
จากพ่อแม่ตัง้แต่แบเบาะเมื่อ 20 ปีก่อน เลีย้งเดก็ไดเ้พยีง 2 เดอืนพ่อแม่ของเดก็กห็ายไป แต่ความ
สงสารเดก็จงึรบัเลีย้งเดก็มาเรือ่ยๆ จนปัจจบุนัอาย ุ20 ปี17 คลา้ยกบัครอบครวัในพืน้ทีว่จิยัในจงัหวดั
อุดรธานี ที่คณะวจิยัพบครอบครวัหนึ่งที่เป็นครอบครวัแหว่งกลาง ผู้เป็นย่าต้องเลี้ยงดูหลานแท้ๆ    
2 คนจากลูกของตนเองทีไ่ปท างานนอกพื้นที ่ในขณะเดยีวกนัก็รบัดูแล หลานๆ ทีเ่กดิจากพ่อแม่ที่
เลิกรากัน 3 คน โดยแม่ของหลานเป็นลูกของน้า (น้องสาวของแม่) 18 กรณีนี้อาจผูกพนักันทาง
สายเลอืดอยูบ่า้งแต่กไ็มไ่ดม้คีวามใกลช้ดิกนัดงันิยามความเป็นครอบครวัดัง้เดมิ   

ยิง่ไปกว่านัน้ เมื่อพิจารณาครอบครวัแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จะยิง่พบความ
หลากหลายตัง้แต่ที่มาที่ไปของสมาชกิในครอบครวั เช่น รุ่นปู่ ย่าตายายอาจจะอยู่ทีเ่มยีนมา รุ่นพ่อ
แม่และลูกอาจจะเกิดที่ประเทศไทย และแต่ละครวัเรอืนมกีารย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมารวมถึง       
มกีารส่งคนรุ่นลูกข้ามแดนไปเรยีนหนังสอืในประเทศเมยีนมาหรอืพากลบัมาเข้าโรงเรยีนที่ไทย   

                                         
16 ครอบครวัของป้าดาและป้าพร ต าบลท่าโพธิ ์อ าเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
17 ครอบครวัของป้าฉลวยกบัเอีย๊ม อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
18 ครอบครวัของกลิน่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
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บางครอบครวัมยีายเป็นก าลงัหลกัในการดูแลหลาน 4 คนทีเ่ป็นลูกของลูกสาวซึง่เกดิจากสาม ี4 คน 
เดก็แต่ละคนจงึมแีม่เดยีวกนัแต่คนละพ่อ และตวัยายเองก็มสีามใีหม่หลงัจากสามคีนแรกเสยีชวีติ 
และมีลูกที่เกิดจากสามีคนที่สองเช่นกัน19 หรืออีกครอบครวัแรงงานเมียนมาที่ อ าเภอแม่สอด 
หวัหน้าครอบครวัเป็นเดก็สาวอายุเพยีง 19 ปี ต้องท าหน้าทีดู่แลเดก็ 4 คน ทีเ่ป็นลูกฝาแฝดของน้า 
(น้องสาวของแม่โดยแม่เป็นลูกคนโตมีน้องสาว 2 คน น้องชาย 2 คน) ที่ ส่งมาเรียนในฝัง่ไทย
เนื่องจากโรงเรยีนฝัง่เมยีนมาตดิตัง้แต่ช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ต่อเนื่องถงึการรฐัประหาร ถงึแมว้่า
เธอจะอยูก่บัน้าสาวอกีคนกบัน้าเขยทีม่ลีูกอาย ุ8, 12, 14, 17 ปีตามล าดบั แต่กเ็ป็นการอยู่แบบแยก
ครวัเรอืนคอืไม่ไดใ้ช้จ่ายหรอืท ากบัขา้วจากครวัเดยีวกัน20 อกีครอบครวัเป็นครวัเรอืนที่พ่อเสยีชวีติ
จากโควดิ-19 ท าให้ลูกชายที่อายุ 18 ปี ต้องกลายเป็นหวัหน้าครอบครวัดูแลน้องอายุ 17, 16 และ   
3 ปี ตามล าดบัเพราะแม่ไม่สามารถจะพึง่พาได้เนื่องจากใชเ้งนิไปกบัการซือ้หวยและความเชื่อทาง
ศาสนา  ตวัอยา่งทัง้หมดน้ีเป็นลกัษณะครอบครวัทีน่ิยามไดย้ากว่าเป็นครอบครวัเดีย่วหรอืครอบครวั
ขยายตามการจดัประเภทของครอบครวัโดยทัว่ไป  

7.3  ครอบครัวและการอยู่กับความเปราะบาง  

ครอบครวัเปราะบางทีพ่บในการศกึษาภาคสนามของงานวจิยันี้เป็นเรื่องของครวัเรอืนที่มี
สมาชกิทีม่คีวามเปราะบางทางร่างกาย เช่น การเป็นผูพ้กิารแต่ก าเนิด หรอือาจเป็นความปราะบาง
ทางร่างกายจากปัจจยัอื่น เช่น การประสบอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วยทัง้ทางร่างกายและทางจติ หรอื
ความเปราะบางจากอตัลกัษณ์และสถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม เช่น การเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ ชน
กลุ่มน้อย ผู้อพยพ คนไร้รฐัที่ไม่มสีถานะบุคคลตามกฎหมาย การเป็นผู้ต้องขงั การเป็นผู้มคีวาม
หลากหลายทางเพศที่ท าให้ถูกเลอืกปฏบิตัแิละเขา้ไม่ถงึสวสัดกิารรวมถงึการด ารงชพีในมาตรฐาน
เดยีวกบัคนอื่นๆ ในสงัคม ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วชุมชนพอมศีกัยภาพในการดูแลจดัการสุขภาวะของ
ตนเองตามสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อความ “เปราะบาง” ของครวัเรอืนเกิดขึ้นกบัคนหลายกลุ่ม
โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และมีลักษณะของความทับซ้อน (intersectionality) เช่น เป็น
เดก็ผูห้ญงิแต่มคีวามผดิปกตทิางสมอง (เป็นออทสิตกิ) เป็นผูสู้งอายุทีม่ปัีญหาทางจติ เป็นแม่ทีเ่ลกิ
กบัสามทีีไ่ดร้บัโทษจากคดยีาเสพตดิ และอาการตดิยาเสพตดิยงัคงต่อเนื่องจนไม่สามารถเลีย้งดูลูก
ของตนเองได้ ศกัยภาพในการดูแลในครอบครวัและชุมชนละเริม่ลดลงจนในบางครัง้ถงึกบัจดัการ
ไมไ่ด ้ดงัแผนภาพ 7.2   

  

                                         
19 ครอบครัวของมะหน่วย อ. แมส่อด จ. ตาก 
20 ครอบหัวเหมกะดา อ. แม่สอด จ. ตาก 
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แผนภาพ 7.2:  ครอบครวัเปราะบาง 

 

7.3.1 ก่อนหรือหลังโควิด-19: ความเปราะบางท่ีคงอยู่และยิ่งเปราะบางยิ่งขึ้น 

ครอบครวัเปราะบางในการศึกษานี้มสี่วนใหญ่มคีวามเปราะบางตัง้แต่ ก่อนที่โควิด-19     
จะแพร่ระบาด  ดงันัน้ หลงัโควดิ-19 ครอบครวัเหล่านี้จงึยิง่ทวคีวามเปราะบางในเรื่องการหารายได้
เลีย้งชพีและการด ารงชวีติทีจ่ะป้องกนัตนเองและครอบครัวใหร้อดพน้จากการตดิต่อของโรค เดก็ใน
ครอบครวัเปราะบางนอกจากจะเผชญิกบัภาวะถดถอยทางการเรยีนรู ้มอุีปกรณ์การเรยีนไมเ่พยีงพอ
ในช่วงของการเรยีนออนไลน์ โรงเรยีนปิด เดก็ในพืน้ทีต่่างจงัหวดัขาดการเขา้ถงึการเรยีนรูอ้ย่างเป็น
ระบบ มมีาตรฐาน และขาดการตดิตามตรวจสอบ การที่มผีู้ดูแลที่เป็นคนรุ่นปู่ ยาตายายที่อายุมาก   
มโีรคประจ าตวั และมรีายได้ไม่เพยีงพอท าให้ขาดการเตรยีมพร้อมและการดูแลในชวีติประจ าวนั 
เช่น ไมม่คีนไปส่งเดก็ไปโรงเรยีนเพราะปู่ ย่าตายายมรีา่งกายไมพ่รอ้ม พ่อแมท่ างานรบัจา้งท าใหต้้อง
เขา้-ออกงานตามเวลา สภาพทีอ่ยู่อาศยัท าใหเ้ดก็ไปโรงเรยีนไม่ได้เพราะน ้าท่วมบ้านในช่วงฝนตก 
ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนว่าโควดิ-19 ไม่ใช่ตวัแปรที่ท าให้เกดิปัญหาการดูแลเด็กอย่างมนีัยส าคญั   
แต่ปัญหาการขาดการดูแลเกิดขึ้นก่อนอย่างต่อเนื่องจากความเปราะบางทบัซ้อนของสมาชิกใน
ครอบครวั    

ครอบครวัเปราะบางในพื้นที่ภาคสนามในจงัหวดัพษิณุโลก ล าปางและอุดรธานีเป็นความ
เปราะบางทีเ่กดิจากร่างกายและจติใจ ผูสู้งอายุในชุมชนโดยส่วนใหญ่สามารถดแูลตนเองและยงัเป็น
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ที่พึ่งของลูกหลาน แต่ความเปราะบางจะแปรผันตามสุขภาพและความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครวั เช่น มผีูท้ ีม่คีวามเปราะบางทางร่างกายหรอืจติใจทีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการดูแล หรอืสมาชกิ
ในครอบครวัมกีารหย่ารา้งและตอ้งรบัภาระดแูลเดก็มคีวามเปราะบางทบัซอ้นทัง้มาจากพ่อแม่ทีห่ยา่
รา้งและมคีวามปกตทิางร่างกายหรอืสมอง หรอืครอบครวัที่มอีตัราการพึ่งพงิสูงหรอืมผีู้หารายได้
หลกัเพยีงคนเดยีว ท าใหเ้กดิภาวะความทอ้แทใ้จไรท้างออก แต่สวสัดกิารทีไ่ดร้บัเป็นเพยีงสวสัดกิาร
ที่เน้นแก้ไขความเปราะบางทางเศรษฐกิจ เช่น เงนิอุดหนุนคนพิการ เงนิอุดหนุนเด็กแรกเกิด       
เงนิอุดหนุนทางการศกึษาซึง่ยงัไม่เพยีงพอ อกีทัง้ละเลยสภาพปัญหาปลกีย่อยทีไ่ม่น าไปสู่การสรา้ง
คุณภาพทางการศกึษา เช่นแมว้่าเดก็สามารถเขา้เรยีนในศูนย์พฒันาเดก็เลก็หรอืระดบัชัน้มธัยมตาม
นโยบายสนับสนุนการขยายโอกาสของรฐับาลไทย แต่ปัญหาค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์ยงัเป็นภาระหนัก
ส าหรบัครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยและมหีนี้สนิ หรอืการส่งลูกหลานไปโรงเรยีนใหอ้ยู่ในความดูแลของ
ครูและโรงเรยีนก็เป็นสิง่ที่ปฏบิตัไิด้ยากส าหรบัแรงงานรบัจ้างที่ต้องเขา้ออกตามเวลาปฏบิตัิงานที่
อาจส่งผลต่อการถูกเลกิจา้งได ้เป็นตน้ 

ครอบครวัเปราะบางที่มผีู้พกิารทางร่างกายจากการท างานและยงัมเีดก็ในวยัเรยีนที่ต้อง
ดูแลบางครอบครวัด ารงชพีอยู่ได้ด้วยเงนิชดเชยจากการท างาน21 บางครอบครวัด ารงชพีด้วยเงนิ
ผู้สูงอายุและเงนิช่วยเหลอืคนพกิาร22 ในขณะที่บางครอบครวัมคีวามเปราะบางซ ้าซ้อนยิง่กว่านัน้ 
กล่าวคอืเป็นครวัเรอืนทีอ่ยูร่ว่มกนัของคนถงึ 4 รุน่ โดยคนรุน่ทวดมโีรคประจ าตวั คนรุน่ปู่ ยา่มปีู่ ทีต่ดิ
เหล้าและเป็นโรคซมึเศรา้ที่จ าเป็นต้องพบแพทยเ์พื่อรกัษา ท าให้ย่ากลายเป็นผู้น าครอบครวั แต่ก็
เป็นผูท้ีม่โีรคประจ าตวั โดยอยูร่ะหว่างการรกัษามะเรง็เต้านม แมว้่าอาการป่วยดขีึน้ แต่ยงัคงตอ้งไป
รบัยาทีโ่รงพยาบาล อกีทัง้ยงัเป็นครวัเรอืนแหว่งกลางเพราะคนรุ่นลูกไปท างานต่างประเทศและหย่า
รา้งท าใหย้่าต้องเป็นผู้ดูแลหลานชายวยัประถม23 บางครอบครวัอาจเคยแหว่งกลางเพราะคนรุ่นลูก
ไปท างานต่างประเทศแต่ปัจจุบนัคนรุ่นลูกกลบัมาพร้อมกับปัญหาติดยาเสพติด ท าให้ช่วยเหลือ
ครอบครวัไมไ่ด ้ปู่ ยา่จ าเป็นตอ้งดแูลหลาน แต่ปู่ เป็นผู ้พกิารทางสายตา ครอบครวันี้ด ารงชพีดว้ยเงนิ
ผู้สูงอายุและเงนิผู้พกิารจากปู่  ส่วนย่าท างานรบัจ้างและยอมรบัว่าในช่วงโควดิ-19 แพร่ระบาดที่
หลานไม่ไดไ้ปโรงเรยีนกอ็าจไม่ได้รบัประทานอาหารบางมือ้เพราะไม่มใีครดูแล 24 ส่วนอกีครวัเรอืน 
หวัหน้าครอบครวัซึ่งเป็นปู่ มโีรคประจ าตวัและมอีาการนิ้วลอ็คท าให้ท างานไม่ได้เท่าเดมิ ด ารงชพี
ด้วยเงนิเบี้ยผู้สูงอายุและเงนิเดอืนในฐานะอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเงนิ

                                         
21 ครอบครวัของโหระพา  อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
22 ครอบครวัของเฉลยีว ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
23 ครอบครวัของสมใจ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
24 ครอบครวัของอาภรณ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
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ส่งกลบับา้นของลกูทีอ่ยูต่่างถิน่ ในขณะทีต่อ้งเลีย้งดหูลานวยัประถมสองคน25 ครวัเรอืนเหล่านี้เผชญิ
ปัญหาหลกัๆ ด้านเศรษฐกจิและการดูแล แมจ้ะมกีารดูแลกนัในชุมชนและช่วยเหลอืกนัในหมู่เครอื
ญาตแิต่ก็ไม่ได้ท าได้ตลอดเวลา และถงึแมจ้ะได้รบัความช่วยเหลอืเป็นเงนิอุดหนุน แต่ขอ้มูลจาก
ภาคสนามในงานวจิยันี้ชีว้่าการสนับสนุนเพยีงเงนิช่วยเหลอืยงัไม่เพยีงพอหากไม่มกีารพฒันาระบบ
คุ้มครองทางสงัคมให้ครวัเรอืนเปราะบางสามารถเข้าถึงบรกิารพื้นฐานทัง้บรกิารทางสุขภาพและ
การศกึษาทีจ่ะช่วยยกระดบัความเป็นอยู ่  

ครวัเรอืนในพืน้ทีภ่าคสนามจงัหวดัล าปางและพษิณุโลกมคีวามเปราะบางทบัซอ้นเพิม่ขึ้น
ในเรือ่งของการมเีดก็พเิศษ เช่น เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฒันาการและมปัีญหากลา้มเนื้ออ่อนแรง
ทีต่อ้งการการดแูลพเิศษ26 และเมือ่เป็นครวัเรอืนทีม่ปัีญหาหย่ารา้งและเดก็อยู่กบัแมเ่ลีย้งเดีย่วท าให้
ผูดู้แลเองกไ็ม่สามารถท างานหารายไดอ้ย่างเตม็ที ่ในขณะทีค่รวัเรอืนทีผู่สู้งอายุต้องเลีย้งดูลกูหลาน
ที่มปัีญหาสมาธสิัน้และมปัีญหาการควบคุมอารมณ์จนเมื่อเตบิโตเขา้สู่วยัรุ่นก็น าไปสู่ปัญหาการใช้
ความรนุแรง27 ในจงัหวดัพษิณุโลก พบครวัเรอืนทีม่ผีูม้คีวามทุพลภาพทางรา่งกายและทางสมองและ
ครวัเรอืนทีเ่ดก็อยู่กบัผูป้กครองทีพ่วัพนักบัยาเสพตดิทีต่่างเป็นครวัเรอืนยากจน หาเชา้กนิค ่าทีต่่าง
ขาดศกัยภาพที่จะแก้ปัญหาเนื่องจากต่างต้องดิ้นรนหารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในแต่ละวนัจน
กลายเป็นความเปราะบางรอบดา้นทัง้ดา้นเศรษฐกจิ (ความยากจน) กายภาพ (การอยู่ในทีอ่ยู่อาศยั
ที่ผุพงั ไม่ถูกสุขลกัษณะ เสี่ยงต่อภยัพบิตั)ิ และยงัมผีู้มคีวามเปราะบางทางร่างกายและจติใจเป็น
สมาชกิในครวัเรอืน28 และแมส้มาชกิในครวัเรอืนเหล่านี้จะกลายเป็นผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 หรอืเป็นกลุ่ม
เสีย่งกเ็ป็นเรื่องยากที่จะปฏบิตัติามมาตรการของรฐัในการกกัตวัให้ครบตามจ านวนวนั หรอืการกกั
ตัวของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มพ่อแม่และปู่ ย่าตายาย พวกเขาต่างต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ           
บางครวัเรอืนกกัตวัไม่ครบ 10 วนัตามมาตรการของรฐักจ็ าเป็นต้องออกไปท างาน ส่วนบุตรหลานก็
จ าเป็นต้องน าไปฝากที่โรงเรยีนแมจ้ะเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนโรงเรยีนต้องรบัภาระหนักในการคดักรอง
เดก็ทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งแลว้มาโรงเรยีนรายวนั ส่งผลกระทบต่อการจดัการการเรยีนการสอนและคุณภาพ
ของการเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรู ้

ในส่วนของครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินไทย งานวจิยัน้ีพบว่าพวกเขาไมใ่ช่ผูท้ีเ่พิง่ยา้ยเขา้
มาท างานชัว่คราวเหมอืนกบัแรงงานไทยไปต่างประเทศแลว้กลบับ้าน แต่ลว้นเป็นผูพ้ านักอาศยัใน

                                         
25 ครอบครวัของพ่อเสอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 
26 ครอบครวัของดวงกมล (หมายเลข 8)  อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
27 ครอบครวัของชลลดา (หมายเลข 12) อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
28 ครอบครวัของจิบ๊และครอบครวัของป้าสา ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ประเทศไทยเกนิ 10 ปี29 บางครอบครวัมเีดก็ทีเ่กดิในประเทศไทยแลว้ส่งกลบัไปใหค้รวัเรอืนต้นทาง
ทีเ่มยีนมาช่วยดูแล หรอืบางครอบครวัอยู่ร่วมกนัเป็นครวัเรอืน 2-3 รุ่น30 แต่การอยู่พรอ้มหน้าพรอ้ม
ตากเ็ป็นไปดว้ยความยากล าบากเพราะนัน่หมายถงึครอบครวัเขา้มาอยู่ในประเทศไทยตัง้แต่รุ่นปู่ ยา่
จนไปถงึรุ่นหลาน แต่ต่างท างานรบัจา้งหาเชา้กนิค ่า และกลบักลายเป็นว่าครวัเรอืนเปราะบางที่สุด
ของกลุ่มแรงงานขา้มชาตเิป็นครวัเรอืนทีอ่ยู่ร่วมกนัเพราะมกัประกอบไปดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นคนพกิาร 
ป่วยด้วยโรคเรื้อรงั ซึมเศร้า ติดการเล่นหวยหรอืมคีวามเชื่อทางศาสนาที่มากเกินไป การเป็น
แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยทีไ่ม่มใีบอนุญาตการท างานเมื่อประสบอุบตัเิหตุจากการจา้งงานท า
ใหไ้ม่สามารถไดร้บัค่าชดเชยทีเ่ป็นธรรม และยงัท าใหข้าดรายไดส้่งกลบับา้น แต่พวกเขากไ็ม่คดิจะ
กลบับา้นดว้ยสภาพพกิารหรอืตดิเตยีงเพราะคาดว่าจะไมไ่ดร้บัการดูแลจากรฐับาลทหารทีย่ดึอ านาจ
มาอย่างแน่นอน ท าให้เป็นภาระของคนในครอบครวัที่ต้องดูแลสมาชกิที่ป่วยตดิเตยีง ประกอบกบั
สภาพการเมอืงหลงัรฐัประหารยิง่ท าใหแ้รงงานเมยีนมาทีใ่หข้อ้มลูงานวจิยันี้คดิว่าการกลบับา้นไม่ใช่
ทางเลอืกของครอบครวัเลย หรอืบางครอบครวัมยี่าหรอืยายเป็นผูดู้แลคนรุ่นหลานเพราะพ่อแม่ของ
หลานเลกิกนัท าให้ต้องดูแลหลานถงึ 4 คน ที่เกดิจากแม่เดยีวกนัแต่คนละพ่อ 31 ที่น่าสนใจคอืกลุ่ม
แรงงานขา้มชาตทิีใ่หข้อ้มลูในงานวจิยัน้ีในเขตอ าเภอแมส่อดแทบจะไม่มผีูท้ ีม่ใีบอนุญาตท างานอย่าง
ถูกกฎหมายเลย ดงันัน้สถานการณ์ความเปราะบางของครอบครวัแรงงานขา้มชาตจิงึขึน้อยูก่บัสภาพ
ร่างกายและสุขภาวะความเป็นอยู่ ครวัเรอืนที่มสีมาชกิในครอบครวัเป็นผู้พกิารหรอืประสบปัญหา
สุขภาพหรอืเจบ็ป่วยกระทนัหนัจงึมคีวามล าบากกว่าครวัเรอืนอื่นๆ32 เพราะไม่ไดร้บัสทิธกิารรกัษา
ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการท างานนอกระบบหรอืระบบทีไ่มเ่ป็นทางการทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึการคุม้ครอง
ได้ นอกจากพึ่งพงิความช่วยเหลอืจากองค์กรเอกชนหรอืองคก์รระหว่างประเทศที่ใหก้ารสนับสนุน
โดยยดึหลกัมนุษยธรรม 

แมว้่าแรงงานขา้มชาตใินอ าเภอแม่สอด และในเมอืงเชยีงรายจะอยู่ร่วมกนั มญีาตหิรอืคน
รูจ้กัในประเทศไทย แต่โดยส่วนใหญ่พวกเขาไมส่ามารถช่วยเหลอืกนัไดม้ากนกัเพราะต่างตอ้งดิ้นรน
หารายไดแ้ละต่างท างานรบัจา้งหาเชา้กนิค ่าทีร่ายไดต้ ่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานรบัจา้งรายวนัมรีายได้
เพยีง 200-300 บาทต่อวนั หากครวัเรอืนใดมปัีญหากย็งัคงตอ้งดแูลกนัเองในครอบครวัเป็นหลกัก่อน 
อย่างไรก็ตาม แรงงานบางคนเปิดเผยว่าหากมคีวามเดอืดร้อนทางการเงนิก็ยงัพอหยบิยมืเพื่อน
แรงงานไดบ้า้ง เช่นเมือ่ยามเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่ตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากกระทนัหนั ซึง่พบ

                                         
29 ครวัเรอืนแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดัเชยีงรายทีใ่หข้อ้มูลทัง้หมดอพยพเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรกระหว่างปี 
2539-2554 

30 ครอบครวัของเป้และครอบครวัของอาซงิ เขตเทศบาลนครเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
31 ครอบครวัของมะหน่วย อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
32 ครอบครวัของพโูล อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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ในครอบครวัแรงงานขา้มชาตใินเมอืงเชยีงราย ทีแ่รงงานชาย 2 คนประสบอุบตัจิากการท างานและ
ไม่ได้รบัสทิธกิารรกัษาพยาบาลและเยยีวยาตามเงื่อนไขของการจา้งงาน ทัง้ที่หนึ่งนัน้ท างานเป็น
ลูกจา้งตามเงื่อนไขหลกัประกนัสงัคม แต่เนื่องจากนายจ้างของเขาไม่ส่งเงนิเขา้กองทุนประกนัสงัคม
อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีน่ายจา้งเหมอืนพยายามทีจ่ะเอาเปรยีบ ท าใหเ้มือ่เกดิปัญหา
ดงักล่าวขึ้น แรงงานชายคนนี้จงึได้รบัการสนับสนุนตามเงนิประกันสงัคมเพียงจ านวนเล็กน้อย
เท่านัน้ นอกจากนี้ การกลายเป็นผูทุ้พพลภาพท าใหส้่งผลต่อการดูครอบครวัทีต่น้ทางการยา้ยถิน่ใน
เมยีนมา เนื่องจากขาดรายไดห้ลกัท าใหไ้ม่สามารถส่งเงนิกลบัไปยงับ้านเกดิได ้อกีทัง้ยงัสรา้งภาระ
การดแูลใหก้บัสมาชกิคนอื่นในครอบครวั  

7.3.2 การส่งต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจข้ามรุ่น  

ขอ้มูลจากภาคสนามสะท้อนให้เหน็ถึงประเดน็ความเปราะบางที่เกดิจากความยากจนซึง่
มกัจะเป็นตน้เหตุของความเปราะบางในดา้นอื่นๆ ทีย่งัคงส่งต่อถงึคนรุน่ต่อไปโดยเฉพาะในครวัเรอืน
ทีร่ายไดต้ ่า มอีตัราการพึง่พงิสงู เป็นหน้ีสนิ  

ตารางที ่7.1:  ความเปราะบางทางเศรษฐกจิ 

พื้นท่ีกำรศึกษำและ
จ ำนวนครอบครวั 

อตัรำกำรพ่ึงพิง 
(ผู้หำรำยได้: 

จ ำนวนผู้พ่ึงพิง) 

หน้ีสินโดยเฉล่ีย (บำท) รำยได้โดยเฉล่ีย/
เดือน 

ครอบครวัในพื้นที่จ ังหวัด
พษิณุโลก (N=12) 

1 ต่อ 2.1 ต ่าสดุ: ไมม่หีนี้สนิ 
สงูสดุ: 150,000 บาท 
เฉลีย่: ประมาณ 40,000 บาท 

15,000-20,000 
บาท 

ครอบครวัในพื้นที่จ ังหวัด
อดุรธานี (N=14) 

1 ต่อ 2.1 ต ่าสดุ: ไมม่หีนี้สนิ 
สงูสดุ: 400,000 
เฉลีย่: 190,714 

15,000 บาท 

ครอบครวัในพื้นที่จ ังหวัด
ล าปาง (N=13) 

1 ต่อ 2.86 ต ่าสดุ: 50,000 
สงูสดุ: 500,000 
เฉลีย่: 175,384 

14,230 บาท 

ครอบครวัแรงงานขา้มชาติ
ในเขตเทศบาลบาลนคร
เชยีงราย (N=8) 

1 ต่อ 2.3 ต ่าสดุ: ไมม่หีนี้สนิ 
สงูสดุ: 26,000 บาท 
เฉลีย่: ประมาณ 10,000 บาท 

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 

ครอบครวัแรงงานขา้มชาติ
ในอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก (N=9) 

1 ต่อ 3 ต ่าสดุ: ไมม่หีนี้สนิ 
สงูสดุ: 18,000 บาท 
เฉลีย่: ประมาณ 12,500 บาท 

5,000 บาท 
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ครอบครวัในพืน้ทีศ่กึษาเป็นครอบครวัทีม่คีวามเปราะบางทางเศรษฐกจิ  รายไดเ้ฉลีย่ของ
ครวัเรอืนกรณศีกึษาทัง้ในจงัหวดัอุดรธานี ล าปาง และพษิณุโลก ต ่ากว่ารายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืนของแต่
ละจงัหวดั33  ครอบครวัทุกครอบครวัในกรณีศกึษาของจงัหวดัล าปางถูกจดัว่าเป็นครอบครวัยากจน 
และทุกครอบครวัมสีมาชกิทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีไ่ดร้บับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (บตัรคนจน) ครอบครวัในพืน้ที่
จงัหวดัอุดรธานีนัน้สดัส่วนของผู้ที่หารายไดต่้อจ านวนผูพ้ึ่งพงิอยู่ที ่1 ต่อ 2.1 คน เท่ากบัอตัราการ
พึ่งพงิของครอบครวัในจงัหวดัพษิณุโลก ขณะที่อตัราการพึ่งพงิของจงัหวดัล าปางนัน้สูงสุดอยู่ที่ 1 
ต่อ 2.86 คน โดยปัญหาหนี้สนิเป็นปัญหาร่วมของครวัเรอืนในทุกพืน้ที ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัล าปางนัน้ทุก
ครอบครวัเผชญิกบัปัญหาหนี้สนิ โดยหนี้ต่อครวัเรอืนเฉลีย่คอื 175,384 บาท  ครวัเรอืนส่วนใหญ่ไม่
สามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด มลูค่าหนี้สนิจงึเพิม่พนูขึน้เรือ่ยๆ  

ส่วนครอบครวัแรงงานข้ามชาติใน 2 พื้นที่มอีตัราการพึ่งพงิอยู่ที่ 1 ต่อ 2.3 คนในพื้นที่
เมอืงเชยีงราย และอตัรา 1 ต่อ 3 คนในพื้นที่อ าเภอแม่สอด ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อครวัเรอืนต ่ากว่า 
10,000 บาทส าหรบัพื้นที่เมอืงเชยีงราย และต ่ากว่า 5,000 บาทส าหรบัพื้นที่อ าเภอแม่สอด ส่วน
หนี้สนินัน้เป็นการกู้ยมืจากจากญาต ิแรงงานขา้มชาตดิว้ยกนั นายจา้ง หรอืแมก้ระทัง่กู้เงนิจากคน
เมยีนมาในฝัง่เมยีนมาส าหรบับางครอบครวัในเมอืงเชยีงราย ดงันัน้จงึมคี่าเฉลี่ยของหนี้สนิอยู่ที่ 
10,000 บาท และ 12,500 บาทของครอบครวัในเมอืงเชยีงรายและแม่สอดตามล าดบั ซึง่จ านวนอาจ
ไมม่ากเท่ากบัหนี้สนิครวัเรอืนไทย เนื่องจากแรงงานขา้มชาตไิมส่ามารถกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ดว้ยจ านวนมากๆ ได ้

การศกึษาภาคสนามในพืน้ทีศ่กึษานี้พบแนวโน้มของการส่งต่อความยากจนขา้มรุ่น แมว้่า
ครอบครวัในพืน้ทีศ่กึษาสามารถส่งคนรุ่นหลานเขา้สู่ระบบการศกึษาทัง้หมด แต่เมื่อดูประวตัขิองคน
รุน่ปู่ ยา่จนถงึพ่อแมจ่ะพบว่าจะพบครวัเรอืน 2 ลกัษณะไดแ้ก่รุน่ปู่ ย่าและพ่อแม่ทีม่กีารศกึษาเฉลี่ยอยู่
ทีร่ะดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาท าใหไ้มไ่ดม้ทีางเลอืกในการประกอบอาชพีมากนกั และมกัเขา้
สู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานทักษะต ่าหรอืแรงงานกึ่งทกัษะ ส่วนครวัเรอืนส่วนน้อยที่มผีู้ส าเรจ็
การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และอุดมศกึษาขึน้ไป แต่เมื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานก็
พบว่าไมส่ามารถสะสมทุนและเลื่อนชัน้ทางสงัคมได ้ในทางตรงขา้ม ความอยูร่อดของแรงงานกลุ่มนี้
วางอยู่บนการพึง่พาการดูแล การสนับสนุนจากคนรุ่นพ่อแม่ (เช่น การส่งลูกกลบัไปใหพ้่อแม่ดูแลที่
บ้านเกิด) แม้ว่าสมาชิกของครอบครวัในพื้นที่ศึกษาบางส่วนเดินทางไปท างานเป็นแรงงานใน
ต่างประเทศเพื่อน ารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครวัและการลงทุนทางการศกึษาของ
สมาชกิรุ่นต่อมาของครอบครวั อย่างไรกต็าม สมาชกิรุ่นเดก็ของครอบครวักเ็ผชญิกบัความท้าทาย
ในการเขา้ถงึการศกึษาที่มคีุณภาพ และการคงอยู่ในระบบการศกึษา ความท้าทายดงักล่าวยิง่พบ

                                         
33 การส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาตริะบุว่าในปี 2564 รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ของจงัหวดัอุดรธานีคอื 22,606.52 
บาทต่อเดอืน จงัหวดัล าปาง 19,857.63 บาท และจงัหวดัพษิณุโลก 20,912.97 บาทต่อเดอืน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาต,ิ  2565 ข) 
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มากในกลุ่มโดยเฉพาะผูท้ี่มาจากพ่อแม่ที่หย่ารา้งกนัและครอบครวัที่มผีู้มปัีญหาสุขภาพกายและจติ 
กลุ่มคนเปราะบางที่ต้องการการดูแลที่มีล ักษณะเฉพาะ ซึ่งโอกาสในการเลื่อนชัน้ทางสังคม 
เศรษฐกจิของคนกลุ่มน้ีมอีย่างจ ากดั  ส่วนครวัเรอืนแรงงานขา้มชาตพิบว่าโอกาสในการเลื่อนชัน้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมยิง่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดงันัน้ การดูแลเดก็ในครอบครวัเปราะบางและการ
แก้ปัญหาจงึไม่ใช่เพยีงเรื่องของเดก็เท่านัน้ หากยงัเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
และสวสัดกิารของคนรุ่นพ่อแม่ซึง่ตอ้งมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม หากเกดิความเปราะบาง
แลว้กจ็ะส่งต่อความเปราะบางขา้มรุ่นไปเรือ่ยๆ  

7.4 ช่องโหว่ของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับพลวัต

ครอบครัวไทย 

นักวจิยัในแต่ละพื้นที่ได้ส ารวจขอ้มูลเกี่ยวกบัสวสัดกิารในระดบัปัจเจก ครวัเรอืน ชุมชน 
รวมถงึสิง่ทีค่รอบครวัทีใ่หข้อ้มลูในงานวจิยันี้เขา้ถงึและไดร้บั รวมไปถงึอุปสรรคต่างๆ ในการเขา้ถงึ
สวสัดกิารของพวกเขา ทัง้นี้พบว่ารฐัสรา้งนโยบายช่วยเหลอืครวัเรอืนเปราะบางผ่านเงนิช่วยเหลอื
ประชาชนกลุ่มต่างๆ แทบจะคลอบคลุมแลว้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิเบีย้ผูสู้งอายุ เงนิอุดหนุนคนพกิาร และ 
เงนิอุดหนุนเดก็แรกเกดิ เป็นต้น แต่ปัญหาส าคญัทีง่านวจิยัชิ้นนี้พบคอืการแก้ปัญหาสวสัดกิารของ
รฐัมกัตัง้ตน้ดว้ยการจดัสรรเงนิงบประมาณเป็นหลกั แต่ไมไ่ดพ้ฒันาโครงสรา้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
รูปแบบการสนับสนุนการดูแลในด้านอื่นๆ ซึ่งมคีวามส าคญัส าหรบัการดูแล และการสรา้งคุณภาพ
ชวีติทีด่ใีหก้บักลุ่มเปราะบาง   

7.4.1 สวัสดิการและการดูแลครัวเรือนเปราะบาง 

จากขอ้คน้พบของงานวจิยันี้ ค าว่าครวัเรอืนเปราะบางทีพ่บในพืน้ทีภ่าคสนามไม่ไดม้เีพยีง
ความเปราะบางเชงิเศรษฐกจิ แต่มคีวามเปราะบางทัง้ทางร่างกาย จติใจ และครอบครวัจ านวนมากมี
ความเปราะบางหลายลักษณะทับซ้อนกัน นอกจากความช่วยเหลือในรูปแบบของการสังคม
สงเคราะหเ์ป็นรายกรณี ในปัจจุบนักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยย์งัพยายาม
บูรณาการบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ทัง้รฐั ชุมชน และเอกชนในการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยมี
เป้าหมายว่าจะไม่ทอดทิง้ใครไวข้า้งหลงั โดยเน้นการบูรณาการภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัทอ้งถิน่
ในการเก็บขอ้มูลกลุ่มเปราะบาง ในขณะเดยีวกนัก็เน้นการให้ความช่วยเหลอืและรบัแจ้งเหตุโดยมี
การแก้ปัญหาผ่านคณะท างานที่เป็นสหวชิาชพี34 แต่กระนัน้ จากการสมัภาษณ์ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
เกี่ยวกบัสวสัดกิารและการดูแลครวัเรอืนเปราะบางพบว่ากระบวนการแก้ไขปัญหายงัค่อนขา้งรวม
ศูนย์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มกัท าหน้าที่เพียงเก็บข้อมูลและส่งเรื่องต่อไปยงั

                                         
34 สามารถดูเพิ่มเติมได้ในคู่มอืจดัการรายกรณีโครงการบูรณาการเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติกลุ่มเปราะบางราย
ครวัเรอืน โดย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2564) 



 

190 

ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นระดบัจงัหวดั (พมจ.) ในขณะทีง่บประมาณรวม
ศูนยท์ีส่่วนกลาง งานวจิยันี้พบกว่าการขอความช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ กลบักระจดักระจายและทบั
ซ้อน การที่ปัจเจกบุคคลเผชญิกบัปัญหาความเปราะบางทางร่างกายและจติใจและต้องการเข้าถึง
บรกิารต่างๆ ของรฐัจ าเป็นจะต้องหาหน่วยงานที่รบัผดิชอบใหถู้กต้องเสยีก่อน มฉิะนัน้อาจจะไม่ได้
รบัความช่วยเหลอื เพราะแต่ละหน่วยงานมกีฎหมายของตนเอง และรฐัก็ไม่ได้มกีารให้บรกิารจุด
เดยีวเบด็เสรจ็หรอื one-stop service ทีจ่ะตรวจสอบสทิธิแ์ละส่งต่อความช่วยเหลอืใหก้บัประชาชน 
และถึงแม้ว่าภาครฐัพยายามท างานร่วมกับชุมชนโดยมีการเก็บข้อมูลชุมชน ในแต่ละชุมชนมี
ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่รวบรวมโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แต่กระนัน้
พบว่าแมจ้ะมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล แต่ขอ้มูลถูกใช้ในเชงิการตัง้รบัในการแก้ปัญหามากกว่าการ
ท างานเชงิรกุ และเป็นมติทิีแ่ยกส่วนระหว่างความเปราะบางทางรา่งกาย จติใจ และความสามารถใน
การหารายไดใ้นทางเศรษฐกจิซึง่รบัผดิชอบโดยคนละหน่วยงานกนั  

จากการสมัภาษณ์นักสงัคมสงเคราะห์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น35พบว่านอกจาก     
จะขาดแคลนงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกัจะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความเชีย่วชาญ เช่น นกัสงัคมสงเคราะหท์ าใหต้้องส่งต่อไปที ่พมจ. และเมือ่มกีารช่วยเหลอื กจ็ะอยู่
ในรูปแบบของการสงเคราะห์มากกว่าการป้องกนั งบประมาณที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มเปราะบางอยู่ที่
กระทรวง พม. ส่วนกลางค่อนขา้งมาก แต่เนื้องานในการหาทางป้องกนัและช่วยเหลอือยู่ในพืน้ทีซ่ึง่ 
พม ไมส่ามารถลงไปท าไดด้ว้ยตวัเอง ในเชงินโยบายจงึควรมกีารกระจายงบประมาณไปทีท่อ้งถิน่ให้
มากขึน้ สรา้งบุคลากรใน อปท. ใหเ้พยีงพอ แต่ในความเป็นจรงิท าได้ยากภายใต้ระบบราชการรวม
ศูนย ์อกีทัง้บาง อปท. ก็มผีู้บรหิารที่ขาดความรูง้านเกี่ยวกบัสวสัดกิารสงัคมซึ่งยงัเป็นจุดอ่อนของ
การกระจายอ านาจ นอกจากนี้  อปท. ในหลายพื้นที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาครอบครัว
เปราะบางเป็นล าดบัต้น นอกจากวสิยัทศัน์ของผู้บรหิาร ยงัมปัีจจยัความจ าเป็นอื่น เช่น ในกรณีที่ 
อปท. อยูใ่นพืน้ทีทุ่รกนัดาร อปท. กม็กัตอ้งการใชง้บประมาณกบัการพฒันาโครงสรา้งสาธารณูปโภค
พืน้ฐานเป็นเรือ่งแรกมากกว่าทีจ่ะเน้นงานดา้นการพฒันาสงัคม เป็นตน้  

งานวิจยันี้มีข้อเสนอว่าภาระกิจในการดูแลกลุ่มเปราะบางควรกระจายลงไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) และใหอ้ปท. เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลกลุ่มเปราะบาง เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานทีท่ างานใกลช้ดิกบัชุมชนและเขา้ใจสถานการณ์เปราะบางในพืน้ทีไ่ดด้กีว่าหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมภิาค (เช่น พมจ.)  อย่างไรกต็าม ในการผ่องถ่ายภารกจิในการดูแลกลุ่มเปราะบางสู่
อปท.นัน้ จ าเป็นต้องสรา้งความเขา้ใจแก่อปท. ใหต้ระหนักว่าภารกจิในการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็น

                                         
35 สมัภาษณ์นักสงัคมสงเคราะหใ์นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ปีระสบการณ์ท างานคุ้มครองเดก็ในกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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หนึ่งในภารกจิหลกัของอปท. และสนับสนุนให้อปท. มบีทบาทในการท างานเชงิรุกในการดูแลและ
แกไ้ขปัญหากลุ่มเปราะบาง   

7.4.2 สวัสดิการและการดูแลเด็ก  

ในปัจจบุนั ประเทศไทยจดัสวสัดกิารใหก้บัเดก็แรกเกดิ – 6 ปี ผ่านเงนิอุดหนุนเดก็แรกเกดิ
โดยพ่อแมแ่ละเดก็ตอ้งมสีญัชาตไิทย มรีายไดไ้ม่เกนิ 100,000 บาทต่อปี ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานีทีม่ ี
ผูย้า้ยถิน่เป็นจ านวนมากและเดก็อยู่อาศยักบัผู้ทีไ่ม่ใช่พ่อแม่ มกีารอนุโลมใหผู้ป้กครองเดก็ที่พ่อแม่
ยนิยอมใหเ้ป็นผูดู้แลสามารถรบัเงนิแทนได ้ในทุกพืน้ทีภ่าคสนามของงานวิจยัมกีารจดัศูนย์พฒันา
เด็กเล็กส าหรบัเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ไม่มคี่าใช้จ่าย ซึ่งศูนย์พฒันาเด็กเล็กดงักล่าวดูแลโดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และครูประจ าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มกัจะเป็นคนในชุมชนทีรู่จ้กักนักบัผูป้กครอง
ของเดก็เป็นอยา่งด ีสวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัเดก็มคีวามครอบคลุมดงัแผนภาพ 7.3 

แผนภาพ 7.3:  สวสัดกิารเดก็ 

 

จากขอ้มลูภาคสนาม ความเหลื่อมล ้าในสวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัเดก็เหน็ไดช้ดัเจนเมือ่เดก็เรยีน
อยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาขึน้ไป ครวัเรอืนทีพ่อมรีายไดม้กัจะส่งบุตรหลานเขา้ไปเรยีนในโรงเรยีน
ประจ าอ าเภอ หรอืโรงเรยีนประจ าจงัหวดัเพราะเห็นว่าเป็นโรงเรยีนที่ครูเก่งกว่า ดีกว่า ปัญหา
ดงักล่าวส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนเงนิช่วยเหลอืโรงเรยีนจากภาครฐัที่สนับสนุนโรงเรยีนตามราย
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หวั ท าใหโ้รงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่ที ัง้รายไดม้ากกว่าและเงนิอุดหนุนมากกว่าสามารถจดัสาธารณูปโภค
ให้เดก็ได้มากกว่าโรงเรยีนขนาดเลก็ เช่น ผู้ปกครองในบ้านนาสนุกส่วนหนึ่งนิยมส่งบุตรหลานไป
เรยีนโรงเรยีนอนุบาลในอ าเภอหนองววัซอ แมว้่าผูป้กครองต้องรบัส่งเป็นระยะทางไป-กลบั กว่า 20 
กโิลเมตร แต่ผู้ปกครองมองว่าโรงเรยีนอนุบาลในอ าเภอเป็นโรงเรยีนใหญ่ มคีรูจากต่างประ เทศ มี
สระว่ายน ้า ในขณะทีโ่รงเรยีนในต าบลไม่มสีิง่ดงักล่าว เมือ่ขึน้ชัน้มธัยมศกึษา ผูป้กครองจ านวนหนึ่ง
กเ็ลอืกทีจ่ะส่งบุตรหลานไปเรยีนทีโ่รงเรยีนในตวัเมอืงดว้ยเหตุผลเดยีวกนัว่าโรงเรยีนดกีว่าในแง่ของ
สถานทีแ่ละครกูเ็ก่งกว่า ส่วนครอบครวัทีม่ทีางเลอืกน้อย โดยเฉพาะครอบครวัเปราะบางทบัซ้อนก็
อาจต้องเรยีนโรงเรยีนประจ าต าบลขยายโอกาส การจะเรยีนจบหรอืไม่จบในระดบัการศกึษาภาค
บงัคบัมหีลายปัจจยัเป็นองคป์ระกอบ ไมว่่าจะเป็นสถานการณ์ของครอบครวั และสถานการณ์ของตวั
เดก็เอง  

เดก็ในครอบครวัเปราะบางจ านวนหนึ่งในงานวจิยันี้เป็นผูท้ีก่ าลงัตดิยาเสพตดิ หรอืสุ่มเสีย่ง
ต่อการตดิยาเสพตดิ และการก่ออาชญากรรม เดก็อยู่ในครวัเรอืนที่คนในครอบครวัเกี่ยวขอ้งกบัยา
เสพตดิและใชค้วามรุนแรง และเป็นครวัเรอืนทีเ่ปราะบางขา้มรุ่น36 รฐัควรจะต้องพจิารณาดา้นภาระ
ทางงบประมาณที่อาจเกดิขึน้จากปัญหาสงัคมของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ด้วย แทนที่จะคดิถงึเพยีง
การปราบปรามและการแก้ไขปัญหาเชงิรบัโดยการส่งต่อใหก้บัชุมชนและ อปท. เป็นผู้ตดิตามดูแล 
นอกจากนี้ยงัมขีอ้สงัเกตว่าครอบครวัผูใ้หข้อ้มลูในงานวจิยันี้ในทุกพืน้ทีม่กีารศกึษาเพยีงภาคบงัคบั
หรอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า ความสามารถในการตัง้รบัความเปราะบางของครอบครวัที่
มอียู่น้อยท าใหเ้มื่อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น พ่อหรอืแม่เสยีชวีติ หรอืเจบ็ป่วย อาจท าใหลู้กต้อง
ออกจากโรงเรยีน ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิกบัครวัเรอืนทีม่ลีกัษณะอยู่ในภาวะเสีย่งทีจ่ะเกดิปัญหาซึง่เมือ่
เกดิปัญหาแลว้ไมส่ามารถจะดูแลตวัเองได ้และการอยูใ่นครอบครวัเปราะบางทีพ่่อแมต่อ้งเอาตวัรอด
ด้วยการหาเช้ากนิค ่าท าให้การดูแลในเรื่องการศกึษาค่อนขา้งน้อยจนท าใหเ้ดก็หลุดออกจากระบบ
การศึกษาได้ง่าย ในพื้นที่จงัหวดัพิษณุโลกและล าปางที่มสีมาชิกในครวัเรอืนเป็นเด็กที่มี ปัญหา
พฒันาการล่าช้า ทุพลภาพทางสมอง หรอืเดก็ซึ่งต้องการความช่วยเหลอืดูเป็นพเิศษ การดูแลเดก็
ดว้ยเงนิช่วยเหลอืเพยีงอย่างเดยีวจงึไมเ่พยีงพอ แต่จ าเป็นจะตอ้งมโีครงสรา้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เช่น โรงเรยีนส าหรบัเด็กพิเศษที่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่และมสีวสัดกิารช่วยเหลอืที่ท าให้ครอบครวั
สามารถพาเด็กไปเข้าโรงเรยีนได้ด้วย หรอืในพื้นที่ที่เดก็อยู่อาศยัในครอบครวัแหว่งกลาง กรณีที่
ปู่ ยา่ตายายมขีอ้จ ากดัดแูลเดก็ได ้กค็วรมทีางเลอืก เช่น โรงเรยีนขยายโอกาสทีเ่ป็นโรงเรยีนประจ าที่
จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครวัได ้รวมทัง้การสนับสนุนในดา้นอื่นๆ แก่ครอบครวัเพื่อใหส้ามารถ
ดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้ เช่น การให้ความรู้แก่ครอบครวัในการดูแลเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ     
การสนบัสนุนทัง้ทางการเงนิ สงัคม และอารมณ์แก่ครอบครวัในการดแูลเดก็ เป็นตน้ 

                                         
36 ครอบครวัของดารา จ. พษิณุโลก และครอบครวัของชลลดา จ. ล าปาง 
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สถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 แมว้่าสมาชกิในครอบครวัจากการศกึษานี้จะ
ไดร้บัความช่วยเหลอืผ่านการลงทะเบยีนในโครงการที่รฐัพยายามเยยีวยาในช่วงของการระบาดใน  
2 ปีกว่าที่ผ่านมา แต่ความช่วยเหลอืดงักล่าวก็มรีะยะสัน้และเป็นตวัเงนิทีใ่หค้นที่มรีายได้น้อยหรอื
ได้รบัผลกระทบจากการระบาดและมาตรการควบคุมของรฐัในลกัษณะการให้เงนิแบบให้เปล่าที่
ออกมาแต่ละช่วง (แผนภาพ 7.4) แต่ไม่ไดน้ าไปสู่การต่อยอดหรอืเยยีวยาในลกัษณะยาว เป็นอกีตวั
บ่งชี้ความเปราะบางของเด็กซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาทัง้ครู         
และเจา้หน้าทีใ่นเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะพบว่าแทบจะทุกพืน้ทีม่ปัีญหาขอ้จ ากดัเรือ่งการเขา้ถึงอุปกรณ์
การเรยีนออนไลน์ ไม่สามารถมสีมาธจิดจ่อกบัการเรยีนออนไลน์ เดก็ประสบปัญหาการเรยีนรู ้และ
ปัญหาพฒันาการในกลุ่มเด็กเลก็ ซึ่งมแีนวโน้มว่าสถานการณ์ของปัญหาดงักล่าวในกลุ่มเดก็จาก
ครอบครวัเปราะบางรุนแรงกว่าเดก็จากครอบครวัทัว่ไป มาตรการในการแก้ไขปัญหาการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการทีถ่ดถอยของเดก็จงึต้องพรอ้มกบัเป้าหมายการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาระหว่าง
เดก็กลุ่มต่างๆ ดว้ย 

แผนภาพ 7.4:  ความช่วยเหลอืส าหรบัประชาชนทัว่ไปในช่วงลอ็กดาวน์และผลกระทบจากโควดิ-19 

 

แม้ว่าครอบครวัมคีวามส าคญัในการดูแลเด็ก แต่การพฒันาส่งเสรมิให้เด็กเติบโตอย่าง
มัน่คงและมพีฒันาการทีส่มวยันัน้ไม่สามารถเกดิขึน้ไดห้ากปล่อยใหค้รอบครวัท าหน้าทีดู่แลเดก็โดย
ปราศจากการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น งานวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอให้ภาคส่วนต่างๆ ทัง้ชุมชน 
ครอบครัว รัฐ เข้ามามีบทบาทร่วมกับครอบครัวในการดูแลเด็ก โดยเห็นว่าภาคส่วนต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งท างานรว่มกนัในการดแูลเดก็ (ดงัแสดงในแผนภาพที ่7.5 และ 7.6)    
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แผนภาพ 7.5:  ความรว่มมอืของภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาเดก็ 
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แผนภาพ 7.6:  การสรา้งความอยูด่มีสีุขของเดก็ในครอบครวัแหว่งกลาง 

 

โดยสรุป การจะพฒันาระบบคุม้ครองทางสงัคมทีท่ ัว่ถงึดงัทีง่านวจิยันี้เสนอจ าเป็นจะตอ้งมี
การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชดิกบัประชาชนที่สุดเพราะเป็นผู้อยู่ใน
พื้นที่ ใกล้ชิดกับปัญหา และสามารถใช้มาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วกว่า     
การพึง่พงิกลไกใหค้วามช่วยเหลอืทีอ่ยู่นอกชุมชน ในเมื่อความเปราะบางเดก็เผชญิมคีวามสมัพนัธ์
อย่างแนบแน่นกับความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจของครอบครวั การดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กจึง
จ าเป็นต้องด าเนินไปพรอ้มกบัการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
ของครอบครวั  

โครงการวจิยัน้ีเสนอกลไกในการดแูลเดก็ในระดบัชุมชนในรปูแบบ “คณะท างานเพื่อพฒันา
เดก็ของชุมชน” (แผนภาพ 7.7) คณะท างานฯ ดงักล่าวประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ตวัแทนชุมชน คร ู
และนกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืนกัพฒันาชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คณะท างานฯ ดงักล่าว
ท างานร่วมกบัครอบครวัของเดก็ที่ต้องการความช่วยเหลอื (เช่น ครอบครวัของเดก็พเิศษ เดก็ที่มี
ปัญหาทางพฤตกิรรม เป็นตน้) โดยครอบครวัของเดก็ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืสามารถรอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจากคณะท างานฯ ดงักล่าว นอกจากนัน้ การที่คณะท างานฯ เป็นกลไกในระดบัชุมชน    
ท าใหส้ามารถเขา้ใจถงึสถานการณ์ความเปราะบางของเดก็ในพืน้ที่ และสามารถท างานเชงิรกุในการ
ดูแลและป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็แมว้่าครอบครวัของเดก็ไม่ไดร้อ้งขอความช่วยเหลอืก็
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ตาม (เช่น คณะท างานเห็นว่าเด็กมคีวามเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครวั และ
ท างานเชงิรกุในการป้องกนัเดก็) การท างานเพื่อดแูลเดก็ของคณะท างานฯ ดงักล่าวแมว้่ามจีดุเริม่ต้น
อยู่ในระดบัชุมชน แต่การดูแล ปกป้อง และคุ้มครองเดก็ ไม่ได้ถูกผลกัให้เป็นภาระของครอบครวั  
และชุมชนเท่านัน้ การท างานของคณะท างานฯ ดงักล่าวจ าเป็นต้องไดร้บัการสนับสนุนอย่างแขง็ขนั
และทนัท่วงทจีากนกัวชิาชพีและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิจติแพทย ์นกัจติวทิยา นกักจิกรรมบ าบดั 
นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัโภชนาการ เจา้หน้าทีส่าธารณสุข และเจา้หน้าทีพ่ฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์พมจ. เป็นตน้  ภายใตก้ลไกดงักล่าว การดแูลเดก็จะไมถู่กโยนใหเ้ป็นภาระของครอบครวั
ซึ่งอาจมศีกัยภาพที่จ ากดัในการดูแลเดก็ และการดูแลเดก็จะครอบคลุมถงึการดูแลในเชงิรุก ซึ่งจะ 
ท าใหเ้ดก็ไดร้บัการดแูลดขีึน้ มพีฒันาการทีส่มวยั และเป็นเดก็ทีอ่ยูด่มีสีุข 

แผนภาพ 7.7:  การดแูลเดก็ผ่านคณะท างานเพื่อพฒันาเดก็ของชุมชน 

 

7.4.3 ครัวเรือนแรงงานข้ามชาติที่ถูกกันออกจากสวัสดิการ  

โดยสถานะความเป็นแรงงานขา้มชาต ิหากเป็นผูท้ีเ่ขา้เมอืงและท างานโดยไดร้บัใบอนุญาต
ท างานอย่างถูกกฎหมายก็สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 37 

                                         
37 ไดร้บัประกนัสงัคมตาม พรบ. ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง 7 กรณี ไดแ้ก่ 1) 
ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 2) คลอดบุตร 3) ทุพพลภาพ 4) เสยีชีวิต 5) สงเคราะหบุตร 6) ชราภาพ 7) 
ว่างงาน  
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อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าตนไม่ได้เข้าถึงสิทธดิงักล่าวตามยอดเงนิที่
ตนเองสะสม และเมื่อท างานไม่ได้ ไม่มนีายจ้าง ใบอนุญาตท างานก็จะหมดอายุท าให้ขาดการ
คุ้มครองซึ่งท าให้ผดิทัง้ พรบ. คนเขา้เมอืงฯ ที่ท าให้อาจถูกจบั ปรบั หรอืส่งตวักลบัซึ่งต้องต่อรอง
ด้วยการจ่ายเงนิกบัเจ้าหน้าที่  บางครวัเรอืนที่มสีมาชกิในครอบครวัมปัีญหาสุขภาพ เช่น ปัญหา
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการท างานหนัก38 หรอืปัญหาของบุตรหลานที่เกดิในประเทศไทยแต่มกี้อน
เนื้องอกทีป่ากตัง้แต่เกดิและพุงโตมากกว่าปกต3ิ9 เมือ่ตอ้งเผชญิกบัค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ประเทศไทยก็ตดัสนิใจส่งสมาชกิกลบัไปรกัษาตวัที่บ้านเกดิแล้วจงึกลบัมาประเทศไทย ครวัเรอืน
แรงงานเมยีนมามบีุตรหลานอยู่รว่มกนักล่าวถงึสวสัดกิารการศกึษาทีป่ระเทศไทยมนีโยบายเรยีนฟร ี
15 ปี ว่าพวกเขาต้องจ่ายเงนิใหก้บับุตรหลานที่จะต้องเขา้โรงเรยีนและบางส่วนไม่มเีงินจ่ายจงึต้อง
เลีย้งลกูดว้ยตนเองและลดเวลาท างานลง  

ปัญหาของแรงงานขา้มชาตทิี่พบในงานวจิยันี้ส่วนใหญ่มาจากสถานภาพที่ไม่ใช่พลเมอืง
ไทยและอยูใ่นสภาพทีน่อกเหนือการคุม้ครองของกฎหมายแรงงาน นโยบายเรง่ด่วนทีค่วรด าเนินการ
ควรเป็นการท าให้แรงงานถูกกฎหมายและได้รบัการคุม้ครองถงึแมจ้ะมกีารเปลี่ยนนายจา้งแต่หาก
ใบอนุญาตการท างานยงัไม่หมดอายุก็ควรได้รบัความคุ้มครอง รวมถึงให้ความรู้แก่แรงงานและ
นายจา้งในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกบัการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพสิูจน์
สถานะที่น าไปสู่การให้สญัชาติ หรอืให้สทิธใินการอยู่อาศยั ที่ไม่ใช่เพยีงแค่เป็นแรงงานต่างด้าว  
หากเทยีบกบักรณีแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลใีต้ ไต้หวนั หรอือสิราเอล 
เงื่อนไขการท างานโดยมากจะระบุใหอ้ยู่ไดเ้พยีง 4 ปี 7 เดอืน ต่อสญัญาได ้1-2 ครัง้ หลงัจากหมด
สญัญาแลว้จะต้องกลบับา้นทนัท ีถ้าไม่กลบัคอืการอยู่กบัความเสีย่งหรอืกลายเป็นแรงงานทีเ่รยีกว่า 
“ผน้ีอย” ในขณะที่ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานเพื่อนบ้านที่สามารถเดนิทางข้าม
พรมแดนได้โดยง่ายเนื่องจากสภาพภูมปิระเทศที่ใกล้ชดิกัน แรงงานเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างมอีิสระ    
การจะบงัคบัใชก้ฎหมายค่อนขา้งจะท าได้ยาก นอกจากนี้เมื่อเปรยีบเทยีบกนั การไดว้ซี่าท างานใน
ต่างประเทศมกัจะใหเ้ป็นระยะยาวหากจะเปลีย่นนายจา้ง ลกูจา้งจ าเป็นตอ้งรายงานเช่นกนัแต่วธิกีาร
อาจไมไ่ดซ้บัซอ้นเท่ากบัของประเทศไทยทีจ่ะตอ้งไปรายงานตวัดว้ยตนเอง แรงงานในประเทศไทยที่
อยูอ่ยา่งถูกกฎหมายจ านวนหนึ่งพึ่งพาบรษิทัเอกชนและยอมเสยีค่าธรรมเนียมในการด าเนินเอกสาร
ต่างๆ เนื่องจากมคีวามซบัซอ้นและเสยีเวลาในการด าเนินการ งานวจิยันี้เสนอว่าควรมกีารยกระดบั
ระบบการจ้างงานและสวสัดกิารขึ้นมาให้มกีารลงทะเบยีนและท าให้แรงงานและนายจ้างสามารถ
เขา้ถงึได้ง่ายและสะดวก เช่น การต่ออายุอาจสามารถท าโดยวธิกีารออนไลน์ได้ หรอืขยายเวลาใน
การต่ออาย ุ  

                                         
38 ครอบครวัของโซฉุ่ย 
39 ครอบครวัของมะผิว่ 
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ที่ผ่านมา การแก้ปัญหาของแรงงานข้ามชาตนิัน้ มกีารท างานที่ซ้อนทบัของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ที่พยายามที่จะประสานกนัแต่ก็ยงัขาดการบูรณาการที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาว  
(ดูแผนภาพ 6.2 ประกอบ) จะเหน็ว่าการท างานของแรงงานขา้มชาตหิรอืที่รฐัใช้ค าว่าแรงงานต่าง
ด้าวนัน้มหีลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากแรงงานเข้ามาและอาศัยอยู่ในอาณาจกัรไทยด้วย
สถานะที่หลากหลายและซ้อนทับกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งานด้านทะเบียนและบัตรของอ าเภอ หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข และด้านการศึกษา ซึ่งการท างานของหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ในการแก้ปัญหาของ
สถานการณ์ครวัเรอืนทีเ่ชื่อมโยงกบัการเขา้ไมถ่งึสทิธต่ิางๆ  

ประเดน็นี้แรงงานจงัหวดัเชยีงรายยอมรบัถงึการที่แรงงานนอกระบบหรอืที่มกีารจา้งงาน
แบบไม่ได้รบัการคุ้มครองนัน้ต้องแก้ไขที่กระบวนการท างานของหน่วยงานด้านการขออนุญาต
ท างาน ที่น่าจะลดการท างานและขัน้ตอน เพราะมหีลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท างานร่วมกนั   
แต่ทีผ่่านมาแต่ละหน่วยงานกม็นีโยบายหรอืเป้าประสงคท์ีต่่างกนั เช่น บางหน่วยงานตอ้งการท างาน
วนัละ 20 คน ในการขอใบอนุญาต แต่การจดัหางานตอ้งจดัการใหม้ากกว่า 20 คน ซึง่ทางส านักงาน
สวสัดกิารคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตากกย็อมรบัว่าประเทศไทยยงัคงตอ้งการแรงงานขา้มชาตมิาเป็น
ฐานในการผลิตของหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นงานที่คนไทยไม่นิยมท าแล้ว และเศรษฐกิจของ
ประเทศจะเดนิไปไดก้ด็ว้ยก าลงัของแรงงานขา้มชาต ิเช่นอุตสาหกรรมต่างๆ ตามพืน้ทีแ่ม่สอดหรอื
อุตสาหกรรมในเมอืงชัน้ในอยา่งอุตสาหกรรมประมงในจงัหวดัสมทุรสาคร  

ส่วนสถานการณ์การเมอืงในเมยีนมาเป็นอกีปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการทะลกัเขา้มาคนเมยีนมา
เพื่อลีภ้ยัทางการเมอืง และเขา้มาหาโอกาสการด ารงชพีในฝัง่ไทยนัน้ แรงงานจงัหวดัเชยีงรายกล่าว
ว่า ประเดน็ทางไทยสามารถท าเอ็มโอยูกบัทางเมยีนมาได้ และก าหนดเงื่อนไขไม่อนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศไทยนาน เช่น ไม่เกนิ 1-2 ปี แต่เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการเขา้มาท างานและอยู่อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายนั ้นมีอัตราสูง จึงท าให้ไม่เป็นที่นิ ยมของทัง้นายจ้างและลูกจ้างที่ใช้ระบบนี้               
เพื่อแกปั้ญหาใชค้วามตอ้งการของนายจา้ง จงึควรใหแ้รงงานมาจดทะเบยีนทุกๆ 3 เดอืน และใหทุ้ก
หน่วยทีอ่ยู่ชายแดนทีเ่ขา้ไปท างานร่วมกนั นายจา้งกเ็สนอมาเลยว่าจะตอ้งการรบักีค่น และใหส้ะสม
ข้อมูลเอาไว้แบบบิ๊กดาต้า (big data) หากกระทรวงแรงงานพยายามท าให้รวดเร็วและผลักให้
แรงงานเขา้สู่ประกนัสงัคมทัง้หมด แต่ก็มปัีญหาแรงงานที่รบัจ้างในบ้านและภาคเกษตรที่ท าให้ได้
ตวัเลขที่นิ่งยากและการให้แรงงานกลุ่มนี้เขา้ระบบประกนัสงัคม เพราะหากป่วย ทุพพลภาพ หรอื
เกดิอุบตัเิหตุจากการท างานจะไดส้ามารถใชส้ทิธปิระกนัสงัคมในการเขา้ถงึสวสัดกิารได้ 

ทัง้นี้  คณะวิจัยยอมรับว่าปัญหาการเมืองของเมียนมาเป็นเรื่องที่นอกเหนือจาก
ความสามารถของเจา้หน้าทีไ่ทยหรอืรฐับาลไทยในการแก้ปัญหาไดเ้บด็เสรจ็ ซึง่อาจตอ้งไปเน้นเรื่อง
การช่วยเหลอืระหว่างประเทศ เพื่อท าให้ประเทศเพื่อนบ้านมคีวามมัน่คงด้วย และควรประสาน
องค์การระหว่างประเทศในงานด้านมนุษยธรรม ที่เป็นขอ้ท้าทายที่หากไม่มกีารแก้ปัญหาดงักล่าว 
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ปัญหาทางสงัคมทีต่ามมากจ็ะตกอยูก่บัรฐัไทยและการควบคุมการเคลื่อนยา้ยของผูค้นขา้มพรมแดน 
และอาศยัอยูอ่ยา่งไม่มเีอกสารหรอืสถานะทีถู่กตอ้งที่แมอ้าจจะไดร้บัความช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม 
แต่ก็มลีกัษณะชัว่คราว และส่งผลกระทบต่อลูกหลานแรงงานที่เขา้ไม่ถงึทัง้บรกิารสาธารณสุขหรอื
การศึกษา ที่แม้รฐัไทยจะให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ผ่านโรงพยาบาลรฐัหรือโรงเรียนต่างๆ        
แต่ขอ้จ ากดัทางทรพัยากรและความยุ่งยากของระบบราชการไทยกท็ าใหค้นเหล่านี้เขา้ถงึสทิธต่ิางๆ   
ได้ล าบากมากขึน้ หรอืเขา้ถงึโดยการต้องเสยีเงนิเพิม่เช่นการเขา้โรงเรยีนไทยของเดก็ที่ไรส้ถานะ
หรอืไมม่สีตูบิตัรยนืยนัการเกนิในประเทศไทย 

7.5 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต  

เนื่องจากงานวิจยันี้ เผชิญทัง้ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและความท้าทายจากสถานการณ์         
โควดิ-19 ทีท่ าใหผู้ว้จิยัจ าเป็นต้องเลอืกพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึได้ง่ายและผูว้จิยัมคีวามคุน้เคย อกีทัง้
การลงภาคสนามในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ยงัท าใหน้กัวจิยัท างานไดล้่าชา้ เนื่องจากทัง้ตวั
ผู้วจิยั ผู้ช่วยวจิยั รวมไปถงึผู้ให้ขอ้มูลในพื้นที่ต่างกลายเป็นผู้ป่วยโควดิ -19 หรอืเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่
เรือ่ยๆ  

จากขอ้จ ากดัขา้งต้น ในเชงิพืน้ทีว่จิยัจงึยงัขาดสถานการณ์ครอบครวัในพืน้ทีศู่นยก์ลางของ
เมอืงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรบิทของครอบครวัทัง้ที่เป็นครอบครวัไทยและแรงงานเพื่อนบา้น
น่าจะมคีวามซบัซ้อนและมพีลวตัที่น่าศึกษาเรยีนรู้และจะท าให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมคีวาม
ครอบคลุมครอบครวัเปราะบางในหลายพื้นที่หลายสถานการณ์มากขึ้นซึ่งควรจะมกีารศึกษาใน
โอกาสต่อไป  
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บา้นพกั, บา้นนาจวง ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาตติระการ 

4 สมชยั 13 มถุินายน 2565 บา้นพกั, บา้นนาจวง ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาตติระการ 

5 อารณี 13 มถุินายน 2565 บา้นพกั, บา้นนาจวง ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาตติระการ 

6 อภชิติ 14 มถุินายน 2565 บา้นพกั, บา้นนาจวง ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาตติระการ 

7 ยายแพง 24 และ 26 มถุินายน 
2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

8 แมข่องพดั 24, 26 และ 30 
มถุินายน 2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

9 พดั 24, 26 และ 30 
มถุินายน 2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

10 พมิ วนัที ่30 มถุินายน 
2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

11 ยายแป้น 20, 21, 22, และ 27 
มถุินายน 2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

12 น้องสาวยายแป้น 22 มถุินายน 2565 บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

13 ตาแมน้ 27 มถุินายน 65 บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

14 ป้าเฉลยีว 26 มถุินายน บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

15 ป้าสา 19, 24, และ 26 
มถุินายน 2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

16 พลอย 24 และ 26 มถุินายน 
2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

17 เพื่อนบา้นป้าสา 26 มถุินายน 2565 รา้นอาหารตามสัง่  
ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง 

18 แมข่องดารา  22 และ 29 มถุินายน 
2565 

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

19 ดารา 29 มถุินายน 2565 บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

20 ป้าดา 23 และ 29 มถุินายน 
2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

21 ยา่ของปันปัน 29 มถุินายน 2565 บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

22 แมข่องบุญน่าน  25 และ 28 มถุินายน 
2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

23 บุญน่าน 28 มถุินายน 2565 บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

24 ป้าพร 4 และ 5 กรกฎาคม 
2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

25 จิบ๊  23 และ 28 มถุินายน 
2565  

บา้นพกั, ต าบลท่าโพธิ ์ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 
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บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
1 อดตีผูใ้หญ่บา้น 

หมูบ่า้นนาจาง 
11 ธนัวาคม 2564 
12 มถุินายน 2565 

บา้นนาจาง 

2 เจา้พนกังานสาธารณสุข
ปฏบิตังิาน รพ.สต.บา้นาจาง  

14 มถุินายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลบา้นน ้าจวง 

3 ครโูรงเรยีนประถม  
ในอบต.ท่าโพธิ ์

21 มถุินายน 2565 โรงเรยีน 

4 ครโูรงเรยีนประถม  
ในอบต.ท่าโพธิ ์

28 มถุินายน 2565 โรงเรยีน 

5 ผอ.โรงเรยีนประถม  
ในอบต.ท่าโพธิ ์

30 มถุินายน 2565 โรงเรยีน 

6 ผอ.โรงเรยีนประถม  
ในอบต.ท่าโพธิ ์

1 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีน 

7 ครโูรงเรยีนอนุบาล  
ในอบต.ท่าโพธิ ์

30 มถุินายน 2565 โรงเรยีน 

8 ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิาร
สงัคม อบต.ท่าโพธิ ์

5 สงิหาคม 2565 รา้นกาแฟในอบต.ท่าโพธิ ์

 
2. พื้นท่ีจงัหวดัอดุรธำนี 

ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
ครอบครวัท่ีศึกษำ 

1 แมอ่าภรณ์ 14 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
2 แมส่มใจ 14 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
3 ยา่จนั 16 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
4 ชยัและน ้า 16 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
5 แมส่วย 6 เมษายน 2565 บา้นสว่าง 
6 แมพ่ติ  7 เมษายน 2565 บา้นสว่าง 
7 พ่อค า 7 เมษายน 2565 บา้นสว่าง 
8 แมห่ม ู 1 พฤษภาคม 2565 บา้นสว่าง 
9 พ่อวแีมสุ่ข 20 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
10 แมก่ลิน่ 21 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
11 แมจ่ติพ่อเสอื 30 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
12 แมก่ญั 1 พฤษภาคม 2565 บา้นสว่าง 
13 แมศ่จ ี 30 เมษายน 2565 บา้นนาสนุก 
14 แมช่อ้ย 2 พฤษภาคม 2565 บา้นสว่าง 

บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
1 ครศููนยเ์ดก็เลก็ 

บา้นนาสนุก 
5 พฤษภาคม 2565 บา้นนาสนุก 

2 ผูใ้หญ่บา้นนาสนุก 5 พฤษภาคม 2565 บา้นนาสนุก 
3 ครโูรงเรยีนประจ า 

ต าบลหนองแสง 
2 พฤษภาคม 2565 ต.หนองแสง อ.หนองววัซอ  

จ. อุดรธานี 
4 ฝ่ายนิเทศ ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา อุดรธานี  

24 มถุินายน 2565 อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

5 ผูอ้ านวยการส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
อุดรธานี 

24 มถุินายน 2565 อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

6 รองศกึษานิเทศ  
จงัหวดัอุดรธานี 

25 มถุินายน 2565 อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

7 กองสวสัดกิาร อบต. หนอง
ไฮ 

25 มถุินายน 2565 ต. หนองไฮ อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

8 ครโูรงเรยีนประจ าโรงเรยีน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา 

25 มถุินายน 2565 อ.เมอืง จ.อุดรธานี 

 
3. พื้นท่ีจงัหวดัล ำปำง 

ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
ครอบครวัท่ีศึกษำ 

1 1.1 พรนภา 
1.2 แสงเดอืน (แม ่1.1) 
1.3 พรชติา  
(ลกูสาว 1.1) 

21 มถุินายน 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

2 2.1 วภิา 21 มถุินายน 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
2.2 อ าภา (แม ่2.1)  

3 3.1 ค ามา 25 มถุินายน 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
4 4.1 บุญยนื 

4.2 วทิยา(ลกูชาย 4.1) 
23 มถุินายน 2565 
24 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

5 5.1 จติรา 
5.2 สมพงษ์ (สาม ี4.1) 

20 มถุินายน 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

6 6.1 สมพร 
6.2 สมาพร (ลกูสาว 6.1) 

23 มถุินายน 2565 
22 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

7 7.1 พรพรรณ 
7.2 ทองค า (สาม ี7.1) 

29 มถุินายน 2565 
29 มถุินายน 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

8 8.1 ดวงกมล 
8.2 กมลวรรณ (ลกูสาว 8.1) 

4 กรกฎาคม 2565 
18 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

9 9.1 กรกนก 4 กรกฎาคม 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
10 10.1 นุชนารถ 

10.2 ญาณ ี(แม ่10.1) 
24 มถุินายน 2565 
26 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

11 11.1 รุง่นภา  
11.2 รุง่ทวิา (ลกูสาว 11.1) 

13 กรกฎาคม 2565 
13 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

12 
12.1 ชลดา 

13 กรกฎาคม 2565 
25 กรกฎาคม 2565 

บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

13 13.1 วราภรณ์ 21กรกฎาคม 2565 บา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
1 ผูใ้หญ่บา้น 17 มถุินายน 2565 ทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น 
2 อสม 1 17 มถุินายน 2565 

24 มถุินายน 2565 
ทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น/ 
บา้นพกั 

3 อสม. 2 30 มถุินายน 2565 บา้นพกั 
4 อสม. 3 13 กรกฎาคม 2565 บา้นพกั 
5 ครปูระจ าชัน้อนุบาล  

โรงเรยีนประถมศกึษา 
19 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีน 

6 ครปูระจ าชัน้ป. 1  
โรงเรยีนประถมศกึษา 

19 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีน 

7 ครปูระจ าชัน้ ป. 6  
โรงเรยีนประถมศกึษา 

19 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีน 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
8 ครธูุรการ  

โรงเรยีนประถมศกึษา 
19 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีน 

9 รองนายก อบต. ใหมพ่ฒันา 8 กรกฎาคม 2565 ส านกังาน อบต. 
10 พฒันาชุมชน  

อบต. ใหมพ่ฒันา 
8 กรกฎาคม 2565 ส านกังาน อบต. 

11 ครปูระจ าศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

8 และ 11 กรกฎาคม 
2565 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

4. เทศบำลนครเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 

ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
ครอบครวัท่ีศึกษำ 

1 เป้ 
 

23 เมษายน และ8 
พฤษภาคม 65 
 

ส านกังานแรงงานขา้มชาตฯิ, 
และหอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

2 ภจูนัทร ์(ภรรยาเป้) 24, 25, 26 เมษายน 
และ 8 พฤษภาคม 
2565 

หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

3 แมข่องเป้ 8 พฤษภาคม 2565 หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

4 มะผิว่  9 และ 10 พฤษภาคม 
2565 

หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

5 อาแหง ่ 2 พฤษภาคม 2565  หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

6 จอ่จอ่ 
 

27, 29 เมษายน และ
11 พฤษภาคม 65  

ทีพ่กัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

7 โซวโซว 27 เมษายน 65 รา้นอาหารในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

8 โกวแย 29 เมษายน และ 7 
พฤษภาคม 2565  

บา้นพกัคนงานขา้งโรงงานแห่ง
หนึ่งในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
9 ภรรยาโกวแย 29 เมษายน และ 7 

พฤษภาคม 2565 
บา้นพกัคนงานขา้งโรงงานแห่ง
หนึ่งในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

10 อู่เม 27 เมษายน, 4, 6, 
และ 8 พฤษภาคม 
2565 

ไซสก่์อสรา้งในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

11 ซอูู  27 เมษายน, 4, 6, 
และ 8 พฤษภาคม 
2565 

ไซสก่์อสรา้งในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

12 โซฉุ่ย 2 และ 3 พฤษภาคม 
2565 

หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

13 มะอู 2 และ 3 พฤษภาคม 
2565 

หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

14 ลกูสาวโซฉุ่ยและมะอู 2 และ 3 พฤษภาคม 
2565 

หอพกัในเขตเทศบาลนคร
เชยีงราย 

15 อาซงิ  5 และ 6 พฤษภาคม 
2565 

บา้นเช่าในต าบลรมิกก อ าเภอ
เมอืงเชยีงราย  

16 ลกูสาวอาซงิ 5 และ 6 พฤษภาคม 
2565 

บา้นเช่าในต าบลรมิกก อ าเภอ
เมอืงเชยีงราย 

17 ลกูชายอาซงิ 5 และ 6 พฤษภาคม 
2565 

บา้นเช่าในต าบลรมิกก อ าเภอ
เมอืงเชยีงราย 

บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
1 ครโูรงเรยีนแห่งหนึ่งใน

ต าบลรมิกก 
22 เมษายน 2565 โรงเรยีน 

2 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแห่ง
หนึ่งในต าบลรอบเวยีง  

5 พฤษภาคม 65 โรงเรยีน  

3 นกัพฒันาสงัคมช านาญ
การ จงัหวดัเชยีงราย 

20 กรกฎาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 
Meeting) 

4 แรงงานจงัหวดัเชยีงราย 26 กรกฎาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 
Meeting) 

5 จดัหางานเชยีงราย 26 กรกฎาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 
Meeting) 
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
6 ประสนัสงัคมเชยีงราย 26 กรกฎาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 

Meeting) 

5. อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก 

ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
ครอบครวัท่ีศึกษำ 

1 หญงิ 21 กรกฎาคม 2565 รา้นอาหารในเทศบาลนครแม่
สอด 

2 พ่อหญงิ 22 กรกฎาคม 2565 ทีพ่กัในเทศบาลนครแมส่อด 
3 ชอซู 22 กรกฎาคม 2565 ทีพ่กัในเทศบาลนครแม่สอด 
4 ลกูสาวชอซ ู 22 กรกฎาคม 2565 ทีพ่กัในเทศบาลนครแมส่อด 
5 พโูล 23 และ 30 

กรกฎาคม 2565 
บา้นพกัในเทศบาลนครแมส่อด 

6 ภรรยาพโูล 30 กรกฎาคม 2565 บา้นพกัในเทศบาลนครแมส่อด 
7 โบโบ่ 23 กรกฎาคม 2565 บา้นพกัในเทศบาลนครแมส่อด 
8 มะหน่วย 23 และ 29 

กรกฎาคม 2565 
บา้นพกัในเทศบาลนครแมส่อด 

9 จอ่ลนิ (ลกูชายคนโตของ
มะหน่วย) 

29 กรกฎาคม 2565 บา้นพกัในเทศบาลนครแมส่อด 

10 พมิ 24 กรกฎาคม 2565 บา้นพกัในหมู่บา้นตะบอื 
เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

11 เหมกะดา 24 กรกฎาคม 2565 บา้นพกัในหมู่บา้นตะบอื 
เทศบาลต าบลท่าสายลวด 

12 จอ่อู 29 กรกฎาคม 65  บา้นเช่าในเขตเทศบาลแมส่อด 
13 สุหรา่ย  30 กรกฎาคม 65  บา้นเช่าในเขตเทศบาลแมส่อด 
14 อ่อง  1 สงิหาคม 65  หา้งสรรพสนิคา้ในเขตเทศบาล

แมส่อด 
บคุคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

1 นายแพทยโ์รงพยาบาลแม่
สอด 

31 กรกฎาคม 2565  โรงพยาบาลแมส่อด  
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ล ำดบั ช่ือ วนัท่ีสมัภำษณ์ สถำนท่ีสมัภำษณ์ 
2 เจา้หน้าทีศู่นยป์ระสานงาน

การจดัการศกึษาเดก็ต่าง
ดา้ว 

1 สงิหาคม 2565 หา้งสรรพสนิคา้ในเขตเทศบาล
แมส่อด 

3 ครศููนยก์ารเรยีนรูซ้่าทเูหล่  1 สงิหาคม 2565  ศูนยก์ารเรยีนรูซ้าทเูล อ าเภอ
แมส่อด  

4 รองผูอ้ านวยการฝ่าย
บรหิารงานวชิาการ 
โรงเรยีนอสิลามศกึษา  

2 สงิหาคม 2565  โรงเรยีนอสิลามศกึษา อ าเภอ
แมส่อด 

5 ปลดัอ าเภอฝ่ายทะเบยีน
และบตัร อ าเภอแมส่อด 

3 สงิหาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 
Meeting) 

6 ผูอ้ านวยการศูนยเ์รยีนรู้
ซดีซี ี(Children 
Development Center: 
CDC) 

4 สงิหาคม 2565 ศูนยเ์รยีนรูซ้ดีซี ี(Children 
Development Center: CDC) 
อ าเภอแมส่อด  

7 นกัวชิาการแรงงานช านาญ
การ กลุ่มงานสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดัตาก 

4 สงิหาคม 2565 ระบบซูมมีต้ติง้ (Zoom 
Meeting) 

 



ศูนูย์ค์วามรูู้�นโย์บาย์เด็ก็และครู้อบครู้วั (คิด็ for คิด็ส์)์ 

ศูนูย์ว์ิจิัยั์และสื่่�อสื่ารควิามรู�เพื่่�อตอบโจัทย์อ์นาคต ม่�งวิเิคราะห์ ์ออกแบบ 
เผย์แพื่ร�ควิามรู� และขัับเคล่�อนนโย์บาย์สื่าธารณะด้�านเด้็ก เย์าวิชน 
ครอบครวัิ และการเรยี์นรู� เพื่่�อเป็น็ฐานสื่นบัสื่นน่ทางวิชิาการให์�กบัสื่ำานกั
สื่นับสื่น่นสื่่ขัภาวิะเด้็ก เย์าวิชน และครอบครัวิ สื่สื่สื่. และภาคีเคร่อขั�าย์

@101_PUB

@101_pub

คิด้ for คิด้สื่์

contact.101pub@gmail.com

www.kidforkids.org

https://www.instagram.com/101_pub/
https://twitter.com/101_pub?t=JPCFqfLhMovJPeNZ0AmfEw&s=09
https://www.facebook.com/kidforkids.center
http://www.kidforkids.org
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