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บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สืบค้นและวิเคราะห์กระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นสังคมปิ ด
และเข้าถึงได้ยาก มีปญั หาเกิดขึน้ หลากหลายมิติ ซับซ้อนและผูกติดกับแนวนโยบายที่
พ้นรัฐชาติ การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เอกสาร การ
วิจยั เชิงปริมาณด้วยการส�ำรวจจากหน่วยตัวอย่าง และการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธกี าร
สัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการส�ำรวจในพืน้ ทีจ่ ริงด้วยการท�ำแผนที่
เดินดินทางสังคม
ผลการศึกษา พบว่าวิธกี ารค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษจ�ำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธี
การศึกษาทีห่ ลากหลาย โดยจ�ำแนกตามวิธกี ารและระเบียบวิธที ต่ี า่ งกันดังนี้ 1) การวิจยั
เอกสาร พบว่าข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากภาครัฐไม่ได้สะท้อนปญั หาทีแ่ ท้จริงของพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เนื่องจากพบว่าข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละการรายงานของหน่วยงานรัฐและงานวิจยั ในพืน้ ทีท่ ่ี
เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละมีความไม่สอดคล้องกันหลายประการ และ
ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคม 2) การวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ต้องใช้วธิ กี ารส�ำรวจ
ั
ั
จากหน่วยตัวอย่างจ�ำนวน 2 โครงการ ท�ำให้พบว่าปญหาที
แ่ ท้จริงในพืน้ ทีพ่ เิ ศษคือปญหา
การค้ามนุ ษย์ทม่ี เี หยือ่ เป็ นผูห้ นีภยั จากการสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยต้องใช้การ
ส�ำรวจจากหน่ วยตัวอย่างเพิม่ เติมอีก 1 โครงการจึงสามารถคัดแยกผูห้ นีภยั จากการ
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สูร้ บทีเ่ ข้าข่ายถูกค้ามนุษย์ได้จำ� นวน 27 คน และ 3) การวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่าต้องใช้
การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ เ่ี ข้าข่ายถูกค้ามนุษย์ โดยใช้แนวค�ำถามตามกรอบกฎหมายและ
ตามขอบเขตของการศึกษา จนสามารถค้นหาเหยือ่ การค้ามนุ ษย์ทแ่ี ท้จริงได้จำ� นวน 9
คน อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ต้องท�ำแผนทีเ่ ดินดินทางสังคมภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
เพือ่
ศึกษาบริบทของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและอธิ
่
บายปรากฏการณ์การค้ามนุษย์ให้ชดั เจนขึน้
พร้อมทัง้ ศึกษาปญั หาการค้ามนุษย์ทงั ้ กระบวนการในระยะต่อไปจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญที่
คัดเลือกไว้ จนน�ำไปสูก่ ารออกแบบแนวนโยบายการพัฒนาสังคมในพืน้ ทีพ่ เิ ศษต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: 1. กระบวนการค้ามนุษย์. 2. พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ. 3. การค้นหา
    ปญั หา. 4. พืน้ ทีพ่ เิ ศษ.
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Abstract
This study aimed to investigate and analyze the problem identification
process in a special area which is characterized by being a closed society, hard
to approach, afflicted with multi-dimensional problems and tied to the policy
beyond the border of Thailand in order to design a policy to develop the society
in a special area. The mixed methods, including document analysis, a quantitative
method by surveys of sample groups and a qualitative method with an in-depth
interview, participant observation and geographic social information system
method, were employed.
The results indicated that multi-methods were crucial to the identification
of problem in a special area as follows: firstly, the document analysis revealed
that the secondary data and reports from state organization and the researches
on the areas related to Mae La Temporary Shelter are conflicting and do not
reflect the real problems of the area. Secondly, based on a quantitative method,
a survey into two projects indicated that the real problem in a special area is
human trafficking, and the victims are a group of displaced persons due to fighting.
Another project was added in order to categorize displaced persons and 27 human
trafficking victims were found. Thirdly, based on the qualitative method in-depth
interviews with the susceptible victims were conducted using the guided questions
as defined by Thai law within the scope of this study. 9 human trafficking victims
were finally identified. Furthermore, the researcher also did a social map to better
clarify other contexts of the shelter and trafficking situation, and further studied
the whole process of trafficking problem from the selected key informants, leading
to designation of social development policy in the special area.
Keywords: 1. Human trafficking process. 2. Mae La temporary shelter.
     3. State of the arts. 4. Special area.
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บทน�ำ

จากนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยสภาความมันคงแห่
่
งชาติในการยุบ
รวมพืน้ ทีพ่ กั รอซึง่ รองรับผูห้ นีภยั จากการสูร้ บจากประเทศพม่าทัวประเทศให้
่
เหลือน้อย
ทีส่ ดุ เพือ่ เหตุผลด้านความมันคง
่ ท�ำให้ตงั ้ แต่ พ.ศ.2539 เป็นต้นมา คงเหลือพืน้ ทีส่ ำ� หรับ
รองรับผูห้ นีภยั ฯดังกล่าวทัวประเทศเพี
่
ยง 9 แห่ง โดยใช้ชอ่ื เรียกใหม่อย่างเป็ นทางการ
ว่า “พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
(Temporary shelter)” และเรียกผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในว่า “ผูห้ นี
ภัยจากการสูร้ บ (Displaced persons from fighting)” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น 4 จังหวัดทีม่ ชี ายแดน
ติดต่อกับพม่า ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 4 แห่ง จังหวัดตาก 3 แห่ง จังหวัดราชบุร ี
1 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุร ี 1 แห่ง (พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ, 2555, ขวัญชีวนั   
บัวแดง, 2551)
จากการศึกษาเพิม่ เติมของผูว้ จิ ยั พบว่าพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ อ�ำเภอ
ั
ท่าสองยาง จังหวัดตาก มีประเด็นเชิงนโยบายและปญหาที
ห่ ลากหลายน่าสนใจกว่าพืน้ ที่
พักพิงชัวคราวอื
่
่นๆอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 1) มีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่ทส่ี ดุ โดยมีเนื้อที่
มากถึง 1,150 ไร่ 2) จ�ำนวนผูห้ นีภยั จากการสูร้ บอาศัยอยู่มากทีส่ ุดจ�ำนวน 8,449
ครอบครัว รวมทัง้ สิน้ 45,669 คน โดยแยกเป็ นส่วนทีข่ น้ึ ทะเบียนจ�ำนวน 22,783 คน
และไม่ได้ขน้ึ ทะเบียน (New arrival) จ�ำนวน 22,886 คน (พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่
หละ, 2555, ปรีดา  ฟุ้งตระกูลชัย, 2555) 3) ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บอาศัยอยูอ่ ย่างหนา
แน่นและแออัดทีส่ ดุ โดยมีคา่ ความหนาแน่นเฉลีย่ ประมาณ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร 4)
ประชาชนอาศัยอยูโ่ ดยรอบหนาแน่นทีส่ ดุ ในรัศมี 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมูบ่ า้ น
จ�ำนวน 4,920 คน (ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอท่าสองยางและอ�ำเภอแม่ระมาด, 2553) และ
5) พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวส่
่
งผลกระทบทีห่ ลากหลายต่อชุมชนโดยรอบและผลกระทบนัน้
ปรากฏชัดเป็ นรูปธรรมทีส่ ดุ ได้แก่ ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ปญั หาการแย่งชิงทรัพยากร
และปญั หาอาชญากรรม (มนตรี  กิจวิโรจน์กุล, 2551)
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ขอ้ ตกลง และเงือ่ นไข
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศทีใ่ ห้การสนับสนุ นเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner
for Refugees/UNHCR) และองค์กร Thai Burma Border Consortium (TBBC) ร่วม
กับประเทศไทยโดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท�ำให้พน้ื ทีด่ งั กล่าวมีลกั ษณะ
พิเศษตามเป้าประสงค์ของทัง้ สองส่วน โดยมีกฎข้อตกลงบังคับใช้เฉพาะภายในพืน้ ที่
พักพิงชัวคราว
่
ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวได้
่
เหมือนพืน้ ทีอ่ ่นื ในราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารทัง้ ภายในและที่
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เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวจึ
่
งถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างจ�ำกัด
นอกจากความจ�ำกัดด้านข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวแล้
่
ว ข้อมูล
เฉพาะส่วนทีป่ รากฏสูส่ าธารณะบางประการยังไม่น่าเชื่อถือเท่าทีค่ วร ทัง้ การรายงาน
เรือ่ งเดียวกันทีม่ คี วามขัดแย้งกันเอง และการรายงานไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริงในพืน้ ทีแ่ ละสังคม ท�ำให้ขอ้ เท็จจริงบางประการเกีย่ วกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและ
่
บริเวณโดยรอบถูกบิดเบือน และไม่สามารถสะท้อนปญั หาทีแ่ ท้จริงของพืน้ ที่ น�ำมาซึง่
การป้องกันแก้ไข หรือการช่วยเหลือทีส่ ง่ มายังพืน้ ทีไ่ ม่ตรงจุดตามไปด้วย
กระบวนการสืบค้นปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ต้องอาศัยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ลุม่ ลึก
ั
สามารถยืนยันข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทช่ี ดั เจน เพือ่ พิสจู น์ทราบข้อมูลและปญหา
ของพืน้ ทีพ่ เิ ศษนัน้ เนื่องจากพืน้ ทีพ่ เิ ศษดังกล่าวถูกยึดโยงไว้ดว้ ยเงือ่ นไขและข้อตกลง
ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศกับรัฐไทย การบริหารจัดการจึงถูกผูกติดไว้กบั นโยบาย
ทีก่ ำ� หนดไว้จากทัง้ สองส่วนดังกล่าว รวมทัง้ มีมาตรการและกฎระเบียบทีเ่ คร่งครัดเพือ่
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายใน จากสถานการณ์ ขา้ งต้นท�ำให้ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษา
ปรากฏการณ์นนั ้ โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ที่
พิเศษว่าต้องใช้ระเบียบวิธกี ารศึกษาอย่างไรบ้างจึงจะค้นพบปญั หาทีแ่ ท้จริง อันอาจใช้
ประโยชน์ในการจัดท�ำแผนการป้องกันแก้ไขปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษได้อย่างตรงจุดต่อไป
ระเบียบวิ ธีวิจยั
ในการศึกษาครังนี
้ ้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั ผสมผสาน (Mixed methodology research)
จ�ำนวน 3 ระเบียบวิธี ดังนี้
1.การวิจยั เอกสาร (Documentary research) ศึกษาจากรายงานสถิติ
อาชญากรรมของสถานีตำ� รวจ รายงานสถิตผิ ปู้ ว่ ยของโรงพยาบาล เอกสารทางราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่หละ และรายงานของหน่ วยวิจยั มาลาเรีย คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นรายงานจากภาครัฐในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารสอดคล้องต้องกันของ
ข้อมูล (Method of agreement)
2. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยวิธกี ารส�ำรวจด้วยตัวอย่าง
โดยใช้แบบส�ำรวจทีส่ ร้างขึน้ เก็บข้อมูลทัง้ ด้านนอกและด้านในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ดังนี้
2.1 การศึกษาด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนิน
ั
การส�ำรวจทัง้ สิน้ 3 โครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาปญหาทีแ่ ท้จริงของประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นโดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ทุกโครงการเก็บข้อมูลจากประชากร
ทีอ่ าศัยอยู่ในหมู่บ้านโดยรอบพื้นทีพ่ กั พิงชัวคราวในระยะไม่
่
เกิน 10 กิโลเมตร ซึ่ง
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ประกอบด้วย 7 หมูบ่ า้ น มีประชากรอาศัยอยูจ่ ำ� นวน 4,920 คน (ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอ
ท่าสองยาง และอ�ำเภอแม่ระมาด, 2553) โดย 2 โครงการแรกคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย ได้กลุม่ ตัวอย่างโครงการละ 500 คน แต่เป็ นการสุม่ ต่างครัง้ กัน
ส่วนโครงการที่ 3 คัดเลือกหน่วยตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูม ิ โดยใช้หมูบ่ า้ น
เป็นชัน้ ภูม ิ ได้ชนั ้ ภูมจิ ำ� นวน 7 ชัน้ ภูม ิ ได้กลุม่ ตัวอย่าง 350 คน ทัง้ 3 โครงการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธกี ารทอดแบบควบคูก่ บั การสัมภาษณ์ผา่ นล่ามส�ำหรับหน่วยตัวอย่างทีไ่ ม่เข้าใจ
ภาษาไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ควบคูก่ บั สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t, F
และการเปรียบเทียบเชิงพหุของดันแคน (Duncan)
2.2 การศึกษาด้านในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาเชิง
ปริมาณด้วยการส�ำรวจด้วยตัวอย่างจ�ำนวน 1 โครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ระดับคุณภาพชีวติ ของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
าน
แม่หละ ก่อนการส�ำรวจผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนายอ�ำเภอท่าสองยาง
และหัวหน้าพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวใน
่
การเก็บข้อมูลแต่ละครัง้ อาทิ วัน เวลา สถานที่ และบุคคลในการประสานงาน เป็ นต้น
(ปจั จุบนั ต้องขออนุ ญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่านัน้ ) เมือ่ ได้รบั อนุ ญาตจึงเข้า
เก็บข้อมูลจากผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวตามแผนการ
่
สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ โดยก�ำหนดโซนทีอ่ ยูอ่ าศัย (Zone) จ�ำนวน 3 โซนเป็ นชัน้
ภูม ิ ได้ชนั ้ ภูม ิ 3 ชัน้ ภูม ิ ซึง่ มีจำ� นวนประชากรวัยแรงงานทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไปเท่ากับ
28,922 คน (พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ, กุมภาพันธ์ 2555) ได้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
430 คน ใช้แบบสอบถามปลายปิดทีส่ ร้างขึน้ เป็ นเครือ่ งมือ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
ทัง้ เก็บโดยตรงและผ่านล่ามแปล ใช้ความถี่ และร้อยละเป็ นสถิตสิ ำ� หรับการวิเคราะห์
ข้อมูล
3. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเชิง
ลึกถึงระดับคุณภาพชีวติ ของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ และเพื่อค้นหาผูท้ เ่ี คยถูกค้ามนุ ษย์
โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้ 2 เทคนิคในการสืบค้น ประกอบด้วย
3.1 การใช้สายลับ (Intelligence system) เป็ นเทคนิคการสืบสวนคดี
อาญา (Investigation technique) เทคนิคหนึ่งจากทัง้ หมด 33 เทคนิค (ภาณุเดช บุญ
เรือง, 2554; อัศวิน ขวัญเมือง, 2554) เป็ นวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้ผอู้ ่นื
ปฏิบตั กิ ารแทน โดยผูน้ นั ้ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมต่อการเป็ นสายลับ (Spy) อาทิ
เป็ นคนอยากรูอ้ ยากเห็น มีไหวพริบ เก็บความลับได้ดี เป็ นต้น สามารถเข้าถึงบุคคลเป้า
หมายทีต่ อ้ งการศึกษาด้วยการคลุกคลี หรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความกลมกลืนกับ
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เป้าหมายจนเป็ นทีไ่ ว้วางใจ เพือ่ ให้ทราบความเคลือ่ นไหวและได้มาซึง่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
คือข่าวกรอง (intelligence) ดังนัน้ “ตัวสายลับ” จึงเป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญทีใ่ ช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีน่ ่ าเชือ่ ถือ  จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจ
สอบกับสายลับคนอืน่ ๆ  (Double check) พร้อมทัง้ พยานหลักฐานทีย่ นื ยันร่องรอยของ
เหยือ่ การค้ามนุษย์ อาทิ บาดแผลของเหยือ่ พยานบุคคล สถานทีท่ ก่ี ล่าวอ้าง เป็ นต้น
3.2 การศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธกี ารส�ำรวจด้วยตัวอย่างด้านในพืน้ ที่
พักพิงชัวคราว
่
(ตามข้อ 2.2) โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม ทีใ่ ห้
ข้อมูลว่าเคยไปท�ำงานด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและถู
่
กละเมิดสิทธิดา้ นใดด้านหนึ่ง
มาท�ำการสัมภาษณ์เจาะลึกในขัน้ ต่อไป
การสัมภาษณ์เจาะลึกประชากรทีค่ ดั เลือกไว้จากทัง้ สองวิธขี า้ งต้น (ตามข้อ 3.1
และ 3.2) ผูว้ จิ ยั ใช้แนวค�ำถามตามกรอบนิยามการค้ามนุ ษย์ตามกฎหมาย และตาม
ขอบเขตของการศึกษาซึง่ ก�ำหนดว่าเหยือ่ การค้ามนุษย์ตอ้ งเป็ นผูห้ นีภยั จากการสูร้ บที่
อาศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ หรือกล่าวได้วา่ การค้ามนุษย์มตี น้ ทาง
(Origin) จากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ ทัง้ นี้เพือ่ คัดเลือกเหยือ่ การค้ามนุษย์ตาม
คุณสมบัตดิ งั กล่าวไว้สำ� หรับการศึกษาในระยะต่อไป ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หลือจะถูกคัด
ออกจากการศึกษา
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากประชากรทัง้ หมดทีค่ ดั เลือกไว้ตามกรอบดังกล่าวอีกครัง้
ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ เจาะลึก เพื่อสืบค้นกระบวนการค้ามนุ ษย์ โดยใช้ค�ำถามตาม
แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guideline) ทีอ่ อกแบบไว้ ควบคูก่ บั การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมตามแบบสังเกต (Check list) ทีส่ ร้างขึน้ ใช้วธิ สี ามเส้า (Triangulation) เพือ่
ด�ำเนินการกับข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยมีจดุ ประสงค์อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 1)
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง 2) เพือ่ ลดอคติเพิม่ ความเชือ่ มัน่ 3) เพือ่ ยืนยันข้อมูล และ
4) เพือ่ ขยายความข้อมูล (เบญจา  ยอดด�ำเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา  ตัง้ ชลทิพย์,
2552)   ระหว่างการได้มาซึง่ ข้อมูลในประเด็นเดียวกันแต่ต่างแหล่งทีม่ า ได้แก่ ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการส�ำรวจ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังใช้การส�ำรวจบริบท
ภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวด้
่
วยการท�ำแผนทีเ่ ดินดิน เพือ่ ระบุตำ� แหน่งข้อมูลสารสนเทศ
ทางสังคม (Geographic social information system/ GSIS) จนท�ำให้สามารถอธิบาย
ข้อมูลและปญั หาเชิงพืน้ ทีไ่ ด้ชดั เจนขึน้
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ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
1. ผลการวิจยั เอกสาร
จากการศึกษาเอกสารข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) ของภาครัฐพบประเด็น
ั
ปญหาจากการรายงาน 2 ประการดังนี้
1.1 ความไม่สอดคล้องต้องกันของข้อมูลและการรายงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลในท้องถิน่
ซึง่ อยูใ่ นเขตให้บริการครอบคลุมพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ กรณีรายงานการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก และอหิวาห์ตกโรคจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวไปยั
่
งหมูบ่ า้ นโดย
รอบ โดยปรากฏหลักฐานการรายงานของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กรณีการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในปี พ.ศ.2549 (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, 2549)
แต่จากรายงานโรค 10 อันดับแรกของโรงพยาบาลซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
กลับไม่ปรากฏข้อมูลสถิตผิ ปู้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาทัง้ ในโรงพยาบาลท่าสองยางและแม่
ระมาด ทีป่ ว่ ยด้วยโรคระบาดดังกล่าวในห้วงเวลาเดียวกัน (โรงพยาบาลท่าสองยางและ
โรงพยาบาลแม่ระมาด, 2553)
ปญั หาโรคระบาดดังกล่าวในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ ทีแ่ พร่
ระบาดมาสูป่ ระชาชนในหมูบ่ า้ นโดยรอบและใกล้เคียง ได้แก่ ต�ำบลแม่หละ ต�ำบลแม่ตา้ น
อ�ำเภอท่าสองยาง และต�ำบลขะเนจือ้ อ�ำเภอแม่ระมาด หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการ
รักษาพยาบาลในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวคื
่
อ องค์กร Aide Medical Internationale (AMI)  
จ�ำกัดบทบาทไว้เพียงการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครายบุคคล ไม่ม ี
ส่วนในการป้องกันโรคในชุมชน (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, 2549) ท�ำให้ผตู้ ดิ
เชือ้ ขาดความตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคไปยังผูอ้ ่นื อย่างไร
ก็ตาม สาธารณสุขจังหวัดตากได้เข้าด�ำเนินการป้องกันรักษาและจ�ำกัดการแพร่ระบาด
ไม่ให้ลุกลามเป็ นวงกว้างด้วยการลงปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีร่ ะบาด จึงปรากฏข้อมูลการรายงาน
เหตุระบาดของโรคทัง้ สองชนิดของสาธารณสุขจังหวัดตากออกสูส่ าธารณะ ในขณะทีโ่ รงพยาบาล
ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักด้านการรักษา ผูป้ ว่ ยต้องเป็ นฝา่ ยมารับบริการเองด้วยการตรวจรักษา
ข้อมูลและสถิตโิ รคทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยและรักษาจึงจะถูกบันทึกไว้ อีกทัง้ ผูต้ ดิ เชือ้ ทีอ่ าศัย
อยูด่ า้ นนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวไม่
่
ไปรับบริการทีโ่ รงพยาบาลทัง้ สองแห่งซึง่ เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน แต่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลแม่สอดซึง่ มีความพร้อมกว่าและอยูไ่ กลออกไป
ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร ท�ำให้สถิตผิ ปู้ ว่ ยจากโรคระบาดครัง้ นัน้ ไม่ปรากฏเป็ นสถิตโิ รค
10 อันดับแรกของโรงพยาบาลชุมชนทัง้ สองแห่งดังกล่าว เป็ นเหตุให้การรายงานและ
การบันทึกข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไม่สอดคล้องต้องกัน
นอกจากนี้ยงั ปรากฏว่าพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละและบริเวณ
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หมู่บา้ นโดยรอบ เป็ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเพาะเชือ้ ของโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรค
มาลาเรีย เนื่องจากสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นภูเขาสูงต�่ำล้อมรอบไปด้วยปา่ ไม้ ท�ำให้เอือ้
ต่อการเพาะพันธุข์ องยุงและเหมาะสมต่อการแพร่กระจายตัวของเชือ้ โรค จากรายงาน
ของหน่วยวิจยั มาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
กระทรวงมหาดไทยให้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการป้องกันมาลาเรียในพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชัวคราวบ้
่
านแม่หละ พบว่าบริเวณพืน้ ทีแ่ นวชายแดนไทย-พม่า มีเชือ้ มาลาเรียทีม่ คี วาม
รุนแรงต่อผูป้ ว่ ย และมีการดือ้ ยามากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก (บรรยายสรุปของพืน้ ทีพ่ กั
พิงฯ, 2551)
1.2 ความขัดแย้งกันระหว่างรายงานจากภาครัฐกับสภาพความเป็ น
จริงในสังคม โดยเฉพาะการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 กรณีขอ้ หา “เป็ นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย”
บริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นเขตชายแดนและมีคดีลกั ษณะนี้เกิดขึน้ มากกว่าพืน้ ทีอ่ น่ื แต่เมือ่
สืบค้นข้อมูลสถิตคิ ดีดา้ นคนเข้าเมืองตามข้อหาดังกล่าวจากสถานีตำ� รวจภูธรแม่ระมาด
และท่าสองยาง ซึง่ เป็นท้องทีท่ ต่ี งั ้ ของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และมีเขตอ�ำนาจการสอบสวน
ครอบคลุมพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและหมู
่
บ่ า้ นโดยรอบ ปรากฏว่าความผิดฐานหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายตามข้อหาข้างต้นกลับมีน้อยมากหรือแทบไม่มเี ลย (สถานีตำ� รวจ
ภูธรท่าสองยางและแม่ระมาด, 2553) ทัง้ ๆทีป่ รากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�ำผิดและ
หลักฐานเชิงประจักษ์จ�ำนวนมาก อันส่งผลให้สภาพจริงของสังคมกับข้อมูลและการ
รายงานจากหน่วยงานภาครัฐขัดแย้งกัน
ข้อมูลและสภาพจริงของสังคมทีไ่ ม่ตรงกันดังกล่าว เกิดขึน้ เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยได้ใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย กล่าวคือตามมาตรา 54 ของพระราช
บัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทีเ่ ปิดช่องและให้อำ� นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ทีอ่ าจจะส่ง
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ก็ได้ ซึง่ ประเทศไทยไม่ได้ใช้ช่องโอกาสนัน้ กับคดีคนเข้าเมืองมาก่อน แต่เมื่อคดีการ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมีสถิตเิ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถิติ
อาชญากรรมในพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศฉบับที่ 11
เมือ่ วันที่ 2 มิถุนายน 2541 เรือ่ งแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ นเข้า
เมือง พ.ศ.2522 ตามข้อ 2 ในประกาศดังกล่าว เพือ่ ให้มแี ละใช้อำ� นาจตามมาตรา 54
ก�ำหนดเป็ นนโยบายกรณีการด�ำเนินคดีในความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง ให้สำ� นักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติน�ำไปปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี าร “ผลักดันกลับประเทศต้นทาง” โดยใช้กบั ผูล้ กั ลอบ
หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา นับแต่นนั ้ เป็ นต้นมา
แทนการรับเป็ นคดีอาญา 1 คนต่อ 1 คดีเช่นแต่ก่อน ซึง่ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ขอ้ มูล
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กระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การพัฒนาสังคม

พันต�ำรวจโทบันดาล บัวแดง และคณะ

จากหน่วยงานภาครัฐทีถ่ กู บันทึกไว้และรายงานสูส่ าธารณะกับสภาพความเป็ นจริงใน
สังคมขัดแย้งกัน
ปญั หาจากความไม่น่าเชือ่ ถือ และความสับสนของข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากภาครัฐ
ทัง้ สองกรณีขา้ งต้น (ตามข้อ 1.1 และ 1.2) เมือ่ ศึกษาในทางลึกพบว่ามีสาเหตุมาจาก
ความสัมพันธ์กบั ผลประโยชน์ทบั ซ้อนจ�ำนวนมากของหน่วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
อีกทัง้ ยังพบสาเหตุจากระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และการเลือกปฏิบตั ใิ นสายการ
บังคับบัญชาของบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย ท�ำให้เกิดปญั หาในระบบข้อมูล
ตัง้ แต่การได้มาของข้อมูล การสืบค้น การจัดเก็บและการรายงาน ทีล่ ว้ นเชื่อมโยงกับ
ระบบความสัมพันธ์ขา้ งต้น ท�ำให้ไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงปญั หาทีแ่ ท้จริง ส่งผลให้เกิด
ข้อจ�ำกัดในการออกแบบแนวนโยบายและการวางแผนโดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสารของ
หน่วยงานราชการในประเทศด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทย จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสงสัย
ว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และเป็ นปญั หาทีแ่ ท้จริงของหมูบ่ า้ นโดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
าน
แม่หละเป็ นเช่นไร และมีความเชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวหรื
่
อไม่อย่างไร
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ท�ำการศึกษาด้วยตนเองในขัน้ ต่อไป ด้วยวิธกี ารส�ำรวจด้วยตัวอย่าง
เพือ่ ค้นหาปญั หาทีแ่ ท้จริงทีเ่ กิดขึน้ บริเวณหมูบ่ า้ นโดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
2. ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
ั
2.1 ผลการวิจยั ด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละปญหาความ
สับสนและความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลทุตยิ ภูมขิ องภาครัฐ เป็ นแรงผลักดันให้ผูว้ จิ ยั
ท�ำการค้นหาข้อมูลและปญั หาทีแ่ ท้จริงด้วยตนเอง โดยก�ำหนดสมมติฐานชัวคราวว่
่
าการ
จัดตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละขึน้ ส่งผลกระทบทางสังคมต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
โดยรอบด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และได้สำ� รวจกับหน่ วยตัวอย่างด้านนอกพืน้ ที่
พักพิงชัวคราวที
่
ค่ ดั เลือกไว้ทงั ้ 7 หมูบ่ า้ น ปรากฏผลดังนี้
1) โครงการที่ 1 ศึกษาปญั หาทัวไปของประชาชนในหมู
่
บ่ า้ นโดยรอบ
ั
ั
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ โดยพบว่าปญหาส่วนใหญ่เป็ นปญหาเรือ้ รัง และเป็ น
ั
ั
ปญหาประจ�ำถิน่ แถบชายแดน เช่น กรรมสิทธิในที
์ ท่ ำ� กินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ปญหาโรคระบาด
และความยากจน ซึ่งล้วนเป็ นปญั หาประจ�ำถิน่ แถบชายแดน แม้ไม่มกี ารจัดตัง้ พืน้ ที่
พักพิงชัวคราวขึ
่
น้ บริเวณพืน้ ทีน่ นั ้ ก็ยงั คงประสบปญั หาตามข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า
ปญั หาทีพ่ บไม่เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและผู
่
ห้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยู่
ภายใน ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่รสู้ กึ เฉยๆต่อการจัดตัง้ และการคงอยูข่ องพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และเห็นว่าได้ประโยชน์จากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยเฉพาะการค้าขายทีส่ ามารถท�ำก�ำไร
ได้มากขึน้ และสามารถจ้างแรงงานได้งา่ ยและราคาถูก อย่างไรก็ตาม ในการส�ำรวจครัง้
นี้พบปญั หาความมันคงทางสั
่
งคม (Social security) เกิดขึน้ จ�ำนวนมากในพืน้ ทีพ่ กั พิง
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ชัวคราวและพื
่
้นที่โดยรอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เอกสาร ตามสถิติ
อาชญากรรมของสถานีตำ� รวจภูธรท่าสองยางและแม่ระมาดในห้วง 5 ปีก่อนการส�ำรวจ
ที่มสี ถิตขิ องคดีความมันคงทางสั
่
งคมเกิดขึน้ มากกว่าคดีประเภทอื่น โดยเฉพาะคดี
อาชญากรรมความมันคงซึ
่ ง่ รัฐเป็นผูเ้ สียหาย (หมายถึงคดีกลุม่ ที่ 5 ของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ) อาทิ คดีตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตยิ าเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ความผิดตาม
พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
เป็นต้น (สถานีตำ� รวจภูธรท่าสองยาง และแม่ระมาด, 2552) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษา
ต่อไปด้วยการจ�ำเพาะเจาะจงไปทีป่ ญั หาด้านความมันคงทางสั
่
งคมบริเวณหมูบ่ า้ นโดย
รอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ั
2) โครงการที่ 2 การศึกษาปญหาความมั
นคงทางสั
่
งคมของประชาชน
โดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ โดยผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล ด้วย
การออกแบบแบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้แนวคิดอาชญากรรมความมันคงของ
่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึง่ เป็ นอาชญากรรมส�ำคัญและส่งผลกระทบต่อความมันคง
่
ของชาติ และได้มอบภารกิจส�ำคัญนัน้ แก่กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
รับ ผิด ชอบปฏิบ ตั ิ เพื่อ แบ่ ง เบาภาระต�ำ รวจภูธ รในพื้น ที่แ ละเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
คุณลักษณะของหน่วย ตชด. อาชญากรรมความมันคงดั
่ งกล่าวประกอบด้วยอาชญากรรม
จ�ำนวน 7 ประเภท ได้แก่ 1) ยาเสพติด 2) คนเข้าเมือง 3) ปา่ ไม้ 4) อาวุธปืน 5) ศุลกากร
6) การค้ามนุษย์ และ 7) การก่อการร้าย (กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน, 2553)  
เมือ่ น�ำแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีค่ ดั เลือกขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดิม พบว่า
ปญั หาความมันคงทางสั
่
งคมทีเ่ กิดขึน้ สูงสุดในหมูบ่ า้ นโดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวคื
่
อ
ั
ปญหาการค้
ามนุษย์ (Human trafficking problem) ซึง่ มีกลุม่ ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัย
อยูภ่ ายในตกเป็ นเหยือ่ (Victims) (บันดาล  บัวแดง และพัชรินทร์  สิรสุนทร, 2554 และ
บันดาล  บัวแดง และคณะฯ, 2556)
กระนัน้ ก็ตาม ผูว้ จิ ยั ตัง้ ข้อสงสัยและต้องการค้นคว้าต่อไปว่า ปญั หา
นัน้ น่าจะส่งผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อ
ความมันคงทางสุ
่
ขภาพ (Health security) เนื่องจากวิถชี วี ติ และการปฏิสมั พันธ์กนั
ระหว่างผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
โดยรอบด้านนอก ซึง่ มีความเชื่อมโยงใกล้ชดิ กับมิตดิ า้ นสุขภาพอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
โดยอาจสะท้อนเป็ นผลกระทบประเภทต่างๆ อาทิ ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact)
ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect impact) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) หรือผล
กระทบต่อเนื่อง (Consequence Impact)
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3) โครงการที่ 3 การศึกษาภาวะความมันคงทางสุ
่
ขภาพของประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ โดยผูว้ จิ ยั จึงออกแบบการส�ำรวจอีก
ครัง้ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพด้วยตัวเอง (Self Evaluation Health)
ของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลด้วยการทอดแบบ และพบว่า
ระดับการรับรูภ้ าวะสุขภาพของประชาชนโดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ อยู่
ในระดับดีทงั ้ 12 ด้านทีท่ ำ� การประเมิน นอกจากนี้ผลการรับรูใ้ นภาวะสุขภาพโดยรวมก็
อยูใ่ นระดับดีดว้ ยเช่นกัน ทัง้ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสิง่ แวดล้อม และสุขภาพ
จิตวิญญาณ ท�ำให้ผูว้ จิ ยั สร้างข้อสรุปได้ว่าประชาชนทีอ่ าศัยอยู่โดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชัวคราวมี
่
ความมันคงทางสุ
่
ขภาพทุกด้าน ซึง่ หมายถึงการจัดตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
าน
แม่หละ รวมทัง้ วิถชี วี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในและด้านนอกพืน้ ที่
พักพิงชัวคราว
่
และปญั หาทีต่ ามมาจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยเฉพาะปญั หาการค้า
มนุษย์ในกลุม่ ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้านนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
(บันดาล  บัวแดง และพัชรินทร์  สิรสุนทร, 2554, และบันดาล  บัว
แดง และทวีศกั ดิ  ศิ
์ รพิ รไพบูลย์, 2556)  
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบมีทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ จากผลการศึกษา
ข้างต้นไม่ปรากฏผลกระทบด้านลบจากการจัดตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละและ
ปญั หาการค้ามนุ ษย์ทเ่ี กิดขึน้ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบจึงรับรูว้ า่ ไม่มผี ลกระทบแต่
อย่างใด ประกอบกับประชาชนด้านนอกได้รบั ประโยชน์จากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวและผู
่
้
หนีภยั จากการสูร้ บ ซึง่ หมายถึงผลกระทบด้านบวก ได้แก่ สามารถท�ำการค้าขายได้มาก
ขึน้ และสามารถหาและใช้แรงงานราคาถูกได้สะดวกขึน้
ผูว้ จิ ยั เกิดจึงข้อสงสัยต่อมาว่า ปญั หาการค้ามนุษย์ทค่ี น้ พบจากการ
ส�ำรวจว่าเป็นปญั หาของประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบ อันมีสาเหตุมาจากการจัดตัง้ พืน้ ที่
พักพิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละขึน้ นัน้ มีผลกระทบต่อผูใ้ ด ด้านใดบ้างหรือไม่ และเนื่องจาก
ปรากฏข้อค้นพบจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาของผูว้ จิ ยั ว่า ปญั หาดังกล่าวไม่ได้มผี ลกระทบ
ด้านลบต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ผูว้ จิ ยั จึงค้นคว้า
ต่อไปโดยเพ่งเล็งผลกระทบไปทีผ่ อู้ าศัยอยูด่ า้ นในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยได้ก�ำหนด
สมมติฐานชัวคราวขึ
่
น้ ใหม่ว่า การค้ามนุ ษย์ในกลุ่มผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
บ้านแม่หละ และการด�ำเนินชีวติ ในพืน้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวมี
่
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ของผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ดังนัน้ จึงท�ำการส�ำรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณภาพชีวติ ของผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
อันเป็ นดัชนีตวั หนึ่งทีบ่ ง่ ชี้
ถึงสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ นอกจากนี้ในประเด็นดังกล่าวยัง
ไม่พบว่ามีการศึกษามาก่อนนับแต่จดั ตัง้ พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวขึ
่
น้ (พ.ศ. 2539 ถึงปจั จุบนั )
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2.2 ผลการศึกษาด้านในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาด้วยวิธกี ารส�ำรวจ (Social assessment survey) จาก
หน่วยตัวอย่างทีอ่ าศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ โดยพบว่า ผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายใน
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวส่
่
วนใหญ่มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ดี า้ นสุขภาพ และด้านอาหาร ซึง่ ได้รบั
การช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศเป็ นหลัก ทัง้ เครือ่ งอุปโภคและบริโภค ก�ำหนด
วงรอบการแจกจ่ายทัง้ แบบรายเดือนและรายปี โดยก�ำหนดอัตราการแจกจ่ายทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ (เด็กในทีน่ ้ีหมายถึงผูท้ ม่ี อี ายุต่ำ� กว่า 12 ปี) ส่วนสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวล้
่
วนท�ำให้ผหู้ นีภยั จากการสูร้ บสามารถใช้บริการ
ได้อย่างทัวถึ
่ ง รวดเร็วโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ คุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ สองด้านดังกล่าวเป็ น
ั
ปจจัยส�ำคัญในการดึง (Pull factors) ประชาชนจากพม่าให้เข้ามาอาศัยอยูภ่ ายในพืน้ ที่
พักพิงชัวคราว
่
เนื่องจากได้รบั สิทธิการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และการได้รบั
บริการด้านสาธารณสุข ซึง่ มีสภาพความเป็ นอยูท่ ด่ี กี ว่าการใช้ชวี ติ ในพม่าอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวติ ทีต่ กต�่ำและของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ คือ
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย เนื่องจากขาดความมันคง
่ และมีความเป็ นอยู่แออัดทัง้ ภายนอกและ
ภายในบ้าน กล่าวคือมีจำ� นวนสมาชิกหลายคนในขอบเขตบ้านอันจ�ำกัด กับบ้านแต่ละ
หลังทีส่ ร้างติดกันจนแทบไม่มที ว่ี า่ ง และคุณภาพชีวติ ด้านรายได้ เนื่องจากผูห้ นีภยั จาก
การสูร้ บไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ซึง่ เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
ของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
แม้วา่ บางส่วนจะได้รบั การอนุโลมให้ประกอบอาชีพได้บา้ งด้วย
การรับจ้างทัง้ ด้านในและด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
แต่ยงั มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ั
ใช้จ่าย และไม่สามารถแก้ปญหาการไม่มรี ายได้ และรายได้ไม่พอใช้จ่ายได้ ปญั หา
คุณภาพชีวติ ทีต่ กต�่ำทัง้ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและด้านรายได้ดงั กล่าว เป็ นปจั จัยผลัก (Push
factor) ให้ผหู้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวต้
่
องดิน้ รนไปหา
งานท�ำด้านนอก ด้วยการไปท�ำงานรับจ้างทัวไปทั
่ ง้ บริเวณหมูบ่ า้ นโดยรอบและพืน้ ทีช่ นั ้
ในของประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เป็ นต้น ทัง้ นี้เพือ่ สภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ ่ี
ดีกว่าการใช้ชวี ติ ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ปรากฏการณ์น้ีทำ� ให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ที่
พักพิงชัวคราวจ�
่
ำนวนหนึ่งถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการเดินทางจาก
ต้นทางจนถึงการท�ำงานทีป่ ลายทาง โดยเฉพาะสิทธิพลเมือง (Civil rights) สิทธิทาง
เศรษฐกิจ (Economic rights) สิทธิทางสังคม (Social rights) และสิทธิทางวัฒนธรรม
(Culture rights) เนื่องจากการเป็นบุคคลต่างด้าว ความแตกต่างทางภาษา เชือ้ ชาติ รวม
ทัง้ ความเป็ นชายขอบทางวัฒนธรรมในสังคมเมือง
คุณภาพชีวติ ทีต่ กต�่ำของผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
าน
แม่หละ สืบเนื่องจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวเป็
่
นพืน้ ทีพ่ เิ ศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และด�ำรงอยูภ่ ายใต้
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เงือ่ นไข และข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและประเทศไทยดังกล่าว
แล้ว โดยได้ออกแบบและก�ำหนดไว้ภายใต้แนวคิด “ชัวคราว”
่
และก�ำหนดเงือ่ นไขรวม
ทัง้ ข้อตกลงต่างๆอย่างไม่เป็นสากล เนื่องจากไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขันพื
้ น้ ฐาน
ของผู้ท่อี าศัยอยู่ภายใน ประกอบกับประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุ สญ
ั ญาว่าด้วย
สถานภาพผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1951 ท�ำให้การช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ไม่ได้ผกู มัด
ตามอนุสญ
ั ญานัน้ จึงด�ำเนินการไปตามหลักมนุษยธรรมและเป็ นไปอย่าง “ชัวคราว”
่
แต่
ทว่าผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวไม่
่
ได้อาศัยอยูอ่ ย่าง”ชัวคราว”
่
เขาเหล่านัน้
ต้องด�ำรงชีวติ อยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวเป็
่
นเวลานานมากกว่าสิบปีภายใต้แนวคิดนัน้ ท�ำ
ั
ให้เกิดปญหาทางสังคมติดตามมา โดยเฉพาะปญั หาด้านคุณภาพชีวติ ทีต่ อ้ งผูกติดไว้กบั
แนวคิดชัวคราวนั
่
น้ และผลักดันให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในออกไปแสวงหาสภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
ด้านนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
จนบางรายต้องเดินทางเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์อย่าง
ไม่อาจหลีกเลีย่ ง
3. ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
3.1 เหยือ่ การค้ามนุษย์ทไ่ี ด้จากการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยการส�ำรวจ
คุณภาพชีวติ ของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ ซึง่ คัดกรอง
บุคคลทีอ่ าจเข้าข่ายการถูกค้ามนุษย์ไว้ดว้ ยข้อค�ำถามในประเด็นการออกไปท�ำงานด้าน
นอกพื้นทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และเคยถูกละเมิดสิทธิดา้ นใดด้านหนึ่งจากการท�ำงานนัน้
ปรากฏว่าพบบุคคลดังกล่าวจ�ำนวน 27 คน อย่างไรก็ตามยังไม่อาจชีช้ ดั ได้ว่าบุคคล
จ�ำนวนนี้จะเคยเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ทแ่ี ท้จริงตามกฎหมายหรือไม่
3.2 เหยือ่ การค้ามนุษย์ทไ่ี ด้จากการใช้เทคนิคสายลับ พบว่ามีจำ� นวน
ประมาณ 300 คน แม้เป็นจ�ำนวนทีแ่ ตกต่างกันมากเมือ่ เทียบกับเหยือ่ ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
แต่เป็นเหยือ่ ทีส่ ามารถติดตามตัวมาให้ขอ้ มูลเพียง 20 คนเท่านัน้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดบาง
ประการ ได้แก่ 1) เหยื่อออกไปท�ำงานและอาศัยอยู่ดา้ นนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวไม่
่
สามารถติดตามมาให้ขอ้ มูลได้ประมาณ 200 คน และ 2) เหยือ่ อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชัวคราวแต่
่
ไม่เต็มใจให้ขอ้ มูลประมาณ 80 คน คงเหลือเหยือ่ ทีส่ ามารถสัมภาษณ์ได้เพียง
20 คน
เหยือ่ การค้ามนุษย์ทส่ี บื ค้นได้จากทัง้ 2 เทคนิค (ตามข้อ 3.1 และ 3.2) พบว่า
เป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เมือ่ ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึกผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทีถ่ ูกคัดกรอง
เบือ้ งต้นไว้ทงั ้ 27 คน พบว่าไม่ใช่เหยื่อการค้ามนุ ษย์ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551) จ�ำนวน 13 คน และเมือ่ สัมภาษณ์เจาะ
ลึกเหยื่อการค้ามนุ ษย์ตามกฎหมายทีเ่ หลือจ�ำนวน 14 คน โดยยึดแนวค�ำถามการ
สัมภาษณ์ตามขอบเขตการศึกษาทีก่ ำ� หนดไว้ กล่าวคือ มีตน้ ทางการค้ามนุษย์จากพืน้ ที่
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พักพิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละ พบว่ามีเหยือ่ จ�ำนวน 5 คน ทีถ่ กู ค้ามนุษย์ก่อนเข้ามาอาศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และเมือ่ รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายนัน้ จึงเข้ามาอาศัยอยู่
ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวซึ
่
ง่ อยูน่ อกกรอบการศึกษาครัง้ นี้ ดังนัน้ จึงเหลือเหยือ่ การค้ามนุษย์
ทีแ่ ท้จริงตามกฎหมายและขอบเขตของการศึกษาในครัง้ นี้และเป็ นประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญจ�ำนวน 9 คน โดยผูว้ จิ ยั จะได้ทำ� การศึกษาทัง้ ประชากร ด้วยการสัมภาษณ์เจาะ
ลึกควบคูก่ บั การสังเกตเพือ่ สืบค้นกระบวนการค้ามนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ ตลอดทัง้ กระบวนการ
และประเด็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามแผนการศึกษาในระยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม หลังจากผูว้ จิ ยั สามารถค้นหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key informants)
ได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ยังได้เดินส�ำรวจในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละเพือ่ จัดท�ำแผนทีเ่ ดินดิน
ทางสังคม โดยเฉพาะตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อปรากฏการณ์การค้ามนุ ษย์ อาทิ
ต�ำแหน่ งระบบสาธารณูปโภค ต�ำแหน่ งจุดตรวจเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
และทีต่ งั ้
ของบ้านของเหยื่อการค้ามนุ ษย์ เป็ นต้น ทัง้ นี้เพือ่ อธิบายและแสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ กับบริบทของพืน้ ทีพ่ เิ ศษโดยเฉพาะพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชัวคราวบ้
่
านแม่หละ
3.3 ผลการศึกษาจากแผนทีเ่ ดินดิน
แม้วา่ ผลการส�ำรวจด้วยการเดินเท้าในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่
หละ จะพบว่าสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และบ้านผูน้ �ำทีป่ กครองก�ำกับ
ดูแลผูห้ นีภยั จากการสูร้ บล้วนตัง้ กระจายตัว อันส่งผลให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ภายในได้รบั และ
เข้าถึงสิทธิแต่ละด้านจากสถานทีต่ ่างๆข้างต้นได้อย่างทัวถึ
่ งและครอบคลุม แต่ระบบ
สาธารณูปโภคอันเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นขันพื
้ น้ ฐานในการด�ำรงชีวติ เช่น แหล่งน�้ำ โทรศัพท์
หอกระจายข่าว และศูนย์ฝึกอาชีพตัง้ อยูอ่ ย่างกระจุกตัว โดยเฉพาะบริเวณพืน้ ทีร่ าบ ใกล้
ถนน และประตูเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ท�ำให้พน้ื ทีห่ า่ งไกลและพืน้ ทีเ่ ป็นเนินสูงค่อน
ข้างขาดแคลนและเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวได้ยาก ในขณะที่ สถานทีด่ า้ นการ
ปกครองก�ำกับดูแลผูท้ อ่ี าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยเฉพาะจุดตรวจบริเวณ
ช่องทางเข้าออกทีม่ คี วามยาวประมาณ 3.17 กิโลเมตร ทีม่ เี พียง 13 จุด อันเนื่องจากข้อ
จ�ำกัดของภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย ประกอบกับจ�ำนวนเจ้าหน้าทีน่ ้อยและไม่เพียงพอ
ต่อการควบคุมและตรวจสอบการเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวเมื
่
อ่ เทียบกับจ�ำนวนผูห้ นี
ภัยจากการสูร้ บ ท�ำให้การดูแลตรวจตราไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
อย่ า งไรก็ต าม แม้พ้ืน ที่ร าบและใกล้ ป ระตู เ ข้า ออกจะมีร ะบบ
สาธารณูปโภคทีก่ ระจายตัวอยูอ่ ย่างพอเพียง ผูท้ อ่ี าศัยอยูบ่ ริเวณดังกล่าวสามารถเข้า
ถึงและได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก แต่จากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า บ้านของผูท้ เ่ี คย
ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุ ษย์ตามกฎหมาย ทัง้ ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ และผูท้ ถ่ี ูกคัดออก
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กระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การพัฒนาสังคม

พันต�ำรวจโทบันดาล บัวแดง และคณะ

ไปเนื่องจากไม่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษา ล้วนตัง้ อยูใ่ กล้ประตูเข้าออกในบริเวณดังกล่าว
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานดีกว่าผูท้ อ่ี าศัยอยูบ่ ริเวณอืน่ อันสะท้อนให้เห็นว่ามิเพียงแต่
ปจั จัยผลักจากคุณภาพชีวติ ทีต่ กต�่ำเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุทำ� ให้ผหู้ นีภยั จากการสูร้ บต้อง
เดินทางเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุ ษย์ แต่ปจั จัยอื่นๆ โดยเฉพาะโอกาสและความสะดวก
ในการลักลอบเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
รวมทัง้ โอกาสในการรับรูข้ า่ วสาร การติดต่อ
กับบุคคลภายนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวของผู
่
ห้ นีภยั จากการสูร้ บยังมีสว่ นส�ำคัญทีเ่ ร่งให้
พวกเขาต้องตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ได้งา่ ยและเร็วขึน้
สรุป

ั
ปญหาที
ต่ ดิ ตามมาจากการจัดตัง้ และการคงอยูข่ องพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่
หละ ปรากฏชัดเป็ นรูปธรรมอย่างหลากหลายมิติ แต่ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากภาครัฐยังสับสน
และไม่สะท้อนถึงสภาพทีแ่ ท้จริงของสังคม เนื่องจากข้อจ�ำกัดเชิงนโยบายบางประการ
การสืบค้นปญั หาทีแ่ ท้จริงของประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวจึ
่
งต้อง
ั
ใช้การส�ำรวจด้วยตนเอง โดยพบว่าเป็นปญหาการค้ามนุษย์ในกลุม่ ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ
ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวเกิ
่
ดขึน้ มากทีส่ ดุ และส่งผลกระทบต่อผูท้ อ่ี าศัยอยู่
ภายใน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิทธิมนุ ษยชน อย่างไรก็ตาม การค้นหาเหยือ่ การค้า
มนุษย์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวบ้
่
านแม่หละต้องใช้เทคนิคการสืบสวนด้วยวิธกี าร
ใช้สายลับ ร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการส�ำรวจด้วยตัวอย่าง เพือ่ ศึกษาระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูห้ นีภยั จากการสูร้ บภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
โดยใช้ประเด็นค�ำถาม
ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การเข้าข่ายถูกค้ามนุษย์ และสามารถคัดกรองเบือ้ งต้นไว้จำ� นวน 27 คน จาก
นัน้ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ ถ่ี กู คัดกรองไว้ดงั กล่าว ร่วมกับเทคนิคการสังเกตแบบ
มีสว่ นร่วม พบว่าคงเหลือเหยือ่ การค้ามนุษย์ตามกฎหมายและตามขอบเขตในการศึกษา
ครัง้ นี้เพียง 9 คน ซึง่ เป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ทแ่ี ท้จริงส�ำหรับเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญในการ
ศึกษาการค้ามนุษย์ทงั ้ กระบวนการในระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในระยะต่อไปด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกเหยือ่ ทีแ่ ท้จริงดังกล่าว จะ
ั
สามารถสะท้อนปญหาการค้
ามนุษย์ทม่ี ผี หู้ นีภยั จากการสูร้ บทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชัวคราวบ้
่
านแม่หละตกเป็ นเหยือ่ หรือการค้ามนุษย์ทม่ี ตี น้ ทางจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
ั
ตลอดทัง้ กระบวนการ รวมทัง้ ประเด็นผลกระทบจากปญหานัน้ ทีม่ ตี อ่ สิทธิมนุษยชนของ
ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บได้อย่างชัดเจน ซึง่ ผลจากการค้นพบดังกล่าวต้องถูกน�ำเสนอแก่
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่างๆ เพือ่ ใช้ออกแบบแนวนโยบายในการป้องกันแก้ไข
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ปญั หาการค้ามนุ ษย์ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษได้อย่างตรงจุด และน�ำนโยบายทีเ่ หมาะสมดังกล่าว
ไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นรูปธรรม เพือ่ การพัฒนาสังคมทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศต่อไป
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กระบวนการค้นหาปญั หาในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การพัฒนาสังคม

พันต�ำรวจโทบันดาล บัวแดง และคณะ
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