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บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาการวจัิย 

ความต้องการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคบริการในเมืองใหญ่ เ ช่น เ มืองหลวง 

(กรุงเทพมหานคร) หรือเมืองท่องเท่ียว (เชียงใหม่ ภูเก็ต) ได้มีการประมาณการณ์ว่ามีผูห้ญิงจากประเทศ

เพือ่นบา้นเขา้สู่ไทยถึงปีละ 250,000 คน เขา้มาเป็นแรงงานราคาถูก ซ่ึงกลุ่มแรงงานหญิงเหล่าน้ีมีความเส่ียง

อยา่งมากท่ีจะเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยใ์นลกัษณะการคา้บริการทางเพศ ดงัเช่นกรณีการจบักุมขบวนการ

คา้หญิงพม่าขา้มชาติคร้ังใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัตาก (อดิศร เกิดมงคล, 2552) 

ปรากฏการณ์ลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ท่ีผา่นมารัฐไทยไดมี้การวางมาตรการและ

นโยบายทางดา้นความมัน่คงเพื่อจดัการดูแลแรงงานเหล่าน้ี ทั้งผา่นระบบทะเบียน บตัรประจ าตวัท่ีระบุสิทธิ

ของผูเ้ป็นเจา้ของบตัร กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัภายใตก้ารเปล่ียนแปลงและความ

ไม่มัน่คง ตลอดจนการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทยตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร 

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ กลบัเป็นเง่ือนไขอยา่งมากต่อการขบัเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแรงงานขา้มชาติในทางปฏิบติัให้ดอ้ยประสิทธิภาพลง กระทัง่องค์การแรงงานระหวา่งประเทศภาคพื้น

เอเชียและแปซิฟิก ไดจ้ดัใหไ้ทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคา้มนุษยข์า้มชาติในระดบั 2+ จากสถานการณ์ท่ีมี

ความรุนแรงท่ีสุดในระดบั 3 ในขณะท่ีจงัหวดัเชียงรายซ่ึงนบัวา่เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงานพม่า

เขา้สู่ประเทศและการคา้มนุษย ์ไดน้ าปัญหาเร่ืองการคา้มนุษยแ์ละการล่วงละเมิดทางเพศเขา้เป็นส่วนหน่ึง

ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินปี 2555 ปัญหาเหล่าน้ีลว้นส่งผลโดยตรงต่อปัญหาดา้นความมัน่คงของชาติ   

ในบริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความส าคญัในกระบวนการพฒันาความเป็น

เมืองท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากมามากกว่าคร่ึงศตวรรษ โดยเฉพาะเป็น

แหล่งรายไดแ้ละน าเขา้เงินตราต่างประเทศเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออก

และบริการรวมของประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งยงัเก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจอ่ืนๆ อีกหลายแขนง และก่อให้เกิดการจา้งงานกว่า 2 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้ง

ระบบ (เกศสรินทร์ ตนัสุวรรณรัตน์, 2552) ดงันั้น ภายใตก้ารเติบโตและพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งมาก

ของเมืองชียงใหม่ ความตอ้งการแรงงานเพื่อมาตอบสนองการเติบโตดงักล่าวไดเ้พิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตวั

เช่นกนั โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานขา้มชาติท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาเป็นจ านวนมากในประเทศไทย เพื่อรองรับการ
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ขยายตวัทางเศรษฐกิจ กลุ่มแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีท่ีไดเ้ขา้มาเป็นฟันเฟืองส าคญัในกระบวนการพฒันาใน

พื้นท่ีของเมืองใหญ่ ศูนยก์ลางการพฒันาของภาคเหนือ ซ่ึงพบว่าจ านวนแรงงานพม่าท่ีมีการข้ึนทะเบียน

เฉพาะในเขตจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีมากถึง 60,000 คน และเป็นจ านวนถึง 200,000 คน ในพื้นท่ีภาคเหนือ

(อดิศร เกิดมงคล, 2552) 

การท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีฐานะเป็นทั้งศูนยก์ลางการพฒันาส่วนภูมิภาคของภาคเหนือและเป็น

จงัหวดัชายแดนของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศพม่า จึงมีการอพยพเคล่ือนยา้ยของกลุ่มคนจาก

ประเทศพม่าเป็นจ านวนมาก กลายมาเป็นแรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแมว้า่รัฐบาลจะด าเนินการ

จดทะเบียนแรงงาน แต่ตวัเลขดงักล่าวก็ไม่สามารถระบุไดว้า่ มีแรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่าอาศยัในจงัหวดั

เชียงใหม่เป็นจ านวนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะพบเห็นแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี

ท างานเป็นแรงงานอยู่ทั้ งในสถานท่ีก่อสร้าง โรงงาน สวนส้ม ตลาด ร้านขายอาหาร ฯลฯ ของจงัหวดั

เชียงใหม่ ดว้ยเพราะเม่ือมีแรงงานราคาถูกมากเพียงพอ ยอ่มท าใหแ้มแ้ต่ร้านขายก๋วยเต๋ียวเล็กๆ ก็สามารถจา้ง

คนงานในร้านได ้(ออมสิน บุญเลิศ, 2552)  

กระนั้นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ กลบัมีเพียงนอ้ยคนท่ีจะให้

ความสนใจ ตั้งค  าถามหรือกระทัง่ตระหนกัรู้ถึงสาเหตุท่ีมาของปรากฏการณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะในส่วนของ

แรงงานผูห้ญิง แมแ้ต่งานศึกษาเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติหลายช้ินท่ีผ่านมา กลบัไม่พบงานศึกษาท่ีสนใจ

ศึกษาแรงงานหญิงขา้มชาติมากนกั ทั้งท่ีในสถานการณ์จริงนั้นแรงงานหญิงขา้มชาติเหล่าน้ีจดัไดว้า่เป็นกลุ่ม

แรงงานหลกักลุ่มหน่ึงท่ีช่วยขบัเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเขตเมืองเชียงใหม่ จดัไดว้่าเป็นกลุ่ม

เส่ียงท่ีมีแนวโนม้การเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยห์รือการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูง ทั้งผา่นขอ้จ ากดัในพื้นท่ี

ของการท างาน เช่น รูปแบบงานท่ีส่วนมากแลว้เป็นงานในครัวเรือน งานแม่บา้น งานท่ีตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีของ

นายจ้าง ซ่ึงสุ่มเส่ียงต่อการถูกละเมิด หน่วงเหน่ียว กักขงั ข้อจ ากัดในด้านกฎหมายท่ีไม่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์จริง เช่น ประเด็นดา้นการรักษาพยาบาล การคลอด สถานะของบุตร ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นเง่ือนไข

ใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานหญิงขา้มชาติไดท้ั้งส้ิน การด ารงชีวิตในประเทศปลายทางจึงเป็น

ประเด็นท่ีน่าสนใจว่าแรงงานหญิงข้ามชาติเหล่าน้ีมีชีวิตเช่นไร ภายใต้บริบทของเมืองใหญ่หรือเมือง

ท่องเท่ียว มีการปรับตวัเพื่อให้สามารถอยู่ไดท้ั้งในพื้นท่ีการท างานและพื้นท่ีทางสังคมในสังคมไทยท่ีตอ้ง

เป็นไปภายใตน้โยบายการควบคุมดูแลของรัฐไทยท่ีผา่นมากบัมาตรการการสร้างความมัน่คงของชาติ และ

ในขณะเดียวกันก็เคล่ือนไปพร้อมกับนโยบายของการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม        

ภาคบริการและการท่องเท่ียว  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อท าความเขา้ใจการปรับตวัของแรงงานหญิงขา้มชาติ ทั้งการปรับตวัในชีวิตประจ าวนั ในพื้นท่ี

การท างานและพื้นท่ีทางสังคมท่ีพวกเขาด ารงชีวิตอยู่ และการปรับตวัภายใตน้โยบายความมัน่คงในการ

บริหารจดัการแรงงานขา้มชาติของประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 

ส าหรับการวจิยัน้ี มีพื้นท่ีการด าเนินงานในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นทั้งพื้นท่ีตน้ทางและปลายทาง

ของการเคล่ือนยา้ยเขา้มาพ านกัพกัพิง ตลอดจน ท ามาหากินของแรงงานขา้มชาติเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

อย่างหญิงแรงงานหญิงขา้มชาติ ท่ีเขา้มาใช้ชีวิตในพื้นท่ีการท างานในภาคบริการและการท่องเท่ียวของ

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก จากการท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัของภาคเหนือท่ีไดรั้บ

ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวในระดบัตน้ๆ และมีการเติบโตอยา่งชดัเจน  

โดยในการวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแรงงานหญิงขา้มชาติท่ีใชชี้วิตอยูใ่นจงัหวดัชียงใหม่ 

กล่าวคือ คือ แรงงานหญิงขามชาติท่ีอยูท่ ั้งในพื้นท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวและภาคบริการในพื้นท่ี

เมืองเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาในพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่ ในกลุ่มแรงงานหญิงท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ช่วงระหวา่ง 5-20 ปี โดยมีอายรุะหวา่ง 20-50 ปี ซ่ึงการเขา้ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัยอ่มแสดงให้เห็นถึง

เง่ือนไขจากประเทศตน้ทางในการขา้มมาท างานท่ีต่างกนั อนัส่งผลถึงการปรับตวัท่ีต่างกนั เช่นเดียวกบั

ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในเมืองเชียงใหม่ท่ีต่างกนัย่อมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและความสามารถในการ

ปรับตวัเพื่อด ารงชีวติอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ท่ีต่างกนั 

 

1.4 ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวจิยัแบบพหุวธีิ (Multi – approach) ไดแ้ก่  

1) การวิจยัเชิงเอกสาร (Document research) โดยรวบรวมเอกสารการศึกษาวิจยั บทความวิชาการ 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของแรงงานขา้มชาติและนโยบายดา้นความมัน่คงของประเทศไทย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติ  

2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ซ่ึงจะบูรณาการวิธีวิจยัทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research and Quantitative Research) โดยจะมีการจดัท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐาน แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มยอ่ย และการสังเกตการอยา่งมีส่วนร่วม  
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1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดท้ราบถึงสถานการณ์ของแรงงานขา้มชาติและแรงงานหญิงขา้มชาติในประเทศไทย  

2.ได้ทราบถึงการรูปแบบการปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติ  ทั้ งการปรับตัวในการใช้

ชีวติประจ าวนั และการปรับตวัภายใตน้โยบายความมัน่คงของรัฐไทย   

 

1.6 นิยามศัพท์  

การปรับตัว คือ การท่ีบุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต วิธีคิด เพื่อให้สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมนั้นๆ ได ้ผา่นการเรียนรู้อนัเกิดจากการติดต่อสัมพนัธ์กนั โดยการปรับเปล่ียนนั้นจะ

ไม่ก่อให้เกิดเป็นความขดัแยง้อนัส่งผลให้เกิดการแตกกลุ่มออกมา การปรับตวัจึงเป็นไปเพื่อให้บุคคล

สามารถอยูร่่วมสังคมนั้นๆ ไดอ้ยา่งสงบสุข 

แรงงานหญิงข้ามชาติ คือ  ผูห้ญิงซ่ึงถูกวา่จา้งให้ท างาน โดยไดรั้บค่าตอบแทน ในรัฐซ่ึงตนไม่ได้

เป็นคนของชาตินั้น ในงานวจิยัฉบบัน้ีหมายถึงผูห้ญิงเช้ือชาติไทยใหญ่ สัญชาติพม่าและเขา้มาท างานในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย 

นโยบายความมั่นคงของชาติ คือ แนวการการปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้ชาติบา้นเมืองสามารถ

ด ารงอยู่ร่วมกนัอย่างปลอดภยัทั้งในด้านเอกราช อธิปไตย เพื่อความปลอดภยัของประชาชนในชาติ เป็น

แนวทางอนัเก่ียวขอ้งกบัการปกครองประเทศและวิถีการด าเนินชีวิต ในงานวิจยัฉบบัน้ีให้ความส าคญัใน

ประเด็นดา้นการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติเป็นประเด็นหลกัของการศึกษา 
 


