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บทคัดย่อ 

การศึ กษาวิ จั ยนี้ มี วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ  1 .  ศึ กษา
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นและสภาพปัญหาแรงงานข้ามชาติพม่าใน
จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศึกษาการดําเนินการช่วยเหลือสิทธิแรงงานข้าม
ชาติพม่า กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ แรงงานข้ามชาติพม่าและ
มูลนิธิมนุษยชนและการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการจัดสนทนากลุ่มย่อย ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติพม่าเมื่อได้ทําการ
ย้ายถิ่นมาในจังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับปัญหาดังต่อไปนี้ 1)ปัญหา
การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม เนื่องจากการเลือกปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติพม่าและแรงงานข้ามชาติพม่า
ขาดการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการสังคมท่ีเท่าเทียมกับประชาชนไทย  
2)ปัญหาและข้อจํากัดทางกฎหมายในการรับสวัสดิการและสิทธิ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 3)ปัญหา
การขาดความเท่าเทียมในการรับสวัสดิการการศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน
และในระดับสูง และ 4)แรงงานข้ามชาติพม่าถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายจ้างและถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม  จาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมูลนิธิมนุษยชนและการพัฒนาได้เข้ามา
ดําเนินการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเป็น
ตัวแทนในการเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิให้แก่แรงงานข้ามชาติ อีกทั้ง
มีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
เพ่ือช่วยเหลือสิทธิแรงงานข้ามชาติพม่าในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมา
องค์กรได้มีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมและปกป้องสิทธิ

มนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพ การเสริมสร้างมาตรฐานด้าน
สิทธิมนุษยชน 2) สนับสนุนการพัฒนาที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน  ประชาธิปไตยและสัน ติภาพ  3 )  สร้าง เค รือข่ าย
ประสานงานและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ทั้ง
องค์กรหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชนในการช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติ และ 4) การจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชุม 
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
แรงงานข้ามชาติ นอกจากนั้นมูลนิธิฯยังสามารถสร้างเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่าใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลดข้อจํากัดในสิทธิของแรงงาน เช่น สิทธิ
สวัสดิการสังคม และการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า 
เป็นต้น 

คําสําคัญ: การย้ายถิ่น, แรงงานข้ามชาติพม่า, มูลนิธิสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา, สิทธิ, สวัสดิการสังคม, เครือข่าย 

Abstract 

This qualitative study was conducted to 
investigate: 1) Burmese migrant workers’ migration and 
their problems in Chiang Mai province and 2) Burmese 
migrant workers right assistance of the Foundation for 
Human and Development, Chiang Mai branch. The target 
groups in this study were Burmese migrant workers, and 
the Foundation for Human and Development. Data 
collection was done through in-depth interview and 
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focus group discussion. Besides, secondary data were 
obtained from documentary research. 

Findings showed that Burmese migrant workers 
in Chiang Mai province had the following problems: 1) 
Unequal social welfare treatment by Thai government 
officials. 2) Problems of legal limitations in careers. 3) No 
access to basic and higher education and social welfare 
4) Being taken advantage by employers. In this situation, 
the Foundation for Human and Development had tried 
to assist Burmese migrant workers in Chiang Mai based 
on migration workers’ rights and social welfare. This was 
particularly on the following: 1) human rights promotion 

and protection; 2) support on human rights, democracy, 
and peace; 3) networking and coordination between 
government and private agencies; and 4) provision of 
education, training, and legal knowledge to  migrant 
workers. In addition, the foundation could create 
networks both inside and outside country to assist 
migrant workers in Chiang Mai province. This helped 
limitations in migrant workers’ rights such as social 
welfare and treatment. 

Keywords: Migration, Burmese migrant workers, The 
Foundation of Human and Development, Rights, Social 
welfare, Networks 

 

1. บทนํา

ปัจจุบันมีการเคล่ือนย้ายของแรงงานต่างชาติเข้ามาค้า
แรงงานในประเทศไทยมากขึ้นทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือและด้อยฝีมือ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ซึ่งประเทศไทยเอง
ก็ต้องพ่ึงแรงงานเหล่านี้ทดแทนอาชีพที่กําลังมีความถดถอยของ
แรงงาน โดยเฉพาะอาชีพที่ สกปรก เส่ียง และลําบากมีค่าตอบแทน
แรงงานที่ถูก แต่ยังคงเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย (บุญรัตน์ รัฐบริรักษ์ และคณะ, มปป., น.2) มาก
ไปกว่านั้นนายจ้างเองก็ต้องการแรงงานข้ามชาติเพราะนอกจาก
ค่าแรงที่ถูกแล้วผู้ประกอบการยังไม่ต้องจัดหาสวัสดิการแรงงาน
จํานวนมากเช่นเดียวกับแรงงานไทย  

สําหรับในภาคเหนือนั้นนายจ้างหรือสถานประกอบการ
แจ้งความประสงค์ต้องการแรงงานถึง 15,974 อัตรา (ข้อมูลในปี 
2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่
แรงงานไทยที่ต้องการทํางานในด้านนี้กลับลดลง ผลก็คือแรงงาน
ข้ามชาติถูกนํามาทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนในอุตสาหกรรมด้าน
การผลิต โดยมีจํานวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทํางาน
อย่างถูกกฎหมายในภาคเหนือจากเดิม27,476เพ่ิมขึ้นอีกถึง 29,260 
คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2554)(กองวิจัยตลาดแรงงาน, 
2554, น.3-5)  ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจสูงมีจํานวนแรงงานสัญชาติพม่ารวมทั้งส้ินถึง 65,723 คน 
ประกอบอาชีพก่อสร้าง ทั้งส้ินถึง27,492 คน(ข้อมูลในปี 2556 ที่มา
จากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว)  

ในทางกฎหมายแล้วแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยทุกคนจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน อย่างไรก็
ตามยังคงพบว่าแรงงานข้ามชาติพม่าเผชิญปัญหาด้านสิทธิสวัสดิการ
สังคม กล่าวคือแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ชั่วโมง
การทํางานและสภาพการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด  (ณรงค์
ฤทธิ์ กาญจนกุล,มปป., น. 12) สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมลํ้าทาง
สังคมและกฎหมายแรงงานท่ีขาดการคุ้มครองแรงงานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

องค์การพัฒนาเอกชน(NGOs)เป็นองค์การ ที่มีบทบาท
ต่อประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาตินอกเหนือจากองค์การ
ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกประสานการดําเนินการคุ้มครอง
สิทธิแรงงานระหว่างภาครัฐกับแรงงานข้ามชาติพม่าด้วยสําหรับใน
จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(Human 
Rights and Development Foundation) เป็นอีกองค์การพัฒนา
เอกชนหนึ่งที่ ต้ังขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐาน และช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงานรวมถึงการพิทักษ์สิทธิ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การอ่ืนๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบการดําเนินงาน
ขององค์การพัฒนาเอกชนท่ีเป็นกลไกประสานงานร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ในการจัดการสิทธิแรงงานข้ามชาติ
พม่าที่ย้ายถิ่นเข้ามาทํางานเนื่องจากแรงงานข้ามชาติพม่าที่ทําการ
อพยพย้ายถิ่นมาน้ันต้องเผชิญกับสภาพปัญหาในการดํารงชีพอยู่ใน
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สังคมไทย อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติพม่าในจังหวัดเชียงใหม่นั้น
มีจํานวนมากทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการ
กระจายตัวของแรงงานข้ามชาติพม่าในชุมชนต่างๆของจังหวัด
เชียงใหม่ จึงทําให้ไม่สามารถเข้ารับการบริการจากภาครัฐและ
มูลนิธิฯได้อย่างทั่วถึง การสร้างเครือข่ายขององค์การพัฒนาเอกชน
จึงเป็นรูปแบบการจัดการที่จะสามารช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า
ได้จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นการวิจัยคร้ังนี้จึงต้องการศึกษา
ถึงปรากฏการณ์ย้ายถิ่นและสภาพปัญหาแรงงานข้ามชาติพม่าใน
จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นอย่างไร  มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนา สาขาจังหวัดเชียงใหม่มีการดําเนินการช่วยเหลือด้านสิทธิ
แรงงานข้ามชาติพม่าอย่างไรบ้าง 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การย้ายถิ่น สภาพปัญหา
แรงงานข้ามชาติพม่าในจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. เพ่ือศึกษาการดําเนินการช่วยเหลือสิทธิแรงงานข้าม
ชาติพม่าของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สาขาจังหวัด
เชียงใหม่ 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีการทบแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. ทฤษฎีการย้ายถิ่น(Theory of Migration)  Everett 
Lee (1996 อ้างใน สันทัก เสริมศรี, 2541, น. 53-55) อธิบาย
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) และปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่ทํา
ให้แรงงานข้ามชาติมีการย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่ต้นทางมายังพ้ืนที่
ปลายทางโดยมีปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันดังนี้ 1) ปัจจัยหรือ
เงื่อนไขในพ้ืนที่ต้นทาง (place of origin) 2) ปัจจัยหรือเงื่อนไข
พ้ืนที่ปลายทาง 3) ปัจจัยหรืออุปสรรคที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่ต้นทางและ
ปลายทาง (Intervening obstacles) 4)ปัจจัยลักษณะของผู้ย้ายถิ่น 
ซึ่งแรงงานข้ามชาติผู้ย้ายถิ่นในงานวิจัยคร้ังนี้มีพ้ืนที่ต้นทางคือ
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ส่วนพ้ืนที่ปลายทางคือประเทศไทย  

2. แนวคิดการจัดการเครือข่าย (Network 
Management) เน้นการเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่
สมัครใจ แลกเปล่ียนข่าวสาร หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัด
ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียม

กันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและ
กันสําหรับการสร้างเครือข่าย(Networking) จะต้องมีการติดต่อ
สนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วย
ความสมัครใจ(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, น.143) 

3. ทุนทางสังคม (Social Capital)ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญต่อการนํามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีความเก่ียวโยง
สัมพันธ์กัน หรือมีความเช่ือมโยงในวัตถุประสงค์เดียวกันของปัจเจก
บุคคล ชุมชน และสังคมทุนทางสังคมตามข้อเสนอของ James 
Coleman เกิดจากการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหว่างกันของปัจเจก
บุคคลซึ่งก็คือทุนมนุษย์ ภายใต้กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
(interdependence) นอกจากนี้ Bourdieu  ยังมีความเห็นที่
สอดคล้องกับ Coleman โดยให้ความสําคัญกับทุนทางสังคมใน
ลักษณะของการประสานกันของทรัพยากรของคนหลายๆฝ่าย 
(บงกชมาศ เอกเอ่ียม คลัคก์, 2546, น.14) 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ด้านการย้ายถ่ินแรงงานข้ามชาติ สภาพปัญหาสิทธิ
มุนษยชนและสวัสดิการสังคม 

พวงเพชร ธนสิน(2552) ศึกษาทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้าย
ถิ่นจากประเทศพม่าพบว่า การท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้จํานวนแรงงานต่างด้าวชาวพม่ารวมไปถึง
ทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
สําหรับปัจจัยที่ดึงดูดให้ทายาทรุ่นที่ 2 อพยพเข้ามา ได้แก่ ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  

ปณิธิ อมาตยกุล(2547) ศึกษาการย้ายถิ่นของชาวไท
ใหญ่เข้ามาทํางานในเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยผลักดันให้ชาวไทใหญ่
ย้ายจากรัฐฉานได้แก่ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน รายได้
น้อยไม่พอกับการดํารงชีพตลอดจนและความบีบคั้นทางสังคมทาง
และการเมือง ส่วน ปัจจัยดึงดูดให้ย้ายถิ่นเข้ามาในเชียงใหม่ได้แก่ 
แหล่งงาน การมีญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง ประกอบกับมีความคล้ายคลึง
กันทางภาษาและวัฒนธรรมจึงทําให้ง่ายต่อการปรับตัว 

Erika Karlson (2012) ศึกษา แรงงานข้ามชาติ และ
การคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่องค์การสหประชาชาติได้
ร่างขึ้นเพ่ือสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายระหว่างประเทศ การ
วิจัยพบว่า ประเทศต่างๆ ยังคงมีแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติแตกต่างกันออกไป 
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RayszardCholewinskyและ คณะ (2009) ศึกษาถึง 
สิทธิมนุษยชนและการย้ายถิ่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
แรงงานข้ามชาติ พบปัญหาการละเมิดสิทธิทั้งทางกายภาพและ
ศักด์ิศรีของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะความไร้ประสิทธิภาพของ
นโยบายการย้ายถิ่นที่และการให้ความช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐาน  

Erin Murphy Fries (2012) ศึกษา สิทธิแรงงาน
ระหว่างประเทศและความมั่นคงของมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้โครงการแรงงานต่างชาติชั่วคราวของประเทศแคนาดา 
ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต้องการให้รัฐ
สร้างมาตรการพิเศษในการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ  

ด้านเครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนและการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ 

กัณณิกา หงส์ลา(2553) ศึกษาการจัดการเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พบว่า 
องค์กรพัฒนาเอกชนและแรงงานข้ามชาติ จํานวน 18 องค์กรมี
บทบาทในการดําเนินงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่าง
ต่อเนื่องแล้วเป็นระบบ รับผิดชอบอยู่ใน พ้ืนที่ระดับต่างๆ มีทั้ง
เจ้าหน้าที่ประจําขององค์กร เจ้าหน้าที่ไม่เต็มเวลา และอาสาสมัคร
แต่ละองค์กร  

วาสนา บรรลือหาญ  (2550) ศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชนกับการช่วยเหลือผู้อพยพชาวพม่า พบว่า  ต้ังแต่ พ.ศ. 2527
ประเทศไทยได้รับภาระช่วยเหลือผู้อพยพชาวพม่า ซึ่งเข้ามาพัก
อาศัยอยู่ในศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย เนื่องจากปัญหา
สถานการณ์การเมืองในพม่าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
รัฐบาลพม่า โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน
แห่งชาติตามหลักมนุษยธรรม  มีการรวมกลุ่มขององค์กรพัฒนา
เอกชนต่างชาติต้ังเป็นคณะทํางานร่วมกันเป็นกรรมการประสานงาน
ช่วยเหลือผู้ล้ีภัย 

 Sylvia Yazid (2008) ศึกษาการเคล่ือนไหวของ
องค์การพัฒนาเอกชนในประเทศอินโดนีเซียต่อประเด็นเร่ืองแรงงาน
ข้ามชาติหญิง พบว่า องค์การพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติ มีความพยายามท่ีจะจัดการ
องค์การและมีการประสานงานผ่านเครือข่าย เพ่ือการมีส่วนร่วมกับ

ภาครัฐในการกําหนดมาตรการและกฎหมายท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
แรงงานข้ามชาติ 

4. วิธีการดําเนินงาน 

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มย่อยจาก
กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informant) คือ แรงงาน
ข้ามชาติพม่า 8 คนและตัวแทนคณะกรรมการผู้บริหารของมูลนิธิ
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 2 คน โดยใช้ระยะเวลาในการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเวลา 1 วันโดยมีกรอบคําถามใน
ประเด็นที่เก่ียวกับสภาพปัญหา การเข้าถึงสวัสดิการสังคม สิทธิ
แรงงานท่ีเป็นปัญหา การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า การจัดการ
และการสร้างเครือข่าย ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือ
นํามาประกอบการวิเคราะห์  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการ
รวบรวมเอกสาร และการสนทนากลุ่มย่อยเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
การย้ายถิ่น สภาพปัญหาและความเป็นอยู่ การปรับตัว รวมทั้งการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติพม่า โดยใช้แนวคิด
การย้ายถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ถึงนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทย 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสรุปประเด็นร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิเพ่ืออธิบาย
ถึงการจัดการและการสร้างเครือข่ายของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าแรงงานข้าม
ชาติที้ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยเผชิญปัญหา ดังต่อไปน้ี 

ผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าแรงงานข้ามชาติที้ย้ายถิ่น
เข้ามาในประเทศไทยเผชิญปัญหา ดังต่อไปน้ี 

1. ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของประเทศ
ไทย การศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติพม่ามีประสบการณ์เชิงลบใน
การรับบริการในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐ จึง
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ยในการรับสวัสดิก

งงานข้ามชาติพม
งงานท่ียังไม่ได้รับก
ติขาดสิทธิในการ
ด้ขึ้นทะเบียนจะข
สามารถรับสวัสดิก
โดยแรงงานข้ามช

กันสังคมแล้วมีเพี
ัวประเทศ ที่มีอยู
ายรัฐเร่ืองการพิสู
1 ยังส่งผลให้แรงง
ะสม เช่น กรณีมาต
ในการรักษาพยาบ
ดรายได้, การประ
มาใช้สําหรับพลเมื
านจนถึงวัยชรา ห
นข้ามชาติสามารถ
ล้วต้องเดินทางก
อกจากนี้แรงงานข้
สวัสดิการสังคมข
มชาติพม่าได้กล่าว
สิทธิประโยชน์จ

อย่างมักมีนายหน้า
ตรง” 

สิทธิ
ชาติ
ค้ารู้
การ
กัน” 
งคน
พวก
ตน 

ด้าน
นที่
ตาม

การ

ม่าที่
การ
รรับ
ขาด
การ
ชาติ
พียง 
ยู่ถึง 
สูจน์
งาน
ตรา 
บาล, 
ะกัน
มือง
หรือ
ถอยู่
ลับ
ข้าม
ของ
วว่า 
จาก
ามา

ขอ
ชา
กล
กฎ
ระ
ค่า
รา
ปัญ
ข้า
ชา
สิท
(สํ
25
อย
ช่อ

ปร
แร
เชี
สรุ

โด
คว
ซึ่ง
สิ ท
พร
กฤ
พ.
ดัง
ใน
ปร

ช่องว่างท
องแรงงานข้ามชา
าติ โดยเฉพาะอย่า
ลุ่มพบว่าแรงงานข้
ฎหมายในการให้แ
ะบุว่า “นายจ้างไม
าแรงของเราอีก” 
ายงานสรุปสถานก
ญหาของจังหวัดเ
ามชาติสัญชาติพม่
าติพม่าที่เป็นกลุ่มเ
ทธิสวัสดิการสังค
านักงานพัฒนาสัง

554, น.3) แม้ว่าแ
ย่างถูกกฎหมายก
องว่างของการบังคั

2.2 
ระกอบอาชีพของแ
รงงานต่างด้าวปี พ
ยงใหม่ประกอบอ
รุปได้ดังนี้ 

ยปัญหาดังกล่าว
วบคุมการดําเนินกิ
งพบว่ามีกฎหมาย
ทธิ ก า รประกอ
ระราชบัญญัติการ
ฤษฎีกาการทํางาน
ศ.2548 และพระ
งกล่าวนี้ทําให้แรงง
นการประกอบอา
ระกอบอาชีพแม้ว

ทางกฎหมาย ที่เก่ี
าติ ทําให้เกิดการเ
างยิ่งจากนายจ้างแ
้ามชาติพม่าพบปัญ
รงงานข้ามชาติพม
ม่ได้สนใจพวกเราท

ซึ่งสอดคล้องกับ
การณ์ทางสังคมแ
ชียงใหม่ประจําปี
าในจังหวัดเชียงให
เป้าหมายถึง 55,1
มซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ
งคมและความมั่นค
แรงงานข้ามชาติจะ
ก็ตาม แต่เนื่องจ
คับใช้ต่อนายจ้าง 

ข้อจํากัดทางกฎ
แรงงานข้ามชาติพม
พ.ศ.2556 ระบุว่า
อาชีพแยกเป็นปร

วเป็นเกิดจากข้อจ
จกรรมและการทาํ
แรงงานข้ามชาติห
บอาชี พของแร
รทํางานของคนต่า
นของคนต่างด้าวพ
ะราชบัญญัติคนเข
งานข้ามชาติพม่าป
าชีพตามบัญชีอา
ว่าจะมีทักษะในอ

ียวข้องกับสิทธิสวั
เอารัดเอาเปรียบ
และนายหน้า จาก
ญหานายจ้างไม่ดํา
ม่ารับสิทธิสวัสดิกา
ที่จะให้สวสัดิการ
บการรายงานของ
และจัดลําดับควา
ป 2554 พบว่าจําน
หม่ 65,723 คน มี
80 รายที่ยังคงมีปั
พ้ืนฐานของแรงง
คงของมนุษย์จังห
ะได้รับการขึ้นทะเ
จากกฎหมายแรง

ฎหมายต่อสิทธิพ้ืน
ม่าจากข้อมูลของส
ามีแรงงานข้ามชาติ
ระเภทกิจการตาม

จํากัดทางกฎหมา
างานของแรงงานข
หลักสามฉบับที่ส่ง
ร ง ง านข้ ามชา ติ
างด้าว พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2522 รวมถึง
ข้าเมือง พ.ศ. 25
ประสบปัญหาการถู
าชีพที่ ห้ามแรงง
อาชีพนั้นๆก็ตาม

ัสดิการสังคม
แรงงานข้าม
กการสนทนา
าเนินการทาง
ารสังคม โดย
 แล้วก็ยังกด
งภาครัฐ โดย
มสําคัญของ
นวนแรงงาน
มีแรงงานข้าม
ปัญหาการรับ
งานข้ามชาติ
วัดเชียงใหม่, 
บียนแรงงาน
งงานยังคงมี

นฐานในการ
สํานักบริหาร
ติพม่าจังหวัด
มภาคต่างซึ่ง

 

ายแรงงานท่ี
ข้ามชาติพม่า 
ผลต่อปัญหา

ติพม่ า ได้ แ ก่ 
1, พระราช
ฉบับปัจจุบัน
22 ข้อจํากัด
ถูกจํากัดสิทธิ
านข้ามชาติ

ม นอกจากนี้
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แรงงานข้ามชาติพม่ายังไม่สามารถประกอบอาชีพที่ตนเองเป็น
เจ้าของกิจการได้ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเพ่ิมศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจส่วนบุคคล 

 3. ปัญหาในด้านความเท่าเทียมในการรับสวัสดิการ
การศึกษา พบว่าแรงงานข้ามชาติพม่ายังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา
หรือได้รับโอกาสในการศึกษาทั้งในขั้นพ้ืนฐานและในระดับสูง โดย
จากการสนทนากลุ่มแรงงานข้ามชาติระบุว่า “ลูกเราก็เรียนหนังสือ
ไม่ ไ ด้ อยากให้ลูกเ รียนสูงๆ  เ รียนมหาวิทยาลัยแต่เข้าไม่ ไ ด้ 
มหาวิทยาลัยเค้าไม่ให้เข้า  

ผลการศึกษาวิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า 
มูลนิธิมนุษยชนและการพัฒนาเป็นตัวแทนในการเคล่ือนไหว
เ รียกร้องสิทธิ ใ ห้แก่แรงงานข้ามชาติ  และมีบทบาทในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่อช่วยเหลือ
สิทธิแรงงานข้ามชาติพม่าในด้านต่างๆ โดยข้อมูลจากการให้
สัมภาษณ์ ระบุว่า “ปัจจุบันเครือข่ายที่ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิ
สวัสดิการสังคมแรงงานข้ามชาติพม่า ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย และมีการประชุมร่วมกันหลายคร้ัง 
เพ่ือที่จะนําข้อสรุปมาหาระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ
แรงงานข้ามชาติ เช่น ระบบประกันสังคม เป็นต้น แล้วก็จะมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป” และเท่าที่ผ่านมาองค์กรที่ผ่านมาได้
มีการดําเนินการดังนี้  

1.ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและ
สันติภาพ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งองค์กรได้
ดําเนินการส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม
กับสวัสดิการสังคมประเทศไทย โดยองค์กรเป็นกลไกในการ
ประสานงานระหว่างแรงงานข้ามชาติพม่าและภาครัฐ (มูลนิธิสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา, 2556) 

2.สนับสนุนการพัฒนาที่ ส่ง เสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพโดยมุ่งเน้นผลักดันให้แรงงาน
ข้ามชาติพม่าได้รับสิทธิความเป็นพลเมือง (มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา,2556) 

3.สร้างเครือข่ายประสานงานและร่วมมือกับบุคคลและ
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชนและกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าในเ ร่ืองที่ เ ก่ียวข้องกับ
สวัสดิการสังคมของแรงงานข้ามชาติ เช่น คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย เป็นต้น เพ่ือสะท้อนข้อเรียกร้องของแรงงานไปยังภาครัฐ
ให้จัดการสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานข้ามชาติ
ให้เหมาะสม โดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนามีการจัดการ
และการสร้างเครือข่ายโดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

3.1 การสร้างเครือข่าย (Networking)  

(1)สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสมาชิกของเครือข่าย มองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะร่วมกันในการช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติพม่าทั้งในด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติและในด้าน
อ่ืนๆที่เป็นปัญหา 

(2)สร้างการติดต่อส่ือสารระหว่างกันของแต่ละองค์กร 
และจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า ซึ่งมูลนิธิฯทํา
หน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานและเชิญเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถ
ดําเนินด้วยกันภายใต้เป้าประสงค์หลักร่วมกัน 

(3) มีการแลกเปล่ียนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และ
ทรัพยากรขององค์การแต่ละแห่ง ทําให้เกิดการร่วมมือกันและเกิด
การปฏิสัมพันธ์กันในการแลกเปลี่ยนและเก้ือหนุนกันและกันของ
องค์กร ซึ่งกลายเป็นทุนทางสังคมของเครือข่าย อาทิเช่น การสร้าง
เครือข่ายเพ่ือดําเนินการเรียกร้องสร้างนโยบายคุ้มครองแรงงานข้าม
ชาติในวันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อ
เค รือข่ ายว่ า  เค รือข่ าย สิทธิแรงงานข้ามชาติ เชี ยง ใหม่  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1.กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) 2. สหพันธ์คนงานข้าม
ชาติ (MWF) 3.กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) 4.
เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ (SWAN) 5.มูลนิธิส่งเสริมโอกาส
ผู้หญิง (EMPOWER) 6.มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
(HRDF) 7.มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติ
พันธุ์ (MAP) และ 8.เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
(MMN) (ประชาไทย,2556) 

3.2 การจัดการเครือข่าย(Network Management)  

(1)กําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิกเครือข่าย ทําให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ขององค์การใน
ฐานะสมาชิกของเครือข่ายได้อย่างมีเป้าหมาย โดยในการช่วยเหลือ
ทางด้านสิทธิแรงงานข้ามชาตินั้นสมาชิกเครือข่ายจะรับผิดชอบใน
ส่วนที่องค์การของตนมีความชํานาญ  
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(2)การสร้างรูปแบบผังเครือข่ายที่มี ลักษณะความ
ยื ด ห ยุ่ น สู ง ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น แ น ว ร า บ  ( horizontal 
relationship) ทําให้สถานะของสมาชิกในเครือข่ายมีความเท่า
เทียมกัน และสมาชิกเครือข่ายนั้นเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ  

(3)การสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างสมากชิกเครือข่าย โดยมี
องค์การพัฒนาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงทําให้
เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการสนับสนุนเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
และมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียนร่วมกับแรงงานข้ามชาติ 

4.การจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชุม 
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
แรงงานข้ามชาติเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและ
การดําเนินกิจกรรมโครงการท่ีเ ก่ียวข้องกับการคุ้มครองทาง
กฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิสวัสดิการสังคมของแรงงานข้ามชาติพม่า 
(มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, 2556) 

6. การอภิปรายผล 

 การย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติประเทศเพ่ือนบ้านสู่
ประเทศไทยจะดําเนินไปอย่างเป็นพลวัต ด้วยเหตุนี้แรงงานข้ามชาติ
ที่ย้ายถิ่นในประเทศไทยจึงเป็นประชากรที่ภาครัฐและภาคองค์การ
พัฒนาเอกชนต่างมุ่งเน้นให้ความสําคัญเน่ืองจากแรงงานข้ามชาติ
เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นมาตรการในการ
จัดการแรงงานข้ามชาติของหน่วยงานภาครัฐและภาคองค์การ
พัฒนาเอกชน ในการอภิปรายผลสามารถแยกออกเป็นประเด็นได้
ดังนี้  

1. ปรากฏการณ์การย้ายถิ่น และสภาพปัญหาที่
แรงงานข้ามชาติพม่าเผชิญในจังหวัดเชียงใหม่  

การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติพม่ามีปัจจัยที่ดึงดูด
(Pull Factor)ให้แรงงานข้ามชาติพม่าเข้ามาทํางานและคงอยู่อาศัย
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวคือปัจจัยสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย งานวิจัยของปณิธิ อมาตยกุล (2547) ที่ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่ทําให้แรงงานข้ามชาติพม่าย้ายถิ่นเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
โดยกรณีของชาวไทใหญ่พม่า พบว่า ปัจจัยดึงดูด หรือปัจจัยที่ทําให้
ชาวไทใหญ่ตัดสินใจเลือกย้ายถิ่นเข้ามาในเชียงใหม่ซึ่งได้แก่ การที่
เมืองเชียงใหม่มีแหล่งงานมาก นอกจากนี้พวงเพชร ธนสิน(2552)ยัง

ระบุว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติมีการย้ายถิ่นเข้ามาใน
ประเทศไทย คือ 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2) ปัจจัยทางสังคม และ 3) 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม และกลุ่มตัวอย่างทายาทรุ่นที่ 2 ส่วนใหญ่ไม่
ต้องการอพยพโยกย้ายออกจากพ้ืนที่ศึกษาโดยมีเหตุผลหลัก 3 
ประการคือ 1) ครอบครัว 2) งาน และ 3) การศึกษา ย่อม
หมายความว่าพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จึงมีปัจจัยดึงดูด(Pull Factor) 
คือ การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้
ที่เพ่ิมขึ้น การประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย และคุณภาพชีวิต
รวมถึงการศึกษาและการประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นส่ิงที่แรงงานข้าม
ชาติพม่าคาดหวังในการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาเป็นแรงงานทดแทนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย ประกอบปัจจัยผลักดัน(Push 
Factor)จากประเทศต้นทางคือประเทศสหภาพเมียนมาร์ทําให้
แรงงานข้ามชาติพม่าย้ายถิ่น อาธิเช่น ปัญหาความยากจน ปัญหา
การเงมือง เป็นต้นเพ่ือคุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า 

อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงแล้วแรงงานข้ามชาติ
ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐในพื้นที่ต้นทาง เนื่องจากแรงงานข้ามชาติยังคงถูก
มองว่าเป็นผู้บุกรุก(Intruder)ทรัพยากรของคนในประเทศ อีกทั้งยัง
ต้องเผชิญกับภาวะการทําให้เป็นผู้แปลกแยก(Alien) จึงทําให้
แรงงานข้ามชาติมักถูกเอาเปรียบและกีดกันเพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมของคนในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
เก่ียวเนื่องในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน โดยRayszardCholewinsky
และ คณะ (2009) ระบุว่า พบปัญหาการละเมิดสิทธิทั้งทาง
กายภาพและศักด์ิศรีของแรงงานข้ามชาติ เ กิดจากความไร้
ประสิทธิภาพของนโยบายการย้ายถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันที่ให้ความ
ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
อพยพย้ายถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้ศึกษาในคร้ังนี้ที่
แรงงานข้ามชาติพม่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงเผชิญหน้ากับ
ปัญหาในประเด็นสภาพสังคมคือ การเข้าถึงสวัสดิการสังคมทั้งในแง่
ของการเลือกปฏิบัติและความเพิกเฉยของคนในสังคมไทย และ
ประเด็นสภาพเศรษฐกิจคือการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพด้วย
กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งในทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้มีปัจจัย
ที่สําคัญ คือ มาตรการและกฎหมายแรงงานของภาครัฐไทยท่ียังคงมี
ความคลุมเครือและและความย้อนแย้งในตัวบทกฏหมายโดยแยก
เป็นสองปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ 1.ช่องว่างทางกฎหมายที่เปิด
ช่องโหว่ให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติพม่า กล่าวคือ 
กฎหมายไม่ได้เปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและมีบทลงโทษนายจ้างผู้ละเมิดกฎหมายและหลัก
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สิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน หากมีเพียงแต่กฎหมายที่ดําเนินการกับ
แรงงานข้ามชาติเท่านั้น 2.การจํากัดสิทธิของแรงงานข้ามชาติและ
การให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกฎหมายแรงงาน ที่มีความ
ขัดแย้งกันในการดําเนินการ เช่น ความขัดขัดแย้งระหว่างกฎหมาย
พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าวพ.ศ. 2551 และกฎหมาย
ประกันสังคม ด้วยระบบประกันสังคมถูกออกแบบมาใช้สําหรับ
พลเมืองไทยทําให้แรงงานข้ามชาติพม่าเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายประกันสังคมที่ได้กําหนดไว้ในสะท้อนให้เห็นถึงความย้อน
แย้งระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนและหลักความม่ันคงของรัฐใน
ประเทศไทยที่ไม่สามารถจัดการผลประโยชน์ของประเทศและของ
แรงงานข้ามชาติให้เกิดความลงตัวได้ ซึ่ง Erin Murphy Fries 
(2012) กล่าวว่า มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต้องการให้รัฐ
สร้างมาตรการพิเศษในการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ แต่
ในทางปฏิบัติกลับพบว่าภาครัฐไม่สามารถดําเนินการให้ความ
คุ้มครองได้ตามมาตรฐานที่ ร้องขอ ซึ่งสะท้อนถึงข้อจํากัดทาง
กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่อ
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ 

ดังนั้นจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ภาครัฐและสังคมไทยต้อง
พิจารณาเมื่อแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นแรงงานทดแทนท่ีสําคัญใน
ประเทศไทยลดจํานวนลงภาคเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่พ่ึงพิง
แรงงานข้ามชาติพม่าจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการ และ
ภาครัฐจะดําเนินการสร้างมาตรการอย่างไรให้เกิดความสอดคล้อง
กันระหว่างหลักสิทธิมนุษยชนและหลักความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งถือ
เป็นผลประโยชน์ที่สําคัญของพลเมืองไทย 

2. การดําเนินการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่าของ
ในจังหวัดเชียงใหม่องค์การพัฒนาเอกชนกรณีศึกษา มูลนิธิสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา  

ซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
สามารถดําเนินการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่าได้อย่างเป็น
รูปธรรม คือ โครงสร้างการดําเนินการขององค์กร และ การสร้าง
เครือข่ายขององค์การพัฒนาเอกชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างองค์การ มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีโครงสร้างระเบียบภายใน
องค์การมีแตกต่างกับองค์การของภาครัฐ มีระเบียบแบบแผนในการ
ดําเนินการอย่างกว้างๆ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์และเป้าหมายในการ

ดําเนินการอย่างชัดเจน ส่งผลให้องคาพยพขององค์การจึงมีสภาพ
คล่องในการดําเนินการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า 

2. การจัดการและสร้างเครือข่าย ของมูลนิธิเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่ทําให้การดําเนินการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่าเป็นไป
อย่างเป็นรูปธรรมและมีพลังในการขับเคล่ือน โดยการสร้าง
เครือข่ายของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ผ่านมามีการ
สร้างเครือข่ายเครือข่ายในนาม เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ
เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ โดยมีวิธีการที่สําคัญในการ
ดําเนินการสร้างเครือข่ายคือ1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน2. การ
สร้างการติดต่อส่ือสารระหว่างกันของแต่ละองค์กร 3.การ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และทรัพยากรขององค์การแต่ละ
แห่งซึ่งการสร้างเครือข่ายนี้ก่อให้เกิดกลไกที่สําคัญในการช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติพม่า กลไกดังกล่าวนี้คือ ทุนทางสังคม ทําให้
องค์การสามารถเกิดการแลกเปล่ียนทรัพยากรร่วมกันภายใน
เครือข่าย ยังทําให้เกิดอํานาจในการต่อรองและเรียกร้องกับภาครัฐ
ในประเด็นสิทธิสวัสดิการสังคมและสิทธิแรงงาน จึงสามารถผลักดัน
ข้อเรียกร้องให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะหรือวาระสําคัญได้ 
นอกจากนี้การจัดการเครือข่ายโดย 1. กําหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกเครือข่าย 2.การสร้างรูปแบบผัง
เครือข่ายที่มีลักษณะความยืดหยุ่นสูงสร้างความสัมพันธ์ในแนวราบ 
(horizontal relationship)3.การสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างสมากชิก
เครือข่ายทําให้สมาชิกเครือข่ายสามารถดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่าไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงานในภาพกว้าง
ตามที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ในผลการศึกษานอกจากน้ีเครือข่ายยังมีส่วน
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการเป็นช่องทางในการติดต่อ
แลกเปล่ียนข้อมูล และช่องทางในการเรียกร้องสิทธิของแรงงานข้าม
ชาติพม่าต่อภาครัฐได้ 

7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 บูรณาการปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติระหว่าง
ภาครัฐและองค์การพัฒนาเอกชนร่วมกัน โดยใช้เครือข่ายเป็นกลไก
ในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากจะทําให้การดําเนินการ
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
(Stake Holders)  
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 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารและการปฏิบัติการ 

 1. มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและเครือข่ายควร
มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนเครือข่าย และขยายการ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลับ
เครือข่าย 

 2. สร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารกับประชาชนภายนอก
ทั้งที่เป็นผู้รับบริการและยังไม่ได้เป็นผู้รับบริการ เพ่ือแสดงให้เห็น
การดําเนินการของเครือข่ายได้อย่างชัดเจ อันจัส่งผลให้เครือข่ายมี
ผู้รับบริการและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการสร้างระบบผู้จัดการเครือข่ายโดยมีการ
ผลัดเปล่ียนระหว่างสมาชิกเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรม
ในการปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติพม่า 
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