
บทที ่3 

สถานการณ์การเคลือ่นย้ายของแรงงานหญิงข้ามชาติสู่ประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีพรมแดนติดกบัประเทศพม่ามากท่ีสุด โดยมีพรมแดนยาวถึง 2,202 กิโลเมตร มี

จงัหวดัท่ีติดต่อกบัประเทศพม่านับจากเหนือลงใต้มี 10 จงัหวดัได้แก่จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัตาก จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง  

 
รูปภาพที ่3.1 แผนท่ีแสดงจงัหวดัชายแดนไทย-พม่า 
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จงัหวดัเชียงใหม่มีชายแดนติดกบัประเทศพม่าในพื้นท่ีติดต่อ 5 อ  าเภอ คือ อ าเภอแม่อาย ติดต่อกบั

เมืองยอน รัฐฉาน  อ าเภอฝาง ติดต่อกบับา้นโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน อ าเภอเชียงดาว ติดต่อกบับา้นยุม 

เมืองต่วนรัฐฉาน อ าเภอเวียงแหง ติดต่อกบับา้นบางใหม่สูง บา้นปางเสือเฒ่า บา้นกองเฮือบิน เมืองต่วน     

รัฐฉาน อ าเภอไชยปราการ ติดต่อกบับา้นโป่งป่าแขม เมืองต่วนรัฐฉาน  ระยะทางรวมทั้งส้ิน 227 กิโลเมตร 

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขาซ่ึงส่งผลต่อการปักหลกัแดนท่ีไม่สามารถท าไดช้ดัเจน จากสถิติปี พ.ศ. 2545-2547 

พบวา่ มีชาวไทยใหญ่เดินทางเขา้ไทยเฉล่ียเดือนละ 1,000 คน ผา่นทางอ าเภอไชยปราการ  อ าเภอฝาง อ าเภอ

แม่อาย ส่วนใหญ่มีต้นทางจากเมืองลายค่า เมืองนาย เมืองก้ง (ผู ้พลัดถ่ินภายใน และผูล้ี้ภัยจากพม่า 

โศกนาฏกรรมยงัไม่เปล่ียนแปลง, ออนไลน์)1 

 

3.1 สถานการณ์ในประเทศต้นทาง 

สถานการณ์การเมืองในประเทศพม่า นับได้ว่าเป็นมูลเหตุส าคญัของการขา้มชายแดนเขา้สู่ฝ่ัง

ประเทศไทยของกลุ่มแรงงานไตใหญ่ ซ่ึงพบว่าสาเหตุหลกัแลว้เกิดจากการหลบหนีการคุกคามจากทหาร

พม่าและความล าบากในการด าเนินชีวิตภายใตส้ภาวการณ์สงคราม  หากมองยอ้นกลบัไปในช่วงระยะเวลา

ยี่สิบปีท่ีผา่นมาผา่นการขา้มแดนของกลุ่มชาวไทใหญ่จะสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาโดยการอธิบาย

ผา่นประวติัศาสตร์ของบริบทจากทั้งในฝ่ังประเทศไทยและจากฝ่ังประเทศพม่า ซ่ึงในงานศึกษาช้ินน้ีจะใช้

การแบ่งตามช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีเพื่อเช่ือมโยงกบัการแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการอธิบายมูลเหตุ

และแรงจูงใจในการเขา้สู่ประเทศไทยของแต่ละบุคคล 

3.1.1 วกิฤติสงคราม 

กล่าวไดว้า่การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศเพื่อบา้นคือ ลาว พม่า กมัพูชานั้นเกิดข้ึนอยูโ่ดย

ตลอด หากแต่อยู่ในลักษณะของการเคล่ือนย้ายท่ีส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นไปตามกฎหมายแห่งรัฐไทย 

โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยพม่า เน่ืองด้วยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการเดินทางขา้มแนวชายแดน  

โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2520-2540 ท่ีรัฐไทยไดเ้ปิดประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจดัการประเด็น

แรงงานขา้มชาติจึงถูกจดัการผา่นสองแนวคิดคือ แนวคิดทุนนิยมและความมัน่คง (จารุวฒัน์ เกยรูวรรณ และ 

วิทยากร บุญเรือง, 2555: 6) ในช่วงเวลาดงักล่าวในฝ่ังประเทศพม่าก าลงัประสบกบัความไม่มัน่คงทางการ

เมืองอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนผา่นเขา้สู่อ านาจของรัฐบาลทหารพม่า และมีการเขา้ควบคุมพื้นท่ีชนกลุ่มนอ้ย

ต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศพม่า ส่งผลให้มีผูล้ี้ภยัจากประเทศพม่าจ านวนมากท่ีหลบหนีเขา้มายงัฝ่ังประเทศ

                                                           
1 ผูพ้ลดัถ่ินภายใน และผูล้ี้ภยัจากพม่า โศกนาฏกรรมยงัไม่เปล่ียนแปลง. Salween.org/home/?p=269 
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ไทยและท างานในพื้นท่ีจงัหวดัแนวชายแดน กระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยไดเ้ปิดให้มีการรายงานตวั

ของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีเพื่อข้ึนทะเบียนและอนุญาตให้ท างานไดช้ัว่คราวแต่ยงัคงสถานะผูห้ลบหนีเขา้

เมือง ซ่ึงค่าธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนในเวลานั้นอยูท่ี่รายละ 5,000 บาท ซ่ึงนบัวา่เป็นเงินจ านวนมาก จึง

ส่งผลให้การข้ึนทะเบียนไม่ประสบผลส าเร็จนกั ในปี พ.ศ. 2539 ไดข้ยายขอบข่ายการข้ึนทะเบียนแรงงาน

จากเดิมเพียงกลุ่มผูห้ลบหนีเขา้เมืองชาวพม่า ไดเ้พิ่มชาวลาวและชาวกมัพูชารวมเป็นสามประเทศ แต่ทั้งน้ี

การข้ึนทะเบียนยงัคงไม่ประสบผลส าเร็จมากนกัส่วนหน่ึงเกิดจากการห้ามไม่ให้มีการเปล่ียนนายจา้ง ซ่ึงผล

จากขอ้ห้ามน้ีไดก่้อให้เกิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจา้งต่อลูกจา้ง และการง่ายต่อการเขา้สู่

กระบวนการคา้มนุษย ์

 

กรณีศึกษา หนิง อาย ุ36 ปี 

หนิงนบัไดว้า่เป็นผูอ้พยพท่ีเขา้มาในช่วงแรกๆ ของการเดินทางเขา้สู่ฝ่ังประเทศไทย โดยเดินทาง

ขา้มมาจากบา้นน ้ าจางในปี พ.ศ. 2533 เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวทหารพม่าได้เร่ิมรุกล ้ าเขา้ไปในเขต

หมู่บา้นและเร่ิมบีบใหมี้การแบ่งปันเสบียงอาหาร ข่มขู่และเอาเปรียบชาวบา้น หนิงอาศยัอยูก่บันา้สาวซ่ึงเป็น

นอ้งสาวของแม่เน่ืองจากพอ่แม่เสียชีวิตทั้งคู่ หนิงมีนอ้งสาวหน่ึงคนซ่ึงขณะนั้นอายุเพียง 3 ปี หนิงขา้มฝ่ังมา

พร้อมกบัคนในหมู่บา้น ซ่ึงตดัสินขา้มมายงัฝ่ังไทยเน่ืองจากก่อนหนา้นั้นเคยมีคนจากในหมู่บา้นขา้มมาก่อน

และบอกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในฝ่ังไทยพร้อมกบัชักชวนคนอ่ืนๆ ให้ขา้มมาหางานท า หนิงเดินจาก

บา้นน ้ าจางเขา้สู่เมืองปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใชเ้วลาประมาณ 5 วนั เพราะในกลุ่มท่ีมาดว้ยมีเด็กเล็กท าให้

เดินไดไ้ม่เร็วและตอ้งคอยระวงัเจา้หนา้ท่ีทหาร หนิงเขา้มาตั้งบา้นอยูก่บัเพื่อนบา้นท่ีเดินทางมาดว้ยกนัโดย

อาศยัปลูกกระท่อมไมไ้ผอ่ยูร่่วมกบัเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นคู่ผวัเมียท่ีไม่มีบุตร ในช่วงแรกนั้นหนิงออกไปท างาน

รับจา้งในไร่กบัเพื่อนบา้นท่ีดูแลตน และฝากนอ้งสาวไวก้บัเมียของเพื่อนบา้น    

จนกระทัง่เม่ืออายไุด ้16 ปี จึงตดัสินใจเดินทางเขา้เชียงใหม่กบัเพื่อนท่ีเจอในเมืองปายและชกัชวน

ไปท างานท่ีเชียงใหม่ โดยขณะนั้นหนิงไม่มีบตัรใดๆ และตอ้งคอยหลบเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังท่ีมีการเขา้ตรวจคน้ 

ในการเดินทางออกจากปายนั้นหนิงโดยสารรถประจ าทางและต้องจ่ายค่าผ่านด่านเป็นเงิน 200 บาทให้กับ

เจา้หน้าท่ีท่ีจุดตรวจ หนิงเล่าว่าเงิน 200 บาทในเวลานั้นมีค่ามาก เป็นเงินกอ้นใหญ่ส าหรับคนท่ีออกมาจากเมือง

เล็กๆ  หนิงได้งานลา้งจานท่ีร้านอาหารขา้งทางใกล้ตลาดวโรรส ได้ค่าจา้งวนัละ 50 บาทท างาน 5 โมงเย็น ถึง

เท่ียงคืน โดยในเวลานั้นหนิงพกัร่วมกบัเพื่อนท่ีไปด้วยกนัในห้องเช่าท่ีอาศยัร่วมกนั 4 คน จ าค่าเช่าไม่ได ้

แต่หนิงเล่าวา่ยงัพอมีเงินเหลือเก็บส่งใหน้อ้งซ่ึงฝากไวก้บัเพื่อนบา้น 



39 
 

หนิงท างานอยู ่2 ปี ระหวา่งนั้นไปไดมี้บตัรอะไร จนกระทัง่เจา้ของร้านปิดกิจการ หนิงจึงไดง้าน

ใหม่เป็นแม่บา้นใหก้บัครอบครัวคนจีนเปิดกิจการคา้ขาย หนิงยา้ยเขา้ไปอยูใ่นบา้นของนายจา้ง แต่ท างานได้

เพียง 4 เดือนก็ลาออกเพราะถูกเรียกใชง้านตลอดเวลา และจ่ายค่าจา้งชา้ อีกทั้งไม่สามารถเขา้ออกบา้นอยา่ง

อิสระเพราะเจา้นายมกัจะบ่นวา่ทุกคร้ังท่ีหนิงกลบัมาจากนอกบา้น  

หนิงไดง้านผูช่้วยแม่ครัวในร้านอาหารตามสั่ง และท างานสองท่ีคือกลางวนัในร้านอาหารตามสั่ง 

ส่วนกลางคืนรับจา้งลา้งจานให้กบัร้านอาหารแผงลอย เป็นอย่างน้ีอยู่ 4 ปีจนกระทัง่มีเพื่อนท่ีรู้จกัชวนไป

สมคัรเป็นแม่บา้นใหก้บัครอบครัวหน่ึงซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีเกษียณอาย ุท่ีน่ีเจา้ของบา้นช่วยด าเนินเร่ืองในการ

ขอใบอนุญาตต่างๆ และข้ึนทะเบียนพร้อมทั้งท าประกนัสุขภาพให้ อีกทั้งหนิงยงัไดท่ี้พกัในเขตบา้นของ

เจา้นายซ่ึงมีประตูเขา้ออกบา้นแยกต่างหากซ่ึงหนิงสามารถมีอิสระและเป็นส่วนตวั ท่ีน่ีหนิงไดเ้งินเดือนละ 

3,000 บาท หนิงอาศยัอยู่ท่ีนัน่ถึง 7 ปี ก่อนจะแยกออกมาอยู่ต่างหากเน่ืองจากหนิงไดรั้บนอ้งจากเมืองปาย 

ไปอยู่ดว้ยแต่ก็ยงัคงท างานต่ออีก 3 ปีก่อนเจา้ของบา้นจะเสียชีวิตเหลือเพียงภรรยา ลูกเจา้ของบา้นจึงยา้ย

กลบัมาจากกรุงเทพเพื่อดูแล หนิงเห็นว่าตนเองตอ้งส่งเสียนอ้งจึงขอลาออกและน าเงินเก็บท่ีไดเ้ปิดกิจขาย

ของช าร่วมกบัเพื่อนบา้นท่ีเดินทางมาจากพม่าดว้ยกนัท่ีเมืองปาย  ส่วนตวัเองท างานรับจา้งเป็นแม่บา้นให้กบั

บา้นของเพื่อนเจา้นายคนเก่าซ่ึงมีเด็กเล็ก หนิงมีหนา้ท่ีดูแลบา้นและช่วยเล้ียงเด็ก ซ่ึงนายจา้งคนปัจจุบนัพา 

หนิงไปขอใบอนุญาตท างาน ปัจจุบนัหนิงไดรั้บเงินเดือน 8,300 บาท และอาศยัร่วมกบันายจา้ง มีห้องของ

ตนเองต่างหาก และสามารถขออนุญาตเดินทางกลบัมาปายเพื่อร่วมในพิธีกรรมส าคญัเช่นงานออกพรรษา

เขา้พรรษา หรือเม่ือบุตรชายของนายจา้งเขา้พิธีบวชลูกแกว้  

 

ปี พ.ศ. 2539 ทางดา้นฝ่ังพม่า ในเขตพื้นท่ีรัฐฉาน รัฐบาลทหารพม่าไดเ้ขา้ท าการปราบปรามขั้น

รุนแรงเพื่อไม่ให้ประชาชนไทยใหญ่ให้ความช่วยเหลือแก่กองพนัขา้มชาติในการรวบรวมก าลงัอาวุธและ

ก าลงัคนในการต่อตา้นรัฐบาลทหาร โดยทหารได้ท าการกวาดตอ้นชาวบา้นจากรัฐฉานภาคกลางและใต้

ประมาณ 300,000 คน ให้อพยพเขา้ไปอยูใ่นเมืองภายใน 3-5 วนั หลงัจากพน้ค าสั่งไปแลว้ พื้นท่ีเหล่านั้นคือ 

เขตยงิอิสระ ท่ีทหารสามารถยงิผูท่ี้ล่วงล ้าเขา้ไปไดท้นัที ส่งผลให้ชาวไทยใหญ่จ านวนมากหลบหนีเขา้มายงั

ฝ่ังประเทศไทย โดยอาศยัเส้นทางเดินทางพรมแดนจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ในปีต่อมา

พบวา่เกิดการฆ่าหมู่ชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานเป็นจ านวนมาก ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการขดัขืนค าสั่งห้ามเขา้

เขตพื้นท่ีหวงห้าม  แต่เน่ืองจากชาวบา้นบางส่วนตอ้งการกลบัไปเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีตนปลูกไวก่้อนถูกกวาด

ตอ้นโดยทหารพม่า ในขณะท่ีปลายทางคือประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ภาวะฟองบู่แตก เกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ

อยา่งหนกัในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลใหรั้ฐบาลไทยในเวลานั้นพยายามลดจ านวนแรงงานขา้มชาติเพื่อสนบัสนุน
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แรงงานไทย เกิดเป็นการปะทะกนัระหว่างความเป็นชาตินิยมของรัฐและกลุ่มทุน การพยายามลดจ านวน

แรงงานขา้มชาติลงในขณะท่ีสถานการณ์ทางการเมืองของพม่าก าลงัคุกรุ่น และมีจ านวนผูห้ลบหนีเขา้เมือง

เพื่อหลบหนีภยัสงคราม และเพื่อหางานท า ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาการลกัลอบเขา้เมือง 

 

กรณีศึกษา ปลา อาย ุ46 ปี 

ปลาเดินทางจากหัวเมืองเขา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบันายหน้าท่ีรับจา้งน าทางโดยเสียค่าจา้งคนน า

ทาง 7,000 บาท ใชเ้วลาเดินทาง 7 วนั สาเหตุท่ีตดัสินใจเดินทางเขา้มายงัฝ่ังไทยเน่ืองจากในช่วงท่ีอยูพ่ม่านั้น 

ฐานะยากจน ภาวะเศรษฐกิจแยเ่พราะผลจากสงคราม ตนเองมีสามีแต่ทุกคร้ังท่ีคลอดลูกลูกเสียชีวิตถึง 2 คร้ัง 

สามีขอเลิก ตนรู้สึกว่าสูญเสียทุกอยา่งจึงไม่ขออยูใ่นฝ่ังพม่าต่อและเพราะไดย้ินข่าววา่การท างานในฝ่ังไทย

ช่วยใหส้ามารถหาเงินและเก็บเงินได ้มีความเป็นอยูท่ี่ไม่ล าบากเท่าฝ่ังพม่า ตนจึงยอมจ่ายเงินเก็บเพื่อเดินทาง

ขา้มมา  

เขา้มาคร้ังแรกปลาไดง้านท าสวนของโรงแรม เดือนละ 1,200 บาท ท าอยู ่2 ปีก่อนจะมีคนชวนไป

ท างานเป็นแม่บา้นให้กบัอาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดเ้งินเดือน 4,500 บาทต่อเดือน หนา้ท่ีของปลาคือ

ดูแลบา้นและดูแลพ่อชราของเจา้ของบา้น ท่ีนั่นปลาได้เรียนภาษาไทย มารยาทต่างๆ การท าอาหาร การ

แต่งตวั ปลาออกจากงานนั้นเพราะเร่ิมมีคนรักอยากยา้ยออกมาอยูด่ว้ยกนัแต่เม่ือเลิกกนัปลาไดต้ามเพื่อนเขา้

ไปท างานเป็นท่ีกรุงเทพ ไดเ้งินเดือน 6,000 บาท ระหวา่งท่ีเขา้มาถึงไปท างานกรุงเทพนั้นปลาไม่มีบตัรใดๆ 

เลย และเคยถูกจบัหน่ึงคร้ังท่ีกรุงเทพ ต ารวจเรียกเงิน 3,000 บาท แต่ปลาโกหกวา่ไม่มีต ารวจจึงคน้ตวัและเจอ

เงินในเส้ือในของปลา ปลาถูกริบเงินไปทั้งหมด ก่อนจะยา้ยกลบัมาอยู่เชียงใหม่กบัพี่สาวในปี พ.ศ. 2550 

เพราะพี่สาวอยากให้กลบัมาท าบตัรให้ถูกกฎหมาย หลงัจากมีบตัรถูกกฎหมายแลว้ปลาไดส้มคัรงานเป็น

แม่บา้นของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่จนถึงปัจจุบนั 

 

กรณีศึกษา ปาน อาย ุ38 ปี  

ปานเดินเขา้มาประเทศไทย เน่ืองจากสภาพความเป็นอยู่ในฝ่ังพม่าท่ียากแคน้ อีกทั้งยงัถูกทหาร

พม่าขดูรีด ทั้งผลผลิตและการเรียกค่าไถ่ ปานเองถูกทหารจบัไปเป็นตวัประกนัเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินให้ พ่อ

แม่ตอ้งหาเงินมาไถ่ตวั ระหวา่งท่ีถูกจบัตวัอยู่ทหารให้กินขา้วกบัถัว่ หลงัจากเขา้มาในฝ่ังไทย ปานคิดเพียง

ตอ้งไปตายเอาดาบหนา้ งานแรกท่ีไดคื้องานก่อสร้างเพราะไม่จ  าเป็นตอ้งมีบตัร ไดท้  าบตัรในปี 2547 การท า

บตัรท าให้สามารถต่อรองกบันายจา้งได้และเลือกท่ีท างานได ้หลงัจากท างานก่อสร้างต่อมาไดง้านท่ีสวน
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กุหลาบแต่นายจา้งไม่จ่ายเงินจึงหนีออกมาก่อนจะมาสมคัรเป็นแม่บา้นให้กบัโรงพยาบาลสวนดอก โดยมอง

วา่เป็นงานท่ีสบายไม่ตอ้งโดนแดดโดนฝน   

ในปี พ.ศ. 2542 เจา้ยอดศึกไดย้า้ยฐานก าลงัมาอยูท่ี่ดอยไตแลงตรงขา้มเขตพื้นท่ีอ าเภอปางมะผา้ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีการจดัตั้งเป็นฐานก าลงัแห่งใหม่เพื่อระดมผูค้นและฝึกกองก าลงั ในเวลาเดียวกบัท่ี

มีการประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพยติ์ด ในขณะนั้นทหารพม่าไดมี้การเพิ่มก าลงัคนเขา้ไปในรัฐฉาน

เพื่อรักษาความปลอดภยัใหก้บับริเวณพื้นท่ีสร้างเข่ือนท่าซาง ซ่ึงก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งมาก 

โดยพบวา่จากรายงาน “ใบอนุญาตข่มขืน” ท่ีกลุ่มเครือข่ายปฏิบติังานสตรีไทยใหญ่ (SWAN) ร่วมกบั SHRF 

ระบุวา่ มีผูห้ญิงในพื้นท่ีถูกข่มขืนกวา่ 300 คน มีการเผาหมู่บา้นในเมืองลายคารัฐฉานตอนใต ้ ส่งผลให้เกิดผู ้

ไร้ท่ีอยูอ่าศยักวา่หม่ืนคน  บางส่วนไดห้นีเขา้ไปหลบซ่อนตวัในป่า วดั และนบัพนัคนท่ีหนีเขา้มายงัประเทศ

ไทยผา่นทาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ การปะทะกบัก าลงัทหารพม่าของกองก าลงัไทยใหญ่นั้นรุนแรงมาก

ข้ึนกระทัง่ในปี 2544 รัฐบาลทหารพม่าไดท้  าการปิดด่านทุกแห่งท่ีอยูติ่ดชายแดนประเทศไทย 

 

กรณีศึกษา ปุ๊ก อาย ุ45 ปี 

บา้นเดิมอยูใ่นจงัหวดัตองกี ใกลก้บัทะเลสาบอินเล เขา้มาเมืองไทยในปี 2543 ซ่ึงในขณะนั้น ปุ๊ก

เล่าวา่ ยงัมีคนเดินทางมาท างานท่ีเชียงใหม่ไม่มากนกั และยงัไม่มีการเปิดขออนุญาตท าบตัรแรงงาน แต่มีการ

ใหข้อท าบตัรบุคคลบนพื้นท่ีสูง (บตัรเขียวขอบแดง)   

ปุ๊กเดินทางเขา้มาประเทศไทยทางชายแดนดา้นด่าน BB1 บริเวณบา้นหนองอุก อ าเภอเชียงดาว แต่

ในขณะนั้น (ประมาณปี 2543) ด่านมีการปิด-เปิด อยู่บ่อยคร้ัง เพราะมีการสู้รบกนับริเวณชายแดน ดงันั้น 

ช่วงเวลาท่ีปุ๊กเขา้มาเป็นช่วงท่ีด่านปิดท าให้ตอ้งรอด่านเปิดอยูท่ี่ดอยกองมู เป็นเวลา 4-5 เดือน โดยไปพกักบั

บา้นญาติของนายจา้งท่ีจะมาว่างจา้งให้มาเล้ียงหลานในเมืองเชียงใหม่ โดยเจา้นายเป็นไทใหญ่ท่ีบา้นนา

กองมู ซ่ึงมาอยูเ่มืองไทยเป็นเวลานานแลว้ จนลูกสาวแต่งงานมีลูกจึงตอ้งการคนมาช่วยเล้ียงหลาน และไดส่้ง

ข่าวให้คนฝ่ังพม่ามามาถามหาคนให้ เม่ือปุ๊กทราบข่าวจึงสนใจอยากเขา้มาท างาน ทั้งน้ี เหตุผลหลกั ในการ

เข้ามาเมืองเชียงใหม่ คือ ขณะนั้น ปุ๊กอายุได้ 30 ปี ได้เลิกรากับสามี ซ่ึงมีลูกด้วยกัน 2 คน ซ่ึงปุ๊กต้อง

รับผิดชอบเล้ียงลูกเพียงคนเดียว พอเห็นคนในหมู่บา้นเร่ิมออกไปท างานเมืองไทยจึงเร่ิมสนใจ กระทัง่ ได้

ข่าวว่ามีคนบา้นเดียวกนัท่ีอยูเ่มืองไทยตอ้งการหาคนไปเล้ียงเด็กจึงตดัสินใจเขา้มาท างานในไทยเพื่อหาเงิน

ส่งไปใหลู้ก พอ่แม่ และพี่สาวท่ีบา้น 
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หลงัจากตดัสินใจเขา้มาท างานเป็นพี่เล้ียงเด็กท่ีเชียงใหม่จากการชกัชวนของคนในหมู่บา้น แต่ตอ้ง

มาติดอยู่บริเวณชายแดนเพราะด่านปิด เป็นเวลา 4-5 เดือน โดยพกัอาศยัอยู่บา้นญาติของนายจ้าง และ

ระหวา่งท่ีรอก็มีความคิดวา่อยากจะเดินเทา้ขา้มเขา้มาเพราะไม่อยากรอด่านเปิด เพราะก็ไม่มีความแน่นอนวา่

จะเปิดเม่ือไหร่ เน่ืองจากเป็นปัญหาทางการเมือง การสู้รบ รวมทั้ง ไดข้่าววา่ ฝ่ังไทยมีการประกาศให้เปิดยื่น

ขออนุญาตท าบตัรบุคคลบนพื้นท่ีสูงได ้แต่แม่เฒ่าบา้นท่ีเธอไปของพกัดว้ยนั้น ไดห้้ามปรามไวว้า่ ถา้เดินเทา้

เขา้มาเจอระเบิด พอ่แม่ พี่สาว และลูกอีก 2 คนจะเป็นอยา่งไร ปุ๊ก จึงตดัสินใจรอจนกวา่ด่านจะเป็นเป็นเวลา

กวา่ 5 เดือน โดยระหวา่งนั้น ไดช่้วยงานท่ีบา้นของคนท่ีไปอาศยัดว้ย 

เม่ือเขา้มาเมืองไทยแลว้ ปุ๊กไดม้าเป็นพี่เล้ียงเด็กบา้นของคุณยายไทใหญ่ท่ีลูกสาวไดม้าเติบโตและ

แต่งงานกบัคนไทยอยูท่ี่เชียงใหม่หลายปี โดยมาพกัอาศยัอยูก่บันายจา้ง มีหนา้ท่ีในการเล้ียงเด็กทารกอายุได ้

6-7 เดือน เป็นหลกั และไดค้่าจา้งเดือนละ 1,500 บาท ซ่ึงอยูแ่ถวร้านหนงัสือสุริวงศ ์ซ่ึงในช่วงแรกมีปัญหา

เร่ืองการส่ือสารบา้งกบัพอ่แม่ของเด็กท่ีจะพดูภาษาไทย 

หลงัท างานไดป้ระมาณ 2 ปี ปุ๊กก็ขออนุญาตเจา้นายกลบับา้นคร้ังแรก หลงัเขา้มาอยูเ่มืองไทยเพื่อ

ไปเยีย่มพอ่แม่ พี่สาว และลูกทั้ง 2 คน ซ่ึงไดก้ลบัไปเดือนกวา่ (ปัจจุบนัลูกทั้ง 2 คน ผูช้ายอายุ 19 ผูห้ญิงอาย ุ

16 ปี ก าลงัเรียนหนงัสือ ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและมธัยม อยูท่ี่ประเทศพม่า)  เน่ืองจากคิดถึงบา้น และได้

เดินทางไปทางหนองอุก โดยการเหมารถไปในราคา 1,500 บาท   

เม่ือมาถึงชายแดนก็มีคนมารับเน่ืองจากได้ใช้เบอร์บา้นเจา้นายติดต่อให้คนทางบา้นมารับ และ

หลงัจากกลบับา้นก็กลบัเขา้มา ก็เขา้มาท าบตัรแรงงานในปี 2546 และไดก้ลบัมาอยูเ่ชียงใหม่อีก 2 ปี ซ่ึงคราว

น้ีเจา้นายไปซ้ือสวนมะม่วง ปุ๊กจึงไดไ้ปท างานเป็นแม่บา้นท่ีสวนมะม่วงตามเจา้นายไป ซ่ึงเจา้นายไดข้ึ้น

เงินเดือนให้เป็นเดือนละ 2,500 บาท แต่หลงัจากท างานได ้2 ปี (หลงั) ก็ตดัสินใจกลบับา้นอีกคร้ัง เน่ืองจาก

เป็นช่วงท่ีแม่ไม่ค่อยสบาย 

หลงักลบัไปอยูบ่า้นนานปีกวา่ ก็กลบัเขา้มาท างานท่ีบา้นเจา้นายเดิม แต่เจา้นายตอ้งประสบปัญหา

ดา้นเศรษฐกิจ จึงตดัสินใจหางานใหม่ ซ่ึงได้งานเป็นลูกจา้งร้านอาหารป่ินโต และร้านขา้วมนัไก่ ซ่ึงอยู่

บริเวณท่ีวา่การอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ไดค้่าแรงเดือนละ 4,500 บาท (ร้านอาหารป่ินโต) โดยท างานจนัทร์- 

เสาร์ หยุดวนัอาทิตยแ์ละค่าจา้งลา้งจานท่ีร้านขา้วมนัไก่ ตั้งแต่ 6 โมงเยน็ ถึง 4 ทุ่ม วนัละ 100 บาท (ท าทุก

วนั) ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้ดือนละ ประมาณ 7,000-7,500 บาทต่อเดือน และปุ๊กไดอ้อกมาเช่าห้องพกับริเวณใกล้

ร้านโจก๊สมเพชร อยูก่บัเพื่อน (ไทใหญ่) 3-4 คน ราคาเดือนละ 900-1,200 บาท (พกัรวมกนั กบัเพื่อน ภายใน

ห้องมี 1 เตียง 1 โต๊ะ แบ่งพื้นท่ี 2 คน นอนบนเตียง อีก 2 คนนอนดา้นล่าง ห้องน ้ ารวม หารค่าเช่าตกคนละ 
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300 บาทต่อเดือน) ซ่ึงส่วนใหญ่ทุกคนจะอาศยัห้องพกัเป็นท่ีหลบันอนเท่านั้น เน่ืองจากตอ้งท างานทุกวนั 

ตั้งแต่ 6 โมงเชา้ ถึง 5 ทุ่ม โดยเพื่อนรวมหอ้งอีก 2 คนท างานแม่บา้นของบริษทั 

ทั้งน้ี การท่ีปุ๊กตดัสินใจออกจากงานแม่บา้นประจ าบา้นมาท างานรับจา้งท่ีร้านอาหาร เน่ืองจาก

ตอ้งการหาเงินเพื่อส่งไปใหแ้ม่ พี่สาว ลูก 2 คน และหลานอีก 1 คน ท่ีบา้น (พม่า) และหลงัจากนั้นไม่นาน ปี 

2553 มีเพื่อนชวนใหม้าสมคัรท างานเป็นแม่บา้นประจ าบริษทั และไดท้  ามาจนถึงปัจจุบนักวา่ 3 ปี 

จากกรณีศึกษาขา้งตน้ ประกอบการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลรายอ่ืนๆ ท าให้ทราบวา่ แรงงานหญิงขา้ม

ชาติ มีการใชเ้ส้นทางในการอพยพเขา้สู่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1.บา้นหาด รัฐฉาน เดินเขา้อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เขา้เชียงใหม่  

 2.เมืองป่ัน รัฐฉาน เดินเขา้อ าเภอเวยีงแหงจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.บา้นน ้ าจาง รัฐฉาน เดินเขา้อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือเดินเขา้ทางอ าเภอปาย 

    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก่อนขา้สู่เมืองเชียงใหม่ 

 4.เมืองลายค่า เดินเข้าอ าเภอเชียงดาว   หรือ อ าเภอฝาง หรือเดินเข้าอ าเภอปาย จงัหวดั

 แม่ฮ่องสอน ก่อนเขา้เมืองเชียงใหม่ 

 5.เมืองเวยีงเงิน เดินเขา้อ าเภอเชียงดาว 

 

 
รูปภาพที่ 3.2 แผนท่ีแสดงเมืองต่างๆ ในประเทศพม่า 
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3.1.2 หลงัวกิฤติสงคราม 

สถานการณ์การปะทะระหวา่งกองก าลงัไทยใหญ่และทหารพม่าเร่ิมคล่ีคลายแมว้า่จะยงัไม่สงบเสีย

ทีเดียวแต่กระนั้นสถานการณ์การขา้มแดนของกลุ่มแรงงานชาวไทยใหญ่หาไดห้มดไปไม่ กลบัพบวา่ยงัคงมี

แรงงานชาวไทยใหญ่เดินทางเขา้สู่ประเทศไทยเพื่อเขา้มาหางานท าอยา่งต่อเน่ือง และแมว้า่รัฐบาลทหารพม่า

จะมีการลงนามในสัญญาหยุดยิงแต่ก็ยงัคงมีการปะทะกนักบักลุ่มกองก าลงัชนกลุ่มน้อยเป็นระยะดงัเช่นท่ี

เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2553 ท  าให้มีผูล้ี้ภยัเขา้มาอาศยัล้ีภยัสงครามบริเวณฝ่ังชายแดน แม่สาย จงัหวดัเชียงราย

จ านวนมาก และทางการไทยไดพ้ยายามส่งกลบัแต่เน่ืองจากสงครามยงัไม่ส้ินสุดจริงท าให้เกิดการอพยพเขา้

ออกระหวา่งชายแดนอีก 3-4 คร้ัง  

สถานการณ์แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้สู่ประเทศไทยกลายเป็นประเด็นส าคญัอนัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทางดา้นการผลิต และระบบเศรษฐกิจของไทยเน่ืองดว้ยแรงงานเหล่าน้ีมีส่วนอยา่งมากในภาคการผลิตในปี

พ.ศ. 2544 รัฐไดเ้ร่ิมด าเนินนโยบายการขยายสิทธิประกนัสุขภาพให้แก่แรงงานในอตัรา 1,200 บาทต่อปีโดย

สามารถจ่าย 30 บาทในการเขา้รับการรักษาแต่ละคร้ังนอกจากน้ีในปีพ.ศ. 2547 รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมจดทะเบียน

ลกัษณะพลเมืองโดยมีการออกเลขประจ าตวั 13 หลกั แบ่งหมวด และให้เขา้ช่ือในทะเบียนบา้นของนายจา้ง

ซ่ึงพบวา่มีแรงงานนบัลา้นคนเขา้จดทะเบียนในคร้ังน้ี นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการลงนามเขา้ร่วม MOU และมีการ

จดัท าพาสปอร์ตใหป้ระเทศพม่าส่งผลให้การเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติในช่วงหลงัเป็น

ระบบและถูกกฎหมายมากข้ึน 

 

3.2 สถานการณ์ในประเทศปลายทาง 

3.2.1 ความต้องการแรงงานในประเทศไทย 

นบัแต่ปี 2531 หลงัการปราบจลาจลในพม่าส่งผลใหป้ระชาชนชาวพม่าจ านวนมากลกัลอบเขา้สู่ฝ่ัง

ไทย ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้าง

และประมง เกิดเป็นความตอ้งการแรงงานระดบัล่างจ านวนมาก ซ่ึงรัฐบาลเองไดย้ดืหยุน่ในส่วนของนโยบาย

ให้ผูท่ี้หลบหนีเขา้เมืองสามารถเขา้สู่ระบบการท างานไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย ส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือการวาง

แนวทางปฏิบติัในการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติท าใหมี้แรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบการจดทะเบียน

เพิ่มข้ึนทุกปี และมีการคาดการณ์วา่จ านวนแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยนั้นมีรวมทั้งส้ินกวา่สองลา้นคน 

ซ่ึงไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดแลว้ในบทท่ี 2 

จากการศึกษาถึงความตอ้งการท่ีแท้จริงในการใช้แรงงานขา้มชาติของสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันา

ประเทศพบวา่  จากการส ารวจความตอ้งการแรงงานขา้มชาติของนายจา้งในปี 2550 พบวา่ มีความตอ้งการ
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รวมประมาณ 7.6 แสนหน่ึงลา้นราย โดยความตอ้งการสูงสุดอยูท่ี่งานภาคการประมง และรองลงมาคือภาค

การก่อสร้าง  และภาคเกษตรกรรม แต่หากเปรียบเทียบกบัความตอ้งการในระดบัสูงคือ อตัราการจา้งงงานท่ี

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต พบว่าในปี 2550 ควรมีการเพิ่มจ านวนแรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบการ

ผลิตถึงกว่าส่ีแสนราย  แสดงให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติท่ีได้รับใบอนุญาตมีต ่ากว่าแรงงานท่ีควรได้รับ

ใบอนุญาตซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความต้องการแรงงานข้ามชาติในอัตราท่ีสูงเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูสุดในระบบการผลิต (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2551) 

 

3.2.2 ความต้องการแรงงานในจังหวดัเชียงใหม่ 

จากการส ารวจของกรมการจดัหางาน ส านกังานบริหารแรงงานต่างดา้ว พบวา่ จงัหวดัท่ีมีแรงงาน

ขา้มชาติเขา้ท างานมากท่ีสุด 5 จงัหวดัคือ กรุงเทพ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ 

ในเขตภาคเหนือจงัหวดัเชียงใหม่พบว่ามีแรงงานขา้มชาติเขา้ท างานอย่างหนาแน่นท่ีสุดในภาคเหนือ ส่วน

ใหญ่แล้วเป็นแรงงานสัญชาติพม่าซ่ึงเขา้มาประกอบอาชีพก่อสร้างและการเกษตร ปัจจยัส าคญัเกิดจก

เชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรซ่ึงง่ายต่อการ

เดินทางขา้มมาอีกทั้งเชียงใหม่จดัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีสูง เป็นศูนยก์ลางการบริหาร ดา้นธุรกิจ 

และวฒันธรรมมากท่ีสุดในภาคเหนือ และเป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพ  ท าให้มีความตอ้งการแรงงาน

ระดบัล่างในปริมาณมาก เช่นกนัท่ีส าหรับแรงงานขา้มชาติแลว้เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของโอกาสการสร้าง

งาน และสร้างอาชีพ ใหแ้ก่พวกเขา  

จากขอ้มูลส านกังานจดัหางานเชียงใหม่ (2556) พบวา่ มีแรงงานสัญชาติพม่าอยูใ่นอ าเภอเชียงใหม่

ตามล าดบัดงัน้ี อ าเภอเมือง อ าเภอฝาง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอหางดง อ าเภอแม่อาย อ าเภอสารภี 

อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสันป่าตอง รวมทั้งส้ิน 281,601 คน  

ส าหรับแรงงานพม่าในเมืองเชียงใหม่นั้นนับได้ว่าเป็นกลุ่มหลักของตลาดแรงงาน ส่วนหน่ึง

เน่ืองมาจากค่าแรงท่ีต ่า เม่ือเทียบกบัแรงงานชาวไทย โดยค่าจา้งรายวนันั้นอยูท่ี่ 120-150 บาทต่อวนั แรงงาน

บางส่วนท่ีท างานแบบเหมาอาจถูกกดค่าแรงมากกว่านั้นโดยเฉพาะแรงงานท่ีไม่มีบตัรอนุญาตท างาน ซ่ึง

หมายถึงการไม่สามารถท าสัญญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้แต่กระนั้นแมว้า่จะมีการท าสัญญาเป็นราย

ลกัษณ์อกัษร ผา่นการจา้งงานของบริษทัจดัหางาน ประเด็นการถูกขดูรีดแรงงานก็ยงัคงปรากฏอยู ่กรณีท่ีเขา้

สู่การรับรู้ของสังคมคือ การเดินประทว้งของแรงงานพม่าท่ีถูกขดูรีดค่าแรงจากบริษทัรับจดัหางานรับเหมา

ก่อสร้างห้างสรรพสินคา้ในเชียงใหม่  ซ่ึงกลายเป็นการจุดประเด็นเร่ืองค่าแรงของแรงงานพม่าในเมือง

เชียงใหม่ใหส้ังคมไดรั้บรู้อีกคร้ัง  
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จะเห็นได้ว่าแรงงานพม่าในเมืองเชียงใหม่นั้นนบัไดว้่าเป็นกลุ่มคนส าคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวั

ของเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการเขา้มาเติมเต็มในส่วนของงานท่ีแรงงานไทยไม่เลือกท า จากงาน

ศึกษาถึงประเด็นการตัดสินใจจา้งแรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร (สุณีย ์   

จอ้ยจ ารัส, 2547) พบวา่แรงงานต่างดา้ว มีความอุตสาหะ ขยนั อดทน และไม่เก่ียงงาน และยงัมีความทุ่มเท

ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่คนไทย สอดคลอ้งกบังานศึกษาเร่ืองผลกระทบดา้นมหภาคของ

การจา้งแรงงานอพยพต่างชาติต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและการจา้งงานของคนไทยและ

การกระจายรายได ้(ยงยุทธ แฉลม้วงศ์, 2551) พบวา่ การเพิ่มข้ึนของแรงงานขา้มชาติในประเทศนั้นทั้งท่ีถูก

และผดิกฎหมายต่างส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตวัมากข้ึน อตัราเงินเฟ้อลดลงและลดความ

กดดนัจากการเพิ่มข้ึนของค่าแรงท่ีลดลง ในทางกลบักนั ผลกระทบท่ีเกิดจากการเขา้มาของแรงงานขา้มชาติ

ส่งผลต่อสังคมในหลายประเด็นเช่นกนั เช่นก่อให้เกิดภาวะอตัราการจา้งงานแรงงานไทยท่ีลดลงไปอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัแรงงานพม่า เงินหมุนเวียนในชุมชนน้อยลง เกิดปัญหาการลักลอบน าส่ิงผิดกฎหมายเข้า

ประเทศ ความไม่สงบเรียบร้อยและปัญหาดา้นสาธารณสุข (พวงผกา อาชา, 2550) 

 

3.3 รูปแบบการเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเดินทางเขา้สู่เมืองเชียงใหม่จากประเทศตน้ทางในช่วงเวลาท่ีต่างกนัสะทอ้น

ให้เห็นรูปแบบของการเดินทางและความคาดหวงัท่ีมีต่อประเทศปลายทางอย่างสอดคล้อง อนัส่งผลต่อ

กระบวนการปรับตวัของแรงงานเหล่านั้นในรูปแบบท่ีต่างกนั  โดยสามารถแบ่งรูปแบบของการเขา้สู่เมือง

เชียงใหม่ออกไดเ้ป็นสามกลุ่มคือ  

3.3.1 การเดินทางข้ามฝ่ังเพือ่ลีภ้ัยสงคราม 

นบัแต่ปี 2530 ถึงปี 2534 ภาวะสงครามในพม่าไดท้วีความรุนแรงข้ึนส่งผลให้มีผูอ้พยพจ านวน

เรือนแสนทะลกัเขา้สู่ประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ความตอ้งการเขา้มาเป็นแรงงานในระยะแรก แต่มา

เน่ืองจากการล้ีภยัสงครามเป็นหลกั  

 

“เขา้มาทางน ้ าจาง เขา้มาปาย ตอนนั้นอุม้นอ้งเขา้มาดว้ย นอ้งเพิ่งได ้3 ขวบ พ่อแม่

ไม่มีแลว้ (เสียชีวติ) มากบัคนรู้จกัในหมู่บา้น เขาพามา เขาสงสาร ตอนนั้น 30 ปีกวา่ๆ เขา้มาปี 33 มา

ตั้งบา้นตรงทา้ยบา้นแม่เยน็ (หมู่บา้นหน่ึงในอ าเภอปาย)  มนัเป็นป่า มาถากแลว้ปลูกบา้น เป็นไมไ้ผ ่

คนท่ีพามาเขาไปรับจา้งในเมือง เอาเราไปดว้ย เมียเขาดูนอ้งให้เรา ถา้เขาไปท างานเราก็ตอ้งดูเอง ไป

รับจา้งเก็บกวาดบา้น เอาหญา้ถัว่บา้ง เก่ียวขา้วบา้ง โตมาอาย ุ16 ก็ข้ึนรถเมลไ์ปเชียงใหม่ บตัรอะไรก็
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ไม่มี จ่ายใหท่ี้ด่านสองร้อยบาท ไปท างานลา้งจาน ส่งเงิน มาให้น้า (คนท่ีเขา้มาไทยด้วย) ให้เขา

เล้ียงนอ้งใหเ้รา” หนิง อาย ุ36 ปี 

 

3.3.2 หลงัวกิฤติสงคราม เข้ามาหางานเพือ่พฒันาชีวติความเป็นอยู่ 

ผลของการสู้รบยงัคงปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัวา่แมว้า่จะมีการท าสัญญาหยุดยิงและมีการเลือกตั้งเพื่อ

พฒันาการปกครองใหเ้ขา้สู่ระบบประชาธิปไตย แต่ในส่วนของการด าเนินชีวิตนั้น ทหารพม่ายงัคงมีบทบาท

อยา่งสูงในการกดข่ี ควบคุมประชากรในประเทศ โดยเฉพาะการขดูรีดผลผลิต ซ่ึงหากไม่มีให ้ชาวบา้นเองจะ

ถูกท าร้าย ประกอบกบัขอ้จ ากดัในการหารายได ้ส่งผลใหแ้รงงานจ านวนมากเลือกท่ีจะอพยพเขา้มาท างานใน

ประเทศไทย เน่ืองจากโอกาสในการท างานท่ีมีสูงกวา่  บางส่วนเขา้มาทั้งครอบครัวในขณะท่ีบางส่วนเลือกท่ี

จะเป็นตวัแทนครอบครัวเขา้มาท างานเพื่อส่งเงินใหท้างบา้น  

 

   “ท่ีพม่ามนัล าบากมาก ไดข้า้ว ทหารก็จะมาเอาไปส่วนหน่ึง ถ้าไม่มีขา้วก็ตอ้งให้

 เงิน ปีท่ีตดัสินใจเขา้มาไทย น ้าท่วมขา้วหมด แลว้ทหารก็ยงัมาบีบจะเอาเงิน” ปาน อาย ุ38 ปี 

 

   “เห็นคนขา้งบา้นท่ีเขาเขา้มาท างานในไทย ท่ีบา้นเขามีความเป็นอยู่ดีข้ึน ไม่อด

 อยาก เลยอยากมาท าบา้ง ท่ีบา้นจะไดส้บายข้ึน” อ่อน อาย ุ38 ปี 

 

   “ท่ีโน่นล าบาก อยู่น่ีมีรายได้ มีงานให้ท า ท่ีโน่นอดอยาก บางทีก็มีทหารพม่ามา

 เอาขา้วเราไป ไม่พอกิน ล าบากมาก” หนิง อาย ุ36 ปี 

 

3.3.3 เข้าประเทศไทยเพือ่เยีย่มญาติ/ เพือ่ท่องเทีย่ว  

หลงัจากท่ีพม่าเกิดความสงบ การเขา้ออกผา่นพรมแดนกบัประเทศไทยมีความสะดวกข้ึน อีกทั้ง

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไม่ไดแ้พงมาก พบวา่ แรงงานหญิงบางส่วนท่ีอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ มีสาเหตุหลกัใน

การเขา้มาประเทศไทยจากการเขา้มาเพื่อเยี่ยมญาติพี่นอ้งท่ีเขา้มาท างานก่อนแลว้ ซ่ึงในกลุ่มน้ีพบวา่ มกัเป็น

กลุ่มเด็กวยัรุ่นอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีญาติอยู่ในฝ่ังไทย ซ่ึงญาติเหล่านั้นเขา้มาในช่วงสงครามหรือภายหลงั

สงครามสงบแต่มีการเขา้มาตั้งหลกัปักฐานในประเทศไทย บางคนมีคนในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพมัน่คง

อยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงสะดวกต่อการพกัอาศยั และต่อมาจึงเลือกท่ีจะหาอาชีพในฝ่ังไทยโดยส่วนใหญ่ไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากผูท่ี้เขา้มาอยูก่่อนแลว้ 
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“ตอนแรกเขา้มาเพราะคิดจะเขา้มาเท่ียวหาพี่สาว พี่สาวอยูท่ี่น่ีก่อน นัง่เรือเขา้มาถึง

จะแพงกวา่แต่ก็ปลอดภยักวา่ มาพกักบัพี่สาวท่ีเชียงใหม่” กลว้ย อาย ุ32 ปี 

 

“มีพี่สาวท่ีอยูเ่วียงแหง ตอนเขา้มาก็หางานท า ลงไปกรุงเทพก็เคย แต่พี่สาวจะคอย

ส่งข่าวเวลาเขามีท าบตัร” ปลา อาย ุ46 ปี 

 

แมว้่าเง่ือนไขในการเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยจะต่างกนั แต่ในท่ีสุดแล้ว การท างานกลายเป็น

เป้าหมายท่ีทุกคนคาดหวงั โดยพบว่าเง่ือนไขหน่ึงท่ีท าให้แรงงานชาวพม่าจ านวนมากเลือกท่ีจะอพยพเขา้

มายงัฝ่ังไทยนั้นคือรายไดท่ี้เม่ือเทียบกบัการท างานท่ีพม่า นบัไดว้า่เป็นรายไดท่ี้มากกว่าอย่างเห็นไดช้ดั จึง

พบวา่ แรงงานส่วนใหญ่เลือกท่ีจะจ่ายค่านายหนา้เป็นเงินจ านวนมากเพราะเช่ือวา่เม่ือตนไดเ้ขา้สู่ประเทศไทย

แลว้ รายไดอ้นัเกิดจากการท างานในฝ่ังไทยจะมากกวา่เงินท่ีเสียให้กบัค่านายหนา้ ดงันั้น จึงสามารถจ าแนก

รูปแบบการเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยไดเ้ป็น 2 รูปแบบคือ  

1) การเดินเทา้โดยมีนายหน้าเป็นผูน้ าทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณหน่ึงอาทิตยผ์่านป่าเขา้สู่พื้นท่ี

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นหลกั โดยแต่ละคร้ังนายหนา้จะน าแรงงานขา้มเขา้มาคร้ังละ 5-15 คน โดยมีค่าใชจ่้าย

อยูร่ะหวา่ง 7,000 ถึง 10,000 บาท การเขา้ประเทศไทยโดยวิธีน้ีค่อนขา้งเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีถูก

กว่าการเดินทางวิธีอ่ืน มีคนน าทางท่ีช่วยให้สามารถเขา้ประเทศไทยได้โดยไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ี 

ส่วนใหญ่มกัเป็นผูท่ี้มีตน้ทุนต ่า แต่ในมุมมองของแรงงานหญิงพบว่าการเดินทางด้วยวิธีน้ีค่อนขา้งเส่ียง

โดยเฉพาะเม่ือเป็นผูห้ญิงคนเดียวท่ีไม่มีคนรู้จกัหรือญาติผูช้ายเดินทางมาพร้อมกนั  

 

   “ก็เคยได้ยินว่านายหน้าหลอกเอาไป บางคนก็ว่าพาไปขาย บางคนก็ว่าถูก

 ข่มขืนในป่า ก่อนออกมาก็มีคนเขาพูดกัน แต่เรามากับคนรู้จัก เขาดูแลเราได้ ถ้ามาคนเดียว

 อาจจะยงัไม่กลา้มา” หนิง อาย ุ38 ปี 

 

“ตอนนั้นคิดไปตายเอาดาบหนา้ ออกมาพร้อมกบัสามีถา้มาคนเดียวสามีก็ไม่ ยอม

ใหม้าเพราะวา่มนัอนัตราย” ปาน อาย ุ46 ปี 

 

2) เดินทางโดยเรือ รถ หรือเคร่ืองบิน มกัพบวา่กลุ่มของแรงงานหญิงขา้มชาติเหล่าน้ี เม่ือท างานได้

สักระยะหน่ึงแลว้มกัจะกลบัไปเยีย่มครอบครัวในฝ่ังพม่า โดยเดินทางทางรถเป็นหลกั เหตุผลหน่ึงท่ีพวกเขา
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เลือกการเดินทางรูปแบบน้ีเพราะส่วนใหญ่มีบตัรอนัแสดงถึงสถานภาพการเป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมาย มี

นายจา้งและมีการขออนุญาตออกนอกพื้นท่ี ซ่ึงในส่วนน้ีแตกต่างจากการเขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรก ใน

การเขา้มาคร้ังแรกนั้นแรงงานเลือกท่ีจะไม่ด าเนินการผ่านช่องทางตามกฎหมาย ดว้ยสาเหตุหลกัคือ ความ

ยุง่ยาก และค่าใชจ่้ายท่ีสูง หากแต่ขากลบั สถานะของแรงงานท่ีผา่นการจดทะเบียนแลว้ ช่วยเป็นใบเบิกทางท่ี

สะวกข้ึน นอกจากน้ีประสบการณ์การต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีแม้ว่าแรงงานจะไม่มี

ใบอนุญาตออกนอกพื้นท่ี แต่พวกเขาก็เรียนรู้ถึงวธีิการเอาตวัรอดในกรณีท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ี 

    

 “พี่กลบัไปพม่าไปเยี่ยมแม่ เจอด่านท่ีแม่สายเสียค่าปรับออกนอกพื้นท่ีไป 2,000 บาท ขา

กลบัลูกของเจา้นายพี่ขบัรถมารับจากแม่สาย เขาไม่ตรวจอะไรเลยด้วยซ ้ า พี่คิดว่าต่อไปพี่จะบิน

กลบัไปเลย” ปลา อาย ุ46 ปี 

 

สรุป 

การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ประเทศไทยของชาวไทยใหญ่มีปัจจยัท่ีส าคญัคือปัจจยัด้านการเมืองและ

เศรษฐกิจ ซ่ึงบีบบงัคบัให้ตอ้งเกิดการอพยพเขา้สู่ประเทศไทย อนัเป็นลกัษณะของการเคล่ือนยา้ยตามความ

จ าเป็นท่ีบีบบงัคบั และเพื่อความอยูร่อด ผูท่ี้อพยพเขา้มาในช่วงแรกคือก่อนหรือระหวา่งสงครามมกัเป็นผูท่ี้

ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จกัท่ีจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ พบว่าแรงงานกลุ่มน้ีมกัเข้ามาผ่านทาง

นายหน้าซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงและต้องแบกความเส่ียงในการถูกบงัคบัใช้แรงงานเน่ืองจากมีสถานะท่ีผิด

กฎหมายและยากท่ีจะหานายจา้งท่ีจะยอมท าบตัรให้เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ลกัษณะการท างานจึงพบ

ได้ว่า แทบไม่มีอ านาจใดๆ ในการต่อรองกบันายจา้ง อยู่ในประเทศไทยด้วยความหวาดระแวงท าให้ปิด

โอกาสในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัคนไทย หรือแรงงานกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทยใหญ่ มีการเคล่ือนยา้ยออกจาก

พื้นท่ีง่ายเน่ืองจากไม่มีเอกสารใดๆ ในการระบุท่ีอยูห่รือสถานท่ีท างาน ซ่ึงเม่ือประกอบกบัช่องโหวข่องการ

ไม่ปฏิบติัของตวัเจา้หน้าท่ีเองท าให้แรงงานเองไม่เช่ือมัน่ในการข้ึนทะเบียนหรือการท าบตัรเพื่อระบุตวัตน 

แมใ้นอีกดา้นหน่ึงตวัเอกสารเหล่านั้นช่วยเพิ่มอ านาจในการต่อรองกบันายจา้งก็ตาม 

ส าหรับแรงงานท่ีเขา้มาในช่วงหลงัพบวา่กระบวนการการท าให้ถูกกฎหมายเป็นบุคคลท่ีมีการระบุ

ตวัตนไดน้ั้นมีความยืดหยุน่มากข้ึน อีกทั้งค่าใชจ่้ายลดลงท าให้นายจา้งสามารถพาลูกจา้งไปข้ึนทะเบียนได้

ง่ายข้ึน ประกอบกบัมีสวสัดิการในการรักษาพยาบาลซ่ึงต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้ผูท่ี้เขา้ในระยะหลงัมีโอกาสใน

การอยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกกฎหมายมากข้ึนซ่ึงในส่วนน้ีส่งผลโดยตรงต่ออาจการต่อรองกบันายจา้ง และ

การเปิดโอกาสแก่ตวัเองในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมรอบขา้งโดยไม่ตอ้งหลบซ่อน นอกจากน้ียงัพบว่า
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แรงงานท่ีเขา้มาในภายหลงัสงครามสงบมีเครือข่ายของผูท่ี้เขา้มาก่อนช่วยในการติดต่องานหรือแมแ้ต่การส่ง

ข่าวกลบัไปยงัฝ่ังพม่าถึงโอกาสในการท างานซ่ึงง่ายต่อการตดัสินใจในการเดินทางเขา้มาท างานแต่กระนั้น

เง่ือนไขบางประการยงัคงผูกมดัตวัแรงงานให้ตอ้งข้ึนตรงกบันายจา้งเช่นการตอ้งหานายจา้งใหม่เพื่อข้ึน

ทะเบียนภายใน 7 วนัหลงัจากถูกเลิกจา้งหรือลาออก  ซ่ึงยงัคงเป็นประเด็นท่ีเอ้ือต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากนายจา้ง และเป็นช่องวา่งในการแสวงหาผลประโยชน์จากตวัแรงงานเช่นการรีดไถจากเจา้หน้าท่ี หรือ

การยอมทิ้งสถานะทางกฎหมายหลงัจากถูกเลิกจา้งและไม่สามารถหานายจา้งใหม่ไดต้ามก าหนด ท าใหห้ลาย

คนตอ้งกลบัไปอยูใ่นสถานนะผดิกฎหมายอีกคร้ัง  

สถานการณ์จากประเทศต้นทางมีผลอย่างมากต่อการตัดสินออกเดินทางข้ามมายงัประเทศ

ปลายทาง ในขณะเดียวกนันโยบายเก่ียวกบัแรงงานของประเทศปลายทางมีส่วนอย่างส าคญัในการสร้าง

กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแรงงานและสังคมปลายทางซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามแต่การ

ปรับเปล่ียนนโยบายของภาครัฐ 
 


