
บรรณานุกรม 

 

หนงัสือ 

ขวญัชีวนั บวัแดง, ปนดัดา บุณยสาระนยั และประสิทธ์ิ ลีปรีชา. 2546. วถิีชาติพนัธ์ุในเมือง. เชียงใหม่:  

สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จารุวฒัน์ เกยรูวรรณ และวทิยากร บุญเรือง. 2555. บันทกึเดินทาง: ข้ามชาติ สร้างเมือง, กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิมพค์นท างาน. 

นิภา นิธยายน. 2530. การปรับตัวและบุคลกิภาพ: จิตวทิยาเพือ่การศึกษาและชีวติ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

ประสิทธ์ิ ลีปรีชา และยรรยง ตระการธ ารง. 2547. ‚ปิดตนสร้างฐาน: ผลพวงของอคติทางชาติพนัธ์ุ กบัการ 

ไม่กล้าแสดงตัวตนของคนบนที่สูง‛. ใน ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกูล, ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี, 

รัตนา บุญมนัธยะ, เนตรดาว เถาถวิล, ขวญัชีวนั บวัแดง, ประสิทธ์ิ ลีปรีชา,ยรรยง ตระการธ ารง 

(บก.) โครงการวิจยัและสังเคราะห์ความรู้เร่ือง “ความรุนแรงในมิติวฒันธรรม”(หน้า 183-220). 

กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร. 

พรสุข เกิดสว่าง. 2545. คนทอตะวัน: สิบบทสนทนากับผู้ลี้ภัยและแรงงานอพยพจากประเทศพม่า.

 เชียงใหม่: เพื่อนไร้พรมแดน. 

อดิศร เกิดมงคล. 2546. บันทึกชีวิตแรงงานพม่า: จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน.  กรุงเทพฯ: 

 คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตยในพม่า (กรพ.). 

 

บทความ 

เกศสรินทร์ ตนัสุวรรณรัตน์. 2552. ‚แนวโน้มการท่องเทีย่วของไทยหลงัเหตุการณ์การปิดสนามบิน‛. 

 แวน่ขยาย เศรษฐกิจ-สายนโยบายการเงิน, ฉบบัท่ี 10 มกราคม 2552. 

ปนดัดา บุณยสาระนยั. 2546. “ชนเผ่า อาข่า: ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างให้สกปรกล้าหลัง แต่ดึงดูดใจ.” ใน อตัลกัษณ์ 

 ชาติพนัธ์ุ และความเป็นชายขอบ. ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี(บก.). กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิริธร. 

ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี. 2548ข. ‚ร่างกายอันแปลกแยก ชาติอันรุนแรง และการเคลื่อนไหวข้ามชาติของ

 ผู้หญิงไทใหญ่‛. บทความเสนอในงานประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 4 เร่ืองวฒันธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้

 ความรุนแรง จดัโดยศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2548.  
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ประสิทธ์ิ ลีปรีชา. 2545. ‚เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติ: กรณกีลุ่มชาติพนัธ์ุม้ง‛. สังคมศาสตร์  

(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 15(1): 167-186. 

เรณู อรรถฐาเมศร์. 2541ก. ‚ประเพณีพิธีกรรมชาวไทใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม‛ ใน ฉลาดชาย รมิตานนท์,  

 วิระดา สมสวสัด์ิ และเรณู วิชาศิลป์ (บก.). ไท; Tai (หน้า 333 – 433). เชียงใหม่: โรงพิมพม่ิ์ง

 เมือง.  

เรณู อรรถฐาเมศร์. 2541ข. ‚ภูมิปัญญาชาวไทใหญ่กบัความเช่ือและพธีิกรรม” ใน ฉลาดชาย รมิตานนท,์  

 วริะดา สมสวสัด์ิ และเรณู วชิาศิลป์ (บก.). ไท ; Tai (หนา้ 434-448). เชียงใหม่:โรงพิมพม่ิ์งเมือง.  

 

วทิยานิพนธ์และรายงานการวจิยั 

กฤตยา อาชวนิจกุล, ทรีส โคเอนท ์และนินนินไพน์. 2543. เร่ืองเพศ อนามัยเจริญพันธ์ุและความรุนแรง: 

 ประสบการณ์ชีวติของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า. นครปฐม: สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 

 มหาวทิยาลยัมหิดล.  

ขวญัชีวนั บวัแดง. 2552. การปรับตัวทางสังคมและวฒันธรรมของทายาทรุ่นที ่2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศ 

พม่า, ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 

จุไรพร จิตพิทกัษ์.วัยรุ่นชาติพันธ์ุชายขอบกับการปรับตัวในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษาวัยรุ่นปกาเกอะญอ. 

 เชียงใหม่: บณัฑิตมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ฉลองขวญั อุดทะยอด. 2542. ผลกระทบของการจ้างแรงงานต่างชาติต่อความมั่นคงแห่งชาติ:กรณีศึกษา

 แรงงานพม่า. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บณัฑิต

 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธ ารง และวสุิทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์. 2547. รายงานวจิยัเร่ือง เมี่ยน: ความ 

หลากหลายชีวติจากขุนเขาสู่เมือง. เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

พวงผกา อาชา, 2550. ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ทีม่ีต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ใน 

ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน. เชียงใหม่: บณัฑิตมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

พวงเพชร์ ธนสิน. 2552. ทายาทรุ่นที ่2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : สถานการณ์และการอพยพโยกย้าย,  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 
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ยงยทุธ์ แฉลม้วงศ.์ ความต้องการแรงงานต่างด้าวทีแ่ท้จริงและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาค 

เกษตร ประมง กิจการต่อเน่ืองจากการประมงและก่อสร้าง.  รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 62 เดือน

กนัยายน 2551 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ กนัยายน 2551. 

วิทยา บุตรเพชรรัตน์. 2542. การน านโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วรวิทย ์เจริญเลิศ และบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ. 2540. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้าง

 แรงงานข้ามชาติ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และนพวรรณ  จงวฒันา. 2544. ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของ

 แรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาประเทศไทย , บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย

 ประชากรศาสตร์. 

วสุิทธ์ิ เหล็กสมบูรณ์. 2545. พลวตัของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในชีวติครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพ 

ของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา . เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศศิเพญ็ พวงสายใจ.โครงสร้างสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า 

 2554. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

สุณีย ์จอ้ยจ ารัส. 2547. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการกจิการอาหาร 

ทะเลแช่เยอืกแข็ง ในจังหวดัสมุทรสาคร. เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สมพงศ ์สระแกว้. 2552. นายหน้ากบักระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า : กรณศึีกษาพืน้ทีจั่งหวดั 

สมุทรสาคร .กรุงเทพฯ: มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน, 2552. 

อรอนงค ์แสนยากุล. 2548. อตัลกัษณ์และตัวตนของผู้หญงิลซูี3 รุ่น : กรณศึีกษาประสบการณ์ชีวติผู้หญงิลซูี 

คนหน่ึง. เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ออมสินบุญเลิศ. 2552. การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมือง

 เชียงใหม่. เชียงใหม่: บณัฑิตมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 

 

 

http://opac.wu.ac.th/opac13s/Catalog/Result.aspx?keyword=%u0e2a%u0e21%u0e1e%u0e07%u0e28%u0e4c+%u0e2a%u0e23%u0e30%u0e41%u0e01%u0e49%u0e27&Type=3AUTHOR&nPage=1
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เอกสารอ่ืนๆ 

“การจบั การกกัขงั และการส่งกลบั: นโยบาย ประเด็นส าคญั และประสบการณ์ของแรงงานยา้ยถ่ิน” 

รายงานประจ าปี เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 2556. 

ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี. 2548ข. “ร่างกายอนัแปลกแยก ชาติอนัรุนแรง และการเคล่ือนไหวขา้มชาติของ 

ผูห้ญิงไทใหญ่” บทความเสนอในงานประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 4 เร่ืองวฒันธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้

ความรุนแรง จดัโดย ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2548. 

วรางคณา อ่ิมอุดม และคณะ. 2554. โครงการแลกเปลีย่นข้อมูลเศรษฐกจิและการเงินระหว่างธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยและนักธุรกจิ สายนโยบายการเงิน และส านกังานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย. 

อดิศร เกิดมงคล. 2552. แรงงานข้ามชาติจากพม่าในประเทศไทย :  มองผ่านนโยบายรัฐไทยและประเด็น

 สิทธิมนุษยชน. บทความน าเสนอในงานประชุม Asia Human Right คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  

 มหาวทิยาลยัโซล ประเทศเกาหลีใต.้ 

ข่าวแรงงานขา้มชาติ IOM ฉบบัท่ี 7 กนัยายน 2553 

 http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=2552&lo=t&sl=0 เขา้ถึงล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

ขอ้มูลจ านวนแรงงาน ประจ าปี 2556 

http://wp.doe.go.th/site/st_labor.html เขา้ถึงล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

ผูพ้ลดัถ่ินภายใน และผูล้ี้ภยัจากพม่า โศกนาฏกรรมยงัไม่เปล่ียนแปลง,  

 http://salweennews.org/home/?p=269 เขา้ถึงล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

ชยัพงษ์ ส าเนียง  “ความยอ้นแยง้ของแรงงานต่างดา้ว: มนุษยล่์องหนไร้ตวัตน หรือ ฟันเฟืองส าคญัทาง

 เศรษฐกิจ” http://www.siamintelligence.com/thai-labor-migration-status เข้าถึงล่าสุดเม่ือ 30

 กรกฎาคม 2556. 

“เม่ือนโยบายดา้นสุขภาพแรงงานขา้มชาติไม่ครอบคลุมการรักษาทางเลือกพื้นบา้นแรงงานตอ้งรอดใน 

สถานการณ์ความเส่ียงยามน้ี” สมพงศ์ สระแก้ว htpp://www.thaingo.org เข้าถึงล่าสุดเม่ือ 30 

กรกฎาคม 2556.  

“วเิคราะห์: นโยบายและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็กและสตรี” วรุิญา แกว้สมบูรณ์   

htpp://www.midnightuniv.org เขา้ถึงคร้ังล่าสุดเม่ือ 3 สิงหาคม 2556. 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ งานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติ พม่า ลาว กมัพชูา  

http://cmemployment.org เขา้ถึงล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

 

http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=2552&lo=t&sl=0
http://wp.doe.go.th/site/st_labor.html
http://salweennews.org/home/?p=269
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ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

 Http://www.doe.go.th/workpermit เขา้ถึงคร้ังล่าสุดเม่ือ 30 กรกฎาคม 2556. 

แรงงานพม่าเดินประทว้งนายจา้งกลางเมืองเชียงใหม่, วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556.  

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1369905931&grpid=03&catid=03 เข้าถึง
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