
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำกำรวิจัย  

 

 ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในเป้าหมายของแรงงานต่างด้าวที่นิยมเดินทางเข้า

มาท างานอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนที่เป็นผืนดินที่ง่ายต่อการเดินทางเข้า

ประเทศ  สาเหตุส าคัญของการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวก็คือ  การขาดแคลน

แรงงานระดับล่าง ซ่ึงมีส่วนท าให้มีการน าแรงงานต่างด้าวที่เขา้เมืองโดยผิดกฎหมายมาท างาน

ในหลายกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ที่ต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก   งาน

แม่บ้าน  งานการเกษตร  บริการเสิร์ฟ เป็นต้น  ผลจากการใช้แรงงานต่างด้าวที่มิได้ค านึงถึง

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทีห่ลากหลาย  มีส่วนท าให้การบริหารจัดการด้านแรงงาน

ต่างด้าวเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถเปิดเผยสถิติจ านวน

แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่แท้จริงได้ 

  อย่างไรก็ดียังมีความพยายามของหน่วยงานที่จะสะท้อนสถิติของปัญหาดังกล่าวคือ

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าวป ี2555 (2556: หน้า 1)กล่าววา่ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

ท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ทั้งหมด 1,133,851 คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่เขา้เมืองโดยถูก

กฎหมายจ านวน 940,531 คน และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจ านวน 193,320 คน  และเม่ือ

จ าแนกตามสัญชาติพบว่า 3 ล าดับแรกที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมากที่สุดได้แก่ พม่า 

กัมพูชาและลาว ตามล าดับ โดยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ถูกกฎหมายร้อยละ 68.28

และผิดกฎหมายร้อยละ 34.01  จึงท าให้มีการด าเนินการจัดการดังที่  รัฐบาลไทยตั้งแต่ พ.ศ. 

2535  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินนโยบายผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมือง  

ซ่ึงประกอบด้วย   ลาว   พม่า  กัมพูชา  ท างานในกิจการบางประเภทและในบางจังหวัดโดย

โดยอ้างเหตุผลด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ด้านอุตสาหรรมและบริการของไทย  ซ่ึ ง

ประเทศไทยได้มีการใช้นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ  เช่น  

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว   ซ่ึงการแก้ไขปัญหาท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น   

              การเขา้มาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

โดยมีทัง้ผลดีและผลเสีย ผลดีส่วนใหญ่จะตกแก่นายจ้างคอืการที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวมา

ใช้ทดแทนแรงงานไทยในส่วนที่ขาดแคลน และสามารถจ้างได้ในราคาถูกกว่าคนไทย    ส่วน

ผลเสีย เช่น  
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              1.) ด้านความม่ันคงมีประเด็นผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ วา่ด้วย

ชนกลุ่มน้อย  เขตเสรีแรงงานเถื่อน กฎหมายและนโยบายแรงงานที่ไม่ชัดเจน  ไม่มีการวาง

มาตรการอย่างเป็นระบบ  ยืดหยุ่นผ่อนผันในนโยบายจนก่อให้เกิดปัญหาที่สะสมมาอย่าง

ยาวนาน  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการและความเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ และ

ปัญหาท่ีเกิดจากเจ้าหน้าที่  เช่น  การคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่   การขาดการประสานงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

              2.)   ผลกระทบทางสาธารณสุข   การควบคุมโรค  การก ากัดผลกระทบของโรค

ร้ายแรง การสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ภาระงบประมาณและการบริการ

รักษาพยาบาลของรัฐ  เช่น  การที่รัฐต้องแบกภาระการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว 

รวมถึงปัญหาโรคติดตัวมากับแรงงานต่างด้าวซ่ึงบางโรคเป็นโรคที่หายจากประเทศไทยนาน

แล้ว เช่น โรคเทา้ช้างและกาฬโรค  ด้านสังคม  

              3. ) ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ประเด็นของต้นทุนคา่แรงงาน  การ

แย่งงานคนไทย  ปัญหาแรงงานเด็ก  การพัฒนาฝีมือแรงงาน  การปรับปรุงโครงสร้าง

อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะสูง  เกิดธุรกิจนอกระบบความต้องการ  และจ านวนแรงงานต่างด้าวที่

แท้จริง  ท าให้ไม่สามารถสร้างตลาดแรงงานที่แท้จริงได้  จนถึงไมส่ามารถก าหนดนโยบายการ

จัดสรรทรัพยากรเพราะไม่มีตัวเลขท่ีแน่นอน  

              4.) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน การก่อ

อาชญากรรม การแบ่งแยกเชิงสังคม  ขบวนการลักลอบการเขา้เมืองและการค้ามนุษย์ ปัญหา

เด็กไร้สัญชาติ ปัญหาการสร้างอิทธพิลกลลุ่มชนชาติ  ยาเสพติด  ปัญหาโสเภณี   ภาระของรัฐ

ในเรื่องการจัดปัจจัยพื้นฐานการสาธารณูปโภค  การพึ่งพาการบริการโรงเรียนของรัฐ  การ

เลือกปฏิบัติด้านมนุษยธรรม 

 นอกจากนีห้ากพจิารณาในส่วนของการกระจายตัวของแรงงานต่างด้าวตามพื้นที่ต่างๆ

แล้ว ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว(2556: หน้า2) ระบุวา่ ภาคกลางมีจ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตท างานคงเหลือมากที่สุด 328,384 คน คิดเป็นร้อยละ 28.96 รองลงมาคือภาคใต้ 

จ านวน 290,673 คน คดิเป็นร้อยละ 25.64  ปริมณฑล จ านวน 218,820  คน คดิเป็นร้อยละ 

19.30 ภาคเหนือจ านวน 139,985 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34  กรุงเทพมหานคร จ านวน 

125,514 คน คดิเป็นร้อยละ 11.07 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 30,502 คน คดิเป็น

ร้อยละ 2.69 ของจ านวนคนต่างด้าวทัง้หมด 

อย่างไรก็ดีในภาคเหนือ ของประเทศไทย   แรงงานต่างด้าวที่พบมากที่สุดคือ พม่า  

ชาวไทยใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากรัฐฉาน  ประเทศพม่า ซ่ึงมีชายแดนติดกับจังหวัด
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เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือชาวกะเหรี่ยง จากรัฐกะเหรี่ยง

ชายแดนติดกับจังหวัดตาก ส าหรับช่องทางที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาคอื 

                 1.) อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

       2.) อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

                 3.) อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวยีงแหง อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชย      

                      ปราการ   จังหวัดเชียงใหม่ 

                 4.) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

         โดยช่องทางที่แรงงานต่างด้าวนิยมเข้ามามากที่สุดคือ  ช่องทางอ าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และช่องทางบ้านอรุโณทัย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  (ที่มา : ส านักงาน

ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่) 

 บ้านถ้ าง๊อบ   หมู่ที่  6  ต าบลหนองบัว    อ าเภอไชยปราการ   จังหวัดเชียงใหม่  เป็น

อีกหนึ่งพื้นที่เช่นกันที่มีการลักลอบเขา้เมืองของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า  และชนกลุ่มน้อยชาว

ไทยใหญ่  และเม่ือมีการลักลอบเข้ามาแล้ว  แรงงานเหล่านั้นจะกระจายไปอยู่กับญาติพ่ีน้องที่

เขา้มาอยู่ก่อนแล้ว   ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  เช่น  หมู่บ้าน  ผาแดง   บ้านสินใจ   และบ้านต้นโชค  

ต าบลหนองบัวอ าเภอไชปราการ   โดยเฉพาะหมูบ่้านต้นโชค   

หมู่บ้านต้นโชค   ปัจจุบัน  มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งสิ้น 224  

ครัวเรือน    ประชากรสัญชาติไทย  633  คน  ต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยไทยใหญ่และพม่า   

จ านวน  60  ครัวเรือน  จ านวน   370  คน   ไม่นับรวมชาวด่างด้าวที่เป็นประชากรแฝง ซ่ึงมา

อาศัยอยู่กับญาติเพื่อท างานรับจ้างในหมู่บ้านบางครั้งคราว  ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีจ านวนมาก  ซ่ึง

การเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก   

และถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนีเ้กิดขึ้นต่อไป คาดว่าประชากรต่างด้าวจะเขา้มาอาศัยอยู่จนไม่

สามรถควบคุมได้  และจะเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ  ตามมามากมาย 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้คณะผู้วิจัยตระหนักเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่

เกิดขึน้ว่าควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีเป็นระบบรวมถึงการที่ชุมชนชาวบ้านต้น

โชค สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่บ้านต้นโชคเอง

มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่สามารถผนวกหรือผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ได้

ในช่วงระยะเวลาที่ช้านาน เดิมทีมีความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกัน จึงท าให้มีความน่าสนใจ

เพื่อถอดเป็นความรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นๆที่มีบริบทในลักษณะเดียวกันได้ใน

อนาคต 
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย  

 

           2.1.  เพื่อศึกษาการด าเนินงานของรัฐในการจัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่

อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 

           2.2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชย

ปราการในการการจัดการแรงงานต่างด้าว 

           2.3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของรัฐ  และชุมชนในการจัดการ

แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัด

เชียงใหม่ 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 

 

 3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

   ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน และองคก์รต่างๆในการจัดการแรงงาน

ต่างด้าว  ในหมู่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ผ่าน

บรรทัดฐานและการควบคุมทางสังคม 

 3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

 หมูบ่้านต้นโชค ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชปราการจังหวัดเชียงใหม่    

3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรที่มีช่ือตามทะเบียนบ้าน   และ ประชากรชาวต่างด้าวในหมู่บ้านต้นโชค  

ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ   จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่ด าเนินชีวิตอยู่ดั้งเดิมและอพยพ

เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ 

 

 4.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  4.1 ทราบและเข้าใจถึงการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของรัฐ ชุมชน ในการจัดการ

แรงงานต่างด้าวในพืน้ที่ 

  4.2 สามารถแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทในการจัดการ

แรงงานต่างด้าวได้ 

  4.3 เกิดความเขา้ใจร่วมกันในการจัดการแรงงาน และด าเนินชีวิตร่วมกันได้ในชุมชน 
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 4. นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรปฏิบัติกำร  

  

  กำรมีส่วนร่วม  หมายถึง   การที่ประชาชนในชุมชนภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองหรือ

ชนบทรวมตัวกันเป็น  องค์กรชุมชน  โดยมีร่วมกิจกรรมที่มีการเรียนรู้  การจัดการ  และ

การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก

ชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ 

  กำรจัดกำร หมายถึง การสร้างกลไก หรือระบบ ระเบียบเพื่อให้คนในชุมชน

สามารถอยู่ร่วมกันหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ชุมชน   หมายถึง กลุ่มชนที่อยูร่วมกัน และสมาชิกทุกคน ได้ให้ความสนใจ ใน

เรื่องราวต่างๆ  ที่เกิดขึน้ในชุมชนนั้นร่วมกนัมิเพียงแต่ใหค้วามสนใจอยา่งใดอยา่งหนึง่เฉพาะ 

แต่ให้ความสนใจโดยทั่วไปซ่ึงมขีอบเขตมากพอที่จะอยูร่ว่มกันในชีวิตประจ าวัน 

  แรงงำนต่ำงด้ำว   หมายถึง   แรงงาน คนต่างด้าวชาวพม่า  ไทยใหญ่  และจีนฮ่อ  

ที่อาศัยอยูใ่นหมู่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่   

   คนไต หมายถึง คนไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นโชค ซ่ึงเป็นภาษาที่คนใน

ภาคเหนือและกลุ่มคนไทยใหญ่ในพืน้ที่เรียกตนเอง 




