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บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กุลพล พลวัน. พัฒนาการแหงสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2542.
ขัตติยา กรรณสูต และ จตุรงค บุณยรัตนสุนทร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ: การพัฒนาระบบ
สวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส : กลุมนอกกําลังแรงงาน.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546.
คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร, 2540.
จุฬาลงกรณ, มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. งานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนขามชาติทํา:
รายงานฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
ทบวงมหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
ไพศาลศิลปการพิมพ, 2527.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. กําเนิดและความเปนมาของสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, 2549.
บัณทิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ. เหลียวหลังแลหนา วิกฤตการคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทโปรโตไทป จํากัด, 2548.
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล. ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545.
ปนแกวเหลืองอรามศรี. อัตลักษณ ชาติพันธและความเปนชายขอบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แปลน พริ้นติ้ง จํากัด, 2546.
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พระกฐินตน. กรุงเทพมหานคร: ส.การพิมพ, 2508. (หนังสือที่ระลึกวัดชองลม สมุทรสาคร 26
ตุลาคม พ.ศ.2508)
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). สิทธิมนุษยชนสรางสันติสุขหรือสลายสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2541.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชานิติศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชากฏหมายสิทธิ
มนุษยชน หนวยที่ 1-4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2548.
วรวิทย เจริญเลิศ และ นภาพร อติวานิชยพงศ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ: การพัฒนาระบบ
สวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาส : กลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรส โปรดักส จํากัด, 2546.
วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสําคัญที่ควรรูจัก. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร, 2543.
ศิริพร สโครบาเนค. การคามนุษย แนวคิด กลไก และประเด็นทาทาย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2548.
สมชายสมานวงศ. ประวัติวัดในจังหวัดสมุทรสาคร (ฝายมหานิกาย). นครปฐม: ระฆังทอง, 2549.
สมประสงค นวมบุญลือ. ความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพมหานคร: แผนกบริการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.
สมมต สมบูรณ และ นึกทองมีเพชร. ภูมิศาสตร ม.6. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช จํากัด,
2548.
สันทัด เสริมศรี. ประชากรศาสตรทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
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สุคนธ แขกประยูร. รายงานวิจัยการศึกษา กลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม: แรงานหญิงชาวพมา
ที่ทํางานในโดรงงานอุตสาหกรรมหองเย็น จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
สุริชัย หวันแกว. กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ Marginalization. กรุงเทพมหานคร: สาขา
สังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546.
อดิศร เกิดมงคล. บันทึกแรงงานพมา จากแรงงานทาสสูแรงงานเถื่อน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
เฟองฟา พริ้นติ้ง จํากัด, 2546.
อานันท กาญจนพันธ. รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ป ฉลาดชาย รมิตานนท : อยูชาย
ขอบมองลอดความรู. กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2549.
อีเลน เพียรสัน และคณะ. งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขง: การจางแรงงานขามชาติในประเทศไทย:
งานหนัก จายนอย และไมไดรับการคุมครอง เลม หนึ่ง. กรุงเทพมหานคร: ไมปรากฎ
สถานที่พิมพ, 2549.
บทความ
“หลวงพออุตตมะ.” วารสารเสียงรามัญ 1 (พฤษจิกายน-ธันวาคม 2549)
มณเฑียร อินทะเกตุ. “แรงงานตางดาวลน กํานัน-ผูใหญบานหวั่นพมายึดเมือง” คม ชัด ลึก (1
สิงหาคม 2549): 3.
เอกสารอื่นๆ
ขัตติยะ แพนเดช. "มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาแรงงานตางชาติหลบหนีเขา
เมือง." กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ กรมการจัดหางาน, 2546 (อัดสําเนา)
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บุญนะ ตันตระกูล. “แนวทางการปองกันและปราบปรามแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง.”
กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2546. (อัดสําเนา)
พงษสวัสดิ์ พวงเดช. "ปญหาแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม." สมุทรสงคราม:
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2545. (อัดสําเนา)
พรพรรณ วานิชกร, สมจิตต จันทรอัมพร และ อัญชลี เอื้อจงมานี. "รายงานการวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาทะเลแปรรูปในสถานประกอบการแปรรูป
เบื้องตน (ลง) จังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณา
การ". สมุทรสาคร: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, 2549. (อัดสําเนา)
พระมหาสุทิตย อาภากโร. “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน: แนวคิด หลักการ และวิธีการ
ปฏิบัติ.” สารนิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสนาดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
เพ็ญชลิดา มหัทธนาภิวัฒน. "คนขามชาติกับการเขามาทํางานในประเทศไทย." กรุงเทพมหานคร:
กรมการจัดหางาน, 2545. (อัดสําเนา)
เพ็ญศรี แสงสุวรรณ. "ผลกระทบจากการจางแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมืองทํางานในจังหวัด
สมุทรสงคราม." สมุทรสงคราม: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2545
(อัดสําเนา)
ยงยุทธ แฉลมวงษ และ สุปราณี เชยชม. “สูสังคมสมานฉันท กลุมที่ 4 การประสานความขัดแยง
ในดานแรงงานของไทย: การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชนตามแนวชายแดน
และแรงงานตางดาว.” เอกสารในการสัมมนาวิชาการประจําป 2548 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548. (อัดสําเนา)
รุงนภา วองไวไพโรจน. "เอกสารประกอบการประชุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และผูประกอบการ
ดานการประมง." กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา, 2546. (อัดสําเนา)
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วิรัช หาญผจญศึก. “รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารและการจัดการกองทัพไทย.” วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร, 2546.
สกล สกลเดช. “50 ป แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กับ ทัศนคติที่เปนตัวฉุด
สิทธิมนุษยชน.” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการในเนื่องโอกาสครบรอบ 18
ป สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (อัดสําเนา)
สมชาย ละอองทอง. "ปญหาผลกระทบแรงงานขามชาติหลบหนีเขาเมือง ศึกษา เฉพาะกรณี
จังหวัดสุรินทร." สุรินทร: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร, 2545. (อัดสําเนา)
สํานักบริหารแรงงานตางดาว. "การจัดทําบัตรประจําตัวแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา." กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหารแรงงานตางดาว, 2550. (อัด
สําเนา)
สัมภาษณ
คนไทยที่เปนเครือขายของขบวนการนายหนานําพาแรงงานขามชาติออกนอกจังหวัด. สัมภาษณ,
12 ตุลาคม 2550.
เจาหนาที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร. สัมภาษณ, 27 เมษายน 2550.
เจาหนาที่ภาคสนาม องคกรสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร.
สัมภาษณ, 24 กันยายน 2550.
ชาญ สีนวลจันทร. ผูใหญบานหมูที่ 5 ตําบลโคกขาม. สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2550.
ณรงค พยงศักดิ์. เจาหนาที่ภาคสนาม มูลนิธิรักษไทย สํานักงานมหาชัย อดีตแรงงานขามชาติ
รับจางทํางานประมงตอเนื่องในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. สัมภาษณ, 26 เมษายน
2550.
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ณัฐสรัญ ทองมีศรี. เจาของกิจการรานเสริมสวย. สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2550.
ไตรรินทร คุมคํา. เจาหนาที่ตํารวจประจําสถานีตํารวจภูธรตําบลโคกขาม. สัมภาษณ, 3 มีนาคม
2550.
ธนวัฒน ชาวทาทราย. ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลโคกขาม. สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2550.
บังอร สนบานกาด. เจาของกิจการหอพัก และรานคาของชํา. สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2550.
บุญมา อูเจริญ. เจาของกิจการประมงตอเนื่องขนาดกลาง. สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2550.
บุญฤทธิ์ บุญธรรมสง. หัวหนาคนงานในกิจการประมงตอเนื่องขนาดใหญแหงหนึ่งในพื้นที่ตําบล
โคกขาม. สัมภาษณ, 5 กันยายน 2550.
ผูรับเหมารายยอยคนไทยที่เคยถูกโกงคาจางกอสราง. สัมภาษณ, 10 พฤษจิกายน 2550.
พรนภา. แรงงานขามชาติรับจางแกะกุง สัญชาติพมา เชื้อชาติมอญ. สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม
2550.
พระมหาณรงค จักกะวังโส. รักษาการเจาอาวาสวัดศรีบูรณาวาส. สัมภาษณ, 3 มีนาคม 2550.
ไพศาล โตกราน. ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลโคกขาม. สัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2550.
มะลิ คงสกุล. ผูอํานายการโรงเรียนวัดโสภณาราม. สัมภาษณ, 5 กันยายน 2550.
มานิต. เจาของกิจการประมงตอเนื่องขนาดเล็ก. สัมภาษณ, 1 เมษายน 2550.
มีน. แรงงานขามชาติ ทํางานในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร สัญชาติพมา เชื้อชาติมอญ. สัมภาษณ,
11 สิงหาคม 2550.

202
วัชระ รอดรัตน. เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภออุมผาง จังหวัดตาก. สัมภาษณ, 23
สิงหาคม 2550.
สมจิต ศรีสมุทร. มัคทายกวัดศรีบูรณาวาส. สัมภาษณ, 5 กันยายน 2550.
สมปอง ดวงมา. อาชีพรับจางทั่วไป. สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2550.
สมปอง แหลมสั้น. อาชีพขับรถมอรเตอรไซดรับจางและผูดูแลหอพักที่แรงงานขามชาติเชาอาศัย.
สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550, 12 ตุลาคม 2550.
สมพงค สระแกว. ผูอํานวยการเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN: Labour Rights
Promotion Network). สัมภาษณ, 1 เมษายน 2549.
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