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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
จังหวัดตาก ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยสอบถามจากแรงงานข้ามชาติที่ท างานอยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ในการวิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่าและนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาใน
ระดับประถม ส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานอยู่เป็นครอบครัว อาชีพก่อนที่จะย้ายมาท างาน คือ รับจ้างทั่วไปและ
เกษตรกร ซึ่งรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 499 บาท ด้านสุขภาพเวลาที่เจ็บป่วยจะซื้อยามาทานเองและ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 905.46 บาท สาเหตุที่ย้ายมาท างานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากค่าจ้างไม่เพียงพอและไม่มีงานท า จะเดินทางเข้ามาท างานโดยไม่ผ่านด่านและมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท างานประมาณ 500 บาท แรงงานท่ีเข้ามาท างานส่วนใหญ่จะท างานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 
ปี ส่วนใหญ่จะท างานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ส าหรับรายได้ที่แรงงานได้รับ โดยเฉลี่ยจะมีรายได้ 
277,585.81 บาท/คน/ปี และมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 198,640.54 บาท/คน/ปี รูปการด าเนินชีวิตของแรงงาน
ข้ามชาติ คือ แรงงานข้ามชาติมีรูปแบบการด าเนินชีวิตดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างก่อนและหลังเข้ามาท างานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินออมมากขึ้น และพฤติกรรมในการบริโภคส่วนใหญ่จะเป็น
การใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มและยาสูบ รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชค 
ค าส าคัญ: แรงงานข้ามชาติ / การด าเนินชีวิต/ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study migrant labors living in Tak Special Economic 
Development Zone, Tak province. The research instrument used in the data collection was 
questionnaires from migrant labor. Descriptive statistics were used in the data analysis. The 
informants are migrant labors in Tak Special Economic Development Zone, Tak province.     

The results show that the majority of migrants is Burmese nationals and Buddhists. The 
migrants’ education level is an elementary and most of them come to work and live with their 
families.  By the time they worked in Burma, they were general contractors and farmers.  The 
average incomes and expenses per month are no more than 499 baht. At the time of illness, 
they usually buy their own medicine and receive healthcare in Thai-government hospital. The 
average annual costs of the treatment are 905.46 baht per person. The reasons for moving from 
their home to work in Tak Special Economic Development Zone are the insufficient wages and 
unemployment in their country. They come to work without an approval from checkpoint staff 
and the costs of traveling to work are approximately 500 baht. Most of the migrant labor 
populations have been working for at least 3 years that mainly work in industry and agriculture. 
The annual received labor incomes are 277,585.81 baht per person and the average expenditure 
is annually 198,640.54 baht per person. Migrants have a lifestyle that is better to have more 
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revenue and have more savings compared between before and after work in Tak Special 
Economic Development Zone. Most consumption behaviors are food / beverage and tobacco 
consumption and are spent on gambling. 
Keywords: Migrant labor / Life migrant labor / Special Economic Development Zone 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความแตกต่างด้านทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศท่ีไม่เหมือนกันจึงท าให้เกิด
ความช านาญในการผลิตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประ เทศ โดยประเทศที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศที่มีความต้องการแรงงานสูง พร้อมทั้งปัจจัยด้านแรงงานที่ไม่
เอื้ออ านวยให้ท างาน เช่น ปัจจัยด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปัจจัยด้านการศึกษาที่ไม่สมดุลกันระหว่างการจัด
การศึกษากับความต้องการแรงงาน และปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศที่มีความไม่แน่นอน และอาจจะมี
ปัจจัยดึงดูดที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศของแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน
ในบางสาขา โอกาสในการหาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การได้รับการศึกษา และความมั่นคงทางการเมือง การมี
สิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิต จากสถิติจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ตารางที่ 1) พบว่า แรงงาน
ข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553-2557 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้ง 5 กลุ่ม โดยในปี 
2557 มีปริมาณมากถึง 1,111,775 คน 
 
ตารางที่  1 จ านวนแรงงานข้ามชาติที่ยื่นค าขอและได้รับอนุญาตท างาน ปี 2553-2557 

(หน่วย:คน) 
ปี  รวม ทั่วไป พิสูจนส์ัญชาติ น าเข้า ส่งเสริมการลงทุน ชนกลุ่มน้อย 

2553 391,313 90,654 208,193 25,562 19,111 47,793 
2554 601,005 95,506 380,195 54,623 20,124 50,557 
2555 1,039,117 96,070 761,617 108,825 22,788 49,817 
2556 923,944 117,901 592,511 131,910 31,670 49,952 
2557 1,111,775 122,519 685,804 217,111 33,819 52,522 

ที่มา: กรมการจัดหางาน (2557)  
 

สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติได้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งผลกระทบด้านบวกและ
ผลกระทบด้านลบ จากข้อมูลการส ารวจของโรงพยาบาลแม่สอดและการศึกษาของกองอาเซียน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งเป็นโรคติดต่อ มีการตรวจพบโรคต่างๆ ดังนี้ 
มาเลเรีย วัณโรค เท้าช้าง ไข้เลือดออก และโรคเรื้อน เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจท าให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคเหล่านี้ในประเทศไทยอีกครั้ง ผลกระทบต่อรายจ่ายทางด้านสาธารณสุขหรืองบประมาณที่รัฐต้องเสีย
ไปในการดูแล รักษาแรงงานข้ามชาติหรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐต้องแบ่งปันทรัพยากรของคนไทยในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมดูแลและการป้องกันโรค ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การออกติดตามในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจังหวัดบริเวณชายแดน จะต้องแบก
รับภาระสูงเพราะมีผู้มาใช้บริการมาก และส่งผลกระทบด้านความมั่นคง นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยังสร้าง
ผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การก่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษาและปัญหา
เหยื่อของการค้ามนุษย์ต่อประเทศไทยอีกด้วย ส่วนผลกระทบด้านบวก ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากต้นทุน
ค่าแรงที่ต่ าและการจ้างแรงงานข้ามชาติยังมีส่วนช่วยในการเติมเต็มแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทย ท าให้ลด
ความไม่แน่นอนในการผลิตได้ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557) 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเน้นในเรื่องของการค้าและการลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว แนวทางหนึ่งที่หลายประเทศนิยมใช้ คือ การพัฒนาพื้นในลักษณะของการ
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จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) การก าหนดเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกก าหนดขึ้นใน
บริเวณที่มีความได้เปรยีบในหลายๆ ด้าน โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายการพัฒนา
ไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองใหญ่อย่างเดียว โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นตัวในการ
พัฒนา (ส านักวิชาการ และส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557) เพื่อสร้างฐานการผลิตเพื่อ
เชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน และเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมถึงการให้บริการแรงงานข้ามชาติ (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ภายใต้การด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่ 
แม่สอด อรัญประเทศ ตราด มุกดาหาร และสะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
การจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหา
การลักลอบนาเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดนอีกท้ัง 
และจากการประชุม กนพ. ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆจากการเข้าไปลงทุน ได้แก่ สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน การให้บริการ
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานข้ามชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
ในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเช่ือมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ท าเนียบรัฐบาล, 2557) 
 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานเข้มข้นจึงได้ด าเนินตามภารกิจ โดย
มีการด าเนินการตามแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในลกัษณะไป–กลับ และการจัดตั้ง
ศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และควบคุมดูแลครอบคลุมถึงงานด้านสาธารณสุข การ
ตรวจคนเข้าเมือง การจัดสวัสดิการด้านแรงงานและค่าจ้าง รวมทั้งมีด าเนินการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 2558) จาก
สถิติของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์
แรงงาน พบว่า แรงงานจะเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีรายได้น้อยไปยังประเทศที่มีรายได้สูงกว่า และจากการเปิด
ประชาคมอาเซียนท าให้แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนยังเป็นกลไก
หนึ่งที่ช่วยในการยกระดับอัตราค่าจ้างและดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มัน
ประเสริฐ, 2557) การวิเคราะห์ผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆ และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการส่งเสริมใน
เรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติ และจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าแรงงานข้ามชาติส่งผลกระทบท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติว่ามีพฤติกรรมอย่างไร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศและภูมิภาค ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
แรงงานข้ามชาติ และผลกระทบของแรงงานข้ามชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน ามาสู่การหาแนวทางในการ
จัดการระบบแรงงานข้ามชาติให้เหมาะสมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และให้สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 
 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายที่ท างานอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก จังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของแรงงานข้ามชาติมากที่สุดจะอยู่ที่อ าเภอแม่สอด ดังนั้น เพื่อความ
เป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้เลือกท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จึงน ามาก าหนดเป็นประชากรในการวิจัย โดยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สามารถค านวณได้ตามสูตรของ Yamane (1973) โดยก าหนดระดับ
ความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 85 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและแบบสอบถามค่อนข้างจะละเอียด ผู้วิจัยจึง
ยอมรับระดับความเช่ือมมั่นเท่ากับร้อยละ 85  

𝑛 =
17,910

1 + 17,910(0.15)2
  

 
          =  44.33  ประมาณ  44 ตัวอย่าง 
 

ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย ณ ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 15 ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 44 ตัวอย่าง จากแรงงานข้ามชาติ 17,910 คน (ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก, 
2556) 

2. การสุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง จะท าการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) จากแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายที่ท างานอยู่ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ การส ารวจและสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่มี
ลักษณะแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
จังหวัดตาก เครื่องมือที่ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามอย่างมี โครงสร้าง (Structured 
questionnaire) โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ 
ตอนท่ี 2 ลักษณะการท างานของแรงงานข้ามชาติ 
ตอนท่ี 3 การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ 

1. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ 
2. ลักษณะการท างานของแรงงานข้ามชาติ
ก่อนย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 
3. ลักษณะการท างาน รายได้และรายจ่ายของ
แรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 
 

การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

จังหวัดตาก 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้ลงพื้นเก็บข้อมูลของแรงงานข้ามชาติที่ท างานใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก  
2. น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อหารูปแบบการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ประกอบด้วย ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด (Minimum) เพื่อบรรยายให้เห็นถึง
การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก 

  
สรุปผลการวิจัย 
 จาการศึกษาการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก สามารถ
สรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติที่ เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชายร้อยละ 51.30 และเพศหญิงร้อยละ 48.70 ส่วนจะอยู่ในช่วงอายุ 45-54 ปี ร้อย
ละ 36.80 อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 25.00 และอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 15.80 สัญชาติพม่าร้อยละ 89.50 ส่วนที่เหลือ
เป็นสัญชาติกระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ส าหรับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมร้อยละ 
52.60  รองลงมา ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 38.20 และจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 5.30 สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 63.20 รองลงมา โสด ร้อยละ 25.00 แต่งงาน
แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.90 จ านวนบุตรในครอบครัว ไม่มีบุตรเลย คิดเป็นร้อยละ 28.90  รองลงมาจ านวน 2 คน ร้อย
ละ 27.60 และจ านวน 3-4 คน ร้อยละ 23.70 ตามล าดับ อาชีพของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะย้ายเข้ามาท างานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.70 รองลงมาอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 43.40 
และว่างงานร้อยละ 5.30 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนก่อนย้ายมาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละของรายได้ ร้อยละของรายจ่าย 
ไม่มรีายได้หรือรายจา่ย 5.30 3.90 

ต่ ากว่า 499 บาท 60.50 80.30 
500-999 บาท 22.40 7.90 

1,000-1,499 บาท 7.90 6.60 
1,500-1,999 บาท 3.90 1.30 

รวม 100.0 100.00 
 
 จากตาราง พบว่า แรงานข้ามชาติมีรายได้เฉลี่ยก่อนท่ีจะย้ายมาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มี
รายได้ต่ ากว่า 499 บาทต่อเดือนร้อยละ 60.50 รองลงมามีรายได้ 500-999 บาท และมีรายได้ 1,000-1,499 บาท 
ตามล าดับ ส าหรับรายได้จ่าย แรงงานข้ามชาติมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 499 บาท ร้อยละ 80.30 รองลงมามี
รายจ่าย 500-999 บาท และมีรายจ่าย 1,000-1,499 บาท ตามล าดับ 

การเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะซื้อยามาทานเองร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ จะไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลรัฐร้อยละ 22.80 ปล่อยให้หายเองร้อยละ 19.10 และสถานีอนามัย ร้อยละ 17.50 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการรักษาของแรงงานข้ามชาติ 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาของแรงงานข้ามชาติ จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อป ี 905.46 
ค่าใช้จ่ายต่ าสดุ 60.00 
ค่าใช้จ่ายสูงสุด 5,000.00 

 
จากตาราง พบว่า แรงงานข้ามชาติจะมีคา่ใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 905.46 บาท โดยค่าใช้จ่าย

ที่แรงงานจ่ายต่ าที่สดุ คือ 60 บาท และจ่ายสูงสุด คือ 5,000 บาท 
ส าหรับสาเหตุที่ละทิ้งถิ่นฐานจากประเทศพม่า เพื่อเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

เนื่องจาก ค่าจ้างต่ าและไม่เพียงพอร้อยละ 33.50 รองลงมา คือ ยากจนและไม่มีงานท า และต้องการรายได้ การมี
งานท า คุณภาพชีวิตร้อยละ 30.30 โดยแรงงานข้ามชาติจะเดินทางเข้ามาท างานโดยไม่ผ่านด่านคิดเป็นร้อยละ 
77.60 และที่เดินทางผ่านด่านร้อยละ 22.40 ส าหรับค่าใช้จ่ายแรงงานข้ามชาติจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางข้าม
พรมแดนมาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยประมาณ 500 บาท ร้อยละ 51.30 รองลงมา คือ 501-1,000 
บาท ร้อยละ 44.70 และเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยร้อยละ 2.6 ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเงิน
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมา คือ เงินในครอบครัวและการกู้ยืม ร้อยละ 35.50 และ 6.60 

 
ลักษณะการท างาน รายได้และร่ายจ่ายของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอดส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปี ร้อยละ 
55.30 รองลงมาประมาณ 3 ปี ร้อยละ 23.70 และประมาณ 1 ปี น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามล าดับ 
ส าหรับลักษณะงานส่วนใหญ่จะท างานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรและภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 42.10 40.80 
และ 17.10 ตามล าดับ ส่วยสถานภาพการท างานส่วนใหญ่เป็นการจ้างานแบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 53.90 งาน
ประจ าร้อยละ 44.70 และจ้างเหมาร้อยละ 1.3 ตามล าดับ ส าหรับรายได้ของแรงงานข้ามชาติ จะแสดงดังตารางท่ี 4 
 
 ตารางที่ 4 ประเภทรายได้ของแรงงานข้ามชาติ 

ประเภทรายได้ จ านวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อป ี ร้อยละ 
ค่าจ้าง 213,865.81 77.05 

การกู้ยืม 28,120.00 10.13 
การเสยีงโชค 35,600.00 12.82 

รวม 277,585.81 100.00 
 

จากตาราง พบว่า รายได้ของแรงงานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้ 277 ,585.81 บาท/ปี และมีรายจ่ายเฉลี่ย 
198,640.54 บาท/ปี  โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าจ้าง การเสี่ยงโชคและลูกหลานให้ ส าหรับรายจ่ายของแรงงาน
ข้ามชาติใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อปี จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การใช้จ่ายของแรงงาน 

ประเภทค่าใช้จ่าย จ านวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อป ี ร้อยละ 
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ 69,594.50 35.03 

ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้าน 17,709.40 8.92 
ยานพาหนะ/การเดินทาง 12,828.57 6.46 

ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า 18,959.30 9.54 
การสื่อสาร 3,401.21 1.71 

เวชภัณฑ/์ค่ารักษาพยาบาล 3,503.97 1.76 
การบันเทิง/การจัดงานพิธ ี 1475 0.74 
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กิจกรรมทางศาสนา 1,889.00 0.95 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี เบี้ย
ประกันภัย ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย เป็นต้น) 

69,279.59 34.88 

รวม 198,640.54 100.00 
  

จากตาราง พบว่า แรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 198,640.54 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร เครื่องดืม่และยาสูบร้อยละ 35.03 รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบรโิภค
ร้อยละ 34.88 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 9.54 ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 8.92  
ยานพาหนะ/การเดินทางร้อยละ 6.46 เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.76 การสื่อสารร้อยละ 1.71 กิจกรรม
ทางศาสนาร้อยละ 0.95 และการบันเทิง/การจัดงานพิธรี้อยละ 0.74 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก คือ  แรงงานข้ามชาติมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกันระหว่างก่อนและหลังเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ลักษณะการท างานไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ยังคงท างานที่ใช้ทักษะฝีมือต่ า แต่จะมีรายได้และเงินออมมากข้ึน 
และพฤติกรรมในการบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่มและยาสูบ รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายใน
เรื่องของการเสี่ยงโชค 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การศึกษาการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการศึกษา พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติพม่าและนับถือศาสนาพุทธ ส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะเข้ามาท างาน พบว่า มีความล าบากเพราะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปกับเกษตรกร ท าให้รายได้ไม่เพียงพอและในบางช่วงก็จะไม่มีงานท า การเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ค่อนข้างล าบากเช่นกัน ส่วนใหญ่จะซื้อยามาทานเอง จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานข้ามชาติย้ายมาท างานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นวัยหนุ่มสาว และจะอยู่เป็นคู่หรือครอบครัว แรงงานข้าม
ชาติโดยเฉลี่ยจะท างานอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมาแล้วไม่ต่ ากว่า 3 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย อภิชาติ 
จ ารัสฤทธิ์รงค์ จรัมพร โห้ล ายองและกัญญา อภิพรชัยสกุล  (2554) ที่กล่าวถึงลักษณะแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงาน อยู่กันเป็นคู่ครองแต่ก็มีบางส่วนก็ยังเป็นโสด และมักจะท างานที่
ใช้ทักษะฝีมือต่ า 
 ส าหรับรายได้ของแรงงานโดยเฉลี่ยจะมรีายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย และยังมีเหลือส าหรับการส่งเงินกลับไปให้ยังครอบครัวที่อยู่ประเทศพม่าได้อีกด้วย โดยรายได้ส่วนใหญ่
มาจากค่าจ้าง การเสี่ยงโชค และการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการด ารงชีวิตของทุกคน ซึ่งเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจะพบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
รองลงมาที่แรงงานมีการใช้จ่ายมากเช่นกัน คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี เบี้ยประกันภัย 
ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล/หวย เป็นต้น) จากการศึกษารายได้และรายจ่ายของแรงงานข้ามชาติ พบว่า 
แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่ายส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะมีรายได้และรายจ่ายจากการเสี่ยงโชค โดยการเสี่ยง
โชคเป็นคาดหวังว่าจะถูกรางวัล และพฤติกรรมแบบนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ า 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ariyabuddhiphongs (2011) ที่ได้มีการศึกษาถึงลักษณะของผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชคว่า
มักจะมีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจต่ าและมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อหรือสังคมที่มีการเสี่ยงโชคเป็นประจ า 
รองลงมาแรงงานข้ามชาติจะมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ บอกจากอาหารและเครื่องดื่มมีการบริโภค
ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว แรงงานข้ามชาติมักจะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่น เครื่องดื่มชูก าลัง 
กาแฟ เป็นต้น เพราะช่วยท าให้สดช่ืน ไม่ง่วงนอน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการวิจัย พบว่า การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะย้ายมาท างานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก มีความล าบาก ค่าจ้างต่ า รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานข้ามชาติ
ย้ายเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก บางครั้งอาจจะมีแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามา เพราะ
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชายแดนจึงง่ายต่อการเดินทางเข้ามา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาในด้านการ
จัดการแรงงานข้ามชาติ การให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดา้นแรงงานข้ามชาตทิั้งกับแรงงานเองและผู้ประกอบการด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. จากการวิจัย พบว่า การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติเมื่อย้ายมาอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก แรงงานมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะจ่ายไปกับสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม 

2. จากการวิจัยพบว่าจ านวนแรงงานข้ามชาติมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า จึงเสนอให้มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติที่ย้ายเข้า
มาท างานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม 
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