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บทคัดย่ อ
ในประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานจากต่างประเทศมาเป็ นเวลานาน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อหารายได้ ผนวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทาให้ เกิดความแตกต่างของรายได้ ขึ ้น
ระหว่า งประเทศ งานศึก ษานี จ้ ึงพยายามศึก ษาปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ และประชากรศาสตร์ ที่ ก าหนด
พฤติกรรมการตัด สินใจเข้ ามาท างานในประเทศไทย โดยใช้ แนวคิด Compensating variation เพื่ อ
คานวณหามูลค่าความเต็มใจจ่ายของแรงงานต่างด้ าว จากข้ อมูลการสารวจด้ วยแบบสอบถามชาวพม่า ที่
อาศัยและทางานในจังหวัดสมุทรสาคร จากนันท
้ าการประมาณค่าโดยใช้ แบบจาลอง Tobit เนื่องจากข้ อมูล
ความเต็มใจจ่ายที่สารวจได้ มีบางส่วนไม่เปิ ดเผยความพอใจ ซึ่งพบว่า มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามา
ทางานในประเทศไทยของกลุม่ ตัวอย่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4,440 บาท และมีความแตกต่างกันไปตามสถานะ
ทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ ของชาวพม่า นอกจากนัน้ การเข้ าเมืองอย่างถูกกฎหมายหรื อหลบเลี่ยง
เข้ ามาของแรงงานพม่าไม่ทาให้ ความพอใจของชาวพม่ามีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การเก็บค่าธรรมเนียมใน
การทาใบอนุญาตทางานในประเทศไทยอาจไม่สง่ ผลต่อการเข้ ามาทางานในประเทศของแรงงานต่างด้ าว

1.บทนา
แรงงานต่างด้ าวที่อพยพเข้ ามาในประเทศไทยเริ่ มมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรื อ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2552 โดยเฉพาะชาวพม่า จากสาเหตุสาคัญ คือ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวอย่าง
มาก ทาให้ ความต้ องการใช้ แรงงานมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย รวมไปถึง ปั จจัยทางด้ านอุปทานต่างๆ ได้ แก่
ข้ อตกลงตามบันทึกความเข้ าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ว่าด้ วยความ
ร่วมมือในการจ้ างแรงงาน (Memorandum of Understanding: MoU) ทาให้ การเข้ ามาทางานในประเทศไทย
อย่ างถูก ต้ องตามกฎหมายมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ จากก่ อนหน้ าที่ มีการหลบเลี่ย งเข้ าเมืองอย่ างไม่ถูก ต้ องผ่าน
นายหน้ าค้ าแรงงานตามชายแดนและจังหวัดที่มีการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรมหนาแน่นต่างๆ หรื อความไม่
มัน่ คงทางการเมืองในสหภาพพม่า หรือนโยบายค่าจ้ างขันต
้ ่า 300 บาท เป็ นต้ น
การเข้ ามาทางานของชาวพม่าจะมีลกั ษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ซึ่ง จะ
มีรายจ่ายในการทางานในประเทศไทยเบื ้องต้ นแตกต่างกันออกไป โดยกรณีที่เข้ ามาอย่างถูกต้ องจะมี รายจ่าย
ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานของคนต่างด้ าว ค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหาร และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ส่วนในกรณีที่เข้ ามาทางานอย่างไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายก็อาจจะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นแล้ วแต่งาน
ที่ทา ซึ่งทัง้ สองกลุ่มนีจ้ ะมีรายได้ ค าดหวังที่ไม่เ หมือนกัน จากที่ กล่าว การตัดสิน ใจเลือกที่ จะเข้ าทางานใน
ประเทศไทยของชาวพม่ามีหลายช่องทาง สะท้ อนให้ เห็นว่า แต่ละบุคคลมีการเลือกที่จะเข้ ามาทางานโดยคิด
คานวณต้ นทุนและผลตอบแทนคาดหวังของตนแล้ วจึงตัดสินใจว่าจะเข้ ามาทางานหรือไม่
นอกจากนัน้ พฤติกรรมของชาวพม่าต่อการปั กหลักอยู่ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัด ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย มีชมุ ชนพม่าเกิดขึ ้น และมีช่องทางอานวยความสะดวกมากมายทัง้ จาก
ภาครัฐและเอกชนในการให้ ชาวพม่าเข้ ามาทางานมากขึ ้น ทาให้ ประชากรพม่าในไทยก็เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ วา่ ส่วนใหญ่ชาวพม่าจะเข้ าสูภ่ าคแรงงานไร้ ฝีมือ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการผลิตให้ กบั ประเทศไทยได้
อย่ างมาก แต่ลกั ษณะของชุมชนที่เ ติบ โตทาให้ ภาครัฐ และภาคเอกชนมีการใช้ ท รัพยากรมากขึน้ และจาก
แนวโน้ มที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา จึงควรมีก ารศึกษาพฤติกรรมรวมไปถึ งปั จ จัย เชิ งปั จ เจกบุคคลที่
กาหนดพฤติกรรมของการย้ ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้ าวให้ มีความขัดเจนมากขึ ้น
การศึกษานี ้ จึงเน้ นในส่วนของพฤติกรรมการย้ ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้ าว ในกรณีศึกษาชาวพม่า
ประกอบด้ วย ความเต็มใจจ่ายคาดหวังของชาวพม่าในการเข้ าท างานในประเทศไทย และปั จจัยสาคัญ ที่
กาหนดการตัด สิน ใจเข้ ามาท างานในประเทศไทย เพื่ อพิ จ ารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economics Community: AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยรายงานนี ้
ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 ภาพรวมแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทย หรื อสรุปคาจากัดความรวมไป
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ถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงงานต่างด้ าวที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ส่วนที่ 3 สรุปข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา ส่วนที่ 4
อธิบายถึงแบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษาและวิธีการประมาณค่า ส่วนที่ 5 ผลการศึกษา และสุดท้ าย ส่วนที่ 6 คือ
สรุปและข้ อเสนอแนะ
2.ภาพรวมแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทย
ในส่วนนี ้กล่าวถึงภาพรวมของแรงงานต่างด้ าว ประกอบไปด้ วยแนวคิดของการย้ ายถิ่นข้ ามประเทศ
และการย้ ายถิ่นของแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นทางด้ านแรงงานและแรงงานต่างด้ าวของประเทศไทย
2.1 กรอบแนวคิดว่ าด้ วยการย้ ายถิ่นข้ ามประเทศ
การย้ ายถิ่นข้ ามประเทศ (International Migration) หมายถึง การเคลื่อนย้ ายของประชากรจานวนมาก
ข้ ามพรมแดนจากประเทศที่ ต นเป็ นพลเมื องหรื อพ านัก อยู่ไปยัง ประเทศอื่ น เพื่ อ กระท ากิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน เป็ นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง โดยปกติหลักสากลจะกาหนดว่าการดารงชีวิตในอีกที่หนึ่งเป็ น
เวลานาน 1 ปี นับเป็ นการย้ ายถิ่น (International Travel Regulations) (สุภางค์ จันทวานิช , 2539) ขณะที่
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้ คานิยามการย้ ายถิ่นระหว่างประเทศไว้ ว่า การเคลื่อนย้ าย
ของประชากรจากประเทศที่ ตนพานัก อยู่เ ป็ นประจาไปยังประเทศอื่น ซึ่งแบ่งเป็ นระยะสัน้ (พานัก อยู่เ ป็ น
ระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแต่น้อยกว่า 1 ปี ) และระยะยาว (พานักอยู่เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี ) โดยไม่ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด การเยี่ยมเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง การทาธุรกิจ การ
รักษาทางการแพทย์ หรือการแสวงบุญทางศาสนา (Lemaitre, 2005)
แนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุของการย้ ายถิ่นข้ ามประเทศมีมมุ มองที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ กลุม่ นัก
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก อธิบายว่ามนุษย์ตดั สินใจย้ ายถิ่นด้ วยเหตุผลทางนักเศรษฐกิจ ดังนัน้ ผู้ย้ายถิ่นจึง
เป็ นผู้ย้ายถิ่นเชิงเศรษฐกิจ (Economic Migrant) หรือเป็ นแรงงาน (Laborer) (สุภางค์ จันทวานิช , 2539) หรื อ
อาจกล่าวได้ วา่ นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกให้ ความสาคัญกับความแตกต่างและความไม่สมดุลในเงื่อนไข
การจ้ างงานและค่าจ้ างระหว่างประเทศ แต่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ มองว่าการย้ ายถิ่นระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้ อนมากกว่าตัวแปรเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ดังนันจึ
้ งนาปั จจัยทางสังคมมาร่วมอธิบาย
ด้ วย (สุทธิพร บุญมาก, 2544) ซึ่งมีมมุ มองที่สอดคล้ องกับงานศึกษาของ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2540) ดังนัน้
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ ายถิ่นข้ ามประเทศ จึงมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ค่าจ้ าง (Wage) โอกาสได้
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งานทา (Employment) ความทันสมัยของประเทศปลายทาง (destination country) (สุทธิพร บุญมาก, 2544;
Borjas, 1987, อ้ างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช , 2539) ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP) ของประเทศต้ นทางกับประเทศผู้รับแรงงาน (Costello and Freemen, 1992, อ้ างถึงใน สุภางค์ จันทวา
นิช, 2539) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และประเภทของงานที่จะได้ ทา (Massey, 1994, อ้ างถึงใน สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2539) จึงเป็ นปั จจัยดึงดูดในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก
อีกทัง้ เทเลอร์ นักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก พบว่า การย้ ายถิ่นข้ ามประเทศของแรงงานผิดกฎหมาย เกิดจาก
ค่าจ้ างที่มีอตั ราต่ากว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่า และอัตราการว่างงานสูงในประเทศต้ นทาง ประกอบกับ
อัตราค่าจ้ างที่สงู กว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่สงู และอัตราการว่างงานต่ากว่า ณ ประเทศผู้รับ (Taylor, 1992,
อ้ างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2539) ขณะที่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรื อนที่พยายามลดหรื อกระจาย
ความเสี่ยงของรายได้ และความต้ องการรายได้ เ พื่อน ามาพัฒนาความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ ของครอบครัว เป็ นสิ่ง
สาคัญต่อการตัดสินใจของสมาชิกในครัวเรือนที่ย้ายถิ่นไปทางานต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นปั จจัยในมุมมองของ
นักเศรษฐศาสตร์ แนวใหม่ (สุทธิพร บุญมาก, 2544)
นอกจากนี ้ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2540) ยังพบอีกว่า บุคคลจะเปรียบเทียบสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของตนในท้ องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่กบั สถานภาพที่คาดว่าจะเป็ นหากตนย้ ายถิ่นเข้ าไปอาศัยอยู่ในท้ องถิ่นอื่น
หรืออาจกล่าวได้ วา่ บุคคลจะเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้ จา่ ยและประโยชน์ทงที
ั ้ ่ เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินที่พึง
เสีย และประโยชน์ที่พึงได้ ในการตัดสินใจว่าจะย้ ายถิ่นหรือไม่ย้ายถิ่น
2.2 การย้ ายถิ่นของแรงงานต่ างด้ าวในอดีต
สุทธิจิตต์ จิตยานนท์ และ สุภางค์ จันทวานิช (2540) พบว่า การอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ าน
เข้ ามายังประเทศไทย มีภมู ิหลังและความเป็ นมาจากประวัติศาสตร์ไทยที่หลังจากการทาสงครามชนะแล้ ว จะ
ทาการต้ อนเอาผู้คนมาเป็ นเชลยศึกเพื่อใช้ งาน ประกอบกับมีการหลบหนีภยั สงครามเข้ ามาพักพิงอาศัยและหา
งานทาชัว่ คราวในประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ.2520 ถึง พ.ศ.2540 แรงงานอพยพจากพม่า ลาว และกัมพูชา ได้ ลกั ลอบเข้ ามาหางานทา
อย่างต่อเนื่ องในประเทศไทย เนื่ องจากเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาดังกล่าว
ถึงแม้ วา่ ในระยะแรกจะมีจานวนผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้ านไม่มากนัก แต่การเคลื่อนย้ ายของผู้ อพยพจาก
ประเทศเพื่อนบ้ านเพิ่มมากขึ ้น ตังแต่
้ ต้นศตวรรษที่ 2530 เป็ นต้ นมา ซึ่งมีสาเหตุมาจากแรงงานไทยที่แต่เดิม
ทางานในภาคเกษตรกรรมได้ เปลี่ยนไปทางานที่ได้ รับค่าจ้ างสูงกว่า และตาแหน่งงานที่สบายกว่าในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใกล้ เคียง อีกทัง้ การได้ รับการศึกษาที่สงู ขึน้ ในต่างจังหวัดทาให้ มีความสนใจลดลงในงานที่หนักและ
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งานที่ทาด้ วยมือ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ แรงงานชาวพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ ามาทางานเป็ นแรงงานรับจ้ างไร้ ฝีมือ
ราคาถูกในกิจกรรมผลิตที่สกปรก และอันตรายในจังหวัดชายแดน
สาหรับการเดิ นทางลักลอบเข้ ามาทางานผ่านขบวนการนาพา แรงงานจะมีนายหน้ า หรื อสายจาก
ประเทศต้ นทาง หรือจากประเทศปลายทาง คอยจัดหางานและส่งแรงงาน ตลอดจนอานวยความสะดวกในการ
เดินทาง การลักลอบเข้ ามาทางานในรูปแบบนี ้จะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย เช่น ค่านายหน้ า ค่าหัว และค่าพาหนะใน
การเดินทาง (เกษมสันต์ จัณณวาโส, 2538)
เนื่องจากจานวนแรงงานต่างด้ าวที่ลกั ลอบเข้ ามาประเทศไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว จึงทา
ให้ ภาครัฐต้ องมีมาตรการกากับดูแลและจัดระบบแรงงานต่างด้ าวที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการ
ลักลอบเข้ าประเทศ ซึ่งในที่สดุ ได้ มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ อนุมตั ิการผ่อนผันเป็ นเวลา 2 ปี แก่ผ้ เู ข้ าเมืองสัญชาติ
พม่า ลาว และกัมพูชา ให้ สามารถทางานบ้ านและเป็ นกรรมกรในกิจการ 7 ประเภท ได้ แก่ งานเกษตรกรรม
งานประมง งานกิจกรรมต่อเนื่องประมง (แพปลา คัดเลือก ทาความสะอาด งานก่อสร้ าง งานเหมืองแร่ งานขน
ถ่ายสินค้ าทางน ้า งานผลิตต่างๆ โดยการพิจารณาของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (สุทธิจิตต์ จิตยา
นนท์ และ สุภางค์ จันทวานิช, 2540)
การที่อนุญาตให้ แรงงานต่างด้ าวสามารถท างานในกิจ การ 7 ประเภทข้ างต้ นได้ นอกจากเป็ นการ
บรรเทาปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในท้ องถิ่นโดยทั่วไป และเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแล้ ว ยังสามารถเสริ มสร้ างฐานะการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
กิจกรรม การเกษตร การก่อสร้ าง การประมง และอื่นๆ ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากแรงงานอพยพสามารถทดแทน
แรงงานไทยรับจ้ างในกลุ่มกิจการดังกล่าว ซึ่ งถือว่ามีส่วนสาคัญทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดาเนิน
ต่อไปได้
2.3 แนวโน้ มแรงงานและแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทยและจังหวัดสมุทรสาคร
ประเทศไทยเป็ นประเทศกาลังพัฒนาที่มี อตั ราการว่างงานต่าและมีแนวโน้ มลดลงเรื่ อยๆ สาเหตุจาก
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่มีการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้ าเกษตรค่อนข้ างสูง การใช้ ปัจจัยแรงงานแรงงานในจังหวัดสมุรสาคร จึง
เป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภาพและเต็มกาลังการผลิต จากตารางที่ 1 อัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ใ น
ระดับต่า ในช่วงปี พ.ศ.2546 ถึง 2555 มีอตั ราการว่างงานอยู่ระหว่างร้ อยละ 0.6 ถึง 2.2 ในขณะที่ แนวโน้ ม
อัตราการว่างงานของจังหวัดสมุทรสาครมีค่าเข้ าใกล้ ศนู ย์ แนวโน้ มลดลงและน้ อยกว่ากว่าอัตราการว่างงาน
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เฉลี่ยทัง้ ประเทศ มีอตั ราการว่างงานอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.2 ถึง 1.4 การเคลื่อนย้ ายแรงงานจากภูมิภาคอื่นใน
ประเทศไทยจึงเป็ นเรื่องปกติ
ตารางที่ 1 อัตราการว่ างงานทั่วราชอาณาจักรและจังหวัดสมุทรสาคร
อ ัตราการว่างงาน (%)
รวม
ทวราชอาณาจ
่ั
ักร ชาย
หญิง
รวม
จ ังหว ัดสมุทรสาคร ชาย
หญิง

2546
2.16
2.22
2.08
1.34
1.46
1.21

2547
2.07
2.06
2.09
0.90
0.64
1.20

2548
1.83
1.94
1.71
1.09
1.27
0.87

2549
1.51
1.58
1.44
0.84
1.00
0.65

2550
1.38
1.52
1.20
0.88
1.03
0.70

2551
1.38
1.48
1.27
0.73
0.85
0.60

หน่วย : เปอร์เซ็ นต์ (%)
2552 2553 2554 2555
1.49 1.04 0.68 0.66
1.52 1.08 0.71 0.70
1.45 1.00 0.64 0.61
0.95 0.27 0.33 0.65
0.99 0.25 0.47 0.74
0.91 0.30 0.19 0.56

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการลงพื น้ ที่ สารวจ การย้ ายถิ่ น ของแรงงานในจังหวัด สมุท รสาครมีม านานมาก เริ่ มต้ น จาก
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุม่ แม่น ้าโขง และภาคเหนือชนกลุม่ น้ อย หลังจากนันก็
้ จะมีการหลบ
เลี่ยงเข้ าเมืองอย่างไม่ถกู กฏหมายไม่วา่ จะเป็ นชาวลาว เขมรหรือพม่า โดยแรงงานกลุม่ นี ้ผู้ชายจะเข้ ามาทางาน
เกี่ย วกับ อาชี พประมงและผู้ห ญิ งจะเข้ ามาทางานในลักษณะแม่บ้านหรื อลูกจ้ างทั่วไป ซึ่งแรงงานกลุ่มนีใ้ น
ปั จจุบนั จะตังรกรากอยู
้
่ในประเทศไทย และส่วนใหญ่ได้ สญ
ั ชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทยแล้ ว
ในช่วงปี ทศวรรษที่ผา่ นมา ความต้ องการใช้ แรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ ้น จากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานต่างด้ าวจึงมีบ ทบาทเพิ่ มสูงขึน้ ไปอีก การเข้ าเมืองของแรงงานต่างด้ าวเป็ นใน
ลักษณะผิดกฎหมาย และมีขบวนการจนกระทังทุ
้ กวันนี ้ชุมชนแรงงานต่างด้ าว โดยเฉพาะชาวพม่ามีขนาดใหญ่
มาก และสามารถพบได้ ในหลายพื ้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

5

ภาพที่ 1 แนวโน้ มการใช้ แรงงานต่ างด้ าวทั่วราชอาณาจักรและจังหวัดสมุทรสาคร
รงงงานต่างดาว

ันคน

Share

2,500
1,951

2,000
1,545
1,335

1,500

1,134
1,000

826

806

791

500
93

81

83

2549

2550

2551

166

125

172

37

2552

Share

2553

2554

50%
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35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2555

Share

ที่มา: คานวณจากข้ อมูลสานักงานสถิติและสานักบริหารแรงงานต่างด้ าว
จากภาพที่ 1 แนวโน้ มแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี พ.ศ.2552 มี
แรงงานต่างด้ าวในประเทศประมาณ 1,545,000 คน เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.2551 ประมาณสองเท่าจาก 791,000
คน จากนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนแต่ยงั มีแรงงานต่างด้ าวมากกว่า 1 ล้ านคน และสูงสุดอยู่ที่ปี พ.ศ.
2554 ประมาณ 1,951,000 คน และมีสดั ส่วนการใช้ แรงงานต่างด้ าวเทียบกับแรงงานรวมทัง้ ประเทศอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 2 ถึง 5
จังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของจานวนแรงงานต่างด้ าวในลักษณะเดียวกันกับของ
ประเทศไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี พ.ศ.2552 มีแรงงานต่างด้ าวในจังหวัดประมาณ 166,000
คน เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.2551 ประมาณสองเท่า จากนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงที่ผนั ผวนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
จากภาพแสดงให้ เห็นว่าการใช้ แรงงานต่างด้ าวในจังหวัดสมุทรสาครมีความเข้ มข้ นกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ระดับประเทศ โดยมีสดั ส่วนการใช้ แรงงานต่างด้ าวเทียบกับแรงงานรวมทังประเทศอยู
้
่ที่ประมาณร้ อยละ 10 ถึง
50 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ ว
ในส่วนของการขออนุญาตเข้ ามาทางานของแรงงานต่างด้ าว พบว่า แรงงานต่างด้ าวที่ได้ รับอนุญาต
ทางาน ปี 2552 จานวน 160,549 คน มายื่นขออนุญาตทางานและยื่นแบบคาขอพิสจู น์สญ
ั ชาติ เพื่อรอการ
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พิสจู น์สัญชาติใ นปี 2553 จ านวน 124,454 คน แรงงานต่างด้ าวสัญ ชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ ผ่านการ
พิสจู น์สญ
ั ชาติและได้ รับเอกสารหนังสือเดินทางรับรองสถานะบุคคล และดาเนินการยื่นขออนุญาตทางานแล้ ว
จานวน 31,981 คน1 ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าชาวต่างด้ าวมีการเข้ ามาทางานอย่างถูกกฎหมาย
เป็ นจานวนมาก ซึ่งมีแนวทางสอดคล้ องกับการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558
จากภาพที่ 2 (ก) แสดงจานวนและสัดส่วนการเข้ าเมืองของแรงงานต่างด้ าวที่ถูกต้ องและไม่ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย พบว่า แนวโน้ มของสัดส่วนการเข้ ามาทางานอย่างถูกต้ องมีแนวโมเพิ่มขึ ้นอย่างมากแปรผกผัน
กับการเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จากภาพรวมทังประเทศ
้
จานวนแรงงานต่างด้ าวที่เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
มีแนวโน้ มมลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ.2554 ประมาณ 1,272,000 คน เหลือเพียงประมาณ 200,000 คน ในปี
พ.ศ.2555 ทาให้ สดั ส่วนของแรงงานที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด
จากภาพที่ 2 (ข) ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครก็มีการเปลี่ยนแปลงของจานวนแรงงานต่างด้ าวที่หลบ
เลี่ยงเข้ ามาในประเทศในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ จานวนแรงงานต่างด้ าวที่เข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายมี
แนวโน้ มมลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ.2554 ประมาณ 129,000 คน เหลือเพียงประมาณ 5,000 คน ในปี พ.ศ.
2555 ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าการเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมายจะมีแนวโน้ มลดลงเรื่อยๆจนหมดไป
ภาพที่ 2 แนวโน้ มแรงงานต่ างด้ าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายทั่วราชอาณาจักร
และจังหวัดสมุทรสาคร
(ก)

(ข)

รงงานต่างดาวทว่ ั ราชอาณาจ ักร

คน

100%

1,400,000
1,200,000

100%

90%

160,000

90%

80%

140,000

80%

1,000,000

60%

800,000

50%

600,000

40%

-

50%

80,000

40%

60,000

30%

20%

40,000

20%

10%

20,000

10%

-

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

0%
2549

share (

2550

share (

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้ าว และการคานวณ
1

60%

100,000

0%

share (

70%

120,000

30%

200,000

Share

180,000

70%

400,000

รงงานต่างดาว จ ังหว ัดสมุทรสาคร

คน

Share

1,600,000

ข้ อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
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2551

2552

2553

share (

2554

2555

3.ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึก ษานีใ้ ช้ ข้อมูลสองส่วน ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 คือ ข้ อมูลแรงงานและแรงงานต่างด้ าวใน
ประเทศและส่วนที่ 2 คือ ข้ อมูลจากการสารวจพฤติกรรมการเข้ าทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้ าว
โดยในส่วนแรกเป็ นข้ อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐ ประกอบด้ วยข้ อมูลทางด้ านแรงงานและแรงงาน
ต่างด้ าว มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลเชิงพรรณาและข้ อมูลสถิติอนุกรมเวลา ในส่วนที่สองข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาความ
เต็มใจจ่ายเพื่ อเข้ ามาท างานในประเทศไทยของชาวพม่า ท าการเก็ บรวมรวมจากการสารวจโดยการออก
แบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมของแรงงานต่างด้ าว โดยเก็บตัวอย่างจากแรงงานพม่าในสายอาชีพต่างๆ
400 ราย ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ.2557 ประกอบไปด้ วย 6 ส่วน (ดูตวั อย่างจากภาคผนวก)
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ เชื่ อชาติ สถานะและข้ อมูลของ
ครอบครัว การศึกษาและความรู้ทางด้ านภาษา
ส่วนที่ 2 ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย อาชีพ อายุการทางาน รายได้ และรายจ่าย ทัง้ ใน
ประเทศไทยและพม่า
ส่ว นที่ 3 ปั จ จัย ทางสัง คม ประกอบด้ ว ย ความสัม พัน ธ์ ใ นครอบครั ว ความสัม พัน ธ์ ใ นที่ ท างาน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร ปั จจัยทางด้ านศาสนาและทัศนคติ ต่อปั ญหาทาง
สังคมที่มีผลต่อตัวอย่าง
ส่วนที่ 4 ปั จจัยด้ านสุขภาพอนามัย ประกอบด้ วย บริ การทางสังคมและสาธารณสุขในประเทศไทย
ทังนี
้ ้มีคาถามแฝงถึงสถานการณ์เข้ าเมืองอย่างถูกกฎหมายจากสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้ วย โดยชาว
พม่าที่เข้ าเมืองตามกฎหมายเท่านันจึ
้ งมีสิทธิการเบิกประกันสังคม
ส่วนที่ 5 การเข้ ามาทางานเมืองไทย ประกอบด้ วย ต้ นทุนการเดินทาง ค่าธรรมเนียม ช่องทางการ
ติดต่อเพื่อเข้ ามาทางาน และรายจ่ายคาดหวังในการเข้ ามาทางานในประเทศไทยหรือมูลค่าความเต็มใจจ่ายที่
ใช้ ในการศึกษานี ้
ส่วนที่ 6 การโยกย้ ายถิ่ น ของแรงงานพม่า ประกอบด้ วย ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) และข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่กาหนดการ
ตัดสินใจในการกลับประเทศของแรงงานต่างด้ าว
อย่างไรก็ตาม ในการศึก ษานี ้ ได้ ใช้ ข้อมูลบางส่วนจากแบบสอบถามในการประมาณ ได้ แก่ ตัวแปร
ตามในการศึก ษา คื อ มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended questions) ให้ ผ้ ตู อบสามารถพิจารณาและตอบเป็ นตัวเลขได้ ในส่วนของตัวแปรต้ น
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ประกอบด้ วย รายได้ ในประเทศไทย รายได้ ที่ประเทศพม่า รายจ่ายในการบริโภคในไทย รายจ่ายค่าที่อยู่อาศัย
รายจ่ายในการเข้ ามาในประเทศ รายได้ คาดหวัง การออมคาดหวัง ตัวแปรหุ่นสถานะอื่นๆ ประกอบด้ วย เพศ
ชนเผ่ามอญ ชนเผ่ากะเหรียง ชนเผ่าไทยใหญ่ และสถานะเข้ าเมืองอย่างถูกกฎหมาย ในส่วนข้ อมูลอื่นๆใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการศึกษาในพฤติกรรมด้ านอื่นของแรงงานต่างด้ าวต่อไป
4.กรอบทฤษฎีและวิธีการศึกษา
การศึกษานี ้จะแยกขันตอนออกเป็
้
นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามา
ทางานในประเทศ ซึ่งเป็ นการประมาณค่าค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายแท้ จริ งเพื่อทางานในประเทศไทยของชาว
พม่าละความเต็มใจจ่ายคาดหวังของตัวอย่าง และส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจของชาวพม่าในการเลือกที่จะอยู่ทางานในประเทศไทยต่อไป รวมไปถึงระยะเวลาเฉลี่ยคาดหวังที่
จะทางานในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการศึกษาทังสองส่
้
วนมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค พฤติกรรมการบริโภค
และวิธีการประมาณค่าด้ วยเศรษฐมิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการกับความเต็มใจจ่ายเพื่อทางานในประเทศไทย
การวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายเพื่ อทางานในประเทศไทยของชาวพม่า เป็ นการวิเ คราะห์สวัสดิ การ
(Welfare Analysis) ภายใต้ ทฤษฎีการบริโภค จากการที่ชาวพม่าเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมโดยการย้ ายถิ่น
ฐานเพื่อเข้ ามาทางาน เพื่อให้ ได้ รับอรรถประโยชน์ที่สงู ขึ ้นกว่าการทางานอยู่ที่ประเทศบ้ านเกิดหรือสหภาพพม่า
นั่นหมายความว่าชาวพม่าจะต้ องมีความยิน ดีจ่าย (Willingness to pay) หรื ออาจจะพูดง่ายๆว่ามีต้นทุน
โดยนัย (Implicit cost) ในการหาหนทางเพื่อให้ เข้ ามาทางานในประเทศไทย
การวัดความเต็มใจจ่ายนี ้ แตกต่างจากการศึกษาการวัดความเต็มใจจ่ายในการศึกษาสินค้ าประเภท
อื่นจากเหตุผลหลายประการ ประการแรกการเข้ าทางานในประเทศไทยเป็ นสินค้ าที่มีตลาดที่รับรองโดยรัฐบาล
และยังมีตลาดในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือการเข้ าเมืองอย่างไม่ถูกต้ อง ซึ่งทาให้ ต้นทุนในการเข้ ามาทางาน
ของชาวพม่ามีความแตกต่างกันตามโอกาสของตน ประการที่สองการเข้ ามาทางานในประเทศของชาวพม่าอยู่
ในรูปของสินค้ าเอกชน (Private goods) ซึ่งสิทธิและการเดินทางเข้ ามาทางานเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติสามารถ
กีดกันการบริโภค (Excludable) และเป็ นปฏิปักษ์ การบริ โภค (Rivalrous) นั่นหมายความว่าการศึกษานีไ้ ม่ได้
จาเพราะในการใช้ วิธีการสมมติเหคุการณ์เพื่อประเมินค่า (Contingent valuation method: CVM) เนื่องจาก
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ลักษณะของสินค้ าที่มีตลาดทาให้ ปัญหาการวิเคราะห์จากัดอยู่เพียงการเก็บข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ความเต็มใจจ่ายที่
แท้ จริงของคนที่เข้ ามาทางานทังในรู
้ ปแบบถูกกฎหมายและไม่ใช่เท่านัน้
จากที่กล่าว การศึกษานี ้จะศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่อยู่ในประเทศไทยหรื อ ชาวพม่าที่ ได้ เข้ ามาทางานใน
ประเทศไทยแล้ ว ทังในรู
้ ปแบบที่ถกู ต้ องและหลบเลี่ยงเข้ ามา นัน่ หมายความว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ า
มาทางานในประเทศของแรงงานกลุม่ นี ้จะเท่ากับส่วนต่างของผลตอบแทนที่ได้ รับในปั จจุบนั และผลตอบแทนที่
ทาให้ ได้ รับอรรถประโยชน์ที่ระดับเดิมตอนอยู่พม่าหรือความพอใจเท่ากับก่อนที่จะเข้ ามาทางานในประเทศไทย
ซึ่งสามารถวัดได้ จากแนวคิด Compensating variation
หากพิ จ ารณาปั ญ หาการท าให้ อรรถประโยชน์ สูงสุดของชาวพม่ารายหนึ่ง (Utility maximization
problem) จะได้ วา่ ฟั งก์ชนั่ อุปสงค์แบบวอลรัส (Walrasian demand) ของชาวพม่า คือ x  p, y  โดยที่ x คือ
อุปสงค์ตะกร้ าสินค้ าที่บ ริ โภค p คือ ระดับราคาสินค้ าในตะกร้ า และ y คือ รายได้ ที่ได้ รับ และกาหนดให้
ฟั งก์ชั่นอรรถประโยชน์ทางอ้ อม (Indirect utility function) คือ v  p, y  ในกรณีที่อยู่ภมู ิลาเนาเดิมชาวพม่า
รายนี ้จะบริโภคสินค้ าตระกร้ า x 0 ราคาของสินค้ าในตระกร้ าเท่ากับ p 0 และรายได้ เท่ากับ y0 ทาให้ ชาวพม่า
ได้ รับอรรถประโยชน์ เท่ากับ v  p0 , y0   u0 อีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่ชาวพม่าย้ ายถิ่น ฐานเข้ ามาทางานใน
ประเทศไทยและเลือกที่จะบริ โภคสินค้ าตระกร้ า x1 ราคาของสินค้ าในตระกร้ าเท่ากับ p1 และรายได้ เท่ากับ
y1 ทาให้ ชาวพม่ามีอรรถประโยชน์เท่ากับ v  p1 , y1   u1
ดังนัน้ การที่ชาวพม่าตัดสินใจเข้ ามาทางานในประเทศไทย เนื่องจากอรรถประโยชน์ของชาวพม่าที่
ได้ รับจากระดับราคาสินค้ าและรายได้ ที่แตกต่างกันออกไปในประเทศไทย มีคา่ มากกว่าหรือความแตกต่างของ
อรรถประโยชน์ทางอ้ อมที่ได้ รับมากกว่าศูนย์
v  p1 , y1   v  p0 , y0   0

จากที่กล่าว หากชาวพม่ารายหนึ่งต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพื่อเข้ ามาทางานในประเทศไทยแล้ ว ย่อมทาให้
รายได้ ของตัวเองลดลงไปด้ วย หรือ รายได้ มีคา่ น้ อยกว่า y1 และมูลค่าสูงสุดที่ยินดีจ่ายจะต้ องไม่ทาให้ อสมการ
ข้ างต้ นน้ อยกว่าศูนย์ หรือถ้ ากาหนดให้ WTP คือ มูลค่าความเต็มใจจ่ายสูงสุดเพื่อทางานในประเทศไทยแล้ ว
จะได้ วา่
v  p1 , y1   v  p0 , y1  WTP   0
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จากการวัดสวัสดิการของฮิกส์ (Hick, 1939) ค่า WTP คือ Compensating variation หรื อ มูลค่าของ
เงินที่ต้องชดเชยให้ กบั ผู้บริโภคเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคยินยอมที่จะบริโภคที่จดุ เดิม ซึ่งในกรณีนี ้จะเป็ นมูลค่าที่ชาวพม่า
ยินดีจ่ายเพื่อให้ ได้ เข้ ามาทางานในประเทศไทยนัน่ เอง หรือสามารถเขียนได้ ดงั นี ้
WTP  y1  e  p1 , u0   f  p0 , p1 , y1 

โดย e  p1 , u0  คือ ฟั งก์ชนั่ รายจ่ายทางอ้ อมของชาวพม่า ที่ทาการชดเชยจนกระทัง่ มีรายได้ อยู่ที่ระดับ
อรรถประโยชน์เท่ากับก่อนเข้ ามาทางานในประเทศไทย
4.2 กลุ่มตัวอย่ างและแบบจาลองข้ อมูลปิ ดบัง (Censor)
จากตัวอย่างที่ได้ จากการสารวจโดยแบบสอบถามกับชาวพม่า พบว่า ข้ อมูลคาถามในส่วนมูลค่าความ
เต็มใจจ่ายเพื่อการเข้ ามาทางานในประเทศไทย อาจมีการบิดเบือนหรื อไม่สะท้ อนค่าที่แท้ จริ ง ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี ้
- ผู้รับการสารวจไม่เปิ ดเผยความพอใจของตนเองที่แท้ จ ริ ง กล่าวคือ การเปิ ดเผยข้ อมูลของตนอาจ
ส่งผลต่อความปลอดภัยทาให้ ไม่เสนอที่จะแสดงความพอใจของตนเอง
- ผู้รับการสารวจยังไม่เข้ าใจถึงเนื ้อหาที่แท้ จริงของแบบสอบถาม จึงเลือกที่จะแสดงมูลค่าเต็มใจจ่าย
ของตนเองเป็ นศูนย์หรือไม่จ่าย โดยในกรณีนี ้จะทาให้ ผลการประมาณค่าไม่สอดคล้ องกับค่าจริง
จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ ก ารกระจายของมูลค่าความเต็มใจจ่ายที่ อยู่บนระนาบความน่าจะเป็ น
เดียวกัน มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามแบบมีเงื่อนไขความคลาดเคลื่อนจากค่าจริ ง และมีความแปรปรวนของ
ข้ อมูลสูง (Michell and Carson, 1989) โดยเรี ยกลักษณะของตัวแปรตามนีว้ ่า ตัวแปรตามที่มีขอบเขตจากัด
(Limited dependent variable)
ดังนัน้ ข้ อมูลที่รวบรวมได้จะมีการปิ ดบัง (Censored) ความเต็มใจจ่ายที่แท้ จริง หรือข้ อมูลของมูลค่า
ความเต็มใจจ่าย ( WTP ) ที่รวบรวมได้ สามารถเขียนแบบจาลองได้ ดงั นี ้
WTP*  x  

โดย

WTP

คือ มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการเข้ าทางานในประเทศไทยของชาวพม่า
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x



คือ ปั จจัยที่กาหนดมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการเข้ าทางานในประเทศไทยของชาวพม่า
คือ มูลค่าความเต็มใจจ่ายส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยตัวแปรในแบบจาลอง

จากสมการข้ างต้ น แบบจาลองมีข้อสมมติให้ ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อ เข้ ามา
ทางานในประเทศไทยของชาวพม่าถูกอธิบายด้ วยตัวแปรต้ นสะท้ อนความเต็มใจจ่าย อาทิ รายได้ หรื อตัวแปร
หุ่น (Dummy variables) ของสถานะต่างๆของตัวอย่าง และให้  i.i.d .Normal  0,  2  หรื อมีฟังก์ชั่นการ
แจกแจงแบบปกติและมีความแปรปรวนคงที่ในทุกตัวอย่าง นัน่ หมายความว่าความเต็มใจจ่ายของชาวพม่าจะ
มีลกั ษณะที่เป็ นบวก หรือเป็ นลบก็ได้ โดยให้ ข้อสมมติเบื ้องต้ นว่าชาวพม่าที่ทางานอยูใ่ นประเทศไทยในปั จจุบนั
จะมี WTP  0 และมีชาวพม่าอีกส่วนหนึ่งที่มี WTP  0 ซึ่งหมายความว่าตัดสินใจที่ จะอยู่ในภูมิลาเนาเดิม
ต่อไปซึ่งในกรณีนี ้ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการสารวจแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามยังมีตวั อย่างอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
ทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นการบิดเบือนตามเหตุผลข้ างต้ นทาให้ ไม่เปิ ดเผยความ
พอใจของตนเองและเสนอมูลค่าความเต็มใจจ่ายของตนเองเป็ นศูนย์ ดังนันจึ
้ งมีข้อสมมติให้ ตวั อย่างที่มีมลู ค่า
ความเต็มใจจ่ายต่ากว่า c จะแสดงความพอใจของตนเองที่ระดับ c หรือ
WTP  max  c,WTP* 

โดยกาหนดให้ c คือ มูลค่าความเต็มใจจ่ายต่าสุดในการสารวจ จากสมการที่ (1) และ (2) มูลค่าความ
เต็มใจจ่ายมีค่าเท่ากับ WTP ในกรณีที่ WTP*  c และมีค่าเท่ากับ c ในกรณีที่ WTP*  c หรื อหมายถึง
้ ่าที่ กาหนด โดยปกติแล้ วกลุ่มที่
WTP ที่ เ ก็บข้ อมูลจากผู้รั บการส ารวจน้ อยกว่า มูลค่าความเต็ม ใจจ่ายขันต
ั่ แจกแจงแบบปกติเช่นเดียวกัน และสามารถหาความน่าจะเป็ นของกลุม่ ตัวอย่างนี ้ได้
WTP*  c ยังคงมีฟังก์ชน
ดังนี ้
 x  c 
P WTP  c | x   P WTP*  c | x   1   

  

ดังนัน้ ฟั งก์ชนั่ การแจกแจงแบบข้ อมูล Censor ของ WTP สามารถเขียนได้ ดังนี ้
 x  c 
P WTPi  c | xi   1    i
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และ
 1   WTPi  xi  
P WTPi | xi      
,

  


WTPi  c

หรือ เขียนได้ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ
 1   WTPi  xi 
f   i      

   

โดย


di

di

1 di

 
 xi   c  
  1   

 
  

 คือ ฟั งก์ชนั่ แจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Standard normal density function)
เท่ากับ 1 เมื่อ WTP*  c และเท่ากับ 0 เมื่อ WTP*  c

จากฟั งก์ชนั่ การกระจายดังกล่าวสามารถเขียนฟังก์ชนั่ log-Likelihood เพื่อนาไปประมาณค่าได้ ดังนี ้

 1   WTPi  xi 
l   ,     di log    

   




 xi   c   
   1  di  log 1   
 

   


จากการประมาณค่าแบบจาลองด้ วยวิธี Maximum likelihood (MLE) จะทาให้ ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ (  )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) ของแบบจาลอง เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ และคานวณมูลค่าความเต็มใจจ่าย
เพื่อการเข้ าทางานของชาวพม่าในประเทศไทย
การประมาณค่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายจะทาการคานวณโดยการนาจานวนประชากรคูณด้ วยมูลค่า
ความเต็มใจจ่ายเพื่อการเข้ าทางานของชาวพม่าในประเทศไทย ซึ่งจากสมการ(1) ถึง (3) สามารถคานวณ ค่า
ดังกล่าวได้ ดังนี ้
  x  c  
 x  c     
 x  c   
E WTP | x    
   x   
     1   
  c 
    
   
    

โดย



 คือ Cumulative standard normal density function
   คือ Inverse Mills ratio
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5.ผลการศึกษาเชิงประจักษ์
จากแบบสารวจแรงงานต่างด้ าวชาวพม่าจานวน 400 ตัวอย่าง ได้ เลือกตัวแปรที่ใช้ ในการประมาณค่า
แบบจาลองประกอบด้ วย รายได้ ในประเทศไทย (tincome) รายได้ ที่ประเทศพม่า (mincome) รายจ่ายในการ
บริโภคในไทย (food exp) รายจ่ายค่าที่อยู่อาศัย (dwelling exp) รายจ่ายในการเข้ ามาในประเทศ (migration
exp) รายได้ ที่พม่าคาดหวัง (expected income) การออมคาดหวัง (expected saving) ตัวแปรหุ่นสถานะอื่นๆ
ประกอบด้ วย เพศ (gender) ชนเผ่ามอญ (mon tribe) ชนเผ่ากะเหรี ยง (karen tribe) ชนเผ่าไทยใหญ่ (shan
tribe) และสถานะเข้ าเมืองอย่างถูกกฎหมาย (legal status) เพื่อศึกษามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อทางานใน
ประเทศไทยของแรงงานต่างด้ าวชาวพม่า โดยมีข้อมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปข้ อมูลสถิติจากการสารวจแรงงานชาวพม่ าในจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อตัวแปร
คำอธิ บำย
tincome
รายได้ในประเทศไทย
mincome
รายได้ในประเทศพม่า
food exp
รายจ่ายในการบริโภคในไทย
dwelling exp
รายจ่ายค่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
migration exp
รายจ่ายในการเข้าประเทศ
expected income
รายได้คาดหวัง
expected saving
การออมคาดหวัง
gender
เพศ (1=เพศชาย)
mon tribe
ชาวมอญ (1=ชาวมอญ)
karen tribe ชาวกะเหรียง (1=ชาวกะเหรี่ยง)
shan tribe ชาวไทยใหญ่ (1=ชาวไทยใหญ่)
legal status เข้าเมืองถูกกฎหมาย(1=ถูกกฎหมาย)
WTP
ความเต็มใจจ่ายฯ

ค่ำเฉลี่ย
7,391
2,096
1,833
956
15,283
6,266
80,299
0.40
0.20
0.11
0.07
0.35
4,483

SD.
1,496
2,587
1,515
768
10,052
7,565
141,273
0.49
0.40
0.32
0.26
0.48
10,296

min
2,000
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0

max
13,650
10,000
6,000
4,200
103,000
100,000
1,000,000
1
1
1
1
1
100,000

ที่มา: คานวณจากข้ อมูลสารวจจากการศึกษาพฤติกรรมการย้ ายถิ่นของแรงงานต่างด้ าว
จากตาราง สามารถแบ่งตวแปรออกเป็ น 5 กลุม่ ประกอบด้ วย กลุม่ ตัวแปรรายได้ กลุ่มตัวแปรรายจ่าย
กลุม่ ตัวแปรคาดหวัง กลุม่ ตัวแปรสถานะ และตัวแปรมูลค่าความเต็มใจจ่าย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- กลุม่ ที่ 1 ตัวแปรรายได้ ประกอบด้ วย รายได้ ที่ประเทศไทยและพม่าของแต่ละตัวอย่าง แรงงานต่าง
ด้ าวชาวพม่าในตัวอย่างมีรายได้ ในประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร เฉลี่ยอยู่ประมาณ 7,391 บาท และเดิมมี
รายได้ ที่ประเทศพม่าเฉลี่ยอยู่ 2,096 บาท ทังนี
้ ้มีข้อสังเกตุวา่ มีหลายตัวอย่างที่เดินทางจากประเทศพม่าโดยที่
เดิมทีไม่มีรายได้ หรือตังใจมาท
้
างานที่ไทย
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- กลุ่มที่ 2 ตัวแปรรายจ่าย ประกอบด้ วยสองส่วน คือ รายจ่ายเพื่ อการบริ โภคและรายจ่ายค่าทีอยู่
อาศัย ในที่นี ้จะเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือน มีรายจ่ายเฉลี่ยรวม 2,789 บาท ถัดมาจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการอพยพเข้ า
มาในประเทศไทยต่อชาวพม่า 1 ราย ซึ่งในที่นี ้รวมต้ นทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ค่าเดินทางจากประเทศพม่า
มาถึงสมุทรสาคร ค่าขอใบอนญาตทางานในประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายหหรือค่าธรรมเนียมให้ กับบริ ษัทจัดหางาน
หรือนายหน้ า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการเข้ ามาทางานในประเทศเพื่ออานวจความสะดวกต่างๆ รวมเฉลี่ย
รายละ 15,283 บาท
- กลุม่ ที่ 3 ตัวแปรคาดหวัง ประกอบด้ วย รายได้ คาดหวังและการออมคาดหวัง โดยรายได้ คาดหวัง คือ
รายได้ ที่ตวั อย่างแต่ละคนต้ องการที่ประเทศพม่า มีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 6,266 บาท สูงกว่ารายได้ เฉลี่ยที่ประเทศพม่า
เท่ากับ 4,170 บาท ซึ่งมากกว่าเกื อบสามเท่า ในส่วนของการออมคาดหวัง คือ ระดับ การออมที่ ตัวอย่ าง
ต้ องการก่อนกลับไปที่ประเทศพม่า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 80,299 บาท
- กลุม่ ที่ 4 ตัวแปรสถานะ เป็ นตัวแปรหุ่นตามประเภทสถานะของตัวอย่าง ประกอบด้ วย เพศ เผ่าพันธุ์
และเข้ าเมืองถูกกฎหมาย โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 40 ส่วนชาติพันธุ์ของชาวพม่าที่ย้ายถิ่นเข้ ามา
ในกลุม่ ตัวอย่างแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ คือ ชาวพม่าจานวนร้ อยละ 62 ชาวมอญร้ อยละ 20 ชาวกะเหรี่ยงร้ อยละ 11
และชาวไทยใหญ่ร้อยละ 7 ซึ่งในจานวนตัวอย่างทังหมดมี
้
การเข้ าเมืองอย่างถูกกฎหมายร้ อยละ 35
- ตัวแปรมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามาทางานในประเทศไทย เป็ นรายจ่ายที่ชาวพม่าต้ องการจ่าย
เพื่อเข้ ามาทางานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามตัวอย่างบางคนไม่เปิ ดเผยความพอใจของตน ทาให้ ความเต็มใจ
จ่ายเป็ นศูนย์ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 41 ของตัวอย่างทังหมด
้
ภาพที่ 3 แผนภาพกระจายมูลค่ าความเต็มใจจ่ ายเพื่อทางานในไทยและรายได้ ของแรงงานต่ างด้ าว

ม ค่าความเต็ม จจ่าย (WTP)
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ที่มา: ข้ อมูลสารวจจากการศึกษาพฤติกรรมการย้ ายถิ่นของแรงงานต่างด้ าว
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จากภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงระหว่างมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อทางานในประเทศไทย
และรายได้ ในเมืองไทยของแรงงานต่างด้ าวซึ่ง พบว่า ตัวอย่างที่มีระดับความเต็มจ่ายเท่ากับศูนย์ (ข้ อมูลสี่เหลี
ยม) มีจานวนมาก ซึ่งผลการประมาณค่าด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยสุด (Least square) จะทาให้ ผลการประมาณค่า
มีความโน้ มเอียง (Biased estimators) หรื อเส้ นตรงที่อยู่ในรูปไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ที่สอดคล้ องกับ
ความสัมพันธ์จริงได้ ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ แบบจาลอง Tobit ช่วยในการประมาณค่า
ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit ในส่วนนีจ้ ะพิ จ ารณาออกเป็ นสองส่วน คือ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้ าวกัลตัวแปรอธิบาย (Explanatory
variables) และการคานวณหาค่าความเต็มใจจ่ายนัน้ จากกลุม่ ตัวอย่าง จากประมาณโดยใช้ วิธีการประมาณ
ค่าความน่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ซึ่งให้ ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจาลองมูลค่าความเต็มใจจ่าย
เพื่อทางานในประเทศไทยของแรงงานต่ างด้ าว
tincome
mincome
food exp
dwelling exp
migration exp
expected income
expected saving
gender
mon tribe
karen tribe
shan tribe
legal status
constant
sigma

Coeff.
0.30
-0.11
0.21
-0.20
0.52
-0.12
0.17
0.31
-0.77
-1.02
-0.58
0.09
-2.15
1.20

S.E.
0.0733
0.0733
0.0706
0.0728
0.0701
0.0703
0.0699
0.1413
0.1868
0.2597
0.2666
0.1507
0.4005
0.0564

151.72
LR chi2 (11)
2
Pseudo R 0.1427

หมายเหตุ:

t
4.13
-1.47
2.99
-2.72
7.48
-1.74
2.44
2.21
-4.13
-3.94
-2.18
0.62
-5.38

Prob > chi2

P>|t|
0.000***
0.142
0.003***
0.007***
0.000***
0.082*
0.015**
0.028**
0.000***
0.000***
0.030**
0.54
0.000***
0.000***

*, ** และ *** ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
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จากผลการประมาณค่า พบว่า แบบจ าลองสามารถอธิ บายมูลค่าความเต็มใจจ่ายได้ ดี เนื่ องจาก
Pseudo R2 ไม่อยู่ในระดับที่น้อยเกินไปในการประมาณค่าด้ วยแบบจาลอง Tobit และการทดสอบ LR ให้ ผล
การทดสอบปฏิเสธสมมติฐานว่าตัวแปรอธิบายไม่สามารถอธิบายมูลค่าความเต็มใจจ่ายนี ้ได้ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 ทังนี
้ ้ เหตุผลที่แบบจาลองสามารถอธิบายได้ สว่ นหนึ่งเพราะการกระจายตัวของมูลค่าความเต็มใจจ่ายมี
ส่วนที่ ไม่มีการปิ ดบังถึงร้ อยละ 59 จึงท าให้ ค่าสัมประสิท ธิ์ที่ ได้ จ ากการประมาณค่ามีความสอดคล้ องกับ
สมมติฐานและมีนยั สาคัญต่อตัวแปรตามมากขึ ้น
ในส่วนของค่าประมาณสัมประสิทธิ์ของจากแบบจาลองพบว่าตัวแปรสาคัญในแบบจาลองส่วนใหญ่
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่ รายได้ ในประเทศไทย (tincome) รายจ่ายในการบริ โภค
ในไทย (food exp) รายจ่ายค่าที่อยู่อาศัย (dwelling exp) รายจ่ายในการเข้ ามาในประเทศจริ ง (migration
exp) รายได้ ที่พม่าคาดหวัง (expected income) การออมคาดหวัง (expected saving) ตัวแปรหุ่นสถานะอื่นๆ
และยกเว้ นตัวแปรสาคัญสองตัวแปรได้ แก่ รายได้ ที่ประเทศพม่า (mincome) และสถานะเข้ าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย (legal status) ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับศูนย์ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นต่างๆต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายพบว่ามีความสอดคล้ องกันส่วนใหญ่
ในส่วนนี ้ จะแบ่งออกเป็ นส่วนที่เป็ นปั จจัยภายนอก อาทิ ปั จจัยทางด้ านรายได้ และรายจ่ายของชาวพม่า และ
ปั จจัยภายใน อาทิ ตัวแปรคาดหวังและสถานะของชาวพม่าต่างๆ พบว่าในส่วนของปั จจัยภายนอก ตัวแปร
รายได้ ในไทยที่เพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ ความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ ้น ในขณะที่รายได้ ที่พม่าเพิ่มขึ ้น ชาวพม่าย่อมมีความ
เต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามาทางานในประเทศไทยลดลง ตัวแปรทางด้ านรายจ่ายของชาวพม่าให้ ผลที่ไม่สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมมาก เช่น รายจ่ายในการบริโภคและต้ นทุนการย้ ายถิ่นฐานเพิ่มขึ ้น ทาให้ ชาวพม่ามีความเต็มใจจ่าย
เพื่อเข้ ามาทางานในไทยเพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามตันทุนในด้ านที่อยู่อาศัยที่เ พิ่มขึ ้นทาให้ ความเต็มใจจ่ายลดลง
ในส่วนของปั จจัยภายใน รายได้ คาดหวังที่ ประเทศพม่าสูงขึ ้นทาให้ ความเต็มใจจ่ายลดลง หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
ต้ องการกลับไปทางานที่บ้านเกิดมากขึ ้น การออมคาดหวังที่สงู ขึ ้นทาให้ ความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ ้นสะท้ อนว่าชาว
พม่า ส่ว นใหญ่ ต้ อ งการความมั่น คงในรายได้ ร ะยะยาวมากกว่ารายได้ ชั่ว คราว (Temporary income)
นอกจากนันปั
้ จจัยทางด้ านเพศและเผ่าพันธ์มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามาทางานในไทยด้ วย โดยเพศชาย
มีความเต็มใจจ่ายที่ มากกว่า และชาวพม่าที่ไม่ได้ อยู่ใ นชนเผ่ามอญ (mon tribe) ชนเผ่ากะเหรี ยง (Karen
tribe) และชนเผ่าไทยใหญ่ (shan tribe) มีความเต็มใจจ่ายสูงสุด และตัวแปรสุดท้ ายชาวพม่าที่เข้ าเมืองอย่าง
ถูกกฎหมายมีความเต็มใจจ่ายที่มากกว่าการหลบเลี่ยงเข้ าเมืองซึ่งจะกล่าวโดยสรุปในส่วนถัดไป
จากแบบจาลองสามารถคานวณมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ ามาทางานในประเทศไทยของชาวพม่า
ที่ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปร เท่ากับ 4,440 บาท ทัง้ นีเ้ พศชายมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 5,399 บาท และ
เพศหญิงเฉลี่ยเท่ากับ 3,867 บาท มีมลู ค่าเต็มใจจ่ายแตกต่างระหว่างเพศเฉลี่ยเท่ากับ 1,532 บาท ในส่วนของ
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ชาวพม่าที่ไม่ได้ อยู่ในทังสามชนเผ่
้
าในตัวอย่างจะมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 6,114 บาท ซึ่งมากที่สดุ โดย
เปรียบเทียบ โดยมีเผ่าไทยใหญ่ที่มีความเต็มใจจ่ายรองลงมา คือ 3,277 บาท เผ่ามอญมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย
เท่ากับ 2,587 บาท และน้ อยที่สดุ คือ เผ่ากะเหรี่ยง เฉลี่ยเท่ากับ 1,852 บาท ในส่วนของสถานการณ์เข้ าเมือง
อย่างถูกกฎหมาย พบว่ามีความเต็มใจจ่าย เฉลี่ยเท่ากับ 4,738 บาท และชาวพม่าที่หลบเลี่ยงเข้ าเมืองเท่ากับ
4,287 บาท มีความแตกต่างเฉลี่ยเพียงแค่ 452 บาทเท่านัน้
6.ข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงของจานวนแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นนับแต่ในอดีต สาเหตุ
จากความแตกต่างทางด้ านรายได้ สภาพสังคม และปั จจัยหลักจากการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ การศึกษา
พฤติกรรมของแรงงานต่างด้ าวจะมีสว่ นช่วยในการกาหนดนโยบายต่อแรงงานต่างด้ าวในอนาคต ในการศึกษา
นี ้พิจารณาถึงการตัดสินใจของแรงงานต่างด้ าวในการเข้ ามาทางานในประเทศไทย โดยอาศัยข้ อมูลจากการ
สารวจพฤติกรมของแรงงานต่างด้ าว กรณีชาวพม่า ในจังหวัดสมุทรสาครจานวน 400 ตัวอย่าง ประมาณค่า
แบบจาลองมูลค่าความเต็มใจจ่ายด้ วยแนวคิด Compensating variations และแบบจาลอง Tobit พบว่า
ความแตกต่างที่สาคัญต่อการตัดสินใจเข้ ามาทางานในเมืองไทยของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ รายได้ หรื อคาจ้ างใน
ประเทศไทย รายจ่ ายหรื อค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพ ต้ นทุนในการให้ ได้ ทางานในประเทศไทย รายได้ ที่ พม่า
คาดหวัง เงินออมคาดหวัง เพศ และเชื ้อชาติ ความแตกต่างที่สง่ ผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายทาให้ ความเต็ม
ใจจ่ายของแรงงานต่างด้ าวไม่เท่ากันโดยมีช่วงความเต็มใจจ่ายกระจายอยู่ระหว่าง 1,800 ถึง 7,000 บาท โดย
เฉลี่ยขึ ้นอยุ่กบั สถานะของตัวอย่างตามตัวแปรข้ างต้ น และเท่ากับ 4,440 บาท โดยเฉลี่ยจากกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อสังเกตที่สาคัญ คือ การกาหนดค่าธรรมเนียมในการเข้ ามาทางานอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและ
หลบเลี่ยง ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างของมูลค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 452 บาทอย่างไม่มี
นัยสาคัญ ทังนี
้ ้อัตราค่าธรรมเนียมในปั จจุบนั อยู่ที่ 1,800 บาทต่อปี 2 ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าแรงงานต่างด้ าวชาว
พม่าไม่ร้ ูสกึ แตกต่างต่อการทาให้ การทางานในประเทศไทยเป็ นเรื่องถูกต้ อง ซึ่งมีผลต่อสวัสดิการและชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวพม่าเองส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงต้ นทุน หรื อรายจ่ายรวมในการเข้ ามาทางานในประเทศไทย ซึ่งในกลุ่ม
ตัวอย่างมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 15,283 บาท โดยรายจ่ายส่วนนีพ้ ิจารณาเฉพาะการให้ ได้ โอกาสเพื่อทางาน
นับตังแต่
้ ออกจากพม่า ยังไม่รวมค่าครองชีพต่างๆที่จะเกิดขึ ้น ซึ่งชัดเจนว่ายังคงมีความแตกต่างกับมูลค่าความ
2

อัตรานี ้ไม่รวมค่าธรรมเนียมกี่ยื่นขอและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ, สานักบริหารแรงงานต่างด้ าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน
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เต็มใจจ่ายอยู่มาก ดังนันในกรณี
้
ที่ต้นทุนในการเข้ ามาทางานในประเทศไทยลดลง และกาหนดให้ ปัจจัยต่างๆ
คงที่ ประเทศไทยจะมีแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาทางานในประเทศไทยมากขึ ้น
ในกรณีการเข้ าสูส่ มาคมอาเซียน ปั จจัยที่จะมีผลกระทบขึ ้นอยู่กบั การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
พม่าว่าจะมีการเติบโตมากน้ อยเพียงใด และสามารถลดช่องว่างของรายได้ ในประเทศได้ มากหรือไม่ จากข้ อมูล
การสารวจชี ้ว่า รายได้ คาดหวังเฉลี่ยในประเทศพม่าเท่ากับ 6,266 บาท ซึ่งยังต่างจากรายได้ เฉลี่ยเดิมเท่ากับ
อยู่ 4,170 บาท และรายได้ ในประเทศไทยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างยังสูงกว่ามากอยู่ที่ 7,391 บาท จากที่กล่าว
แนวนโยบายการควบคุมจานวนแรงงานต่างด้ าวในประเทศไทยควรใช้ เครื่ องมือทางด้ านคุณภาพมากกว่าการ
แทรกแซงตลาด เช่น การเพิ่มหรือลดช่องว่างให้ มีความผ่อนคลายหรือเข้ มงวดขึ ้นในการเดินทางเข้ ามาทางาน
ในไทย เนื่องจากชาวพม่าไม่ร้ ูสกึ ถึงความแตกต่างของความพึงพอใจจากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในลาดับ สุด ท้ ายงานศึก ษานี เ้ ป็ นการศึก ษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ แคบมากและยังมีก ารสุ่มของกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ยัง ไม่ค รบทุ ก สายอาชี พ อี ก ทั ง้ การสื่ อ สารกับ ชาวพม่า อาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ น เนื่ อ งจาก
แบบสอบถามจริงจะแปลเป็ นภาษาพม่าแล้ วอาจมีความเข้ าใจไม่ตรงกัน ในการศึกษาต่อไปอาจเพิ่มจานวน
ตัวอย่างให้ มีการกระจายในหลากหลายอาชีพและหลายเชื ้อชาติมากขึ ้นต่อไป
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
คาชีแ้ จง : กรุณาเติมข้ อความในช่ องว่างและทาเครื่องหมาย / ลงใน � หน้ าข้ อความที่ตรงกับท่ าน
มากที่สุด โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (สาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม)
1.1 เพศ � ชาย � หญิง
1.2 อายุ ___ปี
1.3 เชื ้อชาติ
� พม่า � มอญ � กะเหรี่ยง � ไทยใหญ่ � อื่น ๆ ระบุ………………
1.4 ท่านนับถือศาสนาใด
� พุทธ � คริสต์ � อิสลาม � อื่น ๆ ระบุ…………………
1.5 สถานภาพสมรส
� โสด � แต่งงาน � หย่า
1.6 บิดามารดาของท่านอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยด้ วยหรือไม่
� ไม่อยู่ � อยู่
1.7 ญาติพี่น้องของท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้ วยหรือไม่
� ไม่อยู่ � อยู่
1.8 จานวนญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ______ คน
1.9 คูส่ มรสอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้ วยหรือไม่
� ไม่อยู่ � อยู่
1.10 บุตรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย______ คน
1.11 บุตรที่อาศัยอยู่ประเทศพม่า ______ คน
1.12 ระดับการศึกษา
� ไม่ได้ ศกึ ษา � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษา � ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
1.13 ความรู้ความสามารถทางภาษา
ภาษา

ดี

ปาน
กลาง

น้อย

ไทย
พม่า
อังกฤษ
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพปั จจุบนั ในประเทศไทย
� อุตสาหกรรมประมง � ก่อสร้ าง � เกษตรกรรม � เปิ ดธุรกิจส่วนตัว
� ทางานบริษัทหรือโรงงานเอกชน � กาลังหางานทา
2.2 อาชีพในประเทศพม่า ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
� นักเรียน � เกษตรกรรม � ทางานบริษัทหรือโรงงานเอกชน
� เปิ ดธุรกิจส่วนตัว � รับราชการ � ไม่มีงานทา
2.3 อายุการทางานในประเทศไทย
______ปี _____เดือน
2.4 อายุการทางานในประเทศพม่าก่อนมาประเทศไทย ______ปี _____เดือน
2.5 รายได้ จากการทางานปัจจุบนั
______ บาท/วัน _____บาท/เดือน
2.6 รายได้ ที่ได้ รับเมื่อทางานในพม่า
______ บาท/วัน _____บาท/เดือน (1บาท=30 จ๊ าด)
2.7 จานวนเงินที่สง่ กลับประเทศต่อเดือน
______ บาท
2.8 ค่าใช้ จ่ายในการกินอยู่โดยประมาณต่อเดือน
______ บาท อาหาร � มีให้
� ไม่มใี ห้
ค่าใช้ จ่ายสาหรับที่พกั อาศัยต่อเดือน
______ บาท ที่พกั � มีที่พกั ให้ � ไม่มีที่พกั ให้
2.9 วันหยุดที่ได้ รับค่าแรง มี
วัน เดือน
ไม่มี
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แย่

ค่อนข้างแย่

ปานกลาง

ดี

ท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้อย่างไร
นายจ้าง / ผู้ประกอบการ
เพื่อนร่วมงานไทย
เพื่อนร่วมงานพม่า
เพื่อนบ้านไทย
เพื่อนบ้านพม่า

ดีมาก

ส่ วนที่ 3 ปั จจัยทางสังคม
3.1 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย____ปี _____เดือน
3.2 ปั จจุบนั ท่านอาศยอยู่กบั ใคร
� บิดามารดา � คูส่ มรส � เพื่อนที่เดินทางมาจากพม่า � เพื่อนร่วมงาน � อยู่คนเดียว
3.3 ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคม ทาเครื่องหมาย / ลงใน � หน้ าข้ อความที่ตรงกับท่าน

3.4 ท่านเป็ นสมาชิกของ ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชุมชน หรือไม่ �ใช่ �ไม่
3.5 ท่านร่วมกิจกรรมในชุมชน, ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชุมชน บ่อยเพียงใด
� เป็ นประจา� เคยบ้ างเป็ นครังคราว
้
� ไม่เคยเลย
3.6 ท่านร่วม กิจกรรมในชุมชน, ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชุมชน บ่อยเพียงใด
� เป็ นประจา � เคยบ้ างเป็ นครัง้ คราว � ไม่เคย
3.7 ท่านร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ท่านนับถือบ่อยเพียงใด
� เป็ นประจา � เคยบ้ างเป็ นครัง้ คราว � ไม่เคย
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

3.8 ปัญหาทางสังคมในประเทศพม่าที่มีผลกระทบกับท่านมากที่สุด มากที่สุด
1 ปัญหาอาชญากรรม เช่น ลักขโมย ปล้น ทาร้ายร่างกาย
2. การเอาเปรียบจากนายจ้างและสถานประกอบการ
3. การทุจริตคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4. ความไม่มั่นคงในอาชีพที่ทาอยู่
5. การเอาเปรียบจากสังคมคนพม่า

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

3.8 ปัญหาทางสังคมในประเทศไทยที่มีผลกระทบกับท่านมากที่สุด
1 ปัญหาอาชญากรรม เช่น ลักขโมย ปล้น ทาร้ายร่างกาย
2. การเอาเปรียบจากนายจ้างและสถานประกอบการ
3. การทุจริตคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4. ความไม่มั่นคงในอาชีพที่ทาอยู่
5. การเอาเปรียบจากสังคมคนไทย

ส่ วนที่ 4 ปั จจัยด้ านสุขภาพอนามัย
1.โรงพยาบาลรัฐ 2.สถานีอนามัยของรัฐ 3.องค์กรสาธารณะกุศล 4.โรงพยาบาลเอกชน
5.คลินิกเอกชน 6.ร้ านขายยา 7.การรักษาขันพื
้ ้นฐานจากสถานประกอบการ
4.1 กรุณาใส่หมายเลข การบริหารงานสาธารณสุขที่ท่านไปใช้ บริการบ่อยที่สดุ 3 อันดับแรก
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3

คุณภาพงานบริการที่ได้รับ
�ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่
�ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่
�ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่

4.2 ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่ � ไม่มี � มี
4.3 ปั จจุบนั ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ � ไม่สบู � สูบ.............. ครัง้ / วัน
4.4 ปั จจุบนั ท่านดื่มสุราหรือไม่ � ไม่ดื่ม � ดื่ม ...... ครัง้ / เดือน
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ค่าใช้จ่าย
�สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่า �ต่ามาก
�สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่า �ต่ามาก
�สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่า �ต่ามาก

4.5. สารหรือยาที่ท่านใช้ เป็ นประจาคือ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
� กาแฟ � เครื่องดื่มหรือสารประเภทชูกาลัง เช่น ลิโพ กระทิงแดง � ยาแก้ ปวด � ยานอนหลับ
4.6 สิทธิในการรักษาพยาบาลของท่านเป็ นแบบใด
� เบิกประกันสังคม � เบิกจากสถานประกอบการ � อื่นๆโปรดระบุ
� ไม่มี
ส่ วนที่ 5 การเข้ ามาทางานเมืองไทย
5.1 ค่าเดินทาง โดยประมาณ____________ บาท � ออกเองตังแต่
้ แรก � นายจ้ างออกให้ โดยหักจากค่าแรง
5.2 ค่าทาบัตรทางาน โดยประมาณ________ บาท � ออกเองตังแต่
้ แรก � นายจ้ างออกให้ โดยหักจากค่าแรง
5.3 ค่าใช้ จ่ายให้ กบั บริษัทที่จดั หางาน โดยประมาณ____________ บาท
5.4 ค่าใช้ จ่ายแก่บคุ คลผู้ซงึ่ ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเข้ ามาทางานอื่นๆ โดยประมาณ____________ บาท
5.5 รายจ่ายที่ท่านคาดหวังเพื่อให้ ท่านเข้ ามาทางานเมืองไทย โดยประมาณ____________ บาท
5.6 จานวนครังในการเดิ
้
นทางมาทางานในประเทศไทยของท่าน
� ครัง้ แรก � 1-2ครัง้ � 2-3ครัง้ � มากกว่า 3 ครัง้
5.7 ท่านหางานทาในประเทศไทยผ่านช่องทางใด
� คาแนะนาจากคนรู้จกั
� สื่อโฆษณาท้ องถิ่น
� บริษัทจัดหางาน � อินเตอร์เน็ต
ส่ วนที่ 6 การโยกย้ายถิ่น ของแรงงานพม่ า
6.1 ท่านทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าร่วม เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนAEC ที่มีผลกระทบต่อประเทศพม่าด้ านใดบ้ าง
6.2 เหตุผลที่อยากกลับพม่า(ตอบได้ 3ข้ อ)
1.มีการลงทุนเพิ่ม 2.กลับไปอยู่กบั ครอบครัว 3.เปิ ด AEC แล้ วธุรกิจดีขึ ้น 4.เปิ ด AEC แล้ วมีงานทา
5.มีการโยกย้ ายแรงงาน 6.มีความสุขในการทางาน 7.สังคมยอมรับ
6.3 จานวนปี ที่คาดว่าจะทางานอยูใ่ นประเทศไทย _______ปี � ท่านไม่ต้องการที่จะกลับประเทศ
6.4 รายได้ ที่มีท่านคาดหวัง ที่ท่านยินยอมที่จะกลับไปทางานที่พม่า _______บาท
6.5 จานวนเงินเก็บที่ท่านคาดหวัง ท่านต้ องการมีก่อนกลับประเทศพม่า _______บาท
6.6 อาชีพที่ท่านคาดหวังจะกลับไปทาที่ประเทศพม่า
� รับจ้ างทัว่ ไป � เกษตรกรรม � ทางานบริษัทหรือโรงงานเอกชน � ทางานภาครัฐ � เปิ ดธุรกิจส่วนตัว
6.7 เปิ ด AEC แล้ วท่านต้ องการจะทางานอยู่เมืองไทยหรือไม่ � ใช่ � ไม่
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