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สถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่าอายุระหว่าง 10-18 ป ี
ที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการนอกระบบและโรงงานในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

A STUDY ON THE UNREGISTERED MYANMAR  
CROSS – BORDER WORKERS 10-18 Year old IN A FACTORY IN MAESOD, 

TAK PROVINCE 
 

นันทนาวรรณ  นันวิตา1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติ
พม่าอายุระหว่าง 10 -18 ปีที่ท้างานอยู่ใน
สถานประกอบการนอกระบบและโรงงานใน
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการสนับสนุนที่ จ้ า เป็นในพื้นที่
แรงงานเด็กข้ามชาติพักอาศัยและท้างานอยู่ใน
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่าที่เข้าท้างานใน
โรงงานและสถานประกอบการนอกระบบ 
จ้านวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่า
ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 

1.  แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่า
ที่เข้ามาท้างานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จ้านวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ระหว่าง 13-14 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาเข้ามาพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
และญาติ 

2.  ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ที่แรงงานเด็กสัญชาติพม่าต้องการเมื่อเข้ามา
ท้างานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่
พบว่ามีความคาดหวังที่จะท้างานในภาค
เศรษฐกิจประเภทเค ร่ืองนุ่ งห่มและภาค
เกษตรกรรมเข้ามาในประเทศในระหว่าง 2–3 
ปี  ต้องการรับเงินค่า จ้าง เป็น เงินสดและ
ส วั ส ดิ ก า ร จ า ก น า ย จ้ า ง ใ น ด้ า น อ า ห า ร 
รองลงมาจากที่พักอาศัย และการขึ้นทะเบียน
แรงง า นที่ ถู กต้ อ งต าม ก ฎหม ายก้ าหน ด 
เนื่องจากมีแรงงานบางส่วนข้ามชายแดนมา
อย่างผิดกฎหมายและต้องเสียเงินในการข้าม
ชายแดนมายังประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: แรงงานเด็กข้ามชาติ  เด็กข้ามชาติ
สัญชาติพม่า 
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Abstract  
The purposes of the study had 

geared toward 1) the understanding the 
situation of young Myanmar nationalities 
labour forces aged 10-18 years old who had 
crossed the border and had been working in 
Thai private workplaces and factories 
without holding any legal or proper 
documents 2) to make any proper or 
potential suggestion on the above matter if 
any problems had arisen. The subjects of this 
study were 320 of Myanmar nationalities 
The research tools used were questionnaires 
gathering information in accordance with 
sexes, ages, education level, and their 
background careers. The data then were 
calculated to give out mean, percentage, and 
Standard Deviation. 

The findings were as following: 
1. The majority of the workers were 

from the Union of Myanmar who had 
crossed the border and worked in Thailand 
mostly were private workplaces and factories 
were females aged between 13-16 years with 
lower secondary education. Most workers 
were staying with their parents, cousins and 
friends 

2. Those workers had temporary 
signed contracts to work in factories for a 
period of 2-3 years, normally with food and 
accommodations provided, of course, with 
regularly payment. Since those workers had 

not legally registered, they had no right to be 
protected by laws – they were illegal work 
forces. Thailand and the Union of Myanmar 
should set up agreements of some kinds to 
allow those workers to gain proper 
documents of working registration over sea.  

 
Keyword: the unregistered cross, the  
unregistered Myanmar cross–border workers 
 
บทน า 

ปั จ จุ บั น มี แ ร ง ง า น เ ด็ ก ข้ า ม ช า ติ
สัญชาติพม่าท้างานในภาคเศรษฐกิจดังกล่าว
เป็นจ้านวนมากในอ้าเภอแม่สอด ซึ่งไม่มีการ
ควบคุมการท้างานของโรงงานและสถาน
ประกอบการเลยว่าก็ว่าได้ โรงงานหลายแห่ง
ในอ้าเภอแม่สอดไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็น
สถานประกอบการ จึงไม่มีการตรวจสอบ
โ ร ง ง า น เ ห ล่ า นั้ น ว่ า มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบดังเช่นสถานประกอบการใน
ระบบหรือไม่ ตัวโรงงานอาจเป็นบ้านของ
นายจ้างเอง อาจเป็นตึกแถวที่ปรับให้เป็น
โรงงาน หรืออาจเป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อ ยู่
อาศัยและโรงงานก็ได้ ฉะนั้นลักษณะโรงงาน
จึงเป็นภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้วิ จัยจึง
สนใจที่จะศึกษาสถานการณ์แรงงานเด็กข้าม
ชาติสัญชาติพม่าอายุระหว่าง 10 -18 ปีที่
ท้างานอยู่ในสถานประกอบการนอกระบบ
และโรงงานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อ
เป็นแนวทางในการสนับสนุนที่จ้าเป็นใน
พื้นที่ที่แรงงานเด็กข้ามชาติพักอาศัยและ
ท้างานอยู่และอาจเป็นแนวทางส้าหรับองค์กร
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ระหว่างประเทศและในประเทศตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง เพื่อ
ต่อต้านการค้าเด็กและหญิงของ ILO (TICW) 
ในการจัดท้านโยบายและโครงการความ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะยังประโยชน์และปรับปรุง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง แ รง ง า น เ ด็ ก ข้ า ม ช า ติ  
ตลอดจนกฎระเบียบในระดับชาติ ที่สามารถ
ปกป้องสิทธิของเด็กโดยเฉพาะสภาพการ
ท้างานที่ต่้ากว่ามาตรฐาน และการจ้างงานที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการ
คาดหวังของแรงงานเด็กข้ามชาติพม่าอายุ
ระ หว่า ง  10-18 ปี  ที่ ท้ า ง า น อ ยู่ใ น ส ถ า น
ประกอบการนอกระบบและโรงงานในอ้าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก   

2. เ พื่ อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร
สนับสนุนที่จ้าเป็นในพื้นที่แรงงานเด็กข้าม
ชาติพักอาศัย และท้างานอยู่ในอ้าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผ ล ก า ร วิ จั ย ส า ม า ร ถ น้ า ม า เ ป็ น
แนวทางในการสนับสนุนที่จ้าเป็นในพื้นที่   
ที่แรงงานเด็กข้ามชาติพักอาศัยและท้างานอยู่
และเป็นแนวทางส้าหรับองค์กรระหว่าง
ประเทศและในประเทศตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอยา่ง 
ประชากร ได้แก่ แรงงานเด็กสัญชาติ

พม่าที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เข้ามาท้างาน
ในสถานประกอบการนอกระบบและโรงงาน
ในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานเด็กสัญชาติ
พม่าที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เข้ามาท้างาน
ในสถานประกอบการนอกระบบและโรงงาน
ในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงเดือน
เมษายน ถึงมิถุนายน 2554 จ้านวน 320 คน 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลค ร้ังนี้ เป็ นแบ บส อบถ าม เกี่ ยวกั บ
สถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่า
ในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แบ่งออกเป็น 2 
ตอนดังนี้ 

ตอนที่  1  แบบส อบถามเกี่ ยวกั บ 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ก้าหนดให้เลือก โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ภูมิล้าเนา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจและความคาดหวังเมื่อเข้ามาท้างาน
ในสถานประกอบการนอกระบบและโรงงาน
ในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

ตอนที่  3  แบบส อบถามเกี่ ยวกั บ
ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง และจ้างนักศึกษาช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอ่านข้อค้าถาม
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ให้กลุ่มตัวอย่างฟังและเช็คค้าตอบตามที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ดังนี้ 

1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ใช้สถิติ
ร้อยละ 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจและความคาดหวังของแรงงานเด็กข้าม
เข้าท้างานในสถานประกอบการนอกระบบ
และโรงงานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากโดย
ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

 
สรุปผลการวิจัย 

1. แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่าที่
เข้ามาท้างานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 13-14 ปี มี
ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้ามาพัก
อาศัยอยู่กับผู้ปกครองและญาติ 

2. ความคาดหวังและความพึงพอใจที่
แรงงานเด็กสัญชาติพม่าต้องการเมื่อเข้ามา
ท้างานในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่
พบว่ามีความคาดหวังที่จะท้างานในภาค
เศรษฐกิจประเภ ทเค ร่ืองนุ่ ง ห่มและภาค
เกษตรกรรมเข้ามาในประเทศในระหว่าง 2–3 

ปี  ต้องการรับเงินค่ า จ้าง เป็นเงินสดและ
สวัสดิการจากนายจ้างในด้านอาหารรองลงมา
จากที่พักอาศัย และการขึ้นทะเบียนแรงงานที่
ถูกต้องตามกฎหมายก้าหนด เนื่ องจากมี
แรงงานบางส่วนข้ามชายแดนมาอย่างผิด
กฎหมายและต้องเสียเงินในการข้ามชายแดน
มายังประเทศไทย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ค ว ร เ ร่ิ ม
โครงการท้างานร่วมกับกระทรวงต่างๆ  ที่
เกี่ ยวข้อง กับส ภาอุ ตสาหกรรม ส หภา พ
แรงงานและแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนให้การ
สนับสนุนองค์การพัฒนาเอกชน  เพื่อมิให้มี
แรงงานเด็กข้ามชาติอายุต่้ากว่าที่กฎหมาย
ก้าหนด 

2. กระทรวงแรงงานควรจัดท้ากลยุทธ์
ช้ีน้า เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตรที่เกี่ยวข้องในแม่
สอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่ เกี่ ยวกับ
แรงงานเด็ก สภาพการท้างานชั่วโมงการท้างาน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่้า 

3. สถานประกอบการเคร่ืองนุ่งห่ม
ควรจัดท้าแผนอัตราก้าลังคนแรงงานพม่า โดย
จ้างระบุสัญญา 2-3 ปี และควรจ่ายค่าจ้างเป็น
เงินสด  และจัดล้าดับด้วย  และขึ้นทะเบียน
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย 
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